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1-Г Л А В А. Мында дон Кихот Ламанчскийдин ким болгондугу жөнүндө 
баяндалат 

 
Ламанча провинциясындагы кичинекей бир кыштакта дон Кехана деген идальго1 турган 

экен. Ал башка дворяндар сыяктуу эле өзүнүн ата-тегинин мыкты болгондугуна сыймыктанып, 
илгертен бери жаткан калканчты жана ата-бабасынан мурас болуп калган найзаны кол 
тийгизбей сактап, бир арык чобур ат менен тайганды бага турган. Кирешесинин төрттөн үчү 
уйдун эти менен жашылчадан жасалган, кечинде ичүүчү сорпого жана винигретке сарп 
кылынуучу, сууга кайнаткан бир табак буурчакка ыраазы болуп, жума күндөрү эт жечү эмес, 
бирок жекшемби күндөрүндө көгүчкөндүн майга кууруган этин тоё жеп алып, ошонун эсесин 
чыгаруучу. Дон Кехана  майрам күндөрүндө үстүнө жука ноотудан тигилген бешмант, баркут 
шым жана бутуна сактыян туфлисин кийчү, ал эми мындай жай күндөрдө болсо колго соккон 
бодуракай ноотудан тигилген күрмө-шымды кийип жүрчү. Үйүндө жашы кырктан ашып калган 
үй кызматчы аял (экономка), жыйырмага чыга элек кыз—жээни жана картайып калган 
кызматкер чалы бар болчу. Идальгонун өзү да элүүгө чамалап барып калган, тырышкан 
терисинен башка эч нерсеси жок, арбактай арык катып калган куу сүлдөрүнө карабастан, ал өтө 
чыдамдуу болучу. Өзүнүн бош убактысынын баарын тең (дон Кехана күнү-түнү менен бош 
болчу) рыцарлар жөнүндө жазылган романдарды окууга жумшоочу. Ошол романдарга чын 
ыкласын коюп, кумар тутуп окуй турган болду. Китеп окууга жан дили менен берилип, аң 
уулоону да, чарбычылыгына көз салууну да таштап салды. Рыцарлар жөнүндө жазылган 
китептерге кумар болгондуктан, аларды сатып алуу үчүн айдоо жеринин бир бөлүгүн ойлонбой 
туруп сатып да жиберген. 

Биздин идальгого романдардагы ашыктык жөнүндөгү ыксыз жазылган каттар жана жекеме-
жеке беттешүүгө чакырган салтанаттуу чакырыктар  бөтөнчө жагуучу эле. Алардын ичинен 
мына мындай деген сүйлөмдөр учурай турган: «Менин укугума калганда сиздин кылган 
адилетсиздигиңиз менин акыйкатымы аябай укуксуз кылгандыктан, мен сиздин акыйкатыңызга 
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даттанууга укугум бар деп эсептейм...» дагы: «...Алда таала өзүнүн жылдыздарынын нурун 
чачып, сиздин азиз жаныңызга кубат берет жана сиздин атак-даңкыңызга ылайыктуу болгон 
касиеттердин бардыгын тең сизге ылайык көрөт...» Байкуш идальгонун башы айланып, адам 
түшүнгүс, чаташкан бул сүйлөмдөрдүн маанисин түшүнүү үчүн аракет кылып түн бою 
телмирип отура берген учурлары да болучу. Жакшы көргөн романдарынын ичинен улам 
кездеше бере турган дагы башка ылайыксыз жерлери аны улам жаман абалга калтырып жатты. 
Маселен, атактуу рыцарь Бельянис башкаларды жарадар кылып жана өзү да көп жолу оор 
жарадар болгон дегенге ал оңой менен ынанчу эмес; ал рыцарды дарылаган врачтар канчалык 
билгич, канчалык чебер болгону менен да, анын өңүндөгү жана бүткөн боюндагы жараттар 
тырык болуп бүтүп, анын көркүн бузуп койгондой сезилчү. Бирок ал романда, Бельянис 
уруштарга тырыкбырыгы жок, супсулуу жаш жигит болуп эле чыгат деп айтылат. 

Бирок, дон Кеханага романдардагы сан жеткис укмуштуу окуяларды жана эр жүрөк 
баатырлардын көрсөткөн эрдик иштерин сүрөттөп жазгандарды, өзүн-өзү сезбей калганга чейин 
берилип окууга бардыгы тең тоскоолдук боло албады. Ал рыцарлардын андан ары карай болгон 
тагдырларынын эмне болгонун билүүгө абдан ынтызар болгон, ошондуктан автор китебинин 
акыркы бетинде бүтпөгөн окуяларды мындан кийинки томдо улантам деп убадасын бере турган 
болсо, анда ал абдан кубанып, ыраазы болуп калуучу. Англиянын Пальмерини менен Амадис 
Галльский2 экөөнүн кайсынысы эрдик кылат деп биздин идальго өзүнүн досу, поп менен көп 
талашуучу. Дон Кехана Амадисти жактаса, поп Пальмеринди3 жактоочу, ал эми жергиликтүү 
чач алгыч чебер уста Николас болсо, кылыксынган Амадистен чыдамкайлыгы жана 
жүрөктүүлүгү жагынан, ал эми Пальмеринден каармандыгы жана шамдагайлыгы жагынан 
ашып түшкөн рыдарь Фебке булардын бир да бирөө тең келе албайт дей турган. 

Бара-бара окууга абдан кызыгып берилгендиктен ак көңүл идальго таң ирең-барандан, иңир 
киргенге чейин, иңирден таң атканга чейин окуп олтура берүүчү. Ал өз ишинин баарын тең 
жыйыштырып салды, уйкудан безди, көп учурда иче турган тамагын да унутуп коюучу болду. 
Рыцарлар жөнүндө жазылган китептерден окуган ар түрдүү жарамсыз тарыхтар анын башына 
жык толгондуктан, ал түшү эмес өңүндө эле: кандуу согуштарды, рыцарлардын жекеме-жеке 
беттешкендиктерин, сүйүү аркылуу болгон жолугушууларды, кыз ала качууларды, кара жолтой 
олуяларды жана кайрымдуу сыйкырчыларды айтып дөөрүй берүүчү. Ал акырындап отуруп 
чындык менен калпты ажырата албай калды, ошондуктан дүйнө жүзүндө бул окуялардан 
татыктуу эчтеке жоктой көрүндү. Түрдүү романдардын каармандарын өзүнүн мыкты достору 
жана тааныштары сыяктуу эсептеп, ошолор жөнүндө жанын таштап жиберип түшүндүрүп 
жүрдү. 

Сид Руи Диас4 эр жүрөк рыцарь болгон дегеңге макул болчу, бирок кылычты бир шилтөө 
менен эки чоң дөөнү экиге как жара чапкан Жалындуу Кылычтын рыцарына жетмек кайда деп 
кошумчалап коюучу. Ронсеваль капчыгайынын ичинде жеңилбес Роланды5 жеңип чыккан 
Бернард де Карпиону андан бир канча жогору баалоочу. Өзүнүн сыпайкерчилиги жана 
кичипейилдиги жагынан башка алптардан артык турган Морганте деген дөө жөнүндө анын ою 
өтө жогору эле. Бирок ал, Мукамбеттин алтындан жасалган жасалма кудайын уурдап кеткен 
жана жолдогу сан жеткис укмуштуу окуялардын баатыры, атактуу Рейнальдо 
Монтальбанскийди баарынан ашыра мактоочу. 

Уйку көрбөй, дайыма китептен көзүн айырбай үйдө олтура берүү акыры бечара идальгонун 
башын айлантып жиберди. Ошентип, ошол кезде дүйнө жүзүндөгү эч бир эселектин эсине 
келбей турган укмуштуу бир ой анын башына келе түштү. Ошентип биздин идальгобуз 
жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын катарына кошулууга милдеттүүмүн деген пикирге келди. 
Жеке өзүнүн керт башынын даңкы үчүн, туулуп-өскөн өлкөсүнүн даңкы үчүн дон Кехана 
колуна курал-жарак алып, атка минип, төгөрөктүн төрт бурчунан укмуштуу окуяларды издеп 
сапар тартууга, алсыздарды коргоп, кара санатайларды жазалоого, адилеттүүлүктү калыбына 
келтирүүтө тийишмин деди. Алдыда турган улуу жеңиштерге мас болуп, ошого ыраазы болгон  
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идальго өзүнүн оюн иш жүзүнө ашырууга шашты. Ишти ал, эчактан бери дат болуп, чаң 

басып үйдүн төбөсүндө жаткан ата-бабасынан калган соот-шаймандарын тазалоодон баштады. 

www.bizdin.kg



Аларды жыйыштырып-териштирип караса туулганын жалаң эле төбөсү калган экен, ал ага 
катуу кайгырды. Бул ишти аткаруу үчүн өзүнүн билген бүт өнөрүн жумшаш керек болду. Ал 
картондон кесип бет калкагыч менен кулакчын жасап, аларды туулганын төбөсүнө жапшырды. 
Ошентип, ал акыры кадимки туулгага окшогон бирдемени жасады. Андан кийин ал согушта 
бул туулга туруштук бере алабы же жокпу деп ойлоп, ошону текшерип көргүсү келди. Ал 
кылычын кынынан сууруп алып, ары-бери булгап, туулганы эки чаап жиберди. Биринчи эле 
чапканда туулганын бырын-чырыны чыгып кетти, ошентип анын кыйналып-кысталып жатып 
кылган эмгеги бекер кетти. Иштин мындай натыйжа менен аяктаганына идальго аябай 
кайгырды. Ал дагы кайтадан ишке киришти, бирок эми ал бекем болсун үчүн картондун алдына 
калай койду. Анын эми алдын ала көргөн чарасы өзүнө ишеничтүү болуп сезилди, ошондуктяи 
өзүнүн туулгасын экинчн жолу сынап көрүүнүн кереги жок деп эсептеди. Кылдаттык менен 
жасалган, маңдайында калканчы бар кадимки туулга экенине оңой эле ишенди. 

Анан дон Кехана сарайга барып өзүнүн атын көз жүгүртүп жакшылап карап чыкты. Аты 
ылаңдаган, картаң чобур болучу. Чынын айтканда, ал ат суу ташуудан башка ишке жарабай 
турган эле. Бирок андай болгонуна карабастан биздин идальгобуздун көңүлүнө өзүнүн аты 
жагып калды, ошондуктан буга Александр Великийдин6 күчтүү Буцефалы да, Сиддин7 Бабьек 
деген күлүгү да чак келе албайт деп эстеди. Өзүнүн күжүрмөн атына шаңдуу жана уккулуктуу 
сонун ат коём деп төрт күнү ойлонду, анткени—ал аттын кожоюну караңгы кыштактагы өзүнүн 
жупуну турмушунан кечип, жортуулдап жүрүүчү рыцардын катарына өткөндөн кийин анын 
минген. атынын мурдагы ысмы да өзгөрүш керек, жаңыча шаңдуу, кулакка угумдуу ысым 
коюлушу керек деп эсептеди. Атына ар түрдүү ысымдарды ойлоп таап, аларды бир-бирине 
салыштырып, талкуулап жана салмактап көрүп, өзү көпкө чейин кыйналды. Ошентип олтуруп, 
акыры ал Росинант деген ысымга токтолду. Бул ысым анын кулагына шаңдуу жана жагымдуу 
угулду. Андан тышкары бул ысым ал аттын мурда кандай абалда болгонун баяндай турган эле, 
анткени — дон Кихот аны Чосin (чобур) жана artes (мурдагы) деп эки сөздөн курган, демек бул 
экөө бириккенде: «мурдагы чобур» дегенди түшүндүрөт. 

 

 
 
Өзүнүн атына мына ушундай ылайыктуу ысым койгондон кийин, эми өзүмө да ылайыктуу 

ысым ойлоп табышым керек деп ойлоду. Ошентип, өзүнө ылайыктуу ысым издөөгө бир жума 
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убакыт жумшады, акыры эң сонун ой туулду: өзүнүн жупуну Кехана деген ысмын, андан 
угумдуураак дон Кихот деп өзгөртүп койду. 

Бирок ошентип туруп биздин идальгонун башына дагы бир ой келди, анткени—өз ата 
мекенинин даңкы өзүнүн ысмы менен бирге чыгып турсун үчүн эр жүрөк Амадис өзүнүн 
ысмын жөн эле Амадис деп тим койбостон, Амадис Галльский деп атап алган. Дон Кихот 
ошентип, бул эр жүрөк рыцардан үлгү алып, мындан кийин өзүн дон Кихот Ламанчский деп 
атамак болду. Эми баары тең өз жайында болду: анын ким экени жана кайдан экени дароо 
белгилүү болуп турат, ошондуктан анын жеңиштеринин даңкы менен бирге туулуп-өскөн 
мекенинин да даңкы чыкмакчы. 

Ошентип, курал-жарак тазаланып, бет калкалоосу менен туулга жаңыдан ондолуп, чобур ат 
жаңы ысымга ээ болгондон кийин өзүнүн ысымын да өзгөрттү, эми өзүнүн оюндагыдай болгон 
бир ашык-жарды издеп табуу гана иш калган, анткени ашык-жары жок жортуулдап жүрүүчү 
рыцарь, жалбырагы жана жемиши жок куурап калган жыгачка барабар экендиги белгилүү. Дон 
Кихот өзүнө-өзү мындай кеп айтты: эгерде тагдыр жазып дөө менен беттеше турган болсом 
(жортуулдап жүргөн рыцарлар мындай окуяга көп эле учурайт), биринчи эле салгылашууда аны 
жерге көтөрүп уруп, жан соога сурата турган болсом, анда рыцарлардын закону боюнча мен ал 
дөөнү өзүмдүн асылкечимди көздөй жиберишим керек. 

Ал дөө мага акимдик кылган ашык жарыма барып, тизесине жыгылып башын ийип туруп: 
«Мен Малиндрани аралынын падышасы—Каракульямбро деген дөөмүн. Жекеме-жеке 
беттешүүдө татыктуу рыдарь дон Кихот Ламанчский мени женди. Ал мени улуу урматтуу 
сиздин алдыңызга барып жүгүнүүгө буйруду, эми сиз мени эмне кылсаңыз ошо кылыңыз, 
өзүңүздүн эркиңиз»— дейт. «О!— деп кыйкырып жиберди идальго,— мен өзүмө сөзсүз ашык-
жар табышым керек, анткени—жалгыз гана ошол рыцардын эр жүрөктүгүнө баа берип, сыйлай 
алмакчы. Бирок аны кайдан табууга болот?» Ошентип, дон Кихот кабагын салып, ойго батты. 
Бироокумда кубанычтуу бир пикир анын көңүлүн чайыттай ачып жиберди. Ал коңшулаш 
селодо турган Альдонса Лоренсо деген татынакай бир дыйкан кызды эстеди. Биздин рыцарь ага 
өзүнүн асылкеч ашык-жарынын ысмын коймок болот. Ал кыздын өзүнүн атына уйкаш ат коюу, 
ошону менен бирге бир принцессанын же атактуу сеньоранын ысмындай болсун деп ойлоп, ага 
Дульсинея Тобосская деп ат койду, анткени—ал Тобоссодо туулган. Бул ысым айкын-ачык, 
кулакка угумдуу сезилди жана ал үчүн эрдик иштерди иштеп атак-даңкка жеткирүүгө толук 
ылайыктуу болуп сезилди. 
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2-Г Л А В А. Мында өзүнүн ээлеп турган жеринен дон Кихоттун биринчи 
жолу сапар чеккендиги жөнүндө баяндалат 

 
 
Дон Кихот, мына ушул камылгасынын баары тең бүткөндөн кийин ишти көпкө созбой 

рыцардык укмуштуу окуяларды издеп, өзүнүн үйүн таштап сапар тартмакчы болду. Ар кандай 
себеп менен бул иште кечеңдей берүү — адамзаттын алдында улуу күнөө кылгандай болуп 
сезилди: кордук көргөн нечен бир адам өч алып берсе деп күтүшөт, бардык малмүлкүнөн 
ажырап мүңгүрөгөн эчен адам коргоп калса деп күтүп турушат, эзилген нечен байкуштар 
эркиндикке чыгарса деп, көксөп жатышат! Ошентип, жай айларынын күндөрүнүн биринде 
жерге жарык кире электе эле төшөгүнөн ыргып туруп, соотторун жашыл боо менен үстүнө 
катуу тарта байлап, башына жаман туулгасын кийип, анан Росинантка каргып минди. 
Калканчты алып, найзасың колуна кармап, мал короосунун арткы эшигинен эч кимдин көзүнө 
көрүнбөй чыгып, талааны аралап бастырды да, ушунчалык даңктуу ишке киришүүгө деги 
акыры мүмкүнчүлүк алганына аябай кубанды. Бирок жолго жете элегинде эле оюна бир 
коркунучтуу пикир кылт этип түшө калып, аз жерден үйүнө кайта келип кала жаздады. Али 
рыцарь болуп жарыялана элеги дон Кихоттун оюна түштү. Ошондуктан рыцарлардын закону 
боюнча ал бир да рыцарга каршы чыга алмак эмес жана аларга каршы согушууга да акысы жок 
болучу. Рыцарь болуп жарыяланган күндө да ал рыцардык иште али жаңы экендиги элге дароо 
белгилүү болсун үчүн, адегенде ак соот кийип, калканчына белги тартууга укугу жок болгон. 
Эмне кылаарын биле албай дон Кихот ойлонуп көпкө туруп калды, бирок токтоосуз түрдө 
сапар тартуу жөнүндөгү дегдеп-самап жүргөндүгү анын шектүү оюн жеңип чыкты. Жолдон 
учураган биринчи эле рыцардан мени рыцардык атакка кондур деп өтүнмөк болду. Анткени, 
биздин идальгобузду ушундай жаман абалга жеткирген рыцарлар жөнүндөгү романдарынын 
баатырларынын көбү мына ушундай кылган болучу. Ал эми ак сооттор жөнүндө болсо мындай 
болду: өзүнүн эски соотторун ак чычкандан да аппак кылып жаркыратып тазалоого сөз берди. 
Өзүнчө мына ушундай чечимге келгенден кийин ал, жоошуп калды да, атынын оозун бош коё 
берип жолун улантты. Анын оюнча жортуулдап жүрүүчү рыцарлар мына ушинтип гана жол 
жүрүүгө тийиш болгон. 

Росинант илкий-калкый басып келе берди, ошондуктан биздин идальгобуз терең ойдун 
көлүнө чөмүлүшү мүмкүн болучу. 

— Менин көрсөткөн эрдик иштеримдин келечектеги тарыхчысы, менин биринчи жолку 
сапар тартканымды сүрөттөп жазууга киришкенде, ал өзүнүн жомоктуу аңгемесин балким: 
«Күндүн кудайы Феб8 жаңыдан эле өзүнүн алтын нурларын жер бетине чача баштаган кезде, 
кичинекей чааралакей чымчыктар таңдын атышын өздөрүнүн назик үндөрү менен нечен түрдүү 
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обонго салып куттуктап, жаңыдан эле сайрай баштаган кезде атактуу рыцарь дон Кихот 
Ламанчский өзүнүн шаңдуу аты Росинантка минип алып, байыркы Монтьель түздүгүн аралап 
сапарга чыкты деп жазаар» деди дон Кихот өзүнө өзү. 

Андан кийин ал дагы мындай деп кошумчалады: 
— Менин эрдик кылган даңктуу иштерим акыры жазылып сүрөтүм тартылып жана 

мрамордон мага эстеликтер орнотулган кездеги доор жыргал доор болот. О, акылман 
сыйкырчы, менин тарыхымды жазуучу киши, сен ким болсоң ошо болгун, бирок менин жакшы 
атым Росинантты унутуп калбасыңды өтүнөм. 

Анан ал өзүнүн ашык болгон асылкечин да эстей калды: 
— О, принцесса Дульсинея, менин жүрөгүмдү ээлеп алган сулуу! Ченде жок сулуулугумду 

көрбө, көз алдыма келбе деп таш жүрөктүк менен мени кууп жиберип, мени түпсүз терең 
кайгыга салдыңыз. Ашыктык үчүн кандай гана азап-тозокту болсо да аны көрүүгө даяр турган, 
сиз эмне бол десеңиз ошол болгон рыцарды унутпай эле эстей жүрүңүз сеньорам. 

Мына ушинтип, муңун-зарын айтып, кылданып бир топ убакытты өткөрдү. Дон Кихот 
чаңдуу жол менен жай баракат илкип-калкып бастырып келе берди. Бечаранын башында калган 
анча-мынча мээсин эритип жиберчүдөй болуп күн өйдө бийик көтөрүлүп, сызгыра баштады. 
Жакшыраак бир нерсе кезиктире албай ушинтип илкий-калкый бастырып кечкечейин жүрүп 
олтурду. Жолдон эчтеке жолукпаганына ал абдан кайгырды, анткени мүмкүн болушунча 
укмуштуу бир окуяга тезирээк туш келсе, өзүнүн кубаттуу колунун күчүн сынап көрмөкчү эле. 
Кечке маал өзү да, чобуру да чарчап-чаалыкты, ачкадан өлө турган болушту. Өзөк жалгап, дем 
алгыдай бир сепил же койчунун үйү көрүнөөр бекен деген үмүт менен алактап жан-жагына 
карана баштады. Анын үмүтү ордунан чыкты; ал жолго жакын эле жерде турган мейманкананы 
көрүп калды. Биздин рыцарь Росинанттын капталына шпорун кадай теминип коюп, нак ошол 
жерге каш карайып бараткан кезде жетип келди. Укмуштуу окуяларды издеп жүргөн биздин 
рыцарга, айланадагылардын баары тең өзүнүн чын түрүндөй болуп көрүнбөй, өтө берилип 
сүйүп калган рыцарлар жөнүндөгү романдарда сүрөттөлүп жазылгандай болуп көз алдына 
элестеп турганын унутпай айта кетели. Ошондуктан мейманкананы көргөндөн кийин ошол 
замат эле бул сепил экен деп билди, анын төрт мунарасы бар, төбөсү жаркыраган күмүштөн 
жабылыптыр, көтөрүп-түшүрмө көпүрөсү, тегерете казылган терең аңы бар экен, деп ойлоду. 
Ал көз алдына элестеткен сепилге жакындап келип, дарбазага бир нече кадам калганда 
Росинанттын тизгинин тартты, мунаралардын аркайып турган тиштеринин арасынан бир 
эргежээл чыга калып, рыцардын келгендигин билдирип сурнай тартып жиберет деп күттү. Нак 
ошол мезгилде чочко кайтаруучу бирөө өзүнүн чочколорун чогултуу үчүн чоорун тартып 
жиберди, бирок дон Кихот эргежээл менин келгенимди билдирди деп эсептеди. 

Дон Кихот найзасы менен мейманкананын дарбазасын түкүлдөттү, аны угуп сепилдин 
кожоюну—жоонунан келген, бирок сырткы түрүнө караганда момун адам чыга келди. Атам 
заманындагы соотторду кийип, курал-жарактарды асынып алган укмуш көрүнгөн атчан кишиге 
карап алып, кожоюн аз жерден бырс этип күлүп жибере жаздады. Бирок, дон Кихоттун 
жоокерлик соотторунун айбаттуу көрүнүшү аны урматтоого мажбур кылды жана ал өтө сылык 
сүйлөп мындай деди: 

— Урматтуу рыцарь, эгер мында конууга ниеттенсеңиз, биздин мейманканабыздан жайлуу 
төшөктөн башка каалаганыңыздын баары тең табылат, анткени — мында бир да бош кровать 
жок. 

Сепилдин коменданты урматтап сүйлөшүп жатканын угуп дон Кихот ага жооп берди: 
— Сеньор Кастельян, сиздин мага сунуш кылганыңыздын баарына тең ыраазымын, 

анткени—мындай дейт эмеспи:  
Жасанганым — соот кийүү, 
Дем алганым—кызуу майдан. 

 
 
 

www.bizdin.kg



 
 
 
— Демек, урматтуу таксыр сиздин төшөгүңүз таштын үстү, уйкуңуз көз ирмебей күн-түнү 

бирдей жүрүү экен да? Эгер андай болсо, атыңыздан түшүңүз, меникинен сизге зарыл керек 
болгондордун баарын тең таап аласыз жана бир түн эмес, бир жыл бою уктабасаңыз да эрк 
өзүңүздө, ага кадырыңыз жан болсун. 
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Ушул сөздөрдү айтуу менен кожоюн анын үзөнгүсүн кармады, ошентип, дон Кихот араңдан 

зорго, кыйналып-кысталып жатып аттан түштү, анткени — күн бою такыр тамак ичпей шайы 
ооп калган болучу. 

Анан ал кожоюндан Росинантка бөлөкчө кам көрүңүз деп өтүнүп, төрт аяктуулардын 
ичиндеги эң мыктысы деп кошумчалап койду. Кожоюн, Росинантка көз чаптырып карап дон 
Кихот айткандай абдан жакшы дей турган эч нерсеси жок экендигин көрдү, бирок өзүнүн огон 
угуза айтуудан жасканды да, атты тизгинден алып сарайды көздөй жетелеп кетти. Ошол убакта 
дон Кихот үстүндөгү соотторун чечүүгө киришти. Бул алы келбей жаткан кыйын жана татаал 
ишке жанына келип калган эки кызматкер аял жардам берип жиберди. Дон Кихоттун аларды 
сепилди ээлеп турган атактуу аялдар экен деп билгендиги өзүнөн өзү эле түшүнүктүү. Баары 
биригип аракет кылып жатышып кийип турган соотторун чечип жиберишти, бирок туулгасы 
мойнуна байланып коюлган жашыл боо катуу байланып чиеленип калгандыктан чечүүгө 
мүмкүнчүлүк болбоду. Аны бычак менен гана кесүүгө керек болуп калды. Түн бою туулга 
менен азап жесем жейин, бирок бычак менен кесүүгө болбойт деп макул болбой койду. Алиги 
аялдар үстүнөн соотторун сыйрып чечип жаткан кезде өзүнүн келечектеги эрдик иштери 
жөнүндө, даңктуу аты Росинанты жөнүндө, ушу жагымдуу аялдарга чексиз ыраазы болгондугу 
жөнүндө дон Кихот салтанаттуу түрдө сөз сүйлөп, анан өзү ойлоп чыгарган сандырактаган 
ырын көркөмдөп айта баштады: 

Кадырды мындай аялдар, 
Эч бир рыцарга кылбаган. 
Дон Кихотту урматтап  
Өзүм эмес жеке эле. 
Кызмат кылган жактаган, 
Күлүгүмдү да таптаган. 

Росинантты айтып жатам — анткени, менин атымдын ысмы ушундай, жароокер 
айымдар, ал эми менин аты-жөнүм болсо, дон Кихот Ламанчский. Чынын айтсам, эрдик 
кылган улуу иштеримди бүткүл жер жүзүнө жайып, даңкымды чыгармайынча ысмымды 
айтпайын дедим эле.  
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Бирок, айымдар силерден жашырып айтпай койсом сиздерди урматтабагандык болор эле. 

Менин сиздерге жан-дилим менен берилип кызмат кылууга умтулгандыгымды мына бул күч-
кубаттуу колдорум көп кечикпей эле иш жүзүндө көрсөтөт. 

Анын мындай деп сүйлөгөн сөздөрүнө кандай жооп берүүнү билишпей кызматчы аялдар 
уялып, унчукпай тим болушту. 

Ошол кезде ат сарайдан кайта келип калган кожоюн дон Кихоттон: — тамак ичип 
жүрбөңүз, — деп, сурады. 

— Мен бир аз, шам-шум этип алсамбы дедим эле — деп, жооп берди идальго,— анткени, 
күч-кубатымды чындап алуум керек. 

Атайылап кылгансып дал ошол күнү күнгө жума экен, ошондуктан бул мейманканада 
туздалган балыктан башка эчтеке табылган жок. 

Кожоюи дон Кихотко сууга бышырылган балык жана рыцардын өзүнүн соотторуна окшоп 
карайып калган жана көгөрүп кеткен бир үзүм нан алып келип берди. Дон Кихоттун тамакты 
кыйналып кысталып жеп жатканын көрүп күлбөй коюу кыйын эле, анткени анын акмактай 
болуп кийип алган туулгасы кашыкты оозуна жеткирбей жатты. Тамакты өз колу менен оозуна 
жеткире албагандыктан, башка бирөөлөр оозуна салып турушу керек болду. Эгер кожоюн 
камыш түтүк алып келбесе тамактан кийин вино ичирүүгө такыр мүмкүн эмес болчу. 
Камыштын бир учун дон Кихоттун оозуна такап, экинчи учунан вино куюп жатты. Дон Кихот 
туулганын боосунун чиеленип байланып калган жерин бычак менен кестирбес үчүн бул 
кыйынчылыктын баарына чыдады. Ошол кезде мейманканага кокустан кирип калган бир 
дыйкан камыштан жасалган чоорун тартып жиберди. Эң сонун бир сепилге туш келип калган 
экенмин деп, туздуу балыкты—жаңы балыктай көргөнүнө, кара нанды ак нан деп билгенине, 
мейманкананын ээсин сепилдин кожоюну экен деп дон Кихоттун ишенишине ушул музыка эле 
жетиштүү болучу. Мына ошондуктан ал өзүнүн биринчи сапарына шаттанды. Бир гана нерсе — 
алигиче рыцарь болуп жарыяланбагандыгы дон Кихоттун жүрөгүн өйүттү, анткени, аны жалган 
рыцарь деп ар убакта айтууга мүмкүн эле. 
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3-Г Л А В А. Мында дон Кихоттун кантип рыцарь болуп 
жарыялангандыгы жөнүндө баяндалат 

 
Дон Кихот ушундай түрлүү ойго чөмүлүп, башы айланып, астындагы адам жарыбай турган 

кечки тамагын ичип бүтүрүүгө шашылды. Ал столдун жанындагы отурган ордунан өйдө туруп, 
кожоюнду четкерээк чакырып чыгып, ат сарайын көздөй ээрчитип барды да, анан анын алдына 
тизелеп олтура калып, төмөнкүдөй деп жалынып-жалбарды: 

— Ө, эр жүрөк рыдарь, сиз ырайымдуулук кылып менин тилегимди орундатууга өзүңүздүн 
убадаңызды бериңиз, болбосо өйдө турбайм. Сиз үчүн жана бүткүл адамзаттын жыргалчылыгы 
үчүн кызмат кыла турган ишти сизден тилеп, өтүнүп олтурам. 

Меймандын тизелеп олтурганын көрүп жана мындай сандырактап сүйлөгөн сөзүн угуп, 
кожоюн адегенде эмне кылаарын жана эмне деп жооп берерин билбей шашкалактап, оозун 
ачып дон Кихотту тиктеп туруп калды. Эсин жыйгандан кийин ал, дон Кихотту өйдө туруңуз 
деп өтүндү, бирок акыры кожоюн сенин тилегиңди кабыл кылам деп убада бергенче, ал өйдө 
тургусу келген жок. 

— Сеньор, сиз аябай асыл адамсыз, ошондуктан менин тилегимди кабыл кылуудан баш 
тартпайт деп ишенген элем — деди дон Кихот.— Эртең таң агарар менен мени рыцарь деп 
жарыялаңыз, мен муну сизден кудай-арбак үчүн суранам. Бүгүн түн бою көз ирмебей курал-
жарагымды күзөтүп, сиздин сепилиңиздин ичиндеги кичинекей чиркөөдө турам, ал эми эртең 
таң агараар замат сиз мени рыцарь деп жарыялоонун10 ырым-жырымын кылыңыз. Мына 
ошентип, акыры мен жортуулдап жүрүүчү рыцардын бүткүл укугун колго алып, укмуштуу 
окуяларды издеп жолго чыгам. Менин курал-жарагым жер жүзүнө чындык менен 
адилеттүүлүктү орнотуу үчүн кызмат кылат. Анткени даңкы бүткүл дүйнө жүзүнө тарай турган 
мен сыяктуу улуу рыцарлардын алган багыты мына ушундай. 

Дон Кихоттун келесоолугуна мурда эле шек кылып турган кожоюн эми ага биротоло 
ишенди, ошентип жакшылап көңүл ачып эрмек кылуу үчүн келжиретмекчи болду. Мына 
ошондуктан ал дон Кихотко мындай деп жооп берди: Сиздин тилеген тилегиңиз жана 
өтүнүчүңүз толугу менен орундуу иш, сыймыктуу түрүңүзгө жана мунөзүңүзгө караганда асыл 
рыцарь болууга тийишсиз жана мындай деген ой сиздин наамыңызга толук ылайык келет. 

«Мен өзүм да — деп кошумчалады кожоюн,— жаш кезимде бул ардактуу кесипти кылгам. 
Укмуштуу окуяларды издеп, бүт Испанияны кыдыргам, Севильеде, Гренадеде, Кордоводо, 
Толедодо жана башка шаарларда болгом: мен ар түрдүү чекилик иштерди кылдым, чатак 
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чыгарып урушуп жүргөн күндөрүм да болду, ошентип, Испаниянын бүт сотторуна түшүп, 
түрмөлөрүнө камалып даңкым чыккан. Бирок улгайып калган кезимде тынчып калдым. Ушул 
сепилдин ичинде тынч жашап турам, жана кандай гана болсо да наамына жана байлыгына 
карабастан кыдырып жүрүүчү рыдарлардын баарын тең кабыл алып жатам. Мен аларды абдан 
жакшы көргөндүгүмөн гана ушундай кылып жатам, бирок менин жакшы мамиле кылганым 
үчүн өздөрүнүн байлыгынан мага бөлүп берсин деген шартты коём». Андан кийин курал-
жарагын күзөтүп түнката турган кичинекей чиркөө сепилдин ичинде жок,— деди кожоюн. — 
Кокустан зарыл болуп калган учурда рыцарь болуп жарыялануунун алдында кайсы жерде болсо 
да түнкатууга рыцарлардын закону уруксат эте тургандыгын билем. Ошондуктан, дон Кихот, 
сепилдин ичинде эле курал-жарагыңы күзөтсөң болот, ал эми эртең жараткан кудай руксат 
берсе ал бардык ырымжырымды колдонуу менен сени рыцарь кылып жарыялайм, рыцарь 
болгондо да дүйнө жүзүндө мурда болуп көрбөгөн рыцарь болосуң—деди. 

Сөзүнүн акырыңда кожоюн дон Кихоттун жанында акчасы бар жогун билип алды. Дон 
Кихот болсо, жанымда бир тыйыным да жок, анткени— кыдырып жүрүүчү рыцарлар акча алып 
жүрүү керек экении окуган романдардын бир да бирөөнөн кезиктирген эмесмин деп жооп 
берди. Дон Кихот сен жаңылышып жатасың деп кожоюн ага каршы болду. Өзүнөн өзү 
түшүнүктүү болгондуктан ал жөнүндө романдарда жазылбайт. Ишенимдүү адамдардын 
айтканына караганда, жортуулдап жүрүүчү рыцарлар кереги тийип калат деп намиянына 
толтура акча ала жүрүшү керек, ал гана түгүл көйнөк-көнчөк жана жаратка сүйкөй турган дары 
май салынган челек ала жүрүүгө милдеттүу экени мага белгилүү. Укмуштуу дарыны эргежээл 
же бир кыздан берип жиберип, жарадар болгон сайын кең пейил сыйкырчы жардам берет деп 
дайыма эле ага ишенүүгө болбойт эмеспи. Бирөөнү коюп, адегенде өзүнө ишениши керек — 
деди да, анан кожоюн дон Кихотко мындай деп кеңеш берди: акчасыз жана зарыл кереги тийип 
кала турган кийим-кечек, тамак-аштарды албай сапар тартыш керек эмес. Кыдырып жүргөндө 
мына мунун баарынын тең кереги тийип кала турганы рыцардын өзүнө белгилүү болот. 

Дон Кихот анын айткан акылын толук орундатууга убада берди да, рыцарь болуп 
жарыялануунун алдындагы түндө мейманкананын короосунда курал-жарагын күзөтүп чыгууга 
ошол замат эле даярдана баштады. Ал өзүнүн курал-жарагынын баарын чогултуп туруп, 
уйларды сугаруучу аштоого салып койду; анан бир колуна калканчты, экинчи колуна найзасын 
кармап аштоону айланып кекейип ары-бери баса баштады. Ал ушинтип сейилдикке чыккан 
кезде түн кирип калган кез эле. 

Кожоюн мейманканага кайтып келди да, рыцарь болуп жарыяланууну күтүп, өзүнүн курал-
жарактарын күзөтүп уктабай турган эселек идальго жөнүндө мейманканадагыларга айтып 
берди. Мейманканадагылар мээсинен айныган мындай эселектин кызыгына батуу үчүн эшикке 
чуркап чыгышты. Дон Кихот токтой калып, найзасына сүйөнүп көпкө чейин көзүн айрыбай 
өзүнүн курал-жарактарын тиктеп карап калып жатты. Ай жапжарык тийип турган болучу, 
ошондуктан рыцарь болуп жарыяланууну күтүп турган биздин идальгонун эмне кылып 
жаткандыгы алыстан эле көрүнүп турду. 

Анын шоруна, мейманканада конуп жаткан качыр айдоочулардын бирөө өзүнүн 
качырларын сугармакчы болбосо, балким иштин баары тең өз жайында жана жымжырт болор 
эле. Эчтекеден шек албай ал жайбаракат эле кудукту көздөй жөнөдү. Анын басып келаткан 
дабышын угуп дон Кихот мындай деп кыйкырды: 

— Сен ким болсоң да кыянатчы рыцарсың, дүйнө жүзүндөгү жортуулдап жүрүүчү 
рыцарлардын эң эр жүрөктүүсү болгон менин курал-жарактарыма колунду созбой тарт, эмне 
кылып жатканыңы адегенде ойлоп көр! Жакындап колуңу тийгизбе, болбосо өзүндүн 
кыянатчылык ишиң үчүн жапа тартып каласың. 

Качыр айдоочу мунун сөзүн угуп да койгон жок. Аштоонун жанына басып барып, ал 
ичинде жаткан курал-жарактардын боосунан алып туруп алыс ыргытып жиберди. Муну 
көргөндөн кийин дон Кихот башын чалкалатып эки көзүн алайтып асманга карап туруп, анан 
ою менен өзүнүн ашык-жары  Дульсинеяга кайрылып төмөнкүдөй деди: 

— Бир өзүңө кул болгон мени мына минтип биринчи жолу кордоп олтурат, андан өч алууга 
жардам эт жаным, бул биринчи жолку сыноодо урматтуулугуңузду көрсөтүп, жөлөк бол. 
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Мына ушул сөздөрдү айтып туруп, колундагы калканчын мындай койду, анан найзасы 
менен кош колдоп туруп күчүнүн бардыгынча качыр айдоочуну чаап жиберди, ал эс-учунан 
танып солдоюп барып жатып калды. Дон Кихот болсо курал-жарактарын жерден көтөрүп алып, 
кайтадан аштоонун ичине салып койду да, эч нерсе көрбөгөн, билбеген кишидей дагы ары-бери 
баса баштады. Бир аздан кийин качыр айдоочунун экинчиси чыкты. Өзүнүн жолдошунун жапа 
тартып калганын билбей, алда балакеттүү соотторду ыргытып жибермекчи болду. Бирок, дон 
Кихот анын аракетин да ишке ашырбай салды. Дон Кихот ооз ачпай, керилип туруп найзасы 
менен бечараны баштан ары бир салганда ал да жерге кулап түштү. Бул ызы-чууну уккандан 
кийин мейманканадагылардын бардыгы тең, кожоюн баш болуп чуркап келишти. Бул чогулгаң 
элди көргөндөн кийин дон Кихот калканчын кармап, кылычын жалаңдатып кынынан сууруп 
алып, сыймыктанып мындай деп кыйкырды: 

— О, сулуулардын сулуусу, менин жанымдын жөлөгү, жүрөгүмдүн каны! Катуу 
салгылашууга кирип бараткан, сага кул болгон рыцарга көңүл бура турган убагың келди. 

Сыйынып жаткан сыяктуу болуп угулган анын бул айткан сөздөрү биздин идальгого аябай 
кайрат берди, бүт дүйнө жүзүндөгү качыр айдоочулардын баары тең келип кол салса да өзүн 
артка чегинбөөчүдөң сезди. Жарадар болгондордун жолдошторунун ачуусу келип, алыстан 
туруп таш менен ургулай башташты, бирок жамгырдай жааган таштарга чыдап ордунан 
жылбай тура берди. Ал калканч менен гана калкаланды, бирок өзүнүн сооттору салынып 
жаткан аштоодон бир кадам да жылган жок. Короонун ичи ызы-чууга айланды. Качыр 
айдоочулар өкүрүп-бакырып аны жаман сөздөр менен сөгүп жатышты. Эси чыккан кожоюн 
чатагыңарды койгула деп аларга жалына баштады. А дон Кихот болсо: 

— Шермендеси чыккан жаман кулдар! Мен силерди жек көрөм! Ташыңарды ыргытып, 
жакын келгиле, кол салгыла! Уятсыз жана келесоолук ишиңер үчүн өзүдөрдүн энчиңерди 
аласыңар,— деп үнүнүн бардыгынча кыйкырып жатты. 

Дон Кихоттун ушул кыйкырып айткан сөздөрүндө эр жүрөктүүлүктүн жана 
каармандуулуктун белгиси күчтүү болгондуктан кол салуучуларды аябай коркунуч басты. Алар 
аздап-аздап токтоп, таш ыргытпай калышты. Анда дон Кихот жарадар болуп жаткандарды алып 
кетүүгө руксат берди да, мурдагыдай эле кекирейип жана жай баракат түрдө соотторун күзөтүп 
тура берди. 

Бирок бул окуя кожоюндун оюндагыдай болгон жок, ошондуктан дагы кайтадан жаңы 
балакет болуп кете электе мейманды дароо эле рыцарь кылып жарыяламакчы болду. Дон 
Кихоттун жанына жакындап келип кожоюн мындай деди: 

— Урматтуу таксыр, тигил уяты жок жаман эмелерге келген ачууңузду басыңыз. 
Кыянатчылык кылгандыктары үчүн мен алардын жазасын колуна берүүгө убада кылам. Азыр 
касиеттүү ырым-жырымды жасай берүүгө убакыт жеткендир дейм? 

Адетте соотторду күзөтүү эки гана саатка созулуш керек, ал сиз төрт сааттан ашуун 
күзөтчүлүк кылбадыңызбы. Менин сепилимдин ичинде кичинекей чиркөө жок деп сизге 
айттым эле го. Бирок биз тайманбастан ансыз деле ишибизди иштей алабыз. Рыцарлыкка жарыя 
кылууда кол менен желкеге бир муштоо жана кылыч менен сол ийинге бир чабуу негизги иш 
болуп эсептелет. Муну ай талаада эле өткөрүүгө болот. Ошентип эми кымбат убакытты бекер 
өткөрбөйлү. 

Биздин рыцарь кожоюндун айткан сөздөрүнө ошол бойдон ишенди да, макулмун, моюн 
сунам деп жооп берди. 

— Сизден бир гана нерсе сурайм,— деп кошумчалады ал,— ырымжырымды батыраак 
жасаңыз. Анткени, рыцарь болуп жарыялангандан кийин мага кимдир бирөө кол салам деп 
ойлой турган болсо, анда сепилдин ичинен бир да киши калтырбай кырып салам. Сепилдин 
кадырлуу ээси сизди урматтап, сиз кимге болушсаңыз ошону гана тирүү калтырам. 

Кожоюн, рыцардын бул сөздөрүнөн кийин тынчы жок бул меймандан тезирээк эле 
кутулсам экен деп тилек кылып калды. 
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Кожоюн табагаан жана шамдагай киши болгондуктан ал ошол замат эле, качыр 
айдоочуларга канча арпа, канча саман бергендигин жазып жүргөн бир чоң китебин алып 
жетип келди. Анан ал, кызматчы эки аялды жана күйүп бүтөйүн деп калган шамды колуна 
кармап алган баланы ээрчитип алып, жакын келди да дон Кихотту тизелеп олтургун деди. 
Анан китептен жакшы дуба окуп жаткансып колун өйдө көтөрүп керилип туруп, аны 
моюндан ары бир койду, анан өзүнчө кайдагы-жайдагы бир нерселерди айтып күңкүлдөп 
дон Кихоттун кылычын алып туруп, өз кылычы менен өзүн ийинден ары бир салды: андан 
кийин ал кызматчы аялдын бирине, бул кылычты рыцардын белине байла деди, ал бат эле 

www.bizdin.kg



ошондой кылды. Чынын айтканда, ал аял күлкүсүнө чыдай албай бырс этип жибере 
жаздады, бирок анын көзүнчө рыцардын көрсөткөн эрдиги күлкүсүн тыюуга мажбур 
кылды. Дон Кихоттун куруна кылычын кыстарып жатып: 

— Урматтуу таксыр, сиздин рыцардык ишиңизге кудай бакты берсин, 
салгылашууларда жолуңуз болсун,— деди алиги ак көңүл аял. 

— Сиздин атыңыз ким?—деп сурады дон Кихот, анткени — өзүнүн кубаттуу 
колунун күчү менен бир кезде душманды жеңип алып, ээ боло турган урматка-шериктеш 

 
 

 
 
 
 

болуу үчүн ушунчалык улуу тилек кылып жаткан аялдын ким экенин билгиси келди. Ал аял 
өтө оор басырыктуу туруп эле:— атым Толосо, Толодолук бир өтүкчүнүн кызымын, сизге 
ишенимдүү жана чын кызмат кылууга дайым даярмын деп жооп берди. Дон Кихот аны 
жакшы көрүп калды, ошондуктан бүгүндөн тартып өзүңдү донья Толосо деп атагын деди. 
Ал буга макул деди. Анан экинчи бир аял шпорун кийгизди, дон Кихот аны менен да 
кылычын куруна байлаган аял менен сүйлөшкөп сөзүн сүйлөштү. Дон Кихот андан атың 
ким деп сурады, ал аял атым Молинера, Антекаралык ак ниеттүү тегирменчинин кызымын 
деп жооп берди. Өзүңүздүн ысмыңызга донья деген атакты кошуп алыңыз деп өтүндү дон 
Кихот. Ошону менен катар ал аялга дон Кихот сан жеткис алкыш айтты. Ал ырым-
жырымдын баары тең бүткөндөн кийин дон Кихот атына мингенче шашты, анткени 
укмуштуу окуяларды издеп чыгууга чый-мыйы чыгып ашыгып жатты. Ал Росинатты токуп, 
үстүнө секирип минип туруп, рыцарь кылып жарыялангандыгы үчүн ушунчалык укмуштай 
жакшы сөздөр менен кожоюнга ыракмат айта баштады, анын айткан ыракматтарын сөз 
менен айтып берүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Ал эми кожоюн болсо рыцардан 
кутулганына сүйүнүп, анын айткан сөздөрүнө кыскача гана жооп берди, бирок ооз 
көптүрмө сөздөрдү айткан жок. Ошентип, конгону үчүн эчтеке албастан жакшылык-
ыраазычылык менен коё берди. 
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4-Г Л А В А. Мында мейманканадан чыгып кеткенден кийин биздин 
ыцардын башынан өткөн окуялар жөнүндө баяндалат 

 
Дон Кихот мейманканадан жолго чыкканда таң агарып, жерге жарык кирип калган эле. 

Жортуулга чыкканда акча, көйнөк-көнчөк жана башкаларды камдап ала жүрүү керек деген 
кожоюндун айткан акылын эстеп, зарыл болгон бардык нерселерди камдап, жана ат 
кошчулукка бир киши таап алгысы келди. Ошентип адегенде үйүн көздөй кайта жөнөмөкчү 
болуп, ал Росинанттын башын өзүнүн кыштагын карай бурду. Росинант да өзүнүн кожоюнунун 
максатын түшүнүп койгон сыяктуу таскактап жөнөгөндө, анын туяктары жерге тиер-тийбес 
болуп бараткандай сезилди. 

Биздин рыцарь көп узай элегинде эле, калың токойдун ичинен кимдир бирөөнүн жаны ачып 
онтогон үнү угулду. Дон Кихот Росинанттын тизгинин тартып, анан мындай деп кыйкырды: 

— Ырайымдуулук кылып, мойнумдагы рыцардык милдетимди актоого жана өзүмдүн 
адилет иштеримдин жемишин татуу үчүн мүмкүнчүлүктү мага ушунчалык тез бергендигиңиз 
үчүн жараткан сага ыракмат! Бул онтоп жаткан неме бир байкуш чыгар, ага менин болушуп, 
жардам беришим керек го. 

Ошентип, айтып коюп, Росинанттын тизгинин силкип алды да, ошол онтоп үн чыгып 
жаткан жакты көздөй шашыла бастырды. Токойдун ичине кире берери менен эле москоолунан 
келген дыйкан, жашы он беш чамасындагы баланы бел курчоосуна чейин жылаңачтап, даракка 
таңып коюп, жоон кур менен аны аябай сабап жатканын көрдү. Бала ары-бери жулкунуп жана 
ачуу үн менен кыйкырып жаткан экен, дыйкан болсо шашпай жай баракат гана: 

— Көзүңдү чоң ачып жүр, эми болсо тилиңди тарт —деп, кекетип коёт. 
Бала болсо: 
— Эми мындан кийин мындай кылбайм, сеньор,— эми мындай кылбас үчүн сизге ант 

берем! Мындан ары койду көз ирмебей кайтарууга убада берем,— деп жооп берип жатты. 
Болуп жаткан окуяны көрүп дон Кихот каарданып кыйкырып калды; 
— Татыксыз рыцарь, коргонууга күчү келе албагандарга кол салганың уят эмеспи. Сиздин 

бул кылган ишиңиздин адамгерчилиги жок экендигин мен азыр көзүңүзгө көрсөтөм. 
Куралдарды асынып алган жана найзасын кесе сунуп, көз алдына такап турган атчан кишини 
көргөндө, алиги дыйкан ажалым жеткен экен деп ойлоду да, мукактанган үн менен: 

— Сеньор рыцарь, бул бала менин койчум. Бул абдан жалкоо жана абдан аңкоо эме, мына 
ушундайлыгынан кудайдын куттуу күнү бирден коюм жоголуп жатат. Мына ушунусу үчүн мен 
аны жазалап жатам, ал болсо, эмгек акы төлөбөө үчүн ич күйдүлүк менен сабап жатат,— дейт. 
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— Мына ушул найза менен азыр эле сенин денеңди теше саям! деп баарыбызга жарык 
берип турган күнгө ант беремин! Кыңк-мыңк дебей байкушту чечип коё бергин да, анын 
акысынын баарын тең толугу менен төлөп бергин, болбосо, бар эмеспи — бир уруп сенин 
жаныңды сууруп алам да, ушу турган жериңде эле мерт кылам! Азыр эле мунун колу-бутун 
чечкин! 

Корккон дыйкан үн жок, сөз жок баланын колу-бутун чечип жиберди. Дон Кихот баладан 
кожоюнуң сага канча карыз эле,— деп сурады. Бала, ай сайын жети реалдан11 деп эсептегенде, 
тогуз ай үчүн төлөй элек, — деп жооп берди. Дон Кихот санаса алтымыш үч реал болуп чыкты. 
Дон Кихот дыйканга:— Эгер жан керек болсо токтоосуз түрдө акысын төлөп бергин, же өлүмгө 
даярдан, — деп буюрду. Үрөйү учкан дыйкан жооп катарында күңкүлдөп:— балага мурда 
берген үч чарыктын акысын жана ал ооруган кезде эки реалга эки жолу кан алдыргам мына 
ушуну бул өлчөмдөгү акчадан алып таштаңыз деди. 

— Макул, ошондой эле дейли,— деди дон Кихот.— Бирок, сиз эч себепсиз аны чыңыртып 
сабоо менен чарыктын да жана кандын да эсесин чыгардыңыз, анткени эгер сиз сатып берген 
булгаары чарыкты ал айрып койгон күндө да, сиз анын өзүнүн терисин айра сабап 
койбодуңузбу, эгерде ал ооруган кезде чач тарач андан кан алган болсо, а сиз ал сопсоо турган 
кезде эле канын агызып жатпайсызбы. Демек, бул жагынан экөөңүздөрдүн тең бири-
бириңиздерде акыңыздар жок. 

— Сиздин айтканыңызга макулмун, сеньор рыцарь! Бирок жанымда акча жок эле, ошо жери 
жаман болуп жатат. Мейли эмесе, Андрес мени ээрчип кыштакка жүрсүн, мен ага акчасынын 
бирин калтырбай төлөп берейин! 

— Эмне, мени муну менен бирге бар деп турасызбы?— деп, бала кыйкырып жиберди.— 
Жок, эч бара албайм, сеньор! Барууга оюм да жок. Сизден бөлүнүп бул экөөбүз калаар замат 
эле, менин теримди тескери сыйрып жиберет. 

— Бул андай кылбайт,— деди дон Кихот.— Менин буга буйрук кылганым гана жетишет, ал 
буйругумду аткарат. Мейли ал рыцарь эмеспи, ошондуктан рыцардык кайсы коомго таандык 
болсо, ошого ант берсин. Ошенткенде гана мен аны коё беремин жана ал кыңк этпей сенин 
акыңды төлөп берет, мен ага кепил боломун. 

—Урматтуу сеньор, эмне деп жатканыңызды ойлоп көрүңүзчү,— деди бала.— Менин 
кожоюнум такыр рыцарь эмес жана рыцардык эч бир коомго жазылган да эмес. Чынында бул 
— Кинтанар кыштагынан чыккан бай — Хуан Альдудо. 

— Ал эч нерсе эмес — деп, жооп берди дон Кихот, — Альдудо да рыцарь боло алат. Ар 
бирибиз өзүбүздүн адилет ишибиздин адамыбыз. 

— Кылган кызмат үчүн акы төлөбөй, баш тартып жаткандан кийин, менин кожоюнумдун 
кайсы адилет иши болмок эле?—деди бала. 

— Мен акы төлөөдөн баш тартканым жок балам Андрес,— деди дыйкан.—Мени ээрчип 
жүргүн. Бир тыйын калтырбай акынды төлөйм, ал түгүл жаңы акча менен төлөп берем,—деп 
бүткүл дүйнө жүзүндөгү болгон рыцардык бардык коомдорго ант кылам. 

—Жаңы акча менен эмес, эски менен эле төлөөгө уруксат этем,— деди дон Кихот.— 
Акысын кадимки эле реал менен төлөп берсеңиз эле жетишет. Байкаңыз, өзүңүздүн берген 
антыңызды орундатыңыз, эгер орундата албасаңыз, сиз катуу өч алууга дуушар болосуз: сиз 
жердин түбүнө түшүп кетсеңиз да, баары бир мен таап алам. Эгерде сизге муну буйруп жаткан 
кишинин ким экендигин билгиңиз келсе, билип коюңуз: мен — кимде-ким бирөөнү ызалантса 
жана адилетсиздик иш кылса, ошолордон өч алуучу, даңктуу дон Кихот Ламанчскиймин. 
Бул сөздөрдү айтуу менен шпорлорун Росинанттын эки капталын кадап теминип койду да, 
чапкан бойдон жөнөп кетти. Рыцарь токойго кирип, көздөн кайым болгуча дыйкан карап турду 
да, анан Андреске кайрылып, мындай деди: 

— Бери жакын кел балам, ыза кылгандык үчүн өч алып берүүчү жанагы сеньордун  
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буйругун орундатып мен сага өзүмдүн карызымды төлөп бергим келип турат. 
— Чын айтам, — деп жооп берди Андрес, эгер бул кайрымдуу рыцардын буйругун 

орундатсаңыз, анда сиз абдан жакшы иш кылган болосуз; эрдик кылып акыйкаттуу чечкендиги 
үчүн, ага кудай миң жылдык өмүр берсин. 
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— Мен сени абдан жакшы көрөм,— деди дыйкан,— сенин акыңды дагы көбөйтүү үчүн, мен 
азыр карызымды да көбөйткүм келет. 

Ошентип, аны колдон алды да, кайтадан эмен дарагына таңып коюп, чала жан болгончо 
сабады. 

— Кана эмесе сеньор Андрес, азыр өзүңүзгө болушкан кишиңизди издеп таап алыңыз,— 
деди дыйкан. Мен сизди чала-була эле ызаланткан окшоймун. Ошондуктан териңизди тирүүлөй 
эле сыйрыгым келип турат. 

Мындан кийин дыйкан таңылган жеринен баланы чечип жиберди да, өзүнүн коргоп 
калуучу адамын издеп таап, кеңешин алгын деп коё берди. Андрес көз жашын көлдөй төгүп, 
рыцарды издеп табууга убада берип, рыцарга ийне-жибине чейин бирин калтырбай баарын 
айтып бермекчи болуп, токойдун ичинен илкий-калкый басып жөнөдү. Ал эми кожоюн болсо 
анын артынан күлүмсүрөп карап турду. 

Дон Кихоттун болушкандыгы мына ушуга дуушар кылды. 
Бирок дон Кихотко, ал өзүнүн рыцардык ишине эң сонун жол салгандай көрүндү. Бул 

окуянын болгондугуна толук канааттанып коюп, ал төмөнкүдөй сөздөрдү күбүрөп айтып, жай-
баракат өзүнүн жолун уланта берди: 

— О, эң сонун Дульсинея Тобосская, чындыгында сен ушул кезде жер жүзүндө жашаган 
бардык аялдардын ичинен өзүңдү бактылуу деп санасаң болот, о, сулуулардын ичинен чыккан 
сулуу! Дон Кихот Ламанчский сыяктуу абдан каарман жана даңктуу рыцардын тагдырын 
чечип, аны кул катарында бийлөө сага белек кылып берилген. Анын кечээ эле рыцарь болуп 
жарыялангандыгын бүткүл дүйнө жүзү билет, ал эми бүгүн болсо бир баланы ыза кылып, ага 
адилетсиздик иш кылгандык үчүн балага өч алып бердим. Ал, жаш баланы сабап жаткан уятсыз 
кара санатайдын колунан шапалагын жулуп алдым. 

Ал бат эле эки жолдун айрылышына келип жетти. Жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын тогуз 
жолдун тоомуна токтоп, кайсы жол менен баруу керек экендиги жөнүндө ойлонушкандыгы 
ошол замат анын эсине түшө калды. Аларды туурап ал дагы каякка барарын билбеген 
сыяктанып, бир аз турду да кырдаалды жакшылап ойлоп, акырында Росинанттын тизгинин коё 
берип, эркине койду. Росинант болсо дароо эле ат сарайга баруучу жолго түштү. Ошентип дон 
Кихот өзүнүн кыштагын көздөй бет алды. Эки миль жол жүргөндөн кийин дон Кихот бир жоон 
топ атчан кишилерди көрдү. Алар кийин аныкталганга караганда жибек сатып келүү үчүн 
Мурсияга бара жатышкан Толедолук соодагерлер болуп чыкты. Алар алтоо эле, кол 
чатырчаларына саялап төбөлөрүнө кармап алып, төрт атчан кызматкер жана качырларды жөө 
айдап жүрүүчү үч кишинин узатуусу менен кетип бара жатышкан экен. Дон Кихот аларды 
жакшылап карай элегинде эле, өзүн жаңы окуя күтүп тургандай көрдү. Ошондуктан ал ээрге 
баса олтуруп, кекирейген жана каарданган түр менен үзөнгүлөрүн чирене теминип, найзасын 
колуна бекем кармап, көкүрөгүн калканч менен калкалап, жолдун ортосуна токтоду да, 
соодагерлерди жортуулдап жүргөн рыцарлар деп ойлоп, алардын жакындап келишин күтүп 
турду. Жакындап келген кезде ал үнүн көтөрүңкү чыгарып жана текебердик менен: 

— Эгер силер, бул жарык дүйнөдө ченде жок Дульсинея Тобосскаядан башка сулуу аял жок 
деп эсептебесеңер, анда бир да бириңер мындан ары алга карай бир кадам жыла албайсыңар—
деди. 

Мындай сөздөрдү угаар замат соодагерлер токтоп калышты. Бул чоочун кишинин тантырап 
сүйлөгөн сөздөрүнө жана укмуштуу кийимдерине караганда анын жинди экендигин дароо биле 
коюшту. Анын мындай кадала кылган талабы соодагерлерге кызык көрүнгөндүктөн, алардын 
ичинен бир тамашакөйү жана куудулу мындай деп жооп берди: 

— Сеньор рыцарь, сиз айтып жаткан ченде жок сулуунун ким экендигин биз билбейбиз. 
Аны бизге көрсөтүңүз, эгер ал чынында эле сиз айткандай сулуу болуп чыкса, анда биз сиздин 
талабыңызды, жан-дилибиз менен орундатабыз. 

— Ал кызды көзүңөр менен көргөндөн кийин гана менин айткан сөздөрүмдүн адилеттүү 
экендигин билүүнү мага эч кандай кажаты жок!— деди дон Кихот.— Аны көрбөй туруп эле бул 
чындыкты таанууну жана жактоону мен силерден талап кылам, антпесеңер мен силерди 
салгылашка чакырам. Рыцардык закон талап кылгандай кезек менен чыгасыңарбы, же болбосо 
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баарыңар чогулуп бирге чыгасыңарбы? Өзүмдүн сөзүмдүн талашсыз чындыгына ишенип, 
силерди  татыктуу түрдө тосуп алам. 

— Сеньор рыцарь,— деп жооп берди соодагер,— биз кулак угуп, көз менен көрбөгөн 
кишини, ошол сиз айткандай деп эсептей турган болсок, анда күнөөгө батып жүрбөйлү деп 
коркобуз. Ошондуктан, ал сулуунун жок дегенде бир сүрөтүн көрсөтүп коюңуз деп бул 
сеньорлордун — менин жолдошторумун атынан сизден көптөн-көп өтүнөм. Сиздин 
сулууңуздун бир көзү кыйшык болсо да анын сүрөтүн карап көрүп, сизге жаккандай болсун 
үчүн баары бир биз аны периштеңиз деп билебиз, ошентип ошондо гана, урматтуу таксыр, 
өзүңүз каалаган жоопту алып канааттанып, жаныңыз жай алып калат. 

 

 
 
Дон Кихот каарданып кыйкырды: 
— Сиз менин айткан асылкечимдин ченсиз сулуулугуна шек келтиргендигиңиз үчүн катуу 

жооп бересиз! 
Ошентип, бул сөздөрдү айтып, найзасын кесе кармап алып, кутургандай, каарданган бойдон 

кайым айтышып турган соодагерди качырып сала берди. Анын бактысына жараша эгер 
Росинант ташка мүдүрүлүп кетпесе, анда тайманбаган соодагер өтө жаман болот эле. Росинант 
жыгылып, Дон Кихот аттан алыс ыргып кетти. Ал өйдө турууга бир топ аракет кылды, бирок 
ага найза, калканч, өтүктүн шпорлору туулга жана эски оор соот, курал-жарак тоскоолдук 
кылды. Турам деп курулай аракет кылып жатып, ал сөзүн мындай деп уланта берди: 

— Качпагыла, коркоктор, шүмшүктөр, токтогула, жыгылып калганыма мен, күнөөлүү 
эмесмин, атым күнөөлүү! 

Качырларды айдоочулардын бири мурда жооштугунан мыктылыгын көрсөтө албай 
жүргөнбү, айтор бул маскаралаган сөздөргө чыдай албады да, ага жооп кылып рыцардын 
сазайын колуна бермек болду. Ал дон Кихоттун жанына чуркап келди да, анын найзасын 
колунан жулуп алып, чыт-бытын чыгарып сындырып жиберип, бир сыныгы менен биздин 
рыцарды токмоктоп кирди. Анын соот курал-жарактарына карабастан рыцарды тегирменге 
салынган эгиндей жанчып салды. Соодагерлер канчалык койгун деп кыйкырса да болбостон, 
качырды айдоочу неме рыцарды ура берди. Ал, найзацын сыныктарын улам биринен сала 
бирин алып, жерде сулап жаткан рыцарды жонго койгулап, токмоктоп сындырып жатты. 
Таяктын үстү-үстүнө тийип жатканына карабастан ал үнүн баскан жок, кайта асманды, жерди 
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жана каракчылар деп ойлогондорунун баарын тең коркутуп, сөздөрүн уланта берди. 
Качыр айдоочу акыры өзү чарчады, анан байкуш рыцарды урбай, өз жайына койду; 

соодагерлер жөнөп кетишти. Таяк жеп, көк ала койдой союлган байкуш рыцарь жөнүндөгү сөз, 
соодагерлердин андан аркы жол жомогу болду. Ал эми дон Кихот болсо өзүнүн жоолорунун 
алыстап кеткендигин көрүп, өйдө турууга кайрадан аракет кылды. Бирок качыр айдоочу аны 
чала жан кылып сабап таштагандыктан байкуш идальго беш манчаларын да кыймылдата алган 
жок. Ошондой болсо да ал мындан коркуп кабагым-кашым деп койбоду; саякатта жүрүүчү 
рыцарлардын үлүшүнө мындай кыйынчылыктардын туш келе бере тургандыгын жана бул 
кокустук атынын гана күнөөсүнөн болгондугу үчүн өзүнүн даңкы маскараланбастыгын билген. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bizdin.kg



 
 
 

5-Г Л А В А. Биздин рыцардын үйүнө кайта келгендиги жөнүндө 
баяндалат 

 
Чын эле кыймылдоого дарманы келбестигине көзү жеткенден кийин, биздин рыцарь өзү 

окуган романдарынын ушуга окшош бир окуясын эстеп, адетинче өзүн-өзү сооротмок болду. 
Анын эселектик менен онлогон оюна как эткен карга, кук эткен кузгун жок, аркайган аска 
тоолордун арасына эмне болсоң ошол бол деп таштап салынган жарадар Болдуин ошол замат 
эсине түшүп, көз алдына элестеди. Ошол рыцардын жалооруп, зарлап айткан сөздөрү дон 
Кихоттун мына ушул кайгы баскан жаман абалына окшош сыяктанды. Ошентип, биздин 
идальго жалооруган терең сезим менен өзүнүн көз алдында элестеп көрүнүп турган жаркынын 
жалынып-жалбарып чакыра баштады. 

 
Ортоктош болуп кайгыма, 
Жаркыным келчи жаныма  
Боороруп туруп, өзүмө  
Кулак салчы зарыма12 

— деп чакырды, бирок: 
Мантуанский чын агам, 
Кантип жалгыз мен калам. 

— деген сөздөрдү айтууга үлгүрө электе эле, тагдыр ага жардамдаш болуп, колуна сала 
бергенсиди. Дон Кихот турган кыштактын дал өзүндө жашаган бир дыйкан дал ошол кезде 
жолдон өтүп бараткан экен. Дыйкан тегирменден келатыптыр, жерде суналып жаткан кишини 
көрө коюп, анын жанына басып келди да сага эмне болуп кетти, эмне үчүн мынчалык жаның 
ачып, жалооруп онтоп жатасың?—деп сурады. 

Дон Кихот мандайында турган адамды агам маркиз Мантуанский деп ойлосо керек, анткени 
— анын суроосуна эч жооп бербестен романсты кайталап айта берди, анда рыцарь Болдуиндин 
башына түшкөн азабы жөнүндө айтылчу эле. 

Дыйкан буларды укканда абдан айран-таң калды... Ал шашыпүшүп, найзанын сыныктары 
менен ургулаганда кабырылып калган калканчты үстүнөн алып таштады да, анын алдында 
жаткан дон Кихот экенин тааныды. 

— Сеньор Кехана, сизди ким мынчалык ийлеп салган?—деп, кыйкырды ал. 
Боорукер дыйкан, жарадар болуп жүрбөсүн деп ойлоп, анын төшүн жана аркасын 

калкалоочу соотторун чечип жиберди. Бирок жарадар болгон жери да жок, жана аккан кан да 
көрүнбөйт. Жарадар жери жок болгондон кийин, дыйкан дон Кихотту жерден өйдө көтөрүп 
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алды да, бул бечарага эшектин үстү тынчыраак болот го деп ойлоп, араңдан зорго дегенде 
өзүнүн эшегине мингизди. Шордуу идальгону тынчыраак кылып мингизип койду да, анан 
рыцардын сооту менен курал-жарактарын алып, аларды Росинанттын канжыгасына байлап 
туруп, ат менен эшекти тизгинден алып, жетелеп, үн катпастан кыштакты көздөй бет алды. Дон 
Кихот да терең ойго батып, дыйканга окшоп унчуккан жок. Качыр айдоочу эме аны аябай 
жанчкан экен, ошодуктан ал ээрдин үстүндө араң эле келатты. Анда-санда катуу улутунуп 
үшкүрүп коёт, үшкүрүгү таш жарчудай сезилет. Чоочулап келаткан дыйкан эмнеңиз ооруйт деп 
дагы кайталап сурады. Дон Кихот буга чейин Болдуин жөнүндөгү окуяны унутуп койду; эми 
анын оюна Антекеранын башкаруучусу Родриго де Нарваэс, мавр Абиндарраэсти колго 
түшүрүп алып, аны өзүнүн сепилинин ичине камап койгондугу туурасындагы жаңы тарыхты 
эстеди. Мына ошондуктан колго түшкөн Абиндарраэс Родриго де Нарваэске кандай деп жооп 
берген болсо, дон Кихот да дал ошондой сөздөр менен дыйкандын берген суроосуна жооп 
берди: 
— Билип коюңуз, ырайымдуу Родриго де Нарваэс,— деп рыцарь өзүнүн сөзүн ушундай деп 
аяктады,— мен азыр эле сизге айтып олтурган айдай сулуу Харифа, эми болсо анын ордун 
Дульсинея Тобосская басты, ошонун урматына даңктуу, эрдик иштерди иштедим, иштеп жатам 
жана мындан ары да иштей бермекчимин, мындай эрдикти мурда бүткүл дүйнө жүзүндө эч ким 
көргөн эмес, көрбөйт жана эч убакта көрө да албайт. 

Дыйкан анын айткан сөздөрүнө мындай деп жооп берди: 
— Урматтуу сеньор, менин сөзүмө кулак салып түшүнүп коюңуз, мен такыр Родриго де 
Нарваэс эмесмин, сиздин бир айылдашыңыз Педро Алонсомун; а сиз рыцарь Болдуин же 
Абиндарраэс эмес эле, урматтуу идальго, сеньор Кеханасыз. 
— Ким экеними өзүм билем — деди дон Кихот,— бүткүл рыцарлардын көрсөткөн эрдиги 
менин эрдик менен иштеген иштериме тең келбей турганын өзүм билем. 

Мына ушундай сөздөрдү сүйлөшүп олтурушуп, алар кечке маал кыштакка кирип барышты. 
Көк ала койдой союлган байкуш дон Кихотту эшектин үстүнөн бирер жарым киши көрүп 

койбосун деген ой менен дыйкан күүгүмдүн киришин күтүп кыштакты курчаган кашаанын 
жанына келип токтоду. Күүгүм киргенден кийин кыштакка кирип барып, дон Кихоттун үйүн 
көздөй жөнөдү. Үйдүн ичинен катуу сүйлөшкөн шаң-шуң үндөр чыгып жатты, биздин 
идальгонун ажырагыс эки досу поп менен чач тарач үйдөгүлөр менен аңгемелешип олтурган 
экен. Экономка үнүн бийик чыгарып, төмөнкүдөй деди: 

— Кана менин таксырым туурасында сиз эмне дейсиз? Ырайымдуу сеньор лиценциат13 
Перо Перес (попту ушундай деп атай турган). Өзүнүн, калканчы менен чобурунун, найзасы 
менеи соотторунун жоголуп кеткенине мына эки күн болду! Мен бир бактысыз аялмын! Аны, 
рыцарлардын каргыш тийген романдары жинди кылды деп ойлойм. Өзү менен сүйлөшүп 
олтуруп, үй-жайынан безип, укмуштуу окуяларды издеп сапар тартам деп бир эмес, бир нече 
жолу шерт кылгандыгын түшүнөм. Бүт Ламанчадагы өтө акыл-эстүү адамдын түбүнө жеткен 
ошол китептердин бардыгына каргыш тийсин. 

Кыз — жээни да дал эле ушундай деди: 
— Чебер уста Николас, (чач тарачты ушундай деп аташчу),—менин таякемдин бул каргыш 

тийген романдарды эки күн бою күн-түнү менен кирпигин какпай окуган убактысы көп эле 
болчу, ошону билесизби? Окуй берип абдан кызып кеткенде колундагы китепти таштап 
жиберип, кылычын ала коюп, үйдүн дубалдарын чапкылай турган. Суй жыгылып чарчагандан 
кийин бою мунарадай келген төрт дөөнү өлтүрдүм,— деп кыйкырчу. Өтө катуу чарчагандыктан 
тер шорголоп агуучу, муну ал согушуп жаткан кезде болгон жарадан агып жаткан кан деп 
ойлоочу. Анан бир карапа толтура муздак суу ичип алып, аны досум, улуу сыйкырчы Эскифа 
алып келген өтө кымбат ичимдик деп айтчу эле. Бирок, мунун бардыгына мен өзүм 
күнөөлүүмүн. Мен таякемдин мындай кеңкелес абалга туш келгендиги жөнүндө силерге 
эртерээк айтпагандыгым үчүн мага кечирилбес күнөө. Эгер ошондой деп айткан болсом, анда  
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силер жол бербейт элеңерго. Анын башын айлантып жинди кылган китептерди өрттөп 
жиберсем болмок экен. 
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— Мен сиздин айткандарыңызга толук макулмун, биздин байкуш досубузду акылынан 
ажыратпоо үчүн биз бул китептерди эртең эле өрттөп жиберебиз,— деди поп. 

Дон Кихот жанындагы жолдошу экөө бул айтылган сөздөрдүн баарын тең угушту. 
Кошунасынын кандай абалга дуушар болгондугу дыйканга эми түшүнүктүү болду. Ошондуктан 
ал: 

— Эшикти ачыңыз кызым!— деп катуу кыйкырып жиберди,— Оор жарадар болгон сеньор 
Балдуин Маркиз Манутанский келди, ал өзү сеньор мавр Абиндарраэс болуп эсептелет, аны 
Антекераны бийлөөчү эр жүрөк Родриго де Нарваэс ээрчитип келип олтурат. 
Баары тең чыккан үндү көздөй чуркап чыгышты. Эркектер өздөрүнүн досун, аялдар болсо 
өздөрүнүн кожоюнун жаңа таякесин таанышып, кучактоого жүткүнүштү. Бирок, алы келбей 
алсырап калган дон Кихот эшектен түшө албай жатып сөз айтты: 

— Сабыр кылгыла! Оор жарадар болгонума астымдагы атым күнөлүү. Мени көтөрүп 
төшөгүмө алып баргыла, анан эгер мүмкүн болсо, жарамды таңып, мени айыктыруу үчүн 
акылман сыйкырчы Ургандуну14  чакырып келгиле. 

— Көрдүңүздөрбү, бул эмне деген бактысыздык!— деп кыйкырып калды экономка.— 
Жүрөгүм туура сезген экен. Жакшы убакта келдиңиз урматтуу таксыр, биз сизди сыйкырчысыз 
эле өзүбүз айыктырып алабыз. Ырайымдуу таксыр сизди ушундай абалга дуушар кылган 
рыцарлар туурасындагы китептерге миң мертебе наалат. 

Андан кийин дон Кихотту төшөгүнө көтөрүп барып, жаратын таңалы деп ой кылышты эле, 
бирок эч кандай жара таба алышпады. Жалгыз өзүм он дөөгө каршы кызуу салгылашып жаткан 
кезимде Росинант мүдүрүлүп кетип ат-матым менен күү деп барып жыгылып, этим ооруп 
калды деп түшүндүрдү ал. Анын айткан сөздөрүнө караганда жер жүзүндө ал дөөлөрдөн ашкан 
кыянатчы, кутурган эмелер жер жүзүндө жоктой көрүнөт. 

Поп анын сөзүн бөлүп:—Де-де-де, демек, биздин жерге дөөлөр да келип калдыбы? Эртең 
күн тийгенче алардын өзү эмес, изи да калбайт— деп, ант берем. 

Мына ушинтүү менен алар дон Кихоттон укмуштуу окуялар жөнүндө сураштыра 
башташты, бирок алар менен дон Кихот эчтекени сүйлөшкүсү келбей койду. Тамак бергиле, 
анан тынч өз жайыма койгула деп суранды, анткени дон Кихоттун карды ачып, уйкусу келген 
болучу. Анын айткандары орундалды, ал эми поп болсо дыйкандан дон Кихотту кай жерден 
жана кантип таап алдың деп толук баштан аяк сурады. 

Дыйкаң көргөн-билгендеринин бирин калтырбай толук айтып берди, идальгонун 
сандырактап айткан сөздөрүнүн кай бир жерлерин кайталап да берди. 

 

 
 

Бул сөздөрдү уккандан кийин дон Кихоттун китептерин жок кылуу жөнүндөгү поптун оюн 
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ого бетер чындады. Эртеси эртең менен ал досу чач тарачтын үйүнө кирди, ошентип, экөө тең 
биздин идальгонун үйүн көздөй бет алышты. 

Дон Кихот али уктап жаткан экен. Бардык балааны чыгарып жаткан китептер жаткан 
бөлмөнүн ачкычын поп дон Кихоттун жээнинен сурап алды. Экономка бардыгын тең ушул 
бөлмөнү көздөй ээрчитип жөнөдү. Ал бөлмөнүн ичиндеги текчелерде жүзгө жакын калың китеп 
жана эң сонун мукабалуу толуп жаткан кичине китептер жыйылып турган экен. Попту бир аз 
токтой туруңуз деди да, кызматкер аял бөлмөдөн чуркап чыгып барып, анан тез эле ыйык суу 
куюлган чоң чыныны алып жетип келди. 

— Поп аке, мына муну алыңыз да адегенде бөлмөнүн ичине чачыңыз, антпесе бул 
китептерде жазылган сыйкырчылардын бирер-жарымы келип калып, биздин бүткүл жин-
шайтанды жер менен жексен кылганы жатканыбызды көрүп, өзүбүздү бир балакет кылып кетип 
жүрбөсүн, оозумурдубузду кыйшайтып адам сыягынан чыгарып коюп жүрбөсүн деди. 

Поп аңкоо аялдын чочулап айткан сөздөрүнө жооп берүүнүн ордуна күлүп гана койду, 
ошентип чач тарачтан китептерди биринен сала бирин мага алып бере бер деди. Ал болсо, 
өрттөөгө болбой турган жазыксыз китептерди тандап алгысы келди. 

— Жок, жок,— деп кыйкырды жээни,— бул китептердин бирин да актоого болбойт, биздин 
балээге дуушар болушубузга булардын баары тең күнөөлүү. Андан көрө баарын тең терезеден 
короонун ичине ыргытып чыгарып туруп, өрттөп жибергенибиз жакшы. 

Кызматчы аял да анын сөзүн жөнөттү. Бирок, поп алардын келжиреп айткан сөздөрүнө 
таптакыр көңүл бурган жок, кур дегенде китептердин аттарына көз жүгүртүп чыкмакчы болду. 
Чебер уста Николас ага бир калың китеп алып берди. Ал Амадис Галльскийдин төрт бөлүмдүү 
тарыхы болуп чыкты. 

— Бул болсо рыцарлар жөнүндө чыгарылган Испаниядагы биринчи китеп, калгандарынын 
бардыгы мына ушундан башталат,— деп, укканмын. Ошондуктан биз аны эч аябай туруп 
өрттөөгө тийишпиз, дейм. 

— Жок, сеньор!—деп чач тарач буга макул болбоду.— Жазылган романдардын баарынын 
эң мыктысы деп уккам, ошондуктан мунун күнөөсүн кечип, өрттөбөй алып калалы. 

— Айтты, айтпады сеники чын, биз аны көңүлгө алып туруп, убактысынча өрттөбөй 
туралы,— деп жооп берди поп.— Кана эмесе, эми анын жанындагы китепти көрөлүчү. 

— Амадис Галльскийдин өз баласы Эспландиаядын кылган эрдиги, — деди чач тарач. 
— Чынын айтканда,— деп күңкүлдөдү поп,— атасынын сиңирген эмгеги баласын ажалдан 

алып кала албайт. Сеньора экономка мына бул китепти алыңыз да, терезени ачып туруп, 
короону көздөй ыргытып жибериңиз. Өртүбүздүн биринчи от тамызгысы болсун. 

Кызматчы аял анын бул тапшырмасын өтө ыраазы болуу менен аткарды. 
— Андан кийинкиси эмне экен!—деди поп. 
— Андан кийинки китеп,— деп сөзүн улантты чач тарач,— Амадис Греческий экен, бул 

текчедеги китептердин бардыгы тең Амадистин уруусу жөнүндө болсо керек,— деп ойлойм. 
— Мейли, тим кой анын бардыгы тең короону көздөй бара беришсин,— деп жооп берди 

поп.. 
— Мен да ошондой деген пикирдемин,— деди чач тарач. 
— Мен да,— деп дон Кихоттун жээни алардын сөзүн кубаттады. 
— Эгер андай болсо, ал китептердин бирин калтырбай отко жагуу керек,— деди кызматчы 

аял. 
Ошентип, калың, жукасына карабай томдордун бардыгы тең терезеден ыргыды. 
Рыцарлар жөнүндө жазылган романдарды жайгаштырып бүткөндөн кийин поп ар түрдүү 

ырлардын жана поэмалардын жыйнактары турган текчеге бет алды. Биринчи жыйнакты колуна 
жаңыдан алаар замат эле төмөн жактан дон Кихоттун айкырган үнү угулду: 

— Бери келгиле, бери келгиле эр жүрөк рыцарлар!—деп кыйкырды ал.—Силердин 
кубаттуу колуңардын күчүн көрсөтө турган мезгил келип жетти! Падышанын сарайында 
кызмат кылган рыцарлар турнирдеги жеңишти биздики дегилери келишти. 

Мына ушул айкырыкты угуп чочуган биздин достор китептерди ташгап жиберишип, 
ызычуу чыгып жаткан жакты көздөй чуркашты. 
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Уктоочу бөлмөгө чуркап кирип баргандан кийин алар, төшөгүнөн туруп кылычын колуна 
кармап, өзүнүн оюндагы душмандарынын башын алып, быш эткизе жара сайып жаткан дон 
Кихотту көрүштү. Анын каарын төгүп, шып-шуп этип кыймылдап жатканына караганда өзүн 
ооруп, алсырап жатам деп эч сезбесе керек. 

Поп менен чач тарач экөө анын жанына чуркап барышып, күч менен араң дегенде 
төшөгүнө жаткырышты. Бир аз тынч алгандан кийин дон Кихот попко мындай деп кайрылды: 

— Сеньор архиепископ Турпин15 чынын айтканда биздин жортуулдап жүргөн рыцарлардын 
жеңип алган жеңиштерибизге падыша сарайында кызмат кылган рыцарлардын ээ болушуна 
жол берген он эки пэрдин16 бул кылыгы өтө маскарачылык. Жок, мындай маскарачылыкка мен 
эч чыдай албайм. 

— Сабыр этиңиз, ырайымдуу сеньор,— деди поп,— кудай берейин десе, баарын тең белен 
кылат, бүгүн ажырап калсак аларды эртең эки эсе кылып алабыз. Ошондуктан сиз өзүңүздүн 
ден соолугуңуз жөнүндө кам көрүңүз. Сиз жарадар болбосоңуз да, өтө катуу чарчап калган 
болушуңуз керек, мага ошондой сезилет. 

— Жок, мен жарадар эмесмин,— деп жооп берди дон Кихот,—бирок чыны, аябай 
жанчылып калыпмын. Кара ниет жана көрө албас дон Рольдан17 мени эмендин сөңгөгү менен 
сабады, анткени рыцарлардын эрдик көрсөтүүчү иштеринде жалгыз мен гана анын тең 
тайлашуучусу экенимди ал абдан жакшы түшүнөт. Мына ушул жаткан жеримден турсам болду. 
Мен анын сазайын колуна берем. Мага азырынча тамак алып келип бергилечи, анткени мен 
азыр адегенде күч жыйнап, кубат алышым керек. Ал эми өчүмдү кийинчерээк эле ала алам. 

Алар дон Кихоттун айтканындай кылып, тамак алып келип беришти. Дон Кихот тамагын 
ичип туруп, дагы кайтадан уйкунун кучагына кирди. 

Ошол эле түнү кызматкер аял үйдөгү китептердин бардыгын калтырбай өрттөп жиберди, 
поп күнөөсүн кечирип аяп калтырып койгон китептер да өрттөндү. Эртеси күнү китепкананын 
эшигин кирпич менен бүтөн, жыпжылмакай кылып сылап, билгизбей койду. Бир сыйкырчы 
келип бүткүл китептерди, бөлмөнү, андагы текчелерди жана мебелдерди карактап алып кетти, 
деп айтууга макулдашып коюшкан. Бул ишти ушундайча бүтүрүп коюшуп, бардыгы тең. 
идальгонун айыгышын чыдамсыздык менен күтүп жатышты. Эки күндөн кийин дон Кихот 
абдан сакайып, төшөгүнөн турду. Ал, эң оболу өзүнүн китептерин көрүү үчүн жөнөдү. Өзүнүн 
китепканасына кирүүчү эшикти таппай койгондо, анын айран-таң калганын көрсөңөр болор эле. 
Ал үйдүн ичинде сандырактап көпкө басып жүрдү, бардык бөлмөлөрдү аңтарып-теңтерди, 
бүтөлгөн эшикке кайтакайта келе берип, колу менен сыйпалап көрдү. Бирок эшикти таба албан, 
элеңдеп жан-жагына каранды. Акыры чарчагандан кийин: 

— Китепкананын эшиги кайда?— деп кызматкер аялдан сурады. 
— Бул суроого берилүүчү жоопту поптон үйрөнүп, эчак эле жаттап алган кызматкер аял: 
— Китепканага кирүүчү эшик дейсизби? Сизге эмне болду урматтуу таксыр! 

Китепкананын, китептердин жок болгонуна көп болду. Анын баарын шайтан өзү алып кетип 
калган,— деп үнүн көтөрө чыгарып койду. 

Жээни да сөзгө кийлигише кетти: 
— Сиз үйдө жокто, бир жолу түн ичинде сыйкырчы учуп келген. Минип келген канаттуу 

жылаандан ыргып түшүп, ал токтолбой түз эле китепканага кирди, китепкананын ичине кирип 
барып эмне кылганын билбейм, бирок, бир аз убакыт өткөндөн кийин бөлмөнүн төбөсүнөн 
асманды көздөй шарт учуп жөнөдү, ал эми бүт үйдүн ичи түтүнгө толуп кетти. Анын эмне 
жорук кылганын көрөлү деп барсак, бөлмө да, китептер да жок экен. Ошол жаалдуу абышка 
учуп кеткенден кийин, менин атым — Муньятон деген гана катуу кыйкырыгын уктук, мына 
ушул гана сөздү биз экөөбүз унутпай эстеп калдык. 

— Муньятон эмес, Фрестон,— деп сөздү бөлдү дон Кихот. 
— Анын атынын Фрестон же Фритон экенин бир кудай өзү билбесе, биз кайдан билели, 

бирок ысмынын акыры тон деген менен бүткөнү гана эсимде,— деди кызматкер аял. 
Нак ошонун өзү,— деди дон Кихот,— ал акылман сыйкырчы — менин каардуу душманым. 

Ал мени жек көрөт, анткени ал ырайым кылып жүргөн рыцарга каршы бир кезде согушка 
чыгып, аны жеңе турганымды өзүнүн сыйкырдуу китептеринин жардамы менен билип алган. 
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Мына ошондуктан ал мага ар кандай жол менен каргашалык көрсөтүүгө тырышат. 
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6-Г Л А В А. Мында биздин кайрымдуу рыцарыбыз дон Кихот 
Ламанчскийдин үйүнөн экинчи жолу сапар тарткандыгы жөнүндө баяндалат 

 
Мындан кийин дон Кихот эки жума бою эки жакка чыкпай үйүндө олтурду. Болуп көрбөгөн 

укмуштуу окуяларга дон Кихоттун ынтаасы бир аз сууй баштадыго дешип өз ичтеринен ойлоп, 
кызматкер аял менен, жээни кубанып жүрүштү. Дон Кихот өзүнүн достору — поп менен чач 
тарачка кээде сөздөн улам сөз келип калганда: кой үстүнө торгой жумурткалай турган алтын 
заманын жер бетине орнотууга милдеттүү болгон жортуулдап жүрүүчү рыцарлардан башка 
нерсеге дүйнө жүзүнүн эч муктаждыгы жок деп айтып калчу. Алдамчылык, шермендечилик, 
куулук-шумдук жана калп айтуу чындык менен акыйкатка аралаша албай турган бактылуу 
замана жөнүндө; кара ниеттүүлүк, калыс эместик, судьялардын зордук-зомбулугу, адам 
баласын эзбей турган замана жөнүндө; бардык жерде тынчтык менен бейпилчилдик өкүм 
сүргөн жана бактылуу адам жаратылыштын эң  сонун сыйлыгына рахаттанып, жай баракат 
өмүр сүргөн мына ушул эң сонун замана жөнүндө дон Кихоттун көңүлү көтөрүлүп сүйлөп 
калчу. Элди ушундай эң сонун заманага жеткирүү менин энчиме туш келген деп ойлоп туюк 
эле ишенип келген. Поп кээде анын айткандарына каршы болуп, кээде ооба сеники туура дей 
берчү, анткени мындай айла кылмайынча байкуш идальгого анын ой-пикирлеринин 
жарамсыздыгын далилдейм деп ойлоого да болбойт болучу. 

Ошондой болсо да дон Кихот өзүнүн эселек планына абдан берилип, ошол бойдон кала 
берди. Өзүнүн үйүндөгүлөргө айтпай, алардан жашырып, ак көңүл, бирок маңыроорок (эгер 
өзүнүн жыйган-тергени адам жарытпай турган кишини ак көңүл деп айта турган болсо), бир 
дыйканды ат кошчу18 бол деп үгүттөп жүрдү. Дон Кихот жанын таштап жиберип ынандырып, 
аны байлыкка, атак-даңкка жеткирем, — деп сөз байлады. Чынын айтканда, өзүнүн эрдиги 
менен жеңип ала турган эң биринчи эле аралды түбөлүк бийлөө үчүн сага сыйлык кылып берем 
деп убада берген. Анын айткан сөздарүнө, караганда бул иш, өтө тез аранын ичинде болчудай 
көрүндү. Башын айлантып салгандыктан акыры Санчо Панса, (дыйканды нак ушундай деп, атай 
турган),— анын айткандарынын баары-жогуна тең ынанып, өзүнүн аялын, бала-бакырасын 
таштап коюп дон Кихотко кызматка кирди. 

Анан кийин дон Кихот акча табууга киришти: бирин сатып, экинчисин карызга карматып 
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коюп, мына ушундай жол менен бир топ көп акча жыйнап алды. Андан тышкары өзүнүн 
досторунун биринен тегерек калканчты убактысынча,— деп сурап алды жана кыйрап калган 
туулганы ондоду. Бул камылгасынын баарын тең бүткөндөн кийин, баланча күнү, баланча 
саатта сапар тартайын деген оюм бар деп өзүнүн ат кошчусу Санчого кабар кылды да, өзүңдүн 
курал-жарагың тууралу кам көргүн деп сунуш кылды. Дон Кихот жолдо алып жүрүүчү 
куржунду унутуп таштап кете көрбө деп Санчого катуу эскертти. Санчо унутпайм,— деп убада 
берди да, мен жөө жүрүүгө анча көнгөн эмес элем, ошондуктан эшегимди мине чыгайын деди. 
Санчонун бул айтканы дон Кихотту бир аз ойлонтту. Жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын 
кимисинин ат кошчүсү эшек минип жүргөндүгүн эстөөгө аракет кылды, бирок эстей албады. 
Адепсиз бир рыцарь менен биринчи эле жолу кездешкенде анын атын тартып алып, эшектен 
түзүгүрөөк жаныбарды өзүмдүн ат кошчума берем деген ой менен дон Кихот Санчонун 
айтканына макул болду. 

Ошентип, камылганын баары тең даяр болгондон кийин, бир күнү түн ичинде эч кимге 
айтпай, баарынан жашырын экөө кыштактан чыгып, жол тартышты. Санчо өзүнүн аялы жана 
бала-чакасы менен, а дон Кихот болсо кызматчы аял жана жээни менен коштошкон жок. Алар 
түн бою, тыным албай жүрүп олтурушту, таң агарып, жерге жарык тийген кезде караса алар 
кыштактан аябай алыс узап кетишкен экен, эми артыбыздан куугунчулар болот деп коркушкан 
да жок. 

Эң сонун ойго чөмүлгөн Санчо Панса сүйүнүп, ээринин үстүндө кекирейип олтуруп 
келатат. Дон Кихот женип алып берем деген аралдын тез эле губернатору болсом экен деп 
ойлоп коёт. Дон Кихот кокусунан өзүнүн биринчи жолу жолго чыкканында эле тандап алган 
Монтел түздүгүн басып өтө турган жолго бурулду. Азыр бул жол менен жүрүү өтө жакшы эле, 
анткени күн али эрте, жана күндүн нуру сапар тарткандардын көзүн уялткан жок. Бул жерде 
Санчо Панса өзүнүн таксырына мындай деп айтып калды: 

— Урматтуу сеньор жортуулдап жүрүүчү рыцарь, арал тууралу берген убадаңызды 
унутпаңыз. Ал арал канчалык чоң болсо да, аны башкарууга күчүм келет. 

Буга дон Кихот мындай деп жооп берди: 
— Досум Санчо Панса, унутпай эстеп койгун, илгерки заманда жортуулдап жүрүүчү 

рыцарлар өздөрүнүн ат кошчуларын жеңип алган аралдарын, же королевстволорун бийлөөгө 
дайындоо жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын көнүмүш адети болуп калган, ошондуктан мен да 
алардан үлгү алууга бел байладым. Анысы аз келгенсип, илгерки өткөн заманда жортуулдап 
жүрүүчү рыцарлар көп жыл оор кызмат кылгандан кийин гана өзүнүн ат кошчусуңа бир 
провинцияны сыйлык кылып берип коюучу экен. Ат кошчулары убада менен берем деген 
сыйлыкты күтүп жүрүп картайып да кете турган. Эгер экөөбүз тең тирүү кала турган болсок, 
анда жакын күндөрдүн ичинде бир эмес, бир канча королевствону жеңип алышым керек. Мына 
ошондо ошол замат эле мен сага ошолордун ичинен эң жакшынакайын берем. Муну бекер 
айтып жатат деп ойлобо, жортуулдап жүруүчү рыцарлардын башына нелер келип, нелер 
кетпейт, түшүнө кирбей турган укмуштуу окуяларга дуушар болот. Мына ошондуктан, мен сага 
берген убадамдан ашык нерселерди сыйлык кылып берем. 

— Эгер мен,— деди Санчо,— король болсом, анда менин аялым Тереса Панса жок дегенде 
королева, балдарым эрке-талтаң болобу? 

— Анда эч кандай шек жок,— деп жооп берди дон Кихот. 
— А менин шегим бар,— деди Санчо Панса,— анткени тажысы менен такыр жер жүзүнө 

мөндүрдөй жаап турса да, анын бирде бирөө Тереса Пансага чак келбес эле деп ойлойм. Андан 
кандай королева чыкмак эле, сеньорум! Эки тыйынчалык баасы жок туруп, кандайча королева 
болмок эле. Жараткан алданын жардамы болсо гана, ага графство жарашаар эле дейм. 

— Бул жагынан жаратканга сыйын Санчо,— деди дон Кихот,— ага кайсынысы көбүрөөк 
жарашса, ошону берет, ал эми өзүң болсоң өзүңдү чүнчүтүп жибербе, губернатордуктан 
төмөнкүгө макул болбо. 

— Андай деген оюмда жок сеньор,— деп жооп берди Санчо,— менин таксырымдын 
күч-кубаттуулугун жана асыл адам экенин билем. Сиз балким ырайымдуулук кылып мага 
ылайыктуусун жана өзүмө жарашыктуусун сыйлык кылып бересизго дейм. 
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7-Г Л А В А. Мында эр жүрөк дон Кихоттун жел тегирмендер менен 
болгон мурда кулак угуп, көз көрбөгөн укмуштуу окуялары жөнүндө 

баяндалат 
 
Бироокумда алар мейкин талаада турган отуз-кырк чамалуу жел тегирменди көрүп 

калышты. Бул тегирмендерди алыстан көрөр замат эле дон Кихот өзүнүн ат кошчусуна: 
— Кайрымдуу алда таала, муну биздин ишибиздин ондолушу үчүн жиберип олтурат! Тигил 

жакка карачы досум Санчо! Тетиги мейкин түз жерге дөөлөр жайылып алышкан тура. Азыр мен 
аларга каршы согушка кирем да, алардын бирин койбой кырам. Алардын колунда сан жеткис 
казына бар; аларды жеңгенден кийин биз байып калабыз. Бул адилеттүү согуш, анткени тиги 
желмогуздарды жер менен жексен кылып жер жүзүнөн жоюп жиберүү жараткандын өзүнө да 
жага турган иш — деди. 

— Сиз кайсыларды дөө деп жатасыз? — деп сурады Санчо Панса. 
— Тигине, тиги көз алдында көрүнүп турбайбы? — деп жооп берди дон Кихот.— 

Көрбөйсүңбү, колдору арбайып-дарбайып турбайбы? Кээ бирөөлөрдүн колдорунун узундугу 
эки милге жете берип турбайбы. 

— Мага ишенип коюңуз, урматтуу таксыр, тиги тургандар дөө эмес эле, жел тегирмендер. 
Ал эми сиз айткандай тиги арбайып тургандары кол эмес эле, ташты кыймылга келтире турган 
тегирмендин канаттары. 

— Рыцарлардын укмуштуу окуялары жагынан тажрыйбаңын жоктугу дароо эле көрүнүп 
турат,— деди дон Кихот.— Тиги тургандар дөөлөр! Эгер коркуп турсаң, тигиндейирээк барып 
кудайга жалынып тура бер, а мен өзүм жалгыз болсом да алардын көптүгүнө карабай аларга 
каршы айыгышкан согушка кире берем. 

Ушул сөздөрдү айтуу менен дон Кихот шпорлорун Росинанттын эки капталына кадап алып, 
өзүнүн ат кошчусунун өкүрүп-бакырып айткан сөздөрүнө кулак салбай алга карай чаап жөнөдү. 

— Качпагыла, жек көрүмчү шүмшүктөр! — деп кыйкырды ал.— Силер көпсүңөр, бирок 
силерге жалгыз гана рыцарь каршы чыгын олтурат! 

Нак ошол убакта шамал согуп, тегирмендин калдайган канаттарын айлантып кетти. Мына 
муну көргөндөн кийин дон Кихот үнүн дагы катуу чыгарып кыйкырды: 

— Мейли колуңар гигант Бриарейдикинен19 да чоң боло берсин, баары бир сазайыңарды 
колуңарга берем! 

Ошентип жанын өзүнүн айымы Дульсинея Тобосскаясына тапшырып туруп, дон Кихот 
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тегирмендердин өзүнө жакын турганын качырып барып, күчүнүн бардыгынча анын канатына 
найзасын матырып алды. 

Бирок ушул кезде, шамалдын катуу эпкини тегирмендин канатын катуу айландырып 
жиберди. Найзасы сынды, ал эми рыцарь болсо, ат-маты менен алыс учуп кетти. 
Бул окуяны көргөндөн кийин Санчо өзүнүн таксырына жардам берүү үчүн чапкылап жөнөдү. 
Тегирмендин канатынын катуу соккусуна эси ооп, кыймылдоого чамасы келбей дон Кихот 
жаны чыккан адамча селейип жатып калыптыр. 

— Мына көрдүңүзбү таксыр!—деп кыйкырып жиберди Санчо.— Буларды дөө эмес, жел 
тегирмен деп айтпай койдум беле. Өз баштары тегирмен болуп жүргөндөр гана мына буларды 
көрбөй калышы мүмкүн. 

— Үнүңдү бас Санчо досум,—деп жооп берди дон Кихот.—Рыцарлардын иши жагынан сен 
эчтеке түшүнбөйсүң. Менин китенканамды бүтүндөй карактап кеткен сыйкырчы Фрестондун 
өзүнүн жаңыдан кылган иши экенине ишенем. Менин атак-даңкымды чыгарбас үчүн дөөлөрдү 
тегирменге айландырып жиберип олтурат. Анын мага кылган кастыгы өтө зор... Бирок, 
чочулабай эле кой! Эртеби, кечпи мен анын сазайын колуна берем. 

— Ар кандай иш болушу мүмкүн,— деп анын сөзүн жөнөттү Санчо Панса. Анан жерден 
өйдө туруп, Росинантка минүүгө дон Дихотко жардам берди, анткени бул сыйкырдуу дөөлөргө 
каршы салгылашууда анын эки алдыңкы буту чыгып кете жаздаптыр. 

Биздин рыцарь менен өзүнүн ишенимдүү ат кошчусу экөө бул укмуштуу окуя жөнүндө 
маектешип, андан ары бастырып кетишти. 

— Баарынан да,— деди дон Кихот,— найзаман ажыраганыма ичим күйөт. Бирок, 
Испаниянын бир рыдары, аты-жөнүн айтканда Диэго Перес де Варгас мына ошол жөнүндөгү 
аңгемени эске түшүрүп, көңүл бурам; салгылашуу убагында бул рыцардын найзасы сынып 
калат; бирок ал эмендин жоон бутагын сындырып союл кылып алат, мына ошол союл менен 
көп эрдикти көрсөтүп, эң көп маврларды кыйраткандыктан, ал чоң союл—Варгас—деп аталып 
кетиптир. Ошентип, мен да Варгастын жолуна түшөм да, жолдон кезиккен биринчи эле 
эмендин жоон бутагын сындырып алам. Ошол бутак менен мен эн маанилүү иштерди иштеп, 
эрдикти көрсөтөм, вденин ошол иштеримди көрүп тургандыгың үчүн сен бактылуусуң! 

— Баары тең алда тааланын эрки менен болот,— деп жооп берди Санчо,— мен сиздин 
айткандарыңыздын баарына тең ишенем. Бирок, ээрге бекемирээк олтурунузчу, урматтуу 
таксыр, болбосо сиз такыр эле ооп баратасыз, кебетеси жана жыгылганыңызда этиңиз ооруп 
калган көрүнөт. 

— Ооба мунуң чындык,—деди дон Кихот,— ооруган жеримди айтпай келатканымдын 
себеби бар, жортуулдап жүрүүчү рыцарлар жараты гана эмес, ичек-карды аңтарылып түшүп 
калган күндө да ооруган жерин айтып онтоого акысы жок.  

— Эгер андай болсо, ага каршы айтар сөзүм жок,— деп жооп берди Санчо.—Ал эми мен 
болсом андай эмесмин, рыцарлардын эрежеси жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын ат 
кошчуларына да ооруган жерин айтып бакырууга тыюу салбай турган болсо, анда мен бир 
жеримди чийип эле кетсе болду, өкүрүп-бакырып жиберем. 

Дон Кихот Санчонун ак көңүлдүгүнө күлүп, анан: Ат кошчулар ооруган жерин айтып 
онтобосун деген эрежени рыцарлардын романдарынан кезиктирген жокмун,— деди. Мына 
ошондуктан Санчо кудурети жеткенче өкүрүп-бакырса да, ооруган жерин айтып онтолосо да 
болот. 

Ошол кезде Санчо күндүн көзүнө карап туруп, бир аз шам-шум этип алсак жаман болбос 
эле деди. 

Мен ачка болгон жокмун, эгер тамак жегиң келсе, анда уялбай эле жей бер,— деди дон 
Кихот. 

Таксыры руксат бергенден кийин, Санчо эшегинин үстүнө жайланып отуруп алып, 
куржунунан тамак-ашын алып жей баштады. Ал тамагын чайнап туруп, жуткан сайын анын 
артынан чаначтан вино куюп алып кылкылдатып жутуп жиберип жатты, кандай гана  
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мейманкананын кожоюну көрсө да буга суктанаар эле. Санчо илкип, калкып бастырып, 
винодон улам ичип коюп, өтө коркунучтуу болсо да, укмуштуу окуяларды издөө азап эмес, 
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өзүнчө эле бир жыргал турбайбы — деп ой жүгүртүп келатты. 
Ошол убакта каш карайып, жер бети караңгы болду, ошентип биздин жолоочуларыбыз 

жолдон мындай бурулуп, түнөмөкчү болушту. Дон Кихот жакын турган жыгачтын жоон 
бутагын сындырып алып, анын учуна сынган найзанын темирин кийгизип бекитип койду. 
Өзүнүн сүйгөн романдарынын даңктуу геройлорун туурап дон Кихот түн бою кирпик көзүн 
какпай, өзүнүн асылкеч айымы Дульсинея жөнүндө ой жүгүртмөкчү болду. 

Ал эми Санчо болсо, тамакты тоё жеп алып, таң атканча тырп этпей уктады. Эгер аны дон 
Кихот ойготпосо, анда ал бетине тийген күндүн нурунан да, жаңы күндү кубаныч менен 
куттуктап жаткан сан жеткис канаттуу куштардын сайраганынан да ойгонбойт болучу. Ал 
ыргып тура калып адегенде эле чаначка асылды, андагы винонун бир топ азайып калганын 
көрүп, өтө кайгырды. Мунун ордун жакында толтура албаймго деп коркту. 

Бирок дон Кихот эртең мененки тамактан да ичкен жок, анткени биз жогоруда айткандай 
таттуу кыялга тоюп жүрө берген. 

Алар андан ары бастырып олтурушуп, Пуэтро Лаписе капчыгайын көздөй бет алышты, 
ошентип саат үчтө ага жетип барышты. 

— Тууганым Санчо, мына ушул жерде,— деди дон Кихот,— бизди мындан мурда болуп 
көрбөгөн укмуштуу бир окуя күтүп турат. Бирок муну унутпа: менин башыма кандай гана 
коркунуч келбесин, сен мени коргойм деп кылычынды кынынан сууруп алба. Кайдан-жайдан 
кошулган, сенделип жүргөн кишилер өзүнүн таксырына жабылып кол салган кезде гана ат 
кошчунун жардам этишине руксат берилет. Бирок, алар рыцарь болсо, анда рыцарлардын 
закону боюнча, азырынча өзүң рыцарь деген атакты албагандан кийин аларга каршы согушка 
кирүүгө катуу тыюу салынат. 

— Сеньор ага кадырыңыз жан болсун,— деп жооп берди Санчо,— мен сиздин 
буйругуңузду эки кылбайм; мен туулгандан жоош болуп жаралыптырмын, ошондуктан 
мушташка эч убакта биринчи болуп кирбейм. Бирок чынын айтып коёюн, эгер өз башымды 
сактоого туура келсе, анда мен рыцарлардын эч бир законуна карабайм, алымын келишинче 
мага катылган кишилердин катыгын берем. 

— Ал сенин ишиң,— деди дон Кихот.— Мен сени эскертип коёюн дедим эле. Мен 
рыцарлар менен кармашканымда эч убакта кийлигишүүчү болбо. Өзүңдүн ачууңду басып, 
эрдигиңди көрсөтпөй жөн тур. 

— Бул жагынан кадырыңыз жан болсун таксыр. Жекшемби күндү майрамдоо биздин 
мойнубуздагы парыз сыяктуу эле, сиздин буйругуңузду да нак ошондой орундайм. 
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8-Г Л А В А. Мында баатыр бискайлык менен эр жүрөк Ламанчский 
экөөнүн ортосунда болгон даңктуу уруш жөнүндө баяндалат 

 
 
 
Экөө бул аңгемени айтып, маектешип келаткан кезде жолдон бенедиктиндик20 эки сопу 

көрүндү. Алар чоң качырларды минип алышкан экен, алыстан көргөн киши качырларды төө 
деп ойлой турган. Мээ кайнаткан ысыктын жана чаңдын айынан чатырларды жайып 
төбөлөрүнө калдайтып кармап алып, жолго чыкканда тартынуучу көз айнектерин тартынып 
алышыптыр. Сопулардын артынан, төрт же беш салт атчан жана качыр айдоочу эки жөө киши 
курчап алган эки ат чегилген чүмбөттөлгөн араба бараткан экен. (Кийин чүмбөттөлгөн 
арабанын ичиндеги киши, Севильядагы эрине бараткан аял болуп чыкты). Сопуларды көрөр 
замат эле дон Кихот өзүнүн ат кошчусуна мындай деп кыйкырды: 

— Тууганым Санчо, биз эң сонун укмуштуу окуяга туш келгени жатабыз. Тетиги кара 
кийинип алышкан атчандар, падышанын кызын уурдап келаткан карасанатай сыйкырчылар 
экендигинде шек жок, бирок ал кызды кайда алып барарын бир кудай өзү билет. Бирок, кандай 
гана болбосун мен алардын арам ойлорун бузуп, ташын талкан кылышым керек.  

— Байкаңыз таксыр, бир балээге туш келип, чаташып калып жүрбөңүз,— деп жооп берди 
Санчо Панса. —Тиги кара кийинип алышкан атчан адамдар тим өзүнчө жүргөн бенедиктинин 
сопулары. Ал эми чүмбөттөлгөн арабада бараткандар жолоочу болушу керек. Сабыр кылыңыз 
сеньор! Эмне кылып жатканыңызды жакшылап ойлоп көрүңүзчү! 

— Рыцарлардын укмуштуу окуялары жагынан эчтеке түшүнбөй турганыңды мен сага 
айтпадым беле, Санчо. Бирок, сен мени алдай албайсың! 

Ушул сөздөрдү айтуу менен дон Кихот алга карай чаап жөнөдү, айткан сөздөрү сопуларга 
угула турган жерге келгенде Росинанттын оозун тартып, анан ачуулу үн менен төмөнкүдөй деп 
кыйкырып жиберди: 

— Эй, тозок отуна күйгөн карасанатайлар, мына бул силер уурдап келаткан падышанын 
кызын токтоосуз бошоткула, эгер андай болбосо, анда менин колумдан каза табууга 
даярдангыла, анткени силердин кылык-жоругуңарга мына ушул татыктуу жаза болуп 
эсептелет! 

www.bizdin.kg



Дон Кихоттун киши коркорлук түрүн көрүп жана сандырактап айткан сөздөрүн угуп 
сопулар качырларынын тизгинин тартып, токтоп калышты. Аң-таң болуп карап калышты да, 
анан мындай дешти: 

— Сеньор рыцарь, биз сиз ойлогон тозоктун отуна күйгөн карасанатайлар эмеспиз, биз 
касиеттүү Бенедикти коомунун сопуларыбыз. Биз өз ишибиз менен саякаттап жүргөн 
жолоочубуз. Ал эми бул чүмбөттөлгөн арабанын ичинде ким баратканын жана кимди алып 
бараткандыгын биз билбейбиз. 

— Жок, силер мени такыр алдай албайсыңар! Калпычылар мен силерди билем,— деп 
кыйкырды дон Кихот. 

Ошентти да алардан жооп күтпөстөн Росинанттын эки капталына шпорун кадап туруп, 
найзасын сунуп каарын төгүп, сопулардын бирин качырып сала берди, эгер ал өзүнөн өзү жерге 
кулап түшпөсө, анда аны дон Кихот ээрден жыга сайып катуу жарадар кылат эле, же өлтүрүп 
коёт болучу. 

Сопунун жерде жатканын көрүп Санчо эшегинен секирип түшүп анын жанына чуркап 
барып, чапанын чечип ала баштады. Сопуларды узатып бараткан эки кызматкер ачууланып 
келип Санчого жабышты. Рыцарлардын закондору боюнча таксырым жеңип берген олжону 
алууга акылуумун деп Санчо аларга бекер эле кыйкырды. Анткени сопулардын кызматкерлери 
рыцарлардын закондорун кайдан билсин. Дон Кихот алар жакты карабай. саякаттап бараткан 
аял менен сүйлөшүп калганын көргөндөн кийин кызматкерлер Санчону жерге жыгып алышып, 
аны өлөрчө кылып сабап салышты. Ошол кезде өлөрчө коркуп калган сопу ордунан туруп, 
качырын минген бойдон алыс барып күтүп турган жолдошун көздөй чапкылап жөнөдү. Анан 
Бенедиктик эки адам бул укмуштуу окуянын эмне болуп бүтөрүн күтпөстөн, келмелерин 
келтирип чокунуп туруп, артынан жин-перинин өзү кууп келаткансып алды-артына карабай 
качып жөнөштү. 

 
 
 

 
 
 

Ощол кезде дон Кихот чүмбөттөлгөн арабадагы аялга төмөнкүдөй сөз сүйлөп кайрылды: 
— Урматтуу сулуу,— деп баштады ал,— эми сиздйн колу-жолуңуз бош, кайда барсаңыз өз 

эркиңиз, анткени сизди уурдап бараткандардын арамза иштери менин күч-кубаттуу колумдан 
катуу сокку алды, ташыталкан болду. Бирок, сизди туткундан куткарып калган кишинин аты-
жөнүн билип калышыңыз керек. Мен дон Кихот Ламанчскиймин, ченде жок, укмуштуу сулуу 
Дульсинея Тобосскаяга жанымды курман кылып, жортуулдап жүргөн рыцармын. Кылган 
кызматымдын акысы үчүн, сизден бир гана нерсени өтүнөм: Тобосону көздөй жөнөңүз да, 
менин асылкечимдин алдына барып, мага эркиндик берген дон Кихот болду деңиз. 

Бискайда21 туулган, чүмбөттөлгөн арабаны узатып бараткан ат багуучулардын бири, дон 
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Кихоттун кайра артка кайрылып Тобосого баргыла деп талап кылып жатканын уккандан кийин, 
анын жанына бастырып келди да найзасын шап кармап туруп, Испаниянын тилинде булдурады: 

Жогол, рыцарь көзгө көрүнбөй, жогол! Арабаны токтотпой коё бер, болбосо, башыңды 
жулуп албасам мен бискайлык болбой эле калайын,— деп кыйкырды. 

Дон Кихот анын айтканына эң жакшы түшүндү да, аябай кекирейип туруп: 
— Эй, шордуу неме! Эгер сен кызматкер эмес, рыцарь болсоң, анда мен сенин жаныңды 

көзүңө көрсөтөт элем,— деди. 
Бирок аябай жинденген бискайлык мындай деп кыйкырды: 
Мен эмне рыцарь эмес бекемин! Кудай акы сен калп айтып жатасың! Найзаны таштап, 

кылычыңды ал. Мен—бискайлыкмын, деңиздин да, жердин да идальгосумун. Рыцарь же 
рыцарь эмес экеними азыр көзүңө көрсөтөм. 

Бул каардуу сөздөргө дон Кихоттун жини келип, каарданды. 
— О, менин жүрөгүмдүн падышасы, сулуулардын гүлү Дульсинея сен үчүн, сенин 

жыргалың үчүн айыгышкан урушка түшкөнү жаткан рыцарыңа жардам бер. 
Ошентип туруп ал найзасын жерге ыргытып жиберип, кылычын кынынан сууруп алып, 

буркан-шаркан түшүп бискайлык адамды көздөй умтулду. Бирок бискайлык адам мындан 
корккон жок. Көз ачып жумгуча ал жанында турган арабадан бир жаздыкты ала коюп калканч 
сыяктуу бетин калкалап, душмандын келишин күтүп ордунан жылбай тура берди. 
Ошоердегилер дым дебей бул адам корко турган салгылашууну карап турушту. Чүмбөттөлгөн 
арабадагы аял жана анын кызматчы аялдары, өз кишилерине жардам тилешип, бүткүл 
олуяларды чакырып, келме келтирип, кудайга сыйына башташты. 

Жини кайнаган бискайлык биринчи болуп кол салды. Ал өзүнүн жоосуна өтө каарданып 
жана күчүнүн бардыгынча сокку урду, эгер колундагы кылычы бир жагына майтарылып 
кетпесе, ал жекеме-жеке ырайымсыз урушта гана эмес, биздин рыцардын мындан ары карай 
болчу жоруктарына да балта чапкан болот эле. Жаңы эрдик иштерди көрсөтсүн дегенсип 
тагдырдын жазганындай болуп, анын жоосунун колундагы кылыч туура тийбей дон Кихоттун 
бир жак ийнине жанып тийди. Бирок дон Кихоттун туулгасы кыйрап, кулагынын учу кесилип 
кетти, соотунун сол капталы үзүлүп, калдыр-шалдыр этип барып жерге туштү. 

Дон Кихоттун каарын кандай калем сүрөттөп жазаар эле? Жыгылбай, үзөнгүсүн кере 
теминип олтуруп алып, кутургандай жинденип барып бискайлыкты баштан ары уруп калды, 
анын мурдунан да, оозунан да, кулагынан да кан кетти, эгер ал качырдын жалынан кармап 
өбөктөп жатып калбаса ээрден кулап жерге түшөт болчу. Тизгинин коё берди, буттары 
үзөнгүдөн чыкты; качыр үрккөн бойдон ай талааны аралап мөңкүп жүрүп олтуруп, акыры 
өзүнүн кожоюнун жерге кулатты. 

Бискайлык жерге кулап түшкөндөн кийин дон Кихот атынан ыргып түшүп, жүгүргөн 
бойдон душмандын жанына барды да, кылычын анын көзүнө көрсөтүп, жанындын тирүү 
кезинде багынып бергин деп кыйкырды. Бирок бискайлык эсинен танып калгандыктан оозун 
ачып бир ооз да сөз айта албады; каарданган дон Кихот аны аябайт эле, ошондуктан ал өтө 
жаман абалга дуушар болот болчу. Бирок, бул байкуштун бактысына жекеме-жеке салгылашуу 
кандай болоор экен деп карап турган арабанын ичинде олтурган аял арабадан секирип түшүп 
келип, кызматкеринин жанын соогалап биздин рыцарга жалына кетти. 

— О, айдай сулуу айым, мен дайыма сиздин кызматыңызга даярмын, —деп өтө кекирейип 
жана татыктуулук менен жооп берди дон Кихот,—мен сиздин талабыңызды чын дилим менен 
орундайм, бирок мында сиздин алдыңызга бир шарт коём: мына бул жаткан рыцарь Тобосо 
селосуна барып, менин атымдан ченде жок сулуу Дульсинеянын тизесине жүгүнөм деп 
убадасын берсин, ал эми Дульсинея буга өзү эмне кылам десе өзү билет,—деди. 

Эси чыгып коркуп, капаланып калган аял дон Кихоттун эмне жөнүндө өтүнүп жатканына 
жакшылап түшүнбөй туруп эле, жана Дульсинеянын ким экенин сурап билбей туруп эле, менин 
кызматкерим рыцардын буйругун сөзсүз орундайт,—деп убада берди. 

— Мен сиздин убадаңызга ишенем, ошондуктан ал абдан катуу жазага ылайык болсо да, 
сиз үчүн кылган күнөөсүн кечейин,—деди дон Кихот. 
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9-Г Л А В А. Мында дон Кихот менен Санчо Пансанын ортосунда болгон 
кызык аңгеме жөнүндө баяндалат 

 
Сопулардын кызматкерлеринен аябай катуу таяк жеген Санчо Панса ошол кезде эптеп-

септеп жатып өйдө болду да, дон Кихоттун жекеме-жеке чыгып салгылашып жатканына өтө 
көңүл коюп тикирейип карап турду. Ал биздин рыцардын жеңишин жана өзүнүн таксырынын 
берген убадасы боюнча өзүм губернатор боло турган аралдардын бирин жеңип алуу үчүн кудай 
ага жардам бере көр,—деп жалынып-жалбарып тиледи. Салгылашуунун аяктагандыгын жана 
Росинантка таксырынын мингени жатканын көрүп, алдына келип тизелеп олтура калып колун 
өөп жиберип, мындай деди: 

—Дон Кихот таксырым, сиз мына бул айыгышкан катуу согушта женип алган аралга мени 
губернатор кылып дайындап коюу сиздин улуу урматыңызга ылайык келет. Ал арал канчалык 
чоң болсо да, дүйнө жүзүндөгү губернаторлордун кайсынысынан болсо да кем башкарбайм, 
аны өзүм сезип турам. 

Буга дон Кихот: 
—Тууганым Санчо, эсиңде болсун, жолдун бурулуштарында мындай окуялар жортуулдап 

жүрүүчү рыцарларга көп кездешет: сенин башынды жарып, кулагынды кесип ыргытып 
жибериши мүмкүн, бирок алар сага андан башка эч нерсе кыла алышпайт. Бир аз чыдасаң 
мындан сонун, мындан маанилүү окуялар да болот, мына ошондо мен сени губернатор гана 
турсун, андан да чоң орунга коём,—деп жооп берди. 

Санчо чоң рахмат айтып, дон Кихоттун колун жана соотунун этегин дагы бир жолу өөп 
туруп, Росинантка колтуктап мингизип койду; анан өзүнүн эшегине минип алып, аны ээрчий 
бастырды. Дон Кихот коштошууда чүмбөттөлгөн арабада олтурган аялга бир ооз да сөз 
айтпастан алга карай таскактатып жөнөдү. Санчо күчүнүн бардыгынча эшегин камчыланып 
анын артынан чапкылады, бирок Росинантка жетпей койду. Санчо бат эле артта калды. Артта 
калып бараткандан кийин токтоп турсун үчүн өзүнүн таксырына кыйкыра баштады. Санчонун 
бул кыйкырыгын уккандан кийин дон Кихот Росинанттын тизгинин тартты. Ага катарлаша 
түшкөндө Санчо мындай деди: 

— Эмнеси болсо да бир чиркөөгө кирип жашырынып калсак жакшы болоор деп ой кылам 
таксыр; анткени азыр эле сиз менен салгылашкан кишиңиз оор жарадар болду, андыктан бул 
окуя жөнүндө Санта Эрмандадга22 жеткирип коюшу да мүмкүн. Анда бизди түрмөгө камап 
коёт, ошентип биз түрмөдөн кутулуп чыкканыбызча аябай кыйналып калабыз. 

— Үнүңдү бас,—деди дон Кихот. —Жортуулдап жүргөн рыцарды жекеме-жеке урушта 
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жоосун өлтүрүп койгондугу үчүн түрмөгө камаганын уккан эмесмин. 
— Өлтүрүп койгондук жөнүндө мен эчтеке билбейм,—деп жооп берди Санчо,—өзүм да 

бала болуп башыма жүн чыккандан бери мындай ишти кылып көргөн эмесмин, бирок кара 
жолдордо урушту кимдин баштаганын билүүгө Санта Эрмандаддын өтө кызыга турганын мен 
жакшы билем. 

— Чоочулабай эле кой досум,—деди дон Кихот,—кандай түрмө болсо да мен сени бошотуп 
алам. Бирок сен мага чыныңды айтчы: жарык дүйнөдө менден эр жүрөк рыцарды деги бир кезде 
көрдүң беле? Кайсы рыцарь болбосун бирөөгө кол салаарда тайманбастыгын, коргонгон кезде 
кара көктүк кылып жана сокку тиерде шамдагайлык менен буйт берип кеткенин романдардан 
окудуң беле? 

— Аныгын айтсам,—деп жооп берди Санчо,—өмүрүмдө эч бир роман окуган эмесмин, 
анткени окуганды да, жазганды да билбейм. Мен өзүмдүн өмүрүмдө сизден артык баатыр 
таксырга кызмат кылган эмесмин, буга мен башымды сайып коём. Бирок, сиздин көрсөткөн бул 
эрдигиңиз үчүн, жанагы мен айткан окчунураак жерде адебиңизди колуңузга алып жүрбөсөңүз 
болгону. Ошондой болсо да сиз өзүңүз жөнүндө кам көрүшүңүз керек: анткени сиздин 
кулагыңыздан кан катуу агып жатат, а менин баштыгымда байлай турган чүпүрөк жана сүйкөй 
турган бир аз ак май бар. 

— Мен Фьерабрастын кереметтүү бальзамынын (дарысынын) бир чынысын жасап алууну 
билем, ар кандай жаратты айыктырууга анын бир гана тамчысы жетиштүү болот, ошондуктан 
анын көп болушунун кереги жок—деп жооп берди дон Кихот. 

— Ал бальзам дегениңиз кандай эме!—деп сурады Санчо Панса. 
— Ал бальзамдын жасалышын өтө жакшы билем,—деп жооп берди дон Кихот,— сабыр 

кыла тур, биринчи эле кыштакка барганыбызда ал дарыны жасап туруп, сага берем. Эгерде бир 
кезде согушта күчтүү жоо чыгып мени экиге тең бөлүп жара чаап салса, (жортуулдап жүрүүчү 
рыцарлар мындайга туш келе берет) сен анда жерге кулап түшкөн жарым денемди акырын 
көтөрүп алып туруп, ээрдин үстүндөгү экинчи жарым денеме данекерле, анан байкагын 
бардыгы орду-орду менен келсин. Мына ошондон кийин мага бул бальзамдан эки-үч кылк 
эттирип жуткузуп койсоң мен куландан соо болуп тура келем. 

— Андай болсо,—деди Санчо,—мага губернаторлуктун кереги жок. Жан-дилим менен 
берилип, сиңирген эмгегим үчүн, таксыр ушул укмуштуу дарыңыздын жасоо жолун үйрөтүп 
коюңуз,— деп мен сизден бир гана мына ушуну сурайм. Ар качан жана кайсы жерде болсо да, 
сиздин бальзамыңыздын бир ичимин эки реалдан, а балким андан да кымбат баага сатууга боло 
тургандыгына эч шек кылбайм. Мына ушул эле өзүмдүн өмүрүмдү жакшы жана жай баракат 
өткөрүүгө жетишет. Ал дарыны жасоо кымбат болобу, ушуну айтыңызчы? 

— Үч реалга үч асумбра даярдоого23  болот,—деп жооп берди дон Кихот. 
— Андай болсо эмне карап турасыз таксыр!—деп кыйкырды Санчо.— Эмне үчүн аны 

өзүңүз жасабайсыз, эмне үчүн мени үйрөтүп койбойсуз? 
— Үнүңдү бас, досум,— деп жооп берди дон Кихот,— мен бул гана эмес, мындан башка 

нерселердин да сырларын ачып берем жана эң сонун нерселерди үстүңө үйүп салам. Ал эми 
менин кулагымдын ооруганын басалы, анткени менин оюмдагыдай болбой катуу ооруп баратат. 

Санчо баштыгынан жара таңа турган чүпүрөк жана сүйкөй турган дары алып чыкты. Бирок 
дон Кихот туулгасын алгандан кийин, анын тамтыгы чыкканын көрүп, аз жерден эстен танып 
кете жаздады. Колун кылычынын үстүнө коюп жана асманга акырая карап туруп, төмөнкүдөй 
деди: 

— Өзүнүн жээни Балдуиндин өлүмү үчүн өч алууга шерт кылган күндөн тартып улуу 
маркиз Мантуанский кандай турмушту башынан өткөргөн болсо, бүгүнкү күндөн баштап мен 
да нак ошондой турмушту башымдан өткөрүүгө жарык дүйнөнү жаратканга жана төрт 
периштеге ант берем; Мени ушунчалык маскаралаган кишиден өч алганча ак дастаркондон нан  
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жебеске, үйдүн ичинде жатып уктабаска, үстүмдөгү соотумду чечпөөго жана үйүмө кайта 
кайтып барбоого ант берем. 

Дон Кихоттун бул сөздөрүн угуп туруп, Санчо сөз сүйлөдү: 
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— Сиз эмне деп жатасыз урматтуу таксыр дон Кихот! Эгер сиздин жеңген рыцарыңыз 
сиздин буйругуңузду орундатып, сизден салам айтып Дульсинея Тобосскаяны көздөй 
кетпедиби, демек сиздин алдыңызда ал өзүнүн күнөөсүн актады, жана ал башка кылмыш 
кылмайынча жаңы жаза тартууга акысы жок.  

— Сен туура айтасың,—деп жооп кайтарды дон Кихот.—Мен да ал рыцардан өч алгым 
келбейт. Бирок, мына ушундай эң сонун туулганы күч менен зордук кылып башка бир 
рыцардан тартып алмайынча берген антымдан кайтпайм. Ошентип, менин сөздөрүмдү желге 
сүйлөнүп жаткан сөз деп, ойлобогун Санчо. Анткени мен улуу адамдардын ишинен үлгү алып 
айтып жатам: Мамбриндин туулгасы да нак ушундай болгон, бирок ал үчүн Сакрипант катуу 
жаза тартты. 

— Урматтуу таксыр ушул шертиңиздин баарын коюңузчу, аларыңыз куруп кетсин!—деп 
үнүн бийик чыгарды Санчо.—Сиздин берген антыңыздын баары тең саламаттыгыңызга зыян 
келтирип жана ар-намысты жоготот. Эгер биз туулгасы бар кишини көпкө чейин кезиктире 
албасак, анда кантебиз? Анда сиз эмне кыласыз? Сиз өзүңүздүн берген антыңызды сөзсүз 
орундатуу үчүн, мээси ачыган чал, маркиз Мантуанскийден үлгү алып, чечинбей уктап, ай 
талаага конуп, жана миңдеген-сандаган балээлерге дуушар келип жүрө бермекчибизби? 
Урматтуу таксыр ойлоп көрүңүзчү: анткени бул жолдор менен курал-жаракчан рыцарлар эмес, 
ушул эле арадагы кыштактардан качыр айдоочулар жана тынч жаткан адамдар жүрүшөт. Ал 
кедей-кембагалдар туулганы көрмөк гана турсун, ал жөнүндө угушкан да эместир. 

— Жаңылышасың,— деп жооп берди дон Кихот.— Бир-эки саат өтпөй эле биз жолдон, 
куралданган адамдарды кезиктиребиз, андай куралданган адамдар Анжелика үчүн 
Альбрактыны24 туш-тараптан камакка алган армияда да анчалык болгон эмес. 

— Мейли эмесе, сиздин айтканыңыздай эле болсун,—деп жооп берди Санчо.-—Ишибиздин 
оңолушуна жана мен үчүн өтө кымбат болгон аралды жеңип алууга кудай таала жардам бере 
көр, а мен ошол аралда жай-баракат жатып өлөрмүн. 

— Санчо, ал жөнүндө чочулабай эле кой деп айтпадым беле: арал болбой калса, Данияга же 
Собрадис сыяктуу бир королевство табылат, ал сага сөөмөйгө кийген оймоктой жарашыктуу 
келет. Сен аны алганда утушта болосуң: чынында королевство бул, буркандап-шаркандап 
жаткан деңиздер менен курчалган жаман арал эмес, ага курак жерди басып эле жетип барууга 
болот. Бирок, ал жөнүндө кези келгенде сүйлөшөбүз, а эми сенин баштыгыңан шам-шум эте 
турган бир деме табылабы, карап көрчү. Тамак жеп кубаттанып алгандан кийин биз дароо эле, 
сепил издеп таап алып, ал жерге конобуз да мен жана сага айткан бальзам дарысын даярдайм, 
анткени кудай акы кулагым чыдатпай ооруп жатат. 

— Баштыгымда бар болгону бир пияз, бир үзүм сыр, анан нандын  каткан кыртышы бар,—
деди Санчо.—Бирок мунун баары тең сиздей эр  жүрөк рыцардын жей турган тамагы эмес. 

— Сенин бул жөнүндө түшүнүгүң аз!—деп үнүн көтөрүңкү чыгарды дон Кихот.—
Жортуулдап жүрүүчү рыцарлар ай бою тамак ичпей жүрө беришет, эрдиги мына ушунда, 
ушуну билип койгун Санчо. Тамак ичкен кезде да алар тамак тандашпайт, колуна эмне тийсе, 
ошону жей беришет. Эгерде мендей сен да романдарды көп окуп чыккан болсоң, барып турган 
атак-даңктуу рыцарлар тамакты өзүнүн урматы үчүн жасалган тойлордо гана жегенин, ал эми 
башка убактарда. болсо гүлдүн жытын гана жыттап коюп жүрө бергенин билер элең. Албетте, 
алар башка бир даамдуу тамак менен кубаттанып жүргөн деп ойлош керек. Анткени рыцарлар 
деле башкалардай киши, ошондуктан алар да тамаксыз күн көрө алышпайт. Өмүрүнүн 
көпчүлүгүн токойлордун ичинде жана чөл-талаада өткөргөндүктөн, сен азыр мага бергиң келип 
жаткан тамактай болгон кыштактын жөнөкөй эле тамагын жеп ыраазы болуп жүрүшкөндүр. 
Ошондуктан досум, Санчо, мени кубандырган нерсеге сен кайгырбагын, анткени мен улуу жол 
көрсөтүүчүлөрүмдүн жолун жолдобосом анда оозума даамдуу эч нерсе келбейт. Кирдеп-
чаңдап, күнөөгө баткан ай ааламды жаңыртууну ойлоп жүргөн адамдын тамак жөнүндө кам 
көрүп жүрүшү жарашабы! Жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын ыйык адаттарын бузууга 
зордобо. 

— Кечирип коюңуз урматтуу таксыр,—деп жооп кайтарды Санчо.— Анткени мен окуй да, 
жаза да албайм. Ошондуктан рыцарлардын эрежесин билбегендик таң каларлык иш эмес. 
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Мындан кийин сиз үчүн ар түрдүү жемиш кагын, өзүм үчүн даамдуу, анын үстүнө майлуу 
тамактарды баштыкка салып ала жүрөйүн. 

— Жортуулдап жүрүүчү рыцарлар жемиш кагынан башканы жебейт деп, айтып жаткан 
жерим жок, Санчо—деп дон Кихот анын айтканына каршы болду. — Алар жемиш кагын, 
талаанын ар түрдүү чөптөрүн жеп оокат кылуучу деп гана айтмакчы болгом. Мен ал чөптөрдү 
жакшы билем, ошондуктан аларды издеп таап ала алам. 

— Мына бул өтө пайдалуу илим,—деди Санчо,—Бир кезде анын бизге кереги тийип 
каларын жүрөгүм сезип турат. 
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10-Г Л А В А. Мында Янгуэс жылкычылары менен кездешкенде дон 
Кихоттун балээге учурагандыгы жөнүндө баяндалат 

 
Мына ошентип, сүйлөшүп келатып дон Кихот менен Санчо өздөрүнүн аргымактарынан 

түшүштү да, азык-түлүк алган баштыгынын оозун ачып туруп, ынтымактуу түрдө жай олтуруп 
алышып, анын ичинен чыккандарды даражаларына карабастан жей башташты. 

Бул кезде Росинант менен эшек калың  чөпкө кирип, эркин оттоп жатышкан болчу. Санчо 
Росинанттын жооштугуна ишенип, аны тушабай коё берген эле. 

Бирок тагдырбы, башкача айтканда, шайтан болуп кеттиби, айтор биздин досторубуз дагы 
бир балээге учурады. Ушул жердеги шалбада Янгуэстик жылкычылар жылкыларын кайтарып 
жүргөн экен. Жалгыз жүрүп жылкыны сагынып калган Росинант, жылкыны көрүп аларды 
көздөй таскактап жөнөдү. Бирок Янгуэстик суйкайган сонун бээлер, Росинантка кулактарын 
чунаңдатып жаман тосуп алды. Алар ал байкушту тиштегилеп, тепкилеп жатышты. Көз ачып-
жумгуча басмайылы үзүлүп, ээри жерге кулап түштү. Уу-чууну угуп жылкычылар чуркап келип 
калышты. Жылкынын үйрүндө бөтөн бир аттын жүргөнүн көрүп, чоң союл менен сабап 
киришти, ошентип бечара Росинанттын эсин оодарып баарын тең жабыла сабашканда ал жерге 
кулап жыгылды. 

— Досум Санчо,—деди дон Кихот,—булар рыцарь эмес эле, адамгерчилиги жок, кейпи 
качкан адам кейпиндеги эмелерден экени дароо эле көрүнүп турат. Демек, мен алардан 
Росинант үчүн өч алам, сен коркпой жардам бере аласың. 

— Алар жыйырмадан ашык киши, биз болсок бир жарым дебей эле коёюн, эки эле 
кишибиз, ошондуктан кайдан жүрүп өч алмак элек?—деди Санчо. 

— Жалгыз өзүм жүзүнө татыйм,—деди дон Кихот.Ошентип ал мындан башка бир ооз сөз 
сүйлөбөстөн, өзүнүн кылычын кынынан сууруп алып, янгуэстерге кол салды. Өзүнүн 
таксырынын эрдигине ээликкен Санчо Панса да анын артынан урушка түштү. Биринчи эле 
уруш менен дон Кихот жылкычылардын бирин жарадар кылды. Янгуэстик жылкычылар 
адегенде эмне кыларын билбей шашып калышты, бирок кол салуучулар бар болгону эки гана 
киши экенин көргөндөн кийин, көңүлдөрү көтөрүлүп союлдарын колго алышты. Экөөнү курчап 
алышып, алар эң сонун шамдагайлык жана эптүүлүк менен дабырттатып катуу токмоктой 
башташты. Күчү тең келбеген уруш көпкө созулган жок, бир нече минутадан кийин Санчо 
жерге кулады, ал эми бул кармашууда өзүнүн бүткүл чеберчилигн жана эрдиги жакшы жардам 
бере албаган дон Кихот Росинанттын бутуна барып-жыгылды. Кыжыры кайнаган 
дыйкандардын колундагы союл коркунучтуу союл эмеспи. Эки жоонун экөө тең кыймылсыз 
селейип жатып калганын көргөндөн кийин жылкычылар чоочун эмелерди өлтүрүп койдук деп 
ойлошту. Киши өлтүрүп койгонубуз үчүн жоопко тартылып калып жүрбөйлү деп коркушуп, 
янгуэстиктер абдан шашылып-үшүлүп аз аттарына жүктөрүн артып алышып, укмуштуу окуяны 
издеп жүрген экөөнү селейип жерде жаткан бойдон тим коюшуп, жол тартышты. 
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Санчо биринчи болуп көзүн ачты. Ары-бери карап өзүнүн таксыры жанында эле жатканын 
көрдү. Анда ал жалооруп, басыңкы кыңылдаган үн менен: 

— Сеньор дон Кихот! А сеньор дон Кихот!—деп чакырды. 
— Эмне дейсиң тууганым Санчо?—деп онтоп жооп берди дон Кихот. 
— Урматтуу таксыр!—деп жооп берди Санчо Панса,—Ферта Бласенин бальзам дарысынан 

бир-эки жуткуруп коёр бекен дедим эле. Рыцардын кылычынан болгон жаратты кандайча 
айыктырса, дыйкандардын союлунан болгон жаратты да балким нак ошондой эле айыктырууга 
жардам берип жүрбөсүн. 

— А-ай!—деп үнүн көтөрүңкү чыгарды дон Кихот.—Эгер ал дары азыр биздин колубузда 
болсо, анда башканын кереги жок эле. Жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын атынан Санчо Панса 
сага ант берем, эгер тагдырга таамай келсе эле болду, мен ал дарыны эки күн өтпөй эле табам. 

— Биздин этибиз көгөргөнү кеткенден кийин, урматтуу таксыр сиз эмне кылаар экенсиз? — 
деп сурады Санчо Панса. 

— Менин этимдин көгөргөнү жөнүндө,—деп жооп берди көк ала койдой союлган дон 
Кихот,— мен эч нерседей албайм. Ушул окуялардын баарына тең өзүм гана айыптуумун, мына 
ушуга кыйналып жатам. Рыцарь деп атак албаган адамдарга каршы кылыч сууруп алып, кол 
салышым керек эмес эле. Мына ошондуктан рыцарлардын закондорун бузгандыгым үчүн 
салгылашууда кудай мени адилеттүүлүк менен жазалады. Санчо Панса менин сага айтканы 
жаткан сөздөрүмө жакшылап кулак салып эстеп ал, анткени анын экөөбүзгө тең пайдасы бар, 
жек көрүмчү кул-кутандардын бизге кол салганы келе жатканын көрөрүң менен, аларга каршы 
мага кылыч суурутпай эле, тезинен колуңдан келгенче алардын сазайын колуна бер. Эгер кул-
кутандарга жардам берүүгө рыцарлар келсе, анда мен сени коргоп, аларга тийиштүү сокку 
берүү колумдан келет. Менин колумдун күчтүү экенин миңдеген-сандаган мисалдарда көрүп, 
ишендиң го. 

Эр жүрөк бискайлыкты жеңгенден кийин бечара сеньор мына ушинтип көтөрүлүп калган 
болчу. Бирок Санчо Пансанын ою, таксырынан башкача эле, ошондуктан унчукпай тим болуп 
калбастан төмөнкүчө жооп берди: 

— Сеньор, мен жоош, момун кишимин, тынччылыкты сүйөм, ошондуктан ар кандай ызага 
чыдайм, анткени менин аялым, балдарым бар, аларды багуум жана адам кылып чоңойтуум 
керек. Мына ошондуктан урматтуу таксыр, сиздин руксатыңыз боюнча жөн адамга да, рыцарга 
да эч убакта кол көтөрүп, кылыч чаппайм. Тарткан жапамды жана мындан ары карай дагы тарта 
турган жапамдын бардыгы үчүн мен алдын ала эле кечирип коём. Мага жапа чектирген мейли 
атактуу же карапайым адам, кедей же бай болсун, идальгобу же дыйканбы мага баары бир, мен 
эч кимге тийбейм. 

Бул сөздөрдү уккандан кийин дон Кихот сүйлөп калды: 
— Эгер менин кабыргаларым катуу оорубай турсачы. Анда мен сенин каталашып 

жатканыңын себебин толук түшүндүрүп айтып берер элем, Санчо. Сөзүмө кулак сал, күнөкөр. 
Көз алдыңа элестет, ушул күнгө чейин тескери согуп келе жаткан тагдырдын жели бир кезде 
өзгөрүп, тилегибиз кабыл болуп жел кайыгыбыздын артынан согуп олтуруп, мен сага берем деп 
убада кылган аралдын гаванына айдап келди деп коёлу. Сен, өзүңдүн жаңы милдетиңди аткара 
албайсың го деп корком. Анткени тарткан жапаң үчүн өч алып, өзүңдүн беделиңди коргоого 
жана өзүңдүн укугуң үчүн эр жүрөктүк менен күрөшкүң келбей олтурбайбы. Ошону менен 
бирге жеңип алган өлкөлөрдүн эли бийлик кылган жаңы кишиге өздөрүнүн ыктыяры менен 
багынып беришпейт, ошондой болгондуктан аларды бийлөө үчүн эрдик жана бекем кармоо 
керек. 

— Таксыр сиз айтып жаткан эрдигиңиз менен туруктуулугуңузду азыр эле өздөштүрүп 
алгым келет, анткени өтө кыйналып жатам,— деди Санчо Панса.— Азыр мен акыл-насаатка 
караганда дары-дармекке көбүрөөк муктаж болуп жатам деп кембагалдын атынан ант берем. 
Сеньор эптеп өйдө туруп көрүңүзчү, келиңиз Росинантты да жөлөмөлөп өйдө тургузууга 
жардам берели, бирок ага Росинант татыктуу эмес, анткени биздин ушундай балээге 
учурашыбызга Росинант айыптуу. Мындай тентектикти Росинанттан мен эч күткөн эмес 
болчумун, мага окшогон эле акылэстүү, жоош эме деп дайыма эле ойлоп жүргөмүн. Өзүңдүн 
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эле жакын адамыңдын ички сырын билүү оңой бекен деген сөз туура. Сиз жортуулдап жүрүүчү 
алиги байкуш рыцарды кылычыңыз менен уруп жыккандан кийин дароо эле аркабызга таяк 
мөндүрдөй дабырттап тиет деп ким ойлоптур. 

— Санчо, сенин аркаң —деди дон Кихот,— мындайга көнүп калган эмеспи, ал эми менин 
аркам болсо эч ким эч убакта сөөмөйү менен чертип көрбөгөн арка эле. Эгер мен өзүмдүн эмне 
жатканымды өзүм билбесем! Эгер көп рыцарлардын үлүшүнө ушуга окшогон жабырчылыктар 
туш келе бере тургандыгына ишенбесем, анда мен ызалыгыма чыдабай мүрт кетер элем. 

Бул сөзгө ат кошчу жооп берди: 
—Сеньор, жортуулдап жүрүүчү рыцарларга мындай жабырчылыкты тартуу сөзсүз болсо, 

анда сиз ырайымдуулук кылып мага мына муну айтып бериңизчи: ушуга окшогон балээ биздин 
үстүбүзгө дайым эле жамгырдай жаай береби же алардын да тийиштүү мөөнөтү барбы? Мына 
ушундай укмуштуу окуялардын дагы экөөнөн артыкка чыдай албайбызго деп корком! 

— Билип койгун досум Санчо,—деди дон Кихот,—Жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын 
өмүрү коркунучка жана жаман окуяга жык толгон, ошондой болсо да алардын ар бир королдун, 
кала берсе императордун тажысын согушуп жүрүп жеңип алуудан үмүтүн үзүшпөйт. Эгер 
менин бир капталым мынчалык оорубаса алардын ичинен кээ бирөөлөрү королдун тактысына 
эрдик менен кантип жеткендигин сага айтып берет элем. Бирок ушундан кийин да алардын 
кыйын абалга учурап, жапа чеккен учурлары болгон. Жортуулдап жүрүүчү рыдарлардын 
тагдырынын өйдө-ылдый боло беришине эр жүрөк Амадис Галльский үлгү боло алат, ал бир 
жолу өзүнүн тиш кайрашкан душманы, сыйкырчы Аркалайдын колуна түшүп калат. Аркалай 
аны өзүнүн сепилинин ичиндеги устунга таңып коюп, атынын жүгөнү менен эки жүздөн ашуун 
чабат. Ошондуктан ооруган жерди айтып онтоо мага туура келбейт, анткени ал даңктуу жана 
кең пейил адамдардын тарткан жабырчылыгы меникине караганда алда канча ашык келет. 
Ошону менен бирге кокусунан туш келип калган курал менен болгон жарат маскара 
болгондукка жатпайт. Бул жагынан жекеме-жеке салгылашуу жөнүндөгү эрежеде ачык-айкын 
нускалары бар, анда мындай деп айтылат: «Эгер бир өтүкчү колунда кармап турган калып 
менен экинчисин уруп жиберсе, ал калып жыгачтан жасалганы менен да, аны союл менен 
сабады деп эсептөөгө болбойт». Бул салгылашууда бир балээге учурап калганыбыз менен 
биздин атыбыз өчтү деп ойлобо, анткени ал адамдар жөнөкөй эле союл менен кармашпадыбы. 
Менин оюмча алардын эч биринин колунда кылыч да, найза да, канжар да жок болсо керек эле. 

— Колдоруна алардын эмне кармап алып салгылашканын карап көрүүгө чолом тийген 
жок,— деп жооп берди Санчо.— Мен артыма бурулуп карай элегимде эле, алар мени өздөрүнүн 
союлдары менен сабап киришкенде көзүм караңгылап, эки бутум тейтеңдеп жылбай калды. 
Анын үстүнө союлдун соккусу менин атымды өчүрүү үчүн зыян келтирдиби же келтирген 
жокпу, ал жөнүндө ойлоого көңүлүм да келбейт. Союлдун соккулары кабыргаларыма матып, 
өлгөнчө оюмдан чыкпас болду. 

— Билип койгун тууганым Санчо,— деди дон Кихот,—унутулбас кайгы болбойт. Эт 
ооруганы менен өлүмдөн колдойт. 

— Мезгилди гана оңойлотуп, өлүмдөн алып калгандан башка, жарык дүйнөдө кыйынчылык 
бар болду бекен? Эгерде биздин башыбызга түшкөн караан түнгө жөн май жардам бере алса, 
анда кайгыбыз бир аз басыла түшөр эле. Оорукананын дарыларынын бардыгы тең азыр бизге 
жардам бере албайт го,— деди Санчо. 

— Санчо досум, муңайба! Менден үлгү албайсыңбы,— деди дон Кихот.— Андан көрө 
Росинанттын ал-жайы кандай болду экен, ошону көрөлүчү. Ал байкуш таякты бизден аз жеген 
жок. 

— Жортуулдап жүрүүчү ат болуп алгандан кийин,— деди Санчо,— ага таң калаарлык 
эчтеке жок. Менин эшегимдин таяктан оңой кутулганына таңым бар, биз терибизди тескери 
сыйрытып кете жаздасак да, ал бир тал түгүнөн айрылган жок. 
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 Башка жамандык түшкөндө андан кутулуп чыгуу үчүн тагдыр дайыма бир жылчык 

калтырат,— деди дон Кихот. — Мен бул сөздү бир себеп менен айтып жатам, сенин малың бул 
жолу менин Росинантымдын милдетин аткарып, жараттарымдын камын көрө турган бир 
сепилге чейин көтөрүп баратко дейм. Рыцарь үчүн минтип жүрүүнү мен деги эле кемсингендик 
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деп ойлобойм. Күлкүнүн шайыр мүнөздүү кудайын багып алган атасы жана тарбыячысы 
кайрымдуу карыя Силен эң сонун эшекке25 минип алып Стовратный деген шаарга кирип 
баргандыгын мен романдардын биринен окугандыгым эсимде. 

— Ооба, таксыр, ал эшекке минип алып кирип барганго,— деп күңкүлдөдү Санчо,— бирок, 
эшектин үстүнө-минип алып какайып олтуруу менен, ичине акыр-чикир салып артып койгон 
капка окшоп арта салынып жатып алуунун чоң айырмасы барго дейм. 

Буга дон Кихот төмөндөгүдөй жооп берди: 
— Согушта алган жаратыбыз ар качан даңкыбызды чыгарат, досум 
Санчо, андан көрө мени эшектин үстүнө жакшылап туруп арта салгьш. Мына ушул элсиз-

жайсыз туңгуюк жерде түнөп калбас үчүн шашылышыбыз керек. 
— Жортуулдап жүрүүчү рыдарлар ай талаада түнөгөндү жакшы көрөт деген сөздү, сиздин 

өзүңүздөн уктум элего таксыр,— деди Санчо. 
— Жортуулдап жүрүүчү рыцарлар башкача кылып жайлаша албай калганда же бирөөгө 

ашык болуп калган учурларда мындай нерселер боло берет,— деп жооп берди дон Кихот,— 
Мээ кайнаткан ысыкка, суукка жана ар кандай жаан-чачынга чыдап эки жыл бою аркайган 
асканын боорунда тура бергени чындык, бирок ал жөнүндө анын ашык жары эч нерсе билген 
эмес. Атактуу Амадис Галльский ашык-жары өзүнө жылуу ырай көрсөтпөгөндүктөн сегиз жыл 
бою ээн талаа, эрме чөлгө кирип кеткен. Ал жерде Амадис Галльский көзүнүн жашын көлдөй 
төгүп, өзүнүн сүйгөн ашык-жарынан кечирим сурап, кудайга сыйынып жана аттигиниң ай деп 
тиштенип жүргөн. Ошол сегиз жыл бою ал бир жолу да үстү жабык үйдө түнөгөн эмес, ысык 
тамак ичпеген, кийимдерин алмаштырбай жүрө берген. Башка мисалдарды да келтирүүгө 
болот. Келжиреген сөзүбүздү токтотолу, Санчо. Эшек да бир балакет боло элегинде батыраак 
кыймылдай көр. 

— Бул жолу шайтан бизди азгырбас бекен?— деди Санчо. 
Ошентип, жыйырма-отуз жолу ахылап, охулап, элүү, алтымыш жолу күрсүнүп жана 

ушундай күнгө туш кылгандарды сексен-токсон жолу каргап-шилеп жатып, араң дегенде өйдө 
турду. Бүрүшүп-чүрүшүп, аксаңдап, жана темтеңдеп отуруп эшектин жанына басып барып, 
ээрин токуду. Кожоюнунун балээге учурап калганын сезип тургансыган эшектин да адам боор 
ооруй турган түрү бар эле. Санчо, анын үстүнө дон Кихотту мингизип, Росинантты анын 
артына байлап коюп, эшекти тизгиндеп алып кара жолду көздөй илкип-калкып бет алды. 

Тагдырдын аларга боору ооруп кетти: Санчо бир миль жол баса электе эле бир 
мейманкананы көрдү, дон Кихот ошол зама тэле аны сепил деп билди. Санчо бекер эле аны 
мейманкана деп ынандырды. Ал сепил деп дон Кихот көшөрүп отуруп алды. Алардын талашы 
мейманкананын дарбазанын алдына келгенге чейин созулду. Санчо кайда келгенин сурабай эле, 
өзүнүн киреси менен короонун ичине кирди. 
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11-Г Л А В А. Мында рыцарь сепил деп ойлогон мейманканада дон Кихот 
менен ишенимдүү ат кошчусунун эмне болгондугу жөнүндө баяндалат 

 
Мейманкананын кожоюну эшектин үстүндө туурасынан арта салынып жаткан дон Кихотту 

көрүп, бул бечарага эмне болду?— деп Санчодон сурады. Аскадан кулап кетип, бир капталынан 
жарадар болду,— деп жооп берди Санчо. Муну уккандан кийин бала кезинен тартып боорукер 
жана кайрымдуу кожоюндун аялы дон Кихотко жардам берүүгө шашкалактады, ошентип 
өзүнүн жапжаш жана сүйкүмдүү кызына жаңы келген мейманды күт деди. Ал, жакжайган, узун 
бойлуу, кыйшык көз жана желкеси түптүз келген Мариторнес деген үй кызматчы аял экөө 
биздин рыцарга качырларды айдап жүрүүчү Аревалолук бай адам түнөө үчүн мурда орун алып 
койгон үйдүн чатырына орун салып коюшту. Бул төшөк бири узун, бири кыска орундуктардын 
үстүнө эптеп-септеп коюлган үч-төрт тактайдан курулган; тактайлардын үстүнө эскилиги 
жеткен төшөк төшөлдү, анын ичиндеги жүнү кирип, таш сыяктуу капкатуу болуп катып калган 
экен; качырдын терисине окшоп катып калган эки шейшеп, жана тытылып жыртылган бир 
жууркан бул каргыш тийген ложаны көркүнө чыгарып тургансыйт. 

Дон Кихотту мына ушул төшөккө жаткырышып, кожоюндун аялы, кызы экөө, анын 
жараттарына май-дарыны жаба башташты. Бул май дарыны жаап жаткан кезде, бечара 
идальгонун денесинин көк-ала болбогон жери жок экенин кожоюндун аялы байкап калып, бул 
көгөрүп калган жерлер аскадан кулаганда этиңиз ооруп көгөрбөй эле, чоң союлдун тагына 
окшойтко деди. 

— Чоң союл дейсизби?—деди Санчо.— Жок, андай эмес. Асканын аркайып турган 
таштары көп экен, ошентип андагы ар бир таштын изи калыптыр. 

Өзүнүн сөзүнө дагы кошумчалады: 
— Ырайымдуулук кылып, май дарыңыздан бир аз калтырыңызчы, байбиче. Анын бирер-

жарым кишиге пайдасы тиер, менин өзүмдүн да бел курчоом сыздап ооруп турат. 
— Демек, сиз да кулагансызго?— деп сурады кожоюндун аялы. 
— Мен кулаган жокмун,— деп жооп кайтарды Санчо Панса,— бирок, менин таксырым 

кулаган кезде аябай коркуп кеттим, таяк менен үстү-үстүнө дабырттатып сабаган сыяктуу 
денем сыздап ооруп чыкты. 

— Андай боло берет,— деди кожоюндун кызы.— Мен түшүмдө бийик мунаранын үстүнөн 
кулап бараткан учурларым көп эле болот, бирок кулабайм. Ал эми ойгонуп кетсем, чын эле 
кулап түшкөн кишидей болуп, тула боюм жанчылып калгандай сезем. 

— Иш мына ошондо сеньора,—деди Санчо,— түшүмдө эмес эле, өңүмдө таксырым нак дон 
Кихот сыяктуу мен да көк ала койдой союлуп олтурам. 
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— Бул сеньордун аты ким?—деп сурады кызматчы аял Мариторнес. 
— Дон Кихот Ламанчский,—деп жооп берди Санчо Панса.— Ал дүйнө жүзүндө болгон өтө 

даңктуу жана күч-кубаттуу, жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын бири. 
— Жортуулдап жүрүүчү рыцарь дегениң кимдер?— деп ал аял дагы кайталап сурады. 
— Аңкоолугун кара!—деп үнүн көтөрө сүйлөдү Санчо Панса.— Жортуулдап жүрүүчү 

рыцарлар жөнүндө чын эле эч нерсе уккан жок белеңиз? Эмесе билип коюңуз карындаш, 
жортуулдап жүрүүчү рыцарь дүйнө жүзүндө өтө атактуу жан болуп эсептелет. Бүгүн ал чала 
өлүк болуп таяк жегени менен, эртең карасаң, анын император болуп калганын көрөсүң. 

Бүгүн ал тишинин кирин соргон кембагал болгону менен, өзүнүн ат кошчусу тандап бирин 
ала турган үч-төрт королевствого ээ болот . 

— Кантип андай болот?— деп сурады кожоюндун аялы. 
— Эгер сиздин таксырыңыз анчалык эле мыкты болсо, жок дегенде бир гравствону ээлеп 

албай эмне кылып жүрөсүңөр. 
— Ал бат эле боло коё турган иш эмес,— деп жооп берди Санчо,— Укмуштуу окуяларды 

издеп чыкканыбызга бар болгону бир эле ай болду, ушул күнгө чейин биз көңүлгө жагарлык 
бир да татыктуу окуяга кездеше элекпиз. Кээде татыктуу окуяны издеп баратып, таптакыр 
башкага жолуккан күндөр да болот. Бирок, силерге айтып коёюн, эгер менин таксырым дон 
Кихот өзүнүн жаратынан, мындайча айтканда көк-аласынан айыгып кетсе, мен да тирүү калсам, 
Испаниянын эң мыкты княжестволорунун бири менин колума, энчиме тиет. 

Дон Кихот бул аңгемеге көңүл коюп угуп жатты. Жаткан төшөгүнөн араңдан-зорго 
чыканактап өйдө боло калып, кожоюндун аялын колдон алып, төмөнкүдөй деди: 

— Мага ишенип коюңуз, татынакай сеньора, өзүңүздүн сепилиңизде мага окшогон улуу 
кишини баш калкалаткандыгыңыз үчүн бактылуумун деп эсептей бериңиз. Мен өзүм жөнүндө 
сизге баяндап айтып бергим келбейт, анткени мактануу өзүн-өзү кордоо дегенге жатат. Менин 
ким экеними ат кошчум баяндап айтып берет. Бир гана айтарым: мага кылган кызматыңыз 
кылымдар бою эсимден кетпей калат, ал үчүн өмүр бою мен сизге ракмат айтам. Эгер махаббат 
кайышпаган катаал сулүүнүн сыйкырдуу көз карашына баш ийдирип, мойнума кылтак салбаган 
болсо, (анын атын шыбырап айтпасам кыйкырып айта албайм) анда мына бул турган сулуу 
татынакай кыздын көздөрү менин эркимдин кожоюну болуп алар эле. 

Жортуулдап жүрүүчү рыцардын сөзүн, кожоюндун аялы, анын кызы, жана кичи пейил 
Мариторнес өздөрү уялып угуп олтурушту, эгер ал грек тилинде сүйлөсө да дал эле ушундай 
чала-була түшүнмөк болчу. Анткени менен рыцарь бизге өтө сыпайы сөз менен алкыш айтып 
жатат—дешип өздөрүнчө жоромолдошту, бирок ага эмне деп жооп берүүнү билишпей, 
көздөрүн алайтып чоң ачып карап тура беришти. Чыны ал тигилерге бөтөнчө бир жан болуп 
көрүндү. Жакшы жатып, жайлуу уктаңыз, деген сөздөрдү айтышып, кожоюндун аялы кызы 
экөө чыгып кетти, ал эми кызматчы аял Мариторнес болсо өзүнүн таксыры сыяктуу эле жардам 
күткөн Санчо менен алек болуп жатты. Бул ишти бүтүрүп коюп Мариторнес да төмөн түшүп 
кетти, ошентип биздин жолчуларыбыз өздөрү эле калышты. 

Дон Кихоттун начар жана капкатуу төшөгү чатырдын кире беришиндеги биринчи эле. 
Санчо анын жанынан орун алган, ал эми качыр айдоочунун төшөгү болсо бир аз нары жакта 
болчу. Өзүнүн качырларын көрүп жана аларга түн ичинде жете тургандай кылып чөп салып 
коюп, качыр айдоочу чатырга чыгып барып төшөгүнө жатып, дароо эле уктады. Санчо да аны 
туурап уктагысы келди, бирок тула-бою сыздап ооругандыктан уктай алган жок. 

Дон Кихот да Санчодон кем кыйналган жок, эч максатсыз эле караңгыда көзүн коёнчо 
бакырайтып ачып жата берди. Көп узабай эле үйдүн ичи жымжырт болду, кире бериш жердеги 
илинип турган лампадан башка чырактын бардыгы тең өчүрүлүп коюлган. 

Бул жымжырт болгон тунжураган тынчтык жана да укмуштуу окуяларга жык толгон 
жанындай көрүп сүйгөн романдары ойлоого боло турган пикирлердин эң бир маңыздуусун,  
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абдан кызытып жана жаман пикирлерди биздин идальгонун эсине салып, көз алдына элестетти. 
Мен эң сонун сепилге туш келген экемин, кожоюндун кызы менин сырткы көрүнүшүмдүн 
сымбаттуулугуна ашык болуп, түндө келүүгө убада берди деп көз алдына элестетти. Ал, мына 
ушул сандырак ойду туура, чын деп ойлоп алып, өзүнүн ашык жарынын азгырылбай эсен-соо 
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калышын ойлоп, тынчы кете баштады. Бирок королева Джиневранын26 өзү келип сүйүп калдым 
десе да, өзүнүн айымы Дульсинея Тобосскаяга кыянаттык кылбоого катуу убада кылды. 

Үйдүн чатырынан бир нерсенин кереги тийгендиги Мариторнестин шору болду. Уктап 
жаткандарды ойготуп жибербейин деген ой менен Мариторнес добушун чыгарбай акырын 
басып жогору чыкты. Бирок ал босогону аттай элегинде эле, дон Кихот анын дабышын угуп 
кроваттын үстүкө отура калып, Мариторнестин жакын келишин күтүп турду. Көзгө сайса 
көрүнгүс караңгыда өтүп бараткан астуриңкалык аял, чыны менен анын кроватына чалынып 
жыгылып кала жаздады, ошол мезгилде биздин ак көңүл таксыр анын колунан шап кармай 
калды. Коркуп кеткен Мариторнес ары-бери жулкулап колун жулуп алууга аракет кылды, 
бирок дон Кихот өзүнүн кроватынын бир четине олтургузуп туруп, назик сөз менен шыбыштап 
мындай деди: 

— О, укмуштай сулуу жана атактуу сеньора сиздин ченде жок сулуулугуңуздун мага 
көрсөткөн бир гана жакшылыгы үчүн татыктуу жооп бергим келет! Бирок тагдырда жазылып 
башка бир болжолсуз сулууга ашык болуп калганмын. Бүткүл ой-пикиримдин кожоюну, ченде 
жок сулуу Дульсинея Тобосскаяга кыянаттык кылбай түбөлүк ошондук болууга ант берген 
болучумун. Эгер мына ушулар болбосо, анда мен өзүмдүн сизге абдан ыраазы болгон 
жүрөгүмдү сиз эмне десеңиз ошол жакка бурар элем. 

Бирок эмне кылаарын билбей шашкалактаган Мариторнес дон Кихоттун айткандарына 
кулак салбастан, колунан жулунуп чыгууга аракет кылып жатты. Мариторнести өтө жактырып 
калган качыр айдоочуну бул каңыр-күңүрт ойготуп жиберди. Ичи тарып, күнүлөп ошого чыдай 
албай ал акырын төшөгүнөн тура калып дабышын билгизбей дон Кихоттун төшөгүнүн жанына 
басып келди. Ал бул жерден, жулкунуп чыгууга аракет кылып жаткан Мариторнестин 
билегинен бекем кармап алып, ага шыбыштап бир нерсе айтып жатканын жакшылап көрүп 
алды. Жини кайнап кыжыры келген качыр айдоочу ойлонуп турбай эле керилип туруп, 
чечендик кылып жаткан рыцарды тишке бир койду эле, оозуна кан толо түштү. Бул аздык 
кылат деп ойлоп качыр айдоочу неме дон Кихоттун төшүнө чыгып алып, эки буту менен 
тебелей баштады. Дон Кихоттун кроваты эки кишини көтөрө албай күү этип жерге кулап кетти. 
Кожоюн эмне болгон ызы-чуу деп чочулап, колуна шам алып үйдүн чатырын көздөй шашылды. 
Аны көргөндөн кийин Мариторнес ого бетер коркуп кетти да, качууга баш коюп, тынч уктап 
жаткан Санчонун төшөгүнө чалынып, анын үстүнө барып жыгылды. Санчо уйкусуроо менен 
албарсты муунтуп жаткан экен деп ойлоп, аны муштуму менен койгулап жиберди. Мариторнес 
муштум тийип ооруган жерлерин унутуп коюп, өзү да аны муштагылап кирди, ошентип 
экөөнүн ортосунда катуу мушташ башталды. Муну көргөндөн кийин качыр айдоочу адам 
Мариторнеске жардамга келди, ал эми ушул кезде чуркап жетип келген кожоюн болсо, туш 
келгенин койгулай баштады. Бул балекет окуя басылаар кезде шам-чырак таптакыр өчүп 
калгандыктан катуу муштум туш келди ар кимге тийип жатты. 

Ошол эле короодо Толедолук Санта Эрмандаддын солдаты конуп жаткан эле. Мурда 
мындай болуп көрбөгөн мушташтын ызы-чуусун угуп калып, ал өзүнүн темир таягын колуна 
алып, үйдүн үстүнө чыгып келип: 

— Адилеттүү сот үчүн токтогула, сабыр кылгыла! Алда-таала жана Санта Эрмандад үчүн 
токтогула! Мен ушундай деп буйрам!—деп кыйкырды. 

Өзүнүн жерге кулап калган төшөгүнүн үстүндө эсинен танып солоюп жаткан дон Кихотко 
биринчи болуп туш келди. Дон Кихотту сакалддн алып, солдат: «Соттун адилеттигине жарамга 
кел» деп кыйкырды. Бирок, кармап алган кишиси селейип, кыймылсыз жатканын көрүп, аны 
өлүп калган экен деп ойлоп: 

— Дарбазаны жапкыла! Мында бир кишини өлтүрүп коюптур! Эчкимди эшикке 
чыгарбагыла!—деп катуу кыйкырды. 

Бул кыйкырык баарынын тең эсин чыгарды, ошентип уруш бир заматта эле басылып калды. 
Кожоюн өзүнүн бөлмөсүн көздөй шашып үшүп жөнөдү, качыр айдоочу өзүнүн төшөгүн көздөй, 
кызматчы аял болсо өзүнүн кичинекей бөлмөсүн көздөй жөнөдү. Азап тарткан дон Кихот менен 
Санчо гана кыймылдай алышпай ошол жаткан орундарында кала беришти. Мына ошондо гана 
солдат дон Кихоттун сакалын коё берип, кылмыштуу кишилерди кармап алып, камакка алуу 
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үчүн чырак издеп жөнөдү. Бирок, ал көпкө чейин эчтеке таба албай койду, анткени кире бериш 
жердеги лампаны кожоюн атайы өчүрүп койгон болучу. Солдат очокко барып ал жерде көп 
кыйынчылык көрүп жатып акыры шам чыракты күйгүздү. 
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12-Г Л А В А. Мында өз шору үчүн сепил деп ойлогон мейманканада эр 
жүрөк дон Кихот менен анын ишенимдүү ат кошчусу экөөнүн мындан ары 

карай баштарынан өткөргөн сан жеткис кыйынчылыктары жөнүндө 
баяндалат 

 
Ошол кезде дон Кихот эсин жыйып жана жалооруган үн менен ат кошчусуна: 
— Санчо, достум, уктап жатасыңбы? - Уктап жатасыңбы, достум Санчо?— деп кыйкырды. 
— Кайсы ырысыма уктамак элем,— деп үн чыгарды Санчо, капаланып-кайгырып жана 

жини келип, — ушул түнү шайтандын бардыгы үстүмө чыгып алып, көңүл ачып ойногонсуду. 
— Аныңа мең толук ишенем,—деп жооп берди дон Кихот,—анткени же мен эчтеке 

түшүнбөйм же бул сепилдин сыйкырдуу бир балекет ээси бар. Муну билип кой... баса, менин 
азыр сага айта турганымдын баарын тең мен тирүү кезимде да, жана мен өлгөндөн кийин да эч 
бир кишиге айтпай сыр катарында ичимде сактайм деп сен мага адегенде шерт кылышың керек. 

— Ичимде сактоого шерт кылам,— деди Санчо. 
— Муну менин айтып жаткан себебим,— деди дон Кихот,— кимдир бирөөнүн абийирин 

төгүүгө тилим барбай жатат! 
— Кудайга жаныңызды берген күнгө чейин,— деп жооп берди Санчо,— бул жөнүндө жан 

кишиге айтпайм, ал үчүн сизге ант берем, жана мунун баарын таң эртең эле ар кимге айтуу 
үчүн кудай жардам бере көр!.. 

— Мага тезирээк өлүм тилегидей мен сага жаман мамиле кылып жатамбы, Санчо?— деп 
сурады дон Кихот. 

— Иш такыр анда эмес,— деп жооп берди Санчо,—ички сырды көпкө сактоого чыдай 
албайм, анткени бир жагынан өзүмдү оор сезем, экинчи жагынан жаман көрөм. 

— Жакшы болот,— деди дон Кихот,— сенин мени жакшы көрө турганыңа жана ак 
көңүлдүгүңө ишенемин. Билип кой, бүгүнкү түнү, мактана ала турган укмуштуу окуялардын 
бирине туш келдим. Кыскасын айтканда бул сепилдин ээсинин бүткүл дүйнө жүзүндө андай 
сулуу жок, адам суктанаарлык кызы, азыр эле мага келди. Анын жасанып кийинген кийимин же 
акылынын өткүрлүгүн же анын мындан башка сонун тамашаларын сага кандайча сүрөттөп 
айтып берсем болоор экен? Бирок, чын жүрөктөн берилген жаркыным, Дульсинея Тобосскаяга 
аларды айтууга руксат этпейт. Бир гана окуяны айтам: же менин бактылуу экеними 
жараткандын өзү көрө албады, же бул сепилдин сыйкырдуу бир балээси бар. Анткени мен ага 
маанилүү сөздөрдү айтып сүйлөшүп жаткан кезимде, бир укмуштуу дөөнүн көзгө көрүнбөгөн 
колу келип жаагыма бир тийди, ал аябай катуу муштагандыктан оозум азыр да канга толуп 
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турат. Андан кийин ал мени аябай сабап салды, кече күнкү жылкычылардын союлунан 
кийинкиге караганда абалым азыр алда канча жаман болуп турат. Ушул сулуу кызды кайтарып 
багымдап жүргөн бир мавр бар, анан ал сулуу мен үчүн жаралган эмес экен деген ойго келдим. 

— Ооба, албетте, ал сулуу мен үчүн да жаралбаптыр,—деп жооп берди Санчо,— анткени, 
төрт жүздөң ашуун мавр менин жонумда ойноп жүрүштү, ошондуктан кечеги союлдардын 
токмогу буга караганда беттен сылап өткөндөй гана назик нерсе. Бирок, айтыңызчы сеньор бул 
окуяны кандай укмуш деп атайсыз? Анткени биз аз жерден гана тирүү калдык, бирок андан бир 
тыйынчалык да пайда көргөн жокпуз. Таксыр сиз жок дегенде ченде жок бир сулуунун кощун 
кармап калыпсыз, ал эми менин энчиме болсо таяктан башка эчтеке тийген жок. Менин багым 
жок! Энем мени азапка тууган окшойт! Чыны мен кыдырып жүргөн рыцарь эмесмин, бирок 
эмнегедир ыргыткан таштын баары тең менин башыма тиет! 

— Койчу, сени да токмоктоп коюштубу?— деп сурады дон Кихот. 
— Ананчы, калп айтсам ата-энеме каргыш тийсин,— мен ошо таяк жегеним жөнүндө айтып 

жатам,— деп жооп берди Санчо. 
— Кайгырбагын достум — деди дон Кихот,— мен азыр кымбат баалуу бальзам дарысын 

даярдайм, ал дароо эле бизди ажалдан алып калат. 
Ушул кезде, эптеп жүрүп шам-чырак жагып алган солдат өлгөн кишинин өңүнө карап 

көрүү үчүн кирип келди. Чак-челекей, будуң-чаңдын убагында ал шашып кийимин кийинбей 
калыптыр, эми азыр ал шам-чырактын бүлбүлдөгөн жарыгында ак ич көйнөкчөн, башына ак 
жоолук ороп алгансып коркунучтуу көрүндү. 

— Сеньор, бизди биротоло жок кылуу үчүн кайтып келген алиги сыйкырдуу балакет мавр 
нак ушу болуп жүрбөсүн? 

— Жок, бул ал эмес,— деп жооп берди дон Кихот,— анткени сыйкырдуу эмени көз менен 
көрүүгө болбойт. 

— Эгер көз менен көрүүгө болбосо, балким сезүүгө болоор. Ал жөнүндө менин сыздап 
ооруп жаткан эки капталым айтып бере алат,— деп жооп берди Санчо. 

— Ооба, меники да,— деди дон Кихот,— бирок, андай болгону менен биз көрүп турган 
адамды сыйкырдуу мавр деп ойлобойм. 

Экөөнүн аңгемелешип жатканын көрүп алиги солдат абдан таң калды. Ал дон Кихоттун 
жанына басып келип: 

— Кана, ал-абалыңыз кандай?—деп сурады. 
— Эгер сиздин ордуңузда болсом, мен сылыгыраак болот элем. Же силер жакта жортуулдап 

жүрүүчү рыцарлар менен ушундай деп сүйлөшө береби, адепсиз неме?— деди дон Кихот. 
Мындай жоопту уккандан кийин алиги солдаттын жини келе түштү да, колунда кармап 

турган ичинде толо майы бар шам-чырак менен дон Кихотту баштан ары коюп калды, бул 
жерден башын жарып кете жаздады. Бөлмөнүн ичин көзгө сайса көрүнгүс караңгы басты, 
солдат болсо эшикке атып чыкты. 

— Сеньор, мунун сыйкырдуу мавр экендигинде шек жок,— деди Санчо.— Ал балким 
өзүнүн кенчин бирөө үчүн сактап, а бизге муштумун жана шам-чырактарды жумшап жаткан 
болушу керек. 

— Кыязы сенин айтканың чын болуш керек Санчо, — деп жооп берди дон Кихот,—мындай 
сыйкырчы менен салгылашам деп аракеттенүүнүн кереги да жок. Ачуулануу жана даттануу да 
пайда бербейт. Анткени ал көзгө көрүнбөй элес-булас болуп жүргөн өзүнчө бир күч, 
ошондуктан биз андан өч ала албайбыз. Бирок бул жөнүндө кийин сүйлөшөөрбүз. А эми Санчо 
өйдө тургун да, бул чептии комендантын чакырып келгин. Андан бир аз май, вино, туз жана 
бальзам дарысын даярдашым үчүн розмарин алууга аракет кыл. Чынын айтсам мага абдан 
керек болуп жатат, анткени алиги элес-булас болгон эме уруп жарган жаратымдан кан катуу 
агып жатат. 

Бүткөн бою ооруп сыздагандыктан Санчо онтолоп жатып өйдө туруп, кожоюнду көздөй 
жөнөдү. Жолдон солдатка беттешип калып, ага төмөнкүдөй деди: 

— Сеньор, сиз ким болсоңуз да бизге чоң жакшылык кылып: бир аз розмарин, май, туз 
жана вино бериңиз. Биз булардан ушул короодогу бир сыйкырчы маврдын колунан оор жарадар 

www.bizdin.kg



болуп өзүнүн төшөгүндө жаткан жортуулдап жүрүүчү эң мыкты рыцарлардын бири үчүн дары 
даярдайбыз. 

Бул сөздөрдү уккандан кийин, алиги солдат муну жинди экен деп билди. Ал эшикти ачып 
жиберип, кожоюнду чакырды да, ага бечара Санчонун талабын айтты. 

Кожоюн Санчого керек болгондун баарын тең берди, ал мунун баарын дон Кихотко алып 
барып берди. 

Дон Кихот ошол замат эле бул дары-дармекти алып, жакшылап туруп аралаштырып, анан 
Мариторнес алып келип берген күлтүккө салып кайнатты, ошентип бальзам дарысы даяр болду. 
Андан кийин бул аралашманы которуштуруп куюу үчүн моюндуу бир айнек идиш сурады, 
бирок бул үйдө айнек идиш болбогондуктан олиф майы куюлган калай челекке ыраазы болду. 
Мындан кийин ал калай челекти астына коюп алып, «Жараткан жалга» деп сыйынып жана 
башка көп дубаларды сексен жолу окуду, ар бир сөздү айткан сайын ар түрдүү ырым-жырымды 
кошуп жатты. Санчо Панса, кожоюн жана солдат дон Кихоттун дары жасаганын дым этпей 
карап турушту. Дубасын окуп бүткөндөн кийин биздин рыцарь касиеттүү дарынын күчүн 
токтоосуз түрдө байкап көрмөк болуп, күлтүктүн түбүндө калгандын бир бөлүгүн дароо эле 
жутуп жиберди. Дарыны жутаар замат эле кайта окшуп куса баштады. Окшуп тырышып-
бырышып кыйналып, көл-шал терге түштү, жылуулап жаап, ошол бойдон тийбей тынч коюу 
жагын суранды. Үч саат уйкудан кийин дон Кихоттун ооруган жерлери басылып, денеси сергек 
жана көңүлү көтөрүңкү болуп ойгонду. Ал өзүн таптаза айыктым деп эсептеди, жана 
Фьерабрастын бальзам дарысынын өзүн даярдаган экенмин деп биротоло ынанды, мына 
ошондуктан бул дары-дармек турганда эч бир кагылышуу, салгылашуу, кызыл чеке болуу ага 
коркунучтуу эмес болуп сезилди. 

Таксырынын айыгып кеткендиги Санчо Пансага чыныгы укмуш көрүндү, ошентип ал ошол 
замат эле дон Кихоттон сыйкырдуу дарыңыздан бериңиз деп сурады. Дон Кихот ме деп 
күлтүктү колуна кармата салды. Дарынын касиеттүүлүгүнө ишенген Санчо күлтүктү эки 
колдоп көтөрүп туруп ичиндегисин жутуп жиберди, анын бул жутканы өзүнүн 
таксырыныкынан бир аз кемирээк эле. Ошондой болсо да Санчонун карды өзүнүн таксыры 
сыяктуу сезген жок. Бечара дароо окшуп кускан жок, ичи аябай катуу ооругандыктан алка-
шалка муздак тер басты, ошондуктан эми күнүм бүткөн экен деп ойлоду. 

Ичи катуу ооруп, бөкчөйүп олтура кадып, касиеттүү дарыны да, жана жасап берген каргыш 
тийген кишини да каргай баштады. Тигинин кыйналып жатканын көрүп дон Кихот мындай 
деди: 

— Санчо, сенин мындай кыйналып жаткан себебиң чын рыцарь эместигинен болуп жатат, 
анткени бул касиеттүү дары рыцарларга гана пайда беретко деп ойлойм. 

— Эгер улуу урматтуу сиз муну билген болсоңуз,— деп үнүн көтөрүңкү чыгарды Санчо,— 
тукумуңуз курут болсун десе!—анда эмне үчүн мурда айтып койгон жоксуз? 

Ушул кезде дары өзүнүн таасирин көрсөттү. Алка-шалка муздактерге түшүп Санчо катуу 
ооруп калтырап-титиреп бүк түштү, өзү гана эмес, муну көрүп тургандардын бардыгы тең анын 
күнү бүткөн экен деп ойлошту. Санчонун азап тартып, кыйналып-кысталышы эки саатка жакын 
созулду, анын мууну абдан бошогондуктан, араң-зорго басып турду. 

Бирок ага карабастан дон Кихот токтоосуз түрдө укмуштуу окуяларды издөө үчүн сапар 
тартмакчы болду, анткени иш кылбай бош отуруп өткөргөн ар бир саат мүңгүрөп, муктаж 
болуп олтурган мусапырларды сактоо жана коргоо үчүн өтүп жаткан убакыттай көрүндү. Ал өз 
колу менен Росинанттын ээрин токуп, өзүнүн ат кошчусунун эшегине жүгүн артып, анан 
киймин кийип, Санчону эшекке миңгизди. 

Мейманканада жашагандардын бардыгы дон Кихоттун жөнөп кетишин көрүү үчүн чогулуп 
карап турушту. Бул жерде кожоюндун кызы да болду, биздин рыцарь андан эки көзүн айырбай 
тиктеп карай берди. Кезкезде демин ичине алып, оор күрсүнүп коюп жатты. Жыйналып карап 
тургандар, бүткөн боюнун ооругандыгына чыдай албай онтоп жатат ко деп ойлошту, бирок 
андай дебеген менен да, кечээ кечинде анын тулку боюндагы көкаласын жана тактарын 
көргөндөрдүн баары тең ошондой ойлошту. 

Дон Кихот коштошуу үчүн кожоюндун жанына бастырып келип, салтанаттуу түрдө 
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төмөнкүдөй деди: 
— Сиз өзүңүздүн сепилиңизде мени жакшы кабыл алып, зор сый көрсөттүңүз, сеньор, 

ошондуктан мен сизге өлөөр өлгөнчө ыраазымын деп эсептейм. Эгер сизди ыза кылган 
бетпакты жазалап туруп, анан сиздин карызыңыздан кутулсам ээ! Анткени муну билип коюңуз 
— начарларга жардам берип, эзилгендерге болушуу жана шумдарды жазалоо менин милдетим. 
Сиздин адилеттүү оюңуздун баары тең ошол замат эле толук орундалат,— деп рыцардын 
атынан ант берем. 

Дон Кихоттун бул сөзүнө кожоюн ошондой эле татыктуулук менен жооп берди: 
— Сеньор рыцарь, менин көргөн ызам үчүн таксыр сиздин өч алып берүүңүздүн мага эч 

кереги жок, анткени кокустан бирөө мени ызаланта турган болсо, андан өч алуу өзүмдүн эле 
колуман келет. Улуу урматтуу таксыр, сиз менин мейманканамда конгондугуңуз үчүн, тамак 
жана эки төшөк үчүн, жана да силердин эки жаныбарыңар жеген саман жана тоют үчүн акысын 
төлөп кетиңиз — деп мен сизден өтүнөм. 

— Демек, бул мейманкана турбайбы?—деп сурады дон Кихот. 
— Ооба, болгондо да даңкы чыккан мейманкана,— деп жооп берди кожоюн. 
— Ушул кезге чейин мен жаңылган экенмин,— деди дон Кихот,— анткени чынын айтканда 

мен муну сепил деп ойлогом. Бирок бул сепил эмес, мейманкана болгондуктан мени акы 
төлөөдөн куткарыңыз — деп гана айтам. Анткени мен жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын 
законун буза албайм, алардын эрежеси боюнча өздөрү конуп кеткен мейманканаларына алар эч 
качан акы төлөшпөгөнүн, мен жакшы билем. Байыркы адат боюнча рыцарларды кайсы гана 
жерде болбосун эң жакшы кабыл алууга милдеттүү; бул болсо алардын тарткан оор 
жабырчылыктары үчүн болгон адилеттүу сыйлык болуп эсептелет, анткени, алар өзгөрүлүп 
турган тагдырдын бардык өйдө-ылдыйына дуушар болуу менен укмуштуу окуяларды күндөп, 
түндөн издешет, ачкалыкка чыдайт, эңсеп суусашат, ысыкка күйүп, суукка тоңушат. 

— Бул жагынан менин түшүнүгүм аз,— деди кожоюн.— Рыцардык ар түрдүү эрежелерде 
жана закондордо менин эч кандай ишим жок, ошондуктан тийиштүү акыны төлөп кетиңиз. 

— Сиз орой, анын үстүнө наадан эме экенсиз!—-деп кыйкырды дон Кихот. Ошентип айтып 
Росинантты теминген бойдон дарбазадан чыгып, чаап жөнөдү, бирок ат кошчусу артынан келе 
жатабы же жокпу, ал жөнүндө ойлогон да жок. Мейманы акы төлөбөй кетип калгандан кийин 
кожоюн өзүнүн эсебин Санчо Пансага көрсөтүп кайрылды. Бирок Санчо төлөөдөн так кесе баш 
тартты. 

— Кыдырып жүрүүчү рыцардын ат кошчусу, өзүнүн таксырынын уставына баш ийүүгө 
милдеттүү,— деди Санчо. 

Кожоюндун чын ачуусу келди, эгер Санчо тиешелүү акыны төлөбөсөң, анда өзүм 
билгендей кылып сазайыңды колуңа берем деп коркутту. Бирок Санчо буга өлтүрсөң да 
төлөбөйм деп жооп берди. Ал жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын эң сонун жана байыркы 
адатын бузууга эч макул болбойт. Болбосо, ушунчалык адилеттүү законду бузгандыгы үчүн 
башка ат кошчулардын каргышына калат. 

Багы жок Санчонун шоруна, нооту жасай турган Сеговиялык төрт киши, Кордовадан 
келген үч соодагер, жана Севильенин Ярмаркасыңан келген дагы эки митаам мейманканада 
конуп жаткан экен. Алардын бардыгы тең шайыр, тамашакөй азамат жигиттер эл. Алар 
Санчонун айткан сөзүн угуп турушуп, өздөрүнчө анын сазайын бермекчи болушту. Багы жок ат 
кошчуну алар көз ачып-жумгуча болбой тегеректеп алышып, эшектин үстүнөн сүйрөп 
түшүрүштү. Алардын бири чуркап барып кожоюндун жуурканын алып келе койду. Алиги 
жигиттер бечараны ушул жуурканга салып туруп, селкилдетишип, асманга ыргытышты. 

Шордуунун үнү аябай ачуу чыккандыктан кетип бараткан таксырынын кулагына шак дей 
түштү. Адегенде дон Кихот бир укмуштуу окуяга туш келген экемин деп ойлоду, бирок өзүнүн 
ат кошчусунун үнү экенин дароо биле койду.  

 
 
 

www.bizdin.kg



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bizdin.kg



 

 
 
 
 
 
 
 
Ал атынын башын кайра буруп, мейманкананы көздөй чапты. Жакындап бастырып келип 

дон Кихот өзүнүн ат кошчусун тигилердин мазактап жатканын көрдү. Санчо асманды көздөй 
атып кетип жатты, эгер аябай ачуусу келбесе балким дон Кихоттун өзү да каткырып күлөр эле. 
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Дон Кихот бечарага жардам берүүгө умтулду, бирок дарбаза жаап коюлган экен. Мындай 
болгондуктан ал дубалдан ашып секирип түшмөкчү болду, бирок аттын үстүнөн секирип өйдө 
чыгууга алы келбеди. 

Ошондуктан ал дубалдын нары жагында туруп алып, жазалап жаткандарга наалат айтууну 
жана жаман сөздөр менен тилдөөнү мөндүрдөй жаадыруудан башка эч нерсе колунан келген 
жок. 

Бирок тамашакөй жигиттер буга эч кандай көңүл бурушкан жок да, өздөрүнүн 
мазактоолорун уланта беришти, ал эми асмандап учуп жаткан Санчо болсо ачуу үн менен 
кыйкырып жатты. Акыры алар өздөрү чарчагандыктан, тамашасын токтотушту. Эшегин алып 
келип Санчону мингизип туруп, чапанын аркасына жаап, кайда барсаң анда бар деп коё 
беришти. Боорукер Мариторнес анын аябай азап тартканын көрүп туруп, бир кружка суу 
берсем ашыктык кылбас деп ойлоду. Санчо кружканы алып суусун ичейин деп эриндерине 
алып баргаң кезде, өзүнүн таксырынын катуу кыйкырган үнүн угуп токтоп калды: 

— Уулум, Санчо алдагы сууну ичпе! Эгер өлгүң келбесе алдагы сууну ичпе, уулум! Бери 
кара, касиеттүү дары бар, муну ичээриң менен айыгасың. 

Бирок, Санчо өзүнүн таксырына кабагын бүркөп карап алды да, жооп катарында мындай 
деп кыйкырды: 

— Сиздин улуу урматтуулугуңуз менин рыцарь эмес экеними унутуп калганго? Ал жин-
шайтан ойноп жүргөн ичимдигиңизди өзүңүзгө сактаңыз! А мени өз жайыма тынч коюңуз! 

Акыркы сөздү кружкага мурдун салып жиберип айтты. Бирок бир жутуп алгандан кийин 
анын жөн эле суу экенин байкап, ал өңү-башын бырыштырып туруп Мариторнестен шарап 
алып келип бериңиз деп сурады. Мариторнес шараптын акчасын өз жанынан төлөп туруп, анын 
тилегин орундатты. Шарапты ичкенден кийин Санчо эшегин катуу теминип коюп, бүткөн-
боюнун ооруганы болбосо, конгон акысы үчүн бир тыйын да төлөбөй айтканынан 
кайтпаганына ыраазы болуп дарбазаны чоң ачып, короодон бастырып чыкты. 

Чыны мейманкананын кожоюну анын баштыгын алып калган, бирок Санчо шашкалактап 
жүрүп аны байкабай калды. 
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13-Г Л А В А. Мында бир короо кой менен дон Кихоттун кантип 
салгылашкандыгы жөнүндө баяндалат 

 
 
Азап чегип, кыйноо тартып, чала жан болгон Санчо өзүнүн таксырынын жанына бастырып 

келген кезде дон Кихот бечарага төмөнкүдөй сөз айтты: 
— Билесиңби, кайрымдуу Санчо, мен эми бул сепилдин, же сен айткан мейманкананын 

сыйкыр чалганына биротоло ишендим. Сени аябай убара кылган карасанатайлар кадимки 
адамдардан эмес эле, тиги дүйнөдөн келген элестер, күчтүү сыйкырчылар. Алар мени да арбап 
коюшту, ошентип мен ээрге кадалган бойдон, ордуман жылбай туруп калдым. Эгер мен 
дубалдан ашып түшсөм анда бар эмеспи, рыцарь болуп жарыялан багандарга каршы урушууга 
тыюу салынган рыцардын законун бузуп туруп, сенин кегиңди алып берер элем. 

— Эгер мен жанагы балакет дарыны ичип, шайым ообаганда,— деди Санчо,— алардын 
сазайын өзүм эле берет элем. Бирок колу, бутуң кыймылдабагандан кийин эмне кылмак элен. 
Мени маскаралаган шүмшүктөрдү элес же сыйкырчы деп сиз бекер ойлойсуз. Алар биз сыяктуу 
эле эт менен сөөгү бар адамдар. Алардын ар биринин өзүнүн ысмы бар, бири-бирин атынан 
айтып чакырышып жатканын угуп калдым: Бирөөнүн аты Петро Мартинес, экинчисиники 
Тенорио Эрнандес, а мейманкананын кожоюнунуку Хуан Паломеке-Левша экен. Демек, сеньор, 
аттан түшүп, дубалдан аша секирип келе албагандыгыңыз сыйкырчылыктын кесепетинен эмес. 
Өлөрчө таяк жеген адам кайдан жүрүп дубалдан секирип түшмөк эле! Бирок мен сизге айтып 
коёюн урматтуу таксыр: ушундай укмуштуу окуяны издөөнүн баары тең бизди бир балакетке 
алып келбей койбойт, балакетке алып келгенде да, жакында биз он бутубузду сол бутубуздан 
айрып тааный албай калабыз. Бирок мен акмактын сөзүн эрен көрбөңүз. Бирок, биз ушундай 
эсен-соо кезибизде үйүбүзгө кайтсак, анда биз жакшы жана акылдуу иш кылган болор элек. 
Эгин оруп-жыюу мезгили келип калды; жарык дүйнөнү кыдырып, жортуулдап жүрүп, чокту 
кечип, жалынды аралап жүрүүнүн ордуна чарбачылыгыбызды кылуу мезгили кызуу жетип 
келди. 

— Бечара Санчо! Рыцарлардын иши жөнүндө абдан аз билесиң ээ! Үнүңдү басып, сабыр 
кыл! Рыцарлардын эрдигине өзүнүн башын байлап коюу кандай жакшы экенин сен өз көзүң 
менен көрө турган күн келет. Душманды жеңип алуудан башка кубанычтуу нерсе барбы, сен 
мага ошону айтчы? Жарык дүйнөдө андан артык нерсе жок деп чыныңды айтып, моюнуңа 
алгын. 

— Ошондой болгон күндө да,— деп жооп берди Санчо,— мен эчтеке түшүнбөйм. Бир гана 
нерсени билем: сиз рыцарь болгон күндөн тартып, башкача айтканда сиз сеньор рыцарь 
болгону, анткени мен сиздин ат кошчуңузмун, бискайлыктан башка бир да жеңишке жеткен 
жокпуз, бирок ошол салгылашуунун өзүндө да сиз кулагыңыздын жарымысынан айрылып, 
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туулгаңыздын жарымысын эше чаптырып жибергенсиз. Ошол күндөн тартып тишибизди 
күбүткөндөн башка эчтеке көрө элекпиз. Анысы аз келгенсип менин шорума жанагы каргыш 
тийген жуурканга салып алып асманды көздөй ыргытуу туш келди... Анын үстүнө сиз шылдың 
кылган кишиче: жуурканга салып алып асманды көздөй ыргыткандар кадимки эле киши эмес, 
кандайдыр бир сыйкырдуу элестер дейсиз. Сиздин айтып, далилдегениңизге караганда өч алуу 
улуу иш экенин байкап көрүүгө да болбойт имиш. 

— Бир аз сабыр кыл, Санчо,— деп жооп берди дон Кихот.— Укмуштуу касиети бар кылыч 
табам деп ишенем, кимде-ким ал кылычтын ээси болсо, анда эч бир сыйкырчыга баш ийбейт. 
Балким бакты ачылып Амадистин кылычын тагдыр менин колума берет, ал дүйнө жүзүндөгү эң 
сонун кылычтардын бири, анткени анын мизи устарадай курч жана ага каршы келе турган 
бекем же сыйкырдуу курал-жарактар такыр жок. 

— Корком,— деп күңкүлдөдү Санчо,— урматтуу таксыр эгер сиз мындай кылычты таап 
алсаңыз да, ал рыцарларга гана жарайт, ал эми ат кошчу болсо мурдагыдай эле өзүнүн тулку 
боюн тосуп берип жүрө берет да. 

— Коркпой эле кой Санчо,—деди Дон Кихот,—жакында алда таала да сен жактык болот. 
Ушинтип маектешип олтуруп алга карап акырын бастырып бара беришти, бир оокумда дон 

Кихот жолдон чыккан коюу чаңды көрүп калды. Аны көрөрү менен ал Санчого бурулуп карап, 
кубанып кыйкырып жиберди: 

— Тагдыр мени улуу жеништерди жеңип алсын деп жибергенин көрө турган күнүң келди, 
Санчо. Мына, акыры укмуштуу окуяга туш келдик, мында менин колдорумун бүт күч-
кубатынын кереги тиет. Мен укмуштуу жорук көрсөтөм, ал укум-тукумга акыл-насаат үйрөтө 
турган «атакдаңк» деген китепке жазылат. Санчо, алды жактагы тумандай каптаган чаңды 
көрдүнбү? Ал чаң, биз жакка келаткан эң көп аскерди көрсөтпөй каптап турат. 

— Эгер андай болсо,— деди Санчо,— анда бир эмес эки топко бөлүнгөн аскер, анткени 
экинчи жагынан да ошондой эле туман келатат. 

Дон Кихот жалт карап алып, Санчонун айтканы чын болгондон кийин, өтө кубанып кетти. 
Анын делебеси козголуп оюна рыцарлар жөнүндөгү романдарда айтылуучу салгылашуулар, 
сыйкырчылыктар, укмуштуу окуялар, жеңиштер, ашык болуп эстен тануулар жана жекеме-жеке 
беттешүүлөр биринен сала бири көз алдына элестеп турду. Ошондуктан тиги көрүнгөн чоң 
жоолашкан эки армия бири-бирине каршы келатышкандыгында эч кандай шек болушу керек 
эмес. Чындыгында бир жайыттан экинчи жайытка айдап бараткан эки чоң короо кой жолду 
чаңдатып бараткан экен. Бирок, дон Кихот тигил көрүнгөн чаңдар эки чоң армия деп айтып 
туруп алгандыктан, Санчо айласы жок ишенип, мындай деп сурады: 

— Сеньор, эгер алар бири-бирине каршы жоолашкан аскерлер болсо, аны биз эмне 
кылабыз? 

— Эмне кылабыз дейт тура?— деп кыйкырды дон Кихот.— Биздин ишибиз эзилгендерге 
жана начарларга жардам берүү. Жардамды көбүрөөк талап кылып жаткан жагына көмөк 
берүүгө милдеттүүбүз. Билип кой Санчо, бизге каршы келаткан армияга Трапобан деген эң чоң 
аралды бийлеп жаткан улуу император Алифанфорон жолбашчылык кылып келатат, ал эми арт 
жагындагы аскерлерди, анын душманы, гараманттардын королу Пентаполин баш болуп алып 
келатат. 

— Бул эки сеньор эмне себептен согушат?— деп сурады Санчо. 
— Алифанфарон,— деп жооп берди дон Кихот.— Пентаполиндин христиан дининдеги 

адам суктанарлык кызына ашык болуп калган, Алифанфарондун дини буруу, ошондуктан 
кыздын атасы, жалган пайгамбар Мукамбеттиктен кечип, биздин динибизге кирмейинче дини 
буруу королго кызын бергиси келбейт, мына ошондуктан согушуп жатат. 

— Пентаполиндики туура болбосо менин сакалым өрттөнсүн,— деш кыйкырды Санчо!— 
Мен чын дилим менен ага жардам берем. 

— Мына ушуну менен сен өз милдетиңен кутуласың,— деди дон Кихот,—— анткени 
мындай салгылашууларга катышууга рыцарь болуу такыр керек эмес. 

— Аны мен түшүнүп турам,— деп жооп берди Санчо.— Кийин кайта таап алуу үчүн 
эшегимди кайда катышты билбей жатам, балээ мына ушунда болуп жатат? Менин оюмча эшек 
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менен согушка кирүү ылайыксыз сезилет. 
— Сенин айтканың туптуура деди,— дон Кихот.— Сен аны кайда барса, анда барсын деп 

коё бер, бирок кийин кайта табылабы, жокпу деп ойлобой эле кой. Жоону жеңгенден кийин биз 
миңдеген-сандаган атка ээ болобуз, ошондуктан, сенин эшегиң түгүл менин Росинантымын 
башына каран түн түшкөнү турат, анткени аны мыктыраак атка алмашып жиберишим мүмкүн. 
Азырынча биз согушка кире элегибизде сен менин сөзүмө көңүл коюп угуп тур: тиги эки 
армиянын башкы рыцарларын санап айтып берем. Бирок, алар сага даана көрүнсүн үчүн тиги 
дөңгө чыгалы, ал жерден келаткан эки аскер тең дапдаана көрүнөт. 

Ошондой кылышты, бирок ал дөңсөөдөн да даана көрүнгөн жок. Коюу чаң эки короо койду 
басып көргөзбөй койду, бирок бул дон Кихотту иренжиткен жок. Биздин рыцарыбыз өзүнүн 
оюнда бири-бирине каршы эки армия деп ойлой берди. Ал колун алга карай сунуп, ишенген түр 
менен: 

— Карачы Санчо, тетиги алтындай жаркылдаган соот кийгени рыцарь: анын калканчынын 
бетинде башына тажы кийип, кыздын эки бутунун алдында жаткан арстандын сүрөтү бар. Ал, 
Луэнте де Платаны бийлөөчү эр жүрөк Лауркалько деген ошол. Анын жанында алтындай 
жаркылдаган курал-жаракчан турган жоокер — Киросинин улуу герцогу, каардуу 
Микоколембо. Анын оң жагында турган үч Аравияны бийлөөчү, кадимки дөө, эч нерседен 
коркпой турган Брандарбарбаран де Боличе, анын кийип турган сооту жыландын терисинен 
жасалган, ал эми колунда кармап турганы калканч эмес храмдын каалгасы, ал каалганы өлүп 
баратканда душмандан өч алган Самсон бузуп салган болучу. Эми сен тиги жакка карасаң, ага 
каршы келаткан аскерлердин башында Жаңы Бискайды бийлөөчү, эч качан жеңилбей, дайыма 
жеңип жүрүүчү Тимонель Каркахонскийди көрөсүң. Анын кийгени алтын менен күмүштүн 
буусуна карматылган көгүлтүр соот, колундагы алтын мышыктын сүрөтү жана «Мяу» деген 
жазуусу бар калкан. Бул болсо анын айымы — Альфеньикен Альгарбский деген гердогдун 
кызы, ченде жок сулуу Муилинанын атын; кыскартып жаздырып алган дешет. Анын жанында 
тулпар минип, ак кардай соот кийип, жазуусу жок ак калканды кармап турган эме жаш рыцарь.   

Ал жаңыдан эле рыдарь деген атка конгон француз Пьер Папин, сеньор Утрикский! Тетиги 
нарыраак жакта асманга окшош көпкөк соот кийип алып, күлүк чаар кулан атын темир шпор 
менен теминип коюп келаткан Нербиянын кудурети зор герцогу Эспартафилардо дель Боске, 
анын калканчынын бетинде кастилияча: «Менин тагдырыма көз сал» деген жазуу бар. 

Ошентип дон Кихот шыктанып кетти, улам барган сайын ал өзүнүн оюндагы эки армиянын 
толуп жаткан рыцарларын санап чыкты, алардын ар биринин бөтөнчө белгилерин, сын-сыпатын 
айтып өттү. 

— Биздин алдыбызда келаткан аскерлер,— деп дем албастан сөзүн уланта берди ал,— ар 
түрдүү уруулардан чогултулган. Даңкы таш жарган Ксанфанын таттуу суусун ичүүчү элдер 
бар; алардан кийин Массилиянын чет-жакасынан келген тоодо жашаган адамдар келатышат; ал 
эми артындагылар болсо, бактылуу. Аравияда таптаза алтын кумду ээлеп тургандар. Булар 
болсо эң сонун Термодонттун коңур-салкын жээктеринде жашаган элдер. Андан кийин 
өздөрүнүн айткан сөздөрүнө өздөрү ишенбеген нумидийликтер келатышат, алардын 
артындагылар жаа атуу жагынан даңкы чыккан персиялыктар; жүгүрүп баратып салгылаша 
турган мидяндар жана парфяндар; көчүрүп жүрүүчү чатырлары бар арабдар; терилеринин агы 
сыяктуу эле өздөрүнүн ырайымсыздыгы жагынан да абдан белгилүү болгон скифтер; эриндери 
тешик эфиоптор жана да аттарын эстеп айтууга алым жетпей калган толуп жаткан башка көп эл 
бар. Экинчи армиянын кылда алдында, жээктерине олив дарактары толо өскөн Бетистин 
акактай тунук суусуна өздөрүнүн суусундарын кандырган уруулар; алардын артында суусу 
ашкын-ташкын болгон алтын топурактуу Тахонун суусуна бети-колун жууп, сергип келаткан 
уруулар, алардан ары жээгинде укмуштуу Хенилянын асыл жеринде жашагандар келатышат. 
Тигине Хересанын эң сонун шалбааларында кайгы-капасыз жашаган элдер. Карап: көрчү: 
эгиндин алтын машагына бөлөнгөн бай ламанчтар; тиги арт жагында келаткандар Гвадиананын 
ийри-буйру суусунун боюндагы кең шалбааларда өздөрүнүн үйүр-үйүр болгон малдарын багып 
жүргөн байыркы готтордун укум-тукумдары, эң артындагылары токойлуу Пиренейдин жана 
башын ак кар, көк муз басып турган Апениндин суугунан калтыраптитиреп коркуп кетүүчү эл 
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келатат. Кыскасын айтканда Санчо сен, дүйнө жүзүндө жашаган бардык урууларды жана бүт 
элди көрүп турасың 27. 

Дон Кихоттун айтпаган өлкөсү, санап чыкпаган эли калган жокко! 
Дон Кихот айткан элдин көбү өзү окуган романдарда гана жык толгон. Санчо бир ооз 

сүйлөөгө батына албай, өзүнүн таксырынын сүйлөгөнүн көңүл коюп угуп олтурду. Дон Кихот 
атын атап жаткан рыцарларды жана дөөлөрдү көрүү үмүтү менен кез-кезде гана башын буруп 
карап коюп жатты. Бирок, көккө көтөрүлүп чыккан чандан башка эч нерсе көрө албады. Акыры 
Санчо чыдай албай кыйкырып жиберди: 

— Сеньор, ушу сиз айтып жаткан рыцарлар менен дөөлөр кайда житип кеткен? Жок 
дегенде мен алардын бирин да көрө албай койдум. Же өткөн түнү бизге кол салган элестерге 
окшоп сыйкыр чалып калган эмелерби? 

— Сен эмне деп жатасың?— деп кыйкырды доң Кихот,— аттардын бышкырганын, 
барабандардын даңгыраганын жана сурнайлардын үнүн укпай турасыңбы? 

— Койлордун маараганынан башка эч нерсе уккан жокмун,— деп жооп берди Санчо. 
Чыны менен эле эки короо кой жакын келип калган эле. 
— Сени курчап алган коркунуч,— деди дон Кихот,— көзүң менен көрүп, кулагың менен 

угууга такыр тоскоолдук кылып жатат. Биздин сезимибиз өзүнүн сезгичтигин жоготуп 
жиберип, бардыгы тең тескери көрүнүп, тескери сезилет, коркуунун белгиси ушундай болот. 
Эгер сен коркуп турсаң, анда чет жакка чыгып тур, анда, өзүм жалгыз кол салайын. Мага 
ишенип кой, мен кимге жардам берсем, ошол жакка жеңишти жалгыз өзүм алып берем. 

Ушундай сөздөрдү айтуу менен ал шпорун Росинанттын капталына матырып, анан 
найзасын кесе кармап алды да, турган дөңдөн ылдый көздөй чымын-куюн болуп чаап жөнөдү. 

— Таксырым, сеньор дон Кихот, коюңуз, кайта артка тартыңыз!—деп кыйкыра баштады 
Санчо.—Сиз короо-короо койлорго чабуул жасап жатасыз деп алда тааланын атынан шерт 
кылам! Кайта кайтыңыз! Атамдын атынан жалынып-жалбарам! Бул эмне деген эси жоктук! 
Мага ишенип коюңуз, бул жерде дөөлөр да, рыцарлар да, соот да, колго кармоочу калканч да, 
асмандын көгөргөн түрү да, ал шайтандардын бири да жок! Мунун кылып жатканын 
карагылачы, менин күнөөм оор! 

Бирок дон Кихотту эч ким, эч нерсе токтото алмак эмес: чымын-куюн болуп чаап баратып, 
үнүн катуу чыгарып: 

— Ак ниет Пентаполиндин ишенимдүү коргоочулары кайраттангыла! Мени ээрчип, алга 
карай жүргүлө! Мен силердин душманыңар бетпак Алифанфарондон кегиңерди алып берем! 

Ал ушундай деп кыйкырган бойдон бир короо койдун арасына кирип барып, катуу 
кыжырланып тиш кычыраткан душмандан бетер туш келген койду найзасы менен сайгылай 
берди. Койчулар өкүрүп-бакырып аны токтотуу үчүн бекер эле убара болушту. Дон Кихот 
басылып калган жок, найзасын оңго-солго шилтеп койлорду сайгылай берди. Айткан сөз анын 
кулагына кирбегенден кийин койчулар салмоорлоруна муштумдай таштарды салып дон 
Кихотту ура башташты. Дон Кихот болсо калың койдун арасында: 

— Опосуз Алифанфарон сен кайда жүрөсүң? Согушууга бери чык! Мен сени менен жекеме-
жеке салгылашууга даяр турган рыцармын жана Пентаполина Гармантскийге одоно түрдө кол 
салгандыгың үчүн мен сенин сазайыңды колуңа берем. 

Ошол кезде муштумдай болгон бир таш келип анын капталына тийип, аз жерден 
кабыргаларын кыйратып кете жаздады. 

Дон Кихот капталы катуу ооругандыктан, өлгөн экенмин же өлөрчө жарадар болгон 
турбаймынбы деп ойлоду да, өзүнүн касиеттүү дарысын ойлой калып, алиги калай челекти 
колуна алып, ичиндеги дарысынан ичейин деп ойлоп оозуна алып барды. Бирок дарыны бир-
эки жута элегинде эле экинчи таш келип калай челекке тийип аны жерге уруп түшүрүп, ээгин 
былчыйта коюп кетти. Эгер биринчи таш тийгенде бечара рыцардын көңүлү караңгылай 
түшкөн болсо, экинчи таш тийгенде эстен танып жерге кулап түштү. Анын жанына чуркап 
келген койчулар өлүп калган экен деп билишти. Алар шашып-ушуп койлорун чогултуп, найза 
тийип жарадар болгон жети койду көтөрүп алышып, тезирээк өздөрүнүн бараткан жолуна 
түшүштү. 
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А Санчо болсо алиги дөңсөөдө туруп өзүнүн таксырынын кылган ишин көрүп өзүнүн 
чачын өзү жулуп, эселек идальго менен тагдырлаш болгондогу ошол күнгө, ошол саатка 
каргыш айтып жатты. 

Койчулар өздөрүнүн короо койлорун айдап алыстап кетип калгандан кийин, Санчо 
дөңсөөдөн ылдый түшүп жерде серейип кыймылсыз жаткан дон Кихоттун жанына чуркап 
келди. 

— Кана, мен калп айтыптырмынбы, сеньор дон Кихот? — деп кыйкырды Санчо.— 
Беттешип баратканың армия эмес эле, короо-короо болгон койлор деп кыйкырбадым беле. 

— Достум Санчо,— деп үнүн басыңкы чыгарып жооп берди дон Кихот,— ишенип кой, 
муну кылган дайыма менин артыман калбай ээрчип жүргөн кара ниет, сыйкырчы 
душманымдын арамза ою! Бул согушта жеңишке ээ болуп, даңк алаарыма ичи күйүп, жоонун 
армиясын короо-короо койго айландырып жиберди. Мен чындыкты айтып жатам, сен ага 
ишенип кой; ишенбей турсаң эшегиңе минип алып алардын артынан чап. Менден алыстай 
бергенден кийин рыцарлардын өздөрүнүн мурдагы кейпине келгендигин жана койлордун 
ордуна жоокерлердин пайда болгонун көрөсүң. Бирок, азыр токтой тур. Адегенде мага 
жардамдаш. Оор жарадар болуп калдымбы деп корком. 

Дон Кихоттун жаратын байлап берүү үчүн баштыктан жаратка сүйкөөчү май менен 
чүпүрөктү алуу үчүн эшегине барды, бирок баштык жок экен. Баштыктын жок экенине 
ишенгенден кийин Санчо кайгырып аз жерден жинди болуп кете жаздады. Ал эң жаман каргыш 
сөздөрдү жамгырдай жаадырып, таксырымды таштап, үйүмө кайта кетем деп оозуна каргыш 
алды, таксыры жеңип алып берем деген арал менен губернаторлуктан кечтим деп кыйкырды. 

Ошол кезде былчыйып калган ээгин бир колу менен жөлөп дон Кихот өйдө турду. Ал 
өзүнүн ишенимдүү Росинантын тизгиндеп алды, ал кожоюиунун жанынан кетпей Санчо жакты 
карап турган болчу. Санчо дымын чыгарбай өзүнүн эшегинин көкүрөгүнө жөлөнүп, эки колу 
менен бетин жаап турган эле. Анын катуу кайгыда экенин сезип дон Кихот мындай деди: 

—Билип кой Санчо,— башкалардан өйдө болом дегендер, азапты көбүрөөк тартууга туура 
келет. Бизге туш келген бороон-чапкындын бардыгы, жакында асмандын чайыттай ачылып, 
ишибиздин оңолоорун билдирет. Анткени кайгы да, кубаныч да дайым эле боло бербейт, демек 
кайгы тартып жабыркоо көпкө созулбагандан кийин, демек, кубаныч жакын калгандыгын 
түшүнүү керек. Ошондуктан менин жабыр тартканым жөнүндө кайгырбай эле кой. Анткени сен 
жабыр тартпай аман-эсен калбадыңбы. 

— Аман-эсен калдың дегениң кандай?!—деп кыйкырып жиберди Санчо.—Кечээ жуурканга 
салынып көктү көздөй ыргытылган адам менин атамдын баласы эмес беле? Ичиндеги 
керектүүлөрү менен кошо жоголгон баштык меники эмей кимдики эле? 

— Сенин баштыгың жоголдубу? — деп сурады дон Кихот. 
— Ооба, кеп ошондо,— деп жооп берди Санчо. 
— Демек, биз бүгүн тамак ичпей калат экенбизго, — деди дон Кихот. 
— Бирок, бул шалбааларда,— деп жооп берди Санчо,— таксыр сиздин айтканыңызга 

караганда жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын тамагына жарай турган чөптөр өсүүгө тийиш. 
— Чынын айтканда,— деди дон Кихот,— ошол айтылган чөптүн баарынан бир үзүм нан 

менен ышталган бир эки чабак балык болсо жакшы болоор эле. Ал жөнүндө айтып баш 
оорутунун кереги эмне! Ак көңүл Санчо эшегиңе минип, мени ээрчип бастыр. Боорукер кудай, 
абада учуп жүргөн чымын-чиркейлерге, жердеги курт-кумурскаларга жана суудагы 
көнөкбаштарга азык жиберген. Алда тааланын жараткан күнү бардыкка — арамзаларга да, ак 
ниеттүүлөргө да жарык берип турат, анын жамгыры күнөлүүлөргө да, күнөсүздөргө да жаап 
турат. Алда таала бизди, биздин кылган эмгегибизди унутпайт. 

— Урматтуу таксыр,— деди Санчо,— жортуулдап жүрүүчү рыцарь болгончо, поп болсоң 
жакшы болоор беле дейм. 

— Жортуулдап жүрүүчү рыцарлар баарын тең билип, иштин баары колунан келгендей 
болушу керек,— деп жооп берди дон Кихот. 
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— Өткөн замандарда Париждин университетинин кайсы гана докторунан сөздү кем 

сүйлөбөгөн же дин үгүтүн кем жүргүзбөгөн рыцарлар болгон экен. Билип кой достум, калем үч 
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найзаны мокото албагандай эле, найзада калем учту эч убакта мокото албайт. 
— Жакшы болот эмесе сеньор, сиздин айтканыңыздай эле болсун,— деди Санчо.— Эмесе 

жүр азыр жолго чыгып, коно турган жай издейли. Алда таала бизди жок дегенде сыйкырдуу 
жуурканы, элес көрүнгөн арбактары жана сыйкырдуу маврлары жок жерге туш келтирсе экен. 
Алар менен дагы бир жолу кездешсем деген оюм болсо эле мени кудай урсун. 

— Уулум, алда тааланын жардамын тиле да, мени өзүң каалаган жакты көздөй алып жөнө, 
анткени бул жолу коно турган жерди табуу эркин өзүңүн колуңа берем. А эми колуңду бери 
сунуп менин канча тишим жок экенин байкап көрчү. Мына бул оң жагын кармап көр, анткени 
ушул жагым абдан катуу ооруп жатат — деди дон Кихот. 

Санчо колун анын оозуна салып жиберип, сурап калды: 
— Таксыр сиздин бул жерде мурда канча тишиңиз бар эле? 
— Төртөө болчу — деп жооп берди дон Кихот, — акыл азууман башкасынын баары тең 

соо, бепбекем болчу. 
— Жаңылышып жүрбөңүз, урматтуу таксыр?—деп сурады Санчо. 
— Эгер бешөө болбосо, анык төртөө болуу керек, — деп жатам — деп жооп берди дон 

Кихот,— анткени өмүрүндө бир да тишимди жулдурган эмесмин жана бирөө да чиригер эмес, 
суук тийип түшкөн да эмес. 

— Урматтуу таксыр, а эми,— деди Санчо,— бул жаагыңыздын астында эки жарым 
тишиңиз калыптыр, ал эми үстүндө болсо эчтеке жок, алакандай тептегиз болуп эч тиш 
калбаптыр. 

Ат кошчусунан ушундай деген кайгылуу кабарды уккандан кийин: —мына кырсык! — 
деп кыйкырып жиберди дон Кихот.— Мындан көрө кылыч кармап турган оң колумду коюп 
башка колумду кыя чаап салса жакшы болот эле. Анткени азуу тиши жок ооз, ташы жок 
тегирмендей болот. Ар бир тиш адам баласына алмаздан да кымбат. Бирок, рыцарлыктын 
катаал шертин моюнга алгандан кийин биз мындан да жаман жабыр тартып калышыбыз 
мүмкүн. Достум, андан көрө эшегиңе минип сапар тарт, а мен сенин каалаган жагыңа ээрчип 
бара берем. 

Санчо эшегин минип алып коно турган жай табам деп ойлогон жагын көздөй чоң жол 
менен жөнөдү. А дон Кихот болсо, Росинантына минип алып анын артынан ээрчип бастырды, 
ал андан ылдамыраак бастыра албайт болчу, анткени анын капталы жана ээги ооруп, ээрдин 
үстүндө араң эле келатты. Өзүнүн таксырынын көңүлүн ачуу үчүн, Санчо аны менен мына 
мындай деген аңгемени баштады. 
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14-Г Л А В А. Мында Санчо Панса менен анын таксырынын ортосундагы 
кыл-эстүү аңгеме жөнүндө жана өлүк дене менен болгон андан кийинки 

укмуштуу окуя жөнүндө баяндалат 
 
 
— Сеньор, менин оюмча,— деди Санчо,— ушу балакеттин баары тең үстү жабык үйдүн 

ичинде конбоо, түн ичинде жатканда кийимди чечпөө, столдун жанына олтуруп нан жебөө 
жана Маландриндин беле же Ламадриндин беле, айтор тиги каргыш тийген сыйкырчынын аты 
кандай эле, ошонун туулгасын жеңип алганча дагы башка көп нерселерди иштебес үчүн 
өзүңүздүн салтанаттуу түрдө берген шертиңиздин бардыгын тең орундатпай койгондугуңуздан 
болду го деп ойлойм. 

— Сен туура айтып жатасың Санчо,— деди дон Кихот. — Кудай урсун, шертимди таптакыр 
унутуп коюпмун. Жуурканга салып алып сени эмне үчүн көктү көздөй ыргытышканын мен эми 
түшүндүм. Албетте, мына буларды мага өз убагында эсиме салбагандыгың үчүн ыргытышкан 
тура. Мен өзүмдүн күнөөмдү кечирип аларымды өзүң көрө жатарсың. Рыцарь өзүнүн 
жеңиштери менен жууп кетире албай турган күнөө болбойт. 

— Андай болсо, мен кандай күнөө кылдым, мен эч кандай ант берген эмесмин! — деп 
кыйкырып жиберди Санчо. 

— Сенин ант берген, бербегениң кеп эмес,—деди дон Кихот,—менин ишиме шериктеш 
болгонуң гана жетишет, бирок өз эркиң мененби же эрксизденби — ал баары бир иш. Иштин 
баары менин берген антымды бузуп жатканымды сен көрүп туруп, тизгинимди тартпай 
койгондугуңда болуп жатат. 

— Урматтуу таксыр, эгер андай болсо, өзүңүздүн берген антыңызды унутуп койгон 
сыяктуу, мына бул жөнүндө да унутуп кала көрбөңүз. Болбосо, сыйкырчылар көңүлдөрүн ачуу 
үчүн мени келеке кылганы, кала берсе, урматтуу таксыр, сизди да келеке кылганы келип калса 
кажет эмес. 

Ушинтип маектешип, биздин жолоочуларыбыз чоң жол менен ээрчий бастырып келе 
беришти. Бир оокумда күн батып кетип, жерге караңгы кирди, бирок коно турган жайдын 
карааны да көрүнбөдү. Биринчиден кыйналып чарчап-чаалыгып, экинчиден карындары ачып, 
коно турган жай тапсак деген ой менен алар унчукпастан алга карай бастыра беришти. Бир 
оокумда жылт-жулт эткен жылдыздарга окшоп алыстан жолдун боюнан бир топ от көрүндү. 
Бул чыккан отторду көрөрү менен Санчо өлгөнчө коркту, дон Кихот да селдее түштү. 

Бири эшектин ноктосун, экинчиси атынын тизгинин тартып, муну эмне экенин билүү үчүн 
токтоп калышты. Ал чыккан от улам барган сайын даана балбылдап жанып, жакындап 
келатканын байкады. Муну көргөн Санчо шамалга туруштук бере албай дирилдеген 
жалбырактай болду, ал эмес дон Кихоттун өзүнүн да чачы тик турду. Өзүнүн бүткүл эрдик 
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касиеттерин жардамга чакырып, биздин рыцарь мындай деди: 
— Санчо, бул өтө зор жана коркунучтуу окуялардын бири экендигинде шек жок, 

ошондуктан өзүмдүн күч-кубатымды жана эрдигимди бүт бойдон жумшашым керек. 
— Эми мен башыман айрылдым!—деп Санчо кыйкырып жиберди.— Эгер бул көрүнгөн от 

дагы баягы сыйкырчы эмес болуп чыкса,— деги ошого окшош көрүнөт — жаңы тепкиге чыдоо 
үчүн ашыкбаш кабырганы кайдан таап алмакчымын? 

— Бул көрүнүш эмне болсо, ошол болсун,— деди дон Кихот,— сенин кийимиңдин этегин 
да карматпайм. Өткөн жолу алардын сени келеке кылганынын себеби бар, анткени мен бийик 
дубалдан секирип түшө албай койгом. Бирок, азыр биз, айталаада кездешебиз, ошондуктан 
менде толук мүмкүнчүлүк бар. 

— Эгер алар дагы сыйкырдап туруп, кечегидей кылып турган жерибизден козголтпой 
таштаса, биздин айталаада экенибиздин пайдасы эмне?— деди Санчо. 

— Санчо, эмнеси болсо да,— деди дон Кихот,— үрөйүңдү учурбачы. Менин эрдигимин 
кандай экенин сен азыр иш жүзүндө көрөсүң. 

— Кудай тааланын жардамы менен коркпой, баатыр болуп көрөйүн, — деди Санчо. 
Өздөрүн көздөй жылып келаткан бул эмне болгон от экенин айрып-таануу үчүн жолдон бир аз 
мындай бурула беришип, караңгыга жамынып тикирейип карап жатышты. Алар ошол замат 
эле, узун чапан кийип алган өтө көп жолоочунун келатканын көрүштү, бул шумдук Санчого 
катуу таасир этти. Ал коркуп калтыргандыктан безгек болгон эмедей тиши-тишине тийбей 
шакылдады. Бул жашыруун сыры бар оттор абдан жакын келген кезде, көз менен көрүп, эмне 
экенин айрып-таанууга мүмкүн болгон учурда Санчо ого бетер коркту, тиштери андан бетер 
шакылдады. Күйгөн шамдарды кармап алышып, ак чапанчан жыйырма киши алдыда бастырып 
келаткан экен, алардын артынан өлүк ташуучу чоң арабалар келатат, ал арабалардын артында 
качырлардын туягына чейин жетип турган узун кара чепкенди оронгон дагы алты атчан киши 
бар, (алардын илкип-калкып басканынан эле ат эмес, качыр экени дароо көрүндү). Качырга 
мингендер бирдемелерди айтып күңкүлдөшүп жана жан ачыган сөздөрдү сүйлөшүп алга карай 
жай бастырып баратышат. Ай талаада, анын үстүнө мынчалык кеч түндө көрүнгөн бул укмуш 
көрүнүш кимдин болсо да эсин чыгармак. Алда келаткандардын көрүнүш экенине шек 
кылбаган Санчонун биротоло үрөйү учуп кетти, бирок Санчо канчалык катуу корккон сайын 
дон Кихот ошончолук кайраттана берди, романдарда кооздолуп жазылган укмуштуу 
окуялардын бири анын көз алдына элестеди. 

Өлүк ташуучу арабалар, ага дүйнөдөн кайткан же оор жарадар болгон рыцарды салып алып 
келаткан аза күтүү арабасындай көрүндү, мына ошондуктан ал үчүн өч алуум керек деди дон 
Кихот. Ал көп ойлоп турбастан найзасын кезеп, ээрге бекемденип олтуруп алып, боюн керип, 
көөдөнүн өйдө көтөрүп, узун чапанчандар өтө турган чоң жолдун ортосуна чыкты. Алар 
жакындап келип калган кезде, ал катуу кыйкырып: 

— Эй! Силер ким болосуңар, токтогула! Силер кимсиңер, кайдан келатасыңар, кайда 
барасыңар, арабага салып алып келатканыңар ким, тез жооп бергиле! Анткени силер 
күнөкөрсүңөр же кылган күнөөңөрдүн курманысыңар. Кылган кылмышыңар үчүн жазалоого же 
ыза кылганыңар үчүн өч алууга мен иштин жайы эмнеде экенин билүүм керек. 

— Биз шашып баратабыз,— деди качырга мингендердин бири,— мейманканага чейин али 
көп бар, ошондуктан сиз менен көпкө кежилдешип сүйлөшүп тургудай убагыбыз жок. 

Ал ошентип сүйлөдү да, качырын капталга теминип коюп, бастырып өтүп кеткиси келди. 
Мындай жоопко кордонгон дон Кихот, качырды тизгинден алып кыйкырып жиберди: 

— Токтогула, адепсиздер, анан менин берген суроомо жооп бергиле! Андай болбосо, мен 
силерди урушка чакырам. 

Качыр үркүп, мөңкүп кеткенде үстүндөгү киши жерге кулап түштү. 
Жанында бараткан кызматкери жаман сөздөрдү жамгырдай жаадырып дон Кихотту сөгө 

баштады. Ансыз деле жини келип кутуруп турган дон Кихот, кара кийип качыр минип 
тургандардын бирөөнө качырып сала берип, көз ачып-жумгуча аны жерге кулатып түшүрдү. 
Анан ал өтө шамдагайлык менен башкаларын көздөй умтулду. Росинантка канат пайда 
болгонсуп бирде алга, бирде артка атырылып турду. Узун чапан кийгендер абдан коркок эмелер 
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экен, анын үстүнө колдорунда куралдары жок болучу. Алар дон Кихотко каяша кылууга аракет 
да кылбастан, туш-тушка качып жөнөштү. Кол салган эме, киши эмес шайтан сыяктуу болуп 
көрүнгөн сыяктанды. 

Дон Кихот өзүнүн душмандарынын баарын тең дыркыратып качырып куугандан кийин 
качырдан жыгылган кишинин жанына бастырып келди. Ал киши алиге чейин кыймылдай албай 
жерде жаткан болчу, анын жанында шам күйүп бүтөйүн деп калган экен. Дон Кихот ага 
найзасын кезеп; — багынгын болбосо өлөсүң, деп буйрук берди. 

— Багындым, багындым! — деп кыйкырды алиги жерде жаткан киши.— Урматтуу таксыр, 
жан соога, мен бутумду сындырып алып, өйдө боло албай жатам. Сеньор, сизден жалынып-
жалбырып суранарым, эгер сиз кайрымдуу христианин болсоңуз, мени өлтүрбөңүз. Анткени 
мен дин кишисимин. 

— Силерге окшогон дин кишилерин,— деп кыйкырып жиберди дон Кихот.— мындай ишке 
кайсы шайтан айдап келди? 

— Кайсы шайтан айдап келмек эле? Тагдыр тайкы болуп ушуга туш келтирип олтурат да,— 
деп жооп берди жерде жаткан эме. 

— Байкаңыз, мындан да жаман абалда калып жүрбөңүз. Андан көрө көктүк кылбай силер 
эмне болгон адамсыңар жана мунуңар эмне болгон иш, ошонун баарын толук түшүндүрүп 
айтып бер, — деди дон Кихот. 

— Урматтуу таксыр, сиздин сурооңузга жооп берип талабыңызды орундатам,— деп жооп 
берди жерде жаткан лицециат. — Эмесе, айтууга уруксат бериңиз, урматтуу таксыр, менин 
атым Алонзо Лопес, Алькобендаста туулгам. Мен азыр качып кетип калган он бир сопу менен 
бирге Баэст деген шаардан келаткан элем. Баэст шаарында өлгөн, бирок Сеговияда туулуп-
өскөн бир дворяниндин денесин ошол жакка алып бараткан элек. 

— Аны ким өлгүрдү? — деп сурады дон Кихот. 
— Өз ажалынан өлүп, тиги дүйнөгө кетти. 
— Эгер андай болсо,— деди дон Кихот,— бул киши үчүн өч алып берүүдөн кудай мени 

куткарды, анткени анын өлүмүнө эч ким күнөкөр эмес экен. Улама, мен сизге өзүм жөнүндө 
айтып өтөйүн,— аты-жөнүм дон Кихот, ламанчалык рыцармын, менин милдетим — укмуштуу 
окуяларды издеп төгөрөктүн төрт бурчун кыдырып жортуулдап жүрүшүм керек, анда 
карасанатайларды жазалап, алсыздарды коргоо жана багы жок бечараларды сооротуу менен 
адилеттүү сот кылмакчымын. 

— Кантип адилеттүү сот болооруңузду билбейм,— деп мыңкылдады алиги лиценциат, — 
анткени сиз өлөөр-өлгөнчө айыкпас кылып бутумду сындырып салдыңьгз, жана өмүрүмдө 
унутпас кылып коркутуп койдуңуз. Чынында бул окуя мен үчүн бир чоң балакет болду. 

— Баары тең биз ойлогондой боло бербейт,— деп жооп берди дон Кихот.—Сеньор, кеч 
түндө, аза күтүүчү кара кийимдерди кийип, колуңарга шам-чыракты кармап алып, киши 
түшүнбөй турган кайдагы бир ырды күңкүлдөп ырдап саякаттап келатканыңар, балээнин 
баарын баштап олтурат. Мен силерди тиги дүйнөдөн келген арбак экен деп, шумпай 
демондордун согушчандары экен деп билдим да, жортуулдап жүрүүчү рыцарлык милдетимди 
аткарып силерге кол салдым, албетте мында таң каларлык эчтеке жок. 

— Алда таала менин маңдайыма жазып койсо керек,— деди лиценциат,— сеньор. 
жортуулдап жүрүүчү рыцарь мага мынчалык кыянаттык кылдыңыз, эми жок дегенде өйдө 
турууга жардам бериңиз, анткени басмайылга оролуп чыкпай калган бутумду ээрдин астынан 
такыр чыгара албай койдум. 

— Андай болсо эмне үчүн эмдигиче унчукпай жатасыз,— деди дон Кихот. — Санчо, Санчо, 
— деп ал өзүнүн ат кошчусун чакырды. 

Бирок, Санчо анын чакырыгына шашып койгон жок. Ал өзүнүн таксырынын адеп кол 
салгандагы эрдигине жана шамдагайлыгына таң калып карап калды, анан анын коркунучу 
басылып эсин жыйгандан кийин, астыртан басып барып жей турган тамак-аш жүктөлүп артта 
келаткан качырдын жүгүн бошото баштады. Ал өзүнүн чапанын чоң баштык сыяктантып алып, 
алиги гамак-ашты анын ичине шашкалактап сала берди. Мына бул ишти бүткөндөн кийин гана 
өзүнүн кожоюнунун чакырыгын көздөй шашты. Экөө биригип аракет кылып жатып 
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лиценциатты качырдын астынан сууруп алышып, качырына мингизип колуна шамын 
карматышты. Андан кийин, жолдошторунун артынан кууп жетүүгө жана жортуулдап жүрүүчү 
рыцардын ыйык милдетин орундаймын деп силерди жазыксыз ызалап койгондугум үчүн 
кечирим сурайм, мына ошону аларга айта бар деп сунуш кылды дон Кихбт. А Санчо буга дагы 
кошумчалады: 

— Эгер ал сеньорлор, абдан шамдагайлык менен өздөрүн жазалаган эр жүрөк неменин ким 
экенин билгиси келишсе, анда аларга айтып коюңуз, урматтуу сеньор,— атактуу дон Кихот 
Ламанчский, Кайгы Мундун рыцары. 

Алиги лиценциат булар менен коштошуп, өзүнүн жолуна түшкөндөн кийин дон Кихот 
Санчодон эмне үчүн сен мени Кайгы Муңдун рыцары деп айттың, мага ошону түшүндүрчү деп 
сурады. 

— Урматтуу таксыр, ал мындайча,— деп жооп берди Санчо,— шамдын жарыгында сиз 
мага бир бечера апарык жана өңүңүз купкуу болуп көрүндүңүз, сиздин бул түрүңүздү көргөндө 
боорум ооруп кетти. Сиз ушул салгылашууларда, укмуштуу окуяларда абдан кыймалып-
кысталып, запкы жеп калсаңыз керек. 

— Жок Санчо, — деди дон Кихот,—иштин жайы таптакыр анда эмес. Башкача айтканда 
менин көрсөткөн эрдигимин баарын жазууга тийиштүү болгон акылман эме, өткөн замандагы 
рыцарлар сыяктуу бир ат коюп алышымды жүйөлүү көрсө керек. Өткөн заманда рыцарлардын 
бардыгы өздөрүнө: биринчиси Жалындуу Кылычтын рыцары, экинчиси — Кыздардын рыцары, 
үчүнчүсү — Өлүмдүн рыцары деп ат коюп алышкан. Мына ушул коюп алган аттары менен алар 
жер жүзүнө маалим болушкан. Мына ошондуктан ошол акылман мага Кайгы Муңдун рыцары 
деп ат коюуга сени мажбур кылганго деп ойлойм. Бүгүндөн баштап сен койгон атка конуу үчүн, 
мен аны кабыл алам. Биротоло ошол атка конуу үчүн биринчи мүмкүнчүлүк келе түшкөн кезде 
эле өзүмүн калканчыма адамдын эң кайгылуу жүзүн тартууга буйрам. 

— Буга убакытты кетирип жана акчаны коротуунун кереги эмне, — деди Санчо —
Башыңызды өйдө көтөрүп туулганыңызды көрсөтсөңүз эле болгону, калканчыңызда эч сүрөт 
жок болсо деле, сизди дароо ар ким Кайгы Муңдун рыцары деп аташат, бул үчүн мага ишенип 
коюңуз. Бул сөзүмдүн чындыгына, сеньор, ант берем. Ачкалык жана кыйраган тиштериңиз 
сизди абдан көрктөндүрүп турат, ошондуктан малканчыңызга кайгылуу адамдын жүзүн 
тарттырбасаңыз деле болот. 

Дон Кихот жылмайып күлүп койду да, жок туура эмес деп Санчо менен талашкысы келген 
жок. Кара жабылган арабанын ичинде чын эле адамдын өлүгү бар, жок экенин текшерип көрүү 
керек деген ой биздин рыцардын оюна кылт этип келе түштү. Бирок Санчо буга абдан каршы 
болду. 

— Сеньор,— деди ал,— мурдагы окуяларга караганда бул укмуштуу окуя сиз үчүн 
жакшылык менен бүттү. Бирок, сизден качып кеткен эл бир эле рыцардан качкан экенбиз деп 
ойлоп, аттигиниң деп тиштенип калса ажеп эмес. Эстерин жыйып жана өздөрүнүн коркоктук 
кылгандыгына уялышып алар кайта келип алышып, бизге көргүлүктү көрсөтүп жүрүшпөсүн. 
Менин эшегим өз жайында, тоо жакын, ачкалык чыдатпай баратат. Ошондуктан бул жерден 
тезирээк кетип калсак жакшы болбос беле? Тирүүгө гүлүстөн, өлгөнгө көрүстөн деген бар 
эмеспи. 

Ошентип айтып Санчо эшегин тизгинден алып, илгери көздөй жөнөду. Дон Кихот болсо, ат 
кошчусунун акылын туура таап эч каршылык көрсөтпөй артынан ээрчиди. Бир нече кырдан 
өткөндөн кийин алар шамал тийбес бир көк жерге туш келип, ошол жерге түнөмөкчү болушту. 
Санчо эшегинен жүгүн түшүрдү. Рыцарь менен ат кошчу экөө көк чөптүн үстүнө жая отуруп 
алышып, эртең мененки, түшкү анан кечки тамактын баарын тең бир жеп алышты. Чиркөөнүн 
динчилери өздөрүнүн качырларына (алар өздөрүн эч унутушпайт) жүктөп келаткан муздак 
тамактарды тоё жеп алышты. Бирок, бул жерде дагы бир балээ пайда болду: алардын тамагын 
жибитетурган ичимдиги гана эмес, суусу да жок болуп чыкты. Мына ошондо Санчо көк 
жайыктагы майда, көк чөптөрдүн өскөнүн көрүп мындай деди. Бирок анын эмне дегенин биз 
эмки главадан билебиз. 
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15-ГЛ А В А. Мында эр жүрөк рыцарь дон Кихот Ламанчскийдин кулак 
угуп, көз көрбөгөн эрдиги жөнүндө баяндалат 

 
Бул чөптүн көпкөк болуп турганына караганда, жакын арада бир агын суу болушу керек 

сеньор. Жүрүнүзчү дагы бир аз нары басып көрөлү. Чынын айтканда каны катып суусагандык 
ачкалыктан ары өтүп кетет экен, ошондуктан суусунубузду кандырабыз деп ишенем. 

Санчонун берген кеңеши дон Кихотко жагып калды; ал Росинантты тизгинден алды, Санчо 
болсо тамактан калган-каткандардын баарын эшегине жүктөдү, ошентип экөө илгери карай 
жөнөштү. Түн көзгө сайса көрүнгүс караңгы эле, ошондуктан алар аны-мунуну кармалап-
сармалап олтуруп гана шалбааны аралап жүрө алмак болчу. Алар эки жүз кадам жүрө элегинде 
эле эң бийик аскадан аркырап түшүп жаткансыган суунун күрүлдөп-шарылдаганы угулду. Бул 
күрүлдөк-шарылдак аларды өтө кубандырып жиберди. Алар токтой калышып, суунун үнү 
кайдан чыгып жатат болду экен деп кулак салып тыңшай калышты. Бирок, шаркыратманын 
үнүнө окшобогон, таптакыр башка ар түрдүү укмуштуу үндү угушту. Бул, балка менен дөшүнү 
уруп жаткансып, бир калыпта чыгып жаткан добуш эле. Бул чыккан үндөр каарын төгүп жаткан 
суунун күрүлдөгөнү-шарылдаганы менен үн алышып, кимдин болсо да эсин чыгара турган 
болчу. Коён жүрөк коркок болуп жаралган Санчо да эмне кылаарын билбей элең деп калды. 
Түн караңгы, ээн талаа эле, дарактардын жалбырактары мелүүн желге туруштук бере албай 
шуулдап жатты. Алыста шаркыратма күрүлдөп-шарылдап жатат, ушул күрүлдөк-шарылдакка 
аралашып жаман жөрөлгөлүү сокку чыгып жатат, мына мунун бардыгы аргасыздан адамдын 
жүрөгүн түшүрүп жатты. 

Дон Кихот бул түшүнүксүз болуп турган нерсеге мындан ары чыдап тура алган жок. 
Ошентип ал каарын төгүп жана чечкиндүүлүк менен ишенимдүү Росинантына секирип минип, 
калканчын колуна алып, найзасын кесе сунуп туруп, төмөнкүдөй деп кыйкырды: 

— Достум Санчо, алтын кылымды кайтадан жаратсын деп мени ушу темир доордо жаратып 
койгондугун сен билишиң керек. Мен — коркунучка туш келүүчү, улуу иштерди иштөөчү жана 
каармандык менен эрдикти көрсөтүүчү адаммын. Мен — бардык платирлерди, табланттарды, 
Оливанттарды, Тиранттарды, Фебдер менен Бельянистерди жана өткөн замандагы жортуулдап 
жүрүүчү согушчан атактуу рыцарлардын баарынан ашып түшүп, Круглый столдун28 
рыцарларынын, Франциянын он эки перилеринин, Славанын29 тогуз эринин даңкын кайтадан 
чыгарууга милдеттүү болгон адаммын. Анткени менин көрсөткөн эң көп укмуштуу эрдигимдин 
алдында ал баатырлардын улуу иштеринин бардыгы тең жокко эсе болуп калат. Менин 
ишенимдүү ат кошчум төмөнкүлөргө кулак салчы: көзгө сайса көрүнгүс караңгы түндүн 
тунжурап жымжырт жатканын, жалбырактардын каңырт-күңүрт үн чыгарып дирилдегени, 
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айлуу бийик тоодон агып түшүп жаткансыган суунун агымынын шаркырагы жана тыным албай 
уруп турган түрсүлдөктөр кулактын кужурун алып жатат. Мына мунун баары биригип 
Марстын30 өзүнүн жүрөгүн ойготуп каардантып жибериши мүмкүн; мындай укмуштуу 
окуяларга көнбөгөндөр жөнүндө эмне деш керек! Бирок мен коркконду билбейм, каным кайнап, 
жүрөгүм туйлап көөдөнүмдөн чыгып кеткиси келип турат, ошондуктан канчалык коркунучтуу 
болсо да, бул укмуштуу окуяны көздөй качырып сала бергим келип турат. Эмесе кош бол. 
Росинанттын басмайылын бир аз бекем тартып бер, сени кудай сактасын! Сен бул жерде мени 
үч күнгө чейин күт, андан ашык турба. Эгер үч күндө кайта келбей калсам, анда кыштактагы 
үйдү көздөй кете бер, анан Тобосого барып менин ченде жок сулуу Дульсинея чүрөгүмө айтып 
кой: сизге кул болгон рыцарь душманга каршы салгылашууда эрдикти көрсөтүп жатып курман 
болду де. 

Өзүнүн таксырынын айткан сөздөрүнө кулак салып туруп, Санчонун жүүнү бошоп кетип, 
ыйлап жиберип төмөнкүдөй деди: 

— Сеньор, эмне үчүн мындай укмуштуу окуяларга аралашкыңыз келип турганына 
түшүнбөйм. Азыр түн, бизди эч ким көрбөйт, ошондуктан биз үч күн бою суу ичпей койсок да, 
жолдон чыгып бир жакка бурулуп кетип, бул балээден кутулуп кете алабыз. Бул жөнүндө эч 
ким билбейт, ошондуктан коёндой коркок эмелер деп эч ким айта албайт, анын үстүнө биздин 
кыштактагы попту өзүңүз билесиз, анын кимде ким балээни өзүнө өзү тилеп алса, ошол өзү 
курман болот деп айткан насаат сөздөрү уламулам эсиме түшөт. Менин шорума туш келип 
жуурканга салып алып асманды карай ыргытуудан сизди алда таала өзү сактап калды. Табытты 
алып бараткан толуп жаткан душмандарга каршы жеңиштүү салгылашууда, алда таала мындан 
да аман сактап калды. Сизге мына ушулар жетишет. Кудайдын барманы менен аман калбаса, 
соо калбай турган мындай укмуштуу окуяларга аралашам деп азгырылбаңыз. Мени бир 
эсиңизге алсаңыз. Билип коюңуз, сиз мени жалгыз таштап кетериңиз менен эле коркконуман 
жанымды ким алам десе, мен ошого кармата салам. Таксыр сизге кызмат кылып, зыян тартпай, 
пайда көрөм деген ой менен мекенимди таштап, аялымды, балдарымды таштап кеткем, бирок 
ач көздүн алкы бузулат деп айтышат. Менин күткөн үмүтүмдүн баары тең текке кеткени турат. 
Урматтуу таксыр, өзүңүз далай жолу убада кылган балээлүү аралды эми аламго деп нак үмүт 
кылып турган убакта, мени элсиз-журтсуз ээн талаага таштап кеткен турасыз. Сеньор, кудай 
үчүн менин башыма мындай азапты салбаңыз деп жалынып-жалбарып өтүнөм. Жок дегенде таң 
атканча тура туруңуз. Анткени, ай талаада койчу болуп каңгырап жүргөн кезимде окуп-
үйрөнгөн илим алдап кетпесе эле таң атарына үч саатка жетпеген убак калды. Азыр жетиген 
жылдыз нак биздин төбөбүзгө келди, демек бул түн ортосу болгондугун билдирет. 

— Жетигенди кайдан көрүп турасың Санчо? — деп сурады дон Кихот.— Анткени асман 
бүркөлүп турат, ошондуктан бир да жылдызды көрүүгө болбойтко. 31 

— Мунуңуз туура,— деди Санчо,— бирок, коркконго кош көрүнөт, коркунучтун көзү көп: 
жердин астындагыны да, асмандагыны да көрөт. Дурусун айтканда таңга аз эле калды. 

— Мейли кайсы убакта кааласа, таң ошондо ата берсин,— деп жооп берди Дон Кихот,— 
бирок көздүн жашын көлдөй төгүп, жалынып-жалбаруу рыцарлык милдетти аткаруудан мени 
алып калат деп эч ким эч качан айтпайт. Мына ошондуктан, Санчо, сен үнүңдү бас! Бул болуп 
көрбөгөн жана коркунучтуу окуяга аралашууну каалаган жүрөктү мага жазып койгон алда таала 
аман алып калат да, сенин кайгынды басат деп ишенем. Болду эми! Росинанттын басмайылын 
тарткын да, ушул жерде мени күтүп тур, а мен өлүү же тирүү болсом да тез эле кайтып келем. 

Көздүн жашы, айтылган акыл, берилген кеңеш, жалынып-жалбаруу таксырына таасир 
этпегенден кийин, Санчо амал кыла баштады. Росинанттын басмайылын тартып жатып, 
байкатпай туруп анын арткы эки бутун эшегинин чылбыры менен тушап койду. Эчтекеге 
шектенбестен эле дон Кихот Росинанттын үстүнө секирип минди да, шпорлорун анын эки 
капталына матырды. Бирок, тушалып коюлган ат ордунан жыла алган жок. Амалынын ишке 
ашкандыгын көрүп Санчо Панса сөз сүйлөдү: 

— Мына көрдүңүзбү, таксыр, алда таала кысканып сиздин мени таштап кетип 
калышыңызды каалабайт. Сиз турган ордуңуздан жыла албай жатасыз. Росинантың канчалык 
аракет кылса да туягын жерден өйдө көтөрө албай жатат. Байкуш жаныбарды кыйноого салып 
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жана тагдырга каршы чыгуу сизге күнөө болот! 
Дон Кихот өтө ыгы жок кайраттанып. атынын эки капталына шпорун матырып темине 

берди, бирок ордунан жыла албады. Чарчагандан кийин таалайга баш ийүүгө, тандын атышын 
же аты жолго чыга турган абалга келген мезгилди күтмөкчү болду. Мындай кырсыкка 
жашыруун күч гана учуратты деп, ага ынангандан кийин: 

— Эми эмне кылуу керек, Санчо! Росинант ордунан жыла албай тургандан кийин таң жарк 
этип атканча күтүш керекго. Таң тезирээк атпай жайлап жатканына ызам келип, ыйлаганы 
турам,—деди. 

— Мында ыйлай турган эчтеке жок,— деп жооп берди Санчо,— таксыр сиздин 
көңүлүңүздү ачуу үчүн, эгер сиз Росинанттан түшүп, жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын 
адатынча көк чөптүн үстүнө жатып бир аз чырм этип ала турган болсоңуз, мен таң атканча ар 
түрдүү окуялардан аңгеме айтып берем. Мурда болуп көрбөгөн, мындан ары болчу эрдик ишке 
аттануу үчүн сиз көңүлүңүздү сергитип, күч жыйнап алышыңыз керек. 

— Кандай! Сен мени аттан түшүп бир аз чырм этип ал дейсиңби? — деп дон Кихот 
кыжырланып кыйкырып жиберди.—Сен чын эле мени, башка коркунуч тууп турган кезде уктап 
жатып алчу рыцарлардан деп ойлойсуңбу? Өзүң укта, анткени сен уйку үчүн жаралгансың, же 
болбосо, оюңа эмне келсе ошону иштей бер, а мен болсо өзүмдүн наамым эмнени талап кылса, 
ошону кылам. 

— Урматтуу сеньор ачууланбаңыз,— деп жооп берди Санчо,— мен муну жөн эле айтып 
калдым. Сизге жакын барууга мага уруксат этиңиз. 

Дон Кихот анын бул талабын орундатты. Уруксатты алгандан кийин Санчо эки колу менен 
өзүнүн таксырынын ээрине жабышып, бир кадам алыс кетүүдөн коркуп, сол жак санына 
жабышты. Анткени алыс бир жерден бир калыпта чыгып жаткан түрсүлдөк анын жүрөгүн 
түшүрүп койду. 

— Кана Санчо, менин көңүлүмдү ачуу үчүн убада кылган окуяны эмне үчүн баштабай 
олтурасың? —деди дон Кихот. 

— Мен сизге бир окуяны айтып берейин,—деп жооп берди Санчо,— эгер аны мен бүткөнчө 
айта алсам, анда дүйнө жүзүндө андай окуя боло элек экенине сиз ишенесиз. Эмесе мен 
баштадым, урматтуу таксыр, кулак салып тыңдап туруңуз. Ошентип болгон иш болсун. Эгер 
жакшылык болсо, бардыкка бирдей болсун, эгер жамандык болсо, аны издегендин өзүнүн керт 
башына келсин. Урматтуу таксыр: «Жамандык издеген кишинин өзүнүн керт башына 
келсин»— деген сөздөрдү эсиңизге алыңызчы. Бул сөздөр колго чак келген шакектей болуп, 
сизге таандык болуп турат. Урматтуу таксыр, жамандыкты издебей тыптынч үйдө олтура 
берсеңиз жакшы болот эле го! Ар тараптан коркунуч жаап турган жакка бар деп бизди эч ким 
айдабагандыктан, башка жолго түшүп алып үйгө кетсек кантет? 

— Аңгемеңди уланта бер, Санчо,— деди дон Кихот,— ал эми кайсы жол менен жүрүү 
жагын менин эркиме кой. 

— Улантайын деди Санчо.— Ошентип Эстремадуранын бир жеринде эчки баккан адам 
турчу экен, менин окуямда айтылган ал эчки багуучунун аты Лопе Руис экен, ошол Лопе Руис 
Торалльба деген койчу кызга ашык болуп калат. Ошол Торалльба деген койчу кыз, малы көп 
бай кишинин кызы болот, ал эми ал малы көп бай киши болсо... 

— Эгер сен ар бир сөзүндү эки жолу кайталап айта бере турган болсоң,— деп анын сөзүн 
бөлдү дон Кихот,— анда сен эки күндө да бүтпөйсүң. Айта турган болсоң акылдуу адамдай 
кыскача жана маңыздуу кылып айт, болбосо үнүндү бас. 
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— Мен бул жомокту биздин кыштакта кандай айтышса мен нак ошондой кылып айтып 

жатам,— деп жооп берди Санчо.— Башкача кылып айта албайм, анын үстүнө эски адатты 
бузгум да келбейт. Урматтуу таксыр, сиз муну менден талап кылбаңыз. 

— Билгениңдей айта берчи,— деди дон Кихот,— сенин жомогуңду уксун деп тагдырга 
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жазып койгондон кийин, мен чыдайм. 
— Эмесе мындай, кымбаттуу сеньор,— деп сөзүн улантты Санчо,— мен сизге айткандай 

ошол эчки кайтарчу Торральба деген койчу кызга ашык болуп калыптыр. Ал кыз узун бойлуу, 
толмоч, бой сунбаган бир аз эркек сымал болгон экен, анткени ага мурут чыккан, ал ушул азыр 
да менин көз алдымда элестеп турат. 

— Сен эмне аны билчү белең? — деп сурады дон Кихот. 
— Мен аны билчү эмесмин,— деп жооп берди Санчо,— бирок бул жомокту мага айтып 

берген киши мунун бардыгы тең болгон окуя жанаанык чындык деп ынандырып айткан болчу, 
эгер мен кимдир бирөөгө аны айта турган болсом, мунун бардыгын өз көзүм менен көргөмүн 
деп тайманбай айтууга ант берем. Ошентип убакьгг үстү-үстүнө өтө берет, шайтандын бирөөгө 
жамандык издеп кирпик көзүн какпай жүргөнүн өзүңүз билесиз, ошол шайтан эчки багуучунун 
койчу кызга болгон ашыктыгын барып турган жамандыкка жана жек көрүүчүлүккө 
айландырып жиберет. Койчу, кызды аябай жек көрүп калат да, эч убакта аны көзүм көрбөсө 
экен жана өзү гана эмес, кыштакты таштап жыты жетпегендей бир жайга кетип калууга бекем 
бел байлайт. Койчу өзүнүн эчкилерин чогултуп алып, аларды Эстрамадуранын талааларын 
аралатып айдап, Португалиянын королёвствосун көздөй бет алат. Муну билип калгандан кийин 
Торалльба анын артынан изин кууп жөнөйт, жылаңайлак, колуна аса-муса таяк алып, баштыгын 
ийнине асынып көп жерди басат, ал баштыгынын ичинде күзгүнүн сыныгы, тарактын бир 
бөлүгү, жана ичинде сүйкөй турган дары салган челеги болгон деп айтышат. Анын 
баштыгынын ичинде эмне болсо, ошол болсун, анын бизге кажаты жок, анткени аны эми биз 
текшере албайбыз. Мунусун гана айтам, Торалльба койчуну кууп жеткеиче, ал койчу өзүнүн 
эчкилерин айдап жүрүп олтуруп Гвадиане дарыясына туш келет, нак ошол кезде дарыянын 
суусу ташкындап күкүк болуп жаткаи кез экен, ошентип суу атырылып жээгинен аша коюп 
жатат, дарыянын ал койчу туш келген жеринде кайык да, сал да жок болгондуктан, анын өзүн 
жана эчкилерин суудан өткөрүп коюуга эч ким көрүнбөйт. Койчу өтө катуу чочулайт, анткени 
Торалльба артынан кууп жетип келип, жалынып-жалбарып мойнуна асылып, көз жашын көлдөй 
төгүп ыйлап-сыктап олтуруп койдура турганын билген. Ал алаңдап жан-жагына каранды, 
акыры тырмактай бир кайыкка түшүп алган кайыкчыны көрө калды, бул кайыкка бир киши 
менен бир эчки гана бата турган. Бирок башка кылар айла калбай калгандыктан алиги 
балыкчыны чакырып алып, балыкчы менен макулдашты, ал койчунун өзүн жана үч жүз 
эчкисин суудан өткөрүп коймок болду. Балыкчы кайыгына түшүп бир эчкини суудан өткөрдү, 
анан дагы кайтып келип экинчисин өткөрдү, анан дагы кайтып келип үчүнчүсүн өткөрөт... 
Суунун наркы өйүзүнө койчунун канча эчкисин өткөргөндүгүн, урматтуу таксыр, жакшылап 
санап туруңуз, анткени сиз жок эле дегенде бир эчкиден жаңылып калсаңыз, андан ары айта 
албай калам, окуям ошол жерге келип бүтөт да калат. Ушуну эстеп коюңуз. А эми андан ары 
уга бериңиз. Суунун наркы өйүзү баткак жана тайгак экен, ошондуктан ар бир эчкини 
өткөрүүгө көп убакыт кетип жатты. Иши кылып балыкчы дагы бир эчки өткөрдү, анан дагы 
бирди, анан дагы бирөөнү өткөрдү. 

— Эчкинин баарын тең өткөрдү деп, бир эле айтпайсыңбы,— дең дон Кихот анын сөзүн 
бөлдү,— бир өйүздөн экинчи өйүзгө жүрө бергениң эми жетишет, эгер минтип олтурсаң сен 
бир жылга чейин эчкилерди тиги өйүзгө ташын чыгара албайсың. 

— Балыкчы наркы өйүзгө канча эчкини ташып чыкты деп ойлойсун? -деп сурады Санчо. 
— Шайтан билсинби?—деп жооп берди дон Кихот. 
— Ташып жеткирген эчкилерди жакшылап санап туруңуз дебедим беле, бирок сиз 

жаңылып калыптырсыз го. Эми мен мындан нары жагын улантып айта албайм. 
— Бул эмне деген калпычылык!— деп ачууланды дон Кихот. — Канча эчкини суунун тиги 

өйүзүнө ташып чыгарганын так билүү сенин окуяң үчүн чын эле мааниси барбы, эгер эсептен 
жаңылып калсаң чын эле жомогуңду улантып айта албай каласыңбы? 

—Жок, сеньор таксыр, айта албайм,—деп жооп берди Санчо,— анткени урматтуу таксыр 
мен сизден суунун наркы өйүзүнө канча эчки чыгарылды деп сурасам, сиз билбейм деп 
койдуңуз, ошентип жомоктун дагы калганынын баары тең эсимден чыгып кетти, кудай акы 
жомоктун калганы өтө кызык болучу. 
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— Демек, сенин окуяң ушуну менен бүттүбү?— деп сурады дон Кихот. 
—Ооба, менин ыраматылык энем сыяктуу эле бул да бүттү,— деп жооп берди Санчо. 
— Сага чынын айтып коёюн,— деп сөзүн улантты дон Кихот,— сен мага бир кезде эл 

ойлоп чыгарган, болуп көрбөгөн жомоктордун бирин баяндап айтып бердиң. Ушинтип 
башталып, ушундайча чорт үзүлгөн жомокторду өмүрүндө эч ким эч убакта уккан эмес, уга да 
албаган. Мен сенин кыйдылыгыңан мындан башканы күткөн да эмесмин. Мына бул тыным 
албай уруп турган түрсүлдөк сенин акыл-эсиңди тандырып жиберген чыгар. 

— Баары тең болушу мүмкүн,—деп жооп берди Санчо.—Менин жомогумдун бүткөнүн 
билем, анткени кимдир бирөө аркы өйүзгө ташып чыгарылган эчкилердин эсебинен жаңылар 
замат эле жомок дайыма бүтүп калат. 

— Мейли бүтсө бүтө берсин, жолу болсун,— деди дон Кихот,— ал эми Росинант ордунан 
жылаар бекен, карап көрөлүчү. 

Ал дагы теминип жатты, бирок Росинант ордунан жыла албай тепкилеп тура берди, 
анткени арткы эки буту бекем тушалып коюлган. Дон Кихот өзүнүн аткошчусунун калжыңын 
угуу үчүн чыдоого жана убакытты өткөрүүгө аргасыз болду. Анын бактысына таңдын атышына 
жакын калган болчу. 

Таң атып жерге жарык кире баштаган кезде Санчо жашырынып барып Росинанттын бутун 
чечип койду. Буту бошоп эркин боло калганын сезип Росинант кубангандай башын чулгуп 
алды. Росинаттын козголгонун көрүп дон Кихот менин мыкты атым зор эрдикти көрсөтүүгө 
аттан деп жатат, бул болсо жакшылыктын жышаанасы деп эсептеди. Сырдуу түрсүлдөк али 
басылган жок, ошондуктан мунун эмне экенин дон Кихот мурдагыдай эле түшүнө алган жок. 
Ошондуктан биздин рыцарь убакытты өткөрбөй Санчо менен экинчи жолу коштошуп, ашып 
кетсе үч күн күт деп өзүнүн мурдагы оюн кайталады. Эгер ал үч күндөн кийин келбесе, анда 
бул өтө коркунучтуу окуяда дон Кихот жаратканга жанын берип, каза тапканын билдирмек. 
Анан менин атымдан Дульсинея сулууга салам дубамды айтып коёрсуң деп дагы кайталады дон 
Кихот. Сөзүнүн акырында: кылган эмгегиң үчүн сыйлык кылып берем деген убадам жөнүндө 
чочулабай эле кой, деди өзүнүн чын берилген ат кошчусуна. 

— Мен өлүп калган күндө да сен баары бир аны аласың, анткени мен үйүмө мурас жазып 
калтырып кеткем, ошол мурас боюнча кызмат кылган убагыңын баарына толук акыңы аласың. 
Эгер ушунчалык коркунучтардын ичинен алда таала мени эч зыянга учуратпай аман алып 
калса, анда сага берем деп убада кылган аралды Санчо колуңдагыдай көр деп рыцарь сөзүн 
бүттү. 

Өзүнүн кайрымдуу таксырынын жалооруп сүйлөгөн сөзүн угуп, Санчо дагы ыйлап 
жиберди да кандай гана болбосун өтө коркунучтуу окуя да сиздин жаныңызда болууга 
даярмын, бирок сиз ушундай коркунучка туш келбей койсоңуз абдан жакшы болбос беле деди. 

Өзүнүн ат кошчусунун чын берилгендигине дон Кихот өтө ыраазы болду, бирок жалынып-
жалбырганыңа кулак салбайт, Росинантты теминип күрсүлдөк чыгып жана суу күрүлдөп-
шарылдап жаткан жакты көздөй чаап жөнөдү. Санчо азап-тозокту бирге көргөн мыкты эшегин 
жетелеп алып, анын артынан ээрчиди. Алар каштан дарактары өскөн кичинекей токойдон өтүп, 
бийик асканын этегиндеги шалбаага туш келишти, ошол жерде чоң шаркыратма бар экен. Ушул 
аскарлардын астында жаман жер кепелер туруптур. Эсти чыгарып жаткан алиги түрсүлдөктөр 
мына ушул жер кепелерден чыгып жаткандыгы биздин жолоочуларга эми түшүнүктүү болду. 
Росинант шаркыратманын күрүлдөп-шарылдап жаткан үнүн угуп үркүп кетти, бирок дон Кихот 
атынын оозун буруп, алиги жер кепелерди көздөй тайманбай бет алды да, өзүнүн айымына бул 
коркунучтуу иште колдой көр деп жалынып-жалбарып кайрылды. Санчо өзүнүн кожоюнунун 
артынан калбай ээрчий берди. Эсин аябай чыгарган бул кандай шумдук экенин Росинанттын 
далдасына жашынып карап көрөм деп аз жерден моюнун чыгарып ала жаздады. Алар жай 
бастырып асканын уурчугунан айланып өтөөр замат эле, түн бою эсти чыгарып, коркуткан 
жаман жоруктуу түрсүлдөктүн кайдан чыгып жатканы маалим болду, аларга: (китеп окуучу 
ачууланба жана таарынба)  нооту баса турган алты балка көрүндү, түндө чыккан түрсүлдөк ушу 
балкалардын алмак-салмак соккон үндөрү экен. 

Муну көргөндөн кийин дон Кихот селдейип туруп калды. Санчо таксырына караса ал, 
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катуу уялып башын жерге салып калган экен, ал эми дон Кихот да өзүнүн ат кошчусуна 
көзүнүн кырын салып карап, күлкүгө чыдай албай жарылып кетчүдөй болуп Санчонун эки 
ууртунун көөп кеткенин көрдү. Өзүнүн өтө иренжип калганына карабастан дон Кихот чыдай 
албай күлүп жиберди. Санчо да кожоюнун ээрчип күлдү, анан каткырыкка айланды. Акыры дон 
Кихот ачуулана баштады, бирок нак ошол кезде Санчо өзүнүн кожоюнунун түндө айткан 
сөздөрүн туурап күтүлбөгөн жерден сүйлөй баштады: 

— Достум Санчо, алтын кылымды кайтадан жаратсын деп мени ушу темир доордо жаратып 
койгондугун сен билип коюшуң керек. Мен — коркунучка туш келчү, улуу иштерди иштөөчү 
жана каармандык менен эрдикти көрсөтчү адаммын... Адамдын эсин чыгарган бул 
түрсүлдөктөрдү биринчи жолу укканда дон Кихоттун сүйлөгөн сөзүнүн баарын Санчо улам 
бирден айтып олтуруп бүт бойдон кайталап айтты. Санчонун шылдыңдап жатканын сезгенден 
кийин дон Кихоттун кыжыры кайнады, ал өзүнүн найзасын өйдө көтөрүп керилип туруп 
бечараны аркага эки чаап жиберди. Эгер анын бул эки чапканы Санчонун аркасына тийбей 
башына тие турган болсо, анда дон Кихот ага акы төлөйм деп убара болбосо деле болот эле. 
Кожоюну тамашалабай чындап жатканын сезгенден кийин, жана дагы чаап жибербесе экен деп 
коркуп Санчо үнүн басандатып: 

— Урматтуу таксыр, ачууланбаңыз,— кудай бар, мен тим эле тамаша кылдым эле деп 
жоошутчу сөздөрүн айтты. 

— Бирок, мен шылдындагым келбейт!— деп дон Кихот үнүн көтөрүңкү чыгарды. — Эгер 
биздин алдыбызда нооту баса турган балка эмес, коркунучтуу бир окуя чыкса, анда иштин 
акырына чейин чыгууга менин эрдигим жетпейт эле деп ойлойсуңбу, ыя, тамашакөй мырза? 
Мен рыцарь болуп туруп, ар түрдүү түрсүлдөктөрдүн биринен бирин ажырата билүүгө жана 
нооту жасоочу балка экенин же башка нерсе экенин билүүгө милдеттүүмүнбү? Чынын айтсам 
мен өмүрүмдө мындайды эч көргөн эмесмин, ал эми сен антурган эркек сөрөй ушундай 
тегирмендердин жана нооту басуучу балкалардын арасында туулуп өспөдүңбү? Өзүңдүн 
таксырынды шылдывдаганча тиги алты балканы каардуу алты дөөгө айландырып жибер да, 
аларды мага чабуулга өткөр. Мен кылыч менен бир чапканда алар кулап кетпесе, мына ошондо 
мени шылдыңда, каалаганыңча күлө бер. 

— Сиздики дурус сеньор,— деди Санчо,— тамашалайм деп ашыра чаап кеткениме өкүнөм. 
Андан көрө эми жарашалы. Алдыда турган укмуштуу окуялардын баарында тең, бүгүнкүдөй 
аман-эсен чыгыңыз. Бирок муну моюнуңузга алыңыз таксыр: нооту баса турган балкадан 
ушунчалык дирилдеп коркконубуз күлкү эмеспи, жок, сиз корккон жоксуз — мен корктум, 
анткени урматтуу таксыр сиз коркконду билбейсиз. Эгер мына ушул окуя жөнүндө 
кыштагыбызга барганда айта турган болсок, анда ким болсо да күлүп отуруп боору катар эле. 

— Биздин башыбыздан өткөн нерсеге адамдын күлкүсү келбейт деп жаткан жерим жок,— 
деп жооп берди дон Кихот,— бирок ал жөнүндө кишиге айтуунун кереги жок. Мындай 
иштерди жакшылап талдап түшүпүү үчүн элдин баары тең эле бирдей акылдуу эмес. 

— Деги эмнеси болсо да,— деп жооп берди Санчо,— урматтуу таксыр сиз найзаны жакшы 
шилтейт экенсиз: сиз мени башка урмак болдуңуз эле, бирок кудай бир сактап калды, анын 
үстүнө шамдагайлык кылып мындай боло бергендигимен аркама тийбедиби. Болуптур эмесе, 
кимдеким өзүнүн жакшы көргөн кишисин катуу урат деген макал бекер жеринен айтылган 
эмес. Атактуу сеньорлор өздөрүнүн кызматкерлерин тилдеп коюшат да, ошол замат эле сыйлык 
кылып жаңы шым беришет. Бирок сабап койгондон кийин жортуулдап жүргөн рыцарлар 
өздөрүнүн кызматкерлерине кандай сыйлык берерин билбейм. Өздөрүнүн кызматкерлерин 
сабап койгондон кийин аларга бир аралды же королевствону сыйлык кылып берип жүрбөсүн? 

— Эмне экен, тагдыр сенин айткан сөздөрүңү бүт бойдон чындыкка айландырып жибериши 
мүмкүн,— деди дон Кихот. — Бир, эки чаап койгондугум үчүн кечирип кой.  
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Анткени сен кичинекей эмессиң жана кишинин аябай ачуусу келгенде эмне кылаарын 

билбей калаарын жакшы билесиң. Келечекте бул сага эскертүү болот, мени менен сүйлөшкөн 
кезде сактан ашык сөздү айтуучу болбо, анткени мен рыцарлар жөнүндөгү сан жеткис көп 
романдарды окуп-чыктым, бирок ат кошчусу өзүнүн таксыры менен, сага окшоп көп 
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сүйлөшкөнүн ал романдардын бир да бирөөнөн кезиктирген жокмун. Чынын айтканда бул иште 
экөөбүз тең күнөөлүбүз, сенин күнөң мени жакшылап ызааттабагандыгында, ал эми менин 
айыбым болсо сенден тийиштүү ызаат кылууну талап кылбагандыгымда. Маселен, Амадис 
Галльскийдин ат кошчунун Гандалин Сухопутный аралынын графы болсо да, эгер тарыхка 
ишене турган болсок, өзүнүн таксыры менен баш киймин колуна алып, түрктөрдүн салты 
боюнча жүгүнүп туруп сүйлөшчү экен. Мен Амадистей талапты катуу коё албайм, бирок Санчо 
сен таксыр менен кызматчынын, сеньор менен малайдын, рыцарь менен ат кошчунун 
айырмасын дайыма биле жүрүшүң керек. Мына ошентип бүгүнкү күндөн баштап бири-бирибиз 
менен өтө эле жөнөкөй мамиле кыла берүүнү коёлу, жана ар түрдүү акмакчылыгыбызды 
таштайлы, эгер сен бирдеме деп ачуумду келтире турган болсоң, анда тамсилде айтылчу 
карапага окшоп өзүң эле зыян тартып каласың. Ал эми мен убада кылган сага берилчү 
сыйлыктар өз убагында болот. Эгер болбой калса баары бир сенин акың эч кайда кетпейт, ал 
жөнүндө мен бир эмес, бир нече жолу айттым эле го. 

— Бул айтканыңыздын баары тең жакшы, урматтуу таксыр,— деди Санчо.— Мен бир 
нерсени билгим келет. Сыйлыкты берүү үчүн убакыттын болбой калышы мүмкүн го, анда мен 
бир гана кызмат акы менен ыраазы болушум керек го дейм. Урматтуу таксыр, илгери 
жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын ат кошчусу кандай кызмат аткаруучу эле, жана алар ай 
сайын жалданчу беле же күн сайын жалданчу беле? — Сиз мага мына ушуларды айтып 
бериңизчи. 

— Менин оюмча,— деп жооп берди дон Кихот,— акы албастан, рыцарлардын берген 
сыйлыктарына гана ыраазы болуп кала берүүчү. Мен үйгө калтырган өзүмдүн осуятымда сенин 
акын жөнүндө айтып кетишимдин себеби бар, анткени биздин бул кырсык чалган убагыбызда 
рыцарлардын тагдырынын кандай болушун билбейм. Болбогон бир майда-чуйда иштер үчүн 
тиги дүйнөдө жаным кыйналбагандай болсо экен дейм. Анткени бул дүйнөдө укмуштуу 
окуяларды издеп жүрүүдөн башка коркунучтуу эч нерсе жок экенин Санчо сен билип коюшуң 
керек. 

— Бул барып турган чындык!— деп жооп берди Санчо. — Нооту басчу балкалардын 
түрсүлдөгү эле, урматтуу таксыр, сизге окшогон атактуу, жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын 
жүрөгүн опколжутуп жибермек беле. Бирок, мен мындан кийин урматтуу таксыр сизди 
тамашалап ооз ачпайм, жана таксырым, сеньорум катары сизди ызаат кылып жүрөм, буга сиз 
толук ишенип койсоңуз болот. 

— Жаман болбойсуң, алкыш аласың,— деп жооп берди дон Кихот,— анткени ата-энеңден 
кийин өзүңдүн таксырына көбүрөөк ызаат кыл. 
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16-Г Л А В А. Мында укмуштуу улуу окуя жөнүндө, Мамбриндин кымбат 
баалуу туулгасын жеңип алгандыгы жөнүндө жана рыцарь менен ат кошчу 

экөөнүн ортосунда болгон аңгеме жөнүндө баяндалат 
 
Нак ошол кезде жамгыр тамчылап жаап келди. Алиги нооту басып жаткан жаман тамга 

корголоп отура турса Санчо жок дебес эле. Бирок ат кошчусунун шылдыңынан кийин дон 
Кихот бул жерди аябай жек көрүп калгандыктан аякка такыр баргысы келген жок. Ошентип 
алар оң жакка бурулуп кетишти, анан бат эле кечээ кечинде келе жаткан жолуна түшүштү. 
Жарым миль жол жүрө электе эле, дон Кихот бери келаткан атчан бир кишини көрдү, анын баш 
кийми бир укмуш көрүнүп, алтындай жарк-журк этет. 

— Санчо, менин оюмча,— деди дон Кихот,— ар бир макалда чындык бар, анткени ал 
айтылгандардын бардыгы, илимдердин негизи болгон тажрыйбадан алынган. Бир эшик 
жабылып, бир эшик ачылды деген макал өтө адилеттүү айтылган. Муну айтып жаткан себебим 
бар: анткени тагдыр кечээ күнү өзүбүз издеген укмуштуу окуянын эшигин биздин көз 
алдыбызда жаап коюп, нооту басчу балканын түрсүлдөгөн үнүнөн коркууга мажбур кылды, а 
бүгүн болсо башка бир укмуштуу окуяга кирип бара турган каалганы чоң ачып койду. Бирок, 
бул балким жооптуу иш болсо керек! Карап көрчү, эгер мен жаңылбасам, башында 
Мамбриндин туулгасы бар бир атчан киши келатат, эмнеси болсо да мына ушул туулганы 
колума түшүрүп алам деп ант бергеними өзүң билесиңго; 

— Кудай үчүн этиет болуңуз урматтуу таксыр,— деп жооп берди Санчо,— байкаңыз 
сеньор, нооту басчулар менен болгон окуядай болуп жүрбөсүн. 

— Сени шайтан бассын,— деп кыйкырып жиберди дон Кихот, — туулга менен нооту 
басчуларды окшоштурууга болмок беле? 

— Аны кайдан билейин,— деп жооп берди Санчо,— бирок, урматтуу таксыр, эгер мага 
мурдагыдай эле сиз менен ээн-эркин сүйлөшө берүүгө руксат бере турган болсоңуз, анда 
балким сиздин жаңылып жатканыңызды ынандыра турган далилдерди келтирип айтып берер 
элем. 

— Мен эмнеден жаңылып жатам, сен коён жүрөк коркоксуң, чыккынчысың?— деп дон 
Кихот кыйкырып жиберди.— Айтчы, астында көк алааты бар, башына алтын туулга кийген 
салт атчан адамдын бизди көздөй келатканын көрбөй турасыңбы? 

— Мен эшекке минип келаткан бир кишини көрүп жана байкап турам,— деп жооп берди 
Санчо,— анын эшеги меникиндей эле сур эшек, ал эми башындагысы болсо жаркылдаган бир 
деме. 

— Бирок, нак ошонун өзү Мамбриндин туулгасы деген болот,— деди дон Кихот,— 
тигиндей оолак бар да, экөөбүздү жалгыз коюп карап тургун. Мен ушул белгисиз рыцарь менен 
жекеме-жеке салгылашып өзүмдүн кылычым менен аны согуп туруп, көптөн бери тилеп жүргөн 
туулганы андан тартып алганымды көрөсүң. 

— Тигиндей оолак барып туруу кыйын эмес, бирок, урматтуу таксыр этиет боло көрүңүз,— 
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деди Санчо. — Нооту баса турган балкалардын окуясы сыяктуу дагы бир окуяга туш келип 
калып жүрбөңүз, байкаңыз. 

— Тууган, ал балкалар жөнүндө айта берип менин эсиме салбагын деп мен сага жүз жолу 
айттымго,— деп дон Кихот сөзүн бөлдү,— эгер койбой турган болсоң, мен сенин жаныңды 
сууруп алам, анте албасам эле, жерге кирип кетейин. 

— Шамалга учкан камгактай оозунан бурк этип чыккан өзүнүн берген антын чын эле иш 
жүзүнө ашырып жибербегендей эле деп коркуп кетип Санчо унчукпай калды. 

Бирок, башына жаркылдаган туулга кийген табышмактуу жалгыз атчан кишинин ким 
экенин китеп окуучуларга түшүндүрө кетүү керек. Биздин рыцарь, ат кошчу экөө жүрүп 
келаткан чоң жолго жакын эле жерде эки село боло турган. Кичирээк селосунда аптека да, чач 
тарач да жок экен, ошондуктан экинчи селонун чач тарачы эки селону тең тейлей турган нак 
ушул убакта кичирээк селодо турган бир киши кан алдырып, экинчиси сакал-мурутун алдырмак 
болуп калат. Ошентип ал экөө чач тарачты чакырышат, чач тарач жез чылапчынды алып, 
алардын селосун көздөй жолго чыгат. Бирок, тагдырга туш келип жолдо келе жатканда жамгыр 
жаайт. Чач тарач өзүнүн жаңы калпагын аяп, жалтыраганча тазаланган чылапчынды башына 
кийип алат. Санчонун айтканындай мингени сур эшек экен, ал эми дон Кихотко болсо, ошол 
замат эле ал чач тарач алтын туулга кийген рыцарь, астындагысы аргымак болуп көрүндү, 
анткени анын көзүнө көрүнгөндүн бардыгы тең өзүнүн эселектик ою боюнча башкача болуп 
көрүндү. 

Чач тарач биздин рыцарга жакындай бергенде, дон Кихот ага найзасын кесе сунуп, 
Росинанттын кудурети жеткенче чаап жөнөдү. Чаап баратып мындай деп кыйкырды: 

— Шордуу байкуш колуңан келишинче аракет кыл, коргон, же болбосо согушпай туруп эле 
чыны мага ылайыктуу нерсени бергин! 

Ойдо жок, күтпөгөн жерден бир балакеттин кол салып келатканын көрүп, чач тарач 
эшегинен жерге кулап түштү, башындагы чылапчыны оолак ыргып кетти. Жерге чала-була 
тийип чач тарач кайта эликтей ыргып тура келди да, чымын-куюн болуп качып жөнөдү, ушул 
кезде муну шамал да кууп жете албас эле. Чылапчын жолдун боюнда калганын көргөндөн 
кийин дон Кихот ал байкушту кууган да жок. 

— Бул жеңишке менин оңой эле жетишкеними көрдүңбү, Санчо,— деди дон Кихот,— 
Менин дини буруу душманым аңчыдан качкан кундуздай акылдуу иш кылды, анткени кундуз 
аңчылардын эмне үчүн кууп келатканын билип, өз куйругун өзү тиши менен кырка тиштеп үзүп 
таштап кетип калат. 

Дон Кихот туулганы алып бер деп Санчого буюрду, ал туулганы колуна алып: 
— Чылапчын экен, кудай бар жакшынакай экен! Баасы кеминде эле сегиз реал болот,— 

деди. 
Санчо чылапчынды өзүнүн таксырына алып берди, ал дароо эле башына кийип, маңдай 

жагын издеп тегерете айландыра берди. Маңдайын таба албай мындай деди: 
— Бул туулганы кийген дини буруу неменин башы казандай чоң болсо керек, бирок 

анысынан да мунун маңдайы менен желкесинин жоктугу жаман экен. 
Чач алганда алдыга тосо турган бул чылапчынды дон Кихот туулга деп атап жатканын 

укканда Санчо аз жерден кыйкырып жибере жаздады, бирок таксырынын буга ачуусу келе 
тургандыгын эстеп, күлкүсүн тыйды. 

— Санчо эмнеге күлүп жатасың? — деп сурады дон Кихот. 
— Муну кийген дини буру эменин башы эмне болгон баш деп ойлоп күлүп жатам,— деп 

жооп берди Санчо. — Анткени бул туулга чач алганда алдыга тосо турган чылапчынга коёндой 
окшош экен. 

— Менин оюмду билесиңби Санчо? Балким, бул сыйкырдуу туулга бардык касиетине жете 
баа бере албаган эменин колунда жүрсө керек. Туулганын накта алтындан жасалганын 
көргөндөн кийин мандайын жана артын сындырып алган көрүнөт, ал эми калган төбөсүнөн сен 
ойлогондой чач алганда алдыга коюучу чылапчындай кылып жасап алгансып көрүнүп жатат. 
Эмне болмок эле, баары бир да. Мунун кандай туулга экенин өзүм да жакшы билип турам, 
бирок аны кандай түргө айландырып жибергендиги мага баары бир. Устаканасы бар биринчи 
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эле селого кез келгенибизде, биз муну кайтадан туулга кылып ондойбуз, мына ошондо 
усталардын кудайы согуштун кудайына жасап берген туулгадан да артык болот. Бирок, 
азырынча мен муну ушул бойдон кийип жүрө берем, анткени кур баштын өзүнөн көрө, бул 
өйдө го. Анын үстүнө бул мени жамгырдай жаадыра урган таштан сактап кала алат. 

— Албетте,— деп жооп берди Санчо,— эгер кездешкен жоолоруңуз, алиги эки армия 
кагылышкан жерде урматтуу таксыр сиздин тишиңизди кыйратып, мен ичип алып, кардым 
эшилип түшүп кала жаздаган каргыш тийгир бальзам деген дары салынган челектин ташын 
талкан кылганда салмоорго таш салып алып ургандай урбаса сактап калат. 

— Эчтеке эмес, Санчо ал бальзамды дагы жасап алууга болот,— деп жооп берди дон Кихот. 
— Ал дарынын кандайча жасаларын мен жатка билеримди өзүң билесиң. 
— Ооба, мен да билем,— деди келжирек Санчо.— Бирок, эгер өмүрүмдө ал дарыны жасап 

же ичип көрсөм эле ушул жерден мүрт кетейин. Мен эч убакта бирөөнү жаралуу кылбоого жана 
өзүм да жарадар болбоого аракеттенем, ошондуктан ал дарынын мага кереги жок деп ойлойм. 
Өзүм эч ким менен урушпайм, ал эми мени менен кимде-ким урушууну кааласа анда мен алды-
артыма карабай качып кетем. Чырын айтканда, мени жуурканга салып алып асманды көздөй 
ыргытчу учур бир эмес, бир нече жолу болушу мүмкүн, бирок мындай балээден кайда качып 
кутулмак элең. Эгер андай балээге учурай турган болсом, башымды моюнума катып 
кыржыйтып, демимди ичиме алып, көздү жумуп тагдырдын жазганын көрөм деп жата берүү 
керек. 

— Сен жаман христианинсиң,— деп жооп берди буга дон Кихот,— анткени сен алиги 
сыйкырдуу сепилде, же сенин оюңча мейманканада көргөн ызаңды унутпайсың. Билип кой, кең 
пейил, айкөл адамдар жарамсыз немелерге такыр көңүл бурбайт. Сен ошондон кийин аксап 
калдыңбы? Же кабыргаңды сындырып, башыңды жарды беле? Эмне үчүн сен ал тамашаны 
унутпайсың? Чынында ал тамаша эле болучу. Эгер мен башкача деп ойлой турган болсом, анда 
мен кайтып келип сен үчүн өч алып берер элем. Еленаны32 уурдап ала качып кеткенде 
гректердин өзүнүн колунан келбеген балекеттин баарын жасайт элем. Асманды карап жана оор 
күрсүнүп коюп,— ирети келгенде айта кетүү керек деп кошумчалады биздин рыцарь, өзүнүн 
айткан сөзүндө,— эгер Елена биздин убагыбызда болсо, же ааламда жок Дульсинея Тобосская 
Троинин убагында жашаса, анда атактуу гречанка өзунун сулуулугу жагынан анчалык атка 
коно албайт эле. 

Дон Кихоттун бул сөзүнө Санчо мындай деди: 
— Болуптур эмесе! Биз чындап өч ала албагандан кийин, мейли ал тамаша болуп кала 

берсин. Бирок, анын кандай тамаша болгонун жакшы билем, эсимен эч качан чыкпасын да 
билем, аны менин аркам да унутпайт. Болду эми муну коёлук. Андан көрө, урматтуу таксыр, 
тиги менин эшегиме коёндой окшош сур атты эмне кылабыз, ошону айтыңызчы. Кожоюну аны 
эмне болсод, ошо бол деп бул жерге таштап качып кетип калбадыбы. Бул сакалым менен 
кантип калп айтайын, бул сур эме жаман мал эмес! Анын бизге кереги тийип калып жүрбөсүн 
— ала кетелиби? 

— Жеңилгендерди талап алуу,— деп жооп берди дон Кихот,— менин эрежемде жок, анын 
үстүнө жоонун атын тартып алып, өзүн жөө айдап жиберүүгө рыцарлардын салты тыюу салат. 
Эгер жеңип чыккан рыцарь согуш убагында өзүнүн атынан айрылып калганда гана согуштук 
олжо катарында жеңилгендин атын алууга руксат этилет. Мына ошондуктан, Санчо, бул атка 
же эшекке тийбе, жөн кой (муну эшек болсун деп эле самап калдың болуптур, ошондой эле 
болсун), анткени биз алыстап кеткенден кийин ээси кайта келип алып кетерине ишенем. 

— Муну мен кошо ала кетмекчимин,— деди Санчо, же жок дегенде өзүмдүкүнө 
айырбаштап алсамбы деген оюм кудайга белгилүү, анткени менин эшегим мындан алда кайда 
жаман. Бир эшекти экинчи эшекке айырбаштоого уруксат бербегенден кийин рыцардын закону 
өтө катуу экен. Үстүндөгү ээр-токумун алмашып алууга болобу, ошону айтыңызчы? 

— Бул жөнүндө мен толук биле албайм,— деп жооп берди дон Кихот,— шектүү окуя, 
ошондуктан муну аныктап билип алуу керек. Өз эшегиң үчүн ээр-токумга муктаж болсоң, анда 
алмашууга уруксат этемин. 

— Аябай муктаж болдум,— деп жооп берди Санчо,— анткени бул ээр-токум өзүмө керек 
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болсо, анда мен анчалык муктаж болбойт элем. Өзүнүн таксырынын уруксаты боюнча, Санчо 
ошол замат эле ээр-токумун алмаштырып алды да, өзүнүн эшегин аябай кооздоду, анысы адам 
карап тургудай болуп көйкөлүп калды. 

Укмуштуу окуяларды издеп, жортуулдап жүргөндөр андан кийин, обочо турган бак-
дарактын ичине келип токтоп, өлгөн адамды көргө коюу үчүн алып бараткан убакта Санчо 
киренин ичинен алган тамактын калгандарын жеп, жакын жердеги булактан суу ичишти. Бир аз 
дем алгандан кийин, жолду өзүң тап дегенсип Росинанттын эркине коюп илгери карай жөнөй 
беришти, сур эшек да андан бир кадам, артта калбай ээрчип жүрө берди. Жүрүп олтуруп алар 
акыры бир чоң жолго туш келишти, ал жол кайда алып барарын билишпей, жолубуз болот 
деген үмүт менен жүрө беришти. Ошол кезде Санчо өзүнүн таксырына: 

— Урматтуу таксыр, сиз менен бир аз сүйлөшүүгө руксат бересизби? Унчукпай жүр деп 
мага катуу тыюу салганыңыздан бери, жок эле дегенде төрт суроо менин курсагымда жата 
берип көгөрүп кетти, а эми бешинчи суроо болсо тилимдин эле учунда турат, ошондуктан ал 
суроо да көгөрүп кетпесе экен дейм,— деди. 

— Айта бер, бирок кыскача сүйлө,— деп жооп берди дон Кихот,— анткени көп сөз дайыма 
маңыз болот. 

— Сеньор, менин сизге айтайын дегеним,— деп баштады Санчо,— биздин минтип 
жортуулдап жүрүшүбүздөн пайда жок экендиги жөнүндө бир нече күндөн бери ойлоп келатам. 
Урматтуу таксыр, сиз укмуштуу окуяларды тогуз жолдун тоомунан жана жеңишиңиз менен 
эрдигиңизди эч ким көрбөй, билбей турган ээн талаа-эрме чөлдөн издейсиз. Урматтуу таксыр, 
эгер сиз башкача деп ойлобосоңуз, бир императорго же башка улуу падышага кызматка кетсек 
жакшыраак болор эле деп ойлойм. Мына ошондо урматтуу таксыр сиз өзүңүздүн эрдигиңизди 
жана акылдуулугуңузду көрсөтө алар элеңиз. Ал падыша болсо албетте кызматыбызга жараша 
экөөбүздү тең сыйлап турар эле. Ошону менен бирге балким анын сарайынан ак ниеттүү 
тарыхчы да табылып калышы мүмкүн, ал тарыхчы, урматтуу таксыр, сиздин иштериңиздин 
баарын дайыма эсте каларлык кылып жазаар эле. Мен өзүмдүн ишим жөнүндө айткан жерим 
жок, анткени ал сиздикиндей эмес, башкача өлчөм менен өлчөнөт эмеспи. Мен сизге айтып 
коёюн, эгер ат кошчулардын кылган эрдик иштери тарыхка жазыла турган салт болсо, анда 
менин иштерим да калбайт деп сизди ынандырайын. 

— Сенин пикириң жаман эмес, Санчо,—деп жооп берди дон Кихот.— Бирок, андай 
ардактуу кызматка кирүүдөн мурда рыцарь, сыноо иретинде укмуштуу окуяларды издеп 
төгөрөктүн төрт бурчун жортуулдап жүрүшү керек. Ал биринчиден бүткүл дүйнөлүк атакты 
алышы керек, өзүнүн аты бүткүл эл оозунда айтылышына жетишүү тийиш. Мына ошондо гана 
ал атактуу бир падышага барат, биринчи болуп көргөн балдар эле анын келгендиги жөнүндө 
бардыкка жар салат, ошол замат эле анын айланасына эл топурап үйүлүп алып: мына Күндүн 
рыцары, же күчтүү жана өтө коркунучтуу Брокабрун деген дөөнү жеңген жылаандык рыцары—
деп ураалап кыйкырышат! Сыйкырчылардын кол алдында тогуз жүз жыл бою азап чегип онтоп 
жаткан Персиянын Улуу мамелюгун куткарып чыккан рыцарь ушул дешет! Мына ошондо 
элдин ураалап кыйкырып жатканын угуп король өзүнүн ак сарайынын терезесинен карап, анан 
биздин рыцарды көрөт, дароо эле кийген соотторунан же калканчындагы белгисинен тайный 
коюп: «Эй, менин сарайымдагы рыцарлар, даңктуу баатырды, жана бүткүл рыцарлардын 
көркүн чыгарган гүлдү тосуп алууга чыккыла!» дейт. Анын берген буйругуна баш ийип, 
алардын баары тең короого чыгышат, өзү болсо баскычтын орто ченине чейин келип мейманды 
кыса кучактап туруп, королевага тааныштыруу үчүн ээрчитип жөнөйт. Биздин рыцарь 
королеванын жанында турган королдун кызын көрөт, дүйнө жүзүндөгү ушул күнгө чейин 
белгилүү өлкөлөрдөн чыккан сулуулардын баарынан тең ашкан сулуу жана кулк-мүнөзү 
келишкен болушу керек.  Ал кыз рыцарга, рыцарь болсо ага карап коёт, ошентип экөө бири-
бирине аябай ашык болушат. Алар аябай чочулашат, бири-бирине сүйүүнүн сырын кандайча 
кылып айтып жеткирүүнү билишпейт. Андан кийин рыцарды ак сарайдын ичиндеги бир сонун 
жасалган бөлмөгө алып барышып, соотторун чечип анын үстүнө кара кочкул түстөгү 
жылтылдаган чапанды жабышат. Эгер өзүнүн соотторун кийип, курал-жарагын алып турганда 
көзгө жакшы көрүнсө, бул чапанды жамынганда андан да жакшы көрүнөт. Кеч киргенде 
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рыцарь, король, королева жана анын кызы менен бирге тамакка барып олтурат, рыцарь жана 
королдун кызы элге билгизбей бири-биринен көздөрүн айырбай карай беришет, сөз менен 
айтып жеткире албай тургандардын баарын алардын көз караштары айтып коёт. Баары тең 
столдон өйдө тура берген кезде күтпөгөн жерден залга сын-сыпаты жаман бир эргежээл кирип 
келет, анын артынан эки дөөнү эрчитип дагы бир сулуу аял кирип келет; ал аял, байыркы өткөн 
заманда бир акылман ойлоп чыгарган сыноону сунуш кылат, жеңип чыкканыңар дүйнө 
жүзүндөгү эң мыкта рыцарь деп эсептелет дейт. 

Король өзүнүн ак сарайындагы рыцарлардын бардыгын сындан өтүп таалай алууга буйрат, 
бирок алардын бардыгы тең жеңилип калат. Бир гана биздин рыцарь королдун кызын 
кубандырып, бул сыноодо баарьш жеңип чыгып атак алат, королдун кызы өзүн бактылуу деп 
санап, мындай даңктуу баатырды сүйүп калат. Тагдырдын эрки боюнча нак ошол кезде күчү 
өзүнөн кем эмес башка бир падышага кандуу согуш жарыялайт. Ошондуктан биздин рыцарь 
бир нече күндөн кийин өзүнүн колундагы курал-жарагы менен кызмат кылууга руксат сурайт. 
Король буга дилгир болуп руксат берет, анын ырайымдуулук кылгандыгы үчүн королдун колун 
өбөт. Королдун кызы жатуучу бөлмөнүн терезеси бактын тор тозмосу жагында эле, мына ошол 
жерден биздин рыцарь ошол эле түнү аны менен коштошот. Ишенимдүү кызматчы аялды 
тургузуп коюп, мына ушул тор тозмо аркылуу алар мурда эле бир эмес, бир канча жолу 
сүйлөшкөн болчу. Рыцарь демин ичине алып, күрсүнүп коёт, королдун кызы эси ооп жыгылып 
кетет, кызматчы аял чочулап, анын эсин жыюуга шашкалактап аракет кылат. Таң атып кетип, 
бирер-жарым адам көрүп коюшу мүмкүн деп чочулайт. Акыры королдун кызы эсин жыйып, 
терезенин торунан өзүнүн кебездей аппак эки колун рыцарга сунат, рыцарь анын колдорун 
өпкүлөп, жыттагылап, көз жашы менен жууйт. Алар бири-бирине кандайча кытгып кабардашып 
туруу үчүн шартташып коюшат. Королдун кызы рыцардан мүмкүн катары тезирээк келгин деп 
өтүнөт, ал буга макул деп шарт кылып, дагы кайтадан колун өбө баштайт, рыцарь королдун 
кызы менен өмүрү менен айрылып жаткансып ажырашат. 

Андан кийин рыцарь өзүнүн бөлмөсүнө барып, төшөгүнө кулай кетет, бирок кайгы басып, 
такыр чырм эте албай коёт. Жерге жарык кирери менен эле төшөгүнөн туруп, король жана 
королева менен коштошот да, душманга каршы аттанат. Ал душманга каршы көпкө чейин 
салгылашат, ар бир урушта жеңишке ээ боло берет. Королдун душмандарын жеңет, сан жеткис 
шаарларды каратып адат, ошентип акыры аягында королдун кызы менен шерттешип койгон 
жеринен кездешет жана кылган кызматым үчүн сыйлык кылып кызыңды бер деп сурамакчы 
болот, мына ушуга кыз экөө өздөрүнчө макулдашып алышат. Анын ким экенин билбегенден 
кийин король ага макул болбой коёт. Бирок ошого карабастан рыцарь королдун кызына 
үйлөнөт, король кийинчерээк муну өзүмдүн бакты-таалайым үчүн улуу иш деп эсептейт, 
анткени биздин рыцарды ал күч-кубаттуу бир королдун уулу экен деп билет. Анан кийин 
король өлүп калат, анын тагы кызына өтөт, ошентип биздин рыцарь король болуп калат. Эми 
өзүнүн ат кошчусуна жана өзүн мынчалык жогорку абалга жетишине жардам бергендердин 
баарын жыргатат. Ат кошчусуна, жана өзүнүи ашык-жары менен сүйлөшүп жүргөндө ортого 
түшүп жеңе болгон кызматкер кызды алып берет, ал күч-кубаттуу герцогдун кызы болуп чыгат. 

— Ыймандай чынымды айтсам, мага нак ушул керек болчу!— деп кыйкырып жиберди 
Санчо. 

— Баары тең сиз айткандай боло турганына мен ишенем. Кайгы муңдун рыцары деп бекер 
жеринен айтылган эмес да. 

— Бул жөнүндө шек кылбасаң да болот Санчо,— деп жооп берди дон Кихот,— анткени 
менен сага айтып бергендей жортуулдап жүрүүчү рыцарлар королдун же императордун тагына 
олтурушкан жана олтурушат. Эми бизге, согуш жүргүзүп жаткан королдун христиан же дини 
буруу экенин жана анын сулуу кызынын бар, жогун билүү иши гана калды.  
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 Бирок, бул жөнүндө ойлоо үчүн дагы убактыбыз болот, анткени сага айткандай ак 

сарайдын короосуна кирүүдөн мурда биз укмуштуу окуялар жагынан атак алышыбыз керек. 
Мага дагы башка кыйынчылыктар туш келиши керек. Өзүмдүн эрдик иштерим менен дүйнө 
жүзүндө өлбөс-өчпөс атакка ээ болоюн, сулуу кызы бар жана кан төгүлгөн согушту жүргүзүп 
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жаткан король да табылды деп коёлу. Бирок мен канткенде королдун уруусунун тукумунан же 
жок дегенде императордун үч ата өткөн иниси боло алам? Анткени король адегенде менин 
тегимдин мыктылыгына ишенбей туруп, кызын мага бергиси келбей коёт, мына ушул үчүн кан 
төгүлгөн согуштарда жана каармандык менен жекеме-жеке салгылашууда көрсөткөн эрдигим 
үчүн алууга акылуу болгон сыйлыгымдан айрыламбы деп корком. Чынын айтканда мен илгерки 
дворяндык уруудан чыккам, ээлеген жерим жана мүлкүм бар, жана мага сөз тийгизгендиги үчүн 
беш жүз суэльдо33 талап кыла алам, ошондуктан менин көрсөткөн эрдик иштеримди жазмак 
болгон акылман тегимди толук изилдеп, мени байыркы королдун тегинен чыккан тукум экен 
деп белгилеши мүмкүн. Андай болбосо, королдун макулдугун сурабай эле тилекке жетүүгө 
болот. Анткени королдун кызы мени абдан сүйөт, ал атасы ыраазылык бербегенине карабастан 
мени сүйөт, таксырым деп билет. Ошондо мен аны кишиге көрсөтпөй жашырып алыс жакка 
алып кетем, анан анын ата-энесинин ачуусун убакыт же ажал басат. Мен король болгондо мен 
сени графтын даражасына жеткирем. 

— Эгер андай болсо,— деп жооп берди Санчо,— өзүбүздү кудайга тапшырып берип, 
тагдыр туура жол менен алып бара турган болсо ошого ишенип гана тура беришибиз калган 
тура. 

— А сен граф болгондон кийин,— деп сөзүн улантты дон Кихот, рыцарь да болгонуң, эл 
эмне десе ошо десин, бирок алар сени сеньор деп чакырышат. 

— Сиз эмне мени капитул деген атты алып жүрө албайт деп ойлойсузбу?—деп сурады 
Санчо. 

— Сен капитул эмес, титул деп айтмакчысыңго?—деп оңоп айтты дон Кихот. 
—Мейли, ошондой эле боло берсин,— деди Санчо Панса.— Баркымы кетирбейм деп 

ойлойм. Мен бир жол бир коомго күзөтчү болуп кызмат кылгам, ошондо күзөтчүнүн кийми 
мага абдан жарашып калгандыктан: сенин сырткы түрүңө караганда судья болууга да жарайсың 
дешкен. Эгер алтын менен бермет карматып тиккен герцогдун чапанын кийсем кандай болуп 
калат элем, ыя? Анда бүткүл округдан мени көрүүгө элдин чубап келээрине ишенем. 

— Ооба сенин көрүнүшүң салабаттуу,—деди дон Кихот,— бирок сен сакалынды улам-улам 
алып турушуң керек. Сакалың өтө коюу, бапсагай жана таралбай жүрүп кирип калган, эгер сен 
устара менен жок дегенде күн алыс кырып жүрсөң, бута атым жерден эле сенин ким экениңи ар 
ким көрүп билмек.  

— Иш аны менен токтоп калбайт, — деп жооп берди Санчо,— чач тарачты жалдап алып, 
айлык төлөп жаныман чыгарбай алып жүрсөм болгону. Кереги тийгенде гранданын артынан 
калбай ээрчип жүргөн аткошчу сыяктуу, артыман калбай жүрүүгө буйрам. 

— Грандалардын артынан аткошчулардын калбай ээрчип жүргөнүн кайдан билесиң? 
— Урматтуу таксыр,—деп жооп берди Санчо,—мындан бир нече жыл мурда, мен бир ай 

борбордо болгом. Мына ошондо бир сеньорду көчөдөн көрүп калып жүрдүм. Аны өтө чоң 
байбача деп айтышканы менен, жапалдаш бойлуу өтө кичине адам болчу. Ал дайым сейилдикке 
чыкчу, ал кайсы жакка бурулса, ошол жакты көздөй ээрчий бурулуп, артында сүйрөлгөн 
куйругунан бетер бир атчан неме кошо жүрчү. Бул адам эмне үчүн тиги кичинекей сеньор 
менен катарлаш бастырбайт, дайыма ээрчип жүрөт деп сурагам. Артында ээрчип жүргөнү анын 
ат кошчусу, кайда барса да ат кошчусун кошо ээрчите жүргөн грандалардын ошондой адаты 
бар деп жооп беришти. Бул сөздөр менин эсимде, эч качан унутпайм. 

— Туура айтасың, — деди дон Кихот,—сен чач тарачты ошондой кылып ала жүрсөң болот. 
Анткени салттын баары бир заматта эле, дайым ушундай болсун деп белгилене койгон эмес, 
ошондуктан чач тарач артыңан ээрчип жүргөн биринчи граф болушуңа толук мүмкүнчүлүк бар 
экен. 

— Чач тарач жөнүндө өзүм кам көрөм,—деди Санчо,— а сиз, урматтуу таксыр, өзүңүз 
король болуп, мени граф кылуу жөнүндө кам көрүнүз. 

— Чочулабай эле кой, баары тең өз жайында болот,—деп жооп берди дон Кихот,— бирок 
биздин рыцарь жалт карап алып, алды жактан бир нерсе көрдү. Ал жөнүндө мындан кийинки 
главада баяндалат. 
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17-Г Л А В А. Мында зордук-зомбулук менен сүргүнгө айдалып бараткан 
бир топ байкушту дон Кихоттун туткундан куткарып, аларга эркиндик 

бергендиги жөнүндө баяндалат 
 
 
Дон Кихот жөө-жалан, келаткан он эки чамалуу кишини көрө калды. Алардын баары тең 

теспенин жибине тизилген мончоктой болуп упузун чынжырга тизилип коюлуптур, буттарына 
кишен салынган экен. Колдорунда мылтыгы бар эки атчан киши, найза жана канжары бар эки 
жөө киши аларды айдап келатыптыр. 

— Король алардын эркинен ажыратып, сүргүнгө айдалып бараткан эрксиздер,—деди 
Санчо. 

— Эрксиздер дегениң кандай?— деп сурады дон Кихот. — Король да зордук-зомбулук 
кылчу беле? 

— Мен андай деген жерим жок,— деп жооп берди Санчо,— булар өздөрүнүн кылган 
кылмыштары үчүн сүргүнгө34 айдалып барып, королго эрксиз кызмат кылууга өкүм 
кылынгандар — деп гана айтайын дегем. 

— Бир сөз менен айтканда,— деп дон Кихот Санчонун сөзүнө макул болгон жок, — булар 
зордук-зомбулукка баш ийип, сүргүнгө эркскзден баратышкан эмелер болушу керек го? 

— Дал ошондой,— деп жооп берди Санчо. 
— Анда,— деп сөзүн улантты таксыры,— бул зордук-зомбулукка каршы чыгуу жана 

байкуштарга жардам берүү менин милдетим. 
— Урматтуу таксыр,— деп Санчо, анын айтканына каршы болду,— король да, судда 

зордук-зомбулук кылбайт, кылган кылмыштары үчүн гана элди жазалайт. 
Ушул кезде чынжырга тизилип сүргүнгө айдалып бараткандар жакындап калышты бул 

байкуштардын эмне үчүн чынжырга тизилип, буттарына кишен салынып коюлганын 
ырайымдуулук кылып түшүндүрүп айтып бериңиздер,— деп дон Кихот өтө сылык сүйлөп, 
аларды айдап бараткандарга кайрылды. Атчан конвойдун бири буга мындай деп жооп берди: 
булар королдун эркиндеги кишилер, алар азыр сүргүнгө айдалып баратат, менин сизге айтайын 
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дегеним ушул деди. 
— Бирок ошондой болсо да,— деп жооп берди дон Кихот,— булардын баштарына түшкөн 

кырсыктарынын себептери жөнүндө ар биринен ар башка бирден-бирден сурагым келет. 
Өзүнүн бул өтүнчүнө ал аябай сыпайыкерчилик кылгандыктан экинчи атчан конвой: 
— Бул шүмшүктөр жөнүндө толук жазылып чыгарылган өкүмдү биз алып баратабыз, бирок 

токтоп турууга жана кагаздарды алып берүүгө, аларды таксыр сиздин окуп бүткөнүңүзчө күтүп 
тургандай убагыбыз жок. Андан көрө сеньор, булардын ар кимисинин жанына бастырып барып 
өздөрүнөн эле сураганыңыз жакшы. Эгер алардын көңүлү келсе, сизге баарын тең айтып 
беришет, алар айтып берүүгө макул болушат, анткени бул алдамчылар үчүн жаман иш кылуу 
же болбосо өздөрү жөнүндө баяндап берүүдөн башка эч кандай эрмек калган жок. 

— Сүйлөшүүгө уруксат алгандан кийин дон Кихот алардын жанына бастырып келип, 
биринчи эле бирөөнөн — жыйырма төрт чамасындагы жигиттен: — Эмне үчүн сени кырсык 
басты?— деп сурады. Ал болсо, мунун баарына ашыктык айыптуу деп жооп берди. 

— Ашыктык айыптуу дегениң кандай?— деп кыйкырып жиберди дон Кихот.— Эгер 
ашыктык үчүн сүргүнгө айдай бере турган болсо, анда мен эчак эле сүргүндө болуп кайыктын 
калагын эшпейт белем. 

— Урматтуу таксыр, сиз кадимки ашыктык жөнүндө экен деп түшүнбөңүз, — деп жооп 
берди ал жигит. — Менин ашыктыгым бөтөнчө болгон: мен ичинде ич кийми бар корзинканы 
абдан жакшы көрчү элем, аны мен көкүрөгүмө бекем кыса кучактап алган болчумун, эгер 
адилет  сот аны күч менен менден тартып албаса, күнү бүгүнкүгө чейин андан айрылбас элем. 
Мына ушул ашыктыгым үчүн шапалак менен жонума жүз жолу чаап туруп, анын үстүнө үч 
жылга сүргүнгө айдап жиберди. 

Дон Кихот сүргүнгө айдалып бараткан экинчи кишиге ошондой эле суроо менен кайрылды, 
бирок анын ындыны өчүп бир сөз айтпастан баса берди. Ал үчүн жанында бараткан киши жооп 
берди:  

— Сеньор, ал булбулдай сайроочу, башкача айтканда ырчы, музыкант болчу, мына ошол 
үчүн айдалып баратат. 

— Койчу?— деп дон Кихот дагы кайталап сурады,— Ырчыларды, музыканттарды кантип 
эле сүргүнгө айдап жиберсин? 

— Ооба, сеньор,— деп жооп берди сүргүнгө бараткан эме,— тревога убагында ырдоодон 
жаман нерсе жок.  

— Мен андай деп ойлогон жок элем,— деди дон Кихот. — Шайыр кишиге шапалак тийбейт 
деген бар эмеспи. 

— Бирок мында иш башкача болду, бир жолу ырдап, өмүр бою ыйга калып олтурат,— деди 
сүргүнгө бараткан киши. 

— Эчтеке түшүнбөй койдум,— деди дон Кихот. 
Бул жерден атчан конвойдун бири сөзгө кийлигише калып, мындай деди: 
— Сеньор таксыр, мына бул шүмшүктөргө сүйлөгөндө тревоганынубагында ыр ырдоо, 

уруп-соккондо күнөөнү моюнга алуу менен барабар. Бул күнөкөрдү кыйнагандан кийин ал 
өзүнүн кылган кылмышын моюнуна алды. Ал мал уурусу болгон. Аны алты жылга сүргүнгө 
өкүм кылды, анын үстүнө шапалак менен жонго эки жүз жолу чабышты. Эми ал өкүнүп, өзүнүн 
боштугу үчүн уялып өлүп жатат, а калган митаамдар болсо, кыйноого чыдап, акырына чейин 
айыбын моюнуна албай коюуга кудурети жетпегендиги үчүн аны жек көрүп, кысымга алып, 
кордоп жатышат. Анткени, алар жок деген сөздө канча арип болсо, чын деген сөздө да ошончо 
арип бар, кылмышкердин бир артыкчылыгы өз өмүрү жана өлүмү күбөлөрдүн жана 
далилдердин кесепетинен эмес, өздөрүнүн тилинен болот дешет. Менимче алар туура айтып 
жатышатко дейм. 

— Мен да ошондой деген ойдомун,— деп жооп берди дон Кихот. 
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Анан ал үчүнчү бирөөнүн жанына келип тиги экөөнө берген ошол эле суроосун ага да 

берди. Ал эч уялбастан тез эле мындай деп жооп берди:  
— Мен ондукта таба албай, сеньорлор үчүн беш жылга сүргүнгө айдалып баратам. 
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— Сизди балээден куткарып калуу үчүн жыйырма дукат берейин,— деп дон Кихот 
кыйкырып жиберди. 

— Өтө кечигип калдыңыз сеньор,— деп жооп берди сүргүнгө айдалып бараткан адам,— 
мен, азыр деңиздин ортосунда кораблдин ичинде калган бай көпөскө окшоп калдым. Ал 
көпөстүн акчасы аябай көп болот, бирок сатып алууга нан жок болгондуктан ачкадан өлөт. 
Урматтуу таксыр азыр сиз берип жаткан жыйырма дукат эгер мурда менде болсо соттун 
көмөкөйүн майлап, жактоочуну ичирип коюп, кабаанак итке окшоп чынжырга байланып чаң 
баскан жол менен минтип сандалбастан, азыр боштондукта көңүл ачып жүрөт элем го. 

Андан кийин дон Кихот сүргүнгө айдалып бараткандардын баарын тең биринен сала бирин 
сураштырды да, ар биринен кандай кылмыш үчүн сүргүнгө дуушар болгондугу жөнүндөгү 
айткандарын толук укту. Биздин рыцардын суроо берип эң акыркы кайрылганы бир жак көзү 
бир аз кылыр, отузга келип калган, келбеттүү, сулуу жигит эле. Сүргүнгө айдалып бараткан 
башкаларга караганда ал чынжыр менен башкача чырмалган экен. Узун чынжыр анын башынан 
аягына чейин оролгон, темирден жасалган эки моюнтурук анын мойнуна салынган, анын бири 
жалпы чынжырга байлап салынган, «досуңа көз бол» деген экинчи моюнтуругу курун көздөй 
ылдый түшүп турат. Ал колундагы кишенге кошуп бекитилип коюлган. Мына ушинтип 
кылмышкер колу менен да, башы менен да кыймылдай алмак эмес. Эмне үчүн бул кишиге 
кишен менен чынжыр үйүп салынган деп сурады дон Кихот. Айдап бараткандардын бири 
мындай деп жооп берди: 

—Анткени анын жалгыз өзүнүн кылган кылмышы бир тең, калгандарыныкы бир тең, кала 
берсе ашып да түшөт, ошону менен бирге өтө шамдагай эме, буту-колунда кишен турса да 
качып кетпегей эле деп чочулайбыз. Бул — атактуу Хинес де Пасамонте, башкача айтканда, 
Хинесильо де Парапилья экенин айтсак, ушунусу эле жетиштүү болор дейм. 

— Этиет кылып сүйлөңүз, сеньор комиссар,— деди сүргүнгө айдалып бараткан киши,— ар 
түрдүү атка кондурганыңызды коюңуз. Менин атым Хинесильо эмес эле Хинес, сиз айткандай 
мен Парапилья эмес, Пасамонто тукумунанмын. Андан көрө сиз өзүңүздүн тукумуңуз жөнүндө 
ойлосоңуз — киши кызыга турган көп жаңылык ачаар элеңиз... 

— Тилиңди тарта сүйлө, сеньор каракчы, болбосо үнүңдү басууга мажбур кылам,— деп 
жооп берди комиссар. 

— Менин атым Хинесильо де Парапильябы же ал эмеспи, айтор кези келгенде элдин баары 
тең билээр. 

— Сенин мындай деген атың жок беле митаам? — деп сурады конвой. 
— Бар, — деп жооп берди Хинес, — бирок мындай деп атоого уруксат бербейм. Сеньор,— 

деп ал дон Кихотко кайрылды,— эгер сиз бизге бирдеме бергиңиз келип турса, анда тезирээк 
бериңиз да, өзүңүздүн жолуңуздан калбай кете бериңиз. Бөлөк-бөтөндүн иши жөнүндө такып 
сураштыра бергениңиз өтүп кетти, эгер мен жөнүндө билгиңиз келсе, мына мындай: мен Хинес 
де Пасамонтемин, мына ушул колум менен өзүмдүн тарыхымды жазгам. 

— Ал чынын айтып жатат,— деп ырастады комиссар,— ал чын эле өзүнүн өмүрү жөнүндө 
китеп жазган, жазганда да андан артык кылып жазууга мүмкүн эмес, бирок ал китеп түрмөдө 
кала берген, китеп үчүн аманат кылып эки жүз реал алган. 

— Бирок эки жүз дукатты кайта төлөсөм да,—деди Хинес, баары бир ал китепти кайта 
сатып алам. 

— Эмне, ал китеп ошончолук эле жакшы беле? — деп сурады дон Кихот 
— Жакшы болгондо да,— деп жооп берди Хинес,— Торместик Ласарильодон жана ушул 

сыяктуу жазылган жана келечекте жазыла турган35 китептердин баарынан тең мыкты. Таксыр, 
сизге айтып коёюн, анда жазылгандын баары тең чын, анын ичиндеги окуяларынын баары тең, 
кызык, көңүл ачат, ошондуктан ойдон чыгарып жазган китептердин эч бири ага тең келбейт. 

— Ал китебиңиздин аты кандай? — деп сурады дон Кихот. 
— Хинес де Пасамонтенин өмүрү,— деп жооп берди ал. 
— Ал китеп жазылып бүттү беле? — деп дон Кихот дагы сурады. 
— Мен али тирүү болгондуктан ал китеп кантип бүтмөк эле,— деп жооп берди Хинес,— 

туулган күнүмдөн баштап азыркы сүргүнгө айдалып баратканга чейинки турмушумда болгон 
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окуялардын бардыгы тең китепке жазылган. 
— Сүргүнгө сиз биринчи жолу айдалып баратасызбы?—деп сурады дон Кихот. 
— Кудай менен королго кызмат кылып мен сүргүндө төрт жолу болгом, ошондуктан 

кургатылган нан менен шапалактын даамын таткам, жакшы билем,— деп жооп берди Хинес.— 
Бирок мен дагы ошол жакка айдалып баратканыма анчалык деле кайгырганым жок, анткени ал 
жерде мен китепти шашпай жазып бүтөм. Испаниянын сүргүндө иштеп жүргөндөрүнүн бош 
убактысы көп, эмне кылаарын билишпейт. 

— А сен акмак эмес окшойсуң,— деди дон Кихот. 
— Бактылуу да эмесмин,— деп кошумчалады Хинес,— анткени кырсык, бир нерсе билген 

кишилердин артынан калбай ээрчип жүрөт. 
— Андай эмес, кырсык шүмшүктөрдүн артынан ээрчип жүрөт,— деп комиссар анын сөзүн 

бөлө сүйлөдү. 
— Тилиңизди тарта сүйлөңүз деп мен сизден сурадым эле го сеньор комиссар,— деди 

Хинес.— Сизге биз сыяктуу байкуштарды мазактоо эмес, король дайындаган жерге бизди 
жеткирүү милдети тапшырылган. Ошондуктан үнүңүздү басыңыз, биз жолдон калбай арылап 
кете берели, анткени алды жакта биздин тагдырыбыздын кандай болорун ким билсин, балким 
силер өзүңөр сүргүнгө барып каларсыңар! 

Комиссар Пасамонттун тайманбай одоно жооп бергендиги үчүн шапалак менен чабайын 
деп керилгенде дон Кихот экөөнүн ортосуна тура калды да кылмышкерлерге тийбегин деп 
өтүндү. 

— Эгер колу-буту бекем байланган кишинин тили анча-мынча агытылып кетсе эмне 
болмок эле? — деди дон Кихог. Анан сүргүнгө бзраткандарга кайрылып мындай деди: 

— Кымбаттуу туугандар, силердин айтканыңардан мен муну даана түшүндүм: Законго 
ылайык сот тарабынан жазалансаңар да, алдыңарда кезиге турган турмуш силерге анчалык 
үлпөттүү эмес, бирок силерди сүргүнгө зордоп айдап бараткан көрүнөт. Ошону менен катар 
силерди натуура соттогондугу көрүнүп турат; бириңерди кыйноо убагында чыдай 
албагандык,экинчиңерди акчанын жоктугу, үчүнчүңөрдү — болуша турган кишинин жоктугу, 
төртүнчүңөрдү — соттун чечиминин адилеттүү эместиги сойгон. Ким билсин, балким 
силердики чындыр, бирок муну силер сотто далилдей албаган көрүнөсүңөр. Бирок, 
адилеттүүлүк өкүм сүрүшү керек. Алда таала мени улуу жеңиштерге жетүү үчүн, жортуулдап 
жүрүүчү рыцарлардын коомуна кошулууга жана баарынан тең ажырап муңгүрөп калгандарды, 
эзилген байкуштарды коргоп калуу үчүн убада берүүгө буюрганын силер азыр көрөсүңөр. 
Бирок ишти тынчтык менен жайгаштырууга мүмкүн болгон жерде күч жумшоонун кереги жок 
экенин билем, ошондуктан силердин колуңардан чынжырды чечип, бутуңардан кишендерди 
тынчтык менен чыгарып жиберсеңер кандай болот деп мен адегенде сеньор конвойлордон жана 
комиссардан сурайм. Алда таала жана табийгат эркин жашоо үчүн жараткан пенделерди кул 
кылып алууну ырайымсыздык деп эсептейм. Анын үстүнө сеньор күзөтчүлөр,— деп 
кошумчалап сүйлөдү дон Кихот,— силердин алдыңарда турган бул байкуштар күнөөлүү 
адамдар эмес. Ошондуктан ар бири өздөрүнүн кылган күшөөлөрү үчүн өздөрү жооп беришсин: 
асманда кудай бар, ошондуктан ал кылмыш кылган адамды жазалап, жакшылык кылганды 
сыйлайт, ал эми ажалдуу пенде башка адамдарга желдет болууга жарабайт. Эгер буларды 
бошотсоңор, мен силерге алкыш айтаар элем. Бирок, силер менин талабымды жакшылык менен 
орундатпай турган болсоңор, анда мен найза-кылычтын жардамы менен күч көрсөтүп, койгон 
талабымды орундатууга мажбур кылам! 

— Бул эмне деген келжирек тамаша!—деп кыйкырды комиссар.— Ар кайсынын башын 
айтып сандырактаганын көрдүңөрбү! Мамлекеттик кылмышкерлерди бошотуп жиберүүгө 
биздин акыбыз барбы, анан бизге ушундай деген буйрукту берүүгө сиздин акыңыз барбы? 
Жакшылык менен өз жолуңузга түшүңүз урматтуу таксыр, башыңыздагы чылапчынды ондоп 
кийиңиз, итке темирдин эмне кереги бар экен, сеньор! 

Ачуусуна чыдай албай өзүнүн эмне болгонун билбей дон Кихот чап эле комиссарга кол 
салды, ал буга даярдана да албай калды, найзанын урганына туруштук бере албай ээрден жерге 
кулап түштү. Күтүлбөгөн жерден кол салуу адегенде берки конвойлорду дал кылып салды. 
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Бирок алар ошол замат эле эстерин жыйып, найза-кылычтарын алып баары тең биригип дон 
Кихотко жабылышты. Эгер, бошоп чыгуу мүмкүнчүлүгү келгенин көргөндөн кийин сүргүнгө 
бараткандар өздөрүнүн бүткүл күчүн жыйып туруп чынжырды үзүп кетпесе, балким биздин 
рыцардын абалы абдан начар болот эле. Баары тең чайды-куйду, будуң-чаң түшүп калды: 
конвойлор же сүргүнгө айдалып бараткандарга катылууну, же кол салып жаткан дон Кихоттон 
коргонууну билбей шашып калышты. Ошентип жаткан кезде Санчо Хинес де Пасамонттун 
кишенин чечип жиберүүгө жардам берди. Кишенин чечип, чынжырдан бошонуп чыккан Хинес 
жыгылып жаткан конвойдун мылтыгын жулуп алып, конвойлорду шыкаалап атмак болду. 
Бирок ал ата алган жок, анткени бир да бирөө калбай калыптыр, алардын баары тең 
Пасамонттун мылтыгынан жана берки сүргүнчүлөрдүн ыргыткан ташынан коркуп качып 
кетишти. Конвойлордун качып кеткенин көргөндөн кийин Санчо дароо эсин жыйып, кайта өтө 
чочулады. Балким конвойлор болгон бул окуяны Санта Эрмандадга жеткирсе, ал чуу көтөрүп 
дароо эле сүргүнгө бараткандарды жана аларды бошотксндорду кууйт деп ойлоду. Ал өзүнүн 
оюн дон Кихотко айтып кеңешти да, мүмкүн кадары бул жерден чыгып, тетиги көрүнүп турган 
капчыгайга кирип кетели деп ынандыра баштады. 

— Чочулабай эле кой,— деп жооп берди дон Кихот,— азыр эмне кылуу керек экенин өзүм 
билем. 

Анан биздин рыцарь жаткан комиссарды талап алып туш-тушка качып жаткан сүргүнгө 
айдалып бараткандардын баарын чогултуп алды. Анын буйругун күтүп, алар тегеректеп 
калышты, анан дон Кихот мындай деди: 

— Жакшы адамдар жакшылык кылган адамдарга дайыма алкыш айтат, анткени алкыш 
айтпай койсо, ал чоң күнөө болот. Сеньорлор, мен силерди ажааттан алып калганымы азыр эле 
өзүңөр көрдүңөр. Эмесе мындай, менин силерге кылган ждкшылыгым үчүн, силерден бир гана 
нерсе талап кылам: мен куткарган чынжырды моюнуңарга салып алып дароо эле Тобосо деген 
шаарды көздөй жөнөгүлө. Анда сеньора Дульсинея Тобосскаянын алдына барып көрүнөсүңөр 
да, Кайгы-Мундун рыцары дубай салам айтып жиберди дегиле, анан өзүңөрдүн бошонуп 
чыкканыңар үчүн мага милдеттүү болгон менин эрдик иштерим жөнүндө ага бирин калтырбай 
толук баяндап бергиле. Мына ушуну орундаткандан кийин өзүңөрдүн каалаган жагыңарга кете 
берсеңер болот. 

Сүргүнгө айдалып бараткандардын баарынын атынан Хинес де Пасамонте жооп берди: 
— Бизди куткарып калган сеньор, сиздин улуу урматыңыздын буйругун биз эч орундата 

албайбыз, анткени тобубуз менен жол жүрүүгө болбойт. Санта Эрмандад бизди таап албас үчүн 
кайта ар кимибиз ар тарапка чилдей тарап, жашырынып калышыбыз керек, анткени ал биздин 
артыбыздан кууйт. Андан көрө, урматтуу таксыр, айдай сулуу Дульсинеяга баргандан көрө 
өзүңүз айткан дубаны канча жолу оку десеңиз ошончо жолу окууга буюрсаңыз болот. Сиздин 
урматыңыз үчүн биз чын дилибиз менен кудайга сыйынабыз. Бирок чынжырды моюнубузга 
салып сүйрөгөн бойдон аны Тобоссого алып барып берүүгө макул болобуз деп ойлоо, чынында, 
шашке боло элек мезгилди түн деп ойлогон менен бирдей, анан ал жөнүндө бизден өтүнүч 
кылуу — кара жыгачтан алмурут издегенге тете. 

— Сага айтып коёюн, дон митаам, дон Хинесилбо де Парапилья же сенин атың ким эле, ал 
жакка өзүң жөнөйсүң да, чынжырды жалгыз сүйрөп барасың, — деп дон Кихоттун ачуусу 
келип кыйкырып жиберди. 

Пасамонте анын тилдеген сөздөрүн угуп, дон Кихоттун эселек экендигин билгенден кийин 
көзүн кысып жолдошгоруна белги берди. Баары тең ошол замат эле четкерээк оолак боло 
беришип, ташты мөндүрдөй жаадырышып дон Кихотту ургулашты, ал таштардан калканчын 
бетине кармап калкаланып калууга үлгүргөн жок. Санчо өзүнүн эшегинин далдаасына 
жашынып калды, ошентип ал өзүн таштан сактады. Анын кожоюну бир топко чейин ургулаган 
таштан жакшы эле коргонуп жатты, бирок акыры бир топ таш анын көкүрөгүнө жана ийинине 
келип тийгенден кийин, жалп этип аттан кулап түштү. Ал жерге жыгылар замат эле сүргүнгө 
айдалып бараткандардын бири чуркап барып, анын башындагы чылапчынды жулуп алып, аны 
менен биздин рыцарды аркага үч, төрт чаап жиберди. Андан кийин сүргүнгө айдалып 
бараткандар бечара рыцардын соотторунун үстүнөн жаба кийип жүргөн камзолун сыйрып 
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алышты, байпагын да чечмек болушту эле, бирок анын темир кончу тоскоолдук кылды. Алар 
Санчонун чепкенин да чечип алып, ич көйнөкчөн гана калтырды. Акыры алар согуштук олжону 
өз ара бөлүп алышып, тоону бет алып житип кетишти. 

Салгылашкан жерде эшек менен Росинант, Санчо менен дон Кихот гана калды. Эшек кез-
кезде эки кулагын шалпаңдатып коюп, башын жерге салып тура берди, анткени таштар дагы 
эле мөндүрдөй жаап жатат деп ойлосо керек, анткени таштын зуулдагы, анын кулагынан али 
кеткен жок болчу. Росинант өзүнүн кожоюнунун жанында жерде жатты, анткени кайырды 
чайыр кылган сүргүнгө бараткандардын ташы ага да жакшы тийген болчу. Чепкенинен 
айрылган Санчо, Санта Эрмандад жөнүндө ойлоп калтырап-титиреп тура берди. Ал эми дон 
Кихот болсо, жакшылыкка жамандык кылып кеткен кишилер жөнүндө терең ойго чөмүлүп капа 
болуп олтурду. 
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18-Г Л А В А. Мында Санчонун сур эшегин Хинес де Пасамонтенин 
кантип уурдап кеткендиги жөнүндө баяндалат 

 
 
Адилеттүүлүктү орнотуу үчүн эрдик көрсөткөнү өзүнүн башына тийгендигин көрүп, дон 

Кихот ат кошчусуна мындай деди: 
— Абийири жок адамдарга жакшылык кылуу, деңизге куйган сууга тете деп мен көп элө 

уккан элем, Санчо. Ошол сөздүн чындыгына мына эми ишендим. Адилеттүү соттун ишине 
кийлигишпе деген сенин кеңешиңе макул болбогондугума өкүнөм. Эгер мен сенин айткан 
сөздөрүң» ишенгенимде, бул балээге туш келбейт элек. Бирок өткөн ишке өкүнбө, чыдайлы, 
анан мындан кийин акыл-эстүү бололу. 

— Урматтуу таксыр, сиз акыл-эстүү болгуча, мен түрк болууга улгүрөр бекенмин, — деп 
жооп берди Санчо.—Эгер менин тилими алып, кеңешиме дароо макул болгондо, биз мына бул 
балээге туш келбейт элек дейсиз. Эмесе азыр менин айтканы жаткан сөзүмө кулак салсаңыз, 
эми мындан да жаман балээден кутулабыз. Сиздин рыцардык атагыңыздын баары тең Санта 
Эрмандадга каршы туруштук бере албайт. Анткени жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын 
баарынын тең ага сокур тыйынчалык да баасы жок. Санта Эрмандаддын солдаттарынын аткан 
огу кулагымды чуулдатып жибергенсип жатат. 

— Сен энеден туулган күндөн тартып эле, коёндой коркоксуң Санчо, — деп дон Кихот 
анын сөзүн бөлдү. — Бирок сен мени тоң моюн адам деп айыптаба, анткени эми сенин тилинди 
алып Санта Эрмандад менен кездешпөө үчүн бул жерден кетем. Бирок, сен мени Эрмандадга 
каршы чыгуудан коркуп качып кетти деп ушак кылып эч кимге айтпаймын деп ант беришин 
керек. Эсиңде болсун, сен жалынып-жалбаргандыктан гана көңүлүңү кыя албай ушундай 
кылып жатам. Ошентип мен чын эле адамдын үрөйүн учура турган коркунучтан баш тарткан 
сыяктанып, уятты таштап коюп ушактап жана кимдир бирөөлөргө айтып коёт деген ой менен, 
мен бул жерге жалгыз калып, сен өтө жүрөк задда болуп айтып жаткан олуя боордошторду гана 
эмес, Маккавеевдин36 жети бир тууганына, Кастор менен Поллукска37 жана жер жүзүндөгү 
бардык бир туугандарга жана боордошторго каршы турууга даярмын. 

— Сеньор, — деп жооп берди Санчо, — кетип калуу качты дегенге жатпайт, ал эми күчүбүз 
жетпеген коркунучту күтүп туруу — барып турган акылсыздык болот. Эртеңки иш үчүн өзүңдү  
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бүгүн сакта, баарын тең бир эле күнү кумарга сайып жибербе дейт орундуу акыл. Мейли мен 
адепсиз, кыштактык эле болоюн, бирок баары бир акмак эмесмин, маселени акылдуу эле чечем. 
Ошондуктан менин айткан кеңешиме макул болгондугуңуз үчүн кайгырбаңыз, эгер 
кудуретиңиз жетсе Росинантка миниңиз, жетпесе мен жөлөп-таяп миңгизип коёюн, анан мени 

www.bizdin.kg



ээрчий бастырыңыз, анткени азыр колго караганда буттун кереги чоң экени мага билинип 
турат. 

Дон Кихот бир да сөз айтпастан атына минип алып, тетиги эле жерде көрүнүп турган 
Сиерра Морена капчыгайын көздөй эшегин айдап жөнөгөн Санчонун артынан ээрчий 
бастырды. Санчо тоодон ашып, Висага же Альмодовара дель Кампого жете барып, анда Санчо 
Эрмандад издеп таба албай турган аскаларга бир нече күн жашырынып жатсак деп ой кылган. 
Кең пейил Санчо коркпой улам тоого чыга берди, сүргүнгө бараткан ач көздөрдүн колуна 
тийбей кокустан аман калган тамак-ашты өзүнүн сур эшегине жүктөп алып бараткан болчу. 

Кечке маал алар Сиерра Моренанын төрүнө чыгып барып, түнөө үчүн ээн капчыгайдын 
ичиндеги бир эмен дарагынын түбүнө токтошту. 

Тамак-аш түгөнгөнчө ушул жерде болобуз деп ойлоду Санчо. Бирок дон Кихоттун эрдиги 
менен эселектигинин аркасында чынжырдан бошотулган ашынган митаам жана ууру Хинес де 
Пасамонте сүргүнгө айдалып бараткандардын баарынын баш кесери эле, ал тагдырга жазылган 
эрк боюнча Санта Эрмандад кууп кармап алат деп коркуп, ал да тоо таянып, жерге караңгы  

 

 
 

түшө электе эле дон Кихот менен Санчо Панса жашынган капчыгайдын ичине ал да эчак эле 
кирип барып жашынып калган болчу. Колунан жакшылык келбеген кара мүртөстөрдү оңой 
олжо тапсам экен деген эңсөөчүлүк, аларды дайыма жаңы кылмышка түртөт. Эгер Хинес, 
биздин жолоочуларыбызды байкап калып, дагы алардын бирдемесин уурдап алып, олжо 
кылсам деп ой кылганына таң калбай эле койгула. Кайырды-чайыр кылган шүмшүк, Санчонун 
сур эшегин уурдамакчы болот. (Росинант анын көзүнө эчтекеге жарабай турган чобур болуп 
көрүнөт, ошондукдан ал ага көңүл бурбайт). Ошентип биздин жолоочуларыбыз уктаган кезде 
Хинес, жашырынган бойдон алардын жаткан жерине келип эшекти жетелеп алып кетет. Таң 
атканча Пасамонте алыс узап кетет, ошондуктан аны издеп табууга эч мүмкүнчүлүк жок эле.
 Күн чыкты, бүт жер бетин кубандырды, бирок бир гана Санчо Панса кайгыда болду, 
анткени сур эшеги жанында жок болчу. Эшегинин жоголгонун билгенден кийин Санчо катуу 
өкүрүп-бакыра баштады, бул добушка дон Кихот ойгонуп кетти. Төмөндөгүдөй деп жалооруп, 
кошуп ыйлап жаткан үндү угат: 

— О, өз үйүмдө туулуп, өз колумда өскөн эт жүрөгүм менен бирдей көргөн уулум, 
балдарымдын кубанчы, кошуналардын күйүнчүсү, аялымдын жыргалы, менин ишимдеги 
жардамчым! Сенсиз менин күнүм эми эмне болот, анткени сен ар күнү жыйырма алты 
мараведис тапчу элең, ал акча тамак-ашыма сарп кылынчу чыгымдын жарымына татуучу эле.  

Иштин жайы эмнеде экенин билгенден кийин дон Кихот өзүмдүн короомон үч кодик 
берейин, ыйлаба, кайгырба деп Санчону сооротууга аракет кылды. Дон Кихоттун бул убадасы 
жардам берди. Санчо өкүрүп-бакырбай сооронуп калды, көзүнүн жашын сүртүп, 
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кайрымдуулугу үчүн дон Кихотко алкыш айтты. 
Тоого чыга баштагандан тартып эле дон Кихот кубана баштады, ага бул жерлер өтө 

укмуштуу окуялар үчүн жаралгандай болуп көрүндү. Ал жарык дүйнөдөгүнүн бардыгын тең 
унутуп коюп, өзүнүн ушул оюна мас болду. Эми коркунуч жок деп сезгенден кийин Санчо, 
монахтардын тамак-ашынан калган даамдуу ар түрдүү нерселер менен курсагын толтурсам экен 
деп гана тамагынын камын ойлоп калды. Түнөгөн капчыгайдан чыгып, биздин рыцарь арылап 
жөнөдү, а Санчо болсо, таксырынын артынан жөө ээрчип алды. Ал эшегинен калган жүктүш 
баарын тең көтөрүп алып баратты, тамак-аш салынган мешоктун ичинен улам-улам үзүп алып 
оозуна салып жеп баратты. Даамын татып калгандыктан, ал башка укмуштуу окуя жөнүндө 
ойлоп да койгон жок. 

Санчо кокустан башын өйдө көтөрүп, өзүнүн таксырынын токтой калып, жерде жаткан бир 
буюмду найзасынын учу менен илип алууга аракет кылып жатканын көрө койду. Ал жакындап 
келди да жерде жаткан булгаары баштыкты дон Кихот найзасынын учу менен сайып өйдө 
көтөрүп алганы жатканын көрдү. Баштыктын жарым-жартылайы чирип кетиптир, бирок 
ошондой болсо да абдан оор экен, анткени Санчо аны көгөрүү үчүн өзүнүн таксырына жардам 
берип жатып ынтыгып кетти. Дон Кихот өзүнүн ат кошчусуна анын ичинде эмне бар экенин 
көрчү деп буйруду. Бул буйрукту Санчо өтө шамдагайлык менен орундатты. Баштык ичке 
чынжыр менен байланып коюлган экен, бирок Санчо кыйналбай-кысталбай эле чынжырды 
чечип, оозуп ачты. Баштыктын ичинде голландиялык жупжука кездемеден тигилген төрт 
көйнөк жана сылаңкороздонтуп тигилген бир топ ич кийим бар экен, ал эми жоолукка алтын 
дилдеден көп эле оролуп коюлган экен. 

Буларды көргөндөн кийин: 
— Мына ушунчалык бакты-таалайлуу окуяга туш келтирген алда таала сага ыракмат! 

Ушундай табылга көп эле болсочу! — деп Санчо кыйкырып жиберди. 
Андан кийин Санчо баштыктын ичин аңтарып-теңтерип жатып мукабасы сонун бир 

дептерче таап алды. 
Дон Кихот Санчого ал дептерчени бери бергин, акчаны өзүң ал деп буюрду, муну менен ал 

Санчону аябай кубандырды. Санчо Панса ыраазылык сезими менен өзүнүн таксырынын колун 
өөп жиберди да, баштыктын ичиндеги кийим-кечектерди алып чыгып, өзүнүн тамак-аш салып 
жүргөн мешогуна салып алды. 

Биздин жолоочуларыбыз дагы жаңы  укмуштуу окуяларды издеп андан ары жол тартышты. 
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19-ГЛ А В А. Мында Капалуу Сулууну туурап дон Кихоттун өзүн-өзү 
жазалагандыгы жөнүндө жана Дульсинея Тобосскаяга элчи жибергендиги 

жөнүндө баяндалат 
 
Дон Кихот ээн жаткан капчыгайды аралап, уламдан-улам тоонун төрүн көздөй кете берди. 

Ишенимдүү Санчо өзүнүн таксырынын артынан ээрчип, тилимди кайрап алсам экен деп эңсеп 
жүрө берди да, биринчи болуп таксырым сөз баштаса экен деп чыдамсыздык менен күтүп 
жатты, анткени ооз ачпагын жана урматтап жүргүн деген таксырынып буйругун бузгусу келген 
жок. Акыры чыдабай кетти да: 

— Сеньор дон Кихот, мага батаңызды бериңиз, урматтуу таксыр мени жакшылык менен 
коё бериңиз—мен үйүмө аялыма, балдарыма баргым келет. Анткени жок дегенде алар менен 
өзүмдүн каалашымча сүйлешүп, ар нерсени талкуулай алам, а сиз болсоңуз мени жортуулдап 
журүүгө жана оозумда сөзүм толуп турса да, мына ушундай ээн талаа эрме чөлдө күн-түн дебей 
оозунду басып жүр дейсиз, мындан көрө мени тирүүлөй бойдон жерге көмүп салсаңызчы. Ат 
кошчунун үмүтү жаман экен: бүт өмүр бою издегениң укмуштуу окуя, таяк жеген да ошо, 
жуурканга салып алып асманга ыргытышат, таш менен уруп, муштум менен мушташат, мына 
булар аз келгенсип, оозунду да ача албайт экенсиң, дудук эмеден бетер жүрөгүңдө оргуштап-
кайнап турган оюңду да айтууга болбойт экен. 

— Сенин оюңду түшүнүп жатам Санчо, — деп жооп берди дон Кихот, — сенин тилиңе 
салган кулпуну алып салса дегени турасыңго. Болуптур эмесе, алып салдым, оюңа эмне келсе, 
ошону сүйлөй бер. Бирок, эсинде болсун биз тоодо жүргөн кезде гана оюңа эмне келсе ошону 
келжиреп сүйлөй берүүгө сага буйрук берем. Ал эми эл жашаган жерлерге туш келген кезде 
мен сенин тилиңе кулпуну дагы кайта салып коём, анан мен биринчи болуп сөз баштамайынча 
сен үнүңдү чыгарбайсың. 

— Мунуңузга да ыракмат, урматтуу таксыр. Эмесе сизге бир суроо берүүгө уруксат этип 
коюңуз: эмне үчүн биз улам эле арылап тоонун төрүнө чыгып баратабыз, тоону мынчалык 
аралабай эле Санта Эрмандаддан сопсонун жашырынууга болот эле го? 

— Билип койгун Санчо, —деп жооп берди дон Кихот, — мына бул жапайы жана ээн жаткан 
эрме-чөл кылымдар бою менин ысмымды айтып, атагымды чыгара турган эрдикти көрсөтүүгө 
ниеттентет жана ал эрдигим эң атактуу рыцарлардын качандыр бир кезде көрсөткөн эрдигинин 
баарын тең басып өтөт. 
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— Көрсөтө турган эрдигиңиз коркунучтуу эмеспи?—деп сурады Санчо Панса. 
— Жок, — деп жооп берди Кайгы Муңдун рыцары. — Ким билсин, балким мен оор азап 

чегип калармын. Баары тең сенин кайратыңа жараша болот. 
 — Менин кайратыма жарашабы? — деп кыйкырып жиберди Санчо. 
— Ооба, — деп сөзүн улантты дон Кихот. — Сени мен бир тапшырма менен жибергим 

келет, эгер аны сен тез жана жеңиштүү орундатып келсең, анда менин сыноом көпкө созулбайт, 
анан мен жөнүндөгү даңк бүт дүйнө жүзүнө тарайт. Бирок, мен анын дайнын айтпай коюп сени 
кыйнагым келбейт. Түз эле ишке өтөлү. Өзүнүн өнөрү менен атак алууну каалаган ар бир 
художник өздөрү эң улуу деп эсептеген чеберлердин чыгармаларынан үлгү ала тургандыгы 
Санчо сага албетте белгилүү. Ар бир акыл-эстүү адам ал эрежени өзүнүн өмүрүндө колдонуу 
керек. Кимде-ким акылдуулук жана чыдамдуулук менен атак алгысы келсе, ал адам Улуссти 38 
туурашы керек, аны Гомер акылдуулук менен чыдамкайдыкты шыктандыруучу катарында 
сүрөттөгөн. Виргилий өзүнүн улуу Энеясында30 ызааттуу уулдун жана акылман жол башчынын 
үлгүсүн көрсөткөн. Албетте эки акын экөө тең өздөрүнүн чыгармаларынын каармандарын иш 
жүзүндө кандай болсо ошондой кылып көрсөтпөстөн, адам баласы үчүн үлгү болуп кызмат 
кылууга тийиш болгондой кылып сүрөттөшкөн. Эмнеси болсо да, жортуулдап жүрүүчү рыцарь 
ошол каармандарды туураш үчүн бирөөнү тандап алууга милдеттүү экендигине сен 
талашпайсың го. Мен үчүн Амадис Галльский бирден бир жана ченде жок баатыр болуп 
эсептелет. Бирок атактуу рыцарлардын атактуусу ушул Галльский, өзүнүн рыцардык эрдигин—
акылмандуулукту, эрдикти жана сеньора Ориана макул болбой койгон учурда да ашыктыкка 
туруктуулук менен берилгенин баарынан айкын кылып көрсөткөн. Ал Пенья— Побре деген 
аскага чыгып кетет, өзүнүн ысмын таштап Бельтенеброс* деген ысымды коюп алып, күнөөсүн 
моюнуна алып, кудайга жалынын-жалбарып жата берген. Ошентип мен да андан үлгү алууга 
бел байлап, чымырканып чыктым, анткени анын эрдик кылган башка иштерине караганда, 
маселен: дөөнүн ажыдаардын башын кесип алганга, армияларды качырууга, флотилиянын 
тымтыракайын чыгарууга жана сыйкырчыларды кыйратууга караганда мунусу мен үчүн оңой. 
Ушу ойлогон ишимди ордунан чыгаруу үчүн бул аскалары аркайып жаткан ээн элсиз журтсуз 
жерден артыгы табылбайт, ошондуктан мен өзүмдүн эрдигими бүгүн эле баштагым келип 
турат. 

— Урматтуу таксыр мына бул ээн элсиз-журтсуз жерде, сиз деги эмне кылмаксыз? — деп 
сурады Санчо, өзүнүн таксырынын узак сүйлөгөн сөзүнөн эчтеке түшүнбөй. 

— Эмне кылаарымды мен сага айтпадымбы,— деп жооп берди дон Кихот, — Амадис 
Галльскийден үлгү алып, ал эмне кылса, мен да ошондой кылып, айлам түгөнүп, үмүтүм 
үзүлгөн эмедей жана ашык-жарымдын таш боордугунан акыл-эстен ажыраган адамдай болгум 
келет. Ошону менен катар неистовый40 деп аталган баатыр дон Роландды да туурайм. Ашкан 
сулуу Анджелика убададан тайгандыгын билгенден кийин кайгы басып, Роланд жинди болуп 
кеткен. Ал дарактарды тамыры менен кошо жулуп алып, булактардын акактай тунук сууларын 
ылайлаган, койчуларды өлтүрүп, алардын кепелерин кыйратып жана өрттөп жиберген, атагын 
чыгара турган дагы башка миңдеген акылсыз иштерди кылган. Чынын айтканда мен 
Роланддын, Орланддын же Ротоланддын (ал мына ушул үч ысым менен белгилүү болгон) 
акылсыздык менен кылган иштеринин баарын тең эле туурайын деген жокмун. Балким, киши 
өлтүрбөй жана үй-жайды өрттөбөгөн бир гана Амадисти туурап ошого канааттанып калармын. 
Бирок, Амадис капа болуп кайгыруу жана көз жашын көлдөй төгүп ыйлоо жагынан аябай атак 
алган, мындай атакка ага чейинки жана андан кийинки рыцарлардын бир да бирөө жете алган 
эмес. 

— Сеньор, — деди Санчо, — сиз жогоруда айткан рыцарлар мындай иштерди бир себеп 
менен иштеген чыгаар деп ойлойм. Бирок, урматтуу таксыр менин билишимче сиздин жинди 
болгудай эч себебиңиз жок. Же сизге бир аял макул болбой койдубу, же Дульсинея Тобосская 
убадасынан тандыбы? 

— Сен кулак салчы достум Санчо,— деп жооп берди дон Кихот, — жинди болуу үчүн 

* Белтенеброс — кайгылуу сулуу. 
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себеп табууга эч кандай кыйналып-кысталуу керек эмес, бирок эч себеп жок туруп акылдан 
ажырап калуу башка иш. Эгер менин ашык-жарым эч себепсиз эле менин акылдан 
ажырагандыгымы билсе, өтө кайраттанууга жана каарданууга себеп көрсөтсө эле балакеттин 
баары менин колуман келе турганын түшүнөөр эле. Мен кат жазып колуңа берип, өзүмдүн 
ашык-жарым Дульсинеяга жиберем, жана андан жооп алмайынча эселектик кыла берем. Эгер 
ал өзүнүн жиберген жообунда менин чын берилгендигиме тиешелүү көңүл бура турган болсо, 
анда мен акылыма келем, кайгырбайм, эгер андай болбосо мен чын эле жинди болом да эч 
нерсени сезбей калам. Ошентип менин азап чегип, сындан өтүп жүрүшүм, ушуну менен бүтөт. 
Эгер сен мага андан кубанычтуу кабар алып келсең, анда акыл-эсиме келем, ал эми кайгылуу 
кабар алып келсең, анда мен акылдан ажырап эч нерсе сезбей калам. Санчо, мага Мамбриндин 
туулгасын сактап калган сен эмессиңби, же калппы! ошону айтчы? Анткени мен бошоткон 
алиги жакшылыкка жамандык кылган сүргүнгө бараткан бир шүмшүк туулганын ташын-талкан 
кылганы жатканда, сен аны жерден ала койбодуңбу, мен аны байкап калдым. Түшүнүктүү, 
анын колунан келген жок, анткени сыйкырдуу туулганы талкалоо — оңой иш эмес. 

Буга Санчо мындай деп жооп берди: 
— Кудай бар, сеньор Кайгы Муңдун рыцары, кээде сиз бир болбогон сөздөрдү сүйлөйсүз, 

аны тыңшап туруп чыдай албай жарылып кете жаздайм. Рыцарлар жөнүндөгү, падышалыкты 
же мамлекетти жеңип алуу жөнүндөгү, мага бир аралды тартуу кылып берүү жана ырайым 
кылуу, урматтоо жөнүндөгү сиздин айткан сөздөрүңүздүн баары тең тим эле бир болбогон эме 
го деген ой туулат. Урматтуу таксыр, чач алганда тосо турган чылапчынды Мамбриндин 
туулгасы дегениңизди бирөө укса, чын эле сизди мээсинен айнып калган экен деп ойлойт. Ал 
чылапчын менин баштыгымдын ичинде жатат, ал кабырылып ишке жарабай калган,. ошондой 
болсо да аны таштабай мен баштыкка салып койгом. Эгер алданын амыры мени үйүмө, аялыма, 
балдарыма туш келтирсе, анын кабырылган жерлерин түзөтүп туруп, чач алганда тосо турган 
чылапчын кылып алам. 

— Алданын атынан ант берүүгө эми мага да уруксат эт, Санчо, — деди дон Кихот. — 
Кудай урсун сен сыяктуу маңыроо ат кошчу жарык дүйнөдө али боло элек. Сен мага кызмат 
кылгандан бери жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын колу тийген буюмдардын баары тең 
кубулуп, нак өзүндөй эмес башкача болуп көрүнгөнүнө ишенбей эмне кылып жүрөсүң? Мунун 
себеби: бизге жамандык кылуу үчүн буюмдардын бардыгын тең сыйкырдап алмаштырып коюп 
жаткан бир топ сыйкырчылар кетпей, дайыма бизди курчап жүрөт. Эгер чач алганда алдыга 
тосо турган чылапчын деп жатканың эмне үчүн мага Мамбриндин кадимки туулгасынын нак 
өзү болуп жатканына түшүнөсүң, мына ушул эсинде болсун. Мага жакшылык кылчу сыйкырчы 
өзүнүн акылмандуулугу менен Мамбриндин нак өзүнүн туулгасын башкаларга чылапчын 
кылып көрсөтүп койду, эгер андай болбой анык өзүндөй болуп көрүнсө, менден тартып алуу 
үчүн баары тең артыман калбай аңдымак болчу, анткени бул өтө кымбат нерсе. Бирок, сен 
сыяктуу кишилер муну чач алганда тосо турган чылапчын деп билишет да, ошентип аны 
менден тартып алалы деп ойлошпойт. Эсиңдеби, жакшылыкка жамандык кылган сүргүнгө 
айдалып бараткан эме адегенде аны сындырмакчы болуп, анан жерге ыргытып жиберип аны 
алгысы да келген жок. Эгер ал мунун сырын билсе, анда мындан ажырабайт болчу. Достум аны 
баштыгыңда эле сактай тур, анткени азыр анын мага кереги жок. Азыр үстүмдөгү сооттордун 
бардыгын тең чечип, курал-жарактарымды бир жерге жыйып коём да, үмүт үзүлгөндүктүн 
белгиси катарында энеден туума жылаңач болом. 

Ушинтип сүйлөшүп олтурушуп алар бийик тоонун этегине барып жетишти, суу шылдырап 
ылдый көздөй агып, карап туруп суктана турган шалбааны тең жарып өтүп жатат. Бул жерде 
көлөкөсү көйкөлгөн кооз дарактар, көк-жашыл чөптөр өсүп, кызыл-ала гүлдөр жайнап жатат. 
Мына ушул шалбааны Кайгы Муңдун рыцары өзүнүн азабын тарта турган жерим болот деди 
да, атын токтотуп туруп мындай деп кыйкырды: 

Башыма туш келбеген кырсыктарды жоктоп ыйлоочу жерим мына ушул болот. Көз жашым  
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көл болуп булак сууга кошулуп ага турган, жараланган жүрөктүн кайгы-муңун баяндай турган, 
онтогон үнүмдөн тоодогу дарактардын жалбырактары тыным албай желбиреп турган жел мына 
ушул болот. Менин өмүрүмө жарык берүүчү күнүмсүң! О, Дульсинея Тобосская, сен чолпон 
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жылдызымсың, мага бакты-таалай бересиң, кудай сенин тилегиңи кабыл кылсын! Сенден 
ажырагандан кийин мен кандай абалга туш келдим, карачы, менин убадага бек болуп, сага чын 
берилгениме тийиштүү баа бер. А силер обочо өскөн дарактар, эми менин жападан-жалгыз 
терең кайгыда калгандагы жолдошумсуңар, менин бул жерде калышым силерге оорчулук 
келтирбей турган болсо жалбырагыңарды акырын желбиретип шуулдатып койгула. А сен, 
менин ат кошчум, жакшылыкты, жамандыкты бирдей көтөрүп жүргөн ишенимдүү жолдошум, 
менин азыр эмне кылганымдын баарьгн тең унутпай эстеп ал да, ал жөнүндө кудайдан 
жалынып-жалбарып тилеп жана кайгы-капа тартышыма бирден-бир айыптуу болгон ашык 
жарыма айта бар. 

Ушуну айтуу менен ал Росинанттан ыргып жерге түшүп, анын ээрин алып, сооруга 
чапкылап туруп мындай деди: 

— О, жаныбарым кылган эрдигиң менен даңкың канчалык таш жарса, ошончолук кырсыкка 
учураган жаныбарым, өзү эркиндиктен ажырап жаткан кожоюнуң сага эркиндик берет, каякка 
баргың келсе, ошол жакка кете бер. Эркиндик алууга сенин акың бар. 

А Санчо болсо муну көргөндөн кийин, төмөнкүдөй деп кыйкырды: 
— Менин эшегимди уурдап кеткен кишини шайтан бассын. Мен да өзүмдүн досумдун 

соорусун чапкылап, оозума келген сөздөрдү айтып мактайт элем. Чынын айтсам, эгер ал азыр 
ушул жерде болсо, мен аны эркин коё берүүгө такыр макул болбойт элем, анткени мен эч кимге 
ашык болбойм жана ашыктыктын отуна жанбайм. Бирок, чынын айтканда Кайгы Муңдун 
рыцары, сеньор эгер сиз чын эле тапшырма берип мени жиберип коюп, анан акылдан ажырап 
жинди болгону жатсаңыз, ошондо да Росинантты кайтадан токуш керекко. Ал менин жоголгон 
эшегимдин ордуна аяк улоо болот. Ага минсем мен бат барып келем. Эгер жөө бара турган 
болсом, анда сиздин Дульсинеяңызга качан жетип барып, качан кайта келеримди билбейм, 
анткени жашырбай чынын айтканда мен өтө жай жүрөм. 

— Болуптур эмесе,— деп жооп берди дон Кихот,— сенин оюң жаман змес, жарайт— сен 
ойлогондой болсун, Росинантты мин. Сен бул жерден үч күндөн кийин кетесиң, анткени менин 
эмне иштегеними көрүп, сүйлөгөн сөздөрүмү угуп алып, анын баарын тең Дульсинеяга айтып 
барышың керек. 

— Сиз эмне кыласыз? — деп билгиси келип кызыгып сурады Санчо Панса. 
— Адегенде үстүмдөгү кийимдеримди тытам,— деп жооп берди дон Кихот,— курал-

жарактарымды ар кайсы жакка ыргытам, башымды ташка койгулайм... айтоор сени таң калтыра 
турган иштерди иштейм... 

— Алда таала үчүн,— деди Санчо,— аска-ташка башыңызды байкап койгулай көрүңүз. 
Анткени байкабай коюп алсаңыз дароо эле сиз да жана сиздин укмуштуу иштериңиздин баары 
тең тиги дүйнөгө кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан менин сизге берер кеңешим бул: эгер бул 
иште башты аскага койгулоо зарыл керек болуп, ансыз такыр жарабай тургандан кийин 
урматтуу таксыр башыңызды сууга же кебездей жумшак болгон буюмдарга койгуласаңыз 
болбойбу. Ал эми калгандары жөнүндө болсо, мага ишенип коюңуз, урматтуу таксыр алмаздан 
курч асканын уурчугуна башын койгулады деп сиздин ашык жарыңыз Дульсинеяга айта барам. 

— Жакшы ниетиңе көп ыракмат досум, Санчо,— деп жооп берди дон Кихот,— мен сени 
эскертип коёюн, эгер сага айткандардын баарын тең ошол айткандай кылып, көз боёбой 
орундатышым керек. Рыдарлардын закону өмүрүн сактап калуу үчүн болсо да калп айтууга 
тыюу салат. Мына ошондуктан эч кандай анткорлонбостон туруп, баш менен асканы катуу 
сүзүш керек. Ошондуктан жаратка сүйкөп айыктыруу үчүн сен мага бир аз дары калтырып кет, 
кырсык болуп бальзам дарысын жоготуп койгонубузга ичим күйөт. 

— Эшекти жоготуу, башка түшкөн балакет болду, урматтуу таксыр,— деп жооп берди 
Санчо,— аны менен кошо тамак-аш, кийим-кечек салынган мешоктон да, жаратка сүйкөй 
турган дары менен бинттен да айрылдык. Ал эми каргыш тийгир бальзам жөнүндө сеньор 
эстебей эле коюңузчу — деп сизден жалынып-жалбарып өтүнөм. Ал дарыны кулагым угаар 
замат эле иче-кардым аңтарылып кетет. Сизден дагы бир сурарым бул: сиздин белгилеген үч 
күндүк мөөңөтүңүз бүттү деп коюңуз, сиздин эселектик менен кылган иштериңиздин баарын 
тең көрдү деп ойлоңуз, эми сиз жөнүндө ашык-жарыңызга ар кандай укмуштарды апыртып айта 
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алам. Ошондуктан катыңызды жазып, мени тезирээк жөнөтүңүз, анткени таксыр сизди бул 
күнөөдөн арылтчу жерден алып кетирүү үчүн үйгө эртерээк жетип барып келгим келет. 

— Сен бул жайды, күнөөнү арылтчу жер деп турасыңбы Санчо? — деп кыйкырып жиберди 
дон Кихот, — андай дебей тозок деп атасаң дурус болот эле. 

— Жок, андай эмес, — деп жооп берди Санчо,—кимде ким тозокко түшсө, андан кайта 
чыга албайт. Эгер Росинанттын капталына шпорду кадай турган эки бутум шал болуп калбаса 
эле сизди бул жерден куткарып кетүүгө ишенем. Мен Тобоссого жетип барарым менен эле 
сиздин ашык-жарыңыз Дульсинеянын алдына жүгүнөм, анан ошол эле замат урматтуу таксыр 
сиздин акмакчылык, эселектик менен кылган жана мындан ары карай да андай иштерди 
улантып жатканыңыздын баарын апыртып айтып берем, ал мурда таштан катуу болсо, муну 
уккандан кийин камырдан жумшак болот. Анан анын берген балдай таттуу жообун алып, мен 
кайта канат жасап учуп келем да, сырткы түрүнө караганда тозокко окшогон күнөөнү арылтчу 
бул жерден урматтуу таксыр сизди алып кетем. Анткени бул жерден кетүүгө сиз дагы эле үмүт 
кыласыз, ал эми тозокко түшүп калган күнөкөрлөрдө мындай үмүт болбойт, — деп мен сизге 
айтпадым беле. Урматтуу таксыр, буга сизди каршы болбойт деп ойлойм. 

— Абдан туура, — деп жооп берди Кайгы Мундун рыцары. — Бирок катты биз кантип 
жазабыз? 

— Урматтуу таксыр, мага берем деп убада кылган үч кодикти бер деп үйүңүздөгү 
кызматкер аялга буйруп жазыңыз, унутуп калбаңыз. 

— Санааркабай эле кой, унутпайм,— деп жооп берди дон Кихот, —бирок катты эмнеге 
жазам? Кагазыбыз да жок. Байыркылардан үлгү алып дарактардын жалбырактарына же мом 
кагаздарына жазып жүрбөйлү, бирок бул жерден кагаз сыяктуу эле момду табуу кыйын. Баса 
мындай деген жакшы оюм бар: бизде тоо арасынан таап алган жазуу дептерчеси бар эмеспи, 
андан жок дегенде эки-үч барак ак кагаз табылып калаар. А сен туш келген биринчи селодон 
бир мугалимди же пономарды (чиркөө кызматкери) таап алууга аракет кыл да жакшы кагазга 
сулуулап туруп көчүртүп жаздыр. Байкагын кадимки песирлерге бербегин, алар калем учту 
кагаздан албай булгап жазышат, ошондуктан алардын жазуусун шайтан да окуй албайт. 

— Анда колуңуз коюлбай калбайбы, аны кандай кылабыз? — деп сурады Санчо. 
— Амадис өзүнүн жазган каттарына такыр кол коюучу эмес, — деп жооп берди дон Кихот. 
— Аныңыз туура — деди Санчо, — бирок сиздин колуңуз коюлган тил кат болушу керек, 

эгер аны көчүрүп жаздырсам койгон колу аныкы эмес, жасалып коюлган кол дешпейби, анда 
мен кадиксиз талаада калбадымбы. 

— Тил катка өзүм кол коём, аны менин жээним көрөр замат эле, кыңк дебестен менин 
буйругумду орундатат. Ал эми ашык жарга жазылган катка: «өлөр-өлгөнчө сенин курбуң 
Кайгы-Муңдун рыцары» деп кол койдуруп кой. Коюлган кол өзүмкү эмес болсо боло берсин, 
андан эчтеке болбойт, анткени менин эсимен чыгып кетпесе Дульсинед окуй да, жаза да албайт, 
ал өмүрүндө менин жазган катымды да, жазган жазуумду да көргөн эмес. Биз анда-санда гана 
бири-бирибизге тиктеп карап калчубуз. Чынын айтсам, мен аны көзүмдүн карегинен артык 
көрүп сүйөм. Ошентип сүйгөн он эки жылдын ичинде мен аны ашып кетсе төрт эле жолу 
көргөм. Менин тиктеп карап калганымы, анын байкабай калышы да мүмкүн, анткени атасы 
Лоренсо Корчуэло, энеси Альдонса Ногалее ушундай катаал мүнөздүү болууга тарбыялаган. 

— Ээ, ошондойбу, — деп кыйкырып жиберди Санчо. — Демек, сеньора Дульсинея 
Тобосская бөлөк-бөтөн эмес эле, Лоренсо Корчуэло менен Альдонса Лоренсонун кызы 
турбайбы. 

— Ооба, — деп жооп берди дон Кихот, — ал бүткүл дүйнөгө падыша болууга ылайыктуу. 
— Ооба, мен аны абдан жакшы билем, — деп кыйкырып жиберди Санчо, — куп келишкен, 

сымбаттуу кыз. Кудай урсун! Күчтүүлүгү жана кайраттуулугу жагынан кыштактагы 
жигиттердин бир да бирөөнө жол бербейт. Ал кандай гана рыцарь болбосун, жортуулдап 
жүрүүчү же жаңыдан эле ага даярданып жатканы болсун бардыгын тең бөктөрүнүп кетет. Калп 
айтсам мен ушул турган жеримде мүрткетейин, анын күчү күч! Анан үнүчү! Бир жолу ал 
биздин коңгуроо илинип турган жерге чыгып барып, талаада иштеп жүргөн атасынын 
батрактарын чакырган экен, алар иштеп жаткан жерге чейин жарым миля келет эле, ошондой 
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болсо да, коңгуроонун жанында турушкансып батрактар анын үнүн даана угушкан. Баарынан 
да ал такыр кылыктанбайт, элдин бары менен күлүп-ойноп, шылдыңдашып жүрө берет, көңүл 
ачышат. Сеньор, Кайгы Муңдун рыцары, сиз ал үчүн эчен түрдүү эселектик иштерди иштөөгө 
милдеттүүсүз, урматтуу таксырдын муунуп калууга да толук себеби .бар экен деп эми мен айта 
алам. Кийин шайтан өзү сизди тозокко алып кетсе да, муну билгендердин баары тең сизди 
туура кылган экен дешээр. Мен аны көрбөгөнүмө көп болду, ошондуктан бир карап көрүп 
алсам деп дегдеп жолго чыгууга шашып жатам. Анын өңү өзгөрүп калышы керек: анткени ал 
кыз дайым эле талаада, таза абада, мээ кайнаткан ысыкта жүрөт, мына ушундан адамдын өңү 
өзгөрүп кетет. Сеньор дон Кихот, еиздин урматыңыз үчүн гана бир чындыкты айткым келет: 
бүгүнкү күнгө чейин абдан аябай адашып жүргөн экемин, анткени урматтуу таксыр сиз ашык 
болуп калган Дульсинеяңыз кандайдыр бир каныша же болбосо сиз жиберген кымбат 
белектерге татыктуу болгон өз алдынча бир чоюлган эмеби деп мен аябай катуу ишенип 
жүргөм. Чынында сиз бискайлыкты, сүргүнгө айдалып бараткандарды Дульсинеяга жибердиңиз 
жана дагы бир тобун жиберсеңиз керек, анткени урматтуу таксыр мен сизге ат кошчу болуп 
кызматка кире элегимде балким сиз бир топ жеңишке ээ болсоңуз керек. Жеңилип калгандарды 
сеньор Альдонсе Лоренсого, жок, менин айтайын дегеним ченде жок сулуу Дульсинея. 
Тобосскаяга жиберип жаткан көрүнөсүз жана мындан ары да жибересиз, ал жибергендериңиз 
анын тизесине жыгылат дейли, андан кандай пайда болду, жакшылап ойлоңузчу? Алар, 
Дульсинея зыгырды тытып же кырманда эгин бастырып жаткан убакта барып калышы мүмкүн 
эмеспи. Мындай ишти иштеп жатканын көргөндөн кийин алардын ачуусу келиши мүмкүн, ал 
эми сиздин аманатыңыз балким адамдын күлкүсүн келтирип ыза кылса да ажеп эмес. 

— Мен сага канча жолу айтам, — деди дон Кихот, — сен оозуңа келгенди оттой берип 
адамды жадатып жиберме келжирексиң, ошондуктан сен бир нёрсени талашууга өзүңдүн чолок 
акылың менен бекер киришесиң. Бирок сенин канчалык акмак экениңи, а менин канчалык 
акылдуу экеними сага түшүнүктүү болсун үчүн айтып өтөйүн, романдарда сүрөттөп жазылгаң 
жана ырдалып жүргөн графиналар, принцессалар жана ааламда жок ашкан сулуулардын 
бардыгы тең чынында жок нерсе. Кимдир бирөөлөр жөнүндө ыр жазуу үчүн акындар аларды 
өздөрү ойлоп чыгарышат, алар бирине бири ашык болгон же болбосо ашык болууга татыктуу 
адамдар экен деп билсин дешет. Альдонсо Сорренсону ааламда жок сулуу, акылдуу кыз, жарык 
дүйнөдө андан жогору даражалуу принцесса жок деп көз алдыма элестетсем мага ким 
тоскоолдук кылат? Ашыктык отун жандыра турган эки нерсе бар, Санчо сен аны билип кой: 
биринчиси, барып турган сулуулук, экинчиси атактуулук, Дульсинеяда бул эки касиеттин экөө 
тең бар. Сулуулук жагынан ага ааламда эч ким жетпейт, жана ал сыяктуу атакка ээ болгондор 
аз. Кыскасы, мен чындыкты айтып жатам деп ойлойм, анткени ал менин көз алдыма абдан 
ашкан сулуу жана жагымдуу асылкеч болуп элестейт, ага Елена да, Лукреция да жана байыркы 
замандагы даңкы чыккан аялдардын бардыгы тең келе албайт. Эл эмне десе ошо дей берсин. 
Эгер наадандар сөккөнү менен акылмандар мени макташат. 

— Сиздин айтканыңыз туптуура урматтуу таксыр, — деп жооп берди Санчо, — сиз 
акылмансыз, а мен эшекмин, буга макулмун... Ай, ай!.. «Эшек» деген бул балекет баскан сөз 
кайдан оозуман чыгып кетти эле. Асылып муунуп калган кишинин үйүндө жиптин эми кереги 
жок деп жип жөнүндө эч ким кеп кылбайт эмеспи. Өзүмдүн сур эшегими мен унутпайт окшойм. 
Кана урматтуу таксыр, катыңызды жазып, мени тезирээк коё бериңиз, болбосо убакыт өтүп 
жатат. 

Дон Кихот жазуу дептерчесин алып, анан мындай оолак боло берип, ойлонуп кат жаза 
баштады. Катты жазып бүткөндөн кийин Санчону чакырып алып, мындай деди: 

— Дульсинеяга жазган катыма көңүл коюп кулак салып угуп тур да, аны жаттап алууга 
аракет кыл. Анткени жолдо баратканда жоголуп кетиши мүмкүн. Тагдырым мага каргаша, 
ошондуктан баарына тең сак болуш керек. 

Буга Санчо мындай жооп берди: 
— Урматтуу таксыр, сиз катты бир, эки же үч жолу көчүрүп жазып туруп, анан мага 

бериңиз, а мен аны жоготпой алып барып берем. Бирок, ал катты жаттап алуу менин колуман 
келбейт, абдан унутчаакмын кээде өзүмдүн атымды да унутуп калам. Деги эмнеси болсо да аны 

www.bizdin.kg



окуп бериңизчи, абдан жакшы жазылган болсо керек. 
— Эмесе мен эмне деп жазган экемин угуп тур, — деди дон Кихот. 

 
Дон Кихоттун Дульсинея Тобосскаяга жазган каты. 

Жогорку даражалуу, өкүмчүл сеньорам! 
 

Сенден ажырап сары оору болуп саргарып, жүрөгүн терең уу баскан рыцарь, ден 
соолуктан өзү ажырап калса да балдан таттуу Дульсинея Тобосская сенин саламаттыгыңы 
тилейт. Эгер сенин айдай жүзүң мени карагысы келбесе, эгер сенин адамгерчилик касиетиң 
мага каршы болсо, эгерде сен ого бетер оюек көрүп мени өлүмгө түртсөң, анда мен бул 
кайгыны көтөрө албайм, анткени ал өтө оор, ошону менен бирге аябай узакка созулчу кайгы. 
Мейримсиз сулуу, ашык-жарым, сүйгөн душманым, мени кандай абалга учуратканың жөнүндө 
кайрымдуу ат кошчум Санчо толук айтып бсрет. Эгерде ырайым кылып мага окардам кылсаң 
анда мен сеникимин, эгер андай болбосо, эмне оюңа келсе, ошону кыла бер: турмуштан кечүү 
менен мен сенин катаалдыгың менен өзүмдүн ашыктыгыма тоюп ыраазы болом — деп 
ишенем. 

 
Өлөөр-өлгөнчө сенин курбуң  

Кайгы Муңдун рыцары. 
 
Бул катты угуп туруп: 
— Атамдын өмүрү менен ант берем, — деп кыйкырып жиберди Санчо, — мындай 

маанилүү катты мен өмүрүмдө эч уккан эмесмин. Урматтуу таксыр, ушуну сиз өзүңүз ойлоп 
таап жазуу менен таң калтырасыз жана «Кайгы Муңдун рыцары» деп койгон колуңуз да куп 
жарашып турат. Урматтуу таксыр, сиз шайтандын өзү экенсиз, чын айта билбегениңиз жок 
экен! 

— Жортуулдап жүрүүчү рыцарь, баарын тең билиш керек деп жооп берди дон Кихот. 
— Кана эмесе, урматтуу таксыр, — деп сөзүн улантты Санчо, — азыр каттын артына үч 

кодик жөнүндө жазып туруп, анан көргөн киши сиздин жазууңузду тааныгандай болсун үчүт 
дапдаана кылып кол коюңуз. 

— Макул, жарайт, — деп дон Кихот мындай деп жазып окуп бере салды: 
 
Урматтуу жээним, мен кетээрде багып тур деп калтырып кеткен беш кодиктин үчөөнү 

ушул катты берүүчү, менин ат кошчум Санчо Пансага бергин. Мен бул жерде андан алган 
үчөөнүн ордуна үч кодикти бергин деп сага буйруп жатам. Үч кодикти берип жана андан 
алгандыгы тууралу тил кат алгандан кийин экөөбүздүн ортобуздагы эсеп-кысабыбыз бүттү 
деп эсептелет. Сиерра Моренанын капчыгайынын ичинде ушул жылы жыйырма экинчи 
августта жазылды. 

 
— Эң сонун, — деди Санчо. — Урматтуу таксыр эми кол коюңуз. 
— Кол коюунун кереги жок, — деп жооп берди дон Кихот, — мен ийри-буйру кылып эле 

жаза салганым жетишет, ал өзү койгон колго барабар келет, үчөөнө гана эмес, үч жүз кодикке 
жетишет. 

— Урматтуу таксыр сизге ишенем, — деп жооп берди Санчо, — болуптур эмесе, мен барып 
Росинантка ээр токуюн, а сиз менин жолум болсун үчүн бата берүүгө даярданыңыз. Мен азыр 
эле жолго чыгам, урматтуу таксыр сиз азыр жасай турган эселектик ишиңизди көргүм келбейг. 
Мен ансыз эле сиздин ашык-жарыңызды таң калтыра турган укмуштарды апыртып айтып 
берем. 

— Жок, Санчо, сен менин эселектик иштеримдин жок дегенде бирер-жарымын көрүп  
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кетүүгө тийишсиң. Ошентсең гана баарын тең өз көзүм менен көрдүм деп карганып-шиленип, 
апыртып айта турган аңгемеңдин баарын көркөмдөй аласың. Бирок өзүң ойлоп апыртып айта 
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тургандарыңын баарынан тең менин эселектик менен иштей турган иштерим ашып түшөт, ага 
сен ишенип кой! 

— Урматтуу таксыр, кудай, арбак үчүн эселек иштерими көр деп мени кыйнабаңызчы. 
Сизге боорум оруп, сөзсүз өкүрүп-бакырып ыйлап жиберем, ансыз деле сур эшегими жоктоп 
ыйлай берип башым шишип кетти, эми мен ыйды кайтадан баштоого кудуретим жетпейт. Эгер 
сиз, урматтуу таксыр кандай гана болбосун өзүңүздүн эселектик иштериңиздин бирер-
жарымын көрсөткүңүз келип турса, анда оюңузга келгенин тезирээк жасай коюңуз. Эгер менин 
оюма койсоңуз, анын бирөөнүн да мага кереги жок. Биз алтын убакытты бекер кетирип 
жатабыз — деп мен сизге жана эле айтпадым беле. Мен канчалык тезирээк кетсем, сиз күтүп 
жана ага акылуу болуп жаткан кабарды ошончолук тез алып келем. Дульсинея муну жакшылап 
билип койсун: эгер ал сиздин жазган катыңызга ылакыйтуу жооп бербей койсо, анда мен алда 
тааланын атынан ант берем, — мен аны урсам да, сабасам да буга көндүрөм. Кечириңиз 
урматтуу таксыр, сизге окшогон жортуулдап жүрүүчү атактуу рыцардын ушундай бирөө үчүн 
жинди болуп кетиши адам чыдарлык ишпи... Жок, ал мени барып айтууга мажбур кылбай эле 
койсун, эгер мен бир нерселерди айтсам ал экөөбүзгө тең жакшы болбойт. Менин ага 
чебердигим бар. Ал мени жакшы тааныбайт, эгер тааный турган болсо, ал менин туулган 
күнүмдө орозо кармайт эле. 

— Чынын айтканда, Санчо сен да мен сыяктуу эле жинди болгонсуң, —деди дон Кихот. 
— Жок, андай эмес—деп жооп берди Санчо,—таксыр мен таптакыр сизге окшогон 

кеңкелес эмесмин, бирок кан кызуулук жагынан сизден ашыптүшөм. Макул, бул сөздү коёлу. 
Урматтуу таксыр, сиз мен кайтып келгенче кандай оокат кыласыз, андан көрө ошону 
айтыңызчы? Койчулардан тамак сурап жейсизби же алардан күч менен тартып алмакчысызбы? 

— Ал жөнүндө камырабай эле кой — деп жооп берди дон Кихот,— менин алдымда эң 
даамдуу тамак турса да, мен ага карабай бул шалбаадагы чөп-чардан, тиги дарактардын 
жемиштеринен башканы жебес элем. Эч тамак ичпей жана өзүмдү ар түрдүү жаман нерселерге 
дуушар кылсам, ошондо гана мен иштей турган зор иштердин мааниси чыгат. 

Буга Санчо мындай деп жооп берди: 
— Таксыр, менин эмнеден чочулаганымды билесизби? Бул жерлер эң эле түнт, ошондуктан 

кайта кете турган жолду таппайм го дейм. 
— Сен жолдун боюндагыларды жакшылап белгилеп ал, — деди дон Кихот, — а мен бул 

жерден алыс кетпөөгө аракет кылам. Адашып калбоо үчүн жана бастырып кеткен изинден 
ажырап калбас үчүн, тиги айланаңда толуп турган бутактардан көбүрөөк кесип ал да, түз жерге 
чыкмайынча жолду карата бирден таштай бер, мына ошол белги менен өтө эле чатыш жолдо 
түптүз Тезеяга чыккандай кайта келгенде мени таап аласың. 

— Макул, мен нак ошондой кылам, — деп жооп берди Санчо Панса. 
Санчо жалбырактуу бир нече бутакты жулуп алды, андан кийин дон Кихот жолуң болсун 

деп ага бата берди, ошентип акырында экөө көздөрүнүн жашын көлдөй төгүп ажырашты. Санчо 
Росинантка минди да, дон Кихоттун өзүңдү кандай көрсөң атты да ошондой кылып жакшылап 
көз салып бак деген буйругун алып, мейкин жаткан талааны көздөй жол тартты. Бирок, жүз 
кадам бастырып кете элек жатып Санчо кайта келип мындай деди: 

— Сиз туура айтасыз таксыр, жок дегенде эселектик иштериңиздин бирер-жарымын көрүп 
кетишим керек экен, антпесем мен көрбөгөндөрүмү көрдүм деп айтып каргансам, күнөөгө 
батам го. Сиздин ушул жерде жалгыз калып жаткандыгыңыз барып турган эселектик экенин 
билем. 

— Санчо, мен эмне жөнүндө айтып, кулагыңа кумдай куйдум эле, — деди дон Кихот. — 
Бир аз токтой тур, мен сага бир демелерди көрсөткөнчө сен «Жараткан жалга» деген дубаны да 
окуп үлгүрө албай каласың. 

 
 
 
Шашып-үшүп тыш кийимдерин чечип, көйнөкчөн болуп биздин рынарь көпкө ойлонбой 

туруп эле эки секирди, анан бир эки жолу оңкобашы атып кетти: Санчого мына ушул эле 
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жетиштүү болчу, ал өзүнүн таксырынын мындан кийинки эселектик иштерин көргүсү келбей 
Росинанттын башын бура тартып, шашылып жолго чыкты. 
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20-Г Л А В А. Мында дон Кихоттун Сиерра Морена капчыгайындагы 
көрсөткөн эрдиги жана Санчо Пансанын эмне болгондугу баяндалат 

 
Жалгыз калгандан кийин дон Кихот оңкобашы атып, ары-бери секиргенин коюп, асканын 

кылда чокусуна чыгып барды да, терең ойго чөмүлдү. Ал ойго азыр эле эмес, мындан мурда бир 
нече жолу чөмүлгөн болчу: Анда — кимди туураш керек, каардуу Роландыбы же асан кайгы 
Амадисти — туурасамбы? деген ойдо эле. 

— Роланддын каарман рыцарь экендиги эл-журттун баарына тең белгилүү — деди ал өзүнө 
өзү: бирок, анын касиетинин баарын мындай коё туруп, анын кантип жана эмне үчүн акылынан 
ажырагандыгын карап көрөлү. Анын ашык-жары Анджелика андан жаш мавр Медосту артык 
сүйүп кеткендигин билер замат эле жинди болуп кеткен. Эгер менде андай нерсе такыр 
болбогондон кийин, мен анын кенкелестигин кантип туурайм? Антмек түгүл менин Дульсинея 
Тобосскаям ак көңүлдүү, адилеттүү кыз жана ал эч убакта убададан танып кете элегине мен ант 
бере алам. Эгер буга шектенип каарман Роландга окшоп акылыман ажырай баштасам, анда мен 
аны катуу кайгыга салган болоор элем. Ошону менен бирге Амадис Гальский акылынан ажырай 
электе, эч бир эрдигин көрсөтө электе эле ашыктык отуна жануу жагынан бүткүл дүйнөгө атагы 
чыккан болчу. Анын тарыхында мындай деп айтылат,— Ориона деген сеньора өзүм руксат 
бермейинче менин көзүмө көрүнчү болбосун деп буйрук берген кезде, элден-журттан безип 
жүргөн бирөөнү ээрчитип алып Пенья Побреге деген жерге кетип калат да, жанын кудайга 
тапшырып берип, анын кайгы-муңун алда таала угуп ырайым эткенче ыйлап ботодой боздой 
берген. Эгер мунун бардыгы тең чындык болсо (албетте, чындыгында шек жок) анда эмне үчүн 
мен дырдай жыпжылаңач болуп алып, мага эч кандай зыян келтирбеген дарактарды эмне үчүн 
сындырып жатам? Мен эңсеп, суусаган кезимде суусунумду кандыра турган бул будактын 
мөлтүрөгөн тунук суусун эмне үчүн ылайлап жатам? Ошентип, Амадистин түбөлүк даңкы 
жашасын, дон Кихот Ламанчский ошонун жолун жолдосун. Чыны менен Дульсинеям мени эч 
убакта жек көргөн эмес, жана баш тарткан да эмес, бирок мен андан айрылып жалгыз 
олтурганым — деле жетишпейби? Ошентип эми тезирээк ишке киришейин! Жараткан алда! 
Амадистин даңктуу иштеринин баарын тең тезирээк менин эсиме сал! Бул даңктуу рыцарды 
туурап, кайсынысынан баштайм, ошону мага үйрөт. Өзүнүн жанын кудайга тапшырып коюп 
дуба кылып сыйынууну жакшы көрчү, мына ушунусу эсимде. Демек, дуба кылууга тезирээк 
киришейин. Бирок теспени кайдан табам? 

Бирок, ал бат эле чечти: өзүнүн көйнөгүнүн этегинен далдайтып жулуп алып, аны он бир 
жеринен түйдү. Ал түйүндөрдүн бйри башкаларынан чоң түйүлдү, ошентип теспе даяр болду. 
Мына ушул теспенин жардамы менен ал, Сиерра Морена тоосунда жалгыз калган кезинде 
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миллиондогон дубаны окуп чыкты. Тобо кылдырып жубата турган элден-журттан безип жүргөн 
сопунун жанында болбогондугу гана аны кайгыртты. Иштей турган иш жок болгондуктан дуба 
окуп, кудайга жалынып-жалбаруу менен гана күн өткөрүүгө туура келди. Калган убакта ал 
шалбааны аралап кыдырып жүрдү жана өзүнүн кайгы-муңу жөнүндө зардуу ырларды ойлоп 
чыгаруу менен же Дульсинеянын даңкы үчүн обонго салып ыр ырдап өткөрүп жатты. Ал 
ырларды дарактардын кабыгына жана кумдун үстүнө жазып жүрдү. Анын ырларынын ичинен 
бирөө гана сакталып калыптыр: 

 
Көз жиберсем чар тарап, 
Ыргалат шибер бак-дарак. 
Арманым айтам баарыңа  
Кулагың салгын маа карап. 
Кубатым кетип алсырап, 
Дульсинейден алыстап, 
Ботодой боздоп дон Кихот  
Айласыз турат жалдырап. 
Каргаша түйшүк каптаган, 
Жолуктум буга мен кайдан, 
Көзүмдүн жашы көл болуп  
Ал селдей агып батпаган. 
Дульсинейден алыстап  
Жүрөгүм согуп бек каккан  
Шордуу болдуң дон Кихот  
Канткенде айла табалам. 
 
Жортуулдап жүрүп таппадым, 
Кайдасың сулуу аппагым? 
Муң азапка бөлөнүп, 
Кайгыга терең батамын. 
Айланам аска капчыгай  
Тумчугуп жалгыз жатамын. 
Ботодой боздойт дон Кихот, 
Өттү го сулуу азабың. 
Көрсөң боло Дульсиней, 
Көзүмдүн жашын акканын. 

 
 
Ал өзүнүн убактысын төмөнкүдөй өткөрдү: дуба кылып сыйынды, ыр чыгарды, онтоду, 

улуп-уңшуду жана айланадагы токойлордун арасындагы арбак-сарбактарга жана ошондой эле 
булактардын кудайына да, жалооруп чыккан жаңырыкка да кайрылды, ботодой боздогон 
үнүмдү угуп, ага жооп берип жардамдаш болгула да көңүлүмдү тынчыткыла деп жалынып 
жалбарды. Ал тамак боло турган чөптөрдү издеп таап жеп жүрдү, ал чөптөр анын бирден-бир 
оокаты болду. Эгер Санчо үч күндөн кийин эмес, үч жумадан кийин келсе, анда ал Кайгы-
Муңдун рыцарын өзүнүн тууган энеси тааныбай калгандай жаачыдай апарык болуп калган 
кезинде тапмак эле. 

Ал эми ыр ырдап, ак уруу менен алек болуп жаткан биздин рыцарды тим коюп, өзүнүн 
рыцарынын тапшырмасын орундатуу үчүн жолго чыккан Санчо Пансанын эмне болгондугу 
жөнүндө баяндап берели. Сиерра Морена капчыгайынан чыгып, кара жолго туш келгенден 
кийин, Санчо, Тобосого бара турган жолду издеп жүрүп, күтүлбөгөн жерден бир мейманканага 
туш келди, ал жерде жакын эле арада жуурканга салынып алып асманды көздөй ыргытылган 
болчу. Чаңкай түш маалы эле. Санчо айтор бир ысык тамак ичип кубаттанып алсам деп ойлоп, 
дарбазаны көздөй бастырып баратты да, бирок бул мейманканада алиги күнкүсү эсине түшө 
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калып, ыргылжың болуп токтой калды. Асманды көздөй ыргып жатканы көз алдына дапдаана 
элестеп жатты. Ыргылжың болуп, эмне кылсам деп ойлоп турган кезинде, дарбазадан эки киши 
чыгып келди, алар Санчону дароо эле таанышты. Алардын бири жолоочуга кайрылып: 

— Сеньор лиценциат айтыңызчы, Санчо болуп жүрбөңүз? Анткени, укмуштуу окуяларды 
издеп биздин идальго менен бирге сапар тарткан болчу деп дон Кехандын кызматкер аялы 
айткан эле. 

— Нак ошонун өзү,— деп жооп берди лиценциат,— анан анын мингени идальгонун аты. 
Алар Санчону дароо эле тааный коюшту, анткени алар дон Кихоттун китептерин жазалаган 

поп менен чач тарач болчу. Санчо Панса менен Росинантты тааныгандан кийин, дон Кихот 
жөнүндө сурамжылап билүү үчүн алар ошол замат эле анын жанына басып келишги. Поп, 
Санчо Пансага мындай деп кайрылды: 

— Достум Санчо Панса, сенин таксырың кайда? 
Таксыры кайда жана кандай абалда калгандыгын Санчо алардан жашыргысы келди, 

ошондуктан мындай жооп берди: менин таксырым эң зор иштер менен колу бошобой жатат, 
бирок ал кандай иш экенин көзүмү чукусаңар да айта албайм,—деди. 

— Ой Санчо Панса,— деди чач тарач,— эгер сиз анын кайда экенин бизге айткыңыз 
келбесе, анда аны өлтүрүп коюп, тоноп алган экен деп, ойлойбуз, анын үстүнө сиз идальгонун 
атын минип алыпсыз. Бул чобур аттын кожоюнун бизге таап бериңиз, болбосо оң таппай 
каласыз. 

— Сиздер мени бекер эле коркутуп жатасыздар,— деп Санчо жай баракат жооп берди.— 
Мен бирөөнү өлтүрүп коюп, аны тоноп алчу адам эмесмин, бешенесине жазылып, ажалы 
жетип, күнү бүткөндөр же жаңы кудайга керек болгондор өлө берсин. Менин таксырым тоо 
арасында калды, ал жерде өзүнөн-өзү азап тартып ракаттанып жатат. 

Санчо ошол замат эле дон Кихот менен өзүнүн кандай окуяларга учурагандыгын жана 
таксырынын азыр кайсы жерде калганын токтобой жана дем албай айтып берди. Сөзүнүн 
акырында Санчо: Лоренсо Корчуэлонун кызы Дульсинея Тобосская деген сулууга кат алып 
баратканын, дон Кихот ал сулууну өлө сүйүп калганын айтты. Санчо Пансанын айткан 
сөздөрүнө поп менен чач тарач айран-таң болуп калышты. Алар дон Кихоттун кеңкелестигин 
жана рыцардык фонтазиясын мурда эле билишчү, бирок ошондой болсо да анын азыркы кылган 
иштери жөнүндө укканда айласыздан айран-таң болушту. Алар Санчо Пансадан дон Кихоттун 
Дульсинеяга жазган катын көрсөткүн деп сурашты. Ал кат жазуу дептерчесинин ичинде жана 
аны мага жолдо баратып биринчи эле токтогон жерде бөлөк бир барак кагазга бирөөгө 
көчүртүп ал деген болчу деп жооп берди Санчо.— Эгер катты көрсөтө турган болсоң, анда мен 
сулуулап көчүрүп берейин Санчо деп жооп берди поп. Санчо Панса жазуу дептерчесин алып 
чыгуу үчүн колун койнуна салды, бирок тапкан жок, анткени катты Санчого берүүнү унутуп 
коюп дон Кихоттун өзүндө кала берген болчу, ал бул тууралу ага эстетүү Санчонун оюна да 
келген эмес. 

Мындай болгондон кийин Санчонун каны-сөлү качып кубарып кетти, чөнтөктөрүнүн 
баарын тең аңтарып-теңтере баштады. Жазуу дептерчеси жок болгондон кийин Санчо эмне 
кылаарын билбей, шашып калды. Айла куруп, өтө кайраттанып эки колу менен өзүн-өзү 
сакалдан алып, бир топ кылын жулуп алды, андан кийин өзүн-өзү жаакка беш-алты чаап 
жиберди. 

Муну көргөндөн кийин поп менен чач тарач айран-таң калышты да:— эмне үчүн өзүңдү-
өзүң азапка салып жатасыз, эмне болуп кетти,— деп сурашты. 

— Эмне болуп кетти дейсиңерби? — деп жооп берди Санчо.— Болгондо да оң таппай 
калды, анткени ар биринин бир сепилдик баасы бар үч кодикти бир заматта жоготуп олтурам. 

— Сиз эмне деп жатасыз?— Сиз кандайча болуп дароо эле үч эшектен айрылып калдыңыз? 
— деп сурап калды чач тарач. 

 
 
 
 

www.bizdin.kg



 
 
 
 
 
 
— Мен жазуу дептерчесин жоготуп жибердим,— деди Санчо,— анын ичинде Дульсинеяга 

жазылган каттан башка, менин таксырымдын өзүнүн жээнине жазып берген каты да бар болчу. 
Ошол кат боюнча анын жээни мага үч кодик бериши керек эле. 

Санчо ошол замат эле өзүнүн сур эшегинин жоголуп кеткендиги жөнүндө айтып берди. 
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Поп анын көңүлүн көтөрүп, кой күйкөлөнбө, таксырың табылгандан кийин мен аны көндүрөм, 
ал айтканынан кайтпайт, бирок бул жолу айрым бир барак кагазга тил кат жазып берет. Жазуу 
дептерчесине жазылган тил каттын закон боюнча эч кандай күчү жок. 

Мына ушул сөз айтылгандан кийин Санчо тынчып калды. 
Дульсинеяга жазылган катка анчалык кайгырган жерим жок — деди ал.— Анткени мен 

анда жазылган сөздүн баарын тең жат билем, көчүрүп жазчу кишиге жатка айтып берүүгө 
жарайм. 

— Андай болсо, бизгө эле айтып бериңиз, биз аны жазалы — деп өтүндү чач тарач. 
Санчо Панса желкесин тырмап, асманды бир, жерди бир карап койду да, бир манчасынан 

тырмагынын жармысын тиштеп ыргытып жиберип, эмне деп айтаар экен деп чыдамсыздык 
менен күтүп тургандарды бир топ кыйнап туруп, анан кыйкырып сүйлөдү: 

— Мени шайтан бассын лиценциат! Ал каргыш тийгир катты азыр эле жатка билип турдум 
эле, бирок атайлап кылгансып дароо эле унутуп койдум. Бирок ал каттын: «Улуу даражалуу 
жана ичи кең сулуу» деп башталганын билем. 

— Жок, сиз чаташтырып жатасыз Санчо,— деп чач тарач буга макул болгон жок.— Анын 
«ичи кең» деп жазышы мүмкүн эмес. Катта «Ээлөөчү» же «бийлөөчү» деген сөз болушу керек. 

— Нак ошол сиз айткандай,— деп макул болду Санчо.— Андан ары дагы эсимде калганы 
бул: «Самсаалаган жана уйку кеткен, урматтуу сулуу сиздин колуңуздан өбөм, катаал жана 
белгисиз сулуу» деген сөздөр бар болчу, анан дагы ал сулуунун ден соолугун тилеп, оору-
сыркоо тийбесин деп да жазылган, мунун баары тең эң сонун жазылган. Каттын акырында: 
«Өлөөр-өлгөнчө сиздин курбуңуз Кайгы-Мундун рыцары» деп кол коюлган болчу. 

Поп менен чач тарач боору катып жыгылганча күлүштү да, унутпай жаттап алганын карачы 
деп макташып, анан ал сөздөрдү жаттап, жазып алуу үчүн дагы эки жолу кайталап айткын деп 
сурашты. 

Санчо сандырактап оозуна келген сөздөрдү айтуу менен дагы бир нече жолу кайталады. 
Анан өзүнүн таксырынын иштеген иштеринин бардыгын толук айтып берди. Бирок өзүн ушул 
мейманканада жуурканга салып алып асманды көздөй ыргытканын уялып айткан жок. Сөзүнүн 
акырында ал мындай деп билдирди: эгер Дульсинея Тобосская ага жакшы жооп бере турган 
болсо, таксырым дагы жаңыдан укмуштуу окуяларды издеп жолго чыгат, анан император же 
жок дегенде король болот, (экөө мына ушундай деп макулдашып сүйлөшүп алышкан) дон 
Кихоттун эрдиги мекен колунун күчүнө караганда бул иш оңой эле орундалат. Ал эми бул иш 
ордунан чыгып калса таксырым мени (ал сизге чейин Санчо тул калат, анткени ансыз мүмкүн 
эмес да) жер үстүндөгү бай мурасы бар жана жерди көп ээлеген бир императрицага үйлөндүрөт 
деди. Тегерегин суу курчап жаткан аралга, же кичинекей аралчага караганда бул алда канча 
өйдө эмеспи. Мунун бардыгын Санчо эч таң калбай жана акмактарча кыймыл этпей туруп 
айтканда, аны угуп тургандар дагы айрантаң калышты да анан: мына бу байкуш, дон Кихоттун 
дөөрүгөнүн жугузуп алып, акылынан ажырагандан кийин, анда мунун таксыры кандай абалда 
болмок эле? деп ойлоп калышты. Санчонун жакшы үмүтүнөн көңүлүн айнытпас үчүн жана 
эрмек болушуп ооздоруна келгендерин оттоо менен анын көңүлүн эргитип поп менен чач тарач 
дон Кихоттун ден соолугу үчүн дуба кылып сыйынып кудайдан суран, деп Санчого кеңеш 
беришти. Анан дагы мындай деп кошумчалады: сенин таксырың епископ же андан да жогорку 
даражалуу атакка жетүү жөнүндө айтпаганда да келечекте император болом деген ою оңой-
олтоң эле иш жүзүнө ашат. 

Буга Санчо мындай деп жооп кайтарды: 
— Сеньорлор, эгер тагдыр ишти башка жакка буруп жиберип, менин таксырым император 

болгусу келбей, епископ болгусу келсе, анда жортуулдап жүрүүчү епископтор өздөрүнүн ат 
кошчуларына эмне берет деп мен сиздерден сурар элем? 

— Алар, адатта өздөрүнүн ат кошчуларына чиркөөнүн бир кирешелүү жерин берүүчү эле, 
башкача айтканда поп кылып коюучу — деп Жооп берди поп. 

— Бирок ал үчүн — деп Санчо өзүнүн макул эместигин айтты, ат кошчу бойдон болушу 
керек го, ошону менен бирге жок дегенде динчилер дуба кылып сыйынган кезде кызмат кыла 
билиши керек го, эгер андай болсо мен байкуштун шору! Анткени менин аялым бар! Анын 
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үстүнө Алиппээнин а деген арибин билбейм, ошондуктан чиркөөнүн кызматын кантип 
үйрөнмөк элем. Менин таксырымдын башына жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын адаты 
боюнча император болбой, епископ болом деген ой келсе, анда мен эмне кылам? 

— Кайгырбай эле коюңуз досум Санчо,—деди чач тарач,— сенин таксырыңан епископ 
болбой эле, император бол деп биз өтүнүп сурайбыз. Ага императордун тажысы, епископтун 
селдесине караганда көбүрөөк жарашат, анткени илимге караганда аскерлик кызмат жакын 
эмеспи. 

— Мага да ошондой көрүндү,— деп жооп берди Санчо,— бирок менин таксырым, бардык 
ишке жөндөмдүү экенин мен сиздерге айтып коёюн. А мен мындай деген ойго келдим: ал өзү да 
эрдигин көрсөтүп, мени да олжого тундура турган жолго түшүрө көр деп мен кудайдан тилейм. 

— Сиз акылдуу иш кылып жатасыз — деди поп,— ошол ишти иштөө менен сиз кайрымдуу 
христианин экениңизди билдиресиз. Ал эми сиздин айтканыңызга караганда пайдасыз азапты 
тартып жаткан сиздин таксырыңызды тезирээк куткаруу үчүн чара көрүшүбүз керек. Муну 
кандайча кылуу керек экендигин, жүрүңүз мейманканага кирип ойлонолу. Ошону менен бирге 
кечкирип калды, эчак эле шам-шум этип алышыбыз керек. 

Буга Санчо мындай деп жооп берди: —сиздер кире бериңиздер, мен ушул дарбазанын 
алдында күтүп турам. Мейманканага кирбеген себебим бар, аны сиздерге кийин айтып берем. 
Мен шам-шум эткидей ысык бир аз бир деме ала чыгыңыздар, баса Росинант үчүн сулу ала 
келиңиздер—деп сурады. Поп менен чач тарач мейманканага кирип кетишип, бир нече 
минутадан кийин тамак алып келип беришти да, анын тагдырына зор кол кабыш кылган 
шордуу идальгону үйгө алып келүүгө кантип көндүрөбүз деп өздөрүнчө акылдашып жатышты. 
Акыры поп, дон Кихоттун көөнүнө жага турган жана өздөрүнүн ойлогон оюна туура келе 
турган бир ишти ойлоду: Мен жортуулдап жүрүүчү принцесса болуп кийинейин, а сен менин ат 
кошчум бол. Мына ошентип алып тоо арасында жаткан дон Кихотту көздөй жөнөйлү — деди. 
Кордук көрүп, азап чеккен жана бардыгынан ажыраган кыз дон Кихоттон жардам сурамак 
болот. Ал кыз дон Кихоттон: ырайымсыз сыйкырчыдан кегимди алып бер, ал үчүн мен кайсы 
жакка ээрчитсем, ошол жакты көздөй жүр деп жалынмакчы болот. Ошону менен бирге бул 
өтүнүчтү орундатмайынча бетиндеги парданы албоого, берген суроолорго жооп бербөөгө андан 
руксат сурай турган болду. Дон Кихот мына ушул алдоого көнөт, ошентип аны өзүнүн элине, 
жерине алып келе алабыз, деп ишенди поп жана ал үйүнө баргандан кийин анын болуп 
көрбөгөн кеңкелестигине каршы бир дары табылып калаар деп ойлоду. 
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21-Г Л А В А. Мында өзүнө-өзү тилеп алган азап-тозоктон дон Кихоттун 
кандайча жол менен кутулгандыгы баяндалат 

 
Чач тарачка поптун планы жагып калды, ошондуктан алар ошол замат эле ишке 

киришишти. Мейманкананын ээсинин аялынан юбка, башты байлай турган жоолук сурап 
алышты да, алардын ордуна поптун жаңы чепкенин калтырды. Чач тарач күрөң буканын 
куйругунан узун сакал жасап алды. Бул куйрук мейманкананын керегисинде илинип турчу, 
кожоюн анын ичине өзүнүн тарагын салып койчу адаты бар эле. Эмне үчүн мындайча жасанып 
алдыңар деп сурады кожоюндун аялы. Поп ага дон Кихоттун эселектиги жөнүндө, укмуштуу 
окуяларды издеп үйдөн чыгып анын кезип кеткендиги жөнүндө баяндап берди. 

— Азыр шордуу идальго,— деп ал өзүнүн аңгемесин аяктады,— сиздердин мейманкага 
жакын эле жердеги аска тоодо сандалып жүрөт. Биз аны алдап ал жактан алып чыгып, үйгө 
алып баралы деп ойлодук, ал үчүн биздин бирибиз аял болуп кийинип алалы дедик. 

Кожоюн, аялы экөө бальзам дарысын даярдаган алиги жиндинин нак өзү экенин биле 
коюшту. Алар өздөрүнүн мейманканасында болгон окуя жөнүндө толук айтып беришти, анан 
ал рыцардын ат кошчусун жуурканга салып алып асманга ыргыткандары тууралуу да айтып 
беришти. Санчонун мейманкананын ичине кашайып эле кирбей, жашырып айтпай койгон 
сырын поп менен чач тарач эми билип алышты. Алардын ойлогон оюна макул болуп, 
кожоюндун аялы попту абдан сонун кылып жасап кийиндирди: кендиги алакандай келген кара 
баркут узатасынан тилке-тйлке кылып үстүнө бастыра тигилген нооту юбканы жана ак жибек 
боосу бар жашыл баркут кофтасын кийгизди. Аялдардын башына салынчу жоолугунун ордуна 
поп өзүнүн түндө кийчү малакайын кийип туруп, мандайына узун кара чүпүрөк тартып 
байлады, дагы бири менен бетин жана сакалын жаап көргөзбөй калгандай кылып пардага 
окшогон бирдеме жасап алды. Башына чондугу кол чатырдай болгон калпак кийип алды да, 
плащга оронуп туруп качырга аялдарча минди. Күрөң өгүздүн куйругунан жасалган сакалы бел 
курчоосуна чейин жеткен чач тарач экинчи качырга минди. Андан кийин баары менен, ошону 
менен бирге иштериңиздин ийгиликтүү болушун тилеп теспе тартып, дуба кыламын деп 
убадасын берген Мариторнес менен да коштошушту. Балким алда таала анын тилегин кабыл 
кылып, өтө кыйын жана христиандык акыйкаттуу иште алардын иши илгери болуп калаар. 
Бирок, мейманканадан чыга элек жатып эле поп, кой мындай жасанып алып чыкканым 
жарабайт деген ойго келди, анткени диний адамга абдан жакшы ниет менен болгон күндө да 
аялча кийинүүгө болбойт деди. Бул жөнүндө ал чач тарачка айтты да, экөөбүз алмашып 
кийинелик деп суранды, анткени баарынан тең ажыраган кыздын ролун чач тарач, анын ат 
кошчусунун ролун поп аткарса дурус болот, эгер ушундай болсо поп өзү баркын кетирбейт. 
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Ушул жөнүндө алар сүйлөшүп турган кезде алардын жанына Санчо бастырып келип калды да, 
алардын жасанып алганын көрүп боору катканча күлдү. Бул күлкү ого бетер поптун жинине 
тийди, ошондуктан ролдорубузду алмашалык деп чач тарачты дагы катуу кыстай баштады. 
Акыры ал буга макул болду, бирок дон Кихот жашынып жүргөн капчыгайга барганда гана 
алмашып кийинем деди. Андан кийин поп чач тарачка, сен өзүңдү кандайча алып жүрүшүң 
керек жана сени ээрчиш үчүн дон Кихоттун сезимин кандайча кылып ойготуу керек экендигин 
айтып үйрөтө баштады. 

Акырында бул сөздөр Санчону эриктирип жиберди, эмесе мен мурда бара берейин да дон 
Кихотту издеп табайын деп сунуш кылды. Митаам Санчо: сиздин жазган катыңызды 
Дульсинеяга алып барып бердим, ал менден өзүнүн рыцарына салам-дубасын жиберет, ошону 
менен бирге дароо калбай мага келсин деди деп өзүнүн таксырын алдамакчы болот, 

— Дон Кихотту ал жерден алдап чыгаруу үчүн балким ушул эле жетишээр. Андай болсо 
кымбаттуу таксырлар сиздер кыйналбай эле коюңуздар — деп кошумчалады Санчо. 

Бул ой биздин досторубузга өтө жагып калды, ошондуктан алар эч ыргылжың болбой эле 
Санчонун сунушуна макул болушту. Алар Санчо менен мындай деп убада кылышты: биз бир аз 
кечирээк барабыз да, капчыгайдын ичинде сен белги салып кеткен жерге чейин жетебиз дешти, 
Бул кезге чейин Санчо дон Кихотту издеп таап алып, аны менен сүйлөшүп поп менен чебер 
Николастын жолунан тосуп чыкмакчы болду. Санчо аларга кайсы жол менен баруу керек 
экендигин толуктап айтып берди да чаап жөнөдү, ал эми биздин достор болсо бош убакта 
планды дагы бир жолу кеңешип талкуулап алалы деп мейманканага кайтып келишти. 

Мындайча айтканда поптун кийим алмаштырып кийгени мейманканадагылардын көңүлүн 
бурду. Жолоочулардын ичинде жол жүрүп баратып токтогон бир өтө сулуу, жаш аял 
күтүлбөгөн жерден туш келип калды. Кожоюндун аялы ал сулууга поптун планы жөнүндө 
өзүнүн билгенин айтып берди, ал сулуу бул окуяга өтө кызыккандыктан поптун планын 
толугураак уккусу келди. 

Биздин досторубуз шордуу идальгонун тарыхын ал сулууга дилгир болуп айтып беришти. 
Анын тарыхын айтып жаткан кезде биздин рыцарды ак ниеттүү, кең пейил жана эр жүрөк адам 
дешип аябай мактап салышты. Саякаттап жүргөн Доротея деген жаш аял бул аңгемени угуу 
менен көңүлү элжиреп кетти. Ал өзү да рыцарлардын романдарын жакшы көрүүчү жана 
Амадис менен Роланддын эрдик иштерине суктанчу. Ошондуктан ал аял шордуу дон Кихоттун 
тарыхына эт жүрөгү элжиреп кетти да, биздин досторубуздун жашпы ишине жардам бермекчи 
болду. 

Күлүмсүрөп попко кайрылып туруп,—ыза көргөн кыздын ролун сизден жакшыраак аткара 
турганыма ишенем деп кошумчалап койду. Ошону менен бирге жортуулда жүргөн рыцардан 
жардам сураган кыздын кандайча сүйлөшүү керек экенин да билем. 

— Сизди бизге жардам берсин деп тагдыр өзү жиберип жатат,— деп жооп берди сүйүнүп 
кеткен поп.— Биздин сизге айта турган алкышыбызды айтууга сөз жетпейт. Эми тезирээк ишке 
киришүүбүз керек. 

— Мен кийинип азыр даяр болом деп Доротея кожоюндун аялынын бөлмөсүнө кирип 
кетти. Бир аздан кийин ал кымбат кездемеден тигилген сонун көйнөк кийип, жашыл кездемеден 
тигилген жука чепкен жамынып, моюнуна шуру тагынып, колуна билерик салынып биздин 
саякатчылардын жанына келди. Поп менен чач тарач анын сулуу сымбатына жана жасанып 
кийинип алганына аябай кубанып кетишти да, бир минутка кечикпей жолугушамын деп Санчо 
Панса менен убадалашып койгон жерди көздөй жөнөмөк болушту. 

Эртеси алар убада кылып белгилешкен жерге келип жетишти да, Санчону күтүү менен аска 
таш жана дарактарды аралап агып өткөн булагы бар аяңда олтурушту. Алар Санчону өтө көпкө 
күтүп калышты. Санчонун кармалып калгандыгына поп менен чач тарачтын чый-пыйы чыгып 
тынчы кетип, өздөрүнчө ой жоруп жатышты. Акыры алар катуу сүйлөгөн добушту угуп, ал 
Санчонун үнү экенин биле койду. Поп аны тосуп чыкты. Дон Кихот кайда деп анын чочулап 
сураган суроосуна, Санчо мындай деп жооп берди: таксырымды таптым, бирок, жыпжылаңач 
болуп бир гана көйнөгүнөн башкасынын баарын чечинип салыптыр, алсырап өңү саргайып 
кетиптир, ачкалыктан өлө турган болуптур, ошондо да өзүнүн Дульсинеясынын атын айтып 
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ичинен дем алып коёт деди. 
— Сеньор рыцарь мени көргөндө абдан кубанып кетти,— деп, сөзүн улантты Санчо,— 

бирок, бул жерлерди дароо таштап, Тобосого келсин деп Дульсинея буйрук берди деп айтсам, 
ал мага: анын урматы үчүн эрдик иштерди көрсөтмөйүнчө анын көзүнө көрүнө албайм деп 
жооп берди.— Эгер ушинте берсе,— деп сөзүн улантты Санчо Панса,— анда менин таксырым 
эч качан император боло албай турган коркунуч тууп жатат, анда жогорку даражалуу атак алуу, 
байып калуу жөнүндөгү менин үмүтүм үзүлөт. Ошондуктан бул ээн талаадан аны алып чыгуу 
үчүн кандай гана болбосун бир чара колдонуш керек. 

Кандай да болбосун бул ишти орундатабыз деп поп Санчонун көңүлүн жайлоого шашылды. 
Поп менен Санчо Панса мына ушинтип сүйлөшүп олтурушуп, чач тарач менен Доротея 

калган жерге жетип келип калышты. Доротеянын укмуштай сулуулугуна жана сонун 
кийимдерине дал болуп калган Санчо поптон мына бул сулуу ким деген эле, анан ал мындай 
ээн жерде эмне издеп жүрөт деп сурады. 

— Тууганым Санчо,— деп жооп берди поп,— бул суйкайган сулуу Микомикон деген улуу 
королевствосунун королунун кызы, запкы көрсөткөн каардуу дөөдөн куткарып калуу үчүн ал 
сиздин таксырыңызды издеп жүрөт. Дон Кихот деген кайрымдуу рыцарь бар деген, кабарды 
угуп, ал Гвинеядан ушул жерге чейин издеп келип олтурат. 

— Бали, буга мен түшүнөм! Бул жакшы иш,—деп кыйкырып жиберди Санчо Панса,— 
урматтуу таксыр, эгер менин таксырым сиз айтып жаткан карасанатай дөөнү өлтүрүп, ыза 
кылгандык үчүн өч алып берип, каардуу немени жеңсе андан да жакшы болот. Бир сөз менен 
айтканда эгер ал сыйкырчы болбосо, биринчи эле салгылашууда жеңип чыгат, анткени менин 
таксырым сыйкырчыларга үстөмдүк кыла албайт. Урматтуу таксыр, сеньор лиденниат сизден 
бир гана нерсе жөнүндө өтүнүп сурайм, аным бул: менин таксырым епископ болууга ой кылабы 
деп мен өтө чочулайм, ошондуктан урматтуу таксыр сиз аны мына бул принцессага тезирээк 
эле үйлөн деп акыл айтыңыз. Мына ошондо гана аны эч ким епископ даражасына жеткире 
албайт, ошентип ал бир падышачылыкты оңой-олтоң эле жеңип алат, анан менин тилегимдин 
баары тең иш жүзүнө ашат. Мен кабыргам менен кеңешип жакшылап ойлоп койдум, эгер менин 
таксырым епископ болуп алса, анда мени кайгы-муң басты дей бер, анткени мен чиркөөгө 
жараксыз кишимин. Мен аялым, балдарым бар үй-бүлөлүү киши эмесминби. Албетте аялым 
менен ажырашууга болот, бирок ал үчүн көп, узак убара болуш керек. Мына ошондуктан эгер 
менин таксырым ушул суйкайган сулууга — тезирээк үйлөнүп жиберсе жакшы болор эле, анын 
атын билбейм, ошондуктан башка деп атын атабай эле коёюн. 

— Анын аты,— деп жооп берди поп,— королевствонун наамында принцесса Микомикон 
дейт. 

— Түшүндүм,— деди Санчо.— Өздөрүнүн туулган жерлеринин наамы боюнча атап жүргөн 
адамдарды көп көрдүм, маселен: Педро де Алькала, Хуан де Убеда, Диэго де Вальядолид: ал 
эми Гвинеяда болсо, королевалар өздөрүнүн атын королевстволорунун наамында атап ала 
турган салт болсо керек го. 

— Балким ошондой болсо керек,— деди поп. Ал эми сиздин таксырыңыздын үйлөнүшү 
жөнүндө, колуман келген күчүмдү аябайм, ушул принцессага үйлөн деп ынандырам. 

Санчо поптун берген убадасына толук канааттанып калды, ал поп болсо, анын ак 
көңүлдүүлүгүнө, ошону менен бирге өзүнүн таксырынын эселектигин абдан бат жугузуп 
алгандыгына айран-таң калбай койгон жок. Мына оглол убакта Доротея поптун качырына 
минди, ал эми чач тарач болсо өгүздүн куйругунан жасалган сакалды ээгине байлап алды. Анан 
алар Санчодон дон Кихотту көздөй алып баргын, бирок, поп менен чебер уста Николас экөөнө 
жолуккандыгы жөнүндө рыцарга айтпагын дешип катуу тыюу салышты. 

Санчо унчукпайын деп убада берди, андан кийин Доротея узатуучуларды ээрчитип алып 
жолго чыкты. Алар бир милдин төрттөн үч бөлүгүнчө жол жүрө электе эле кийимдерин 
кийинип, бирок курал-жарактарын колуна ала элек биздин рыцарды көрүп калышты. Анын 
таксыры нак ушул экенин Доротея Санчо Пансадан угуп билгенден кийин өзүнүн минген 
качырын темине бастырып, тайманбастан дон Кихотту көздөй бет алды. Сакалы белине жеткен 
чач тарач анын артынан калбай ээрчип алды. Алар дон Кихоттун жанына жакындап барганда ат 
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кошчусу өзүнүн качырынан ыргып жерге түшө калып, анан Доротеяны аттан түшүрүү үчүн 
жанына басып барды. Бирок, Доротея качырдын үстүнөн өзү жерге шамдагай ыргып түштү да, 
дон Кихоттун тизесинө жыгыла кетти. Бул эмнеси деп айран-таң калган рыцарь аны өйдө 
кылууга аракет кылды, бирок ал өйдө болбой ошол бойдон эле дон Кихотко төмөнкү сөздөрдү 
айтып кайрылды: 

— Эр жүрөк, күч-кубаттуу рыцарь сиз кайрымдуулук жана кичипейилдик кылып, өзүңүздү 
ардак, даңкка жеткирип, ал эми мен сыяктуу жабыр тарткан байкуш кызга көмөктөшүп жардам 
берем деп мени кубандырмайынча мен чөгө түшкөн бойдон олтура берем. Эгерде сиздин 
жоокерлик эрдигиңиз, өзүңүздүн өлбөс-өчпөс даңкыңыздан кем калышпай турган болсо, сиздин 
атактуу атыңызды угуп алда кайдагы алыскы жайдан келген, жабыр тартып, жапа чеккен 
кишиге жардам берүүгө милдеттүүсүз. 

— Суйкайган сулуу! — деди дон Кихот, — сизди өйдө тургузууга мага руксат бериңиз, 
болбосо, мен сизге бир ооз да жооп бербейм жана айткан сөзүңүздү укпайм. 

— Жок, андай эмес сеньор, — деп жооп берди жалган принцесса,— жардам берем деп 
убадаңызды бермейинче мен тизелеген бойдон тура берем. 

— Эгерде бул менин королума, менин ата мекениме менин эт жүрөгүм менен эркимдин 
ачкычы болуп алган адамга зыян келтирбей турган болсо, сизге жардам берип, коргоп калууга 
даярмын деп рыцардык сөзүмдү айтып убада кылам, суйкайган сулуу. 

— Андан сизге эч кандай зыян келбейт, — деп ант берем—деп жооп берди Доротея. 
Бул убакта Санчо өзүнүн таксырынын жанына жетип барып, анын кулагына шыбырады: 
— Урматтуу таксыр, жардам берип коргоп калам деп кыйналбай эле ага убада бере 

бериңиз, анткени анын бардыгы тең бышкан жумуртканы жеп жибергендей да иш эмес, бар 
болгону бир гана дөөнү өлтүрүү керек экен, ал эми бул жөнүндө өтүнүп сурап жаткан кыз 
болсо, Эфиопиядагы Микомикон деген улуу королевствонун Микомикон аттуу принцессасы. 

— Анын ким экени мага баары бир, анткени өзүмдүн ар-намысым менен рыцарлар 
коомунун закону эмнени буюрса, мен кимге болбосун, баарына тең жардам берүүгө даярмын. 

Ошентип сүйлөп Доротеяга кайрылып, дагы мындай деп кошумчалап койду: 
—Өйдө туруңуз суйкайган сулуу, мен сиздин тилегиңизди кабыл кылууга убада берем. 
— Андай болсо, айкөл рыцарь,— деди өйдө болуп жатып жалган прицесса, — урматтуу 

таксыр алыс жердеги мекенимди көздөй мени ээрчитип дароо жөнөөңүздү сурайм. Мындан 
башка дагы, кудайдын да, адамдын да законуна карабастан менин королевствомду басып алган 
чыккынчы жоодон өчүмдү алып бермейинче эч бир окуяга кийлигишпейм деп убада беришиңиз 
керек. 

— Бул убаданы да берем — деди дон Кихот салтанаттуу түрдө. — Мына азыртан баштап 
өзүңүздүн кайгы-капаңызды жазып, кубат алып, үмүттөн ажырабаңыз, анткени алда таала 
менен менин кылычымдын жардамы аркасында жакын аранын ичинде эле сиз байыркы жана 
улуу королевствоңуздун тагында олтуруп калгандыгыңызды гана ибир билип каласыз. Аны 
сизден тартып алууга батынып кол салган чыккынчыларды балээ бассын! Ошентип эми ишке 
киришели, анткени кечигүү— коркунуч туудурат дешет эмеспи! 

Доротея дон Кихоттун колун өпмөкчу болду эле, бирок ал адептүү жигит болгондуктан 
анын мындай кылышына жол берген жок. Ал өтө сыпайкерчилик менен башын ийип, 
Доротеяны өйдө көтөрүп тургузду да, колун өөп жиберди. Анан Росинанттын басмайылын 
тартып, курал жарагымды алып кел деп Санчого буйруду. Согуштук олжодон бетер Санчо 
дарактардын бутактарында илинип турган курал-жарактарды чыгарып алды да, бир заматтын 
ичинде өзүнүн таксырын куралдантып койду. Мына ошондо биздин рыцарь мындай деп 
салтанаттуу сөз сүйлөдү: 

— Ушинтип эми алда таала үчүн бул бечара принцессага жардам берип коргоп калууга 
аттанабыз. 

Бирок да чач тарач күлүп жибербесем экен деп бүт күчүн жумшап аракет кылып, бир колу 
менен сакалын кармап алигече тизелеп олтура берди. Дон Кихоттун жолго чыгууга шашып 
жатканын көргөндөн кийин гана ал өйдө болуп дон Кихот экөөлөп жалган принцессаны 
качырга мингизип коюшту. Анан биздин рыцарыбыз өзүнүн Росинантына ыргып минди, чач 
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тарач да өзүнүн качырына минди. Бир гана Санчо жөө басууга туура келди. 
Мына ушундай учурда ал өзүнүн сур эшегин эрксизден эсине түшүрдү. Бирок ал өзүнүн 

ишеничтүү жолдошу жөнүндө көп кайгырган жок. Менин таксырым жакын күндөрдүн ичинде 
Микомикондун королу болот, ошондо мени бир провинцияга башкарчу кылып дайындайт деген 
ойго мас болуп келе берди. Бул падышачылык негрлер турган жайда боло тургандыгына 
кайгырды, анткени келечектеги кол астындагылардын бардыгы тең кара адамдар болот экен деп 
жүрөгү өйүдү. Бирок, ал төмөнкүдөй пикирди айтуу менен өзүн өзү сооротту: менин 
карамагымдагылардын баары тең негр болсо эмне балээ болмок эле? Эң болбогондо, мен 
аларды кораблге салып Испанияга алып келем. Бул жерде мен аларды сатып жиберем, алар 
үчүн мага накта акча төлөшөт, мына ошентип мен өзүмө бир ардактуу наам коюп алып, эч бир 
муктаждык көрбөй өмүр өткөрөм. Мындай колго келип турган учурду коё бербөө үчүн 
машыккам, ийкемдүүмүн. Анткени отуз-кырк миң негрди сатуу опоңой эле иш. Кудай урсун, 
кичине-чоң дебей көз ачып-жумгуча эле сатып өткөрүп жиберем. Алардын териси көөдөн кара 
болсо да, мейли көз ачып жумгуча ак, сары акчага айландырып жиберем. Ачык ооз акмагыңыз 
мен эмес! Санчо ушундай сонун ойго мас болуп, жөө саякатка чыгуунун оңойсуз экенин унутуп 
койду. 

Дон Кихоттун жана өзүнүн ат кошчусу менен, Санчо Пансанын жолго чыккандыгын көрүп, 
бадалдардын арасында багып турган поп, менин да буларга кошулууга убагым жетти го деп 
ойлоду. 

Ал бадалдардын арасынан чыга калды да, бул эмне деген киши болду экен дегенсип дон 
Кихотту баштан аяк карай баштады. Андан кийин ал, эки кучагын жайып биздин идальгону 
көздөй умтулду. 

Мен сизди башыңа бак конуп турган саатта кезиктирдим, — деп кыйкырып жиберди ал, — 
о рыцарлардын күзгүсү, кайрымдуу менин жердешим, айкөл дон Кихот Ламанчский, мүңкүрөп 
калгандардын тиреги жана аларды калкалап калчу канаты, жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын 
даңкы!  

Ушундай сөздөрдү айтуу менен ал, дон Кихоттун сол бутун көкүрөгүнө кысты. Анын 
айткан сөздөрүнө жана кылык-жоругуна айран-таң калган дон Кихот аны тиктеп карап калды 
да, акыры ким экенин тааныды. Бул кездешүүгө таң калган дон Кихот аттан түшмөкчү болду 
эле, бирок поп түшүрбөй кармап калды. Андай болгондон кийин дон Кихот мындай деди: 

— Аттан түшүүгө уруксат этиңизчи сеньор лиценциат, сиз сыяктуу урматтуу адам жөө 
келатканда, менин атка минип алышым ылайыктуу эмес. 

— Сиздин мындай кылганыңызга мен макул эмесмин,—деп жооп берди поп, — урматтуу 
таксыр сиз аттан түшпөңүз. Ушул атактуу атыңызга минип жүрүп, өзүңүздүн эң сонун эрдик 
иштериңизди көрсөттүңүз. Мен дин кызматкери болууга татыктуу эмесмин, ошондуктан 
урматтуу таксыр, эгер сиздин жолдошторуңуз өзүнүн качырына учкаштырып алса, ошого 
ыраазы болом. Ошонун өзү эле даңкы таш жарган мавр Мусаракенин Петас деген атына же 
кунанына минип бараткан рыцардай болуп көрүнөт. 

— Мен ал жөнүндө ойлогон жок элем сеньор лиценциат деп жооп берди дон Кихот,— 
бирок бул суйкайган сулуу мени сүйгөндүктөн өзүнүн ат кошчусуна, качырыңа мингизип, өзүң 
учкашып ал деп буйрук берерине мен ишенем. 

— Менин буйрук беришимдин кажети жок деп ойлойм,—деди принцесса,— анткени менин 
ат кошчу кишим өтө сылык ошондуктан дин кызматчысын жөө коюп өзү атка минип албас. 

— Абдан туура — деп жооп берди чач тарач. 
Ошентип ал качырынан түшүп, попту миниңиз деп сунуш кылды, ал көпкө зарыктырбай 

эле качырга минип алды. Балээ болуп жалданып алынган өтө жаман качыр экен, ошондуктан 
чач тарач учкашайын деп үзөнгүгө бутун салаары менен эле күчүнүн бардыгынча мөңкүй 
баштады. Качырдын туягы Николас чебер устанын көкүрөгүнө же башына тийбегени жакшы 
болду, болбосо чач тарач бул айла-амал менен ойлогон иштин ойронун чыгарышы мүмкүн эле. 
Бирок, ал аябай коркуп кетип, качырдын жанынан ары көздөй кетип, жерге кулап түштү, катуу 
солк эте түшүп жасалма сакалы түшүп калды. Бечара эмне кыларын билбей жашып калды, эки 
колу менен бетин жаап тишимди кыйратып кетти деп өкүрүп-бакыра баштады. 
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Ошол кезде дон Кихот жолдун боюнда жаткан сакалды көрүп, аябай айран-таң калды да, 
анан мындай деп кыйкырды: 

— Кудай бар, бул бир ажайып! Качыр, анын сакалын бычак менен кесип алгандай жулуп 
алыптыр! 

Калпы чыгып кала турганын көргөндөн кийин поп, качырдан секирип жерге түштү да чач 
тарач сакал кылып байлап алган өгүздүн куйругун жерден тез ала коюп, эки колу менен бетин 
басып алигиче жерде жаткан чебер уста Николасты көздөй умтулду. Ал чач тарачтын башын 
көкүрөгүнө кысып, оозун кыбыратып бир демелерди айтып окумуш болуп сакалды кайтадан 
анын ээгине жабыштырып койду. Ал, жанындагыларга: мен бөтөнчө бир дуба окудум, азыр 
сакал өсүп чыгат — деди. Мына ушинтип туруп поп мындай боло берди, ал ат кошчу болсо, 
эсен-соо бойдон, эч жарадар болбостон эле мурдагысындай сакалы бапсыйып тура келди. Дон 
Кихот буга өтө айран-таң калды, жана ирети келип калган жерде бул дубаны үйрөтүңүз деп 
өтүндү, анткени башка бир жабырчылык башка келгенде пайдасы тийиши мүмкүн деди. Эгер 
кишинин сакалы жулунса, анын жаагы же ээги жаралуу болуп калышы керек. Бирок ошондой 
болсо да принцессанын ат кошчусунун жаратынын баары тең дароо эле айыгып калды. Демек, 
бул дубаңыз сакалды гана өстүрбөстөн, жараны да айыктырат деп ойлоого болот — деди дон 
Кихот. 

— Туптуура,— деп жооп берди поп,—бул дарыны сизге үйрөтүүгө кубанам. Жортуулда 
жүргөн рыцарь үчүн ал дубанын өтө пайдасы тийип калышы мүмкүн. Качырга адегенде поп 
минсин, андан кийин эки милче жакын калган мейманканага жеткенче үчөө алоолошуп кезек 
менен минүүгө макулдашып алышты. Ушинтип иш жайгаштырылгандан кийин баары тең дон 
Кихот өзүнүн Росинантына, принцесса менен поп качырга минип, чач тарач менен Санчо Панса 
жөө-жалаң болуп жолго чыгышты. Бир аз жол жүргөндөн кийин дон Кихот Доротеяга: 

— Улуу даражалуу сеньора, мени өзүңүз каалаган жакты көздөй ээрчитип бара бериңиз — 
деди. 

Бирок, Доротея жооп бергенче лиценциат сүйлөп жиберди: 
— Урматтуу сулуу бизди кайда алып барасыз? — Микомикон королевствосуна ээрчитип 

барасыз го? Ушундайбы? 
Кандай деп жооп берүү керек экенин Доротея ошол замат эле түшүнө койду: 
— Ооба, сеньор мен ошол королевствону көздөй жол тартам. 
— Эгер андай болсо, — деп сөзүн улантты поп, — анда менин кыштагымды басып өтөлү, 

андан ары Картахенаны көздөй жөнөйсүздөр, анда баргандан кийин жолуңар ачылып, жел 
болуп турса кемеге түшүп кете аласыңар. Эгер деңизде толкун болбосо, силер тогуз эле 
жылдын ичинде Меотия көлүнө жетип барасыздар да, ал жерден улуу урматтуу принцесса анын 
королевствосуна чейин жүз эле күндүк жол калат. 

— Урматтуу таксыр сиз адашып жатасыз—деди.Доротея,— аба ырайы өтө жаман болуп 
турганына карабастан өзүмдүн мекенимен Испанияга чейин эки эле жыл керек болду. Ошондой 
болсо да мен аман-эсен келип жеттим, өзүмдүн каалаган кишимди—сеньор дон Кихот 
Ламапчскийди көрдүм. Испаниянын жерине туш келерим менен эле ал жөнүндөгү даңктуу 
кабар мага келип жетти, ошондуктан мен, айкөл, эр жүрөк рыцарды издеп таап алып, өзүмдүн 
адилеттүү ишимди анын жеңилбес күчкубаттуу колуна тапшырайын деген ойго келдим. 

— Мени ушунчалык мактаганыңыз эле жетишет,— деп дон Кихот анын сөзүн бөлдү,— 
анткени мен жагынып ар кандай кошомат кылуучулукка каршымын. Суйкайган сулуум, сиздин 
мактап айткан сөздөрүңүз чын ниет менен айтылып жатканына мен шектенбейм, бирок ошондо 
да мен ал сөздөрдү укканда уялып жатам. Мен кандай гана эр болбоюн бары бир сизге кызмат 
кылып берүүгө, сиз үчүн өзүмдүн өмүрүмдү курман кылууга даяр экенимди сизге айтып коёюн. 
Бирок ал үчүн өзүнүн убагы келип жетет, ал эми сеньор лиценциат, жаныңызга 
кызматкериңизди ээрчитпей өзүңүз жалгыз бул жерге кандайча туш келип калдыңыз, ошону 
айтыңызчы, мунун баары мени таң калтырат. 

— Мен сизге кыскача гана жооп берем,— деп баштады поп.— Урматтуу таксыр, дон Кихот  
 
 

www.bizdin.kg



 
 

 
 
 
 
 
 
 

муну билип коюңуз, мен өзүмдүн достум чач тарач, чебер уста Николас экөөбүз Севильяга 
бараткан элек, анда барып, мындан бир топ жыл мурда Америкага көчүп кеткен бир туушканым 
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жиберген акчаны алмак элем. Акча болгондо да канча дейсиз! Алтын баасында 60000 пезо41—
бул арзыбаган нерсе эмес. Ошентип биз кечээ ушул жол менен өтүп баратканыбызда төрт 
каракчы бизге кол салып, таптакыр тоноп кетти. Бирок бул окуяда таң каларлык бир нерсе бар, 
ушул өрөөндө жашаган адамдардын айтканына караганда алар ушул жакын эле жерден 
бошотулуп жиберген сүргүнгө айдалып бараткан каракчылар дешет. Алардын укканына 
караганда, комиссарлардып жана кайтарып бараткандардын каршылык көрсөткөнүнө 
карабастан баш кесер эр жүрөк бир адам бошотуп жибериптир дешет. Ал бошотуп жиберген 
адам эселек эме, же ошол каракчыларга окшогон арсыз, уятсыз адам болсо керек. Урматтуу 
таксыр сиз ойлоп көрүңүзчү, ал адам карышкырды койго, түлкүнү тоокко, же чымынды балга 
коё бергендей иш кылган тура. Балким ал адилет сотту маскаралоону жана өзүнүн закондуу 
таксыры королго каршы чыгууну ойлосо керек, анткени ал анын туура законун бузган. Ал 
галераларды (кайыктарды) матроссуз калтырып, көп жылдан бери дем алып жаткан Санта 
Эрмандаддын тынчын алайын десе керек. Кыскасын айтканда анын жаны менен бирге тулку 
денеси да куруп кетет. 

Санчонун поп менен чач тарачка өзүнүн таксырынын сүргүнгө бараткандар менен болгон 
даңктуу окуясы жөнүндө айтып койгондугун белгилеп кетүү керек. Мына ошондуктан поп 
тоноп кетти деген окуяны ойлоп таап, анан ал дон Кихотко кандайча таасир эте турганын 
көрмөкчү болгон. Поптун ар бир сөзү сайын дон Кихоттун өңү өзгөрүп турду, бирок ал 
компанияны мен бошотком деп айтып моюнуна ала алган жок. 

— Бизди тоноп кеткен каракчылар мына ушулар—деп поп сөзүн аяктады,— буларды 
жашырып-жаап өздөрүнүн тийиштүү жазаларын тарттырбай бошотуп жиберген адамдын 
күнөөсүн кайрымдуу кудай өзүң кечире көр. 
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22-Г Л А В А. Мында суйкайган сулуу Доротеянын акылдуулугу жөнүндө 
жана Санчо Пансанын эшегинин кантип табылгандыгы жөнүндө баяндалат. 

 
 
Поп сөзүн айтып бүтө электе эле Санчо кепти оозунан жулуп алып: 
— Сеньор лиценциат, ал эрдикти менин таксырым көрсөткөн болчу, кудай урсун—деп 

кыйкырып жиберди. Андай ишке киришүүдөн мурда аныгын жакшылап ойлоп ал деп мен 
карандай какшап үгүттөгөн болчумун. Эмне мунум жалган беле сеньор? Кылган зор 
кылмыштары үчүн сүргүнгө айдалып бараткан кылмышкерлерди бошотуп жиберүү оор күнөө 
болот деп сизге айтпадым беле? 

— Акмак,— деди дон Кихот,— жортуулдап жүргөн рыцарлар, жолунан кезиккен азап чегип 
бараткан мусапырлардын күнөлүү, күнөлүү эмес экенин текшерип олтурбайт. Биз 
шордуулардын кылган кылмышын коюп, алардын чеккен азабына гана көңүл бурабыз. 
Теспедей жана жипке тизилген мончоктой болуп, чынжырга тизилип байланып азап чегип 
бараткан адамдарга туш келдим да, мен өзүмдүн ар-намысымдын айтканындай кылдым. 
Калганын алда таала өзү чечсин. Ал эми менин ишимди акмакчылык деп ойлогондор, 
рыцарлардын иши жөнүндө эч кабары жок адамдар. Менин күч-кубаттуу колумда кылыч 
барында мен муну кимге болсо да далилдейм. Бирок, мен муну касиеттүү динге өзүм баш ие 
турган урматтуу сеньор лиценциат жөнүндө айтканым жок. 

Ушуну айтуу менен ал, үзөнгүсүн чирене теминип, чач алганда алдыга тосуучу 
чылапчындын ордуна башына чочойтуп кийип алган туулгасын мандайын көздөй жылдырып 
койду, анткени Мамбриндин атактуу туулгасын сүргүнгө айдалып бараткандар толук иштен 
чыгарып салган болчу, ошондуктан оңдоп алуу үчүн анын ээринин кашында илинип келе 
жаткан болчу. 

Дон Кихоттун аябай ачууланып келатканын көрүп, дагы бир балакет кылып жибербесе экен 
деп чочулап сөзгө чебер, айлакер Доротея ызаланган рыцардын көңүлүн көтөрүүгө аракет 
кылды: 

— Сеньор, мага берген антыңызды эстеп коюңузчу. Менин өчүмдү алып бербей туруп, эч 
бир окуяга кийлигишпейм деп убада бергенсиз. Ачууңузду басыңыз. Менин сөзүмө ишенип 
коюңуз: эгер сеньор лиценциат, сүргүнгө айдалып бараткандарды сиздин жеңилбес колуңуздун 
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күчү менен бошотулганын билген болсо, анда ал сизге каршы жарабаган бир сөз айтмак түгүл, 
өзүнүн тилин үч кайта тиштеп унчукпай калат эле. 

— Кудай урсун бул чындык, эгер билсем ал сөздү айткандан көрө, мурутумду 
жулмакмын,— деп поп анын сөзүн жөндөп кетти. 

— Мен оозумду ачпайын суйкайган сулуу, кайнап келген жинимди басайын,—деди дон 
Кихот. Өзүмдүн берген убадамды аткармайынча мен азыртан баштап жопжоош момун, 
тынчтыкты сүйгөн адам болоюн. Бирок менин жакшы ниетим үчүн сиздин тарткан кайгы-
капаңыз кайсы, жана сизди жабыр тарттыргандардан адилеттүүлүк менен катуу өч алып бере 
тургандарымдын ким экенин эгер сизге оордук келбесе мага айтып берүүңүздү сурайм. 

— Эгер менин көргөн азабым жана башыма түшкөн балээ сизди эриктирбей турган болсо, 
мен сизге дилгир болуп айтып берейин—деди Доротея. 

— Эрикпейм, суйкайгаң сулуум,—деп жооп берди дон Кихот. 
Мына буга Доротея: 
— Эгер андай болсо, анда сеньорлор менин кебиме кулак салгыла—деди. 
Мына бул сөздөрдү айтаар замат акыл-эстүү Доротея кандай окуяны айтаар экен дешип, 

аны билем деп поп менен чач тарач анын жанына жетип келишти. Санчо да алардын артынан 
ээрчиди. Анын көргөн азабын толук билүү үчүн Санчо ынтызар болду, анткени ал да дон Кихот 
сыяктуу Доротеянын айткан аңгемеси баштан-аяк чындык деп ойлогон. Доротея болсо, ээрге 
оңдонуп отуруп алып, мына мындай деп сөз баштады: 

— Сиздер, сеньорлор билип коюңуздар менин атым... 
Ушул жерге келгенде ал мукактанып калды, анткени поптун койгон атын унутуп койгон 

эле. Иштин жайы эмнеде экенин поп дароо биле койду да жардам берүүгө шашылды. 
— Улуу даражалуу принцесса,—деди ал,—өзүңүздүн башыңыздан өткөн азап-

тозокторуңузду эстеп, бир аз кысылып калдыңыз. Андай кыйынчылыктар кимдин башына туш 
келсе, ал унутчаак болуп калат. Азап-тозокко туш келгенде адамдар өздөрүнүн ысмын да 
унутуп калышат, сиз азыр нак ошондой болуп жатасыз. Сиздин атыңыз принцесса Микомикон 
экенин жана Микомикон деген улуу королевствонун закондуу мураскору экениңизди унутуп 
калган сыяктанасыз. Бирок, улуу даражалуу принцесса мен эсиңизге салгандан кийин өзүңүз—
эми бизге айта турганыңыздын баарын тең эч кыйналбай-кысталбай эле эстей аласыз деп 
ишенем. 

— Абдан туура—деп жооп берди кыз,—мындан ары карай сиздин жардамыңыздын кереги 
жок жана өзүмдүн чын тарыхымды жаңылбай айтып берем деп өзүм-өзүмө ишенем. Менин 
атамды, королду Тинаркио Мудрый деп аташат, анткени ал магия (көзү ачык) деп аталган 
илимди өтө мыкты билген адам эле. Менин энем, королева Харамилья—атамдан мурда 
дүйнөдөн кайта тургандыгын, ал эми энем өлгөндөн кийин көп узубай эле атамдын да тиги 
дүйнөгө кете тургандыгын, ошентип мен томолой жетим болуп өсө турганымы илими аян 
кылып, алдын ала айткан экен. Бул болочокку жаман жоруктуу кабардан да, менин алардан 
кийин калгандагы тагдырыма атам өтө катуу кайгырды. Биздин мамлекетибиздин жанында 
жаткан бир чоң аралда Пандафиландо Свирепоглазый деген дөө падыша болуп турганын менин 
атам биле турган. Көз карашы бөтөнчө бир мээримсиз каардуу көрүнүү үчүн ал эки көзүн 
окшуйтуп кароочу экен, мына ошол үчүн аны Свирепоглазый деп аташчу. Менин томолой 
жетим калгандыгым туурасындагы кабар дөөгө жеткенде, ал ошол замат эле көп аскер алып 
биздин королевствого кол салып, аны жеңип аларын менин атам өзүнүн жашыруун сырдуу 
илиминин жардамы менен билген. Эгер мен ошол дөөгө күйөөгө тийсем гана мына ушул 
балээден жана бүлүнүп-жарылуудан аман-эсен кутулмак экемин. Бирок, мен ал өзүмдүн теңим 
болбогон дөөгө таптакыр турмушка чыкпасыма албетте атам күмөндөр болгон эмес. Бул иште 
ал таптакыр каталашкан эмес. Ушул албарсты шумдук менен никелешемби деген ой гана 
бүткөн боюмдун дүркүрөтүп жибергендиги өзүнөн-өзү түшүнүктүү. Анан атам мага мындай 
деп эскертти: Пандафиландо королевствого кол салганда каршылык көрсөтөм деп ойлоп да 
койбо—деди. Бул дөөнүн шайтандай болгон күчүнө эч бир аскер каршылык көрсөтө албайт. 
«Биздин кол астыбыздагы ак ниеттүү жана чын берилген элибизди кырдырбай аман сактап кала 
турган бирден бир гана курал ал мында: өз эркиң менен королевствону таштап, Испаниядан 
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жардам издеп жөнөшүң керек» деген. Мен, Испанияга барганда бүткүл жер жүзүнө атагы 
жайылган жортуулдап жүргөн рыцарды таап алышым керек эле. Ошол дон Асот же дон Кихот 
деген рыцарь менин коргоп жана куткарып калуучум болот эле. 

— Балким, атыңыз: дон Кихот деп же башкача айтканда Кайгы Муңдун рыцары деп 
жүрбөсүн деди Санчо кепти ооздон жулуп алып. 

— Нак ошондой,—деп жооп берди Доротея.—Ал дагы мындай деген болчу, ал рыцардын 
бою узун, арык чырай, оң ийнинин ылдыйраак жеринде кара меңи бар деген болчу. 

Бул сөздөрдү уккандан кийин дон Кихот өзүнүн ат кошчусуна мындай деди: 
— Тууганым Санчо бери келип, чечинүүгө жардам берчи, анткени, акылман королдун 

алдын ала айтып кеткен рыцары мен экеними же башка экенин билгим келет. 
— Чечинүүнүн эмне кереги бар урматтуу таксыр?— деп сурады Доротея. 
— Сиздин атаңыз айткан меңдин бар же жок экенин көргүм келет— деп жооп берди дон 

Кихот. 
— Ал үчүн чечинүүнүн кереги эмне,—деди Санчо,—анткени сиздин дал ортоңузда дал 

ушундай бир мең бар экенин билем: ал эрдиктин белгиси. 
— Ошол эле жетишет—деди Доротея.—Мендин ийниңизде же аркаңызда болушунун эч 

кандай мааниси жок.—Маани меңдин бар болгонунда, мең кай жерде болсо, ошол жерде боло 
берсин, анткени адамдын денесинин бардыгы бирдей эмеспи. Менин кайрымдуу атамдын 
алдын ала туура айткандыгына шек жок, мен да сеньор дон Кихотко кайрылуу менен 
каталашпаптырмын, анткени атамдын айтып кеткени сиз экенсиз. Бүткүл Испанияда сиздин 
даңкыңыз бекеринен таралбаптыр. Осунага келип жете элегимде эле сиздин эрдиңиз жөнүндө 
кулагым чалды, ошол замат эле менин коргоп жана сактап калуучум ошол экен деп жүрөгүм 
сезип туйлады. 

— Менин сеньорам, урматтуу сулуу, Осунага кантип түшмөк элеңиз, анткени ал кеме 
токтой турган жер эмес да?—деп сурап калды дон Кихот. 

Доротея жооп бергенче болбой поп сөзгө аралашып калды: 
— Сеньора принцесса, таксыр сиз жөнүндө биринчи жолу кабар уккан жер Осуна эле деп 

айтмакчы болсо керек, бирок түшкөн жери Малага болчу. 
— Ооба, мен да нак ошону айтайын дедим эле — деп аныктады Доротея. 
— Андай болсо, баары тең түшүнүктүү—деди поп.—Эмесе сөзүңүздү уланта бериңиз улуу 

даражалуу принцесса. 
— Акыры тагдыр мага боор ооруду, мен сеньор дон Кихотту таптым, мындан башка кошуп 

айтаарым жок,—деди Доротея. Өзүнүн мейримдүүлүгүн карматып жана айкөлдүгү менен мага 
жардам берүүгө макул болду. Ал мага, Пандафиландо Свирепоглазый деген дөөгө каршы 
аттанам деп убадасын берди, ал шумдуктуу бир дөөнү жеңерине жана законсуз түрдө менден 
тартып алгандарын мага кайтарып берерине шек кылбайм. Мунун баары тең жазымыш боюнча 
иштелиши керек, анткени менин кайрымдуу атам Тинакрио Мудрый айтып кеткен болчу. 
Андан тышкары атамдын грек жана халдей тилдеринде жазылган китебинде мындай деп 
жазылган: эгерде, күн мурда айтылган болочоктун ичиндеги рыцарь дөөнүн башын кесип алып, 
мага үйлөнгүсү келсе анда мен дароо эле, ыйкы-тыйкы болбостон анын закондуу жубайы болуп 
калышым керек, ошону менен бирге королевствону башкаруу ишин да анын колуна беришим 
керек.  

— Достум Санчо, сен буга эмне демексиң?—деп дон Кихот кыйкырып жиберди.—Эмне 
жөнүндө сөз болуп жатканын сен угуп жатасыңбы? Мына ушуну мен сага айткан жок белем? 
Биз билбей турган королевство мына, жана биз үйлөнө турган королдун кызы мынакей. 

— Кудай урсун, мунуңуз чындык!—деди Санчо.—Сеньор Пандафилондонун моюнун 
толгоп жулуп албоо жана принцессага үйлөнбөө барып турган акмактык болоор эле. 

Ушул сөздү айтуу менен Санчо, кубангандан эки жолу арбаң-сарбаң этип секирип койду да, 
анан Доротея минип келаткан качырды тизгинден алып токтотуп туруп, королева катарында 
колуңузду өптүрүп коюңуз деп жалынып-жалбарып сурап, тизелеп отура кетти. Дон Кихоттун 
мына ушул эселектигин жана кызматкеринин ак көңүлдүүлүгүн көргөндө кимдин күлкүсү 
келбей тим эле чыдап тура алсын. Доротея ага колун сунду да, жараткан кудай өзүмдүн 
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королевствомду бийлөөгө дагы кайтадан руксат этсе, анда мен сени жогорку даражалуу төрө 
кылам деп убада берди. Анын мындай сөздөрдү айтып убада бергенине Санчо улам-улам 
алкыш айтты, жанындагы кишилер дагы күлүп калышты. 

— Сеньорлор, менин тарыхым ушундай,—деп сөзүн уланта берди Доротея.—Айта турган 
дагы бир аз гана кебим калды. Биз кемелер токтой турган жерге жакындап калган кезибизде 
катуу шамал болду. Биздин кемебиз сууга чөгүп кетти, ошентип менин сапар чегип келаткан 
жолдошторум буркан-шаркан түшкөн деңиздин толкунуна батып курман болушту. Алардын 
ичинен мен жана менин ат кошчум мына бул сакалдуу киши экөөбүз аман калдык. Экөөбүз 
кандайдыр эбептенсебеп менен бир тактайга жармашып жээкке чыктык. Айтор, менин бүткүл 
турмушумдун бир укмуш жана терең сырдуу экенин өзүңүздөр көрүп турасыздар го. Ушуну 
менен мен өзүмдүн аңгемемди бүтөм. Эгер мен бул ишке байланышы жок ашыкча сөз айтсам 
кечирип коюңуздар. Оор кырсыкка учураган адам оюндагысын унутуп калат деп сеньор 
лиценциат эми эле айтпадыбы, менин бүткүл өмүрүм ушул күнгө чейин кайгы-капага чулганып 
келатат. 

— О улуу даражалуу жана эр жүрөк принцесса,—деди салтанаттуу түрдө дон Кихот,—мен 
башыман өткөрө турган сын канчалык зор жана укмуштуу болсо да, өзүмдүн берген убадамды 
акырына чейин орундатам деп ант берем. Мен каардуу душман менен кармашуу үчүн сизди 
ээрчитип жердин түбүнө чейин болсо да бара берем, ошентип кудайдын жардамы менен анын 
тажаал башын менин кылычым бир шилтөө менен алып түшөт. Мен анын ташын талкан кылып 
жеңип туруп, өзүңүздүн мамлекетиңиздин бийлигин колуңузга алып бергенден кийин, эркиңиз 
менен өзүңүз каалагандай иш кылууга эрктүүсүз, анткени менин жүрөгүмдү жаралантып, 
эркимен ажыраткан жана акыл-эсимен айрыган бирөө бар... Болду эми... Үйлөнүү жөнүндө ой 
кылууга да болбой турганын айтып коёюн. 

Дон Кихоттун айткан бул сөздөрү Санчого жакпай калды. Ошондуктан ал чыдай албай 
мындай деп кыйкырып жиберди: 

— Кудай урсун сеньор дон Кихот сиз акылыңыздан адашып калыпсыз. Мындай атактуу 
принцессага үйлөнүү жөнүндө сөз жүрүп жатса, ыйкы-тыйкы болууга мүмкүнбү? Эмне, ар бир 
кадам сайын эле тагдыр ушинтип жолду болтура берет деп турасызбы? Өзүнөн-өзү колуңузга 
келип түшүп турган королевствону коё бербеңиз, ал эми король болгондон кийин мени бир 
маркиз же колунда жогорку бийлиги бар даражалуу адам кылып дайындап коюңуз. Үйлөнүңүз, 
азыр эле үйлөнүңүз. Шайтан баскыр десе! Сеньора Дульсинеяны ушул принцессадан сулуу деп 
турасызбы? Албетте андай эмес! Ал, ушул принцессанын бучкагына да жарабай тургандыгына 
ант берем. 

Мындай кордоп айтылган сөздөрдү уккандан кийин дон Кихот дароо каарын төгүп 
кыжырдана түштү да, найзасын өйдө көтөрүп, эч сөз кеп жок эле келтирип туруп Санчону эки 
чаап калды, ал тайрак деп барып жыгылды. Эгер Доротея биздин рыдардан өзүнүн ат 
кошчусунун жанын соогалабаса ошол замат жанын сууруп алат эле. 

— Уяты жок десе,—деп кыйкырды биздин рыцарь,—сенин акмакчылыгыңы мен дайым эле 
кечире бермек белем ия? Андай деп ойлобогун кара ниет шүмшүк, анткени сен одонолук менен 
ааламда жок сулуу Дульсинеяга тил тийгизгенден кийин, шүмшүксүң! Ал жөнүндө ойлогон ой 
гана мага күч-кубат берип, эр жүрөк кылаарын билесиңби акмак, бекерчи, кыштактык эме? 
Кана митаам жылаандай уунду чачып сүйлөчү, сенин оюңча бул королевствону ким жеңди, 
дөөнүн башын ким кыя чапты, анын үстүнө сени ким маркиз кылып дайындады, анткени мунун 
бардыгын мен орундалган нерсе деп эсептейм, ойдогунун баары ишке ашат? Эрдик иштерди 
көрсөтүү үчүн менин куралым болуп, колума күчкубат берген Дульсинеянын эрдиги эмеспи? 
Ал менин оюмда жоого каршы мени менен бирге салгылашат, мени да жеңип чыгат, а мен 
ошонун аркасы менен күн көрүп жүрөм, бүткүл өмүрүм жана турмушум ошону менен. О, 
ырайымы жок кара ниет шүмшүк, мён сени таштанды элдин арасынан алып чыгып, атактуу 
адамдардын арасына коштум! Айткан ушак сөздөрүң үчүн өзүңдүн жалгоочуңа жооп бересиң! 

Катуу сокку тийип кулагы тунуп калса да, Санчо дон Кихоттун айткан сөздөрүнүн баарын 
тең укту. Ал жерден ыргып өйдө тура калып Доротеянын качырынын далдасына жашынды да, 
ал жерден өзүнүн таксырына мындай деп каршы сүйлөдү: 
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— Сиз ойлоп көрүңүзчү сеньор, эгер сиз бул принцессага үйлөнбөй турган болсоңуз, анда 
сиз король болбой каласыз. Эгер иштин жайы ошондой болсо, анда сизден мен кандай 
жакшылыкты күтмөкчүмүн? Мен мына ушуга күйүп-бышып жатам. Сиз кандай гана болбосун 
түз эле асмандан түшө калган мына бул королдун кызына үйлөнүшүңүз керек. Дульсинеяңызга 
мындан кийин да кайтып бара аласыз го. Ал эми сулуулук жөнүндө болсо, мен кийлигишпейм. 
Чынын айтканда мага экөө тең сулуу көрүнөт. Бирок Дульсинея сулууну көрбөгөнүмө көп 
болду. 

— Кантип көрбөдүң?—деп дон Кихот анын сөзүн бөлө сүйлөдү,— Динсиз, арамза-митаам 
сен эми эле андан мага салам-дуба алып келбедиңби! 

— Мен аны аз эле көрүп калдым, азыр кандай болуп калганын жакшылап көрө албай 
калдым—деп гана айтайын дегем. Канткени менен ал өтө жакшы көрүнөт. 

— Бул жолу күнөөндү кечем,—деди дон Кихот,—чапканым үчүн сен да мени кечирип кой. 
Кызыганда кылган ишине адам көп убакта кийин кейип калат. 

— Аны билем урматтуу таксыр,—деп жооп берди Санчо. 
— Мына мен өзүм да тилимдин учунда ойноктоп турган сөзүмдү айтмайынча чыдай албай 

турган эмемин. 
— Бирок, ошондой болсо да, деди дон Кихот,—сөзүндү ойлоп сүйлө, ашыкча бирдеме 

айтып жибербес үчүн тилинди тиштесең жакшы болор эле. 
— Макул болот,—деп жооп берди Санчо, кудай баарын тең көрүп турат, ошондуктан, 

менин айтканым жаманбы же урматтуу таксыр сиздин кылыгыңыз жаманбы ага кудай баа 
берет. 

— Келжиребе, болду эми Санчо!—деп Доротея анын сөзүн бөлдү. —Барып өзүңүздүн 
таксырыңыздын колун өбүңүз да, андан кечирим сураңыз, анан мындан кийин мактап же 
жамандап сөз айтканда этиет болуңуз да, Тобосолук сулуу жөнүндө жаман сөз айтчу болбоңуз. 
Мен аны такыр көрбөсөм да, билбесем да, ыкласым менен берилип ага кызмат кылууга 
даярмын. Калгандарын бир кудайга тапшырып коюңуздар, баары тең ойдогудай бүтөт, ээлеген 
жериңер болот, ошентип князча жашап каласыңар. 

Санчо дон Кихоттун жанына басып барып колун сурады, ал кекирейип туруп колун сунду. 
Санчо колун өптү, дон Кихот болсо, ага өзүнүн батасын берди. Андан кийин дон Кихот жүрү 
мени менен алга карай деп, өзүнүн чын берилген ат кошчусуна кайрылды. Анткени биздин 
рыцарь андан өтө маанилүү бир ишти сурамакчы болгон. Санчо макул болду, экөө катарлаша 
бастырып, беркилерден бир аз озо бергенде эле дон Кихот мындай деди: 

— Сенин барып келгендигиң жөнүндө сураштыруу үчүн ушул кезге чейин эч бир убагым 
болгон жок. Бирок, азыр бизге тагдыр ыңтайлуу учурду туш келтирип турган кезде Дульсинея 
жөнүндөгү кабарды угуп жыргап калайын, сен мени андан кур калтырба. 

— Урматтуу таксыр оюңузга келгендин баарын тең сурай бериңиз, —деп жооп берди 
Санчо.—Сизден бир гана нерсе жөнүндө сурагым келет, мындан ары карай каныңызды 
кызытпаңызчы. 

— Сен муну эмне үчүн айтып жатасың Санчо?—деп сурады дон Кихот. 
— Эмне үчүн мени уруп койгонуңузду билбейм—деп жооп берди Санчо. —Урматтуу 

таксыр, Дульсинея сулуу сиз үчүн кымбат болгондуктан гана мен аны олуядай (ага олуялыкты 
ким коюптур) урматтайм. 

— Сенден сурарым ушу келжиреген сөздөрүңдү койчу Санчо,—деди дон Кихот,—анткени 
сенин сөздөрүң менин сезимимди козгоп, маскаралап жатат. Мен азыр эле мына ушул жөнүндө 
сеңден сурадым эле, кылган кылмыш, жазасыз калбайт дегенди өзүң жакшы билесиң го. 
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Нак ушул кезде эшек миңген бир адам каршы келатканын көрүп калышты. Адегенде алар 
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аны цыган деп ойлошту, бирок эшек көрсө эле көзү кадала калчу адаты бар Санчо, чоочун 
кишини тиктеп көпкө карап калды да, ошол замат эле сүргүнгө айдалып баратканда бошотулган 
алиги Хинес де Пасамонте экенин, ал эми анын мингени өзүнүн сур эшеги экенин тааный 
койду. Айран-таң калып жана сүйүнүп Санчо катуу кыйкырып жиберди: 

— Ууру Хинесильо, кайырды-чайыр кылган айбан малымды бер, жанымды жайына кой, 
тынчымды алба, эшегимди, асыл малымды бер, көзүмө көрүнбөй жогол ууру, митаам, шүмшүк! 

Бирок анчалык көп богооз сөздүн кереги жок болду. Санчонун кыйкырган үнүн угаар замат 
эле Хинес эшектен секирип түшүп, чымын куюн болуп качып жөнөдү да, бир заматта көздөн 
кайым болду. Санчо өзүнүн сур эшегинин жанына чуркап барып, аны кучактап алып: 

— Менсиз кантип күн көрдүң, жанымдай көрчү асыл малым? 
Ушундай сөздөрдү айтып ал кишиден бетер эшегин эркелетип, өпкүлөп жиберди. Санчонун 

эркелетип, өпкүлөп жатканына эшек кыңк этпей тура берди. Ушул кезде берки жолдоштбру 
келип жетип, Санчону куттуктай башташты, дон Кихот болсо мейли баары бир үч кодикти 
берем дегенден кийин берем деди. Санчо абдан бактылуу болду. 

Андан кийин Санчо өзүнүн сур эшегине минди, ошентип баары тең жол тартышты. Дон 
Кихот өзүнүн ат кошчусу менен мурдагыдай эле алдыда баратышты, ал эми поп менен Доротея 
жана чебер уста Николас арьегард (негизги күчтүн арткы бөлүгү) болуп келатышты. Сүйлөгөн 
сөздүн дон Кихотко угулбай турганына көзү жеткенден кийин поп Доротеяга мындай деди: 

— Аңгемеңизди жасап айткан чеберчилигиңизге мен айран-таң калдым сеньорита. Ал 
аңгемеңиз рыцарлар, тууралу жазылган романдардагы окуяларга коёндой окшош экен. 

— Мен рыцарлар туурасында жазылган көп романдарды окуп чыккам, ал романдардын 
маанисин жакшы билем, бирок тилекке каршы географияны начар билгендиктен шаарлардын 
атын чаташтырып жиберем, ошондуктан Суна деген шаарга түшкөнбүз деп болжол менен 
оозума келгенин эле айтып калдым,—деп жооп берди Доротея. 

— Мен да ошондой түшүнүп,—деп жооп берди поп,—ошондуктан сыр алдырбас үчүн 
кепке аралашып кетүүгө шашылдым. Бирок, бул фантазиялардын жана жалган жеринен ойлоп 
айтылгандардын баары тең кеңкелестик менен жазылган китептердеги окуяларга коендой 
окшош болгондуктан гана жолу болбогон идальгонун опоңой ишене койгондугу кызык эмеспи? 
Иш ушуну менен бүтпөйт! Рыцарчылык жана рыцарлар жөнүндө аңгеме башталган кезде гана 
ак көңүл идалгонун ойду-тоонун башын айтып келжирей баштаганы эң сонун. Ал эми башка 
маселедер жөнүндө болсо акылдуулук менен терең маанилүү кылып талкуулайт, ошондуктан 
сиз аны аргасыздан урматтап каласыз. Бирок, аңгемени анын өзү сүйгөн иши жөнүндө 
баштаганда эле, көз алдыңызда эселек адам турганын көрөсүз. 

Алар ушул сөздөрдү сүйлөшүп жаткан кезде дон Кихот Санчо Панса менен аңгемелешип 
баратты. 

— Достум, Панса, бул талашты таштайлы. Жаман ойлоп, кек санап калба да, мага муну 
айтып берчи: 

— Дульсинеяны качан жана кандай абалда көрдүң? Ал эмне кылып жатыптыр? Сен ага 
эмне дедиң? Ал сага эмне деп жооп берди? Ал менин жиберген дубай-саламымды окуганда өңү 
кандай боло түштү? Менин катымды сага ким көчүрүп жазып берди? Кыскасын айтканда мага 
баарын тең айт, суроо-жооп катарында баяндагын, анан менин көңүлүмдү улайм деп өзүңчө 
кошуп, ойлоп айтчу болбо, ал мени кубансып десең эч бирин калтырбай айтып бергин. 

— Сеньор,—деп жооп берди Санчо,—эгер чынын айта турган болсом, анда сиздин 
катыңызды мага эч ким көчүрүп берген жок, жана көчүрө да алмак эмес эле, анткени ал кат 
мында, өзүңүздө калыптыр, сиз мага бербей унутуп калыпсыз. 

— Сен туура айтасың,—деп жооп берди дон Кихот,—мен ичине кат жазган жазуу 
дептерчесин сен кеткенден эки күндөн кийин таап алдым, менде экен. Буга мен абдан чочулап, 
кайгырдым. Каттын жок экенин көргөндөн кийин кайта келет ко деп ойлодум эле. 

— Мен да дал ошондой кылат элем,—деп жооп берди Санчо,—бирок багыма, жазган 
катыңызды мага окуп берген кезиңизде мен аны бүт жаттап алгам. Ошентип мен аны 
чиркөөнүн бир кызматкерине жатка айтып берип жаздырдым, катты сөзмө-сөз жазып чыкты да, 
анан ал: христиан дининен чыгарылган каттарды көп эле окудум эле, бирок мындай көркөмдөп 
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жазылган катты өмүрүмдө көргөн да, окуган да эмесмин деди. 
— Ошентип сен ал катты ушул кезге чейин жат билесиңби?—деп сурады дон Кихот. 
— Жок, сеньор,—деп жооп берди Санчо.—Мен ал катты өзүмө керектүү болгонго чейин 

жатка билгем. Мен аны чиркөөнүн кызматкерине жат айтып берер замат эле унутуп калдым. 
Баш жагы эсимде «Тынчымды алчу...», жок, кечиридиз, «улуу даражалуу сеньора», дедим жана 
акырында «көргө киргенче жалгыз өзүңө берилген Кайгы Муңдун рыцары» дедим, анан каттың 
орто ченинде «жаным», «жылдызым» «Көзүмдүн чечекейи» деген сөздөрдү кошуп үч жүзгө 
чейин жеткирдим. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bizdin.kg



 
 
 
 

23-Г Л А В А. Мында рыцарь өзүнүн ат кошчусу менен аңгемелешкендиги 
жөнүндө жана Андрес деген балага кезиккендиктери жөнүндө баяндалат 
 
— Мен дагы билейин дедим эле, — деди дон Кихот, Санчо Панса менен сүйлөшүп келаткан 

аңгемесин улантып, — менин ашык-жарым, сулуулардын ааламда жок королевасы сеньора 
Дульсинея сен барганда эмне кылып жатыптыр? Менин оюмча ал балким: мага, куштар кылып 
өзүнө тартып алган рыцарга бермет тизип же бир белек даярдап саймалап тигип жаткан чыгар 
дейм. 

— Жок, — деп жооп берди Санчо, үйдүн артындагы короонун ичинде эгин элеп жаткан 
экен. 

— Мүмкүн,—деди дон Кихот,—бирок анын колу тийген эгин берметке айланып кетиши 
керек. Досум сен өзүң карап көрдүңбү? Ал эгин ак бекен же кара бекен? 

— Сары экен, — деп жооп берди Санчо. 
— Достум Санчо, анын элеген, сары эгининен аппак нан болот, буга сен бөркүңдү баса 

кийип койгун. Бирок, сөзүндү уланта бергин. Менин катымды колуна бергениңде сеньора 
Дульсинея эмне кылып жатыптыр? Катты өпкүлөп жибердиби? Же мени өтө урматтоо 
белгисинде башына койдубу? Кана, тезирээк айтчы!.. 

— Урматтуу таксыр, сиздин катыңызды ага сунган кезимде ал электеги эгинди тырышып 
элей баштады. Ошондуктан ал мага: «Достум, аны тиги каптын үстүнө коюңуз. Азыр менин 
колум тийбей жатат. — Ал катты бул эгинди элеп бүткөндөн кийин окуйм» — деди. 

— О, акылман сеньора! — деди дон Кихот: — Жакшылап ыракаттаныш үчүн шашпай 
кийин окуюн деген тура. Кана дагы уланта бер Санчо. Өзүнүн ишин бүткөнчө, ал сени менен 
эмне жөнүндө аңгемелешти? Албетте, мен жөнүндө сураштырып, териштиргендир? Сен ага 
эмне деп жооп бердиң? Кана тезирээк айтчы, сенден сурарым менден бир да сөз жашырба. 

— Ал эч деме деп сураган жок, — деди Санчо. — Мен гана ага: сизди сүйгөндүктөн 
урматтуу таксыр өзүн-өзү азапка салып, кийим-кечесин чечип салып тоо арасында сандалып 
жүрөт, төшөгү жер, жаздыгы таш, таштары арсайып турган аскаларда оңкобашы атып, улуп-
уңшуп тагдырга наалат айтып жүрөт деп баяндап бердим. 

— Тагдырга наалат айтып жүрөт — деп сен өтө олдоксон айтыпсың — деп дон Кихот ошол 
сөзгө нааразы болду. — Антмек түгүл Тобосская Дульсинея сыяктуу узун бойлуу жана атак-
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даңктуу сеньорага ашык кылып мага бакты-таалай жиберген тагдырга өмүрүмдө ар күн сайын 
алкыш айтам. 

Боюнун узундугу узун, аны сиз рас айтасыз, менден бир укум бийиктик кылат — деп жооп 
берди Санчо. 

— Эмне, боюңарды теңештирдиңерби? сен ага кантип батындың? 
— Анын эмнеси бар экен, — деп жооп берди Санчо. — Каптагы буудайды эшекке арта 

салуу үчүн жардам берген кезимде мен анын катарына туруп калдым да, анын менден бийик 
экенин мына ошондо байкадым. 

— Чын, — деди дон Кихот, — анын улуу даражадагы касиети, боюнун узундугу менен 
айкалышып турат. Ошентип, ал — деп сөзүн уланта берди, — буудайды элеп бүтүп жана катты 
окугандан кийин сага эмне деди? 

— Катты ал окуган да жок, анткени окуй да, жаза да албайт экен, — деп жооп кайтарды 
Санчо. Башка бирөөнүн колуна түшүп кетпесин деп чочулап катты алды да айрып салды. 
Урматтуу таксыр, сиздин ашык болгондугуңуз жөнүндө жана ашыктыктын айынан өзүн-өзү 
азапка салып жаткандыгы жөнүндө айтып бергендигиңиз эле жетиштүү болот деди. Акырында 
ал мага: таксырыңызга айтып коюңуз, мен анын колунан сүйөм, аска-тоонун арасынан тезирээк 
чыгып келүү жагын өтүнүп сурайм, эселектигин коюп Тобосого тез келсин деп буюрду. 
Урматтуу таксыр сизди көрүүгө абдан куштар экен. Урматтуу таксыр, сиз өзүңүздү Кайгы 
Мундун рыцарымын дейт дегенимде ал аябай күлдү. Сиздин алдыңызга баш ийип, кулдук уруу 
үчүн бискайлык эме келдиби деп сурадым, ал мага ооба келди, сонун жигит экен деп жооп 
берди. Мен андан дагы кайталап сүргүнгө айдалып бараткандар жөнүндө сурадым, бирок 
аларды Дульсинеянын көрбөгөнү жакшы болуптур. 

— Кана айтчы мага, сенин алып келген сонун кабарың үчүн коштошоордо ал сага эмне 
белек берди? Анткени жортуулда жүрүүчү рыцарлар менен ашык-жарларынын ортосунда 
кыздардан жигитке, жигиттерден кызга жакшы кабар алып келгендиктери үчүн ат кошчуларга, 
сырдаштарына же эргежээлдерге кымбат белектерди берүү байыркы замандан бери адат болуп 
калган. 

— Бул эң сонун адат, — деп мактады Санчо, — бирок тилекке каршы ал адатты азыр 
унутуп коюшуптур. Азыр анын ордуңа бир сындырым нан менен сыр берүү адат болуп калса 
керек. Мен аны менен коштошуп жаткан кезде Дульсинея дубалдьгн нары жагында туруп 
ичинде сыры бар бир сындырым нанды сунду. Ал сыр койдуку экенин сизге кошумчалап айтып 
коёюн. 

— Ал башында өтө март эле. — деди дон Кихот. — Ошол мезгилде анын колунда кымбат 
нерсе жок болгон го. Ошондуктан, ал сага эч нерсе бере алган эмес тура. Бирок сен чочулабай 
эле кой досум. Сеники сенден эч кайда качпайт. Баарын өзүм жайгаштырам. Бирок, менин 
эмнеге таң калып келе жатканымы билесиңби Санчо? Сен анда учуп барып, кайта учуп 
келгендей сыяктанасың, чынында сен үч эле күн жол жүрдүң, ал эми Тобосого чейинки аралык 
отуз милден ашуун келет. Мына ушундан жыйынтык кылам, мен үчүн кам көрүп жана 
канатынын астына алып калкалап калып жүргөн акылман сыйкырчы (мындай сыйкырчы менде 
бар жана болууга тийиш,ансыз мен жортуулдап жүрүүчү чыныгы рыцарь боло албайт элем) 
сага билгизбрй сени ошол жакка учуруп алып барса керек. Мында т,аң калаарлык эч нерсе жок, 
өзүнүн төшөгүндө уктап жаткан жортуулдап жүргөн рыцарды акылман сыйкырчының алып 
кетип, бөлөк бир жерге алып барып таштап койгон, анан ойгонсо уктаган жеринен миң миль 
алыс кайдагы бир жерге кандай болуп келип калганын билбей, айран-таң калган окуялар көп 
эле болот. Сыйкырчынын жардамы болбосо, жортуулдан жүргөн рыцарлар башына коркунуч 
түшүп калган кезде бирин-бири коргоп калбас эле, муну алар кадам сайын ушундай кылышат. 
Рыцарлардын бири Армениянын тоолорунда каардуу дөө же күчтүү душманга каршы 
салгылашып жаткан болот, ошентип согуш кызып ага өлүм коркунучу келип калган кезде, бир 
оокумда кайдан-жайдан дебей асмандагы булут арасынан же отко күйүп-жанып турган бир 
арабага түшүп алып, азыр эле Англияда турган досу, экинчи бир рыцарь жетип келет да аны 
өлүмдөн куткарып калат, ошентип ал кечки тамактын убагында кайта үйүнө жетип барат. Мына 
ушундай окуялар да болот. Баса, анын үйүнөн ошол согуш чыккан жерге чейинки аралык эки 
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же үч миң мильден кем келбейт. Мындай укмуштар, эр жүрөк рыцарлар үчүн кам көрүп жүргөн 
акылман сыйкырчылардын кереметтүү күчүнүн натыйжасында гана болушу мүмкүн. Мына 
ошондуктан достум Санчо, сен Тобосого өтө кыска мөөнөттө барып келгениңе мен анчалык 
деле таң калбайм, балким мени каңатынын астына алып калкалап жүргөн акылман 
сыйкырчыларынын бирөө сени учуруп алып барса керек, а сен аны байкабай калган көрүнөсүң. 
Эми башка нерсе жөнүндө сүйлөшөлү. Андан көрө мен эмне кылайын, сен мага ошону айтчы. 
Менин ашык-жарым токтоосуз келгин деп буйруп жатат, мен анын буйругун орундатууга 
милдеттүүмүн. Бирок эмне десе ошого макул болуп артыңыздан ээрчип бара берем деп мына 
бул принцессага убада берип койдум, рыцарлардын закону баарынан мурда берген убаданы 
орундатып туруп, аңан кийин өзүң жөнүндө, өзүңдүн ашыктык сезимиң жөнүндө ойлогун дейт. 
Мен өзүмдүн ашык-жарымды тезирээк эле көрсөм деп эки көзүм төрт болот, бирок ар-
намыстын милдети жана даңк алуу өзүм убада берип коюп аттанып келаткан зор иштерди 
жеңиш менен аяктоого чакырат. Элден мурда принцессага берген убаданы орундатайын деп ой 
кылдым. Микомикон королевствосуна мүмкүн болушунча тезирээк жетип барып, алиги айткан 
дөө менен согушуп, анын башын кесип алам да, өзүнүн тактысын принцессага кайтарып берем, 
анан бир да минута токтобостон менин сезимиме сезим кошуп жарык кылып турган ашык-
жарымды көздөй сызам. Ал, менин ойлогон-оюмду макул таап, анын айтканына кулак-салбай 
койгонумду кечирерине ишенем, анткени каардуу дөөнү жеңип чыгышым, анын даңкын бүт 
жер жүзүнө жаят. Мына бу колумдагы кылычым менен ушул күнгө чейин жеңип келген, жеңип 
жаткан жана мындан ары да жеңе турган жеңиштеримдин бардыгы менен анын мага жакшылык 
тилегендиги үчүн жана менин ага чын берилгендигим үчүн болуп жатат. 

— Ах, сиз эмне деп жатасыз урматтуу таксыр! — деп кыйкырып жиберди Санчо.— Сиз 
чын эле ушундай бай жана атактуу колуктудан баш тарткан турасызбы, айланасы жыйырма 
милден ашуун, жаратылыш байлыгы ашкан королевствону колдон чыгарып жиберген 
турасызбы? Чыны, бул королевство Португалия менен Кастилия экөөнү бирге кошкондо андан 
чоң дейт! Кудай акын талашпаңызчы! Өзүңүздүн жеңил ойлуу сөздөрүңүздү коюп, менин 
кеңеш берип айтканымды кылыңыз: Биринчи эле поп кезиккен жерден да дароо үйлөнүңүз, эгер 
поп болбосо, биздин лиценциат эле силерге жакшылап нике кыйып коёт. Менин тайманбай 
айтканым үчүн кечирип коюңуз, бирок жашым келип калды, ошондуктан кеңеш бере алам. 
Тезирээк үйлөнүңүз! Асмандап учуп жүргөн куштан көрө, колдогу торгой жакшы, тандаган 
киши тазга жолугат, алганың ачар болсо, арачыга жалаа жайпа. 

— Менин сөзүмө кулак салчы Санчо,— деди дон Кихот,— эгер мени тезирээк король кыла 
коюп жана сени аябай сыйлоо үчүн гана үйлөнгүн деп акыл айта турган болсоң, анда билип кой 
Санчо, мен үйлөнбөй туруп эле сенин тилегиңи кабыл кыла алам. Дөөгө каршы согушка 
кирүүдөн мурда, эгер мен жеңип калсам, королевствосунун бир бөлүгүн мага берет, ошонусу 
үчүн принцессанын убадасын алгам. Ошондо мен үйлөнбөй туруп эле бүтүндөй бир 
провинцияны өзүмдүн карамагыма алам да, аны кимге сыйлык кылып берсем өзүм билем. Аны 
сага бербегенде башка кимге бермек элем? 

— Албетте, — деп жооп берди Санчо, — ошол мага бере турган областыңыз деңизге жакын 
болуу жагына кам көрүңүз, анткени эгер ал область мага жакпай калса, анда өзүмдүн 
вассалдарымы-негрлерими кемеге жүктөп алып, аларды Испанияга, алып барып кулдукка сатып 
жиберем. Ал эми урматтуу таксыр сизге бир акыл айтууга уруксат этиңиз: сеньора Дульсинея 
менен жолугушат элем деп убакытты бекер кетирүүнүн кереги жок, дөөнү өлтүрүү үчүн дароо 
жөнөйлү. Бул ишти канчалык тез бүтүрсөк, бизге ошончолук жакшы, кудай бар, андан биз 
абийирдүү да болобуз жана пайда да көрөбүз, деп ойлоп турам. 

— Сөзүмдү дагы кайталап айтып коёюн, — деди дон Кихот, — сен мага ишенип койсоң 
болот. Мен сенин тилиңи алайын да, дөөнү өлтүруп туруп, анан Дульсинея менен көрүшөйүн. 
Бирок, биздин бул оюбуз тууралу эч кимге оозуңан сөз чыгарчу болбо, ушул эсиңде болсун. 
Анткени Дульсинея абдан этиет жана карапайым эле, ошондуктан ал баарынын тең жашыруун 
болушун каалайт, ошентип сен мага да, башка бирөөгө да ичтеги сырды айтчу болбо. 

— Эгер андай болсо, — деди Санчо, — кылычыңыз менен жеңип алып, баш 
ийдиргендердин баарын эмне үчүн сеньора Дульсинеяга жиберип жатасыз? Мунуңуз, сиздин 
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ага ашык болгондугуңуз жөнүндө бүт дүйнөгө жар салгандык эмеспи? Сизге жеңилип 
калгандардын бардыгы тең, барып Дульсинеянын тизесине жүгүнүп, урматтуу таксыр сизди 
жиберди деп айтып жатышса, анда сиздин, ашык болгондугуңуз кантип жашыруун кала алат? 

— Олдо сен ай, аңкоолугуң жана акмактыгың бар ээ, — деп үнүн көтөрө чыгарды дон 
Кихот. — Санчо, менин Дульсинеяга ашык болгондугум анын даңкын көтөрүү үчүн гана 
көмөктөш экенине түшүнбөй жүрөсүңбү? Эмесе мына муну дайыма эсинен чыгарбай жүр: эч 
кандай сыйлык алам деп ой кылбай, жортуулдап жүргөн рыцарга ашык болгон айымдын 
энчисине, улуу абийир жана атак-даңк гана тиет. 

— Поп өзүнүн насият сөзүндө айткан болчу, — деди деп жооп берди Санчо, — мындай 
сүйүү менен кудайдын нак өзүн сүйүү керек, сыйлык берет экен же жазалайт экен деп коркпой 
сүйүү керек, бирок мен аны бир нерсе үчүн сүйүп, ага кызмат кылар элем. 

— Балээ басты бул дыйканды!— деп үнүн көтөрүңкү чыгарды дон Кихот. — Кээде акылдуу 
сөз сүйлөйт, сабаттуу адамдардын эч кимисинен калышпайт. 

— А мен окуй да билбейм — деди Санчо.— Токтоп, бир аз күтө тургула, анткени поп менен 
принцесса жолго жакын жерде агып жаткан булактын жанына түшүп дем адалы деп жатышат 
деп чебер уста Николас тигилердин артынан кыйкырып калды. Санчо ага аябай кубанып кетти. 
Анткени баятан бери менин акмак кылып келе жатканымы дон Кихот билип койбосо экен деп 
бычактын мизинде эле бүлкүлдөп келаткан болчу. Ошентип токтоп турган кезде арттагылар да 
келип жетти, баары бирге жайлашып эс алып отуруп алышып, шам-шум эте башташты. 

Алар шам-шум этип тамак жеп жаткан кезде келе жаткан бир бала көрүнүп калды. Ал бала 
биздин жолоочуларды карап, бир аз токтой калды да, анан дон Кихотту көздөй чуркап барып, 
тизесин кучактап чөгөлөй калды, ыйлагансып анткорлонуп, мындай деп үнүн бийик чыгарып 
сүйлөдү: 

— Ай менин сеньорум! Урматтуу таксыр сиз чын эле мени тааныбай калдыңызбы? 
Кожоюнум эмен дарагына таңып алып, сабап жатканда, сиз келип бошотуп кеткен баланын дал 
өзүмүн! 

Дон Кихот ал баланы тааныды да, колуна көтөрүп ала коюп, жанындагыларга мындай сөз 
айтып кыйкырды: 

— Шум жана жарамсыз адамдар азап чектирген адамдардын өчүн алып берип, 
адилеттүүлүк үчүн күрөшчү жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын дүйнө жүзүнө жашоо керек 
экенине сиздер эми ишенесиздер, сеньорлор. Билип коюңуздар, сеньорлор жакында эле токой 
аралап кетип баратып жалооруп ыйлап, онтогон үндү угуп калдым. Милдет боюнча сезимим 
козголуп, ошол жалооруп үн чыккан жакты көздөй шашылдым. Көрсө эмен дарагына таңылып 
койгон бала чыңырып жаткан экен. 

Ошол бала мына силердин көз алдыңарда турганына мен өтө кубанам, анткени ал менин 
айткан сөздөрүмдүн чын экенин далилдейт. Ошентип бул баланы эмен дарагына таңып коюп, 
бир дыйкан этинен кан чыкканча кур менен сабап жаткан экен. Мен дыйкандан, эмне үчүн бул 
бечараны мынчалык катуу уруп жатасың деп сурадым. Ал дыйкан мага: бул бала менин 
малайым, ошондуктан ышынчаактыгын жана ачык ооздугун койдуруу үчүн бир аз үйрөтүп 
жатам деп жооп берди. Анда бала: «сеньор, мен андан акымды сурасам сабап жатат» деп 
өкүрүп-бакырып ыйлады. Кожоюн болсо эмне дээрин билбей калтаарып калды. Мен аңын 
айткан сөздөрүн уктум да, анын өзүн актап сүйлөгөн сөзүндө тыйынчалык чындык жок экенине 
көзүм жетти. Анан баланы чечкин деп чечтирип жибердим да, баланы үйүңө ээрчитип барып 
бир тыйын калтырбай акысын төлөп берейин деп дыйкан мага ант берди. Ушул айткандарым 
чынбы уулум Андрес? Менин ага каарымы төгүп мамиле кылганымы жана менин буйругумду 
дароо орундатуу үчүн мага кулдук уруп убада бергени албетте эсиндедир. Жооп бер! Коркпой 
эле кой! Бул турган сеньорлорго болгон окуяны бүт айтып бер, жортуулчу рыцардын керек 
экенин жана кандай пайдасы бар экенин билип коюшсун. 

— Урматтуу таксыр, сиздин айткандарыңыздын баары тең, барып турган чындык, — деп 
жооп берди бала, — бирок иштин акыры сиз ойлогондой эмес, башкача болду. 

— Башкача дегениң кандай? — деди дон Кихот. — Кожоюн сенин акыңды төлөбөй 
койдубу? 
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— Аны төлөмөк түгүл, таксыр сиз токойдон чыгып кетээр замат эле, ал мени кайтадан 
эменге таңып алып, жон терим сыйрылып түшкөнчө сабады. Мени сабап жатканда урматтуу 
таксыр сизди аябай мазактады, эгер менин этим оорубаса мен да каткырып күлөт элем. Анан ал 
мени чала өлүк бойдон токойдун арасына таштап коюп кетип калды, араң дегенде ооруканага 
жеттим, ошол кожоюнум сабап жардам кылган жерлеримди дарылап мына бүгүнкү күнгө чейин 
ооруканада жаттым. Мунун бардыгына урматтуу таксыр сиз айыптуусуз. Эгер сиз өз жолуңуз 
менен кете берип, башканын ишине кийлигишпеген болсоңуз, анда менин кожоюнум уруп-уруп 
чарчагандан кийин, мени чечип жиберип анан акымды төлөп берет эле. А сиз өзүңүздөн өзүңүз 
мага болушам деп туруп, анын кыжырын ого бетер кайнатып кеттиңиз. Анын сизге каршы 
батыңа албаганы түшүнүктүү иш. Бирок, сиз кетип калгандан кийин, ал өзүнүн сизге келген 
ачуусун бүт менден чыгарды, ошентип мен өмүр бою майып болуп кала жаздадым. 

— Ишти туура кылбаганымы моюнума алам, — деди дон Кихот.— Ал өзүнүн карызын сага 
бергенче, мен сени таштап кетип калышым керек эмес эле. Бирок, эгер ал сенин акынды 
төлөбөй коюп, киттин курсагына кирип кетсе да тап алам деп ант бергеним эсиндеби Андрес? 

— Аныңыз чын, — деп жооп берди Андрес, — эми андан мага не пайда? 
— Андан мага пайда болоор-болбосун азыр көрө жатасың, — деп дон Кихот үнүн 

көтөрүңкү чыгарды. 
Ушул сөздөрдү айтуу менен ал шашып-үшүп өйдө тура калды да, Санчого жакын жерде 

оттоп жүргөн Росинанттын ээрип токугун деп буюруду. 
Сиз эмне кылган жатасыз деп Доротея дон Кихоттон сурап калды. Ал болсо: дыйканды 

издеп таап алып туруп, тыйынына чейин калтырбай Андрестин акысын төлөп берүүгө аргасыз 
кылам деп жооп берди. Анда принцесса — анын эсине муну салды: менин королевствомду 
кайтарып алып бермейинче эч бир окуяга кийлигишпөө үчүн убада бербедиңиз беле деди. 
Ошондуктан ачууңузду тыйып, дыйканды издөөнү коюңуз деди. 

— Ооба, бул чындык,— деди дон Кихот.— Мен кайта кайтып келгенимче Андреске чыдай 
турууга туура келет, бирок андан бул бала үчүн өч алмайын жана мунун акысын төлөп берүүгө 
дыйканды мажбур кылмайын ыраазы болбойм, ошол үчүн дагы убада кылып ант берейин. 

— Мен сиздин антыңызга ишенбейм,— деди Андрес,— анын үстүнө андан кек алып 
беришиңиздин мага кереги жок. Анын баары тең эле курулай сандырак! Мен азыр Севильяга 
кантип жетээр экемин деп гана ойлойм. Эгер бар болсо, мага жолго жеткидей бир аз тамак 
бериңиз да, аман-эсен кала бериңиз. Кудай бере көр, сиз мага канчалык пайда келтирсеңиз 
өзүңүздүн жортуулуңузда да, ошончолук пайда көрүңүз. 

Санчо баштыгынан бир сындырым нан, бир тоголок сыр алып чыгып, аны балага берип, 
мындай деди: 

— Ме, алагой уулум Андрес, кудай сактасын. 
Андрес нан менен сырды Санчонун колунан жулуп алды да, андан башка эчтеке болбосун 

сезгенден кийин башын жерге салып, өзүнүн келген жолуна түшмөк болду. Коштошуу сөзүндө 
ал дон Кихотко төмөнкүдөй деди: 

— Сеньор, жортуулдап жүрүүчү рыцарь эгер сиз бир кезде мага дагы бир кездешип кала 
турган болсоңуз, мени сабамактан кескилеп жатса да, кудай үчүн болушчу болбоңуз. Анткени 
урматтуу таксыр сиздин болушканыңыздан менин абалым ого бетер начарлайт экен. Бир кезде 
жер жүзүндө өмүр сүргөн жортуулдап жүргөн рыцарлардын баарына тең каргыш тийсин! — 
деп айтып алды да Андрес, кууп жетип кармап алып, жазалап жүрбөгөй эле деп чымын-куюн 
болуп кача жөнөдү. Дон Кихот Андрестин айткандарына абдан оңтойсуз абалда калды, ал эми 
анын жолдоштору болсо, күлкүлөрүнө чыдай албай жарылып кете жаздап турушту. 
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24-Г Л А В А. Мында дон Кихот кызыл винонун чаначына каршы кантип 
салгылашкандыгы жөнүндө баяндалат 

 
Шам-шум этип кубаттанып алышкандан кийин биздин жолоочулар качырларын токуп 

минип алышып жол тартышты да, көңүл бургудай эч кандай окуяга жолукпастан алиги 
мейманканага жетип келишти, бул мейманкана Санчо Пансага өтө ыңгайсыз эле. Бирок, 
ошондой болсо да беркилер менен бирге мейманканага туура келди. Кожоюн, анын аялы, кызы  
жана Мариторнес дон Кихот менен Санчо Пансаны көрө коюшуп кубанычтуу кыйкырып, тосо 
чыгышты. Биздин рыцарыбыз алар менен кекирейип туруп учурашты да, өткөн жолкудан 
жакшыраак төшөк салып бериңиздер деп өтүндү. Эгер өткөн жолкудай эмес, андан 
жакшыраак кылып акысын төлөсөңүз, княздар жата турган төшөк аласыз деп кожоюндун аялы 
жооп берди. Дон Кихот макул дегендей башын ийкеп койду, алигинде конуп кеткен ошол эле 
эмерек коюлчу бөлмөө жакшы төшөк салып койду. Чарчап-чаалыгып жана капа болгон 
рыцарыбыз ошол замат эле төшөккө жатып, уйкунун кучагына кирди.  

Поп тамак даярдап  бергин деди, мейманкананын кожоюну акысын  жакшылап төлөйт ко 
деген үмүт менен, колундагы мыкты тамактардын баарынан тең берди. Баары тең столдун 
айланасынан орун алышты, бир гана дон Кихот уктай берди, аны ойготпойлу дешти, анткени 
бечара рыцарга тамактан уйку пайдалуу эле. Тамак ичип жаткан кезде, кожоюн, анын аялы 
менен кызы, Мариторнес жана конуп жаткан кишилердин катышуусу менен дон Кихоттун 
акылынан ажырагандыгы жөнүндө жана аны кантип издеп тапкандыктары жөнүндө аңгеме 
болду. Бардыгы тең дон Кихоттун акмакчылыгы менен кызык окуялары жөнундө бири-бирине 
айтып жатышты. Буга рыдарлар жөнүндө жазылган романдар айыптуу, ал романдарды 
окугандан кийин дон Кихот акылынан ажырады деди поп. Кожоюн буга макул болгон жок: 

— Чынын айтам, китеп окугандыктан мунун ушундай болуп кетти дегенге такыр 
ишенбейм, анткени менин оюмча дуйнөдө китеп окугандан мыкты нерсе жок. Менде мындай 
эки, үч роман бар, чынын айтсам аларды окуганда аябай кубанып калам, ошондуктан мен 
аларга милдеттүүмүн. Жалгыз мен гана эмес, көп адам ушундай. Эгин оруу-жыюу мезгилинде 
майрам убагында орокчулар чогулат, алардын ичинен сабаттуу адам дайыма табылат, ал адам 
китепти алып окуй берет, а биз отуз чамалуу киши аны курчап алып, кулагыбызды түрүп коюп 
угуп олтура беребиз. Мен өзүм жөнүндө муну гана айткым келет: китептин ичиндеги сөз, 
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айыгышкан салгылашта рыцарлар оңго да, солго да сокку уруп сого баштаган жерге чейин 
жеткен кезде, ошол салгылашууларга кийлигишким келет, ошентип мындай аңгемелерди күнү-
түнү отуруп угууга даярмын. 

— Ооба, меи да аябай ыраазы болуп калам,— деп кошумчалады анын аялы. — Бул 
романдарды окуган кезде үйдүн ичи жымжырт болуп калат. Сиз ошол романдарга берилип 
кетип, мени менен урушканды да унутуп коёсуз. 

— Туура чындык, — деди Мариторнес. — Мен да ушундай окуяларды, бөтөнчө апельсин 
дарагынын түбүндө өздөрүнүн ишенимдүү рыцарлары менен сүйлөшүп эркелеп отурган эң 
сонун сулуулар тууралу айтылган окуяларды угууну жакшы көрөм. 

— А сиз эмне дейсиз? — деп поп кожоюндун кызына кайрылды. 
— Чыны эмне деп айтаарымы өзүм да билбейм—деп жооп берди ал кыз.—Мен да 

романдарды окутуп коюп укканды жакшы көрөм, бирок аз түшүнөм. Бирок, мага атам 
суктанган салгылашуулар эмес, рыцарлар өздөрүнүн ашык-жарларын сагынып кайгырып 
сүйлөгөн сөздөрү баарынан сонун жагат. Чыны мен аларга боорум ооруп ыйлап да жиберем. 

— Эгер ал рыцарлар силер үчүн ыйласа, силер ошол замат эле сооротор элеңер, ушул чын 
эмеспи сулуу? 

— Эмне кылаарымды өзүм да билбейм,— деп жооп берди кыз. 
— Ошол айымдардын кээ бирөөлөрү рыдарларга өтө катаал мамиле кылат, аларга арыстан, 

жолборс деп, дагы ушу сыяктуу эң жаман аттарды коюп чакырышат, мен мына ушуну билем. 
Жараткан ай! Ошолор үчүн каза болуп, же жинди болуп кеткен ак ниеттүү адамдарга бир карап 
койгусу келбеген алар кандай жүрөгү жок, уятсыз аялдар эле. Анчалык кылыктануунун эмне 
кереги бар экенине түшүнбөйм. 

— Үнүңдү бас кызым. Мындай иштерди билүү жана талкуулоо кыздарга жарабайт—деди 
энеси. 

— Сеньор менден суроо сурады. Ошондуктан жооп бербей коюуга болбойт—деп жооп 
берди кызы. 

— Болду эми,—деди поп,—андан көрө сеньор кожоюн, китептериңиздин баарын тең алып 
келиңиз-. Мен ал китептерди көргүм келет. 

— Макул, алып келейин,—деп жооп берди да кожоюн, дароо тура калып, өзүнүн бөлмөсүнө 
барып, оозу кулпуланып турган кичинекей эски сандыкты алып келди. Ал сандыкты ачып эң 
чоң үч китепти жана бадырайып даана жазылган кол жазмаларды алып чыкты. Анын биринчиси 
«Дон Сиронхилио Фракийский», экинчиси—«Фелисмарте Гирканский», үчүнчүсү—Диэго 
Гарсия де Паредестин өмүр баяны менен бирге жазылган «Улуу капитан Гонсало Эрнандес 
Кордовскийдин тарыхы» деген китеп экен. Биринчи эки китептин башкы атын окуду да поп чач 
тарачка карап мындай деди: 

— Биздин досубуздун кызматкер аялы менен жээни гана жетишпей турат. 
— Аларсыз эле жайлайбыз—деп жооп берди чач тарач,— буларды мал сарайына алып 

барып таштоо же дуулдап жакшы күйө турган печканын ичине салып жиберүү менин деле 
колуман келет. 

— Эмне дейсиң?—деди кожоюн.—Таксыр сиз менин китептерими өрттөгөн жатасызбы? 
— Дон Сиронхилио менен Фелисмарте экөөнү гана. 
— Алар эмне, еретикалык же флегматикалык китептер бекен?—деп сурады кожоюн. 
— Достум, сиз флегматикалык эмес, схизматикалык деп айтмакчысыз го?—деп чач тарач 

анын сөзүн оңдоп сүйлөдү. 
— Ооба, албетте,—деди кожоюн, эгер сиздер сөзсүз бирер-жарымын өрттөй турган 

болсоңуздар, анда «Улуу капитан Диэго Гарсиянын тарыхын» алыңыздар, ал эми калгандары 
жөнүндө болсо мындай, мен алардын бирин өрттөткөнүмчө өзүмдү өрттөп жиберүүгө уруксат 
берем. 

— Тууган,—деп анын сөзүнө макул болбоду поп,—бул эки китептин экөө тең калп 
жазылган, болбогон бир сандырак нерселер, ал эми «Улуу капитандын тарыхы» болсо барып 
турган чындык. Анда Гансало Эрнандес 

Кордовскийдин кылган иштери баяндалат, ал өзүнүн улуу жана көп сандаган эрдик иштери 
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үчүн бүткүл дүйнө жүзүндө Улуу капитан деген атка конгон. Ал эми Эстрамадуредеги 
Трухильо шаарында туулган Диэго Гарсия де Паредес эн, сонун жоокер болгон. Ал бөтөнчө бир 
күчтүү киши болгон, бир гана чыпалагы менен тегирмендин парасын токтоткон. Бир жолу ал 
көпүрөнү өзү жалгыз бүтүндөй армиядан коргоп калган. Ал эң эле көп эрдикти көрсөткөн, эгер 
анын тарыхын бир мыкты тарыхчы жаза турган болсо, анда Гектордун, Ахилланын жана да 
Роланддын даңкынан ашып түшөр эле. Бирок, айла барбы, ал өзүнүн тарыхын өзү жазып 
чыккан, өшентип ал өзүнүн кылган эрдик иштерин көрсөтүүдө өтө жупунулук кылып койгон. 

— Аны менин чоң энеме айтыңыз—деди кожоюн.—Кичинекей бир дөңгөлөктү.чыпалагы 
менен айландырды дегенге да таң кала турган кеп бекен! Кудай бар, урматтуу таксыр, сиз 
Фелисмарте Гирканский жөнүндө жазылган китепти окуп чыксаңыз жакшы болор эле. Ал 
кылычын бир шилтөө менен беш дөөнүн башын кыя чапкан, алардын баштары буурчакка 
окшойт, биздин балдарыбыз оюнчук кылып жасап алып ойноп жүргөн монашкалар сыяктанат. 
Дагы бир жолу жыш куралданган бир миллион алты жүз миңден ашуун солдаты бар жоо менен 
беттешип, аларды короодогу кой сыяктуу үркүтүп качырган. Даңкы таш жарган Сиронхилио 
Фракийский туурасында сиз эмне айтаар экенсиз? Бир жолу дарыя бойлоп сүзүп баратса 
күтүлбөгөн жерден оттой жалындап күйүп бир жылаан суудан чыга келет, бул шумдуктуу 
немени көргөндөн кийин дон Сиронхилио ага качырып кол салат, секирип жылаандын үстүнө 
минет, катуу күч менен жылаандын алкымынан сыга кармайт, колу карышып калган рыцарды 
кошо сүйрөп алып муунуп калган жылаан кайтадан суунун түбүнө түшөт. Ал жерге барганда 
рыцарь эң сонун ак сарайга туш келет, алиги жылаан көптү көргөн карыя болуп чыга келет да, 
андан кийин угууга татый турган бир топ аңгемелерди айтып берет. Жок, сеньор айтпай эле 
коюңуз! Ушул тарыхты окуп чыксаңыз сиз айраң-таң калгандыктан жинди болуп кетесиз. Ал 
эми сиздин Улуу капитаныңыз жана Диэго Гарсия үчүн мен эки тыйын да бербейм. 

Муну уккандан кийин Доротея чебер уста Николаска мындай деди: 
— Биздин кожоюнубуздун экинчи дон Кихот болушу үчүн бир аз гана жетишпей жатат. 
— Мен да ошондой деп ойлойм,—деп жооп берди чач тарач.—Ушул китептерде 

жазылгандардын бардыгы тең бардык турган чындык деп катуу ишенсе керек. Жок андай эмес 
деп жылаңайлак кармелиттер42 да ишендире албас эле. 

— Бирок, сөзүмө кулак салчы тууганым,—деп сөзүн улантты поп, кожоюнга кайрылып 
сүйлөп, Фелисмарте Гирканский да, дон Сиронхилио 

Фракийский да жана романдарда жазылган башка рыцарлар да эч качан жарык дүйнөдө 
болгон эмес, анын бардыгы тең бекер эриккен жазуучулардын эрмек үчүн нагыз ойлоп чыгарып 
жазгандары. 

— Урматтуу таксыр, болду эми ушунчалык үгүттөгөнүңүз деле жетишет! Бешке чейинки 
санакты жаңа өтүгүм бутумдун кай жерин кысып койгонун билем. Ушул эң сонун китептердин 
ичиндегилердин бардыгы тен жалган жана сандырак нерсе деп сиз мени ынандырган 
турасызбы! Чынында ал китептер Королдук Советтин руксаты менен жарыкка чыккан эмеспи, 
алар болсо сыйкырчылар жана салгылашуулар жөнүндө жалган жомокторду басып чыгарууга 
руксат бербей турган төрөлөр. Мындай кылуу демек, королго берилгендерди башын айлантып, 
жолдон адаштыруу деген болбойбу! 

— Мен сизге жогоруда айтпадымбы достум,—деп анын сөзүнө каршы болду поп,—бул 
романдардын бардыгын эриккен эл эрмек үчүн жазган. Шахмат менен топ оюнуна да өкмөт 
руксат берет эмеспи. Ошондуктан рыцарлар жөнүндө жазылган романдарга руксат бербей 
коймок беле? Бул жомоктон айтылган окуяларды чындык деп ойлой турган наадандар чыгат 
деп ким ойлоптур? Эмесе мынакей сеньор, сиздин китептериңиз алардын ичиндегилердин чын, 
жалган экенин өзүңүз чечиңиз, ал сизге пайда берет. Кудай сактайкөр, сиздин мейманканаңызда 
жаткан дон Кихоттун кейпин кие көрбөңүз. 

— Жок, андай болбойт,—деп жооп берди кожоюн,—жортуулга чыгуучу рыцарь болуу үчүн 
мен али акылдан ажырай элекмин. Азыр тартип бул даңкы таш жарган жортуулдап жүргөн 
рыцарлардын кезиңдегидей болбой таптакыр башкача болуп калганын мен эң жакшы түшүнөм. 

Санчо демейдегидей эмес, демин ичине алып, поп менен кожоюн экөөнүн сүйлөшкөн 
сөздөрүнө кылдаттык меиен кулак салып тыңшап олтурду. Рыцарлар туурасында жазылган 
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романдар барып турган жалган, эми эч кандай рыцарь деген нерселер жок дегенди угуп Санчо 
Панса, менин таксырымдын Микомикон өлкөсүнө бараткан саякаты эмне менен бүтөр экен деп 
ойлонуп калды. Ал эмне кыларын билбей айран-таң болуп, биздин идалгобуз уктап жаткан 
эмерек коюлчу бөлмөгө кирип барды да, бир аздан кийин, эс-учунан танып шашкалактап 
жүгүрүп чыкты. 

— Сеньорлор бери келиңиздер,—тезирээк жардам бериңиздер!—деп Санчо чыңырды.—
Менин таксырым айыгышкан согушка кириптир, андай шумдукту мурда мен эч бир көргөн 
эмесмин. Кудай урсун, Микомикондун принцессасынын душманы болгон дөөгө каршы катуу 
сокку урду, шалгамды кескендей кылычы менен анын башын кыя чапты! 

— Сиз буга эмне дейсиз тууганым?—деп үнүн бийик чыгарды поп.— Санчо сиз жинди 
болгонсузбу? Ал дөө бул жерден эки миң миль алыс жерде турса, ал кандайча болуп ошентип 
кетсин? 

Ошол кезде эмерек коюлчу бөлмөдөн дон Кихоттун ачуу кыйкырган үну чыкты: 
— Сактангын, ууру, каракчы, коён жүрөк коркок, эми сен менин колумдасың, эч ким сени 

куткарып кала албайт! 
Кимдир бирөө үйдүн керегесине алып барып согуп жибергендей болуп, бул кыйкырык күү-

шаа дей түштү. Эмерек коюлчу бөлмөдө эмне болуп жатканын билүү үчүн бардыгы тең тыңшап 
туруп калышты. 

Бул убакта Санчо дагы кыйкырып жиберди: 
— Сиздер эмне карап турасыздар? Менин таксырыма жардамга чуркагыла! Ансыз деле ал 

өзү жалгыз душманды жеңип чыгат. Дөө бая эле өлтүрүлгөн, эми өзүнүн зулумдук менен 
өткөргөн өмүрү үчүн алда-таалага эсеп-кысап берип жатат. Кандын кандайча агып жатканын 
жана чоңдугу вино куюлган көрүктөй болгон баштар көөдөндөн кандайча ыргып кетип 
жатканын өз көзүм менен көрдүм. 

— Эгер эле тиги дон Кихот же дон Шайтан баш жагында илинүү турган кызыл виносу бар 
көрүктөрдүн бирин жарып салбаса эле, анда мени өлтүрүп койгула,—деп мейманкананын 
кожоюну өкүрүп-бакырып жиберди. Вино куюлуп жатса, аны бул акмак кан деген тура. 

Ушул сөздөрдү айтып болуп, ал окуя чыгып жаткан жакты көздөй умтулду. 
Бөлмөдөгүлөрдүн бардыгы тең анын артынан эмерек коюлчу бөлмөнү көздөй жөнөштү, ушул 
жерде аларга таң калаарлык бир укмуш окуя көрүндү. Биздин идалго чолок көйнөгү менен 
бөлмөнүн ортосунда турган экен, жүндөрү үксөйүп турган анын упузун, ипичке арык буттары 
аябай шалтактаган, башында кожоюндун түн ичинде кийүүчү майланышкан кызыл малакайы 
бар, сол колуна Санчо жек көрчү (жек көрчү себеби бар) жуурканды ороп кармап алган, ал эми 
оң колуна кынынан сууруп алган кылычты оңду-солду дебей шилтеп жаткан экен. Ал чын эле 
дөө менен салгылашып жаткансып кыйкырып коёт. Бирок, мына ушунун баарын тең көзүн 
жумуп алып иштеп жатканы адам таң каларлык иш. Анын ой-пикиринин баары тең алдыда 
турган согуш жөнүндө болуп калган, ошондуктан ал түшүндө Микомикон королевствосуна 
жетип барып, өзүмдүн душманым менен салгылашып жатам деген. Ал уйкусуроо менен вино 
куюлган көрүктөрдү дөө деп ойлоп, алардын башын кыя чаба берген, ошентип бөлмөнүн ичи 
виного толуп кеткен. Виносунун төгүлүп жатканын көрүп кожоюндун кыжыры кайнап ачуусу 
келди да, муштумун түйүп туруп дон Кихотко кол салды, эгер поп менен чач тарач болушпаса 
бечара рыцарды чала өлүк болгончо уруп коёт эле. Бирок, муштум да биздин идалгону ойгото 
алган жок. Чач тарач кудуктан бир казан муздак суу алып келип туруп, аны дон Кихоттун башы 
ылдый куюп жиберди. Мына ошондо барып араң ойгонду. Ошол кезде Санчо дөөнүн башын 
издеп табуу үчүн бөлмөнүн булуң-бурчтарын тинтип жүрдү. Бекерден эле алек болуп издеп 
жүргөнүнө ынангандан кийин, ал мындай деди: 
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— Бул үйдө сөзсүз бир балакетке учурай турганыбызды мен күн мурда эле билгем. Өткөн 
жолу нак ушул жерде тепкинин алдында калып, муштумду аябай жеген болчумун, аны эстесем 
эсим чыгат. Мени сабаган ким экенин бир шайтан билбесе, билип болбойт. Эми дөөнүн 
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башынын жоголуп житип кеткенин көрбөйсүңбү, менин таксырым дөөнүн башын кыя чапканда 
кандын оргуп атырылып акканын мен өз көзүм менен көргөн болчумун. 

— Ал кандай кан, оргуп дегениң кандай? Сени жана анын олуяларынын баарын тең кудай 
төбөсүнөн урсун,—деп кыйкырды кожоюн,—ал оргуп жаткан кандын бардыгы тең найза менен 
тешилген көрүктөрдөн шарылдап агып жатканын көрбөй турасыңбы митаам! Сак бол, акмак 
кызыл виного чакап калбасаң экен. Сенин таксырың менин көрүктөрүмү теше сайып жаткандай 
шайтандар аны да тиги дүйнөдө бышып-бышып алса экен! 

— Эч нерсе түшүнбөйм,—деп жооп берди Санчо,—эгер мен дөөнүн башын издеп таба 
албай калсам, анда менин графством сууга салган туз сыяктуу эрип кетерин билем. 

Дон Кихоттун кылган зыянына күйүп-бышып олтурган кожоюнду Санчо өзүнүн сандырак 
сөздөрүн көжөрлөнүп кайта-кайта айта бериши биротоло жиндентти. Өткөн жолдогудай азыр 
акыны төлөбөй туруп кете албайсыңар, кетирсем эле киши болбой калайын деп ант берди. Эми 
аларга рыцарчылыктын урматы жардам бере албайт, тешип салган көрүктөрдүн жамагы үчүң да 
төлөөгө мажбур кылат. Ошол кезде поп дон Кихотту тынч алдыруу үчүн колунан алды, бирок 
ал муну принцесса Микомикон экен деп ойлоп поптун алдына тизелеп олтура калып, мындай 
деди: 

— Улуу даражалуу, урматтуу, атактуу сеньора, бүгүндөн баштап тиги арам пейил дөөдөн 
коркпой бейпил турмушта жашай берсеңиз болот. Мен бүгүнкү күндөн баштап алган 
милдеттенмемди аткарып эркин болдум деп эсептейм, анткени улуу кудайдын жардамы жана 
өмүр сүрүп, жашап жүргөн айымымдын шарапаты менен берген убадамды орундаттым. 

— Эмне мен сизге айткан жок белем?—деп чыңырып жиберди Санчо, чыны мен мас эмес 
болчумун. Менин таксырым дөөнүн ташын-талкан кылып жеңгенин карап көрүңүз. Эми баары 
тең өз жайында, графство азыр менин колумда. Эки келесоонун, — таксыры менен анын 
кызматкеринин мындай сандырак сөздөрүн айтканда күлбөй кантип чыдап турууга болот? 
Баары тең каткырып күлүп калышты. Бир гана кожоюн күлгөн жок, ал оозуна каргыш алып, 
улам-улам тилдей берди. Поп менен чач тарач акыры дон Кихотту төшөгүнө алып барып 
жаткырышты. Рыцарь өтө чарчаган көрүнөт, анткени төшөккө башы тиери менен эле уйкуга 
баш койду. Андан кийин биздин достор дөөнүн башын алиге чейин издеп убара болуп жүргөн 
Санчонун көңүлүн басып тынчытууга киришишти. Бирок, баарынан да жерге куюлуп төгүлгөн 
виносуна ичи күйүп ыйлап жаткан кожоюнду сооротуу кыйын болду. Ошол кезде кожоюндун 
аялы тынбай сүйлөй берди: — Жортуулдап жүргөн рыцарь каргыш тийген жаман убакта биздин 
үйгө келгенин карачы, аны менин көзүм эмес, желкем да көрбөсүн.  

 

 
 
 
Ал бизге көп зыян келтирди. Өткөн жолу ал кечинде ичкен тамактарына да, жаткан 
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төшөктөрүнө да, өзүнүн аты менен ат кошчусунун эшегине салынган саман менен сулу үчүн 
бир тыйын төлөбөй кетип калышкан. Ал жолу дон Кихот укмуштуу окуяларды издеп жүргөн 
рыцарлар акы төлөөгө милдеттүү эмес, алардын баарына өмүр бою жандары жай алып тынчып 
кала тургандай укмуштуу окуяларга алда-таала туш келтирсе жакшы болор эле, анткени 
жортуулдап жүргөн рыцарлардын эрежесинде ошондой айтылган деген болчу. Анан дагы бир 
сеньор, анын досу, менин эң мыкты көйнөгүмдү сурап кийип кеткен эле, ал аны өзүнүн каргыш 
тийген жоруктуу жүрүштөрүндө ишпалдасын чыгарып келиптир, аны көргөндө ичим туз 
куйгандай ачышат. Мына эми анын үстүнө кошумча кылып, тиги акмак рыцарь көрүктөрүмү 
калбыр кылып тешип, виносун агызып төгүп салды, анын өзүнүн тамырынан да кан винодой 
оргуп аккыр десе. Эми бул жолу да, өткөндөгүдөй бекер болот экен деп ойлобой эле койсун. 
Атамдын арбагы жана энемдин өмүрү менен ант берип коёюн, эгер ал ушул чыгымдын 
бардыгын бирин калтырбай төлөбөй турган болсо, мен болбой эле калайын. 

Аябай жини келген кожоюндун аялы дагы бир катар сөздөрдү сүйлөп жиберди. Ак көңүл 
кызматкер аял Мариторнес аны ээрчий сүйлөп көшөкөрлөндү. Кызы үн деген жок, бирок кээде 
гана жылмайып коюп тура берди. Акыры поп чоң чаначтар үчүн да, вино үчүн да жана калган 
башкаларынын бардыгына тең жакшылап акы төлөп берүүгө убада берүү менен алардын 
көксөөсүн суутту. 

Дөөнүн башын таба албай үмүтү үзүлгөн Санчо кожоюндун аялы менен поптун сүйлөгөн 
сөздөрүнө көңүл коюп тыңшап калды. Бул жерде эч кандай каардуу дөөнүн болбогондугуна 
жана анын таксыры кожоюндун вино куйган чоң чаначтар менен салгылашкандыгына Санчо 
эми ынанды. Буга ал абдан кайгырды. Ушул жердегилердин баары теңкожоюн да, анын аялы да 
жана поп да Доротеяны принцессадай көрүп мамиле кылбай койгондугу аны андан бетер 
кайгыга салды. Элдин баары тең аны менен жөнөкөй адам катарында жай сүйлөшүштү, 
Доротея, сеньора деп чакырышты, тамашалашты, күлүштү. Ал да өзүн жай адамдай кармады, 
кожоюндун кызы менен шыбырашып, шыңкылдап күлүштү, меймандар менен асилдешти, 
оозуна келгенин оттоп сүйлөдү, жалпандады, кыскасы атактуу принцессага, эң зор 
королевствонун мураскоруна окшогон жок. Санчо такыр эле акылынан ажырап келесоо болуп 
калды. Мээсине тап кеткен го деген коркунучтуу шек пайда болду. «Ушунун баары тең жалган, 
алдаган иш болсо, эмне болот?—деп ойлоду ал. Бизди шылдың кылып, кожоюн экөөбүздүн 
башыбызды айландырып жүрүшпөсүн? Поп сыяктуу ажептүү адамдын ушундай келекеге 
аралашканы таң каларлык иш». 
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25-Г Л А В А. Мында согуш иши жана илим жөнүндө дон Кихоттун адам 
кызыгарлык сүйлөгөн сөзү жөнүндө баяндалат 

Ушундай шектүү нерселерге жүрөгү өйүп Санчо чыдай албады да, нак ушул кезде ойгонуп 
калган дон Кихоттун бөлмөсүн көздөй ылдамдай басып жөнөдү. 

— Урматтуу таксыр, Кайгы Муңдун рыцары—эми сиз, канча кааласаңыз ошончолук уктай 
аласыз. Дөөнү жеңип алып, принцессага анын королевствосун кайтарып берүү жөнүндө эми 
кам көрбөй койсоңуз да болот. Бул иш ушуну менен бүтгү. 

— Мен да ошондой деп ойлоймун,—деп жооп берди дон Кихот,—анткени мен дөөгө каршы 
катуу согуштум, анын үстүнө ал коркунучтуу болду. Акыры мен ага чечкиндүү сокку урдум, 
башын кыя чаптым, каны дайрадай көлдөп акты. 

— Андан көрө кызыл винодой агыздым дегениңиз жакшы,— деди Санчо,— анткени эгер 
урматтуу таксыр биле элек болсоңуз сиз өлтүрдүм деген дөө, ичинде алты арроб43 кызыл 
виносу бар эң чоң чанач экен, ал эми сиз кыя чапкан башты... ал башка каргыш тийсин, сиздин 
жеңишиңиздин далили кылып аны Микомикондун принцессасына көрсөтөйүн деп ойлоп 
издебеген жерим калбады, бирок эч жерден таппадым. 

— Сен эмне келжиреп турасың акылсыз, акмак!— деп дон Кихот төшөгүнөн туруп жатып 
кыйкырды. 

— Сен таптакыр акылыңан ажырап калган окшойсуң. 
— Урматтуу таксыр, сиз андан көрө төшөгүңүздөн өйдө туруп эмне балээ кылганыңызды 

жана дөө менен салгылашканыңыз үчүн канча төлөй турганыбызды өз көзүңүз менен 
көрүңүзчү. Мейманканын кожоюну менен аялы экөө кесе чабылган чоң чаначтардын жана 
төгүлгөн винонун баасын бизден алганы даярдап жатат. Сеньор сиздин көргөнүңүздөн көрө 
элегиңиз көп, дагы алдыда күтүп турат! Микомикондун принцессасы Доротея деген атка конуп 
жөнөкөй эле бир аял болуп калгандыгын сизге айтып коёюн. Сиз уктап жатканда ушундай таң 
калаарлык окуялар болду. 

— Мени эч бир нерсе таң калтыра албайт,—деп жооп берди дон Кихот,— анткени өткөн 
жолу ушул жерге келип түнөгөндө эле ушул үйдө сыйкырдуу иш бар деп мен сага айткам, ал 
сенин эсинде болсо керек. Бул жолу да, ошол сыяктуу эле бир нерсе болсо, ага таң калуу 
болбойт. 
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— Мени үстүнө салып алып асманды көздөй ыргыткан жууркан да сыйкырланган болсо, ага 
мен ишенээр элем. Жок, ал кадимки эле жөнөкөй жууркан болчу. Ошону менен бирге азыр да 
ушул жерде буйрук берип жаткан кожоюндун өзү ал жууркандын бир четинен кармап алып, 
күчүнүн бардыгынча мени асманга ыргытып, анын үстүнө шылдыңдап жана келеке сөздөрдү 
айтып кошумчалап жаткан болчу. Мен илимсиз, күнөөгө баткан адам болсом да, бул иште эч 
кандай сыйкырчылык жок эле жөн гана жулкулдатып жанды төрт чарчы кылуу деп ойлойм. 

— Кана эмесе, кудай берсе баары тең болот,—деди дон Кихот,— эми тиги кийимдеримди 
алып берчи, барып сен айткан окуяларды жана кубулууларды көргүм келет. 

Дон Кихот ат кошчусунун жардамы менен өз бөлмөсүндө кийинип жаткан кезде, поп, чач 
тарач, Доротея үчөө мындан ары эмне кылуу жөнүндө акылдашып жатышкан эле. 

Акылдашып олтурушуп акыры Доротея мурдагысындай эле Микомикондун 
принцессасынын ролун ойномок болду, дон Кихоттун дөө менен болгон күрөшү али бүткөн 
жок, ошондуктан Микомикон королевствосун көздөй мени ээрчип жүрүшүң керек деп 
ыңандырууга аракет кылмак болду. 

Алар өз ара акылдашып жаңы эле бүткөн кезде, курал-жарагын толук асынып алып дон 
Кихот кирип келди: анын башында Мамбриндин туулгасы деген кабырылып калган чылапчын 
көзгө көрүнүп турат, дат баскан сооттор аркайган бөөктөрдү билгизбегидей түр берген, колунда 
калканчы бар. Салтанаттуу жана жайбаракат калып менен ал эң сонун Доротеянын жанына 
жакын келди да төмөнкүдөй сөз сүйлөдү. 

— Айдай сулуу сеньора, менин ат кушчум мага айтканына караганда сиздин улуу 
урматтуулугуңуз жана өзүңүз да житип кетипсиз, мурда королдун кызы жана атактуу сеньора 
элеңиз, эми карапайым эле кыз болуп калыпсыз. Эгерде сиздин атаңыз—кереметтүү король 
коргоп кала албайт деп коопсузданып айткан болсо, анда сиз билип коюңуз, ал өтө жаңылышат 
жана жортуулдап жүргөн рыцарлардын тарыхын жакшы билбейт экен. Эгер ал, рыдарлар 
жөнүндө жазылган романдарды мага окшоп дитин коюп окуп, үйрөнгөн болсо, алардын ичинен 
анчалык деле атактуу эмес рыцарлар өтө кыйын эрдикти көрсөткөн көп сандаган мисалдарды 
таап алат эле. Мен Пандафиландо деген каардуу жана күчтүү дөөнү жеңгенде анчалык деле 
кыйналган жокмун. Мен аны менен мындан бир нече саат мурда беттешип, аны жер менен 
жексен кылып, жеңдим. Бул эрдигими элге жаюуга менин оор басырыктуулугум жол бербейт. 
Бирок кези келгенде мына ушул жекеме-жеке салгылашуу жөнүндө толук билесиз. 

— Сиз эмне деп жатасыз сеньор?— деп кожоюн кепке аралаша калды.— Кайдагы дөөнү 
айтып жатасыз! Сиз жөн эле менин вино куюлган чаначымды калбыр кылып салдыңыз. 

Бирок дон Кихоттун сөзүн бөлбөгүн деп поп кожоюнга белги берди. 
— Оо кордук көргөн, улуу даражалуу принцесса,— деп улантты сөзүн дон Кихот,— сиздин 

урматтуу атаңыз, король Микомиконский менин күчүмө ишенбей сизди башка түргө 
айландырып жибериптир, бирок менин сизден өтүнүп сурарым—буга ишенбеңиз, анткени 
жарык дүйнөдө менин кылычым кыя чаап, жол салбай турган коркунучтар жок. Мен сиздин 
душманыңыздын башын кыя чаап жерге кулаттым, эми жакын күндөрдүн ичинде сиздин 
өзүңүзгө тиешелүү болгон тажыңызды башыңызга кийгизем. 

Дон Кихот принцессанын жообун күтүп, токтоп калды, принцесса болсо тамашасы жок, 
чындап эле ыгын таап жооп берди: 

— Кайгы Муңдун каарман рыцары! Мени өзгөрүп кетти дегенге ишенбеңиз, анткени кече 
күнү мен кандай болсом, бүгүн да дал ошондоймун. Мен сиздин колуңуздун күч-кубатынан 
пайдаланбай калайын деген оюм жок. Менин атам жөнүндөгү андай оюңузду кайта алыңыз, 
сеньор жана акылман адам экенине ишенип коюңуз. Менин сизге кезиге турганымы жана сиз 
душмандан коргоп, балээден куткарып кала турганыңызды атам мага алдын ала айткан болчу. 
Жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын ичинен өтө эр жүрөк жана даңкы таш жарган сиз 
жөнүндөгү пикирин ал эч качан жана ар кандай абалда өзгөртпөс эле, мен ага ишенем. Биз 
эртең эле мындан аркы жолго чыгабыз, бүгүн кечигип калдык, ошондуктан коно турган жерге 
жетпей калабыз. 

Акыл-эстүү Доротея мына ушундай деди. Анын сөзүн угуп туруп дон Кихот Санчого 
ачууланып мындай деди: 
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— Билип кой, Санчо, сага окшогон шүмшүктү бүткүл Испаниядан издеп таба албайсың. 
Ууру, алдамчы, кана айтчы, сен азыр эле мага бул принцесса өзгөрүп Доротея аттуу кыз болуп 
алыптыр, мен башын кыя чапкан дөөнүн башы, вино куюлган чоң чанач экен деп айткан сен 
эмессиңби ия? Кыскасы сен бир тыйынга татыбай турган супсак сөздөрдү айтып келжиредиң, 
мен андан аябай уялып, жаман абалда калдым, мындайды мен өмүрүмдө эч убакта баштан 
өткөрө элек элем. Мен азыр эле сенин колуңу кол, саныңы сан кылып кесе чаап жиберем деп 
алда тааланын аты менен (үшүнтүп ал асманды карап, катуу тиштенип алды) ант берем. Мейли, 
бул бардык алдамчы ат кошчуларга сабак болсун. 

— Урматтуу таксыр, менин сеньорум буга ачууңузду келтирбей эле коюңуз,— деп жооп 
берди Санчо, жоошуган үн менен.— Бардыгы тең мурдагыдай калганына жана Микомикон 
принцессасы эч өзгөрбөй мурда кандай болсо, дал ошо калыпта калганына сиз кандай 
кубансаңыз, мен да ошондой эле кубанам. Демек, мен үчүн да бул иште өз үлүшүмдү— 
губернатордук же бир аралды алуу жөнүндөгү үмүтүм үзүлгөн эмес экен. Ал эми сиз дөө деп 
ойлоп вино куюлган чоң чаначтарга кол салганыңыз чын, кудай урсун, жаңылган жокмун. 
Тешилген чаначтар ушул кезге чейин сиздин төшөгүңүздүн баш жагында жатат, ал эми кызыл 
вино көп агып көл болуп кетти. Эгер мага ишенбесеңиз, бир аз сабыр кыла туруңуз. Сеньор, 
кожоюн тарткан зыяны үчүн канчалык эсеп-кысапты алып келерин көрөсүз. 

— Мындай эмесе, Санчо, сага айтып коёюн: кечирип кой, бирок сен акмаксың. Мунун 
бардыгы тең менин артымдан ээрчип жүргөн кара ниет сыйкырчынын кылган иши экенине сен 
кандайча түшүнбөйсүң ия? Болду эми ал жөнүндө айтпай эле коёлу, баары бир сени түзөтө 
албайсың. 

— Болду эми, — деп кайталады поп,— ал жөнүндө эми мындан ары сөз кылбайбыз. 
Сеньора принцесса, эртең жолго чыгабыз деп чечкенден кийин макул, дал ошондой болсун. Түн 
бою, таң атканча биз аңгемелешебиз, ракаттанабыз, ал эми эртең болсо асыл рыцарь дон 
Кихотту ээрчийбиз, анткени ал мурда кулак угуп, көз көрбөгөн эрдикти көрсөткөндө, биз ага 
күбө болгубуз келет. 

— Мен сиздерге кызмат кылып, жолдо узатып барууга тийишмин, деп жооп берди дон 
Кихот.— Мага кылган урматыңыздарга жана мен жөнүндөгү жогорку оюңуздарга терең 
ыразымын. Ал менин өмүрүмдү талап кылган күндө да, аны орундатууга тырышам. 

Ошентип олтурганда кеч кирип кетти, мейманкананын кожоюну поптун буйругу боюнча эң 
мыкты тамакты даярдоого киришти. Баары тең столдун айланасынан орун алышты, макул 
болбой баш тартканына карабастан дон Кихотту ардактуу жерге олтургузушту. Сеньора 
Микомиконду мен коргоп калып жаткандыктан менин жаныма олтурсун деп каалап калды дон 
Кихот. Кечки тамакты ичип жатканда шаттык өкүм сүрдү. Бирок дон Кихот табагын жылдыра 
салып, чабыттанып сүйлөй баштаганда олтургандар бөтөнчө кызып кетишти: 

— Сеньорлор, эгер жакшылап ойлоп баа берсеңиздер рыцардын адистиги дүйнө жүзүндөгү 
бардык башка адистиктен ашып түшөт. Рыцарлардын эрдик кылган иштерине караганда башка 
элдин иштеринин бардыгы тең көрүнбөй калат. Микомикондун улуу королевствосуна жана аны 
боштондукка чыгарчуларга карап туруп, эл ойлоп чыгарган искусство менен адистиктин 
баарынан жортуулдап жүрчү рыцардын искусствосу менен адистигинин артык экенине ким шек 
кылат? Ушу урматка татыктуу эмес деп айтууга кимдин оозу барат, анткени алар өтө катуу 
коркунучтарга жана кыйын-кыстоо иштерге байланыштуу адамдар. Илимди согуш ишинен 
жогору турат деп эсептеген адамдардын пикири туура эмес. Чынында алар өздөрүнүн эмне деп 
айткандарын билишпейт. Анткени алардын айткан эң башкы далилдери боюнча рухий эмгек 
кара жумуш эмгегинен өйдө турат имиш. Ошону менен бирге алардын пикиринче жалданып 
иштөөчүлөрдүн иши сыяктуу рухий жактан жөндөмдүүлүк согуш ишинде эч кандай ролду 
ойнобойт, ал дене күчүнөн башканы талап кылбайт. Мына ушуну айтуу менен биздин 
душмандарыбыз өздөрүнүн наадандыктарын гана көрсөтүшөт. Чынында бизге, жоокерлерге өтө 
ашкан акылдуулукту жана тапкырлыкты талап кыла турган иштерди иштөөгө туура келет. 
Бүтүндөй бир армияны башкарууга же шаарды коргоп калууга жооп берчү жоокердин—акылы 
денеден кем иштейби? Жоонун эмне кыла тургандыгын, планын, согуштук митаамдыгын, арам 
оюн түшүнүүгө, алдын ала билүүгө, ошону менен бирге сиздердин башыңыздарга түшкөн 
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коркунучту болтурбай коюуга жалгыз гана дене күчү жардам бере алабы? Мунун бардыгы тең 
дененин иши эмес, акыл-эстин иши экейи түшүнүктүү. Ал эми кимдин акылы артыгыраак экен, 
ошону көрөлү. Бул жөнүндө илим менен согуш иши өздөрүнүн алдына койгон милдеттерине 
карай талкуулайбыз, анткени асыл максатка карай умтулган кишинин акыл-эси артык экенинде 
шек жок. Жыргалчылыкты бөлүштүрүп берип, адилеттүүлүктү орнотуу, ар бир кишиге өзүнө 
тиешелүүсүн алып берүү, жакшы закондордун иш жүзүнө ашырылышы үчүн аракет кылып 
умтулуу жана кам көрүү—илимдин максаты жана милдети мына ушул. Албетте бул сөзсүз 
асыл, баарынан жогору турган жана улуу мактоолорго татыктуу болгон максат, бирок ошондой 
болсо да согуш иши умтулуп жаткан максаты мындан да көбүрөөк мактоолорго татыктуу 
болот, анткени ал максатта—тынчтык, адам баласы бул турмушта кой үстүнө торгойдун 
жумурткалашын күткөн жыргалчылык бар. Согуштун чыныгы максаты мына ушул 
жыргалчылык; жоокерлердин максаты да мына ушуну көздөйт. Ошентип согуш иши көздөгөн 
максат, илимдин көздөгөн максатынан маанилүү жана артык экендиги түшүнүктүү. 

Дон Кихот абдан чабыттап сүйлөдү, сөзү түшүнүктүү жана маанилүү болду, ошондуктан 
угуп отургандар ошол кезде аны жинди дебестен, кайта көңүл коюп, ооздорун ачып угуп 
олтурушту. Ал өзүнүн сөзүн уланта берди: 

— Эми студенттердин тагдыры кандай экенин карап көрөлү. Алардын негизги 
бактысыздыгы—кедейлиги, студент көп убакта ач-жылаңач жүрөт, суукка тоңуп, жаман 
кийинип жүрүшөт. Бирок, ошондой болсо да байлардын столдорунда калган күкүм-сүкүмдү 
алып, «көжө сурап ичсе да» аларды окумуштуу агайлар бир үзүм нанды таап жешет, деп 
коюшат. Кантсе да боорукер адамдар күн суук болуп турган кезде студенттер үчүн жылуу печка 
же жылуу очокторунан орун беришет. Студенттердин көйнөгү аз, ал эми жылуу кийимдин 
табылышы чоң олжо экени ар кимге маалим го. Албетте, мүдүрүлүп, жыгылып-туруп, анан 
кайтадан кыйналыпкысталып жатып өйдө болуп басып бараткан жол—оор, аңдуу-дөңдүү тике 
ылдый жол, бирок ошондой болсо да тырышчаактык жана туруктуулук менен өзүнүн көздөгөн 
максатына—илимий даражага жетип, адам болот. Ошондон кийин ал үчүн бардыгы жетиштүү 
жана кала берсе сонун убакыт да келип жетет, ал издеп табылгыс, тилеген тамагын жейт, 
каалаган кийимдерин киет, бардык жерде аны ардакташат, урматташат. Эми студент менен 
жоокер-солдаттын тагдырын салыштырып көргүлөчү. Дүйнө жүзүндө солдаттан жарды киши 
жок, болор-болбос, жокко эсе маяна алат, анысы да дайыма өз убагында берилип турбайт же 
такыр төлөнбөй коёт. Чыны кээде карактап алып күн өткөрөт, бирок, өз өмүрүн тобокелге салуу 
эмес, жанын сактап калуу үчүн гана бул ишти иштей турганын унутпаңыздар. Бирок, мындай 
күнөөгө баткан олжо да анын үлүшүнө дайым эле туш келип турбайт. Мына ошондуктан ал бир 
үзүм каткан нанга кубанат, ысык тамакты сейрек учурай турган даамдуу тамак деп эсептейт, 
ошондуктан тытылган чапанды асемдүү күрмө-шым, көрктүү көйнөк ордуна киет. Жайкы мээ 
кайнаткан ысыкта күндүн ысыгына сызгырылат, ал эми кышында болсо, өзүнүн ичинен чыккан 
деми менен жылып суукка тоңуп жүрө берет. Түн кирери менен ал үчүн даярдап салып койгон 
төшөккө жатып уйкунун кучагына кирүү менен бул мээнеттин баарын унутуп коёт экен деп 
ойлобогула. Эгер ал төшөк тар болсо, анда ал өзү күнөөлүү, анткени жылаңач жаткан жерден 
канча керек болсо, ошончону ченеп алып, шейшепти бырыштырып коюп жүрбөйүн деп 
чочулабастан эле өзүнүн мамыгында жата берүү өзүнөн болот. Бирок, ошентип акыркы жоо 
менен салгылаша турган күн да келип жетет. Баатыр солдатка ар түрдүү сыйлык берем деп 
убада кылат. Эгер адашкан ок жаза тайын тийип кетсе, анда ак чүпүрөктөн доктордун калпагын 
жасап сыйлык кылып кийгизип коюшат, колунан же бутунан ажырап урматтуу майып болуп 
калат. Эгерде алда таала сактап аман алып калган күндө да, ал солдат согуштан мурда кандай 
болсо, ошондой бечара бойдон чыгат. Ошентип ал эрдик көрсөтүүнүн жаңы окуясын, жаңы 
салгылашууларды, жеңиштерди күтөт, бирок мында ал эрдик көрсөтүп сыйлык алмак түгүл 
өмүрүнөн ажырап калышы оңой. Сеньорлор, айткылачы согушта бир киши эрдик көрсөтүп 
көзгө көрүнсө, ал эми канча киши каза болоорун деги бир кезде ойлоп көрдүңүздөр беле? 
Сиздердин берер жообуңуздарды мен билип турам. Мында ойлоп олтуруунун кереги да жок, 
өлгөн жана майып болгондор миң-сандап саналат, ал эми орден менен сыйланган бактылуулар 
бирдеп, экилеп гана саналат деген турасыздар. Ал эми окумуштуулардын арасында иш башкача 
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эмеспи, чынбы? Алардын күн көрө турган оокаты табылат, ал оокат да жаман болбойт. 
Ошентип солдаттын эмгеги абдан оор, бирок сыйлык аз. Эми согуш ишинин илимден 
артыкчылыгы бар деген маселеге, ушул кезге чейин чечиле элек маселеге өтөбүз. Илимди 
жактагавндар, илимсиз согуш иши болбос эле, анткени согуштун өзүнчө закондору бар, ал 
закондорду илим гана ача алат дешет. Ал эми согуш ишин жактагандар, буга каршы болушуп, 
эгер согуш өнөрү болбосо ал закондор өзүнөн-өзү чыга койбос эле, шаарларды коргойт, 
жолдордун коопсуздугуна көз салып жана деңизди каракчылардан сактайт, кыскасы бир сөз 
менен айтканда бардык жерде бейпил, тынч турмушту орноткон согуш болот дешет. Чыны, 
кымбат нерсенин кымбат баалана тургандыгы эчак эле далилденген эле го. Окумуштуулар атак-
даңкка жана жетиштүү оокатка тынымсыз эмгек кылып ач-жылаңач, жакыр турмушта жүрүп, 
көздөрү караңгылап, ашказандары бузулуп жана башка көп нерселерге учурап жүрүп жетет. 
Бирок, мыкты жоокер болуш үчүн, окумуштуу адам башынан өткөргөн кыйынчылыктардын 
баарын тең көрүшү керек, анын үстүнө минут сайын жанын тобокел кылышы керек. Эгер 
окумуштуу кишини жокчулук менен кембагалдыктын коркунучу запкы көрсөтүп жиберсе, 
ошону сепилдин ичинде курчоодо калган солдаттын коркунучу менен салыштырууга болобу? 
Сепилдин бир жак уурчугун же бир коргонун күзөтчүлүк кылып турат деп коёлу, душман ал 
мунараны талкалап-кыйратып салуу максаты менен жер астын казып келатканын тыңдап угуп 
турат. Бирок, мындай абдан катуу коркунучка карабастан ал өзүнүн постусун таштап кетип 
калууга акысы жок. Анын кыла турган бир гана иши — душман жердин астын казып 
келаткандыгы жөнүндө капитанга гана билдирип, анан өзүнүн постуна кайрадан барышы керек, 
ошентип дагы бир минута тургандан кийин канатсыз асманды карай учат. Бирок, согушта 
мындан да коркунучтуу окуялар болот. Ачык деңиздин ортосунда сууну калак менен эшип 
жүрө турган эки кеме салгылашуу үчүн жанаша тура калган экен деп коёлу; солдаттар кендиги 
чейрек саржандай гана келген баскычтын үстүндө турат, айла канча, коркунуч туудурган, өлүм 
үчүн кызмат кылган душмандын замбиректеринин оозу ошол солдаттарга каратылып коюлган, 
ал замбиректердин оозу найза бою гана жерде турат, этиет кылбай баскан ар бир кадамың 
салгылашып жаткан солдатты деңиздин түбүн көздөй жиберет; бирок мына ушунун бардыгына 
карабастан ар-намыстын сезими козголгон солдаттар замбиректердин огуна баатырдык менен 
көкүрөктөрүн тосушат, жана эни тайкы тактай көпүрөлөрдүн үстү менен чуркап душмандын 
кемесине кол салышат. Мында айран-таң кала турган бөтөнчө эч нерсе жок: эгер бирөө жаза 
тайып барса келбес түпсүз деңизге кирип кетер замат, башкасы дароо эле анын ордуна келет44. 
Чыны сиздер, согуштун өтө коркунучтуу окуяларынын ичинен мындан артык эрдикти, 
баатырдыкты таба албайсыздар! Ок ата турган мындай каргыш тийген замбиректер жок кездеги 
замана абдан бактылуу экен, мына ушул каргыш тийген замбиректи ойлоп чыгарган киши тиги 
дүйнөдө өзүнүн шайтандай иши үчүн тозоктун отуна күйүп жатканына толук ишенем, анткени 
мына ушул куралдын жардамы менен болбогон бир коркок эме баатыр эрдин кендирин кесип 
коюшу мүмкүн. Тайманбастык жана эрдик жоокердин жүрөгүн жалындатып, эрдикке 
шыктандырат, ошентип бир кезде кайдан-жайдан келгени белгисиз бир ок жаза тайып көп 
жылдар бою турмуш көрүүгө татыктуу болгон адамдын өмүрүнө бычак саят. Эр жүрөк 
жоокерди өлтүргөн эме, өзүнүн каргыш тийген машинасынын атылганынан корккон коён 
жүрөк болуп чыгат. Мына ошондуктан азыр биз жашап турган кылымда жортуулдап жүрүүчү 
рыцардын кесибине түшкөнүмө кээде кейип да коём. Бирок коркунуч жүрөгүмү түшүрө албайт, 
бирок ошондой болсо да, кылычымдын күчү менен өзүмдүн даңкымы бүткүл дүйнө жүзүнө 
жаюу мүмкүнчүлүгүмө, ушул ок-дары жол бербейтко деп бир аз гана кооптоном. Алда 
тааланын ою ишке ашсын, эгер менин ойлогон оюмдун ордунан чыгышы таалайыма жазылып 
коюлса, анда мен улуу даңкка ээ болом, анткени өткөн замадардагы жортуулдап жүрүүчү 
рыцарлардын кулагы угуп, көзү көрбөгөн коркунучтарды башыман өткөрүп, жеңип чыгам. 

Дон Кихоттун узак сүйлөгөн сөзү ушундай бүттү. Адегенде тамак ичип өзөк жалгап алып, 
анан сүйлөңүз деп Санчо бир эмес, бир нече жолу сөзүн бөлсө да болбой, ал сөзгө алагды 
болуп, тамакты унутуп койду, оозуна наар алган жок. Дасторкондош болуп отургандардын 
бардыгы тең анын айткан сөздөрүн угуп олтуруу менен, ушундай акыл-эстүү жана чечен адам 
рыцарь жөнүндө аңгеме башталганда эле эси жок эселек болуп кетет дешип боор ооруп аяп 
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олтурушту. Мен өзүм окумуштуулардын катарына кошулсам да, сенин айткан далилдериңе 
толук макулмун деди поп дон Кихотко карап. 

Дон Кихоттун сүйлөгөн сөзүн поп гана эмес, олтургандардын барды.гы тең жактырышты, 
баарынын тең көңүлдөрү шат ыраазы болушту. Ошол кезде түн ортосу ооп калган эле, 
ошондуктан жатып уктайлы дешти. 

Бир гана дон Кихот, жатпайм, таң атканча сепилди күзөтүп чыгам деди. 
— Эмне болоорун ким билет? — деп кошумчалады рыцарь. — Кандайдыр бир дөөнүн же 

кара ниет сыйкырчынын күтүлбөгөн жерден кол салышын дайыма күтүүгө болот. 
Олтургандар ага ыракмат айтышып, жатып уктоого киришишти. Айымдар өз бөлмөлөрүн 

көздөй кетишти. Жигиттердин кимиси кандай орун алса, ошол бойдон жата кетишти, Санчо 
болсо ат сарайына барып өзүнүн эшегинин ээр-токумун төшөнүп, башкалардан көрө түзүгүрөөк 
орун алды, ал эми дон Кихот болсо, Росинантына минип алып, мурдагысындай эле сепил деп 
эсептеген-мейманкананы күзөтүү үчүн жолго чыкты. 
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26-Г Л А В А. Мында мейманканада болгон кулак угуп, көз көрбөгөн окуя 
жөнүндө баяндалат 

 
Мейманкана бүт бойдон мемиреп уйкуда жаткан эле, кожоюндун кызы менен кызматчы аял 

Мариторнес экөө гана уктаган жок. Дон Кихот атка минип, соотторун кийип, курал-жарактарын 
асынып алып мейманкананы айланып бастырып жүргөнүн көрүшүп, аны бир аз келеке 
кылмакчы болушту. 

Бүткүл үйдүн бир гана сересинин терезеси көчөгө чыгып турган. Шок кыздар ушул 
терезеден дон Кихотту көрүп калышат, аттын үстүндө найзасына сүйөнүп алыптыр, кез-кезде 
жүрөгү жарылып кеткенсип кайгыланып катуу-катуу күрсүнүп коёт. Ошентип коёт да, анан 
назик үн менен мындай деп коёт: 

— О менин асирети алда таалам — сулуулардын сулуусу, акылмандын атасы, жарык 
дүйнөдө болгон жакшылыктын кенчи, жакшы сапаттардын казнасы болгон Дульсинея 
Тобосскаям! Азыр сен эмне кылып жаттың экен? Жалгыз сага кызмат этүү үчүн өз эрки менен 
өзүн ар түрдүү коркунучтарга дуушар кылып сага кул болгон рыцарды эстеп жаттың бекен? О, 
сүттөн аппак болуп жаркырап, нуруңу төгүп турган асмандагы ай андан кабар алып келе көр! 
Балким нак ушул убакта сен анын жүзүнө нуруңу чачып тургандырсың. Өзүнүн салтанаттуу ак 
сарайынын кооз жасалгаларын көрүп жүргөндүр же балкондун кырына таянып анан сага карап 
мен жөнүндө ойго чөмүлүп жаткандыр. Мен түйшүк тартып жүргөн өзүнүн улуу даражасына 
жана абийирине сөз келтирбес үчүн кандай кылсам деп амал ойлоп турган чыгар. Балким ал, 
менин азап тартып кыйналып жүргөнүмдү кандай кылып кубантсам экен, муң-зарын кантип 
жазсам, өлүмдүн ордуна өмүрүн узартсам, кылган кызматын кандай кылып актасам деп ой 
жүгүртүп турган чыгаар! Менин асирет алымды кездештирүү үчүн шашып-үшүп өйдө 
көтөрүлүп бараткан чолпон жылдыз, жалынып-жалбарып сенден өтүнөм, ага менден салам 
айтып кой! Бирок анын айдай аппак жүзүн көргөндө жалмалап жибергениңи кой, болбосо 
фессалий мейкиндигинде же Пенейдин жээктеринде беле, айтор анысын толук билбейм, 
артынан кууп жүргөн сен өзүң, эң сонун Феб шамалдай учкан нифманы45 мага күнүлөгөн 
болчусуң, мен да андан жаман күнүлөйм. 
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Дон Кихот адамдын жүрөгүн элжиретип жибере турган сөзүнүн нак ушул жерине келгенде: 
— Сеньор! Урматтуу таксыр ырайым этип бери жакын келиңизчи! — деп үнүн акырын 

чыгарып чакырды кожоюндун кызы. 
Анын үнүн угуп дон Кихот башын буруп карап алды да, өзүнүн нурун төгүп турган айдын 

жарыгында күңүрт тартып көрүнгөн терезеден кимдир бирөөнүн чакырып жатканын байкады 
(ага бул терезе бардыгы шайма-шай келген замоктордогу алтындын буусуна карматылгаң чоң 
терезедей көрүндү, анткени ал мейманкананы замок деп эсептегенин биз жогору жакта 
билебиз); анын эселек ою өткөн жолдогудай ошол замат эле замоктун ээсинин эң сонун сулуу 
кызы мени сүйүп, жалындап күйүп, өзүнүн атак-даңкына сөз тийгизүү коркунучун тоотпой, 
катуу баш Дульсинея Тобосскаянын азабынан болгон кайгымды жазгысы келген деп ойлоду. 
Одоно эме экен деп ойлоп калбасын деген ой менен ал Росинанттын башын бура тартып үн 
чыккан терезенин түбүнө бастырып келди да, күрсүнүп туруп, төмөнкүдөй деди: 

— Айдай сулуу айым! Сиздин махаббатыңыз менен улуу адамгерчилигиңизге татыктуу 
жооп берүү колунан келбеген кишиге көңүлүңүздүн түшүп турганына өкүнөм. Бирок, бул иште 
сиз жортуулдап жүргөн бечара рыцарды айыптаңыз, анткени дон Кихот биринчи эле жолу 
көргөн мезгилинен баштап жүрөгүн толук бийлеп алган айымдан башка эч кимге кызмат этүүгө 
махаббат руксат этпейт. Мага кыжырыңызды келтирбеңиз, айдай сулуу сеньора, мени эсиңизге 
да албаңыз, жатар жайыңызга барыңыз, мындан ары карай мага ыракым этиңиз, тагдырыма 
жазганын өзүм көрөйүн, ошого жөн коюңуз. Эгерде сиздин кайрымдуулугуңуз үчүн сүйүү эмес, 
башкача бир иш менен өтөлүн чыгара ала турган болсом, анда тилегиңизди талап кыла бериңиз. 
Сиз эмне тилесеңиз ошонун баарын тез орундатам деп, назик жандуу жоомдун жана бул жерде 
жок мейримсиз айдайымдын атынан ант берем. Жылаандын кабыгынан өрүлгөн медузанын 
чачын, же айнек идишке салынган күндүн нурун талап кылсаңыз да, мен сиз үчүн баарын 
табам. 

— Менин азис бийкечиме эч нерсенин кереги жок, сеньор рыцарь,— деп сөзүн сүйлөдү 
Мариторнес. 

— Андай болсо, сиздин азис бийкечиңизге эмне керек, адептүү келинчек? — деп сурады 
дон Кихот. 

— Ал сиздин эки колуңузду тилейт, ошону бери көздөй сунсун, — дейт деп жооп берди 
Мариторнес. — Анткени сиздин колуңуз тийип эле кетсе — анын кумары жазылат жана ушул 
терезеден кароого түрткүлөгөн коркунучтан куткарат деп ишенет. Эгерде айдай сулуунун атасы 
анын бул кылыгын билсе, анда эң эле жок дегенде бир кулагын кесип ыргытып жиберет. 

— Ошондой кылганын көрсөм ээ! — деп желпинди дон Кихот. — Ошондой эле иштеп 
көрсүнчү, өзүнүн эң жакшы көргөн кызына кол көтөргөн адамгерчилиги жок эмени өтө катуу 
жазалап, азап-тозокту көрсөтөм! 

Дон Кихот анын талабын орундатууга даяр экендигине ынангандан кийин ал тез гана 
ылдый көздөй түштү, ат сарайды көздөй чуркап барды да андан Санчо Пансанын эшегинин 
ноктосун алып жетип келди, нак ушул кезде дон Кихот Росинанттын ээринин үстүнө тикесинен 
туруп алып өзу ойлогондой, тору бар терезенин нары жагында ашыктыктын отуна күйүп 
жарадар болуп олтурган кызга эки колун сунуп, анан мындай деп сөз айтып жаткан эле: 

— Сеньора, мына менин бул колумду, дурусун айтканда караниеттерге каршы уруучу ушул 
чочморумду кабыл алыңыз. Дагы кайталап айтайын, бул колго ушул күнгө чейин бир да аялдын 
колу тийген эмес, ал түгүл өзүмдүн жүрөгүмдү бүт бийлеп алган ашык-жарымдын да колу 
тийген эмес. Мен бул колду сунуп жаткан себебим сизди өпсүн деген жерим жок, сиз анын 
тарамыштарынын катуу каршы-терши болгонун, булчундарынын жаралганын, тамырларынын 
кеңдигин жана бекемдигин карап көрүп, анан анын ээсинин күч-кубаттуулугу жөнүндө 
өзүңүздүн оюңузду айтыңыз. 

— Биз азыр сиздин колуңузду карап көрөбүз, — деп жооп берди Мариторнес. 
Ошентти да, ноктодон сыйыртмак жасап туруп, аны дон Кихоттун колуна салып, экинчи 

учун каалганын туура жыгачына бекемдеп туруп байлап койду. Кайыш нокто колуна өтүп 
оорутуп баратканын сезип дон Кихот дагы сүйлөдү; 

— Урматтуу бийкеч сиз менин колумду өзүңүздүн назик беш манчаларыңыз менен кыса 
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кармабастан, темир кыпчуур менен кысып жаткан сыяктанасыз. Менин колума анчалык катаал 
мамиле кылбаңыз. Мени сизге кош көңүл кылып, сизди сары оору кылууда ал айыптуу эмес. 
Билип коюңуз, кимде-ким ашык болсо, ал адам мынчалык катуу кек алууга тийиш эмес. 

Бирок, дон Кихот айтып жаткан сөздөрүн эми эч ким уккан жок. Эки кыз тең күлкүлөрүнө 
чыдай албай качып кетишти, дон Кихот болсо колу байлалуу бойдон тура берди. 

Бечара өтө катуу коркту жана чочулады. Росинант бир аз эле кыймылдап койсо биздин 
рыцардын асылып, саландап калаары шексиз. Ошондуктан, ал кыймылдоодон коркту, эмки 
үмүт өзүнүн койдон жоош — чыдамкай келген ишенимдүү атында калды. Колуна сыйырмак 
салып коюп, аялдардын бир жакка житип кеткендиги дон Кихотко акырында түщүнүктүү 
болду. Ал ошол замат эле, мына бул ишке да сыйкырчылар кийлигишти деп ойлоду. Мына 
ошондо биздин рыцарь өзүнүн алаңказарлыгына жана эселектигине наалат айта баштады. 
Албетте жакында эле бир топ жаман ишти башынан өткөргөн сепилге эми келбей эле койсо 
болмок экен. Жортуулдап жүргөн рыцарлардын законунда мындай деп айтылган, айтор бир 
рыцардын окуясы өзү үчүн жаман болуп аяктаса, анда демек, ал башка бир рыцарга таандык, 
ошондуктан ага кайтадан кийлигишүү керек эмес. Мына ушул жөнүндө ой жүгүртүп, бошотуп 
аламбы деп колун улам улам жулкуп коёт. Бирок, анын кылган аракети эч натыйжасыз болду, 
кайыш нокто улам барган сайын катуу чоюлуп, колун оорута берди. Кыймылдабай ээрдин 
үстүндө тура берип, кимдир бирөөнүн келе калып жардам беришин күтүүдөн башка эч бир айла 
калган жок. Бардык сыйкырчылардын ташың-талкан кылып жиберген Амадистин кылычын 
эстеп кайгырды, ушул кезде жапа чегип, бардыгынан ажырап калган бечаралар менин 
жардамыма муктаж болуп жаткан кезде ушул терезеге кадап койгон тагдырга наалат айтты. 
Биздин рыцарыбыз, болушуп жардам берегөр деп өзүнүн айдай сулуу айымы Дульсинея 
Тобосскаяны жардамга чакырды, акыры эшегинин ээр-токумун башына жазданып алып, дүйнө 
жүзүндөгүнүн бардыгын тең унутуп коюп таттуу уйкуда жаткан, өзүнүн ишеничтүү ат кошчусу 
Санчо Пансаны чакыра баштады. Санчо кыйкырган үнүн укпагандан кийин дон Кихот 
Лиргандео жана Алькифо деген акылмандарды жардамга чакыра баштады жана болуша көр деп 
өзүнүн кайрымдуу Урганду деген ынагына да дуба кылды. Акыры таң атып жерге жарык кире 
баштаган кезде абдан жан талашып, алдас уруп өгүздөй өкүрдү. Бошонуп чыгууга түн эмес, 
күндүз да жардам бере албоочудай, ушул бойдон түбөлүккө асылып калчудай сезилди биздин 
рыдарга. Анын бул оюн Росинанттын укмуштай кылыгы да кубаттады: ишенимдүү ат жерге 
кагып койгонсуп, түн бою бир орунда кыймылдабай тура берди. Биздин рыцарь муну жаман 
жорук деп жооруду, жана жылдыздардын катаал таасири бүтмөйүнчө атым экөөбүз эч нерсе 
ичпей, жебей жана уйку көрбөй тура беребиз же башка бир боорукер сыйкырчы келип 
жандырып жибергенче ушул бойдон асылып тура берет экемин деди. 

Жерге жарык кирер замат эле мейманкананын дарбазасынын алдына эң сонун кийинишкен 
ээрлеринин каштарына кулагы биликтүү мылтык илген төрт салт атчан адам келип калды. 
Мейманкананын дарбазасы али жабык болчу, ошондуктан алар катуу түрсүлдөтө башташты. 
Эчтекеге карабастан күзөтчүлүк милдетти аткаруу өзүмдүн милдетим деп эсептеген дон Кихот 
тигилерди көргөндөн кийин ачуулу добуш менен мындай деп кыйкырды: 

— Рыцарлар, ат кошчулар же ким болсоңор ошол болуңуздар, бул сепилдин дарбазасын 
түкүлдөткөнүңөрдү койгула! Анын ичйнде жашаган эл бул убакта али уктап жатканын жана 
күндүн нуру жердин жүзүнө чачылганда барып чептин дарбазасынын ачылаарын эмне, 
билбейсиздерби? Таң атып, Жерге жарык тийгенче коё туруңуздар, анан кирүүгө уруксатпы же 
жокпу караштырып көрөбүз. 

— Кандай сепил? Сиз эмне деп жатасыз? Мейманканада кандайча шаан-шөкөт күтүлмөкчү 
эле? Эгер сиз мейманкананын кожоюну болсонуз дарбазаны ачууга буйрук бериңиз: — биз 
саякатчыбыз, аттарыбызга чөп, жем берип алып кетебиз, биз абдан шашып жатабыз. 

— Мырза, мен чыны эле мейманкаңанын кожоюнуна окшоп турамбы? — деп сурады дон 
Кихот. 

— Сиздин кимге окшош экениңизди билбейм, — деп жооп берди салт атчан киши, — бирок 
мейманкананы сепил деп сандырактап жатасыз. 

— Ооба, бул сепил, болгондо да бул өрөөндөгү сепилдердин эң мыктысы, — деди дон 
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Кихот, — колдорунда аса-мусасы, баштарында тажылары бар адамдар да мындан жай алып 
жатышат. 

— Бул жерге жөн эле бир топ комедианттар токтосо керек, анткени алар тажы менен аса-
мусаны картондон жасап алышат. Ал эми алардан башка король менен принцтерди мындай 
кичинекей жаман мейманканадан табууга болбойт. 

— Эгерде жортуулдап жүргөн рыцарларга кездешүүчү окуялар, сизге белгисиз болсо, анда 
сиз жарык дүйнөнү жаман билет экенсиз, — деп дон Кихот анын сөзүнө каршы болду. 

Бирок, түн бою жолдо болгон атчан адамдар дон Кихот менен кермур айтышып тура 
алышкан жок. Алар дагы кайтадан дарбазаны катуу катуу каккылап жибергенде, анын 
ичиндегилердин баары тең ойгонуп кетти, кимдин түкүлдөтүп жатканын билүү үчүн кожоюн 
эшикке чыкты. Ушул убакта саякатчылардын бир аты эки кулагын шалпайтып жерге салып, 
ойго чөмүлүп кайгы басып, өзүнүн таксырын көтөрүп кыймылдабай тим турган Росинанттын 
жанына басып келип жыттай кетти. Бирок жыгачтай сенейип көрүнгөнү менен, тамырлары 
менен кан жүрүп турган экен, ал сылап-сыйпаганды сезбей туруп калган жок, алда өз кезегинде 
жанына келген атты жыттоо үчүн башын созду. Бирок Росинант анча-мынча козголор замат эле, 
дон Кихоттун эки буту эки жакка тайрак дей түшүп, ээрдин үстүнөн учуп кетти, эгер колунан 
асылып турбаса күү деп барып жерге бир тиет эле. Мына эми колу катуу ооруп, жаны ачып 
кетти, беш манчаларын бирөө кесип жаткандай же колун ийнинен омкоруп жаткансып сезилди. 
Ал жерге буту менен тиер-тийбес болуп асылып турду, бирок ал ага жардам берген жок, кайта 
жаман болду, анткени дагы бир аз чоюлсам жерге жетет экемин деп ойлоп, бечара күчүнүн 
бардыгынча чоюла берди, бирок анысы колун ого бетер оорутту. Акыры дон Кихот чыдай 
албай кетти да катуу бакырып жиберди, муну уккан мейманкананын кожоюну шашып-үшүп 
дарбазаны ачып жиберди, жана бул кокуйлаган үн кайдан чыгып жатканын билүү үчүн чочулап 
чуркап чыкты. Бул ач кыйкырыкты угуп Мариторнес да ойгонуп кетти, иштин жайы эмнеде 
экенин биле коюп, ал жашырынган бойдон чөп жыйнагыч үйгө чуркап барып, дон Кихот 
асылып турган кайыш ноктону чечип жиберди, ошентип рыцарь жерге күрс деп бир тийди. 
Жерде кулап жаткан дон Кихоттун жанына кожоюн жана саякатчылардын бирөө шашып-үшүп 
чуркап келди, алар аны курчап алышып сага эмне болду, эмне мынчалык өгүздөй өкүрдүң деп 
сураштырышты. Биздин рыцарь бир ооз жооп бербестен колундагы сыйыртмакты чечип таштап 
өйдө тура калып, Росинантка ыргып минди, калканчты бетине тосуп, найзасын суна кармап 
алып, арыраак барды да, анан кайта чаап келе жатып мындай деп кыйкырды: 

— Эгерде кимде-ким мени өзүнүн кылган күнөөсү үчүн сыйкырланып калды деп айта 
турган болсо, мен алар Микомикондун принцессасынын уруксаты боюнча жалганчы деп 
жарыялайм да, мени менен жекеме-жеке чыгууга чакырам. 

Дон Кихоттун бул сөздөрүнө жаңы келгендер айран-таң калышты, бирок дон Кихоттун ким 
экендигин кожоюн түшүндүрүп айтып берди да, ал эселек эмеге теңелип, көңүл бурбай эле 
койгула деп акыл айтты. 

Ошол кезде таң абдан атты, күндүн нуру да жерге жайылды, дон Кихоттун чыгарган ызы-
чуусу мейманканадагыларды ойготуп жиберди. Мейманкананын короосуна эл бара-бара толуп 
кетти. Жаңы келген саякатчылар өздөрүнүн иши менен алек боло башташып, дон Кихотко 
такыр көңүл бурушкан жок, ошондуктан биздин рыцардын ызасы келип, кутура берди. Эгерде 
дон Кихот өзүнүн рыцардык коомунун уставынан күн мурда эле ойлонуп коюлган план боюнча 
эрдик иш кылууга өзүн бүтүндөй арнап коюуга ант берген болсо да, укмуштуу жаңы окуяларга 
киришүү үчүн жортуулдап жүргөн рыцарга уруксат этилет деген жерин тапса эле; ал сөзсүз 
тигилерге кол салып, аларды салгылашууга аргасыз кылмак болчу. Микомикондун 
принцессасына анын падышачылыгын кайтарып алып бере электе кокусунан болгон жекеме-
жеке салгылашууларда өзүнүн өмүрүн тобокел кылууну адепсиздик жана ылайыксыз иш деп 
ойлоду, мына ошондуктан ал өзүнүн жоокерчилик оюнан баш тартууну макул тапты. Нак ушул  
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кезде мейманкананын дарбазасынын жанынан катуу кыйкырык чыкты: конуп жаткан эки киши, 
жаңы келген кишилер менен кожоюндун алек болуп жаткандыгын байкап калышып, ошондон 
пайдаланып конгон акысын төлөбөй билинбей кетип калалы деп ойлошту. Бирок, кожоюн 
аларды дарбазанын жанына барганда кармап алып тийиштүү акыны талап кылды. Акыны талап 
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кылуу менен ал тигилерди аябай тилдеди, алар ачууларына чыдай албай муштум менен 
качырып киришти. Бечара кожоюн кыйкырып, жардамга чакыра баштады, бирок баары тең 
өздөрүнүн иштери менен алек болгондуктан, анын кыйкырыгына эч ким кулак салган жок. 
Мына ошондо кожоюндун кызы, алысыраак жерде турган дон Кихотко кайрылып кыйкырды. 

— Урматтуу таксыр, сеньор рыцарь, кудай сизге күч бергенден кийин менин байкуш атама 
жардам берсеңиз боло, аны тиги кара ниеттер былчылдатып жанчып жатышат. 

Буга дон Кихот жай баракат гана жооп берди: 
— Айдай сулуу кыз, мен азыр сиздин талабыңызды орундата албайм, анткени өзүм милдет 

кылып алган зор ишти орундатмайынча, жаңы окуяларга кийлигишпөө үчүн шерт кылгам. 
Бирок, мындайча кылалы: чуркап барып, атаңызга айтыңыз, ал тайманбай мушташа берсин да, 
таптакыр баш ийип багынып бербесин, а мен барып Микомикондун принцессасынан сиздин 
атаңыздын башына келген балээсинен куткарып алууга жардам сурайын, эгер ал мага руксат 
этсе мен аны куткарам, ага сиз ишенип койсоңуз болот.  

 

 
 
 

—Ай жасаган алда таала! – деп кыйкырды ушул жерде турган Маритонес. — Урматтуу 
таксыр, сиз руксат алып келгенче эле менин таксырым тиги дүйнөгө  кетип калбайбы? 

—Сеньора, эчтеке эмес, руксат гана алсак болгону, — деп жооп берди дон Кихот, — сиздин 
таксырыңызды тигил же бул дүйнөдө болушу  мага баары бир, анткени бүткүл тозок мага 
каршы жабылса да мен аны тиги дүйнөдөн да алып чыгам. Эгер андай болбогон күндө да кегин 
алып берем, ошондо өзүңүздөр көрүп ыраазы болосуздар. 

Ушундай сөздөрдү айтып ал Доротеянын алдына келип тизелеп олтура кетти да, 
жортуулдап жүргөн рыцарларга ылайыктуу сыпайы сөздөрдү айтып улуу даражаңыздан 
өтүнөм, ушу сепилдин кожоюну азыр катуу салгылашып жатат, ошого жардам берүүгө уруксат 
этиңиз деди. Принцесса буга жан дили менен макул болду, дон Кихот калканчка жамынып, 
кылычын колго алып ошол замат эле мейманкананын дарбазасын көздөй бет алды, ал жерде 
алиги экөө кожоюнду алиге токмоктоп жаткан болчу, бирок ал жакын келип, Мариторнес менен 
кожоюндун аялы биздин таксырыбызга тезирээк жардам бере көр деп кыйкырганына карабай, 
күтпөгөи жерден тык токтоп калды. 

— Даражасы төмөн адамдарга каршы кылыч көтөрүү мага ылайык келбейт, ошон үчүн 
токтоп жатам, — деди дон Кихот. — Менин ат кошчум Санчону чакырып койгулачы, анткени 
мындай учурларда коргоп калчу менен өч алып берчүнүн милдети ага жүктөлөт. 

Ушул кезде алиги экөө кожоюнду үстү-үстүнө муштап, тепкилей беришти. Мейманкананын 
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кожоюнунун абалы жаман болуп баратса да дон Кихоттун жай кыймылдап жатканын көрүп, 
кожоюндун аялы менен кызы жана Мариторнес эмне кылаарын билбей жанталашты. 

Дон Кихот Мамбриндин туулгасын, а Санчо Панса болсо эшегинин ээр токумун тартып 
алган алиги чач тарачтын нак өзү дал ушул минутада мейманканага шайтан айдагандай кирип 
келди. Өзүнүн эшегин жетелеп атканага кирип барып чач тарач Санчо Пансанын ээр менен алек 
болуп жатканынын үстүнөн чыкты. Өзүнүн ээр-токуму экенин таанып, ошол замат эле, биздин 
ат кошчубузга кол салып, мындай деп кыйкырды: 

— А ууру, эми колго түштүңбү! Кана, менден тартып түшүрүп алган чач алганда алдыга 
тосо турган чылапчынымды, ээр-токумумду жана жүгөн-куюшканымды бергин! 

Ошентип чукулунан кол салганда Санчо боюн түзөдү да көп ойлоп турбастан эле чач 
тарачты муштум менен келиштирип туруп тумшукка бир коюп калды эле чач тарачтын оозу 
канга толо түштү. Бирок, ошондой болсо да чач тарач ээр-токумга барып жабышып ой-бойлоп 
ачуу үн менен катуу кыйкырып жибергенде мейманканадагылардын баары тең чуркап келишти. 
Чач тарач кокуйлап төмөнкүдөй деди: 

— Адилет сот! Мында кел! Королдун наамынан айтам! Мына бул ууру, чоң жолдун 
боюндагы каракчы, менин ээр-токумумду уурдап алып кеткен болчу, эми мени өлтүрөм дейт. 

— Калп айтпа,— деп жооп берди Санчо,— мен чоң жолдун боюндагы каракчы эмесмин! 
Бул ээр-токум менин таксырым дон Кихот адилеттүү согушта жоодон түшүрүп алган олжо 
болчу. 

— Адилеттүү согуштабы, бети жок! — деп чач тарач ачууланып өкүрүп-бакырып Санчого 
муштумун шилтеди. 

Санчо да муштумун шилтеди, экөөнүн ортосунда айыгышкан мушташуу башталды. Чуркап 
келген адамдар ажыратып коюшпастан тим эле карап турушту, анткени кимиси айыптуу, 
кимиси айыпсыз экенин билишкен жок. 

Ошол кезде акыры дон Кихот, мейманканага түнөгөндөрдү кожоюнду эми урбагыла жана 
тийиштүү карызыңарды төлөп бергиле деп ынандырды. Ошондон кийин биздин рыцарь өзүнүн 
ат кошчусунун эчак эле чыккан үнүн угуп эмне болуп кетти деп ат сарайды көздөй чуркады. 
Санчонун чач тарач менен абдан шамдагай түрдө мушташып жатканын көрүп, өзүнүн ат 
кошчусунун эрдигине абдан ыраазы болду да, биринчи эле мүмкүнчүлүк боло калган кезде аны 
рыцарь кылып жарыялаш керек, анткени ал рыцарлык коомго ак ниеттүүлүк менен кызмат 
кылат деп ойлоду. 
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27-Г Л А В А. Мында мейманканада кулак угуп, көз көрбөгөн окуялар 
жөнүндөгү аңгеме уланат 

 
Чач тарач менен Санчо Панса экөөнүн ортосундагы чыр-чатак күчөй берди. 
— Карап көргүлөчү сеньорлор,— мына бул шүмшүк менин ээр-токумумду уурдап алган,—

деп кыйкырып чач тарач короого чогулуп алып, мушташтын кызыгына батып карап 
тургандарга кайрылды. Жараткан кудай бир кезде мага өлүм жибере турганы шексиз болсо, бул 
ээр-токумдун меники экени да нак ошондой эле шексиз. Мына тигил жерде менин эшегим 
байлануу турат, ал өлүп баратса калп айтпайт. Эгер ишенбесеңиздер алып барып токуп, өлчөп 
көрүңүздөр, эгер ээр-токум ага туура келбей калса, анда мени алдамчы деп атаңыздар. Андан 
тышкары мына бул каракчы менин жапжаңы чылапчынымды уурдап кеткен, мен ал чылапчын 
үчүн өз чөнтөгүмөн бир эскудо төлөгөм. 

Бул сөздөрдү уккандан кийин дон Кихот токтоно албады, ал чатакташып жаткан экөөнүн 
ортосуна тура калып ажыратып жиберди да, кимисиники чын экендиги түшүнүктүү болгуча 
элдин баарына көрүнүп турсун үчүн ээр-токумду жерге коюп, сөз сүйлөдү. 

— Сеньорлор, мына бул ат кошчу Мамбриндин туулгасын чач алганда алдыга тосо турган 
чылапчын деп жаңылышып жаткандыгы азыр сиздерге ачык-айкын болот. Мен бул туулганы 
адилет согушта мындан тартып алгам, мына ошол күндөн бери мен бул менин закондуу 
туулгам. Бул адамдын кайсы ээр-токум жөнүндө айтып жатканына түшүнбөйм. Рас, мен мына 
бу коёндой коркок эменин атынын жарак-жабдыгын алууга өзүмдүн ат кошчума уруксат 
бергеним эсимде. Эгерде азыр аттын токуму эми эшектин токумуна айланып кетсе, анда мен 
муну укмуштуу кубулуш деп гана билем, мындай кубулуштар рыцарлардын тарыхында дайыма 
болуп турат. Буга сиздер азыр эле ынанасыздар. Уулум Санчо, чуркап барып мына бул ак көңүл 
адамга чылапчын болуп көрүнгөн туулганы алып келе койчу. 

— Шайтан алгырдыкы,— деп жооп берди Санчо,— сеньор, эгер биздин сөзүбүздүн 
чындыгына башка далилибиз жок болсо, анда мына бул жарак-жабдык атка ээр токум 
болгондой чылапчын да Мамбриндин туулгасы болот да. 

— Сага айтканды кылсаңчы,— деп дон Кихот анын сөзүн бөлө сүйлөп жекирип салды.— 
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Деги, бул сепилдегинин баңры тең эле кантип сыйкырланып кетсин! 
Санчо чылапчынды алып келгенден кийин дон Кихот аны чогулуп тургандардын баарына 

тең көрсөтүп туруп, анан мындай деди: 
— Сеньорлор, мына бул алтын туулганы карап көрүңүздөр да, мунун чылапчын экенин, же 

чылапчын эмес экенин өзүңүздөр айтыңыздар. Чач тарачтын эч нерсеге жарабай турган 
чылапчынын бизди уурдап алды деп айыптаган мына бул турган ат кошчунун бетпактыгы мына 
ушундай! Бул, мындан тартып алган туулганын нак өзү, ошондон бери мен ага эч нерсе кошкон 
да жана кемиткен да жерим жок, ошонун ырастыгына өзүм таандык болгон рыцардык коомдун 
атынан ант берейин. 

— Ооба, бул туура сөз,— деди Санчо,—анткени менин таксырым жеңип колго түшүрүп 
алган күндөн баштап, аны башына кийип, бир эле жолу гана салгылашып, анда чынжыр менен 
байланган бечараларды бошотуп жиберди. Эгер ошондо бул чылапчын болбосо, менин 
таксырымдын иши жаман болот эле, анткени бул согушта таш бизге мөндүрдөй жааган болчу. 

— Кана, чылапчын эмес, туулга деп жаткан бул экөө жөнүндө эмне дейсиздер урматтуу 
таксырлар? — деп кыйкырып жиберди чач тарач. 

— Кана, андай эмес деп кимиси батына алат экен? —деп кыйкырды дон Кихот.— Эгер ал 
рыцарь болсо, анда анын калп айтып жатканын, ал эми эгер ат кошчу болсо, анда ал миң 
мертебе калп айтып жатканын далилдеп берем. 

Ушул чыр-чатакты көрүп турган чебер уста Николас жалпы элге эрмек болсун үчүн дон 
Кихоттун сөзүн жөндөдү, ошондуктан ал чач тарачка карап мындай деди: 

— Сеньор чач тарач, билип коюңуз, мен да сизге окшош чач тарачмын, бул ишке 
айланышканыма жыйырма жылдан ашуун убакыт болот, ошондуктан чач алууга керектүү 
болгон мен билбей турган шайман жок. Анын үстүнө мен жаш кезимде солдат болуп кызмат да 
кылгам, ошондуктан мындай чочойгон эмелерди, туулгаларды жана башка соотторду жакшы 
билем. Ошентип мына бул кичи пейил сеньордун колунда кармап турган буюму, ак нерсе 
карага, калп чындыкка кандай окшосо, бул да чылапчынга ошондой эле окшойт. Анын бир топ 
бөлүктөрү жетишпесе да мен аны туулга деп эсептеймин. 

— Албетте жетишпейт,— деди дон Кихот.— Анын баарыдан мурда мандай жагы жок. 
Өзүнүн досунун оюн түшүнө коюп,— абдан туура айтасың,— деп поп чач тарачтын сөзүн 

жөнөтүп кетти. 
Бул тамаша чогулуп тургандарга абдан жагып калды, алардын ичинде бир нече бек 

кишилер бар экен, алар да дон Кихоттун колунда кармап турган чылапчын эмес, туулга дешип, 
дуу кыйкырып колдоп жиберишти. 

— Кудай сактай көр!—деп үнүн бийик чыгарды акмак болгон чач тарач.— Ушунча 
урматтуу адамдар муну чылапчын эмес, туулга деп жатышат, мунусу кандайча болуп кетти? — 
Мындай окуя бир гана чач тарачты эмее, бир университетти таң калтырар эле. Кандай кылабыз. 
Эгер менин чылапчыным мына бу сеньордун айтканына караганда туулга болуп калса, анда 
менин эшегимдин ээр-токуму аттын токуму да болуп калышы ажеп эмес го. 

— Ээр же чом экенин сеньор дон Кихот чечет,— деди поп,— анткени бардык рыцардык 
иште биз аны эң мыкты судья деп эсептейбиз. 

— Кудай урсун сеньора — деди, дон Кихот,— мына бул сепилде мен эң көп укмуштуу 
окуяларга дуушар болдум, ошондуктан чынын айтсам бул жерде болгон ар кандай окуяга судья 
болуудан корком. Менин оюмча бул жерде болуп жаткандардын бардыгы тең бир 
сыйкырчынын колунан келип жаткан иш. 

Нак ушул бүгүнкү түнү мен туура эки саат колумдан асылып турдум, ошентип мындай 
балээнин менин мойнума эмне үчүн эле үйүлүп калганын билбейм. Ошондуктан соттун ролун 
алсам, анда мен жеңил ойлуулук кылган болоор элем, ошентип сеньорлор бул ишти сиздерге 
тапшырам. Балким, мага окшоп рыцарь болуп жарыяланбагандыктан сыйкырчылардын күчү 
сиздерди бийлей албастыр, — өз акылыңыздар өзүңүздөрдө, ошондуктан бул сепилде болуп 
жаткан окуяларды, менин көргөнүмдөй эмес, өзүңүздөрчө чындыгын көрө аласыздар. 

— Сеньор дон Кихот,— деди поп,— сиз туптуура айтып жатасыз, бул маселени чечүү — 
биздин ишибиз. Бирок, биздин чечимибиз толук закондуу болуш үчүн мен жашыруун түрдө бул 
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сеньорлордун добушун жыйнайм да, көпчүлүктүн ою кандай экенин анан билдирем. 
Дон Кихоттун эселектигин билгендер көңүл ачып күлүп жыргап алышты, бирок аны 

биринчи жолу көргөн адамдарга бул окуя өтө ыксыз болуп көрүндү. Нак ушул мезгилде 
мейманканага келип калган үч саякатчы (сырткы түрлөрүнө караганда аскерлер деп ойлоого 
болот) дал ушундай деп ойлошту. Чылапчыны көз көрүнөө эле Мамбриндин туулгасына 
айланып кеткен чач тарач башкалардан бөтөнчө элеп-желеп болду. Ээри да аттын көйкөлгөн 
ээр-токумуна айланып кете турганына ал шек кылган жок. Турган адамдар чындап эле добуш 
жыйнап жүргөн попту карап каткырып күлүп жатышты. Жыйылып турган элдин ар бири, ушу 
үчүн чырчатак болгон мунун кандай буюм экенин — ээрби же ат жабдыгыбы айтор өздөрүнүн 
оюн поптун кулагына шыбырап коюуга тийиш болду. Акыры дон Кихотту билгендердин 
бардыгынан добушун жыйнагандан кийин поп жапа тарткан чач тарачка үнүн көтөрүңкү 
чыгарып мындай деп билдирди: 

— Мындай эмесе урматтуум. Добушту жыйнай берип жадап кеттим, анткени сураган 
кишилеримдин баары тең эле: ат жабдыгын, анын үстүнө асыл тукум аттын жабдыгын, эшектин 
ээри деп айтуу сандырактык болбойбу дешип, баары тең бир ооздон жооп беришти. Ошентип 
сеньор чач тарач, мындай жооп сизге жана сиздин эшегиңизге кандай өкүнүчтүү болсо да, 
жалпы ыкка баш ийишиңиз керек: бул—эшектин ээри эмес, ат жабдыгы, ушуну менен иш 
бүтөт. 

— Сиздер, сеньорлор баарыңыздар тең жаңылышып жатасыздар, эгер жаңылышпасаңыздар 
эле мен алда таалага аманатымды тапшырбай калайын, эгер бул ээр эмес эле ат жабдыгы болуп 
кала турган болсо, анда менин жаным алда тааланын алдына барбай эле калсын. Чыны, мен мас 
эмесминго! Бир аз ичкем, бирок тамаксыз ичкем! 

Чач тарачтын аңкоолугу элди дон Кихоттун эселектигинен кем күлдүргөн жок, ал мындай 
деди: 

— Ошентип эми, ар ким өзүнө тиешелүүсүн алсын. Жараткан сыйлап бергенге, олуя Петр 
батасын берет. 

Алиги аскерлердин бири төмөнкүдөй деди: 
— Мунун баары тең жөнөкөй эле тамаша экенине мен ынанам. Антпесе, сыртынан 

караганда акыл-эстүү эле адамдар мына буларды туулга жана ат жабдыгы деп айтышы мүмкүн 
эмес. Эгерде алар биздин сезимибиздин жакшы тажрыйбасына карабастан ошондой деп 
өздөрүнүн пикирин жактай бере турган бсшсо, анда бул жерде бир жашыруун сыр жатат. 
Эгерде муну мен чач тарачтын чылапчыны жана эшектин ээри эмес деп ишене турган болсом, 
анда мен ушул турган жеримде жерге кирип кетейин. 

Аскерлердин бирөө дагы мындай деди: 
— Бул ээр болбосо, мен атадан туулбай калайын! Кимде-ким муну андай эмес, башка дей 

турган болсо, анда ал өлө мас, эс-учун тааныбаган эме. 
— Сиз калп айтып жатасыз, жарамсыз шүмшүк, айткан калпыңыз үчүн катуу 

жазаланасыз!— деп дон Кихот кыйкырып жиберди. Ушундай сөздөрдү айтуу менен ал, найзаны 
алып туруп алиги аскердин башын көздөй шилтеп калды, эгер ал мындайыраак боло бербегенде 
ошол жерде мерт болот эле. Найза жерге барып бир тийип, быт-чыты чыгып кетти. Ошол кезде 
берки аскерлер өздөрүнүн жолдошунун тарткан запкысын көргөндөн кийин Санта Эрмандадга 
моюн сунууну талап кылышты. 

Санта Эрмандаддын коомуна таандык болгон мейманкананын кожоюну да өзүнүн таягы 
менен кылычын алып келүү үчүн үйүнө чуркап кетти, кайтып келгенден кийин тиги аскерлерге 
кошулду. Алиги чач тарач чаң тополондон пайдаланып өзүнүн ээрине асылды, Санчо анын бир 
жагынан жабыша кармап алды; дон Кихот өзүнүн кылычын кынынан сууруп алып, алиги 
аскерлерди качырып сала берди. Поп кыйкырды, кожоюндун аялы өкүрүп-бакырды, анын кызы 
чаңырды, Мариторнес ыйлады, Доротея эмне кыларын билбей шашып калды. Чач тарач 
Санчону, Санчо чач тарачтьы койгулап жатты, бектердин бирөө колунан кармамакчы болгон 
алиги аскерлердин бирөөнү тумшук талаштырып туруп бир койду эле, аңын оозумурдунан кан 
жайыла берди, бектердин дагы бири аскерлердин бирөөнү жерге жыгып алып кыжыры келип 
буту менен тепкилей баштады. Кожоюн болсо, Санта Эрмандадды чакырууга үнүнүн 
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бардыгынча өкүрүп-бакырып жатты. Кыскасы ыйлап-сыктаган үн, кыйкырык-чуу 
мейманкананын ичин жаңыртты; туш-тараптан баары тең дүрбөлөң, чак-челекей будуң-чаң, 
эмне кыларын билбей шашкалактоо өкүм сүрдү. Кылычтар шаңгырап, таяктар тарсылдайт, 
адамдын каны дайрадай акты. Мына ушул кыргын түшкөн уруштун кызуу кезинде кокусунан 
эле дон Кихоттун башына бир ой келе түштү, ал ою, рыңарлар менен кан төгүлүп жаткан 
согуштун убагында күтүлбөгөн жерден Аграмантенин 46 лагерине туш келип калган экемин деп 
ойлоп, бүткүл мейманкананын ичин жаңыртып мындай деп кыйкырды: 

— Токтоңуздар! Кылычыңыздарды кынына салыңыздар! Тынчтаныңыздар! Эгерде силерге 
өмүр кымбат болсо, анда менин сөзүмө баарыңар тең кулак салыңыздар! 

Анын катуу айкырган үнүн угушуп, баары тең токтоп калышты, андан кийин дон Кихот 
сөзүн улантты: 

 

 
 
— Сеньорлор, бул сепил сыйкырланган жана анын ичинде бүтүндөй бир легион 

сыйкырчылар жүрөт деп мен сиздерге айткан жок белем? Эми буга сиздер өзүңүздөр 
ишенесиздер. Карап көрүңүздөрчү! Чыны Агроаманте лагеринде болгон кан төгүлгөн атактуу 
согуш бул жерде кайта башталып олтурат. Биз баарыбыз тең салгылашып жатабыз: бирибиз 
кылыч үчүн, экинчибиз ат үчүн, үчүнчүбүз бүркүт үчүн, төртүнчүбүз туулга үчүн, айтор 
ошентип баарыбыз тең салгылашып жатабыз, бирок өзүнүн жана башканын канын эмне үчүн 
төгүп жатканын эч ким жакшы билбейт. Эми кан төгүү токтолсун! Өз ара бүтүм жасайлы. Күч-
кубаттуу кудайдын атынан ант берейин, биз үчүн, ардактуу аты бар адамдар үчүн тыйындай да 
кереги жок шылтоолор менен бири-бирибизди өлтүргөнүбүз барып турган маскарачылык 
болот. 

Бирок, аскерлердин тынчыгысы келген жок. Алар бектерден токмокту аябай жешти, 
ошондуктан алар өч алсак деп самашты. Бирок, салгылашуу убагында сакалынан айрылып 
калган чач тарач дон Кихоттун чакырыгына аябай кубанды. Санчо болсо кайрымдуу кызматкер 
болгондуктан өзүнүн таксырынын биринчи эле сөзүнө баш ийди. Мына ушуну менен экинчи 
жолу мейманкананы асты-үстүм кылып таштаган, бул жиндинин жазасын колуна бериш керек 
деп кожоюн гана кыйкыра берди. 

Акыры ызы-чуу аз-аздан басаңдай баштады. Ушул кезде алиги аскерлердин бирөө, дон 
Кихотту камакка алуу жөнүндө буйрук бар деп эстей кетти. Сүргүнгө айдалып бараткандарды 
законго каршы болуп бошотуп жибергендиги үчүн Санта Эрмандад дон Кихот кармалсын деп 
токтом кылган эле. Ошол жөнүндө эсине түшүрүп, алиги аскер, дон Кихоттун белгилерин 
текшермек болду. Ал койнунан буйрукту алып чыгып, анда жазылган белгилерди санап окуй 
баштады, окуп жаткан кезде улам-улам ага карап коёт. Акыры ал дон Кихот деген кишинин 
ушул экенине ынаигандан кийин, буйрукту тоголоктоп туруп сол колуна алды, оң колу менен 
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дон Кихотту желкеден алып, үнүн катуу чыгарып кыйкырды: 
— Санта Эрмандаддын буйругу! Ал буйрук боюнча иштеп жатканыма кимде-ким 

ишенбесе, анда ал бул буйрукту окуп койсун: анда, чоң жолдун боюндагы бул каракчыны 
кармоого менин милдеттүү экендигим айтылган! 

Поп буйрукту окуп чыкты да, алиги аскердин айтканы туура экенине ынанды, анткени дон 
Кихоттун белгилеринин бардыгы тең толук так көрсөтүлүп жазылган экен; ал демин ичине 
алып гана кайгырып башын чайкап койду. Ал эми дон Кихот болсо, кайдагы бир болбогон 
шүмшүктүн маскаралап жатканын көрүп аябай ызаланды да, эки колу менен алиги аскерди 
кекиртектеп жатып калды. Эгерде ал бечарага жолдоштору келип болушпаганда дон Кихот беш 
манчаларын жазганча муунуп өлүп кетет эле. Өзүнүн коомунун мүчөсү үчүн болушууга 
милдеттүү болгон кожоюн ошол замат эле жабыр тарткан аскерге жардам берүүгө умтулду. 
Күйөөсүнүн дагы кайтадан мушташка киргенин көрүп, кожоюндун аялы дагы кайтадан өкүрүп-
бакыра баштады, алда тааладан жана олуялардын бардыгынан жардам сурап кызы менен 
Мориторнес экөө дагы кайтадан ага кошулуп бакырышты. Санчо болуп жаткан мушташка 
карап мындай деди: 

— Олдо кудай ай, ушул сепилде ар түрдүү сыйкырчылар жана шумдуктар бар деп менин 
таксырымдын айтканы — нагыз чындык экен: мунун ичинде бир саатка тынч олтура албайсың. 

Акыры ал жерде тургандар дон Кихот менен аскерлерди арачалап, ажыратып коюшту. 
Бирок ошондой болсо да, аскерлер тоо жолдорунда жана кара жолдордун боюнда каракчылык 
кылып жүргөн каракчынын колу-бутун байлоого жардам берүү үчүн Санто Эрмандаддын 
атынан талап кылып, кылмышкерди бергиле дегенин коюшкан жок. Ал эми дон Кихот болсо, 
алардын сөзүн угуп туруп, аларды жаман көзү менен карап, жылмайып койду да акырында жай-
баракат калып менен төмөнкүдөй деди: 

— Бери жакын келгилечи адам сыңарындагы шүмшүктөр! Шордуу туткундардын 
чынжырын үзүп, камактагыларды бошоткон, бечараларга жардам берип, өлүп бараткандарды 
жан берип, жапа чеккендерге болушуп жүргөн адамды, кара жолдун боюндагы каракчы деп 
айтууга кантип оозуңар барды? О, адам сыңарында жок эмелер, чынында жортуулчу рыцардын 
улуу экенин билүүгө татыктуу эмессиңер! Аябай күнөөгө батып, билбеетик иш кылып 
жатасыңар! Жортуулчу рыцардын өзү эмес, анын көлөкөсү зле силерге урмат болушу керек. 
Кана бери жакын келгилечи, каракчылар, Санта Эрмандаддын атын сатып кара жолдун боюнда 
карактап жүргөндөр, мени кармоо жөнүндөгү буйрукка кол койгон наадандын аты ким, 
айткылачы? Жортуулчу рыцарлардын соттолбой тургандыгы, алардын закону — кылычы 
экени, соттун закон жыйнактары — эрдик экени, алардын указдары—өздөрүнүн эрки экени, 
мына бул турган адам сыягы жок эмеге кантип эле белгисиз болуп калсын? Өзүнүн бүт өмүрүн 
жортуулдап жүрүүчү рыцарчылыктын улуу ишине жумшоо үчүн салтанаттуу ант берген 
рыцарга берилген укуктай зор укукту дворяндын бир да закону өзүнүн ээсине бере албай 
турганын тигил эме билбейби? Алык салыкты, королдун үйлөнүү салыгын, ээсинин өсүмүн, 
өзөндүн же жолдун чыгымдарын кайсы рыцарь төлөөчү эле? Меймандостук кылгандыгы үчүн 
кайсы сепилдин кожоюну андан акча алат да, кайсы король төргө чыгып, тамак ич деп 
сыйлабайт? Кандай гана суйкайган сулуу болсо да аны сүйбөйбү? Эми акырында, айтарым, 
төрт жүз аскерге беттешип калып, алардын ар бирине бирден, төрт жүз жолу таяк менен урууга 
батына албаган рыцарь табылаар бекен? 

Дон Кихот бул сөздү сүйлөп жаткан кезде поп ишиңерди токтоткула,— деп аскерлерди 
ынандырып жатты: 

— Дон Кихоттун мээсинен айныганын көрбөй турасыздарбы? —деди ал.— Эгер бул 
бечараны камап алып кете турган болсоңор, баары бир аны жинди экен деп кайта коё 
бересиңер. 

— Дон Кихотуңар жиндиби, сообу анда менин ишим жок деп жоор берди алиги колунда 
буйругу бар аскер. Башкаруучунун буйругун орундатууга милдеттүүмүн, ал эми калганында 
менин тиешем жок. 

— Ошондой болсо да—деди поп,—сиздер аны камакка албаңыздар; менимче ал өзүн 
камата койбойтко дейм. 
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Алар ушундай деп сүйлөшүп жаткан кезде, дон Кихот аябай сандырактады, эгер аскерлер 
бечара идальгонун жинди экенине ишенбегенде алардын өздөрү да ал сыяктуу акылынан 
адашат эле. Ошондуктан алар ага тийбей өз жайына коюшту, ал гана турсун чач тарач менен 
Санчо Пансаны да элдештирүүгө киришти. 

Адилет соттор ишти карап чыгып, мындай деген өкүм чыгарышты, анда эки жагын тең 
толук элдештирбегени менен, экөөнүн тең мүдөөсүн анча-мынча канааттандырды, доолашкан 
экөө ээлерин айырбаштап алышты, бирок ар бири өздөрүнүн басмайылы, жүгөн-куюшкандарын 
алып калышты. Ал эми Мамбриндиң туулгасы жөнүндө болсо, чечим мындай болду, поп дон 
Кихотко көрсөтпөй туруп чылапчын үчүн чач тарачка сегиз реал берди, чач тарач ага алдап 
кетти деп эки дүйнөдө доолабаска тил кат берди. 

Поптун чач тарачка берген акчасын мейманкананын кожоюнунан жашырып-жаба алган 
жок. Кожоюн өзүнүн акысын жедиргиси келбей, түнөгөндүгү жана чоң чаначтарын жарып 
виносун төккөндүгү үчүн тийиштүү акы талап кылды. Ал бул акыны талап кылуу менен, эгер 
сокур тыйынына чейин төлөп бермейинче ат сарайдан Росинантты да жана Санчонун эшегин да 
чыгарбайм, чыгарсам эле, кудай урсун деп ант кылып кыйкырып жатты. Поп марттык кылып 
зыян болгонунун бардыгы үчүн төлөп берип бул ишти да жөнгө салды. Ушинтип тынчтык 
кайта калыбына келтирилди, анан жыйылып турган эл бир ооздон бул үчүн кайрымдуу жана 
чечен адам попко ракмат айтыш керек дешти. 

Жоруктуу иштердин бардыгы бүткөндөн кийин дон Кихот жолго чыгып, өзүнө. жүктөлгөн 
улуу ишти тезирээк аяктамак болду. Ошондуктан ал Доротеянын алдына тизелеп олтура калып, 
төмөнкүдөй деди: 

— Улуу даражалуу, айдай сулуу! «Аракет кылсаң — береке болот» деген макал бар. Бул 
макал бөтөнчө согуш иши жөнүндө адилеттүү айтылган, бул иште дучанды жеңүү, аны 
сүрдүктүрүүгө жана чапчаңдыкка бүт бойдон байланыштуу болот. Кимде-ким жоонун кыла 
турган аракетин күн мурда билип аракет кылса, ал салгылашууда жеңип чыгат. Менин бул 
сөздү айтып жаткандыгымдын себеби бар, айдай сулуу, менимче мындан ары карай бул 
сепилде калууга болбойт, анын үстүнө коркунучтуу. Анткени Пандафиландо Свирепоглазый 
менин аны менен согуша турганымы өзүнүн сыйкырчы тыңчылары аркылуу билип алышы 
мүмкүн, анда ал мен канчалык аракет кылып, кубаТтуу колумдун күчүн жумшасам да жеңип 
ала албай турган бир чепке кирип жашырынууга шашат. Ошондуктан анын кара ниет иштерин 
ишке ашырбай коюу үчүн токтоосуз жолго чыгышыбыз керек.  

Айдай сулуу принцессадан жооп күтүп, дон Кихот унчукпай калды. Ал эми Доротея болсо, 
анын сүйлөгөн сөзүн жөнөтө сүйлөдү: 

— Сеньор рыцарь! Башыма түшкөн балээмден мени куткаруу үчүн жардам берүүгө даяр 
экендигиңизге ыракмат. Биздин жалпы тилегибиздин иш жүзүнө ашырылышы үчүн алда таала 
өзү жардам берсин. Мына ошондо мага окшогон кайрымдуу аялдар жер жүзүндө жок экенин 
өзүңүз көрө жатарсыз. Эми мен токтоосуз түрдө жолго чыгууга даярмын. Мени эмне кылсаңыз, 
ошо кылыныз, сиздин карамагыңыздамын. Мен өз тагдырымы сиздин колуңузга бергенден 
кийин, сиз эмне десеңиз ошону аткарам. 

— Токтоосуз жолго чыгалы,— деп кыйкырып жиберди дон Кихот.— Чыдамсыздык мени 
шаштырып жатат, анткени кечигүү—кыйроого алып келет деп бекеринен айтылган эмес. 
Санчо! Росинантты току, өз эшегиңин жана королеванын күлүгүнүн ооздугун сал, сепилдин 
кожоюну менен коштошуп, өз максатыбызга умтулалы! 

Санчо башын чайкап, байкоостон сүйлөп коё берди: 
— Сиздин ишенимдүү кызматкериңиз жана ат кошчуңуз болгондуктан, айтууга милдеттүү 

болгон сөздөрүмү айтайын, урматтуу таксыр, сиздин ага жиниңиз келбей эле койсун! 
— Кана айт, эмне болуп кетти, тезирээк айта көр,— деп бул табышмактуу сөздөрдү укканча 

биздин рыцардын тынчы кетти. 
— Менин эми анык көзүм жетти, урматтуу таксыр, өзүн Микомикон мамлекетинин 

королевасы кылып көрсөткөн мына бул сеньора, бейиши болгур менин чоң энем кандай 
королева болсо, ал да ошол сыяктуу эле экен. Сиз ойлоп көрүңүзчү, урматтуу таксыр, ушул 
мейманканадагы бектердин бири анын көңүлүнө жагуу үчүн артьшан жүрөт, ал өзү да ага 
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кылыктанып жылмаңдап коёт. Биз ашуу ашып, таш басып, түнкүсүн уйку көрбөй, күндүз мына 
минтип салгылашып жүргөн кезибизде тигил жигит ага үйлөнүп, биздин дөөдөн жеңип 
алгандарыбыздын баарына тең ээ болуп алып, өзүбүздү шылдың кылабы деп корком! Эгер 
андай болсо, Росинанттын жүгөнүн катып, эшекти токууга шашууга не пайда. Андан көрө өз 
ордубузда олтура берели, башкалар кам көрсүн, а биздин ансыз деле курсагыбыз ток болот. 

Ат кошчусунун мындай деген адепсиз сөздөрүн угуп, дон Кихот аябай ачууланды: 
кабагына кар жаап, көздөрүнөн чаарын чыгарды, андан кийин ал кардыккан үн менен: 

— О, адамгерчилиги жок шүмшүк! Наадан, котур тил эме! Менин жаныма турбай нары кет! 
Шумдукчул, бир сандык калпы бар калпычы неме, король тукумунун сулуу кызын юордоого 
дити барган өтө жаман ушакчы! Көзүмө көрүнбөй жогол, болбосо көргүлүктү көрөсүң! 

Дон Кихоттун ачуусу Санчо Пансаны аябай коркутту, коркконунан жерге кирип кетүүгө 
даяр болду. Актануу үчүн бир ооз да сөз айта албай, таксырынын көзүнө көрүнбөй жоголду. 

Бирок, дон Кихоттун мүнөзүн билген Доротея биздин рыцарды тез эле жубатты. 
— Сеньор, Кайгы Муңдун рыдары! Анын болбогон сөздөрү үчүн ат кошчуңузга ачууланбай 

эле коюңуз! Санчонун өзүнүн акыл-эсин жана ак ниети жалган ушакка шек кылып ишене 
койдурбас. Ушул жердеги сыйкырчылардын таасири астында анын өзүнүн айткан сөздөрү чын 
болуп көрүнгөндүр. Бул, шайтандын азгырышы менен гана болгон кеп экени өзүнөн-өзү 
түшүнүктүү. Ушул сепилдин ичиндеги болгон окуянын баары тең сыйкырчылардын 
кесепетинен болуп жатат деп өзүңүз айтпадыңыз беле сеньор, рыцарь. 

— Улукман алда таалага ант кылам,— деп кыйкырды дон Кихот,— улуу урматтуу сиздин 
айткандарыңыздын баары тең дурус! Ооба, албетте, тиги күнөкөр Санчонун башын сыйкырчы 
айландырып койгон, ошондуктан ал шайтан аралабай туруп көрүүгө мүмкүн болбогон 
нерселерди көргөн, анткени бул бечара ак ниеттүү, калп айтуу колунан келмек эмес, аны мен 
жакшы билем. 

Мындан кийин дон Кихот өзүнүн ат кошчусунун кылган кылмышын кечирдим деп 
билдирди. Поп Санчону чакырды, ал акырын басып келди да таксырынын алдына келип 
тизелеп олтура калып, колуңузду бериңиз деп өтүндү. Дон Кихот анын мүдөөсүн орундатты да, 
мындай деп осуят айтты: 

— Уулум Санчо, ушул сепилдин ичиндегилердин баарын тең сыйкыр чалган деп айтчы 
эмес белем, эми анын чындыгына көзүң жетти го дейм! 

— Менин да оюм ошондой,— деп жооп берди Санчо,— жуурканга салып алып асманды 
көздөй ыргытканынан башкасынын баарын тең сыйкыр чалган. Сиздер кандай десеңиздер, 
ошондой дей бериңиздер, бирок ал жаман жорук өзүнөн-өзү эле келип чыккан болчу. 

Баары бир аны ынандыра албай турганын көргөндөн кийин дон Кихот өзүнүн ат 
кошчусунун бул сөзүнө каршы эч нерсе деген жок. 
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28-Г Л А В А. Мында дон Кихот Ламанчский болуп көрбөгөн жол менен 
кандайча сыйкырлангандыгы жөнүндө баяндалат 

 
 

Дон Кихоттун өзүнүн жолдоштору менен мейманканага келгенине экинчи күнгө аяк басты. 
Поп менен чач тарач кандай кылып кетүү жөнүндө ойлоно башташты. Мындан кийин 
Доротеянын мазасын албас үчүн, биздин достор өздөрүнүн күчү менен иш кылууга макул 
болушту. Алар эки өгүз чегилген арабаны жалдап алышты да, андан кийин ичине бир киши 
эркин бата тургандай кылып арабанын ичине тактайдан тор жасагыла деп буйрук кылышты. 
Чоптун талабы боюнча алиги бектер, аскерлер анан акыры кожоюндун өзү да ал тордун ичине 
дон Кихотту олтургузууга жардам бермекчи болушту. Рыцарь тааныбас үчүн баштарына парда 
кийип алышып дон Кихот жаткан бөлмөгө кирип барышты. Өткөн түндө болгон ызы-чуудан 
абдан чарчап калган рыцарь катуу уктап жаткан экен. Бөлмөгө кирип баргандар ага билгизбей 
акырын төшөгүнүн жанына басып барышып шап кармап, колу, бутун байлап алышты. Мунун 
бардыгы тең өтө тез иштелгендиктен, биздин рыцарь катуу уйкудан ойгонгон кезде 
кыймылдоого да алы келген жок. Эмне экенин билбей маң болуп калды, мына бул парда 
кийгендер —тим эле көзгө көрүнүү, ал эми өзүмдү болсо сыйкыр чалган, анткени кыймылдабай 
да коргонууга алым да келбейт деп ойлоду. Бир сөз менен айтканда бардыгы тең айтканындай 
болуп чыкты деп сезди. Чыны, бул бетине парда жамынган адамдардын ким экенин Санчо 
дароо эле биле койду. Бирок, бул окуя эмне менен бүтөр экен деп күтүп, ал ооз ачууга батына 
алган жок. Бул сырдуу окуянын натыйжасын күтүп дон Кихот да үн чыгарбады. Анын 
натыйжасы көпкө созулган жок. Бир сыры бар чоочун адамдар дон Кихотту алиги жасалып 
коюлган торго алып келип, бечара рыдарды ичине салып туруп, оозундагы тактайларды мык 
менен абдан бекемдеп кагып салышты, ошондуктан тактайларды сындырып туруп чыгып кетем 
деген аракеттен эч кандай ийгилик болбос эле. Анан алиги торду ийиндерине салып көтөрүп 
алышып короого алып чыгышты. Бул жерден чебер уста Николас ачуулу үн менен кыйкырык 
салды: 

— О, Кайгы Муңдун рыдары! Туткунга түшүп калдым деп кайгырба, анткени өзүндүн эр-
жүрөктүгүң түртмөлөгөн зор ишиңди тезирээк аяктоо үчүн ушундай кылуу керек. Сиздин бул  
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зор ишиңиз Ламанчанын долу арстаны Тобоссонун кардай аппак сулуусу менен кошулганда 
жана алардын күкүк менен сейнептей зар ыйлаганы нике кыйылып таттуу турмуштун кучагына 
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киргенде гана аякталат. Ушундай мыкты ата-энеден жарык дүйнөгө арстандын эр жүрөк 
балдары туулат, ата-энесинин тырмактары кандай өткүр болсо, алардыкы да дал ошондой 
болот. Бул иш күн өзүнүн нурун дагы бир жолу жердин бетине чачканча эле болуп калат. 
Качандыр бир кезде белине кылыч байланып, ээгинде эрбеңдеген сакалы бар, эки таноосу жыт 
билген бардык ат кошчулардын ичинен ак көңүлү жана тил алчаагы сен, сени каратып коюп, 
жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын гүлүн ушинтип алып кетип баратканын көрүп коркпогун да 
кайгырбагын! Анткени, эгер дүйнөнү жараткан кудай көзүнүн кырын салгысы келсе, тез 
аранын ичинде сенин таксырыңдын сага берем деп кылган убадасы орундалат, ошондо сен улуу 
урматка жана ардактуу абалга жетесиң да өзүңө-өзүң таң каласың. Андан тышкары сага 
тиешелүү болгон маянаңын бардыгын толук алат экенсиң, мына ушуну айтып кой деп акылман 
Ментирониана мага тапшырды. Ошондуктан сыйкыр чалган эр жүрөк рыцарды кайда алып 
барса да артынан калбай жүрө бер, анткени акыр кыяматка чейин жблуңар бирге болушу керек. 
Мен мындан артык эчтеке билбейм, анткени акылман Ментирониананын буйругу ушундай 
болчу. Кош, кудай жаныңа кубат берсин, капаланба. А мен өзүмдүн акылманыма кетем. 

Чач тарач өзүнүн ушул алдын ала көрүп-билип айткан сөздөрүнүн акырында үнүн бийик 
чыгарып койду да, анан абдан бир назик шыбышка өттү, ошондуктан ушул тамашанын ичинде 
болгондордун өзү да сүйлөп жаткан адам бир жакка акырын алыстап баратат деп ишенүүгө 
даяр эле. 

Чач тарачтын сөзүн угуп дон Кихот тынчып калды, анткени анын акылмандык кылып 
сүйлөгөн сөзүнүн мааниси ага түшүнүктүү болду. Ушул акылмандык менен айтылган сөз 
боюнча өзүмдүн сүйгөн жарым Дульсинея Тобосская менен дин жана закон жолу менен да 
никелешет экемин жана бизден арстандын балдары туулат экен, алар түбөлүккө Ламанчанын 
дащдан чыгарат экен деп ойлоду. Мына ошондуктан ал терең күрсүнүп коюп, мындай деди: 

— Сен ким болсоң да жакшы кабар билдирүүчү жарчым, сага жалбарам, алып бараткан 
жерде мен зынданда жатып калбайын, мына ушуну сен кам көрүп жүргөн — акылман 
сыйкырчыдан менин атыман өтүнүп сурачы! 

 

 
 
Азыр эле менин кулагым чалып калган эң сонун кубанычты эң оболу убада боюнча 

орундата турган болсун. Анда мен туткундагы бардык оорчулукту ракат жана чынжыр менен 
колу-бутумду байлап салганды көңүл ачуу деп эсептеймин, ал эми мына бу өзүм үстүндө 
жаткан такылдаган тактай зындандын жамбашка өтө турган катуу ташы эмес, мамык төшөк 
болуп эсептелет. Менин ат кошчум Санчо Пансага да көңүл ачар кабар алып келгениңе 
ыракмат. Ал абдан асыл жана ак ниеттүү адам, ошондуктан ал жакшылыкта да, жамандыкта да 
мени таштап кетпейт деп ишенем, эгер ага бир аралды сыйлык кылып берүү же губернатор 
кылып дайындоо жөнүндөгү убадамды орундатууга жаалдуу жазмыш тоскоолдук кылган күндө 
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да, баары бир анын менден ала турган маянасы өлбөйт. Мен өзүмдүн калтырган осуятымда ага 
сыйлык бердим, бирок айла канча анын мага сиңиргеи улуу эмгегине жеткен жок, колундагы 
каражатымдын болгону ошол. 

Санчо Панса урматтап дон Кихоттун алдына келип башын ийип эки колун тең өптү. Баары 
бир ал анын бир эле колун өөп ошол бойдон тим болбойт эле, анткени анын эки колу бирге 
байлануу болчу. 

Андан кийин алиги көзгө көрүнгөн элестер торду кош өгүз чегилген арабанын үстүнө 
коюшту. Өзү арабанын үстүнө туш келгенден кийин дон Кихот мындай деп кыйкырып 
жиберди: 

— Жортуулдап жүргөн рыдарлар жөнүндө эң сонун тарыхтарды көп окудум эле, бирок 
сыйкыр чалган рыцарларды жалкоо жана тоң моюн кош өгүз чегилген арабага салып алып 
кеткенин окуган эмесмин, көргөн да жокмун жана уга да элек элем. Адатта сыйкырчылар 
аларды жалындап жанып турган арабага салып же канаттуу жылаанга мингизип алып кетчү эле. 
Бирок кош өгүз чегилген араба! Кудай бар, бул кулак угуп, көз көрбөгөн жорук! Албетте буга 
уяла турган ыгы бар. Балким, мурдагы замандагы сыйкырчыларга караганда азыркы кездеги 
сыйкырчыларга башкача мамиле кыла турган чыгар. Мүмкүн, жортуулчу рыцарлардын 
унутулган ишин кайтадан козгогон мен үчүн сыйкыр чалуунун жана уурдап кетүүнүн жаңы 
жолдору чыккандыр. Бул жөнүндө сенин оюң кандай, уулум Санчо? 

— Бул жөнүндө эмне деп айтаарымы өзүм да билбейм,— деп жооп берди Санчо.— Чыны 
мен рыцарь жөнүндө жазылган китептерди окуган эмесмин, ошондуктан рыцарлардын иши 
жөнүндө сиз сыяктуу көп билбейм. Бирок, эмнеси болсо да биз менен катар бирге келаткан 
элестер кайрымдуу католиктер эмес экенин айткым келет. 

— Католик дейсиңби!—деп опурулду дон Кихот.— Кулунум ай, алар кантип католик 
болмок эле? Чыны алар мага ушундай балакет кылыш үчүн көздөрү адам сыяктуу болуп 
көрүнгөн шайтандар! Эгер менин айткан сөздөрүмүн чын экенине ынангың келсе, колуң менен 
кармалап көрсөң, алардын денесинин абадан жасалганын билесиң. 

— Урматтуу таксыр, сиз жаңылып жатасыз, ошону айтууга уруксат этиңиз: мына 
шайтандардын денеси абадан жасалбай эле кадимки адамдын денеси. Мен алардын денесин 
кармалап көрдүм. Мына сиздин оң жагыңызда басып келаткан элести караңызчы! Анын денеси 
атактуу жана бай бектин денесине окшоп жып жылма, жуп жумуру болуп турат. Андан 
буркураган жыт келет. Менин угушума караганда шайтандардын жыты сасык болушу керек го. 

— Ага таң каларлык эч нерсе жок, достум Санчо,— деп жооп берди дон Кихот.— Эсинде 
болсун, шайтандардын өзүнчө жыты болбойт, анткени алар адамдын жаны. Бирок, тозоктун 
сасык жаман жыты кайда барса да алардан калбайт. Эгер ушул шайтандан сага буркураган жыт 
келип турса, анда сен жөн эле жаңылышып жатасың же болбосо ал өзүнүн шайтан экенин 
билдиргиси келбегени. 

Рыцарь менен ат кошчунун ортосунда ушундай аңгеме болуп жаткан кезде, поп менен чач 
тарач Санчо сырыбызды ачып койбосо экен деп чочулашып, тезирээк жолго чыгууга 
шашкалакташты. Кожоюнду мындайыраак жакка чакырып алышып, мүмкүн болушунча 
Росинанттын ээрин тезирээк токуп, Санчонун эшегине жүгөн ката көрүңүз дёшти. Анан поп бул 
сыйкыр чалган туткунду өзүнүн кыштагына чейин жеткирип койгула, ал үчүн акысын 
жакшылап туруп төлөп берем деп алиги аскерлерден өтүндү. Чебер уста Николас Росинанттын 
ээринин бир жак кашына калканчты, экинчи жагына чылапчынды илип коюп, анан эшегиңе 
минип алып, Росинантты тизгинден алып жетелегин деп жаңдап Санчого буйрук берди. 
Аскерлер арабанын эки жагына эки-экиден болуп бөлүнүп турушту. Мына үшүнтүп, 
даярдыктын бардыгы тең бүткөндөн кийин бул шаңдуу жүрүш жолго чыгууга тийиш эле, 
кожоюндун аялы, кызы жана Мариторнес үчөө дон Кихот менен коштошуу үчүн эшикке 
чыгышты жана сиздин башыңызга түшкөн балээге катуу кайгырабыз дегендей калыпта 
түрлөрүн көрсөттү. Муну көрүп дон Кихот мындай деди: 
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— Ак көңүл жана ырайымдуу айымдар, мен үчүн кайгырбай эле коюңуздар! Чындык үчүн 

кызмат кылгандардын башынан мындай балакеттер өтө берет, эгер бул менин башыма туш 
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келбесе, анда өзүмдү атактуу жортуулчу рыцарь деп эсептебес элем. Анткени, өзүнүн даңкын 
чыгара албаган рыцарларга мындай балээ туш келбейт, себеби аларды жер жүзүндө эч ким 
эсине да албайт. Ал үчүн эр жүрөк рыцарлар дайыма оор сыноолорго дуушар болуп олтурушат, 
анткени кара ниет күнүлөштөрү алардын эрдигин жана каармандыгын көрө албай ар түрдүү 
жолдор менен дайынын чыгарбай салууга аракеттенишет. Бирок, жакшы жорук абдан күч-
кубаттуу, ошондуктан ал биринчи сыйкырчы Зороастрдын48 кереметине каршы болуп зор 
сыноодон жеңип чыгат да асмандагы күндүн нурундай жердин бетине жаркырап чыга келет. 
Суйкайган сулуу айымдар, эгер мен бирдеме деп сиздерди капа кылып же ызаланткан болсом 
кечирип коюңуздар. Бул окуя менин эркимен тышкары болуп жатат, ага ишенип коюңуздар, 
анткени мен эч кимди эч убакта өзүм атайлап ыза кылган эмесмин. Дагы кайтадан эркиндик өз 
колума тийгенден кийин, баарынан мурда бул сепилде мага кылган жакшылыгыңыздардын 
өтөлүнө чыгууга шашылам, жакшылыкка жакшылык кылып, адал кызматым менен актайм. 

Дон Кихот сепилдин ээлери менен кош айтышып жаткан кезде, поп менен чач тарач 
өздөрүнүн качырларына миништи. Салтанаттуу жүрүштүн тартиби мындай болду: алдыда 
өзүнүн ээси —дыйкан айдап алган өгүз араба келатты; анын эки жагында биз жогоруда 
айткандай мылтыктары бар алиги аскерлер баратышты; андан кийин өзүнүн эшегине минип 
Росинантты жетелеп Санчо келатты, баарынын артында өздөрүнүн качырларына минип 
алышып поп менен чач тарач келатты. Алар, дон Кихот билип койбосун деп чочулашып 
баштарына кийген пардаларын чечишкен жок. Биздин рыцардын эки колу байлалуу бойдон 
тордун тактайларына жөлөнүп, эки бутун талтайтып сунуп жиберип абдан чыдамкайлык менен, 
кыймылдабай телмирип үн жок, сөз жок олтурган эле, анын бул түрү жаныбар адам эмес эле 
таштан жасалган эстеликке окшоп кетет. Мына ушинтип үн жок, сөз жок илкип-калкып 
бастырып олтурушуп эки милге жакын жол жүрүштү да, акыры ыраң чөптүү өрөөнгө туш 
келишти. Бул жерге келгенде арабаны айдап бараткан киши токтоп, өгүздөрдү откоруп алалы 
деди. Бирок чач тарач дагы бир аз жүрө түшөлү деди, анткени анын айтканына караганда алды 
жакта чөбү мындан да жакшы, мындан да от жаңы өрөөн бар экен. Ошентип баары тең анын 
айтканына макул болушуп, жолду уланта беришти. 

Нак ушул кезде поп артына бурулуп карап алыста келаткан жакшы кийинген салт атчан бир 
нече кишини көрдү. Алар биздин жолоочуларды бат эле кууп жетишти, анткени мингендери 
күлүк качырлар экен. Сураштыра келгенде булар өздөрүнүн кызматкерлерин ээрчитип алып 
келаткан толедолук чиркөө кызматкери экен, ал сьестыга49 чейин мейманканага жетүүгө 
шашып баратыптыр. Бул адам таң каларлык болуп жүрүп бараткандарга катарлаша түшүштү да 
арабаны, аскерлерди, Санчону, Росинантты, попту, чач тарачты жана акыры колу-буту 
байлануу тордун ичинде жаткан дон Кихотту көрүп, толедолук чиркөө кызматкери, эмне үчүн 
бул кишини адаттан тышкары болгон жол менен алып бара жатасыздар деп сурап калды (бирок 
колдорунда таягы, ийиндеринде мылтыгы бар аскерлерди көргөндөн кийин, Санта Эрмандад 
жазалаганы жаткан коркунучтуу каракчы же болбосо башка бир кылмышкер экен деп түшүнө 
койду). 

Чиркөө кызматкеринин берген суроосуна алиги аскерлердин бирөө: 
— Сеньор, эмне үчүн торго түшүп калгандыгы жөнүндө бул рыцарь өзү айтып бербесе, биз 

ал тууралу билбейбиз —деп жооп берди. 
Дон Кихот алардын сүйлөшкөнүн угуп калып, мындай деди: 
— Сеньорлор, сиздер жортуулчу рыцарлардын ишин жакшы билесиздерби? Эгер 

билсеңиздер, анда мен башыма түшкөн балээ жөнүндө айтып берем, эгер билбесеңер, анда 
сиздер менен сүйлөшүүнүн мен үчүн мааниси жок. 

Ушул кезде поп менен чач тарач алиги салт атчандар дон Кихот Ламанчский менен 
сүйлөшүп калышканын байкап калышты. Сырыбыз ачылып калып жүрбөсүн деп коркушуп, 
алар жакындап бастырып келишти. 

Дон Кихоттун суроосуна чиркөөнүн кызматкери мындай деп жооп берди: 
— Эй уулум, чынын айтсам дин китептерине караганда рыцарлар жөнүндө жазылган 

романдарды көп окугам, ошондуктан иштин жайы ошол үчүн кармалып турса, анда эч 
чочулабай эле оюңуздагынын баарын тең айта берсеңиз болот. 
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— Эгер андай болсо,— деди дон Кихот.— билип коюңуз, сеньор рыцарь, ичи күйгөн жана 
опосуз сыйкырчылар менин башымды айландырып сыйкырлап коюп торго салып алып 
баратышат. Жакшы жоруктуулар жоругу жамандардан күчтүү, ошондуктан алардын аргынан 
калбай аңдышат. Мен жортуулдап жүргөн рыцармын, дүркүрөп өсүп бараткан жаш муундарга 
үлгү болсун үчүн жана улуу даңк менен урматка жетүү үчүн кандай жол менен баруу керек 
экенин жортуулдап жүргөн рыцарлардын бардыгы тең көрсүн үчүн өзүмдүн ысмым түбөлүккө 
сакталып калсын деп, көрө албагандардын ого бетер ичин күйгүзүп иш кылып жүргөн 
рыцармын. 

Бирок, бул жерге келгенде поп сөзгө кийлигише кетти: 
— Сеньор дон Кихот Ламанчский абдан туура айтып жатат. Ал чынында тордун ичинде 

өзүнүн кылган кылмышы же күнөөсү үчүн сыйкырланып олтурган жери жок, жакшылыкты 
жаратпай, эрлик ишти көрө албаган кара ниеттердин кесепетинен олтурат. Сиздердин көз 
алдыңыздарда да сеньор, Кайгы Муңдун рыцары. Балким сиздер ал жөнүндө уккан 
чыгарсыздар. Мунун даңкы жана көрсөткөн эрдигин жок кылууга кара ниет күчтөр канчалык 
аракет кылганы менен бир кезде эске алынып, колодон же түбөлүк турчу мрамордон эстелик 
коюлат. 

Туткун жана анын жолдошунун сүйлөгөн сөздөрүнүн маанисин түшүнгөндөн кийин чиркөө 
кызматчысы айран-таң болуп, аз жерден чокунуп жибере жаздады. Бул эмне деген жорук деп 
анын жан-жөкөрлөрү ооздорун ачып калышты. Бирок, сөздүн эмне жөнүндө болуп жатканын 
уккан Санчо ишти чындыкка айландыруу үчүн, тайманбай кепке аралашып кетти: 

— Сеньорлор, мени тилдесеңиздер да, мактасаңыздар да мейлиңиздер эрк өзүңүздөрдө,—
деди ал,— бирок мен мындан ары унчукпай тура албайм. Менин чоң энем кандайча 
сыйкырланса, менин таксырым, дон Кихот да дал ошондой сыйкырланып олтурат. Анын акыл-
эси өз ордунда; ал тамакты кадимкидей жейт, кадимкидей суу ичет, торго олтургузат деген эч 
кимдин оюна келбеген кече күнкүдөй эле бардык башка адамдар сыяктуу ал өзүнүн бардык 
муктаждыгын аткарат. Иштин дайны ушундай болуп олтурса, аны сыйкыр чалган деп мени 
кантип ынандырасыздар? Сыйкыр чалган адам тамак жебейт, суу ичпейт жана сөз сүйлөбөйт 
деп айтышкан эле, а менин таксырым болсо токтотпой өз эркине койсоңор бир эмес, отуз 
адвокаттан ашуун сөз сүйлөп коёр эле. 

Ошентип айтты да, ал попко кайрылып сөзүн улантты: 
— Ах, сеньор поп, сеньор поп сизди тааныбай турат деп ойлойсузбу? Мына ушул жаңы 

сыйкырлоонун максаты эмне экенин мени түшүнгөн жок деп ойлойсузбу? Сиз канча айла-амал 
кылсаныз да, баары бир мен бардыгын тең билип койгом. Күнүчүлүк өкүм сүргөн жерде 
жакшылыкка орун жок, дал эле ошол сыяктуу марттык, сарандык менен биргелешип тура 
алышпайт. Мени шайтан бассын! Эгер сиздин кесириңиз тийбегенде менин таксырым, 
Миколикондун королевасына үйлөнөт эле да, мен эң кеми азыр граф болот элем. Тагдырдын 
дөңгөлөгү тегирмендин ташынан тез айланат деген элдин сөзү чын экенин мен эми түшүнүп 
олтурам. Кечээ күнү мунаранын башында олтурган киши, бүгүн жерде жатат. Мен өзүм үчүн 
эмес, аялым, бала-бакырам үчүн ичим күйүп жатат. Анткени алар: биздин атабыз кайсы бир 
аралдын же королевствонун губернатору же вице-королу болуп үйгө кайтып келет деп күтүп 
турушса, а мен кеткенде кандай кембагал болсом, келгенде да дал эле ошондой бойдон келе 
жатпаймынбы. Мунун баарын айтып жаткан себебим бар, сеньор поп, сиздин уятыңызды 
ойготуп, менин таксырыма кылган жаманчылыгыңызга өкүнсүн деген үмүтүм бар. Сак 
болуңуз! Жакшы жоруктуу иштерди аяктоо жана муктаж болгондорго жардам берүү 
мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып сеньор дон Кихотту торго салып койгондугуңуз үчүн тиги 
дүйнөдө алда тааланын сурагына жооп берип калып жүрбөңүз. 

— Мына бу биздин көзүбүздү ачты,— деди буга чач тарач. — Демек, ошондой дечи Санчо, 
анда сиз да таксырыңызды тарткан экенсиз да? Кудай бар, сизди да торго олтургузуп койсокпу 
деп ойлоп турам. Сеньор дон Кихоттун рыцарлар жөнүндөгү сандырагын жугузуп алган 
окшойсуз, жана ал сыяктуу сизди сыйкыр чалыптыр. Жаман убакта сиз анын берген убадасына 
ишенип алып, кымбат баалуу арал жөнүндөгү ойду башыңызга уялатып коюпсуз. 

— Ал аралдын кандай зыяны болмок эле?— деп каршы болду Санчо. — Дүйнө жүзүндө ар 
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кандай аралдан жаман нерселер толуп жатат. Биздин ар бирибиз өз ишибиздин кулубуз. Чыны 
мен адаммын, ошондуктан бир гана аралдын губернатору эмес, папанын өзү боло аламын, а 
менин таксырым бир гана арал эмес, таркатып берүүгө киши табылбай калгандай болгон 
аралдарды ээлеп ала алат. Сеньор чач тарач сиз адегенде жакшылап ойлонуп туруп, анан 
айтсаңыз жакшы болор дейм: бул сизге ары-бери сакал ала койгондой иш эмес, ага караганда 
бир топ татаалыраак. Мен туурасын айтам: биз бир бирибизди жакшы билебиз, ошондуктан көз 
будамайлоонун кереги жок. Менин таксырымды сыйкырчылардын арбап койгондугуна келе 
турган болсок, ал жөнүндө ооз ачпай эле койсок жакшы болор дейм. Чындыкты кудай өзү 
көрүп турат да, бизге калыс болот. 

Өзүнүн аңкоолугу менен биздин жашыруун сырыбызды ачып коюп жүрбөсүн деп чач тарач 
Санчого жооп берген жок. Ал эми поп болсо, тордун жашыруун сыры жана башка кызык 
нерселер жөнүндө баяндап берүүгө убада кылып, биз менен бир аз алга карай бастырыңыз деп 
чиркөө кызматкерине сунуш кылды. Ал буга макул болду, ошентип алар арабадан 
мындайыраак алыстап бастырып чыккандан кийин поп ага дон Кихоттун жинди болгондугу 
жөнүндө жана капчыгайдын арасынан аны канчалык убарачылык менен кыйналып жатып алдап 
чыккандыгы жана үйгө алып барып, дарылап аракет кылуу үчүн торго салгандыгы жөнүндө 
баяндап берди. Каноник поптун айткан аңгемесин ынтаасын коюп угуп олтурду да, ал сөзүн 
бүткөндөн кийин мындай деди: 

— Чынын айтсам рыцарлар жөнүндө жазылган романдар сыяктуу, сандырак чыгармаларга 
кантип берилип кеткендигине түшүнбөй турам. Калп чындыкка, мүмкүн, болчу нерсеге 
жакындатылып айтылганда гана кулакка жакшы угулат эмеспи. Ойдон чыгарылган жалган 
тарыхты жазганда мүмкүн болбой турган эмелерди бир аз жеңилдетип, жана ар кандай 
апыртмаларды жылмалап, алар биздин көңүлүбүздү көтөргүдөй, жаңыртчыдай жана 
кубангыдай кылып жазуу керек. Бирок, рыдарлар жөнүндөгү романдардын авторлору, атайылап 
кылгансып мунун тескерисинче жазышат: болбогон нерселерди жана укмуштуу калптарды 
бири-бирине үймөктөштүрүп жаза беришет, чындыкты бурмалашат, чындыкка жакын 
нерселердин бардыгын тең жоюп жиберишет. Алар китептердин бөлүмдөрүнүн бирдей болушу 
тууралу, аңгемелердин биринин артынан бири куюлушуп турушу жана бирдиктүү болушу 
тууралу кам көрүшпөстөн, көркөмдүгү жагынан сапаты жок чыгармаларды жазышат жана 
кайдагы бир укмуштуу фантазияларды ойлоп чыгарышат. Мындай китептерди, сүйлөм 
түзүлүштөрүнүн эби жок, бардык илимдер жагынан алганда чексиз наадан жана көркөмдүк 
жагынан начар жазышат. Мына ошондуктан рыцарлар жөнүндөгү романдар коомго зыяндуу 
таасир келтирет жана алардын авторлорун христиан мамлекетинен кууп чыгыш керек деп 
эсептейм. 

Поп чиркөө кызматчысынын оюн туура деп тапты. Андан кийин поп чиркөө кызматчысына 
дон Кихоттун китепканасын өрттөп жибергендиги жөнүндө айтты, китептердин кайсынысын 
отко жагып, кайсынысын сактап калгандыгы жөнүндө да толук баяндап берди. 

Чиркөө кызматчысы бул аңгемеге жыргап күлүп алды, бирок рыцарлар жөнүндөгү 
романдарда эмнеси болсо да көңүл бурууга татыктуу жерлери бар деп кошумчалагг койду. Бул 
— жазуучунун ойлогон оюна кеңири жол ача турган китептердин сюжети. Салгылашууларды, 
кемелердин кыйрашын, бороон-чапкынды, саякатчылыкты жазуучу сүрөттөп жаза алат; түрдүү 
окуяларды, ар түрдүү сословиядагы жана адистиктеги адамдардын кездешкендиктерин 
сүрөттөп жаза алат; алар окумуштуу астрономдун, географтын, физиктин, музыканттын 
ролунда болушу да мүмкүн. Эгер ушунун баары тең чеберчилик менен ойлонуп жанга 
жагымдуу жакшы сөздөр менен жазылып баяндала турган болсо, анда жазуучу адабияттын 
чыныгы чыгармасын түзгөн болот. Поп өзүнүн урматтуу кызматташынын айткандарына макул 
болду, анан алардын ортосунда адабият жөнүндө кызуу аңгеме башталды. Нак ушул мезгилде 
аларды чач тарач кууп жетип мындай деди: 

— Сеньор лиценциат, мен айткан өрөөн мынакей. Ушул жерге токтоп дем алсак бизге 
ыңгайлуу болот, өгүздөр үчүн да оттой турган чөп толуп жатат. 

— Өтө жакшы болот,— деп жооп берди поп. — Эмесе биз ушул жерге токтоп дем алалы. 
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29-Г Л А В А. Мында Санчо Панса менен анын таксыры дон Кихот 
экөөнүн ортосунда болгон акылдуу аңгеме жөнүндө жана дон Кихот менен 

чиркөө кызматчысы экөөнүн ортосундагы акылга сыя турган талаш 
жөнүндө баяндалат 

 
 
Поп менен чач тарач чиркөө кызматчысы менен сүйлөшүп сөзгө алек болуп, дон Кихотту 

кароосуз калтырып коюшкандыгынан пайдаланып, өзүнүн таксыры олтурган торго жакын 
келип, мындай деди: 

— Сеньор, өзүмдүн күнөөмдү жедилдетүү үчүн, сизди кантип сыйкырлашкандыктары 
жөнүндөгү бүткүл чындыкты айтып берүүгө милдеттүүмүн. Бизди узатып келаткан беттеринде 
пардасы бар экөө башка киши эмес эле, биздин кыштактагы поп менен чач тарач чебер уста 
Николас. Көрө албагандыктан гана алар сизди уурдап алып, торго салышты деп ойлойм. Эрдик 
көрсөтүү жагынан сиз алардан алда кайда озуп кетпедиңизби, алар мына ушуну көрө алышпайт. 
Эгерде иш ушундай болсо, анда сизди такыр эле сыйкыр чалган жок, тим эле алданып акмак 
болуп калдыңыз. Мына ушуга далил болуу үчүн сизге суроо берүүгө уруксат этиңиз. Эгер сиз 
ал суроого менин күткөнүмдөй жооп бере турган болсоңуз, анда сиз өзүңүздүн тырмактай да 
сыйкырланбай, жөн эле акылыңыздан ажыраганыңызды өзүңүз көзүңүз менен көрүп ынанасыз. 

— Каалаганыңды сурай бер уулум Санчо,— деп жооп берди дон Кихот.— Сенин берген 
сурооңун бардыгына ачык-айрым жана так жооп берүүгө тырышып көрөйүн. Бирок, мына бу 
биз менен бирге келаткан жаныбарларды — биздин жердешибиз, эски таанышыбыз, поп менен 
чач тарач деп ойлой турган болсоң, анда сен терең жаңылышасың. Алардын, биздин эски 
досторубуздай болуп сенин көзүңө көрүнгөн себеби, мени сыйкырлаган сыйкырчылар 
ошолорго окшоп, ошолор сыяктуу элестеп алышкан. Сени акылдан адаштыруу, жана кимдин 
колунда экенимди менин билбей калышым үчүн алар биздин досторубузга окшоп, алышкан. 
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Бирок, сенин поп менен чебер уста Николас жөнүндө келжиреп айтып жаткандарыңын мага 
баары бир. Мени туткунга алып, торго салуу кадимки адам эмес, табияттын закондоруна 
багынбай тургандардын гана колунан келе тургандыгына мен чын ишенем. Мына ушунун 
баарынан келип мен: сыйкыр чалган жортуулчу рыцарлар жөнүндөгү романдардан 
окугандардын баарынан тең ашып түшкөн куралдар менен мени сыйкырлантып олтурат,— деп 
тыянак чыгарам. Мына ошондуктан сен элеп-желеп болбо, ал жөнүндө ойлобой эле кой, эгер 
мен түрккө окшосом, алар да попко жана чач тарачка окшойт. Ал эми сен менден оюңа 
келгендин баарын тең сурай бер, таң атканча суроо берсең да мен анын баарысына тең жооп 
берүүгө даярмын. 

— Касиеттүү алда таала, мага жардам бере көр!—деп Санчо катуу кыйкырып жиберди. — 
Дүйнө жүзүндө урматтуу таксыр сиздин башыңызга окшогон капкатуу жана ичинде мээси жок 
дагы бирөө табылар бекен. Менин нагыз чындыкты айтып жатканымы жана сиздин балээге 
учурап калышыңызга сыйкырдануу эмес, кара ниеттүү эмелердин айыптуу экенин сиз кантип 
көрбөй турасыз? Макул, жакшы болот! Сиздин сыйкырланбаганыңызды мен азыр көзүңүзгө 
көрсөтүп далилдеп берем. Мага туурасын айтыңыз — мына балээден кутулуп, ченде жок сулуу 
Дульсинеянын кучагына тезирээк кирүүгө кудай өзү жардам берет. 

— Болду эми мени арбаба,— деп дон Кихот анын сөзүн бөлдү,— башкаларды коюп 
маанилүү суроолорунду бергин. Сенин берген суроолоруңун баарына тең ачык-айрым толук 
жооп берем деп жогоруда айтпадым беле. 

— Мага мына ушул керек,— деп Санчо анын сөзүн илип алды,— эчтеке кошпой, албай Зле 
бүткүл чындыкты айтып берсе деп аракет кылып жатам, урматтуу таксыр, сизге окшоп өзүн бүт 
бойдон согуш ишине арнап жана жортуулчу рыцарь деген атакка конгондордун бардыгы тең 
чындыкты айтууга тийиштүү... 

— Бир ооз да калп айтпайм деп айтпадымбы!— деп кыйкырып жиберди дон Кихот. — 
Болду эми сурай бер! Санчо, сөз башы жана сөз аягы кылып айтып олтуруп сен мени жадатып 
жибердиң. 

— Өзүмдүн таксырымдын ак ниеттүү жана чынчыл экенине мен толук ишенем деп айтып 
жатам; учуру келип калгандан кийин эмесе мен сурайын: урматтуу таксыр, торго 
түшкөнүңүздөн бери табигый жактан болгон зарылдыгыңызды канааттандырып алууга оюңуз 
келдиби? 

— Санчо, кандай зарылдык жөнүндө сүйлөп жатканыңа түшүнбөйм. Эгер туура ачык жооп 
берсин десең, анда ачык айтчы. 

— Урматтуу таксыр менин сөздөрүмүн маанисин кантип эле түшүнбөй калдыңыз экен? 
Мектепке эмчектеги баланы да ушуга окутат. Бир сөз менен айтканда качып кутула албай 
турган бир ишти иштөөнү кааладыңыз беле? 

— Эми түшүндүм, Санчо! Албетте, каалагам, бир эмес, бир нече жолу каалагам, мына азыр 
да каалап турам. Тууган мага жардам бере көр. Мен эмне кыларымды билбейм, бир балакет 
болуп кетеби деп корком. 

— И-ии! Эми колго түштүңүзбү,— деп салтанаттуу түрдө кыйкырды Санчо! — Нак ушуну 
мен өтө билгим келди эле. Сеньор эми бул суроого жооп бериңиз: «Буга эмне болгонун 
түшүнбөй койдум—тамак жебейт, суу ичпейт, кирпик көзүн какпайт жана берилген суроолорго 
дайынсыз жооп берет, демек сыйкыр чалып калса керек» — деген элдин сөзүн сиз кантип эле 
укпай калдыңыз экен? Мындан мындай деп тыянак чыгарууга болот: сыйкыр чалган адам 
ичпей, жебей, уйкудан безип калат жана табигый муктаждыкты да унутуп коёт, бирок урматтуу 
таксыр, сунуш кылганда ичип, бергенден жеп, сурабаган суроолорго дбле жооп берип жаткан 
сизге окшобойт. 

— Сен абдан туура айтып жатасың, Санчо:—деп жооп берди дон Кихот,— бирок 
сыйкырлануунун ар кандай түрү бар экенин балким унутуп койсоң керек; сыйкырлангандар 
мурдагыдай эмес, азыр мага окшоп бардыгын тең иштей бериши мүмкүн. Кандай десеңер андай 
дегиле, бирок сыйкырланып калганыма анык ишенем, мына ушул эле менин абийиримди жабат. 
Эгер сыйкырланган жокмун деп ойлосом, анда мен улкунуп-жулкунуп, ары-бери урунат элем, 
бирок дүйнө жүзүндөгү сан жеткис бечараларга жана муктаж болгондорго жардам бере албай 
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бекер, жылдызы өчкөн кишидей болуп тордун ичинде олтурам. 
— Бирок, эмнеси болсо да,— деп жооп берди Санчо,— менин оюмча, урматтуу таксыр, 

мурдагыдай өз калыбыңызга келишиңиз үчүн мына ушул тордон бошонуп чыгууга аракет 
кылып көрүшүңүз керек, караңызчы, аны да сыйкыр чалып калгансып, кайгырып-капаланып, 
ойлонуп турган тиги Росинантыңызга минишиңиз керек. Бул иште ар түрдүү жол менен сизге 
жардам берүүгө аракет кылуу үчүн убада берем. Ошентип биз бошонуп чыккандан кийин дагы 
укмуштуу окуяларды издеп жолго чыгып көрөбүз. Эгерде биздин жолубуз болбой дагы эле 
кырсык басып калса жана бизди жоготууга бекем бел байлаган ушул сыйкырчылардан качып 
кутулуп кете албасак, анда өзүнүн таксырына чын берилген жана ак ниеттүү ат кошчу 
катарында сиз менен бирге торго түшүүгө убада берем. 

— Болуптур эмесе, тууганым Санчо,—деди дон Кихот,—ушул планды иш жүзүнө ашырыш 
үчүн ыңгайлуу учурду таап туруп, мени бошотуп алсаң, анда мен сага бардык жагынан 
багынамын. Бирок мындан ийгилик болот деп ишенбейм. Менин башыма түшкөн балээни сен 
өтө жөнөкөй сөздөр менен айтып түшүндүрүп жатасың. 

Ушул кезде араба алды жакта күтүп турган поптун, чиркөө кызматчысынын жана чач 
тарачтын жанына келди. Баары тең аттан түшүштү; арабакеч ошол замат эле өгүздөрдү 
арабадан чыгарып, оттосун деп жашыл ыраңга коё берди. Санчо келип поптон: ардактуу 
рыцардын кадырын кетирип коё турган окуянын болуп кетиши мүмкүн деп түшүндүрүп, менин 
таксырымды бир минутка тордон чыгууга уруксат этиңиз деп сурады. Поп иштин жайын 
түшүндү да, дон Кихот бошонуп алгандан кийин дагы кайтадан өзүнүн ишине киришет да жаңы 
укмуштуу окуяларды издеп кетип калат деп корком, эгер андай болбосо мен сенин сурооңду 
дароо орундайт элем деп жооп берди. 

— Анын качпасыңа мен кепилмин,— деди Санчо. 
— Бөтөнчө, ал бизден уруксатсыз алыс кетпес үчүн рыцардын убадасын бере турган болсо: 

мен да кепил болом,— деп чиркөө кызматчысы ага кошулду. 
Бул сөздү угуп туруп дон Кихот:— убадамды берем, себеби сыйкырланган адам өз эркин 

өзү каалагандай кылып бийлей албай калат, анткени сыйкырчы үч жүз жыл бою бир орунда 
турууга аргасыз кылат, эгер качып кетүүгө аракет кылышса, кайда барса да кайта өз ордуна 
алып келе алат. Мына ошондуктан сиздер мени коркпой эле тордон чыгара бериңиздер. 

Ошондон кийин чиркөө кызматчысы дон Кихоттун эки колун чечип, тордун эшигин ачып 
жиберди. Дон Кихот кубанып, чуркап, эшикке чыкты; элден мурда ал керилип-чоюлуп, денесин 
жазып туруп, анан Росинанттын жанына басып келди да, аны жонго чапкылап мындай деди: 

— О, бүткүл жер жүзүндөгү тулпарлардын тулпары, алда таала көп кечиктирбей эле 
өзүбүздүн тилегибизди орундатууга ырайым этет деп ишенем! Сен өзүндүн таксырыңды дагы 
кайтадан көтөрүп алып жөнөйсүң, а мен болсом кайта жаңыдан баштап алда тааланын өзү 
тапшырган адилеттүүлүк үчүн кызмат кылууга берилем. 

Андан кийин дон Кихот эртең мененки тамакты күтүп жашыл ыраңдын үстүндө олтурган 
элге кошулду. Чиркөө кызматчысы дон Кихотгу тамак же деп чакырды. Биздин идальго ага 
абдан дилгир макул болду; өзүн сыйкырланганмын деп эсептегени менен, аябай ачка болуп 
калган эле. Биздин рыцардын укмуштай эселектигине кызыгып калган чиркөө кызматчысы 
өзүнүн жанына олтургузуп алып, боорукерленип мындай кеп айтты: 

— Сеньор идальго ичинде эчтемеси жок, жагымсыз жазылган рыцарлар жөнүндөгү 
романдар сизге чын эле ушунчалык таасир этип жинди кылдыбы жана сыйкырланып калдым 
деп ойлойсузбу? Акыйкаттан,, калп алыс турган сыяктуу эле бул болбогон бир сандырактардын 
бардыгы тең чындыктан алыс турат, сиз чын эле мына ушуларга ишенесизби? 
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Дүйнө жүзүндө сан жеткис Амадистердин, трапезундук императорлордун, 

Гирканисийлердин, фелисмарттары, алты айлык жолду алты күндө баскан тулпарлардын, 
жортуулчул кыздардын, канаттуу жыландардын, от тартчу ажыдаарлардын, дөөлөрдүн, 
сыйкырчылардын, салгылашуулардын, бири-бирине ашык болгон принцессалардын, натыйжада 
граф болгон ат кошчулардын, адамдын күлкүсүн келтирчү эргежээлдердин, ашыктык 
каттардын ар түрдүү кереметтерге жана укмуштарга — бир сөз менен айтканда рыцарлар 
жөнүндөгү жазылган романдарга жык толгон мына ушул сандырактарга адам баласынын 
ишениши мүмкүнбү? Мен өзүм тууралу, мындай демекчимин, ал романдарды окуганда мен бир 
аз ыракаттанып калам. Бирок романдардын ичиндеги, ушул сандырактардын болгону чынбы 
деп ойлогон кезимде, аргасыздан аларга жиним келет. Мына ушул романдардын бардыгы тен, 
зор зыян келтирет, ошондуктан таптакыр жоготуш керек. Ал романдарда ыгы жок калп эмелер 
жазылып, адам баласынын жаратылыш закондоруна карама-каршы турат. Негизинен алар акыл-
эстүү, кең пейил идальголорду акылынан адаштырат, буга урматтуу таксыр сиздин мына ушул 
абалыңыз мисал боло алат. Анткени бир кыштактан экинчи бир кыштакка кыдыртып көрсөтүп 
акысын алчу жолборстой кылып, торго салып өгүз араба менен алып кетип бараткан ушундай 
абалга жеткирген ошол романдар. Ой, сеньор дон Кихот, өзүңүздү өзүңүз аяп иш кылыңыз, 
акыл эсиңизге келиңиз, алда таала өзүңүзгө мол берген акыл-эсти жакшы ишке жумшаңыз. 
Өзүңүздүн эң сонун жөндөмдүүлүгүңүздү башка китептерди окуп-үйрөнүүгө арнаңыз, мына 
ошондо сиз жаныңызды аман сактап каласыз да, даңкыңызды чыгарасыз! Эгер эрдик иштер 
жөнүндө жазылган китептерге тубаса кумар болсоңуз анда сиз Судейдин диний жактан 
жазылган китебин окуп чыгыңыз; андан сиз эрдик кандай болсо, ошондой эле чыныгы 
акыйкаттуу улуу окуяларды жана иштерди табасыз. Урматтуу таксыр, сеньор дон Кихот, 
сиздин эң жакшы мээңизге мына ушундай китептер татыктуу болот! 

Дон Кихот чиркөө кызматчысынын сөзүн зор ынтаа коюп угуп олтурду да, ал сөзүн 
бүткөндөн кийин көпкө чейин карап туруп, анан акыры мындай деп сөз баштады: 

—Урматтуу таксыр, эгер мен жаңылышпасам, дүйнө жүзүндө жортуулдап жүргөн 
рыцарлар болгон эмес; рыцарлар жөнүндө жазылган романдардын бардыгы тең калп, кишини 
жаман жолго салып, жок кылчу нерсе, жана мамлекет үчүн пайдасы жок, мен ал китептерди 
окуу менен мен жаман иш кылыпмын, аларга ишенүү менен андан бетер болупмун, ал эми ал 
китептердин геройлоруна ишенүү менен өтө жаман иш кылыпмын, сиз мага мына ушуларды 
айтып ынандырууга аракет кылып жатасыз го. Көрсөткөн эрдик иштери романдарга жык толгон 
Амадис Галльский менен Амадис Греческийдин жана бардык рыцарлардын болгонун сиз чыны 
менен эле жокко чыгарасызбы? 

— Урматтуу таксыр сиз менин оюмду так айтып турасыз,— деп чиркөө кызматчысы анын 
сөзүн далилдеди. 
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Дон Кихот болсо сөзүн улантты: 
— Урматтуу таксыр, мына ушулардын бардыгына сиз дагы кошумчаладыңыз: мындай 

китептерди окуу менен өзүңүзгө чоң зыян келтирдиңиз, акыл-эстен ажырап ушул торго туш 
келип олтурасыз дедиңиз, эгерде оңолуп, рыцарлар жөнүндө жазылган романдардын ордуна 
чындыкты айтып жазылган, көңүл сергитип, элге сабак боло турган китептерди окуп, жакшы 
иш кылган болор элеңиз дедиңизго? 

— Туптуура—деди чиркөө кызматчысы. 
— Эгер андай боло турган болсо,— деди дон Кихот,— дүйнө жүзүнө акыйкаттуу иш болуп 

таанылгандарды жокко чыгарып сөз сүйлөгөндүктөн сыйкыр чалып, акыл-эсинен ажыраган 
адам мен эмес, сиз өзүңүзсүз, мен ошондой дейм. Урматтуу таксыр, рыцарлар жөнүндө 
жазылган романдардын чындыгын жокко чыгарган сизге окшогон кишилер өзүңүзгө жакпаган 
китептерди кандай жазага тартмак болсоңуз, урматтуу таксыр, сиз да ошондой жаза алууга 
акылуусуз. Сиз дүйнө жүзүндө Амандис да жана романдарда толук жазылып жүргөн башка 
рыцарлар да дүйнө жүзүндө болгон эмес деп мени ынандыргыңыз келер! Мунуңуз, күн жарык 
нур бербейт, муз муздак эмес, жер катуу эмесдеп далилдөөгө аракет кылган адамдардын 
айтканындай эле бар. Инфанттар Флорипес менен Гюи Бургундскийдин тарыхы чын эмес 
жарык дүйнөдө кандай адам бизди ынандыра алат? Же, Карл Великийдин заманында Мантибль 
көпүрөсүнүн үстүндө Фьерабрастын көрсөткөн эрдиги жалганбы? Эгер мунун бардыгы азыр 
күн эмес түн деген сыяктуу чындык болбой калп болсо, анда мени шайтан бассын. Эгер ушул 
калп болсо, анда Гектор да, Ахилл да, Троян согушу да, Франциянын он эки перлери да, король 
Артур Английский да дүйнө жүзүндө болгон эмес, Артур Английский болсо, кара карга болуп 
алып ушул кезге чейин канат кагып учуп жүрөт, бирок ушул кезге чейин өзүнүн 
королевствосундагылар андан күдөрлөрүн үзбөй күн санап күтүп жүрүшөт! Пьер менен 
суйкайган сулуу Магеллонанын тарыхынын анык экендигин ким жок дей алат, баатыр Пьер 
жыгач атка минип алып аба жарып аркырап учуп жүргөн кезиндеги камчыланып жүргөн 
казыгы ушул күнгө чейин королевствонун арсеналында сакталып турат. Бабьектин ээри да 
ошол жерде турат, ал эми Ронсевальда болсо Роланддын 50 чоңдугу дөңгөчтөй болгон сурнайы 
сакталып турат. Мына ушундан он эки пэрлердин, Пьердин, Сиддин жана ушулар сыяктуу 
башка рыцарлардын дүйнөдө болгондугун анык деп эсептөөгө болот. 

 
Окуя издеп, жортуулчулук кылса да, 
Айтылат, унутулбайт эл оозунда. 

 
Бургундиядагы эки баатыр испандын—Педро Барбы менең Гутьерре Кихаданын51 (атам 

жагынан алганда мен да ошолордун уруусунанмын) окуясы тим эле ойдон чыгарып 
айтылганбы; алар граф де Сен Польдун эки уулун салгылашка чакырып, аларды жеңип чыккан 
жок беле? Сиз мына буларды да: «Пасодо» бардыгы жазылган Суэро де Киньонестин 62 
мелдешип, Луисе де Фальсестин кастильялык рыцарь дон Кансало де Гусман 53 менен болгон 
жекеме-жеке беттешүүсү жана жалпысынан алганда биздин христиандык жана чет элдик 
рыдарлардын көрсөткөн көп сандаган иштеринин бардыгы тең ойдон чыгарылып айтылган 
дегени турасызго. Кимде-ким өзүнүн акыл эсинен ажыраса, ошол адамгана алардын чын 
экенине шек келтире тургандыгы бардык адамга белгилүү. 

Өзү сүйгөн жортуулчу рыцарлардын тарыхына байланыштыруулардын бардыгы жагынан 
дон Кихоттун терең маалыматы бар экендигине чиркөө кызматчысы таң калып калды. 

— Мен жок деген жерим жок, сеньор дон Кихот,— деди чиркөө кызматчысы, — сиздин 
келтирген мисалдарыңыздын кай бирлери болгон. Францияда он эки пэрлердин болгондугу 
чын, сиздикин туура деп айтууга мен даяр. Бирок алардын кылган иши деп баарын тең 
ошолорго таандык кылып архиепископ Турлиндин жазып койгонуна мен ишенбейм. Аларды 
Франциянын королдору өздөрү тандап алып, бул рыцарлардын ата-теги, көрсөткөн эрдиги жана 
каармандыгы жагынан баары тең бирдей болгондуктан пэрлер† деп атаган, бизге мына ушунусу 

† P a i r e – французча “тең” деген сөз.  
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гана белгилүү. Ал эми, урматтуу таксыр, сиздин сөзүңүзгө караганда граф Пьердин 
камчыланып жүргөн казыгы королдун арсеналында Бабьектин ээринин жанында сакталуу турат 
имиш, бирок бул жагынан мен күнөлүүмүн, наадан же сокур болсом керек: чынымды айтайын, 
анткени, ээрди гана көрдүм, бирок сиздин айтканыңыздай солдойгон жоон болсо да казыкты 
байкаган жокмун. 

— Жок, андай эмес, казык ошол жерде болуш керек,—деп кыйкыра сүйлөдү дон Кихот. — 
Мен ага дагы мындай деп кошумчаламакчымын, элдин айтканына караганда ага булгаарыдан 
бөтөнчө бир кап тигип кийгизип койгон дешет. 

— Андай болушу мүмкүн,— деди чиркөө кызматчысы,— өзүмдүн диний атагым менен ант 
берип айтайын, мен ал ээрди көргөнүм жок. Ал ээр арсеналда сакталып турган күндө да, 
романдардын авторлору жазган Амадистердин жана сан жеткис рыцарлардын тарыхына 
ишенүүгө мени аргасыз кыла албайт. Таксыр, сиз урматтуу жана акыл-эстүү кишисиз, 
ошондуктан сиз рыцарлардын жараксыз романдарына жык толгон сандырактардын бардыгын 
тең эле чын экен деп ойлой бербеңиз. 

— Жөнү бар!—деп кыйкыра сүйлөдү дон Кихот,— демек, королдун уруксаты жана 
өкмөттүн жактыруусу менен басылып чыгарылып, картаңдар да, жаштар да, байлар да жана 
кедейлер да, ак сөөктөр да жана карапайым адамдар да сүйүнүп окуп, мактап жүрүшкөн 
китептерди сиз калп жазылган дейт экенсиз го! Бирок, ал китептерде ойдон чыгарып жазган 
калп жок, бардыгы тең акыйкаттуу чындык! Чындык болгондон кийин, айла жок да! Ар бир 
геройдун өмүрүндөгү окуялар ал китептерде толук жазылган: ата-энелеринин аты жазылып, 
туулган жерлери көрсөтүлгөн; алардын көрсөткөн эрдиги күн сайын толук баяндалып турат, 
кайсы өлкөдө болгону жана кай жерде жүргөнү жазылат. Болду эми, урматтуу таксыр, динди 
шылдындабаңыз! Андан көрө менин кеңешимди угуңуз: ушул китептерди окуп чыксаңыз, 
канчалык ракат көрө тургандыгыңызды байкайсыз. Рыцарлар жөнүндөгү романдарды окуудан 
артык ракат барбы! Ал китептерди окуганда: ар түрдүү адамдар, баатырлар, укмуштарг таң-
тамашалуу сепилдер, чычкан жөргөлөбөс чытырман токойлор көз алдыңызга элестейт, бир 
кезде кара чайыры боркулдап-шаркылдап кайнап жаткан эң зор көл көзгө көрүнөт, анын ичинен 
сан жеткис жылаандарды, кескелдириктерди жана башка ар түрдүү желмогуздарды көрөсүң, 
дагы анын как жарган дал ортосунан мындай деген аянычтуу үн чыгат: «Рыцарь, сен ким 
болсоң да, эгер сен ушул коркунучтуу көлдүн суусуна кайнап жашырылып жаткан кенчти 
алгың келсе, анда эрдигиңи көрсөтүп кайнаган кара сууга секир. Анда сен кара толкунга 
жамынып жаткан жерден суу перисинин укмуштуу салынган жети сепилин көрөсүң». Ошентип 
рыцаръ жол көрсөтүп жөрөмөлөп жүрөк зырпылдатып айткан сөздөрдү уккандан кийин оюнан 
бардыгы тең чыгып кетет; бир балээге учурап каламбы дейт да коркуп койбойт, үстүндөгү 
салдай оор соотторун чечип салуу жөнүндө да кам көрбөйт; өзүнүн жанын кудайга жана өзүнүн 
айымына тапшырып коюп, кайнап жаткан көлдүн эң терең жерин көздөй секирет, бирок баягы 
оргуштап жаткан толкундар жоголуп, анын ордуна Елисей талаалары тең келе албай турган 
шалбаа пайда болот. Анын көзүнө бул жерде асман акактай туптунук, күн чайыттай ачык 
көрүнөт; саябалуу бак-дарак аны салкынга көлөкөлөөгө чакырат, дарактардын жалбырактары 
шуудурап, көздүн жоосун алат, ал эми сан жеткис куштардын сайраганы жүрөктү кубантат. 
Булактын тунук суусу, майда кумдарды жана ак таштарды аралап агып жатат. Ал бир кезде ар 
түрдүү түстөгү таштардан жана жылтылдаган мрамордон жасалган фонтанды көрөт. Ар түрдүү 
түстөгү жарк-журк этип турган акак таштар аралаштырылып эң сонун жасалган үңкүр көрүнөт. 
Ошол замат эле анын көз алдында айланасы бекемделген сепил же келишкен ак сарайдын 
эшиги ачылып кетет; анын дубалдары алтындан, арсак-терсектери алмаздан, дарбазасы асыл 
таштардан курулган. Анда бүтүндөй эле кавхар жыш тизилип кооздолуп коюлган, бирок 
архитектурасы — көз мелжиген мунаралары, асмалуу балкондору, колонналары жана 
баскычтары көздүн жоосун алып таң калтырат. Сепилдин дарбазасы бир оокумда ачылып кетет 
да, анын ичинен эң сонун кооздонуп жасанып кийинишкен эчен бир сулуу кыздар чыгып келет. 
Кыздардын бирөө үн жок, сөз жок эле рыцарды колдон алып, таң-тамашалуу сепилдин ичине 
алып кирет. Киргенден кийин жуундуруп, жакшы май менен бүткөн боюн сүртөт, эчен түрдүү 
асем кийимдерди кийгизет, бул кийимдердин үстүнөн бир чапан жабат, ал чапандын баасын 
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 апыртпай орточо эле санаганда бир шаардын баасынан кымбат турат. Анан рыцарды 
столдордун үстү жайнатылып коюлган башка бир залга алып киришет, таза дары же гүлдөрдүн 
жыпар жыттанган маңызы аралашкан сууну колуна куюшат да, пилдин сөөгүнөн жасалган 
такка олтургузушат, кыздар эч үн бербестен ага кызмат кылышат, толуп жаткан ар түрдүү 
баамдуу тамактарды алып келип беришет. Ал тамак жеп жаткан кезде сырдуу музыканын үнүн 
угат. Тамак ичип бүтүп, столдун үстүндөгүлөрдү жыйнап алгандан кийин күтүлбөгөн жерден 
дагы бир кыз кирип келет, ал кыз сулуулугу жагынан бадрынан ашып түшөт, ал рыцардын 
жанына келип олтурат да бул эмне деген дворец экенин жана өзүнүн ким экенин айтып 
түшүндүрө баштайт. Көрсө аны кара ниет сыйкырчылар сыйкырлап койгон экен, ошондон бери 
ал кыз өзүнүн куткарып алуучусун күтүп жүргөн болуп чыгат... Бирок мен аңгемемди уланткым 
келбейт. Анткени жортуулдап жүргөн рыцарлар жөнүндөгү романдардын кайсынысы гана 
болбосун окуган адамды айран таң калтыра тургандыгы белгилүү. Урматтуу таксыр, мына 
ошондуктан менин сөзүмө кулак салып бул китептердин баарын окуп чыгыңыз: эгер сиз кайгы-
капалуу түнт адам болсоңуз, ал китептер сиздин капаңызды жазат; эгер эселек абалда болсоңуз, 
аны түзөйт. Ал эми мен жөнүндө боло турган болсо мындай, мен жортуулчу рыцарь болуп 
алганымдан бери эр жүрөк, адептүү, март, тарбыя көргөн, кең пейил, сыпайы, тартынбас, 
жароокер адам болуп калдым. Мен башка түшкөн кыйынчылыктарга да, туткунга да жана 
сыйкырчылыкка да аябай чыдап келатам. Азыр мени жинди болгон адам катарында торго 
салып коюшту, бирок эгерде алда таала жалгаса өзүмдүн күч-кубаттуу колумдун жардамы 
менен бир өлкөнүн королу боло турганыма ишенем. Мына ошондо сиздер менин ичимде 
кандай сыр жатканын көрө жатасыздар. Ошондо мен өзүмдүн досторумду жыргатам, бөтөнчө 
бечара-момун менин ат кошчум Санчо Пансону жыргатам, анткени мен аны дүйнө жүзүндөгү 
адамдардын эң мыктысы деп санайм. Мен сени граф кылам деп алда качан эле убада бергем, ал 
аны башкара албайтко деп чочулайм, бирок ошондой болсо да мен аны граф кылгым келет. 

Санчо дон Кихочтун сөзүнүн акырын угуп калып, мындай деди: 
— Урматтуу таксыр, сеньор дон Кихот, бир эмес, бир нече жолу убада кылган графствону 

башкаруу колумдан келе тургандыгына кадырыңыз жан болсун. Деги тезирээк колума тийсе 
болду эле! 

— Бир нерсени унутпагын, тууганым Санчо,— деди чиркөө кызматчысы,— ар бир сеньор 
өзүңүн ээлеген жерине өзү кожоюндук кылышы керек, бул үчүн билим жана акыл-эс керек, 
баарынан мурда адилеттүүлүк талап кылынат, ансыз сиздин бул ишиңиздин ташы талкан болот. 

— Мен бул философияны эч түшүнбөйм,— деп жооп берди Санчо,— бирок колумда 
графство болсо башкара алаар элем. Анткени башкалардын жаны канчалык болсо, меники да 
ошончолук бар, ал эми дене түзүлүшүм болсо көп адамдардыкынан артык. Мына ошондуктан 
өзүмдүн ээлеген элимди, жеримди кайсы гана король болбосун андан кем башкарбас элем, 
башкаруу менен оюма келген нерсенин баарын тең кылаар элем; оюма келгендин баарын тең 
иштөө менен өзүм гана жата берер элем; өзүм жыргап жата берүү менен баарына тең ыраазы 
болор элем, кимде-ким баарына тең ыраазы болсо, ага эчтеке тилеп болбойт, ал эми эчтеке 
тилебей турган болсо, иштин бүткөнү ошол. 

Ушул жерге келгенде дон Кихот сөзгө кийлигишип мындай деди: 
— Санчо графствону башкара алабы, же жокпу, аны келечек көрсөтөт. Өзүнүн ат кошчусун 

Сухопутный аралынын графы кылып дайындап койгон улуу Амадис Галльскийдин жолун 
жолдойт. Мына ошондуктан мен эч иренжибей туруп эле Санчо Пансаны графтыкка көтөрүп 
коё алам, анткени ал жортуулдап жүргөн рыцарларга кызмат кылган ат кошчулардын 
мыктыларынын бири. 

Чиркөө кызматчысы дайны жок кыялдарга чөмүп акыл-эсинен ажырап жинди болуп калган 
рыцаргабы же эмне деп айтса ошонун бардыгына ишенген өзүнүн кызматчысынын 
анкоолугунабы, айтор кайсынысына таң каларын билбей калды. 
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Алар мына ушинтип сүйлөшүп жаткан кезде чиркөө кызматчысынын жан-жөкөрлөрү жерге 
килем төшөп, тамак-ашты жайды, бардыгы тең түшкү тамакты ичүүгө олтурушту. 
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30-Г Л А В А. Мында койчу менен жолуккандык жөнүндө, аза күтүп 
бараткан чиркөөнүн адамдары менен болгон окуя жөнүндө жана дон 

Кихоттун үйүнө кайта кайтып келгендиги жөнүндө баяндалат 
 
Көк-жашыл аянттан орун алып, бардыгы тең жай баракат тамак жеп жаткан кезде жакын 

эле жерден коңгуроонун үнү угулду да, ошол замат калың кырчындын арасынан бир чаар эчки 
чыга келди; анын артынан койчу өкүрүп-бакырып чуркап чыгып эчкини кайта кайрууга аябай 
аракет кылды. Коркуп калган эчки жардам күткөн сыяктуу түз эле элди көздөй кирип келип, 
тык туруп калды. Койчу кууп жетип, аны мүйүздөн алды да, анан мындай деди: 

— Ай, чааралекей болгон айбаным! Мындай ээнбаштыкты кайдан үйрөндүң? Кандай 
карышкыр такымдап салды экен, кызым? Жүр, жүр кагылайын! Менин бир короо эчким сага 
жакпаганы менен, сен өзүңдүн курбуларыңдын арасында коопсуз болосуң. Жиниңди кой, аны 
шайтан бассын! 

Акыл-эстүү жаныбардан бетер өзүнүн эчкисине айтып жаткан койчунун сөздөрү олтурган 
адамдардын көңүлүн көтөрдү, анан чиркөө кызматчысы мындай деди: 

— Сизден аябай өтүнөм тууганым, эчкиңизди алып кетүүгө көп шашылбай тура туруңуз. 
Мына бул бир кесим этти алып, стакандагыны ичип жиберсеңиз—ачууңуз басылат, аңгыча 
эчкиңиз да эс алып калат. 

Ошондой деп туруп чиркөө кызматчысы коёндун бир кесим этин сунду. Анын ызаат кылып 
тамакка чакырган чакырыгын койчу ыракмат айтуу менен кабыл алып, чиркөө кызматчысынын 
жанына келип олтурду да, этти.жеп, винону ичип, акырында сөз сүйлөдү: 

— Урматтуу таксырлар, менин эчки менен сүйлөшүп жатканымы көрүп, бул бир акмак эме 
экен деп ойлобосоңуздар экен. Айткан сөздөрүмдө жашыруун сыр бар. Мен дыйкан болсом да, 
адам менен айбанга мамиле кылуунун айырмасын билем. 

— Айткандарыңызга абдан ишенем,— деп жооп берди чиркөө кызматчысы — анткени тоо, 
окумуштууларды тарбиялай турганын, ал эми койчулардын алачыгында философтордун 
жатканын мен тажрыйбамдан билем. 

— Жок эле дегенде,— деди койчу,— алачыктарда турмуштун кыйынчылыктарын башынан 
өткөргөн жана турмушту билген адамдар жашайт. Мен өзүм да дайыма эле койчу болуп жүргөн 
адам эмесмин. 

— Анда эмесе сиз өзүңүздүн тарыхыңызды айтып бериңиз,— деп поп ага кайрылды,— 
Сиздин аңгемеңизди угууга дилгирбиз. 

Олтургандардын баары тең поптун талабына кошулушту. 
— Менин тарыхым татаал эмес, жөнөкөй эле, урматтуу сеньорлор,— деди койчу. — Мен 

коңшу турган селодогу бай дыйкандын уулумун. Бардыгы жетиштүү болуп ракатта жашап, 
эркин өмүр сүрдүм. Ошол эле селодо бир сулуу кыз болгон, анын ата-энеси урматтуу жана бай 
эмелер эле. Ал аябай сулуу эле, ошондуктан анын даңкы бүткүл округга жайылган.  

 
 

www.bizdin.kg
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атасына мен жана биздин селодо турчу дагы бир бай жана эң жакшы жаш жигит жагып 
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калабыз. Атасы кызын экөөбүздүн кимибизге берерин билбей, кызым өзү кааласын дейт да, 
экөөнүн кимиси сага жагат деген суроо менен кызына кайрылат. Кызынын ага эмне деп жооп 
бергенин билбейм, бирок ал бизге кызым али жаш, ошондуктан бул ишти кийинкиге калтырыш 
керек деп жооп берди. Ошол кезде кыштакка дагы бир жигит келип калат, ал да дыйкандын 
уулу болот; ал согушта болот, андан кайта өзүнүн ата-мекенине ар түрдүү шалдырак-
шулдурактарды тагынган ала-була кийим кийип жетип келет. Мактанчаак жана арсыз неме 
өзүнүн укмуштай эрдик көрсөткөндүгү жөнүндө, өзү болгон ар түрдүү өлкөлөр жөнүндө, чоң 
шаарлардагы көңүлдүү жана жакшы турмуш жөнүндө уккулуктуу кылып аңгеме айтып берет. 
Мына мунун бардыгына, анын мыкты музыкант болгондугун, гитарды сонун ойногондугун, 
анын үстүнө акын болгондугун да кошо айта кетүү керек, ал биздин селодо болгон ар бир 
окуяны узундугун бир жарым чакырым кылып романс чыгарчу. Биздин айткан сулуубуздун аты 
Леандра болчу, Леандра алиги сылаңкороз жигитти жакшы көрүп калат да, аны менен жүрөт. 
Биз баарыбыз, аны жакшы көргөн башкалар да Леандра сылаңкорозду жанына да жолотпойт 
деп ишенгенбиз. Күндөрдүн биринде Леандра өзүнүн кымбат баалуу буюмдарын жана жоонтоп 
акчаны алып аны менен белгисиз бир жакка качып кетип калыптыр, буга биздин айрантаң 
калып кайгыра турган жөнүбүз бар бекен, урматтуу таксырлар, ушуну өзүңүздөр ойлоп 
көрсөңүздөр! Кызын жакшы көргөн атасын кайгы басып жинди болуп кете жаздады, бирок 
акырында кызды жердин баарынан издей баштады. Бүткүл полиция кызды издөөгө чыкты, 
карабаган жер калган жок, тоо-токойдун ичин аңтарып-теңтеришти, акыры аны тоонун 
ичиндеги үңкүрдөн табышат, анын кийим-кечеги тытык, эмне болсоң, ошо бол деп жигит ай 
талаага таштап коюптур. Сылаңкороз жигит кыздын кийим-кечегин, кымбат баалуу буюмдарын 
жана акчасын алып кетип калат. Балким ал кыздын эсебинен байыгысы келген эме көрүнөт. Бул 
окуя бүт округ боюнча ызы-чуу болду. Өзүнүн курбуларынын көзүнө көрүнүүгө сулуунун бети 
чыдаган жок, ошондуктан атасы аны коңшу селодогу монастырга убактылуу коюп койду. Ошол 
күндөн тартып турмуш менин көзүмө суук көрүнүп калды, мен бир короо эчки бөлүп алып 
тоону көздөй бет алдым; мына ушул аркайган аскалардын арасында, бак-дарактардын 
көлөкөсүндө, бул ак суулардын боюнда жападан жалгыз кедери кеткен сүйүү жөнүндө көксөп 
жана бул жеңил мүнөздүү жана терсаяк сулууну каргап күн өткөрүп жүрөм. 

Койчунун аңгемеси бардыгын тең айран-таң калтырды, ошентип баары тең биринен сала 
бири ага боороруган сезимин билдиришти. 

Ал эми дон Кихот болсо буга шыктанып, кыйкырып сүйлөдү: 
— Чынын айтайын тууганым, эгер мен окуя издеп чыгууга ушул азыр да мүмкүнчүлүгүм 

болсо, анда мен эң оболу сенин Леандрага кудайга тобо кылып бата окуп жаткан монастырга 
барар элем да, андан сопулардын жана мага каршы чыга турган кишилердин эркине койбой 
өзүңүзгө алып келип берер элем. Бирок мени сыйкыр чалган, ушул кезде эчтеке колумдан 
келбейт. Ошондой болсо да ак көңүл окуя кара ниет сыйкырчыдан күчтүүрөк келип, мени бул 
абалдан жакында бошототко деп ишенем. Мына ошондуктан сизге жардам берип, коргоп 
калууга катуу убада берем, анткени алсыздарга жана мүңгүрөгөндөргө жардам берүүчүлөрдүн 
милдети ошондой болот. 

Койчу дон Кихоттун баш-аягына чейин карап алды да, анан анын укмуштай кийимине, 
сандырактап сүйлөгөн сөзүнө айран-таң калып, жанында олтурган чач тарачтан: 

— Сеньор,— бул киши ким? Сүйлөгөн сөзү да, үстүндөгү кийми да адамдын күлкүсүн 
келтирерлик экен,— деп сурап калды. 

— Ким болмок эле, ыза көргөндөрдүн өчүн алып берчү, адилеттүүлүктү коргоп калчу, 
кыздарды жактоочу, дөөлөрдүн кудайы жана согуштарда жеңип чыкчу кадимки атактуу дон 
Кихот Ламанчский деген ушул болот,— деди чач тарач. 

— Мунун баары тең жортуулдап жүрүүчү рыцарлар жөнүндөгү сандырак аңгемелерге 
окшойт деди койчу. — Урматтуу таксыр, дон Кихоттуку деп, ага эсеп кылган жанагы сиз 
айткандардын бардыгы тең эразаматтардын гана колунан келгендиги белгилүү. Урматтуу 
таксыр, сиз тамаша кылып жатасыз же мына бул ардактуу таксырдын башында эчтеме жок. 

— Уяты жок шүмшүк!—деп кыйкырды дон Кихот көздөрүн жалжылдатып. — Сенин 
өзүңүн башыңда эчтеме жок, көңдөй. Мына сага, мени кордогондугуң үчүн! 
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Ушул сөздөрдү айтып, ал алдында тасмалда жаткан төгөрөк катуу нанды алып туруп, күч 
менен койчуну беттен ары коюп калганда, койчунун мурду канап чыкты. Тигиге, бул тамаша 
анчалык жакпай калган көрүнөт, ал килемди, тасмалды тебелеп-тепсеп, тамак ичип 
жаткандарды аралап дон Кихотту качырып сала берип, эки колу менен кекиртегине асылды. 
Эгер Санчо Панса жардамга келбей турган болсо, бечара рыцардын иши абдан жаман болот эле. 
Ишенимдүү ат кошчу неме койчуну ийинден алды, ошентип экөө табактарды, пиялаларды 
сындыррып, тамактарды чачып, винолорду төгүп тасмалдын үстүнө көмөлөнүштү. Энтиккени 
басылган дон Кихот койчуга умтулду, койчу болсо абдан таяк жеп оозу, мурду канжалап 
ашканада урунуучу бычактардын бирин издеп табууга аракет кылып, килемдин үстүндө 
эмгектеп журөт. Жакшы жери тасмалдан бир да бычак табылган жок. Ушул кезде чач тарач элге 
байкатпай туруп дон Кихотту койчунун астына жыгып берди, ошентип бечара рыцарга муштум 
мөндүрдөй жаады. Чиркөө кызматчысы менен поп тыбырчылап жаткан дон Кихотту жана 
ачуусуна чыдабай ырылдаган койчуну көрүп, боору катканча каткырып күлүп алышты; алиги 
солдаттар кубанып секирип-секирип коюшат жана алышып жаткан эки итти айдактагансып, 
мушташып жаткан экөөнү ого бетер тукуруп чоюшат; бир гана Санчо Пансанын ичи күйүп 
жатты, анткени өзүнүн таксырына жардам берүү үчүн черкөө кызматчысынын жан 
жөкөрлөрүнүн колунан чыга албай койду. 

Нак ушул кезде сурнайдан созолонгон бир кайгылуу үн чыгып калды, аны угуп баары тең 
селдейип туруп калышты, а дон Кихот болсо кармашып жаткан өзүнүн жоосуна кайрылып 
мындайча кыйкырды: 

— Сөзүмө кулак салчы шайтан, анткени мени менен тайманбай кармашып, жеңип 
чыккандан кийин сен анык шайтансың, эң жок дегенде бир саатка тынчтык келишимин түзөлү. 
Менин кулагыма сурнайдын кайгылуу чыккан үнү шак дей түштү, менин оюмча бул үн мени 
жаңы окуяга чакырып жатса керек. 

Бир жагынан муштай берип, бир жагынан муштум жегенден жадаган койчу мушташты 
ушундай бойдон токтотуупа кубанып кетип, ошол замат эле дон Кихотту коё берди. Рыцарь 
өйдө тура калып, сурнайдын үнү чыгып жаткан жакка башын буруп карап алды да, арбак 
сыяктанып ак көйнөк кийип алышып, дөндөн ылдый түшүп келаткан көп адамды көрдү. 

Иштин жайы мындай эле: быйыл алда таала жамгыр жаадырбай коюп, кургакчылык кылып 
жиберди, ошондуктан бүткүл округ боюнча эл чогулуп алып алда таалага ырайым этип, жамгыр 
жаадырып кургакчылыкты кетирер бекен деп тилеп, кудайга жалынып-жалбарып, өздөрүнүн 
кылган күнөөлөрү үчүн кечирим сурап чогулуп алып шаңдуу жүрүштөрдү уюштуруп жаткан 
болчу. Жакын жердеги кыштактын адамдары мындай шаңдуу жүрүшкө чыгып өрөөндүн 
эңкейишинде турган ыйык чиркөөгө келатышкан экен. Бирок дон Кихот булардын укмуштуу 
кийингендерин көрүп, ошо замат эле тагдыр мага дагы жаңы коркунучтуу окуя жиберип жаткан 
тура деп ойлоду. Шандуу жүрүштүн алды жагында бир нече адам кара кездемеге оролгон 
олуянын статуясын колдоруна көтөрүп келе жатышкан экен. Абийирсиз жана карасанатай 
каракчылар атактуу бир айымды уурдап алып кетип бараткан экен деген корутундуга келүү 
үчүн дон Кихотко ушул эле жетиштүү болчу. Нак ушундай деп ойлоор замат ал Росинантты 
көздөй жүгүрүп келди, ээрдин кашында илинип турган жүгөндү көз ачып жумгуча атынын 
башына салып, Санчодон кылычты бергин деп талап кылган бойдон атына минди, калканчты 
колуна алып, үнүн катуу чыгарып ошол жерде тургандарга мындай деди: 

Жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын дүйнө жүзүнө эмне үчүн жаралганын мына эми көрүп 
аласыздар. Мына бул каракчылар уурдап бараткан асыл айымды куткарып алгандан кийин, 
биздин атактуу коомубуз урматтоого татыктуу же татыктуу эмес экенин билесиздер! 

Мына ушул сөздөрдү айтып ал Росинантты катуу теминип оозун коё берди, аты текирең-
таскактап алиги келаткан адамдарды көздөй жөнөдү. Поп, чач тарач жана чиркөө кызматчысы 
болуп дон Кихотту токтотолу деп ойлошту эле, бирок токтотуу кайда, аны Санчонун өкүрүп-
бакырып кыйкырганы да токтото алган жок: 

— Кайда барасыз сеньор дон Кихот? Биздии ыйык чиркөөбүзгө каршы чыккыдай сизди 
шайтан бастыбы! Карап көрчү, булар алда таала үчүн өздөрүн өздөрү жазалап келаткан адамдар 
турбайбы! Эмне кылганы жатасыз, ошону ойлоп көрүңүзчү! Бул жоругуңуз өз ишиңиз эмес 
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экенин, бул жолу так айтууга болот! 
Бирок, Санчонун өкүрүп-бакырганынан эч пайда чыккан жок. Ал кийинген адамдарга кол 

салып, азаа күткөнсүп кара кездеме менен жабылган айымды бошотуу үчүн, Санчонун таксыры 
аябай ашыкты, ал айткан тилди албады, бир да сөздү уккан жок. Уккан күндө да, король өзү 
келип ага буйрук берсе да, кайта кайрылып келбейт эле. 

Келаткан адамдардын жанына келип, энтиккенин басып алгысы келип турган Росинанттын 
оозун тартты да, анан үнүн каргылдантып, мындай деп кыйкырды: 

— Эй, эй! Сиздер ким болосуздар? Ак ниеттүү адамдар беттерин жаппайт. Токтоңуздар! 
Менин сөзүмө кулак салыңыздар! 

Статуяны көтөрүп келаткандар биринчи болуп токтошту, үндөрүн бийик чыгарып дуба 
окуп келаткандардын бири дон Кихоттун укмуштуу жана кишинин күлкүсүн келтире турган 
тышкы түрүн көрүп мындай деп жооп берди: 

— Сеньор, бирдеме айта турган болсоңуз, тезирээк сүйлөңүз. Биздин боордошторубуз 
өздөрүнөн өздөрү балак алып жазалап келе жатышат, ошондуктан токтоп туруп сиздии 
сөзүңүздү угууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. 

— Болду, бир эле сөз жетишет,—деп жооп берди дон Кихот.—Сиздер уурдап келаткан 
айымды токтоосуз түрдө бошотуңуздар, сиздер аны зордук-зомбулук менен алып 
баратканыңарга жана абдан кордогонуңарга анын көз жашы жана кайгылуу түрү эле далил 
болуп турат. Сиздердин көз алдыңыздарда турган киши, мына ушуга окшоп жапа 
тарткандардын өчүн алып берүү үчүн жарык дүйнөгө жаралган рыцарь болот, туткунда жаткан 
айымдын өзү каалаган эркиндигин колуна алып бермейинче, ал сиздерди алга карай бир кадам 
да бастырбайт. 

Бул сөздөрдү уккандан кийин алар дон Кихотту жинди эме экен деп түшүнүштү да, 
каткырып күлүп алышты. Бирок бул кыйкырык дон Кихоттун ачуусунун келишине себеп 
болду. Ал сөз айтып ооз ачпастан эле кылычын шилтеп, көтөрүп келаткан замбилди көздөй 
качырып калды. Статуяны узатып бараткан дыйкандардын бири замбилдин бир таягын сууруп 
алып дон Кихотту тосуп чыкты. Рыцардын кылычы мына ушул таякка барып бир тийди; таяк 
экиге бөлүнүп кетти, бирок тдяктын колунда калган жарымысы менен алиги дыйкан дон 
Кихотту ийилден ары берип калганда ал эс-учунан танып, аттан кулап түштү. Нак ушул кезде 
Санчо менин таксырыма тийбегиле, анткени ал өзүнүн өмүрүндө эч кимге жамандык кылбаган 
сыйкыр чалган рыцарь деп өкүрүп-бакыра баштады. Алиги дыйкан дон Кихотту өлүп калды деп 
ойлоп коркконунан талааны аралап алды-артына карабай чымын-куюн болуп качты. 

Ошол кезде окуя болгон жерге башка жолоочулар да келип жетишти. Шаңдуу жүрүшкө 
катышкандар мылтыктары бар солдаттарды көргөндөн кийин, ишибиз жаман болгон экен деп 
ойлошуп статуяны тегеректеп алышып, кол салчуларга сокку берүүгө даярданышты. Бирок иш 
алар күткөндөй эмес, башкача болуп чыкты. Биздин попту, шандуу жүрүшкө катышкан башка 
бир поп тааный койду. Мына ошондуктан жоолашып турган эки жактын тең бири-биринен 
коркуп тургандыктары басылды. Шандуу жүрүштү узатып бараткан попко дон Кихоттун ким 
экени айтылып түшүндүрүлдү, ошондон кийин ал алигече кыймылдабай жерде жаткан бечара 
идальгонун жанына басып келди. Санчо өзүнүн таксырынын дем албай сулк жаткан денесине 
эңкейип башын ийип, муңдуу добуш менен мындай деди: 

— О, рыцарлардын гүлү, союл менен бир чапканда эле каза тапмак белең! О, өз улутунун 
көркү, бүт Ламанчанын жана бүт жер жүзүнүн даңкы жана сыймыгы! Эми сен жок, өзүнүн 
кылмыштары үчүн жаза тартуудан корпой жер жүзүнө карасанатайлар толуп кететко. О, сен 
Александрлардын баарынан тең мартсың, анткени бардык болгону сегиз ай гана кызмат 
кылгандыгым үчүн өзүңдүн ат кошчуңа айланасын деңиз курчап турган аралдардын ичинен эң 
мыктысын сыйлык кылып бердиң. О, сен текеберчилердин сазайын берген, момундардын 
сыймыгы, коркунучтардан кайтпаган, кыйын-кыстоолорго чыдаган, өз көзүң менен 
көрбөгөндөргө деле ашык боло берген, жакшылардын жолун жолдогон, карасанатайларды 
ташын-талкан кылган, ар кандай арамзалардын душманы — бир сөз менен айтканда кадимки 
жортуулдап жүрүүчү рыцарь элең. Санчонун өкүрүп-бакырып, ботодой-боздоп ыйлаган үнүн 
угуп дон Кихот эсин жыйды да, бир аз башын көтөрүп туруп төмөнкүдөй деди: 
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— Силерден алыс жайда турган шилекейи балдан таттуу Дульсинея мындан да жаман 
балээге учурап жатыптыр. Достум Санчо, сыйкыр чалган арабага түшүү үчүн мага жардам кыл. 
Росинантка минүүгө дарманым жетээр эмес, анткени кары сөөгүм кыйрап калды. 

 
 

 
 
— Жан-дилим менен жардам берем, сеньорум,— деп жооп берди Санчо.— Билесизби, сизге 

жакшылыкты каалап жүргөн мына бу сеньорлор менен бирге өзүбүздүн кыштакка баралы. Ал 
жерге баргандан кийин бизге пайда берип жана даңкка ээ кыла турган жаңы жортуулдар 
жөнүндө ойлойбуз. 

— Сен туура айтып жатасың,—деди дон Кихот.— Бизди басып турган сыйкыр кетмейинче 
күтө тургула деп бизге акыл айтып, кеңеш берип турат. 

Каноник, поп жана сеньор Николас дон Кихоттун чечимине аябай кубанып кетишти да, 
биздин рыцарды арабага олтургузуу үчүн Санчо Пансага жардам берип жиберишти. Дон Кихот 
аябай алсыз болуп калгандыктан эми тордун да кереги жок болду. Ошондуктан торду жолго 
ыргытып жиберип, арабанын ичине бир кучак чөп салышты. Мына ушундан кийин камырабас 
арабакеч эриндерин чоп эттирип өзүнүн өгүздөрүн чү-чүлөп айдады, ошентип, шаңдуу жүрүш 
акырын жол тартты. Биринчи болуп койчу жолоочулардын баары менен тең коштошуп туруп, 
өзүнүн эчкиси менен кошуна кайта барды. Андан кийин алиги ас.керлер поптон тийиштүү 
акыларын алышып, жакын жердеги трактирди‡ көздөй жөнөштү. 

Акырында чиркөө кызматчысы попко жана анын жолдошторуна жолуңуз болсун деп тилек 
кылды да, дон Кихоттун тарыхы эмне менен аяктаар экен, ошону мага кабар кылгыла деп сурап 
үйүн көздөй өзүнүн жолуна түштү. Ошентип бардыгы тең туш-тушка тарап кетишти, 
ошондуктан поп, чач тарач, дон Кихот, Санчо Панса төртөө өздөрүнүн жолун уланта беришти. 
Алты күн дегенде дон Кихоттун кыштагына жетишти, чак түштө кыштакка кирип барышты. 
Балээ болуп, жекшемби күнгө туш келишиптир, дон Кихот салынган араба өтө турган аянтка эл 
жык толуп турган экен. Арабада келаткан кишинин ким экенин билүү үчүн бардыгы тең чуркап 
келишти да, өздөрүнүн идпггагындагы адам экенин көргөндөн кийин айран-таң калып 
калышты. Бир бала жүгүрүп барып дон Кихоттун кызматкер аялы менен жээнине мындай деди: 
силердин таксырыңар апарык, сап-сары болуп өгүз арабадагы самандын үстүндө жатат деди. 
Бул боорукер аялдардын өздөрүн өздөрү төшкө койгулап жана рыцарь жөнүндөгү романдарды 

‡ т р а к т и р — тамак-аш жана ичимдик ичүүчү жай. 
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каргап-шилеп улуп-уңшуп ыйлагандыктарын угуп адамдын боору ачыйт. 
Дон Кихоттун келгенин угуп Санчо Пансанын аялы да чуркап келди. Ал, элден мурда 

күйөөсүнөн эшегиң аман барбы деп сурады. Эшектин алжайы өзүнүн кожоюнукунан жакшы 
деп жооп берди Санчо. 

— Мага кылган ракымыңан айланайын алда таала,— деп Санчонун аялы үнүн бийик 
чыгарып сүйлөдү!—Кана айтчы, кызматың өзүңө жактыбы? Мага кандай белек алып келдиң? 
Балдарыңа бут кийим сатып келдиңби? 

— Белек да, балдарга бут кийим да алып келген жокмун,— деп жооп берди Санчо,— бирок 
андан маанилүү иштерим бар. 

— Сен мени өтө кубандырып жатасың,— деди аялы.—Кана ал эмне экен, мага көрсөтчү: 
көргөнчө чыдай албай жаным чыгып баратат. Менин жүрөгүмдүн туйлаганын басчы, сен жок 
кезде мен аябай кайгырдым, азап чектим. 

— Үйгө барганда көргөзөм жаным, эгер укмуштуу окуяларды издеп дагы экинчи жолу 
жолго чыгуу үчүн алда таала жолубузду ачса, анда сен менин бир аралдын графы же 
губернатору болгонумду көрөсүң, ал арал болгондо да жарабаган бир жаманы эмес, дүйнө 
жүзүндөгү эң мыктыларынын бири. 

— Алтыным айтканың келсин, арал дейсиңби,— анын бизге чоң пайдасы тиер эле! Бул арал 
дегениң эмне мага түшүндүрчү, сенин эмне жөнүндө айтып жатканыңы мен такыр түшүнбөй 
койдум. 

— Эшекке балды жем кылып берүүгө болбойт,— жаным деп жооп берди Санчо.— Кези 
келгенде түшүнүп аласың. Көз каранды адамдар сени ардактуу айым деп атаганда айран-таң 
кала турганыңа түшүнүп турам. 

— Сен эмне жөнүндө сүйлөп жатасың, Санчо? Ардактуу айым дегениң кандай? Ал эмне 
деген арал жана көз каранды адамдарың кайсылар?— деп Тереса Панса күйөөсүнөн сурап 
калды. 

— Баарын тең дароо биле коюуга шашылба Тереса. Менин чындыкты айтып жатканым эле 
сага жетиштүү болот. Баса, сага айгып коёюн, укмуштуу окуяларды издеп жүрчү рыцардын 
бардык эл сыйлай турган ат кошчусунан жакшы нерсе жок. Чыны, ал окуялардын көпчүлүгү 
ойдогудай эмес, башкача болуп чыга турганын моюнга алуу керек. Мен муну өз тажрыйбамдан 
билем, анткени мени жуурканга салып алып асманды көздөй ыргытып, токмоктошкон күндөр 
да болгон. Бирок, ошондой болсо да, бакыт-таалай издеп каңгырып жүрүү, жөрмөлөп тоолорго 
чыгуу, токойлордун арасында адашып жүрүү, тырмышып аскаларга чыгуу, сепилдерде болуп, 
мейманканаларга конгондугу үчүн бир тыйын да төлөбөй бекер кете берүү — бул жакшы иш. 

Санчо Панса менен аялы Тереса Панса экөө мына ушинтип сүйлөшүп жатышты. Ошол 
кезде жээни менен кызматчы аял бечара идальгону батбат чечиндирип өзүнүн эски керебетине 
жаткырышты. Дон Кихот аларга көзүн сүзүп адашкан адамдай карап жатты, бирок кай жерге 
туш келгенин эч түшүнбөй койду. Таекеңи жакшылап күт, үйдөн качып кетпес үчүн колдон 
келген бардык чараны колдон деп поп дон Кихоттун жээнинен өтүнүч кылып сурады. Дон 
Кихотту кайта үйгө алып келүү үчүн канчалык кыйынчылык көрүшкөнүн карындашына айтып 
берди. Ошол кезде эки аял экөө тең дагы кайтадан улуп-уңшуп ыйлап, рыцарлар жөнүндөгү 
романдарды каргап-шилей баштады , жана ушул өздөрү ойлорунан чыгарып сандырактатып 
жазган китептердин авторлору жер менен жексен болсун деп алда тааладан өтүнүштү. Бир аз 
басылгандан кийин гана алар бечара идальгону жакшылап күтө башташты. 

Кары сөөгү сынып, көк ала койдой союлган дон Кихот, апарык жана самандай өңү 
саргайып кыймылсыз, үн жок, сөз жок керебеттин 54 үстүндө жатты. 
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31-Г Л А В А. Мында рыцарь ооруп калган кезде поп, чач тарач жана дон 
Кихот үчөөнүн ортосунда эмне болгондугу жөнүндө баяндалат 

 
Жакында эле болуп өткөн окуяны эсине түшүрүп койбойлу деп чочулашып поп менен чач 

тарачтын биздип рыцарды келип көрүшпөгөнүнө бир айча болуп калды. Бирок алар жээни 
менен кызматкер аялга келип, оорулуу адамга кандайча кылганда жакшылап кам көрүүгө боло 
тургандыгы жөнүндө кеңеш беришип, негизинен жүрөгү менен мээсине пайда бере турган 
даамдуу тамакты даярдагыла дешип ынандырып жүрүштү. Аялдар болсо аларга: биз күн, түн 
дебей өзүбүздүн таксырыбызды күтүп жатабыз, ал кичине-кичинеден оңолуп келатат, ал кез-
кезде акыл-эстүү адамдай болуп калат — деп жооп беришти. Биздин досторубуз бул жакшы 
кабарга аябай кубанып калышты. Демек, дон Кихотту Сиерра Морена тоосунан издеп, 
трактирщик жана аскерлер менен болгон ишин жөнгө салып, акырында аны арабага салып алып 
үйгө алып келүү менен алар бекеринен убара болушкан эмес экен. Дон Кихоттун чын эле 
жакшы болгондугун алар өз көздөрү менен көргүлөрү келишти. Ошондуктан алар кирип барып, 
анын ал-абалын сурашмак болушту, бирок алар айыга элек жараны ырбатып жибербес үчүн 
бечара идальго менен жортуулдап жүрүүчү рыцарлар жөнүндө бир да сөз болбосун дешип 
алдын ала шартташып коюшту. 

Ошентип алар дон Кихотту көздөй жөнөштү. Идальго жашыл момозуйдан узун кылып 
тигилген ич көйнөкчөн, башына толедолук кызыл малакайды кийип, жаздыкка сүйөнүп 
кекирейип олтурган экен. Ал арбактай апарык, самандай өңү саргайып кеткен, ошондуктан аны 
кургап катып калган өлүк деп ойлоого да болот эле. Дон Кихот өзүнүн досторуна абдан сылык 
мамиле кылып тосуп алды, анан саламаттыгы жөнүндө сураган алардын суроолоруна абдан 
туура жана өтө сыпайы сөздөр менен жооп берди. Аңгеме, өзүн ээн-эркин кармоо жөнүндө 
жүрүп жатты, ошентип акырында мамлекеттик иштерге жака өкмөттүн берген буйруктарына 
тийип өтүштү. Бул көрүлгөн чаралардын кай бирлерин биздин достор жаратпай, кай бирлерин 
кайта көтөрө салып жатышты; аңгемелешип жаткандардын ар бири өздөрүн закон чыгарчу 
катарында, азыркы кездеги Ликург55 же Солон56 сыяктуу сезишти. Алар ооздору менен орок 
орушуп, айтылган сөздөргө шыктанып мамлекетти түп орду менен кайтадан курушту, тиешеси 
бар нерселерди темир устанын очогуна салып жибергендей болушту, ал очокко түшкөн эмелер 
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ал жерде эрип таптакыр жаңы түргө айлангансып жатты. Бардык маселелер боюнча дон Кихот 
өзүнүн оюн өтө акылдуулук менен айтып жатты, ошондуктан поп менен чач тарач анын акыл-
эси ордунда экен деп ишеништи. 

Ушул аңгеменин ичинде дон Кихоттун жээни менен кызматкер аялы да болду, таксыры 
кепти орундуу сүйлөп олтургандыгы үчүн алар алда таалага кайта-кайта ыракмат айтып 
олтурушат. Дон Кихоттун абдан айыгып кеткендигин биротоло билгиси келип поп жортуулдап 
жүрүүчү рыцарлар жөнүндө ооз ачпайлы деген өзүнүн адегендеги убадасынан танды. 
Акырындап олтуруп аңгемени борбордо болгон акыркы жаңылыктарды көздөй бурду да, анан 
мындай деп билдирди, ишеничтүү кабарга караганда Турциянын султаны көп кеме менен 
жортуулга чыгыптыр. Анын эмне ойлоп тапканын жана ал коркунучтун кай жерден барып 
чыгарын эч ким билбейт. Бирок, бүт христиандардын үрөйү учууда, ал эми улуу даражалуу 
король Неаполдун, Сицилиянын жана Мальта аралынын жээктерин чыңдагыла деп буйрук 
берди. Дон Кихот буга мындай деп жооп берди: 

— Өзүнүн карамагындагы жерлерди алдын-ала чыңдоо менен улуу даражалуу король абдан 
туура иш кылат. Ошентип жоо биздин мамлекетти капысынан басып кала албайт. Эгер менден 
кеңеш сурап калса, анда мен улуу даражалуу королго өтө баалуу пикирлеримди айтып берер 
элем. 

Поп ушул сөздөрдү угаар замат эле, өз ичинен мындай деди: «Кудай сактасын бечара дон 
Кихот! Сен дагы кайтадан эселектиктин терең көлүнө түшүп бараткан сыяктанасыңго». 

Поптун кепти кай жакка бурганын түшүнө койгон чач тарач дон Кихоттон, сен королго 
кандай чараларды көрүүгө кеңеш берер элең деп сурап калды. 

— Мамлекетти башкаруучуларга дайыма сунуш кылчу маанисиз сунуштардын катарына 
кирип калабы деп корком,—деп кошумчалады ал. 

— Менин бере турган кеңешим, сеньор чач тарач,— деп жооп берди дон Кихот,— маанисиз 
эмес, өтө маанилүү. 

— Мен эч кандай жаман нерсе айтайын деген жокмун,— деди чач тарач,— бирок 
тажрыйбадан көрүнүп олтурат, чакырылбаган сан жетпес советниктер§ тарабынан королдун 
талкуусуна коюлган пландардын көпчүлүгүн иш жүзүнө ашырууга болбойт, же жарамсыз 
болуп чыгат же болбосо королго же королевствого зыян келтире турган болуп чыгат. 

— Менин планым, жарамсыз же иш жүзүнө ашырууга болбой турган план эмес,—деп жооп 
берди дон Кихот,— Кайта бул жөнү бар жана оңой-олтоң эле иш жүзүнө ашыра турган план, 
жоодон сактанып калуу үчүн нак ушундай гана план керек. 

— Сеньор дон Кихот, сиздин ал планыңызды билгибиз келип чыйпыйыбыз чыгып жатат,—
деди поп. 

— Мен аны бул жерде, азыр эле айта койгум келбейт, анткени, эртең эле ал королдун 
советниктерине жетип калат да, менин эмгегим үчүн башка бирөө бир жагынан алкыш, бир 
жагынан сыйлык алат. 

— Мен жөнүндө боло турган болсо,— деди чач тарач,— сенин айткан сөздөрүңүн бирөөнү 
да жер жүзүндөгү жан адамга айтпас үчүн кудайдын алдында сенин алдыңда ант беремин. 

Сеньор чач тарач,—деди дон Кихот,—айткан антыңызда турарыңызга мен шек кылбайм. 
— Эгер ал ак ниеттүү адам болбогон күндө да,— деп унчукту поп,— дудук сыяктуу үн 

дебей турганына мен кепил болом, эгер андай болбой калса мен аны сот жообуна тартып, анын 
чыгымдарын төлөөгө аргасыз кылам. 

— Урматтуу сеньор поп, а сизге ким кепил болор экен? — деп сурады дон Кихот. 
— Өзүмдүн дин атагым, анткени ал жашыруун сырларды ичте сактоону мага буюрат,— деп 

жооп берди поп. 
— Жакшы болуптур! —деп дон Кихот үнүн көтөрүңкү чыгарып сүйлөдү.—Эмесе мен 

өзүмдүн планымды айтып берейин угуп туруңуздар. Улуу даражалуу король жарчылар 
аркылуу, Испаниянын жеринде жортуулдап жүргөн рыцарлардын бардыгын тең белгиленген 
баланча борборго жыйылсын деп жар салсын. Мейли, алар он чакты эле болсун деп коёлук. Кеп 

§ Советник — королдун кеңеш берип турчу адамы. 
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анын санында эмес, анткени алардын арасынан жалгыз өзү түрктөрдүн согушчандарынын 
бардыгын тең кыйрата турган бирөө табылып калаар. Сеньорлор, менин айткан сөзүмө 
кылдаттык менен кулак салып олтургула, анан анын маанисине сын көз менен карагыла. Бир 
гана жортуулчу рыцарь эки жүз миң адамды койчо кырганын сиздер эч уккан жок белеңиздер? 
Рыцарлар жөнүндөгү ар бир романдарда мына ушундай укмуштар айтылбайбы, ошону 
айтыңыздарчы? Эгерде ушул азыр атактуу Бельянис же болбосо Амадис Гальскийдин сан 
жеткис тукумдарынын ичинен бирөө эле тирүү болгон болсо, түрктөр менен күч сынашып 
көрөт эле, чын айтам, анда мен султандын ордунда болгум келбес эле. Бирок алда таала өзүнүн 
калкынын камын көрүп  аны коргоп кала турган күч жиберет, эгер өткөндөгүдөй анчалык күч-
кубаттуу рыцарь болбосо да, эрдиги жагынан андан калышпаган бирөөнү жиберет. Алда таала 
менин оюмду түшүнөт, мен эми эч нерсе айтпайм. 

Нак ошол кезде жээни өкүрүп-бакырып жиберди:— эгер менин таксырым дагы кайтадан 
жортуулчу рыцарь болом деп ой кылып олтурбаса эле, анда мени өлтүрүп койгула,—деди. 

Буга дон Кихот мындай деп жооп берди:  
— Мен жортуулдап жүрүүчү рыцарь болуп туулгам, жана ошол болуп өлөм. 
Ушул жерден чач тарач кепке кийлигише калды: 
Силерден жалынып-жалбарып суранам, сеньорлор, Севильяда болгон бир кичинекей окуя 

жөнүндө айтып берүүгө уруксат этиңиздер, анткени аны азыр айтууга кези келип турат. 
Дон Кихот ага уруксат этти, поп жана башкалар анын аңгемесин угууга даярданышты, чач 

тарач болсо кепти мына мындай баштады: 
— Севильяда жиндилер жатчу госпиталда бир лиценциат болуптур, ал акыл-эсинен ажырап 

калгандан кийин, аны туугандары алып келип жаткырыптыр. Бул жерде бир нече жыл камалып 
жаткандан кийин ал, эми абдан айыктым, акыл-эсиме келдим деп эсептеп архиескопко кат 
жазат, ал катында мындай дейт: мени ушул балекет баскан абалдан куткарыңыз деп сизден 
жалынып-жалбарып өтүнөм, анткени алда таала ыракым этип акыл-эсимди өз ордуна келтирди; 
менин туугандарым мага тиешелүү болгон мурас-байлыкты ээлеп калуу үчүн мени атайын 
госпиталга салып олтурушат деп да кошумчалаган. Архиескоп анын дурус маанилүү жазылган 
көп сандаган сөздөрүнө ишенип, анын чын же калп экенин госпиталдын башчысынан билип 
келүү үчүн копелланды (чиркөөнүн кызматкерин) жиберет. Копеллан жинди болгон кишини 
көрүүгө жана эгер ал адам чыны менен эле соо болсо, аны алып кетүүгө тийиш болгон. 
Ошентип копеллан госпиталды көздөй жөнөйт. Ал госпиталдын башкарчусун чакырып алып 
сурайт, башкарчу болсо, лиценциат али эле жинди деп жооп берет. Чынын айтканда ал көп 
убакта акыл-эстүү адамча сүйлөйт, бирок аягында дайнын таппай алжып калат. Мунун чын 
экенине ынануу үчүн өзү менен сүйлөшө коюу жеткиликтүү болот. Копеллан тажрыйба кылып 
көрөйүн деп ойлоп, жинди менен бир сааттан ашуун убакыт бою эшикти жаап алып олтуруп 
сүйлөштү. Мына ушунча убакыттын ичинде жинди адам ага мааниси жок бир да сөз сүйлөбөй 
койду; кайта ал орундуу сөздөрдү сүйлөп олтуруп алгандыктан копеллан аны акыл-эстүү адам 
деп билүүгө аргасыз болот. Ошону менен бирге жинди киши копелланга мындай деп да 
билдирет: менин туугандарым госпиталдын башкарчусун акча берип сатып алган, анткени 
менин госпиталда турганым аларга пайдалуу болуп жатат дейт. Бир сөз менен айтканда 
госпиталдын башкарчусун паракор, өзүнүн туугандарын ач көз, таш боор адамдар деп, ал эми 
өзүн болсо, кара ниеттердин жазыксыз курманы кылып көрсөтөг. Копеллан лиценциатка 
ишенип, аны архиескопко алып бармакчы болот, анткени сыркоолу адамдын таптакыр 
айыкканын өз көзү менен көрүп, ишенип олтурат. Мына ошондуктан ал, госпиталдын 
башчысынан мурдагы кийимин бердириңиз деп сурайт. Сиз эмне кылып жатасыз, ал жөнүндө 
дагы бир жолу ойлоп караңызчы дейт башкарчу. Бирок башкарчунун берген кеңештерине жана 
сак болуңуз деп айтканына карабастан копеллан ал бечараны өзү менен кошо алып кетмек 
болот. Мындай буйрукту архиескоп бергендиктен башкарчу ага баш ийди. Лиценциатка өзүнүн  
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мурдагы жакшы киймин кийгизди. Ооруканадан чыгарып жатканына түшүнө коюп ал, өзүнүн 
жинди-жолдоштору менен кош айтышып, чыгайын, деп копелландан жалынып—жалбарып 
суранды. Копеллан буга макул болду да, бул үйдө кандай жиндилер жатат болду экен, 
ошолорду көрүп чыгайынчы деп ойлоп, аны менен бирге бармак болот. Аны менен кошо ошол 
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жерде тургандардын ичинен бирер-жарымы кошо жөнөйт. Мурда ушул кезге чейин соо абалда 
болсо да, азыр буулукма жинди болуп жаткан кишинин торуна жакын басып келди да, 
лиценциат, мындай деди: — Тууган, мага бере турган тапшырмаң барбы? Мен үйгө кетип 
баратам, анткени алда таала кең пейилдик жана боорукердик кылып акыл эсимди кайтарып 
берди, бирок мен ага татыктуу эмес элем. Алда таалага ишенип ага бел байлаңыз, ал мени 
айыктырбадыбы. Эгер сиз чын жүрөгүнүз менен берилип тобо кылып ишенип койсоңуз, мага 
көрсөткөн ырайымдуулукту сизге да көрсөтөт. 

Лиценциаттын бул сөзүн буулукма жиндинин маңдай жагындагы тордун ичинде олтурган 
дагы бир жинди угуп калды. Ал өзү жаткан эски бойродон башын өйдө көтөрүп тура келди да, 
абдан айыгып, акыл-эсине келип үйүнө кетип бараткан бул ким деп үнүн бийик чыгарып 
сурады. 

Лиценциат: 
— Тууганым кетип бараткан менмин. Мындан ары эми менин бул жерде калуумдун кажети 

жок, ошондуктан ракым этип, улуу бакыт берген алда таалага чексиз ракмат айтамын,—деп 
жооп берди. 

— Лиценциат өзүңүздүн эмне деп жатканыңызды ойлоп көрүңүзчү, абайлаңыз сизди 
шайтан азгырып жүрбөсүн,— деп жооп берди алиги жинди неме.— Сиз кетем деп шашпай эле, 
тынч үйдө олтура бериңиз, анткени баары бир бул жерге кайта келесиз. 

— Өзүмдүн куландан соо экениме ишенем, ошондуктан бул жерге кайта келбейм. 
Ушунчалык кордукка чыдаганым да жетишээр,—деп лиценциат анын сөзүнө макул болбоду. 

— Куландай соомун деген сизби? — деп кыйкырып жиберди алиги жинди.— Болуптур 
эмесе көрүшө жатарбыз; жолуңуз болсун бара бериңиз; асмандагы Юпитердин аты менен шерт 
кылам, мен анын жер жүзүндөгү өкүмү болом, анткени Севилья азыр сизди ооруканадан 
чыгарып жиберүү менен бир күнөө кылып олтурат, ошонусу үчүн аны жазалайм, ал эки 
дүйнөдө анын эси-көелүнөн калгыс болот. Кейпи качкан лиценциат мындай иш менин колуман 
келээрин албетте өзүң билесиң, анткени жалындап күйүп турган чагылганды колуна кармап 
алып бүт жер жүзүнө кыргын салып, кайгы-муңга бөлөй турган Юпитер — Громовержецмин57! 
Ошентип мен наадан калкты жазалайм: ушул күн, ушул сааттан баштап үч жыл бою бир да 
шаарга да, анын чет жакаларына да, жана областтарга да жамгыр жаадырбай коём. Кандай 
дейсиң! Сен бошсуң, сенин дениң соо, акыл-эсиң ордунда, а мен болсом жиндимин, сыркоо 
кишимин, капаста жатам! Бир тамчы жамгыр жибергенден көрө, асылып өлүп калганым 
жакшы! 

Ал жерде тургандар жиндинин сүйлөгөн сөзүн жана кыйкырыгын угушту, а биздин 
лиценциат копелланга кайрылып, аны колдон кармап мындай деди: 

— Урматтуу сеньор, сиз ага капаланбаңыз да, анан бул жиндинин сөзүнө эч кандай маани 
бербей эле коюңуз; анткени мен Нептунмун, суунун атасы жана кудайымын; эгер Юпитер 
жамгыр жаадырбай, жериңерди сугарбай койсо, анда мен өзүм каалаган убакта сиздерге канча 
керек болсо, ошончо жамгыр жаадырам. 

Капеллан болсо буга төмөнкүдөй жооп берди: 
— Эмнеси болсо да сеньор Нептун, Юпитердин ачуусун келтирбей эле коюңуз: урматтуу 

лиденциат ушул үйүңүздө кала бериңиз, ал эми колубуз тийип, ыгы келип калган учурда биз 
дагы сизге кайтып келебиз. 

Госпиталдын башкарчусу жана ал жерде тургандардын баары тең күлүп калышты, алардын 
күлкүсүнө копеллан аз жерден ачууланып кете жаздады. Анан лиценциатка кайтадан 
оорукананын киймин кийгизишти, ошентип ал госпиталда кайта кала берди. Тарых мына ушуну 
менен бүттү. 

— Сеньор чач тарач, жанагы жалынып-жалбарып жатып суранган тарыхыңыз ушубу,— деп 
сурады дон Кихот,— мунуңуз азыркы окуяга байланышпайт го? Ах, сеньор чач тарач, элек 
аркылуу эчтеке көрө албаган адам, ошол анык сокур болуп эсептелет! Сеньор чач тарач, мен 
Нептун да, суунун кудайы да эмесмин. Анан өзүмдү да акылдуу деп эсептебеймин. Жер 
жүзүндө жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын бактылуу заманасын орноткусу келбей жаткан 
адамдарга гана түшүндүрүүгө аракет кылып жатам. Жортуулдап жүрүүчү рыцарлар 
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королевствону коргоп калуунун улуу милдетин моюнуна алган, кыздарды сактап калган, 
жетимжесирлерге жардам берип, мен-менсинип көкүрөгүн көтөргөндөрдү жазалаган жана 
момундарды сыйлаган, рыцармын, өткөндөгү бактылуу заманада бардыгы тең ракатка ээ 
болгон, бирок биздин бузулган заманабыз мындай улуу жыргалчылыкка татыктуу болууга 
тийиш эмес. Согуш жарак-жабдыктарын азыркы кездеги рыцарлар жибек менен баркутка 
алмашып жиберишти. Алар эми жылаңач жердин үстүнө жатып уктап, же болбосо, жаан-
чачынга учурап, борошолорго дуушар келбейт. Эми алардын эч кимиси кылычына таянып, эки 
бутун үзөнгүдөн чыгарбай түн бою күзөтчүлүккө турушпайт. Өткөн заманада ушундайлар 
болчу эмес беле! Рыцарь токойдун ичинен чыга келип тоого чыкчу, андан кийин күрпүлдөп 
жаткан деңиздин ээн жаткан жээгине түшүп келчү. Ал жерден же калагы, же парусу, мачтасы 
же шайманы жок бир эски кайыкты көрө коёт да, эр жүрөктүк менен анын үстүнө секирип 
минип, башы ооган жакты көздөй сүзүп кете берчү. Ырайымсыз толкун кайыкты кээде асманды 
көздөй атырылтат, кээде суу түбүнө түшүрөт, бирок рыцарь ызгаардуу толкунга каршы 
күрөшүп олтуруп ойдо жок туруп өзүнүн туулуп-өскөн жеринен үч миң миль алыстыкка келип 
калат. Кулак угуп, көз көрбөгөн алыскы жерге туш келет, күч-кубаттуу душмандар менен 
салгылашат, миңдеген коркунучтарга учурайт, өтө кыйын азап-тозокторду башынан өткөрөт, 
бирок акыры бардык кыйынчылыктарды жеңиш чыгат да, кылымдарга даңкы чыга турган эрдик 
иштерди көрсөтөт. Мындай рыйардын бүт өмүрү эмгек менен согуштун арасында, кулак угуп, 
көз көрбөгөн коркунучтардын жана азап-тозоктун арасында өткөн. А биз эми эмнени көрүп 
олтурабыз? Тырышчаактыкка жалкоолук, эмгекке бекерчилик, жакшылыкка жамандык, 
эрдикке бетпактык, жортуулчу рыдарлардын заманасын түздөн-түз гүлдөткөн согуштук 
эрдикке митаамдык кылып ойлоп табуулар үстөмдүк кылып салтанаттанууда. Эгер сиз менин 
бул сөзүмө макул болбосоңуз, анда төмөнкүлөрдү айтыңызчы: атактуу Амадис 
Галльскийден ашкан баатыр барбы? Пальмерин Английскийден акылдуурак ким? Тиранта 
Белыйден кичи пейил жана адептүү ким? Лисуарте Греческийден ашкан сыпайы барбы? Дон 
Бельянистен ашык таяк жеген жана соккуну андан көбүрөөк урган ким бар? Периона 
Галльскийден жүрөктүү ким бар? Коркунучтарды Фелисмарте Гирканскийден башка ким көп 
жеңди? Эспландианадан ак ниеттүү болгон ким? Дон Сиронхилио Фракийскийден баатыр ким 
бар? Родамонтедей тайманбас киши барбы? Король Собрианодон ашкан акылман барбы? 
Рейнальдодон ашкан адепсиз адам барбы? Роландадан ашкан жеңилбес киши барбы? Мен дагы 
бир тобунун атын атайт элем сеньор поп, мына бул баатырлардын бардыгы тең жортуулдап 
жүрүүчү рыцарь болгон. Мына нак ушундай рыцарларды же болбосо ошолорго окшогондорду 
чакыргыла деп кеңеш берер элем, анткени алар өкмөткө ак ниет менен кызмат кылаар эле, ал 
эми түрктөрдүн султаны болсо өзүнүн сакалын өзү жулаар эле. Бирок, мен өз үйүмдө кала 
турган окшоймго, анткени сеньор капеллан мени өзү менен кошо алып кете турган көрүнбөйт. 
Эгер чач тарач айткандай Юпитер бизге жамгыр жаадырбай койсо, анда мен өзүм каалаган 
кезде жамгыр жаадырам. Мен анын оюн түшүндүм. Ошондуктан муну «чылапчындын» сеньору 
түшүнүп койсун деп айтып жатам. 

Ушул жерден поп кепке кийлигише кетти: 
— Сеньор дон Кихот, менин жүрөгүмдү мыкчып жеп бараткан бир күдүк нерсени айтайын 

ошого уруксат этиңизчи. Сиздин сөзүңүздү угуп жаткан убакытта мына ушул күдүк сөз оюма 
кылт этип келе калды. 

— Сеньор поп,— деди дон Кихот,— сизге бул гана эмес дагы көп нерселерди сүйлөөгө 
уруксат этүүгө болот.—Сиз өзүңүздүн күдүкоюңузду айтыңыз, анткени болбогон бир нерсеге 
жүрөгүбүздүн өйкөлүп калышы жакшы эмес. 

— Анда сиздин уруксатыңыз боюнча, мен өзүмдүн күдүк оюмду айтып берейин,— деп 
жооп берди поп.— Ал мындайча, сеньор дон Кихот, сиз азыр эле аттарын айтып кеткен 
жортуулчу рыцарлардын бардыгы тең эле чыны менен денесинде каны жүрүп турган 
адамдардай эле жарык дүйнөдө жашагандыгына мен эч ишене албайм. Тескерисинче мунун 
бардыгы тең ойдон чыгарылып айтылган калп, адам баласы өңүндө, башкача айтканда чала 
уйкуда жатканда ойго келчү кыял. 

— Мынакей адашкандык,— деп жооп берди дон Кихот,— мындай ойго көп адамдар туш 
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келчү эле. Ошону менен катар катуу айтканда бул жерде талаша турган деле эч нерсе жок. 
Амадис Галльскийди өз көзүм менен көргөмүн деп айтууга даярмын: ал узун бойлуу, кубакай, 
чокчо кара сакалы бар адам эле, анын көз карашы кээде жароокер, кээде сүрдүү көрүнчү, 
унчукчу эмес, ачуусу жай келчү, бирок тез басылып калчу. Амадис сүрөттөп айткандай эле 
романдарда айтылган жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын бардыгын тең сүрөттөп айтып берип 
көзгө элестете алам го дейм. Эгер алар жөнүндө жаңылгандардын бардыгын тең көңүл коюп 
окуп, алардын көрсөткөн эрдик иштерин эске ала турган болсок, анда кыйналбай-кысталбай эле 
алардын сырткы көрүнүшүн көз алдыга элестетүүгө болот, анткени кишинин сырткы сыпаты 
анын ички сыпатына жооп берет. 

— Кана эмесе, сеньор дон Кихот, Морганте дөөнүн боюнун узундугу кандай эле деп 
ойлойсуз? —деп сурады чач тарач. 

— Диний чыгармаларда, дөөлөр болгон деп айтылганы менен, алар жөнүндөгү маселе 
толук түшүнүктүү эмес. Анда филистимлянин Голифтин тарыхы айтылат, ал Голифтин бою 
жети жарым чыканактай болгон экен, башкача айтканда дөө болуптур. Андан тышкары 
Сицилия аралынан жото жиликтин жана далынын сөөктөрү табылган, алар боюнун узундугу 
мунарадай болгон дөөлөрдүн сөөгү болушу керек. Бою өтө бийик эмес болчу деп ойлойм, бирок 
ошондой болсо да Моргантенин боюнун узундугун аныктап айткым келбейт. Менин пикирим 
анын турмушу жөнүндө жазылган чыгармаларга таянат, ал чыгармаларда, Морганте көп убакта 
чатырдын астына конуп жүргөн, бир жолу ал бою баткан үйгө кирип жаткан, демек анын бою 
анчалык узун болгон эмес. 

— Сиз дурус айтасыз,— деди поп. Дон Кихоттун сандырак ою аны тамашага чаптырды, 
мына ошондуктан: Рейнальдо Монтальбанскийдйн, Роланддын жана бардыгы тең жортуулдап 
жүрүүчү рыцарь болгон Франциянын он эки пэрлеринин сырткы сыпаты кандай эле деп ал 
биздин рыцардан сурап калды. 

— Аныктап айтып берейин,— деп жооп берди дон Кихот,— Рейнальдонун бети жалпак, 
манаттай кыпкызыл жана көздөрү бир аз тостоюп ойноктоп турган эме эле; ал абдан ызакор 
жана ачуусу чукул киши болчу, ал каракчы жана бузулган кишилер менен жүрө турган. Ал эми 
Роланда, Ротоланда же Орландо жөнүндө боло турган болсо мындай: романдарда ал мына ушул 
үч ысмы менен аталып жүргөн—аны орто бойлуу, кеңдалы, бир аз бүкүр адам болгон деп 
эсептейм; бети каратору, сары сакал, денесин жүн баскан, сүрдүү киши болгон; ал сөзгө жок 
болгону менен бирок абдан тарбыя көргөн, сылык киши болгон. 

Жээни менен кызматкер аялдын тыштан чыккан кыйкырык-чуусу дон Кихоттун кызуу 
сүйлөп жаткан сөзүн бөлүп кетти. Мына ушул ызы-чууну угуп, аңгемелешип олтургандар 
тышка чуркап чыгышты. 
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32-Г Л А В А. Мында дон Кихоттун жээни менен кызматкер аялы экөөнүн 
Санчо Панса менен чатакташкандыгы жөнүндө баяндалат 

 
Ошол кезде короонун ичинде киши күлөрлүк кызык чыр-чатак болуп жаткан эле: Санчо 

өзүнүн таксырын көргүсү келип, дон Кихотко мени коё бергиле десе, жээни менен кызматкер 
аял коё бербей анын жолун тороп жатыптыр. 

— Мына бул сельсаяктын биздин үйдө эмнеси бар? Келген жагыңды көздөй кайра кеткин. 
Тууган, сиз биздин таксырыбызды ээликтиресиз, чоң жолдордун боюнда дайны жок эле 
ээрчитип жүрүүгө азгырасыз! — деп кыйкырышты аялдар. 

— Калп айтасыз, шайтан баскыр экономка — деп өкүрдү Санчо,— эгер кимде-ким бирөөнү 
ээликтирип, бузуп жүрсө, анда сенин кожоюнунду эмес, ал мени ээликтирип, бузуп жүрөт. 
Ээликтирип үйүмөн алып чыгып, жер жүзүн кыдыртып, сандалткан сенин таксырың, мага бир 
аралды берүүгө убада кылган, бирок ушул күнгө чейин аны күтүп жүрөм. 

— Аралдын балекетинен айланат бекенсиң, каргыш тийген Санчо,— деп чыйылдады 
идальгонун жээни,— Деги сага анын эмне кереги бар? Же аны сен жей турган тамак деп ойлоп 
турасыңбы, ия соргок неме! 

— Аралды жебейт, аны башкарат,— деди Санчо.— А мен ал аралды шаардык төрт 
советтен, борбордук төрт алькальдан58 өйдө башкарар элем. 

— Баары бир! Кандай десең да биз сени өзүбүздүн сеньорубузга коё бербейбиз! Эсиңиз 
барда этегиңизди жаап, жакшылык менен бул жерден кетиңиз,— сиз каардуу иштин канысыз 
жана жамандыктын жанысыз! Барыңыз да өзүңүздүн чарбаңызды башкарып, жериңизди 
айдаңыз да, аралдар жөнүндө эсиңизден чыгарып коюңуз! 

Бул чыр-чатак поп менен чач тарачтын көңүлүн ачты, ошентип алар чатакташып 
жаткандардын сөзүн угуу менен боорлору катканча каткырып күлүп алышты. Бирок дон Кихот 
даңкыма кесири тие турган толуп жаткан нерселерди Санчо айтып жиберди деп чочулап, келген 
мейманды үйгө киргизип жибергиле деп аялдарга кыйкырып жиберди. Санчо кекирейген 
калыпта үйгө кирди, поп менен чач тарач дон Кихот менен коштошуп туруп үйлөрүнө 

www.bizdin.kg



кайтышты, бирок бечара идальго рыцарлыкка кызыккан жаман оорудан эми эч айыкпай 
тургандыгына ишеништи. 

— Аяш, сиз көрөсүз, биздин достубуз жакын күндөрдүн ичинде дагы кайтадан жарык 
дүйнөнү кыдырып селсаяк болуп сапар чегет,— деди поп чач тарачка карап. 

— Мен ага эч кандай шек кылбайм,— деди чач тарач,— мен рыцардын эселектигине 
караганда, ат кошчусунун аңкоолугуна аябай таң калам, анын эси-дарты бүт эле аралда, бул 
ойду анын башынан канткенде кууп чыгуу керек экенин билбейм. 

— Экөөнү тең кудай эмдеп айыктырат,— деди поп,— рыцарь менен анын ат кошчусунун 
эселектиги эмнеге алып бара турганын байкап карап туралык. Чыны, экөө бири-бири үчүн 
жаралгандай көрүнөт, анткени кызматчысынын акмакчылыгы болбосо таксырынын 
эселектигинин сокур тыйынчалык да баасы жок. 

— Сиз дурус айтасыз,— деди чач тарач,— алардын эмне жөнүндө сүйлөшүп жатканын 
билип алсак кандай болор эле. 

— Дон Кихоттун жээни менен кызматкер аялы анан бизге баарын тең айтып берерине 
ишенем: анткени бирөөлөрдүн сөзүн тыңшоо алардын адети,— деп жооп берди поп. 

Дон Кихот болсо Санчо киргенден кийин бөлмөсүн жаап алды, ошентип жалгыз өздөрү 
калгандан кийин төмөнкүдөй деди: 

— Үйүмөн азгырып алып кетти дегениң мени абдан капа кылды Санчо. Сени жиберип коюп 
мен үйдө калган жокмун, муну өзүң билесиң. Бирге жүрдүк, бирге турдук; экөөбүздүн 
тагдырыбыз бирге болду; эгер сени жуурканга салып алып бир жолу асманды көздөй 
ыргытышкан болсо, анда мен жүз жолу токмок жедим, сенин алдыңда менин артыкчылыгым 
мына ушул. 

— Өзү деги нак ошондой болушу керек эле го,— деп жооп берди Санчо — анткени 
урматтуу таксыр сиздин айтканыңызга караганда башка тийүүчү балекет, жортуулчу 
рыцарлардын ат кошчуларына караганда көбүнчө өздөрүнө тийиши керек го. 

 

 
 

— Сен жаңылышасың Санчо,— деди дон Кихот,— башың ооруса мүчөңдүн баары тең 
сыздайт деген латынча макалды эсиңе салып көрчү. Ошондой болгондуктан мен сенин 
таксырыңмын жана сеньоруңмун, демек мен — башмын, а сен менин кызматчымсың, менин 
мүчөлөрүмдүн бирисиң. Мына ошондуктан менин башыма бир жамандык келсе, ал сага да 
келиши керек, ошентип ооруган жерибизди бири-бирибиз сезип турушубуз керек.  

— Чынында ошондой болушу керек го,— деп жооп берди Санчо.— бирок мени, башкача 
айтканда сиздин мүчөлөрүңүздүн бирөөнү жуурканга салып алып асманды карай ыргытып 
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жаткан кезде башыңыз эч оорубай эле, менин асманды көздөй ыргытылып жатканымды карап 
дубалдын нары жагында турбадыңыз беле. Демек, мүчөлөрү баштын ооруган жерин бөлүшүүгө 
милдеттүү болсо, баш да мүчөлөрдүн ооруган жерлерин бөлүштүрүп алууга милдеттүү болушу 
керек го. 

— Сени асманды көздөй ыргытып жаткан кезде, менин жаным ооруган жок деп 
ойлойсуңбу? — деди дон Кихот.— Жок, айтпа жана андай деп ойлобо, анткени нак ошол 
мезгилде сенин денең ооруса, менин жаным андан ашып ачышып жатты. Болду, бул сөздү 
коёлу. Мунун баарын талкуулап анык-даанасына жетүү үчүн убактыбыз болот. Кыштакта мен 
жөнүндө эмне деп жатышат, андан көрө ошону айтчы, достум Санчо. Элдин, идальголордун, 
мырзалардын мен жөнүндө ою кандай? Жортуулдап жүрүүчү рыцарчылыкты кайтадан 
тирилткени жаткан менин оюм жөнүндө кандай кептер жүрүп жатат? Санчо, кыскасы сен эмне 
уксаң, ошонун баарын тең мага айтып бергин. Сен, жакшы кабарды апыртпай, жаман кабарды 
жашырбай баарын тең айтып берүүгө тийишсиң! Анткени ишенимдүү вассалдар өздөрүнүн 
сеньорлоруна жагынам деп жакшылабай жана урматтайм деп боёмолобой бүткүл чындыкты, 
ортого салышы керек. Санчо, сен билип алышың керек, эгер биздин адилеттүү чынчыл ишибиз 
эч кандай жагынуу менен боёлбостон башкаруучунун кулагына барып жетсе, анда башкача 
замана болот эле. Анда өткөн кылымдар биздин кылымга салыштырганда темир кылым деп 
аталууга ылайыктуу, а биздики алтын кылым болор эле. Санчо сен, мага бүткүл чындыкты 
акыл-эстүүлүк жана ак ниеттүүлүк менен айтып бергендигиң үчүн, бул сөздөр сага эскертүү 
болуп кызмат этсин. 

— Муну мен зор ынтаа коюп орундатам, сеньор — деп жооп берди Санчо,— бирок 
урматтуу таксыр, сиз менин айткан сөздөрүмө ачууланышыңыз керек эмес. Анткени сиз, эч 
кандай боёбостон, чычайган чындыктын өзүн — менин кулагым кандай деп укса, дал ошондой 
кылып айтып беришимди каалап жатпайсызбы. 

— Ачууланбаска убада берейин,— деди дон Кихот,— Санчо сен өзүңдү ээн-эркин сезип, 
түз эле айта берсең болот. 

— Эмесе угуп туруңуз,— деди Санчо,— урматтуу таксыр эл сизди жеткен жинди дейт, а 
мени болсо акылынан анча-мынчалап адашкан эме дешет. Идальголор: дон жана рыцарь деген 
наамды, урматтуу таксыр, сизди законсуз түрдө алган, анткени сизде бир нече түп жүзүм, жана 
экиүч гана акр** келген жер бар дешет. Ал эми мырзалар болсо буга нааразы, кайдагы бир 
идальго биз менен теңелгиси келет, идальго болгондо да чарыгын көө менен боёгон жана кара 
байпагын жашыл жибек менен жамаачылаган эме биз менен теңелгиси бар дешет. Кыскасын 
айтканда, эгер жараса ат кошчуга жарайт дешет. 

— Жок, анткени мен дайым эле жакшы кийинип жүрөм, жамаачыланган кийимди эч кийип 
көргөн эмесмин, ошондуктан мунун мага тиешеси жок,— деп дон Кихот анын сөзүн бөлүп 
жиберди. 

— Ал эми урматтуу таксыр, сиздин эрдигиңиз, адептүүлүгүңүз, көрсөткөн эрдик иштериңиз 
жана зң сонун ой-пикирлериңиз жөнүндө болсо,— деп улантты сөздү Санчо,— ар кимдин ою ар 
башка. Бирөөлөр: «Эселек эме, бир эрмек эме» десе, башкалары: «Эр жүрөк, бирок, жолу 
болбогон эме» дешет, үчүнчү дагы бирөөлөр: «Адептүү эме, бирок жинди чалыштыгы бар» 
дешет. Айтор ар түрдүү, ар кандай сөздөр айтылат, аларды угуп олтурганда, урматтуу таксыр, 
сиздин да, менин да эч тамтыгыбыз калбайт. 

— Сен байкап койгун Санчо,— деди дон Кихот,— кимде-ким жаңыдан эле жакшы иштин 
жогорку даражасына жетип баратса, аны ошол замат эле аңдып, артынан түшүп калышат. 
Байыркы заманда өткөн эр жүрөк азаматтардын бир да бирөө ушактан качып кутула алган эмес. 
Маселен: өтө эр жүрөк, акылман жана каарман полководец Юлий Цезардын даңктуулук жана 
митаамдык жагына шек кылынган. Өзүнүн иштеген иши менен улуу деген атка конгон 
Александрды аракеч болгон дешкен. Амадис Галльскийдин бир тууганы дон Галаор өтө 
урушчаак болгон, Амадис өзү болсо—ыйлаак болгон деп кеп кылышат. Ошондуктан Санчо 
мындай ушактын баасы канчалык экенин ар ким билет да, ага эч кандай баа бербейт. Балким 

** Акр — Англияда, Америкада 4 047 чарчыметрге, барабар келген жер өлчөмү. 
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сен мага баарын тең айтып бүтө электирсиң? 
— Кудай урсун, иштин жайы ошондо болуп жатат,— деп жооп берди Санчо. 
— Демек, айтып бүтө элексиңби? — деп сурады дон Кихот. 
— Ооба, эми куйругу калды,— деди Санчо.— Менин ушул кезге чейин айткандарым 

бөйрөк менен шыйрак болчу. Урматтуу таксыр, сиз жөнүндө айтылган ушактын баарын бирин 
калтырбай уккуңуз келсе, анда эч нерсесин калтырбай бардыгын толук айтып бере турган бир 
кишини мен азыр эле ээрчитип келе коёюн. Кечээ кечинде Бартоломе Каррасконун уулу келди, 
ал Саламанкада окуп баккалавр59 деген наам алыптыр. Мен анын келишин куттуктайын деп 
барсам, ал мага: урматтуу таксыр сиздин көрсөткөн эрдигиңиз жөнүндө «Амалкөй идальго дон 
Кихот Ламанчский» деген китеп чыкты деди. Ал китепте биздин башыбыздан өткөн 
окуялардын баары тең жазылыптыр. Ал китепте биз көргөндөрдүн бардыгы тең жазылып, көз 
менен көрүп тургандай айтылыптыр. кыскасы жазган киши анын баарын кайдан билип 
алганына түшүнбөй койдум, абдан коркуп кетип, чокунуп жибердим. Эгер ошол баккалаврды 
көргүңүз келсе, мен ага азыр көз ачып жумгуча эле барып келе коём. 

— Сен бул сөздөрүң менен мени аябай кубандырганы турасың, достум деди дон Кихот.— 
Сенин айткан сөздөрүң мени кызыктырып койду. Мен мунун баарын тактап билмейинче, 
тамагыман аш өтпөйт. 

— Анда мен ага барып келейин,— деди Санчо. 
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33-Г Л А В А. Мында дон Кихот, Санчо Панса жана баккалавр Самсон 
Карраско үчөөнүн ортосунда болгон аңгеме жөнүндө баяндалат 

 
 
Дон Кихот баккалавр Каррасконун келишин күтүп терең ойго батты, анткени ал бул 

укмуштуу китеп туурасында ага толук баяндап бермек эле. Өзүнүн көрсөткөн эрдик иштери 
басма сөздүн дастаны болуп калганына ал аябай айран-таң калды, ошондуктан ал китепти 
болду-болбоду бир акылман-сыйкырчы жазды го деп ойлоду. Андан кийин бул китепке балким 
Дульсинея да жазылып калган чыгар деген ой келди, анан ал жөнүндө артык баш нерселер 
жазылып калбагай эле деп да чочулады. 

Ушундай ойлордун кучагына батып, кийимдерин алмаштырып кийип жаткан кезде 
баккалавр Карраскону ээрчитип Санчо да кирип келди. Дон Кихот аны өтө барып турган 
сыпайкерчилик менен тосуп алды.. 

Баккалаврдын аты Самсон болгону менен, жапалдаш бойлуу, тоголок бет, мурду 
таңыракай, оозу жалжайган адам эле, анын аябай шылдыңкейлүгү, тамашакөйлүгү жана 
шоктугу өзүнүн өңү-башынан эле көрүнүп турду. 

Дон Кихотту көргөндөн кийин анын алдына тизелеп олтура кетип, ал төмөнкүдөй сөз 
сүйлөдү: 

— О, сеньор дон Кихот Ламанчский, өбүү үчүн колуңузду бери мени көздөй сунууга сиздин 
улуу даражаңыз уруксат этээр бекен, анткени, урматтуу, таксыр, сиз качандыр-бир кезде 
жердин жүзүн кыдырып жүргөн же мындан кийин да кыдырып жүрө турган эң атактуу 
рыцарлардын бири экенинизге Саламанка университетинин баккалавр деген наамы менен ант 
берем. Сиздин эрдик кылган улуу иштериңиздин тарыхын жазган Сид Амет Бененчелини кудай 
жалгасын. Бүткүл дүйнө жүзүндөгү адамдардын ыракаты болсун үчүн ал китепти араб тилинен 
өз эне тилибиз болгон Испан тилине которгон адамды да кудай жалгасын. 

Дон Кихот аны өйдө тургун деди да, анан сөз сүйлөдү: 
— Чын эле менин тарыхым жазылып калдыбы, анын автору акылман жана маврбы? 
— Ооба, улуу даражалуу сеньор,— деп жооп берди Самсон,— азыркы кезде бул тарыхтын 

кеминде жыйырма миң нускасы басылып чыккан болушу керек. Ойлоп көрүңүзчү: ал китепти 
Португалияда, Барселондо жана Валенсияда басып чыгарыптыр, эми Антиверпенде басып 
чыгарып жатат деген сөз бар. Жакында дүйнөдөгү элдердин бардыгы тең өздөрүнүн тилине 
которот го деп ойлойм. 

www.bizdin.kg



— Өзүнүн көзү тирүү кезде эле анын даңкы ар түрдүү элдердин арасында дүңгүрөп жатса, 
жакшы, асыл кишини бөтөнчө кубандыруу керек,— деди буга жооп кылып дон Кихот.— Мен 
жакшы даңк деп айтып жатам, анткени жаман даңк өлүмдөн жаман. 

— Сиз жөнүндө айтылган мындай жакшы даңк бир дагы жортуулдап жүрүүчү рыцарь 
жөнүндө ушул күнгө чейин эч качан дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн эмес,— деп жооп берди 
баккалавр.— Алардын бир да бирөө сиз сыяктуу жакшы атакка ээ болгон эмес. Коркунучтарда 
өлчөөсүз эрдикти көрсөткөн, кыйын-кыстоого туруштук берип, башка түшкөн бактысыздыкка 
жана жараттарга туруктуулук менен чыдаган, жана акырында, Дульсинея Тобосская деген 
кызга чын берилип, айныбай сүйгөн урматтуу таксыр сизге ким тең келе алмакчы? 

— Сеньора Дульсинеяны «кыз» деп айтканды, мен эч качан уккан эмесмин,— деп Санчо 
Панса кепке аралаша кетти; аны жөн эле сеньора Дульсинея Тобосская дешет. 

— Сиздин айтканыңыздын мааниси жок,— деп жооп берди Карраско. 
— Албетте мааниси жок,— деп дон Кихот анын сөзүн коштой чапты,— бирок, урматтуу 

сеньор баккалавр, сиз мага муну айтыңызчы: менин тарыхымды окугандар, көрсөткөн эрдик 
иштеримдин кайсынысын бөтөнчө макташат? 

— Бул жагынан,— деп жооп берди баккалавр,— ар кимдин ою ар башка, анткени ар 
илимдин талабы ар башка болот эмеспи: кээ бирөөлөр жел тегирмен менен болгон окуяңызды 
жакшы көрүшөт, дагы бирөөлөргө нооту жасоочу жайдагы окуяңыз, бир топторуна короо-короо 
кой болгон эки армия менен салгылашканыңызды, башка бирөөлөрү аза күтүү жүрүшү менен 
болгон окуяңызды жактырат. Сүргүнгө айдалып бараткандарды бошотуп жибергениңиз жана эр 
жүрөк бискайлык менен сиздин жекемежеке салгылашканыңыз баарынан жакшы дешет. 

— Сеньор баккалавр, мага муну айтып бериңизчи,— деп Санчо ушул жерге келгенде анын 
сөзүн бөлдү,— картайып калганда тентектик кылам деп жаңжал салган ягуэстик качыр багып 
жүрүүчүлөр менен болгон окуя китепке кириптирби? 

— Ал китепте баары тең айтылат! — деп Самсон үнүн бийик чыгарды.— Акылман автор 
сиздердин окуяңыздардын бир да бирөөнү жашырып калтырган эмес. Ал гана эмес Санчонун 
жууркандын үстүнө түшүп алып учканына чейин жазган. 

— Мен жууркандын үстүнө түшүп алып учканым жок,— деп Санчо ага макул болбоду,— 
жөн эле абада учуп жүрдүм, анын үстүнө өзүм каалагандай эмес, андан узак убакыт бою учтум. 

— Өмүрдө ар бир адамдын башына эмнелер келип, эмнелер кетпей койбойт дейсиң, өзгөчө 
жортуулчу рыцардын өмүрүндө андайлар боло берет; ошондуктан акылман тарыхчы ал 
жөнүндө унутуп коюп, жакшы окуяларды сүрөттөп жазуу менен гана чектелип калышы керек 
эмес,— деди дон Кихот.  

— Ошондой болсо да,— деп баккалавр сөзүн улантты,— ар түрдүү салгылашууларда дон 
Кихоттун сан жеткис жеген таягын автордун сүрөттөп жазышын кээ бир көзү ачык китеп 
окуучулар каалабас эле. 

— Жок, тарых чын болушу керек,— деди Санчо. 
— Бирок ошондой болсо да ал жөнүндө унчукпай эле койсо болор эле! — деди дон 

Кихот.— Эгер геройдун баркын кетире турган кээ бир маалыматтарды киргизбей эле койсо, 
чындыгы жагынан китеп анчалык деле начарлабас эле. Абийир жөнүндө кеп кыла турган 
болсок, анда Виргилий айткандай Эней абийирдүү болгон эмес, Гомердин жазганына караганда 
Улисс абдан митаам болгон. 

— Мунуңуз абдан дурус,— деп жооп берди Самсон,— бирок поэма менен тарыхтын 
айырмасы бар. Акын окуянын кандай болуу керек экенин өзүнүн ой-пикири боюнча сүрөттөп 
жазат, бирок тарыхчы өтө чындыкка таянып жана кошпой, албай, чындыгында окуя кандай 
болсо дал ошондой кылып жазышы керек. 

— Болуптур, бул мавр чындыкты гана айткысы келип турган болсо,— деди Санчо,— анда 
менин таксырымдын жонуна жамгырдай жааган таяктардын арасында мага тийген таяктар 
жөнүндө да эске алып кеткендигине мен ишенем, анткени ар бир жолу таяк менен менин 
таксырымдын аркасын өлчөгөн кезде, менин аркамды да унутушкан эмес. Кой, буга тан. 
калуунун кереги жок, анткени менин таксырым айткандай: башка таяк тийсе сөөк-саак бүт 
сыздап ооруйт. 
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— Санчо, сен барып турган митаамсын, ээ,— деп жооп берди дон Кихот,— керек болуп 
калганда өмүрүңдө унутпайсың ээ. 

— Тийген муштумдарды унуткум эле келет, бирок көгөргөн жерлерим аларды кайта-кайта 
эстетет, менин ушул азыр да эки капталым сыздап ооруйт. 

— Үнүңдү бас Санчо,—деди дон Кихот,—сеньор баккалаврдын сөзүн бөлбө. Ал китепте 
мен жөнүндө дагы эмнелер жазылган экен, ошону айтып берсин. 

— Мен жөнүндө да айтыңыз,— деди Санчо,—анткени бул тарыхта мен башкы кишилердин 
биримин го дейм. 

— Эгер сен бул тарыхта экинчи киши болуп эсептелбесең эле, анда мени кудай жазалап 
койсун Санчо,— деп жооп берди баккалавр.— Башкы геройго караганда сиз тууралу окуганда 
жакшы көргөн адамдар да кездешип жатат. Сеньор дон Кихот убада кылган аралга губернатор 
болом деп өтө аңкоолук менен ишенип койгон дешет кээ бирөөлөрү. 

— Дагы чыдаш керек, убакыт бар, күн али өйдө көтөрүлө элек,—деди дон Кихот.— 
Жылдар өткөн сайын Санчонун тажрыйбасы артып баратат, ошондо ал азыркыга караганда 
аралды башкарууга абдан жарактуу болуп калат. 

— Сеньор, эгер мен аралды азыр башкаруу колуман келбесе, демек, анда Мафусаилдин61 
жашына келгенде такыр башкара албайм деп кудайга ант берем,—деп Санчо анын сөзүнө 
көнбөдү.—Иштин мандеби аралды башкарууга менин кудуретимдин жетпей жаткандыгында 
эмес, ал аралдын кай жерде жаткандыгы белгисиз болгондугунда болуп жатат. 

— Санчо кудайга ишенип кой, бардыгы тең болот, балким сен ойлогондон да мыкты болор, 
анткени кудайдан эрксиз дарактын бир да жалбырагы жерге түшпөйт,— деди дон Кихот. 

— Барып турган чындык,— деп кошумчалады Самсон,— эгер алда тааланын көңүлү келсе 
Санчо бир аралды эмес миң аралды башкарат. 

— Мен ар түрдүү губернаторлорду көп эле көргөмүн, оюмча алардын бардыгы тең эле 
менин таш таманыма тең келбей, бирок ошондой болсо да алар тамакты күмүш идиштен 
ичишет,— деди Санчо. 

— Алар аралдардын губернаторлору эмес,— деп Самсон ага көнбөдү,—алар мааниси төмөн 
турган областтарды башкарышат; аралдардын губернаторлору жок дегенде грамматиканы 
билиши керек. 

— Мен бул жерде такыр эчтекени түшүнбөй койдум,— деп жооп берди Санчо.— Болуптур 
эмесе, менин губернаторлугуму алда тааланын эркине коёлу. Мен каерге абдан керек болсом, ал 
мени ошол жакка жиберер! Эми башка жөнүндө сүйлөшөлү, сеньор баккалавр Самсон 
Карраско. Менин иштеген иштерим жөнүндө китеп окуучулар укканда куса болбой 
тургандыгына мен абдан кубанам. Биздин тарыхыбызды эл окуп, аны мактап жатышса андан 
бетер жакшы эмеспи. 

— Ооба, Санчо, сиздин таксырыңыздын тарыхы китеп окуучуларга абдан жагат. Бирок 
алардын ичинен кээ бирөөлөрү сиздерге нааразы, анткени Сиерра Морена капчыгайында 
табылган чемодандын ичиндеги жүз дилдени эмне кылганыңарды акылман Сид Бененчели 
билбей унутуп койгон. Ал акчаны эмне кылганыңыздарды китеп окуучулардын бир тобу 
билгилери келишет. 

Буга Санчо жооп берди: 
— Сеньор Самсон, мен аны эсептегидей жана сизге эсеп-кысап бергидей алым жок, 

анткени күтүлбөгөн жерден ичим курулдап кетти, эгер жакшы винодон бир кылт эттирип 
албасам жаман болом. Сиздин уруксатыңыз менен мен үйгө чуркап барып келе коёюн, анда 
аялым жана ичинде виносу бар челегим мени күтүп турат. Мен шам-шум этип алып кайта 
келем да, анан акчанын жайын айтып берем. 

Жооп күтпөстөн Санчо үйүн көздөй кетти. 
Дон Кихот жарыбаган бир аз тамагына, мени менен бирге олтуруп тамак ичиңиз деп 

баккалаврдан өтүндү. Баккалавр ага макул болду. Бул тамакка дагы эки көгүчкөндүн эти 
кошулду; тамак ичип жатканда рыцарлар жөнүндө кеп салышты, митайым Карраско дон 
Кихоттун айткандарына макул болуп, сыр алдырган жок, тамак ичип бүткөндөн кийин кожоюн 
менен мейман дем алууга жата кетишти. Санчо да көп кечикпей бат эле кайта келди, ал келээри 
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менен үзүлгөн аңгеме кайта башталды. 
Санчо биринчи болуп сөз алды. 
— Сиерра Морена капчыгайында табылган акчаны менин эмне кылганымы сеньор 

Самсондун билгиси келип турат. Болуптур билсин. Мен ал акчаны өзүмө, аялыма, балдарыма 
жок кылдым. Себеби, өзүмдүн чарбамды таштап салып, өзүмдүн таксырым дон Кихот менен 
бирге дайны жок жол кыдырып жортуулдап жүргөнүм үчүн аялым урушкан жок. Чөнтөгүмдө 
бир тыйын жок үйгө кайтып келсем, анда ал мени үйгө жолотпой кууп жибербейт беле. Мен 
жөнүндө дагы эмне билгиңиз келет, айта бериңиз: королдун өзү болсо да жооп берүүгө мен 
даяр турам. Менин колумда акча болдубу, же болгон жокпу, ал акчаны жок кылдымбы же жок 
кылбадымбы, анда элдин кандай тиешеси бар? Биз жортуулдап жүргөн кезибизде менин 
жонума мөндүрдөй жааган ар бир таяктын акысына жок дегенде төрт мараведистен төлөгөн 
күндө да дагы жүз дилде алышым керек эле. Ким болбосун адегенде кудайын карап туруп, 
чынын айтсын, анан кийин акты кара деп, караны ак деп айта берсин. Бизди кудай кандай 
кылып жаратса, баарыбыз тең нак ошондойбуз, кээде андан да жаманбыз. 

Дон Кихот өзүнүн келжирек ат кошчусунун сөзүн бөлүп:—кана айтыңызчы, автор 
китептин экинчи бөлүмүн жазып чыгарат бекен?—деди. 

— Ооба, убадасын берет.— деп жооп берди Самсон.— Бирок ал үчүн материалды кайдан 
аларын билбейт. Болбосо ал китептин экинчи, үчүнчү бөлүмүн кубануу менен чыгарар эле. 
Анткени китеп ага зор киреше берет эмеспи. 

Ушул жерге келгенде Санчо сөзгө дагы кийлигише түшүп, мындай деди: 
— Мейли ал сеньор мавр же деги ким болсо ошол болсун, китепти улам жазууга тырыша 

берсин, биз таксырым экөөбүз ал үчүн ар түрдүү окуяны үйүп салабыз, ошондуктан материал 
китептин эки гана бөлүмү эмес, андай жүз бөлүм жазса да жетишет. Ошол кайрымдуу адам 
бизди самандын үстүндө үргүлөп отурушат деп ойлой турган чыгар. Бизди кандай кылып 
такалап жатканын көрсө, кайсы бутубуздан сылтып аксаганыбызды ал өз көзү менен көрөр эле. 
Мен мына муну айткым келет: эгер сеньор рыцарь менин берген кеңешиме макул болгондо, ак 
ниеттүү жортуулдап жүрүүчү рыцарлар сыяктуу жабыр тарткандарга жардам берип, 
адилеттүүлүктү коргоп, таза аба жутуп, ээн талаадан даң салып жүрөт элек. 

Нак ушул убакта аңгемелешип жаткандар Росинанттын окуранган үнүн угуп калышты. Дон 
Кихот атынын окуранганын жакшылыкка жоруп, үч-төрт күндөн кийин дагы кайтадан 
жортуулга чыкмакчы болду. Баккалаврга өзүнүн оюн билдирди да, анан андан кайсы жакты 
карай сапар чексем болот деп сурады. Мындай эрдик кылган чечими үчүн сеньор Карраско 
биздин рыцарды аябай мактады, бирок мүмкүн болушунча өзүндү сакта, анткени сенин өмүрүң 
өзүңө эмес, сенин жардамыңа жана коргоп калышыца муктаж болуп жаткан байкуштарга керек 
деп ынандырып акыл айтты. Андан кийин дон Кихотту Арагон королевствосундагы Сарагосу 
шаарын көздөй багыт алып жөнөөгө кеңеш берди, анткени олуя Георгийдин туулган күнү 
салтанаттуу турнир62 өтүүгө тийиш деп кеңеш берди. 

Бул турнирде дон Кихот арагондук рыдарлардын баарын тең жеңип чыга алат, бул демек, 
бүткүл дүйнөдөгү рыцарлардын бардыгын жеңди деп даңкыңызды чыгаруу дегенге жатат. 

— Сиз, сеньор Самсон,— деп ушул жерден Санчо кепке аралашты,— таттууну жакшы 
көргөн балдар коонго кол салгандай эле, менин таксырымда куралданган жүздөгөн жоону 
көргөндө, шашылып качырып кирерин сиз билбей турган чыгарсыз. Шайтан алгырдыкы десе, 
сиздики чын, сеньор баккалавр, ар нерсенин өзүнчө убагы бар эмеспи! Кээде качырып кириш 
керек, кээде артка чегиниш керек. Ошону менен бирге, эгер мен жаңылбасам эрдик, коён жүрөк 
коркоктук менен келесоолуктун ортосунан орун алат деп мен өзүмдүн таксырымдан уксам 
керек эде, эгер ошондой болсо эч себепсиз качпоо керек, жана жоонун күчү басымдуулук 
кылып турса кол салуунун кереги жок. Айтор алдын ала айтып коёюн: эгер таксырым мени 
кошо ээрчитип алгысы келсе, мен анда ага бир шартты коюп макул болом—салгылашканда өзү 
гана жалгыз салгылашсын, а мен болсом анын кийим-кечеги таза, ичкен ашы чүйгүн болуу 
жагына гана кам көрөм. Жок дегенде барып турган каракчыларга каршы кылыч көтөрөт экен 
деп ойлобой эле койсун! Сеньор Самсон, мен эрдик көрсөтүү менен эмес, канчалык бир кезде 
жортуулдай жүрүүчү рыцарларга кызмат кылган ат кошчулардын өтө камкор жана өтө 
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ишенимдүү болуусу менен даңкымды чыгарайын деп жүрөм. Эгер менин таксырым дон Кихот 
менин узак убакыт бою адал кызматым үчүн бир аралды берсе, анда мен зор алкыш айтам. 
Эгерде бербесе мейли, мен адаммын ал эми адам баласы бул дүйнөдө кудайдан башка эч 
кимден үмүт кылышы керек эмес. Ким билсин балким, карапайым адамга бир сындырым нан, 
губернаторлуктан да даамдуу чыгар. Балким, ал губернаторлукта бутун тосо коюп, мени 
мүдүрүлтүп жыгып тишимди кыйратуу үчүн даярданып жаткан шайтан бардыр? Мен Санчо 
болуп туулгам, Санчо болуп өлгүм келет. Бирок ошондой болсо да кыйын-кыстоо болбостон, 
алма быш оозума түш деген сыяктуу ойдо жок жерден асмандан арал келип түшсө, албаймын 
деп андан кача турган акмак эмесмин. «Бекеринен кепин табылса өлүш керек» деген макал жөн 
айтылган эмес, демек тапкан мүлкүңдү үйдү көздөй сүйрөп жөнө. 

— Тууган Санчо, сиз өзүңүздүн оюңузду профессорчо айтып түшүндүрдүңүз,— деди 
Карраско.—Алда таалага жалынып-жалбарып сыйынып, сеньор дон Кихотко ишенип коюңуз: 
алсага арал гана эмес, бүтүндөй королевствону .сыйлык кылып берет. 

— Мейли берсе берсин,— деп жооп кайтарды Санчо,— мага тартуу кылып. берилген 
королевство, демек жыртык каптын ичине салып жиберди дегенди түшүндүрбөйт — деп сеньор 
Карраско сизге, батынып айтып коёюн. Мен өзүмдүн тамырымды кармап көрдүм, демек 
королевстволорду да аралдарды да башкарууга ден соолугум жарарын билем. 

Деги байкаңыз Санчо, мансап адамдын кылык-жоругун өзгөртүп жиберет. Губернатор 
болгондон кийин өзүндү тууп, чоңойтуп-чочойткон энеңизди да тааныбайм деп, андан баш 
тартып кетишиңиз мүмкүн. 

— Бул мен жөнүндө айтылган сөз эмес,—деп жооп берди Санчо,— Менин энем барып 
турган нагыз христианка, мен өзүм да христианмын— ошондуктан мен андан уялбайм. Мени 
менен жакшылап таанышсаңыз, жаман ишке барбай турганыма ишенесиз. 

Айтканың келсин,— деди дон Кихот,—сен губернатор болгондо көрө жатарбыз, ал эми 
губернаторлук болсо, көрүнгөн тоонун ыраагы жок дегендей, эле көрүнүп калды. 

Андан кийин дон Кихот, мен бир жумадан кийин сапар тартам деди. Ал баккалаврдан, 
мунун баарын эч кимге айтпаңыз, ичиңизде сактаңыз. бөтөнчө поп менен чебер-уста 
Николаска, ошону менен бирге жээниме жана кызматчы аялга айтпаңыз деп өтүндү, анткени 
алар менин жакшы жана эрдик көрсөтө турган ишиме тоскоолдук кылышат. Карраско макул 
болот деп убадасын берип, дон Кихот менен коштошту. 
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34-Г Л А В А. Мында Санчо Панса менен анын аялы Тереса Панса 
экөөнүн ортосунда болгон кызык аңгеме жөнүндө баяндалат 

 
Санчонун көңүлү көтөрүңкү жана кубанычы койнуна батпай үйүнө кайтып келди, анысын 

аялы бута атым жерден эле билип койду да анан ошо замат эле: 
— Курбум Санчо, сага эмне болду, эмнеге мынчалык шайырсың? — деп сурап калды. 
— Эгер жараткан руксат этсе көңүлүмдү сен байкагандай эмес,— андан да көтөрүңкү 

сезээр элем,— деп жооп берди. 
— Мен сенин айткандарыңа түшүнбөй жатам,— деп жооп берди аялы,—андай дегениңе 

такыр түшүнбөй койдум: эгер жараткан руксат этсе, көңүлүңүн көтөрүңкү болгондугу эң сонун 
болот беле. Мен билимсиз аялмын, бирок ошондой болсо да кубанып, көңүлүң көтөрүңкү болсо 
жаман болбой турганын билем. 

— Тереса, демек сен түшүнбөгөндөн кийин руксат эт, мен түшүндүрүп берейин,—деди 
Санчо.—Менин көңүлүмдүн көтөрүңкү болушунун себеби бар, анткени мен өзүмдүн таксырым 
— дон Кихотко кайтадан кызмат кылмак болдум, ал кайрадан укмуштуу окуяларды издеп сапар 
тарткысы келип жатат. Менин ат кошчулук милдетим аны менен бирге жолго чыгууну талап 
кылат, жана мен дагы жүз дилде таап алууга толук ишенем. Ошону менен катар сени жана 
балдарды таштап кетүү мага оор тийип жатат. Эгерде адам баласы жүрбөгөн жолдор менен 
сенделип жүрүп, бутумду чарчатпай үйүмдө олтуруп эле бир сындырым нан табууга жараткан 
жардам берсе, анда менин кубанычым ого бетер бекем жана күчтүү болоор эле. Бирок, сенден 
ажырап бөлөк кетүү жөнүндөгү ой кубанычты ууландырып турат. Мына ошондуктан, эгерде 
кудай руксат этсе ыраазы болуп кубанбаган кубанчым ого бетер сонун болот эле деп айтканым 
ошол болчу. 

— Билесиңби Санчо, сен жортуулчу рыцарлардын мүчөсү болгон күндөн баштап 
көөдөнүңү көтөрүп сүйлөчү болдуң, сенин сөзүңү эч ким түшүнбөйт,—деп жооп берди Тереса. 

— Жараткан жалгыз өзү түшүнгөндөн кийин мага ошол жетишет,— деп жооп берди 
Санчо,—анткени, дүйнө жүзүндөгүнүн баарытеңтүшүнүктүү. Жоого аттанууга даяр болгондой 
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кылып сур эшекти бир нече күнү жакшылап багып беришиң керек, сага мына ушуну 
айтмакчымын. Сулуну эми ага эки эсе бер, ээр токумун жана башка жабдыктарын карап көргүн, 
анткени биз кыз тоюна бараткан жерибиз жок. Биздин алдыбызда бүт жер жүзүн кыдырып 
чыгуу милдети турат жана дөөлөр, кереметтер менен күч салышуу, чырылдаган, айкырган, 
мөөрөгөн жана ач кыйкырык үндөрдү угууга туура келет. Эгерде биз качыр айдоочулар, 
койчулар жана бошотулуп жиберилген каторжниктер менен кездешпей турган болсок, мунун 
бардыгынын тең эч кандай кыйынчылыгы жок эле. 

— Жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын ат кошчулары нанды азаптозок көрүп жатып жей 
турганын көрүп турам. Силерди ушундай балээден куткар деп жаратканга жалбарам,—деди 
Тереса. 

— Чынымды айтып коёюн,— деп жооп берди Санчо,— жакын аранын ичинде аралдын 
губернатору болом деп ишенбесем, анда укмуштуу жаңы окуяларды издеп аттанганча өлүп 
калганым жакшы. 

— Тилиңе жара чыксын,— деп кыйкырып жиберди Тереса.— Сен деги эмне деп жатасың, 
кой андай дебе, өлбө, күн көрө бергин! Өлбөй күн көрө бер, губернаторлугуң жерге кирип 
кетсин. Сен энеден губернатор болуп туулган эмессиң, бүгүнкү күнгө чейин губернатор болбой 
эле күн көрүп келдик, ажалың келсе тиги дүйнөгө губернатор болбой эле кете бересиң, жарык 
дүйнөдөгүлөрдүн бардыгы тең эле губернатор эмес, ошондуктан ар кимиси өз алдынча күн 
көрүп жатышат, ошондой болсо да аларды адам деп эсептешет. Бирок байкагын, Санчо, эгерде 
кокустан губернатор болуп кала турган болсоң, анда мени жана балдарыңы унутпагын. Эсиңде 
болсун, Санчико он бешке чыкты; ал эми мектепке барып окушу кереш аббат-ага аны эптеп 
болсо да поп кылам деп убада берген. Кызың Марисанчаны жакында күйөөгө берүү керек, муну 
да унутпагын. 

— Чын сөзүм,— деп жооп берди Санчо,— эгер жараткан алда таала мага губернатор 
сыяктуу бирдемени жиберсе, анда мен Марисанчаны жогорку даражалуу төрөгө күйөөгө 
беремин, андан кийин аны сеньора гана деп атап калышат. 

— Жок, андай болбойт,— деп жооп берди Тереса,— аны карапайым гана адамга күйөөгө 
бергин, ал баарынан жакшы болот. Эгерде жыгач башмактын ордуна—такасы кере карыш 
туфли кийсе, сур ноотудан тигилген юбканын ордуна — фижма жана жибек көйнөк кийсе, жана 
Марикиден сеньора кызга айланып кетсе, анда ал таптакыр эмне кылаарын билбей 
шашкалактап, ар бир кадам сайын сызга олтуруп кала берет. Жөнөкөй кыз экенин элдин баары 
билип коёт. 

— Үнүңдү бас акмак,— деп Санчо бөлүп кетти,— жибек менен баркут кийип эки, үч жылча 
жүрө берсин, анан атактуулук менен шаан-шөкөттүүлүктү үйрөнүп кетет, эгер үйрөнбөгөн 
күндө да эч балээ жок! Бай кыз болсо болгону, башкасы жерге кирсин. 

—Жылкыңа ченеп ышкыр, мурдуңа ченеп бышкыр деген бар эмеспи Санчо,— деп жооп 
берди Тереса,— моюнуңду жогору бийик созбогун анан: кошунаңдын баласынын мурдун сүрт 
да, аны өз үйүңө алып кир— деген макалды унутпагын. Марисанчаны графка же болбосо 
рыцарга күйөөгө берүүнү кубаныч деп ойлойсуңбу? Анан ал Марисанчаны мужиктин кызы, 
атаң кул, энең күң деп кекетип жүрсө жакшы болобу? Жок, андай болбойт, Санчо, кызымды 
мен ал үчүн чоңойткон эмесмин. Андан көрө, Санчо, акчаны көбүрөөк тап, аны күйөөгө берүү 
менин ишим. Бул жерде, биздин кыштакта өзү иштеп жүргөн, дени соо бир жигит бар, биз 
баарыбыз тең аны билебиз, ал биздин кызыбызга көз салып жүрөт. Экөө курбу, ошондуктан ага 
тийсе бактылуу болот. Алар дайыма биздин көз алдыбызда турушат, баарыбыз: ата-энелер, 
балдар, күйөө жана неберелер бирге болушат, мына ошентип дүйнөнүн ракатын көрөбүз. 
Борборго же болбосо бир зор ак сарайга барып күйөөгө тийбей эле коёт, анткени ал жердегилер 
анын сөзүнө түшүнбөйт, жана өзү да эчтеке түшүнбөй дал болуп калат. 

— Оозуңду бас уяты жок десе!—деп кыйкырып жиберди Санчо. —Атактуу бир таксырга 
кызымды күйөөгө берейин десем, сен эмне тоскоолдук кыласың, муну сен кайдан ойлоп 
таптың? Биздин неберелёрибизди сеньор деп аташса ага эмне сенин ичиң күйөбү? Билесиңби, 
Тереса, карыя адамдар: «Колго тийген коёнду коё берген оңорбу» дешет. Бакты-таалай өзүнөн-
өзү келип эшикти каккылап турат, ошондуктан биз аны үйгө киргизип алышыбыз керек; мейли 
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оң жүргөн жел бизди айдап кете берсин. Эгерде мен кирешелүү губернаторствону алсам, анан 
жаман турмуштун баткагынан чыксак сен ага кантип раазы болбойсун? Эгерде биз 
Марисанчаны бир атактуу сеньорго күйөөгө берсек анда баары тең сени — сеньора Тереса 
Панса деп атап калышат, чиркөөнүн ичинде сен килемдин үстүндө жаздык жазданып олтуруп 
каласың, мейли биздин селодогу дворяндардын аялдарынын ичи күйүп суктана беришсин. 
Эгерде бул сага жакпаса мурдагы калыбыңда кала бер. Бирок бир нерсени билип кой, Тереса, 
сен кандай айла кылып каршы болсоң да менин кызым Марисанча графиня болот. 

— Сен эмне деп жатканыңы ойлоп көрчү Санчо! — деди Тереса.— Ай ушул графствоң 
биздин кызыбыздын башына түшкөн балээ болуп жүрбөсүн деп корком. Оюңа эмне келсе, 
ошону оттой бер, мейлиң герцогко, же принцке күйөөгө бер, бирок буга мен эч макул эмесмин 
деп айтып коёюн. Мен жөнөкөй, карапэйым адаммын, ошондуктан чычайганга чыдай албайм. 
Мени чиркөөгө алыпбарып ырым-жырымдап жатып Тереса деп ат коюптур, бул ысым 
карапайым жана туура коюлган, дон-пон деген сыяктуу ар түрдүүлөп. кооздогону жок. Менин 
атамдын аты Каскахо эле, кыз кезимде мени да Тереса Каскахо дешчү, эми мен Тереса Панса 
болуп калдым. Ушул атка өзүм ыраазымын, ошондуктан мага дон-пондордун бирөөнү кошуп 
атоого таптакыр каршымын. Мен жөнүндө ушак сөздөрдү жактырбайм,— эгерде мен графиня 
же губернатордун аялы болсом, ошол замат эле: «Тетиги доңуздун чычайып калганын 
карасаңар, кечээ эле эртеден кечке чейин кендир тытып, бүркөнгүчү жок, анын ордуна этеги 
менен башын калкалап чиркөөгө барып жүргөн болчу, эми бүгүн фижма жана саймаланып 
тигилген кооз көйнөк кийип кекирейип калган тура» дешет. Азырынча алда таала мени 
акылыман ажырата элек, ошондудтан буга баргым келбейт. Курбум Санчо, сен губернатор, 
граф болуп жана каалаганыңча чычая бер. Бирок энемдин өмүрү менен ант берип айтып коёюн, 
мен да, менин кызым да өзүбүздүн кыштактан башка жакка жылбайбыз; көңүлү туура, адал аял 
үйүндө олтурат, ар кандай иш ал үчүн майрам. Укмуштуу окуяларды издеп өзүңдүн дон 
Кихотуң менен бара бер да, биздин оор турмушта турган энчибизге тийбегин. Жараткан жардам 
берсе, ак ниеттүү өмүр сүрөбүз. Баса, сенин таксырыңа дон деген наамды ким чиркештирип 
коюп жүрөт? Анткени өз атасы да, чоң атасы да дон болгон эмес эле го. 

— Сенин башыңа жин орношуп алгансыйт,— деп жооп берди Санчо.—Кудай сактай көр, 
сен эмнелерди айтып келжиребедиң, бирок алардын баш, аягы кайсы экени белгисиз! Бул жерде 
кайдагы бир Каскахону, кийим-кечектерди, макалдарды жана кекирейгендерди айтуунун эмне 
кереги бар эле? Акмак жана караңгы аял бери келчи! Эгерде мен өзүмдүн кызым башын ылдый 
каратып мунара ылдый куласын, же дүйнөнүн жүзүн кыдырып кайырчы болуп кетсин деп 
жатсам, анда иш башка го. 

 

 
Бирок мен, аны атактуу сеньоранын даражасына жеткирип, баркутжаздык таяңып, 

көйкөлгөн килемдин үстүнө олтургузуунун камын ойлоп жатсам, сен эмнеге жулкунасың? 
Түшүнбөй койдум. 

— Эмне үчүн жулкунуп жатканымы билесиңби, Санчо? — деп жооп берди Тереса.—
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Анткени мындай деген макал бар: «Көйнөк адамды көркүнө да чыгарат, көйнөк жылаңачтап да 
салат». Кембагалдарга элдин көзү түшпөйт, ал эми байлардан көзүн айырбайт. Эгерде ал бай 
кечээ эле кембагал болсо, анын үстүнө ушак жаайт, анткени биздин көчөдө ушакчылар бал 
челектин ичиндеги аарыдай эле бар. 

— Сабыр кыл Тереса,— деп жооп берди Санчо,— менин сөзүмө кулак салчы. Мындай 
сөздү сен өмүрүңдө уккан эместирсиң. Кыскасы ал менин өзүмдүн сөзүм эмес, өткөн майрамда 
биздин селодо болгон үгүтчүатанын сөзү. Ал үгүтчү-атанын, өткөндү эске түшүргөнгө 
караганда мына ушул азыр көз менен көрүп тургандарыбыз күчтүү таасир кылат деп айтканы 
эсимде. Ошондуктан өтө жакшы кийинип, жана бир топ кызматкерлери курчап алган атактуу 
адамды көрөр замат биз аны урматтайбыз. Кечээ эле ал оор турмушта кембагал болуп жүргөнүн 
көргөнбүз, бирок баары бир биз ага таң калбайбыз, анткени ал анын өткөндөгү абалы, бирок 
азыркысынын биздин көз алдыбызда көрүнүп тургандагысынын мааниси чоң. Эгерде тагдыр 
адамды жаман турмуштан жакшы турмушка жеткирип салса, ал адептүү да, жоомарт да жана 
сылык болуп да калат, ошондуктан анын ким болгонун эч ким ойлобой да калат, Тереса, сен ага 
ишенип койсоң болот, антмек түгүл кайта жаман ойлуу ичи тарлардан башкасынан бардыгы 
урматтап калышат. 

— Санчо, сенин айткандарыңа түшүнбөй койдум,—деп жооп берди Тереса, оюңа келгенин 
оттой бер, үгүт-насааттарыңы айта берип менин башымды айландырбагын. Эгерде өзүңдүн 
ойлогон оюңан айтпай турган болсоң, анда... 

— Айтпай турган эмес, кайтпай — деп айтыш керек, Тереса,— деп Санчо анын сөзүн бөлө 
сүйлөдү. 

— Мени менен талашпай эле кой,—деп жооп берди Тереса.— Мен кудайга жаккандай 
кылып сүйлөйм, бирок аркы-беркисин териштирип сүйлөй албайм. Эгерде сен кандай гана 
болбосун губернаторлукту албай койбойм деп көжөрө турган болсоң, мен кайталап айтып 
коёюн, анда уулуң Санчону кошо ала кет, анткени убакытты өткөрүп жибербей аны бул ишке 
үйрөтүш керек, себеби балдары атасынын өнөрүн үйрөнүп, мураска алып калууга тийиш. 

— Мен губернатор болгондон кийин, ага почто үчүн дайындалган аттарды, сага болсо акча 
жиберем,— деп жооп берди Санчо.— Албетте акчага муктаж болбойм, губернатордун акчасы 
жок болгон күндө да, ага өз ыктыяры менен карыз берүүчүлөр четтен табылат. Мурда бала 
кандай турмушта тургандыгы билинбегендей кылып жакшылап кийиндирип кой. 

— Сен иши кылып акча жиберчи, мен аны жылуулап жасантып кийинтип коём,— деди 
Тереса. 

— Акыры барып, биздин кызыбыздын графиня болушуна макул болдуңбу,—деди Санчо. 
— Кызымдын графиня болгонун көргөн күнү эле, мен аны бул дүйнөдөн көчтү деп 

эсептейм,— деп жооп берди Тереса.— Бирок, сен ойлогонуңдай оттой бер, биз аялдар акмак 
болушса да күйөлөрүбүзгө баш ийишибиз керек. 

Ушул сөздөрдөн кийин ал чын эле Марисанча дүйнөдөн кайткан өндөнүп ыйлай баштады. 
Мен Марисанчаны акыры графка күйөөгө беремин, бирок анын тагдырын ордунан чыгаруу 
үчүн убакытты созом деп ал Тересаны сооротууга аракет кылды. Алардын аңгемеси мына 
ушуну менен бүттү, ал эми Санчо болсо жолго чыгууну сүйлөшүү үчүн дон Кихотту көздөй 
кетти. 
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35-Г Л А В А. Мында ушул тарыхтын ичиндеги эң маанилүү главалардын 
бири —дон Кихот, анын жээни жана кызматкер аялы үчөөнүн ортосунда 

болгон аңгеме жөнүндө баяндалат 
 
Санчо Панса өзүнүн жубайы Тереса Панса менен ангемелешип жаткан кезде дон Кихоттун 

жээни менен кызматкер аялы да ишсиз карап олтурушкан жок. Өздөрүнүн бир чети таекеси, 
бир чети таксыры болгон дон Кихоттун, кара жолтой окуяларды издеп дагы кайтадан 
жортуулга чыгууга даярданып жатканын түрдүү белгилеринен билип коюшту. Мына 
ошондуктан алар аны мындай зыяндуу ойдон алагды кылууга ар кандай жол менен арйкет 
кылышты. Бирок алардын айткан акылы куру талаада чыккан жаңырыктай болуп жатты, 
анткени дон Кихот эч бир сөз уккусу келбеди, өзүнүн ойлогонун бербеди. Акыры кызматкер 
аял айтып жаткан себептеринин бардыгы тең түгөнүп, суусагандан кийин, мындай деп 
кыйкырды: 

— Чын айтам, сеньор, урматтуу таксыр, эгерде сиз үйдө тынч эле олтура бербей, өкүнбөгөн 
адамдай болуп каргыш тийген окуяларды издеп тоо-ташты аралап сенделип жүрмөк болсоңуз, 
анда мен өкүрүп бакырам, сизди койдуруп, үйдөн чыгарбаңыздар деп кудайга жана королго 
даттанам. 

Буга дон Кихот төмөнкүчө жооп берди: 
— Экономка, сенин арыз-муңуңа кудайдын эмне деп жооп берерин билбейм, ошондой эле 

королдун да кандай жооп айтарын билбейм. Эгер мен королдун ордунда болсом, ар тараптан 
жамгырдай жаадырган мааниси жок сан жеткис өтүнүчтөргө жооп бербей коёт элем. Ансыз 
деле королдун иши көп. элдин арызданып айткан сөздөрүн угуп, анын баарына тең жооп берүү, 
ишинин эң кыйыны болуп эсептелет. Ошондуктан мен өзүмдүн иштерим менен анын мазесин 
албас элем. 

Муну уккандан кийин экономка: 
— Король турган борбордо жортуулдап жүрүүчү рыцарлар барбы ушуну айтыңызчы 

сеньор? — деп сурады. 
— Ооба, бар, өтө көп, алар королдун ак сарайын көркүнө келтирип туруу үчүн жана 

королдун бийлигинин баркын сактоо үчүн кызмат кылышат,—деп жооп берди дон Кихот. 
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— Эгер андай боло турган болсо, анда жай баракат борбордо жашап туруу менен биздин 
королго эмне үчүн кызмат кылгыңыз келбейт? 

— Урматтуу экономка, муну байкап койгун,—деп жооп берди дон Кихот,— рыцарлардын 
бардыгы тең эле королдун ак сарайында кызмат кыла албайт, анан ак сарайда кызмат 
эткендердин бардыгы тең эле жортуулдап жүрүүчү рыцарь боло алышпайт. Албетте, королдун 
ак сарайында кызмат кылган рыцарь жортуулдап жүрүүчү рыцарга караганда жайбаракат, 
сонун турмушта турат. Королдун ак сарайында кызмат кылган рыцарь ак сарайдын ичинде жай-
баракат олтурат, даамдуу, таттуу тамак жейт, уйкусу канганча уктайт, а эгер жортуулга 
чыккысы келсе география картасын жая салып, керектүү жерлерин сөөмөйү менен көрсөтүп, 
бүт жер жүзүн кыдырып чыгат; мында эч кандай тобокел, эч кандай коркунуч жок, анын үстүнө 
бул абдан эле арзан түшөт. А биз, жортуулдап жүрүүчү рыцарлар ысыкка күйүп, суукка тоңуп, 
жаан-чачын, бороон-чапкындын астында калып, күн-түн дебей ач-жылаңач жүрүп, жердин 
жүзүн өз бутубуз менен өлчөп чырабыз. Биз душманды картинкадан гана көрүп тим бол. 
бостон, бетме-бет кездешебиз. Ыгы келе калган кезде биздин найзабызга караганда анын 
найзасынын узун-кыскасына, сыйкырдуу тумарынын баржогуна, кылычы арбалганбы-жокпу 
анысына карабай кол салабыз. Кимибиз күндү карап туралы деген маселени талкуулап 
жүрбөйбүз, жана королдордун ак сарайында кызмат кылган рыцарлар жекеме-жеке чыкканда 
алардын ортосунда кабыл алынган ар түрдүү башка адаттарды сактабайбыз. Биз мындай майда-
чүйдө ишке такыр убактыбызды кетирбейбиз. Жортуулдап жүрчү рыцарь, баштары булуттан  

 

 
 

ашып, буттары эң зор эр жүрөктүк менен аларга кол салып, үстүндөгү кийимдери 
кандайдыр бөтөнчө бир балыктын седепчелеринен тигилсе да (бул седепчелер алмаздан да 
катуу болот дешет), Дамаскнин болотунан сугарылып жасалган курч кылычтар менен 
куралданышса да аларды көз ачып-жумчуга жеңип чыгат. Ошондуктан мамлекетти 
башкарчулар жортуулдап жүрүүчү рыцарларды башкалардан артык көрүп урматтаса адилеттүү 
иш болор эле. Көп королевстволор өздөрүнүн жашап тургандыктары үчүн жортуулдап 
мунарадай келген, колдору чоң кемелердин мачтасы сыяктанган, ал эми көздөрүнүн чоңдугу 
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тегирмендин ташындай болуп печкадагы эритилген айнектей балбылдаган ондогон дөөнү 
көргөн кезде такыр кебелип да койбойт. Мына ушундай укмуштарды кезиктирүү менен 
жортуулчу рыцарь жүрүүчү рыцарлар милдеттүү экендиктерин биз тарыхтан бекер жеринен 
билген жокпуз да. Мен мунун бардыгын айтып жаткан себебим бар, королдун ак сарайында 
иштеген рыцарларга караганда жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын атагы алда канча урматтуу 
экенин сени түшүнсүн дейм.  

— Менин урматтуу таксырым,— деп кыйкырды жээни,— жортуулдап жүрүүчү рыцарлар 
жөнүндөгү тарыхтын бардыгы тең эле тамсил жана ойдон чыгарылып жазылган калп экенин 
түшүнсөң боло! Чынында ал китептин бардыгын тең өрттөш керек эле, же болбосо жок эле 
дегенде ошого ылайыктуу экендиги дароо көрүнүп турсун үчүн маскаралап турган тамга басуу 
керек. 

— Сен менин жээним, эжемдин кызы болгондугуң үчүн алдага алкыш айт, болбосо динди 
маскаралап айткан сөздөрүң үчүн бүткүл жер жүзү билгендей кылып жазалайт элем. Ушундай 
болууга мүмкүнбү? Көк жөтөлгө туруштук бере албаган жаман кыз, жортуулдап жүрүүчү 
рыцарлардын тарыхын айыптагысы келгенин көрсөң! Эгер ушул сөздү укса сеньор Амадис 
эмне дээр эле! Балким ал сенин кылган күнөңдү кечирип коёр беле, анткени ал өз заманындагы 
өгө кичи пейил жана сылык, ошону менен бирге кыз аттуунун бардыгын канатынын астына 
калкалап калчу рыцарь болгон. Эгерде сенин айткан сөздөрүңү башка бирөө угуп калса, жаман 
абалда калат элең, анткени рыцарлардын бардыгы тарбыя көргөн жана адептүүлөрдөн эмес. 
Алардын арасында адепсиз-наадандар жана оройлор да бар. Өзүн рыцармын деп атагандардын 
бардыгы тең эле бул атакка татыктуу эмес. Алардын кээ бирөөлөрү нагыз алтындан, башка 
бирөөлөрү жалган алтындан жасалган, бирок мындай караганда алар рыцарь эле көрүнөт, бирок 
чындыгында бардыгы эле андай эмес. Өздөрүн рыцарь деп көрсөтүү үчүн жан талашкан теги 
жаман адамдар да бар. Карапайым адамдай болуп көрүнүүгө күчүнүн бардыгынча аракет 
кылган атактуу рыцарлар да бар. Биринчилери даңктын жана жакшылыктын жардамы менен 
көтөрүлөт; экинчилери начарлыктын жана кемчиликтин натыйжасында төмөндөйт. 

— Жараткан кечире көр! —деп үнүн бийик чыгарды жээни,— таяке сиз өтө көп билет 
экенсиз, кереги тийген кезде үгүтчү-ата же илимпоз болсоңуз боло турган экен, бирок картайып 
күчүңүздөн тайып калсаңыз да өзүңүздүн эрдигиңиз жана күчүңүз жөнүндө кеп кылуу менен 
сокур сезимге дуушар болуп олтурасыз. Өзүңүз бир топ жылдан бери бүкүрөйүп калганыңызга 
карабай дүйнө жүзүндөгү кыйшыктардыи бардыгын түзөткүңүз келеби. Сиз өзүңүздү 
рыцармын деп айтып жатасыз, бирок мунуңуз калп, аңгеменин башы мына ушунда болуп 
жатат; рас, идальго кээде рыцарь боло алат, бирок кембагал киши эч качан боло албайт! 

— Сенин айткан сөздөрүндө анча-мынча чындык бар,— деп жооп берди дон Кихот.— 
Бирок менин сөзүмү жакшылап угуп турчу. Албетте сеники ырас—мен кембагал идальгомун. 
Бирок, бул мени рыцарь боло албайсың дегендикке жатпайт. Ырас, кембагал адамдын жалпыга 
таанылышы кыйын. Атактуу адамдардан болбосоң өзүнүн теги жагынан дүйнөдөгү улуу 
адамдардын катарынан орун ала албайт, эгер бай болсоң чексиз март болуу атагын алуудан 
алыс турат. Кембагал рыцарь үчүн бир гана жол бар, ал жол, жакшылык кылып даңкка ээ болуу, 
жалпы элге таанылуу. Ал, адептүү, тарбыя көргөн, сылык жана элпек болушу керек; 
ырайымдуу болуунун ага бөтөнчө мааниси бар, анткени эгер ал кембагалга кубанып туруп эки 
мараведис акча берсе, бардык жерде дуулдатып жайган байлардын берген кудайысадагасынан 
ашып түшкөн марттык болот. Ушундай жакшылык кылган иштери менен ал жакшы даңкка ээ 
болот да, ар бир адам аны мыкты адам деп билет. Мына ошондон кийин гана ал байлык менен 
урмат жөнүндө ойлой алат. Ал экөөнө жетүү үчүн эки жол менен баруу керек: ал жолдун бири 
илим, экинчиси согуш иши. Илимге караганда согуш ишине каныккам, жана шексиз эле Марс 
планетасынын астында туулгамын. Ошондуктан мен согуштук даңкты тандап алам да, бүткүл 
дүйнө жүзү мага каршы болсо да ошол жол менен барам. Алда тааланын өзү каалап, тагдырым 
буйруп, акыл-эсим талап кылып, ой-пикирим ошону деп дегдеп алган иштен баш тарткын деп 
үгүттөп бекер эле убара болбогун. Жортуулдап жүрүүчү рыцарлар кыйналып-кысталып эмгек 
кылып, ар түрдүү коркунучтарга дуушар келээрин билемин, бирок бул тобокелдин өтө жыргал 
турмушка алып келерин да билемин. Жакшылыктын жолу тар, ал эми жамандыктын жолу 
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болсо өтө кең болот. Бирок жамандыктын көйкөлүп жаткан кең жолу өлүмгө алып барат, ал эми 
жакшылыктын жалгыз аяк, тар жолу болсо узак жашай турган өмүргө алып келет. Биздин 
кастильялык улуу акындын сөздөрүн эстеп коюңуз: 

 
Аска-тоонун арасында жол жатат, 
Андай жол атак-даңкка алып барат. 
Кимде-ким коркпой-үркпөй бара берсе, 
Дал ошонун өзүн жетип табат. 
 

— Олдо мен байкуштун шору ай!—деп кыйкырды жээни.— Менин таякем өзүнүн сөзүн ыр 
менен аяктадың. Ал, өзүнүн билгенинин бардыгын иштей да билет. Эгер ал үй кургусу келсе, 
кээ бирөөлөр тооккананы кура койгондой эле опоңой үй курар эле, мен ошого мелдешем. 

Нак ушул кезде каалга түкүлдөп калды. 
— Сен кимсиң? — деп сурады жээни. 
— Менмин, Санчомун,— деп жоп берди. 
Санчомун деген үндү угаар замат кызматкер аял кетип калууга шашты. Анткени ал Санчо 

Пансаны аябай жек көрчү, ошондуктан аны көргүсү келген жок. Жээни эшикти ачты, дон Кихот 
чыга келип, өзүнүн ат кошчусун кучагын жайып тосуп алды. Андан кийин экөө бөлмөнү жаап 
жалгыз калышты, ошентип экөөнүн ортосунда кызуу ангеме башталды. 
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З6-Г Л А В А. Мында дон Кихот менен Санчо Панса экөөнүн ортосунда 
эмне болгондугу жөнүндө жана башка таң каларлык окуялар жөнүндө 

баяндалат 
 
Дон Кихот менен Санчо Панса бөлмөнү жаап бекинип алышканын көргөндөн кийин, 

рыцарь менен ат кошчу экөө эмне жөнүндө кеңешип жатканына кызматкер аял ошол замат 
түшүнө койду. Чочулап жана капа болуп кайгырьш, эмне кыларын билбей тынчы кетип 
желеткесин жамына коюп баккалавр Самсон 'Карраскону көздөй чуркады; таксырынын жаны 
досу ага сөзмөр эмедей көрүнгөн, ошондуктан мындай эселек иштен баш тартууга дон Кихотту 
үгүттөй алат деп ойлогон.  

Карраско өзүнүн короосунда ары-бери басып жүргөн эле; кызматкер аял көзүнүн жашын 
көлдөтүп, анын жанына чуркап барды да, энтиккен бойдон анын бутуна жыгыла кетти. Самсон 
анын мындай түрүн көрүп, сурап калды: 

— Сизге эмне болду, сеньора экономка? Эмне болуп кетти? Шайыңыз ооп калган экен деп 
ойлоого болот. 

— Эчтеке болгон жокмун, сеньор Самсон, таксырым кетип жатат, балким кететко... 
— Ал кимди таштап кетип жатат?—деп сурады Самсон.— Ал эмне, өзүңүн денесин таштап 

кетип жатабы? Жыгылып түштүбү? 
— О, жок, өзүнүн денесин эмес, бизди таштап кетип жатат,— деп жооп берди ал.— Ал 

бизди таштап коюп, укмуштуу окуяларды издеп дагы сапар чегүүгө ой кылып жатат деп 
айткым келет кымбаттуу сеньор баккалавр. Муну укмуштуу окуя деп атаганын кудай билбесе, 
башка эч ким билбейт. Биринчи жолу көк ала койдой союлуп эшекке артылып келди, өңү 
сапсары, өзү апарык, көздөрү үңүрөйүп ичине кирип кеткен эле, аны өгүз арабага да салып 
алып келишти, муну көргөндө өзүн тууган энеси да тааныбай калмак. Ага бир аз кубат бериш 
үчүн алты жүздөн ашуун жумуртка жок кылдым. Буга, жараткан алда, кошуналарыбыз кала 
берсе мага калп айтпай турган менин тоокторум күбө болот. 

— О, мен аларга толук ишенем,— деп жооп берди баккалавр.— Сиздин тоокторуңуз абдан 
жакшы, анын үстүнө семиз жана тарбыя көргөн эмелер, ошондуктан калп айтканча алардын 
жарылып өлгөнү жакшы эмеспи. Ошентип, сеньора экономка, сиз сеньор дон Кихоттун жаңы 
иш баштап жатканына чочулап жаткан турбайсызбы? 
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— Ооба, сеньор,— деп жооп берди экономка. 
— Андай болсо, чочулабай эле коюңуз, үйүңүзгө бара бериңиз, мага бир шамшум эте 

турган ысык тамак даярдап коюңуз, жолдо баратканыңызда олуя Аполлонияга дуба кылыңыз,— 
деди баккалавр.— Мен азыр сиздикине келем, укмушту ошондо көрөсүз. 

— Күнөкөр жаным ай! — деп жооп берди экономка.— Сиз мага Аполлония олуяга дуба 
кыл деп буйрудуңузбу? Аполлония олуя тиш ооруга гана жардам берет эмеспи. Менин 
таксырымдын тиши өз жайында, башы гана жайында эмес. 

— Сеньора экономка, мен эмне деп айтканымы өзүм түшүнөм. Мени менен талашпаңыз. 
Менин Саломанкалык баккалавр экеним сизге белгилүү го, демек мени менен талашууга 
болбойт,— деп жооп берди Карраско. 

Экономка өзүнүн жолуна түштү, ал эми баккалавр болсо ошол замат эле бечара идальгонун 
ойлогон жаңы иштери жөнүндө сүйлөшүү үчүн попту көздөй жөнөдү. 

Нак ошол кезде дон Кихот менен Санчо Панса алдыда турган сапар чегүүнүн ийне-жибине 
чейин калтырбай кызуу талкуулап жатышкан болчу. 

Санчо өзунүн таксырына: 
— Сеньор урматтуу таксыр, сиз кайда барсаңыз, мен да ошол жакты көздөй сизди ээрчип 

барууга милдеттүүмүн деп мен акыры аялыма сүйлөп бере алдым,— деди. 
— Сен сүйлөп бербестен, түшүндүрүп беришиң керек эле, Санчо,— деди дон Кихот. 
— Урматтуу таксыр, менин сөзүмдү жөндөбөңүз деп бир, эки жолу сизден өтүнгөнүм 

эсимде,— деди Санчо.— Эгерде менин эмне айтып жатканыма түшүнбөй турган болсоңуз:
 «Санчо—шайтан мен сенин сөзүңө түшүнбөй койдум» деп айтыңыз деди. Эгер мен 
жакшы тиешелүү сөздөрдү таап айта албасам, ошондо менин сөздөрүмө түзөтүү киргизиңиз. 
Мен өзүм ыкка көнгүч кишимин. 

— Санчо мен сенин айтканыңа түшүнбөйм, «мен ыкка көнгүч кишимин» дегениңи 
билбейм,— деди дон Кихот ошол эле замат. 

— Ыкка көнгүч дегеним өзүм кандай болсом дал ошондой дегенди билдирет,— деп жооп 
берди Санчо. 

— Эми мен ого бетер түшүнбөй калдым,— деп дон Кихот ага макул болгон жок. 
— Эгер сиз менин айткан бул сөздөрүмө түшүнбөй койсоңуз, анда мындан артык кылып 

түшүнүктүү кылып айтууну билбейм,— деп жооп берди.— Билбейм, бар болгону ушул. 
Жараткан өзүң кечирип кой! 

— Болуптур, сенин эмне айтарыңы мен билип койдум,— деди дон Кихот,— мен аябай ыкка 
көнгүч, жоош жана жумшак кишимин дегени турасың, эмне деп айтсаңыз ошонун баарын тең 
иштейм, сиздин түзөтүүлөрүңүздүн баарына тең макул болом деп айткан турасың го. 

— Сиз баарына тең дароо эле түшүнө койдуңуз жана дагы бирдемелерди сандырактап 
айтып жибербесе экен деп мени чаташтыргыңыз келгендигине мелдешип коём,— деди Санчо. 

— Мүмкүн,— деп жооп берди дон Кихот.— Кана, Тереса эмне деди? 
— Таксырың менен байланышыңды чыңда, анткени калам уч менен жазылганды балта 

менен чаап сала албайсың, эгер картаны көтөргөндөн кийин аны кайта аралаштырууга болбойт, 
эртеңки куйруктан азыркы өпкө жакшы, деди Тереса,— деп жооп берди Санчо.— Аялдардын 
айткан акылынын баасы жок экенин билем, бирок аны укпай койгон адам акмак. 

— Сенин айткандарыңа макулмун,— деп жооп берди дон Кихот.— Айткын, уланта бер, 
достум Санчо, сенин бүгүн айткан ар бир сөзүң бермет. 

— Иштин жайы мында,— деп сөзүн улады Санчо,— баарыбыз тең бир кезде өлөбүз. Муну 
сиз менден жакшы билесиз; бүгүн тирүү болсок, эртең өлөбүз; козу койдон узак жашабайт; бул 
дүйнөдө эч ким жараткандын жазып койгонунан ашык бир саат да өмүр сурө албайт; өлүм 
деген саңыроо болот, анан ал биздин өмүрүбүздүн каалгасын каккылап турганда дайыма 
шашып-бушуп жүрөт; аны эч ким токтото албайт, дуба да, күч да, падышанын аса-мусасы да, 
улукмандар да токтото албайт, бардыгы тең мына ушундай дешет, чиркөөдө да бизди дал 
ушундайга үйрөтүшөт. 

— Мунун баары тең чын, бирок эмнеге кыйыштырып айтып жатканыңы түшүнбөйм,— деп 
жооп берди дон Кихот. 
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— Мен муну, урматтуу таксыр, сиз мага айлык акы белгилеп берсеңиз деп жана ал айлыкты 
накта төлөп берсеңиз экен деп айтып жатам,— деди Санчо,— анткени мен сыйлык алам деп 
кызмат кылбайм, себеби ал зарыктырып жатып же убагы өтүп кеткенден кийин колго тиер, же 
таптакыр тийбей калышы да мүмкүн. Аз да болсо колдо болсо, ары жагына жараткан жардам 
берет. Бир сөз менен айтканда аз болсо да, көп болсо да менин акым канча болот, ошону. 
билгим келет: анткени тоок данды бирден чокуса да курсагын тойгузуп алат, аз да болсо көп 
болсун, «аздан» «көп» курулат, аз да болсо тапканың болсо көңүлүң ток болот. Албетте, эгер 
кокустан болуп кетсе, убада кылган аралыңызды мага сыйлык кылып бере турган болсоңуз 
(бирок буга мен анчалык деле ишенкиребейм) анда мен кайырын-чайырын чыгарып ач көздүк 
кылбайм. Эгер ошол аралдын кирешесинен менин айлык акымды кармап калгыңыз келсе, анда 
мен сизге бир сөз да айтпайм. 

 

 
 

— Мен сенин оюңду түшүндүм,— деп жооп берди дон Кихот,— сенин ой-пикириңин ичине 
кирдим: сен макалдарды айтып жаанын огун кимди көздөй мээлеп жатканыңы билем. Санчо 
менин сөзүмө кулак салчы, эгер жортуулдап жүрүүчү рыцарлар жөнүндөгү романдарда 
жортуулдап жүрүүчү рыцарь өзүнүн ат кошчусуна айлык акы төлөгөн деген бир эле далил 
эсиме түшсө, анда мен кыңк-мыңк дебей эле сага айлык дайындап берер элем. Мен ал 
романдардын бардыгын тең, же дээрлик бардыгын тең окуп чыктым, бирок, бул жөнүндө ал 
романдардын бир да бирөөндө айтылбайт, айтылганы эсимде жок. Өздөрүнүн кылган 
кызматтары үчүн сыйлык алгандары мага белгилүү. Алар өздөрү күтпөй турган жерден эле 
тагдырдын коёнун колго түшүрүп алышат да, ошентип ал ат кошчуларга арал же ошо сыяктуу 
дагы бирдемрлерди сыйлык кылып берген,. же болбосо жок эле дегенде сеньор деген наамга 
жеткирген. Эгерде ушундай үмүт сага жетиштүү болсо Санчо, сен да ийгилик болгон кезде 
кызматка мага кайтып келесиң. Эгерде мени жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын байыркы үрп-
адаттарын бузат деп ойлосоң, анда жаңылышканың. Ошондуктан, достум Санчо, үйүңө баргын 
да менин пикиримди өзүңдүн Тересаңа айт. 

Эгер сен анын макулдугу менен сыйлык алуу үчүн үмүттөнүп гана кызмат кылгың келсе — 
кел, мен кош келипсиң деп тосуп алам! Эгерде сен менин тагдырыма ортоктош болгуң келбесе, 
анда үйүңдө кал да, оокатыңда кыла бер. Санчо мына бул макалдарды эстеп койгун: короо 
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болсо, кой өзү эле табылат, жакшы үмүт жаман эчкиден өйдө, дагы — болбогон эмени 
доолашып олтуруп, толгон байлыктан куру каласың. Тууганым Санчо, макалды сенден кем 
билбей турганымы көрдүңбү. Мен мунун бардыгын айтып жаткан себебим бар, анткени сенсиз 
эле ат кошчу табылат, табылганда да балким сага окшогон солдойгон жана келжирек эмес, чын 
берилген жана тырышчаагы табылат. 

Ушинтип айтып дон Кихоттун баш тарткандыгы, бечара Санчонун жүрөгүн аябай өйкөдү. 
Көзү караңгылап, денеси шалдырай түштү, анткени кандай гана кенч болбосун дон Кихот 
менсиз жортуулга чыкпайт деп ишенген болчу. Ал өзүнүн таксырына эмне деп жооп берүүнү 
билбей оңтойсуз абалда, апкаарып бөлмөнүн орто ченинде туруп калды; бирок дал ошол кезде 
Самсон Карраско, экономка жана жээни үчөө кирип келишти; баккалавр мындай эселектик 
ойдон дон Кихотту кандайча кылып үгүттөп койдуңар экен дешип, ошону укмакчы болушкан. 
Көңүлү көтөрүңкү түрдө рыцарга жакындап келип Карраско өткөн жолкудай аны кучактап 
туруп, мындай деп үнүн көтөрүңкү чыгарып сүйлөдү: 

— О, жортуулдап жүрүүчү рыцардын көркү! Согуш ишинин тийип турган нуру! Испан 
элинин атак-даңкы! Улукман кудайдан тилегеним бул, сиздин үчүнчү жолу сапарга чыгууңузга 
тоскоолдук кылгандардын бардыгы тең өздөрүнүн тилегине чаташып калсын, жана алардын 
жаман ойлору ийгиликке ээ болбосун. 

Анан ал экономкага кайрылып сөзүн улантты: 
— Сеньора экономка, эми олуя Аполлонияга дуба кылбай койсоңуз деле болот, анткени 

өзүнүн ойлогон укмуштуу ойлорун иш жүзүнө ашырууну уланта берүү дон Кихоттун 
маңдайына жазылып коюлгандыгы мага белгилүү. Эгерде, жаңы ийгиликтерден баш тартуу 
үчүн бул рыцарды ынандырып үгүттөй баштасам, анда мен зор күнөөгө баткан болоор элем. 
Анткени азыр жортуулдап жүрүүчү рыцардын милдетин аткарууга бир гана ушул акылуу, 
азырынча ал жай-баракат кечигип жаткандан кийин, жетим-жесирлер коргоосуз калып олтурат; 
ошентип көркү көлдөй төгүлгөн, тайманбас сеньор дон Кихот жолго чык! Бир саатка да 
кечикпей, бүгүн эле жолго чыгыңыз. Эгер сиз жолго чыгууга даяр эмес болсоңуз, анда мен 
колуман келгенин баарын тең иштеп, сизге кызмат кылууга даярмын; эгерде сиз муктаж болуп 
турсаңыз, сизге ат кошчу болсом өзүмдү аябай бактылуумун деп эсептээр элем. 

Мындан кийин дон Кихот Санчо Пансага кайрылып сөз айтты: 
— Көрдүңбү Санчо,  ат кошчу мага ар убакта табылат деп айткан жок белем?

 Өзүнүн кызматын мага сунуш кылып олтурган кишинин ким экенин 
көрдүңбү: ааламда жок баккалавр Самсон Карраско, атактуу Саламанский университетинин 
сыймыгы, өзү жаш, дени соо, жайдары, шамдагай, унчукпаган, ысык-суукту көтөрүп, 
ачжылаңачка чыдамкай адам, бир сөз менен айтканда жортуулдап жүрүүчү рыцарга жарай 
турган ат кошчу болоор эле. Бирок, мен керт башымдын жыргалы үчүн илимдин мыктыларын 
жолунан айрып жиберүүгө жараткан уруксат бербейт. Мейли Самсон өзүнүн мекенинде кала 
берсин, ата-мекенинин даңкын чыгаруу менен өзүнүн улгайып калган ата-энесинин даңкын да 
чыгара берсин, ал эми Санчо мени менен бирге жүргүсү келбегенден кийин,  мага туш 
келген ат кошчу менен сапар чегүүгө макулмун. 

— Жок, жок, андай дебеңиз, урматтуу таксыр! — деп көзүнүн жашын көлдөй төгүп 
кыйкырып жиберди Санчо.— Жок, бирге жүрөм! Туз даамын далай эле бирге татып, эми 
көрдүңөрбү кандай экенин деп жүрүшпөсүн. Менин укум-тукумум эч убакта жаманатты болуп, 
өзүнө сөз тийгизген эмес. Бүткүл жер жүзү, бөтөнчө биздин кыштактагылар мен туулган 
Пансанын укум-тукуму ким болгонун билишет. Ошону менен бирге, мыкты иштериңизден 
жана балдай таттуу сөздөрүңүздөн, урматтуу таксыр, сиз мага сөзсүз сыйлык бере 
турганыңызды түшүндүм жана ишендим. Мен аялыма жагынып, көңүлүн алайын деп гана 
кандай айлык акы дайындайдыз деп сурадым. Эгер анын оюна бир деме түшпөсө болгону, 
айтканынан кайтпай эле мени тажатып олтуруп алат. Бирок, деги эркек эркектей, аял аялдай 
болушу керекго; бардык белгилерим боюнча мен эркекмин, ошондуктан үйүмдө да эркек 
болгум келет. Мейли ал, өз алдынча канчалык ачууланам десе ошончолук ачуулана берсин! 
Ошентип, урматтуу таксыр, осуят кагазыңызды жазыңыз, бирок кошумча жаза турганыңызды 
унутпаңыз,— эми тезирээк жолго чыгалык! Сизди жолго чыгууга шаштырып жаткан сеньор 
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Самсон азаптанбай эле койсун. Мен сизге жан-дилим менен, ак кызмат кылууга убада берем. 
Ушул күнгө чейинки жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын бир да бирөөндө да болуп көрбөгөн ат 
кошчу болуп кызмат кылам, сиз аны көрөсүз. 

Баккалавр Санчонун айткан сөздөрүн угуп олтуруп рыцарга мындай ат кошчу толук 
жарашат деген пикирге келди да, жер жүзүндө мындай эселектер эч качан болгон эместир деп 
өзүнчө ойлоп койду. Акыры дон Кихот менен Санчо экөө кучакташып, табышып алышты. 
Баккалаврдын берген кеңеши биздин досторубуз үчүн көз ачыктык менен айтылган кеңеш 
болду, ошондуктан алар үч күндөн кийин жортуулга чыкмакчы болушту. Бир аз зарыл 
нерселерди даярдап алуу керек болду, баарынан мурда маңдай калканчы бар туулга табыш 
керек эле, анткени ансыз сапар тартууга болбойт деди дон Кихот. Самсон, өзүнүн досторунун 
бирөөнөн эң жакшы туулга таап берем деп милдетин мойнуна алды. 

Ошол кезде кызматкер аял менен жээни биздин досторубуздун сөзүн угуп, адегенде аябай 
таң калышты, анан алар кайгыланды, албууттанып кетишти. Баккалавр Карраскону жерден 
алып көргө, көрдөн алып жерге салып каргап-шилеп айткан сөздөрүнө сан жетпейт; алар 
өздөрүнүн чачтарын жулуп, беттерин тытып, жалданып келип ыйлап жаткандар сыяктуу 
өздөрүнүн таксыры өлүп калгансып анын сапар тартып жатканын кошуп ыйлашты. Бирок 
Самсон Карраско экономка менен жээнинин көз алдында чыккынчылык кылганынын себеби 
бар, ал поп менен чач тарач экөөнүн тапшыруусу боюнча иштеп жаткан. Алардын планы 
кайсында экенин китеп окуучулар кийинчерээк билээр. 

Ошентип дон Кихот менен Санчо үч күндөн кийин даярданып бүтүштү. Алар үчүнчү күнү 
кечке маал жарым милче узатып коёюн деген баккалаврдан башка кишилердин көзүнө 
көрүнбөн. Тобосого алып бара турган жолго түшүштү. Санчо баштыгына толтура тамак, 
капчыгына толтура акча салып алган. Ал акчаны дон Кихот ага сактап кой деп берген болчу. 
Коштошордо Самсон рыцарды кучактап туруп, жолуңар болсо да, болбосо да баарын тең 
билдирип тур деп өтүндү. Сурооңузду канааттандырам деди дон Кихот, андан кийин Самсон 
кыштакка кайра келди, а эми жолоочулар болсо улуу шаар — Тобосону көздөй жол тартышты. 
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37-Г Л А В А. Мында Санчо айла-амал менен асылкеч Дульсинеяны 
кандайча кылып сыйкырлагандыгы жөнүндө баяндалат 

 
Баккалавр узап кетип көздөн кайым болуп, дон Кихот менен Санчо Панса экөө жалгыз 

калаар замат Росинант окуранып кишенеп, эшек азынап жиберди. Дон Кихот менен Санчо 
Панса экөө муну жолубуз болот экен деп жоруп коюшту. Эгерде чынын айта турган болсок, 
аттын кишенегенине караганда эшектин азынаган үнү катуу чыкты, ошондуктан Санчо 
таксырыман да мен бактылуу болот экемин деп ой кылды. Бирок, өзүнүн оюн угуза айтууга 
батына албады. Рыцарь менен ат кошчу экөө бир топко чейин унчукпай бастырып олтурушту, 
акыры ал тынчтыкты дон Кихот бузуп, мындай деди: 

— Достум Санчо, эртең Тобосого жетип барарбыз деп ишенем, Жаңы окуяларды издеп 
чыгуудан мурда, ал шаарга барууга ниеттенгеними сен өзүң билесиң. Мен ал жерге баргандан 
кийин ааламда жок Дульсинеядан жолдомо сөздөрдү угам. Анын жолго чыкканда айткан 
жолдомо сөздөрү менен кандай гана коркунучтуу окуя болбосун мен анда жеңип чыгам, 
анткени өзүнүн асылкеч жарынын тилеп берген батасы жортуулдап жүрүүчү рыцарга аябай 
кубат берет, андай кубатты бүткүл дүйнө жүзүнөн таппайсың. 

— Мен да ошондой деп ойлоймун, бирок тилегиңизди тилеп бата ала турган ыңгайлуу 
жерден аны көрө албайсыз го деп шектенем,— деп жооп берди Санчо,— мүмкүн өзүнүн 
батасын мал короосунун дубалынын ары жагында туруп берип жүрбөсүн: анткени сиз мени, 
Сиера Морена тоосунун арасында жасаган өзүңүздүн эселек иштериңизди бүт жазып кат берип 
ага жибергениңизде, мен аны дал ошол жерден көргөн болчумун. 

— Ааламда жок, мактоого сөз жетпеген сулуунун турган жери кантип эле мал короосу 
болуп калсын,—деп дон Кихот үнүн бийик чыгарды.— Сен жаңылышып жатасың, Санчо, ал 
турган жер королдун ак сарайынын галереялары, балкондору, портиктери болушу керек. 

— Андай болушу да мүмкүн, урматтуу таксыр,— деп жооп берди Санчо Панса,— балким 
галереялар чыгар, бирок мен эсимден танып калбасам эле ал мага мал короосу болуп көрүнгөн 
болчу. 

— Эмнеси болсо да ошол жерге барабыз, Санчо,— деди дон Кихот,— мен аны —терезенин 
түбүнөнбү, дубалдын жанынанбы, жылчыктанбы же бак жакка караган терезенин торунанбы, 
айтор, кай жерден карасам да баары бир: анын сулуулугунун тырмыктай эле нуру мага тиери 
менен, мен ошол замат эле акылыма келем, жаныма жан кирет, ошентип акыл жана эрдик 
жагынан мага эч ким тең келе албай калат. 

— Чынын айтсам сеньор,— деп, анын айткан сөздөрүнө макул болбоду Санчо,— сиз айткан 
күндү —Дульсинея Тобосскаяны көргөнүмдө, ал мага күндөй эмес, күңүрт эле көрүнгөн, 
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жаркырап, эч кандай нур чачкан эмес, анткени ошол кезде ал сулуу кыз эгин элеп, коюу чаң 
басып, булут каптагандай аны көргөзбөй каптап жаткан болчу, балким ошондуктан күңүрт 
көрүнгөндүр. 

— Демек, ааламда жок Дульсинея эгин элеп жаткан болчу — деп сен өзүндүн айткан 
сөзүңдү кубаттай бересиңби Санчо,— деди дон Кихот.—Андай жумуш атактуу жана ардактуу 
айымдарга таптакыр жарашпайт, анткени алар башка иш үчүн жаралган. Өздөрүнүн акак 
таштан курулган ак сарайларында төрт айым кандай эмгек кылып жаткандыгы жөнүндөгү 
биздин акындын ырын эстеп койчу! Алар эң кымбат баалуу кездемелерди алтын, жибек жана 
бермет менен саймалап кооздоп жатышкан экен! Эгерде менин көрсөткөн эрдигиме көз арткан 
каардуу сыйкырчы жогорку даражалуу кубанычтуу көрүнүштү көзгө жаман көрсөтүп, мал 
короосуна айландырып жибербесе эле, балким менин асылкечим да сен көргөндө дал ошондой 
иш менен алек болуп жаткандыр. Автор менин тарыхымды жазганда даңкыма көз артып, бир 
окуяны экинчисине алмаштырып, менин эрдик иштерим жөнүндө баяндаганда чындыкка ойдон 
чыгарылган болбогон жана уят келтире турган миндеген окуяларды аралаштырып жибереби 
деп корком. О, көз артуу—сан жеткис кырсыктын тамыры, кыбылжыган кызыл курт, 
жакшылыктын жоосу! 

— Чынын айтсам мен да корком,— деп жооп берди Санчо.— Баккалавр Карраско айткан 
китепте. жолдон бурулуп качууга жутунган карышма каманга окшотуп койдубу деп ойлоп 
турам. Бирок, мен бир да сыйкырчы туурасында сөз айткан эмесмин жана көз артуу үчүн менде 
байлык деле жок. Жашырып эмне кереги бар, менде бир аз куулук-шумдук бар, бирок мен 
жаратылышта айкөл болуп жаралгам, мына ошону  менен куулук-шумдугум жабылып кетет. А 
мейли эл эмне дешсе, ошо дей беришсин. Мен жөнүндө сандырактап айткандары үчүн аларга 
сокур тыйын да бербейм. 

— Бирок,— деп дон Кихот анын айтканына каршы болду,— даңкка ээ болуу жөнүндөгү 
үмүттүн оту бизде эч качан өчпөйт. Өзүнүн бүткүл курал-жарагы менен көпүрөнүн үстүндө 
туруп Тибр дарыясына түшүп кетүүгө Горацияны63 ким мажбур кылды деп ойлойсуң? Эмне 
үчүн Мудий өзүнүн колун күйгүздү дейсиң?64 Цезардын Рубикон65 дарыясынан кечип өтүшүнө 
эмне себеп болду? Мына ушул иштердин бардыгы тең даңк үчүн кумар туткандыктын 
натыйжасында болгон, андан жогорку сыйлык жана өлбөстүн жолу көрүнөт. Бирок, даңкка 
жетүү үчүн умтулуу менен биз абийир жана адамгерчиликтин чегинен чыгып кетишибиз 
жарабайт. Дөөлөрдү жеңүү менен биз бой көтөрүп сыймыктанууну жоюушубуз керек, айкөлдүк 
менен көз артууну жазалап, сабырдуулук менен сабырсыздыкты басуубуз керек, тамакка ток 
пейилдик кылып, соргоктукка каршы күрөшүп, чарчабай-чаалыкпай сапар чегип, жалкоолукка 
жол берүү керек эмес. Санчо, мына ушундай иш кылуу менен аябай мактоого ээ болобуз, бул 
мактоо жакшы даңк менен бирге болот. 

— Аныңыз туура,— деп Санчо ага көнбөдү,— Бирок бир гана менин оюмдагы күдүк 
нерсемди чечип бериңиз деп сизден сурайм. 

— Азыр айт,— деди дон Кихот.— Айта бер мен чамам жеткенче жооп берем. 
— Айтыңызчы сеньор, дөөнү өлтүргөн артыкпы, же өлгөн кишини тирилткен артыкпы? — 

деп баштады Санчо. 
— Албетте, өлгөн кишини тирилткен артык,— деп жооп берди дон Кихот. 
—Мен сизди нак ушул жерден кармадым! —деп үнүн бийик чыгарды Санчо.— Демек, 

өлгөндөрдү тирилтүү, сокур менен чолокторду айыктыруу, оорулардын саламаттыгын чыңоо — 
демек, мындай иштерден кийин бүткүл дүйнө жүзүндөгү жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын 
улуу эрдик иштери көзгө көрүнбөй, кулакка угулбай калат. 

— Сенин айтканыңа мен толук макулмун — деп жооп берди дон Кихот.— Бирок, сен 
мындан кандай жыйынтык чыгармаксың? 

— Мындай,— деди Санчо,— анда биз олуя болуп алышыбыз керек. Биз ошондо гана өзүбүз 
умтулган жакшы атакка жетебиз. Кечээ же мындан үч күн эле мурда эки кайырчы монахты олуя 
кылып жарыялаганын сиз билесизби, сеньор? Ошентип эми алардын курчанган темир 
чынжырына кол тийгизүү зор бакыт деп эсептелет. Эми бул чынжырлар Романдын кылычынан 
да кадырлуу. Эмесе, сеньорум, жортуулдап жүрүүчү рыцарь болгончо ар кандай коомдун 
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монахы болсоң, ошол өйдө. 
— Мына мунуң дурус,— деп жооп берди дон Кихот,— бирок элдин баары эле монах боло 

бербейт да. Ошону менең бирге рыцарчылык да дин коому, анан рыцарлардын ортосунда да 
олуялар бар. 

— Койчу? — деди Санчо.— Жортуулдап жүрүүчү рыцарларга караганда монахтар асманда 
көп деп уккан элем. 

— Рыцарларга караганда монахтар көп, ошондуктан ушундай болгон чыгар. 
Мына ушундай акыл-насааттуу аңгемелерди айтып олтурушуп, бүткүл кечти жана эртеси 

күн бою өткөрүштү. Күн батаарда улуу шаар Тобосо көрүндү. Аны көрөрү менен дон Кихот 
кубанып кетти, а Санчо кайгырды, анткени ал эмне кылаарын билбей баратты. 

Ошентип экөө тең элеп-желеп болуп баратышты: бири—өзүнүн ашык жарын көрөм деп, 
экинчиси—калпым чыгып калатко деп чочулады. Бирок, Санчонун бактысына дон Кихот 
караңгы түшкөнчө шаарга кирбейли деп чечти, ошентип алар караңгынын киришин күтүп 
Тобосого жакын жердеги эмен дарактарынын арасынан орун алышты. Нак жарым түндө дон 
Кихот менен Санчо бак-дарактын арасынан чыгып, жымжырт жаткан кыштакка келип 
киришти, анткени элдин баары тең күндүз эмгек кылып чарчап кызуу уйкуда жатышкан эле. 

Иттердин авалап үргөнү дон Кихоттун кулагын чуулдатып, Санчонун денесин козутуп 
жатты. Анда-санда эшектер азынап, чочколор корсулдап, мышыктар мыёлоп коюшат—мына 
ушул ар түрдүү үндөр түнкү тынчтыкты бузуп, ого бетер катуу чыккансыйт. Биздин ашык 
болгон рыцарыбыз мунун баарын жамандыкка жоруду, бирок ошондой болсо да Санчого 
мындай деди: 

— Кана, тууганым Санчо, мени Дульсинеянын ак сарайына баштап алып бар. Ким билсин, 
балким ал ойгонуп калгандыр. 

— Сизди кайсы ак сарайга алып барам. Мени шайтан бассачы! Мен көргөндө ак сарай эмес, 
тырмактай эле бир үй болчу,— деп жооп берди Санчо. 

— Демек, ал ошол кезде өзүнүн сепилинин кичине бир дем ала турган жеринде жан-жөөкөр 
айымдары менен бирге дем алып жаткан турбайбы, андай иш атактуу айымдардын жана 
принцессалардын ичинде боло берет. 

— Сеньор,—деп айтты Санчо,— эгер сеньора Дульсинеянын тырмактай үйү телегейи тегиз 
келген сепил болушун каалап турсаңыз, анда мен сиз менен талашпайм. Мейли сиздин 
ойлогонуңуздай эле болсун. Койчу, кантип эле ошондой убакта сепилдин дарбазасы аңырайып 
ачык болсун? Эгер биз түкүлдөтүп дарбазаны каккылай турган болсок бүткүл селого дүрбөлөң 
салып жүрбөйлү. 

— Элден мурда мени ак сарайдын ичин көздөй баштап алып бар,— деп жооп берди дон 
Кихот,— эмне кылуу керек экендигин, анан мен сага айтам, Санчо. Санчо карачы, тетиги 
жерден эң зор имарат көрүнгөнсүйт, нак ошол Дульсинеянын ак сарайы экендигине мен шек 
кылбайм. 

— Эмесе сиз алга карай басыңыз,— деп Санчо күңкүлдөдү.— Ким билсин нак ошонун 
өзүдүр. Мен ал жөнүндө мындай дейм: эгер ал ак сарайды өз көзүм менен көрүп, өз колум 
менен кармасам да мага баары бир — азыр түн эмес күн дегенге ишенгендей болом. 

Дон Кихот Санчону ээрчитип жөнөдү. Бирок алар үңүрөйүп карайып турган имараттын 
жанына жакын басып келишип, анын бийик мунараларына көз чаптырып карап калышты да, 
бул ак сарай эмес, чиркөө экенин дароо биле коюшту. Ошондо дон Кихот төмөнкүдөй деди: 

— Биз чиркөөгө туш келип калыптырбыз, Санчо. 
— Көрүп турам,— деп жооп берди ал,— биз өзүбүздүн мүрзөбүзгө туш келип 

калбаганыбызга кудая шүкүр, анткени ушундай убакта чиркөөнүн көрүстөнүн аралап жүрүү 
жакшы иш эмес. Бирок, биздин сеньорабыздын үйү туюк көчөнүн бурчунда деп сизге айтканым 
эсимде. 

— Акмак, сени кудай алсын! — деп кыйкырып жиберди дон Кихот.— Сепил жана ак сарай 
туюк көчөнүн бурчуна курулганын кайдан көрдүң эле? 
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— Сеньор,— деп жооп берди Санчо,— ар бир өлкөнүн өзүнчө үрпадаты бар: балким бул 

жерде, Тобосодо ак сарайларды жана башка эң зор имараттарды туюк көчөгө курганды жакшы 
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көрүшөр. Ошондуктан анын үйүн ушул жакын эле жердеги кичинекей көчөлөрдөн издөөгө 
уруксат этиңиз: балким, бир көчөнүн бурчунан ал ит жеп кеткирдин каргыш тийген ак 
сарайына туш келип калаармын. 

— Минтип адепсиз сүйлөөгө кантип дитиң барды! — деп кыжырланып кыйкырып жиберди 
дон Кихот.— Мен асылкечим жөнүндө кеп кылганыңда урматтап адептүү сүйлөшүң керек. 

— Ошондой болууга тырышам,— деп жооп берди Санчо,— биздин хозяйкабыздын үйүн 
бир көрүү менен эле эстеп алышың керек эле дейсиз, аньш үстүнө түн жарымында издеп тап 
деп кыйнап, талап кылып жатканыңызга кантип чыдай алам. Сиз өзүңүз бир эмес, миң жолу 
көргөндүрсүз, бирок сиз да таппай турбайсызбы! 

— Сен менин кыжырымды келтирип жатасың,— деди дон Кихот.— Бери келчи, митаам, 
ааламда жок Дульсинеяны өмүрүмдө көргөн эмесмин жана анын ак сарайынын ирегесин менин 
буттарым эч аттап өткөн эмес деп мен сага миң жолу айтпадым беле? Мен ара элдин айтуусу 
боюнча сыртынан ашык болгом, анткени анын акылы менен сулуулугу жер жарат. 

— Эгер андай болсо,— деп жооп берди Санчо,— анда мен да сиздин алдыңызда чынымды 
айтайын: сеньор, аны сиз өмүрүңүздө эч көрбөсөңүз, мен да аны эч көргөн эмесмин. 

— Андай болууга тийиш эмес! — деп кыйкырып жиберди дон Кихот.— Анткени сен менин 
жазып сенден берип жиберген катыма жооп алып келип бербедиңби. Анын үстүнө анын кантип 
эгин тазалап жаткандыгы жөнүндө жана кош айтышканда сага эмне бергенин толук айтып 
бербедиң беле? 

— Мунун анчалык деле мааниси жок, сеньор,— деп жооп берди Санчо,— мен чынын 
айтууга тийишмин, мен аны көрсөм да, берген жоопту элдин айтуусу боюнча алып келгем. 

— Санчо, Санчо,—деди дон Кихот,— тамаша кылуунун өз убагы бар, болбосо ал 
тамашалар жаман жана орунсуз болуп чыгат. Мейли, менин жүрөгүмдү ээлеп алган асылкечти 
өмүрүмдө эч көрбөгөн жана сүйлөшпөгөн болоюн. Бирок, эмне үчүн мен да көргөн жокмун 
жана сүйлөшкөн эмесмин дедиң? Бул айткандарың барып турган калп экенин өзүң билесиңго. 

Ошентип экөө сүйлөшүп турган кезде алардын жанынан эки качырды чегип, соко сүйрөтүп 
алган бир киши өтүп кетти. 

Биздин достор, сокону көргөндөн кийин ал өтүп кеткен киши жерге жарык кире электе 
жумушка шашып бараткан дыйкан экен деп ойлошту. Ал дыйкан:  

 
Ронсеваль деген даңктуу иште, 
Француздар азапта калган эле, 

—деп ырдап баратты. 
Дон Кихот алиги дыйкандын ырын угуп:— Бүгүн түнү жакшылыктын жышанаасы болбосо, 

мен ушул жерден мүрт кетейин,—деди. Угуп жатасыңбы тиги дыйкандын ырын? 
— Угаарын угуп жатам, бирок, биздин ишибиз менен Ронсевалдагы салгылаштын 

ортосунда окшоштук барбы, мен ага түшүнбөй койдум,— деп жооп берди Санчо. 
Нак ушул мезгилде дыйкан аларга катарлаш келе түшкөндө, дон Кихот мындай деп сурап 

калды: 
— Кудай жолуңузду оңдосун асыл адам, ааламда жок Дульсинея Тобосская деген 

принцессанын ак сарайы кай жерде экенин айтып бере алаар бекенсиз? 
— Сеньор,— деп жооп берди алиги жигит,— мен бул жерлик эмесмин, ушул жерлик бай 

жер ээсине кызматчы болуп кирип селодо турганыма бир нече эле күн болду. Бирок, биздин 
үйдүн маңдай жагында жергиликтүү поп менен пономарь экөө турат. Ошол экөөнүн бирөө, же 
экөө тең ал принцесса жөнүндө сизге толук жооп бере алышат, анткени алардын колундагы 
китептерде Тобосодо жашаган адамдардын бардыгы тең жазылуу. Бирок, бул жерде мага бир да 
принцесса жоктой көрүнөт. Баса муну да айта кетүү керек: бул жерде өздөрүнүн көкүрөктөрүн 
өргө айдаган кекирейген айымдар көп, чыны ар бир аял өз үйүндө өзүн принцессадай сезе алат. 

— Көкүрөгүн өргө айдаган кекирейген айымдардын бирөө ошол мен сенден сураган 
принцесса болушу керек, достум,— деди дон Кихот. 

— Мүмкүн,— деп жооп берди жигит,—ушуну менен кошуңуздар, анткени таң атып 
келатат. 
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Ошентип айтып ал, андан аркы жоопту күтпөстөн, качырларын айдап жолуна түштү. 
Өзүнүн таксырынын ойлонуп жана ыраазы болбой калганын көрүп Санчо сүйлөп калды: 
— Сеньор, чын эле таң атып келатат. Таңдын атышын күтүп, көчөлөрдүн ортосунда 

турганыбыз келишпейт. Шаардан чыгып кетсек кантет? Сиз жакын жердеги токойдун ичине 
кирип жашырынып тура турасыз, а мен болсом, күндүз кайта келип, бурч-булуңдун баарын 
аңтарып теңтерип биздин айымдын үйүн, ак сарайын же сепилин тапмайынча койбойм. Эгер 
таппасам, анда мени ант урганы ошол, ал эми таап калсам: дон Кихот Тобосого келди, ал сиз 
менен көрүшүү үчүн уруксатыңызды күтүп турат дейм. 

— Санчо,— деп кыйкырып жиберди дон Кихот,—сен бир аз эле сөз менен көп маани 
бердиң. Сенин кеңешиңи жан-дилим менен кабыл алууга даярмын. Достум, эмесе жүр токойду 
көздөй. Мен ал жерде калам, а сен болсоң, кайта шаарга келип менин асылкечимди издеп таап 
алып, аны менен сүйлөшөсүң. Анын акылынан жана ардактуулугунан эң сонун 
жакшылыктарды күтөм. 

Тобосодон чыгып селодон эки мил жол жүргөндөн кийин дон Кихот менен Санчо окчун 
турган бир топ бакты табышты. Дон Кихот бул бактын ичине келип токтоду да Санчону селого 
кайта баргын, жана асылкечим Дульсинеяны таап алып ага ашык болгон рыцарь, өзү менен 
кездешүү жөнүндө өпкө-жүрөгүн чаап жалынып-жалбарып өтүнгөндүгүн жана алдыда турган 
зор жана кыйын эрдик иштерге ээ болуу үчүн бата берсин деп өтүнүп айтмайынча көзүмө 
көрүнбөгүн деп буйрук берди. Бул тапшырмаларыңызды орундатам жана өткөн жолкудай эле 
жакшы жооп алып келем деп убада берди Санчо. 

— Бар эми уулум,— деди дон Кихот,— эгер ал айымдын сулуулугу көзүндү уялтып 
жиберсе апкаарып калбагын. Дүйнө жүзүндөгү ат кошчулардын ичинен сендей бактылуусу 
жок! Ааламда жок Дульсинея менен кездешкенде сүйлөшкөн сөзүңдүн бардыгын унутпай эстеп 
алгын. Менин тапшырмамды ага айтып бергенинде анын өнү өзгөрөр бекен; менин ысмымды 
укканда алеп-желеп болуп уялгансып кетер бекен же антпес бекен, ошого көнүл буруп карагын. 
Эгер ал өзүнүн даражасына ылайык, туш-тушуна жаздык койдуруп, мамыктын үстүндө 
олтурган болсо, анда тынчы кетип өйдө тура калаар бекен ошого көңүл бур, эгер ал туруп 
турган болсо тыбырчылап, буттарын алмак-салмак биринин үстүнө бирин коюп убара болоор 
бекен, ошону карагын. Өзүнүн берген жообун эки, үч жолу кайталап айтаар бекен, жок дегенде 
чачы өз жайында болушу үчүн аны оңдоого өзүнүн асыл колун көтөрөр бекен, ошону 
байкагын;—бир сөз менен айтканда, уулум, анын бүт кыймылын жана кылык-жоругун эсиңе 
түйүп ал, анткени эгер сен иштин кандай болгондугун мага айтып бере турган болсоң, ушул 
белгилер боюнча анын жүрөк сырында эмнелер жатканын жана ал менин ашыктыгыма 
кандайча мамиле кыла тургандыгын билем. Бар, баргын достум, жолуң болсун, сенин тагдырың 
меникинен бактылуу болсун. 

— Жөнөдүм жана тез кайтып келем,— деди Санчо,— а сиз, жүрөгүңүздүн толкуганын 
басып, сабыр кылып тура туруңуз. Жүрөгүңүз кысыла берип койдун кумалагындай эле болуп 
калган чыгаар. Мына мындай макалды эстеп кой: тайманбаган баатыр каардуу тагдырды жеңет, 
майы жоктун иле турган баканы да жок дейт; коён ойдо жок жерден качып чыгат дешет. Түн 
ичинде биздин айымдын ак сарайын же сепилин таппай кыйналдык эле, бирок күндүз сөзсүз 
табам деп ишенем, бул сөздү мына ушул үчүн айтып олтурам. Тапкандан кийин аны менен 
жакшылап сүйлөшө алам го дейм. 

Санчо ушул сөздөрдү айтып өзүнүн сур эшегин башын бура тартып чаап жөнөдү, а дон 
Кихот болсо Росинанттын үстүнөн түшпөй, кылычына сүйөнүп кайгылуу ойго чөмүлдү. Санчо 
бактын ичинен чыккандан кийин жан-жагына каранды да, дон Кихоттун көрүнбөгөндүгүнө 
көзү жеткенден кийин эшегинен секирип жерге түштү. Анан ал көлөкөлүү бактын түбүнө 
олтуруп алып, эмне кылуу жөнүндө өзү менен өзү сүйлөшө баштады. 

— Кана айтчы, тууганым Санчо, кайда баратасың? Жоготкон эшегиңди издеп баратып 
жүрбө? — Жок, албетте.— Анда сен эмнени издеп жүрөсүң?— Мен таксырымдын айтканына 
караганда ааламда жок сулууну, ай менен күндөй болгон асылкечти издеп баратам.—Ошентип, 
сен аны кайдан табам деп ойлойсуң? — Кайдан? Тобосо деген улуу шаардан табам. 

— Макул, болуптур, аны издеп тапкын деп тапшырманы ким берди? —Жер жүзүнө 
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адилеттүүлүктү орнотчу, чөлдөгөндөрдүн суусунун кандырып, ач-жылаңачтарга азык-түлүк 
берүүңү атактуу рыцарь дон Кихот Ламанчский жиберди. — Мунун баары тең жакшы. — Анын 
үйү кай жерде экенин сен билесиңби, Санчо? — Менин таксырымдын айтканына караганда ал 
королдун ак сарайында же телегейи тегиз келген сепилде турат. Ал сепил Тобосо шаарында.— 
Эгер Тобосодо жашаган эл, шаарда жок ак сарайды жана эч ким укпаган, көрбөгөн 
принцессаларды издеп жүргөнүңдү билип калса, кабыргаңды калтырбай кыйратып, бүткөн 
боюңдагы сөөгүңдүн бирин калтырбай жанчып коё берип жүрбөсүн? Ошентип сени көк ала 
койдой союп коё берсе, алардын кылганы туура болор бекен, муну сен кандай деп ойлойсуң?— 
Сөзсүз алардыкы туура болоор эле. Албетте, бар болгону мен элчи гана экенимди алар эске 
алуулары керекко дейм: 

Келипсиз мында күнөөсүз  
Чабараман болуп өзүңүз. 
 

Бирок, буга анчалык ишене бербе, Санчо анткени ламанчалыктар канчалык ак ниеттүү 
болсо, ошончолук ачуулу келишет, ошондуктан алар сенин шылдыңыңа чыдай алышпайт. Эгер 
сени ашкере кылса, анда сени ант урарын жараткан өзү көрүп турат. Шарт ошондой, шарт! Күн 
күркүрө, күркүрө, бирок менин үйүмүн үстүнө күркүрөбө! Бирөөнүн жыргалы үчүн мышыктан 
бешинчи бут издөөгө мени ким түрткүлөдү! Мени мындай окуяга аралаштырып, чаташтырып 
айдап жүргөн шайтан, шайтандан башка ким болмок эле! 

Мындай деген жакшы жыйынтык чыгарды, ал жыйынтык чыкканча өзү менен өзү 
аңгемелешип көпкө олтурду: 

— Болуптур эмесе,— деди ал өзүнө өзү,— өмүрүбүздүн акырында баарыбыз тең дуушар 
боло турган өлүмдөн башкасынын бардыгын тең жөндөп алууга болот. Бардыгы тең сенин 
таксырың эселек, ошондуктан анын колу-бутун байлап салыш керек дешет, эселектик жагынан 
мен да андан кем калышпайм. Мен андан ашып түшкөн эселекмин, анткени мен ага өз эрким 
менен кызмат кылып жүрөм, төмөнкү макалдар туура айтылган: сенин ким экениңи, 
жолдошуңу көргөндөн кийин айтам, кеп сенин кимден туулганыңда эмес, ким менен жолдош 
болгонуңда. Ошентип ал эселек эме, анын көзүнө дайыма бул дүйнөдө жок нерселер көрүнөт: 
акты кара дейт, караны ак дейт, жел тегирмендерди дөө деп, поптордун качырларын төө деп, 
короо-короо койлорду душмандын аскери деп эсептегенин эле эске түшүрсөк жетиштүү болот. 
Ошондой болгондуктан биринчи болуп көзүмө көрүнгөн дыйкан аялды сеньора Дульсинея 
ушул деп ынандыруу кыйын эмес. Эгерде ал ынанбаса, анда мен ант берем; Эгер ал өзү да ант 
бере баштаса, мен дагы андан ашырып жиберем; ал буга каршы болсо, мен ого бетер өз сөзүмдө 
турам. Балким ал менин көктүгүмө ачууланар да, андан кийин мындай тапшырма берип мени 
жибербей турган болот. Же болбосо, тажаал бир сыйкырчы айдай сулуу асылкечими дыйкан 
аял кылып койду деп ойлойт. 

Ушундай ой-пикир Санчонун жанын жай алдырды да, бул эми бүттү деп ойлоду. Дон 
Кихот шектенип калбасын, чын эле Тобосодо болгон экен деп ойлосун үчүн кечке чейин 
бактын түбүндө олтурду. Өзүнүн сур эшегине минейин деп жаткан кезде эшек минип алып 
Тобосо жактан келаткан үч дыйкан аялды көрүп калды. Санчо ошол замат эле өзүнүн таксырын 
көздөй шашылды, ал болсо ашык отуна жанып, алдас уруп жаткан болчу. Өзүнүн ат кошчусун 
көрө коюп дон мындай деди. 

— Кана, достум Санчо, бүгүнкү күндү мен эмне менен белгилейм, ак таш мененби же кара 
таш мененби? 

— Саламанкенин студенттери даңкы чыккан профессорлорду кызыл ариптер менен 
белгилеген сыяктуу, сиз да кызыл таш менен белгилесеңиз жакшы болот,—деп жооп берди 
Санчо. 

— Демек, сен жакшы кабар алып келген турбайсыңбы,— деди дон Кихот. 
— Болгондо да кандай дейсиз! — деп жооп берди Санчо.— Урматтуу таксыр, Росинантка 

минип алып теминип камчыланган бойдон, өзүнүн эки нөкөрүн ээрчитип алып сизге жолугуу 
үчүн шашып келаткан сеньора Дульсинея Тобосскаянын жолунан тосуп чыгыңыз, сизге ошол 
гана калды. 
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— Ырайым эт жараткан! — деп дон Кихот үнүн бийик чыгарды,— Сен эмне деп жатасың, 
достум Санчо? Байкагын, мени алдап жүрбөгүн, жалган кубаныч менен менин чыныгы 
кайгымды басам деп аракеттенбе. 

— Урматтуу таксыр, сизди алдоонун пайдасы болмок беле? — деди Санчо.— Калп-чын 
экенин азыр эле текшере аласыз. Атыңызга камчы салып менин артымдан жөнөңүз. Өзүнүн 
улуу урматына ылайыктуу жасанып алып келеткан биздин принцессабызды көрөсүз. Өзү да 
жана анын нөкөрлөрү да алтын, бермет, акак тагынып жалт-жулт этип кымкап чапан кийип 
алышкан; аркаларына коё берген колоң чачтары күн нурундай кубулжуйт. Мингендери бүткүл 
жер жүзүндө жок апаппак жорток эшектер. 

— Санчо, сен жорго деп айткан турасыңбы? 
— Жорго менен жортоктун айырмасы чоң,— деп Санчо ага көнбөдү,— бирок эмнеге 

минишсе да, дүйнө жүзүндө андай сулуу айымдар болгон эмес. Принцесса Дульсинея бөтөнчө 
сулуу; анын бир эле көз карашынан жинди болуп кетүүгө болот. 

— Жүргүн, кеттик, достум Санчо,— деп жооп берди дон Кихот. — Күтүлбөгөн жерден 
мына ушундай жакшы кабар алып келгендигиң үчүш биринчи эле салгылашууда колго түшкөн 
олжону сага сыйлык кылып берем. Эгерде сен ага ыраазы болбосоң, анда үч бээнин кулунун 
берем, алардын жакында тууй турганын өзүң билесиңго. 

— Баарынан мага ошол кулундарыңыз жагат,— деди Санчо,—анткени биринчи эле 
салгылашууда жакшы олжо түшө коёт деп жакшы ишенбейм. 

Алар токойдон чыгары менен үч дыйкан аялды көрүп калышты. Дон Кихот көзүн жыртып 
Тобосонун жолун карап чыкты да, бул дыйкан аялдардан башка эч ким көрүнбөгөндүктөн капа 
болгондой добуш менен Санчо Пансадан, Дульсинея өзүнүн нөкөрлөрү менен шаардан 
чыкканына анык көзүң жетти беле? деп сурады. 

— Ооба шаардан чыккан болчу,—деп үнүн көтөрүңкү чыгарды Санчо.—Сиз эмне жөнүндө 
сүйлөп жатасыз сеньор? Сиздин көэгүңүз эмне желкеңиздеби? Көрбөй турасызбы, тиги 
келаткандар ошолор, чак түштөгү күндүн нурундай жаркырап, түз эле бизди көздөй келе 
жатышпайбы? 

— Үч эшекке минген үч дыйкан аялды эле көрүп турам, Санчо,— деп жооп берди дон 
Кихот. 

— Жараткан, жин-шайтандын сыйкырдоосунан сактай көр!—деди Санчо.— Жаңы эле 
жааган кардай апаппак болгон үч жорго сиздин көзүңүзгө эшек болуп көрүнүп жатканы 
эмнеси? Эгерде ошол чын болсо, өз сакалымды өзүм жулууга даярмын, жараткан жалгай көр. 

— Мен сага айтып жатам, достум Санчо, тигил минип келаткандары эркек, ургачы болсо да 
эшек экендиги анык,— деп дон Кихот анын айтканына көнбөй койду.— Менин дон Кихот, а 
сенин Санчо экениң кандай анык болсо, булардын да нак ошондой эле эшек экендигинде кеп 
жок. 

— Үнүңүздү басыңыз сеньор,— деди Санчо,— мындай сөздөрдү кайталап айтпаңыз, андан 
көрө көзүңүздү сүртүңүз да олтурсаңыз да, турсаңыз да оюуңуздан чыкпаган асылкечиңизди 
куттуктап тосуп алууга шашылыңыз, анткени ал мына жакын келип калды. 

Санчо ушул сөздөрдү айтып дыйкан аялдарды тосуп чыгып жакын бастырып барып, 
эшегинен түшө калды да алардын бирөөнүн эшегинин тизгининен алды. Тизелеп олтура калып 
төмөнкүдөй сөз айтты: 

— Королева, принцесса жана сулуулуктун герцогинасы, ашыктык азабынан сизге пенде 
болгон рыцарга жакшылык кылыңыз, урматтуу бийкеч. Сиздин сулуулугуңузга мас болгон 
рыцарь, таштан жасалган тулку-бой сыяктуу селдейип катып калды. 
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Мен анын аткошчусу Санчо Пансамын, ал өзү Кайгы-Муңдун рыцары деп аталган адашып 

жүргөн рыцарь дон Кихот Ламанчский. 
Мындан кийин дон Кихот да Санчонун жанына келип тизелеп олтура кетти. Ал өзүнүн 

күңүрттөнгөн көзүн бажырайта ачып, Санчо королева деп айткан кызды тикирейип карап 
калды. Жок, андай эмес! Анын көз алдында турган сулуу эмес, жалпак бет, быйпыгый мурун, 
үстүндөгү кийими да анчалык таза эмес, дыйкандын карапайым кызы эле. Бечара рыцардын 
көңүлү иренжий түшүп, бир ооз да сөз сүйлөй албады. Алиги кыз оозун ачып, тизелеп олтурган 
рыцарь менен анын ат кошчусу экөөнөн көзүн айырбай, бул укмуштуу адамдардын эмне 
тилегенин түшүнбөй карап калды. 

Мына бул апендилердин жолду тороп алгандыгы гана белгилүү болду. Ошондуктан ал 
ачууланып, катуу кыйкырып жиберди: 

— Жолубузду тоспогула, ант ургурлар, бизди азыр коё бергиле. Биз шашып баратабыз. 
Буга Санчо мындай деп жооп берди: 
— О принцесса, Тобоссонун улуу кожоюну! Жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын эң 

атактуусу сиздин алдыңызга келип тизелеп олтуруп, баш ийип жатканда сиздин кең пейил 
жүрөгүңүз жибибейби? 

Бул сөздөрдү уккандан кийин, дагы бир дыйкан аял: 
— Мына бу таксыр сөрөйлөр кыштактын кыздарын кордоп жаткандыктарын карап 

көрбөйсүздөрбү. Сеньорлор сак болуңуздар! Болбосо биздин тамашабыздан сиздер оңбой 
каласыздар! Өз жолуңуздарга түшүңүздөр да, бизди өз жайыбызга койгула. 

— Санчо өйдө тур,— деди дон Кихот.— Менин бактысыздыгыма тагдырым али ыраазы 
боло элек экенин көрүп турам, байкуш мен бечарага бактынын бардык жолу кесилген. О, улуу 
даражалуу асылкеч,— деп ал биринчи дыйкан кызга карап сөзүн уланта берди.—Сен өзүңдү 
сүйгөн, муңдуу жүрөктүн бирден-бир гана кубанычысың, менин артыман калбай кубалап 
жүргөн каардуу, сыйкырчы көзүмдү байлап, туман каптатып койду, ошентип сенин ченде жок 
сулуулугуңу көрсөтпөй, анын ордуна дыйкандын бечара кызы кылып керсөтүп койгондугун 
билип кой. Бирок, ошондой болсо да жылуу жүзүң менен мага сүйкүмдүү карап койчу. Көз 
чаптырып карап койчу: сенин алдыңда тизе бүгүп эмне дээр экен деп күтүп турам. Мен сага 
чексиз жана урматтап берилгендигиме, махаббатыма чыны менен ишенбейсизби? 

— Ал сөздөрүңүздү менин чоң атама айтып бериңиз!—деп кыйкырып жиберди дыйкан 
кыз,— Сиздердин калжыңыңарга кумар болуп турган жерим жок! Жолубузду торобой, өз 
жолуңуздарга түшүңүздөр, өтүнүч кылып айтып жатам. 

Санчо мындай болуп, дыйкан кызга жол берди жана өзүнүн ойлоп тапкан ишинин орундуу 
болуп бүткөнүнө кубанды. Ал эми сыйкырланган Дульсинея өзүнүн «жортогун» таягы менен 
бир салып, талааны аралап чаап жөнөдү. Бирок, эшек эти ооругандыктан мөңкүп үстүндөгү 
ээсин жерге кулатты. Муну көргөндөн кийин дон Кихот аны жерден көтөрүп алууга умтулду, а 
Санчо болсо эшекти кармап анын ээр-токумун оңдой баштады. Басмайылы тартылгандан кийин 
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биздин идальгобуз өзүнүн принцессасын жерден көтөрүп ала коюп, ээрге мингизмекчи болду 
эле, бирок сеньора аны бул эмгектен куткарды; ал жерден өзү тура калып, чуркап келип 
эшектин соорусун эки колдоп кармап туруп ылаачындай ыргып эшегине минди. Анда Санчо 
мындай деди: 

— Биздин принцессабыздын шумкардан да жеңил экенине Роке олуяга ант берем. Ал 
бийкеч Кордуандык же Мексикалык эң шамдагай ат чапкычтарын үйрөтө алаар эле! Бир гана 
эргүү менен ал ээринин арткы кашынан ашып түштү, а эми темингиси жок эле эшегин куландай 
кууп баратканын көрүңүзчү, нөкөрлөрү да андан калышпайт, шамалдай учуп бараткандарын 
караңызчы. 

Санчо чындыкты айтты, анткени берки эки дыйкан кыз, Дульсинеянын ээрге мингенин 
көрүп катуу чаап жөнөштү. 

 

 
 
Дон Кихот алардын артынан карап турду, көзгө көрүнбөй калган кезде Санчого кайрылып 

мындай деди: 
— Сыйкырчылардын жаман ою жана көрө албастыгы аябай күчөгөнүн көрчү, Санчо, алар 

менин айдай сулуу асылкечимди көрүп жыргап турган кубанычымдан айрыды. Чынын 
айтканда, мен дүйнө жүзүндөгү багы жокторго үлгү болуу үчүн жана жаман тагдырдын 
жаасынын абдан курч огунун бутасы болуу үчүн жарык дүйнөгө жаралгам. Санчо, сен байкап 
койчу, бул чыккынчылар менин Дульсинеямды сыйкырлап койгонуна канааттанышпай, аны 
дыйкандын орой кызынын кейпине келтирип коюшкан. Ал, жогорку даражалуу ак сөөк 
сеньораларга таандык болгон сапаттан да айрылып калыптыр. Анткени, чынын айтканда, мен 
аны ээрине мингизип коёюн деп Дульсинеянын жанына жакын барганымда чесноктун сасык 
жыты буркурап жыттанды, мен андан тумчугуп кете жаздадым. 

— Каргыш тийген митаамдарды көрсөң!— деп үнүн бийик чыгарды Санчо,— ой, кара ниет 
сыйкырчылар, баарыңарды тең алкымдан алып, балыкча жипке тизип коёр белем. О бузукулар! 
Силер менин таксырымды жаман маскараладыңар ээ! Силер, ал үчүн менин сеньорамын 
акактай тунук көздөрүн сыя челекке, алтындай жалтылдаган колоң чачын кызыл өгүздүн кыл 
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куйругуна окшотуп койдуңар ээ. Анын аңкыган атыр жытын, чесноктун сасык жытына 
айландырып койдуңар. Ошондой болсода, биздин алдыбызда дүйнөдө биринчи сулуу кыз 
болгондугу үчүн ант берем. 

— Сага ишенем достум,— деди дон Кихот,— анткени жаратылыш Дульсинеяны адамдын 
сулуусу кылып жаратып койгон. Бирок, анын жоргосунун үстүндөгү ээр жөнөкөй эле ээр бекен 
же аркалуу бекен, ошону айтчы Санчо? 

— Жо-ок,—деп жооп берди Санчо,— үзөнгүлөрү кыска келген жана жарак-жабдыгы 
келишкен эң сонун ээр экен, анын баасы жарым падышалыктын баасына жете турган. 

— Мен анын баарын тең көрбөй калдым,— деп кайгырды дон Кихот— Санчо мен миң-
мертебе кайталап айтам, мен бактысыздардын ичинен чыккан бактысызмын. 

Санчо болсо, өзүнүн таксырын эң эле сонун акмак кылып коюп, анын сандырактап айткан 
сөздөрүн угуп, күлкүсүнө чыдай албай араң турду. Акыры алардын делебеси бир аз суугандан 
кийин алар өздөрүнүн күлүктөрүнө минип алышып Сарагос шаарын көздөй бет алышты. Дон 
Кихот, мына бул чоң шаарда жыл сайын болчу салтанаттуу майрамдарга катышам деп ой 
кылды. Бирок, турмушта болуп көрбөгөн толуп жаткан зор окуялар биздин 
жолоочуларыбыздын ал жерге барышына тоскоолдук кылганын китеп окуучулар төмөнтөн 
көрө жатаар. 
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38-Г Л А В А. Мында дон Кихоттун эр жүрөк рыцарь менен 
кездешкендиги жөнүндө жана ат кошчу эки жигиттин өз ара ыракаттанып 

аңгемелешкендиги жөнүндө баяндалат 
 
Сыйкырчылардын, айдай сулуу Дульсинеяны дыйкандын бир жарамсыз кызына 

айландырып шылдың кылганын эстеп дон Кихот терең ойго чөмүлүп жол менен бастырып келе 
жатты. Аны мурдагы кейпине канткенде кайта келтирүүгө болот деп башын катырып рйлоонун 
үстүндө болду. Ал ойго аябай чөмүлгөндүктөн Росинанттын тизгинин да коё берген, Росинант 
болсо ээн-эркин калгандыгын сезип ар бир кадам сайын токтоп калып чөптү чалып жатты. 
Өзүнүн таксырынын ындыны өчүп калгандыгын көргөндөн кийин Санчо анын көңүлүн 
көтөрүүнү ойлоп мындай деди: 

— Сеньор, кайгы айбандар үчүн эмес, адам үчүн жаралган, эгер адам баласы өтө эле ага 
берилип кетсе, ал айбан болуп калат. Өзүңүздү өзүңүз колго алыңыз, таксыр, көзүңүздү 
ачыңыз, эсиңизди жыйыңыз, ойгонуп кыймылга келиңиз, жортуулдап жүрүүчү рыцарь сыяктуу 
көңүлүңүздү көтөрүп жүрүңүз. Эмне болуп кетти! Эмне үчун ындыныңыз өчүп калды? Мейли, 
дүйнө жүзүндөгү Дульсинеянын бардыгын шайтан алып кетсин, жортуулдап жүрүүчү бир 
рыдардын саламаттыгы дүйнөдөгү бардык сыйкырлоодон кымбат турат. 

— Үнүңдү бас, Санчо,—деп дон Кихот анын сөзүн бөлүп айкырып жиберди,— үнүңдү бас 
деп айтып жатамго, менин айдай сулуу асылкечим жөнүндө андай деп айтпа: анын ушундай 
болуп сыйкырланып калганына мен өзүм гана күнөөлүмүн. Менин кылган эрдик иштериме 
сыйкырчы, менин душманым көз артып жаткандыктан гана ал жаман абалга дуушар болуп 
олтурат. 

— Ооба, мен да дал  ошондой дейм,— деп жооп берди Санчо,— анын мурда ким болгонун, 
эми ким болуп калганын билгендердин жүрөгү аңтарылат. 

— Сага эчтеке эмес Санчо, кайгырбасаң да болот. Анткени, сага айдай сулуунун нурлары 
тийип калды, каардуу сыйкырчылар сага тийген жок, көзүңдү туман каптабады, ошондуктан 
анын татынакай көркү көз алдында турду. Сыйкырчылардын күчү мага гана жетти. Эмесе 
мындай, Санчо. Анын көздөрү берметтей экен деп айтканың эсимде турат. Андай көз аялдарда 
эмес, балыктарда гана болот. Дульсинеянын кыйма каштарынын астындагы көздөрү эки жашыл 
акак таштай жалт-жулт этип турушу керек деп ойлойм. Бермет дегениң, албетте анын тиштери. 
Ошондойбу Санчо. Сен балким, каталашып калып, анын тиштерин көзү десең керек. 

— Андай болушу да мүмкүн,— деп жооп берди Санчо.— Анткени анын жаман кейпи сизге 
кандай таасир этсе, анын сулуулугу мага да ошондой таасир этти. Болуптур бул сөздү коёлу. 
Урматтуу таксыр, менин тынчымды алып жаткан эмне экенин билесизби? Айталык, сиз бир 
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дөөнү же рыцарды жеңип алып, аны сеньора Дульсинеяга барып тизесине жыгылууга буйрук 
бердиңиз деп коёлу. Ал бечара дөө же багы жок жеңилип калган рыцарь Дульсинеяны кайдан 
издеп табат? Ал Тобосону түп көтөрө аралап, сеньор Дульсинеяны издей турганы менин көзүмө 
көрүнүп турат. Көчөдө Дульсинея менен бетме-бет кездешип калса да аны тааныбайт. 

— Мен жеңген дөөлөргө жана рыцарларга,— деп жооп берди дон Кихот,— 
сыйкырчылардын кол сунбай коюшу мүмкүн. Демек, сен да ага баш ийбейт эмессиңби, 
ошондуктан сеньора Дульсинеянын анык өзүнүн сулуулугун көрүп калдыңго. Аны текшерүү 
анчалык деле кыйын эмес: биринчи жеңилген рыцарды Тобосого жиберем да, эмне көрүп, эмне 
билгенин кайта келип мага айтып берүүгө буйрам. Мына ошондо биз өзүбүздүн нагыз 
чындыгыбызды билебиз. 

— Сиз муну дурус ойлоп таптыңыз сеньор,— деп жооп берди Санчо.— Ушул 
митаамдыктын жардамы менен биз өзүбүзгө керектүүнүн баарын билип алабыз. Эгерде сеньора 
Дульсинея сиздин көзүңүздөн жашырылган болуп чыкса, анда ал учураган балээ сиздикинен 
ашпайт. Дульсинеянын дени сак, өзү аман гана болсун, а биз болсок укмуштуу окуяларды издөө 
менен эптеп-септеп күн өткөрөбүз. Башкалардын баарын тең убакыт көрсөтөт: убакты 
дегенибиз—бизди жана бизден жамандардын оору-сыркоосун дарылап айыктырган мыкты врач 
болот. 

Рыцарь жана анын ат кошчусу экөө ушинтип аңгемелешип олтуруп, жолду уланта беришти. 
Санчо акыры уйкум келип, көзүм жабышып баратат деп айтканда түн ортосунан ооп калган эле. 
Жолоочулар аттан түшүштү, Санчо ээр-токумун алып туруп эшегин көк чөптү аралатып коё 
берди. Ал Росинанттын ээр-токумун алган жок. Походдо жүрүп, ай-талаага конуп жүргөн кезде 
Росинанттын ээр токумун алчу болбо деп дон Кихот таптакыр тыюу салып койгон. Жортуулда 
жүргөн рыцарлардын адаты боюнча аттын жүгөнүн алып, аны ээрдин кашына байлап коё 
тургандыгы, бирок кудай сактасын, ээрге эч тийбей тургандыгы баарына маалим. Санчо да дал 
ошондой кылды, Росинантты эшек менен бирге оттосун деп коё берди. 

Бул айбандардын ортосунда өз алдынча ынтымактуу достук пайда болгон эле. Ат менен 
эшек бирге кошула түшкөндө эле кашыныша кетчү, анан чарчап-чаалыккан Росинант ыраазы 
болуп башын эшектин мойнуна койчу да, ошондой калыпта абдан ачка болмоюнча оттобой, 
жерди тиктеп бир нече саатка дейре тура беришчү. Алар чыныгы дос эле, мындай достор 
адамдын арасында сейрек учурайт. Адамды айбан менен салыштырыптыр деп китеп окуучулар 
авторго таарынышпай эле коюшсун, мында таарына турган эч нерсе жок. Адам баласы 
айбандан толуп жаткан сабак алган: маселен, ит адам баласын алкышка, кумурскалар—
камылгалуулукка, пил—тартиптүүлүккө, жылкы—бектикке жана башкаларга үйрөттү. 

Эми өзүбүздүн баатырларыбызга келели. Санчо кечки тамакты ичкенден кийин дарактын 
түбүнө жата кетти да, дароо эле коңурук тартты, а дон Кихот болсо чоң эмен дарагынын түбүнө 
барып олтурду, бирок үргүлөй элегинде эле арка жагынан чыккан бир үндү угуп калды. Ал 
үндүн кайдан чыгып жатканын билүү үчүн өйдө тура калып элендеп карап, тыңшап калды. 
Ошол жерден эки салт атчан кишини көрүп калды. Алардын бирөө аттан түшүп, экинчисине 
мындай деди: 

— Аттан түшүп, ооздуктарын чыгар достум; менимче ушул аранын чөбү от болуш керек, ал 
эми менин сүйүү сырларым үчүн да ыңгайлуу, жымжырт жана обочо жер экен. 

Мына ушул сөздөрдү айтып, алиги белгисиз адам чөптүн үстүнө кулаганда, үстүндөгү 
кийген сооттору шалдыр-шулдур дей түштү. Бул чоочун адам жортуулдап жүрүүчү рыцарь 
экен деп дон Кихот дароо эле жыйынтык чыгарды, Уктап жаткан Санчонун жанына басып 
келип, колунан тарткылады да, араң дегенде ойготуп алып, анан мындайча деп шыбырады: 

— Бир боорум Санчо, окуя—дегениң мынакей! 
Кудай жалгап жакшыраагы болгой эле,— деп жооп берди Санчо.— Кана, ал окуя кайда? 
— Башыңды буруп карачы, тетиги жердеги чөптүн үстүндө жортуулдап жүрүүчү рыцарь 

жатат,—деди дон Кихот. Менин байкоомо караганда анын көңүлү анчалык деле көтөрүңкү 
эмес. Анын аттан түшүп, чөптүн үстүнө кулап кеткенин да көрдүм, балким бир нерсеге 
капаланган болуу керек. 

— Урматтуу таксыр, эмне үчүн бул сизге укмуштуу окуя болуп көрүнөт,— деп сурады 
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Санчо. 
— Бул окуянын нагыз өзү деп айта албайм,— деп жооп берди дон Кихот.— Жок, бул 

башталышы гана болуп эсептелет, анткени окуянын баары тең мына ушиңтип башталат. Бирок 
тыңдачы, ал сурнайын күүлөп, ырдоочу адам болуп түкүрүнүп, тамагын жасап жатат.  

— Чын айтасыз, сиздики дурус, ашык отуна күйгөн рыцарь болсо керек,— деп жооп берди 
Санчо. 

— Жортуулдап жүрүүчү рыцарь ашыктыктын отуна күйбөй жүрө албайт,— деди дон 
Кихот. Угуп тур, анын дартында эмне бар экенин анын ырынан билебиз. 

Санчо өзүнүн таксырына жооп берип бүтө электе эле алиги чоочун адам созолонтуп ырдап 
жиберди. Анын ырдаган ырын жаман деп да, жана анчалык жакшы деп да айтууга болбойт. 
Ошондой болсо да достор көңүл коюп угушту. 

 
С о н е т 
 

Эй, Сеньора, ырайым эт, оюң айтчы, 
Чыгарчы ичиңдеги толгон дартты. 
Жалтанбайм, каптаса да толкундуу сел, 
Сүйгөнүм, аткарамын тапшырма бер. 
Айтканың эки болбойт, орундалат, 
Ал үчүн кайраттанып, байлаймын бел. 
Айтпасаң, арманда мен өлүп кетсем, 
Себепкер, ажалыма болосуң сен. 
Аягы көлдөй болгон көздүн жашын, 
Көрсөңчү, алек болду асыл башым. 
Сени ойлосом, эт жүрөгүм эзилет, 
Алмаз таштай экөө келип биригет. 
Айтчы сулуу, ичиңдеги дартыңды, 
Билейин мен, бул дүйнөдө баркыңды. 

 
Өзүнүн ырын ырдап бүткөндөн кийин, белгисиз рыцарь: «ах!» деп кыйкырып жиберди. Бул 

сөз анын жүрөгүнүн чордонунан оргуп чыккандай болду. Анан ал тез эле, жалынып-жалбырган 
жана кайгырган үн менен: 

— О дүйнө жүзүндөгү аялдардын эң сулуусу жана мейримсизи! Айдан ачык жаркыным 
Касильдея Вандальская сен чын эле өзүңө ашык болгон рыцарды түбөлүк жортуулда жана азап 
чегип, кыйналып-кысталып эмгектенип жүрүп каза болууга жол бересиңби? Менин буйругум 
боюнча Наварранын, Леондун, Тартесинин, Кастилиянын, акырында Ламанчанын 
рыцарларынын бардыгы тең сени дүйнө жүзүндөгү аялдардын ичинен чыккан сулуусу экен деп 
моюндарына алгандыгы жетиштүү эмеспи? 

— Бул туура эмес! — деп үнүн бийик чыгарды дон Кихот. — Мен Ламанчадан чыккан 
рыцармын, мен аны андай деп эч моюнума алган эмесмин, алууга акым да жок болчу, анткени 
менин айымымдын атагына анын зыяны тиет. Тигил рыцардын жеөлүп жатканын эми сен көрүп 
турасыңго, Санчо. Дагы кулак салып тыңдап туралы, балким ал өзүнүн оюн дагы ачыгыраак 
айтар. 

— Албетте айтат,—деп жооп берди Санчо,— бир ай бою тынбай ырдай берүүгө даяр 
экендиги байкалып турат. 

Бирок, Санчонун ойлогонундай болуп чыккан жок. Белгисиз рыцарь ушул эле арада кимдир 
бирөөлөрдүн сүйлөшүп жатканын угуп калып, жалооруп ырдаган ырын токтотуп өйдө тура 
калды да, адептүүлүк менен мындай деди: 

— Бул ким? Эмне болгон адамсыңар? Кубанычтуу адамдардын катарына киресиздерби же 
камыккан адамсыңарбы? 

— Камыккан адамдарбыз,— деп жооп берди дон Кихот. 
— Андай болсо, бери мага жакын келиңиздер,— деди белгисиз рыцарь—анан билип 
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коюңуздар, сиздер кайгы-муңга батып, камыккан адамдын жанына келесиздер. 
Мындай достук жана кичи пейилдик менен айтылган жоопту уккандан кийин дон Кихот 

жакындап басып барды, Санчо, да артынан ээрчиди. Азаптанып жалооруп ырдап отурган 
рыцарь дон Кихотту колдон алып, мындай деди: 

— Сеньор рыцарь, мында олтуруп орун алыңыз, анткени сиз жорлуулдап жүрүүчү 
рыцарлардын коомуна кире турганыңызды мен билип турам. Ачык асмандын астындагы ай-
талаада кездешкениңизден эле мага түшүнүктүү болуп олтурат. Жортуулдап жүргөн рыцарлар 
гана ушунда ай-талааны өзүнүн түнөгү кылып алат. 

Буга дон Кихот мындай деп жооп берди: 
— Сиздин айтканыңыз ырас, мен чыны ошол коомдун рыцарымын; кайгы-муң жана 

камыккандык өз уясындай эле менин көкүрөгүмө уялап алышкан, бирок, ага карабастан 
башканын кайгы-капасына ортоктош болуу сезими менин жүрөгүмдөн өчө элек. Мээримсиз 
сулууга ашык болуу менен азап чегип жүргөнүңүз сиздин азыр эле ырдаган ырыңыздан 
билинип турат. 

Таң атканда бирин-бири соккулай тургандыгы жөнүндө шек кылышпай ушинтип 
аңгемелешип ошол жерде олтура беришти. 

 

 
 
— Сиз да бирөөгө ашык болдуңуз беле, эми ошол жөнүндө айтып бериңиз сеньор, рыцарь 

— деди белгисиз рыцарь дон Кихотко карап. 
— Ооба! Мен да өз шорума сүйгөм,— деп жооп берди дон Кихот. — Кыскасы, татыктуу 

айымга ашык болуу менен чеккен азабыбызды жаман иш дебестен жакшы иш деп эсептешибиз 
керек. 

Эгерде биздин асылкечтерибиздин өтө жек көргөндүгү биздин көнүлүбүздү караңгылатып, 
оюбузду чаташтырып жибербеген болсо, анда сиздин айтканыңыз дурус болоор эле,— деди 
белгисиз рыцарь. 

— Менин, айымым мени эч убакта жек көргөн эмес,— деп дон Кихот анын айтканына 
макул болгон жок. 

— Албетте жек көргөн эмес,— деп өзүнүн таксырынын сөзүн жөндөдү ошол эле жерде 
турган Санчо,— анткени менин таксырымдын айымы койдой жоош, камырдай жумшак. 

— Бул сиздин ат кошчуңузбу?—деп сурады белгисиз рыцарь. 
— Ооба,— деп жооп берди дон Кихот. 
— Өзүнүн таксыры сүйлөп жаткан кезде анын ат кошчусунун сөзгө батынып 

кийлигишкенин мен эч убакта көргөн эмесмин,— деди белгисиз рыцарь.—Тетиги турган менин 
ат кошчумун боюнун узундугу атасыныкынан калышпайт, бирок мен бирөө менен 
аңгемелешип турганымда өмүрүндө эч убакта сөзгө кийлигишкен эмес—деп далилдеп айтам. 
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— Мен сүйлөй берем, жана мунун алдында сүйлөөдөн да коркпойм,— деди Санчо... 
Сөзүмдүн нары жагын бүтпөй эле коёюн. Мен унчукпай да коё алам. 

Мына нак ошол кезде белгисиз рыцардын ат кошчусу Санчону колдон алып, мындай деди: 
— Жүр достум, оюбузга эмне келсе, ошол жөнүндө тигиндейирээк барып ээн-эркин 

сүйлөшөлү. Сеньорлор, биздин таксырларыбыз найзаларын сындырып, бир-бирине өздөрүнүн 
ашыктык тарыхтарын айта беришсин. Алар балким таң атканча сүйлөшсө да, аңгемелерин 
бүтпөй калышаар. 

— Макул эмесе,— деп жооп берди Санчо,— өзүмдүн ким экенимди сизге айтып берейин, 
ошондо сиз мени ар кандай келжирек ат кошчуларга теңешке болбой тургандыгына түшүнөсүз. 

Оолагыраак барышып алар, бутактары калың өскөн эмен дарагынын түбүнөн орун алышты 
да, кызуу аңгемеге киришти. 

— Биз, жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын ат кошчулары башыбыздан оор турмушту 
өткөрүп жүрөбүз. Чекебизден тер агызып нан таап жеп жүрөбүз, бирок бул, алда тааланын, 
биздин ата-бабаларыбызга айткан каргыштарынын бириго. 

— Ашуу ашып, таш басып азап чегүү менен нан таап жеп жүрөбүз— деп айтсаңыз да 
болмок, анткени жортуулдап жүрүүчү рыцарлардан артык ысыкка күйүп, суукка тоңгон ким 
бар дейсиз? Эгерде ушул нан дайыма болуп турса, анда көргөн кыйынчылык эчтеке эмес эле, 
болбосо биз көп убакта жел жутуп кала беребиз,—деп жооп кайтарды Санчо. 

— Бирок, бизде сыйлык алабыз деген үмүт бар!—деп белгисиз рыцардын ат кошчусу ага 
макул болбоду. 

— Мунун баарын тең баштан өткөрүп, чыдаш керек, анткени эгерде жортуулдап жүрүүчү 
рыцардын иши бир аз оңунан чыгып калса, анда ат кошчусу эң сонун бир аралды же эң жакшы 
графствону сыйлыкка алам деп тайманбай эле ишенсе болот. 

— Аралды башкаруу мени толук канааттандырат — деп өзүмдүн таксырыма эчак эле 
айткан болучумун,— деп жооп кайтарды Санчо. 

—Менин таксырым да адамгерчиликтүү жана жоомарт адам, ошондуктан ал арал жөнүндө 
бир эмес, бир канча жолу убада берген. 

— Эгерде кылган кызматым үчүн мени каноник кылып дайындаса, анда мен ага ыраазы 
болом,—деди Леса (жаңы рыцарды ушундай деп атайбыз) деген рыцардын ат кошчусу.— 
Менин таксырым мага кирешеси көп бир чиркөөнү берүүгө убада кылган. 

— Демек, өзүнүн ат кошчуларына сыйлык берүүгө убада бергенден кийин сиздин 
таксырыңыз дин коомунун таксырыго, — деди Санчо. — А менин таксырым болсо ак сөөк 
сыпайы адам. Чыны, акылдуу адамдар аны архиепископ кылып дайындайлы деп аракет кылып 
күрөштү. Бирок тилекке жараша ал макул болбой койду, дин атагына конуп кетеби деп мен 
аябай коркуп калтырап-титиреп кеттим, анткени дин кызматын аткарууга жөндөмүм жок 
экенин өзүм сезип турам. 

— Чын айтам, сиз жаңыласыз,—деп анын айтканына макул болгон жок экинчи ат кошчу.— 
Дин кызматынын кирешеси аралдыкынан көп болушу мүмкүн, анткени аралдын баары тең эле 
бирдей жакшы боло бербейт, алардын арасында жардысы да, шордуусу да болот. Ошону менен 
бирге жери асыл, өзү бай аралдарды башкаруу иши да өзүнчө бир азап, бардыгы тең 
башкаруучу байкуштун мойнуна жүктөлөт. Ушул ат кошчу милдетине чыдабай алсырап жүргөн 
биз ушул ойдон баш тартсак абдан жакшы болоор эле деп ойлойм. Таксырларыбыздан эч бир 
аралдарды графстволорду же дин кызматын күтпөстөн, кайта өзүбүздүн туулуп-өскөн 
жерлерибизге барып жаккан ишибизди кылсак — аң ууласак, балык кармасак баарынан жакшы 
болоор эле; ар ат кошчу — экиден тайганы жана кайырмагы бардыр; демек өзүнүн кыштагында 
көңүл ачып эрмек кылууга болот экен го. 

— Бул айтканынын баары тең менде бар,— деп жооп берди Санчо. —Бирок атым гана жок; 
бирок менин таксырымдын атына бербей турган эшегим бар. Төрт пуд арпа үстөк кылып берсе 
да эшегимди анын атына айырбаштабайм, эгерде ошого макул болсом эле, келе турган кызыл 
жумуртка майрамын мага жакшылыктуу тостурбай эле койсун. Эгерде менин сур эшегимдин 
бардык сапатын санап айтып берсем, анда сиз мени тамаша кылып жатасыз деп ойлойсуз. 
Менде тайган да табылат; анткени биздин кыштакта тайгандан көп нерсе жок, бирөөнүн 
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эсебинеы аң ууласаң өтө сонун болот. 
— Сеньор ат кошчу Санчо,—деп жооп берди жанында маектешип олтурганы, — рыцардык 

бул эселек иштердин бардыгын тең таштап салып, өзүм туулуп-өскөн кыштагыма кайта барып 
балдарымды тарбыялайын дедим, үч балам бар, алар мончоктой тизилип турушат. 

— А меники экөө,— деди Санчо,— аларды, бөтөнчө кызымды ак сарайдын ичиндеги 
папанын өзүнө алып барсаң да уят болбойсуң. Эгерде жараткан ырайм этсе, энесинин ой-боюна 
койбой кызымды графиня кылгым келет. 

— Графиня кылып даярдап жаткан кызыңыз нече жашта,— деп сурады рыцарь Лесанын ат 
кошчусу. 

— Он бешке чыгып калды,— деп жооп берди Санчо,— бирок анын бою найзадан кыска 
эмес, жазгы күндөрдүн эртеңиндей үлпүлдөп турат, күчү жигиттикиндей бар. Менин кудайдан 
тилегеним эле бул, тезирээк эле мени үй-бүлөмө алып келип, оор күнөөдөн (ошонун өзү) ат 
кошчу эме деген опурталдуу кызматтан кутултса дейм. Мен бир жолу ошондой кылып көргөм, 
эми алтын берсе да экинчи жолу бул кызматка кирбес элем. Өткөн жолу Сиерра Морена деген 
түнт капчыгайдын ичинен таап алган ичинде жүз дукаты бар намиян гана мени бул ишке 
кызыктырды. Ошол күндөн тартып шайтан мени алтын акчага азгырчу болду. Ошентип эле ал 
алтың акча көз алдыма элестеп туруп алды; минут сайын бир кап акча таап алып, аны 
көкүрөгүмө кысам, үйгө алып барам, анан жер сатып алам да принцке окшоп доорон сүрүп 
жашай баштайм, ушундай элестелет. Мен ушул жөнүндө ойлогон кезимде, алжыган 
таксырымдын кызматында көргөн азап-тозоктун баарын унутуп коём. Анткени, чынын 
айтканда ал рыцарь эмес, жинди адамга окшойт. 

— Мына ошондуктап, ач көздүк капты жарат деп айтылган,—деди экинчи ат кошчу.— 
Жиндилер жөнүндө сөз башталгандан кийин, мен да айтайын, жарык дүйнөдө менин 
таксырымдай жинди табылбайт. Ал болсо, баккан эшеги өлөт деген адамдардын катарына 
кошулат. Ойлоп көрүңүзчү, башка рыцардын акыл-эсин, кайтарып берем деп өзү жинди болду 
да, рыцарды издеп жортуулдап жолго чыкты, мындан ал жакшылык көрбөйт. 

— Балким ал бирөөгө ашык болгонбу? —деп сурады Санчо. 
— Ооба, Касилья Вандальская деген бирөөгө ашык болгон, андай катуу мүнөздүү 

асылкечти бүткүл дүйнө жүзүнөн таба албайсың, — деп жооп берди белгисиз рыцардын 
кызматкери. Бирок аны, муну менен коркута албайсың. Анын башы ар кандай кыял-жоруктарга 
жык толгон. Сиз анын чын экенин бир аздан кийин көрө жатасыз. 

— Даңгыр жолдун өзүндө да өңгүл-дөңгүлү болот,—деди Санчо.— Башка үйлөрдө 
буурчакты сейрек кайнатышат, бирок менин үйүмдө буурчак казан-казан болуп толуп турат. 
Эстүүлөргө караганда, эселектердин жолоочу шериктери көп болот окшойт; бактысыздар 
кезиксе кайгы-капасы ачылат деген макал адилеттүү болсо, анда сиз кызмат кылган рыцарь 
менин таксырымдай эле акылсыз болгондуктан сиздин кашыңызда олтуруп черимди жазып 
аламго. 

— Ал акылсыз болгону менен эр жүрөк эме,— деп берки ат кошчу ага макул болбоду,— 
эселектиги менен эр жүрөктүгүнө караганда митаамдыгы басымдуулук кылат. 

— Жок, менин таксырым андай эмес, эч кандай митаамдыгы жок,— деп жооп берди 
Санчо.— Ал ичине сыр сактабай турган ачык эме, эч кимге жамандыкты каалабайт, элге 
жакшылык гана кылат. Анда тырмактай да амалкөйлүк жок, чак түш болуп турса да, жок күн 
түш эмес, караңгы түн деп кез келген кичинекей бала эле аны ынандыра алат. Мына ошондой 
айкөлдүгү үчүн мен аны өтө жакшы көрөм, ошентип анын бүткүл эселектик иштерине 
карабастан аны таштап кете албайм. 

— Деген менен бир чети тууган, бир чети сеньор,— деп анын сөзүнө макул болду Леса 
деген рыцардын кызматкери,—бир сокурду экинчи сокур жетектеп жүргөндөн кийин экөө тең 
аңга түшүп кетүүгө тобокел кылышат. Укмуштуу окуяны издегендер кээде жаман жана кала 
берсе коркунучтуу окуяларга жолугуп калышат. Мына ошондуктан рыцарларыбызды таштап 
үйлөрүбүзгө кетип калсак жакшы болбос беле деп ойлойм. 

Бул аңгеменин убагында Санчо ар минут сайын жерге түкүрүнүп олтурду. Экинчи ат кошчу 
муну байкап калып, мындай деди: 
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— Менин оюмча көп сүйлөштүк окшойт, анткени тилибиз көмөкөйүбүзгө жабышып кетти. 
Бирок бир аз токтой туруңуз тууган, менин ээримдин кашында муну айыктыра турган жакшы 
дары илинип турат. 

Ал ордунан өйдө туруп басып барды да, чоң чанач вино жана узундугу билектей болгон 
ичине эт салып бышырган нанды алып бат эле жетип келди. Нандын ичине коёндун эти 
бүтүндөй салып бышырылган экен, Санчо аны кармалап көрүп алып, бул коён эмес эле, 
бүтүндөй эчкинин эти деп ойлоду. Мындай сыйды көрүп, Санчо сурап калды: 

— Мындай эмелерди сиздер дайым алып жүрөсүздөрбү? 
— А сиз эмне деп ойлойсуз? — деп жооп берди ал.— Мен эмне таштанды болгон ат 

кошчуга окшоймунбу? Менин атыма артылгандай запасты жортуулда жүргөн бир да генерал 
алып жүрбөйт. 

Ал-ал дедирип жүрбөй эле Санчо жей баштады да, үзүм-үзүм этти сугунуп жатып, 
төмөнкүдөй деди: 

— Урматтуу тууганым, сиз, өзүңүздүн таксырыңызга чын берилген, кадимкидей келишкен 
ат кошчу экенсиз, мунуңуз мени мейман кылгандыгыңыздан эле көрүнүп турат. Мен сыяктуу 
бактысыз эмес экенсиз: менин баштыгымда бар болгону катып калган бир сындырым сыр бар, 
аны менен көз келген дөөнүн башын жара коюугада болот жана элүүгө жакын таттуу буурчак 
жана жаңгак бар. Мунун себеби, менин таксырым, кургак жемиштерди жана талаанын 
чөптөрүнөн башка даамдуу тамак жешке болбойт—деген жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын 
эрежесии сактап жүргөндүгүндө. 

— Кудай урсун, тууганым,— деп анын сөзүнө макул болбоду ат кошчу берки неме,— 
менин карыным жацгакка, жапайы алмуртка жана токойдун ичиндеги ар түрдүү чөп-чарга 
көнгөн эмес. Мейли, тим кой, биздин таксырларыбыз өздөрү каалаган эрежени сактап, 
ойлоруна келгенин оттоп тамак жей беришсин, муздак эт менде дайым болот, анан кереги 
тийип калат деп ээрдин кашында бир чанач вино илинүү жүрөт. Мен аны абдан жакшы көрөм, 
ошондуктан кээде-кээде кучактап кармап коём. 

Ушул сөздөрдү айтуу менен ал Санчонун колуна чаначты кармата салды, ал болсо 
чаначтын оозунан винону кылкылдатып жутуп, чейрек саат асмандагы жылдыздарды карап 
калды. Ичип бүтүп, ал башын бир жагына кыйшайтып, терең күрсүнүп туруп сөз сүйлөдү: 

— Тууганым, сенин виноң жакшы экен. Бирок, кудай-арбак үчүн айтыңызчы сеньор: бул 
вино Сьюдад Реалдын виносу болуп жүрбөсүн? 

— Сиз анык билгич адам экенсиз,— деп үнүн көтөрө чыгарды беркиси,—Бул вино чын эле 
ошол жактан, бирок бул виного көп жылдар болгон. 

— Вино жагынан,— деп жооп берди Санчо,— мен эч качан жаңылбайм. Мен винону 
жыттаар замат, анын кайсы областтан чыкканын, сортун, даамын жана ачытылганына канча 
убакыт болгонун дароо айтып бере турган жөндөмдүүлүгүм бар, ушуну билип койгун, сеньор 
ат кошчу. Бирок мында таң кала турган эчтеке жок, анткени менин уруумда винонун сырын эң 
сонун биле турган эки адам болгон, андайлар эми Ламанчада көптөн бери жок. Бир жолу алар 
мындай бир окуяны баштарынан өткөргөн, ошону айтып берейин кулак салып туруңуз. Бир 
жолу аларга бочкадагы винонун сапаттуулугу жана кемчиликтери жөнүндө өз оюңуздарды 
айтып бериңиздер деп винонун даамын татытат. Алардын бирөө винону тилинин учун тийгизип 
даамын таткан, экинчиси болсо жыттап гана тим болгон. Биринчиси, виного темирдин даамы 
чыгыптыр десе экинчиси, жок андай эмес, теринин иси чыккан дептир. Анда винонун кожоюну: 
бочка таза, анын ичиндеги вино башка идиштерге куюла элек, ошондуктан темирдин даамы 
чыгып, теринин иси келе тургандай боло элек дейт. Бирок алиги эки эң сонун билерман 
өздөрүнүн айткандарынан кайтпай тура беришет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин вино бүт 
бойдон сатылып кетет да, бочка бошоп калгандан кийин анын түбүнөн булгаары боосу бар 
кичинекей ачкыч табышат. Мындай билерман адамдардын, тукумунан чыккан киши вино 
жөнүндө бирдеме биле турганын, урматтуу таксыр, эми түшүнүп турасызго. 

— Баары тең түшүнүктүү,—деп жооп берди экинчи ат кошчу,— мына ошондуктан биз эч 
кандай окуяга аралашпообуз керек деп эсептейм. Бүтүн нан турганда кичине нандын эмне 
кереги бар? Мындан көрө өзүбүздүн алачыгыбызды көздөй кайта кетели, эгер керек болсок 
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алда таала бизди ал жерден деле таап алат. 
— Мен өзүмдүн таксырымды Сарагоссага чейин жеткирип барышым керек,—деди 

Санчо,—баргандан кийин андан ары эмне кылуу керек экендиги жөнүндө ойлонуп көрөбүз. 
Акыры биздин ак көңүл ат кошчуларыбыз армансыз сүйлөшүп, виного аябай 

тоюшкандыктан уйку алардын тилин байлап салды. Алар таттуу нанды жебестен, бош чаначты 
кучактаган бойдон уйкунун кучагына берилди. Эми биз аларды ошол бойдон тим коюп, 
белгисиз рыцарь менен Кайгы-Муңдун рыцары экөө эмне жөнүндө аңгемелешкендигин китеп 
окучуларга баяндап берели. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bizdin.kg



 
 
 

39-Г Л А В А. Мында белгисиз рыцарь менен анын ат кошчу жйгити 
экөөнун ким экендиги аныкталат 

Дон Кихот менен көпкө аңгемелешкенден кийин белгисиз рыцарь акырында ага мындай 
деп чын сырын айтты: 

— Сеньор рыцарь, сизге белгилүү болсун, тагдырга жазган жазуу боюнча, же тагыраак 
айтканда өзүмдүн эрким менен ченде жок сулуу Касильдея Вандальскаяга ашык болгом. Мен 
аны ченде жок дейм, анткени боюнун узундугу жагынан да, тегинин асылдыгы жагынан да 
жана сулуулугу жагынан да ага эч ким тең келе албайт. Мына, ошентип менин мээримсиз жана 
текебердүү Касильдеям мага, Геркулестин66 өгөй энесиндей болуп көп сандаган коркунучтуу 
эрдикти көрсөт деп буйруган. Бир жолку сыноодо мен жеңип чыкканымда ал, эмки жолку 
акыркысы болот, мына ошол чын берилгендигиң үчүн сыйлык аласың деп убада берген. Бирок 
менин көрсөткөн эрдик иштерим бирине-бири улашып кетти, мец аларды эсептөөгө да алым 
келбей калды, жана бул азаптуу иштин качан аяктарын билбейм. Бир жолу ал мага, Севильянын 
атактуу дөө кызы Хиральданы67 жекеме-жеке салгылашка чакыр деп буйрук берген. Дагы бир 
жолу ал, Гисандонун68 таштан жасалган эң зор өгүздөрүн көтөргүн жана салмагын өлчөгүн деп 
буйрук берди,—бул болсо, рыцарга караганда жүк көтөрчүлөргө жарашыктуу иш эмеспи. 
Андан кийин ал мага, Кабра69 тоосундагы зынданга түшкүн да анан, анын түбүндө эмне бар 
экенин мага айтып кел деп буйруган. Мен ал эрдик иштердин бардыгын аткардым: Мен 
Хиральданы жеңдим, Гисандонун өгүздөрүн көтөрдүм, Кабранын зынданына секирип түштүм. 
Анан эмне болду дейсиң? Мунун бардыгына ал канааттанган жок. Жакында ал мага, 
Испаниянын жерин кыдырып чыккын да, сулуулугум жагынан дүйнөдөгү аялдардын баарынан 
ашкан сулуу экенимди жана ал ашкан сулууга ашык болгон эр жүрөк рыцарь сен экенинди 
жолуңдан жолуккан жортуулдап жүрүүчү рыцардын бардыгы таанып билсин, ошондой кылууга 
аларды аргасыз кыл деп мага буйрук берди. Анын буйругун орундатуу менен мен Испанияны 
бүт кыдырып чыктым жана мага каршылык көрсөтүүгө батынган көп сандаган рыцарларды 
жеңдим. Жекеме-жеке салгылашууда даңкы чыккан рыцарь дон Кихот Ламанчскийди жеңип, 
анын айдай сулуу Дульсинеясынан менин Касильдеямын артык экенин таанытууга аргасыз 
кылганыма бөтөнчө кубанам. Менимче ушул бир гана жеңиш, дүйнө жүзүндөгү рыцарлардын 
бардыгын жеңгендикке барабар келет деп ойлойм, анткени менин айткандарымын баарын дон 
Кихот жеңген болчу, демек мен аны жеңгенден кийин анын атак-даңкы жана айбаттуулугу мага 
таандык болот эмеспи: 

 
Болсо да жооң атактуу, 
Жеңип чыккан ардактуу. 
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Дон Кихот белгисиз рыцардын айткан сөздөрүн айран-таң калуу менен угуп олтурду, анын 

сөзүн бөлсөмбү жана сен калп айтып жатасың деп кыйкырып жиберсемби деп эчен жолу ыкыс 
берди. Бирок ал токтоолук кылды, аңгемелешип олтурган адам өзүнүн калпын өзү мойнуна 
алышын каалады. Ошондуктан ал төмөнкүдөй жооп берди: 

— Урматтуу сеньор рыцарь, бүткүл Испанияны, кааласаңыз бүткүл дүйнө жүзүндөгү 
жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын дээрлик бардыгын жеңишиңиз мүмкүн. Ага менин талашым 
жок. Бирок дон Кихот Ламанчскийди жеңдим дегениңизге шегим бар. Балким сиз ага окшогон 
бөлөк бирөөнү жеңгендирсиз, бирок ага окшош келген адам оңой менен бул дүйнөдөн табыла 
койбос. 

— Бөлөк бирөөнү дегениңиз кандай! — деп кыйкырып жиберди рыцарь Лес.— Дон 
Кихоттун өзү менен жекеме-жеке салгылашып, аны жеңип жан соога, суратканмын деп алда 
таалага ант берем. Керек болсо анын кебете-кешпирин сүрөттөп айтып берейин. Ал—узун 
бойлуу, апарык, тартагай, эки бети шишиген, жана чачы буурул, кара муруту ылдый ээгин 
көздөй салаңдап турган адам болчу. Ал урушка киргенде Кайгы Муңдун рыцары деген ат менен 
кирет, анын ат кошчусу Санчо Панса деген дыйкан; анын минген аты атактуу Росинант, акыры 
аягында ашык болгон асылкечи Дульсинея Тобосская деген бирөө, анын аты бир кезде 
Альдонская Лоренсо болгон. Менин айткан сөздөрүмө сиз али да ишенбей турган болсоңуз, 
менин мына бу кылычым сизди ишендирүүгө аргасыз кылат. 

— Сеньор рыцарь сабыр кылыңыз да менин сөзүмө кулак салыңыз,—деди дон Кихот.—
Баарынан мурда мына муну билип коюңуз, сиз айтып жаткан дон Кихот менин эң жакын досум. 
Биз абдан ынакпыз, ошондуктан бизди бир киши деп айтууга да болот. Сиз ал рыцардын 
кебете-кешпирин абдан нак өзүндөй кылып сүрөттөдүңүз, ошондуктан аны жеңгендигиңизге 
мен ишенишим керек. Бирок, менин көзүм менен колум аны тетирисинче деп ынандырып 
жатат. Аны сиз жеңип алып, бүткүл дүйнөлүк атак-даңкты өчүрсүн үчүн сыйкырчы душмандар 
ал рыцарды элестеткенго деп гана болжолдоого болот. Мындан бир нече күн мурда ал 
сыйкырчылар айдай сулуу Дульсинея Тобосскаянын элесин бузуп, дыйкандын эби-сыны жок 
кызы кылып көрсөткөндүгү бекеринен болгон эмес экен. Аны жеңип алуу үчүн мүмкүнчүлүк 
берип, сыйкырчылардын бири дон Кихоттун элесинде болушу толук мүмкүн. Эгер менин 
айткан сөздөрүмө сиз ынанбай турган болсоңуз, анда сиздин бет маңдайыңызда олтурган дон 
Кихоттун өзү. Ал муну сизге колундагы куралы менен далилдейт, жөөбү же ат үстүндө 
салгылашабызбы—ал сиздин каалаганыңыздай болсун. 

Ушул сөздөрдү айтып ал ордунан тура калып, кылычын алды. Аңгемелешип отурган 
рыцарь да ордунан өйдө тура калып, жай баракат үн менен жооп берди: 

— Сеньор дон Кихот, жакшы убадакөй төлөгүч адам аманат калтыруудан эч коркпойт. Ал 
ким болсо, ошо болсун, бирок сиздин түгөйүңүздү жеңгенден кийин, сизди да жеңем деп 
үмүттөнүүгө акым бар. Бирок, азыр убакыт түн, ошондуктан ууру-каракчыга окшоп 
рыцарлардын караңгыда урушканы болбойт. Демек, таңдын атышын күтөлү, биздин 
эрдигибизге күн күбө болсун. Бирок, биздин салгылашуубузга бир шарт коём, жеңилген адам 
жеңгендин эркине көнүп, эгер рыцарды кемсинтип, кордобой турган болсо анын 
буйруктарынын бардыгына тең баш ийиши керек. 

— Койгон шартыңызды кабыл алам,— деди дон Кихот. 
Андан кийин өздөрүнүн ат кошчуларын көздөй жөнөштү, алар чаначтын жанында уктап 

жаткан болчу. Рыцарлар аларды ойготуп, аттарды токуп даярдагыла деп буйрук беришти, 
анткени таң атаар менен экөөбүздүн ортобузда коркунучтуу, кулак угуп, көз көрбөгөн, кандуу 
согуш болот дешти. Бул кабарды укканда өтө чочулады: анткени алиги белгисиз рыцардын ат 
кошчусу өзүнүн таксырынын эрдиги жөнүндө калп-чынды койгулатып Санчонун кулагына 
куюп койгон эле, ошондуктан ал чын эле дон Кихоттун өмүрү жөнүндө чочулады. Ошондой 
болсо да ат кошчусу экөө тең үн дебестен оттоп жүргөн аттарды көздөй кетишти, аттар болсо 
үйүр алып тиштешпей бирге жайылып жүргөн экен. 

Жолдо баратып рыцарь Лесанын ат кошчусу Саңчого мындай деди: 
— Мен сизге айтып коёюн тууганым, бизде Андалузияда мындай салт бар, рыцарлар 
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салгылашып жаткан кезде алардын ат кошчулары кол куушуруп карап турушу керек эмес. 
Ошондуктан эсиңизде болсун, биздин таксырларыбыз салгылашып жаткан кезде биз дагы 
урушууга милдеттүүбүз. 

— Ат кошчу сеньор, бул салт,—деп жооп берди Санчо,—урушчаактарга гана жагат, бирок 
жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын ат кошчуларына мунун эч кандай тиешеси жок. Менин 
таксырым мындай салт жөнүндө мага эч качан айткан эмес, бирок ал жортуулдап жүрүүчү 
рыцарлардын уставын жатка билет. Мейли ушунун баары тең чын болсун; мейли, өздөрүнүн 
таксырлары жекеме-жеке чыгып салгылашып жаткан кезде алардын ат кошчулары да уруша 
турган эреже чын эле болсун,— бирок мен аны орундатпай коюу жакшы болотко деп ойлойм. 
Андан көрө тынчтыкты жакшы көрчү ат кошчуларга салынчу салыкты төлөөгө макулмун. 
Анын эки кадак момдон ашпай турганына көзүм жетет, ошондуктан аны мен жан-дилим менен 
төлөп берем: жаратка сүйкөөчү дары менен таца турган бинтке караганда бул мага арзан түшөт. 
Мына ушул азыр эле менин баш сөөгүм жарылгансып турат. Анын үстүнө колумда кылычым да 
жок, менде бала болуп башыма жүн чыккандан бери кылыч болгон эмес. 

— Аны жөнгө салып алабыз,— деп жооп берди берки ат кошчу,— мен болотнойдон 
тигилген эки бирдей капты ала чыккан элем, сиз анын бирин аласыз, мен бирин алам, ошентип  
экөөбүз бирдей курал менен салгылашабыз. 
 

 
 

— Болуптур, мен ага макулмун. Мындай урушта эч ким жарадар болбойт. Биз бири-
бирибиздин чаңыбызды күбүп гана тим болобуз,— деп жооп берди Санчо. 

— Жок, андай эмес,— деп Санчонун сөзүнө макул болгон жок берки неме.— Биздин 
каптарыбызды шамал учуруп кетпес үчүн, биз алардын ичине беш-алты жылма таш салып 
коёбуз.  

Биз ошондо өмүрүбүзгө зыян келбегидей кылып бири-бирибизди койгулап алабыз, бирок 
бул кездешүүнү көпкө унутпагыдай болобуз. 

— Мунун сүйлөп турганын карасаң, жети ата-бабамды ант урсун, — деп айкырып жиберди 
Санчо,— башыбыз жарылбай сөөктөрүбүз жанчылбай аман калуу үчүн каптарга салганы 
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жаткан кебездерин карасаң. Жок, аның болбойт! Каптарыңызга жибек салып толтуруп 
көрүңүзчү — мен ошондо да урушпайм. Акмакты тапкан экенсиз! Мейли биздин 
таксырларыбыз гана салгылаша беришсин, кудай алардын башын аман кылсын, а биз ичип-жеп 
ракаттана берели. Убакыт өзү эле биздин кендирибизди кесет, ошондуктан өз күнүбүздү 
тиешелүү мөөнөттөн мурда бүтүрүүгө шашылыштын кереги жок. 

— Эмнеси болсо да жок дегенде жарым саатча урушуубуз керек,— деди тиги ат кошчу 
неме. 

— Өлсөм да урушпайм!— деп жооп берди Санчо.—Сиз менен эмне себептен урушмак 
элем? Азыр эле бирге тамак жеп, вино ичип олтурган адам менен чатак чыгаргыдай мен бир 
наадан эмесмин. Анын үстүнө сиз менин көңүлүмү калтырган жоксуз. 

— Иш ошону менен токтоп калмак беле,— деди тигиниси. 
— Биздин таксырларыбыз салгылашууга кирише баштаган кезде мен сиздин жаныңызга 

басып келем да, жаактан ары үч-төрт тартып жиберем. Мына ошондо суур сыяктуу уйкучу 
болсоңуз да ойгонуп, ачууланып тура келесиз. 

— Минтип урматтап кылган ишиңизге,—деп жооп берди Санчо,— мен дароо эле жооп 
берем: мен колума союлду алам да, сиз менин ачуумду келтиргениңизче заңкылдатып салып 
калам, ошондо сиздин өзүңүздүн кайнап келген ачууңуз дароо басылат да, тиги дүйнөдө 
кайтадан ачууланбасаңыз, бул дүйнөдө ачуулана албайсыз. Бирөө сабап жатса, ага кол 
куушуруп туруп берчү адам мен эмес. Ар бир адам өз кулагын түрүп жүрсүн, анан эң негизги 
иш—жакын адамдын жанын ачытыш керек эмес. Анткени кимдин оюнда эмне бар экенин ким 
билсин. Койдун жүнүн кыркайын деп барсаң, өзүндү жылаңачтап коё берген учур да болот. Ал 
эмес, бечара мышыктын ызасың келтирип бурчка камасаң, ал арстандай кармашат. Демек мен 
адаммынго, ошондуктан менин кыжырымды келтирсе, эмне кылаарымды бир гана кудай өзү 
билет. Мына ошондуктан биздин урушубуздун кесепетинен боло турган зыяндын бардыгына 
сиз гана жооп бересиз, ошону алдын ала сизге билдирип коёюн сеньор ат кошчу. 

— Макул болот, эртең көрө жатарбыз,— деп жооп берди беркиниси. 
Ошол кезде бак-дарактардын бутактарындагы миңдеген канаттуу куштар сайрай 

башташты. Өздөрүнүн ырлары менен, өзүнүн супсулуу түсүн жаркыратып атып келаткан алтын 
таңды куттуктап жаткансышат. Талдар таттуу чайырдын70 жыттарын аңкытат, булак суулар 
шылдыршулдур этип агып жымыңдагансыйт, токойдун ичи күү-шаа болуп жаңырат, ал эми 
талаанын чөптөрү болсо атып келаткан таңды тосуп ого бетер көк-жашыл тартып кулпунат. 

Бирок, ушунчалык шаттанып аткан таң Санчо Пансаны кубандырган жок. Таң атып жерге 
тийген жарык менен эле алиги белгисиз рыцардын ат кошчусунун килекматтай болгон чоң 
мурду анын көзүнө көрүнгөн биринчи укмуш болду. Ал көгүш тартып, кочкор тумшуктанып 
турган, укмуштуу мурундун үстүн бүтүндөй сөөл баскан экен; оозунан эки эме төмөн түшүп, 
салаңдап турган мурун ал ат кошчунун өңүн укмуштай кылып көрсөттү, Санчо муну көргөндөн 
кийин талмасы кармаган баладай калч-кулч этти. Укмуштуу сыйкырчынын кыжырын 
кайнатып, аны менен урушкандан көрө жаакка эки жүз жолу жегеним жакшы эмеспи дегеи ойго 
келди Санчо. 

Дон Кихот даөзүнүн жоосунун өңүнө көз чаптырып карады, бирок ал бетин коргогуч 
калканын ылдый түшүрүп жибергенде биздин рыцарыбыз анын өңүн көрө албай калды. Алиги 
чоочун рыцардын орто бойлуу, бакчагай экени гана көрүнүп турат. Соотторунун тышынан 
кийген таза алтын жиптен токулгансыган жана ар түрдүү формада капталган жалт-жулт эткен 
айнек сыяктуу заттары бар узун чапан рыцарга жарашып, жагалдандырып турат. Анын 
туулгасына кадалган көп сандаган жашыл, сары жана ак үкү канаттары ар түрдүү кубулат; анын 
чоң найзасы даракка жөлөлүү турган экен. 

Дон Кихот мунун баарын кылдаттык менен байкап карап чыкты да, ал аябай күчтүү болушу 
керек деген ойго келди. Бирок дон Кихот андан корккон жок, кайта кайраттанды да тайманбай 
туруп Леса деген рыцарга кайрылып төмөнкүдөй деди: 

— Сеньор рыцарь, эгер жоокерчилик жаныңыз сыпайкерчилигиңизди жоюп жибербеген 
болбосо, анда сиз бет калканчыңызды өйдө көтөрүңүз да, сыртыңыздай эле ичиңиздин да 
айбаттуу көрүнгөндүгүнө мени ынандырууга өңүңүздү көрүүгө уруксат этиңиз. 
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— Биздин урушубуз кандай болуп бүтсө да, сеньор рыцарь,— деп жооп берди рыцарь 
Леса,— сиз жеңсеңиз же жеңилсеңиз да, менин өңүмдү көрүүгө сиздин убагыңыз жетиштүү эле 
болот. Бирок мен азыр сиздин тилегиңизди аткара албайм: эгер бетимдин калканчын ачып 
убакытты бекер кетирсем, анда мен айдай сулуу Касильдея Вандалскаяны көргөн сыяктанып 
турам. Менин милдетим дүйнө жүзүндөгү бүткүл айымдардан артык экенин дароо сизге 
таанытуу болуп эсептелет. 

— Жок дегенде, сиздин айтканыңызга караганда жеңип чыккан рыцарь дон Кихот 
Ламанчский чыны менен менби, ошону айтууга сиз милдеттүүсүз,— деп биздин рыцарь болгон 
жок. 

— Ага мен жооп берем,— деди рыцарь Леса,— мен жеңген рыцарга эгиз козудай окшош 
экенсиз. Бирок, сизди, рыцарь дон Кихот Ламанчскийди каардуу сыйкырчылар куугунтуктап 
жүрөт деп айтып жатканыңыздан кийин, ал экөөңүздөрдү бир киши деп айта албайм. 

— Сиздин жаңылгандыгыңызга ишенүү үчүн мага ошол эле жетиштүү болот,—деди дон 
Кихот,—бирок аттарыбызды алып келээри менен сиздин жаңылгандыгыңыз көзүңүзгө көрүнөт; 
жараткан жалгап, сүйгөн жарым жана колумдагы кылычымдын жардамы менен сиздин 
өзүңүздү көрүү үчүн аз эле убакыт кетет. Ошондо сиздин жеңип алдым деген рыцарыңыз мен 
эмес экенине көзүңүз жетет. 

Ушуну менен экөөнүн аңгемеси бүттү. Экөө тең аттарына миништи, жоого кол салаарда 
атын жакшылап күүлөтүү үчүн дон Кихот Росинанттын башын бура тартып жөнөдү; рыцарь 
Леса да как эле ошондой кылды. Бирок, дон Кихот жыйырма кадам узап чыга элегинде эле 
рыцарь Леса ага мындай деп кыйкырып калды: 

— Сеньор рыцарь, жеңилгенибиз жеңгенибиздин бийлигине баш ийип, эмне десе ошо 
болоорубуз эсиңизде болсун. 

— Эсимде,— деп жооп берди дон Кихот,— бул кезде жеңгенибиз жеңилип калганыбызга 
рыцарчылыктын эрежесине карама-каршы келе турган буйрукту бере албайт. 

— Албетте ошондой,— деди рыцарь Леса. 
Ушул убакта дон Кихот кокустан анын ат кошчусунун мурдун көрүп калып, анын 

өлчөмүнө жана түсүнө Санчодон бетер айран таң калды. Дон Кихот аны жомоктордо айтылып 
жүрчү шумдуктардын бири же адамдын ушул күнгө чейин эч көрүнө элек жаңы тукуму болуш 
керек деп ой кылды. Санчо, кыйкым таап уруш чыгарып жүрбөсүн деп мурундуу эменин 
жанында калгысы келбей дон Кихотту көрүп арыраак бастырып кетти. Ошентип ал өзүнүн 
таксырынын артынан секирип чуркады. Дон Кихот Росинанттын башын кайра буруп өзүнүн 
жоосун качырып кирүүгө убагы келген кезде Санчо айкырып жиберди: 

— Урматтуу таксыр, сизден өтүнүп сураганым, жоого качырып кол салуудан мурда мына 
бу даракка чыгууга жардам бериңизчи. Ошол жерден сиздин тиги рыцарь менен жекеме-жеке 
салгылашканыңызды көрүү мага ыңгайлуу болот деди. 

— Санчо, кыскасын айтканда,— деп жооп берди дон Кихот,— толук коркунучсуз болуп 
алып букалардын челишкенине жогортон туруп карагың келет экенго. 

— Сизге чынын айтып берейин,— деп жооп берди Санчо,— мына бул ат кошчунун 
укмуштай болуп көрүнгөн мурду эсими чыгарып турат, ошондуктан аны менен жалгыз калгым 
келбейт. 

— Ооба, анын мурду ошондой экен, эгер мен дон Кихот болбосом менин да эсим чыгат 
эле,— деди дон Кихот.— Болуптур, эмесе бери кел, даракка чыгууга жардам берейин. 

Дон Кихот өзүнүн ат кошчусун бакка чыгууга жардам берип жаткан кезде, рыцарь Леса 
болжолдуу жерге чейин бастырып барды. Дон Кихот салгылашууга даярданып калдыго деп 
ойлоп, өзүнүн атынын башын бура тартып, жоосун көздөй чаап жөнөдү. Бирок, дон Кихот 
Санчону даракка чыгарып жатканын көрүп, ал тизгинин тартып, жарым жолго келип токтоду. 
Бирок дон Кихотко тиги рыцарь чаап келаткандай көрүндү. Мына ошондуктан ал каарданган 
бойдон Росинанттын эки капталына шпорлорун матырып-матырып теминип алганда, аты 
өмүрүндө биринчи жолу атырылып жөнөдү. Чаап келаткан дон Кихотту көрө коюп рыцарь Леса 
да өзүнүн атын теминип чаба жөнөдү, анын атынын Росинанттан өйдөлүгү жок эле. 

Бирок, аты көшөрүп ордунан жылбай туруп алды; ал теминип, камчыланып аты менен алек 
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болуп жаткан кезде дон Кихот катуу чаап жетип келди, берки бечара рыцарь болсо, найзасын 
кезе суна кармоого да үлгүрбөй калды. Дон Кихот күүлөнүп келип найза менен көөдөнүнө бир 
урганда, ал аттан учуп кетти, өлгөн эмедей колу-бутун серппей сулк жатып калды. 

Дон Кихоттун жоосу аттан кулаганын көрөр замат Санчо дарактын башынан түшүп, өзүнүн 
таксырын көздөй шашкалактап чуркап жөнөдү. А дон Кихот болсо Росинанттан түшүп, рыцарга 
Лесанын кашына жетип келип, өлүү-тирүүсүн билүү үчүн анын туулгасынын бүчүлүгүн чече 
баштады да бирөөнү көрдү... Бирок китеп окуучуларды айран-таң калтырбай, чочутпай туруп, 
кимди көргөнүн айтып берүүгө болот? Ал баккалавр Самсон Каррасконун өңүн, кебете-
кешпирин, сырткы көрүнүшүн, элесин жана ошонун өзүн көрдү! Ал айран-таң калып, мындай 
деп катуу кыйкырды: 

— Бери чурка Санчо, мына буга карачы! Сен өз көзүңө өзүң ишенбес элең. Тезирээк келгин 
уулум, көз байлоочулуктун эмне кылаарын жана сыйкырчылардын күч-кубаттуу экенин 
көрдүңбү. 

Санчо чуркап келип, жеңилип сулап жаткан рыцардын өңүн көрүп, олуяларга сыйынып 
чокуна баштады. Анан кийин абдан коркуп, үрөйү учкан Санчо дон Кихотко төмөнкүдөй деди: 

— Сеньор, менин оюмча, мына бу баккалавр Самсон Карраско болуп кубулган эменин 
оозуна кылычыңызды матырып алсаңыз болот эле. Ким билет! Балким сиз өзүңүздүн сыйкырчы 
душмандарыңыздын бирин жок кылаарсыз. 

— Сеники туура, Санчо,— деп жооп берди дон Кихот,— анткени душман канчалык аз 
болсо, бизге ошончолук жакшы болот. 

Ал ошентип Санчонун айтканындай кылуу үчүн кылычын кынынан сууруп алды, бирок нак 
ошол мезгилде рыцарь Лесанын ат кошчусу чуркап жетип келди. Ал таптакыр башкача болуп -
өзгөрүп алыптыр; анын адам корко турган алиги мурдунун дайыны жок. Ал мындай деди: 

— Коё туруңуз, урматтуу сеньор дон Кихот. Сиз эмне кылып жатасыз? Сиздин бет 
алдыңызда жаткан эме, өзүңүздүн досуңуз баккалавр Самсон Карраско, а мен анын ат 
кошчусумун. 

—А сенин мурдуң кайда кеткен?—деп Санчо анын сөзүн бөлүп, кыйкырып жиберди. 
— Мурдум мына, бул жерде,— деп ал картондон боёлуп жасалган мурдун чөнтөгүнөн алып 

чыкты. 
А Санчо болсо ал ат кошчуга тиктеп карап айран-таң калып кыйкырып жиберди: 
— О жараткан кечире көр күнөөмдү! Мына бул турган эме менин кошунам, аяшым Тома 

Сесьяль тура. 
— Анан ким болмок эле? — деп жооп берди өзүнүн адам корко турган мурдунан айрылган 

ат кошчу.— Ооба, достум Санчо Панса, мен Тома Сесьялмын. Менин бул жерге кантип келип 
калгандыгым жөнүндө анан айтып берем. Бирок кудай, арбак үчүн рыцарь Лесаны өлтүрбөгүн 
деп өзүңдүн таксырыңдад өтүнүп суран. Бул жаткан адепсиз жана эси жок баккалавр Самсон 
Карраско, биздин жердешибиз, ал үчүн алда таалага ант берем. 

Ошол кезде рыцарь Леса эсин жыйды. Дон Кихот кылычын анын алкымына такап, мындай 
деди: 

— Эгерде ченде жок Дульсинея Тобосская өзүнүн сулуулугу жагынан сиздин Касильдея 
Вандальскаяңыздан артык зкенин моюнуңузга албасаңыз, анда сиз өлөсүз. Сиз ошону менен 
бирге Тобосо шаарына барып, ал жерде менин айдай сулуу айымыма болгон иштин бардыгын 
айтып берүү үчүн убада берүүңүз керек. Анан андан кийин сиз кайтып мага келесиз, менин 
көрсөткөн эрдик иштеримин даңкы мени таап алууга мүмкүндүк берет, ошентип сиз менин 
жүрөгүмдү ээлеп алган асылкечиме жолуккандыгыңыз жөнүндө мага баяндап бересиз. Менин 
койгон талаптарым жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын салтын бузбай турганын жана биздин 
кылган убадабызга каршы болбой турганын сиз көрүп турасызбы. 

— Мойнума алам,— деп жооп берди жеңилген рыцарь,— сеньора Дульсинея Тобосскаянын 
киргоок баскан, жыртык башмагы Касильдеянын чачы таралбаса да таза башынан өйдө жана 
сиздин айдай сулуу айымыңызга барууга, анан, ал Жактан кайтып келип, сиздин менин алдыма 
койгон талабыңызды орундаткандыгым жөнүндө толук эсеп берүүгө убада кылам. 

— Ошону менен бирге,— деп сөзүн улантты дон Кихот,— сиз бир кезде жеңип алган 
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рыцарь өзүнүн коёндой окшош болгондугуна карабастан дон Кихот Ламанчский болууга 
мүмкүн эмес деп моюнуңузга алууңузду талап кылам. Сиз баккалавр Самсон Карраско болуп 
көрүнгөнүңүз менен, баары бир сиз ал эмессиз, башкасыз, мен өз тарабыман муну моюнума 
алам жана ишенем. Сизди катуу жазалабай, сылап-сыйпап койсун деп сизди мындай түргө 
айландырып кубултуп жиберген менин душмандарымын кылган иши. 

— Мен мунун баарын тең моюнума алам,— деп жооп берди жерде жаткан рыцарь. 
 
 

 
 

— Ал эми эгер менин чамам келсе өйдө турууга уруксат этиңиз. Мен абдан катуу 
жыгылыптырмын, ошондуктан өзүмдү өтө начар сезем. 

Дон Кихот Тома Сесьяль экөө өйдө туруу үчүн ага жардам беришти. Ошол кезде Санчо 
өзүнүн аяшыңан көзүн албай карап турду да, ар түрдүү суроолорду үстү-үстүнө жаадырып бере 
берди. Ал ат кошчунун берген жооптору Санчонун көз алдында турган адам чын эле Тома 
Сесьяль экенин толук далилдеди. Бирок, рыцарь Лесаны баккалавр Карраско кылып кубултуп 
жиберген каардуу сыйкырчылардын амалы жөнүндөгү дон Кихоттун айткан сөздөрү Санчону 
шектентти, ал өз көзүнө өзү эч ишенген жок. Өзүнүн шегин биротоло аныктоого ал үлгүргөн 
жок. Рыцарь Леса ордунан турар замат эле өзүнүн атына минди да ат кошчу кызматкери экөө 
дароо бетме-бет салгылашкан жерден жөнөп кетишти. Дон Кихот менен Санчо Сарагоссту 
көздөй өздөрүнүн жолун уланта беришти. 

Биздин рыцарь жекеме-жеке салгылашуунун натыйжасына өтө ыраазы болуп келатты. Ал, 
рыцарь Лесаны мыкты жоокер деп эсептеп, аны жеңгенине өтө сыймыктанды. Ошону менен 
бирге өзүнүн жоосунун рыцардык айткан сөзүнө ишенип ал аркылуу өзүнүн асылкечи жана 
анын тагдыры жөнүндө анык кабар алам деп ишенди. Мындай атактуу рыцарь айтканынан 
кайтпайт деп жана кайтып келип, Дульсинея менен кезиккендиги жөнүндө баяндап берет деп 
дон Кихот ага шектенген жок. 

Бирок дон Кихот мындай деп ой кылса, рыцарь Леса башкача ойлоду. Ал рыцарга берген 
убадасын унутуп коюп, жаратын тезирээк таңуу жөнүндө ойлоп калды. 

Жазылган окуяларды түшүнүү үчүн китеп окучулар, баккалавр Самсон Карраско бир кезде 
дон Кихоттун экономкасы менен жээнин алдап, дон Кихот сен жортуулдап жүрүүчү рыцарь 
боло бер деп кеңеш бергенин эстеп койсун. Кеп мында: мына ушунун алдында баккалавр 
Самсон Карраско кара жолтой окуялардын артынан түшпөй дон Кихоттун тынч үйдө олтура 
бериши үчүн кандай амал кылабыз деп поп менен чач тарачка барып көпкө кеңешкен болчу. 
Мына ушул кеңеште алар дон Кихот эч бир үгүткө көнбөйт, ошондуктан өзү каалаган жагына 
бара берсин деген жыйынтыкка келишкен болчу. Самсон Карраско жортуулдап жүрүүчү 
рыцарь болуп кийинип алып, анын артынан жөнөмөкчү болгон. Дон Кихот менен кокусунан 
кездешип калып, эптеп шылтоо таап аны жекеме-жеке салгылашка чакырам да, аны жеңип 
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чыгам деген. Салгылаштын алдында рыцарь баккалавр жеңилген рыцарь жеңгендин эрки менен 
болсун деп шартташмакчы да, анан дон Кихотту жеңип алып, эми сен өзүңдүн кыштагыңа 
кайтып барып, эки жылга чейин эч кайда чыкпагын деп буйрумакчы болот. Жеңилген дон 
Кихот рыцарчылыктын закондорун бузбас үчүн бул буйрукту кыйшаюусуз орундай турганына 
эч ким шек кылган эмес. Ал эми аргасыздан кыштакта болгон кезинде өзүнүн эселек иштери 
жөнүндө унутуп коюшу мүмкүн, же достору анын акылсыздыгын айыктыра турган дары издеп 
табышар деп ойлогон. 

Баккалавр өзү рыцарь болгон, ал эми ат кошчу болоюн деп, Санчо Пансанын бир чети 
аяшы, бир чети кошунасы, шайыр мүнөз бирок жиңди чалыш Тома Сесьяль өзүн сунуш кылган. 
Самсон рыцарлардын соотторун кийген, ал эми Тома Сесьяль болсо, Санчо кезиккенде таанып 
койбосун деп жасалма мурунду жабыштырып алган. Мына ошондон кийин алар дон Кихоттун 
артынан ал түшкөн жолго түшүп жөнөп олтурушуп, ага токойдун ичинен жетишти. Бул 
амалдын эмне болуп аяктаганын китепке көңүл коюп окуган адам өзү түшүнөт. Дон Кихот 
баккалаврды анык өзү эмес, баккалаврдын кебетесин жамынган бир рыцарь деп түшүнбөсө, 
бечара Карраско лиценциат даражасына жетүү мүмкүнчүлүгүнөн биротоло ажырап калат эле, 
анткени ал артык кылам деп келип, тыртык кылып албадыбы. 

Тома Сесьяль өздөрүнүн саякаты натыйжасыз болуп аяктаганын көрүп, баккалаврга 
мындай деди: 

— Ырасын айтканда, сеньор Самсон Карраско, бизге чала болот, өзүбүз гана күнөөлүбүз; 
балээни баштоо оңой, бирок андан кутулуп чыгуу кыйын деп бекер жеринен айтышпайт 
эмеспи. Дон Кихот — эселек эме, а биздин акылыбыз ордунда, бирок ошондой болсо да ал аман 
калып, бизди шылдыңдап жатат, а сиз көк ала койдой союлуп үйгө барасыз. Эрксиз акылынан 
адашып жүргөн адам акмакпы же өз эрки менен эселек иш кылып жүргөн киши акмакпы, сиз 
мага мына ушуну айтып бериңизчи? 

Самсон буга мындай деп жооп берди: 
— Алардын ортосунда мындай айырма бар: аргасыздан акмак болгон эме өмүр бою 

ошондой бойдон калат, ал эми өз эрки менен жинди болгон эме өзү каалаган кезде акылына 
келе алышы мүмкүн. 

— Эгер андай болсо,— деп жооп берди Тома Сесьяль,— мен сизге өз эрким менен ат кошчу 
болуп кызматка өтүү менен өз эркимче эселек болгон турбаймынбы, а эми өз эрким менен бул 
кызматты таштап үйүмө кетким келет. 

— Каалаганыңы кыл,— деп жооп берди Самсон.— Бирок мен дон Кихотко көргүлүктү 
көрсөтмөйүнчө үйгө кайта барбайм. Мен эми анын артынан түшөм, бирок эми аны акыл-эсине 
келтирүү үчүн эмес, өч алуу үчүн артынан калбайм. Менин кабыргаларым катуу ооруп турат, 
ошондуктан боорукерлик кылууну унутуп да койдум. 

Бир нече миль жол жүргөндөн кийин алар акыры бир кыштакка келип жетишти, ал жерден 
Самсондун бактысына бир табып табылып анын жаратын дарылап берди. Тома Сесьяль аны 
таштап, үйүнө кайтып келди, бирок баккалавр жалгыз калып, өчтү келечекте кантип алуу 
жөнүндө ойлой баштады. 

 

www.bizdin.kg



 
 

40-ГЛ АВ А. Мында арстандар менен кездешкенде дон Кихоттун кулак 
угуп, көз көрбөгөн эрдик көрсөткөндүгү жөнүндө баяндалат 

 
Дон Кихот өзүнүн жеңишине ыраазы болуп жана сыймыктанып жолун андан ары уланта 

бергендиги жөнүндө биз жогоруда айткан элек, анткени анын жеңген жеңиши бардык 
жортуулдап жүрүүчү рыцарлар деп аталгандардын ичинен өтө эр жүрөк деген атакка кондурду 
деп ойлоду. Эми ал сыйкырчы—кас-душмандарынын куулук-шумдугунан коркпой калды; 
өткөн жортуулдарда башына тийген сан жеткис таяктар жөнүндө, тиштеринин жарым-
жартылайын кыйратып кеткен таш жөнүндө, сүргүнгө айдалып бараткандардын кайырды-
чайыр кылып кеткендиктери жөнүндө, союл менен сабаган янгуэстик качыр айдоочулардын 
уятсыздыктары жөнүндө унутуп койду. 

Эми өзүнөн өзү менин алдымда бир милдет турат деди: сеньора Дульсинеяны кандай гана 
болбосун сыйкырчылардын арбоосунан бошотуп алыш керек, мына ошондо гана өткөн 
кылымдардагы атактуу рыцарлардын эч биринен калышпайм деп ойлоду. Ушундай деген терең 
ойго чөмүлүп келатканда, Санчо мындай деп калды: 

— Сеньор, менин аяшым Тома Сесьялдын укмуштай чоң мурду алигиче эсимден кетпей көз 
алдыма элестеп жаткандыгы кызык эмеспң? 

— Санчо, сен чын эле рыцарь Лесаны — баккалавр Карраско деп, ал эми анын ат кошчусун 
аяшым Тома Сесьяль деп ойлойсуңбу? 

— Эмне дээримди өзүм да билбей калдым,— деп жооп берди Санчо,— бирок андан бөлөк 
эч ким менин үйүмдү, аялымды жана балдарымды толук сүрөттөп айтып бере албай турганын 
билем. Ал өзүнүн мурдун алып салганда дал Тома Сесьялга коёндой окшоп чыга келди. 
Анткени биз ал экөөбүз катарлаш турабыз, ошондуктан дайыма жолугушабыз. 

— Санчо кана, акыл-эстүү туруп талкуулайлычы,— деди дон Кихот.— Бери жакын келчи. 
Кана өзүң эле айтчы, Самсон Карраско жортуулдап жүрүүчү рыцарча жасанып, колуна курал-
жарак алып мени салгылашка чакыра турган себеби барбы? Мен эмне анын душманы белем? 
Мен ага тең тайлашып жүрчү белем? Менин даңкыма суктангыдай, ал деги бир кезде жоокер 
болду беле? 

— Айткандарыңыздын баары тең туура, урматтуу таксыр, бирок алиги рыцарь Леса 
терисин каптап койгондой баккалавр Карраского окшош экенин жана анын ат кошчусу менин 
аяшым Тома Сесьялдын дал өзү экенин сиз кандай деп түшүндүрөсүз? Эгерде сиз, мунун 
бардыгы тең сыйкырчылардын иши деп болжолдой турган болсоңуз, эмне үчүн алар нак ошол 
эки азаматка окшоп калышты. 
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— Ишенип кой туушканым,— мунун бардыгы тең каардуу сыйкырчылардын амал-
айлалары, арамза иштери,— деп жооп берди дон Кихот,— бул салгылашууда менин жеңип 
чыгаарымы алар алдын ала билишкен, ошондуктан мен жеңген рыцарды досум, баккалаврга 
окшоштуруп кубултуп коюшкан, анткени ал экөөбүздүн ортобуздагы достук менин бир жолку 
ачуумду сурап, кылычымдын мнзи менен катаал колумдун ортосунда арачы болсун дешкен. 
Мына ошентип алар алдап жана айла-амал менен мени эркимен ажыратууга аракет кылган 
катаал жоонун өмүрүн сактап калышты. Сыйкырчылардын айдай сулууну өңү суук кылып, өңү 
суукту айдай сулуу кылып кубултуп жиберерин Санчо сен өзүң далилдей аласың го. Ченде жок 
Дульсинеянын сулуулугун жана татынакайлыгын байкап көргөнүңө, ага эки күн да боло элек, 
бирок ал мага өңү суук, көзү жашылданган жана оозунан чесноктун сасык жыты чыгып турган 
дыйкандын кызы болуп көрүндү. Ошентип кылмышкер сыйкырчы Дульсинеяны мага 
ушунчалык жаман кылып көрсөткөндөн кийин, менин женишимдин даңкын өчүрүү үчүн 
рыцарь Лесаны Самсвн Карраского жана сенин аяшыңды анын ат кошчусуна айландырып 
кубултуп коюуга анчалык деле кыйналбайт. 

— Бүткүл чындыкты бир кудай өзү гана билет,— деп Санчо тайсалдап жооп берди. 
Дульсинеяны өңү суук дыйкан кызга айлантып көрсөтүү өзүнүн митаамдыгынын 

натыйжасы экенин Санчо эң жакшы билген; ошондуктан дон Кихоттун эселектик менен айткан 
далилдери аны ынандырган жок. Жакын жерден койчуларды көрүп, быштак же эжигей сатып 
алайын деп ой кылып жолдон чыгып аларды көздөй жөнөдү. Бирок дон Кихот терең ойго 
чөмүлүп жол менен кете берди, бир кезде башын өйдө көтөрүп алып, королдун желектери 
менен жасалгаланган бир араба келатканын көрдү. Тагдыр мага жаңы окуя жиберип жатат деп 
ойлоп, ал катуу кыйкырңп ат кошчусун чакырды. Санчо өзүнүн таксырынын айкырган үнүн 
угуп эмне кылаарын билбей шашып калды. Ал азыр эле сатып алган быштагын дал ушунун 
алдында дон Кихот башынан чечип колуна берген туулгасына шашып-үшүп сала койду да, 
таксырын көздөй жөнөдү. 

— Достум тезирээк келип, туулганы бергин,— деди дон Кихот.—Мен салгылашка 
даярданышым керек, анткени тиги алыстан көрүнгөн араба сөзсүз мени жаңы окуяга дуушар 
кылганы турат. 

Санчо шашкалактаган бойдон ичиндеги быштакты алууга чамасы келбей, туулганы ошол 
бойдон кармата салды. Дон Кихот карабастан туулганы башына кийди. Быштак кысылып, анын 
бетинен сары суу шорголоп ага баштады. Рыцарь өтө катуу коркуп кетип кыйкырып жиберди: 
— Санчо, бул эмне? Менин баш сөөгүм жумшарып, мээм эрип кеттиби? Балким бул тер чыгаар. 
Бирок мен коркконуман тердеп турган жерим жок, бирок алдыда коркунучтуу окуя болот деп 
шек кылган жерим жок, бетимди сүртөйүн, бир нерсе берчи, болбосо бул тер кирпиктеримди 
бири-бирине жабыштырып көзүмдү көрсөтпөй коё турган. 

Санчо унчукпай ага жоолук берди да, иштин жайын таксыры билбей калгандыгы үчүн 
алдага ыракмат айтты. Дон Кихот бетин сүртүп, анан эмне бар экенин билүү үчүн туулгасын 
башынан алды. Туулганын ичиндеги ак боткону көрүп, мурдуна алып келип жыттап туруп 
мындай деди: 

— Айдай сулуу асылкечим Дульсинея Тобосскаянын өмүрү менен ант берем, сен 
чыккынчысың, селсаяксың, уятсызсың, туулгага быштак салып коюпсуң. 

Санчо камырабай туруп ага мындай деп жооп берди: 
— Эгер ал быштак болсо, анда аны мага бериңиз, жеп коёюн. Тим коюңуз андан көрө аны 

шайтан жесин, анткени аны шайтан салган болушу керек. Таксыр, мен сиздин туулганыңызды 
булгоого кайсы дитим барсын! Сеньор, билесизби, сизге кызмат кылганым үчүн сыйкырчылар 
менин да артыман калбай ээрчип жүрүшөт деп ойлойм. Сиздин ачууңузду келтирип, мени 
сабатуу үчүн мына ушул жаман нерсени сиздин туулгаңызга салып кеткендиктерине шек 
кылууга болбойт. Бирок бул жолу алардын ою ордунан чыкпайт, анткени өзүмдүн 
таксырымдын акылына ишенем. Эгер менде быштак же сүт болсо аны мен сиздин туулгаңызга 
салганча кардыма эле куйбайт белем. 

— Балким сенин айткандарың туурадыр,— деп дон Кихот ага макул болду. Анан ал дагы 
бир жолу башын, бетин жана сакалын сүрттү да, быштакты төгүп туулганы кайтадан башына 
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кийип, эки үзөнгүнү чирене теминип туруп: 
— Мен эми, шайтандын өзү менен салгылашууга даярмын,— деп көтөрүлө сүйлөдү. 
Ушул сөздөрдү айтып ал алиги арабаны көздөй бастырды. Ал арабанын алдыңкы 

орундугунда колунда куралы жок киши олтурган экен. Андан башка качырларды айдоочудан 
башка киши жок эле. Дон Кихот алдын тосуп чыгып сурап калды: 

— Туугандар, кайда бара жатасыздар? Бул эмне деген араба, ичинде эмне бар жана бул 
эмне деген желектер? 

Буга качыр айдоочу жооп берди: 
— Араба менин өзүмдүкү, каардуу арстандарды торго салып алып баратабыз, аларды 

королго сыйлык кылып борборго алып барууга Оран губернатору жиберди, бул желектер 
королдуку, демек королдун мүлкүн алып баратканыбызды билдирет. 

— Ал арстандар чоңбу? — деп сурады дон Кихот. 
— Өтө чоң,— деп жооп берди арабанын алдында олтурган адам.— Мен айбанканада 

күзөтчү болуп кызмат кылам, эми арстандарды багууга кошуп жиберишти, бирок мен али күнгө 
чейин мындайларды көргөн эмеемин. Бул тордун ичинде бир эркек, бир ургаачы арстан бар; 
бүгүң биз аларга тамак бере элекпиз, ошондуктан алар абдан ач. Ошондуктан бизди коё 
бериңиз таксыр, биз аларга тамак бере турган жерге жетүү үчүн шашып баратабыз. 

Бул сөздү угуп дон Кихот акырын жылмайып койду да анан төмөнкүдөй деди: 
— Демек, сыйкырчылар эми мага арстандарды жиберип жаткан экен го! Алар мени арстан 

менен да коркута албай турганын азыр көрүшөт—деп алдага ант берем! Кана, кайырымдуу 
адам арабадан түшчү! Торду ачып жырткыч айбандарды эркин коё бергин, дон Кихот 
Ламанчскийдин ким экенин мен алардын көзүнө көрсөтөм. Бул арстандарды тукуруп мага 
жиберген сыйкырчылар кыжырлана беришсин. 

Эси чыгып кеткен Санчо дон Кихоттун жанына чуркап барды да, арстандар менен 
кармашпаңыз деп жалынып-жалбарып суранды. 

— Сеньор, кудай-арбак үчүн, королдун арстандарына тийбей өз жайына тим коюңуз, 
анткени алар бошонсо баарыбызды тытып кетет. 

Бирок дон Кихот Санчонун айткан сөздөрүнө эч көңүл бурган жок да, арабанын алдында 
айбандарды көздөп олтурган кишиге мындай деп кыйкырды: 

— Шайтан алгыр, бекерчи, эгер сен тордун оозун ачпасаң, анда мен бул найза менен сени 
арабага жабыштыра сайып салам. 

Арабаны айдап бараткан адам бул кыйкырыктан коркуп кетип мындай деди: 
— Сеньор, сиздин буйругуңузду орундатайын, бирок ырайым этиңиз адегенде качырларды 

арабадан чыгарып алып, алар менен бирге коопсуз жерге барып жашынууга уруксат этиңиз. 
Эгер бул жырткыч айбандар ээн эркин бошонуп алышып, менин качырларымды жеп коюшса, 
анда мен кайырчы болуп калам; анткени араба менен эки качыр менин байлыгым. 

— О, ишенбеген эме!—деп айкырды дон Кихот.— Тезирээк жерге түшкүн да, арабадан 
качырларыңы чыгарып, өзүң билгендей кыл. Бекер эле убараланган экенмин, антип алдын ала 
сактанбасам да болмок экен деп калаарыңы тез эле көрөсүң. Араба айдагыч арабадан түшүп, 
качырларды тез чыгарды, ал эми көздөп олтурган киши болсо мындай деп катуу кыйкырды: 

— Мен эрксизден тордун эшигин ачып, андан арстандарды чыгарып жаткандыгым үчүн 
ушул жердеги кишилердин бардыгын тең күбөө болууга чакырам. Андан тышкары угузуп 
айтып коёюн, бул жырткычтардын келтирген зыянын анын ичине менин айлыгымы кошуп 
туруп, бул сеньор өз чөнтөгүнөн төлөп берет. Бирок, мен эшикти ачуудан мурда баары тең 
жакшылап бекинип алышсын. Мен өзүм жырткыч айбандардан коркпойм, мага эч кандай зыян 
келтирбей турганына ишенем, бирок калгандарды чалжа-булжа кылып тытып кетиши мүмкүн. 

Мына ушул сөздөрдү уккандаң кийин, Санчо ыйлап-сыктап көзүнө жаш алып, жел 
тегирмендер менен болгон окуяга караганда бул акылсыз иш болуп эсептелет жана нооту басчу 
машинадагы окуядан бул коркунучтуу, анан деги буга караганда өмүр бою иштеген 
иштериңиздин бардыгы тең баланын оюнчугундай болгон нерсе, ошондуктан мындан баш 
тартыңыз деп өзүнүн таксырынан өтүнүп суранды. 

— Бул жерде эч кандай сыйкырчылык жок экенин байкап коюңуз, сеньор,—деди Санчо.— 
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Булар кадимки эле тирүү арстандар; тордун ичинен бир арстандын таманын көрө койдум, 
тырмактары мынчалык келген арстандардын бийиктиги тоодой болушу керек деп ойлойм. 

  Коркконго кош көрүнөт деген ошол, ал сенин көзүңө дүйнөнүн жартысындай болуп 
көрүнүшү мүмкүн,—деп жооп берди дон Кихот.  

 

 
 

Алыстап ары кет Санчо, мага тоскоолдук кылба. Эгер мен курман болсом, анда сен биздин 
мурдагы убадабызды унутпа, бул жөнүндө Дульсинеяга кабар айтып кой. 

Ошентип айтты да биздин рыцарь айбандарды көздөп келаткан кишини шаштырып, өзүнүн 
коркутуп айгкан сөздөрүн дагы кайталады. Санчо өзүнүн сур эшегин, арабекеч өзүнүн 
качырларын жетелеп, ичинде арстандары бар арабадан алыс качырып айдап жөнөштү. Бечара ат 
кошчу неме бул жолу менин таксырым соо калбайт деп ишенип, аны өлгөн адам катарында 
эсептеп, алдын ала өкүрүп ыйлап алды. Бирок көз жашын көлдөй төгүп таксырын кошуп 
ыйлагандыгы, сур эшегин күчүнүн бардыгынча чү-чүлөп айдоого тоскоолдук кылган жок. 

Качкандардын бир кыйла жерге барып калгандыгына көзү жеткенден кийин, арстандар 
менен кармашуу жөнүндөгү оюңуздан баш тартыңыз деп жырткычтарды көздөп келаткан киши 
дон Кихоттон дагы жалынып-жалбарып өтүнүп суранды. Бирок рыцарь өтүнүчтөн жана 
жалынып жалбаруудан эч натыйжа чыкпайт деп жооп берди да, тордун эшигин ачкын деп 
өзүнүн буйругун кайталады. Айбандарды көздөп келаткан киши биринчи эшикти ачууга аракет 
кылып жаткан кезде дон Кихот жөө салгылашсамбы же атчан салгылашсамбы деп ой жүгүртүп 
жатты. Акыры ал аттан түшүп алып жөө салгылашмак болду, анткени арстандардын түрүнөн ат 
үркүп кетиши мүмкүн деп ойлоду. Ошондуктан ал аттан ыргып түшүп найзасын тигиндей 
ыргытып жиберип, калканчын кармап, кылычын кынынан сууруп алды да, өзүнүн жанын 
адегенде алда таалага, андан кийин сеньора Дульсинеяга тапшырып туруп өтө укмуш эр 
жүрөктүүлүк жана туруктуулук менен шашпай арабаны көздөй түз басып жөнөдү. 

Айбандарды көздөп келаткан киши дон Кихоттун салгылашка даярданып алганын көрүп, 
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арстандарды өз эркинче бошотуп жиберүүгө аргасыз боло турганын билгенден кийин, биринчи 
тордун каалгаларын чоң ачып жиберди. Анын ичиндеги арстан өтө зор жана жүрөк түшкөндөй 
сүрдүү эме экен. 

Бирок, тордун ичинен чыга чуркап дон Кихотко кол салуунун ордуна, ал арстан бурулуп 
узунунан түшүп, тамандарын жайып жатып алды. Анан ал оозун аңырдай ачып, жай-баракат 
эстеп койду, тилин сунуп көзүн жана тумшугун жалады. Жуунгандан кийин арстан тордон 
башын чыгарып, көздөрүн жайнатып ары-бери карап койду. Анын тоодой келген келбети жана 
жүрөк түшүргүдөй болгон көз карашы өтө баатыр адамдын да заарасын учурар эле, бирок дон 
Кихот андан коркпой анын көзүнө тиктеп карады да, арстан арабадан тезирээк эле секирип 
түшүп кармашса экен деп тилек кылды, анткени биздин рыцарь аны чанжа-балжа кылып 
майдалап чаап салаарына көзү жетип турду. 

Бирок, асыл тукум арстан адепсиз эмес эле. Ал дон Кихоттун балалык чала-була кайратына 
көңүл бурган да жок, айланага көз жүгүртүп карап туруп, биздин рыцарга өзүнүн артын 
көрсөтүп, ары көздөй айланып кетти да, андан кийин жай-баракат гана жатып алды. Дон Кихот 
муну көргөндөн кийин, таяк менен чаап, арстандын ачуусун келтирип, тордун ичинен кууп 
чыккын деп көздөп келаткан кишиге буйрук кылды. 

— Жок, мен андай кыла албайм,— деп жооп берди көздөгөн киши. — Эгер мен кыжырын 
кайнатсам, ал элден мурда менин тарпымды ташка жайып кетет. Сеньор рыцарь, сиздин 
ушунуңуз деле жетиштүү. Сиз өзүңүздүн эрдигиңизди көрсөттүңүз. Ошондуктан тагдырды 
азгырууга болбойт. Тайманбас жоокер душманды согушка чакырып, аны салгылаша турган 
жерде күтүп турууга милдеттүү. Менимче тайманбас жоокерге койгон талаптын баары ушу го 
деп ойлойм. Эгер душман болжолдошкон жерге келбесе, демек ал коркту жана жеңилди. Аны 
күтүп турган кишинин башына тажы кийгизүүгө ылайык. 

— Айтса-айтпаса сиздин айтканыңыз дурус достум,—деп жооп берди дон Кихот. — Андай 
болсо, тордун эшиктерин жабыңыз да, менин колума төмөнкүдөй деген күбөлүк бериңиз: 
тордун эшиктерин кантип ачкандыгыңызды, эшиги ачылган тордун алдында менин тайманбай 
турганымды, ал эми арстандын чыкпай койгондугун, менин аны көпкө чейин күткөнүмдү, 
бирок ал ары көздөй бурулуп мага артын көрсөтүп туруп анан узунунан түшүп жатып 
алгандыгын калтырбай толук жазыңыз. Мен өзүмдүн милдетимди аткардым; ар кандай 
сыйкырчылык жоголсун, акылэске, адилеттүүлүккө жана чыныгы рыцарчылыкка алда таала 
кайрым этсин! Ошентип дагы кайталап айтам, тордун эшигин жабыңыз, а мен качкындарга 
белги берейин, бери келишсин. Тим кой, менин эрдигим жөнүндө алар сиздин оозуңуздан 
угушсун. 

Айбандарды көздөөчү киши тордун эшигин жапты, а дон Кихот болсо шыбыргак 
жамгырдан кийин жүзүн аарчый турган жоолугун найзасынын учуна байлап туруп булгалап 
качкындарды келгиле деп чакыра баштады. Дон Кихоттун белги берип жатканын көрө коюп 
Санчо кыйкырып жиберди: 

— Менин таксырым жанагы каардуу жырткычтарды жеңип чыкпаса, анда мени өлтүрүңүз. 
Анткени тиги бизди чакырып жаткан менин таксырым. 

Качыр айдагыч артына бурулуп карап чын эле кайта келгиле деп дон Кихоттун чакырып 
жатканын көрдү. Үстүндөгү басып турган жүктөрүн кулатып жибергенсип «ох» деп күрсүнүп 
алышып, кайта артын көздөй жөнөштү. Алар арабага жакындап келип калган кезде дон Кихот 
арабекечке мындай деди: 

— Тууганым, качырларыңызды арабага чегип жолуңузду уланта берсеңиз болот, ал эми 
Санчо сен бул экөөнүн жолунан калганы үчүн бирден алтын акча (эскудо) бергин. 

— Макул, жарайт,— деп жооп берди Санчо,— бирок арстандарга эмне болду? Жарадар 
болдубу же өлдүбү? 

Бул жөнүндө айбандарды көздөп келаткан адам дон Кихоттун эрдигин жана каармандыгын 
өтө сонун кооздоп, салгылаштын жыйынтыгы жөнүндө бирин калтырбай толук жана шашпай 
айтып берди. Арстан дон Кихоттун көзүнө жалт карап алып коркуп кетти, тордун эшиги ачык  
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болсо да ал сыртка чыга албай коркту. Рыцарь арстандын кыжырына тийгин деди, бирок көздөп 
келаткан адам арстанды кыжырлантып зордук менен тордун ичинен сыртка чыгаруу менен 
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кудайды сыноого болбойт, деди. Мына ошондо рыцардын амалы куруп тордун эшиктерин 
жабууга руксат кылды. 

— Кана, сен эмне демекчисиң, Санчо?— деп сурады дон Кихот. — Барып турган нагыз 
эрдикке кандай сыйкырчылык каршы тура алмакчы? Сыйкырчылар менин жолумду болтурбай 
коё алышат, бирок менин эрдигими, каармандыгымы тартып алууга алардын күчү келбейт. 

Санчо эки алтын (эскудо) акча берди, арабекеч качырларын арабага чекти, жырткычтарды 
көздөп келаткан адам дон Кихоттун марттык кылып берген сыйлыгы үчүн, колун өөп жана 
борборго жетип барары менен бул эрдик жөнүндө королдун нак өзүнө айтып берем деп убада 
кылды. 

— Эгер, ал эрдик кылган ким деп королдун билгиси келсе, анда сиз Арстандардын рыцары 
деп айтыңыз, анткени мен бүгүнкү күндөн баштап өзүмдү Кайгы-Мундун рыцары дебестен 
Арстандардын рыцары деп атайм деди дон Кихот. 
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41-Г Л А В А. Мында ламанчанын нак чордонунан орун алган монтесинос 
үңкүрүндө болгон зор окуя жөнүндө баяндалат 

 
Арстандарга өзүнүн эрдигин көрсөткөн окуядан кийин дон Кихот жана анын ат кошчусу 

экөө Сарагоссаны көздөй жөнөп кетишти. Бирок, жолдо баратканда, Ламанчанын чордонунан 
орун алган Монтесинос71 деген атактуу үңкүргө бара кеткиси келди. Бирок бир жаман жери өзү 
да жана ат кошчусу да ал үңкүргө бара турган жолду билишпейт эле. Булардын бактысына 
жараша жолдон динчилерби же студенттерби айтор эки киши жолукту, аларды дагы эки дыйкан 
ээрчип алган; төртөөнүн тең мингени качыр. Студенттер да, дыйкандар да дон Кихоттун түрүн 
көрүп таң калышты. (Биринчи жолу кездешкендердин бардыгы тең эле дон Кихотко нак 
ушундай айран-таң калыша турган) жана кадимки жай адамдарга окшобогон бул кандай киши 
дешип, ал жөнүндө билүүгө аябай дилгир болушту. Дон Кихот алар менен амандашып, анан 
алардын да ошол жакты көздөй баратканын уккандан кийин, бирге жол жүрүүгө сунуш кылды. 
Алардын бере турган суроолорунан мурда эле: Кылган кесибим төгөрөктүн төрт бурчунан окуя 
издеп жүргөн жортуулдап жүрүүчү рыцарь, өз атым дон Кихот Ламанчский, ал эми атагым 
болсо Арстандардын рыдары деп түшүндүрүп берди. Дыйкандар үчүн бул айтылган сөздөр 
түшүнүксүз эле бир сандырак сөз болуп көрүндү, бирок студенттер дон Кихоттун акылынан 
адашкан адам экенин биле коюшту. Ошону менен бирге алар дон Кихотко айран-таң калуу 
жана урматтоо менен көз чаптырып карап жатышты. 

Дон Кихот аларга, атактуу Монтесинос үңкүрүнө барып, ал жөнүндө айтылган 
укмуштардын калп, чын экенин өз көзүм менен көргүм келет жана ал үдкүргө кандайча барууга 
болот деп сурады. Студенттердин бири, рыцарлар жөнүндө жазылган романдарды жакшы 
көрөм жана дон Кихот Ламанчский сыяктуу атактуу рыцарга жардам берүү мен үчүн чоң таалай 
болот деп эсептеп, үдкүргө ээрчитип баруу милдетин алды. 

Жолдо кетип баратып студенттин кайсы илимге кызыккандыгын билгиси келип дон Кихот 
андан сурап калды. Студент ага: мен гуманистмин андан тышкары коомдун ийгилиги үчүн 
жана басылып чыкса чод пайда бере турган китеп жазам деп жооп берди. Жазган 
китептеримдин бири «Күрмө-шымдар жөнүндө» деп аталат; анда кандай материалдардан 
турганы өдү-түсү көрсөтүлүп, жети жүз үч күрмө-шым сүрөттөлүп жазылган. Ошол китепти 
үлгү кылып алышып, королдун сарайындагы бектер майрамдарда кие турган өздөрүнө керектүү 
күрмө-шымдарды тандап тиккизип ала алышат. 

— Менин «Вергилий Полидорго72 кошумча» деп аталган дагы бир китебим бар,— деп 
кошумчалады студент; анда ар түрдүү ойлоп-чыгаруулар жөнүндө айтылат. Мен ал китепке 
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эмгегим көп кетти жана илимди да жумшадым: Анда Полидор толук токтолбой кеткен 
маселелердин бардыгын көркөмдөп баяндап айтып берем. Маселен, ал китепте адам баласынын 
ичинен ким биринчи болуп сасык тумоо менен ооруганын жана биринчи болуп ким дары ойлоп 
чыгарганын айтууну унутуп койгон. А мен, жыйырма бештен ашуун авторго таянып, анын 
баарын толук түшүндүрүп берем. Менин канча убакыт иштегеним жана адам баласына менин 
китебимдин кандай пайда бере турганын мына ушундан эле жыйынтык чыгарсадыз болот. 

Студенттин аңгемесине дитин коюп тындап келаткан Санчо анын сөзүн бөлүп: 
— Мага мына муну айтып бериңизчи, сеньор, китептерицизди басып чыгарууга кудай 

жардам берсин, адам баласынын ичинен биринчи болуп ким башын тырмаганы жөнүндө 
(албетте айта аласыз, анткени сиз баарын билесиз) кабарыдыз барбы? Ал, биздин Адам-ата го 
деп мен өзүм ой кылам. 

— Балким ошол чыгар,— деп жооп берди студент,— анткени Адаматанын башы жана чачы 
болгондугунда шек жок. Жарык дүйнөгө жаралган биринчи адам болгондуктан, демек, ал 
башын биринчи болуп тырмаган болуу керек. 

— Мен да ошондой деп ойлогом,— деп жооп берди Санчо,— ал эми биринчи аккробат ким 
болгон, дал ошону айтып бериңизчи? 

— Чынын айтсам, тууганым, бул суроону изилдеп тактабай туруп, дароо жооп бере 
албайм,— деп жооп берди студент. — Мен кайта үйүмө барып китептеримди окуп, бул 
маселенин артынан түшөм да, анан эмки кездешкенде бул сурооңузга жооп берип сизди 
канааттандырам, анткени биздин бул кездешүүбүз акыркы эмеско деп ишенем. 

— Менин сөзүмө кулак салыңызчы сеньор,— деп Санчо ага макул болбоду,—сиз 
кыйналбай эле коюңуз, анткени өзүмдүн суроомо өзүм жооп таптым. Биринчи болуп оңко 
башы атып жана секире баштаган адам Люцифер болгон, аны билип коюнуз. Люциферди 
асмандан кулатып жиберген кезде жааннамга жеткенче эле оңко башы атып, секирип ыргый 
берген экен. 

— Достум, сеники ырас,— деп жооп берди студент. 
А дон Кихот мындай деди: 
— Санчо, сен албетте бул суроону жана жоопту өзүң ойлоп тапкан жоксуң. Сен аларды бир 

жерден уксаң керек. 
— Сеньор, өлүп кетейин эгерде суроолорду жаадырып жана аларга жооп кайтара бере 

турган болсом, анда эртеңкиге чейин бүтпөйм. Сиз мага ишенип коюңуз, болбогон бир 
нерселерди сурап жана ар кандай сандырактарга жооп берүү үчүн кошунаман барып жардам 
сурабайм. 

— Санчо, сен өзүң түшүнүгүңөн ашырып сүйлөп койдуң,— деп жооп берди дон Кихот,— 
анткени ар кандай маселелерди чечүү үчүн эмгек кылып жаткан көп адам бар. Эгерде ал 
маселелер мурда чечилип калса, анда алардын бир тыйынчалык баасы жок болуп калат. 

Дон Кихот, Санчо жана студент үчөө ушундай көңүлдүү аңгемелерди айтып олтурушуп күн 
өткөрүштү да, кечке маал бир кыштакка барып токтошту. Эртең менен студент дон Кихотко 
мындай деди: Монтесинос үңкүрүнө дейре эки милге жетпеген аралык калды, эгерде баруудан 
баш тарта элек болсоңуз, анда аркан камдап алыңыз, анткени терең зындандын түбүнө түшүүгө 
туура келет. Анын ичинде эмне бар экенин билүү үчүн терең зындан болсо да анын ичине 
түшүүгө даярмын деп жооп берди дон Кихот. Алар узундугу жүз саржандай келген аркан сатып 
алышып, үңкүрдү көздөй жөнөштү. Үңкүргө кире бериш жол өтө кең экен, бирок чөп калың 
өсүп үңкүрдүн оозун жаап калыптыр. Үңкүрдү көрүп жолоочулар аттан түшүштү да, Санчо 
менен студент биздин рыцардын белине арканды бекем байлай башташты. Арканды белине 
байлап жана чырмап жаткан кезде Санчо, түшпөй эле коюңуз деп дон Кихотту үгүттөөгө аракет 
кылып көрдү. 

 — Урматтуу таксыр, эмне кылып жатканыңызды ойлоп көрүңүзчү, өзүңүздү тирүүлөй 
көөмп алып жүрбөңүз, ичиндегисин муздатуу үчүн кудукка салчу бөтөлкөнү туурап жүрбөңүз. 
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Урматтуу таксыр, үңкүрдү изилдөө сиздин ишиңиз, сиздин милдетиңиз эмес, анын ичи 
зындандын ичинен да жаман болсо керек. 

— Үнүңдү бас, достум Санчо,— деп жооп берди дон Кихот, сен сандырактап жатасың, бул 
атактуу үңкүрдү изилдөө нак мага жүктөлгөн иш. 

Анда жол баштап келген студент мындай деди: 
— Урматтуу сеньор дон Кихот, мекин сизден өтүнүп суранарым, жолуккандын баарын 

жакшылап караңыз. Балким, бир буюмдун экинчи буюмга айланышы жөнүндөгү менин 
келечектеги китебиме пайдасы тийип кала турган бир нерсе табылып калаар. 

— Камырабай эле коюңуз, сеньор,— деп Санчо кепке аралашты. Коңгуроо жакшы 
музыканттын колунда, ал аны эң сонун ойнотот. 

Бардыгы даяр болгон кезде дон Кихот мындай деди: 
— Коңгуроо таап албай биз жаман кылган экенбиз, мен аны арканга байлап коюп анда-

санда шыңгыратып коёт элем, ал эми силер болсоңор менин тирүү экеними жана ылдый карай 
түшүп баратканымы билет элеңер. Бирок эми ал жөнүндө ойлоо кеч болуп калды. Мен өзүмдү 
жаратканга тапшырдым, ошондуктан ал мага жардам берет. 

Ошентип туруп дон Кихот тизелеп олтура калып, буга окшогон коркунучтуу жана болуп 
көрбөгөн окуянын ийгиликтүү болуп аякташын алдадан жалынып-жалбарып сурап, үнүн 
басыңкы чыгарып сыйына кетти. Анан ал үнүн бийик чыгарып сөз сүйлөдү: 

— О, менин акимим, өтө ашкан жана ченде жок сулуу Дульсинея Тобосскаям! Эгерде сенин 
бактылуу жарындын өтүнүчү жана зары сага жетсе, анда менин айткан сөздөрүмү уккун деп 
кулак угуп, көз көрбөгөн сенин сулуулугуңан жалынып-жалбарып сурайм. Сенден бир нерсе 
жөнүндө өтүнөм: башыма иш түшүп кыйынчылык тартып калган кезимде жардам бер, канатың 
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менен калкалап кал. Мен азыр көз алдымда турган түптүз зынданга түшкөнү олтурам. Эгерде 
сен мага жардам берип калкалап кала турган болсоң, анда мен көрсөтпөгөн эрдик жок, 
ошондуктан бүткүл дүйнстө белгилүү болсун үчүн ушул зынданга түшкөнү жатам. 

Ушул сөздөрдү айтып дон Кихот терең ордун оозуна жакындап басып келди. Бул жерден ал 
үңкүргө кире турган жолду колдун жана кылычтын күчү менен сала тургандыгын көрдү. Ал 
кылычын кынынан сууруп алып, өсүп калган бадалдарды кыя чаба баштады. Бул добуш 
үңкүрдүн ичине уялап алган таандарды жана каргаларды ызы-чууга салды. Быкылдап эң көп 
экен, ошондуктан алар дуу этип учканда эпкин менен биздин рыцарь жерге кулап түштү. Бирок, 
дон Кихот бул болбогон эмеге шашып калган жок. Каргалардын бардыгы тең учуп кеткенден 
кийин студент менен Санчо бир учун кармап турган арканды дон Кихог кармады да, анан адам 
корко турган үңкүрдүн түбүнө түшүүгө даярданды. Санчо ага батасын берип, миң-мертебе 
дубалады да анан мындай деди: 

— Алда таала сага жардамдаш болсун! О, жортуулдап жүрүүчү бүт рыцарлардын гүлү, 
жылдызы! Дүйнөдө биринчи баатыр, болот жүрөк, темир кол, эми барыңыз! Сени алда таала 
өзү сактайт, мен дагы кайталап коёюн, сиз өзүнүздүн ыктыярыңыз менен түшүп бараткан бул 
түпсүз үңкүрдөн бир кудай гана сизди аман-эсен ушул жарык дүйнөгө кайтадан алып чыгат. 

Студент дон Кихотко дал ушундай сөздөрдү айтып тилек кылды. Анан кийин дон Кихот 
ылдый түшө баштады, ал анда-санда жолдошторуна үн берип коёт, ал эми жолдоштору болсо 
аз-аздан арканды жаза берди. Дон Кихоттун кыйкырган үнү улам барган сайын басаңдай берди 
да, акырында таптакыр угулбай калды. Аркандын учуна чейин жеткенден кийин Санчо менен 
студент бир аз токтой туруп, анан дон Кихотту кайтадан тартып алалы деп макулдашышты. 
Жарым сааттан кийин алар арканды кайта тарта башташты. Учунда жүк жок эмеден бетер аркан 
жепжеңил тартылып келатты. Алар, дон Кихот үңкүрдүн ичинде калган экен деп ойлошту, 
бирок Санчо арканды шашкалактап тартып алып жатып боздоп ыйлай баштады. Бирок 
аркандын жарым-жартылайы тартылып келип калганда аныи оор тарта түшкөнүн сезип, аябай 
кубанып кетишти. Акыры үңкүрдүн ичинен дон Кихотту көрөрү менен Санчо үнүн бийик 
чыгарып: 

— Кош келипсиз, урматтуу сеньор. Келбей үңкүрдүн түбүндө калат экен деп биз аябай 
коркуп кеттик — деди. 

Дон Кихот буга жооп берген жок. Алар дон Кихотту шашып-үшүп үңкүрдүн жээгине 
чыгарып, анын көзү жумулуу экенин көрүштү да уктап калган экен деп ойлошту. Аны жерге 
жаткырып, арканды чечип алышты, бирок ал алиге ойгонгон жок. Аны көргөндөн кийин Санчо 
менен студент түрткүлөп ары-бери жулкулай башташты. Акыры дон Кихот эсин жыйып, катуу 
уйкудан ойгонгонсуп керилип койду да эси чыккан кишиче эки жагын каранып коюп, мындай 
деди: 

— Досторум, качандыр болбосун бир кезде ажалдуу адамга туш келе турган эң сонун 
көрүнүштү көрсөтпөй койгондугуңар үчүн кудай силерди кечирип коёр! Чынын айтканда 
турмуш ыракаты тийген көлөкө менен көргөн түштөй эле опосуз өтө тургандыгына эми толук 
түшүндүм. О, багы жок Монтесинос! О, оор жараттуу Дурандарте! О, кара жолтой Белерма! О, 
көзүнөн жаш албаган Гвадиана жана Рундердин бактысыз кыздары! 

Студент менен Санчо, кыйналып-кысталып жатып сүйлөгөн дон Кихоттун сөзүн көңүл 
коюп угушту. Алар дон Кихоттон, тигил тозоктон эмне көрүп келгениңизди толук айтып 
бериңиз деп сурашты. 

— Бул үңкүрдү силер тозок дейсиңерби?— деп дон Кихот кыйкыра сүйлөдү. — Аны тозок 
дебегиле, анткени ал ага татыктуу эмес, ага сиздер эми ынанасыздар. 

Карды өтө ач болгондуктан ал жегендей бирдеме бергиле деп беркилерден сурады. Алар 
кулпурган көк чөптүн үстүнө студенттин чепкенин жая салып, баштыктан жей турган 
тамактарды алып чыгышты да, түштө жана кечинде иче турган тамактарын бириктирип туруп 
бир ичип алышты. Бардыгы жыйылгандан кийин дон Кихот сөз баштады: 

— Кана эмесе, достор менин сөзүмү кулак салып уккула. Он, эки же он төрт саржан 
терендикте бул түпкүрдүн оң кол жагында чондугу эки качыр чегилген араба батып кете турган 
чуңкур бар экен. Силер мени аркан менен ылдый түшүрүп жаткан кезде аны көрүп калдым.  
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Ылдый түшүп баратып чарчагандыктан мен ошол жерге олтуруп бир аз эс алгым келди. 
Арканды ылдый түшүрбөгүлө деп кыйкырдым, силер менин үнүмү укпай калсаңар керек. Мага 
түшүргөн арканыңарды жыйып алдым да тоголоктой крюп, терең ойго чөмүлүп олтуруп 
калдым. Андан ары көздөй кантип ылдый түшөм деп айран калдым, анткен менен мен дем алып 
отурган кезимде силер аркандын баарын тең түшүрүпсүңөр. Мен бул жөнүндө ойлонуп 
олтурган кезимде бат эле терең уйкунун кучагына кетипмин; уктап жатканымда эмне болгонун 
билбейм, бирок ойгонгондо карасам оюңа эмес, түшүңө да кирбей турган бир сонун шалбаага 
туш келипмин. Өтө айран-таң калдым, бул өңүмбү же түшүмбү билейинчи деп көзүмдү 
укаладым. Карасам менин көз алдыма королевствонун бир сонун сепили туш келди. Сепилдин 
дубалдары жана мунаралары жаркырап турган тунук акак таштан курулган сыяктанат; бир 
оокумда эң чоң дарбаза ачылып кетти да, ал жактан узун көк чепкен кийген урматтуу карыя 
көрүндү. Чепкенинин үстүндө коллегиянын жолбашчылары кие турган жашыл атластан 
тигилген чолок бешмант бар. Башында капкара малакайы бар экен; кардай аппак сакалы белине 
жетип турат; колунда теспеси бар, анын мончокторунун чондугу жаңгактай бар. Анын 
кебетеси, басыгы, келишкен зор келбети мени аябай таң калтырды. Ал жаныма басып келип, 
мени кучактап туруп мындай деди: «Эр жүрөк рыцарь дон Кихот Ламанчский эл жок, журт жок 
бул сыйкырланган ээн жерде сени көп жылдан бери күтүп жатабыз, анткени Монтесинос деп 
аталган терең үңкүрдүн түпкүрүндө эмне бар экенин бүткүл дүйнөгө сен гана жарсалууң керек. 
Бул ишти аткарып эрдик кылуу сенин тагдырыңа жазылган, анткени өзүңдүн жеңилбес 
каармандыгың жана адамды таң калтыра турган эрдигиң менен жалгыз гана сен ушундай ишке 
кириптер болмокчусуң. Атактуу сеньор, мени ээрчип жүр, бул сыйкырланган сепилде 
жашырылып жаткан укмуштарды сага көргөзөм. Мен бул сепилди сактоочулардын 
башчысымын, анткени мен — Монтесиностун өзүмүн, үңкүр менин атымдан коюлган». Анан 
мен андан, биз жакта ырга кошуп ырдалып жүргөндөй Ронсевал согушунда каза болгон досуңуз 
Дурандартеник жүрөгүн канжарыңыз менен кесип алып, сеньора Белермага алып келип тартуу 
кылганыңыз чынбы деп сурадым. Ал мага мунун баары тең туура бирок аны мен канжар менен 
эмес, үч кырдуу73 бычак менен кесип алгам деп жооп берди. 

— Ал балким Севильялык Роман де Осестин жасаган бычагыдыр,— деп Санчо анын сөзүн 
бөлдү. 

— Билбеймин,— деп жооп берди дон Кихот,—бирок ал эмес болушу керек, анткени бычак 
жасагыч Роман де Осес жакын арада болгон адам, а Ронсевальялык согуш мындан көп 
кылымдар мурда болгон. Бирок иштин түйүнү анда эмес. 

— Аныңыз туура, сөзүңүздү уланта бериңиз, урматтуу сеньор, дон Кихот, мен сиздин 
сөзүңүздү абдан ынтаа коюп угуп жатам,—деди студент. 

— Мен да сизге ошондой эле зор ынтаа коюу менен айтып жатам,— деп үн кошту дон 
Кихот. — Ошентип урматтуу Монтесинос акактай тунук таштардан курулган сепилге ээрчитип 
алып барды, анда бети алебастр менен капталган, ичи коңур салкын келген жапыс, чоң бөлмөдө 
мрамордон жасалган табыт турган экен. Ошол табыттын үстүндө бир рыдардын денеси жаткан 
экен, бирок өлгөн кишинин мүрзөсүнүн үстүнө коюлучу эстеликтердеги коло же акак таш эмес, 
кадимки адамдардын денеси сыяктуу эле эт менен сөөк. Анын оң колу көкүрөгүндө жатат. 
Раматылык рыцарга айран-таң калып карап турганымы көрө коюп, Монтесинос менин бере 
турган суроомду күтпөстөн эле өзү айта баштады: «Бул жерде өз заманында аялдарга ашык 
болгон жана эр жүрөк рыцарлардын баарынын тең гүлү жана даңкы болгон менин достум 
Дурантарте жатат. Муну анык шайтандын уулу француз сыйкырчысы Мерлин сыйкырлап 
койгон. Дурандартени, мени жана башка рыңарлар менен айымдарды минтип сыйкырлап 
койгонун ушул кезге чейин эч ким билбейт. Баарынан да мен буга таң калам: «Дурандарте 
менин колумда жатып жан бергенйн мен жакшы билем; ал каза тапкандан кийин мен өз колум 
менен анын жүрөгүн кесип алдым; чынын айтсам жүрөгүнүн салмагы эки кадак бар экен, 
анткени, жаратылышты изилдөөчүлөрдүн пикирине караганда жүрөгү өтө кичине адамдарга 
караганда жүрөгү чоң адамдар баатыр келет. Ал эми ал рыцардын каза тапканы чын болсо, анда 
ал тирүү адамдан бетер азыр даттанууга жана онтоого кандай акысы бар?» Монтесинос ушул 
сөздөрдү айтып үлгүрө элегинде эле, бактысыз Дурандарте үнүн катуу чыгарып онтоп мындай 
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деп жиберди: 
Анык достум Монтесинос, 
Кара бери, кулагыңы тос. 
Аманатты аткаргын сен, 
Көз жумулуп өлөөр менен. 

 
Бычак-шамшар баары бир, 
Эт жүрөктү кесип алгын, 
Билерманга алып баргын  
Ошентип тилегимди орундагын. 

 
Ушул айтьшган сөздөрдү уккандан кийин урматтуу Монтесинос рыцардын алдына барып 

тизелеп олтура калып, көзүнө жаш алып жооп берди: 
«О, сеньор Дурандарте, кымбаттуу бир боорум, биз жеңилген кайгы баскан ошол күнү эле 

сиздин тапшырмаңызды орундаткан болчумун. Мен сиздин жүрөгүңүздү кесип алып, сокмо 
жоолук менен аарчып туруп, Францияны көздөй чаап жөнөгөм. Бирок жөнөбөй туруп сиздин 
табытыңызды жерге көөмп, анан көз жашымы көлдөй төктүм, сиздин жүрөгүңүздү кесип алып 
жатканда ошол төккөн жашыма кан болгон колумду жуудум. Ронсевальдан чыгып биринчи эле 
кыштакка түшүп, сиздин жүрөгүңүз жыттанып кетпес үчүн жана аны сеньора Белермага 
бузулбаган түрдө алып барыш үчүн туз септим. Бирок, билип койгун, сүйүктүү достум жана 
боордошум, сеньора Белерманын өзү да нак ушул жерде. Сеньора Белерманы, өзүңүздү, мени, 
сиздин ат кошчуңуз Гвадианды, Руидер деген айымды жана анын жети кызы, эки жээни менен 
кошо, жана да алардан башка сиздин толуп жаткан тамыр-тааныштарыңыз менен досторуңузду 
сыйкырлап коюп даанышман Мерлин мына ушул жерде кармап жатат. Биздин ушинтип азап 
чегип жатканыбызга беш жүз жыл болду, бирок ошондон ушул күнгө чейин биздин бирибиз да 
каза тапканыбыз жок. Өзүнүн кыздары жана жээндери менен бул жерде биздин арабызда бир 
гана Рундера жок. Алар күн-түн дебей ыйлашкан болучу, ошондуктан Мерлин кайрымдуулук 
кылып аларды көлгө айландырып жиберсе керек; азыр жарык дүйнөдөгү адамдар, Ламанча 
өрөнүндөгүлөр аларды Рундери көлдөрү деп аташат. Сиздин ат кошчуңуз Гвадиана да жок: ал 
дарыяга айландырылып жиберилген, ал дарыя ошонун ысмында аталып калган75. Ал дарыя жер 
астынан жер үстүнө тешип жарыкка чыккан, бирок сизди жоктоп куса болуп, кайра жер алдына 
кирип кеткен. Бирок, ал дарыя Мерлиндин эркин таптакыр эле орундатпай коё албайт. 
Ошондуктан ал анда-санда күндүн көзүнө жана адам баласына көрүнүп коёт. Көлгө айланып 
кеткен Руидерлер бул дарыяны өзүбүздүн суубуз деп эсептешет. Көп тармактуу бул дарыя 
өзүнүн толкуп жаткан суусун деңизге куят. Бирок кайгы-мун, анын суусун ууландырып 
жиберди; анда Тахонун сууларында чабак уруп жүргөн кадимки балыктардай эмес, сөөгү көп 
жана даамы жок балыктар бар. Сизге айтып жаткан ушул сөздөрүмүн бардыгын сизге көп жолу 
айтып бергем. Бирок сиз мага жооп бесрбей койдуңуз. Балким сиз мага ишенбестирсиз же 
менин айткандарымы укпастырсыз. Менин эт жүрөгүм эзилип ооруганын бир кудай өзү билет. 
Бирок, мен бүгүн сизге жаңы кабар билдиргим келет, ал сиздин кайгыңызды баспаса да, аны 
ого бетер оордотпос. Билип коюңуз, сиздин көз алдыңызда даанышман Мерлин бир нече жолу 
пайгамбардык кылып айткан алиги улуу рыцарь турат, мен дон Кихот Ламанчский жөнүндө кеп 
салып жатам. Ал эчак эле унутулуп калган жортуулдап жүрүүчү рыцарчылыкты кайрадан 
тирилтти, анын даңкын көтөрдү, мындай даңк өткөн замандарда такыр болгон эмес. Мына ушул 
рыцардын жардамы менен биз сыйкырчынын кылымдардан берки чырмоосунан чыгабыз деп 
ишенем». — «А эгер андай болбогон күндө да,— деп Дурандарте үзүлүп бараткан адамдардай 
басыңкы сүйлөп, кайгылуу жооп берди,— эгерде андай болбогон күндө да бир боорум 
башынды жерге салба. Кел дагы кайтадан карта ойноп көрөлү!» 

Ошентип айтты да, ал ары карай бурулуп кырынан жатып, дагы мурдагысындай унчукпай 
калды. 

Дал ошол кезде катуу кыйкырыктар, онтогон жана улуп-уңшуп ыйлаган үндөр угулду. Мен 
жалт-бурулуп карадым да, сепилдин акак таштардан курулган дубалдарынын нары жагында  
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башка залдан кара кийим кийип жана чалма чалынган эң сонун сулуу кыздар убап-чубап өтүп 
баратканын көрдүм. Бул жүрүштүн акырында ушулардан эле кара кийинген бир сеньоранын 
түрү башкалардан шандуу көрүндү. Анын башындагы ак жапкычы жерге тийип турат, ал эми эң 
сонун чалмасы берки кыздардыкынан эки эсе чоң экен. Каштары өскөн, теңирекей мурундуу, 
оозу чоң жана эриндери кызгылтым тартып көрүнөт. Колунда жупжука материалдан жасалган 
сүлгү бар, анын ичинде катып кургап калган жүрөк жатат. Бул кыздар Дурандарте менен 
сеньора Белермага кызмат кылып жүргөн кыздар, алар да өздөрүнүн таксырлары менен ушул 
жерде азап чегип жүрүшөт деди мага Монтесинос. Булардын кылда артында бараткан айым-
сеньора Белерманын өзү. Ал өзүнүн кызматкерлери менен жумасына төрт жолу сепилди 
кыдырып чыгат. Ошентип алар жүрөгү алынган Дурандартенин денесинин алдында келип 
токтоп кошуп ырдашат. Монтесинос дагы мындай деп кошумчалады, эл оозунда ырдалып 
жүргөндөй Билерманын айдай сулуу болуп көрүнбөгөн себеби, дайыма колунан түшпөгөн 
жүрөктөн көз албай, шордуу рыцардын өлүмү жөнүндө эсинен чыгарбай күн-түн дебей эстеп 
жүргөндүгүндө. Эгер мындай болбосо, биздин жакта, жана бүт дүйнө жүзүнө даңкы жайылган 
улуу Дульсинея Тобосская өзүнүн сулуулугу жана сымбаттуулугу жагынан муну менен ат 
салыша албайт эле. 

«Сеньор Монтесинос, сулуулукту салыштырган сөзүңүздү таштаңыз, — дедим мен,— 
анткени салыштыруу дайым эле көңүлгө жага бербейт. 

Сеньора Белерма кандай болсо ченде жок Дульсинея Тобосская да нак ошондой—
ошондуктан салыштырууну коёлу». Бул сөзгө ал мындай жооп берди: «Кечирип коюдуз, сеньор 
дон Кихот. Сеньора Дульсинея менен сеньора Белерманы орунсуз салыштырып алыпмын, аны 
мойнума алам. Чынын айтканда Менин байкоомдо сиз ошол айымга кызмат этсеңиз керек, 
ошондуктан аны тирүү жан менен теңештирип олтурбастан, асмандын өзү менен гана 
теңештирип, тилимди тиштеп тим турсам болмок экен. Менин айдай сулуу асылкечим башка 
бирөөгө салыштырганда келген ачуумду улуу Монтесиностун кечирим сураганы басып кетти. 

— Урматтуу таксыр,— деди Санчо,— ал картаң чалга кол салып, кабыргасын кыйратып, 
сакал-мурутун жулуп албаганыңызга айрантаңмын. 

— Жок, андай дешке болбойт, достум Санчо,— деп жооп берди дон Кихот. — Биз улгайган 
адамдарга урмат кылууга милдеттүүбүз, анын үстүнө ал рыцарь, анан сыйкырланган адам. 

Ушул кезде студент да кепке аралашты: 
— Сеньор дон Кихот, жер алдынан ушунчалык көп нерсени кантип көргөнүңүзгө жана көп 

нерселер жөнүндө сүйлөшүп анын үстүнө сураштырып алганыңызга мен түшүнбөйм. Анткени 
сиз ал жерде аз убакыт болбодуңузбу. 

— Мен үңкүргө түшкөндөн бери канча убакыт өттү? — деп сурады дон Кихот. 
— Бир сааттан бир аз эле ашты,— деп жооп берди студент. 
— Андай болууга мүмкүн эмес, анткени мен ал жерде болгон кезимде түн үч жолу кирди, 

күн үч жолу чыкты, деп дон Кихот анын сөзүнө макул болбоду. 
— Менин таксырым туура айтып жатат,— деп Санчо анын сөзүн аныктады. — Анткени ал 

сыйкырланган үңкүргө түшпөдүбү, ошондуктан биздин бир саатыбыз ал жакта үч суткага 
барабар келет турбайбы. 

— Дал ошондой,— деп жооп берди дон Кихот. 
—Сиз ал жерден бирдеме жедиңизби?—деп сурап калды студент. 
— Даам сызган жокмун, кардымын ачкандыгы оюма да келген жок, — деп жооп берди дон 

Кихот. 
— Ал сыйкырлангандар тамак жешет бекен?— деп студент дагы сурап калды. 
— Жок, тамак жебейт,— деп жооп берди дон Кихот. — Бирок кай бир окумуштуулардын 

болжолдоолоруна караганда алардын, тырмагы, сакал-муруту өсөт. 
— Сеньор, аларга уктоого болот бекен?— деп сурады Санчо. 
— Албетте болбойт,— деп жооп берди дон Кихот. — Мен болгон үч сутканын ичинде 

алардын бир да бирөө кирпик көзүн каккан жок. 
— Баса, мына нак ушул жерде: «Билимдүүнүн билими жугат, ириңдүүнүн ириңи жугат» 

деген бир макалды эске сала кетүү керек,— деди Санчо. — Урматтуу таксыр тамак ичпеген  
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жана кирпик көздөрүн какпаган сыйкырлангандар менен достошкондон кийин, ал жерде алар 
менен бирге болгон убагыңызда сиз да тамак жебей жана кирпик көзүңүздү какпай 
келгениңизге таң калууга болобу? Бирок, кечирип коюңуз, урматтуу сеньор, эгер мен сиздин 
бул курулай сандырак сөздөрүңүзгө кымындай да ишене турган болсом эле (мен аз жерден 
шайтан урсун деп айтып жибере жаздадым), мени кудай урсун. 

— Кантип ишенбейсиз?— деп кыйкырып жиберди студент. — Эмне, дон Кихот калп 
айтмак беле? Мындайча айтканда, кызык нерселерди оюнан чыгарып айтып, биздин 
көңүлүбүздү көтөрөйүн деген күндө да, ойлоого убактысы жетпейт болчу. 

— Таксырым калпты айтып жатат деп ойлоп жаткан жерим жок,— деп жооп берди Санчо. 
— Анда сен эмне деп ойлойсуң?—деп сурап калды дон Кихот. 
— Менин оюмча,—деп жооп берди Санчо.— Жанагы Мерлин деген эмеңиз, же болбосо 

башка бир сыйкырчы, азыр бизге айтып берген аңгемелериңиздин баарын тең мээңизге куйган 
болуу керек. 

— Тууганым Санчо, сенин болжолуң чындыкка жанашат, бирок ошондой болсо да 
жаңылышып жатасың,— деп дон Кихот чын пикирин айтты. 

— Айтып бергендеримдин, көзүм менен көрүп, колум менен кармагандардын бардыгын сен 
эстеп көрчү. Эгерде ал укмуштардын жана жапайы немелердин арасынан эң сонун шалбада 
эчки болуп ыргып-секирип жайылып жүргөн үч дыйкан аялды Монтесиностун мага 
көрсөткөнүн айтып берсем сен эмне дээр элең? Мен ошол замат эле алардын арасынан ченде 
жок сулуу Дульсинея Тобосскаяны жана аны ээрчип жүргөн кыздарды көрдүм. Бул кыздар 
кимдер деп мен Монтесиностон сурадым. Урматтуу карыя, мен аларды билбейм деп жооп 
берди. «Балким,— деп кошумчалап сүйлөдү ал,— жакында эле Мерлин сыйкырлап койгон 
атактуу айымдар болсо керек. Каардуу сыйкырчыларга курман болгон сеньорлор жана айымдар 
бул шалбада көп болот». 

Санчо Панса өзүнүн таксырынын айткан бул сөздөрүн укканда бырс этип күлүп жиберемби 
деп коркуп кетти: анткени Дульсинеянын сыйкырланган сырын башкалардан жакшы биле 
турган, себеби бул иште өзү сыйкырчы жана бирден бир күбө болгон болчу! Өзүнүн кожоюнун 
мээсинен тайыганына эми биротоло ынанды.  

 

 
 
— Кымбаттуу таксыр, сиздин жер алдындагы падышачылыкка түшкөн күнүңүздү балакет 

бассын,— деди Санчо.— Сиздин башыңызды айландырып коё берген сеньор Монтесинос сизге 
мезгилсиз убакта кезиккен экен. Урматтуу таксыр, сиз мына бул жерге олтуруп алып бизге 
акыл насаат сөздөрдү айта турган болсоңуз, анда ойго да келбей турган мындай сандырак 
сөздөрдү айтпас элеңиз. 
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— Санчо, сенин мындай одонолук кылгандыгың үчүн сазайыңы колуңа бериш керек эле,— 

деди дон Кихот,— бирок мен сени өтө жакшы билем, ошондуктан айткан сөздөрүңө маани 
бергим келбейт. 

— Мен да сиздин сөзүңүзгө кандай баа берүүнү билем, кымбаттуу сеньор,— деди Санчо.— 
Урматтуу таксыр, эгер кааласаңыз мени өлтүрө сабаңыз. Анткени сиз акылыңызга келип, 
оңолгонуңузга чейин менин айтканым айткан, дегеним деген. Урматтуу таксыр, биз 
чатакташып кете элегибизде сеньора Дульсинеяны кантип тааныганыңыз жөнүндө мага айтып 
бериңизчи. Аны менен сүйлөшкөндө, ал сизге эмне деп жооп берди? 

— Мен аны дароо эле тааный койдум, анткени алиги күнү мен аны Тобосонун шалбасынан 
көрбөдүм беле, нак ошондой эле кийинип жүрүптүр,— деп жооп берди дон Кихот.— Мен ага 
сөз айттым, бирок ал жооп берген жок, артына карай бурулуп чымын-куюн болуп качып кетти, 
ага ошол кезде жаанын огу да жетпес эле. Мен артынан кууп жөнөйүн дедим эле, бирок 
Монтесинос мага: кууган менен жете албайсың деди. Ошону менен катар үңкүрдөн кете турган 
убагым да келип калган эле. Монтесинос дагы кошумчалап: Белерманы, Дурандартени жана 
башкаларды сыйкырдын торунан куткаруу үчүн кандай эрдик иш кыла турганыңы белгиленген 
убакыт келип жеткенде айтып берем деди. Жер алдындагы падышачылыктан мен кайгы-муңду 
көп көрдүм, бирок алардын ичинен бирөө мага оор тийди, мүңгүрөп калган Дульсинеянын 
курбуларынын бири менин жаныма басып келип, көзүнө жаш алып, үнүн басыңкы чыгарып: 
«Менин урматтуу бийкечим Дульсинея Тобосская сиздин колуңузду сүйөт, ошону менен катар 
сиздин кандай турганыңызды кабар кылсын деп өтүнөт. Ал өтө муктаж болуп калды, 
ошондуктан сиздин жардамыңызды жалынып-жалбарып сурайт жана карызга алты реал берсин, 
анын ордуна мына бу менин колумда турган жаңы юбканы аманат алсын деди. Ал акчаңызды 
кыска мөөнөттүн ичинде кайтарып берүүгө милдеттенет» — деди. Бул өтүнүч мени аябай 
айран-таң калтырды. Сеньор Монтесиноско кайрылып: «сеньор Монтесинос, сыйкырланган 
атактуу бийкечтердин муктаждыкка учурап калышы мүмкүнбү?»— деп сурадым.— «Мага 
ишенип коюңуз, урматтуу сеньор дон Кихот Ламанчский,— деп жооп берди ал,— жокчулук 
бардык жерде учурайт, сыйкырлангандарды да аябайт. Демек, сеньора Дульсинея Тобосская 
ишеничтүү аманат калтырып алты реал карыз сурап жаткандан кийин сиз анын мүдөөсүн 
орундатышыңыз керек: балким ал кысылган авалда калса керек».— «Аманаттын мага кереги 
жок, бирок алты реал да бере албайм, анткени бар болгону төрт эле реалым бар,— деп жооп 
бердим». Мен акчамды ал кызга берип туруп, сөз айттым: «Урматтуу бийкечиңизге айтып 
коюңуз садага болоюн, анын тарткан кыйынчылыгына менин да жаным ачыйт. Сан жеткис 
байлыкка ээ болуп, анын бардыгын тең ага тартуу кылгым келет. Андан алыс жерде жүрө 
албайм жана өзүмдү да жаман абалда сезем, мына ошону айтып коюңуз ага. Менин ал айдай 
сулуу асылкечтен сурарым бул, өзүн сагыныпсаргайып кеткен рыцары менен жолугуп 
сүйлөшсүн. Дульсинеяны сыйкырлануу торунан куткарып алмайынча дастаркондон нан 
жебеске, үйдүн ичинде жатып уктабаска жана дем албоого ант берем, ага мына ушуну айтып 
коюңуз. Аны куткаруу үчүн бүткүл дүйнө жүзүн кыдырып чыгууга ант кылам». 

— «Өзүңүздүн айдай сулуу асылкечиң үчүн ал гана эмес, андан башка көп нерселерди 
иштөөгө милдеттүүсүз»,— деп жооп берди алиги кыз; ошентип айтып, анан төрт реалды 
колумдан алды да, бирок мага баш ийип коштошуунун ордуна асманды карай бир түйүлүп 
секирип алып жөнөп кетти, секиргенде да жерден бир саржанга көтөрүлө түштү. 

— О, олуя кудай! — деп Санчо үнүн көтөрө чыгарды.— Жарык дүйнөдө сыйкырчылардын 
ушунчалык үстөмдүк кылганын жана менин таксырымдын акыл-эсин жоготуп эселек кылып 
койгону деги боло турган ишпи! О сеньор, жараткан үчүн өзүңүздү-өзүңүз кармап эсиңизге 
келиңиз, өз ар-намызыңыз жөнүндө ойлонуңуз, анан сизди акылыңыздан адаштырган бул 
сандырактарга ишенбеңиз! 

— Санчо, сен мага жакшылыкты каалайсың, ошондуктан мына ушуну айтып олтурасың,— 
деп жооп берди дон Кихот,— бирок сыйкырчылык деген эмне экенин сен билесиң, ошондуктан 
түшүнүүгө кыйын болгон керселердин бардыгын болууга мүмкүн эмес дейсиң. 

Студент, Санчо Пансанын тайманбастыгына жана таксырынын чыдамкайлыгына айран-таң 
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калды, бирок дон Кихоттун момун болуп тургандыгы сыйкырланса да сеньора Дульсинея 
Тобосская менен кездешкендигинин кубанычы го деп ойлоду. Биздин сандырактаган 
рыцарыбыздын айткандарынын бардыгына тең студент толук ишенди. 

— Сеньор дон Кихот, менин саякатым оң болдуго, деп ойлойм,— деп ал рыцарга 
кайрылды.— Биринчиден мен сиз менен тааныштым. Экинчиден Монтесинос үңкүрүнүн ички 
сырын жана Гвадиана менен Руидердин сыйкырланганын билдим, мына мунун баарынын тең 
менин Испаниялык Овидиям үчүн пайдасы тиет. Үчүнчүдөн, ойноочу картанын Карл 
Великийдин замаиында эле белгилүү болгондугун тактадым, анткени ал жөнүндө Дурандарте 
эске салат. Бул жаңылыктарды мен өзүмдүн «Полидорго кошумча» деген жаңы китебиме 
киргизем. 

— Сиздин айтканыңыз эң туура,— деди дон Кихот.— Мен сизге мындан да кызыктуу жана 
пайдалуу эң көп маалыматтарды айтып берер элем. Ал жөнүндө биз кийинчерээк сүйлөшөлү, ал 
эми кай жерге барып конуу жөнүндө кам көрөлүк. 

— Ушул эле арада элден-журттан безип жалгыз тиричилик кылып жүргөн бир дербиш 
бар,— деп жооп берди студент.— Эл аны кайрымдуу жана боорукер адам дешет. Анын бизди 
кондурарына шек кылбайм. Биз үчүн андан бир стакан вино да табылат. 

Стакан вино дегенди укканда Санчо, жолдошторун азгырып, жүргүлө ошонукуна барабыз 
деп көжөрүп туруп алды. Дон Кихот өзүнүн Росинантына, Санчо менен студент өздөрүнүн 
эшектерине миништи, ошентип алар шашып-үшүп жолго чыгышты. 
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42-Г Л А В А. Мында куурчак театры жөнүндөгү кызык окуя жөнүндө 
жана алдын-ала айтып берүүчү маймылдын көзгө көрүнөрлүк көзү ачыктык 

кылгандыгы  жөнүндө баяндалат 
 
 
Биздин жолоочуларыбыз кара жолго чыккан кезде, качырына найза менен айбалта жүктөп 

алып, шашкалактап келаткан бир кишини көрүштү. Катар келе түшкөндө ал башын ийкеди да 
өтө берди. 

Дон Кихот ага кыйкырып: 
— Кайрымдуу адам, токтой туруңуз. Качырыңыз кашаңдык кылса да анын ой-боюна 

койбой сиз ылдамыраак кетип бараткандай көрүнөсүз. 
— Мен абдан шашып баратам, сеньор,— деп жооп берди алиги киши. — Эртең эле кереги 

тие турган курал-жарак ташып баратканымы сиз көрүп турбайсызбы, ошондуктан жолдо токтоп 
тура албайм. Кошуңуздар. Эгерде мен бул курал-жарактарды кандай максат үчүн ташып 
баратканымы билгиңиздер келсе, анда мен бүгүн түнү ушул арадагы мейманканага коном, 
ошону эсиңиздерге алып коюңуздар. Эгерде сиздер да ошол жакка бара жатсаңыздар, анда ал 
жерден кездешебиз, мен сиздерге укмуштарды айтып берем, ал эми азырынча дагы бир жолу 
кошуңуздар. 

Ошентти да алиги адам өзүнүн качырын кууп жөнөдү, ошондуктан дон Кихот андан сиз 
кандай укмуштарды айтып берген жатасыз деп суроого да үлгүрө албай калды. Биздин рыцарь 
дайыма кандай болсо да жаңылыкты билүүгө кызыгып жүрчү адам болгондуктан, студент 
сунуш кылган элден-журттан безип жалгыз тиричилик кылып жүргөн дербишке барбастан 
мейманканага барып түнөмөкчү болду. 

Алар дал ошондой кылышты. Кайта артына карай бурулушуп мейманкананы карай 
жөнөштү. 

Биздин жолоочулар жолдон бир жаш жигитке кууп жетишти. Анын жашы он сегизге келип 
калган, шайыр жана түрүнө караганда шамдагай, сымбаттуу эме көрүнөт. Ал жигит кылычын 
мойнуна арта салып алыптыр, анын учуна түйүнчөк илинген, ал түйүнчөктүн ичинде өзүнүн 
кийим-кечеси бар окшойт, анткени анын үстүндөгү кийими баркуттан тигилген бешмант жана 
этегин чыгарып койгон көйнөк эле. Бутуна кийгени жибек байпак жана шаардык жерде кийүүчү 
тумшугу төрт бурч келген башмак. Эрикпес үчүн алиги жаш жигит күңүлдөп ырдап коёт. 
Биздин жолоочулар анын жанына жакын келип калган кезде, ырдап келаткан ырдын акыркы 
эки сабын айтып бүттү: 
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«Кур жокчулук айдап барат согушка, 
Калаар элем; таап алсам мен акча» 
 

— Суроого уруксат этиңиз, жаш жигит, сиз кайда барасыз? Менин байкоомо караганда сиз 
жука кийинип алып саякатка чыгыпсыз,— деди дон Кихот. 

Бул жаш жигит төмөнкүдөй жооп берди: 
— Ысып-күйгөндүктөн жана кембагалчылыктан ушинтип жука кийинип алып саякаттап 

жүрөм. Мен согушка баратам. 
— Ысып-күйүп дегениңе түшүнөм, бирок кембагалчылыктын мында кандай тийешееи бар? 

— деди дон Кихот.  
— Сеньор,— деп жооп берди жаш жигит.— бул түйүнчөктө баркут шым бар, ал үстүмдөгү 

бешманттын түгөйү. Эгерде мен аны жолдо баратып жыртып койсом, анда шаарга барганда кие 
турган башка киймим жок, башка жаңысын сатып алгыдай акчам да жок, мына ошондуктан 
ушундай түрдө саякаттап баратам. Мен, ушул жерден он эки миль алыстыкта турган жөө 
аскерлердин полкунун лагерин көздөй баратам. Ал жерге барганда мен солдаттыкка катталам, 
ал эми начальство болсо, бизди кемеге сала турган портко чейин жеткиришет. Муну 
Картахенде болот дешет. Королдун ак-сарайындагы кембагалга жалданып үй кызматын 
кылганча, согушка барып королго кызмат кылганды артык көрөм. 

— Балким, эң акыркы кызматыңыздан кеткен кезде сиз бир сыйлык алган чыгарсыз? — деп 
сурады студент. 

— Эгер мен Испаниянын дворянине же бир атактуу төрөгө кызмат кылган болсом, анда мен 
сыйлыкты алат элем,— деп жооп берди жаш жигит.— Жогоруда айтылган атактуу адамдарда 
кызмат кылуунун артыкчылыгы бар: дароо эле поручик, капитан болуп чин аласың же болбосо 
жакшы сыйлык аласың. Бирок мен бечара, өздөрү жылуу орун издеп жүргөн адамдарга кызмат 
кылууга туш келдим, алар маянаны абдан аз алышат, анысынын жарымысы да крахмалдаган 
жакага кетет. Эгерде мага окшогон селсаяк жок дегенде тырмактай болсо да бактыга жетсе 
укмуш болоор эле. 

— Достум, мага муну айтчы,—деп сурады дон Кихот,— эчен жылдан бери иштеп жүрүп 
кожоюндарыңан, жок дегенде өзүңө тигилген кийимден да алып чыккан жоксуңбу? 

— Андай кийимден менде экөө бар эле,— деп жооп берди алиги жигит,— монастырга 
келген адам кайта кетерде кийген кийиминин баарын чечип калып, ага өзүнүн мурдагы 
кийимдерин кайтарып берет эмеспи. Менин таксырларым да нак ошондой кылышты, үстүмдөгү 
кийимдерими чечип калышты. 

— Ал нагыз барып турган сараңдык. Бирок, борборду таштап өзүңүздү аскер кызматына 
багыштагандан кийин эми сиз бактылуу болушуңуз керек. Жарык дүйнөдө биздин закондуу 
таксырыбыз—королго солдат болуп иштөөдөн урматтуу жана пайдалуу иш жок. Аскер 
кызматында жүрүп биз анча-мынча байлыкка жетсек, илимге кызмат эткенден көрү бир аз 
абийирге ээ болобуз. Ырас, илим байлыкка жеткирет, бирок ошондой болсо да аскер 
кызматындагылар окумуштууларга басымдуулук кылат. Менин азыр айта турган сөзүмү 
унутпай жакшылап жаттап алыңыз, анткени менин сөздөрүм сизге пайда берет жана эрмек 
болот. Бир кырсыкка учурап калат экенмин деген ойдон оолак болуңуз. Кырсыктын эң жаманы 
— өлүм, бирок өлүмүңүз эрдик жолунда болсо анда аны эң сонун жыргал деп эсептөөңүз керек. 
А эгер согуштардын ичинде жүрүп сиз аман калсаңыз, картайсаңыз, мунжу болуп калсаңыз, 
баары бир кала берсе кембагалдын да эр жүрөк солдатка таандык болгон атак-даңкты жокко 
чыгара албайт, ошол бойдон кала берет. Баса, мунжу болгон жоокерлердин карыгандагы 
турмушун камсыз кылуу үчүн өкмөт чара колдонуп жатат. Аларга негрлер сыяктуу мамиле 
кылууга жарабайт, анткени кожоюндар алар картайып алы кетип, кызматка жарабай калган 
кезде эркиндик беришет, эми ачкадан өлсөң да мейлиң дешип үйлөрүнөн кууп чыгышат. Менин 
сизге айтайын дегеним ушул. Эми кел, мага учкаш, мен сизди мейманканага жеткирип коёюн. 
Ал жерге барганда кечинде бирге тамак ичебиз да, эртең сиз андан ары жол тартасыз. Сиздин 
ишиңиз ийгиликтүү иш, ошондуктан алда таала сизге жол берет. 

Алиги жаш жигит дон Кихотко учкашпай койду, бирок мейманканада биздин жолоочулар 
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менен бирге тамак ичүүгө макул болду. Бул кезде Санчо өзүнчө күңкүлдөй берди: 
— Менин таксырымдын кылганын кудай кечире көр. Ушунчалык акыл-эстүү жана эң сонун 

ой-пикирди айткан нак ушул адам Монтесинос үңкүрүнөн ар кандай жарабаган нерселерди 
көрдүм деп айтканына кантип ишенүүгө болот! Болуптур эмесе эмне болоорун көрө жатаарбыз. 

Мейманканага кирип келгенде кеч кирип калган эле. Дон Кихот муну көргөндөн кийин 
өзүнүн мурдагы адатынча сепил дебестен, кадимки мейманкана экен деп эсептегенине Санчо 
кубанып кетти. Короого кирери менен эле рыцарь адегенде кожоюндан ат кошчу дыйкан кайда 
деп сурады. Ал сарайда, качырынын ээр-токумун алып жатат деп жооп берди кожоюн. 

Дон Кихот жанагыдай дыйкандын укмуштар жөнүндө айтып берем деген аңгемесин 
укканга чыдан албай чый-мыйы чыгып ат сарайын көздөй жөнөмөкчү болду. Бирок жаңы 
келген адам аны бул жолдон калтырды. Бул келгендин үстүндө төөнүн жүнүнөн согулган 
күрмө-шымы бар, узун бойлуу арык-чырай киши экен. Сол көзү жана бетинин жарым-
жартылайы жашыл жалтырак жибектен жасалган пластырь менен жабыштырылып коюлган, 
ошондуктан анын сол жак бетинин бир илдети бар экен деп ойлоого болот. Ал шыпылдаган, 
ачык-айрым эме көрүнөт, үнүн бийик чыгарып сүрдүү сүйлөдү. 

— Сеньор кожоюн мага орун табылаар бекен? — деп ал эшиктин алдына келип 
кыйкырды.— Бир топ кишим бар. 

— Шайтан алгыр! — деп кыйкырды кожоюн.— Бул маэсе†† Педро турбайбы. Кош 
келипсиз, сеньор маэсе! Маймыл менен театрыңыз кайда? Эмне үчүн алар көрүнбөйт? 

— Алар азыр келишет,— деп жооп берди көзүнүн үстүнө чүпүрөк жабыштырылган адам,—
сиздикинде конууга болоор бекен, ошону билейин деп мен шашып чаап келдим. 

— Сеньор маэсе Педрону гана кондуруу үчүн герцог Альбенин76 өзүнө да орун жок деп 
коёр элем,— деп жооп берди кожоюн.— Маймылыңыз менен театрыңызды бери алып келе 
бериңиз. Сиздин куурчактарыңыз менен маймылыңыздын амалдарын көрүү үчүн акча төлөй 
турган жолоочулар бүгүн көп. 

— Эмесе болуптур,— деп жооп берди бир жак бетин чүпүрөк менен таңып алган киши.—
Көрсөтүүчү оюндун баасын арзандатууга мен макулмун. Менин чыгымым төлөнсө эле болду, 
ошол жетет. Азыр барып маймыл менен театр жүктөлгөн арабаны алып келем. 

— Ушул сөздөрдү айтып ал мейманканадан чыкты. А дон Кихот болсо дароо эле 
кожоюндан, маэсе Педро деген ким, анан ал кайсы театр жөнүндө айтты деп сурап калды. 

Бул суроого кожоюн төмөнкүдөй жооп берди: 
— Бул куурчак театрынын ээси. Ал бүт Ламанча өрөөнүн кыдырып жүрөт жана эр жүрөк 

Гайферос Мелисендраны77 кантип бошоткондугун көрсөтөт. Көңүл ача турган жана мыкты 
ойной тургаң. оюнду көрбөгенүбүзгө көп болду. Бул кишинин өзү менен бирге ала жүргөн, 
үйрөтүп алган маймылы да бар. Анын зээндүүлүгүнө маймылдар гана эмес, адам баласы да 
суктанарлык. Бир деме жөнүндө андан сурап көрүңүзчү. Ал сиздин берген сурооңузду көңүл 
коюп угат, анан тез эле өзүнүн кожоюнунун ийнине секирип барып чыгат да сиздин сурооңузга 
берген жоопту анын кулагына шыбырайт, ал эми маэсе Педро болсо ал жоопту кайталап айтып 
берет. Маймыл келечекте боло турган нерседен көрө өткөндөгүнү жакшы билет, кээде туура 
айтпайт, бирок—жалпысынан айтканда көп жаңылбайт. Ичине шайтан уялап алган го деп 
ойлойбуз. Маймыл жооп бергенден кийин, башкача айтканда, ал кулагына шыбырагандан 
кийин анын кожоюну жооп берсе сиз маэсе Педрого эки реал төлөйсүз. Бул анчалык көп акча 
эмес, ал Педрону абдан бай дешет; эмнеси болсо да телегейи тегиз жашайт, беш кишинин сөзүн 
сүйлөп, он кишинин шарабын ичет, мунун бардыгы маймыл менен театрдын аркасынан болуп 
жатат. 

Ушул кезде маэсе Педро өзүнүн арабасы менен келип калды; арабада куурчактар салынган 
ящик жатат жана анын үстүндө куйругу жок бир чоң маймыл очоюп олтурат, кыскасы жаман 
маймыл эмес. Маймылды көргөндөн кийин дон Кихот ошол замат эле сурап калды: 

— Кана, сеньора акылман биздин келечегибизде эмне болот, ошону айтып берчи? Мына 
сизге эки реал. 

†† М а э с е — мастер деген сөз. 
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Ошентти да эки реалды Педрого бергин деп Санчого буйруду, бирок ал маймылдын ордуна 
өзү жооп берди. 

— Сеньор, бул маймыл келечек жөнүндөгү суроого жооп бербейт. Өткөн-кеткен жөнүндө 
бир аз билет жана азыркы иш жөнүндө анча-мынча айтат. 

— Шайтан алгыр десе!—деп үнүн катуу чыгарды, Санчо.— Менин өткөндөгү иштерим 
жөнүндө жоромолдосо ага мен бир тыйын да төлөбөйм. Ал жөнүндө өзүмдөн башка кнм 
жакшы билмек эле? Өзүмдүн билгениме акча төлөө жеткен акмактык болоор эле. Эгерде сиздин 
маймылыңыз азыркы убакта болуп жаткайдын бардыгын билсе, анда менин эки реалым мына, 
эмесе менин аялым Тереса Панса азыр эмне иш кылып жатат болду экен, ошону айтып берсин. 

Маэсе Педро акчаны албай туруп, мындай деди: 
— Берген суроого жооп бербей туруп, акчаны алгым келбейт. 
Ошентти да, оң колу менен сол ийнин эки жолу чаап койду; маймыл дароо эле лып этип 

анын мойнуна чыгып алды да, тумшугун кожоюндун кулагына алып келип тиштерин бат-бат 
шакылдата баштады; ал тиштерин шакылдатып бүткөнчө кыскача дуба кыла коюуга болот эле, 
анан ал ылдам секирип жерге түштү, ал эми маэсе Педро болсо дон Кихоттун тизесине 
жыгылып, бутун кучактап мындай деди: 

— Жортуулдап жүрүүчү рыдарчылыкты кайтадан жандандырган даңктуу рыцарь, баскан 
изиңизге жүгүнүүгө уруксат этиңиз. О дон Кихот Ламанчский сиздин даңкыңызга эч бир 
мактоо жетпейт, о алсыздарга ал берип, жыгылгандарга тирек болуп, бардык бактысыздарга 
кубаныч болгон рыцарь! 

Дон Кихот селдее түштү, Санчо айран-таң калды, студент таңыркады, жаш жигит аң-таң 
болду, кожоюн шашып калды, ат кошчу дыйкан нак ушул мезгилде бөлмөгө кирип келип, таң 
калып оозун ачып туруп калды, кыскасы бул сөздөрдү уккандан кийин бардыгы тең айран 
калышты, а маэсе Педро болсо сөзүн уланта берди: 

— Сен өзүң дүйнөдөгү эң мыкты рыцардын эң мыкты ат кошчусу кайырымдуу Санчо 
Пансасың, сен буга кубангын. Сенин асыл аялың Тересанын дени сак, тирүү жүрөт. Нак ушул 
учурда ал кендир тытып жатат, тагыраак айтканда анын сол жагында мойну сынган-бир карапа 
турат, иш кызуу жүрсүн үчүн ага вино куюлуп коюлган. 

— Буга ишенүү кыйын эмес,— деп жооп берди Санчо,— ал жакшы аял, кызматты жакшы 
көрөт, ал эми вино жагына келе турган болсок ал менден калышпайт. 

— Кимде ким көп кезип жүрсө, ал көптү көрүп, көптү билет деп эми мен айта алам,— деп 
дон Кихот анын сөзүн бөлө сүйлөдү. Дүйнө жүзүндө акылман маймыл бар дегенге мен эч качан 
ишенбес элем. Мына бул маймыл таап койду. Мен дон Кихот Ламанчскиймин. Ырас, маймыл 
мени бир аз ашыра мактап жиберди. Мен кандай адам болсом, ошондой болоюн, бирок колуман 
жакшылыктан башка жамандык келбей турган кылып жараткан үчүн алда таалага ыракмат. 

— Эгер менин акчам болсо,— деди алиги жигит,— келечектеги сапарымда эмне болот деп 
мен сеньор маймылдан сурар элем. 

Буга маэсе Педро мындай жооп берди: 
— Менин маймылым алдын ала боло турган иштерди айтып бере албайт, деп айттым эле го, 

эгер андай болбосо дон Кихотко жагынуу максатында маймылдын эмгеги үчүн сизден акча 
албайт элем. Ал эми мен өзүмдүн театрымды курайын да, ушул жердеги адамдарга бул даңктуу 
рыцардын урматы үчүн бекер оюн көрсөтөйүн. 

Бул сөздү уккандан кийин кожоюн аябай сүйүнүп кетти да, маэсе Педрого театрды курууга 
ыңгайлуу болгон жерди көрсөттү. 

Маэсе Педро өзүнүн театрын куруп жаткан кезде, дон Кихот ойлонуп, маймылга карап 
калды, анан Санчону үйдүн тигил бурчун көздөй жетелеп барды да, эми сөздү эч кимдин 
укпасына көзү жеткенден кийин ага мындай деди: 

— Санчо, менин сөзүмө кулак салчы, мен мынабу укмуштуу маймылга абдан карап көрдүм, 
тиги маэсе Педро шайтан менен сөзсүз жашыруун келишим түзсө керек деп ойлойм. Өткөн-
кеткенди жана азыркыны айтып берүү үчүн маймылга шайтан жардам берет, ал кожоюн болсо 
ал үчүн акча табат. Бирок ал байыгандан кийин ал шайтанга жанын бериши керек, анткени адам 
сыяктуу душман ушундай акы үчүн гана адамга жардам берет... Ырас, маймыл өткөн-кеткен 
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жана азыркы убакыт жөнүндө гана болжолдоп табат. Бирок шайтандын өзү да аидан артык 
билбейт. Болочок жөнүндө ал анда-санда гана болжолдошу мүмкүн, анткени мезгил менен 
мөөнөттү бир гана алда таала өзү билет. Кулагына шайтан эмнени шыбыраса, маймылдын 
ошону айтаары белгилүү, бирок ушул күнгө чейин касиеттүү дин сотуна кабар жетпегендигине, 
анын суракка албагандыгына жана маймылдын мындай ишине кандай күчтөрдүн таасир этип 
жаткандыгын эмне үчүн билбегендигине мен айран-таң калам. 

— Эмнеси болсо да,— деди Санчо,— Монтесинос үңкүрүндө көргөндөрүңүздүн бардыгы 
тең чын жалган экенин маэсе Педро өзүнүн маймылынан сурап билсе жакшы болоор эле, сиз 
ошондой деп коюңуз, чынын айтсам мен ушул кезге чейин ишенбейм, алдап же ойдон 
чыгарылып айтылган нерсе, жок дегенде түштө көргөн окуя деп ойлойм. 

— Жакшы болот,— деп анын сөзүнө макул болду дон Кихот.— Менимче бул күнөө, бирок 
ошондой болсо да сенин тилинди алайын. 

Нак ушул кезде маэсе Педро келди да, театр даяр болду, ошондуктан дон Кихоттун келип 
оюн көрүшүн сурайм, анткени көрүүгө татыктуу оюндар бар —деди. Бирок, дон Кихот адегенде 
эле Педродон, мен Монтесинос үңкүрүнөн көргөндөрүмдүн баарынын тең чын, жалгаң экенин 
маймылыңыздан сураңызчы деди. Маэсе Педро дароо эле маймылын алып жетип келди, аны 
дон Кихот менен Санчонун бет алдына олтургузуп туруп ага сүйлөдү: 

— Сеньор маймыл, менин сөзүмө кулак салгын, мынабу рыцарь Монтесинос деп аталган 
үңкүрдө башынан өткөн окуялары чынбы же тим эле көзүнө элестеп көрүндүбү, ошону билгиси 
келет. 

Анан ал өзүнүн кадимки көнүп калган белгисин берери менен маймыл сол ийнине секирип 
чыгып алып анын кулагына бирдемелерди шыбырады. Анан маэсе Педро төмөнкүнү айтты: 

— Маймылдын айтканына караганда, үңкүрдөн көргөндөрүңүздүн жана башыңыздан 
өткөндөрдүн кай бири калп, кай бири чын. Анын билгени мына ушул. Эгерде сиз жоопту толук 
алгыңыз келсе, анда келерки жумага чейин токтой туруңуз. Ошол күнү бул сиздин берген 
сурооңуздун баарыпа тең жооп берет, эми мындан башканы айта албайт, өзүнүн айтканына 
караганда бул ишке жумадан мурда киришпейт. 

— Кана, мен эмне дедим эле,— деп унчукту Санчо. — Монтесинос үңкүрүндө болгон 
окуялар жөнүндөгү сиздин айткандарыңыздын жарым-жартылайына ишенбейм дегеним чын 
бекен? 

— Менин чын-жалган айтканымды келечек көрсөтөт, Санчо,— деп жооп берди дон 
Кихот.— Анткени жер астында жашырынып жаткан сыр болсо да мезгил жеткенде ачылат, жер 
үстүнө чыгат. Кана эмесе, эми бул жөнүндө коёлу да, барып маэсе Педронун оюнун көрөлү. 
Балким ал бизге жаңы бир персе көрсөтөр. 

— Жаңылык дегениңиз кандай! — деп кыйкырып жиберди маэсе Педро.— Менин 
театрымда алтымыш миң жаңылык бар. Урматтуу таксыр, менин театрым дүйнө жүзүндөгү 
мыкты театрлардын бири, буга сиз ишенип коюңуз. Эмесе, азыр ишке киришели, убакыт болуп 
калды, баяндай турган жана көрсөтө турган көп оюндар бар. Дон Кихот менен Санчо макул 
болушуп, театр курулган бөлмөнү көздөй жөнөшгү. Театрдын айланасына момдон жасалган 
шамдар коюлган, ошондуктаи ал көзгө жакшы көрүнөт. Маэсе Педро болсо куурчактарды 
ойнотуу үчүн көшөгөнүн ичине кирип кетти да, өзүнүн жардамчысы болгон баланын колуна 
таяк берип сахнанын алдына тургузуп койду. Бул бала көрүнгөн куурчакты таяк менен 
көрсөтүп, көрүүчүлөргө түшүнүк бермек. 

Жыйылган элдин кээ бирлери орун алып олтурушту, кээ бирлери тикелеринен туруп 
калышты. 

Дон Кихот, Саячо жаш жигит жана студент жакшы орундарды ээлеп алышып, оюндун 
башталышын чыдамсыздык менен күтүп турушту. 

Бироокумда сахианын ары жагынан даңгыраган музыканын жана сурнайдьга үндөрү, 
замбиректердин тарсылдагы угулду. Бирок ал үндөр бат эле басылып калды да алиги бала үнүн 
бийик чыгара сүйлөп, төмөнкүдөй деди: 
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— Биздин сиздерге көрсөткөнү жатканыбыз француздук хроникалардан жана испаниялык 

романстардан сөзмө-сөз алган анык тарыхый чындык, аны чоң адамдар гана эмес, көчөдө 
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жүргөн майда балдар да билишет. Мында сеньор Гайферос, Сансуэнье шаарында маврлардын 
колунда азап чегип жаткан өзүнүн жубайы Мелисендраны туткундан кантип бошотуп 
алгандыгы жөнүндө баяндалат, ошол кездеги Сасуэнье азыркы Сарагосса шаары. Бери 
караңыздар сеньорлор, мынабу төрт кырдуу сөөк ойнун ойноп жаткан Гайферостун өзү, ал 
жөнүндө эл оозунда мындай деп ырдалып жүрөт: 

 
Гайферостун ойногону кумар, 
Мелисендрасын унуткан чыгар. 
 

Мына, башына тажы кийип, колуна таяк кармап Мелисендранын атасы Карл Великий деген 
император сахнага чыгып келатат. Ал өзүнүн күйөө баласы эчтеке кылбай курулай оюн менен 
алек болуп жатканын көрүп ачуусу келет, аябай сөгөт. 

 

 
 
Гайферосту матап жатканын көрүңүздөр. Ал өзүнүн таягы менен сабап кирет. Кайсы бир 

авторлордун айтканына караганда ал күйөө баласын таягы менен аябай сабаган. Кандай гана 
«болбосун өзүңдүн жубайыңы туткундан куткарып ал деп Карл Гайферостон талап кылат. Эгер 
андай болбосо маскараңды чыгарам: 

 
Мен айттым, эми ойлонгун!  

 
деп император аны коркутат. 
Анан кийин, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, император алеп-желеп болгон Гайферосту 

таштап кетип калат. Дон Гайферостун кыжыры келет. Ал ойноп жаткандарын ыргытып 
жиберип, ошол замат эле, колума курал-жарак бергиле дейт. Ал өзүнүн уялашы дон Роланддан 
кылычынды убактысынча берип тур деп сурайт. Дон Роланд кылычымдан айрылбайм, анын 
ордуна жардам берүүгө макулмун дейт. Бирок, ачуусу келген Гайферос анын жардамынан баш 
тартат, жердин жети катарына катып коюшса да өз жубайымы өзүм эле бошотуп алам деп 
кыйкырат. Анан кийин Гайферос колуна курал-жарак алат да, дароо жортуулга чыгуу үчүн 
кетет. 

Сеньорлор, эми Сарагоссанын. сепилинин тиги алыстан көрүнгөн мунарасына көз 
чаптырыңыздар. Мунаранын башында маврларча кийинген бир айым олтурат, ошол олтурган 
аял ченде жок Мелисендра. Ал Парижди жана өзүнүн күйөөсүн сагынып Францияга барчу 
жолду карап олтурат. Сепилдин галлареясында кекирейген бир мавр олтурат. Ал болсо 
маврлардын королу, мына ошол айдай сулуу Мелисендраны туткунда кармап олтурат. 

— Мына, —деп сөзүн улантты бала,—гаскон чепкенин кийген аты кара терге түшкөн салт 
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атчан бирөө чыкты, ал нак Гайферостун өзү. Ал мунаранын жанына келип токтойт. Айдай 
сулуу Мелисендра өзүнүн күйөөсүн тааныбай калат да, ага: 

 
Францияга барып калсаңыз, 
Гайферостон кабар алсаңыз- 
 

деген сөздөрдү айтат, бул сөздөрдү сиздер романстардан уккансыздар. 
Мен ал ырды толук кайталап олтурбайм. Көп сөзгө адам куса болуп кетет. Жакшылап карап 

көрүңүздөр Гайферос өзүнүн чепкенинин бир жагын ачып жиберди, а Мелисендра болсо эми 
тааныдым деп кубанычтуу жаңсап билдирип турат. Ал көп ойлоп турбастан сүйүктүү 
күйөөсүнүн атына учкашуу үчүн дароо эле балкондон ылдый түшмөкчү. болот. Балээ басты! 
Юбкасынын этеги балкондун темиринин бир уурчугуна илинип, ал абада салаңдап туруп 
калды. Бирок, жараткан алда таала адамды көр оозунан да алып калат эмеспи: дон Гайферос 
Мелисендранын жибек көйнөгү айрылып калат экен деп ойлобостон тартып алып жерге 
түшүрөт да, бир шылтоо менен кайта көтөрүп алып атка учкаштырат, жыгылбай бек 
кучактагын дейт аялына. Мелисендра учкашып алып катуу чаап жүргөнгө көнбөгөндүктөн 
жыгылып калбаса экен деп чочулайт. Караңыздар, ат кубанып бышкырып коёт, буту-бутуна 
тийбей зыпылдап баратканына сыймыктанат. Тигине бурулду, шаардан чыга жөнөп 
кубанычтары койнуна батпай шаттанып Францияны көздөй чаап жөнөштү. Бири бирине ашык 
болгон эрди-катын жолуңар кайырдуу болсун! Ата-мекениңерге эсен-соо жеткиле! Өмүр бою 
шаттыкта жана ынтымактуу жашоого алда таала жардам этсин! Сиздерге Марусаилдин 
заманын жиберсин! 

Ушул жерге келгенде маэсе Педро үнүн бийик чыгарып: 
— Кыскача сүйлө, кызыгып кетпе, көп сөз тантытып жиберет — деп жиберди. 
Бала буга жооп бербестен, сөзүн уланта берди: 
— Бирок, баарын көрүп, байкап жүрчү ачык ооздор чыкпай койгон жок. Мелисендра 

балкондон ылдый түшүп, келип атка учкашып жатканын көрүп калышкандыктан ал жөнүндөгү 
кабарды король Марсилийге жеткиришти. Марсилий ошол замат эле добул каккыла деп буйрук 
берди. Ушунун бардыгы тед кандайча тез иштелип жатканына көз чаптыргылачы, тигине 
мечиттин баарынын тең -коңгуроолору кагылып шаарды дүңгүрөк басты. 

— Ой, бала, мунуң болбогон бир сандырак кеп,— деп дон Кихот чаңырып жиберди.— 
Мечитте коңгуроо кагылчы беле! Маврлар коңгуроонуи ордуна биздин кларнетибиз сыяктуу 
музыканын бир даңгыратма куралын колдонушат. 

Бул сөздөрдү уккандан кийин маэсе Педро коңгуроону какпай токтотуп туруп мындай 
деди: 

— Сеньор дон Кихот, мындай болбогон нерселерге көңүл бурбаңыз, туура өзүндөй 
болушун талап кылбаңыз. Анткени баары бир сиз аны таба албайсыз. Бизде ар күнү толуп 
жаткан кемчиликтери бар комедиялар көрсөтүлөт, бирок ошондой болсо да эл кызыгып ал 
оюндарды көп көрүшөт. Балам сөзүңдү уланта бер. Алар эмне десе ошо дей беришсин. Мейли 
менин кемчиликтерим күндүн нурун бербей учуп жүргөн чаңдай басып кетсин. Ал эчтеке эмес. 
А мен чөнтөгүмү толтурсам болду. 

— Бир четинен сиздин айтканыңыз да туура,— деп жооп берди дон Кихот. 
А бала сөзүн уланта берди: 
— Эрди-катын экөөнү кууп бараткан атчан кишилерди көрдүңүздөрбү. Сурнайлар 

чалынып, барабандар дүңгүрөдү. Качкындарды кууп жетип кармап алып, өздөрүнүн атынын 
куйругуна байлап алып кайта салып келеби деп корком, эгер андай болсо эң жаман болот! 

Көз алдында келаткан толгон маврларды көрүп жана ызы-чуу болгон дүңгүрөктү угуп, дон 
Кихот качкындарга жардам берейин деп ойлоду. Ал ордунан ыргып туруп мындай деп чаңырып 
жиберди: 

— Мен турган жерде атактуу рыцарь дон Гайферосту мазактап кетүүгө жол бербейм.  
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Ар кошкон арамзалар токтогула! Ал экөөнүн артынан куубагыла, ишиңер мени менен 

болсун, мен силерге көргүлүктү көрсөтөм. 
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Ошентип ал сөздөн ишке өтүп, кылычын кынынаи сууруп алды да, бир эргүү менен сахнага 
чыгып барып, аябай каарданып куурчак-маврларды кылычы менен чапкылап кыйрата баштады. 
Ал куурчактарды жерге кулатып, биринин башын кыя чаап, экинчисинин бутун, үчүнчүсүнүн 
колун сындыра чаап мунжу кылды. Бир жолу ал керилип туруп чаап жиберди, эгерде маэсе 
Педро чөгөлөп олтура калбаса дон Кихот анын башын оңойолтод эле кыя чаап салат эле. Маэсе 
Педро өкүрүп-бакырып кыйкырды: 

— Сабыр кылыңыз, урматтуу сеньор дон Кихот! Эсиңизди жыйыңыз! Анткени сиз тирүү 
маврлар эмес, менин байлыгым болгон куурчактарды бүлдүрүп жатасыз. Бактысыз менин 
шорум ай! Сиз мени эми кайырчы кылып койдуңуз. 

Бирок дон Кихот эч бир сөз уккан да, түшүнгөн да жок. Ал кылычын оңду-солду шилтеп 
куурчактарды кыйрата берди. Көз ачып-жумгандын ортосунда бүткүл театр кыйрап жерде 
жатты. Жиптеринин баары тең үзүлгөн, куурчактардын чыт-быты чыгып кыйрап калган, король 
Марсилий оор жарадар болгон, ал эми император Карл Великийдин башы тажысы менен тең 
жара чабылган. Көрүп олтургандардын бардыгы тең опур-топур болуп кетти, маймыл үйдүн 
төбөсүнө чыга качты, студент коркуп кетти, жигиттин үрөйү учту, кала берсе Санчо Пансанын 
өзү да аябай катуу коркту. (Чаң тополоң басылгандан кийин менин таксырымдын мынчалык 
жини кайнаган абалга келгенин эч көргөн эмесмин деп айтып жатты). Театрды кыйраткандан 
кийин дон Кихоттун делебеси сууп, мындай деди: 

— Жортуулдап жүрүүчү рыцарлар адам баласына зор пайда келтире тургандыгыиа 
ишенбегендерди жана ишенгиси келбегендерди мен мына ушул мезгилде көргүм келээр эле. 
Эгерде мен кокустан бул жерде болбой калсам, атактуу Гайферос менен айдай сулуу 
Мелисендра кандай абалда болот эле, ошону ойлоп көрүңүздөрчү? Албетте, бул каапыр иттер 
кууп жетип кармап алышып, эчен түрдүү азапка салаар эле. Ошентип, жортуулдап жүрүүчү 
рыцарлар жашай берсин! 

— Жолу болсун, мейли өзүнчө жашай берсин,— деген маэсе Педронун мувдуу үнү 
чыкты,— бирок мен өлө турган мезгил келип жетти. Мен абдан бактысызмын, ошондуктан 
король дон Родриго менен бирге мындайча деп айтуудан эчтеке калган жок: 

 
Кечээ эле бүткүл өлкө колумда эле, 
А бүгүн карамакта балээ да жок. 
Меники деп кайсыны айтам өзүм болжоп. 

 
Мындан бир минут мурда мен бардык королдорду жана императорлорду бийлеген адам 

катарында эсептелген элем, короом толгон жылкы, сандыгым толгон мүлк бар эле, а эми мунун 
баарынан ажырадым, кемсиндим, кембагал жана кайырчы болдум. Бирок, качып кеткен 
маймылдын артынан кууп кармап алып кайта өзүмө үйрөткөнчө жан терим чыгат, баарынан 
ушунусу жаман. Мунун бардыгы, жетим-жесирлерди коргоп, адилеттүүлүктү калыбына 
келтирем жаиа башка жакшы иштерди иштейм деген сеньор рыцардын ойлобой кылган иши 
болду. Анын айкөлдүк таасири мага гана тийген жок. Бирок, ушунусуна да кудайга шүкүр 
кылуу керек. Балким, менин куурчактарымдын элесин кетирип кыйратып калуу Кайгы Муңдун 
рыцарынын мандайына жазылса керек. 

Маэсе Педронун айткан сөздөрү Санчо Пансанын каңырыгын түтөттү: — Кайгыланба, 
азаптанба маэсе Педро, жүрөгүмдү жаралантпа. Менин таксырым дон Кихот асыл жана 
абийирдүү адам. Сизге канчалык зыян келтиргенин түшүнгөндөн кийин, ал алардын баасын 
төлөп берер, балким, ашырып да жиберер. 

— Эгерде сеньор дон Кихот кыйраган куурчактардын жарым-жартысынын баасын төлөп 
берсе эле, анда мен канааттанып калаар элем. Анда ал өзү да уятка калбас эле, анткени бөлөк 
бирөөнүн мүлкүн бүлдүрүп коюп, жапа тарткан кишинин зыянын төлөп бербесе анда ал киши 
өзүнүн жанын сактап кала албайт. 
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— Ал айтканыңыз чын, бирок сиздин кайсы зыян жөнүндө айтын жатканыңызга мен 
түшүнбөй олтурам, маэсе Педро,— деп сурады дон Кихот. 

— Кандай зыян дейсизби?!..— деп кыйкырып жиберди маэсе Педро. — Мына бул кыйрап 
жерде чачылып жаткандар сиздин колуңуздан келбегенде кимдин колунан келди? Бул 
куурчактар меники болбогондо, кимдики эле? Мен ушулардын аркасы менен күн көргөнүм 
жалган беле? 

— Менин артыман аңдып жүргөн сыйкырчылар, мага кадимки адамдарды көрсөтүп коюп, 
кайта аларды өздөрүнүн эрки менен башка нерселерге айландырып жибергендигине мен эми 
анык түшүндүм,— деди дон Кихот.— Менин айткан сөзүмдү угуп олтурган сеньорлор, мен 
анык чынымды айтам: сахнада көрсөтүлгөндөрдүн бардыгы тең мага чын болуп көрүндү: 
Мелисендра—Мелисендранын өзү, дон Гайферос—дон Гайферостун өзү, Марсилий—
Марсилийдин өзү, Карл Великий—Карл Великийдин өзү болуп көрүндү. Мына ошондуктан 
кыжырым кайнап чыкты да, жортуулдап жүрүүчү рыцарь деген милдетимди орундатып 
качкындарды куткарып калгым келди. Мына ушул асыл максат үчүн сиздер көрүп олтурган 
ишти иштедим. Эгерде иш башкача болуп чыкса, анда ага мен айыптуу эмесмин, менин 
артымдан калбай аңдып жүргөн сыйкырчылар айыптуу. Кетирген жаңылыштыкта мен айыптуу 
болбосом да болгон зыянды төлөп берүүгө даярмын. Кыйраган куурчактарыңыз үчүн канча 
сурайсыз, маэсе Педро, айтыңыз, мен азыр эле кастилиянын акчасы менен төлөп берүүгө 
даярмын. 

Маэсе Педро башын ийип, сөз айтты: 
— Кедей-кембагалдардын жана мал-мүлкү жок селсаяктардын чыныгы жардамчысы жана 

коргоп калчусу болгон атактуу дон Кихот Ламанчскийден мен мындан башканы күткөн 
эмесмин. Мейли, кыйраган куурчактардын канча болоорун сеньор кожоюи менен Санчо баалап 
чечишсин. 

Кожоюн менен Санчо бул сунушка макул болушту. Ошондон кийин маэсе Педро башы 
алынып жерде жаткан король Марсилийди көтөрүп алды да анан мындай деди: 

— Мына бу королду оңдоп кайта калыбына келтирүүгө мүмкүн эмес экенин көрүп 
турасыздар. Мына ошондуктан эгер сиздер каршы болбосоңуздар мунун кунуна төрт жарым 
реал алгым келет. 

— Дагы айта бериңиз,— деди дон Кихот. 
— Экиге тең жара чабылган баш үчүн,— деп сөзүн улантты маэсе Педро император Карл 

Великий деген башы кыя чабылган куурчакты колуна алып,—буга беш, анан чейрек реал 
сурасам адилеттүү болоор эле. 

— Мунуңуз кымбатко,— деди Санчо. 
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— Анчалык деле кымбат эмес, беш реалга макул болгула деп сунуш кылам,— деди 
кожоюн. 

— Сураганын бере бер,— деп дон Кихот сөзгө аралашты,— чейрек реалдын аркысы кайсы, 
беркиси кайсы. Бирок тезирээк бүткүн, маэсе Педро, анткени кечки тамак болуп калды, а мен 
кардым ачканын сезип жатам. 

— Мына бу куурчактын мурду жулунуп, көзү чыгара чабылган, — деп сөзүн улантты маэсе 
Педро. — Бул айдай сулуу Мелисендра, ал үчүн эки реал он эки мораведис сурайм. 

— Шайтан алгырдыкы десе, деп дон Кихот кыйкырып жиберди,— азыр балким 
Мелинсендра күйөөсү экөө Франциянын чек арасынан өтүп кеткендир, анткени алардын 
минген аты чуркап баратпай эле, учуп бараткандай көрүндү. Ошондуктан менин сизден 
сураганым, мышыкты ма га коён деп сатпаңыз бул мурду жок куурчакты—Мелинсендра деп 
мени ынандырбаңыз. Кадимки Мелинсендра ушул азыр да өзүнүн ашык жары менен Фракдияда 
емүрдүн жыргалын көрүп жатат. Ар кимдин сиңирген эмгегине жараша сый берет эмеспи, 
маэсе Педро, ошондуктан ар ким туура жүрүп, дурус ойлошу керек. 

Дон Кихоттун түрүн көрүп маэсе Педро эчтеке албай калып жүрбөйүн деп коркуп кетти да, 
шашкалактап мындай деди: 

— Мен чын эле жаңылыпмын, бул Мелисендра эмес, анын кызматкер кыздарынын бири. 
Ошондуктан мага алтымыш мраведис берсеңиз, мен эсеп-кысапка ыраазы болом. 

Кыйраган куурчактардын бардыгын тең биринен сала бирин алып ушундайча баалады. Ал 
баа коюп бүткөндөн кийин Санчо менен кожоюн анын талабын бир аз кыскартты, ошондой 
болсо да кыйраган куурчактарга төлөгөн акчанын жалпы саиы кырк реал, анан дагы үч чейрек 
болду. Санчо намиянын сууруп алды эле, бирок маэсе Педро маймылды кармоо үчүн дагы эки 
реал бериңиз деп талап кылды. 

— Төлөп бергин Санчо,— деди дон Кихот,— эгер ал маймылын кармай албаса ал үчүн 
ичип жыргап алсын. Айдай сулуу Мелисендра менен сеньор дон Гайферос азыр Францияда 
өзүнүн ага-туугандарынын арасында олтурат бекен, ошонун анык-даныгын билип айтып берген 
кишиге мен азыр эки жүз реал берер элем. 

—Аны, менин маймылыман башка эч ким айтып бере албас эле,— деди маэсе Педро. — 
Бирок тилекке каршы аны шайтандын өзү да кармай албайт. 

— Ушул сөздөрдү айтып театрдын шумрай ээси Санчодон алган акчасын намиянына салды 
да, жалпы бирге олтуруп тамах ичүүдөн баш тартты, ошоерде турган эл менен баш ийип 
коштошуп туруп, жатып уктоого кетти. Дон Кихот жана Санчо Панса менен маэсе Педронун 
мындан ары карай сүйлөшкүсү келбегендигинин өзүнчө себеби бар болчу. 

Сиерра Морена капчыгайында сүргүнгө айдалып бараткан башка адамдар менен бирге 
Хинеса де Пасамоитени да дон Кихоттун эрдик кылып бошотуп жибергендиги китеп 
окуучулардын эсиндедир. Ошол Хинес адилеттүү соттун колуна түшүп каламбы деп чочулап 
өзүнүн өңүн ар түрдүүчө өзгөртүп, бетине чүпүрөк жабыштырып алып, бир топ окуядан кийин 
Арагон королевствосуна келген. 

Бул жерде жүрүп ал куурчак театрын курат, берберия туткунунан бошонуп келаткан бир 
христиандан маймыл сатып алып, аны өзүнүн ийнине секирип чыгууга жана бир деме деп 
шыбыроого үйрөтүп алган. 

Ал өзүнүн театрын жана маймылын алып бир селого бара турган болсо, ал селодо кимдер 
турат, жана кимдин башынан кандай окуя болуп өткөнүн күн мурда билип ала турган. Мунун 
бардыгын жакшылап жаттап алып туруп, ошондон кийин гана селош кирип оюн көрсөтүп 
жүргөн, андан кийин ал маймылымын өнөрүн көргүлө деп олтурган элге сунуш кылып, 
маймылым өткөн-кеткендегини жана азыркы кездеги окуяларды айтып берет, бирок келечекте 
болорду гана айта албайт дечү. Жооп берген ар бир суроонун акысына ал эки реал алган. 
Пасамонте, маэсе Педронун дал өзү, ал өтө зээндүү адам болгон, ошондуктан ал эмне десе 
ошого ишенген адамдарды акмак кылып шылдындоочу. Дон Кихот менен Санчо Пансаны 
кыйналбай-кысталбай эле оңой билип ала койгону китеп окуучуларга эми түшүнүктүү болоор. 
Ак көңүл рыцарь менен анын ат кошчусу канчалык ишенээк болгону менен, аларды көпкө 
чейин акмак кылуудан коркту. Мына дал ошондуктан ал жалпы бирге олтуруп тамактануудан 
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баш тартып, өзүнүн бөлмөсүнө кирип кеткенче шашты. 
Кожоюн маэсе Педронун кетип калганына бир аз капаланды, бирок калгандарынын 

көңүлдөрү жай болуп тамак ичүүгө олтурушту. Дон Кихот элдин баарын меймандап сыйлады, 
анын марттыгында чек жок болду. Тамактын акырында рыцарь, ат кошчу дыйкандын укмуштар 
жөнүндө айтып берем деген убадасын эстеп, эми аңгемеңизди баштаңыз деп өтүндү. Ал дыйкан 
көп маалкатпай эле өзүнүн тарыхын айта баштады, ал мындан кийинки главада баяндалат. 
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43-ГЛ А В А. Мында жоголгон эшекти эки достун кантип издеп 
жүргөндүгү жөнүндө баяндалат 

 
— Урматтуу таксыр сизге белгилүү болсун,—деп баштады алиги дый. кан өзүнүн 

аңгемесин,—мындан төрт миль аралыктагы бир кыштакта турган рехидордун78 эшеги жоголот. 
Буга, рехидор абдан кайгыланат. Ал жоголгон эшегин издебеген жер калбайт, бирок канчалык 
аракет кылса да эшек табылбайт. Ушинтип арадан эки жума өтөт. Бир жолу эшегин жоготкон 
рехидор аянттан өтүп баратса, ошол эле селодо турган башка бир рехидор анын артынан кууй 
жетип, «Кана, аяш мага эмне бересиз? Эшегиңиз табылды!» — дейт.— «Колуң уялбай 
тургандай сүйүнчү берем аяш, — деп жооп берет эшектин ээси,— кайдан табылды, ошону 
айтчы?» — «Мен аны бүгүн эртең менен токойдун арасынан көрдүм үстүндө ээр токуму жок 
абдан арыктап калыптыр, көрүп боорум ооруду,— деп жооп берди экинчи рехидор. — Аны мен 
сизге айдап келейин деп ойлодум эле, бирок ал жапайы болуп кетиптир жанына жолотпой 
үркүп токойдун ичине кирип көрүнбөй качып кетти. Эгер кааласаңыз, жүрүңүз бирге баралы, 
бирок адегенде мен эшегимди сарайга алып барып коёюн,— мен азыр эле келем».—«Сиз менин 
көңүлүмү жай кыласыз,— деди биринчиси,— мен да сизди ыраазы кылууга аракет кылам». 
Ошентип эки рехидор кол кармашып алып токойду көздөй жөнөшөт. Бирок экинчи рехидордун 
эшекти эртең менен көргөн жеринде жок экен, ошондуктан экөө канча издегени менен да 
натыйжа чыкпайт. Эшектин жоголуп кеткенине көзү жеткенден кийин, экинчи рехидор өзүнүн 
досуна мындай дейт: «Достум менин сөзүмө кулак салчы, токойдун ичинде адашып жүрмөктөн 
жердин жети катарына кирип кеткен эшек болсо да, аны издеп табуунун амалын таптым. Мен 
эшекче өкүргөндү абдан жакшы билем. Эгер сиз да бир аз асынай алсаңыз, анда эшек табылды 
деп эсептей бериңиз». 

— «Бир азбы! Ал эмне дегениңиз достум,— деп жооп берди беркиси,— Кудай уруп кетсин, 
мен бул жагынан эшектин өзүнөн да калышпайм». —«Анда эң жакшы болот,—деди экинчи 
рехидор,—эмесе биз мындай кылалы: Сиз токойду аралап тигил жакты көздөй барыңыз, а мен 
бул жакты көздөй барайын. Ошентип биз бүткүл токойдун ичин аңтарып чыгабыз жана кез-
кезде кезек менен эшекче кишенеп коёлу. Биздин кишенегенибизди угуп, үн алышып ал да 
кишенеп жооп берет». Буга эшегин жоготкон рехидор мындай деди: «Мунуңуз эң сонун акыл, 
бул сиздин акылдуу экениңизди билдирет». Ошентип экөө эки жакты көздөй кетишти. Бир 
аздан кийин экөө тең эшекче асынашты, асынаганда да үндөрү эшектин дал өзүндөй чыкты, 
ошондуктан жоголгон эшек табылган экен деп экөө тең чыккан үнгө жооп беришти. Бул — 
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жоктоого алданган экөө тең бири-бирин көздөй чуркашты. Экөө кездеше түшкөндө, биринчи 
рехидор мындай деди: «Достум, жанагы асынаган менин эшегимдин үнү болуп жүрбөсүн?» — 
«Жок ал асынаган мен болчумун,— деп жооп берди экинчиси». «Чынын айтсам эшек 
экөөңүздөрдүн ортоңуздарда эч кандай айырма жок экен. Мен өмүрүмдө эшектин үнүндөй 
кылып мындай кишенегенди уккан эмесмин». — «Менден көрө, сиз өзүңүз мындай мактоого 
ылайыктуу экенсиз,— деп жооп берди акылды ойлоп тапкан рехидор.— Кудай урсун, сиз дүйнө 
жүзүндөгү эң мыкты асынай турган эшекти да жолго калтырасыз. Сиз үнүңүздү бийик 
чыгарып, аны бирде көтөрүп, бирде басаңдатып улам-улам кубултуп турат экенсиз; бир сөз 
менен айтканда мен жеңилгендигими мойнума алам да, бул сейрек учурай турган өнөрдө алган 
байгени сизге тапшырам». — Билесизби достум,— деп жооп берди биринчи рехидор,— 
мурдагыга караганда эми менин өзүм жөнүндөгү пикирим оңолуп калды. Демек, менин мындай 
талантым бар болгондон кийин, бирдемелер колумдан келет экен деп ойлонуп калам. 

Албетте, эшекче жакшы асынай турганымы мурда эле билгем, бирок бул жагынан абдан 
ашынып кеткенимди ушул кезге чейин эч ким мага айткан эмес. 

Андан кийин дагы экөө эки жакты көздөй кетишип, асынай башташты, бирок эшек жооп 
берип жаткан экен дешип улам эле жаңылып жатышты. Акырында алар асынаган эшек эмес, 
өзүбүз экенибизди билүү үчүн ар бирибиз эки жолу катары менен асынайлы — деп 
макулдашып алышты. Ошентип эшекче асынап олтуруп бүт токойду аралап чыгышты, бирок 
жоголгон эшектин дайыны чыкпады. Байкуш эшек алардын асынаганына жооп бере алмак эмес, 
анткени рехидорлор токойдун калың жеринен анын калган тарпын табышты. Карышкырлар 
эшекти тытып жеп кетишиптир. Муну көргөндөн кийин эшектин кожоюну мындай деди: 
«Мунун жооп бербегенине мен айран-таң калдым эле. Ал өлбөсө биздин үнүбүздү угуп, ошол 
замат жооп берет эле, анткени эшек эмеспи. Бирок, бул жок издөөгө кеткен убагыбыз бекер 
кеткен жок деп ойлойм, достум. Менин укканыма караганда сиз эшекче эң сонун асынайт 
экенсиз». 

— «Жолубуз болсун,— достум,— деп жооп берди экинчиси,— аббат жакшы ырдайт, бирок 
дүйнөдөн кечип кеткен аял да (монашка) андан калышпайт. Көңүлдөрү калып жана үндөрү 
бүтүп алар кыштакка кайтып келишип, ал жердеги досторуна, кошуналарына жана 
тааныштарына болгон иштин бардыгын айтып беришти; менин достум эшекче сонун асынайт 
деп бирин-бири макташат. Бул окуя жөнүндөгү кабар бүткүл округга жайылат, ошентип аны 
уккандардын бардыгы тең боорлору катканча күлүшөт, бирин-бирине жоолаштырууну жакшы 
көргөн шайтан тим жатмак беле, ушак таркатып жана чыр-чатакты ырбатып жеткирер жерине 
жеткирип койгон. Коңшу турган кыштактын адамдары биздин селолук бирер-жарым кишини 
көрүп калышса болду.алар дароо эле эшек болуп асынап киришет. Бара-бара бул тамаша 
кадимки эле балээге айланды; эшек болуп асыноо селодон селого жайылды, ошентип бардыгы 
тең актардын арасында кара негр жүргөн сыяктуу биздин селолуктарды башка кыштактардын 
адамдарынан айрып-таанып алышты. Биздин кыштактын эли шылдыңдоочуларга каршы бир 
эмес, бир нече жолу салгылашка чыгышты. Мына эми да биздин кыштактыктар коңшу 
кыштактын калкына каршы салгылашка даярданып жатышат, анткени алар бизди өзгөчө 
мазакташат. Согушка куру кол чыкпас үчүн мени айбалта жана найза алып келүүгө жиберди. 
Менин сизге айтып берейин дегеним ушул. Эгерде бул сизге укмуш болуп эсептелбесе анда 
мага ачууланбаңыз». 

Кең пейил дыйкан өзүнүн аңгемесин ушундай деп аяктады. 
Дон Кихот жана башкалар анын айткан аңгемесине зор көңүл коюп угушту. Ошол замат 

кетишти. Бул түн тынч болду. Курал-жарак жүктөгөн дыйкан таң атпай эле кетип калган. Күн 
өйдө көтөрүлгөн кезде студент менен алиги жигит да орундарынан туруп, коштошуу үчүн дон 
Кихотту көздөй жөнөштү. Студент өзүнүн кыштагына кайтып келди, ал жаш жигит болсо 
өзүнүн жолуна түштү, дон Кихот жолдо кереги тиет деп ага он эки реал берди. Өзүнүн 
марттыгы менен дон Кихот мейманкананын кожоюнун таң калтырды. Жаткан жатагы жана 
ичкен тамагы үчүн өзүнүн такеырынын буйругу боюнча Санчо марттык кылып кожоюнга көп 
акча бергендиги үчүн ал андан бетер кубанып кетти. Ушул иштердин баарын тең бүткөндөн 
кийин дон Кихот өзүнүн ат кошчусу менен бирге сапар тартышты. 
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Мейманканадан чыккандан кийин дон Кихот Эбро дарыясын бойлоп жүрүп олтуруп, анан 
Сарагоссаны көздөй бет алмакчы, анткени турнирдин башталышына али көп убакыт бар эле. 
Алар эки күнгө чейин эч бир окуяга учурабай жай-баракат келе беришти. Үчүнчү күн дегенде 
дон Кихот бир дөбөгө чыгып сурнайдын, барабандын үнүн жана мылтыктын атылганын укту. 
Адегенде солдаттардын отряды алыстан өтүп бараткандай көрүндү. Бирок ал дөбөнүн төбөсүнө 
чыккандан кийин төмөн жакта найза, айбалта, жаа, чочмор менен куралданган толгон адамды 
көрдү. Алардын кээ биринин колунда кулагында билиги бар мылтык, көпчүлүгүндө тегерек 
калканч бар экен. Төмөн түшүп баргандан кийин ал тигилердин колундагы кызыл тууну жана 
бетиндеги эмблемасын көрдү. Асынап жаткан эшектин сүрөтү тартылган ак атластан жасалган 
тууга ал өтө кызыкты. Эшектин айланасында мындай жазуу жазылган: 

 
Төрөлөр максат менен атайылап, 
Эшек болгон асынап. 

 
Булар, өздөрүн ызалап жүргөндөргө каршы согушууга чогулган эшек болуп асынаган бир 

кыштактын адамдары экенин дон Кихот дароо биле койду. 
Мындай окуяга кийлигишүүнү өтө жаман көргөн Санчонун тилегине каршы болуп, дон 

Кихот туулгасын өйдө көтөрүп коюп өзүн кайрымдуу жана баатыр адам көрсөтүп, эшектин 
сүрөтү салынган туунун жанына бастырып барды. Анткени, кол башчылары анын айланасына 
чогулуп алгандыктан, аны башчыларынын бири экен деп ойлоду. Бул чоочун элдин бардыгы 
тең бир ооз сөз айтпастан дон Кихотко карап калышты. Элдин ичинен бир да бирөө үн 
чыгарбай турганын көргөндөн кийин, бул абалдан пайдаланып, үнүн бийик чыгарып, дон Кихот 
төмөнкүдөй деди: 

— Ак көңүл сеньорлор, мен сиздерге бир нече сөз айтмакчымын, ошондуктан сөзүмдү 
бөлбөй угуп турууңуздарды сурайм. Эгерде менин айткан сөзүм сиздерге жакпаса—белги 
бериңиздер анда мен оозумду басам, сөзүмдү токтотом. 

Бардыгы тең бир добуштан сөзүңүздү угабыз деп убада кылышты. Ошентип дон Кихот 
сөзүн баштады: 

— Сеньорлор, мен жортуулдап жүрүүчү рыцармын, менин кесибим — согуш иши, ал эми 
милдетим — алсыздарды коргоп, бактысыздарга жардам берүү. Силердин башыңарга келген 
бул жаман балээ жөнүндө жана колуңарга курал-жарак алып өзүңөрдү маскара кылгандардан өч 
алганы жатканыңар жөнүндө мен мындан бир нече күнү мурда билген элем. Силердин ишиңер 
жөнүндө мен көпкө ойлоп көрдүм да, өзүңөрдү кордук көргөн элбиз деп айтууга силердин эч 
бир негизиңер жок деген жыйынтыкка келдим, анткени жеке бир адам бүтүн бир коомду эч 
убакта кордой албайт. Жакшы мамлекеттин акыл-эстүү эркектери өз башын жана мал-мүлкүн 
сайып коюп төрт учурда гана: Биринчиден, өзүбүздүн католик динибизди коргоп калууга туура 
келген кезде; экинчиден, өзүнүн керт башын коргоп аман алып калууга бел байлаганда, анткени 
алда тааланын жана табияттын закондору да ушундай дейт; үчүнчүдөн. ар-намысты, үй-бүлөнү 
жана мал-мүлктү коргоп калууга туура келген кезде; төртүнчүдөн, ата мекенди коргогон кезде, 
кылычтарын кындарынан сууруп алуулары керек. Албетте колго курал-жарак алып коргоп 
калууга адилеттүүлүк жана акылдуулук менен иштелген башка бир канча себептерди кошууга 
болот. 

Бирок, болбогон нерселерге, тамашага, шылдыңга эрегишип колго курал-жарак алуу эси 
кеткен элдин кылар иши. Анын үстүнө адилетсиз өч алууну издөө (адилеттүү өч алуу такыр 
болбойт) демек, түздөн-түз өзүбүздүн динибизге каршы чыккандык болот, биздин динибиз 
болсо: атаңы өлтүргөнгө аш бер—жана кас көргөндү, дос көр—деп үйрөтөт. Көп кишиге бул 
осуятты орундоо өтө кыйын көрүнөт, анткени алар алда таалага караганда өздөрү жөнүндө 
көбүрөөк кам көрүшөт. 

— Шайтан алгырдыкы десе, менин таксырым барып турган улама адам,—деп ичинен 
ойлонду Санчо.— Анын сөзү болбосо да, уламага коёндой окшош келет. 

Дон Кихот бир аз эс алды да, элдин бардыгы ыкласын коюп сөзүн угуп жаткандан кийин, а 
сөзүн дагы улантмак болду. Бирок, ушул убакта өзүнүн акылдуу экенин билдиргиси келип оозу 

www.bizdin.kg



кыбырап бараткан Санчо токтой алган жок да, кожоюндун сөзүн бөлдү. 
— Бул киши менин таксырым дон Кихот Ламанчский,— деп баштады сөзүн,—бир кезде ал 

өзүн Кайгы Муңдун рыцары деп атачу эле, эми Арыстандардын рыцары деп атайт. Бул өтө 
акыл-эстүү идальго, латынды баккалаврдын кимисинен болбосун кем билбейт. Ошону менен 
катар тажрыйбалуу жана тайманбас жоокер, ошондуктан жекеме жеке согуштун закондорун 
жана эрежелеринин бардыгын беш колундай билет. Демек, сиздер бул кишинин тилин 
алсаңыздар жакшы болот. Эгерде акмактар эшек болуп асынап, силердин кыжырыңарга тийсе 
ага ыза болбой эле коюңуздар. Эч ким сурабаса деле бала кезимде эшек болуп кайтакайта 
асынай берчү элем. Мен эшектин нак өзүндөй кылып асынаганмын, ошондуктан менден кийин 
кыштактагы эшектердин бардыгы тең мени ээрчип асынашчу. Бирок мен андан ата-энемдин 
баласы болбой эшек болуп калган жокмун, кайта анын ордуна кыштактагы жаштардын ичинен 
бир тобу менин мунума суктанышчу. Эгерде сиздер менин чындыкты айтып жаткандыгыма 
ынанмакчы болсоңуздар, анда эмесе угуп туруңуздар. Эшекче асынай билсең, сууга сүзгөн 
менен бирдей, бул илимге кимдин колу жетсе ал аны эч качан унутпайт. 

Ошентти да, ошол замат эле колун мурдуна такап туруп эшекче катуу асынап жибергенде 
жакын жердеги кокту-колотторду жаңыртып жиберди. Бирок, анын бул кылыгы өзүнүн башына 
тийген токмок болду. Санчо шылдындап эшекче асынап жаткан экен деп ойлоп дыйкандардын 
бирөө союлун көтөрүп туруп чаап калганда Санчо эс-учунан танып селейип барып жерге кулап 
түштү. 

Дон Кихот өзүнүн ат кошчусуна жардам берейин деп жүткүнгөндө, жоон топ дыйкан анын 
жолун тосуп калды. Биздин рыцарга таш жамгырдай жаады жана дүрмөттөлгөн көп мылтыктын 
оозу дон Кихотту көздөй карап калды. Кыжыры келген дыйкандарга алы жетпесин көргөндөн 
кийин дон Кихот Росинанттын оозуң бура тартты да чапкылап качып жөнөдү. Ок жаңылып 
аркама тийбегей эле деп ал кудайга жалынып-жалбарды, бирок дыйкандар анын артынан бир да 
ок чыгарышкан жок. Дыйкандар Санчого да мына ушундай эле жакшы мамиле кылышты: ал 
эсин жыйгандан кийин эшегинин үстүнө арта салышып туш келген жагыңа бара бер деп коё 
беришти. Санчо эшектин тизгинин алып жүрө албай калган, бирок эшеги Росинанттын артынан 
ээрчип жөнөдү. Дон Кихот бир топ жерге баргандан кийин артына карады да, кууп келаткан 
киши жок экениңе ынангандан кийин Санчону күтүп токтоп калды. Дыйкандар түн киргенче 
алиги-талаада күтүп олтурушту; душмандары согушуудан баш тартышканын көрүп, алар 
салтанаттуу түрдө өздөрүнүн кыштагына кайтып келишти. Эгерде байыркы гректердин салтын 
колдонушса, алар бул жерге балким эстелик орнотушаар беле. 

Санчо кыйналып-кысталып жатып эшегинен жыгылбай араң-зорго дегенде өзүнүн 
таксырынын жанына жетип барды да, Росинанттын алдына келип жерге кулап түштү. Ал аябай 
катуу таяк жегендиктен араңараң эле дем алат. Анын жараттарын көрүү үчүн дон Кихот аттан 
түштү, бирок жан ооруй турган анчалык эч нерсе жок болгондуктан каарданып кыйкырып 
жиберди: 

— Андай жерде эшек болуп асыноонун кереги жок болчу Санчо! Асылып өлгөн адамдын 
уйүндөгүлөр жип жөнүндө кеп кылбай турганын унутуп койдуңбу? Сенин эшекче заңкылдаган 
музыкаңа союлдун соккусу жакшы кошумча болду. Санчо, мынчалык оңой кутулуп кеткениңе 
дагы кудайга шүкүр де. 

— Жооп бергидей алым жок,— деди Санчо,— анткени мен өзүм менен эмес, желкем менен 
сүйлөп жаткандай сезип жатам. Тезирээк кетели. Эшекче асынаганды эми мындан ары коём, 
бирок өзүнүн ат кошчусун душмандын колуна таштап коюп, өздөрү согуш талаасынан 
дыркырап качып кеткен жортуулдап жүрүүчү рыцарь жөнүндө да айтпай коё албайм. 

— Артка чегинүү, качкандыкка жатпайт,— деп дон Кихот анын сөзүнө макул болбоду,— 
анткени, акылсыз иштелген эрдик акмакчылык болот, ал эми акылсыз болгон нерсени эрдик 
эмес эле, жолу болбогондук деп эсептеш керек. Мен чегингеними мойнума алууга даярмын, 
бирок качкан эмесмин. Далай эр-азаматтар сыяктуу эле мен да өзүмдү мындан зор, жооптуу 
иштерге сактадым. 
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Анан кийин Санчо дон Кихоттун жардамы менен эшегинин үстүнө чыкты, а дон Кихот 
Росинантына минди, ошентип алар жай бастырып көрүнүп турган токойду көздөй жөнөштү. 
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Санчо анда-санда «охулап», «ахылап» онтоп коюп келатты. Эмне үчүн мынчалык катуу 
онтойсуң деген дон Кихоттун суроосуна, менин омурткаларым катуу ооруп жатат деп жооп 
берди Санчо. 

— Сенин омурткаларындын эмнеге ооругандыгын айтып түшүндүрүү кыйын эмес: 
келишкен эле союл менен дыйкан салып калды, эгер союл чоңураак болсо омурткаң мындан 
катуу ооруйт эле,— деди дон Кихот. 

— Кудай, кечире көр! — деп кыйкырды Санчо. — Сиз күдүктүү зор нерсенин бетин 
ачтыңыз. Муну карасаң союл тийген жерлеримдин ооруганына мен шектенген да эмес элем. 
Чынын айтканда, сеньор кожоюн, бирөө үчүн бирөөнүн башы оорумак беле. Сиз менен бирге, 
минтип кезип жүрүүдөн эч кандай пайда жок экенине мен күндөн күнгө ишенип келе жатам. 
Бүгүн сиз мени союл менен урдуруп койдуңуз, ал эртең мен дагы алигиндей жууркандын 
үстүнө түшүп, асманды көздөй ыргый турган чыгармын, же ошол сыяктуу баланын оюнчугуна 
туш келермин. Бүгүн мен аркамды союлга тосуп бердим, балким эртең көзүмдөн айрылаармын. 
Жок, урматтуу таксыр, мен мунун баарын таштап кайта үйүмө, аялыма, бала-бакырама баргым 
келет. Алда тааланын асырети менен аларды өстүрүүм, асыроом керек. Сизди ээрчип ысыкка 
күйүп, суукка тоңуп, ач-жылаңач ээн талаа-эрме чөлдө сандалып, ашуу ашып, таш басып жүрө 
бергеним эми жетишет. Ал эми уйку жөнүндө айтпай эле коёюн! Бир аз уктап алгыңыз келеби 
тууганым Санчо? Өзүңүзгө жети сөөм жерди өлчөп алыңыз, кааласаңыз дагы жети сөөм 
алыңыз. Уялбай эле коюңуз. Канчалык кааласаңыз, ошончолук жерди ээлеп жамбашыңызды 
жайлуу кылып жата бериңиз. Жортуулдап жүрүүчү рыцарчылыкты ойлоп чыгарган, бөтөнчө 
өткөн кылымдардагы акмак болгон рыцарларга ат кошчулукка биринчи макул болгон киши 
отко күйүп, чокко түшсүн, жана күлү асманга сапырылып кетсин. Азыркы рыцарларды мен 
айткан жерим жок, анткени мен аларды урматтайм, а сиз нак ошолордун катарына киресиз, ал 
эми акыл жагына келгенде сиз шайтандын өзүн жолго калтырасыз. 

Санчо,— деди дон Кихот,— азыр келжиреп маңызды эзе берүүгө мен тоскоолдук кылган 
жокмун, ошондуктан өзүңүн ооруган жериңи да унутуп койдуң, бул үчүн мен сени менен 
мелдешүүгө даярмын. Оюңузга келгенин оттоп, тилиңиздин учуна келген сөздү кетирбей 
сүйлөй бериңиз. Сиздин гана бир жериңиз оорубаса экен деп сиздин айткандарыңызга чыдай 
берем. Эгерде сиз үйүңүзгө, аялыңызга жана балдарыңызга кайта кеткиңиз келсе кете бериңиз, 
кудай сактасын мен сизди кармабайм. Менин акчам сизде; кыштактан үчүнчү жолу чыгып 
кеткенибизге канча күн болгондугун жана сиздин кызматыңызга канча акы төлөнүү керек 
экендигин эсептеңиз да, өзүңүзгө өзүңүз төлөп бериңиз. 

— Урматтуу таксыр, сиз жакшы биле турган баккалавр Каррасконун атасы Тома 
Карраского кызмат кылганымда,—деди Санчо,— ичкен тамагымдан башка айына жыйырма 
реалдан иштеп тапчу элем. Урматтуу таксыр, сизден канча сурарымды билбейм, бирок 
дыйканга батрак болуп кызмат кылганга караганда жортуулдап жүрүүчү рыцарга ат кошчу 
болуп кызмат кылуу өтө оор экенин билем. Дыйканга кызмат кылып жүргөн кезибизде, чыны 
күндүз көп иштейбиз, бирок ошонун эсесин чыгарып кечкисин тамак ичип, төшөккө жатып 
уктоочубуз. Ал эми, урматтуу таксыр, сизге кызмат кылгандан бери төшөкө уктамак түгүл, 
көзүм менен көрө элекмин. Дайым эле суукка тоңуп, ысыкка күйүп, жер төшөнүп, таш 
жазданып ай талаада уктап келатам. Жегеним нандын катып калган кыртышы жана кургап 
калгаң сыр, ичкеним чытырман токойлордун арасындагы булактардын суусу. 

— Санчо, сиздин айткандарыңыздын баары туура, аны мен мойнума алам,—деди дон 
Кихот.—Сиздин оюңузча, Тома Каррасконун сизге берген акысынын үстүнө дагы канча кошуп 
берейин? 

— Менимче,—деп жооп берди Санчо,—сиз анын үстүнө дагы эки реалдан кошуп берсеңиз, 
мага ошол жетишет. Бирок бул жалаң гана кызмат акы. Андан тышкары сиз мени бир аралдын 
губернатору кылам дебедиңиз беле. Ошондуктан ал үчүн айына дагы алты реалдан кошсо 
адилеттүү болоор эле, ошентип айына отуз реал болот. 

— Эң жакшы болот,— деди дон Кихот.— Кыштактан чыкканыбызга туура жыйырма беш 
күн болду. Ошентип мен сизге канча карыз экемин эсептеп чыгыңыз да, Санчо өзүңүзгө-өзүңүз 
төлөп бериңиз. 
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— Кудай сактай көр!—деп чаңырып жиберди Санчо.— Урматтуу таксыр, сиз өз 

эсебиңизден аябай жаңылып жатасыз. Аралды алып берем деп убада кылган күндөн тартып 
бүгүнкүгө чейин эсептеп туруп акысын төлөшүңүз керек. 

— Мен сизге убада кылган күндөн бери канча убакыт өттү?— деп сурады дон Кихот. 
— Эгер унутуп калбасам эле,— жыйрыма жыл болду, эки-үч күн да ашып кетти,— деп 

жооп берди Санчо. 
Дон Кихот алаканы менен өзүн маңдайга чаап каткырып күлдү да, мындай деди: 
— Биздин бирге жортуулдап жүргөнүбүзгө эки айдан аша элек. Мындан жыйырма жыл 

мурда аралды жеңип берем деп убада кылган болчусуң дегениң кандай, Санчо! Мен сага 
сактап-катып жүрүүгө берген акчамдын баарын тең алгың келип турганын мен эми байкадым. 
Эгер андай болсо, ал акчаны дароо алгын, кудай ишиңи оңосун. Сендей жаман ат кошчудан 
кутулуп, чөнтөгүмдө бир тыйын жок калууга даярмын. Жоргуулдап жүрүүчү рыцарчылыктын 
законун бузган ат кошчу эме менин суроомо жооп берчи жортуулдап жүрүүчү рыцардын ат 
кошчусу өзүнүн таксырына кызмат кылып жүрүп, кокустан эле: «Мага канча акы бересиз?» — 
деп айтканын кайдан көрдүң, бир жерден окудуң беле? О каракчы, коён жүрөк коркок, кара 
мүртөс! Эгерде сенин азыркы айткан сөздөрүңү айткан же ал жөнүндө ойлогон ат кошчуну 
рыцарлар жөнүндө жазылган романдардын биринен тапсаң, анда бул сөздөрдү менин чекеме 
тамга кылып басууга жана анын үстүнө бир нече жолу чекеме чертүүгө уруксат этем. Өзүндүн 
эшегиндин тизгинин тарткын да, үйүңдү көздөй кайткын. Мени менен эми мындан ары бир 
кадам да жол жүрбөйсүң. Бул менин бирге туз даамдаш болгонубуз үчүн берген алкышым! 
Менин убада берген кишим сенсиңби? О адам эмес, айбанга окшогон эме! Кандай! Сенин 
аялыңын айткандарына көнбөй, сени сеньорлукка жеткирем деп турган кезде, сен мени таштап 
кетип калганы турасыңбы? Сен бир кезде: эшекке бал берип бакпайт деп туура айткан экенсиң. 
Сен өзүң башынан эшек элең, эми өмүрүң боюнча эшек бойдон кала бересиң. 

Дон Кихот Санчону тилдеп жаткан кезде ат кошчусу рыцардан көзүн айрыбай карап турду. 
Акыры ал уялып сар-санаа болуп көзүнө жаш алды да, муңдуу добуш менен сөз сүйлөдү: 

— Сеньор, менин куйругум гана жетишпей турат, болбосо эшектин нак өзү болот элем. 
Эгер кааласаңыз мага куйрук жабыштырып бериңиз, мен өзүмдү эшекмин деп эсептеп, өмүр 
бою сизге кызмат кылып берейин. Менин акмакчылыгымы эске алып кечирип коюңуз, 
урматтуу таксыр. Менин билимим жок экенин эске алыңыз, эгерде мен көп сүйлөй турган 
болсом мен аны жаман ой менен эмес, начардыгыман сүйлөп жатам; кимде ким күнөө кылып 
коюп, аны кайта оңдой турган болсо, анда алда тааланын алдында кечирим сурагандык болот. 

— Санчо, эгерде сен макалдабай сүйлөй турган болсоң, анда мен таң калат элем. Болуптур 
эмесе, эгерде сен оңолом деп убада бергенден кийин, мен кечирем; бирок мындан кийин 
байкагын, өз пайдаң үчүн мынчалык кам көрчү болбо. Эр жүрөк жана чыдамкай бол, чыңал 
жана кечигип баратса да убада кылган сыйлыктан үмүтүңдү үзбө. 
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Айткандарыңызды угам жана ар кандай кырсыктарга чыдамдуу болом деп Санчо жооп 
берди.  

Ушинтип рыцарь менен анын ат кошчусунун ортосундагы чатак басылды да, экөө андан 
ары жол тартты. Тез эле, көлөкөлүү бак-дарактын арасына туш келишти да, кара жыгач менен 
бук дарагынын түбүнө олтуруп эс алмак болушту. Санчо бул түндү кыналып жатып атырды, 
түнкү сыдырым жел анын жараттарын ого бетер сыздатты. А дон Кихот болсо кадимкисиндей 
сар-санаага батты. Акыры экөөнүн тең  кирпиктери жумулуп, катуу уйкунун кучагына 
киришти.  
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44-Г Л А В А. Мында сыйкырланган кайык менен болгон даңктуу окуя 

жөнүндө баяндалат 
 
Дон Кихот менен Санчо Панса эки күндөн кийин Эбро дарыясынын жээгине жетишти; 

биздин рыцарь анын көк кашка болгон суусуна жана мелт-калт болуп жай агып жаткан 
агымына ракаттанып карап турду. Бул эң сонун көрүнүш сүйүүнүн ичтеги көп сырларын 
ойготту; Монтесинос үңкүрүндө көргөндөрүнүн бардыгы тең бөтөнчө анын көз алдына 
элестеди. Маэсе Педронун маймылы бул көргөндөрүнүн жарым-жартылайын калп айтса да, ал 
өзүнүн көргөндөрүнө мурдагысындай эле ишене берди. Бирок Санчо гана, сиздин 
айткандарыңыздын бардыгы тең ойдон чыгарылып айтылган нерсе деп өзүнүн айтканынан 
кайткан жок. Алар дарыяны бойлоп акырындап жүрүп олтурушуп, жээктеги жыгзчка байланып 
коюлган калагы да, кармоочу жери да жок кичинекей капыкты көрүп калышты. Жакын жерде 
бир да киши жок, кайыктын ээси жашай турган үй да көрүнбөйт. Дон Кихот эки жагына 
каранды, эч ким көрүнбөгөндөн кийин ал Росинанттан түштү да, Санчого эшегинден түшүп 
тиги жакын жердеги терекке ат менен эшекти байлагын деп буйруду. 

— Бул эмне деген буйругуңуз, деп айран-таң калган Санчо рыцардан сурап калды. Дон 
Кихот ага төмөнкүчө жооп берди: 

— Билип койгун Санчо, бир рыцарга же болбосо кыйын абалга учурап калган атактуу 
башка бир адамга жардам көрсөтүүгө шашыл деп мени чакырып жээкке келип токтоп калган 
кайык экенин, Санчо сен билип койгун. Рыцарлар жөнүндө жазылган романдарда мындайлар 
боло берет: тигил же бул рыцарга өлүм коркунучу тууган кезде, аны башка бир рыцардын 
куткарып алып калышы үчүн сыйкырчылар ага бир укмуштуу кайык жиберет, ошентип ал көз 
ачып жумганча жардамын күтүп жаткан жерге жетип барат. Эмесе ошондой, Санчо, сен тиги 
кайыкты көрүп турасыңбы; ал балким мага жиберилсе керек; азыр түн эмес күнбү, ошондой эле 
бул да барып турган чындык; ошентип күн кеч кире электе эшек менен Росинантты тиги турган 
жыгачка байла, бизди бир кудай өзү баштап барат. 

— Амал канча,— деп жооп берди Санчо,— урматтуу таксыр, сиз дагы бир эселектик иш 
баштаганы жаткандан кийин, менин ага багынбоого айлам барбы; өзүңдүн таксырыңдын 
буйругун орундат да аны менен бирге столго олтур деген макал бар эмеспи. Бирок сиздин 
алдыңызда калпычы болбостон чынын айтайын, бул деги эле сыйкырланган кайык эмес. Аны 
жөн эле ушул жердеги балыкчылардын бирөө байлап койсо керек: анткени бул дарыяда жакшы 
балыктар көп болот. 
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Ошенткени менен да Санчо дон Кихоттун буйругун орундатты. Сыйкырчыларга ишенип 
өзүнүн сур эшегин калтырып жатканына анын аябай ичи ооруду. 

— Баары тең даяр болду, эми эмне кылабыз? — деди Санчо. 
— Эмне кылабыз дейсиңби? Сыйынып туруп, якорду өйдө көтөрүп алыш керек, башкача 

айтканда, кайыктын ичине түшүп туруп аны кармап турган арканды кесип жибериш керек,— 
деп жооп берди дон Кихот. 

Ошентип туруп, ал, секирип кайыктын ичине түшүп, Санчо келип түшкөнчө күтүп турду, 
анан арканды кесип жиберери менен кайык акырындап жээктен алыстай баштады. Кайык 
дарыянын орто ченине жеткенде сөзсүз өлөбүз деп коркуп Санчо калтырап-титирей баштады. 
Эшегинин айкырганын угуп жана Росинанттын жулунуп жатканын көрүп Санчо андан бетер 
кайгырды. Дон Кихотко бурулуп карап сөз сүйлөдү: 

— Бечара эшегим. Таштап кеттиңер деп айкырып жатат. Ал эми сиздин Росинантыңыз 
болсо чылбырын жулуп бошонуп алып, биздин артыбыздан куумакчы болуп жатат. О 
кымбаттуу достор тынч тура бергиле! Силерди таштап кетип калуу — барып турган 
акылсыздык болот деп алда тааланын өзү айтса жакшы болор эле! Тезирээк эле кайтып силерге 
келсек болоор эле! 

Ошентип айтып ал өңгүрөп ыйлай баштады, буга дон Кихоттун кыжыры кайнап, 
ачууланып мындай деди: 

— Коён жүрөк эме, эмнеден коркуп жатасың? Эмне жөнүндө ыйлап жатасың? Сенин 
артыңдан ким кууп келатат, чычкан жандуу эме? Мол турмуштун кучагында туруп сага эмне 
жетпей жатат, эмнеге муктажсың? Аскалуу ташты аралап жылаңайлак басып келатасыңбы, эң 
сонун кайыкка түшүп алып дарыяны бойлоп бардыгын ээлеген князь сыяктуу жай баракат 
олтуруп келатпайсыңбы? Дарыянын толкуну бизди бат эле чоң деңизге алып чыгат. Биз азыр 
деле деңизде сүзүп келатсак керек, анткени биз кеминде эле сегиз жүз милдей аралыкты басын 
өттүк. Жанымда астролябий деген куралым жок болуп турганын карачы, болбосо канча жерге 
кеткенибизди сага так айтып берет элем. Биз балким жер ортосунан башкача айтканда карама-
каршы полюстардан тең бирдей аралыктагы жерден кесип өтүп кетсек керек. 

— Сиз айтып жаткан жер ортосуна жеткенибизде, анда биз канча миль жүргөн болобуз? — 
деп сурады Санчо. 

— Көп,— деп жооп берди дон Кихот,—анткени, бизге белгилүү болгон Птоломейдин79 
эсеби боюнча биздин планетабыздан жер менен суунун бети үч жүз алтымыш градуска барабар, 
а биз жогорудагы айтылган линияга жетсек, бул аралыктын жартысын басып өткөн болобуз. 

— Бали десе,— деп Санчо, үнүн бийик чыгарды,— сиз урматтуу бир таксырга кайдагы бир 
«косматый‡‡ графка» же ошол сыяктуу бирөөгө таянат экенсиз го! 

Дон Кихот Санчонун космограф Птолемейдин ысмын буруп айтканын угуп, каткырып 
күлүп, анан мындай деди: 

— Менин сөзүмө кулак салчы Санчо, испаниялыктар Кадискиден Чыгыш Индияга сүзүп 
бараткан кезде жер ортосунун линиясынан өткөн өтпөгөнүн оңой эле биле коюшат: 
саякатчылардын бир да бити калбай кырылып, калат, ошондуктан кораблдин ичинен битти акча 
эмес, алтынга да сатып алуу үчүн таба албайсың. Ошондуктан Санчо бүткөн боюңдан бит карап 
көргүн, эгерде сен эчтеке таппасаң, демек биз ал линиядан өтүп кеттик. 

— Мен ага эч ишенбейм, бирок ошондой болсо да, урматтуу таксыр, сиздин буйругуңузду 
орундайм,— деп жооп берди.— Мындай тажрыйбанын эмне кереги бар экенине мен 
түшүнбөйм. Анткени биз дарыянын жээгинен бар болгону бир нече гана саржан жол 
жүргөнүбүздү мен өз көзүм менен көрүп турам. Тигине, Росинант менен сур эшек көрүнүп 
турат. Көз жүгүртүп карап көрүңүзчү, таш бакача кыбылжып жүрүп келатканыбызга өзүңүз 
ишенесиз. 

—Санчо, сен андан көрө мен айткан тажрыйбаны жасай бер, ал эми башкалары жөнүндө 
чочулабай эле кой: анткени сен колурийдин, параллелдин, зодиакинин, полюстардын, 
эклиптиканын эмне экенин билбейсиң. Болбосо сен канча параллелден өткөнүбүздү, 

‡‡ Косматый — саксайган 
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зодиакинин канча белгисин көргөнүбүздү, канча жылдызды артыбызга калтырганыбызга сен 
эчак эле түшүнмөк болчусуң. Ошондуктан талашпай эле кой да, бүткөн боюңдан издей бер. 
Сенин ак кагаздай таза экениңе мен шек кылбайм. 

Санчо акырын гана бутун сыйпалап карай баштады. Акыры ал башын өйдө көтөрүп, өзүнүн 
таксырына акырая карап туруп сүйлөп калды: 

— Же сиздин тажрыйбаңыз эчтекеге жарабайт, же сиз айтып жаткан жерге чейин али көп 
миль бар болушу керек. 

— Аның кандай? Эптеп жатып таптыңбы?—деп сурады дон Кихот. 
— Бирөө эмес, бир канчасын таптым,— деп жооп берди Санчо. 
Ошентип туруп, беш манчаларынан бирдемени жерге силкип жиберип, анан колун сууга 

чайкады.Ошол кезде кайык дарыянын орто чегине барып калды, аны жашыруун күч же көзгө 
көрүнбөгөн сыйкырчы эмес, дарыянын мелтиреп тынч агып жаткан агымы жылдырып келатат. 

Ошол кезде алыстан бир көтөрмөлөнүп салынган бөгөт жана бир нече кичинекей тегирмен 
көрүндү. Аларды көрөр замат эле дон Кихот кыйкырып жиберди: 

—Тигине достум, карап кой, биздин көзүбүзгө көрүнгөндөр шаар, сепил же чеп болушу 
керек, мына ошонун ичинде эзилген рыцарь, же уурдап алып келинген королева же принцесса 
азап чегип жатат, мен мына ошолорго жардам берүү үчүн мында чакырып келинген адаммын. 

— Шайтан баскырдыкы десе, урматтуу менин сеньорум, сиз кайсы шаар, кайсы сепил, 
кайсы чеп жөнүндө айтып жатасыз? — деди Санчо.— Тиги көрүнүп тургандар, ун салдыра 
турган суу тегирмен экенин көрбөй турасызбы? 

— Үнүңдү бас,— деп жооп берди дон Кихот.— Алар көзгө тегирмен болуп көрүнө берет, 
бирок чынында тегирмен эмес, сыйкырчылыктын күчү буюмдардын сырткы түрүн бузуп 
жиберет деп мен сага айтпадым беле. Бир буюм экинчи бир буюмга айланып кетет деп айткым 
келген жери жок, бирок алар биздин көзүбүзгө башка болуп гана көрүнөт. Маселен менин үмүт 
кылып бирден-бир таянганым Дульсинеянын кубулуп кеткенин эстеп койчу. 

Ошол кезде дарыянын агымы кайыкты катуу агызып кетти. Тегирменде иштеп жаткан 
тегирменчилер кайык айлампа иримге туш келгенин көрүп калышып, кайыктын оодарылып 
кетиши мүмкүн экенине чочулашып, көтөрмөлөп салынган багытка чыгышты да биздин 
саякатчыларды өз убагында кармап калуу үчүн дегээлерин колдоруна алышты. Алардын үстү-
башы ун эле, ошондуктан алыстан жоо-жалаңга окшоду. Алар катуу кыйкырышты: 

— Эй, шайтан силерди кайда айдап баратат? Эмне жашоодон жадап кеттиңерби? 
Тегирмендин парасынын астында калып өлгүдөй силерге эмне болду? 

— Сага айтпадым беле, Санчо! — деп дон Кихот кыйкырып жиберди. — Мына, акыры 
издеген окуяга кезиктик, бул окуяда менин күчүм менен эрдигимин кереги тиет. Карачы, 
эчендеген кара мүртөздөр жолубузду тосуп турганын көрдүңбү, көркү жаман эчен адамдар 
бизди эликтеп жатканын көрдүңбү! Бирок, шүмшүктөр мен силерге азыр көргүлүктү көрсөтөм! 

Анан кайыктын ичинде тике тура калды да, тегирменчилерди коркутуп мындай деп 
кыйкырды: 

— Каардуу жана арам ойлуу аркошкондор, шүмшүктөр, силердин зынданыңарда жаткан 
сеньорбу же катардагы адамбы, баары бир. Ошондуктан азап тартып жаткан эркек болсо да, аял 
болсо да дароо бошоткула деп талап кылам. Мен —дон Кихот Ламанчскиймин, башкача 
айтканда Арстандардын рыцарымын, ошондуктан бул окуяны ийгиликтүү аяктоо үчүн алда 
таала өзү жиберип олтурат. 

Ушул сөздөрдү айтып ал кылычын кынынан сууруп алып абада ары бери шилтей берди. Ал 
эми тегирменчилер болсо, анын сандырактап айткан сөздөрүнө түшүнүшпөй, суунун айлампа 
ирими тегирмендин парасынын астын көздөй алып бараткан кайыкты дегээлери менен токтотуп 
калууга аракеттеништи. 

Санчо тизелеп олтура калып, кудай сактай көр деп кудайга сыйына баштады. Ошентип 
чыны менен эле анын тилеги кабыл болуп аман калды, анткени дал ошол кезде тегирменчилер 
өздөрүнүн дегээлери менен илип алып, кайыкты көтөрмөлөп салынган бөгөттү көздөй  
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тартышты. Бирок катуу тартып алгандыктан кайык оодарылып кетти да, дон Кихот менен 
Санчо сууга жыгылды. Дон Кихот сууда өрдөктөн кем сүзчү эмес эле, бирок ошондой болсо да 
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курал-жарагынын оордугу менен аз жерден сууга чөгүп кете жаздады; Санчо болсо сууда 
сүзүүнү такыр билчү эмес. Эгерде тегирменчилер качырып сууга киришип, аларды суудан алып 
чыкпаса, рыцарь менен ат кошчу экөөнүн ушул жерден ажалы келди эле. Дарыянын жээгине 
чыккандан кийин Санчо дагы тизелеп олтура калып, эки колун куушуруп, тикирейип асманга 
карап, дон Кихоттун эселек иштеринен куткара көр деп көпкө чейин алда таалага жалынып 
жалбарып суранды. 

Нак ошол кезде кайыктын ээлери балыкчылар да келип жетти. Тегирменчилер биздин 
досторду куткарып аман алып калып жаткан кезде кайык тегирмендин парасынын астына 
кирип кетип, ташы талкан болуп калыптыр. Балыкчылардын кыжыры кайнап ачуулары келип, 
качырыд сала беришип Санчонун киймин чечип ала башташты. Ошентип жатып алар дон 
Кихотту ашатып тилдеп, кыйраган кайыктын баасын төлөгүн дед талап кылып жатышты. 
Биздин рыцарь тегирменчилерге жана балыкчыларга карап: эгер силер өзүңөрдүн сепилиңердин 
ичинде камалып азад чегип жаткан туткундарды бошотуп эркиндик берсеңер гана 
кайыгыңардын баасын төлөп берүүгө дилгирмин деп койду. 

— Кайсы туткундар жөнүндө сөз козгоп жатасың, акмак?—деп жооп берди 
тегирменчилердин бирөө.— Тегирменде ун салдырып алуу үчүн өздөрүнүн эгинин тартып 
келген эки гана дыйкан бар. 

— Болду эми!—деди өз ичинен дон Кихот.— Бул кара мүртөздөрдү ынандырып, жакшы иш 
кылуу таптакыр болбогон иш. Бул айталаада туруп алып үгүт жүргүзгөн менен бирдей. Бул 
окуяда эки сыйкырчы кездешип, бирине-бири каршы иш кылса керек. Бирине-бири тоскоолдук 
кылат: Бирөө мага кайык жиберсе, экинчиси аны оодарып жиберди. Бүткүл. дүйнө жүзү 
ушундай куулук-шумдукка жык толгон деп бекеринен айтпайт экен. Бир кудай өзү жардам 
бербесе, мен бул жерде эчтеке кыла албайм. 

Ошентти да, анан тегирменчилерге бурулуп карап туруп кыйкырып сүйлөдү: 
— Кечирип коюңуздар, сиздер ким болсоңуздар ошо болгула, бирок зынданда жаткан 

туткунсуңар. Бирок багыбыз жок экен, ошондуктан мен сиздерди азап чегип жаткан туткундан 
куткара албайм. Балким бул ийгилик башка бир рыцардын милдетидир. 

Анан ал бир аз сабыр кылып басылды да, балыкчылар менен сүйлөшүп жарашып туруп 
сынган кайык үчүн элүү реал төлөп берди, ал акчаны берип жатканда Санчонун өңү-башы 
бырышып, бирдемелерди айтып: 

— Дагы бир жолу ушинтип кайык менен сууда сүзсөк акчабыздын баары тең сууга чөгөт,— 
деп күңкүлдөдү. 

Балыкчылар менен тегирменчилер бул экөө эмне деген адам экенин билишпей жана дон 
Кихоттун эмне жөнүндө Сүйлөп жатканына түшүнбөй ооздорун ачып аңкайып карап туруп 
калышты. Акыры алар бул экөөнү жинди немелер экен деп ойлоп, аларга тийбей жөн-
жайларына коюп, кээ бири тегирменге, кээ бири балыкчылардын үйүн көздөй кетишти. Ал эми 
дон Кихот менен Санчо болсо, өздөрү таштап кетип калган ат менен эшекти издеп жөнөштү. 
Биздин досторубуз өздөрүн акылдуу адам кылып көрсөтө албагандыктарын китеп окучулар 
ушундан эле көрүп турушатко. 
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45-Г Л АВ А. Мында дон Кихоттун айдай сулуу аңчы аял менен 
кездешкендиги жөнүндө баяндалат 

 
Рыцарь менен ат кошчу экөөнүн ындыны өчүп, аты менен эшегине кайтып келишти. Санчо 

бөтөнчө катуу капаланды, анткени балыкчыларга берилген акчага анын ичи аябай ачышты. 
Кожоюндун казнасына кол салууга келгенде, анын жүрөгү сыздап кетчү; акчадан айрылганча 
өзүнүн көзүнөн айрылганын оңой көрө турган. Бири-бирине да сөз айтпай биздин досторубуз 
Росинант менен сур эшекти чечип алышып, атактуу дарыянын боюн бойлобой башка жолго 
түшүштү. Дон Кихот өзүнүн ашыктыгы жөнүндөгү кыялдын кучагына кирди, ал эми Санчо 
болсо өзүнүн эң сонун келечеги жөнүндө кыялданды. Бирок, бул кыял азырынча орундалбай 
тургандай жана пайдасы жоктой көрүндү. Анткени Санчо бир аз жинди чалыш болгону менен, 
таксырынын кылык жоругунун баары тең эселектик экенине эң жакшы түшүнчү. Ошондуктан 
ал улам барган сайын, дон Кихот менен коштошпой жана эсеп-кысап албастан бир күнү качып 
кетсем деп оп кылып жүрдү. Бирок окуя анын болжолундай эмес, таптакыр башкача болуп 
чыкты. 

Эртеси күнү кечке маал дон Кихот токойдун четинен бир топ аңчыны көрүп калды. Жакын 
бастырып келип, алардын арасындагы айдай сулуу бир айымды көзү чалып калды. Ал айым 
күмүш менен капталган ээри жана жашыл жарак-жабдыгы менен короздонгон ак боз атты 
минип алыптыр. Ал айымдын кийген кийиминин өңү да жашыл түстүү, анысы да сулуулугун 
көркүнө чыгарган келишкен эң кооз кийимдер экен; ал айым сол колуна шумкар кондуруп 
алыптыр. Бул бир атактуу айым, ал эми калгандары болсо анын жан-жөкөрлөрү болушу керек 
деп ойлоду дон Кихот. 

Ал Санчого мындай деди: 
— Уулум Санчо, чуркагын, гиги колуна шумкар кондуруп ак-боз ат минип бараткан айымга 

баргын да, Арстандардын рыцары сиздин айдай сулуулугуңуздун алдында баш иет дегин. 
Эгерде аземдүү сулуу ракым этсе, колунан сүйүп жана каалаганынын баарын орундатуу үчүн 
алдына барып ызаат кылам. Бирок абайлагын, Санчо, адептүү сүйлө, сөзүңө болбогон бир 
кайдагы-жайдагы макалдарды аралаштырып айтам дечү болбо. 

— Калжыңчыны тапкан экенсиң! — деп жооп берди Санчо. 
— Муну сиз кимге айтып жатасыз? Улуу даражалуу жана жашы улгайып калган айымдарга 

мен биринчи эле жолу барып жаткан жерим жок. 
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— Мен сени сеньора Дульсинеяга жибербедим беле, унутуп эле калбасам менин 
кызматымы аткарып жүргөндөн бери мындан башка эч бир тапшырма аткарган жоксуң го, — 
деди дон Кихот. 

— Аныңыз ырас,— деди Санчо,— мойнундагы карызын өз убагында төлөгөндөр аманат 
калтыруудан эч коркушпайт, ал үйдө баары жайнап турса, тамакты качан ичем деп күтүп 
олтурбайсың. Мен муну менен, сиздин акыл-насаатыңыздын мага кереги жок демекчимин, 
анткени мен баарын түшүнөм, ошондуктан жарамсыз иш кылбайм. 

— Мен ага ишенем Санчо, эмесе баргын, жолуң болсун, алда таала жардам этсин,— деди 
дон Кихот. 

Санчо эшегин өкүрөңдөтүп чаап жөнөп айдай сулуу аңчы аялдын жанына жетип барып 
эшегинен түшүп туруп, алды жагына келип чөгөлөп олтура калып мындай деди: 

— Айдан сулуу сеньор, тетиги жерде Арстандардын рыдары деген атагы бар рыцарь турат. 
Ал менин таксырым, а мен анын ат кошчусумун, менин аты-жөнүм Санчо Панса. Жакында эле 
Кайгы Муңдун рыцары деп аталган, ал эми болсо Арстандардын рыцары деп атка конгон 
рыцарь мени мында жиберди, эгерде сиздин улуу даражаңыз уруксат этсе, ал рыцарь сиздин 
алдыңызга келип өзүнүн тилегин орундаткысы келет; өзүнүн айтканына караганда жана менин 
оюмча—ал сиздин улуу даражаңызга кызмат эткиси келет; эгерде сиз ага руксат этсеңиз, анда 
сиз андан чоң пайда көрөсүз, ал эми менин таксырым сизге кызмат кылууну өтө урматтуу, 
жыргал иш деп билет. 

— Ак ниеттүү ат кошчу, — деп жооп берди айым,— сиз өзүңүзгө жүктөлгөн тапшырманы 
азыркы учурда эч кынтыксыз орундаттыңыз. Эми өйдө болуңуз! Кайгы Муңдун рыцары 
жөнүндө биз көп укканбыз, ошондуктан андай улуу рыцардын эт кошчусунун минтип тизелеп 
олтурганы болбойт. Достум, өйдө болуңуз да, ал нак өз убагында келгендигин, анан мен да, 
менин күйөөм герцог да жакын эле жерде турган биздин жайкы дворецибизде аны 
кубанычтуулук менен кабыл ала турганыбызды өзүңүздүн таксырыңызга айтыңыз. 

Санчо өйдө болду; ал кең пейил сеньоранын сулуулугуна жана кичи пейилдигине таң 
калды. Бирок Кайгы Муңдун рыцары жөнүндө уккам дегени аны ого бетер таң калтырды. Чыны 
ал айым аны Арстандардын рыцары деп агаган жок, анткени дон Кихот өзүнүн атагын жакында 
эле өзгөртпөдү беле. 

Санчо Пансанын кечигип баратканын көрүп, герцогиня өзүнүн айткан сөзүн кайталады: 
— Бир боорум Санчо барыңыз да, өзүңүздүн таксырыңызга айтыңыз, ал менин жериме 

абдан жакшы мезгилде келди жана андай атактуу рыцардын келиши мен үчүн дүйнөдө болуп 
көрбөгөн ыракат болуп эсептелет. 

Бул жакшылык кабарды билдирген ушул сөздөрдү угуп Санчо терең ыраазы болуп өзүнүн 
таксырына шашкалактап жетип барып, атактуу сеньоранын айткандарынын бирин калтырбай 
айтып берди. Ошону менен бирге Санчо анын сулуулугун, жароокерлигин жана 
мээримдүүлүгүн жерге тийгизбей мактады. Дон Кихот үзөнгүсүн чирене теминип, чекчейе 
түштү, туулгасынын маңдайын оңдоп туруп Росинанттын эки капталына шпорун матыра 
теминип герцогинянын колун сүйүш үчүн аны көздөй бет алды. А герцогиня болсо ага чейин 
өзүнүн күйөөсүн герцогду чакырып алып ага дон Кихоттун элчиси жөнүндө айтып берди. 
Жакшылап мамиле кылуу менен алар аны эрмек кылып, кызыкка батмак болушуп, анын 
айткандарынын бардыгына тең көнмөк болушту, анан ал мейман болуп жаткан кезде ага 
жортуулдап жүрүүчү рыцарь катарында мамиле кылып, рыцарлар туурасындагы романдарда 
жазылган эрежелердин бардыгын тең сактамакчы болушту, анткени алар мындай китептерди 
көп окушкан жана аларды жакшы көрө турган. 

Ошол кезде дон Кихот туулгасынын маңдайын өйдө көтөрүп алып аларга жакын бастырып 
барды да, аттан түшөм, үзөнгүдөн кармап тур дегенсип Санчого белги берди.  
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Бирок Санчонун жолу болбоду, эшектен түшө берерде буту үзөңгүгө чалынып, башы жерге 
салаңдап туруп калды. Дон Кихот болсо Санчо келип үзөңгүдөн кармап калды деп ойлоп, 
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атынан түшө бергенде басмайылы бош тартылган Росинанттын ээр токуму оодарылып кетип, 
күрс этип жерге кулап түштү. Уялып жана ачуусу келип, үстү-башын чаң басып, үзөңгүдөн 
алигиче бутун чыгара албай жаткан кара жолтой Санчону ичинен сөгүп-кагып жатты. Герцог 
рыцарь менен анын ат кошчусуна тез жардам бергиле,—деп өзүнүн жандоочторуна буйрук 
берди. Дон Кихотту өйдө көтөрүп тургузгандан кийин рыцарь герцогиня менен анын 
күйөөсүнүн алдына тизелеп олтура калайын дегенде, герцог ага каршы болду. Ал аттан ыргып 
түшө калып, дон Кихотту кучактап туруп сөз айтты: 

— Сеньор Кайгы Мундун рыцары, менин жериме келип кирериңиз менен эле жолуңуздун 
болбогонуна мен абдан өкүнөм. Ат кошчулардын шалакылыгы мындан да жаман кырсыкка 
учуратып коёт. 

— Кайраттуу акимчи, сиз менен кездешүүнү жол болгон жок деп айтууга болбойт,— деп 
жооп берди дон Кихот. — Эгерде сиздерди көрүү менин тагдырыма жазылып коюлса, жердин 
жети катарына түшүп кетсем да, ал жактан чыгып келет болчумун. Менин ат кошчума каргыш 
тийсин, амалданып көп сүйлөгөнү менен ээр ооп кетпес үчүн басмайылды бекем тарта албайт. 
Бирок баары бир: тикемен тик турсам да, чалкаман жерде жатсам да, же атка минип турсам да, 
же жөө жүрсөм да сизге, жана сулуулардын сулуусу, сылыктыгы жагынан айыбы жок сиздин 
урматтуу жубайыңыз сеньора герцогиняга дайыма кызмат кылмакчымын. 

— Ээлиге бербеңиз сеньор дон Кихот Ламанчский. Биз, Сиздин эрдик иштериңиз жөнүндө 
гана эмес, айдай сулуу сеньора Дульсинеяга чын берилгендигиңиз жөнүндө да укканбыз. 
Дульсинея турган жерде башка сулуу мактоого илинбейт. 

Ошол кезде Санчо бутун үзөнгүдөн чыгарып алып, аңгемелешип жаткандардын жанына 
барды. Герцогдун сөзүнө дон Кихот жооп берүүгө үлгүрө элегиңде эле анын ат кошчусу сүйлөп 
кирди: 

— Сеньора Дульсинея Тобосскаяны сулуу эмес дешке болбойт. Бирок, күтпөгөн жерден 
коён секелеңдеп чуркап чыгат деген эмеспи. Биздин жаратылыш деп атаганыбызды, кээ бир 
адамдар, менин укканыма караганда чоподон идиш жасаган кумурачыга теңешет: эгер ал бир 
кооз идиш жасаган болсо, демек ал андан идиштин экөөнү, үчөөнү, жүзүн да жасай алат. Мен 
муну айтып турган себебим, сеньора герцогиня кудай урсун сеньора Дульсинея Тобосскаядан 
кымындай да кем калышпайт. 

Дон Кихот герцогиняга кайрылып, мындай деди: 
— Сиздин улуу даражаңызга айтып берүүгө руксат этиңиз: Жортуулдап жүрүүчү 

рыцарлардын эч кимисинин меникиндей келжирек жана куудул сөздөрдү баса калып сүйлөөчү 
ат кошчусу болгон эмес. Эгерде сиздин улуу даражаңыз руксат этип, жок эле дегенде бир нече 
күн кызмат кылууга мага уруксат кыла турган болсо, мына ошондо айткандарымын чын 
экенине ишенесиз. 

Буга герцогиня жооп берди: 
— Эгерде ак көңүл Санчо куудул сөздөрдү айтканды жакшы көрө турган болсо, анын эч 

кандай жамандыгы жок. Бул кайта анын акмак эмес экенин далилдейт. Урматтуу сеньор дон 
Кихот, тамаша кылуу жана куудул сүйлөө дөдөй адамдардын колунан келбей турганын сиз эң 
жакшы билесиз, эгерде ак көңүл Санчо тамашалоону жана куудул сүйлөгөндү жакшы көрсө, 
анда анын акылдуулугун билдирет. 

— Бирок жаман эмес,— деп герцог сөздү улап кетти,— кимде ким чымчылаган сөздөрдү 
айтып, куудулданса, ал көп сүйлөшү керек. Койгула, сүйлөшүп олтуруп убакытты бекер 
өткөрүп жибербейли, Кайгы Муңдун улуу рыцары, биздин дворецибизди көздөй жүрүңүз... 

— Улуу урматтуу герцог, сиз аны Арстаңдардын рыцары деңиз, Кайгы Муң деген эми жок, 
анын ордуна эми Арстандар гана бар,— деп Санчо герцогдун сөзүн бөлүп кетти. 

Герцог сөзүн уланта берди: 
— Эмесе ошентип сеньор, Арстандардын рыцары менин сепилимди көздөй жүрүңүз. Анда 

сиздин улуу урматтуулугуңузга ылайыктуу кабыл алынат, урмат көрсөтүлөт. 
Ошол кезде Санчо Росинанттын ээрин оңдоп, жакшылап токуп, басмайылын бекем тартып 

койду. Дон Кихот атына минди, герцог да өзүнүн эң сонун күлүк атына минди, ошентип 
бардыгы тең сепилди көздөй жөнөштү. Герцогиня Санчону мага катар бастырыңыз деди, 

www.bizdin.kg



анткени ат кошчунун акылдуу сөздөрү аны аябай ыракаттандырды. 
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46-Г Л А В А. Мында дон Кихотту жана анын ат кошчусун герцогдун 
сепилинде кандайча кабыл алгандыгы жөнүндө баяндалат 

 
Дон Кихотту ат кошчусу менен кошо өздөрүнүн сепилине чакырып коюп, рыцарды 

салтанаттуу түрдө кабыл алууга керектүү буйруктарды берүү үчүн герцог алга карай чаап 
кетти. Ошентип рыцарь герцогиня менен бирге сепилдин дарбазасынын алдына келген кезде 
жупжука кызыл атластан тигилген майрам күндөрүндө кийүүчү аземдүү кийимдерин кийген 
эки кызматкер чыгып келип тосуп алышты. Алар биздин рыцарды Росинанттын үстүнөн 
көтөрүп алышты да: 

— Улуу даражалуу урматтуу рыцарь, сеньора герцогинянын аттан түшүшүнө жардам 
бериңиз,— дешти. 

Дон Кихот шашкалакгап герцогиняны көздөй жөнөдү, ошентип экөөнүн ортосунда 
сыпайыкерчилик жагынан көпкө чейин мелдеш жүрдү. 

Атактуу рыцардын мындай кызматын кабыл алууга татыктуу эмесмин деди герцогиня. 
Рыцарь болсо көшөкөрдөнүп мактоо сөздөрүн жаадырып өзүнүн ниетин жактай берди. Герцог, 
жубайынын үзөнгүсүн өз колу менен кармады да, экөөнүн мелдешин токтотту. Андан кийин 
баары тең ичи кенен-кесири короого кирип кетишти. Бул жерде эки сулуу кыз дон Кихоттун 
жанына жакын келип жука кызыл сукнодон тигилген чоң чепкенди жайышты. Ошол замат эле 
ички короонун ичине герцогдун кызматкер — аял; эркектери толуп кетишти, алар үндөрүн 
бийик чыгарышып: 

— Жортуулдап жүрүүчү рыцарчылыктын гүлү жана көркү болгон рыцарь кош келипсиз! — 
деп жатышты. 

Алар ошону менен бирге герцогго, анын аялына жана дон Кихотко жакшы жыттуу суу 
себишти. Минтип салтанаттап урматтап кабыл алганга аябай таңыркаган биздин рыцарь 
кайдагы бир жалган рыцарь эмес, кадимки жортуулдап жүрүүчү рыцардын нак өзү экенине эми 
анык ишенди, анткени романдарда жазылгандай өткөн кылымдарда жортуулдап жүрүүчү 
рыцарларга кандай мамиле кылышса, ага да бардыгы тең нак ошондой мамиле кылып жатканын 
көрдү. 

Ал эми Санчо болсо, герцогинянын жароокерлеринин караган жылуу жүзүнө ыраазы болуп, 
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анын жанынан кеткиси келбеди. Сур эшегин таштап коюп, герцог аялы экөөнү жана дон 
Кихотту ээрчип сепилди көздөй жөнөдү; бирок өзүнүн эшегин эмне болсоң, ошо бол деп 
таштап койгондугу жөнүндөгү ой улам эле жүрөгүн өйкөй берди. Герцог менен герцогиняны 
тосуп чыккандардын ичинен урматтуу бир кызды көрүп анын жанына басып келип мындай деп 
шыбырады: 

— Сеньора Гонсалес, жок сиздин атыңыз кандай эле... 
— Мени Родригес де Грихальба бийкеч дешет,— деп жооп берди да анан,— тууган, сизге 

эмне керек?—деп койду. 
Санчо буга төмөнкүдөй жооп берди: 
— Урматтуу бийкеч сиздин мага жардам берүүңүздү сурайм. Сепилдин дарбазасынын 

тышынан сиз менин сур эшегимди табасыз. Урматтуу бийкеч, ырайым кылып, аны сарайга 
алып барууга буйруп коюңуз же өзүңүз алып барып коюңуз. Ал байкуш бир аз үркөнчөөк, 
жарык дүйнөдө жалгыз калууга алтын берсең да көнбөйт. 

— Эгерде сенин таксырың да өзүңдөй эле акылдуу болсо, анда эшегине жараша тушагы 
деген ушул. Мыкты меймандарга туш келген экенбиз!—деп жооп берди бийкеч.— Бул жерге 
ээрчитип келгендерге кошулуп алып туш келген жакты карай жүрө бериңиз. Өз эшегиңизди 
өзүңүз багыңыз, анан бул дворецтин ичиндеги бийкечтер андай ишке көнгөн эмес экенин билип 
коюңуз. 

— Менин таксырымды эмнеге андай дейсиз,— деп жооп берди Санчо,— ал рыцарлар 
жөнүндөгү романдардын баарын тең билет, Британиядан келген сеньора Ланцелот жөнүндө 
мына муну айтып берген: 

Кызмат кылат нөкөр кыздар күлүгүн да бийкеч багар бирок мен өзүмдүн сур эшегимдин 
Ланцелоттун чобурунан кем көрбөйм. 

— Тууганым,— деп айткан сөзүнө макул болбоду бийкеч,— эгер сиз куудул эме болсоңуз, 
анда сиз ал өнөрүңүздү акысына акча төлөп бере тургандар үчүн сактаңыз, бирок менден 
фиганы§§ гана аласыз. 

— А анжыр болсо жаман эмес, ал бышып жетилген болуш керек, анткени ал сиз меиен 
жашташ экендигинде шек жок,— деп жооп берди Санчо. 

— Эй наадан, көркү жок акмак!— деп кыйкырып жиберди жини келген бийкеч.—Менин 
картаң же жаш экенимде сенин кандай ишиң бар. Бул жөнүндө чеснок жыттанып турган митаам 
сага эмес, алда тааланын өзүнө эсеп-кысап берем. 

Бул сөздөрдү үнүн катуу чыгарып айткандыктан герцогиня артына бурулуп карап, ачуусу 
келип кызарып кеткен бийкечтен, эмне болуп кетти деп сурады. 

— Мынабу турган шүмшүк,— деп жооп берди бийкеч,— сепилдин дарбазасынын сыртында 
калган эшегин ат сарайга алып барып кой деп өжөрдөнүп өтүнүп жатат. Муну айтканда ал 
кайдагы бир нөкөр кыздарды мисалга келтирди, ал бийкечтер Ланцелот деген бирөөгө кызмат 
кылып, анын күлүгүн багып берген имиш. Анан сөзүнүн акырында мени кемпирсиң деп 
маскаралады. 

— Мына бул акыркы айтылган сөз жаман,— деди герцогиня,— аны мен да катуу 
маскаралагандык деп эсептээр элем. 

Анан Санчого кайрылып туруп дагы төмөнкүдөй деп кошумчалап койду: 
— Эсиңизде болсун, достум Санчо, бийкеч Родригес өтө жаш. Балким анын баш кийими 

сизди чаташтырып жиберген чыгар, бирок билип коюңуз, ал баш кийимди Родригес картайып 
калгандыктан кийбестен өзүнүн урматтуу атагына ылайык келгендиктен кийип жүрөт. 

— Эгерде мен аны ыза кылайын деп эле ойлосом, мага каргыш тийсин!—деп кыйкырып 
жиберди Санчо.— Аны айткан себебим, мен өзүмдүн эшегимди абдан жакшы көрөм, 
ошондуктан аны дүйнөдөгү ырайымдуу кыздардын бирине тапшырсам деп ойлодум эле, 
сеньора Родригес менин көзүмө нак ошондой болуп көрүндү. 

 
 

§§ Фиганын эки мааниси бар. Биринчиси. Баш бармакты, сөөмөй менен ортон колдун ортосунан көрсөтөт. 
Экинчиси анжырды айтат. Санчо бул жерде анжыр деп түшүнүп алып, жооп берет. 
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Дон Кихот мунун баарын тең угуп туруп Санчого сөз айтты: 
— Санчо, бул жер ушундай сөздөрдү айта турган жерби? 
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— Сеньора,— деп жооп берди Санчо,— адам баласы кай жерде жүрсө да ал өзүнүн 
муктаждыгы жөнүндө айтат эмеспи, Эшегим эсиме түшө калып, мен ошол замат эле ал 
жөнүндө айтып калдым. Эшегим сарайда жүргөнүмдө эсиме түшсө, анда ал жөнүндө мында 
эмес, ошол жерде айтмак элем. 

Буга герцог мындай деди: 
— Санчо абдан туура айтат. Аны айыптай турган ыгы жок. Бирок чочулабай эле кой, Санчо, 

эшегиң канча жесе ошончолук жем-чөп берилет, сени кандай кылып күтүп жатса аны да 
ошондой кылып күтүп алышат. 

Дон Кихоттон башканын бардыгынын тең көңүлүн ачкан бул ыйкытыйкыны баскандан 
кийин, кожоюндар меймандар менен бирге баскыч менен өйдө көтөрүлдү, андан кийин биздин 
рыцарды асыл заттар жана эң сонун килемдер менен каоздолгон чоң бөлмөгө киргизишти. Бул 
жерде аны алты жаш кызматкер кыз тосуп алды, жаңы меймандарга кандай мамиле кылуу керек 
экендигин алар өз кожоюндарынан толук нуска алышкан болучу. 

Дон Кихот кирип келери менен эле алар анын үстүндөгү соотторун чечиндирип алышты, 
ошентип ал багалеги тар шымчан жана төөнүн жүнүнөн согулган кемселчен болду,— 
тарамыштай катып шыргыйдай упузун болуп какайып туруп калды, эки бети ич жагынан 
өбүшүп жаткансып үңүрөйүп ичине кирип турат. Ал абдан жүдөп алсырап калган эле, 
ошондуктан алиги кыздар күлүп жибербегей элек деп алек болушуп, деми кыстыгып кете 
жаздап жатышты, (алардын таксырлары күлбөгүле деп алдын ала катуу эскертишкен болучу). 

Андан кийин дон Кихот, жуунуп-тазаланып бүткөнчө Санчону мага жибергиле жана 
экөөбүздү бирге койгула деп кыздардан суранды. Дон Кихот, герцогдун буйругу боюнча жука 
кездемеден тигилип коюлган таза көйнөктү кийди да өзүнүн ат кошчусуна мындай деди: 

— Жаңыдан эле куудул боло калган аңкоо кары, жанагы өтө урматтуу кызга эмне үчүн тил 
тийгиздиң, ошону айтчы? Өзүңдүн сур эшегинди эстөө үчүн башка бир ыңгайлуу убакыт 
таппай калдыңбы? Же, бизди ушунчалык урматтап кабыл алып жаткан кожоюндар биздин аяк 
улообузду эмне болсоң, ошол бол деп таштап коёт деп ойлодуңбу? Санчо алда тааланын атынан 
сенден жалынып-жалбарып сурарым бул: байка, өзүңө-өзүн, этиет бол, жаман камырдан 
жуурулганыбызды элге көрсөтпө. Адептүү жана акыл-эстүү кызматчы кыздар өздөрүнүн 
таксырларынын абийирин сакташат, ошону билип койгун байкуш Санчо. Өздөрү кандай болсо, 
нак ошондой татыктуу адамдардын кызматынан пайдалангандыгы, жогорку даражалуу 
төрөлөрдүн артыкчылыгынын бири мына ушунда. Ой акмак, эгерде кожоюндар сенин одоно 
жана башында балакет да жок маскарапоз экениңи билишсе, сени гана эмес, багы жок мени да 
барып турган алдамчы экен деп эсептей турганын ойлобойсуңбу? Кой, кой достум Санчо, 
мындай коркунучтуу иштен кач. Эгерде сен келжиректигиңи жана маскарапоздугуңу койбосоң, 
анда дароо эле мүдүрүлүп башыңа балээни уйүп аласың. Тилиңди тарт! Оозуңан чыкканча ар 
бир сөздү өлчөп көр жана жакшылап ойлоп ал, анан биз эң акыры кудаанын кудурети жана 
менин күчтүү колумдун жардамы менен даңкыбыз таш жарып, байлыгыбыз арта турган жерге 
туш келгенибизди унутпагын. Санчо уялып калды да, эгерде мындан ары карай ойлобой бир да 
сөз айтсам эле оозумду тигип, тилимди кесип калайын деп убада берди. Сиздин буйругуңузду 
орундайм жана сизди мындан ары эч кайгыртпайм деп дон Кихотту ынандырды. 

Дон Кихот кызматкер кыздар берген кийимдерди кийинди: кылычы байланган 
арчындагычын ийнине салды, кызыл сукнодон тигилген плащты жамынды, жашыл атластан 
тигилген калпакты кийди да, кыздар кол жууй турган идиштерди кармап алышып эки катарга 
тизилип күтүп турган чоң бөлмөгө ошол жасанган бойдон чыгып келди. Бул үрп-адаттын 
бардыгы сан жеткис салтанат менен өтүп жатты. Андан кийин рыцарды сепилдин кожоюндары 
күтүп жаткан ашканага салтанаттуу түрдө ээрчитип баруу үчүн узун бойлуу сакчы баштаган он 
эки жигит кирип келди. Ал жерде столдун үстү толгон, бардыгы тең бар. Герцог менен 
герцогиня биздин рыцарды эшиктин алдынан тосуп алышты, жанында өздөрүнүн динчил адамы 
да турат. Алар миң түрдүү куттуктоо сөздөрдү айтышып, анан столду көздөй жөнөштү. Герцог 
дон Кихоттон төргө чыгыңыз деп өтүндү, бирок ал андан баш тартты, герцог олтуруңуз деп 
сунуш кыла берди, ошентип олтурушуп акыры биздин рыцарыбыз төргө чыгууга макул болду. 
Динчил адам дон Кихоттун бет маңдайынан, герцог менен герцогиня экөө анын эки колтугунан 
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орун алышты. 
 

 
 
 

Бул жерде турган Санчо ушунчалык атактуу таксырлар өзүнүн кожоюнун аябай урматтап 
жатканын көрүп айран-таң калды. Көп аракет кылып жатып герцогдун дон Кихотту төргө 
өткөргөнүн көргөндөн кийин Санчо мындай деди: 

— Эгерде урматтуу таксыр, сиз мага уруксат этсеңиз, биздин кыштакта бир жолу столдон 
орун талашкан жаңжалдын кандай болуп аяктаганын айтып берер элем. 

Ушул сөздөрдү айтып бүтө элегинде эле, дагы бир болбогон нерсени айтып жүрбөгөй эле 
деп дон Кихотту калтырак басты. Санчо өзүнүн таксырынын өңүнө карап, анын оюн түшүнө 
коюп сөз айтты: 

— Урматтуу таксыр, ай талааны аралап дайыны жок бирдемени сүйлөп жүрбөсүн деп 
коркпой эле коюңуз. Сиздин эми эле көп сүйлөө, аз сүйлөө жана жакшы сүйлөө, жаман сүйлөө 
жөнүндөгү айткан акылыңызды мен унута элекмин. 

— Санчо мен унутуп калдым, оюңа келгенин айта бер, бирок көп узартпай кыскартып 
сүйлө,— деп жооп берди дон Кихот. 

— Менин сиздерге айтайын дегеним нагыз чындык,— деп сөзүн улантты Санчо;—ошону 
менен бирге таксырым дон Кихот мени калп айттырбайт. 

— Санчо, мен жөнүндө оозуңа эмне келсе, ошону айтып келжирей бер, мен сага тоскоолдук 
кылбайм, бирок эмне жөнүндө сүйлөөрүңдү жакшылап ойлоп алгын,— деп жооп берди дон 
Кихот. 

— Мен да ошондой ойлондум, бир эмес, бир нече жолу ойлондум, добулбас урган киши 
кырсыктан аман калат. Мына эми, сиздер аны иш жүзүндө көрөрсүздөр. 

— Улуу даражалуу сеньорлор, мына бул келжирек акмакты кууп жиберсеңер деп кеңеш 
берер элем, болбосо ал дайыны жок эмелерди чарчабай былжырап айта берет,— деди дон 
Кихот. 

— Жок, жок, мен Санчону жаныман карыш жылдырбайм,— деп герцогиня анын сөзүнө 
макул болбоду.—Мен Санчону жакшы көрөм, анткени анын өтө акылдуу адам экенин билем. 

— Татыктуу болбосом да, мен жөнүндө жакшы цикирде болгонуңуз үчүн өлөөр өлгөнчө 
жыргал турмушта болууга алда таала ырайым этсин. Менин сиздерге айтайын дегеним мына 
бул: биздин кыштакта өтө бай жана атактуу бир идальго турчу эле (ал Медина дель Камподолук 
Аламос уруусунан чыккан эмес; ал, Сант-Яго коомунун рыцары дон Алонса де Мариньондун 
кызы Менеке де Киньонеске үйлөнгөн болчу, ошол рыцарь Эррадур дарыясына түшүп каза 
болот, ошонун кесепетинен мындан көп жыл мурда биздин кыштакта кескилешкен чоң чатак 
чыгат, элдин айтканына караганда ал чатакка менин таксырым дон Кихот да катышкан жана 
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анда Бальбастро деген устанын шумрай уулу Томасильо жарадар болгон... Кана, менин 
сеньорум жана таксырым айтыңызчы, ушул айткандарым калппы? Мына бул атактуу таюффлар 
мени келжирек жана калпычы деп ойлоп калбасын үчүн менин айткан сөздөрүмү чыны менен 
аныктооңузду сурайм. 

— Сиз азырынча мага, калпычы адам эмес эле, келжирек эме сыяктанып көрүнөсүз,— деди 
поп.— Мындан ары карай эмне болоорун көрө жатарбыз. 

— Санчо сен кайдагы-жайдагы кишилердин бардыгын күбө кылып айтып жатканыңа 
караганда, балким чындыкты козгойсуңго,—деп жооп берди дон Кихот.— Аңгемеңди уланта 
бергин, бирок кыскартып сүйлө, болбосо баштаганыца караганда эки күндө да бүтпөйт 
окшойсуң. 

— Жок, тим кой кыскартпай эле койсун! Өзүнүн билгениндей кылып айта берсин,— деп 
герцогиня буга каршы болду.— Эгерде ал өзүнүн аңгемесин алты күндө да бүтпөсө, анда мен 
ошол алты күн бою өзүмдүн өмүрүмдө бактылуу адаммын деп эсептейм. 

— Эмесе мындай сеньорлор,— деп баштады Санчо,— мен айткан идальгону беш колумдай 
жакшы билем, анткени—анын үйү менин үйүмөи бир бута атымдай жерде турат, ал өз үйүнө 
кедей, бирок ак ниеттүү бир дыйканды конокко чакырат. 

— Тезирээк айткын, тууган,— деп поп анын сөзүн бөлдү.— Эгерде сиз минтип олтурсаңыз 
экинчи тойго чейин айтып бүтпөйсүзго. 

— Эгерде кудай кааласа аңгемемди жарты жолдо бүтөм, балким андан мурда эле 
бүтүрөрмүн. Эмесе мындай сеньорлор, биздин айткан дыйканыбыз алиги конокко чакырган 
идальгонун үйүнө келет, алда таала жанына тынчтык бере көр,— анткени ал каза болгон адам, 
каза болгондо да периштедей болуп каза болду дешет эл, өзүм көргөн жокмун, анткени дал 
ошол убакта мен Темблекеде чөп чаап жүргөн болчумун. 

— Уулум, кудай акы,— деп кыйкырып жиберди поп,—Темблекеден тезирээк келип, 
идалгону көмбөй эле тарыхыңызды айтып бүтө көрүңүз, андай болбосо сиз бизди да көмүүгө 
чейин айтып бүтөөр эмессиз. 

— Эмесе мындай,— деп улантты Санчо, столдун айланасына келип олтурмакчы болуп 
жаткан кезде,—алар тирүү адамдардай болуп менин көз алдымда азырда көрүнүп турат... 

Санчо өзүнүн аңгемесинде улам эле ар кайсынын башын бир айтып четтеп жатканына 
поптун жини келип, ал эми дон Кихот болсо аябай ачууланып буулугуп олтурганын көрүп 
герцог менен герцогиня абдан ракаттанып олтурушту. 

— Эмесе мындай, кайталап коёюн,— деп улантты Санчо,— мен жогоруда айткандай алар 
столдун айланасына олтурмакчы болушат, бирок төргө идальго чыксын деп дыйкан болбой 
коёт, мен өз үйүмдө өзүм кожоюнмун, ошондуктан буйрук кылууга акым бар, төргө дыйкан 
чыксын деп идальго да болбой коёт. Бирок, дыйкан өзүн кичипейил жана тарбия көргөн адам 
катарында эсептеп, төргө такыр чыкпай коёт; бирок мен олтур, сен олтур деп жатышып 
жадагандан кийин идальго дыйканды эки ийинден алып, күч менен олтургузуп туруп: «Макоо 
эме, олтур дегенден кийин олтурбайсыңбы, мен кай жерге олтурсам да ошол жер төр болуп 
эсептелет» дейт. Менин айтайын дегеним мына ушул эле, бул аңгемени айтууга ыгы келип 
калдыго деп ойлойм. 

Дон Кихоттун эки бети тамылжып кызарып кетти, ал эми кожоюндар болсо Санчонун 
кууланып, жандап сүйлөп жаткан сөзүнүн маанисин билип коюп дон Кихот каарын төгүп 
жүрбөгөй эле дешип чочулашты, күлкүлөрүн тыйып олтурушту. 

Дон Кихот үчүн катуу тийген сөздү башка жакка буруп жибергиси келип герцогиня андан: 
сиз Дульсинеядан кабар алдыңызбы, кийинки күндөрдө белек кылып канча дөө, канча 
сыйкырчыны жибердиңиз, «анткени сеньор рыцарь сиз балким алардын бир тобун жеңип 
чыккандырсыз,— деп кошумчалап койду». Буга дон Кихот төмөнкүдөй жооп берди: 

— Сеньора, мен туш келген бактысыздыктын башталышы болгону менен, анын акыры 
такыр болбой тургандай көрүнөт. Мен дөөлөрдү жеңип, баш ийдиргем, барып анын тизесине 
жыгылууга каракчыларды жана бузуктарды жибердим, бирок алар Дульсинеяны издеп таба 
албаптыр, анткени ал сыйкырланып дыйкандын өңү-түсү суук кызына окшоп калыптыр. 

— Билбейм,— деп сөзүн бөлдү Санчо Панса,— ал менин көзүмө дүйнөдө жок сулуу болуп 
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көрүнгөн. Айтор, ал абдан жеңил болуп кеткен, секирген жагынан дарганын үстүндө басып 
жүрүп бийлеген бийчиден кем калышпайт. Чын айтам, сеньора герцогиня, ал алыс жерден 
туруп эшектин үстүнө мышык сыяктуу секирип мингенин өз көзүм менен көргөм. 

— Ал сыйкырланып кубулуп кеткенден кийин көрдүңүз беле Санчо?— деп сурады герцог. 
— Ананчы, көрбөгөндөчү! — деп жооп берди Санчо.— Анткени анын сыйкырланып 

калганын биринчи болуп көргөм. Ал да менин раматылык чоң атам сыяктуу эле сыйкырланып 
калыптыр. 

Дөөлөр, каракчылар жана сыйкырчылар жөнүндө айтылган сөздөрдү уккандан кийин поп, 
бет алдында олтурган дон Кихот Ламанчский экенин биле койду. Эселек идальгонун зор 
жеңиштери жөнүндөгү жакында жарыкка чыккан китепти аябай мактап, бул атактуу 
жортуулдап жүрүүчү рыцарь жөнүндөгү өзүнүн аңгемелерин улам-улам айта берип герцог 
попту жадаткан болучу. Поп өзүнүн бүдөмүктөгөнү анык болгондон кийин, кыжыры 
келишсепилдин кожоюнуна мындай деди: 

— Улуу даражалуу сеньор, бул кайрымдуу адамга кылган мамилеңиз үчүн алда тааланын 
алдында эсеп-кысап бересиз. Дон Кихоттун же адилеттүү атаганда дон Кеңкелестин эселек 
иштерин сиз бекер жеринен жактайсыз. Өзүнүн акмакчылыгын жана эселек иштерин күчөтө 
берүү үчүн анын колуна куралдардын бардыгын карматып жатасыз. 

Ощентип поп дон Кихотко кайрылып сөзүн уланта берди: 
— Кана, мээси жок адам, айтыңызчы, дон Кихот жортуулдап жүрүүчү рыцарь, ал дөөлөрдү 

жеңет, шумдарды туткунга алат деп сиздин мээңизге кумдай кылып куйган ким болду? Андан 
көрө үйүңүзгө кайтыңыз да, балким ушул кезде начарлап калган чарбаңызды жакшылап колго 
алыңыз. Төгөрөктүн төрт бурчун кыдырганыңызды жана сизге кезиккен кишилердин 
бардыгына шылдың болгонуңузду коюңуз. Жарык дүйнөдө жортуулдап жүрүүчү рыцарлар 
деген болгон жана алар азыр да бар деп сиз кайдан алдыңыз? Испанияда дөөлөрдү же 
Ламанчада сыйкырчыларды кайдан көрдүңүз? Сыйкыр чалган Дульсинея жана өтө кызыгып 
айтып жүргөн болбогон нерселер кайда экен? 

Дон Кихот урматтуу адамдын сөзүн көңүл коюп укту, бирок герцог менен герцогиняны 
канчалык сыйлаганына карабастан, отурган ордунан ыргып тура калып, ачуусу келип калтырап 
мындай деди: 

—Бул үйдүн кожоюндарын терең урматтагандыктан жана да дин кызматчысы 
болгондугуңузду сыйлагандыктан адилеттүү түрдө келген ачуумду басып турам. Ошону менен 
бирге дин кызматында иштеген адамдардын өткүр тилинен башка куралы болбой турганы, 
элдин баарына маалим; бирок бул куралды алар аялдар сыяктуу чебер колдонушат. 
Ошондуктан мен да мындан башка куралды колдонбостон, тил жагынан  айтышууга чыгам. 
Дин адамдары орунсуз маскаралоодон мурда өздөрүнүн акыл-насааттарын айтышы керек эле, 
мен алдын ала мына ушуну эскертип коёюн. Пайда берчү жана жакшы ниеттүү насыяттар 
жанга жагымдуу жана сыпайыкерчилик менен айтылышы керек эле. Сиз акыл-эстүүлүк менен 
айтылуучу насыяттын бардык чегинен өтүп, мени элдин алдында катуу сөгүп алдыңыз. Кандай 
күнөө кылганын өзү да билбеген күнөкөрдүк бетине тамга басуу менен аны кеңкелес жана 
эселек деп ат коюу дин адамына ылайыкпы? Мени жинди деп аташка жана чарбаңызды колго 
алуу үчүн үйүңүзгө кайтыңыз деп акыл айтууга менден жана менин кылык-жоругумдан кандай 
кынтык таптыңыз, мына ошону мага түшүндүрүп бериңизчи, урматтуу таксыр! Калпты чындай, 
аксакты тыңдай айтып, поп катарында бирөөнүн турмушуна кийлигише турган болбогон бир 
жаман колледжден алган тарбыяңыздын натыйжасы ушубу,—жортуулдап жүрүүчү 
рыцарчылык жана анын салты жөнүндө өз билгениндей батына сүйлөө үчүн жеткиликтүү 
болгонубу? Дүйнөнүн жыргалынан безип, миңдеген-сандаган кыйын-кыстоолорду баштан 
өткөрүп жүрүп, өлбөс-өчпөс атка конуу үчүн төгөрөктүн төрт бурчун жортуулдап кыдырууну, 
болбогон бир эриккендердин иши деп айтууга кантип оозуңуз барды? Эгерде айкөл рыцарь же 
бир урматтуу төрө мени кеңкелес экенсиз деп айта турган болсо, анда мен аны дүйнөдө 
унутулгус маскаралоо деп эсептээр элем. Бирок, рыцарчылыктын жолу менен эч жүрүп 
көрбөгөн, китептен башканы билбеген бирөө мени эселексиң десе, анын келжиреген сөзүн бир 
тыйынча эсептебейм. Мен — рыцармын, эгерде жараткан аны жактырса рыцарь болуп өлөм. 
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Кээ бир адамдар атак-даңкты жакшы көрүп текеберчиликтиң жолуна түшөт, кээ бирөөлөр кул 
болуп бирөөгө жагынып оокат кылуунун жолуна түшөт, үчүнчү бирөөлөр элди алдап, эки 
жүздүүлүк кылуу жолуна, төртүнчү дагы бирөөлөр акыйкат чындык жолуна түшөт. Мен 
өзүмдүн жылдызымдын көрсөтүүсү боюнча жортуулдап жүрүүчү рыцарчылыктын тар жолуна 
түшүп кетип баратам, мына бул үчүн мен дүйнөнүн жыргалынан кечтим, бирок ар-намысты 
жек кергөн жерим жок. Мен ызалангандарга өч алып берип, жер жүзүнө адилеттүүлүк орнотуп 
келатам, бузуктарды жазалап, дөөлөрдү жеңип, бетпактарды таптадым. Мен бир бийкечке ашык 
болдум, анткени жортуулдап жүрүүчү рыдарчылыктын закону мына ушундайды талап кылат, 
менин махаббатымын кемчилиги жок, анткени алдыга койгон ачык-айкын максаты бар таза 
махаббат. Мен дайым эле асыл-максат үчүн умтулуп келатам,—элге жакшылыктан башка 
жамандык кылгым келбейт. — Улуу даражалуу төрөлөр, адамдан артык сеньорлор, герцог жана 
герцогиня өзүңүздөр ойлоңуздар, ушундай деп ойлоп, ушундай кылып иштеп жана ушундай 
сөздөрдү сүйлөп жүргөн адамды акмак деп атоого болобу! 

— Кудай бар жакшы айтылды! — деп кыйкырып жиберди Санчо.— Сеньор өзүңүздү актап 
эми башка сөз айтпай эле коюңуз. Баары бир мындан артык сөздөрдү айтууга да, ойлоп табууга 
да болбойт. Мына бул сеньордун, дүйнө жүзүндө жортуулдап жүрүүчү рыцарлар болгон эмес 
жана азыр да жок деп айтканы эле, анын эмне деп жатканына өзү да түшүнбөгөндүгүн 
далилдейт. 

— Тууган,— деп сурады поп,—элдин айтканы боюнча, дон Кихот бир аралды сага сыйлык 
кылып берем деп убада кылган Санчо Пансанын нак өзү болуп жүрбөгүн? 

— Ооба, ошонун өзүмүн,— деп жооп берди Санчо,— аралды алууга укуктуу болгон 
адамдай мен да аябай эмгек сиңирдим. Мен ошол айтылган адамдардын биримин: илимдүүнүн 
илими жугат, ириңдүүнүн ириңи жугат дегендей — жакшыны ээрчисең, өзүң да жакшы 
болосуң, же болбосо: бирге туулганың менен кошо жүрбөстөн, бирге күн көрүп, бирге азыкташ 
болгонуң менен кошо жүр, эмесе дагы мындай дейт: жакшы даракка сүйөнсөң, анын көлөкөсү 
тиет. Мен жакшы кожоюнга туш келдим, мына анын карамагында жүргөнүмө бир нече ай 
болду. Жараткан ага да, мага да өмүр берсин, ал балким бир мамлекеттин императору болуп 
калса, мен да бир аралдын башкаруучусу болуп калам. 

— Абдан туура айтасыз, достум Санчо,— деп герцог анын сөзүн бөлө сүйлөдү,— дон 
Кихотту сыйлагандыктан бир чоң аралымды башкаруу үчүн сизге берем, анткени ушул күнгө 
чейин губернатор тандап таппай жүрдүм эле. 

Санчо, урматтуу сеньордун алдына барып тизелеп олтура кал да, сага кылган жакшылыгы 
үчүн колун өөп жибер,— деди дон Кихот. 

Санчо таксырынын тилин алды, айткандарын кылды, муну көргөндөн кийин поптун жини 
келип ордунан өйдө тура калып мындай деди: 

— Мына бактысыз эки шордуу кандай болсо, улуу даражалуу сиз да дал ошолордой эселек 
экенсиз деп диний атагым менен ант берем. Акыл-эстүү адамдар булардын эселектигин жактап 
жатса, анан алар кантип элирбесин. Улуу даражалуу сеньор, булар менен бирге кала бериңиз, 
булар бул жерде — сепилде турган кезде сиздин босогоңузду менин бутум аттабайт. Өзүм 
жактырбай койгон оюмду кайта өзгөртө албайм, ошондуктан ага күбө болгум келбейт. 

Поп ушул сөздөрдү айтты да, тамакты таштап бөлмөдөн чыгып кетти. Герцог андан, кой 
кетпеңиз деп өтүндү, бирок анчалык деле үйүрүлүптүшкөн жок. Анын кеткенине кайта ичинде 
өтө ыраазы болуп калды. 

— Урматтуу сеньор, Арстандардын рыцары,— деди герцог дон Кихотко кайрылып 
сүйлөп,— жанагы поп сыяктанган эмеге орундуу жооп кайтарып, сазайыи колуна эң сонун 
бердиңиз, тил тийгизген сөздөр үчүн дагы башка деш артык болоор эле. Динчилер да, аялдар да 
бизди коргой албай турганы сизге белгилүү да. 

— Сиздики ырас,— деди дон Кихот,— Алар бизди тарынтууга мүмкүн, бирок кордой 
алышпайт. Урматтуу таксыр, ызалантуу менен кордоонун ортосунда чон, айырма бар экени 
сизге белгилүү. Күчүнө ишенген киши гана кордой алат, ал эми кордобой жөн эле ызалантуу ар 
кимдин колунан келе берет. Мындай бир мисал келтирейин: Көчөдө бир адам кетип бара жатты 
дейлик. Ойдо жок жерден башка бир киши чуркап келип аны таяк менен бир чаап туруп, 
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дыркырап качып жөнөйт. Таяк жеген адам анын артынан кубалайт, бирок жете албайт. Мына 
ушуну кордоду дебестен ыза кылды деп айтууга болот, анткени ал өзүнүн кылган ишин өз күчү 
менен колдош керек эле. Ошентип мен өзүмдү ыза көрдүм деп гана эсептейм, анткени тил 
тийгизип кордогон адам, өзүнүн айткан сөздөрүн колдой алган жок. Мына ошондуктан ал 
сөздөрдү менин абийиримди кетирип маскаралаган сөздөр деп эсептешиш керек эмес. Мында 
биз менен бирге олтурбай кетип калганына өкүнөм, эгер кетпегенде ал, дүйнө жүзүндө 
жортуулдап жүрүүчү рыцарлар болгон эмес. жана жок деп ойлоо менен албетте терең жаңылып 
жатканына өзү ынанат эле. Эгерде мына ушул сөздөрдү Амадис же болбосо жортуулдап 
жүрүүчү рыцарчылыктын сан жеткис өкүлдөрүнүн бири укчу болсо, анда поп абдан жаман 
абалга дуушар болор эле. 

— Кудай урсун, нак ошондой болот эле,— деди Санчо.— Ал өзүнүн кылычын кынынан 
сууруп алып как башка чапканда, анардай же коондой кылып экиге тең бөлүп таштайт эле. 
Алар мындай кытыгылап сүйлөгөндү көтөрө албай турган адамдар. Эгерде Рейнальдо 
Монтальбанский жанакы таксырдын чеченсип былжырап сүйлөгөн сөзүн укчу болсо, анда 
оозундагы тиштерин күбүп салып, үч жылга чейин сүйлөтпөй коёт эле деп оозума каргыш 
алууга даярмын. 

Санчонун сүйлөгөн сөзүн угуп герцогиня аябай ыкшып күлдү, ат кошчусу таксырынан 
бетер эселек жаш кызык адам көрүндү. Чыны, биздин досторубуз менен кездешкендердин 
бардыгы тең мына ушул ойдо болушту. 

Ошентип дон Кихот тынч алды, тамак ичилип бүттү, столдун үстүндөгүлөр жыйналып 
алынды. Ошол кезде төрт кыз кирип келишти: биринчисинин колунда күмүш чылапчын, 
экинчисинин колунда кумура, алда күмүш, үчүнчүсүнүн ийнинде апаппак болгон эки сүлгү 
арта салынган, ал эми төртүнчүсү болсо жеңин чыканагына чейин түрүп, бир тоголок 
неополитан самынын кармап алыптыр. Биринчи кыз чылапчынды шап эле дон Кихоттун 
сакалынын астына алып келип тосту. Мындай урматка биздин рыцарь аябай таң калды. Бирок, 
бул жакта кол жуубай сакалды жууй турган салты бар экенго деп ойлоду. Мына ошондуктан ал 
үн дебей туруп ээгин сунду; ошол замат эле кумурадан суу куюлду, ал эми колуна самын 
кармап турган кыз болсо, анын ээгин гана эмес көзүн да, бетин да самындап жиберди. Ал кыз 
абдан чебердик менен самындагандыктан ак көбүк лапылдап жааган кардай туш-тушка түшүп 
жатты. Дон Кихот айла жоктон көзүн жумду. Герцог менен герцогиня күтүлбөгөн жерден 
болгон бул ишке кызыгып жана айран-таң калып карап турушту, анткени кожоюндары айтпаса 
деле кыздар өздөрү ушундай кылып жаткан болучу. Ошол кезде дон Кихоттун бети-башы 
самындын көбүгүнөн көрүнбөй калды, алиги кыз болсо суу түгөнүп калды дегендей түр 
көрсөтүп кумураны колуна берип курбусун сууга жиберди да, рыцарды бир аз сабыр кыла 
туруңуз деди. Ал кыз макул болуп чуркап кетти, ал эми дон Кихот болсо көбүккө оронуп чыдап 
олтура берди. Адамдын күлкүсүн келтире турган мындан башка кебетени ойлоп табууга 
мүмкүн эмес эле. Капкара болгон мойнун созуп, эки көзүн жумуп, ак көбүккө бөлөнүп 
олтурганын биердегилердин бардыгы тец унчукпай карап олтурушту. Аны карап олтурушуп эч 
кимдин күлбөгөнү таң кала турган иш. Ушул кызык тамашаны ойлоп тапкан кыздар жакты 
карабай көздөрүн жерге салып тура беришти; кыздар өздөрүнүн таксырларына карагандан 
коркушту, ал эми кожоюндары болсо: алардын өз алдынча тентектик кылгандары үчүн жазалаш 
керекпи же ушундай күлкү келерлик эмени ойлоп чыгаргандыктары үчүн сыйлоо керекпи деп, 
эмне кылаарын билбей жатышты. Акыры алиги сууга кеткен кыз кайтып келди да дон Кихотту 
жуунтуп бүтүштү; колуна сүлгү кармап турган кыз рыцардын бетин сүрттү; алардын төртөө 
ызаат кылып туруп кетмек болушту. Бирок кыздардын бул кылган ишин атайылап уюштурган 
экен деп билип койбосун деп чочулап герцог, чылапчын кармап турган кызды чакырып алып: 

— Эми мени жуугула, бирок сууңар жетпей калып жүрбөсүн байкагыла,— деди. 
Митаам жана айлакер кыз басып келди да, чылапчынды дон Кихотко ээгине тоскондой эле 

герцогдун ээгине алып келип тосо койду. Берки кыздар жакшылап бетин жууп, сүлгү менен 
сүртүп, анан кетип калышты. Эгерде кыздар дон Кихотту кандай кылып жууган болсо, мени да 
нак ошондой кылып жуубаса аларды жазалайт элем деп герцог кийинчерээк айтты. Бирок 
кандай кылуу керек экенин биле коюшту да, анын бетин жакшылап самындап жиберишти. 
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Санчо бул бет жууган окуяга абдан көңүл коюп карап туруп, анан өзүнчө мындай деди: 
— Шайтан алгыр! Бул элде жалаң гана рыцарлардын эмес, алардын ат кошчуларынын да 

сакал-мурутун жууй турган салт болушу мүмкүн. Андай болсо, абдан жакшы болоор эле деп 
алдага ант берем. Эгерде анын артынан сакал-мурутумду да кырып берсе андан да сонун 
болоор эле. 

— Сиз эмне деп күңкүлдөп жатасыз Санчо? — деди герцогиня. 
— Иштин жайы мындай сеньора,— деп жооп берди ал,— менин билишимче төрөлөрдүн 

үйүндө тамактан кийин меймандардын колуна суу берчү эле, бирок сакал-мурутун жууганды 
уккан эмесмин. Бирок бул салт ат кошчуларга да тиешелүү болсо, анда абдан жакшы салт экен 
деп ойлойм. 

— Санчо достум, кайгырбай эле кой,— деп жооп берди герцогиня,— менин кыздарым 
сизди жууп тазаламак түгүл, кир-коогуңузду да жууп берет, ошондой кылууга мен буйрук 
берем. 

— Эгерде алар менин сакал-мурутумду жууп берсе, анда мен ага абдан ыраазы болом, ал 
эми андан ары эмне болоорун алда таала өзү көрсөтө жатаар. 

— Дворецкий, Санчонун коюп жаткан талабы эсиңизде болсун, анан аны жакшылап туруп 
орундатып бериңиз,— деди герцогиня. 

— Сеньор, Санчого кызмат кылууга даярмын деп жооп берди дворецкий. Ушундай деп 
айтты да Санчону ээрчитип алып тамак ичкени кетти, ал эми герцог, герцогиня жана дон Кихот 
үчөө согуш ишине жана жортуулдап жүрүүчү рыцарчылыкка тиешелүү болгон ар түрдүү 
нерселер жөнүндө аңгемелешип столдун жанында олтура беришти. 

Герцогиня дон Кихоттон сеньора Дульсинея Тобосскаянын өңү-түсүн сүрөттөп айтып 
бериңизчи деп сурады, анткени имиш-имишке караганда дүйнө жүзүндө андай сулуу жок 
болушу керек. 

Герцогинянын өтүнүчүн угуп туруп, дон Кихот күрсүнүп коюп, мындай деди: 
—Жакында эле сыйкырланып кубулуп кетип, анын элеси менин эсимен чыгып кетпеген 

болсо, анда албетте мен сиздин өтүнчүңүздү орундатат элем. Ал бир өтө зор бактысыздык 
болду, ошондуктан анын өңүтүсүн сүрөттөп айтып олтурганча, аны кошуп улуп-уңшуп 
ыйлашым керек. Сизге айтып коёюн, колун сүйүп анан үчүнчү жолу жортуулга чыгууга 
ыразылыгын алуу үчүн мындан бир нече күнү мурда мен аны издеп бардым. Бирок мен өзүмдүн 
издегеними тапкан жокмун; сыйкырланып калыптыр, принцесса дыйкандын кызына айланып 
кетиптир, ченде жок сулуу—жинди кыз болуп калыптыр, мурда периште болсо эми шайтан 
болуптур, бал тилдүү кыз, обу жок орой неме болуптур, сымбаттуу бийкеч эмес, секелендеген 
эле бирөө болуп калыптыр, бетинин жаркыраган нуру өчүп, караңгы түнгө айланыптыр, бир сөз 
менен айтканда Дульсинея Тобосская кыштактын бир карапайым кызы болуптур да калыптыр. 

— Кудай сактай көр! — деп герцог катуу кыйкырып жиберди. —Кулак угуп, көз көрбөгөн 
мындай кара мүртөздүк ишти ким кылыптыр? Айкөл адамдар анын ар-намысын сактап жүрсө, 
элди, жерди кубандырып, көңүлүн ачып, шаттыкка бөлөгөн сулуудан дүйнө жүзүн айрыган ким 
экен? 

— Ким дейсизби? — деп жооп берди дон Кихот. — Менин эрдик иштериме көз артып жана 
артымдан калбай ээрчип жүргөн кара мүртөз сыйкырчылардын бирөө болбогондо ким болмок 
эле? Алар чынчыл адамдардын ийгиликтүү ишин каралоо жана алдамчылардын ишин 
көтөрмөлөө үчүн дүйнө жүзүнө жаралып калган сыйкырчылар. Сыйкырчылар мени 
куугунтуктап келишти, мени куугунтуктап да келатышат, мени жана менин рыцардык зор 
иштеримди терең зынданга салып жок кылып жибермейинче алар мени куугунтуктай беришет. 
Алар менин турган жеримди билишет, ошондуктан өздөрүнүн соккуларын нак ошол жакты 
көздөй урушат. Жортуулдап жүрүүчү рыцардын айымын карактап кетүү — анын жарык 
дүйнөнү көрүп турган көзүн алып кеткен менен жана ичүүчү тамагын алып кеткен менен 
барабар. Ашык-жарынан айрылган жортуулдап жүрүүчү рыцарь жалбырагы жок даракка, 
негизи жок курулган имаратка жана тийгизген заты жок көлөкөгө окшойт деп мен мындан 
мурда бир нече жолу айткам жана эми да кайталап айтам. 

— Мунуңуз дурус эмес деп айтууга болбойт, — деди герцогиня. — Эгерде сеньор дон 
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Кихот жөнүндө айтылып жүргөндөрүн бардыгына тең ишене бере турган болсок, анда, 
урматтуу таксыр, сиз сеньора Дульсинеяны эч убакта көргөн эмессиз. Ченде жок сулуу 
Дульсинея дүйнөдө болгон эмес, аны сиз өзүңүз гана ойлоп, фантазиялап жүргөн нерсе 
дешетко. 

— Бул жөнүндө көп нерсе айтууга туура келет эле, — деп жооп берди дон Кихот. — 
Дульсинеянын дүйнө жүзүндө бар же жок экенин, ойдогу же колдогу нерсе экенин бир кудай 
өзү гана билет. Акыры деги иштин мааниси анда эмес. Эмнеси болсо да мен өзүмдүн ашык-
жарымды бардык жакшы сыпатка бөлөнгөн, сулуулардын сулуусу, текеберчилиги жок, ары 
сыпайы, ары адептүү, сылык жана жакшы тарбыя көргөн, акырында тектүү жерден чыккан деп 
ойлойм. 

— Сиз туура айтасыз, — деп жооп берди герцог, — бирок өзүмдүн оюмду айтып бүтүүгө 
сеньор дон Кихот мага руксат берер дейм. Албетте, Дульсинея дүйнө жүзүндө бар, жана 
дүйнөдө андай сулуу аял жок. Бирок, өзүнүн теги жагынан алганда, рыцарлар жөнүндө 
жазылган романдарда көп айтылчу атагы чыккан айымдарга, маселен Орианага, Аластрахареяга 
же Медасимага салыштырууга болбойт. 

— Буга мен макул эмесмин, анткени Дульсинея өзүнүн иши менен аты чыккан кыз,— деп 
жооп берди дон Кихот.—Жакшы сапат гана адамды жагалдандырат, теги жупуну, бирок жакшы 
сапаты бар адам атакка жана жамандарга караганда урматка ээ болот. 

— Сеньор дон Кихот, — деди герцогиня, — айткан сөздөрүңүз сиздин даанышман 
экениңизди далилдейт. Сиз мени ынандырдыңыз, ошондуктан мен бүгүнкү күндөн баштап 
Дульсинея Тобоескаянын дүйнө жүзүндө бар экенине жана анын айдай сулуу, атактуу экенине 
жана сеньор дон Кихот сыяктуу даңктуу рыцарь ал үчүн кызмат кылууга татыктуусулуу экен 
деп өзүм да ишенем жана айланамдагылардын бардыгын тең ишендирем. Дульсинеяны мактай 
турган мындан артык сөзүм жок. Бирок ошондой болсо да мен бир нерсеге шектенем: сиздин 
жазган катынызды сеньора Дульсинеяга алып барганымда, ал калбыр менен эгин тазалап 
олтурган экен дейт, Санчо Панса, — мына ушул эле анын тегинин ардактуу экенине шек 
келтирет. 

Дон Кихот уялбай эле төмөнкүдөй жооп кайтарды: 
— Улуу даражалуу, сизге эскертип айтып коёюн, мага душман болуп жүргөн сыйкырчылар 

жарык дүйнөдө жандан артык көргөн ашык жарыма кол салышып жамандык кылышты. 
Дульсинеяны куугунтуктоо менен менин кендирими кескилери келишет, анткени мен ал үчүн 
бул жалган дүйнөдө жашап жүрөм. Менин ат кошчум жазган катымды алып барган кезде 
сыйкырчылар ошол замат эле, элек менен эгин тазалап жаткан дыйкандын борбойгон кызына 
айландырып жиберген. Баса, анын элеп жаткан даны чыгыштын бермети экенине шек кылбайм. 
Менин мына ушундай деп айтканымдын чын же жалган экенин улуу даражалуу сиз өзүңүз айта 
жатарсыз. Мен жакын арада эле Тобосодо болдум, бирок Дульсинея турган сепилди издеп эч 
таба албадым. Бирок менин ат кошчум Санчо эртеси күнү эле аны өзүнүн кадимки кебетесинде, 
башкача айтканда дүйнө жүзүндө биринчи сулууну көрүптүр. Ал менин көзүмө борбойгон жана 
дыйкандын кейпи жаман кызына, анын үстүнө чынында дүйнө жүзүндөгү акыл жыйылып калса 
да келесоо сыяктуу элестеп көрүнгөн эле. Бирок мен сыйкырланбагандан кийин, демек 
Дульсинеяны сыйкырлап азап тарттырып койгон; демек менин душмандарым аны сыйкырлап 
өч алышкан, ошентип мен аны сыйкырдан куткарып, мурдагы калыбына келтирмейинче бүт 
өмүрүм ый менен өтмөкчү. Мына ошондуктан Санчонун эгин тазалап жатыптыр деген сөзүнө 
таң калууга болбойт. Менин көзүмө Дульсинеяны кубултуп башка кылып көрсөткөндөн кийин, 
ага башка болуп көрүнгөндүгү таң каларлык иш эмес. Дульсинеянын теги ары атактуу, ары 
ардактуу. Дүйнө жүзүндө менин сеньорамдын таалайындай таалай жок, анткени Елена менен 
Троянын, Кова80 менен Испаниянын даңкы чыккан сыяктуу, анын ысмы менен өзүнүн туулуп-
өскөн шаарынын даңкы чыгып кылымдарга калат. Анын үстүнө улуу даражалуу сеньора, 
качандыр бир кезде жортуулдап жүрүүчү рыцарларга кызмат кылган ат кошчулардын ичинен 
Санчо Панса эң тамашакөйлүү экенин сизге айтып коёюн. Анын жөн эле аңкоолук менен айтып 
салганы шибеге менен сайып алгандай өтө курч чыгат: кээде куулук кылганда митайым эме 
экен деп эсептөөгө болот, кээде эчтекеге түшүнбөгөн дөдөй болуп калат. Ал айтылган сөздүн 
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бардыгына шектенет да, кайта тескерисинче бардыгына ишенип калат; ал кээде менин көзүмө 
акмакчылыктын барып турган жерине жеткендей болуп көрүнөт да, кайта асманга учуп 
кеткендей боло түшөт. Бир сөз менен айтканда бүтүндөй бир шаарды үстөк кылып берсе да, 
мен аны башка ат кошчуга айрыбаштагым келбейт. Бирок ошондой болсо да улуу даражалуу 
сиз сыйлык кылып бермек болгон аралды башкарууга жиберүүнүн кажаты бар, жок экенин 
билбейм. 

Нак ушул жерге келгенде чак-челекей будуң-чаңга аралаш чыккан ачуу кыйкырык герцог, 
герцогиня жана дон Кихот үчөөнүн ортосундагы аңгемени күтүлбөгөн жерден бөлүп жиберди. 
Таза жүз аарчыгычтын ордуна мойнуна бир булганч чүпөрөк байлап алып үрөйү учуп, коркуп 
Санчо энтигип, күшүлдөп-бышылдап бөлмөгө кирип келди, анын артынан ашканада иштеген 
бир нече бала кирип келди. Ал балдардын бири ичинде жуунду суусу бар чылапчынды 
Санчонун ээгине алып келип тосо койду. 

— Балдар, мунуңар эмнеңер? Бул эмне дегендик? Бул кайрымдуу кишиден эмне талап 
кыласыңар? Мунуңар кандай? Бул кишинин губернатор болуп дайындалганын силер унутуп 
койдуңарбы? — деп сурады герцогиня. 

Буга ашпозчу—сакал алгыч мындай деп жооп берди. 
— Бул сеньор, биздин салтыбыз боюнча сакалын жуугусу келбей койду. Ал, таксыр герцог 

менен өзүнүн таксырынан үлгү алгысы келбеди. 
— Калп айтпа, жуудургум эле келет, — деп кыжырланды Санчо,— бирок мен сүлгү 

агыраак, суу тунугураак жана сенин колуң тазараак болсо дейм. Аны мөлт-мөлт эткен тунук суу 
менен жууп, мага жуунду суу алып келгидей таксырым экөөбүздүн ортобузда анчалык деле чоң 
айырма жок. Ар кандай өлкөлөрдөгү жана княздык сепилдердеги элдин салты эч кимге зыян 
келтирбей тургандай болгондо гана жакшы болот, ал эми бул сакал-мурут жууган үрп-адат 
болсо өзүн-өзү шапалак менен сабагандан жаманго. Менин сакалым таптаза, ошондуктан 
мындай кылып жуубай эле койгула; эгерде кимдир бирөө жармаша турган болсо, анда мен аны 
төбөдөн ары бир койсом, баш сөөгу жарылып кетет. Мына ушинтип кишинин эки бетин 
самындап урмат кылуу маскаралагандыкты көрсөтөт. 

Ашканада иштеген балдардын Санчого кылган тамашасы дон Кихотко жаккан жок. 
Ошондуктан булардын кебине кийлигишейин дегенсип, ал герцог менен герцогиняга жүгүнүп, 
ызаат кылып туруп, малай балдарды кекетип, мындай деди: 

— Эй, сеньорлор-жигиттер бул адамга тийбей, жайына койгула да, келген жагыңарды 
көздөй же каалаган жагыңарга карай кете бергиле. Менин ат кошчум башкалардан кир эмес, 
ошондуктан жуунду суу куюлган чылапчын ага ылайык келген идиш эмес. Менин айткан 
акылымды уккула да, ага жабышпагыла, анткени ал да, мен да мындай тамашаны жакшы 
көрбөйбүз. 

Ал эми Санчо болсо өзүнүн таксырынын сөзүн жөнөтүп мындай деди: 
— Үйү жок селсаяктар менен гана ушундай тамаша кылууга болот, эгерде мен ушуга 

чыдасам, анда азыр күн эмес эле, түн болгону. Мейли тарак алып келип, сакалымды тарасын, 
эгерде чачымдын ичи кир болсо, анда койдун жүнүн кырккандай чачымды алып таштоого да 
макулмун. 

Ушул жерге келгенде, алигиче күлүп жаткан герцогиня кепке аралашты: 
— Санчо Пансанын айтканы абдан туура; айтор ал эмне деп айтса да, аныкы дайыма туура 

болот. Ал жуунгум келбейт деп жатат. Эгерде биздин салтыбыз ага жакпай турган болсо эмне 
кыласыңар, мейли ал өзүнүн иши, а силер тазалык сактоочу кызматкерлер мындай сеньорго 
жана мындай сакалга таза алтындан жасалган чылапчын менен кумуранын ордуна жуунду 
куюлган дагараны жана немецтик ак сүлгүнүн ордуна ашкананын кир сүлгүсүн сунуу менен өтө 
алаңказар мамиле кылгансыңар. Эгерде, жортуулдап жүргөн рыцардын ат кошчусуна 
өзүңөрдүн көз артканыңарды билдирип койгон силер кандай жаман адамсыңар! 

Ашкананын пикаролору81 гана эмес, сепилдин ичиндеги жигиттин өзү да герцогиня чын 
айтып жатат—деп, ойлоп калды. Алар ошол замат эле Санчонун мойнундагы кир сүлгүнү чечип 
алып, уялган бойдон жолго түшүштү. Санчо болсо коркунучтан кутулганын көрдү да, 
герцогинянын алдына келип тизелеп олтура калып төмөнкүдөй деди: 
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—Улуу сеньорадан дайыма улуу иштерди күтүүгө болот. Улуу даражалуу сиздин мага 
болушкандыгыңыз үчүн мен аны акташым керек, ал үчүн сиз мени тезирээк жортуулдап 
жүрүүчү рыцарь кылып жарыялаңыз. Улуу сеньора, ошондо мен бүт өмүр бою сизге кызмат 
кылып бере алам. Мен карапайым дыйканмын, Санчо Панса, деп аташат, аялым, балдарым бар, 
мен ат кошчумун, бирок улуу даражалуу сизге пайда келтире ала турган бирдеме колуман 
келсе, сиз бир ооз эле сөз айтсаңыз, анда мен аны аткарууга даярмын. 

— Адептүүлүктү эң жакшы мектептен үйрөнүп чыккандыгың көрүнүп турат, — деди 
герцогиня. — Таксыр дон Кихоттун шакирти экен деп ар бир адам билет. Мындай таксыр менен 
мындай кызматкердин даңкы таш жара берсин. Санчо өйдө болуңузчу. Ушундай 
адептүүлүгүңүз үчүн, сизди тезирээк губернатор кылып дайындоо жагын күйөөм герцогдон 
сурайм. 

Ушуну менен аңгеме аяктады. Дон Кихот тамактан кийин жатып эс алууга кетти, герцогиня 
болсо Санчодон, эгерде уктагыңыз келбесе тамактан кийин убактыңызды мени менен, жана 
менин кыздарым менен бирге өткөрүңүз деп суранды. Чынын айтсам—жайында түшкү тамакты 
ичкенден кийин төрт саатча уктап алчу адетим бар, деп жооп берди Санчо. Бирок, сиздин 
көрсөткөн урматыңыз үчүн таптакыр уктабай коюуга да даярмын. 

Ушул сөздөрдү айтуу менен ал өзүнүн ичип жаткан тамагын бүтүрүүгө кетти. 
Тамагын ичип бүткөндөн кийин убадалуу Санчо дароо эле герцогиняга.жетип келди. 

Герцогиня ага менин жаныма жакын келип жапыс орундукка олтур деп сунуш кылды. Бирок 
Санчо кадимки жакшы тарбыя көргөн адамдай болуп ага болбрй койду. 

Сиз болочок губернатор сыяктуу менин жаныма келип олтура бериңиз, ал эми ат кошчу 
сыяктуу сүйлөй бериңиз, мына ушул эки наамдын өзү, өзүңүздүн креслоңузга барып олтурууга 
укук берет. Санчо эки ийнин күйшөп коюп, герцогинянын айтканы боюнча жанына келип 
олтурду, герцогинянын кыздары менен кызматкер-аялдары аны курчап алып, эмне айтар экен 
дешип жымжырт болуп күтүп калышты. Герцогиня биринчи болуп сөз баштады: 

— Азыр биз өзүбүз жалгызбыз жана биздин айткан сөздөрүбүздү өзүбүздөн башка эч ким 
укпайт, ошондуктан сеньор губернатор Дульсинея Тобосская жөнүндөгү менин шек кылган кээ 
бир жерлеримди чечип берсе дедим эле. Асыл Санчо, сиз баарынан мурда мына муну айтып 
бериңизчи: сеньора Дульсинеяны өзүңүздүн көзүңүз менен көрбөгөндөн кийин жана ага дон 
Кихоттун эч бир катын алып барып бербегенден кийин, сеньора Дульсинеянын берген жообу 
деп, ал эгин тазалап жатыптыр дегенди ойдон чыгарып айтууга кантип батындыңыз? Мунун 
бардыгы тең ченде жок сулуу Дульсинеянын даңкына шек келтирип, баркын кетире турган 
жана ак ниет ат кошчунун сапатына жана ишеничтүүлүгүнө карама-каршы келген алдоо 
эмеспи. 

Бул сөздөргө кулак салып угуп туруп Санчо унчукпай өйдө орундуктан турду, беш 
манчаларын эриндерине алып келип, бөлмөнүн ичин бир айланып, терезенин пардаларына көз 
жүгүртүп чыкты. 

— Сеньора, биздин сөзүбүздү эч кимдин укпасына көзүм жеткенден кийин эми мен сиздин 
берген сурооңузга тайсалдабай коркпой туруп эле жооп берем жана ачыгын айтып коёюн, 
менин таксырым дон Кихотту акылынан ажырап келесоо болгон киши деп эсептейм. Чыны, ал 
кээде жүйөлүү сөздөрдү сүйлөйт, шайтандын өзү да андан жакшы сөздөрдү сүйлөй албайт, 
чынын айтканда анын келесоо экенине ишенем. Мындай деген ой менин башыман орун 
алгандан кийин, Дульсинеянын жообу же анын укмуштуу болуп сыйкырлангандыгы сыяктуу ар 
кандай сөздөрдү ага сандырактап айта берем. Мен жакын арада эле Дульсинея сыйкырланып 
калыптыр деп өзүмдүн таксырымы ынандырган болчумун, бул болсо алмурут жыгачына, кара 
өрүк чыгыптыр деген кандай чындык болсо, ал да дал ошондой чындык болот. 

Герцогиня Санчодон Дульсинеянын сыйкырлангандыгы жөнүндөгү жоболоң жөнүндө 
баяндап бергин деп өтүндү, Санчо болсо өзүнүн сөзүн угуп олтургандарды кызыкка батырып, 
иштин нагыз болгон чындыгын дал өзүндөй кылып айтып берди. Бирок моокуму канганча 
күлүп болгондон кийин герцогиня мындай деди: 

— Асыл Санчонун аңгемеси мени бир нерсеге шектентти. Макул дон Кихот Ламанчскийди 
эселек жана акылсыз деп эле коёлу. Бирок, мунун баарын тең биле туруп анын сандырактап 
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берген убадасына ишенип Санчо Пансанын ага кызмат кылып жүргөнү кандай? Демек ал, 
өзүнүн таксырынан ашып түшкөн эселекго дейм. Мына ошондуктан, аралды башкаруу ишин 
ушундай адамга ишенип берүүгө болобу же болбойбу? деп мен өзүмдөн-өзүм сурап жатам. 
Анткени өзүн-өзү башкара албаган адам, аралды кантип башкара алат? 

— Кудай урсун, сеньора, — деп жооп берди Санчо,—сиздин шек кылганыңыз абдан туура. 
Эгерде мен акыл-эстүү адам болсом, анда мен дон Кихотту эчак эле таштап кетип калбайт 
белем. Бирок менин тагдырыма туш келген мындай иш бар: Өзүмө-өзүм эчтеке кыла албайм, 
мен аны таштап да кете албайм, анткени биз жердешпиз, бир кыштактанбыз, мен анын туз-
даамын татып нанын жегем, мен аны жакшы көрөм, ал мына ошону сезип өзүнүн кодиктерин 
мага сыйлык кылып берген болчу. Анан иштин чыны, мен ак жүргөн кишимин, ошондуктан 
бизди мүрзөнүн темир күрөгүнөн башка эч нерсе ажырата албайт. Эгерде улуу даражалуу сиз 
мага аралды бергиңиз келбесе, айла канча, алда таала мени бечара кылып жараткан бойдон кала 
берем да. Талаа торгойлорун алда таала өзү асырайт, сылап-сыйпап багат, ал эми кылчык 
жүндөн токулган төрт кез нооту, уяң жүндөн токулган төрт кез ноотуга караганда жакшы 
жылытат. Аралды бербегениңиз балким менин өзүмө да пайда берер, анткени мен акмак болсом 
да: тоонун чокусунда турса кумурскага да канат бүтөт деген макалды түшүнөм. Балким, 
губернатор Санчого караганда, ат кошчу Санчо эртерээк көккө көтөрүлүп кетсе ажеп эмес. Бул 
дүйнөдөн кеткенден кийин бизди кара жерге көөмп коюшат, ошентип падышанын да, 
жалчынын да жүрөр жолу бир гана жалгыз аяк жол. Папа тирүү кезинде чиркөөнүн 
кызматкерлеринен даражасы алда кайда жогору болгону менен дүйнөдөн кайткандан кийин, 
чиркөөнүн кызматкеринин мүрзөсүнө канча сөөм жер керек болсо, папанын мүрзөсүнө да 
ошончолук жер керек. Ошондуктан мен кайталап айтып коёюн, эгерде улуу даражалуу сиз мени 
дөдөй деп эсептеп, мага аралды сыйлык кылып бергиңиз келбесе, мен ага тырмактай да 
тарынбайм, кайта өзүмдүн акылдуу экенимң далилдейм. Анткени мен: кресттин арт жагы 
бүтүндөй шайтанга толгон, жылтылдагандын баары эле алтын эмес деген макалдарды билем. 
Эгерде эски ырларда туура айтылган болсо, дыйкан Вамбаны82 соко айдап жүргөн жеринен 
Испаниянын королунун тактысына алып барып олтургузуп койгон экен, Родригонун байлыгын 
тартып алып, аны бөөн-чаяндын ичине алып барып таштап салыптыр. 

Герцогиня Санчонун айткан сөздөрүнө жана макалдарына таң калбай коё албады. 
— Эгерде рыцарь убада кылса, өзүнүн жанынан кечип жиберсе да аны орундатууга аракет 

кыла турганын асыл Санчого белгилүүдүр, — деди герцогиня. — Герцог менин жубайым —ал 
барып турган рыцарь, ошондуктан бүткүл дүйнө жүзүндөгү көрө албастар жана кара мүртөстөр 
каршы чыккан күндө да ал өзүнүн берген убадасын орундатат. Ошентип, Санчо сиздин 
ындыныңыз өчпөсүн. Өзүңүз күтпөгөн мезгилдин ичинде аралыңыздын жана мамлекетиңиздин 
тактысына алып барып сизди олтургузуп коёт. Меи сизден бир гана иш жөнүндө өтүнөм: сизге 
көз каранды болгон адамдарды адилеттүүлүк менен башкарыңыз, анткени алардын баары тең ак 
ниеттүү жана кеңпейилдүү адамдар. 

— Адилеттүү башкаруу жөнүндө менден өтүнүп сурабай эле коюңуз, — деп жооп берди 
Санчо, — аткени мен боорукер болуп туулупмун, анын үстүнө мен кедей-кембагалдарга жаным 
ачыйт; кимде-ким камырды өзү жууруп, өзү нан бышырса анын көмөчүн уурдабайм. Мен—
далайды көргөм, ошондуктан кимдин кандай ышкырганын билип турам, керек болгон учурда 
көзүмдү сүртүп ача алам, көз алдымда чычкан жөргөлөп жүрсө чый-мыйым чыгып кетет, 
анткени кайсы кепич бутумду өйкөп жатканын билем. Мен муну айтып жаткан себебим бар, 
мээрман адамдарга кол берем, жардам кылам, ал эми кара мүртөз адамдарга дарбаза жабык, 
карааныңы көрсөтпөй жогол дейм. Эл башкаруу ишиндеги эң негизги иш, иштин башталышы 
деп ойлойм. Губернатордук орунда бир-эки жума болгондон кийин, соконун соңунда сороюп 
жүрүп жер айдаган дыйкан эмес, мыкты губернатор болуп калышым мүмкүн. 

— Сен дурус айтасың Санчо, — деп жооп берди герцогиня, — элдин баары эле окумуштуу 
болуп туулбайт, кала берсе эпископтор да карапайым адамдар жуурулган камырдын өзүнөн 
жуурулат. Бирок Дульсинея жөнүндөгү аңгемеге кайрылалы. Санчо сен өзүң кайырмакка түшүп 
калгансың го деп ойлойм. Ал өзүнүн таксырын, сулуу келбети өзгөрүлүп сыйкырланып 
кетиптир, ошондуктан аны таануга болбойт деп ынандырып койгон. Бирок бул митаамдык дон 

www.bizdin.kg



Кихоттун артынан аңдып жүргөн сыйкырчы анык деп ишендирип коюптур. Эшекке секирип 
минген дыйкандын кызы, Дульсинея Тобосская экенине менин көзүм жетип турат. Кең пейил 
Санчо өзүнүн таксырын алдайм деп ойлоп өзү алданып калган тура. Өз көзүбүз менен көрбөгөн 
нерсеге эч убакта шектенүүгө жарабайт. Сеньор Санчо Панса, билип коюңуз, дүйнө жүзүндө 
эмне болуп жаткандыгын баяндап айтып берип тура турган биздин сыйкырчыларыбыз бар. 
Сабыр кылыңыз ойдо жок турган кезибизде Дульсинея өзүнүн мурдагы кейпине келип 
жаркыраган сулуу болуп көзүбүзгө көрүнүп калаар. Ошондо сиз өзүңүздүн 
жаңылышкандыгыңызды көрө жатарсыз. 

— Андай болушу мүмкүн, — деп жооп берди Санчо. — Эми ал гана эмес, Монтесинос 
үңкүрү жөнүндө менин таксырымдын айткандарына да ишенүүгө даярмын, таксырымдын 
айтканына караганда ал үдкүрдөн сеньора Дульсинея Тобосскаяга кезигиптир, анын үстүндөгү 
көйнөгү алиги мен сыйкырлап коёрдогу кийип жүргөн көйнөгү экен. Чынында эле, бул сыяктуу 
айла-амалды мен сыяктуу чолок акылдуу адамдын колунан келет деп ойлоого болобу? Анын 
үстүнө чындыкка жанашпай турган ойдон чыгарып айтылгандарга ишене бере тургандай менин 
таксырым да абдан эле акылсыз адам эмес. Бирок, улуу даражалуу герцогиня, сиз мени бир кара 
ниет адам экең деп ойлоп калбаңыз. Таксырым мени көк ала койдой кылып союп коёбу деп 
коркконуман мына ушундай алдоо жолуна түшкөм. Бирок мен аны кырсыкка учуратайын деп 
ойлогсн эмесмин. Демек, ушунун бардыгы тең жаалдуу сыйкырчы ушундай кыл деп түрткүлөсө 
керек. Улуу даражалуу сиз түшүнбөсөңүз мен муну өмүрүмдө эч убакта ойлоп кыла албайт 
элем. 

— Ал эми, жогору жакта өзүңүз айткан Моңтесинос үңкүрүндө эмне болгонун айтып 
бериңизчи Санчо. Ал жөнүндө билүү мен үчүн өтө кызык болоор эле. 

Санчо ал окуя жөнүндө баштан-аяк толук баяндап берди. Анын сөзүн көңүл коюп угуп 
отуруп, герцогиня мындай деди: 

—Эми баары тең түшүнүктүү. Тобоссодон кетерде Санчо көргөн дыйкандын кызын 
үңкүрдөн кезиктирдим деп улуу дон Кихот айтып далилдеп тургандан кийин, демек ал кадимки 
Дульсинеянын өзү, демек сыйкырчылар өтө митаам жана абдан шамдагай болгону ошол. 

— Мен да ошону айтам, — деп Санчо Панса анын сөзүн жөндөдү.— Эгерде сеньора 
Дульсинея Тобосская сыйкырланган болсо, анда өзүнө гана жаман. Бирок мен өзүмдүн 
таксырымдын душмандарына каршы талаш-тартышка түшкүм келбейт; анткени алар өтө көп, 
анын үстүнө тажаалдуу болушу керек. Чынын айтсам мен дыйкандын кызына кезиккем, албетте 
мен аны дыйкандын кызы деп эле ойлогом. Эгерде ал Дульсинеянын өзү болсо, анда менин 
кандай ишим бар, айтарым ушул. 

— Мен сиздин айтканыңызга жан-дилим менен ишенем, — деп жооп берди герцогиня. — 
Ал эми сиз жатып эс алгыңыз келсе, анда барыңыз Санчо, а мен өзүмдүн жарым менен сизди 
губернатордукка тезирээк дайындагын деп сүйлөшөйүн. 

Санчо герцогинянын колун дагы өптү да, өзүмдүн уулумдан кем көрбөгөн сурума 
көзүңүздүн кырын сала көрүңүз деп өтүндү. 

— Сурум дегениңиз эмне? — деп сурады герцогиня. 
— Менин эшегим, — деп жооп берди Санчо. — Мен аны эшек деп айтпас үчүн «сурум» деп 

коём. Биз бул жерге келген кезде мына бу турган бийкечтен эшегиме көз салып туруңуз деп 
өтүнгөн элем, бирок мен аны кейпиң жаман кемпир деп кемсинтип айткансып өзүмдү балээге 
салды: бирок менимче, бул сыяктуу кыздар дворецтин ичинде кербезденип олтура бербестен, 
малга көз салып багып турса жакшы болоор эле деп ойлойм. 

— Чочулабай эле коюңуз, сеньор Панса,— деп жооп берди герцогиня,— сиздин суруңузга 
көз салууну мен өзүмө милдет кылып алам, эгерде ал Санчо үчүн ошончолук эле кымбат болсо, 
анда мен аны көздүн карегиндей эле сактайм. 

— Эгерде аны атканага алып койсо, жакшы болор эле, — деп жооп берди Санчо, — анткени 
улуу даражалуу сиз мындай түйшүктү өзүңүзгө жүк кылып алууга ал да, мен да татыктуу  

 
 

www.bizdin.kg



 
 
 
 
 

 
 

эмеспиз. Сизге эшектин камын көргөзүп койгондон көрө өзүмдү канжар менен кескилеп салса 
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макул болом. Адептүүлүк жагынан тузун кемитип койгондон көрө, тузун ашырып жиберген 
артык деп менин таксырым айта берсин, бирок эшек менен ат жагынан алганда тузун ашырууга 
болбойт. 

— Аны өзүңүз губернатор боло турган аралга кошо ала кетиңиз, — деди герцогиня, — 
анткени ал жерде өз эркинче жем, чөп берип, бош коёсуз. 

— Улуу даражалуу сеньора герцогиня, — сиз мурда кулак укпаган бир нерсени айттым деп 
ойлобоңуз, — деди Санчо. — Губернатордукка эшектерди жибергенин мен бир эмес, бир нече 
жолу көргөм, эгерде мен өзүмдүн сур эшегимди ала кетсем, анда эч кандай жаңылык болбойт. 

Санчонун айткан сөздөрү дагы кайтадан герцогинянын күлкүсүн келтирди. 
Санчону барып жатып эс алгын деп жиберди да, аны менен болгон аңгемесин герцогго 

баяндап берүү үчүн жөнөдү, ошентип экөө рыцарлар жөнүндөгү романдарга толук ылайык келе 
турган бир амалды ойлоп таап, анан аны талкуулап туруп дон Кихотту акмак кылып 
шылдыңдамак болушту.  
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47-Г Л А В А. Мында Дульсинея Тобосскаяны кайтадан калыбына 
келтирүү жолу кантип табылгандыгы жөнүндө баяндалат 

 
Ушул максат менен алар Монтесинос үңкүрү жөнүндөгү дон Кихоттун айткан аңгемесин 

пайдаланышып, биздин досторубузду акмак кылмак болушту (Дульсинеяны сыйкырлап койгон 
жана бардык адамдарды өзү ойлоп чыгарып турса да, Дульсинея Тобосская сыйкырланып 
калыптыр дегенге ишенип калган Санчонун аңкоолугуна герцогиня аябай кубанды). Алар 
кимдин кандай ролду аткаруу керек экендигин күн мурда эле өздөрүнүн кызматкерлерине 
бөлүштүрүп берип, кимдин эмне деп сүйлөп, кандай иштерди кыла тургандыгын үйрөтүп 
коюшту, алар керектүү маска жана кийим-кечелерин даярдап да коюшту. Мына мунун бардыгы 
тең даяр болгондон кийин, герцог бир топ аңчыларды жана мүнүшкөрлөрдү ээрчитип алып таң-
тамашалуу аң уулоого чыкты. Дон Кихотко аңчылардын кийими, ал эми Санчого болсо жука 
ноотудан тигилген жашыл түстөгү кийим даярдалып коюлган. Бир нече күндөн кийин 
айыгышкан катуу согуштарга киришим керек, анда бул кийимдердин такыр кереги тийбейт, 
ошондуктан сүйрөлтүп алып жүрө албайм деп рыцарь мындай кийимден баш тартты. Ыгы 
келген жерде сатып жиберем деп ойлоп Санчо бул кийимди ыракаттанып алды. 

Аң уулоого чыга турган күн келип жеткен кезде дон Кихот өзүнүн соотторун, ал эми Санчо 
болсо герцогдун бергең аңчылар кийүүчү кийимди кийди. Бирок, жакшы ат мингин деп сунуш 
кылып жатса да, ал өзүнүн сур эшегинен айрылгысы келген жок. Герцогиня сонун кийинип 
аябай жасанып чыкты, герцог дон Кихотту урматтап жана тарбия көргөн адам катарында 
өтүнсө да ага карабастан герцогинянын жоргосунун тизгинин кармап турду. Жүрүп олтурушуп, 
алар акыры бийик тоолордун этегиндеги токойдун арасында жаткан айкын жерге туш келишти. 
Аңчылар өз-өз орундарына тарап кеткенден кийин бардык өткөөлдөр жана жалгыз аяк жолдор 
тосулуп, иттер агытылып жиберилди. Өрөөндүн ичн кыйкырык-чууга толуп, иттерди айдактап 
киргенде ал жердеги кишилердин кулактары тунжурап кетти. Герцогиня аттан түшүп, колуна 
найза алып, жапайы камандар гана жүрө турган жалгыз аяк жолго келип туруп алды. Дон Кихот 
менен герцог экөө тең аттан түшүп анын жанына барып туруп калышты, ал эми Санчо болсо 
өзүнүн сур эшегинин үстүнөн түшпөй алардын арт жагына келип туруп алды; анткени ак көңүл 
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эме бир балакет болуп кетип жүрбөсүн деп чочулап, эшегин жанынан чыгаргысы келген жок. 
Герцог аялы экөөнүн жанына эң эле көп кызматчылары келип, каз-катар тартып туруп 
калышты. Аңчылар өздөрүнүн орундарына барып жаңыдан эле олтурушкан кезде 
жандоочтордон жаңа иттерден коркуп токойдун ичинен бир чоң каман чыга калды. Камандын 
тиштери бири-бирине тийип шак-шак этип, оозунан ак көбүк чыгып алыптыр. Каманды көрүп 
дон Кихот калканчын өйдө көтөрүп, кылычын кынынан сууруп алды да каманды бет алып 
жөнөдү. Герцог да кыска саптуу найзаны колуна алып, аны туурап артынан жөнөдү. Эгерде 
герцогиняны күйөөсү кармап калбаса, анда ал экөөнөн тең мурда каманга жетет эле. Санчо 
болсо түрү суук жырткычтын келатканын көрүп эшегинен ыргып түшүп, жаны-маны калбай 
дыркырап качып жөнөдү. Жакын жерде турган даракка чуркап барып колдон келишинче 
өйдөрөөк чыгайын деп ойлоп тырмышып чыга баштады. Бирок тагдыр ага мейримин тоспой 
каршы болуп туруп алды. Корккондуктан Санчо өтө ичке бутакты кармап алыптыр. 
Ошондуктан ал бутак сынып кетип Санчо ылдый көздөй учту. Бактысы бар экен, күрмөсү 
барып жоон бутакка илинип, ошо бойдон саландап турду да калды. Жашыл күрмөм көпкө 
туруштук бере албай айрылып кетип жерге кулап түшсөм, анан аңчылардан коркуп качып 
келаткан жинденген каман келип мага кол салат экен деп ойлоп Санчо ачуулу үн менен өкүрүп-
бакырып элди жардамга чакырды, анын бул үнүн уккандар камандын оозуна туш келген экен 
деп ойлошту. Азууларын арбайткан каман акыры барып, аңчылардын найзасына тийип кулады. 
Айкырган үн Санчонуку экенин тааный коюп дон Кихот артына бурулуп карап, башы ылдый 
карап дарактын бутагына илинип турган Санчону көрдү, башына жамандык келген кезде 
кожоюнун таштабай, сур эшеги жанында турган экен. Дон Кихот шашкалактап чыгып барып, 

 

 
 

ат кошчусун илинип турган жеринен чыгарып алды. Эми коркунуч жок деп ойлоп Санчо 
өзүнүн күрмөсүнө аябай кайгырды, анткени күрмөнү ал козголбогон эле мүлк деп ойлогон. 
Аңчылар килейип жаткан каманды качырга арта салышты, дайым көгөрүп турган өсүмдүктүн 
жалбырагы менен жаап туруп, жеңиштин олжосу катарында токойдун ортосуна тигилген 
чатырга алып барышты, ал жерге эчак эле столдор коюлуп көз жайнатып көп тамак коюлган 
экен, мына ушундан эле кожоюндарды жоомарт жана бай эмелер экен деп ойлоого болот. 
Санчо герцогиняга өзүнүн жаңы күрмөсүнүн айрылган жерин көрсөтүп, анан сөз айтты: — 
Эгерде биз коркок коёндорду же канаттуу куштарды ууласак, анда менин күрмөм минтип 
айрылбайт эле. Өзүнүн азуулары менен бир чалганда сизди тиги дүйнөгө жибере турган 
жырткычтын артынан куугандан кандайча көнүл ачып, ракаттана турганыңызга түшүнбөйм. 
Эмне үчүн төрөлөр жана королдор көңүл ачып, ракаттаныш үчүн гана өздөрүн мына ушундай 
коркунучка дуушар кылышат болду экен? Эч кандай кылмыш кылбаган айбанды өлтүргөндүн 
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эмнеси жакшы? 
— Жок, сиз жаңылышасыз Санчо, — деди герцог, — анткени королдор жана төрөлөр үчүн 

ит агытып, куш салып аң уулоодон артык ылайыктуу жана пайдалуу эрмек жок. Аң ууло демек 
согуш менен эле барабар: аңчы да өзүнүн душманын артынан аңдып жана аны жеңүү үчүн ар 
түрдүү айла-амалдарды жана буктурмаларды колдонушу керек. Аңуулап жүргөн кезде биз 
суукка тоңуп, ысыкка күйөбүз, бекерчиликти жана уйкуну жек көрөбүз,— күчүбүздү чыңап, 
мүчөлөрүбүздү машыктырабыз да шамдагай жана чыдамкай келебиз. Ошону менен бирге ит 
агытып, куш салып аң ууло эч кимге зыян келтирбей, көп адамдын көңүлүн көтөрө турган иш. 
Аңчылыктын башка түрлөрү элдин баарына бирдей болгону, буга ар кимдин колу жете бербейт. 
Ошондой эмесе, Санчо, губернатор болгон кезиңизде өзүңүздүн оюңузду өзгөртүшүңүз керек 
да, аң уулаганды баркка албай койбоңуз. Аңчылыктын пайдасына сиз ошондо түшүнөсүз. 

— Жок, андай дебеңиз, — жакшы губернатор буту сынып калгансып эч жакка жылбай үйдө 
олтурушу керек, — деди Санчо. — Эгерде шашылыш иш менен эл келип калса, ал таң-тамаша 
кылып токойдун ичинде жүрсө, ал эмне деген иш болот? Андай болсо анын башкарган ишинин 
чаңы асманга чыкпайбы! Чын айтам сеньора, аң ууло жана башка таң-тамаша губернатордон 
көрө жатып ичер ашка көнгөндөргө ылайыктуу го. Жок, андан көрө чоң майрамдарда гана карта 
ойноп, ал эми жекшемби күндөрүндө кегли оюнун ойногонум жакшы. Сиздердин бул аң 
уулаганыңыздар менин кулк-мүнөзүмө туура келбейт жана жийиркентет. 

— Кудай жалгасын Санчо, айткан сөзүңүздө бек турсаңыз болду го, анткени айткан сөз 
менен иштин ортосу бир топ бар, — деп жооп берди герцог. 

— Аз болобу, көп болобу, айтор карызын өз убагында төлөп турган адамга ар кандай 
аманат коркунучтуу эмес, — деп Санчо гердогдун сөзүнө макул болбоду, — эрте туруп эмгек 
кылганга караганда кудай берип койгон адам бактылуу болот; карынды бут башкарбайт. бутту 
карын башкарат. Менин айтайын дегеним бул, эгерде мага жараткан жардам берсе, мен өз 
милдетимди ак орундайм, аралды кыраан бүркүттөй башкарууга тийишмин, эгер ишенбесеңиз 
сөөмөйүңүздү оозума салып көрүңүз, мен тиштеп алаар бекемин же тиштебес бекемин, ошондо 
көрө жатасыз. 

— Кудайдын каргышына калгыр Санчо! — деп айкырды дон Кихот. — Сен өзүндүн 
акмактай болгон лакаптарыңы деги качан таштайсың? Таштагын деп бир эмес, бир нече жолу 
сенден сурабадым беле. Улуу даражалуу герцог, бул акмакты тим коюңузчу. Анткени ал, 
өзүнүн макалдары менен сиздин жаныңызды сууруп алат: миндеген макалдары бар, бирок 
аларды орундуу, орунсуз келтирип сого берет. Ушунусу үчүн алда таала өзү аны жазаласын, 
эгерде анын айткан сөздөрүн уга турган болсом, анда мени да жазаласын. 

— Ырас айтасыз, Санчо макалды көп билет, бирок ал макалдар мага жагат, — деп 
герцогиня дон Кихоттун айтканына каршы болду, — анын макалдары кыска, жана өткүр 
айтылат, ошондуктан ар кандай кылып мактоого ылайыктуу. 

Түшкү тамак мына ушундай кызык аңгеменин үстүндө өттү. Ушул кезде күн уясына батып, 
кеч кирейин деп калган эле. Аңгемелешип олтургандар таза аба жутуу үчүн чатырдан эшикке 
чыгышты, накошол кезде күтүлбөгөн жерден токойдун төрт жагынан тең өрт чыккансып эң эле 
көп от жалындап күйө баштады. Бирде биерден, бирде тиерден, бирде оң жактан, бирде сол 
жактан чоор менен сурнайдын үндөрү угулду, муну уккандан кийин атчан аскерлердин көп 
сандаган отряддары токой аралап келаткан экен деп ойлоого болот эле. Жалындардын жарк-
журк эткени жана сурнайлардын дуулдаган үнү жалаң гана биздин аңчыларыбызды эмес, 
токойдун ичиндегилердин бардыгынын тең кулагын тундурду. Ошол эле замат маврлардын 
согуштагы урааны болгон: «Лелили» деген катуу үндөр чыкты. Сурнайлар жана кларнеттер 
ойнолуп, барабандар кагылды, флейталар созолонду, мына бул уулдак-чуулдак музыкадан 
элдин баарынын тең башы маң болуп каңгырап кетти. Герцог селдее түштү, герцогңня айран-
таң калды, дон Кихот маң болду, Санчо Пансаны калтырак басты, иштин жайын толук 
билгендер да коркуп калышты. Коркунуч баскандыктан бардыгы тең унчукпай калышты. Нак 
ошол мезгилде адамдын кулагын тундуруп мазесин ала тургандай уу-чуу чыгарып, чоор тартып 
шайтанча кийинген бир чабарман жетип келди. 

— Эй тууган, сен кимсиң,—деп кыйкырды герцог,—кайда барасыңар, биздин токойду 
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аралап кетип бараткан бул эмне деген аскер? 
Буга чабарман үнүн бийик чыгарып жооп берди: 
— Мен шайтанмын, дон Кихот Ламанчскийди издеп жүрөм. Токойду аралап бараткандар 

сыйкырчылар, алар ченде жок сулуу Дульсинея Тобосскаяны жана эр жүрөк Монтесиносту 
алып кетип баратышат. Алар, атактуу Дульсинеяны кандайча кылып сыйкырчылыктан 
куткарып алууга мүмкүн экендигин дон Кихотко кабар кылуу үчүн келишти. 

— Эгердө сиз чын эле шайтан болсоңуз, сиздин бет алдыңызда турган дон Кихот 
Ламанчскийди кантип тааныбай калдыңыз экен. 

— Кудай уруп кетсин, мен ал кишиге карай элекмин деп жооп берди шайтан. Ар кандай иш 
иштеп, аракет кылып жүрүп, негизгимди унутуп коюпмун. 

— Шексиз ошондой,— деди Санчо,— бул шайтан, урматтуу адам жана кайрымдуу 
хрестианин, болбосо алда тааланын алдында карганбайт эле. Тозоктун ичинен да кайрымдуу 
адамдарды табууга болот экен деп эми мен ишенем. 

Алиги шайтан аттан түшпөй туруп, дон Кихотту көздөй бурулуп карап, мындай деди: 
— Арстандардын рыцары (тезирээк алардын тырмагына түш) мени сага бактысыз, бирок эр 

жүрөк рыцарь Монтесинос жиберди. Ал, мени ушул жерде күтүп турсун деди. Ал Дульсинея 
Тобосскаяны алып баратат, ал канткенде Дульсинеяны сыйкырчылыктан куткарып алышың 
керек экенин сага айтат Болду эми, мага айт деп тапшырганы ушул. Эми менин биерде тура 
бергеним болбойт. Сиздин жаныңыздан мен сыяктуу шайтандар чыкпасын, ал эми биерде 
турган таксырлардын жанынан асыл периштелер кетпесин. 

Ушул сездөрдү айтып туруп, ал өзүнүн чоң чоорун тартты да, жоопту күтпөй токойду 
көздөй чаап кетти. 

Биерде тургандардын бардыгы тең бул көрүнүшкө айран-таң калышты, өзгөчө Санчо менен 
дон Кихот аябай айран болушту. Санчо болсо, Дульсинея бар экен, демек ал чыны менен эле 
сыйкырланган экен го деп ойлоду, ал эми дон Кихот болсо, Монтесинос үңкүрүндө 
болгондордун бардыгынын чын экенине толук ишенбей жүргөн болчу. Герцогинянын оюн 
бөлүп, мындай деп сурады: 

— Кана эмесе, сеньор дон Кихот, бул жерде калып аны күтөсүзбү же жокпу? 
— Албетте,— деп жооп берди.— Бүтүндөй азап-тозок менин үстүмө үйүлүп калса да, мен 

кайраткердик жана эр жүрөктүүлүк менен ага чыдайм. 
— Эгерде мен дагы бир шайтанды же болбосо нак ушундай башка сурнайдын үнүн уга 

турган болсом, анда мени биерден эмес Фландриядан издегиле,— деди Санчо. 
Ошол кезде кеч кирип, жерге караңгы түштү; токойдун ичиндеги эң эле көп оттун жалыны 

жылтылдап чыкты, анан өгүз чегилген миңдеген жыгач араба келаткансып кыйч-кыйч этип 
адам коркорлук ызы-чуу чыкты. Бул ызы-чууну күтүлбөгөн жерден, бир жагынан айбаттуу 
замбиректердин чогуу атылган жер дүңгүрөткөн үндөрү, экинчи жактан эң көп мушкеттердин 
тарсылдагы басып кетти. Жакын жерден салгылашып жаткандардын ызы-чуусун ажыратууга 
болоор эле, алыстан маврлардын «лелилң» дегени угулуп турду. Бир сөз менен айтканда 
аңчылардын чоорлору, сурнайлардын, кларнеттердин, вальторналардын, барабандардьш, 
замбиректердин, мушкеттердин үндөрү, арабалардын кыйч-куйч эткени бири-бирине уланып 
токойдун ичин жаңыртып ызы-чуу кылып жиберди, мына ошондуктан эмне кылаарын билбей 
элендеп калбас үчүн дон Кихот өзүнүн эр жүрөк, кайраттуулугун чакырмак болду. Санчо болсо 
эсинен танып, герцогинянын бутуна жыгылды, герцогиня болсо муздак суу чачып Санчону эс 
алдыргыла деп буйрук берди. Анын буйругу ошол замат эле орундалды, ошентип Санчо', 
арабалардын бири дөңгөлөгүн кыйч-куйч эттирип алардын жанына келип жеткен кезде эсине 
келди. 

Ал арабага кара жабуу жабылган төрт кашаң өгүз чегилген экен; алардын мүйүздөрүнө 
момдон жасалып байланып коюлган чоң-чоң шамдар күйүп турат. Арабанын үстүндө бийик так 
орнотулган, анын үстүндө сакалы белине жеткен бир урматтуу карыя олтурат. Үстүндө кара 
кендирден тигилген кең чапаны бар; арабаны туш-туштан күйүп турган шамдар жарык кылып  

 
 

www.bizdin.kg



 

 
 
 
 
 
 

турат, ошондуктан анын ичиндегилердин бардыгын тең айрып таануу кыйын эмес эле. 
Арабанын алды жагындагы эки ыңырчакта кара чепкенчен түрү суук эки шайтан отурат; 
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алардын түрү абдан суук эле, ошондуктан Санчо аларды бир карап алып, коркконунан дароо 
эле көзүн жуумп жиберди. Ал араба биздин аңчыларыбыздын катарына келе түшкөндө алиги 
урматтуу карыя өзүнүн олтурган бийик ордунан тура калып, үнүн бийик чыгарып кыйкырды: 

— Мен Лиргандео деген акылманмын. 
Мындан башка сөз айткан жок, араба болсо токтобой кете берди. Анын артынан экинчи 

араба көрүндү, анын үстүндө да ошондой эле бир карыя олтурган экен. Ал карыя өгүз 
айдагандарга токто дегендей белги берди да, үнүн бийик чыгарып: 

— Мен Урганды Неуловимыйдин досу Алькифо деген акылманмын, — деди. 
Ошентип айтып туруп, ал да жөнөп кетти. Андан кийин үчүнчү араба жакындап келип 

калды. Бирок анын үстүндө карьш эмес, каардуу бир жигит олтурган экен. Жакындап келип ал 
да отурган ордуна тура калып: 

— Мен Амадис Гальский жана ошого окшогондордун тиш кайрашкан душманы Аркалаус 
деген сыйкырчы мен болом,— деп үнүн кырылдатып кыжырланып койду... 

Бир аз нарьграак барып үч араба тең токтоп калды, жана алардын арабаларынын 
дөңгөлөктөрүнүн кулактын кужурун алып кыйч-куйч эткени басылды. Күрү-күү, чуру-чуу 
басылды да, анан музыканын жанга жагымдуу үндөрү угула баштады. 

Санчо муну жакшылыктын белгиси деп эсептеп, аябай кубанып кетти. 
Герцогинянын жанынан бир карыш алыс чыкпай жүргөн Санчо ага мындай деди: 
— Сеньора, музыка ойноп жаткан жакта жамандык болушу керек эмес. 
— Жарык жөнүндө да дал ошондой дешке болот, анткени кара мүртөздүн баары тең ал 

жерден качат,— деп жооп берди герцогиня. 
Буга Санчо төмөнкүдөй деди: 
— Ооба, жарык кайсы жерде болсо, ошол жерде от бар. Карап көрүңүзчү, айланабызда 

канча от алоолонуп күйүп турат. Кудай сактай көр, бизди өрттөп жибербесе экен. Ал эми 
музыка болсо көңүл ачык, шапар тээп, майрамдап жаткандыкты билгизет. 

— Ооба, биз аны көрө жатарбыз,—деди дон Кихот алардын сүйлөшкөн сөзүн угуп туруп. 
Нак ушул мезгилде жанга жагымдуу музыканы ойнотуп төртүнчү араба жакындап келип 

калды; ал арабага ак жабуу жабылган тору качырдан алтоо чегилген экен; ал качырлардын ар 
биринин үстүнө кудайга тобо кылып, ак кийинип, момдон жасалган шамдарды кармап алып 
бирден киши минип алыптыр. 

Бул араба беркилерден эки же үч эсе чоң келет. Ал арабанын үстүндө ак кийинген, 
колдоруна күйүп турган шам-чырак кармап кудайга тобо кылган он эки киши тикесинен туруп 
келатат, алар бир чети адамды таң калтырат, бир чети адамдын үрөйүн учурат; ал эми арабанын 
орто ченинде бийик тактын үстүндө алтын менен кооздолуп күмүштөй ак кездемеден тигилген 
бир топ чүмбөттү жамынып бирөө олтурат. 

Жупжука жибек жоолук салынып бетин көргөзбөй чүмкөп алган, жоолуктун бүгүштөрүнүн 
арасынан гана жаш кыздын жаркыраган сулуу өңү көрүнүп турат. Анын катарында үстүнө кара 
жамынып, узун кара көйнөк кийген бирөө олтурат. Араба герцог, герцогиня жана дон Кихоттун 
бет маңдайына келип токтогон кезде, кларнеттер, арфалар музыка чалбай токтоп калды. 
Жанагы каралы кийим кийген сырдуу неме, үстүндөгү жамынганын ыргытып жиберип, 
какайып туруп калды. Бул жерде тургандардын көзүнө нак Ажалдын өзү көрүндү, анын түрү 
жүрөк түшүрөрлүк эле, ошондуктан дон Кихот да көзүн жумуп жиберди, Санчо коркуп 
калтырап кетти, герцог менен герцогиня бир аз гана селт этишимиш болушту. Ошол тирүү 
Ажал какайып тура калып бир аз уйкулуу жана бейкаруу добуш менен төмөнкүдөй ырдап 
жиберди: 

 
Мен Мерлиндии өзүмүн, жаратылыш жараткан, 
Түрүн байкап карасаң, кылды ушундай жин-шайтан. 
Сыйкырчы ташбоорлор, көрүнгөндү жалмаган, 
Адамдын кыйнап өмүрүн, башына түйшүк салган. 
Ченде жок сулуу Тобосолук кыз эле, 
Эми гана билип калдым, сыйкырчылар арбаптыр. 
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Дыйкандын кызы кылып ормойтуп, 
Ошентишип өзгөртүшүп салыптыр. 
Бирок мен андай эмесмин, мээримдүүмүн, боорум кең  
Кудай күбө, ишенгин, жамандыкты күтпө менден. 
Калыбына келтирем Дульсинеядай байкушту. 
Таалай күнүн жаратам, дубаласам эгер мен. 
Көтөрүлүп асманга, булуттарды аралап, 
Байкасаң бир заматта, чаңдатып мен жиберем. 
Жамандыкты каалабайм, түшүнгүлө калайык. 
Көздү ачып жумгуча, жексен кылам жер менен  
Чолпондой сулуу Дульсинея калыбына кайрылат, 
Жармашса ага жин-шайтан алыстап андан айрылат. 
Кыз байкуштун тагдыры Санчонун гана колунда, 
Дульсинея менен дон Кихот өмүр сүрөт оңунда. 
 

Ушул жерге келгенде Ажал күтүлбөгөн жерден токтоп калды; турган элдин бардыгы тең 
тымтырс болуп, демин ичине алып, ал дагы эмне дээр экен деп күтүп калышты. Өзүн 
Мерлинмин деген алиги Ажал бир топтон кийин дагы сүйлөдү: 

— Бул үчүн ат кошчу өзүнө-өзү үч миң үч жүз шапалак урушу керек. 
— Ой куруп кеткир! — деп Санчо үнүн бийик чыгарды,— Үч миң эмес, шапалак менен үч 

чапкандын өзү эле мен үчүн канжар менен сайган жарага барабар келет. Сыйкырды башка жол 
менен алып таштай албагандан кийин, көзгө көрүнбөй жоголгун. Бечара мени менен ушул 
сыйкырчылардын ортосунда кандай айырма бар экенине мен түшүнбөй койдум. Эгерде сеньор 
Мерлин сеньора Дульсинея Тобосскаяны сыйкырдан куткаруунун башка жолун ойлоп таппаса, 
мейли анда сыйкырланган бойдон көмө берсин. 

— Бети жок орой неме, азыр мен сени кармап алып, даракка таңып коём да, үч миң үч жүз 
эмес, алты миң алты жүз шапалак алам,—деди дон Кихот.— Эгерде сиз каршылык көрсөтө 
турган болсоңуз, анда жаныңызды сууруп алам. 

— Жок, айкөл рыцарь, аныңыз жарабайт,— деди Мерлин. Санчо өзүнүн эрки менен өзүнө-
өзү шапалакташы керек, анын үстүнө муну кайсы убакта кааласа дал ошондо иштейт. Бул үчүн 
белгилүү бир мөөнөт белгиленген жок. Эгерде ал шапалакты башка бирөөнүн чоң колу менен 
урууга макул болсо, анда шапалактын саны жарым-жартылай кыскарат. 

— Башка бирөөнүн да, өзүмдүн да, оор салмактуу да, жеңил-желписи да, кыскасы эч 
кимдин колу менин денеме тие албайт,—деди Санчо. —Бул эмне деген жорук, Дульсинеянын 
кылган күнөөсү үчүн денемди тосуп берип куткарып алгыдай мен эмне анын атасы белем? 
Мына бу турган менин таксырым—ар бир кадам сайын эле Дульсинеяны менин өмүрүм, менин 
жаным, менин тирегим, күч-кубатым деп какшай берет. Ошондуктан Дульсинеяны сыйкырдан 
куткарып алуу үчүн жогоруда айтылгандардын бардыгын ошол орундатыш керек. Бирок, мен 
өзүмдү-өзүм эч убакта сабоодон — abernuncio***. 

Мына ушул сөздөрдү айтып Санчо оозун жыя элtкте алиги Мерликдин жанында олтурган 
кыз өйдө турду да бетин чүмкөп турган чүмбөтүн алып таштап, Санчого кайрылып орой-орой 
сүйлөп жемелеп кирди: 

— О, бактысыз ат кошчу, көндөй челек, таш жүрөк неме! Эгерде, жан алгыч-каракчы, сени 
бийик мунарадан секиргин деп буюрса, эгерде сени, адам сыяктуу айбанды он эки кур бака, 
жыйырма төрт кескелдирик жана отуз алты жылаан жут деп сураса, эгерде сенден, аялың менен 
балдарыңы каңжар менен сойгун деп жалынып-жалбарып суранса сенин тил албай көктүк 
кылып туруп алганыңа эч ким таң калбас эле. Кайдагы бир болбогон үч миң үч жүз шапалак 
үчүн мынчалык ызы-чуу чыгарып, уруш-талаш кылуу уят, мынчалык шапалак чиркөөнүн 
мектептеринде окуган ар бир балага ай сайын тийет, мына бул бардык жакшы адамдарды 

*** Abernuncio — ката айтылган латынча сөз: abernuncio — баш тартам, эч убакта жасабайм. 
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айран-таң калтырат, аларга өтө таасир этет. Бери карачы, кейпи кеткён жана сезими жок айбан. 
Шыбыр этсе, коркуп учуп жөнөгөн бабыраган эме бери мага карачы, менин көзүмүн жашынан 
кан аралаш көлдөп турганын көрчү. О, кара мүртөз, мен гүлдөп турган чагымда, башкача 
айтканда, бар болгону он тогуз жашымда дыйкандын карапайым одуракай кызы кебетеленип 
куурап жана солуп баратканыма жаның ачыбайбы? Сен менин сулуу экенимди көрүп 
турасыңго, сеньор Мерлин ырайым этип сенин сезимиңи ойготсун деп убактылуу гана менин 
мурдагы сулуу кебетеме келтирип олтурат. Анткени азап чеккен сулуунун көз жашы аркайган 
асканы кебезге жана жолборсту койго айландырып жиберет. О, күүлдөгөн айбан, аш ичип аяк 
бошоткондо гана эр эмес, башка ишке келгенде да эр экениңди көрсөтүп, жанынды саба. Назик 
жанымды, сулуу өкүмдү, боорукер жүрөгүмдү кайтар. Эгерде менин сулуулугум жана кайгылуу 
алым сенин сезимиңе барып тийип жүрөгүңү жибите албаса, жана туура ишти иштөөгө көндүрө 
албаса, анда тиги жанында турган байкуш рыцарь үчүн, өзүңдүн таксырың үчүн иште, анткени 
анын жаны кай жерде турганын мен азыр көрүп турам. Анын жаны алкымына тыгылып калды 
да, эгерде сен кара мүртөздүгүңү коюп тил алчаак болбосоң, анда жаның түбөлүк чыгып 
кетүүгө даяр турат. 

Ушул сөздөрдү угуп дон Кихот өзүнүн кекиртегин кармалады да, герцогго кайрылып сөз 
айтты: 

— Кудай урсун, сеньора Дульсинея туура айтып жатат, замбиректин огундай болуп 
алкымыма тыгылып калды. 

— Буга сиз кандай дейсиз Санчо? — деп сурады герцогиня. 
— Мурда эмне айтсам,— деп жооп берди Санчо,— азыр да ошону айтам, өзүмдү-өзүм эч 

убакта— abernuncio кыла албайм. 
— Санчо, abernuncio дебестен, abernuncio деп айтыш керек деди герцог. 
— Мени өз жайыма коюңуз улуу даражалуу сеньор,— деп жооп берди Санчо.— Азыр 

сөздүн ичиндеги ариптерди санап олтургудай алым жок. Анткени өзүмдү-өзүм сабоом керек, 
же мени башка бирөө сабашы керек, сөз мына ошол жөнүндө болуп жатпайбы. Менин азыр 
тынчым кетип, элеп-желеп болуп жатам, ошондуктан сөздү жаңылып айтсам боло берет. Андан 
көрө ишке өтөлү. Сеньора Дульсинея сизден көзүмдү айрыгым келбейт. Шапалак менен сабап 
өз теринди өзүң сыйры деп мени үгүттөп коёсуз да, ошону менен бирге эчтекё билбеген топос, 
сезими жок айбан, таш жүрөк көндөй челек деп ат коюп жана башка жаман сөздөрдү айтып 
тилдейсиз, бул сөздөргө адам эмес шайтандын өзү да чыдабас эле. Сиз эмне, менин денемди 
колодон жаралган деп ойлойсузбу? Кечиресиз! Сиз менин көңүлүмү көтөргүңүз келет, бирок 
ошентип коюп, бир корзинка толгон жакшы кийимди алып келип берүүнүн ордуна, тандалып 
алынган жаман сөздөр менен сөгөсүз. Бирок, сиз: «Алтын эшек, тоого да алып чыгат, сыйлык, 
аска ташты талкалайт, жараткандан жардам сура, бирок өзүң да карап турба» — деген 
макалдарды жакшы билишиңиз керек. Анын үстүнө таксырым мени даракка таңып алып 
шапалакты эки эсе кылып алам деди. Жок, андай болбойт! Сөз, жөн эле ат кошчуну эмес, 
губернаторду сабоо жөнүндө болуп жатканын бул сеньорлор эстеп коюулары керек. Бул 
силерге алчадан жасалган вино эмес экенин айтып коёюн. Жок, жок, сеньорлор. Адегенде 
жалыныпжалбарып өтүнүп, суроонун жайын үйрөнүцүздөр. Ошону менен бирге күндүн баары 
эле бирдей болбойт, адамдын көңүлү да ар түрдүү болог, бирде кабагы ачык, бирде кабагы 
карыш салынып калат. Менин азыр ансыз деле жашыл чапаным айрылып калып ичим күйүп 
турган болчу, бирок анын үстүнө дагы: «Өз эркиң менен өзүндү саба» деп сурап жатышпайбы. 
Өз эркиң деп коюшат! Сиздер менден өз эркиң менен учтуу казыкка барып олтур деп да 
сурайсыңар го. 

— Достум Санчо,— деди герцог,—эгерде сиз бечара кызга боороорубай турган болсоңуз, 
анда аралды башкаруу иши колуңузга тийбейтко дейм. Эгерде азап чеккен кыздын көлдөп 
аккан көз жашы да, акыл-эстүү, күч-кубаттуу акылмандардын жана сыйкырчылардын өтүнүчү 
сезимин козгой албаган таш жүрөк адамды губернатор кылып дайындасам мен жөнүндө эл эмне 
дейт? Эмесе ошондой Санчо, же сиз өзүңүздү-өзүңүз сабаңыз, же башка бирөө сабайт, эгер 
андай болбосо анда сиз губернатор болбойсуз. 

— Сеньор, бир-эки күн кабыргам менен кеңешүүгө уруксат берер бекенсиз,— деп сурады 
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Санчо. 
— Такыр уруксат берүүгө болбойт,— деди Мерлин.— Сиз дароо жооп беришиңиз керек. 

Болбосо Дульсинея Монтесинос үңкүрүнө кайта барат да, дыйкандын кызынын мурдагы 
кебетесине келип азап тарта берет, же болбосо Елисей талаасына учуп барат да, тийиштүү 
сандагы шапалакты өзүңүзгө өзүңүз чапканыңызча азыр мына сиз көрүп тургандай айдай сулуу 
кебетесинде жүрө берет. 

— Эчтеке эмес Санчо,— деди герцогиня,— макул дей бериңиз. Таксырыңыз дон Кихоттун 
туз-даамын таткандан кийин, аны актаңыз. Ак көңүлдүүлүгү жана эрдиги үчүн бул атактуу 
рыцарга кызмат кылууга бардыгыбыз тең милдеттүүбүз. Шапалакты тезирээк алсын макул дей 
бериңиз. Тим кой шайтанга шайтан, коркунучка үркүнүч жармаша берсин. О, эр жүрөк кыйын 
кыстоолорду кыйратып жеңип чыгат. 

Бирок Санчо түпө-түз жооп берүүдөн баш тартты да, убакытты созгусу келип, Мерлинден 
мындай деп сурады: 

— Урматтуу сеньор Мерлин, сиз мага муну айтып бериңизчи: бул жерге чабарман түрүндө 
бир шайтан келген эле, Дульсинея Тобосскаяны менин таксырымдын кандай жол менен 
сыйкырдан куткарып ала тургаи сырын сеньор Монтесинос ачып берет, ошондуктан аны ушул 
жерден күткүлө деген болчу, бирок биз ал сеньорду али көрө албай олтурабыз. 

Буга Мерлин төмөнкүчө жооп берди: 
— Достум Санчо, ал шайтан адепсиз жана барып турган жаман эме. Мен аны сиздин 

таксырыңызга Монтесиностун атынан эмес өз атымдан жиберген болчумун. Монтесинос 
өзүнүн үңкүрүндө, сыйкырдан качан кутулаар экенмин деп күдөрүн үзбөй күтүп жатат. Кана 
эми шапалак алдырууга макулдугуңузду бериңиз. Мага ишенип коюңуз, шапалак жаныңызга 
да, денеңизге да чоң пайда берет: жаныңызга дегеним мындай—шапалакка денеңизди 
тосконуңуз, жакшылык кылганыңыз, ал эми денеңизге дегеним мындай — менин көзүмө каны 
толук адам көрүнөсүз, ошондуктан бир аз кан чыгарып койсо андан зыян болбойт. 

— Эмчи-домчулар дүйнө жүзүнө көбөйүп кетти, кала берсе сыйкырчылар да ушул ишти 
иштешет турбайбы,— деп жооп берди Санчо.— Өзүм башкача ойдо болсом да, баарыңар тең 
мени үгүттөп калгандан кийин айла барбы, үч миң үч жүз шапалактын чабылышына макулмун, 
бирок буга мындай шарт коём: бул акмакчылык менен болгон ишти орундатуу үчүн эч кандай 
мөөнөт коюлушу керек эмес, качан кааласам, ошондо өзүмдү-өзүм шапалактайм. Сеньора 
Дульсинея Тобосскаянын сулуулугуна бүт дүйнө жүзүн кубандыруу үчүн, бул милдетти 
мүмкүн болушунча тезирээк орундатууга тырышам. Чынын айтсам Дульсинеяны мынчалык 
сулуу эмес деп ойлогом. Дагы мындай деп айтып, эскертип коёюн: шапалакты кан чыкканча 
урууга милдеттүү эмесмин, кай бир шапалак чымынды гана учурса да ал мага эсеп болот. 
Эгерде мен эсебимен жаңылып кетсем (мындай иштен эч качып кутула албайт), анда сеньор 
Мерлин өзүмдү-өзүм дагы канча жолу урарымды же канча жолу ашык уруп жибергенимди мага 
айтып эсебин чыгарып туруу милдетин алсын. 

— Ал жөнүндө камырабай эле коюңуз,— деп жооп берди Мерлин,— анткени белгиленген 
саңдагы шапалакты өзүңүзгө-өзүңүз чаап бүтөөр замат эле сеньора Дульсинея сыйкырдын 
кучагынан кутулуп чыгып кайрымдуу Санчо сенин алдыңа келип, сенин кылган жакшылыгың 
үчүн алкыш айтып, сыйлык берет. Ошондуктан эсебимен жаңылып кетет экенмин деп коркпой 
эле коюңуз; анткени алда таала сизди кыпындай да алдоого жол бербейт. 

— Анда мен өзүмдү жараткандын эркине коём, — деп жооп берди Санчо.— Ошентип, мен 
катуу кайгыга чөмүлүп, өзүмдү-өзүм шапалактоого макулмун. Тобокел, болгонун көрөм. 

Санчо бул сөздөрдү айтып оозун жыя электе эле музыкалар ойнолуп, көп сандаган 
мушкеттер атылып тарсылдады, ал эми дон Кихот болсо, Санчону кучактап өпкүлөй кетти. 
Герцог, герцогиня жана алардын жан-жөкөрлөрү кызыкка батып аябай жыргашты. Дульсинря 
герцог менен герцогиняга баш ийди, Санчого жүгүнүп таазим эткенден кийин, араба жөнөп 
кетти. 

Ошол кезде таң атып, жерге жарык кирип калган эле. Талаанын гүлдөрү өздөрүнүн 
салаңдаган баштарын көтөрүп, булактардын мөлтүрөгөн тунук суулары, нечен түрдүү 
таштарды аралап шалдырап агып өтүп, алыс жакта күтүп турган дарыяны көздөй бет алууда. 
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Күлүңдөгөн жер бети, ачык асман, таза аба, жаркырап тийген жарык—мына мунун бардыгы 
күндүн чайыттай ачык болоорун билдиргенсийт. Герцог менен герцогиня аң уулоонун жана дон 
Кихотту келеке кылуунун натыйжалуу болуп өткөнүнө ыраазы болушуп, дагы кандайдыр бир 
жаңы оюнду ойлоп табуу үчүн өздөрүнүн сепилин көздөй кайтып келатышты, анткени алар 
дүйнө жүзүндө мындан башка кызыктуу нерсе жок деп ойлошту. 
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48-Г Л А В А. Мында Долорида деген кыздын же графиня Трифальдинин 
кулак угуп, көз көрбөгөн укмуштуу окуясы жөнүндө, ошондой эле өзүнүн 

аялы Тереса Пансага Санчонун жазган каты жөнүндө баяндалат 
 
 
Герцогдун тамашаны абдан жакшы көргөн бир жигити бар эле. Дульсинеянын ролун 

кызматкер жигиттердин бирине ойнотуп коюп, токойдун ичиндеги кызык окуяны ойлоп таап, 
аны иш жүзүнө ашырган ошол болчу. Көп кечикпей эле ал дагы бир кызык жасады. 

Токойдун ичиндеги көңүл бөлөөрлүк окуянын эртесинде герцогиня Санчодон: 
Дульсинеяны сыйкырдан бошотуп алуу үчүн өзүңдү-өзүң сабоого кириштиңби деп сурады. 
Санчо болсо: ооба кириштим, ал тургай өзүмдү-өзүм беш жолу чаап жибердим деп жооп 
берген. Сен өзүңдү-өзүң эмне менен чаптың деп сурады герцогиня. Ага Санчо: 

— Жөн эле колум менен!—деп жооп берди. 
— Ошол да шапалак болот бекен! — деди герцогиня,— Сиз өзүңүздү аяп мамиле 

кылгандыгыңыз даанышман Мерлинге жакпасын билем. Санчо өзүңө жакшы шапалак жасап 
алышыңыз керек. Алакан менен өзүңүздү-өзүңүз сылап-сыйпап койгон арзан баага сеньора 
Дульсинеянын эркиндигин сатып алууга болбойт. Байкап койгун Санчо, көңүлү жок туруп 
иштелген боорукерликтен эч маани чыкпайт жана эч убакта эсепке алынбайт. 

Буга Санчо мындай деп жооп берди: 
— Урматтуу сеньора, сиз мага бир ылайыктуу шапалак таап бербейсизби. Эгерде ал 

шапалак этти оорутпаса, мен ошону менен өзумдүөзүм чапкылайын. Урматтуу сеньора, мен 
сизге айтып коёюн, өзүм эркек болгонум менен этим кебездей жупжумшак, ошондуктан 
бирөөнүн пайдасы үчүн өзүмдү-өзүм майып кылышым жарабайтко. 

— Жакшы болот, — деп жооп берди герцогиня, — мен эртең эле бир шапалакты сыйлык 
кылып берем, ал сиздин назик денеңизге ылайык келет. 

Санчо бир минутка унчукпай туруп калды да, анан сөздү буруп кеткиси келип, төмөнкүдөй 
деди: 

— Улуу даражалуу, урматтуу сеньора эсиңизде болсун, айтып коёюн, мен аялым Тереса 
Пансага кат жазып жибермек болдум. Мен ал катымда саякаттап жүргөн убагымда башымдан 
өткөндөрдүн бардыгын баяндап жаздым. Бул катты жиберүүдөн мурда улуу урматтуу сизди 
окуп чыкса дейм. Менимче губернаторлордун жазган катындай эле болдуго деп ойлойм. 

— Ал каттын сөздөрүн ким ойлоп тапты? — деп сурады герцогиня. 
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— Курган жаным мен эмей анан ким болмок эле? —деп жооп берди Санчо. 
— Ал катты да өзүңүз жаздыңызбы? — деп суроосун улантты герцогиня. 
— Карабайсызбы, катты да мени жазса дейсизби! —деп жооп берди Санчо.— Мен окуй да 

жана жаза да билбейм. Өзүмдүн атымды гана араңдан зорго чиймелейм. Катты Дворецкий 
жазды, бирок сөзүн өзүм айтып бердим. 

— Кана, бериңизчи, көрөйүн,— деди герцогиня.— Балким, ал жакшы жана кызык жазылган 
чыгар. 

Санчо оозу жабыштырылган катты койнунан сууруп алып аны герцогиняга берди. 
 

Аялы Тереса Пансага Санчо Пансанын жазган каты: 
 

Сүйгөнүм Тереса, губернатор болоорума эми аз эле калды. Ал үчүн мен өзүмдү-өзүм 
шапалак менен жакшылап туруп урушум керек болуп жатат. Сен мунун баарына азыр 
түшүнө койбойсуң. Кымбаттуум, эмки жолку ка-тымда сага толук айтып жазып 
түшүндүрүп берем. Кымбаттуум Тереса, сени жөө жүргүзбөй арабага түшүп алып гана ары-
бери жүрсүн деп бел байлап койдум, чычкандардын артынан мышыктар гана жөө жүрө 
берсин. Сен губернатордун аялысың, ошондуктан байкагын, бирөөгө жемиңи жедирбегин. 
Ушул кат менен бирге герцогиня мага сыйлык кылып берген мергенчилер кийүүчү жашыл 
чепкенди жибердим; аны еөгүп туруп кызыбызга юбка, кофта тигип бер. Менин таксырым 
дон Кихот жөнүндө биердегилер: эселек болсо да эстүү адам, апенди болсо да тамашакөй эме 
дешет экен. Мени болсо, өзүнүн таксырынан эч бир жагынан кем калышпайт деп да 
кошумчалап коюшат. Биз Монтесинос үңкүрүндө болдук, даанышман Мерлин Дульсинея 
Тобосскаяны кара мүртөч каракчылардан куткаргысы келип, аны куткара турган кишиге мени 
тандап алыптыр, Дульсинеянын өзүнүн туулуп өскөн жеринде жөн эле Альдонса Лоренсо деп 
аташат экен. Мен шапалак менен өзүмдү-өзүм үч миң үч жүз жолу урганымдан кийин гана, ал 
сыйкырдан кутулуп чыгат. Бул тууралуу эч кимге айтуучу болбогун. Үйдөгүнү тышка 
чыгарсаң, элдин оозунда элек барбы, бирөө ал десе, бирөө бул дей беришет. Бир нече күндөн 
кийин мен өзүмдүн аралымды көздөй жөнөйм. Мүмкүн болушунча мен акчаны көбүрөөк 
жыйнап алгым келет. Жаңыдан дайындалган губернаторлордун бардыгынын тең тилеги 
ошондой болот дешет. Мен жаңы ордума барып жайланып, байыгандан кийин сага келээр, 
келбесим жөнүндө айтып сөзсүз сага кат жазам. Сур эшегимдин абалы жакшы, ал сага салам 
айтат. Мени түрктөрдүн султаны кылып дайындаса да, андан ажырагым келбейт. 
Герцогиня, менин азиз аяшым эчен жолу сенин колуңду өөп дубай-салам жиберет, а сен 
өзүңдүн катыңда ага эки же үч миң жолу өөп, дубай салам жибер. Менин таксырым 
айткандай сыпайы сөз мамилени жакшыртат. Алда таала бул жолу мени оозу ачык акчалуу 
сандыкты кезиктирбеди. Бирок сен капаланбагын, жаным Тереса. Бир аз сабыр кыл: мына бир 
аз убактан кийин мен губернатор болом, ошондо экөөбүз түшкөн олжону бөлүшө жатабыз. 
Кыскасы, кандай гана болбосун, мен сени бай кылам. 

 
Сенин күйөөң губернатор Санчо Панса. 

Катты окуп туруп герцогиня мындай деди: 
— Кат эң сонун жазылган, бирок биздин кайрымдуу губернаторубуз: каттын ичинде езүнүн 

керт башынын пайдасы жөнүндө айткан жеринде түз жолдон бир аз тайып кеткен. Гүл ар 
түрдүү түс алып өскөнчө эле солуп калабы деп корком. Анткени, ач көздүк адамдын кардын 
жарат, ал эми өз пайдасын көздөгөн башкаруучу адилет сотту жүргүзө албайт. 

— Мен андай деп айтайын деген эмес элем сеньора,— деп жооп берди Санчо.— Урматтуу 
сеньора, бул кат сиздин көңүлүңүзгө жакпаса анда бери бериңиз айрып салайын. Бирок, эмки 
кат мындан да жаман жазылып калабы деп корком. Анткени өзүмдүн мээме гана ишене берсем, 
анда кыйналып калам. 

— Жок, жок, кат абдан жакшы жазылыптыр, ошондуктан аны герцогго көрсөткүм келет,— 
деди герцогиня. 

Герцогиня ушул сөздөрдү айтып, бул күнкү түшкү тамакты бирге отуруп ичели деп 
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макулдашылган бактын арасын көздөй жөнөдү. 
Герцогиня Санчонун катын герцогго көрсөттү, катты ал аябай жыргап окуп чыкты. Түшкү 

тамак абдан көңүлдүү өттү. Акыры столдун үстүндөгүлөр жыйылып алынды. Бирок герцог 
менен герцогиня Санчонун тамашасына кызыгып алигиче олтура беришти. Кеч жымжырт жана 
тыптынч болуп турду. Бир кезде флейтанын муңайган үнү жана барабандын күңүрт, адамдын 
тынчын кетирген үнү чыкты. Музыканын мындай кайгылуу чыккан үнүнө элдин баары тең 
айран калды, бөтөнчө дон Кихот өз ордунда олтура албай элеп-желеп болду. Коркконунан 
Санчо өзүнүн көнүп калган баш маанектей турган жайын көздөй, башкача айтканда 
герцогинянын жанына барды, анткени чынын айтканда бак-дарактын ичинен чыккан үндөр 
абдан коркунучтуу жана муңайыңкы эле. Ошол жердегилер аябай таң калышып бири-бирине 
жалт-жалт карап жаткан кезде, этектери жерге чубалган, жендери балбалактаган жана упузун 
болгон каралуу кийим кийген эки киши кирип келди. Алар кара кездеме менен капталган чоң 
барабанды дүңгүрөтүштү. Арт жакта келаткан флейта ойногон кишинин кийими да кара эле, 
анын артынан этеги жерге сүйрөлгөн көмүрдөй капкара чепкен кийген бир дөө келатты; 
чепкенинин сыртынан кара белбоо менен курчанып алган, ага кабы да, боосу да капкара болгон 
чоң канжар байланып коюлган. Ал адамдын бети жупжука кара мата менен жабылган, бирок 
анын ичинен анын кардай апаппак узун сакалы көрүнүп турду. Ал барабандын үнүн ээрчип 
басып келатты. Анын эпсиз узун бою, кекирее аяк шилтеши, үстүндөгү кара кийими жана 
жанындагы жан-жөкөрлөрү элдин баарынын тең эсин чыгармак, анын үстүнө анын ким экенин 
эч ким билбейт эле. 

Ал жай баракат жана салтанаттуу калыпта басып олтуруп өзүнүн жан-жөкөрлөрүнүн 
ортосунда күтүп турган герцогго жакындап келди да, жер тизелеп олтура калды. Бирок, герцог 
аны өйдө болгун деди. Анан алиги дөө өйдө болду да, бетиндеги пардасын алып таштаганда 
мурда адам баласы көрбөгөн киши корко турган бир кучак сакал чыга келди. Анан герцогду 
тиктеп туруп үнүн басыңкы чыгарып төмөнкүдөй деди: 

— Улуу даражалуу жана күч-кубаттуу сеньор, Трифальдин Ак Сакал деген мен болом; мен 
графиня Трифальдинин ат кошчусумун, башкача айтканда, аны Долорида деген бийкеч деп 
аташат. 

Ошол киши элчи катарында мени сизге жиберди, эгерде сиз уруксат этсециз, башына 
түшкөн, болуп көрбөгөн бактысыздыгы жөнүндө өзү келип айтып бермекчи. Бирок, баарыдан 
мурда ал сиздин сепилиңизде каарман жана эч бир жеңилбей турган рыцарь дон Кихот 
Ламанчскийдин бар, жок экенин билгиси келет. Ошол атактуу рыцарды издеп жөө-жалаңдап, 
ач-жылаңач жүрүп олтуруп өзүнүн алыскы королевствосунан сиздин мамлекетиңизге келип 
олтурат. Сиз мага жакшы жооп бергениңизден кийин гана мында келүү үчүн графиня, сиздин 
дворециңиздин дарбазасынын алдында күтүп турат. Мен эми сөзүмү бүттүм. 

Сөзүн бүтүп, жөтөлүп туруп, эки колу менен сакалын сылап койду да, кекирейип туруп 
герцогдун жообун күттү. Герцог мындай деди: 

— Кайрымдуу ат кошчу, кара мүртөз сыйкырчылар графиня Трифальдини бийкеч 
Долоридо болосуз деп атоого аргасыз кылган кайгылуу кабар бизге эчак эле жеткен болчу. Эр 
жүрөк рыцарь дон Кихот Ламанчский бул жерде экенин ага айтып коюңуз, ал албетте ага 
жардам берет жана коргоп калат. Мен да ага жардам берүүгө даярмын, анткени менин 
рыцардык сапатым да ошону талап кылат. 

Муну уккандан кийин Трифальдин дагы тизесин бүгүп башын ийди да, анан флейта 
ойногон кишиге жана барабанчыларга белги берип туруп, кандай келсе дал ошондой бойдон 
салтанаттуу түрдө чыгып кетти. 

А герцог дон Кихотко кайрылып мындай деди: 
— О, атактуу рыцарь, сиздин жеңиштериңиздин даңкы таш жарат. Биздин дворецибизге 

келгениңизге бир нече күн болбой жатып эле, сиздин жардамыңызды сурап алыскы өлкөлөрдөн 
эл самсып келе башташты, анткени сиздин айкөлдүгүңүзгө жана эрдигиңизге чек жок экенин 
элдин баары тең билет. 

— Жортуулдап жүрүүчү рыцарь кылып жолго чыгууга мүмкүндүк бергендиги үчүн, мен 
жаратканга жалынып сан жеткис алкыш айтам,— деп жооп берди дон Кихот.—Баскан 
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жолумдан канчалык кайгы-капага кезикпейин жана мен канчалык эмгек кылбайын, баары бир 
анын баары тең мага пайда берерине толук ынанам. Урматтуу сеньор, бул жерде сиздин 
урматтуу динчил адамыңыздын жок болуп турганына өкүнөм. Жортуулдап жүрүүчү рыцарлар 
жөнүндө анын жек көрүп айткан сөздөрү эсиңиздедир. Мына ошод поп жек көргөн жортуулдап 
жүрүүчү рыцарлардын эзилгендердин жана муңайгандардын бардыгы жардам сурап келип 
жатканын өз көзү менен көрөт эле. Мейли, ал бийкеч каалаганынын баарын тең өтүнүп сурай 
берсин: менин колумдун күчү, жана эр жүрөктүүлүгүм аны балакеттен аман куткарып алып 
калат. Бу өздөрү ойлоп чыгарган шылдыңды чын деп ойлоп дон Кихоттун ишенгендигине 
герцог менен  герцогиня өтө ыраазы болуп олтурушту. Ал эми Санчо болсо, ойлонуп туруп: 

— Мына ушул сеньора бийкеч менин губернатордук ишимди бузуп коёр бекен деп корком, 
— деди. — Аптека кармап турган Толедолук менин бир таанышым: «Эгерде ишке бийкеч 
аралашса анда, ал иштен жакшылыктуу нерсе күтпө» деген эле. Мына ошондуктан Долорида 
деген бийкеч†††, же Трифальда, башкача айтканда, Үч куйрук (кыштакта фальда деген сөз 
куйрук деген түшүнүктү берет) бизди бир балээге учуратпагай эле. 

— Үнүңдү бас достум Санчо, — деп дон Кихот анын сөзүн бөлдү, —бул бийкеч мени издеп 
алыскы жерден келген турбайбы, ошондуктан ал аптека кармаган адамдын айткан 
бийкечтеринин катарына кошулбай турган чыгар, анын үстүнө ал графиня экен, графинялар 
болсо королдун же императордун бийкечтерине гана кызмат кылышат, ал эми өздөрүнүн 
үйлөрүндө болсо алар өтө атактуу эмелер, ошондуктан аларга башка бийкечтер кызмат кылат. 

Бул сөздү угуп турган Родригос деген бийкеч мындай деди: 
— Менин сеньорам герцогинянын кызмат кылган бир топ бийкечтери бар, эгерде таалайы 

келсе алар да графиня боло алышаар эле. Ошондуктан бийкечтер туурасында жаман сөз 
айтуучу болбоңуздар. Кыскасы, ат кошчулар дайым эле биздин душманыбыз болуп келген, алар 
дайым эле оозгу үйдө болушат да куса болгондуктан артыбыздан ушактай беришип, биздин 
атак-даңкыбызга чуңкур казышат. Ошондуктан ат кошчулардын бардыгы тең кемелерде кул 
болуп кызмат кылып, азап тартышсын, а биз болсо таң-тамашалуу сепилдердин ичинде жашай 
берели, үстүбүзгө кара кийип, ачкадан өлсөк да ошондой жерде өмүр сүрөлү. 

Бийкеч Долориданын бактын ичине келип киргенин билдирген флейта менен барабандын 
үнү бул сүйлөшүп жаткан сөздү бөлүп жиберди. Эмнеси болсо да ал графиня жана атактуу 
айым турбайбы, ошондуктан келаткан мейманды тосуп чыксак болбойбу деп герцогиня 
күйөөсүнө кайрылды. 

Герцог жооп бергенче, Санчо мындай деди: 
— Ал графиня болгондуктан улуу даражалуу сиз аны тосуп чыгышыңыз керек; бирок 

бийкеч болгондуктан сиздин ордуңуздан козголушуңуздун кереги жок деп ойлойм. 
— Сени бирөө сөзгө кийлигиш деп жатабы? — деди дон Кихот. 
— Бирөө дейсиңби? — деп жооп берди Санчо.— Менин сөзгө кийлигише турган укугум 

бар, мен бекеринен эле сиздин ат кошчуңуз болуп жүрүптүрмүнбү, урматтуу таксыр, сиздин 
мектебиңизден сылыктыктын эрежесин үйрөнгөм, сиз өтө сылык жана жакшы тарбия көргөн 
рыцарсыз. 

— Санчонун айтканы ырас,— деп унчукту герцог,— адегенде анын кандай графиня экенин 
көрөлү, анан ага кандайча урмат кылуу керек экенин чечели. 

Нак ушул кезде, музыканттарды ээрчип этек-жеңи кең, кара кийинип, баштарына 
шолпулары жерге сүйрөтүлгөн ак шөкүлө кийген он эки бийкеч бактын ичине кирип келишти. 
Алардын артынан ат кошчусу Трифальдин Ак Сакалдын колуна сүйөнүп алып графиня 
Трифальди кирип келди. Үстүндө жырык узун этеги бар жупжука кара кездемеден тигилген 
көйнөгү бар, ал көйнөктүн этегин өздөрү да кара кийинген үч кызматчы көтөрүп алыптыр; 
ушул үчөө көтөрүп алган көйнектүн үч бурчу көзгө өтө көркөмдүү, кооз болуп көрүнүп, 
математикалык фигураны билдиргенсип турат. Ошондуктан бардыгы тең эле бул аземденип 
жасануунун өзү эле графиня Трифальдинин атын, башкача айтканда, графиня Үч фалды 
түшүндүрүп турат деп биле коюшту. 

††† Б и й к е ч—Д о л о р и д а — орусча ыйлаак бийкеч деген сөз, испанча кайгылуу, муңдуу деген. 
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Беттеринде кара пардалары бар бийкечтердин курчоосунда бул сеньора салтанаттуу түрдө 
адымдап келе берди, ал кыздардын пардалары Трифальдиндикиндей ачык-айрым эмес, күңүрт, 
ошондуктан алардын өңү көрүнбөйт. Бул жүрүштү көргөндөн кийин герцог, герцогиня жана 
дон Кихот орундарынан турушту, аларды көргөндөн кийин бардыгы тең өйдө болушту. 
Жакындап келгенден кийин бийкечтер токтой калышып, экиге тең жарылып Долоридага жол 
беришти, ал болсо алиге Трифальдиндин колуна сүйөнүп келаткан болчу. Герцог, герцогиня 
жана дон Кихот үчөө Долориданы тосуп, он эки кадам шилтешти, ал эми Долорида болсо 
тизелеп олтура калып, кардыккан жана корулдаган үн менен мындай деди: 

— Улуу даражалуу сеньор, сизди урматтоочу кулуңузду мындай урматтабай эле коюңуз, 
кечириңиз, кулуңуз эмес, күңүңүз дейин деген. Жаңылып айтып жатканыма таң калбай эле 
коюңуз. Ушул кезде катуу кайгы менин жүрөгүмдү өйкөп турат, ошондуктан жакшылап 
сүйлөөгө дарманым келбейт. Кулак угуп, көз көрбөгөн кырсык менин акыл-эсимди кошо алып 
кетти, алып кеткенде да жердин жети катмарына жеткирип салса керек, аңткени мен аны 
издеген сайын жоголуп, житип кетип баратат. 

— Чынын айтканда, сеньора графиня,— деп жооп берди герцог,— жоромолдоп билбес 
үчүн, акыл-эстен ажыраш керек, кайрымдуу жана жакшы тарбия көргөн адамдардын гана 
колунан келе турган ишке сиз татыктуу болуп олтурасыз. 

Ошентип айтты да, анан ага колун берип, герцогинянын жанындагы креслого олтургузду, 
герцогиня аны анчалык сүйгөн жок. Дон Кихот үн деген жок, ал эми Санчо болсо 
Трифальдинин же анын жанында жүргөн көп бийкечтин биринин өнүн көрсөм деп ак эткенден 
так этти. Бирок, өзүнүн оюн ал элге угуза айта алган жок, ошондуктан, пардаларын өздөрүнүн 
эрки менен алып таштай турган мезгилди гана күтүп калды. 

Элдин баары тең унчукпай, жымжырт болуп калышты, мына ушул жырткычтыкты кимдир-
бирөө бузуп сөз сүйлөйтко деп күтүп жатышты. 

Акыры бийкеч Долорида төмөнкүдөй сөз айтты: 
— Кудурети ашкан сеньор, айдай сулуу азиз аяш, жана акылман таксырлар, сиздер, меНин 

катуу кайгыма түшүнүп, кайрымдуу, кең пейил жана боору ооруган мамиле кылуу менен тосуп 
алаарыңарга мен ишенем, анткени, менин кайгым өтө катуу, ошондуктан ал мраморду 
сындырып, алмазды жибитип жана болотту эритип жиберет. Бирок, мен баарыдан мурда муну 
билгим келет, сиздер бул эң сонун коомуңардын ичинде кемгиги жок рыцарь дон Кихот 
Ламанчский жана анын ат кошчусу Санчо Панса бар болду бекен? 

Баарынан мурда Санчо мындай деди: 
— Ат кошчу Панса мында, анын дон Кихот деген таксыры да ушул жерде, ошондуктан 

бардыгынан айрылып мүңгүрөп калган бийкеч өзүңүздүн каалаганыңызды айта берсеңиз болот, 
анткени сизге жардам берип кызмат кылууга баарыбыз тең даярбыз. 

Ошол кезде дон Кихот ордунан тура келип, Долоридага кайрылып төмөнкүдөй деди: 
— Эгерде сиз, азапты аябай көп тартуунун натыйжасында жортуулдап жүрүүчү рыцардын 

эрдигине жана күчүнө таянган үмүтүнүз үзүлө элек болсо, мен өз күч-кубатымды жумшап сизге 
кызмат кылууга даяр турам. Мен—дон Кихот Ламанчскиймин, менин милдетим—муктаж 
болгондордун бардыгына тең жардам берүү. Ошондуктан бизди аёого аракет кылып, ар түрдүү 
нерселерди кошуп ыйлабай эле коюңуз. Сиз чынын жана ачыгын айтыңыз, башыңызга түшкөн 
кырсыкты бизге айтып бериңиз, биздин кулагыбыз сизде, биз сизге жардам берүүгө, эч 
болбогондо сиз менен бирге олтуруп алып кайгырууга даярбыз. 

Бул сөздү уккандан кийин бийкеч Долорида олтурган креслосунан өйдө турду да, дон 
Кихоттун бутуна келип жыгылып төмөнкүчө сөз айтты: 

— О, жеңилбес рыцарь, сиздин бутуңузга жыгылгандай эле, бардык жортуулдап жүрүүчү 
рыцарлардын бутуна жыгылат; мен ал бутту өпкүлөгүм келет анткени, ал бут кадамдап басса 
эле мени бардык балакеттен куткарат, о, эр жүрөк жортуулдап жүрүүчү рыцарь, сиздин улуу 
иштериңиз мурда өткөн Амадистердин, Эспландиандардын84 жана Бельянистердин жомоктоп 
айтылган эрдик иштеринен ашып түшөт. 

Анан ал Санчо Пансага кайрылып, аны колунан кармап мындай деди: 
— Жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын жан жолдошу, ат кошчулардын ичинен чын дилиң 
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менен берилген Санчо, сенин адамгерчилик сапатың Трифальдин жолдошумдун сакалынан да 
чоң. Сен, улуу дон Кихотко кызмат кылганыңа сыймыктанууга укуктуусуң, анткени ага кызмат 
кылуу менен бирге, бир кезде кылыч асынып жүргөн рыцарлардын баарына тең кызмат кылган 
болуп эсептелесиң. Ишенимдүү бол деп мен сага жалынып-жалбарам, мен сыяктуу момун жана 
кара жолтой графиняга жардам берип коргоп калсын, сен таксырың экөөбүздүн ортобузга 
адилет арачы болгун. 

Буга Санчо төмөнкүчө жооп берди: 
— Сеньора, менин адамдык касиетим жөнүндө айтуунун кереги деле жок. Мен жалынып-

жалбартпай эле сизге жардам бергин деп өзүмдүн таксырымдан өтүнүп суроого даярмын. 
Бирок, башыңызга түшкөн каран түндүн баарын бирин калтырбай айтыңыз, анан анчалык 
кайгырбай эле коюңуз. Сизге кандайча кылып жардам берүүнүн жолун таксырым экөөбүз 
ойлоп табабыз. 

Бул сөздөргө герцог менен герцогинянын күлкүлөрү келип чыдай албай жарылып кете 
жаздап олтурушту жана графиня Трифальдин өткүр сөздөрүнө жана чебердигине таң калбай 
коюшкан жок. Трифальдин болсо кайта барып ордуна олтуруп сүйлөй баштады: 

— Улуу Трапобана менен Түштүк деңиздин ортосунда Комарин тумшугунан эки милдей 
аралыкта жаткан Кандайя аттуу атактуу королевствону Арчипьела деген коратдун жесири 
Магунсия деген айым бийлөөчү эле; мен багып, көз салып жүргөн такка олтура турган анын 
Антономасиа деген кызы бар эле, анткени мен анын энесинин карамагындагы нөкөр аялдардын 
эң улуусу жана атактуусу элем. Биз тыптынч, бейкут жашоочу элек. Жылып-жылып жылдар 
өтө берди. Акыры кичинекей Антономасиа он төрт жашка чыкты. Ал абдан сулуу эле, 
жаратылыш андан ашкан сулууну жарата албоочудай сезилчү. Анын сулуулугу жөнүндө кабар 
бүт дүйнө жүзүнө жайылат да, ошентип биздин элибиздеги жаиа башка жерден келген күч-
кубаттуу көп сандаган принцтердин көңүлү биздин сепилибизге бурулат. Ошолордун ичинен 
катардагы бир рыцарь менин сулуумду өзүнө бой сундуруп алсам деп ой кылат. Ал, өзүнүн 
жаштыгына жана келбеттүүлүгүнө, өткүр ойлуу акылына жана башка көп сандаган талантына 
ишенет, эгерде менин айтып жаткан аңгемеме сиздер жадабаган болсоңуздар, анда улуу 
даражалуу сиздерге айтып коёюн, ал гитар ойногон кезде анын ар бир кылы сайрап, сүйлөп 
тургандай болчу эле; анын үстүнө ал акын да жана эң жакшы бийчи да болчу, канаттуу 
куштарды үйүр алдырып багуучу, клетканы да жасай билчү, айтоор муктаж болуп калса оокат 
таап85 жеш колунан келе турган эме эле. Мындай таланттуу жана сапаты бар адам назик кызды 
моюн сундуруп алмак түгүл, тооңу томкоруп, ойду омкоруп жибербейби. Эгерде, ошол 
каракчы, кан ичер дон Кдавихо адегенде айла-амал менен мени камалап, каршы иш жүргүзбөсө, 
анын сулуулугу да, сымбаттуулугу да жана таланты да менин сулуумду моюн сундуруп ала 
албайт эле. Ал кара ниет эме алдын ала менин жүрөгүмө кол салмак болот. Ал жагынып, 
кошоматчылык кылып олтуруп, мени акылыман адаштырды, жалтырак-жултурак, майда-чүйдө 
нерселерди сыйлык кылып берген болуп жүрүп мени бийлеп алды. Ошентип, акыры акыл-
эсимден ажырап, ага баш ийип бердим. Менин жардамым менен ал Антономасиа менен 
таанышып, өзүнө моюн сундуруп алды. Менин этиеттүүлүгүмүн жана камдуулугумун 
натыйжасында алардын биринчи кездешүүлөрү эч кимге билинбей жашыруун өтүп жүрдү, 
бирок экөөнүн ортосундагы махаббат акыры барып ачыкка чыгышы керекэле. Ошондуктан 
кандай гана болбосун ишти оңуна салыш керек болду. Биз мындай деген чечимге келдик, 
Антономасиага жетекчи болуп жүргөн поптон дон Клавиохо ыразылык сурап, анан аялың 
болууга макулмун деп убада берген Антономасианын жазган катын попко көрсөтмөк болдук. 
Поп ал катты окуп чыгып Антономасианы чакырып алып, анын ички сырын айттырып угат да, 
анан урматтуу бир альгвасилдин 86... үйүнө кирип жашырынгын дейт. 

Ушул жерге келгенде Санчо аңгемени бөлүп жиберди. 
— Кандайяда альгвасилер, акындар .жана кызматкер бийкечтер болгондон кийин, дүйнө 

жүзүндө бардыгы бирдей курулган экен деп ант берүүгө даярмын. Бирок батыраак болуңуз 
сеньора Трифальдин, анткени бир топ убакыт болуп калды, ошондуктан бул узак тарыхтын 
кандай болуп аяктарын мен аябай билгим келет. 

— Азыр угасыз, — деп жооп берди графиня. 
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Санчонун айткан ар бир сөзү герцогиняны кубандырып, дон Кихоттун жинин келтирип 
жатты. Ал өзүнүн ат кошчусун үнүндү бас деди, ал эми Долорида болсо өзүнүн аңгемесин 
уланта берди: 

— Поп Антономасиага бир нече жолу барып, аны менен узак убакыт аңгемелешип турду. 
Антономасиа өзүнүн дегенин бербей жана дон Клавихого күйөөгө чыккысы келгендигине 
ынангандан кийин, акыр дон Клавихо жагына өтөт да, закондуу жубайы катарында 
Антономасианы анын колуна салып берет. Буга Антономасианын энеси, королева Магунсиа 
аябай кайгырды, ошентип биз үч күндөн кийин ал кишинин табытын жерге койдук. 

—Өлгөндөн кийин көмгөнсүңөрго, — деди Санчо. 
— Түшүнүктүү иш, — деди Трифальдин. — Анткени Кандайяда тирүү киши эмес, өлгөн 

кишилерди көмөт. 
Санчо ал сөзгө макул болбой: 
— Эси ооп жыгылып калган кишини өлүп калган экен деп көмө койгон учурлар да болот,— 

деди.— Менимче королева Магунсиа өлбөй эле эси ооп, талып жыгылып калса керек. Адам өлө 
элегинде көп ишти онго салууга болот, ал үчүн катуу кайгыргандай Антономасианын кылган 
күнөөсү да анчалык чоң эмес тура. Эгерде мына бул сеньора өзүнүн кызматчы жигитине же үй 
кызматчыларынын бирине күйөөгө тийсе, — мындайлар атактуу сеньорлордун ичинде боло 
берет дешет, анда ишти кайта калыбына келтирүүгө болбойт эле. Бирок, рыцарга, бул айымдын 
айтканына караганда кайрымдуу жана акыл-эстүү жаш жигитке күйөөгө тийсе анысы анчалык 
деле келесоолук иш кылган эмеско. Граф же маркиз эмес, жөнөкөй дворянин болсо эмне экен! 
Менин таксырымдын айтканына караганда ар бир илимпоз адам эпископ болууга, ар бир 
рыцарь бөтөнчө жортуулдап жүрүүчү рыцарь, король же император болууга үмүт кылат. 

— Сен дурус айтасың Санчо, — деди дон Кихот, — эгерде кара мүртөз сыйкырчылар 
тоскоолдук кылбай турган болсо жортуулдап жүрүүчү рыцарь дүйнө жүзүндөгү эң улуу сеньор 
деген даражага оңой-олтоң жетер эле. Сеньора Долорида аңгемеңизди уланта бериңиз. Ушул 
таттуу башталган окуянын аягын ачуу кылып аяктаган турасызго деп ойлоп турам. 

— Ачуу болгондо да кандай дейсиз! — деп жооп берди графиня. — Ага салыштырганда 
ачуу шалгам сизге таттуу болуп, ал эми Олеандранын жалбырагы өтө даамдуу болуп көрүнөт. 
Ошентип королева эси ооп талып жыгылбай эле дүйнөдөн кайткандан кийин, биз анын 
табытын көөмп койдук. Бирок, биз королеванын бетин жашырып, акыркы коштошкон 
сөзүбүздү айтып оюбузду жыя элегибизде эле Магунсианын мүрзөсүнө, анын аталаш тууганы 
Маламбруно деген дөө жыгач атка минип келип калды, ал дөө абдан кара мүртөз, анын үстүнө 
сыйкырчы эме болгон. Эжесинин өлүмү үчүн өч алмакчы болуп, дон Клавихону бузуктугу 
үчүн, ал эми Антономасианы жеңил ойлуулугу үчүн жазалап, Антономасианы колодон 
жасалган маймылга, ал эми анын күйөөсүн адам корко турган крокодилге айландырып, ошол 
эле мүрзөнүн үстүндө аларды сыйкырлап койду. Экөөнүн ортосуна Сирия тилинде колодон 
жазуусу бар түркүк орнотуп койду, ал түркүктүн бетинде жазууну адегенде Кандайя тилине, 
анан Испан тилине которгондо: «Бул акыл-эси жок жаш курбулар, ламанчалык эр жүрөк рыцарь 
келип, жекеме-жеке мени менен күч салышканда гана өздөрүнүн мурдагы кейпине келишет, 
анткени мына ушул кулак угуп, көз көрбөгөн окуяны тагдыр ошонун эрдиги үчүн жазып 
койгон» деп баяндалат. Ошондон кийин Маламбруно канжарын кабынан сууруп алды да, мени 
чачымдан кармап туруп мууздап, башымды кесип ыргытмак болду. Менин жүрөгүм түшүп, 
аябай коркуп эмне кылаарымды билбей калтырап-титиреп туруп калдым. Тилим күрмөөгө 
келбей алкымыма тыгылып калды, бирок өзүмдү-өзүм кармадым да, муңайыңкы үн менен 
жалынып-жалбарып балакет-мээнетин алып жибердим эле, ал Маламбруно жанымды соо 
калтырды. Канжарын кабына салып туруп, кызматчы кыздардын бардыгын тең ээрчитип кел 
деп мага буйрук берди (ошол кыздардын бардыгы тең мына азыр сиздин алдыңызда турушат), 
кыздар келгенден кийин, силерди өлүмгө эмес, башка узак убакыт бою азап чегип, шерменде 
боло турган жазага тартам деп жарыялады. Ал сөзүн айтып бүтүп, оозун жыя электе эле, эки 
жаагыбыз жана ээгибиз толгон ийне менен сайып жаткандай тызылдады. Чыдай албай колубуз 
менен ээгибизди кармалап жаагыбызды сыйпалап көрсөк, мына мындай укмуш болду, аны азыр 
өзүңүздөр көрө жатасыздар... 
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Ошондой деп туруп Долорида өзүнүн бетиндеги пардасын ачып жиберди, муну көргөндөн 
кийин берки бийкечтер да беттерин ачышты эле ошол жерде тургандардын көз алдына бир 
укмуштуу көрүнүш пайда болду. Бардык бийкечтердин сакалы бар экен: бириники ак саргыл, 
экинчисиники капкара, тигинисиники буурул, мунусунуку көк-ала экен. Герцог менен 
герцогиня тамшанышты, дон Кихот менен Санчо болсо айран-таң болушту, караган 
адамдардын бардыгы тең апкарып калышты. Бирок, графиня Трифальдин аңгемесин уланта 
берди. 

— Кара мүртөз—сыйкырчы Маламбруно мына ушунтип биздиукмуштай кылып жазалап 
койду. Биздин назик бетибизди өңү жаман кыл сакалга бастырып койду. Бетибизге бапсайган 
сакал өстүрүп, иреңибизди бузуп салганча өлтүрүп салганы жакшы эле: Анткени ырасын 
айтканда, сакалдуу бийкеч кайда барып батмакчы? Кандай ата, кандай эне анын кайгысына 
ортоктош болмокчу? Ага ким жардам бермекчи? Бийкечтердин беттери жыпжылма болуп, ар 
кандай боёктор сүйкөлүп, дары-дармек жабылган күндө да, бирөөгө оңой менен жакпайсың, ал 
эми бетине чытырман токой өскөн бийкеч эмне кылмакчы? О, менин курбуларым, бийкечтер 
биз жаман убакта туулуптурбуз, ата-энелерибиз бизди мезгилсиз жаратыптыр. 

Мына ушундай деп туруп, ал элдин көзүнчө эси ооп жыгылып кетти. 
Эси ооп жаткан Долориданы карап көрүп, Санчо анан мындай деди: 
— Буга окшогон окуяны мен мурда эч качан уккан эмесмин, мындайды менин таксырым да 

айтып берген эмес, анткени мындай иш анын үч уктаса түшүнө кирген эмес эле, ак ниеттүү 
адам сыяктуу ар-намыс менен жана ата-бабаларымдын кымындай жанын коргоп калуу үчүн ант 
берем. Сыйкырчы жана дөө Маламбруно өмүр бою сага каргыш тийсин! Кантип эле, бул 
бечаралар үчүн сакалдан башка жаза жок болсун? Сакалын алдырганы үчүн бул бечаралардын 
чач тарачка төлөй турган акчалары да жок болсо керек деп ойлойм.  

 

 
 
— Сиздин айтканыңыз туура, — деп жооп берди он эки бийкечтин бири, — эгерде сеньор 

дон Кихот жардам берип бизди сакалдан куткарбаса, анда биз ушул бойдон тиги дүйнөгө 
кетебиз. 

Дон Кихот алардын көнүлүн жай кылууга шашылып мындай деди: 
— Силерди ушундай кейпиңер менен калтыргандан көрө, маврлардын жерине барып, өз 

сакалымды жулдурганым жакшы. 
Дал ушул кезде графиня Трифальдин эсин жыйып кыйкырып жиберди: 
О, эр жүрөк рыцарь! Бизди ушунчалык кубандырып үмүттөндүргөн сиздин балдай таттуу 

үнүңүз мени тирилтти. Даңкың таш жарган жана жеңилбес жортуулдап жүрүүчү рыцарь берген 
убадаңызды иш жүзүнө ашыра көрүңүз деп сизден жалынып-жалбарып өтүнөм. 

—Мен даярмын, — деп жооп берди дон Кихот, — эмне кылышым керек, ошону айтыңыз 
сеньора, анткени менин эр жүрөгүм сизге кызмат кылууга даяр турат. 

Иш мындай, — деп жооп берди Долорида, — мына ушул жерден Кандайя королевствосуна 
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чейин, эгерде кургак жер менен жөө жүрсө беш мин, миль бар. Эгерде ал жакты көздөй абаны 
аралап учса, анда үч миң эки жүз жыйырма жети миль болот. Андан тышкары: эгерде бизди 
куткарып кала турган рыцарь менен тагдыр жазып кездешип кала турган болсок, жарабаган бир 
чобур ат эмес, эр жүрөк Пьер айдай сулуу Магелонаны мингизип алып кеткен нак ошол жыгач 
аттын өзүн жиберем деп Маламбруно мага айткан болчу. Бул аттын төбөсүндө туткасы бар, 
мына ошону менен башкарат, ал абаны аралап учканда шайтан кууп келаткансып зыпылдайт. 
Бул атты, байыркы жомокторго караганда даанышман Мерлин жасап, минип жүргүн деп өзүнүн 
досу Пьерге берген. Бирок Мерлин өзү жасаган атты сүйгөн кишисине же акчаны арбын 
төлөгөн адамга мингизе турган. Маламбруно өзүнүн сыйкырчылыгынын жардамы менен ушул 
атка ээ болуп, азыр ага минип алып жер жүзүн бүт кыдырып жүрөт: бүгүн биерде, эртең 
Францияда, бүрсүгүнү Америкада болот. Бул аттын артыкчылыгы мында, ал жем-чөп жебейт, 
уктабайт, такалары желбейт, жана канаты жок туруп абаны аралап учканда анын үстүндөгү 
киши бир тамчы суусун төкпөй ичинде толтура суусу бар пиаланы кармап олтура берет. 

Ушул жерге келгенде Санчо мындай деди: 
— Жупжумшак жана бир калыпта көйкөлүп жүргөн жүрүшү жагына келе турган болсок, 

менин сур эшегим абаны аралап учпаса да жер менен жүргөндө эч бир жоргодон калышпайт. 
Буга тургандардын баары тең күлүп калышты, ал эми Долорида болсо сөзүн уланта берди. 
— Эмесе мындай, эгерде Маламбруно бизге боор ооруп, бул балээден кутулсун десе, анда 

ал ат түн кирери менен жарым саатка жетпей эле келип калат. 
— Сиздин атыңызга канча киши минүүгө болот?—деп сурады Санчо. 
Долорида буга жооп берди: 
— Эки киши минсе болот, бирөө ээрге минсе, экинчиси учкашып алат. Эгерде уурдап адган 

кызы жок болсо, рыцарь өзүнүн ат кошчусу менен ушинтип минип алышат. 
— Ал тулпарыңыздын аты кандай, сеньора Долорида, мен ошону билгим келет? — деди 

Санчо. 
— Аны, Беллерофонттун87 тулпарындай Пегас деп жана Александр Великийдин атындай 

Буцефал же Рейнальда Моньтальбанскийдин Баярд, деп аталган тулпарынын ысмында атаган 
эмес, — деди Долорида. 

— Бул атка атактуу рыцарлардын тулпарларынын аты коюлбагандан кийин, демек менин 
таксырымдын Росинантынын аты да коюлган эмеско. 

— Абдан туура, — деп жооп берди сакалдуу графиня, — өзүнүн кулүктүгү үчүн 
Клавиленьо учкаяк деп ат коюлган. 

— Бул тулпардын аты мага жагат. — Бирок, башына жүгөн же нокто катып чабыш 
керекпи?—деп сөзүн улантты Санчо. 

— Мен жогору жакта эле жүгөн менен эмес, бөтөнчө бир тутка менен башкарат деген 
болчумун, — деди Трифальди. — Ага бараткан рыцарь аттын башын бирде тыякты көздөй 
буруп, бирде быякты көздөй буруп өзүнүн каалаган жагын көздөй бара берет: ат өйдө абага 
учуп чыгат же туягы жерге тиер тийбес болуп ылдый жерге түшүп зымырай берет. 

— Бул сыйкырланган атты көргүм келип турат, — деди Санчо, — мени ал атка минет экен 
деп ойлобоңуз, эгерде мине турган болсом, анда алмурутту өзүнүн дарагынан издебей эле кара 
жыгачтан издениз. Үстүндө көлдөлөңү же жаздыгы жок, какшыган куу жыгачка минсе деген 
турасыз го. Шайтан алсын, кайдагы чоочун кыздарды сакалдан куткарат элем деп ичи-кардымы 
чайкагым келбейт. Кыскасы, аларга менин жардамымдын кереги жок. 

— Жардамыңыз өтө керек, достум, — деди Трифальди Санчонун сөзүнө каршы болуп, — 
эгер сиз катышпасаңыз, бул иштен натыйжа чыкпай калышы мүмкүн, ошондуктан сиздин 
жардамыңыз өтө керек. 

— Кайрымдуу адамдар, мени бул балээден куткара көрүңүздөр! —деп кыйкырды Санчо.— 
Таксырлары баштаган окуяда ат кошчуларынын кандай иши бар? Мындай иште рыцарлар атак-
даңкка ээ болот, ал эми бизди болсо жумушту гана бил деп коюшат. Кала берсе тарыхчылар да 
өздөрүнүн жазган жортуулдап жүрүүчү рыцарлардын тарыхында дүйнө жүзүндө ат кошчу 
болгон эмес шекилдүү алар жөнүндө жана анын ал ишке кол кабышы жөнүндө бир да ооз сөз 
жок. Жок, сеньорлор дагы бир жолу кайталап коёюн. Менин таксырым өзү жалгыз барса болот, 
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анын жолу болсун, а мен бул жерде герцогинянын чөйрөсүндө калып, сеньора Дульсинеяны 
сыйкырчылыктан куткаруунун камын көрөм. Мага ушул эле жетишет. 

— Ошондой болсо да, кайрымдуу Санчо, — деди герцог, — эгер бул зарыл иш болсо, анда 
сиз өзүңүздүн таксырыңызды жалгыз жибербей кошо барышыңыз керек. Сиздин ыгы жок 
коркконуңуздун натыйжасында булардын бетин сакал басып үксөйүп кала бериши болбойт. 
Анткени ал жакшы иш эмес. 

— Мени куткарып кала көргүлө деп дагы бир жолу кьгакырам! — деп безеленди Санчо, — 
эгерде, зынданда жаткан бир жаш адамды куткаруу үчүн боор ооруу керек болсо, анда иш 
башкача эле. Кайдагы бир бийкечтерди сакалдан куткарам деп азап тартайынбы? Ошолор куруп 
кетсин! Мейли, улуусунан тартып кичүүсүнө чейин, биринчи кылыксынган кыздан тартып, 
акыркы чойкоктонгонуна чейин сакалдарын бапсайтып жүрө беришсин. 

— Сиз бийкечтерди жаман көрөт экенсиз, достум Санчо, — деди герцогиня. — Бирок, 
сиздин мунуңуз адилеттүү иш эмес. Менин үйүмдө элге үлгү боло турган бийкечтер бар. 
Мисалга, сиздин көз алдыңызда турган бийкеч Родригести эле ала коёлу. 

— Шылдыңдаңыз, шылдындаңыз улуу даражалуу герцогиня, — деди бийкеч Родригес. — 
Кудай кыз кылып жараткандан кийин, алардын эмнеге кереги бар экенин алда таала өзү 
билиши керек. Мен алда тааланын ракым эткенине бел байлап, мына бул турган наадан ат 
кошчунун маскара сөздөрүн көтөрөм... 

— Бийкечтер жөнүндө айтылган сөз жетишет эми, — деп дон Кихот анын сөзүнө чыдабай 
бөлүп жиберди. — Клавиленьо деген жыгач ат келээр замат эле мен аттанып, Маламбруного 
каршы салгылашам да устара менен силердин сакалыңарды кыргандан да оңой кылып, анын 
башын кесип ыргытып жиберем, ал эми Санчо болсо мен эмне деп буйрусам, ошонун баарын 
аткарат. 

— Ах! — деп үнүн бийик чыгарды Долорида. — О, эр жүрөк рыцарь сиздин улуулугуңузга 
асмандагы жылдыздардын бардыгы тең жымыңдап нурун төксүн, жана жаныңызды бек кылып, 
кабыландай каарман кылсын, анткени сиз бардык маскараланган жана эзилген бийкечтердин 
калканчы жана тиреги болдуңуз; аны аптека кармоочулар жек көрүшөт, ат кошчулар ага 
күңкүлдөшөт жана кызматчы жигиттер ушакташат. О, дөө Маламбруно акыры бизди бул 
балээден кутулсун десеңиз ааламда жок Клавиленьону тезирээк жибере көрүңүз. 

Трифальди муну сезим козгоп айткандыктан, ал жерде тургандардын бардыгы тең 
көздөрүнө жаш алды, жадегенде Санчонун көзүнөн да жаш чыкты да, ошол замат эле дон Кихот 
кулак угуп, көз көрбөгөн алыс жерге барса да кошо барышым керек деп ойлоду. 

Нак ошол кездё жерге караңгы кирди, ааламда жок Клавиленьонун келе турган убагы өтүп 
кетти. Бирок ал тулпар али келген жок, буга дон Кихоттун тынчы кете баштады. Маламбруно 
мени менен жекеме-жеке салгылашкысы келбей, башка бир рыцарды көздөгөндүр деп 
кооптонду. Бирок, күтүлбөгөн жерден төрт жапайы адам бак-дарактын ичине кирип келишти. 
Алар бир жыгач атты көтөрүп алышкан, дон Кихотко жакындап келишип алар атты жерге 
коюшту, анан алардын бири мындай деди: 

— Бул лакыйган эмеге жүрөгү түшпөй турган рыцарь минсин... 
—Эмне кылсаңар да мен бул атка минбейм, — деди Санчо, —анткени мен баатыр да, 

рыцарь да эмесмин. 
Жапайы адам сөзүн уланта берди: 
— Эгерде бул рыцардын ат кошчусу бар болсо, анда ал бул атка учкашсын. Аттын 

мандайында чокусунда жыгач тутканы буруп жиберери менен эле асманга көтөрүлүп учат да, 
үстүндөгү кишилерди көптөн бери күтүп жаткан Маламбруного алып барат. Бирок, учуунун 
алдында ага минген кишилер көздөрүн таңып алуулары керек. Эгер антпесе баштары айланып 
кетип жерге кулап кетиши мүмкүн. Асмандап учкан саякатыбыз бүттү деп минип келаткан 
кишилерге кишинеп кабар кылмайынча, алар көзүн таңып алган чүпүрөктөрүн чечүүгө 
болбойт. 
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Ушул сөздөрдү айткандан кийин жапайы адамдар Клавиленьону жерге коюшту да, сылык 
мамиле кылып туруп чыгып кетишти. 

Долорида болсо көзүнө жаш алып туруп дон Кихотко сөз айтты: 
— Эр жүрөк рыцарь, Маламбруно өзүнүн берген убадасын орундатты, айтылган ат 

алдыңызга келди. Биздин сакалдарыбыз өсүп баратат, ощондуктан бизди ушул балээден 
куткара көр деп биз сизден жалыныпжалбарып өтүнөбүз. Бул үчүн сиз өзүңүздүн ат 
кошчуңузду ушул атка учкаштырып алыңыз да, анын сыйкырлуу күчүиө ишенип коюңуз. 

— Сеньора графиня Трифальди мен муну жан-дилим менен иштейм, анткени мен сиздин 
жана бийкечтериңиздин сакалы жоктугу таптаза жыпжылма болгон өндөрүн көрүүгө 
ынтызармын. 

— Көңүлүм келсе да, келбесе да мен андай кыла албайм, айтор аягына да, быягына да жүрө 
албайм, — деди Санчо.—Эгерде бул айымдарды сакалдан куткаруу үчүн, бул атка учкашуу 
керек болсо, анда менин таксырым өзүнө ат кошчу башка кишини издесин, же болбосо бул 
сеньор алар сакалдан кутулуунун башка жолун ойлоп табышсын. Эмне, мен асмандагы 
булуттун астында сызып учуп жүрө турган сыйкырчы бекенмин? Жаңы губернаторунун абада 
учуп жүргөнүн билишсе, менин аралымда жашаган адамдар эмне дешет? Ошону менен бирге 
Кандайяга чейин үч миң толук миль келет экен. Эгерде бул тулпар чарчап калса же дөөнүн 
ачуусу келсе, анда биз кайта кантип келебиз? Анда мен эч бир адамдын көзүнө көрүнө албай 
калам. Эл арасында: «сыйлык кылып уй берсе, байлап кетүү үчүн тезирээк жипке чурка» деген 
сөз бекеринен айтылган эмес. Ошондуктан бул бийкечтердин сакалы мени кечирип койсун, 
анткени бул жер мага абдан жайлуу. Бул үйдө мени эркелетет, анын кожоюну губернатор 
кылам деп аябай ыракым этип жатат. 

Буга герцог төмөнкүдөй деп жооп берди: 
—Достум Санчо, ары пайдалуу, ары чоң кызматка паралап жатып гана жетүү керек экенин 

сиз менден кем билбейсиз. Эмесе билип коюңуз, сиз сеньор дон Кихот менен бирге кетсеңиз 
гана губернаторлукту менден паралап сатып аласыз. Ошондуктан чочулабай эле коюңуз, сиз 
кайта Клавиленього минип келесизби же кас душман менен кармашып тагдыр жазып бир 
мейманканадан экинчи мейманканага ажыга барчу адамдардай жөө-жалаң жүрөсүзбү, баары 
бир качан келсециз да арал менен губернаторлук сиздики болуп кала бөрет. Берген убадам эки 
болбойт, менин айткан сөзүмдүн чындыгына шек кылбай эле коюңуз, Санчо, эгерде сиз шек 
кылсаңыз, анда мен өзүмдү кордолгон киши катарында эсептейм. 

— Башка сөздүн кереги жок сеньор, мен жөнөкөй гана ат кошчумун, ошондуктан сиздин 
сөзүңүзгө шек кылууга эч качан батына албайм, — деп жооп берди бечара Санчо,—Болуптур, 
менин таксырым алдыга минсин, менин көзүмдү байлап коюңуз да мен үчүн оозуңузга келме 
келтириңиз, анан дагы мага муну айтып коюңуз: биз асманга учкан кезде, мен өз жанымды алда 
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таалага тапшырып, периштелерди жардамга чакыра аламбы? 
Буга Трифальди жооп берди: 
— Албетте Санчо, сиз өз жаныңызды кудайга же кимди кааласаңыз ошого тапшырсаңыз 

болот. Анткени Маламбруно сыйкырчы болгону менен, өзү христианин. 
Бирок ушул жерге келгенде Санчону чакырып алып, дон Кихот сөздү бөлүп кетти. 
Ал Санчону ээрчитип, тигиндей турган бактын түбүнө барып, аны колунан кармап туруп 

сөз сүйлөдү: 
— Тууганым Санчо, биздин узак убакыт бою саякаттай турганыбызды көрүп турасың го. 

Кайта качан келээрибизди жана Дульсинеяга берген убадаңды шашпай, жай баракат качан 
орундаарыңы бир кудай өзү гана билет. Ошондуктан сен жолго бирдемелеримди кошо ала 
чыгышым керек деп азыр өзүңүн бөлмөңө бар да, жок дегенде өзүңө беш жүз шапалак чап. Бул 
үчүн аз убакыт керек, эгер сен ушундай кылсаң менин көңүлүмдү көтөргөн болор элең. Бул 
иштин мен үчүн чоң мааниси бар экенин билесиңби. 

— Жок, болбойт, урматтуу таксыр, мунуңуз такыр жарабайт! —деп Санчо кыйкырып 
жиберди. — Азыр мен жалаң жыгачтын үстүнө мингенн жатсам, а сиз мени өзүңөн өзүң 
шапалак ал дейсиз! Мына бийкечтерди сакалдан куткаруу үчүн жөнөйлү, ал жактан кайта 
келгенден кийин өзүмдүн алган милдеттенмемди өтө тез орундатуу үчүн сизге убадамды 
берейин, сиз ага абдан ыраазы болосуз. Бул жөнүндө болду эми, сөз кылбайлы. 

Ага дон Кихот мындай жооп берди: 
-— Жакшы болот кайрымдуу Санчо, мен сенин берген убадаңа канааттанам жана аны 

аткарат деп ишенип кала берем. 
Мына ушул сөздөн кийин алар жыгач тулпарды көздөй басып келишти, анан дон Кихот ал 

тулпарга минип туруп төмөнкүдөй деди: 
— Санчо, көзүңдү таңып туруп, мага учкашкын; бул атты мынчалык алыскы өлкөдөн бизди 

алдоо үчүн жиберип жаткан эместир, анткени ишенчээк адамдарды алдоо уят болот. Эгерде бул 
окуя мен ойлогондой болуп аяктабаган күндө да, мындай зор ишке эрдик кылып киришүү 
менен атак-даңкка ээ болобуз, биздин бул атак-даңкыбызды дүйнө жүзүндөгү кара 
санатайлардын эч бири жокко чыгара албайт. 

— Кана эмесе, жөнөдүк, — деп жооп берди Санчо, — мына бул айымдардын сакалы менен 
көз жашы менин жүрөгүмдү өйкөп жиберди, алар өздөрүнүн бул жаман кейпинен 
кутулмайынча мен даам сызгым келбейт. Урматтуу таксыр, сиз биринчи болуп минип, 
көзүңүздү байлаңыз. Мен какылдаган как жыгачтын үстүнө минем, ал эми кимде-ким ээрге 
мине турган болсо, ал атка биринчи болуп мине тургандыгы түшүнүктүү эмеспи. 

— Сеники туура, — деп жооп берди дон Кихот. 
Ошентти да, анан чөнтөгүнөн жүз аарчысын алып чыгып, көзүмдү жакшылап туруп таңып 

бериңиз деп Долоридадан өтүндү, андан кийин жыгач аттын үстүнө секирип минип, 
төбөсүндөгү туткасын кармады. Ээрдин үзөнгүсү жок эле, ошондуктан дон Кихоттун эки буту 
салаңдап калды. Римдин салтанатын сүрөттөп токулган фламанд килеми жабылган салт атчан 
адамга окшоп калды. 

Санчо аттын үстүнө кежигеси кер тартып, шашпай жай баракат минип, жакшылап олтурду 
да, анан аттын жону аябай катуу экен деди. Санчо герцогдон, жаздык же бир төшөк табылаар 
бекен, герцогинянын жаткан бөлмөсүнөн же кызматчы жигиттердин керебеттеринен болсо да 
мейли. Буга Трифальди мындай деп жооп берди, Клавиленьо үстүнө эч кандай жаздык же 
төшөк салдырбайт. Айла кеткенде Санчо аттын үстүнө аялдарча минип алса аттын жону 
анчалык катуу болбойт. Санчо нак ошондой кылды, бардыгы менен кош айтышып туруп, анан 
көзүн таңууга уруксат этти. Ушунун бардыгы тең иштелип бүткөндөн кийин, Санчо көзүн 
таңган жоолугун чечип алды да, көзүнүн жашын кылгыртып туруп, ошо жерде тургандарга 
кайрылып, бул сыноодо жардам бергиле жана биз үчүн тилек кылып алда таалага арнап бата 
кылып койгула деп өтүндү. 

— Бир кезде, — деп кошумчалады ал, — сиздер да мына ушундай балээге учурап 
калышыңар ажеп эмес, нак ошондо силердин амандыгыңарды тилеп, жалынып-жалбара турган 
адамды алда таала өзү жиберет. 
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Ушуну сүйлөгөндө дон Кихот үнүн бийик чыгарып кекетти: 
— Эмне деген шүмшүксүң? Сыйыртмак моюнуңа илинип калган экен же өлүм 

коркунучунда турган экен деп ойлоп калууга болот. Минтип өпкө-жүрөгүңү чапкылап 
жалынып-жалбаруунун эмне кереги бар? О, уяты жок, коркок эме, сен бир кезде айдай сулуу 
Магелона олтурган жерде олтурасың, эгерде тарыхчылар калп айтпай турган болсо мына ушул 
аттын үстүнөн ал түз эле көргө барбастан, Францияга барып такка олтурган. Сенин жаныңда 
олтурган мен эр жүрөк Пьерге тең келе албаймынбы? Анткени нак ушул мен минген жерге бир 
кезде ал да минген болчу. Коркок айбан көзүндү таң. Жок дегенде мен турганда сен коркоктук 
жөнүндө кеп кылбай турган бол. 

— Макул эмесе, көзүмдү таңып коюңуздар, — деп айтканга көндү Санчо, — кудайга 
сыйынууга тыюу салып жатат, мен үчүн башкалардын сыйынып коюшуна да тыюу салынды, 
толгон жин-шайтан жолдон жолугуп алып бизди тозокту көздөй сүйрөп кетпегей эле деп 
чочуласам анан ошого да таң калып коёт. 

Акыры Санчонун көзүн таңышты, бардыгы жайында болду деп ынангандан кийин дон 
Кихот аттын төбөсүндөгү туткасын бурду. Ал тутканы бурар замат эле, бийкечтердин баары 
тең жана ошол жерде тургандар: 

— Жолуңуз болсун, эр жүрөк рыцарь! 
— Айбаттуу ат кошчу сени алда таала колдосун! 
— Мына, мына асманга учуп чыктыңыздар, октон катуу учтуңуздар. 
— Эр жүрөк Санчо бекем олтур, кыймылдаба. Абайлагын, жыгылып кетпе, эгерде 

жыгылып кетсең атасы — Күндүн88 арабасын айдайм деп ойлогон тайманбас баланын 
жыгылганынан жаман болот. 

 

 
 

Бул сөздөрдү уккандан кийин Санчо, өзүнүн таксырын жабыша кучактады да, аны эки 
колдоп кучактап алып мындай деди: 
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— Сеньор, бизди асманга бийик көтөрүлүп учтуңар деп жатышканы кандай, анткени 
алардын үнү жаныбызда тургансып дапдаана эле угулуп турбайбы? 

— Санчо сен муну унутпагын, сыйкырчылык аралашкан жерде мына ушундай укмуштар 
боло берет. Бирок сен менин үстүмө жатып албагын, болбосо сен мени аттан оодарып саласың; 
сенин эмнеге чочулап жатканыңа мен такыр түшүнбөй койдум; мындай үстү тынч көйкөлгөн 
аттын үстүнө мен өмүрүмдө минип көргөн эмесмин деп карганууга даярмын. Биз жылбай эле 
ордубузда турабыз, деп ойлоого да болот. Ошентип достум коркпой эле кой; чыны иш оңунда, 
жел оңубуздан болду. 

— Бул айтканыңыз чын, — деп жооп берди Санчо, — анткени миңдеген көрүк үйлөп 
жаткансып бир жак капталыма катуу шамал урду. 

Ооба, ал чыны менен эле дал ошондой болчу. Герцог өзүнүн дворецкийлери менен бул 
окуянын бардык тетиктерин күн мурда эле даярдап коюшкан болчу, даярдалып коюлган 
көрүктөр эр жүрөк саякатчыларды көздөй шамал үйлөп жаткан эле. 

— Санчо, биз өтө катуу тез учуп баратабыз, ошондуктан жалындап күйүп турган абага туш 
келишибиз мүмкүн. 

Бул сыйкырланган тулпар бизди жалыны өчпөй алоолонуп күйүп турган абага алып кирип 
кетип, биздин денебизди бышырып койбосун үчүн эмне кылаарымды билбейм. 

Ушул кезде герцогдун кызматчылары таяктын учуна күйүп жаткан чүпүрөктөрдү ороп 
алышып, саякатчылардын бет-мандайына алып келип, ары-бери булгалашты. Санчо оттун 
илебин сезе коюп: 

— Абасы алоолонуп күйүп турган жерге келдик, эгерде калп болсо эле, мени өлтүрүңүз,—
деп кыйкырды. Менин сакалымдын жарымысы күйүп кетти. Мен көзүм байланган чүпүрөктү 
чечип, кай жерде келатканыбыздын көргүм келет. 

— Андай кылбагын,— деп ага каршы болду дон Кихот, — эгерде биз Маламбрунонун 
айтканын кылбасак, бизди кандай балээ басып калаарын ким билсин. Асманга атырылып 
чыгып, анан көк кутанга качырып келип сала берген бүркүт же шумкар сыяктуу биз дагы дароо 
эле Кандайя королевствосунун үстүнө кулап түшө тургандай бийиктикке көтөрүлсөк керек. 
Жанагы олтурган бак-дарактын ичинен учуп чыкканыбызга жарым эле саатча болгону менен 
бир далай узак жол бастык, сен буга ишенип кой. 

— Мен ушул иштин жөн-жайына түшүнбөй койдум,—деп жооп берди Санчо,—сеньора 
Магальянес же Магелони мына ушул аттын какылдаган как жыгач соорусуна мингенди жакшы 
көргөн болсо, анда анын сезими аз болсо керек деп ойлойм. 

Герцог менен герцогиня жана алардын жан-жөкөрлөрү күлкүлөрүнө чыдай алышпай быш 
этип жарылып кете жаздап, биздин эр жүрөк эмелерибиздин аңгемелерин угуп жатышты. 
Акырында, адам таң кала турган бул саякатты аяктоо үчүн герцог жанган отту тарсылдап кетчү 
ракет толтурулуп коюлган Клавиленьонун куйрук жагына алып баргыла деп буюрду. Ракета 
тарс этип жарылып кетти да, ат күүлдөп абага атылып чыкты. Дон Кихот менен Санчо чала-
була куйкаланып жерге кулап түшүштү. Экөө эсине келгенден кийин караса өздөрү учуп 
чыккан баягы эле бактын ичинде жаткандыктарын жана алардын жанында эсинен танып 
эчтекени билбей жаткан гердог менен герцогиняны жана жан-жөкөрлөрүн көрүп, аябай айран-
тан, болушту; графиня Трифальди баштаган сакалдуу бийкечтер бир жакка житип кетишкен. 
Ошол эле жерде жерге сайылып турган узун найзаны көргөндө ого бетер таң калышты, ал 
найзанын учуна жашыл жибектен өрүлгөн боо менен жалтырак ак кагаз байланып коюлуптур, 
ал кагаздын бетинде алтындын буусуна кармалган чоң-чоң ариптер менен төмөнкүдөй деген 
жазуулар жазылган: 

«Атагы чыккан дон Кихот Ламанчский графиня Трифальдини куткаруу ишин эң жакшы 
аяктады. Мына ушул оор ишке анын бел байлап чыгышы гана талап кылынган болчу. Атактуу 
рыцардын эр жүрөктүгүнө толук канааттанам деп билдирет Маламбруно: Бийкечтердин 
беттеринде эчтеке жок, таптаза, король дон Клавихо менен королева Антономасиа тирилди, 
эркиндик берилди. Ал эми ат кошчу өзүн-өзү сабоо ишин аяктагандан кийин гана, мына ушул 
кезде кыйнап жаткан кулаалылардын тырмагынан ак кептер кутулуп чыгат,— 
сыйкырчылардын сыйкырчысы даанышман Мерлин ушундай деп чечим кылды». 
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Бул катты окуп туруп, анда Дульсинеяны эркиндикке чыгаруу жөнүндө айтылгандыгына 
түшүндү да, болбогон бир жокко эсе тобокел кылуу менен урматтуу бийкечтерди сакалдан 
куткарып мурдагы калыбына келтирип ушунчалык зор ишти иштегендиги үчүн алда таалага 
алкыш айтты. Анан ал, алиге эстерине келе элек герцог менен герцогинянын жанына басып 
келди да герцогду колдон алып мындай деди: 

— О, кайрымдуу сеньор, кайрат кылыңыз, кайрат кылыңыз, бул эч нерсе эмес. Окуя бүттү, 
анын үстүнө ийгиликтүү аяктады, ал жөнүндө жалтыраган ак кагазга жазылган жазуу далилдеп 
турат. 

Катуу уйкудан ойгонгон адамдай болуп, герцог аз-аздан эсин жыйды. Жазылган жазууну 
окуп алып, ал дон Кихотту кучактап, анын эң сонун жеңиши менен куттуктады. Мындан кийин 
герцогиня да жана жерде жаткан башка кишилер да ойгонушту. Алар өздөрүнүн корккондугун 
өтө чебердик менен көрсөтүшүп, айран-таң калышты, ошондуктан бул атайылап уюштурулган 
шылдың эмес эле анык чындык деп ойлоого болор эле. Ошол кезде Санчо Долориданы издеп, 
анын сакалы жок өңүн көрүп, чыны менен эле анын сулуу экенине ынануу үчүн жердин 
баарынан издеп жүрдү. Бирок ага мындай дешти: Клавиленьо жалындап барып жерге күп этип 
кулап түшкөн кезде Трифальди менен бирге кыздардын бардыгы тең көздөн кайым болду, 
бирок чебер уста чач тарач шыпырып алып салгансып, ээктеринде бир да кыл калган жок. Бул 
узак саякаттын убагында өзүдүздү кандай сездиңиз,—деп герцогиня Санчодон сурап калды, ал 
эми Санчо болсо ошол замат айта баштады: 

— Сеньора, жалын алоолонун жаткан жерден учуп өткөн кезибизде көзүмдү байлаган 
жоолукту бир аз көтөрүп, жылчыктан жерди карадым. Жер менин көзүмө буудайдай, ал эми 
анын үстүндө жүргөн адам мистедей болуп көрүндү. Биздин асманга канчалык бийик 
көтөрүлгөнүбүздү мына ушундан эле билүүгө болот. 

Буга герцогиня төмөнкүдөй жооп берди: 
— Достум Санчо, ойлоп сүйлөсөң боло. Эгерде жердин бети сизге буудайдай, ар бир адам 

мистедей болуп көрүнсө, анда адам баласы жердин жүзүнө кантип сыймакчы? 
— Улуу даражалуу сеньора, биздин сыйкырланып учканыбызды сиз баамдасаңыз боло,— 

деп жооп берди Санчо.— Демек, бүткүл жерди жана анын үстүндөгү адамдарды да мен 
сыйкырланган көз менен көргөн болушум керек. Бирок сиз буга ишенбей турган болсоңуз, 
демек сиз мындан аркы сөздөрүмө да ынанбайсыз го дейм. Мен көзүмдү байлаган жоолукту 
жылдырып карасам асманга жакындап, бар болгону бир жарым фут аралыкка келип 
калыптырбыз, ант урсун мага ишенип коюңуз, асман деген аябай коркунучтуу зор эме экен. 
Асмандан мен жети эчкини88 көрдүм. Мен сизге айтып коёюн, мен кичине кезимде эчки 
кайтаргам, ошондуктан жүрөгүм туйлап ал эчкилердин жанына барып бир аз убара болгум 
келди. Мен өзүмдүн кожоюнума бир да сөз айтпай Клавиленьодон түштүм да, өмүрүмдүн гүлү 
болгон эчкилер менен жыйырма минутча алек болдум, ал эми Клавиленьо болсо ордунан бир 
кадам жылбай ошол жерде тура берди. 

— Кайрымдуу Санчо, эчки менен алек болуп жаткан кезде сеньор дон Кихот эмне кылып 
жатты?—деп сурады герцогиня. 

Буга дон Кихот жооп берди: 
— Мен өзүм жөнүндө айтайын, мен көзүмдү байлаган жоолукту өйдө-ылдый жылдырган 

жокмун, ошондуктан асманды да, жерди да жана деңизди да көргөнүм жок. Чыны, биз шамал 
аркырап согуп турган жерден учуп өттүк, кала берсе жалыны алоолонуп турган жерге да 
жакындап бардык, биздин токтогонубузду жана Санчонун Клавиленьодон түшкөнүн мен 
байкаган жокмун. Ошондуктан ал калп айтып жатат, же кыялданып олтурат. 

—Мен калпты да айткан жерим жок жана кыялданган да жокмун, —деп жооп берди 
Санчо,— эгерде ишенбесеңиз, эчкилердин кандай экенин сураңыз, ошондо менин сөзүмдүн 
чындыгына сиз ишенесиз. 

— Эмесе, көргөн эчкилериңди сүрөттөп айтып берчи,— деди гердогиня. 
— Ал эчкилердин экөө көк-жашыл, экөө кызыл, экөө көк, бирөө чаар экен,— деп жооп 

берди Санчо. 
— Ал эмне деген укмуш эчкилер,— деди герцог.— Жер бетиндеги эчкилердин өңү мындай 
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ар түрдүү болбойт. 
— Түшүнүктүү иш,—деп жооп берди Санчо, — жер бетиндеги эчки менен асманда өскөн 

эчкилердин ортосунда айырма боло тургандыгы, өзүнөн өзү түшүнүктүү да,— деп жооп берди 
Санчо. 

Саякат жөнүндө ага башка суроо беришкен жок, анткени Санчо ансыз деле бактын 
арасынан чыкпай туруп эле бүт жер жүзүн аралап чыгып, анда эмнелер болуп жатканын бүт 
айтып бере ала турганы түшүнүктүү болчу. Бийкеч Долорида жөнүндөгү окуя мына ушуну 
менен бүттү, герцогиня менен герцог аябай көпкө күлүштү, эгерде узак өмүр сүрө турган болсо, 
Санчо ал жөнүндө түбөлүк жомок кылып айта берер эле. Дон Кихот эңкейип Санчонун 
кулагына мындай деп шыбырады: 

— Санчо, эгерде сенин асмандан көргөндөрүңүн баарына тең бизди ишенсин десең, анда 
Монтесинос үңкүрү жөнүндөгү менин айткандарыма сен да ишенүүгө милдеттүүсүң. Мен сага 
айтайын дегеним ушул болчу. 
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49-Г Л АВ А.  Мында Санчо Панса аралды башкарууга жөнөрдүн алдында 
дон Кихоттун ага айткан акыл-насааты жөнүндө баяндалат 

 
Долорида жөнүндө болгон окуя герцог менен герцогиняга жагып калгандыктан биздин 

аңкоо досторубузду дагы бир нече жолу шылдың кылып алгылары келди. Жыгач атка минип 
асманга учкандын эртеси күнү герцог Санчого,— сен губернатор болуп иштей турган убагың 
болуп калды, анткени аралда жашагандар зарыга күтө беришип, сары оору болмок болушту — 
деди. 

Санчо буга башын ийип, анан төмөнкүдөй деди: 
— Асмандап учуп баратып, жерге көз чаптырып карап, анын тырмактай экенин көргөндөн 

бери губернатор болуу жөнүндөгү менин ниетим бир аз сууп калды. Буудайдай болгон жерди 
ээлеп, чондугу мистедей болгон беш-алты адамды бийлебей эмне болуптурмун. Эгерде, улуу 
урматтуу сиз мага асмандын бир кичинекей эле бөлүгүн, жок дегенде жарым милдей эле жерин 
берсеңиз, мен аны жер жүзүнөн берген эң чоң аралдан артык көрөр элем. 

— Достум Санчо,— деп жооп берди герцог,— мен асмандын тырмактай жерин да эч кимге 
сыйлык кылып бере албайм, анткени андай сыйлык бир алда тааланын гана колунан келет. Мен 
сизге өзүмүн колуман келгенин — тептегерек, тептегиз, жери асыл, түшүмү мол нагыз сонун 
аралды берип жатам, эгерде сиз жакшылап башкарып кетсеңиз жер жүзүндөгү жыргал менен 
бирге асмандагы алда тааланын жыргалына да ээ болосуз. 

— Болуптур эмесе, арал болсо болсун,— деп жооп берди Санчо.— Алдамчыларга өчөшүп 
жанымдын түз эле асманга кетиши үчүн губернаторлук кылууга тырышам. Мен бул ишти 
дүйнөкордуктан, кекирейип калайын деп, өз башымдан алыс секирүү үчүн же чоң адамдардын 
катарына кошулуу үчүн кабыл алып жаткан жерим жок, тим эле губернаторлуктун даамын 
татып көрөйүн деп кабыл алып жатам. 

— Санчо эгерде сиз бир эле жолу даамын татып көрсөңүз,— деп жооп берди герцог,— анда 
ошону менен бирге тилиңизди кошо жутуп жибересиз, анткени буйрук берип турсаң, анан 
сиздин буйругуңузга баш ийип турганын көрүп турсаң, дүйнөдө андан таттуу нерсе жок. 
Сиздин таксырыңыздын император болоорунда менин шегим жок, менин байкоомо караганда 
ага жетүүгө аз калгандай көрүнөт, император болгондон кийин бийликти анын колунан 
желмогуз да тартып ала албайт, анан ал канча өмүрүмдү император болбой бекер өткөрүп 
жибериптирмин деп ичинде ойлоп өкүнүп капа болот. 

www.bizdin.kg



— Сеньор, — деп жооп берди Санчо, — жок дегенде бир короо койго бийлик кылсаң да 
көңүлүң көтөрүңкү болоорун билем. 

— Экөөбүз бир көргө жатсак болот экен Санчо, — деди герцог. — Сиз бардыгынын жөө-
жайын билет экенсиз, ошондуктан сиз сөздү орундуу кылып сүйлөгөнүңүздөй эле аралды да 
орундуу кылып башкара алат деп ишенем. Эсиңизде болсун, сиз эртең эле губернатор болуп 
жөнөйсүз, а бүгүн сизге даражаңызга ылайыктуу болгон кийимдериңизди берет. 

— Мени өздөрү каалагандай кылып жасандыра беришсин, — деп жооп берди Санчо. — 
Үстүмдөгү кийимим алтын болуп кетсе да, баары бир мен Санчо Панса бойдон кала берем. 

— Бул айтканыңыз адилеттүүлүк, — деди герцог, — бирок адам баласы өзүнүн даражасына 
жана абалына ылайык кийинүүгө милдеттүү: Юрист адам солдатча кийинүүгө болбойт, ал эми 
солдатка поптун кийими жарашпайт. Санчо сиз жарым-жартылай илимпоздорчо, жарым-
жартылай аскерче кийинесиз, анткени менин сизге сыйлык кылып берген аралымды башкаруу 
үчүн согуш чеберчилиги кандай керек болсо, илим да дал ошондой керек болот. 

— Бирок, мен илим жагынан анчалык эмесмин, — деди Санчо, — мен ал эмес, алиппени да 
билбейм, бирок жакшы губернатор болууга анын тоскоолдук болбосун сиз өзүңүз көрө 
жатасыз. Ал эми согуштук чебердик жөнүндө боло турган болсо мындай, эгерде менин колума 
курал беришсе, мен аны өзүм жерге кулап жыгылганча жараткандын жардамы менен колуман 
түшүрбөймүн. 

— Санчо, мындай катуу эрежени коё турган болсоңуз, анда сиз эч убакта бир да ката 
жибербейсиз го, — деп жооп берди герцог. 

Дал ушул кезде дон Кихот кирип келди. Акыры Санчонун аралга губернатор болуп 
дайындалганын билип, аны колдон алды да, герцогдун уруксаты боюнча кеңеш берип, акыл 
айтуу үчүн аны өзүнүн бөлмөсүн көздөй ээрчитип кетти. Бөлмөсүнө кирип, эшигин ичинен 
илип койду да, Санчону кыйнап жатып жанына олтургузуп алып, төмөнкүдөй деп жайбаракат 
сүйлөй баштады:  

— Достум Санчо! Бакты-таалай менден мурда сенин башыңа конду — мына ошол үчүн 
алда таалага алкыш айтам. Ак ниет менен кылган кызматың үчүн сыйлык берүүнү мен 
тагдырдын жазганына үмүт кылган элем, мына эми тилегим орундалып тоонун чокусуна чыгып 
баратам, а сен болсоң мөөнөттөн мурда эле жана жакшы закондордон тышкары эле ал тилектин 
орундалганын көрүп турасың. Кээ бир адамдар пара беришет, телмиришет, жадатып 
жиберишет, түн уйкуну көрүшпөйт, жалынып-жалбарышат, көжөрүшөт, бирок өздөрүнүн 
көздөгөн максаттарына жетишпейт; мындай кызматка жана даражага жетүүнү каалап 
кызыккандар абдан көп болсо да, сен кыйналбай-кысталбай ага жетип алдың. Сен таңирең-
бараңдан туруп, түн уйкусун көрбөй жүргөн жоксуң, эч нерсенин камын ойлободуң, бирок 
жортуулдап жүрүүчү рыцарчылык гана сага жакшылык кылып койгондугу үчүн эчтекеден 
эчтеке жок туруп эле сени арал башкаруучу кылып дайындап олтурат. Санчо, мен муну айтып 
жаткан себебим, сага кылган жакшылыгымды өзүмдүкү деп жүрбөгүн дейм. Бул үчүн адегенде, 
бара-бара жакшылыкка алып бараткан алда таалага, анан кийин бөтөнчө күчү жана атак-даңкы 
бар жортуулдап жүрүүчү рыцарчылыктын коомуна алкыш айт. Менин айткандарыма 
ишенгидей бол, анан эмки сөзүмү көңүл коюп уккун: сен киргени жаткан буркан-шаркан 
түшкөн деңиздин үстүндө сүзүп, коопсуз гаванга алып бара турган жолду көрсөтүүчү чолпон 
жылдыз болгум келет, анткени, жогорку даражалуу кызмат терең айлампалуу дүрбөлөндөн 
башканы билдирбейт. 

«О уулум, баарыдан мурда сен алда тааладан айбыгышың керек, анткени алда тааладан 
айбыгуу акылга келтирет, акылдуу болгондон кийин сен ката жибербейсиң. 

Экинчиден, сен өзүңдүн ким экениңи унутпа, анткени өзүңдүн ким экениңи эстегенден 
кийин мактанбас болосуң, өгүздөй чоң болом деп бакадай ичиңе жел толтурбайсың, жарабаган 
жаман бутуңу тотукуштун кооз куйругуна теңейм дечү болбойсуң. Мурда чочко кайтарганыңы 
сен эч качан унутпагын». 

— Мунуң ырас, — деп жооп берди Санчо, — бирок мен ал кезде бала болчумун, — бирок 
бир аз чоңойгондон кийин чочко эмес, каз кайтаргам. Менимче бул роль ойнобойтко дейм, 
анткени башкаруучулардын бардыгы тең эле королдун тукумунан чыгыптырбы. 

www.bizdin.kg



— Мунуң да туура, — деди дон Кихот. — Бирок теги жаман адамдар жогорку даражалуу 
кызматты аткарууга киришкен кезде өтө ырайымдуу болуу керек. Ырайымдуу болсоң 
башкаруучунун башына келе турган балээден куткарат, ушактан арылтат. Жөнөкөй, катардагы 
дыйкан болуп туулганыңы унутпа, уялбай эле ачыгын айта бер, анткени өзүң уялбай ал 
жөнүндө айтып жаткандан кийин эч ким сени уялта албайт. Текеберчил күнөкөр болбостон, 
момун адам болууга тырыш. Бечара кембагал болуп төрөлүп, жогорку даражалуу папа жана 
император болгон адамдарга санат жетпейт, мына ушул эсиңде болсун. Мен буга абдан көп 
мисалдарды келтирер элем, бирок менин сөзүмдү уга берип чарчап кетесиң. 

— «Санчо муну унутпагын: Кайрымдуу, ак көңүл адам болсоң, сен княздын же королдун 
артыкчылыгына кызыкпайсың, — анткени ак көңүл, кайрымдуу адам теги мыктылардан жогору 
саналат. Эгерде сен губернатор болуп турган кезде туугандарыңын бирөө келсе, аны кууба, ыза 
кылба, кайта аны урматтап кабыл ал. Аялыңды чакыртып аласың— анткени башкаруучу өзүнүн 
аялынан алыс, узак убакка чейин бөлөк турууга болбойт, аялыңы окут, көзүн ач, орой болуп 
туулган кылык-жоругун таштат, анткени акылдуу губернаторлордун иши, акмак жана наадан 
аялдарынын азабынан бузулат. Ошондуктан ишти башкарууга аны кийлигиштирбе. Байкагын, 
аялың ылай суудан балык кармоо үчүн кайырмак болуп калып жүрбөсүн. Анткени мен муну 
чын ниетим менен айтып жатам: аялынын алган кичинекей эле парасы үчүн күйөөсү 
коркунучтуу соттун алдында жооп берет. 

Сен өзүң чыгарган закон менен эч качан жетекчилик кылба, анткени өзүн акылдуумун деп 
эсептеген наадандар гана ошондой кылышат. 

Байдын даттанганына адилеттүүлүк мамиле кылбастан, бечара кембагалдын көз жашына 
көбүрөөк көңүл буруп, боорукер бол. 

Чын адилеттүүлүктү издеп тап, буга байдын сыйлыгы да, берген убадасы да жана 
кембагалдын көз жашы да тоскоолдук кыла албайт. 

Калыстык бар жерде күнөлүү адамды катуу законго ылайыктап жазага тарта бербе, днткени 
каардуу судьянын атак-даңкы ырайымдуу судьянын атак-даңкынан ашпайт. 

Эгерде закондун катуу жагын жеңилдеткин, келсе, анда сен аны убада кылып берем деген 
сыйлык үчүн эмес, күнөкөр адамга боорукердик кылсаң гана иштегин. 

Эгерде, качандыр бир кезде душманындын кылган күнөөсүн текшерүүгө туура келген 
кезде, «атаңы өлтүргөнгө аш бер» дегендей сен ага каршы экениңи унутуп койгун да, 
чындыктын ким жагында экенин гана ойлонгун. 

Бөтөн бирөөлөрдүн ишин текшерген кезде боорукер бол, антпесең, киййн көбүнчө оңой 
албай турган каталыктарды жибересиң. Эгерде сулуу аял адилеттик кыл деп өтүнүп келсе, 
көлдөй төккөн көз жашына караба, зарлаган үнүн укпа. Анын өтүнүчүн текшергенде өтө калыс 
бол. Антпесе сенин акыл-эсиң анын көз жашына, ырайымдуулугуң зарына жуулуп кетет. 

Эгерде кимдир бирөөнү жазалай турган болсоң, анда ага жаман сөздөрдү айтып жемелеп 
кулагынын кужурун алба, анткени багы жок байкушка берген жаза эле жетишет, ошондуктан 
анын үстүнө каардуу сөздөрдү кошумчалап айтуунун кереги жок. 

Күнөөлүү адамды, азапка туулган, начар, багы жок байкуш адам катарында кара да, ага 
ырайым эт жана боорукерлик кыл. Боорукердик, кайрымдуулуктан жогору турат, ушуну 
унутпа. 

Мына ушул айтылган акылдын бардыгы тең сага тиешелүү. Мен эми өзүңдүн тулку боюңа 
тиешелүү боло турган бир нече кеңеш берем. Биринчиден сен тазалыгынды сакта, чачыңы 
тарап, сакал-мурутуңу тезтез кырдырып, тырмагыңы алып тур, антпесең кескелдирик жеп оокат 
кылуучу жагалмайдың кара тырмагына окшоп калат. Санчо, жыртык жана жаман кийим менен 
эч убакта бирөөнүн көзүнө көрүнүүчү болбо, анткени жалкоолор жана шалакы адамдар гана 
ошентип кийинип жүрүшөт. 

Эгерде сенин даражаң, кызматкерлериңен жаркырак топчулуу, ноко бастырылган 
кийимдерди кийип жүрүүнү талап кылса, анда ал кийимдер өтө эле жаркылдап кетпесин жана 
аларды кызматкерлериң менен кайырчыларга бөлүштүрүп бер; алты кызматкериңин ордуна үч 
кайырчы үч кызматкериңи кийиндирип койсоң, анда сенин кызматкерлериң жерде да, асманда 
да болот. 
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Пиязды да, чеснокту да жебегин, анткени алардын сасыган жытынан сенин тегиңин 
мужиктен чыкканын билип коюшат. 

Жай жүр, ашыкпай сүйлө, бирок өзүнүн сүйлөгөн сөзүнө өзү кулак салып жатат деп 
жүрүшпөсүн, анткени ар кандай пейил күтүү жаман болот. 

Түшкү тамакты көп ичпе, кечки тамакты андан аз ич, анткени тулку бойдун саламаттыгы 
үчүн иштеп жаткан ашказан бар. 

Ичимдикти өлчөп ич, анткени ашык ичип койгон адам сырын жашырбай айтып коёт, 
айткан убадасында турбайт. 

Санчо сөздөруңүн арасында макалдарды көп келтирип сүйлөгөндү жакшы көрөсүң; бирок 
андан кач, макалдарда акылдуулуктун негизи бар болгону менен да, көбүнчө сен аларды 
орунсуз айтып коёсуң, ошондуктан айтылган макалдар акылман санат сөздөр эмес эле, 
сандырак болуп калат». 

— Бул жагынан бир кудай өзү жардам берет, — деп жооп берди Санчо, — анткени менин 
башымдагы макал китептегиден көп. Оозуму ачып, сүйлөөр замат эле макал дегениндин баары 
тең куюлуп, тилимин учуна келип калат да, баары тең оозуман чыгууга жүткүнүшөт. Ошондо 
мен орундуу же орунсуз экенине карабастан оозума биринчи келип калганын айта салам. Бирок 
мындан ары карай өзүмүн даражама ылайыктуу болгон гана лакаптарды айтууга тырышам, 
анткени байдын үйүндө тамакаш берүү кыйын эмес, картаны тарткан киши, өзү аралаштырбайт, 
кимде ким коркунучту билдирип добулбас урса, ал өзү коопсуз жерде олтурат, ал эми алыш-
бериш үчүн баш керек. 

— Туура айтасың Санчо! — деп дон Кихот көтөрүлө сүйлөдү. — Болуптур, андай болсо 
макалдарыңы тизип, дөбө кылып үйүп кой, анткени кой, айтпа деп сени бирөө колуңдан кармап 
жаткан жери жок: энем мени уруп жазалаганын койбойт, а мен тентегими койбойм деген 
сыяктуу экен да. Мен сага, макалдардан качкын деп айтып жатсам, а сен бир минутада бир топ 
кылып айтып салдың. Бирок Санчо муну байкап койгун: орундуу жерге алып келип айткан 
макалга мен такыр каршы эмесмин, бирок туш келди эле айта берүү, сүйлөгөн сөздү супсак 
кылгандык болот. 

— «Айткан сөзүмө кулак сала бер, Санчо, атка мингенде чалкалап олтурба, бутуңу 
солдойтуп сунуп жибербе жана эшекке минип бараткансып колдоюп отурба. Атка мингениңен 
сенин бек экениңи же ат баккыч экениңи оңой эле билип коюуга болот, мына ушуну унутпа. 

Көп жатып уктаба, анткени эрте турбаган адам күндүн ыракатын көрбөйт, жана 
тырышчаактык ишиңи оңойт, ал эми жалкоолук болсо көздөгөн максатына жетүүгө тоскоолдук 
кылат, мына ушуну унутпагын Санчо. 

Сениң кийген кийимиң узун шым, узун кемсел жана андан да узун чепкен болушу керек; ал 
эми чалбар жөнүндө унуткун, анткени ал кийим рыцарларга да, губернаторлорго да жарашпайт. 

Санчо, азырынча сага айтайын деген акылым ушул. Эгерде сен менин берген кеңешимди 
эске ала турган болсоң, сен узак убакыт губернатор болосуң, атак-даңкың түбөлүккө калат жана 
бакты-таалай сени ээрчип жүрө берет; балдарыңды өзүңдүн каалаган оюңча үйлөндүрөсүң, 
уулдарың жана неберелериң кайрымдуу жакшы адамдар деп эсептелет, өз адамдарынын 
арасында татуу турасың, ал эми ажал сага картайып, мүңгүрөп калганда келет, ошентип-, сенин 
неберелериңдин тырмактай, назик колдору сенин көзүңдү жабат». 

— Сеньор, — деп жооп берди Санчо, — сиздин мага жакшы, касиеттүү жана пайдалуу 
акыл-насаат айтып жатканыңызды эң сонун түшүнөм, бирок ал айткандарыңызды ошол замат 
эле унутуп коём, ошондуктан мага кандай пайдасы бар? Чыны, тырмагыңы өстүрбө, тамакты 
этиет болуп ич деп айткан акылыңыз эсимде калды, бирок айткан башка балээлериңизди унутуп 
коём. Ошоидуктан ушул айткандарыңыздын бардыгын кагазга жазып туруп мага берсеңиз 
жаман болбос беле дейм. 

Менин сабатсыз экендигим эчтеке эмес, бул жазылган катты мен өзүмдүн дин 
кызматкериме берем, ал болсо сиздин жазып берген эрежелериңизди кереги тийген убакта 
мээме куюп олтурат. 

— Сен ойлоп көрчү Санчо! — деп кыйкырып жиберди дон Кихот. — Сабатсыз болгон соң 
сенин эмнең губернатор. Бул аябаган чоң кемчилик, эң кур дегенде кол койгонду үйрөнүп алса 
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деп тилек кылам. 
— Кол койгонду билем, — деп жооп берди Санчо, — анткени мен биздин кыштакта 

старшина болгон кезимде, боо-боо болуп жаткан товарлардын үстүнө коюп жаткан тариздуу 
ариптердин сүрөтүн тарттырып үйрөтүп, сенин ысмың ушундай жазылат дешкен болчу. Бирок 
бул анчалык роль ойнобойт, анткени мен оң колум ооруп турат дейм да, мен үчүн ар убакыт 
башка бирөөгө кол койдуруп коём. Жарык дүйнөдө өлүмдөн башканын баарын тең өз калыбына 
келтирүүгө болот; менин колумда губернатордун таягы болот, ошондуктан оюма эмне келсе 
ошонун баарын тең иштей алам; атаң алькальд болгондон кийин өзүң кожоюнсуң деп бекер 
жеринен айтылган эмес да... А мен губернатормун, ошондуктан ал айтылгдн алькальдан өйдө 
турат! Мейли мени көздөй чүчкүрүп-бышкырып шилекейин чубурта берсин: ал жүндүү болом 
деп келип, жүнүн кырктырып кайра кеткендей болот; жараткан өзүнүн жакшы көргөн кишисин 
жердин түбүнө кирип кетсе да таап алат; оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн деген 
бар эмеспи, а мен бай болом, анткени губернаторлор дайыма байлык жыйнашат. Демек, мен бал 
болбой эле коёюн, анткени бал болсом чымындар үйүлүп алып, жеп коёт; менин чоң энем 
айткандай байлыгың «канчалык көп болсо, бааң ошончолук чоң болот», ал эми бай адам менен 
эч ким байланышпайт. 

— Каргыш тийсин сага! — деди дон Кихот аябай ачууланып. — Өзүңдүн макалдарың 
менен бирге сени шайтан бассын! Акырын астыртан жылдырып менин маземди алып, бир 
сааттан бери макалдарыңы жамгырдай жаадырып жатасың. Эсиңде болсун, күндөрдүн биринде 
бул макалдарың сени дарга алып барат, же карамагыңдагы элиң сени аралдан кууп чыгат же 
көтөрүлүш чыгарышат. Наадан, айтчы мага, бул макалдардын баарын кайдан таап аласың? Ыгы 
келе калганда макал айтып кыстара койгум келет, бирок жер казган адамдай болуп тердеп-
тепчип кыйналам. 

— Кудай акы сеньор, — деп жооп берди Санчо, — сиз мага бекер эле ачууланып жатасыз! 
Өзүмдүн дөөлөтүмдү өзүм пайдаланып жаткандыгыма сиз эмне мынчалык күйүп-бышасыз? 
Анткени менде макалдардан башка байлык жок. Мына ушул азыр да бир канчасы оозума келип 
турат, корзинкага салынган алмуруттай ал макалдардын бардыгы тең татынакай, алдемедей; 
бирок мен аларды айтпайм, анткени өз убагында айтпай унчукпай коюуга кудуретим жетет. 

— Сен өтө жаман келжирексиң Санчо, бирок мына бул жолу кандай макалдар ыгы менен 
оозуңа келе калды экен, ошону айтчы, билгим келет. Мен көңүл коюп ойлонуп жатам, ошондой 
болсо да бир да бирөө менин оюма келбей койду, бирок мен унутчаак эмес элем. 

— Аныңыз, мына булардан да артык болуп кетиптирби, — деди Санчо,— сөөмөйүңдү акыл 
тиштин арасына сала бербе; ал эми колу-жолуң бош, менин аялымды ызалантпа десе, анда сен 
ооз ачпагын; Кумураны ташка уруш керекпи, же ташты кумурага уруш керекпи, бирок баары 
эле бир да. Бул макалдарды кандай айтсаң да орундуу болуп турат. Бул демек: губернатор же 
башка бир улуу даражалуу адам менен талаш-тартышка өтүү, сөөмөйүңдү акыл тиштин 
арасына салган менен бирдей деген сөз, эгер андай болсо өзүңүн эле жаның ооруйт эмеспи. 
Губернатордун айткан сөзүн эч качан эки кылба, сен кандай гана дебегин баары бир сенин колу 
жолуң бош, эми кете бер деп коюшат. Ал эми кумура менен таш жөнүндөгү макалдын мааниси 
сокур адамга да түшүнүктүү. 

Ошентип бирөөнүн башындагы чөптү көргөн адам, өз башындагы төөнү да көрө билиши 
керек, андай болбосо: өлгөн аял жаралуудан коркуптур дегендей болот; бирөөнүн үйүндө 
жүргөн акылдуу адамдан өз үйүндө жүргөн акмак көп билет деген макал сизге жакшы маалим 
го. 

— Туура эмес мунуң, Санчо, — деп дон Кихот буга макул болгон жок, — акмак турган 
жерге акылмандыктын имаратын курууга болбойт деген жөнөкөй эле себептин негизинде, 
акмак адам өз үйүндө да, бирөөнүн үйүндө да эчтеке түшүнбөйт. Болду эми, Санчо, бул 
жөнүндө кепти токтотолу; эгерде сен жаман башкаруучу болсоң, анда күнөө сеники, а уят 
меники. Бирок мен сага жакшы кеңештерди берип, акыл-насаат айтып өзүмдүн милдетимден 
кутулганыма ыраазы болом. Мен өзүмдүн берген убадамды аткардым, ушуну менен бир 
милдеттен кутулдум. Сени Санчо, аралды башкаруу ишинде кыйналып-кысталып калган 
убагыңды теңириң сага жардам берет. Мейли менин күдүк оюм кабыл болбосун. Сени 
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губернаторлук орундан учуп кетпеген эле деп корком. Өзүңдүн челкейгениңе жана түрүңүн 
кекирейгенине карабастан ичи макалга жана митаамчылыкка жык толгон эле бир чоң кап 
экениңи айтып, сени мындай бактысыздыкка учуратпай коё алам. 

— Амал барбы сеньор, — деди Санчо, — эгерде сиз мени губернаторлукка жарабайт 
десеңиз, анда мен бул кызматты албай элекоёюн. Пияз кошуп бышырылган нанды жеп оокат 
кылган карапайым дыйкан эле болуп, кекилик менен чилдин этин жеп мазасын көргөн 
губернатордон кем жашабайм. Анын үстүнө уктаганда баарыбыз тең: тектүүбүз да, тексизибиз 
да, байлар да, кембагалдар да бирдей болот. Мен бир гана сөз айткым келет. Эгер сиз менин 
сеньорум болсоңуз, анда жакшылап ойлоңузчу, мени губернаторлукка түрткүлөгөн өзүңүз эмес 
белеңиз. Анткени мен губернаторлор жана аралдар жөнүндө жапайы кулаалыдан артык 
түшүнүгүм жок. Эгерде мына ушул губернаторлуктун айласынан шайтан мени тозокко сүйрөп 
кетип жүрбөсүн деп корко турган болсоңуз, анда мен Санчо бойдон кала берип, бейишке 
чыкканым жакшыго. Жанымдын тырмактай эле бөлүгү бүткүл денемден кымбат турат. 

— Кудай акы Санчо, — деп жооп берди дон Кихот, — сенин азыркы айткан сөзүңө 
караганда бир эмес, миңдеген аралды башкара ала тургандыгыңы ачык көрсөтөт. Сенин 
жүрөгүңдө кара жок, ансыз ар кандай илимден натыйжа чыкпайт. Өзүңдү—алда таалага 
тапшырып анын ыракымын күт да, ар кандай иште ошол адал жүрөгүңдүн айтканын кылууга 
тырыш. Эми жүр барып тамак ичели, кожоюндар бизди күтүп калгандыр деп ойлойм. 
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50-Г Л А В А. Мында Санчонун губернатордук такгыга олтургандыгы 
жана аралды кандайча башкаргандыгы жөнүндө баяндалат 

 
 
Дон Кихот түшкү тамактан кийии Санчонун мүдөөсүн орундатып өзүнүн айткан акыл-

насаатынын баарын тең кагазга жазып туруп аны жаңы губернатордун колуна берди. Бирок 
Санчо ал катты ошол замат эле жоготуп койгон болчу; кызматчылардын бирөө ал катты таап 
алып, герцогго берип коёт. Дон Кихоттун кагазга жазган ой-пикирин герцог аялына окуп берет 
да, экөө олтуруп алып биздин рыцардын эселек экенине дагы бир жолу таң калышат. Алар 
ошол замат эле өздөрүнүн көңүл ачып тамаша кыла турган планын иш жүзүнө ашыруу үчүн 
Санчого жан-жөкөрлөрдү ээрчитип, таң-тамаша менен селолордун бирин көздөй жибермек 
болушту, ал село Санчо үчүн арал болуп дайындалган. Герцог, акыл-эстүү жана эптүү келген 
өзүнүн дворецкийин Санчого тааныштырды, ал болсо кечээ эле күнү графиня Трифальдинин 
ролун ойноп элдин боорун катырган болчу. Анын өз милдетин эн. сонун аткара тургандыгында 
эч кандай шек жок эле. Санчо дворецкийди көрөр замат эле анын бети Трифальдиге өтө окшош 
экендигин байкап койду. Ал дон Кихотко кайрылып төмөнкүдөй деп кыйкырды: 

— Сеньор, эгерде сиз мына бу дворецкийдин өңү Долориданын өңүндөй эмес дей турган 
болсоңуз эле мен анда ушул турган жеримде жерге кирип кетейин. 

Дон Кихот дворецкийге тиктеп карап калды да, анан Санчого мындай деп жооп берди: 
— Достум Санчо сен жерге кире тургандай эч нерсе деле жок. Дворецкийдин өңү чын эле 

Долоридо бийкечтин өңүнө окшойт. Бирок бул, дворецкийдин Долорида экенин көрсөткөн 
жери жок. Мындай деп ойлобой эле койгон жакшы. Ойлочу биз кайда барып урунаар элек. 
Андай болсо, биз кара ниет бакшылар менен сыйкырчылардан куткара көр деп жаратканга 
жалынып тобо кылышыбыз керек элего. 

Буга Санчо төмөнкүдөй жооп берди: 
— Мен аны менен азыр эле сүйлөштүм, кулагыма Трифальдинин үнү угулгандай сезилди. 

Болуптур эмесе, мен унчукпай эле коёюн, бирок ошондой болсо да кулагымды түрүп, 
айланамдагынын баарына кадала карашым керек. Балким менин кылган шегим ордунан чыгар, 
балким чыкпай калаар. 

— Сен дал ошондой кыл, — деп жооп берди дон Кихот, — анан билген, көргөнүңүн баарын 
тең мага билдир, ошону менен бирге өзүңдүн губернатордук ишиң жөнүндө мага жазып тур. 
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Акыры Санчо көп сандаган жан-жөкөрлөрдү ээрчитип, таң-тамаша менен жолго чыкты; 
илимпоздордун киймин кийип, анын үстүнөн алтын ноко тартылган кездемеден тигилген чоң 
чепкен жамынып алган. Башындагы тебетей да нак ошол кездемеден тигилген. Ал качырга 
минип алган, анын артынан герцогдун буйругу боюнча сур эшеги келатат, анын үстүндөгү ээр-
токуму жибектен жасалып, ага ар түрдүү шалдырак-шулдурак тагылып коюлган. Ал кез-кезде 
артына бурулуп өзүнүн сур эшегине карап коёт, бул ишенимдүү досу менен бирге келатканына 
биздин губернаторубуз аябай кубанды, ошондуктан бул орунду ал герман императору менен да 
алмашпас эле. Герцог жана герцогиня менен коштошуп, алардын колун өптү да, анан дон 
Кихоттун батасын сурады. Дон Кихот көз жашын көлдөй төгүп Санчонун мүдөөсүн орундатты, 
ал эми Санчо болсо анын батасын бышактап кабыл алды. 

Герцогдун Санчого берген жери, өзүнүн сепилине жакын эле жерде болчу, ошондуктан 
губернатор өзүнүн жан-жөкөрлөрү менен эч кандай окуясыз эле тез жетип келди. Селого кирип 
барчу дарбазанын жанынан аларды жергиликтүү бийликтин адамдары тосуп алышты. Ошол 
замат эле коңгуроо кагылып, селодо жашаган эл жады губернаторду кубаныч менен куттуктап 
тосуп алышты да, анан кудайга сыяпат кылуу үчүн зор салтанат менен чоң чиркөөгө алып 
барышты. Анан киши күлөрлүк ар түрдүү ырым-жырымдан кийин Санчонун колуна шаардын 
ачкычын берип, аны Баратария аралынын түбөлүктүү губернатору деп жарыялашты. Жаңы 
губернатордун кийген кийими, сакал-муруту жана челкейген ичи жаңы губернаторду 
дайындоонун сырын билбеген кишилерди таң калтырып жатты. Чиркөөдөн кийин Санчону 
соттун залына алып барышып креслого олтургузуп туруп, герцогдун дворецкийи мындай деди: 

— Сеньор губернатор биздин аралда илгертен бери келаткан бир адат бар: кимде-ким бул 
даңктуу аралдын башкарчусу болуп дайындалса ал, элдин амал менен чаташтырып-
буташтырып берген суроолоруна жооп берүүгө милдеттүү. Жаңы губернатордун канчалык 
акылдуу адам экенин жана анын губернатор болуп дайындалышына кайгыруу же кубануу керек 
экенин жаңы губернатордун берген жоопторунан аралдын эли жыйынтык чыгарат. 

Дворецкий сүйлөп жатканда Санчо өзү олтурган креслонун бет маңдай жагындагы 
дубалдын бетинде чоң-чоң тамга менен жазылып коюлган узун жазууну карап көрдү. Өзү 
сабатсыз болгондуктан анда эмне жазылган деп сурады. Ага төмөнкүдөй жооп беришти: 

— Сеньор, бул жазууда мындай дейт: «Бүгүн, баланчанчы жылы, түгөнчөнчү айда, баланча 
күнү дон Санчо Панса бул аралды башкаруу ишине киришти. Көп жылдар бою башкарчу 
болууга жараткан анын жанын кут кылсын!» 

— А дон Санчо Панса дегениңер ким?— деп, сурады Санчо. 
— Ал сизсиз улуу даражалуу төрө,— деп жооп берди дворецкий,— анткени аралга бир гана 

Санчо келди, ал азыр нак ушул креслодо шаңдуу кербезденип олтурат. 
— Эмесе муну билип койгун тууганым,— деди Санчо,—мен да жана менин уруумдун 

ичинен эч кимиси эч убакта дон болгон эмес. Мени жөн эле Санчо Панса деп чакырышат, 
атамдын аты да Санчо, чоң атамдын аты да Санчо болчу, ошентип алар донсуз-монсуз эле 
Панса болуп өткөн. Силердин аралыңарда сайдын ташынан да дон дегендер көп болсо керек 
деп шектенем. Болду эми, бул жөнүндө сөздү токтотолу, менин айтканыма алда таала өзү 
түшүнөт, мен бул жерде жок дегенде бир нече эле күнү губернатор болсом, анда мен бул 
дондордун баарын тең кууп чыгам. Алар бул жерде жүнүн жеп, кыжы-кужу болушуп, элдин 
баарына чиркейден жаман жек көрүнсө керек. Болуптур эмесе, сеньор дворецкий 
сурооңуздарды бере бериңиздер, элимдин кубанычынабы же кайгысынабы айтоор өзүмдүн 
акылым жеткенче жооп берип көрөйүн. 

Нак ошол мөөнөттө соттун залына эки адам кирип келди, алардын бири дыйканча 
кийинген, экинчиси кийим тиккичче кийинип, колуна чон кайчы кармап алган. Кийим тигүүчү 
киши сүйлөдү: 

— Сеньор губернатор, биз бул дыйкан экөөбүз сизге иш менен келдик. Мына бул 
кайрымдуу адам кечээ күнү менин дүкөнүмө келип, кичинекей бир бөлүк ноотуну сунуп туруп: 
«Ушул ноотудан, мага калпак чыгабы? деп сурады. Мен көзүм менен чамалап көрүп туруп, 
чыгат деп жооп бердим. Анда бул адам бир калпактан ашып калган ноотуну уурдап алабы деп 
шектенип туруп: «Балким эки калпакка жетип жүрбөсүн?» деди. Мунун оюн түшүнө коюп, 
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эки калпакка жетет деп жооп бердим. Анда ал өзүнүн шылдың болгонун сезип, калпак үстүнө 
калпак кошуп көгөрүп туруп алды, а мен болсом анын айткандарына макул боло бердим. 
Акыры биз беш калпакка макул болдук. Бир нече күндөн кийин бул киши калпагына келди. 
Калпактары тигилип даярдалып коюлган эле, бирок ал иштеген ишимдин акысын төлөөдөн баш 
тарткандыгы мындай турсун, аны коюп ноотумду бер же анын баасын төлө деп талап кылды. 

— Туура айтып жатабы тууганым?-—деп сурады Санчо. 
— Туура айтат деп жооп берди дыйкан, бирок мага тиккен калпактарын азыр көрсөтсүн, 

ошондой деңиз таксыр. 
Чепкенинин чөнтөгүнөн бешманчасынын ар бирине калпак кыпчылган колун сууруп чыкты 

да:— бул кишинин мага тиккин деген беш калпагы мынакей, мен муну дилгир болуп 
көрсөтөм,— деди кийим тигүүчү киши.— Кудай урсун анын берген ноотусунан тырмактай да 
калган жок, эгер ага ишенбесе мен өз ишимди цехтин өкүлдөрүнүн талкуусуна коюуга 
даярмын. 

Кийим тигүүчүнүн ойлоп чыгарган бул кызык ою олтургандарды кыраан каткы күлгүздү. 
Санчо бир аз ойлоңо калып, анан сөз сүйлөдү: 
— Бул иш боюнча менин өкүмүм мындай: кийим тигүүчү ишинин акысына, дыйкан болсо 

бузулган ноотусу үчүн акча албайт; бул калпактар камактагыларга берилсин, ошону менен иш 
бүтсүн деди. 

Олтургандар күлүп калышты, бирок губернатордун чыгарган чечимин туура деп табышып, 
ошол замат эле аны орундоого киришти. 

Дал ошол мезгилде залга эки чал кирип келди. Алардын бири колуна жоон таяк кармап 
кекирейип басып келатты. Экинчиси ага баш ийген адамдай анын артынан ээрчип келатат... 
Санчого баш ийип таазим этип туруп, экинчиси сөз баштады: 

— Сеньор губернатор, мен мына бу адамга өзүм сураганда кайтып бергин деген шартты 
коюп, он алтын дилде бердим эле. Көп убакыт өттү, бирок мен алган карызыңды төлө деп талап 
кылган жокмун, анткени, ал менден карызга акча алгандан кийин кыйын абалда болуп 
эсептелет, эгерде ал карызын кайта берсе анда ал андан да жаман абалга дуушар боло 
тургандыгын түшүнүп карызымды талап кылган эмесмин. Акырында, ал өзүнүн карыз акчасы 
жөнүндө такыр унутуп койгондой сезилди; ошондон кийин мен берген карызымды анын эсине 
салдым, бирок ал карыз алган акчаны кайра бермек гана түгүл, сенден эч убакта карызга акча 
алган эмесмин, эгерде алган болсом, аны эчак эле кайтарып бергем деп далилдейт. Менин 
сизден өтүнүп сураганым, ушул киши сиздин алдыңызда касам берсин, эгерде алган 
карызымды кайтарып бергем деп касам оозуна алса, анда мен ушул эле жерде, алда тааланын 
алдында карызымды кечип жиберем. 

— Таяк кармаган карыя, сиз буга эмне дейсиз?—деп сурады Санчо. 
Буга карыя мындайча жооп берди: 
— Сеньор, жогоруда айтылган акчаны карызга алганымы моюнума алам. Бирок мен ал 

карызымды толугу менен эч кандай алдабай туруп эле эчак кайтарып бергем. Доочу, мен касам 
берсем ишенем дейт тура, болуптур мен сиздин аса-муса таягыңызга баш ийип туруп касам 
берүүгө даярмын. 

Губернатор өзүнүн таягын төмөн кыла берди. Анда алиги карыя өзүнүн таягын мен касам 
бергиче кармай тур деп колундагы таягын доочуга берди да, анан колун губернатордун 
таягынын крестине коюп туруп, он алтын дилде алганым чын болчу деди, бирок ал акчаны 
кайта колум менен карыз алган адамдын колуна берген элем, ошондой болсо да карыз берген 
адам аны унутуп коюп бир нече жолу карызымды бергин деп талдп кылды. 

— Эми сен эмне дейсиң?— деп губернатор доочудан сурады. 
Ал болсо, карыз алган кишини ак ниеттүү адам жана кайрымдуу хрестианин катарында 

эсептейм деп жооп берди. Бул он дилдени кандайча кылып, качан кайтарып бергенин чыны 
менен эле унутуп калган чыгаар. Эми мындан ары карай берген карызын кайта бергин деп эч 
убакта талап кылбай турган болду. 

Карыз алган адам өзүнүн таягын алып, губернаторго баш ийип таазим кылып туруп, соттун 
залынан чыгып кетти. Карыялардан көзүн айрыбай карап турган Санчо, башын ылдый кылып, 
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сөөмөйүн мурдунун учуна такап, бир аз ойлоно калды да, анан алиги таякчан карыяны кайра 
чакыр  
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деп буйрук берди. 
Карыяны алып келгенден кийин, Санчо ага карап туруп: 
— Кана адилеттүү адам, таягыңызды бери бериңизчи! — деди. 
— Мынакейиңиз сеньор,— деп жооп берди карыя. 
Ошентти да таягын сунду. Санчо ал таякты алып туруп, аны берки доочу карыяның колуна 

берип туруп: 
— Эми карызыңыз кайтарылып берилди. Бара бериңиз, — деди. 
— Бул кандай болуп кетти, сеньор! — деп кыйкырды карыя. — Бул таяк он алтын дилдеге 

татымак беле? 
— Татыйт, — деп жооп берди губернатор, — эгерде татыбаса анда мен жарык дүйнөдө 

жеткен акмак болоюн, антпесем мени жин урсун. Бүтүндөй бир королевствону бангкаруу 
колумдан келээр келбесине азыр сиздер ишенесиздер. 

Ошентип ал, таякты жаргыла деп буйруду. Таяк жарылаары менен анын ичинен алтын 
дилделер жерге чубурду. Биерде тургандардын бардыгы тең айран-таң калышты да, губернатор 
Соломон падышадай даанышман экен деген кортундуга келишти. Он алтын дилдени таяктын 
ичине катып койгонуң кайдан билдиңиз деп Санчодон сурашты. Санчо аларга чын көңүл менен 
түшүнүк берди: Карыя касам берүүнүн алдында колундагы таягын акча доолап жүргөн адамга 
кармата салды да, анан мен алдабай эле алган карызымды кайта толугу менен кайтарып бердим 
деп касам берди. Касам бергенден кийин өзүнүн таягын кайта алып койду. Ошону байкап 
калып, чатакташкан он алтын дилде таяктын ичине катылып коюлган экенин билдим. 

— Эгерде өзү ак ниеттүү жана адилет болсо аңкоо губернатордун өзүнө да чындыкты табуу 
үчүн жараткандын жардам. берерине мына ушундан жыйынтык чыгарууга болот, —деп 
кошумчалады Санчо. — Биздин селобуздун попу мына ушул сыяктуу бир окуяны мага айтып 
берген эле, мен аны унутпаптырмын. Эгерде мен эсиме түшүрө турган нерселеримди көбүн эсе 
унутуп калбай турган болсом, анда балким бул аралдан мындай зээндүү адам табылбас эле. 

Ошентип карыялардын бири кайгырып, экинчиси канааттанып келген жолдоруна түшүштү. 
Биердегилердин бардыгы тең аябай айран-таң калып олтура беришти, ал эми Санчонун 
сүйлөгөн сөзүн кылык-жоругун жана иштеген ишин жазып туруу милдети тапшырылган катчы, 
жаңы губернаторду же акмак деп же акылдуу деп жазарын билбей калды. 

Сот бүткөндөн кийин губернаторду эң сонун дворедке алып барышты. Ал жерге барганда 
Санчо чоң залдын ичинен королдордукундай эң сонун кылып жасалып коюлган столду көрдү. 
Тор сыяктуу согулган үлпүлдөгөн жапкычтын алдында ар түрдүү тамактар жана жер-жемиши 
менен түрдүү гүлдөр салынып коюлган вазаларга толгон, Санчо кирери менен музыка ойнолду, 
кызматчы төрт жигит колуна суу берди, Санчо бул кааданы аябай бааланып жатып аткарды. 
Музыка басылгандан кийин Санчо төргө чыгып олтурду, анын жанына киттин мурутунан 
жасалган таякты колуна кармап бир киши келип туруп калды. Кийин ал киши доктор болуп 
чыкты. Столдун үстүндөгү жапкычты ачып жиберишти, поп сыяктанган дагы бир киши тамакка 
бата кылды.  

 

www.bizdin.kg



 
Кызматчы жигиттердин бири Санчонун мойнуна боркок байлады, экинчи жигит ичинде 
жемиши90 бар биринчи табакты сунду. Бирок Санчо жемиштин бир кесимин алып жута 
элегинде эле, доктор өзүнүн таягы менен табакты түртүп койду эле, аны дароо алып кетишип, 
анын ордуна башкасын адып келип коюшту. Санчо тамактын даамын көрүү үчүн жаңыдан 
колун сунуп келатканда алиги таяк дагы табактын четине тийди, кызматкер жигит мурдагыдай 
эле шап эттирип алып кетти. Муну көргөндөн кийин Санчо алаңдап биерде тургандарды бир 
сыйра карап чыкты да, тамакты биерде фокусчулардын ою менен болуп жеш керекпи деп 
сурады. Буга таяк кармап турган киши жооп берди: 

— Жок андай эмес, сеньор губернатор, губернаторлор башкарган башка аралдарда тамак 
жештин тартиби кандай болсо, бул аралда да нак эле ошондой тартип менен тамак жейт. 
Сеньор, мен доктормун, чоң маяна алып губернаторго бөлөкчө кызмат кылам. Мен өзүмдүн ден 
соолугума караганда губернатордун ден соолугуна көбүрөөк кам көрөм. Мен күн, түн дебей 
иштейм, кокустан ооруп калса дарылоо үчүн губернатордун дене түзүлүшүн билишим керек. 
Бирок менин негизги макстым—губернатор түшкү, кечки тамак ичкенде анын жанында болуп 
мага жаккан тамакты гана губернаторго уруксат этүү жана менин оюмча губернатордун ичин 
бузуп коё турган тамактарды столдун үстүнөн башка жакка алдырып кетүү болуп эсептелет. 
Мына ошондуктан, сиздин алдыңыздагы жемиштерди жедирбей алып кеткиле дедим, анткени 
анын ичивде ным көп болот, ал эми экинчи тамакты алдырып кеткеним себеби анын тузу көп, 
адамды суусатып жиберет. Демек, сууну көп ичсе, анда өмүр сүрүүчү күчтү көп кетирүү 
дегендикке жатат. 

— Андай болсо, мынабу чилдин куурулган эти сырткы түрүнө караганда даамдуу кылып 
эле даярдалган окшойт, ошондуктан мага зыян келтирбес. 

Буга доктор мындай деди: 
— Сеньор губернатор, мен тирүү кезимде сиз бул тамакка кол тийгизбейсиз. 
— Эмне үчүн андай? — деп сурады Санчо. 
— Себеби медицинанын атак-даңкы, биздин устатыбыз Гиппократ91 тамакты өтө тоё жеш 

зыян, бөтөнчө чилдин этин өтө тоё жесе абдан зыян дейт. 
— Эмесе сеньор доктор, — деди Санчо, — таяк менен ичинде тамагы бар табакты 

түрткүлөгүчө, столдун үстүндөгү тамактардын ичинен көбүрөөк пайда берип, азыраак зыян 
келтире турган тамакты таап туруп аиы мен жейин, ошого сиз уруксат этиңиз, анткени мен 
ачкадан өлүп баратам, анан сиз эмне десеңиз ошо деңиз жана, сеньор доктор, мага кандай деп 
ачуулансаңыз андай деп ачууланыңыз, бирок алдымдагы тамакты алып коюп олтуруп 
өмүрүмдү узартмак түгүл, кайта өлтүрмөк болдуңуз деп губернатордун өмүрү менен ант 
берем,—бул өмүрдү алда таала өзү узартат! 

— Сеньор губернатор, сиз абдан туура айтасыз, — деп жооп берди доктор, — ошондуктан 
коёндун этинен жасалган мына бу рагуну урматтуу таксыр сизди жебейт деп ойлойм, анткени 
ал жете бышкан эмес. Эгерде куурулбай бышырылган болсо, музоонун мынабу этин жесеңиз 
болот эле, бирок мындай бойдон жебей эле койгонуңуз жакшы. 
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Санчо ага мындай деди: 
— Мына бу буу чыгып жаткан чоң табак олья подрида92 болсо керек, анын ичине ар түрдүү 

даамдуу тамактар салынат. Балким ушул табактын ичинен даамы жагып, пайда келтире турган 
тамакты табабызго дейм. 

— Кудай сактасын, — деп көтөрө сүйлөдү доктор, — андай коркунучтуу ойдон качыңыз, 
олья подрида сыяктуу саламаттыкка зыян келтире турган тамак бүткүл жер жүзүнөн табылбайт. 
Ал, канониктер үчүн, окуу жайларынын ректорлору үчүн, дыйкандардын кыз узатуу, келин 
алуу тойлору үчүн жакшы тамак болуп эсептелет, — бирок бул губернатордун столунун 
үстүндө турушу керек эмес. Губернатор сыпайы жана жакшы бышырылган тамакты гана жеши 
керек. Эгерде сеньор губернатор өзүнүн саламаттыгын сактагысы жана чындагысы келе турган 
болсо, анда жука камырдан жасалган бир жүз чоргосун жана ипичке кылып кесилген бир нече 
тилим айва жеңиз деп кеңеш берем, бул тамак сиздин кардыңызды чыңап, ашказаныңызга 
жеңилдик берет. 

Бул сөздөрдү уккандан кийин Санчо артына бурулуп, докторго тикирее карап туруп, 
зекиген үн менен: атыңыз ким, сиз кайдан окугансыз,— деп сурады. 

Доктор жооп берди: 
— Сеньор губернатор менин атым доктор Педро Ресио де Агуэро; Каракуэлядан Алмодавар 

дель Кампого баруучу жолдун оң жагындагы Тиртеафуэра‡‡‡ деп аталган жерде туулгам, ал эми 
медицинанын доктору деген даражаны Осун университетинде алгам. 

Жини келип кыжырданып турган Санчо мындай деп кыйкырып жиберди: 
— Эмесе мындай, Тиртеафуэрде туулуп,Осун университетинде доктор деген наам алган 

сеньор доктор Педро Ресио де Маль-Агуэро тезирээк бул жерден чыгып кетиңиз! Эгерде 
кетпесеңиз, мынабу таякты колго алып, адегенде сизден баштап, анан аралдагы докторлордун 
баарын тең дыркыратып кууп чыгам деп алда таалага ант берем. Менин көзүмө наадан болуп 
көрүнгөндөрдү кууп чыгам деп жатам. Даанышман, тажрыйбалуу врачтарды жана 
окумуштууларды мен көзүмдүн карегиндей сактайм да, аларды улуу адам катарында 
урматтайм. Демек, Педро Ресио бул жерден чыгып кетиңиз, эгер чыкпасаңыз мына бу өзүм 
олтурган креслону колума аламын да башыңызга бир коюп сындырам. Эгерде мени жоопко 
тарта турган болсо, анда мен: жарамсыз докторду, 'өзүмдүн аралымдын желдетин өлтүрүү 
менен кудайга жагымдуу иш кылдым деп өзүмдүн актануу сөзүмдү айтам. Эми мага тамак 
бериңиздер, же болбосо менден губернаторлукту алып коюңуздар, анткени тамагын тойгузбай 
турган кызматтын бир тыйынчалык да пайдасы жок. 

Губернатордун жини кайнап келгенин көрүп оңтойсуз абалга келип, кылчайбай качмакчы 
болду эле, бирок көчө жактан почтонун коңгуроосунун үнү угулуп калды. Дворецкий терезеге 
барып карады да, днан Санчонун жанына келип мындай деди: 

— Гердогдун чабарманы келди, маанилүү кабар менен келген болушу керек. 
— Чабарман энтигип, тердеп-тепчип кирип келди да, койнунан кат алып, аны губернаторго 

сунду. Санчо аны дворецкийге берип, адресин окучу деди. 
Адресинде: 
«Баратария аралынын губернатору дон Санчо Пансанын өз колуна же анын катчысынын 

колуна берилсин» деп жазылган. 
Муну уккандан кийин Санчо сурап калды: 
— Менин катчым кимиңер болосудар? 
Аерде олтургандардын бири: 
— Катчыңыз мен болом сеньор, анткени мен катты окуй да, жаза да билем. 
— Эгер андай болсо, анда сиз губернатор гана эмес, императордун катчысы боло аласыз, — 

деп жооп берди Санчо. — Катты ачып, эмне деп жазылганын окуп жибериңиз. 
Жаңыдан эле катчы боло калган адам губернатордун буйругун аткарды да катты окуп 

туруп, каттын мааниси өтө жашыруун экен деди. 
Аны уккандан кийин Санчо майордом менен дворецкийди жанына алып калып, 

‡‡‡ P e c i o (ресио) испанча катаал деген сөз; a g u e r e – белги;  m a l a g u e r e – жаман белги; t i r t e a f  u e r 
a – тиги дүйнөгө кет   
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башкаларды залдаң чыккыла деди. Калгандарынын бардыгы, анын ичинде доктор да эшикке 
чыгып кеткенден кийин катчы герцогдун жазган катын окуду: 

 
Сеньор дон Санчо Панса менин душмандарым, ошондой эле сенин да душмандарың, алдыда 

турган түндөрдүн биринде биздин аралыбызга катуу кол салууга даярданып жатат деген 
кабар мага келип жетти. Ошондуктан түн баласы уктабаңыз жана бизди капысынан басып 
калбасын үчүн кыраакы, сак болуңуз. Андан тышкары ишенимдүү тыңчыларым аркылуу мен 
муну билдим: душмандын төрт кишиси башка кийинип алышып сизди мерт кылуу үчүн биздин 
аралга кириптир, анткени сиздин даанышмандыгыңыздан алар чочулашкан көрүнөт. Сак 
болуңуз, уу берип коюшу мүмкүн, ошондуктан алдыңызга келген тамактын баарынан тең баш 
тартыңыз. Эгерде башыңызга каран түн түшүп калса, жардам берүү үчүн тез эле жетип  
келем. 

 
Бул кат биздин сепилде, августтун он алтысында, эртең мененки саат төрттө жазылды. 
 

Сиздин досуңуз Герцог. 
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Санчо буга айран-таң болду да калды, жан-жөкөрлөрү да ошондой эле таң калымыш 

болушту. Бир азга унчукпай туруп, анан Санчо майордомго кайрылып мындай деди: 
— Биердеги өтө коркунучтуу адам доктор Ресио деп ойлойм; ал мени ачкадан өлсүн деп 

ойлогон окшойт. 
— Ошондой болсо да,—деди дворецкий,—сиздин алдыңызда столдун үстүндө турган 

тамактардын бирине да тийбеңиз деп мен сизге кеңеш берер элем таксыр, анткени бул 
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тамактарды монашкалар (сопу аялдар) бышырган окшойт, ал эми «жооштон жоон чыгат» деген 
макал бар эмеспи. 

— Мен сиз менен талашып жаткан жарим жок, бирок, жок дегенде бир сындырым нан, үч-
төрт кадак жүзүм бергилечи, — деп жооп берди Санчо. — Мында уу бар деп чочулабай эле 
коюу керек, а мен тамак жебесем болбойт, шайым ооп баратат. Ошону менен бирге душмандан 
коргонууга даярданышыбыз керек, бул үчүн адегенде жакшылал туруп тамак ичип алыш керек, 
анткени карын эрдикке баш ийбестен, эрдик карынга баш иет. А сиз менин катчым сеньор 
герцогго жооп жазыңыз, бири да калбай берген буйругунун бардыгы тең так аткарылат жана 
герцогинянын колун сүйүп дубай-салам айтам, ошону жазып кой, менин сеньорум дон Кихотко 
да колуңузду сүйөм деп дубай-салам айтып жазып коюңузчу, болбосо жакшылыкты билбеген 
эме экен деп ойлоп калып жүрбөсүн-. Эми андан ары жагын жакшы катчы катарында оюңузга 
эмне келсе, жана көңүлүңүзгө жаккандын баарын сиз өзүңүз кошумчалап жазып койсоңуз 
болот. Ал -эми столдун үстүндөгү бу тамактардын бардыгын тең жыйнап алгыла да, мага оокат 
бергиле, эгер кандайдыр тыңчылар, адам өлтүргүчтөр же сыйкырчылар мага же менин аралыма 
кол сала турган болушса, мен алардын сазайын колуна бере алам. 

Нак ушул кезде доктор Педро Ресио кайтадан залга кирип келди да, Санчого кайрылып: 
сиздин ачууңуздан корккондуктан медициналык эреженин бардыгын тең бузуп, кечки тамакты 
ичүүгө уруксат берем деди. Губернатор ушуга ыраазы болуп калды да, кечтин келишин, кечки 
тамак боло турган убакты өтө чыдамсыздык менен күтүп калды. Акыры кеч кирди, каалаган 
убагы келип жетти: кечки тамагына пияз кууруп демдеп бышырылган бодо малдын этин жана 
эти эскирип калган музоонун бышкан бутун алып келип беришти. Миландын каракурунун, 
Римдин кыргоолунун, Соррентонун музоосунун, Моронун чилинин же Ловахостун казынын эти 
сыяктуу, буларга Санчонун арааны ачылып күйшөп кирди. Тамакты ортолоп жеп келгенде ал 
докторго төмөнкүдөй деди: 

— Сеньор доктор, менин сөзүмө кулак салыңызчы, мындан ары карай мага жеңил-желпи 
жана даам-татыктуу тамак берем деп аракет кылбай эле коюңуз; сиз ал аракетиңиз менен менин 
карынымды гана бузуп аласыз. Мен шалкам менен пияз кошуп бышырылган эчкинин, бодо 
малдын этин, майды, сүрсүгөн этти жеп көнгөм, а эгерде сиз герцогдун дворецинде жей турган 
ар түрдүү тамактарды менин кардыма толтура бере турган болсоңуз, аларга менин пейлим 
чаппайт, ал түгүл жийиркенип да калам. Эгерде күн сайын олья подриданы бышырып берип 
турса баарынан жакшы болоор эле, анын ичине түрдүү нерселер көп салып бышырса андан 
бетер даамдуу болот; бирок биерде мени маскаралоого жол бербейм. Эмесе, ынтымактуу 
жашайлы да, достошуп туралы, анткени алда таала элдин баарына бирдей кылып таңды 
аттырат. Мен бул аралды башкарганда, алык-салыкты калтырбай, өзүм пара албай башкарам, а 
сиздер байкаңыздар, кулагыңыздарды түрүп, сак болуңуздар. Антпесе сиздерге өмүрүңүздөрдө 
көрбөгөн укмуштарды көрсөтөм. 

— Чын айтып жатам, сеньор губернатор, сиздин айткандарыңыз абдан туура,— деди 
дворецкий. — Сизди сүйүп, жан-дилим менен берилип иштейт деп бул аралда жашаган элдин 
атынан убада берем. Сиз адегенде өзүңүздүн адилеттүү башкаруучу экениңизди көрсөтүңүз, 
ошондуктан сизге бир жаман иш кылуу алардын оюна да келбейт. 

— Ананчы, деп жооп берди Санчо, — антишпесе алар акмак болушаар эле. Мен дагы 
кайталап айтам, мен жөнүндө жана менин сур эшегим жөнүндө кам көрүңүз, бул болсо азыркы 
иштердин маанилүүсү жана зарыл болуп саналат. Ал эми түн кирери менен биз аралды 
кыдырып чыгабыз, анткени — селсаяк, бекер басып жүргөн бузукулар сыяктуу ар түрдүү 
ыпластардан аралды тазарткым келет. Мамлекеттеги жалкоо жана бекерчи адамдар бал 
челектин ичиндеги уяда даяр балды соруп тим жаткан арам тамак ата аарысы сыяктуу эмелер 
экенин билип коюңуздар досторум. Мен дыйкандарды канатымын астына алып, идальголордун 
укугун камсыз кылгым келет, ак ниеттүү жакшы адамдарды сыйлап, бөтөнчө динди жана дин 
адамдарын урматтоону колдогум келет. Кана досторум, — мен дурус сөз айтып жатамбы же 
сандырактап жатамбы, буга эмне дейсиздер? 

— Урматтуу таксыр, сеньор губернатор,— деп жооп берди майордом, — билимсиз 
кишинин мынчалык терең мааниси бар жана акыл-насаат берүүчү сөздөрдү таап айтканына 
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айран-таң калып жатам, менин билишимче сиз кат тааныбасаңыз керек. Сизди мында 
жибергендер да жана алдыңызга келип олтурган биз да сизди мынчалык ийкемдүү болот деп 
күткөн жок элек. Жарык дүйнөдө жашап күн көргөндөн кийин күнүгө бир жаңылыкты билип 
турат экенсиң: оюн барып чын болот экен, бирөөгө күлөм деп барып шылдың болот экен. 

Ошентип, кечтин кириши менен губернатор майордомду, катчысын, дворецкийди жана 
Санчонун иштеген иштерин кийинки муундарга жазып калтыруу милдети жүктөлгөн 
тарыхчыны ээрчитип алып, түн жамынып аралды кыдырып чыкты. Алардын артынан эн. эле 
көп катчылар жана альгивасилдер ээрчип алышты, алардан аскердик бир кичине отрядды 
түзүүгө болот эле. Санчо таягын көтөрүп алып, алардын ортосуна түшүп алып көңүлү 
көтөрүңкү болуп келатты. Ага карап маашыр болосуң. Алар бир нече көчөнү басып өткөндөн 
кийин, бироокумда кайсы бир жактан чабышып жаткан кылычтардын үнү угулду. Бир нече 
кадам чуркагандан кийин алар кылыч менен салгылашып жаткан эки чоочун адамга туш 
келишти. Тартип сактоочуларды көргөндөн кийин салгылашып жаткандар токтой калышты да, 
алардын бирөө мындай деп кыйкырды: 

— Жараткан үчүн, король үчүн айтыңызчы! Селодо элди каратып туруп карактап кетүү 
жана көчөнүн ортосунда эле өтүп бараткан адамга кол салуу бул эмне деген жакшылык? 

— Сабыр кылыңыз, ырайымдуу адам, — деди Санчо, — эмне себептен келип экөөңөр 
чатакташа кеттиңер, мага ошону айтып бериңизчи, мен— губернатормун. 

Анда мушташкандардын экинчиси сүйлөп калды: 
— Сеньор губернатор, иштин жөн-жайын кыскача айтып берейин. Урматтуу таксыр, сиз 

билип коюңуз, мынабу турган жигит эми эле дартикем ойноп миңден ашуун реал утуп алды. 
Кандай митаамдык менен утуп алганын бир кудай өзү гана билет. Мен оюндун башында калыс 
болуп турдум, уяты мага калганы менен да чүкөнү кандай калчаса ошондой бойдон анын 
пайдасына чечилип турду. Акыркы оюн аяктады да, бул жигит уткан утушун жыйнап алды. 
Өзүнүн утушунан мага бир аз бөлүп беретко деп күткөм, бирок ал акчаны чөнтөгүнө салыи 
көчөгө чыкты. Ичим күйүп анын артынан ээрчип барып жок дегенде сегиз реал бергин деп 
сылыктык кылып, жылуу-жумшак сурадым. Менин ак ниеттүү адам экеним, иштеген кызматым 
жана кирген кирешем жок экенин бул жигит жок дебейт, анткени ата-энем мага эч өнөр 
үйрөтпөптүр жана эч нерсе калтырбаптыр. Бирок бул алдамчы мага төрт эле реал берди. Сеньор 
губернатор, өзүңүз эле ойлоп коюңузчу, бул эмне деген уятсыздык жана эмне деген бети 
жоктук! Урматтуу таксыр, чынын айтып коёюн, эгер сиздер келип калбасаңыздар мунун утуп 
алган акчасын күч менен тартып алат элем. 

— Сиз буга эмне дейсиз? — деп Санчо оюнчудан сурады. 
— Күч көрсөтүп коркуткан адам нагыз чындыкты айтып жатат, күнүгө болбосо да күн алыс 

менден кудайы сурагандыктан төрт реалдан ашык бергим келген эмес, деп оюнчу жооп берди. 
Кудайы менен оокат кылган адам кичипейил, сылык болушу керек да, бактылуу оюнчу менен 
соодалашпай, бергенин ала бериши керек. 

— Эгерде мен чыны менен эле митаам, алдамчы болсом, — деп кошумчалады оюнчу, — 
анда марттык кылат элем, анткени алдамчылар өздөрүнүн сырын билген кезептерге пара 
беришет. Бирок, аз берип жаткандыгым, ак ойногондугуму көрсөтөт. 

— Туура айтасыз, — деди майордом. — Сеньор губернатор, бул жигиттерге кандай буйрук 
бересиз? 
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— Менин буйругум мындай, — деп жооп берди Санчо. — Оюнчу сеньор, сиз мынабу 

урушчаак немеге жүз реал бериңиз, андан тышкары камактагылар үчүн отуз реал бериңиз. 
Кызматыңыз жана кирген-кирешеңиз жок болгондон кийин жүз реалды тезирээк алыңыз да 
эртеңден калбай он жылга сүргүнгө жөнөңүз. Бекерчилерге биздин аралдан орун жок, эгер сиз 
кайта келүүгө аракет кылсаңыз, өзүмдүн колум менен дарга асам, же биердеги желдетти 
жардамга чакырам. Мага каршы болуп, бир ооз да сөз айтпа, анткени менин колум абдай оор. 

Салгылашкандардын биринчиси акчасын алып чыкты, экинчиси ал акчаны алды, ошентип 
бири сүргүнгө, экинчиси үйүнө кетти, ал эми губернатор болсо мындай деди: 

— Кумар оюндары ойнолуучу үйлөрдү жаппасам эле менин бийлигимдин сокур 
тыйынчалык баасы жок, анткени мындай кумардан чоң зыян келет деп ойлойм. 

Нак ошол мезгилде алардын жанына полицейский басып келди да, Санчонун алдына бир 
жаш баланы алып барды. 

— Сеньор губернатор — деди ал,— мына бу бала бизди карай келаткан эле, бирок бизди—
полицияны көрөр замат эле кайта бурулуп эликтей элеңдеп кача баштады. Бул албетте шектүү 
иш. Мен мунун артынан куудум эгерде мүдүрүлүп жыгылып кетпесе балким мен кармай албайт 
элем. 

— Сен эмне үчүн качтың? — деп сурады. 
Буга алиги бала: 
— Полиция ар кайсы суроолорду сурай берип, адамды жадатын жиберет, ошондуктан мен 

аларга жооп бергим келген жок, — деди. 
— А сен эмне иш кыласын? 
— Мен токуучумун. 
— Эмне токуйсуң? 
— Урматтуу таксыр, сиздин руксатыңыз боюнча, найзанын учуна кийгизгичти токуйм. 
— А сен куудулсуңбу? Кургак чечендикке жазылдың беле? Болуптур эмесе. Сен азыр кайда 

бараттың эле? 
— Желденейин деп чыктым эле. 
— А силердин аралыңардын желдене турган жери каерде? 
— Шамал соккон жерде. 
— Сен эбин кыйыштырып, жакшы жооп берет экенсиң! Башың жакшы иштей турган бала 

көрүнөсүң; эмесе мындай: сени түрмөгө айдап бара турган артыңдан соккон жел экенин билип 
койгун. Эй жигиттер! Муну кармагыла да, түрмөгө айдап баргыла! Ушунчалык желденгени 
деле жетишет, бүгүн түнү түрмөгө уктап чыксын. 
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— Кудай акы, урматтуу таксыр, — деп Санчонун айтканына көнбөдү жигит, — мени 
түрмөгө жаткырып уктатам деп аракет кылгандан король кылам дегениңиз өзүңүзгө оңой 
болоор эле. 

— Эмне үчүн сени түрмөгө жаткырып уктата албайм? — деп сурады Санчо. — Оюма 
келгенин кылып, сени түрмөгө олтургузуу же бошотуп жиберүүгө менин бийлигимдин күчү 
жетпейби? 

— Урматтуу таксыр, сиздин бийлигиңиз канчалык зор болгону менен, мени түрмөгө 
жаткырып уктатууга күчүңүз жетпейт, — деп жооп берди жигит. 

— Эмне үчүн күчүм жетпейт? — деп чаңырып жиберди Санчо. — Муну түрмөгө алып 
баргыла, өзүнүн чаташып жаткандыгына иш жүзүндө ынаисын. Полицияга айткыла, эгер бул 
жигитти түрмөдөн бошотуп жибере турган болсо, анда эки миң дукат штраф салам. 

— Урматтуу таксыр, мен өзүмдүн айтканыман кайтпайм, — деп кайталады жигит, — 
жарык дүйнөдө эч бир адам мени түрмөгө жаткырып уктата албайт. 

— Эмне деп келжиреп жатканьща түшүнбөйм. Менин буйругум боюнча сенин колу-бутуңа 
салынган кишенди сындырып, сени түрмөдөн алып чыгып кете турган периште бар деп 
ойлойсуңбу? 

— Сеньор губернатор, келиңиз иштин жөн-жайын чындап сүйлөшөлү, — деп тамашалады 
алиги жигит. — Мени түрмөгө алып барууга, колу-бутума кишен салып, чынжыр менен 
мойнуман байлап туруп терең чуңкурга олтургузууга сизди буйрук кылды деп коёлу. Анан эгер 
мени түрмөдөн чыгарып жиберсе полицияга катуу жаза алуу коркунучу тууйт, ошондуктан ал 
сиздин берген буйругуңузду так орундатат деп коёлу. Ошондой болсо да менин уктагым келбей 
түн бою чакыйгым келсе, урматтуу таксыр жана сиздин бийлигиңиз мени уктатууга кудурети 
келе алабы? 

— Албетте жок, азаматсың муну ойлоп тапканыңа, —деп жооп берди катчы. 
— Демек, сен мага каяша айтуу үчүн эмес, өзүндүн асемиң үчүн эле уктабайт 

турбайсыңбы? 
— Албетте сеньор, — деп жооп берди чоочун жигит, — андан башка эч нерсе оюма келген 

жок. 
— Эмесе, андай болсо, жолуңа түш, үйүңө барып укта, жараткан жакшы уйку берсин, — 

деди Санчо. — Мен сенин тынчыңды алайын деп жаткан жерим жок. Бирок, сага айтар 
кеңешим бул, жигит, мындан ары карай адилет сот менен тамашалашпай жүр, анткени 
тамашанын ордуна таяк жеп калышың ажеп эмес. 

Губернатор ал жигитти коё бергенден кийин, аралды аралаган жүрүштү ушуну менен 
токтотууга ыйгарды. Эки күндөн кийин анын губернаторлугунун өзү да бүтүп калды, Санчо 
Пансанын мындан ары карай бардыгын кайрадан куруу жана жакшыртуу жөнүндөгү ойлогон 
ою ойрон болду. 
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51-Г Л А В А. Мында герцогинянын кызматчы жигити Санчо Пансанын 
аялы Тереса Пансага кат алып баргандыгы жөнүндө баяндалат 

 
Санчо Панса Баратария аралында губернаторлук кылып жаткан кезде герцогиня алиги 

токойдун ичиндеги комедияда Дульсинеянын ролун өтө чебердик менен аткарган кызматчы 
жигитинен Санчонун аялы Тересага күйөөсүнүн катын жана өзүнүн атынан кат берип жиберет. 
Герцогиня катка кошуп чоң жипке тизилген эң сонун шуруну белек кылып жиберет. 

Лыпылдаган шамдагай жигит таксырларынын мээри түшүп калабы деп ойлоп бул 
тапшырманы орундатууга дилгирдик менен киришип, Санчонун кыштагын көздөй бет алды. 
Кыштакка кирип келген кезде, суунун боюнда кир жууп жаткан көп аялды көрүп алардан: өзүн 
дон Кихот Ламанчскиймин деп атаган рыцардын ат кошчусу Санчо Панса дегендин аялы 
Тереса Панса кайсы жерде турат деп сурады. Бул сөздөрдү уккандан кийин, ал кир жууп жаткан 
кыздардын бири өйдө тура калып: 

— Тереса Панса—менин энем, Санчо Панса—атам, ал эми сиз айтып жаткан рыцарь болсо 
— ал биздин кожоюнубуз, — деп жооп берди. 

— Андай болсо бери келиииз да, мени энеңизди көздөй ээрчитип барыңыз, анткени мен 
атаңыздын катын жана берген белегин алып келдим, — деп жооп берди жигит. 

Сырткы түрүнө караганда он төрткө келип калган кыз: 
— Алып барбагандачы сеньор, — деп жооп берди. 
Ошентти да, жууп жаткан кирлерин курбуларынын бирине калтырып коюп, жылаңайлак, 

жылаң баш, чачын үксөйткөн бойдон бир секирип аттын алдына түштү да, кат алып келген 
жигитке: 

— Урматтуу таксыр, ушундай түз эле бастыра бериңиз. Биздин үйүбүз кыштакка кире 
берер эле жерде турат, а менин апам катуу кайгырып жүрөт, анткени атамдан көптөн бери кат-
кабар жок, — деди. 

— Эмесе, мен жакшы кабар алып келдим, ал үчүн апаңыз алдага алкыш айтат, — деп жооп 
берди жигит. 

Тересанын кызы бирде секирип, бирде чуркап олтуруп, үйүнө жетти да босогодон эле: 
— Апакебай эшикке чык, эшикке чык, атам жазган каттарын жана жиберген ар түрдүү 

белектерин алып бир сеньор келди,—деп кыйкырды. 
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Кызынын кыйкырган үнүн угуп энеси Тереса Панса жүгүрүп эшикке чыгып келди. Үстүндө 
сур көйнөк, сур юбкасы бар экен. Бул кыркка чамалап барып калган, бою шыңгыдай, 
тарамыштуу жана кара-тору аял эле. Кызын жана жигитти көрө коюп: 

— Эмне болду кызым, бул сеньор ким? — деп сурады. 
— Азиз аяш Тереса Панса мен сиздин кулдук урган кулуңузмун, — деп жооп берди жигит. 
Ушул сөздөрдү айтып ал аттан секирип түштү да, абдан урматтап туруп сеньора Тересанын 

алдына келип тизелеп олтура калып башын ийип таазим этти. 
— Колуңузду руксат этиңизчи, сеньора Панса, — деп сөзүн улантты алиги жигит, — 

Баратария аралынын толук укуктуу губернатору сеньор дон Санчо Пансанын закондуу жубайы 
катарында сизге салам айтып, куттуктап жатам. 

— Коюңуз сеньор, жетет! Бул эмне кылганыңыз? — деп жооп берди Тереса. — Мен 
дворецтеги айымдардын бири эмесмин, кембагал дыйкан аялмын, губернатор эмес, жортуулда 
ат кошчу болуп жүргөн адамдын аялымын. 

— Жок, андай эмес сеньора, — деди жигит, — сиз губернатордун губернаторуна татыктуу 
болгон аялсыз. Менин айткан сөздөрүмүн чындыгына жетүү үчүн, бул катты жана берип 
жиберген белекти кабыл алыңыз. 

Ушинтип туруп ал, жипке алтын мончоктор аралаш тизилген шуруну Тересанын мойнуна 
салып, сөзүн улантты: 

— Сеньор губернатордун каты менен сизге жиберген азиз аяшым гердогинянын жазган 
каты мынакей, алыңыз жана ал герцогиня мына бул шуруну сизге берип жиберди. 

Тереса кызы экөө айран-таң болуп туруп калышты. 
Бироокумда кызы мындай деди: 
— Мунун бардыгы тең биздин кожоюнубуз сеньор дон Кихоттуң кылган иши, эгерде эле 

андай болбосо мени ушул турган жеримде өлтүрүп салгыла. Ал балким менин атама 
губернаторлукту же графствону сыйлык кылып берсе керек, анткени ал атама бир эмес, бир 
нече жолу убада кылып жүргөн болчу. 

— Бул айтканыңыз абдан туура,—деп жооп берди келген жигит,— сеньор дон Кихоттун 
сиңирген кызматынын аркасы менен сеньор Санчо ушул кезде Баратария аралынын 
губернатору болуп иштеп жатат. 

— Урматтуу дворянин, бул катты угуза окуп бериңизчи, анткени жип ийригенге чебер 
болгонум менен кат окуганга жокмун,— деди Тереса. 

— Мен да окуй албайм, бирок токтой тургула, мен кат тааный турган бирөөнү—попту же 
Баккалавр Самсонду чакырып келейин,—деп Санчика кошумчалап сүйлөдү. Атам жөнүндөгү 
кабарды билүү үчүн алар биерге дилгирдик менен келишет. 

— Аларды чакырбай эле коюңуз, мен жип ийригенди билбегеним менен кат окуганды 
билем, ошондуктан катты өзүм эле окуп берем,— деп жооп кайтарды жигит. 

Ошентти да ал Санчо Пансанын катын окуп жиберди, ал каттын мазмуну китеп окуучуга 
белгилүү, анткени жогору жакта окулган болчу. 

Аны окугандан кийин жигит чентөгүнөн герцогинянын катын алып чыкты. Герцогиня 
Тереса Пансага мына буларды жазган эле: 

 
Достум Тереса, сиздин куйөөңүздүн ак ниеттүүлүгу жана акылдуулугу менин сезимими 

ойготту, ошондуктан, менин күйөөм башкарган миңсандаган аралдардын бирин Санчого 
сыйлык кылып бергин деп күйөөм герцогдон сурашка мени аргасыз кылды. Санчо аралды эң 
сонун башкарып жатат деп бизге кабар кылышты. Ошондуктан мен да, менин күйөөм герцог 
да абдан ыраазы болдук, ал өзүнөн өзү көрүнүп турат. Мындай башкаруучуну тандап таап 
алгандыгым үчүн алда таалага аябай ыракмат айтам; анткени, сеньора Тереса сиз муну билип 
коюңуз, ага окшогон жакшы, губернаторду табуу өтө кыйын, бирок башкаруу ишинде 
Санчодой жакшы болсом деп кудайдан тилек кылам. 

Кымбаттуу достум, мен сизге алтын мончоктору бар шуру жибердим, бул шурунун 
ордуна Чыгыштын эң сонун берметин белек кылып жиберсем өзүмду мындан да бактылуумун 
деп сезет элем. Бирок, кимде-ким оозуңа суу тамызса, ал сенин өлүмүңдү тилебейт деген 
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макалды эстеп коёлу. Убагында сиз менен таанышып жана достошуп алабыз го деп ишенем, 
дагы эмне болуп кетерин бир кудай өзү гана билет. Кызыңыз Санчикага менден салам айтыңыз 
жана анын оюнда жок жүргөн кезде тектүү күйөө таап бере турганымы менин атыман 
айтып коюңуз. 

Силер жакта кара жыгачтын чоң-чоң тобурчагы көп деп угам. Ошол тобурчактын 
жыйырма төртун мага берип жибериңиз; сиздин колуңуз менен чогултулган тобурчактар 
мага өтө жагымдуу болот. Өзүңүздүн саламаттыгыңыз жөнүндө жана турмуш абалыңыз 
жөнүндө мага толук баарын жазып жибериңиз, эгерде муктаждыгыңыз болсо, жазып 
жиберсеңиз болгону, каалаганыңыз бүт орундалат. Сизди кудай сактасын. 

 
Менин дворецимде жазылды. 

 Сизди жакшы көргөн досуңуз 
Герцогиня. 

Кат окулуп бүткөндөн кийин:—Ах! Бул эмне деген ак көңүл, карапайым жана кичипейил 
сеньора,— деп кыйкырып жиберди Тереса.—Мындай сеньора менен мүрзөгө бирге жатса да 
болот. Бул, биздин кыштактагы мен-менсинип, бой көтөрүп жүргөн идальголордун аялдары 
эмес: алар чиркөөгө королева сыяктанышып шаан-шөкөт менен барышат, бир жери кемип кала 
тургансышып дыйкан аялдарга карап да коюшпайт. Бул болсо, өзү герцогиня болгону менен 
кең пейил сеньора экен, жазган катында мени досум дейт да, мени өзү менен тең адам 
катарында эсептеп кайрылып олтурат. Алда таала анын атак-даңкын арттыра берсин, бүткүл 
Ламанча боюнча башы көккө жетсин. Сеньор, ал эми тобурчак жөнүндө болсо мындай, эң 
чоңунан тандап туруп улуу даражалуу айымга бир кап кылып жиберейин, келген адамдар 
көргөндө айран-таң калып көрүп турушсун. Санчика тур кыймылда, бул сеньорду мейман 
кылуу камын көрөлү. Барып кепеден жумуртка алып кел, майдан көбүрөөк кескин да, ошентип 
бул кишиге княздарча тамак бер. Бу киши өзү да мыкты жигит экен, анын үстүнө жакшы кабар 
алып келди, кыскасы сыйлоого акылуу болду. Бу кишинин атын да унутуп койбо. Аңгыча мен 
кошуналарыма барып биздин кубанычыбыз жөнүндө айтып берейин, анан поп менен чач алгыч 
уста Николаска да барып айтайын, анткени алар сенин атанды жакшы көрүшчү эмес беле. 

— Айтканыңыздын баарын тең орундатам энеке,— деп жооп берди Санчика,— бирок 
эсиңизде болсун, бул шуру-мончоктуң теңин мага бериңиз. Ушул шуру-мончокту бүт бойдон 
жалгыз өзүмө берип жибергидей сеньор герцогинянын башы жок дейсизби, мен ага түк 
ишенбейм. 

— Мунун баары тең сеники эле болот,— деди Тереса,— коё тур, бир нече күн мойнума 
салып жүрө турайын. Чынын айтсам, муну көзүм көргөндө көңүлүм көтөрүлө түшүп жатат. 

— Алып келген дагы бир белегимди көрсөтсөм кандай кубанаар элеңиз!—деди жигит.—
Бул жука жашыл ноотудан тигилген кийим,—сеньоргубернатор өзүнүн кызына берип жиберди. 

— Алда таала атамдын өмүрүн узун кылсын, мен үчүн миң жыл кызмат кылсын!—деп 
Санчика кубанып кетти.— Мына бул белекти алып келген жигит да миң жыл жашасын, а эгер 
бул аздык кылса анда эки миң жыл жашасын. 

Ошол кезде Тереса эки катты колуна кармап, шуру-мончокту мойнуна салып алып, көчө 
бойлоп чуркады, барабан каккансып бешманчалары менен каттын үстүн черткилеп коёт да, 
күтпөгөн жерден кокусунан поп менен Самсон Карраского жолуга калып, секирип бийлеп, 
төмөнкүдөй сөздөрдү айта баштады: 

— Эми биздин урук-тууганыбыз кедей-кембагал эмес,— биз эми губернаторбуз.— Эгерде 
ишенбесеңиздер, эң биринчи деген губернатордун аялын ушерге алып келсеңиздер, мен ага өз 
орду каерде экенин көзүнө көрсөтөйүн. 

— Тереса Панса эмне болуп кетти? Эмнеге мынча кубанасыз, колуңуздагы эмне болгон 
кагаз? 

— Колумдагы герцогинялар менен губернаторлордун жазган каты, ал эми мойнумдагы 
болсо, алтын мончогу бар кадимки шуру, өзүм болсом губернатордун аялымын, мына ушул 
себептен кубанып жатам. 

— Тереса сиз эмне деп жатасыз? Сиздин айткан сөзүңүзгө алдадан башка адам түшүнүүгө 
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болбойт. . 
— Мына өзүңүздөр эле окуп көрүңүздөр,— деп Тереса аларга колундагы эки катты сунду. 
Поп ал каттарды угуза окуп берди. Анан Самсон менен поп айрантаң болушуп бири-бирине 

карап калышты да, анан бул каттарды ким алып келди,— деп сурады баккалавр. Поп Тересанын 
мойнундагы шуру-мончокту чыгарып алып, айландыра карап көрүп туруп, чыныгы шуру-
мончок экендигине көзү жеткенден кийин, ого бетер айран-таң калды да төмөнкүдөй деди: 

— Поп деген наамымды ант урсун, бул каттар жана белектер туурасында эмне деп 
ойлоорумду билбей турам. Чыныгы шуру-мончок экенин көрүп жана сезип жатам, ошону менен 
бирге кайдагы бир герцогиня жыйырма төрт тобурчак берип жибер дегенин да окуп турам. 

— Кана жүр; бу каттарды алып келген кишини көрөлү; балким ал киши биздин күдүк 
болгон жерлерибизди чечип берер. 

Алар нак ошондой кылышты, Тереса да үйүнө кайтып келди. Булар келген кезде жигит 
атына берүү үчүн арпа сапырып тазалап жаткан экен, ал эми Санчика болсо кабар алып келген 
кишини меймандоо үчүн май кесип жаткан экен. Жигиттин сырткы сымбаты жана кийген 
кийими аларга абдан жагып калды. Мейман менен сылык түрдө учурашкандан кийин Самсон 
андан дон Кихот жана Санчо Панса жөнүндөгү жаңылыктарды айтып бериңиз деп сурады да, 
анан, Санчо менен сеньора герцогинянын жазган каттарын окуп чыктык бирок Санчо кайсы 
аралда губернатор болуп иштеп жатканына эч түшүнбөй койдук деп дагы кошумчалап койду. 
Буга алиги жигит төмөнкүдөй жооп берди: 

— Эгерде бул киши Санчонун аялы экендиги анык болсо, сеньор Санчо Пансанын 
губернатор экендиги да нак ошондой эле анык. Бирок анын башкарганы аралбы же арал эмеспи, 
мен ал жөнүндө айта албайм; ошондой болсо да ал селодо миңден ашуун киши жашай турганын 
айтсам эле жетиштүү болоор дейм. Ал эми тобурчак жөнүндө болсо иш мындай, менин азиз 
аяшым бой көтөрүп кекирейип калчу адам эмес, жөнөкөй эле кичи пейил адам, дыйкан аялдан 
каражыгачтын тобурчагын берип жибер деп сураганы эчтеке эмес. 

Этегине жумуртка салып алып нак ошол кезде кирип келген Санчика булардын сүйлөшүп 
жаткан сөзүн бөлүп жиберди: 

— Сеньор, сиз мага муну айтыңызчы,— деп жигитке кайрылды,— менин атам губернатор 
болгондон бери узун шым кийип жүрөбү? 

— Мен ага көңүл бурганым жок, балким узун шым кийип жүрсө керек,— деп жооп берди 
жигит. 

— Ай жараткан!—Атамдын ушундай кийим кийип жүргөнүн көрүүгө абдан ынтызар элем! 
Бала кезимен тартып атамдын узун шым кийгенин көрсөм деген ниетим бар болчу, ал таң 
каларлык иш эмес бекен?—деп чаңырып жиберди Санчика. 

— Урматтуу бийкеч, тирүү болсоң көрө жатарсың,— деп жооп берди жигит.— Эгерде анын 
губернаторлугу дагы эки айга созула турган болсо, анда атаңыздын узун шым гана эмес, жолдо 
кийүүчү тебетейчен жүргөнүн да көрө жатаарсыз, мен ал үчүн ант берем. 

Алиги келген жигиттин Санчиканы шылдың кылып жатканын поп менен баккалавр жакшы 
түшүнүштү, бирок алар чыныгы шуру-мончокко жана Санчонун берип жиберген аңчылар 
кийүүчү күрмө, шымына түшүнбөй жатышты, бул күрмө-шымды Тереса бая эле көрсөткөн 
болчу. Алар Санчиканын тилегине күлүштү, бирок Тересанын төмөнкү айткан сөздөрүнө ого 
бетер күлүштү: 

— Сеньор поп, биздин кыштактан Мадридге же Толедого киши барат бекен, ошону билип 
бериңизчи, анткени мен ага акыркы кездеги порумдуу тигилген көйнөк сата келгин деп 
тапшырма берем. Чынында, мен чамамдын келишинче күйөөм—губернатордун ар намысын 
сактагым келет; балким кыштактын турмушуна жадап күйөөм турган дворецке барып 
тырашманке арабалуу болоормун. 

— Албетте энекебай,— жараткан жалгап, айтканыңыздын баары тең эртең эмес, бүгүн эле 
келсин,— деди Санчика. 

— Мен ошондо өзүмдүн азиз апам менен тырашманке арабанын ичинде чиренип олтуруп 
алам, менин антип олтурганымы кошуналарым көрүп: «Мына бу мужиктин кызы графиня 
сыяктуу тырашманке арабанын ичинде чиренип олтурганын көрдүңөрбү» деп айта беришсин. 
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Мейли, мага десе алар баткакка батып жүрө беришсин, а мен тырашманкеге түшүп, сайрандап 
жүрө берем. Дүйнө жүзүндөгү ачуу тилдер курусун, жер менен жексен болуп кетсин. 
Күлгөндөр күлө беришсин, бирок өзүмө жакшы болсо болгону. Апакебай, мен эмне орунсуз 
сүйлөп жатамбы? 

— Жок—кызым сен эң жакшы сүйлөп жатасың,— деп жооп берди Тереса,— менин айкөл 
Санчом да мына ушуну алдың ала айткан болчу; менин графиня болгонуму сен көрө жатасың 
кызым. Башкы максат бул бактылуу жолго түшүү болуп эсептелет. Сенин айкөл атаңды, 
макалдардын атасы деп да айтууга болот, ал мага бир эмес, бир нече жолу: «Уй берип 
жаткандан кийин, аны ноктолош үчүн жип апкел» деген болчу. Демек губернаторлукту 
бергенден кийин аны ала бер, графствону берсе жабыш, мыкчый карма, жакшы белекти сыйлык 
кылып берсе, аны чөнтөккө сал. Өзүң жалкоо болгон соң бакты менен олжо келип, каалгаңы 
каккылап турса да турбай уктап жата бер жана жооп да бербе. 

— Эң акыркы порум менен асемденип кийим кийип алсам, аны көрүп элдин 
былжыраганында менин эмне ишим бар?—деп кошумчалап койду Санчика.—«Итке ноотудан 
шым кийгизип жасантып койсоң, иттерди тааныбай калат» деген макал бар эмеспи. 

Муну уккандан кийин поп сүйлөдү: 
— Санчо тукумун макал менен оозантса керек деп ойлойм, анткени кайсы убакта кандай 

сөз сүйлөшпөгүн, баары бир кимиси болбосун макал жаадырып сүйлөгөнүн көрөсүң. 
— Мунуңуз абдан туура, сеньор губернатор Санчо да сөзүнө макал кошуп сүйлөйт,— деп 

жооп берди жигит.— Анын айткан макалдарынын 
көпчүлүгү орунсуз айтылганы менен менин таксырларым—герцог менен герцогиня анын 

айткан макалдарын абдан макташат. 
— Урматтуу сеньор,— деп үнүн көтөрө чыгарды баккалавр,— Санчо чыны менен эле 

губернатор жана анын аялына кат жазып белек берип жиберген герцогиня дүйнө жүзүндө бар 
деп ишендирип жатасыз го? Ал каттарды жана жиберген белекти биз көрүп олтурабыз, бирок 
биз ага ишенгибиз келбейт, анткени бул биздин жердешибиз дон Кихоттун укмуштуу 
окуяларынын бири деп болжолдойбуз. Өзүнүн өмүрүндөгү нерселердин бардыгы 
сыйкырчылыктын күчү менен болот деп ал бекер жеринен айткан эмес. Ачыгын айтсам, мына 
ошондуктан ким экениңизди: элеспи же сөөк менен эти бар адам экениңизди билүү үчүн сизди 
колум менен кармап көрүүгө дилгирмин. 

— Сеньорлор, — деп жооп берди жигит, — мен өзүмдүн чыныгы элчи экенимди жана 
сеньор Санчо Пансанын анык губернатор экенин, менин таксырларым—герцог менен 
герцогинянын губернаторлукту сыйлык кылып берүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар болгондуктан 
сыйлык кылып губернатордукту беришкендигин жана укканыбызга караганда Санчо Панса өз 
ишин эң сонун башкарып жаткандыгын гана айта алам. Мунун сыйкырчылык экенин же андай 
эмес экенин, аны өзүңүздөр ойлоп чечиңиздер, а мен өзүмдүн билгендерими гана айтып 
бердим, бул айткандарымын аныктыгына өзүмдүн жакшы көргөн ата-энемдин күнүн көрбөй 
калайын деп ант берем. Эгер менин бул айткандарыма ишенбесеңиздер, бирөөңөр мени менен 
кошо баргыла да, кулак менен укканды көз менен көрүп, ошондо ынаныңыздар. 

— Сизди ээрчип мен барайын, — деп сурады Санчика. — Урматтуу сеньор сиз мени 
атыңыздын соорусуна мингизип алыңыз, мен сеньор атамды көрүүгө аябай дилгирмин. 

— Губернаторлордун кыздары чүмбөттөлгөн арабага түшпөй жана толгон кызматчыларды 
ээрчитип албай өзү жалгыз-жарым жолго чыкпайт. 

— Кудай бар, эшекке минсем да же чүмбөттөлгөн арабага түшүп жүрсөм да мага баары 
бир, — деп жооп берди Санчика, — мен чыны асемдүү жүргүм келбейт. 

— Үнүңдү бас, эмне деп жатканыңы өзүң билбейсиң, — деп Тереса кызынын сөзүн бөлө 
сүйлөдү.—Азыр заман башка, үрп-адат да башка деп бу сеньор туура айтат. Сенин атаң 
карапайым эле Санчо кезинде, сен да карапайым эле Санчика болучусуң, эми ал губернатор, а 
сен сеньорасың. Мен орундуу сөз сүйлөп жатам го дейм. 

— Сеньора Тереса өзүнүн айтайын дегенинен артык кылып сүйлөп жатат, — деп жооп 
берди жигит. — Кана эмесе, мага тамак берип, коё бериңиздер, анткени мен жерге караңгы 
түшө электе кетейин деген элем. 
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Буга поп төмөнкүдөй деди: 
— Урматтуу таксыр, меникине жүрүңүз да, аздыр-көптүр тамагымы жеп кетиңиз, анткени 

Тереса канчалык меймандостук кылганы менен мынчалык кадырдуу мейманга бере турган 
тамагы жок. 

Жигит көпкө чейин буга макул болбой турду, бирок акыры көндү, поп болсо аябай кубанып 
дон Кихот жана анын көрсөткөн эрдик иштери жөнүндө толугураак сурап билем го деген үмүт 
менен күдүңдөгөн бойдон үйүн көздөй ээрчитип жөнөдү. 

А баккалавр болсо, алган каттарыңызга сиз үчүн жооп жазайын деп Тересага сунуш кылды. 
Бирок, Тереса баккалаврды бул ишке кийлигиштиргиси келген жок, анткени аны мыскылчыл 
эме деп эсептөөчү, ошондуктан чиркөөнүн кат билген бир кызматкерине бир жапкан нан жана 
эки жумуртка берип кат жаздырганды жакшы көрдү, иш жүзүндө да ошондой кылды. 

Ошол кезде жигит кубаттанып алып жана дон Кихот менен анын ишенимдүү ат кошчусу 
Санчо Пансанын иштери жөнүндө поп менен армансыз сүйлөшүп алып, Тересанын үйүнө 
кайтып келди. Ал жооп каттарды алып жана дон Кихот менен Санчо Пансанын кыштагынан 
көзү менен көрүп, кулагы менен уккандардын баарын баяндап берүү үчүн өзүнүн таксырларына 
тезирээк жетип барууга шашылды. Мына ошондуктан эки катты жана Тересанын берген 
белегин—бир кап тобурчакты алып келген киши үйүн көздөй шашылды. Анын келиши, дон 
Кихот жана көп сандаган жан-жөкөрлөрүнүн коомунда көңүл ачып, убактыларын өткөрүп 
жаткан герцог менен герцогиняны аябай кубандырды. Кызматкер жигитти көрөрү менен эле, 
алар сураштырып-териштирип киришти, бирок ал жигит, бөлөк-бөтөн кишилердин көзүнчө 
айткандан кыйналам, ошондуктан мени жалгыз коюп сураңыз деп өтүндү. Азырынча 
Тересанын жазган каттарын окуп көңүл ача туруңуздар деп туруп, эки катты алып, экөөнү тең 
герцогинянын колуна берди. Ал эки каттын биринде: «Бул кат сеньора герцогиняга, бирок 
атынын кандай экенин билбейм» экинчи катта: «Менин күйөөм Санчо Пансага, Баратария 
аралынын губернаторуна — алда таала анын өмүрүн меникинен узун кыла көр» деп жазылган. 
Герцогиня, катты ачып окугусу келип чый-мыйы чыгып олтурду. Акыры ал чыдай албай катты 
ачып жиберди. Катка көз жүгүртүп чыккандан кийин, аны угуза окуп берүүгө болот деди. 

 
Тереса Пансанын герцогиняга жазган каты: 

 
Улуу урматтуу сеньора, сиздин жазган катыңыз мени аябай кубандырды, чынында ал кат 

тилегим кабыл болгондой болду. Берип жиберген шуру-мончогуңуз абдан сонун экен, менин 
күйөөмдүн аң уулаганда кие турган күрмө-шымы да андан калышпайт. Улуу даражалуу сиз, 
менин күйөөм Санчону губернатор кылып дайындагандыгыңыз бүткүл биздин кыштак үчүн 
зор кубаныч, бирок буга айрыкча поп, чач алгыч чебер уста Николас, жана баккалавр Самсон 
Карраско баш болуп эч ким ишенбей жатат. Бирок мен ага быш этип койбойм, ал анык 
болгондон кийин эл эмне десе, ошо дей берсин. Ырасын айтканда, эгер жипке тизилген шуру-
мончок менен аңчылар кийүүчү кийимин албасам өзүм да бу кабарга ишенбейт элем, анткени 
биздин кыштактагылардын баары тең менин күйөөмдү эч нерсеге шыгы жок кеңкелес эме деп 
эсептешет, ошондуктан ал жакшы башкаруучу болду дегенге такыр ишенишпейт, анткени ал 
ушул күнгө чейин бир короо эчкиден башканы башкарып көргөн эмес болчу. Жараткан жардам 
берип, анын кылган эмгегинин баарын тең балдарынын пайдасына жумшагандай болсун! 

Кымбаттуу сеньора, улуу даражалуу сиз руксат этсеңиз, чүмбөттөлгөн арабага жатып 
алып борбор шаарга баргым келди, менин мындай даражага жеткеними көрө албай ичи 
күйүүчүлөр эң эле ңөп, мейли көрө албаса көздөрү чанагынан чыгып кетсин; мына ошондуктан 
улуу даражалуу сизден жалынып-жалбарып өтүнөрүм бул, менин күйөөмө айтып коюңуз, ал 
мага колунан келишинче акча жиберсин; мүмкүн кадары көбүрөөк эле жиберсин, анткени 
борбор шаарда чыгым көп болот эмеспи: нан бир реал, бир кадак эт отуз мравадис турат,— 
буга тамтык калаар эмес; менин аякка барышымды жактырбаса, анда мага тезирээк кабар 
кылсын, анткени тезирээк эле жолго чыксам экен деп бутум-бутума тийбей дилгир болуп 
турам. Кошуна турган аялдар мага мындай дешет, эгерде кызың экөөң жасанып кийинип 
алып, көөдөнүңөрдү көтөрүп шаарга кирип барсаңар, анда ңүйөөсү өзүнүн касиети менен эмес 
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силердин аркаңардан элге таанылат — анткени элдин баары эле: «чүмбөттөлгөн арабада 
келаткан бу сеньоралар ким?» — деп сурашат, ошондо менин кызматчым: «Булар—Баратария 
аралынын губернатору Санчо Пансанын аялы менен кызы» деп жооп берет деп бизди 
ынандырып жатышат. Демек, ушинтип баарыңарга тең—сага да, сенин күйөөңө да урмат 
болот дешет. 

Быйылкы жылы кара жыгачтын тобурчагы аз болуп калганына аябай өкүнөм. Ошондой 
болсо да улуу даражалуу сизге бир капка жакын тобурчак берип окибердим, бу тобурчаңтын 
ар бирин өзүм колум менен бактын башынан үзүп алдым, бир гана жаман жери чоңурагын 
таба албай койдум; бирок ар бир тобурчак төө куштун жумурткасындай болсо деп ойлодум 
эле. 

Ардактуу сеньора, сиз кат жазууну унутуп калып жүрбөңүз, а мен сизге сөзсүз жооп 
жазып турам жана өзүмдүн саламаттыгым жөнүндө биздин кыштакта болуп жаткан 
нерселер жөнүндө билдирип турам; азырынча мен улуу даражалуу сиздин амандыгыңызды 
алдадан тилеп жана мага да сиздин шарапатыңыз тиеби деп үйдө олтурам. Марисанча деп 
аташкан менин кызым Санчика, жана уулум да улуу даражалуу сиздин колуңузду сүйөт. 

 
Кат жазгандан көрө, улуу даражалуу өзүңдү көрсөм деген 

Сиздин кызматчыңыз 
Тереса Панса. 
 

Ошоерде отургандардын бардыгы бул катты зор ынтаа коюп угуп олтурушту. Андан кийин 
герцогиня дон Кихоттон: губернатордун атына жазылган катты ачууга болобу, анткени ал да 
абдан кызык болсо керек деп сурады. Андай кылууга мен да ынтызар болуп турам деди да, дон 
Кихот катты колуна алып ачып туруп, угуза окуй кетти. 

 
Тереса Пансанын күйөөсү Санчо Пансага жазган каты: 

 
Кымбаттуу Санчо, сенин жазган катыңы алдым, мен хрестианка жана католичка 

катарында ишендирип жана ант берип айтып коёюн, кубангандыктан жүрөгүм жарылып 
кете жаздады, акылдан адашып барып тоңтодум., Билесиңби достум, сени губернатор деп 
укканымда кубанганымдан жаным чыгып кетип тырп этпей жатып каламбы деп ойлодум, 
анткени: чукулунан болгон бакты-таалай катуу кайгыдан бетер кишини өлтүрүп коёт деген 
макалды, билесиңго. Сенин мага берип жиберген аңчылар кийүүчү кийим менин бет алдымда 
жаткан болчу, сеньора герцогиня белек кылып берип жиберген жипке тизилген шуру-мончок 
мойнумда, эки колумда кат, мына буларды алып келген чабарман жигит бет маңдайымда 
турду, бирок ушул көзүм менен көрүп, колум менен кармагандардын бардыгы тең 
түшүмдөгүдөй сезилди. Эчки кайтарган эмени аралдын губернатору болот деп ким ойлоптур? 
Достум, менин энемдин: «Кимде ңим көп жашаса, ал көптү көрөт» деп айтканы эсиңдеби. 
Мен муну айтып жаткан себебим, эгер өлбөй тирүү болсом дагы, мындан көп нерсени 
көрөрүмө көзүм жетет. Чыны, сенин арендатор же салык жыйнагыч болгонуңу көрбөй туруп, 
көңүлүм бир жай болоор эмес. Албетте, кимде ким салык жыйнаган кезде кыянатчылык 
ңылса, шайтан аны сөзсүз тозокко сүйрөп кетет, бирок анын чөнтөгүнөн акча арылбайт. Мен 
борбор шаарга баргым келет, бул жөнүндө сеньора герцогиня сага айтып берет. Ойлоп, менин 
шаарга барышымды туура тапсаң кат жазып, кабар кыл, мен ал жерге барганда 
чүмбөттөлгөн арабага түшүп жүрүп сени уят кылбоого тырышам. Сени губернатор болду 
дегенге поп, чач алгыч, баккалавр жана алар гана эмес, пономар да эч ишенбей жатышат, бул 
сенин таксырың дон Кихоттун окуялары сыяктуу эле сыйкырчылык же көз боёмой дешет. 
Самсон айтат, сага барам да губернатор болуу жөнүндөгү Санчонун оюн башынан кууп 
чыгам, ал дон Кихоттун болсо эселектигин кетирем дейт, бирок мен ага күлүп гана тим 
болдум да, өзүмдүн шуру-мончогума көз чаптырып, анан сен жиберген кийимден кызыбыз 
Санчикага кандай көйнөк чыгаар экен деп карап коём да тим болом. 

Мен сеньора герцогиняга бир аз тобурчак, жибердим,— ырасын айтсам, ошол 
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тобурчактар бүтүндөй алтындан болсо деп тилейм. Эгерде сенин аралыңдагылар тагынып 
жүрүшсө, анда мага бир аз шуру-мончок жибер. Ал эми биздин кыштакта мындай 
жаңылыктар бар. Берруэна өзүнүн кызын биздин кыштакка келип ким эмне заказ берсе, 
ошонун баарын тең чиймелеп тарта берген бир жарамсыз сүрөтчүгө күйөөгө берди. Дон 
Педронун уулу даражага жетип, азыр төбө чачын алдырып басып жүрөт, эми дин атагын 
алууга даярданып жатат. Муну Минго Сильватонун небереси Мантилья билип алып, мен алам 
деп сөз берген болчу деп арыз бериптир. 

Быйыл биздин жерде оливканын түшүмү болбой калды, ошентип биздин кыштактан бир 
тамчы да уксус таппайсың. 

Санчика тор токуйт, күнүнө накта сегиз мраведис табат, анысын өзүнө сеп кылуу үчүн 
жок кылбай жыйып жүрөт. Кудайга шүгүр, эми ал окөнүндө Санчика камырабай койсо да 
болотко. 

Алиги аянттагы атырылып чыккан суу кургап ңалды, чагылган тийип дарга кыйрап калды, 
кудай жалгап башкаларынын баары тең ушинтип кыйрап калса экен. 

Борбор шаарга баруу жөнүндө сен эмне дейсиң, ошону күтөм; ал эми жараткан жалган 
өмүрүңдү менден да узун кылсын, же болбосо мен канча жашка чыксам сен да ошончого 
чыккын, анткени мен сени бул дүйнөдө жалгыз калтыргым келбейт. 

Сенин аялың 
Тереса Панса. 

 
Бул кат, угуп олтургандардын баарын тең кубандырды, боорун катырды жана алар катты 

макташты, кайра айран-таң калышты. Анан герцогиня Санчонун кыштагында кызматчы 
жигитин көрүп, билгенин жекечелеп сурап билүү үчүн чыгып кетти, жигит болсо Тересанын 
берип жиберген белектерин—тобурчак менен быштакты берип туруп, андан башкасынын 
бардыгын толук айтып берди. Герцогиня мунун бардыгын тең ыраазы болуу менен кабыл алды, 
эми улуу Санчо Пансанын губернаторлугу эмне менен аяктаганын баяндап берүү үчүн 
герцогиня менен ушул жерден коштошобуз. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.bizdin.kg



 
 

52-Г Л А В А. Мында Баратария аралын Санчонун андан ары 
башкаргандыгы жөнүндө жана анын губернаторлугунун кайгылуу болуп 

аяктагандыгы жөнүндө баяндалат 
 
Өзүнүн карамагына берилген аралды жан-жөкөрлөрү менен кыдырып чыккандан кийин 

Санчо өзүиүн дворецине кайтып келип, дароо эле жатып уйкуга кетти да, милдетти жакшы 
аткардым деген сезим менен былк этпей таң атканча уктады, ал эми майордом болсо Санчо 
Пансанын сүйлөгөн сөздөрүнө жана иштеген ишине айран-таң калып түндүн калган жарымын 
өзүнүн таксырларына кат жазуу менен өткөрдү. Сеньор губернатор бир кезде ойгонду. Доктор 
Педро Ресионун буйругу боюнча эртең менен губернаторго бир аз варенье жана үч-төрт жутум 
муздак суу берилди, мына ушунун баарын тең бир үзүм нан менен бир сабак жүзүмгө Санчо 
айыр баштап жиберүүгө даяр эле. Бирок ошондой болсо да абдан катуу кайгырып, ичин жылаан 
жалап бараткандай ачка болгону менен да бул доктордун бул буйругуна макул болду, анткени 
Педро Ресио, мындай орточо жана жеңил-желпи тамак адамдын оюн өстүрөт жана мындай 
тамак чоң орунда олтурган адамдарга абдан ылайыктуу, анткени бул күчтү көп талап кылбайт 
деп ынандырган болчу. 

Санчо ачка болуп абдан кыйналды, ошондуктан губернаторлукту жана аны сыйлык кылып 
берген адамды өз ичинен каргады. Вареньени жеп ачка калды, бирок ошондой болсо да бул 
күндү сот кылуу ишине багыштады. Биринчи болуп ага бир жолоочу адам кирип келип ал, 
майордомдун жана башкалардын көзүнчө Санчого төмөнкүдөй суроо берди: 

— Сеньор, өтө маанилүү жана чаташкан-буташкан бир иш жөнүндө сизден кеңеш сурайм. 
Бир төрөнүн карамагындагы жерде суусу ашыпташыган бир дарыя агат; анын үстүндө көпүрө 
бар, көпүрөнүн жанында дарга турат, дарганын жанында бир имарат бар, анда төрт судья 
дайыма чогулуш өткөрүп турушат. Бул судьялар, жердин ээсинин чыгарган законунун кыл 
жылдырбай орундалышына көз салып туруулары керек. Ал закондо: «Кимде ким бул 
көпүрөдөн өтсө, ал адам кайда барат жана эмне максат менен барат, мына ошону ант берип 
айтууга милдеттүү. Эгерде ал адам чынын айтса ага тоскоолдук кылбай коё беришет, эгерде 
калп айта турган болсо аны өлүм жазасына тартып анда турган дарга асылат» деп жазылган. 
Мына ошол катуу закон чыккандан бери, бул көпүрөдөн көп адам өттү, өткөң адамдар чынын 
айтаар замат судьялар аларды кармабай кайда барсаң, анда бар деп коё берип турушкан экен. 
Бирок жакында бир жолоочу келип, аларга ант берип жатып, мени ушу дарга асып өлтүрсө экен 
деген себеп менен биерге келдим дейт. Бул ант судьялардын шаштысын кетирдн, алар мындай 
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деп ойлошту: «Эгерде биз бул адамды бошотуп жиберсек, анда бул адам калп жеринен ант 
берген болуп эсептелет, ошондуктан закондун негизинде бул адам дарга асылышы керек. 
Эгерде биз аны дарга асуу үчүн өкүм кылсак, анда анын биерге дарга асылып өлүү үчүн келгем 
дегени чын болот, демек, ушул закондун негизинде ал адам бошотулуп жиберилиши керек». 
Мына ошондуктан, улуу даражалуу сеньор губернатор, ушул кишини эмне кылабыз деп мен 
сизден сурап жатам, анткени судьялар ушул кезге чейин эмне кылаарын билбей ыргылжың 
болуп жатышат. Улуу урматтуу, сиздин көрөгөч, терең акылдуулугуңузду угуп, алар мени сизге 
жиберди, мен ошол судьялардын мына ушул чаташкан жана түшүнүксүз ишке өзүңүздүн 
чечимиңизди айтып бериңиз деп өтүнөм. 

Санчо буга мындайча жооп берди: 
— Бул ишти менимче эки гана ооз сөз менен мындайча деп чечип коюуга боло тургандай 

көрүнөт. Ал киши дарга асылып өлүү үчүн келдим деп ант берди. Эгерде аны асып өлтүрсө, 
анда анын берген анты чындык болуп чыгат, закон боюнча аны өлтүрбөй бошотуп коё 
беришибиз керек. Бирок, эгер аны бошотуп жибере турган болсо, анда анын берген анты калп 
болуп чыгат да, ошентип аны дарга асуу керек болот. 

— Сеньор губернатор абдан туура айтып жатат,— деп жооп берди келген адам,— сиз 
иштин жөн-жайына кадиксиз түшүнүп, аныктап баамдадыңыз, ошондуктан мындан мыкты ой 
болушу мүмкүн да эмес. 

— Эгер андай болсо,—деди Санчо,—судьялар ал адамдын чындыкты айткан жарты денесин 
өлтүрбөй бошотуп жиберсин, ал эми калп айткан жартысын дарга асып өлтүрсүн, мына 
ушундай кылганда гана закон так аткарылат. 

— Сеньор губернатор, эгер андай болсо, ал адамдын бир жартысын чынчыл, экинчи 
жартысын калпычыл деп экиге жара бөлүүгө туура келет, мындай кылганда ал адам сөзсүз өлөт 
да закон бузулат,— деп келген киши Санчонун сөзүнө макул болбоду. 

— Сөзүмө кулак салыңызчы, урматтуу сеньор,— деп жооп берди Санчо,— эгерде мен 
ооруп турбасам эле, силердин жүргүнчүңөрдүн өлүмгө канчалык негизи бар болсо, тирүү калып 
көпүрөдөн өтүп кетүүгө да ошончолук негизи бар деп эсептээр элем, анткени калп айтуу аны 
өлүмгө алып барса, чын айтып тирүү калып жатпайбы. 

Мына ошондуктан сизди жиберген сеньорлорго айтып коюңуз, ал жолоочуну өлтүрбөй 
бошотуп жиберсин, анткени жамандыкка караганда жакшылык өйдө турат. Эгерде мен кат 
таанысам, ушундай деген чечимге өзүм кол коёт элем. Мен бул сөздөрдү өзүмдүн оюман 
чыгарып айтып отурган жерим жок, себеби ушул аралга жөнөөрдүн алдынкы күнү менин 
таксырым дон Кихоттун мага айткан акыл-насааттарынын бирин эстеп айтып олтурам. Бүдөмүк 
болгон иштерде ырайымдуулук кыл деп мага акыл-насаат айткан болчу. 

— Сеньор губернатор,— деди майордом,— сиз бул ишти абдан акылдуулук менен 
чечтиңиз, барып турган закончулар да муну нак ушундан артык кылып чече албас эле. Ушуну 
менен эртең мененки заседаниебизди бүтөлү, мен азыр сеньор губернаторго өзүнүн каалаган 
даамдуу тамагын берүүгө буйрук кылайын. 

— Мен ачыгын айтып коёюн, мага мына ушул керек болчу,—деп үнүн көтөрө чыгарды 
Санчо. —Мага тамак берип алгылачы, анан чаташкан жана түшүнүксүз иштер мөндүрдөй жааса 
да мейли, мен аларды көзачып-жумгуча чечип коём. 

Санчо Панса сыяктуу акылдуу губернаторду ачка кылып кыйнагандыгына өзү уяла 
баштаган майордом ага жакшылап даамдуу тамак бермек болду, анткени эң акыркы жолку 
тамашаны жасап туруп Санчо жөнүндөгү комедияны нак ушул күнү кечинде аяктамакчы эле. 

Ошентип бул күнү Санчо Тиртеафуэрлик доктордун каршы болгондугуна карабастан 
тамакка өлө тоюп алды. 

Ал тоюп алып столдон өйдө туруп жаткан кезде күтүлбөгөн жерден дон Кихоттун 
губернаторго жазган катын чабарман алып кирип келди. Катты адегенде элге угузбай окуп 
чыккын, эгерде ичинде жашыра турганы жок болсо, анан угуза окуп бергин деп Санчо 
катчысына буйруду. Катчысы буйругуна баш ийип, адегенде катка көз жүгүртүп чыкты да, анан 
мындай деди: 

— Бул катты элге угуза окуп берүүгө болот, анткени сеньор дон Кихоттун, урматтуу 
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таксыр, сизге жазган катын жалпы эл билсин үчүн алтын арип менен басып чыгарыш керек, ал 
төмөнкүлөрдү жазыптыр: 

 
 

Дон Кихот Ламанчскийдин Баратария аралынын губернатору Санчо 
Пансага жазган каты: 

 
Достум Санчо, сенин кемчиликтериң жана жаңылыштарың жөнүндөгү кабар келип 

жатабы деп мен дайым эле чочулап жүрдүм эле. Бирок, элдин бардыгы тең сени акылдуу экен 
деп мактап жатышат. Мына ошондуктан мен жаратканга бөтөнчө алкыш айтып, 
зарладым, бул болсо кыктын үстүндө жаткан бечараны жогорку даражага көтөрөт, акмаң 
адамды акылдуу кылат. Аралды Санчо кадимки адамдай эле башкарып жатат, ошону менен 
бирге тили жок айбандан бетер өзүнүн керт башынын муктаждыгы үчүн сабырдуу жана 
дандабаган адам деп кабар кылышты. Башкаруучу өзүнүн даражасынын абийирин сакташ 
үчүн көп убактарда өзүнүн тилегине ңаршы чыгууга туура келе тургандыгын сага айтып 
коёюн. Ошондуктан өзүңдүн өтө карапайымдуулугуңу, шыгы жоктугуңу жана жаман 
адатыңы таштоо үчүн тырышкын да, өзүңдү жогорку абалыңа жарашыктуу кылып алып 
жүр. Дайыма жакшы кийинип жүр, анткени киши эмес союлду кооздоп жасап койсо, ал 
союлга окшобой калат. Мен сени корооздонуп жасангын жана ар түрдүү шилдыраңтарды 
тагынып ал деп жаткан жерим жоң. Жок! Бирок, сен өзүңдүн даражаңа ылайыктуу 
кийимдерди кийүүгө жана ал кийимдерди дайым таптаза кармоого милдеттүүсүң. 

Өзүң башкарган элдин көңүлүн алуу үчүн баарыдан мурда төмөнкү эки эрежени сакташың 
керек: бириңчиден, элдин баарына тең жылуу жумшак мамиле кыл, экинчиден, сенин 
карамагыңдагы адамдардын бардыгынын тең курсагы ток болсун үчүн талыңпай кам көргүн, 
анткени кедей-кембагалдын курсагы ач болсо, кайгы-капалуу болот. 

Указдарды ыксыз эле көп чыгара бербе, эгерде указ чыгарсаң ал ишке ийкемдүү болсун, 
анан ал чыгарган указдарыңы сактагандай жана орундаткандай болсун, ал үчүн кам көрүш 
керек. Эгерде чыгарылган закондор аткарылбаса, анда кол астыңдагылар: закондорду 
чыгарууга башкаруучунун акыл-эси жеткени менен, бирок алардын аткарылышына эрдиги 
жана бийлиги жеткен жок деп кеп кылышат. Эгерде орундалбаса катуу заңондордун өзү да 
бакаларга падыша болгон келесоого окшоп калаары эсиңде болсун, адегенде бакалар андан 
коркушат да, анан жек көрүп калышат. Жакшылык үчүн өз ата, кемчилик үчүн өгөй ата бол. 
Эртеден кечке эле каардуу болуп олтуруп алуу да, дайым эле момун болуп өз жемин жедирип 
жибергендей жаман болот, оиюндуктан ушул экөөнүн ортосунан чыкпа. Чыныгы 
акылмандуулук мына ушунда. Түрмөнү, кушкананы жана базарды барып көрүп тургун, 
анткени анын өтө зор мааниси бар: ушундай кылсаң иишбизди тезирээк чечер деп үмүт кылып 
олтурган камактагылардын көңүлүн көтөрөсүң, этти таразага туура өлчөөгө аргасыз кылып, 
таразачылардын үрөйүн учурасың, жана базардагы бузуку соодагерлерди жоготосуң. 
Кыскасы сен аралга жөнөөрдүн алдыңкы күнү сага жазып берген акыл-насаатымды эстеп 
жана аларды улам кайтадан ойлоп эсиңе түшүрүп жүр. Менин айтканымдай иште, анткени 
губернаторлордун кадамы сайын кездеше турган кыйынчылыктарды жеңүүдө зор жардам 
берерине өзүң ишенесиң. Герцог менен герцогиняга кат жазгын да, аларга алкыш деген 
текеберликтин белгиси жана дүйнө жүзүндөгү зор күнөөлөрдүн бири болуп эсептелет, ал эми 
өзүнө жакшылык кылган адамга алкыш айтуу, алда тааланын көрсөткөн зор 
ырайымдуулугуна да алкыш айткандык болуп эсептелет. 

Сеньора герцогиня сенин аялың Тереса Пансага көйнөк жана бөтөнчө бир белек берип 
чабарман жиберди, ошентип биз андан жооп күтүп олтурабыз. Өзүң жөнүндө болсо, 
болгондордун баарын тең калтырбай жазып тур. Тез жазып кабар кыл, анткени мен бекер 
жатып минтип жыргал өмүр сүрүүнү таштап, жолго чыккым келет, себеби мен бул үчүн 
туулган эмесмин да. 

Кош жана элдин кайгы-муңуна ортоктош болуу үчүн алда таала бир өзүңдү аман 
сактасын. 
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Сенин достуң 
 дон Кихот Ламанчский. 

 
Санчо дон Кихоттун катын абдан катуу көңүл коюу менен укту, ал катты угуп 

олтургандардын баары тең бир ооздон мактап, абдан жакшы жазылган экен дешти. Анан Санчо 
столдон өйдө болду да өзүнүн катчысын чакырып алып, дем алуучу бөлмөсүнө кирип бекинип 
алды. Санчо бул ишти кийинкиге калтырбай, ошол замат эле өзүнүн таксыры дон Кихотко 
жооп кат жазгысы келди. Төмөнкү маанидеги катты айтып берип, катчысына жаздырды: 

 
Санчо Пансанын дон Кихотко жазган каты: 

 
Менин түйшүгүм жана ишим абдан көп, ошондуктан башымды тырмоого да, ал гана 

турсун, тырмагымды алууга да чолом жок, тырмагым аябай өсүп кеткендиктен тим эле 
ыйлагым келет. 

Мына ошондуктан, кымбаттуу сеньор, аралымда кандайча туруп жаткандыгым 
жөнүндө ушул күнгө чейин кат жазбагандыгым үчүн ачууланбасаңыз экен деп сурайм. Мен 
биерде абдан ачкачылыкка учурадым, биз экөөбүз токойду-тоону, чөл талааларды аралап 
кыдырып жүргөнүбүздө да мынчалык ачкачылыкңа учураган эмесмин. 

Кечээ мен өзүмдүн таксырым герцогдон кат алдым. Ал өзүнүн катында, сени өлтүрүүгө 
ой кылып аралга кайдагы бир тыңчылар кирип барыптыр деп билдирет. Мен азырынча кара 
ниет адамдардан бирөөнү гана таптым, ал биерге келген губернаторлорду тиги дүйнөгө 
жиберип, айлык алып иштеген доктор экен; аны доктор Педро Ресио деп аташат экен, ал 
Тиртеафуэр деген жерде туулган—бу эмне деген ат экенин өзүңүз ойлоп көрүңүз! Көр оозуна 
алып барып жатса андан кантип коркпоого болот? Ал доктор өзүнө-өзү мындай дейт: менин 
ишим, ооруну айыктыруу эмес, ооруга чалдыкпасын деп гана адамды алдын ала эскертүү болуп 
эсептелет. 

Айтор, ал дары бербестен, тамакты гана өлчөлүү, тандап ичирип коёт экен, ошентип ал 
баккан оорунун акырында сөөгү менен гана териси калат окшойт, анын оюнча арбактай арык, 
төө безгектен өйдө көрүнөт. Кыскасы ал мени ачңадан кыйнап өлтүргөнү жатат, бирок мен 
ачкалыктан эмес, ага ичим күйүп өлгөнү жатам. Губернатор болгондон кийин ысык тамак 
ичип, суусунду муздатып коюп ичемго, Голландиянын шейшебине оронуп, жумшак мамыкка 
жатып жыргаймго деп ойлогон элем, бирок оюм ордунан чыккан жок, кайдагы бир элден, 
журттан безген адамдай ичер ашка жарыбай олтурам. 

Ушул күнгө чейин элден салың да жыйнаганым жок жана пара да ала элекмин. Бул эмне 
деген жорук экенин түшүнбөй койдум, анткени биердегилер мага: адат боюнча, бул аралга 
губернатор болуп дайындалып, бирок биерге келе элегинде эле аралда жашаган адамдар жаңы 
губернаторго сыйлык кылып көп акча беришет, мындай адат биердеги губернаторлордо гана 
эмес, жалпы бардык жердеги губернаторлордо болот дешкен болчу. 

Сиздин айткан акылыңыз боюнча базарга барып турам, кечээ жаңы жаңгак, сатып 
жаткан бир соодагер аялды көрдүм. Ал жаңы жаңгактын ордуна эски, чирип калган 
жаңгакты таразага тартып сатып жатканын көргөндөн кийин, бул жаңгактын баарын тең 
окуучуларга бергиле дедим, анткени алар жаңгактын эски, жаңы эңенин жакшы 
ажыратышат, ал эми соодагер аялды болсо эки жумага чейин базарга келбесин деп тыюу 
салдым. Эл менин мунумду туура табышты. Таксыр, мен сизге бир нерсени гана айтып ңоёюн: 
биердеги эл, базардагы соодагер аялдарды дүйнөдө алардан жаман калк жок, анткени алардын 
уяты жок, таш боор жана уяты жок дешет экен, мен да буга макулмун, анткени мен башка 
шаарлардан көп көргөм. Сиздин айтканыңыз ырас болуп, сеньора герцогиня менин аялым 
Тереса Пансага кат жазып, белек берип жиберсе, мен ага өтө ыраазымын. Өз убагында мен 
да ал үчүн жооп кайтарармын, урматтуу таксыр, менин атымдан герцогинянын колун өөп 
коюңуз жана анын берген сыйы талаага кетпегенин иш жүзүндө көрүп ишенет. 

Эгерде менин аялым Тереса Панса кат жазып жиберсе анда анын жол акысын төлөп 
туруп биякка жибертиңиз, анткени үйүм, аялы жана бала-бакыраларымды аябай сагындым, 
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ошондуктан алардан кабар алгым келет. Урматтуу таксыр, жараткан сизди кара мүртөз 
сыйкырчылардан сактасын, жана губернаторлугумду аман-эсенимде бүтүп кетүү үчүн мага 
да көмөктөшсүн, бирок мен буга ишенбейм, анткени доктор Педро Ресионун көргөн 
камкордугу мени бул жерден аман-эсен кетирбейт деп ойлойм. 

Урматтуу таксыр сиздин кызматкериңиз 
губернатор Санчо Панса. 

 
Катчы жазган катын конвертке салып туруп, ошол замат эле чабарманды кайра жиберди да, 

өзү дворецкий менен майордомду көздөй жөнөдү. Санчонун губернаторлугу жөнүндөгү 
комедияны аяктай турган убакыт келип жетти, ошондуктан аны кандайча кылганда 
ыңтайлаштырып бүтүрөбүз дешип кеңешип жатышкан эле. Ал эми Санчо болсо, ошол күнкү 
кечти, ал указдарды чыгаруу менен өткөрдү, түздөн-түз ошол указдарды аткаруу менен аралда 
жашаган элдин турмуш-абалын жакшыртам деп ой кылган болчу. Ал, азык-түлүк товарларын 
сатууну катуу көзөмөлдөтүп койду, ар кайсы жактан вино алып келип сатууга руксат кылды да, 
вино сатууда ар кандай митаамдык кылгандар үчүн катуу жаза колдонулсун деп белгиледи, бут 
кийимдердин, бөтөнчө Санчонун оюнча ыксыз кымбат деп эсептелген башмактардын баасын 
төмөндөттү; кызматчылардын маяналарынын өлчөмүн белгиледи; эгерде сокурлар өздөрүнүн 
ырдаган ырларындагы укмуштардын иш жүзүндө болгонун далилдей алышпаса, анда аларды 
ырдоого болбойт деп тыюу салды. Кедей-кембагалдар учүн альгвасил дегенди дайындады, бул 
кызматчынын милдети: кедей-кембагалдардын артынан аңдуу эмес; чыны менен эле ошонун 
кедей же кедей эмес экенин аныктоо эле; анткени анткор майып болуу жана оорулуу деген 
пардага уурулар жана аракечтер жамынып алышат. Бир сөз менен айтканда эң сонун 
жарлыктарды көп чыгарды, алар ушул күнгө чейин ошол жерлерде колдонулуп келатыр, жана 
алар улуу губернатор Санчо Пансанын чыгарган жарлыгы деп аталат. 

Ал улуу губернатор өзүнүн эң сонун закондорун түзүп убараланып жаткан кезде, анын 
тагдырында чечкиндүү бир өзгөрүш даярдалып жаткан эле. Биздин өмүрүбүздөгүнүн бардыгы 
тең өзгөрбөй кала турган нерсе деп ойлоо керек эмес. Андай эмес, жер жүзүндөгүнүн бардыгы 
тең өзгөрөт, бири келет, бири кетет. Жаздан кийин жай келет, жайдан кийин күз келет, күздөн 
кийин кыш келет, кыштан кийин жаз келет, ошентип дөңгөлөк сыяктуу учу-кыйры жок болуп 
мезгил уча берет. Жер жүзүндөгү түрдүү өзгөрүүлөрдү көрбөй, адам баласынын өмүрү өлүмдү 
көздөй шамалдан тез учуп нрнөйт. Биз муну, өзүбүздүн акылмандуулугубуздун даңкын 
чыгаруу үчүн эмес, Санчо Пансага берилген губернаторлуктун түтүндөй тез тарап кеткенине 
китеп окуучулар айран-таң калбасын деп айтып олтурабыз. 

Аралды башкарганынын жетинчи түнү Санчо нан менен виного эмес, сот иштерин 
чечкенге, указдарды жана закон эрежелерин чыгарганга тоюп гөшөгүндө жаткан эле. Уйку 
ачкалыкка ачуусу келип, азыр эле анын көздөрүн жумдурган кезде, бүткүл арал астын-үстүн 
болуп бараткансыган кулак тундурган ызы-чуу жана коңгуроонун катуу үнү угулду. Ал жаткан 
жеринен өйдө болуп төшөгүнө олтура калды да, мунун эмне болгон дүрбөлөң экенин билүүгө 
тырышып кулагын түрүп тыңшап калды. Бирок ал эч нерсеге түшүнбөй койду, анткени 
коңгуроонун чыккан үнүнө жана ызычууга бат эле сан жеткис сурнайлардын жана 
барабандардын үнү кошулду, бул болсо Санчону ого бетер коркутту. Ошондо ал төшөгүнөн 
тура калып бутуна туфлисин кийди, анткени ал жаткан бөлмөнүн таманы сыз болучу, үстүнө 
халатын жамынбастан чуркап барып каалганы ачып жибергенде, ал жактан шам-чырактарды 
алоолонтуп, кылычтарын кындарынан сууруп колдоруна кармап келаткан сан жеткис көп 
адамды көрүп аябай эси чыкты. 

Алар чуру-чуу, күрү-күү болушуп: 
— Сеньор губернатор, курал-жарак алыңыз, курал-жарак алыңыз! Душман жер майышкан 

кол менен биздин аралга кол салып кирди, ошондуктан сиздин согуштук өнөрүңүздү жана 
эрдигиңизди көрсөтүп аман алып калбасаңыз анда биз өлдүк, — деп кыйкырышты. 

Толгон эл чуру-чуу, күрү-күү болгон бойдон, көзү менен көрүп, кулагы менен угуп эмне 
кыларын билбей элеңдеп турган Санчонун бөлмөсүнө кирип келишти. Кирип келгендердин 
бирөө мындай деп кыйкырды: 
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— Эгерде өзүм да өлгүм келбейт жана биздин аралды аман алып калам деседиз, колуңузга 
курал-жарак алыңыз! 

— Эмне үчүн курал-жарак алам? — деп жооп берди Санчо.— Куралжарак менен эмне 
кылам? Бул ишти менин таксырым дон Кихотко тапшырыш керек эле. Ал кылычын бир шилтөө 
менен душманды жер менен жексен кылып, силерди аман алып калат эле, а мен согуш ишинде 
эчтеке түшүнбөй турган бир байкушмун. 

— О сеньор губернатор, бул эмне деген коркоктук,—Деди дагы бирөө.—Урматтуу таксыр, 
колуңузга тезирээк курал-жарак алып, тиги аянтка чыгыңыз, биздин жолбашчыбыз жана 
колбашчыбыз болуңуз, анткени биздин губернаторубуз болгондуктан ушундай болууга 
акылуусуз. 

— Андай болсо, айла жок, колума курал-жарак бериңиздер,—деп үнүн ачуу чыгарып 
кыйкырды Санчо. 

Ошенткенден кийин жоокерлер эки чоң калканчты көтөрүп келишти да, Санчого тыш 
кийимин кийгизбей туруп, ал эки калканчтын бирин алдына, экинчисин артына жабыштырып 
туруп, жип менен бекем тартып байлап коюшту, ошентип Санчо эки калканчтын ортосунда 
бекем кысылып, тизесин бүгө албай же алга карай бутун бир кадам шилтей албай тура берди. 
Жыгылып кетпес үчүн, колуна берген кылычка сүйөнүп турду. Анан кийин, бир минут да 
кечикпей солдаттардын көңүлүн көтөрүү үчүн аскерлердин баш жагына барып туруңуз 
дешти.—«Эгерде улуу губернатор биздин чыгааныбыз жана багыт берүүчү компасыбыз 
болууга макулдугун берсе, анда ишибиз сөзсүз оңолот,—дешти алар». 

— Мына бул каргыш тийген тактайлар кыймылдашка тоскоол болуп жатса мен байкуш 
кантип басмак элем,—деп үнүн бийик чыгарды Санчо. Эми сиздердин кыла турган ишиңиздер 
бул, мени көтөрүп барып бир эшиктин жанына коюңуздар, а мен колумдагы менен да, өзүмдүн 
денем менен да ал эшикти коргойм. 

— Сеньор губернатор баса бериңиз, сизди ордуңуздан козголтпой жаткан калканчтар эмес, 
коркунуч жылдырбай жатат,—деди жоокерлердин бири.— Тезирээк шашылыңыз, кечигип 
калдык, ал эми жоонун саны улам барган сайын көбөйүп, ызы-чуу катуулап, коркунуч күчөдү. 

Аны тилдеп, сөгө башташты, ошондуктан шордуу губернатор буттарын шилтеп ордунан 
жылууга аракет кылып көрдү да, бирок ошол замат эле күрс этип барып жерге кулады денеси 
миң-сан болуп күкүмдөлүп кеткендей сезилди. Ошол бойдон өзүнүн брондорунун ортосунда 
кысылып калган ташбакадай, же кум басып калган кайыктай болуп ошол бойдон тайтайып 
жерге жатып калды. Шылдыңкөйлөр мына ушу эми да Санчого боор ооруп коюшкан жок. Алар 
шам-чырактарын өчүрүп, дагы катуу өкүрүп-бакырышып, элди курал-жарак алууга жана бечара 
Санчону тебелеп-тепсөөгө жана кылыч менен анын калканчын чапкылоого чакырышты. Эгерде 
жыйырыла түшүп башын калканчтын астына катпаганда бечара губернатордун иши абдан 
жаман болот эле. Чала-була тебелениптепселген Санчо, кара терге түшүп энтигип, чымындай 
жанын алда таалага тапшырды да жараткан сактай көр деп дубасын окуп жата берди. Чак-
челекей, будуң-чаң улана берди. Кээ бирөөлөр анын жаткан денесине чалынып, кээ бирлери 
анын үстүнө жыгылып жатты, бир жигит күзөтчүнүн мунарасы сыяктуу анын көөдөнүнө чыгып 
алып: 

— Эй биздикилер, бери көздөй чуркагыла! Душман көбүнчө ушул жактан кысымга алып 
жатат. Мынабу эшикти жакшылап кайтаргыла! Дарбазаны жаап туруп, баскычтын алдына 
дөңгөчтөрдү алып келип үйүп салгыла! Ичинде күйгөн чайыры бар кумураларды жана күйгөн 
майы бар челектерди бери алып келгиле... Көчөлөргө баррикада кургула, мунарага чыгып барчу 
жолду тосуп койгула!— деп үнүнүн бардыгынча кыйкырып жатты. 

Ансыз деле коркуп жарым жан жаткан Санчо ушул кыйкырык-чууну уккандан кийин ого 
бетер коркуп, калтырап-титиреди. 

«Эгерде жараткан жалгап бул аралды душмандар тезирээк эле алсын дей турган болсо, анда 
мен өлөөр элем же бул балээден кутулаар элем». 

Анын үнү кудайга угулгандай болду. Такыр айласы куруп, үмүтү үзүлүп калган кезде 
кыйкырыктар чыкты: 

-— Жеңиш, жеңиш, душман артка чегинди! Эй сеньор, губернатор, өйдө болуңуз, урматтуу 
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таксыр! Жеңиштин жемишине тунууга жана сиздин эр жүрөк жана жеңилбес колуңуздун 
аркасында душмандан тартып алынган олжону адилеттүүлүк менен бөлүштүрө турган убак 
келип жетти. 

— Мени көтөрүп тургузуп койгулачы,—деди азап жеп алсыраган Санчо. 
Жардамдашып өйдө тургузуп коюшту, өйдө тургандан кийин ал мындай деди: 
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— Душмандан түшкөн олжо курусун! Ал олжону эмне кылсаңар, ошо кылгыла, бирок 

силердин араңарда мага дос киши бар болсо, бир жутум вино берип, бетимен чыккан терими 
сүртүп койсун, деп ал кишиден жалынып-жалбарып өтүнөм, тамагым кургап таш бака болуп, 
анын үстүнө терим куюлуп мени чачатып тумчуктуруп жибермек болду. 

Бетинин терин сүртүп, вино берип туруп, анан калканчтарын чечип коюшту. Санчо 
керебеттин үстүнө күрс этип кулады да, көргөн коркунучунун, жеген таягынын жана 
чарчагандыгынын сандарына чыдай албай эсинен танды. Бул тамашаны уюштургандар, 
оюнубуз барып чын болуп кетип Санчо өлүп кетпегидей эле деп чочуп кетишти эле, бирок 
алардын коркунучу узакка созулган жок; губернатор бир аздан кийин эсин жыйып, саат канча 
болду деп сурады; жерге жарык кирип калды деп жооп беришти. Ал үн дебей туруп эле, кийине 
баштады. Биерде тургандардын баары тең унчукпай андан ары эмне кылаар экен деп карап 
турушту. Санчо жайбаракат кийинди, анткени ал көк ала койдой союлуп калгандыктан араң эле 
кыймылдайт, кийинип алып ал ат сарайын көздөй жөнөдү, жан-жөкөрлөрүнүн бардыгы тең 
артынан ээрчип алышты. Сарайга кирип барып ал өзүнүн сур эшегинин мойнун кучактап туруп, 
мандайынан өптү да, анан көзүнө жаш алып төмөнкүдөй деди: 

— Кымбаттуу жолдошум, досум, эмгектеги жана кыйын-кыстоолордогу жардамчым бери 
мага келчи. Чынында, сени менен жүрүп, сени менен турган өмүрүмдүн минуталары, сааттары 
жана сенин жарак жабдыгыңы оңдоонун, ошондой эле сага жем-чөп таап берүүнүн камын 
көрүп жүргөн кездерим мен үчүн жыргал экен. Бирок мен сени таштап коюп, атак-даңкымы 
көтөрүп, сыймыктанууга жүткүнгөнүмдөн бери мен миңсан каатчылыкка, кыйынчылыкка жана 
нааразылыкка учурадым. 

Ушундай деп туруп, эшегинин ээрин токуй кетти. Бул убакта эч ким дымын чыгарган жок. 
Сур эшегинин ээрин токуп туруп Санчо онтолоп жана кокуйлап жатып эшегине минди да 
майордомго, катчысына, дворецкийге жана доктор Педро Ресиого жана башкаларга кайрылып 
туруп сөз сүйлөдү: 

— Ардактуу сеньорлор, жолдон мындай боло бергиле. Мага тоскоолдук кылбагыла. Мен 
эми эсиме келдим, мен өлүп тирилдим, мен өзүмдүн мурдагы ээн-эркин жана кымындай да 
кенебес бейкам турмушума кайтып баргым келет. Мен губернатор болуп жана аралдарды, 
шаарларды душмандан коргоп калуу үчүн туулган эмесмин. Ар түрдүү закон чыгарып, жана 
провинциялар менен мамлекетти душмандан коргоп калууга караганда соко айдап, жер казуу, 
жүзүмдүн сабактарынын учун кыркып, сөңгөгүн тазаласам мага ошо жарашат. Ар кимибиз 
өзүбүзгө жарашкан ишти иштешибиз керек экенин мен эми билдим. Губернатордун аса-муса 
таягынан көрө менин колума орок кармасам ошол жарашат. Мени ачка кылып кыйнаган уятсыз 
доктордун амалы менен азабымы жегенче өзүм сорпомду тоё ичип алганым жакшы эмеспи. 
Мындай сүргүндө жүрүп губернатор болуп, ак шейшепке жатьш, киштин терисинен тигилген 
тон кийип жүргөнчө жайында бактын көлөкөсүндө көлөкөлөп, кышында өз эрким менен койдун 
терисине оронгонум жакшы деп ойлойм. Сеньорлор, сиздер эсен-соо мында кала бериңиздер, 
жана мен жылаңач болуп туулгам, жылаңач бойдон кала берем, мындан эчтеме уткан жокмун 
жана уттурган да жокмун, мына ушуну сеньор герцогго айтып коюңуздар. Мен мында 
башкаруу ишине, чөнтөгүмдө сокур тыйын жок келгем, азыр да ошондой бойдон кетип 
баратам, бирок губернаторлор адаты боюнча башкача иш кылат эле, мына ушуну айтайын 
дегем. Эми мындай боло берип, мага жол бергиле. Мен дарылануу үчүн кетип баратам, анткени 
бир да кабыргам соо калбаса керек. 

— Бул жарабайт, сеньор губернатор,— деп доктор Ресио үнүн бийик чыгарды.— Урматтуу 
таксыр, сиздин ооруган жерлериңизди жана жарааттарыңызды айыктыра турган дары берем. 
Урматтуу таксыр, ал дарыны, ичээриңиз менен дароо эле күчүңүздү жыйнап, ден соолугуңузду 
оңойсуз. Ошону менен бирге өзүм оңолууга жана пейилиңизге чапкандын баарын тең жей 
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берүүгө уруксат этүүгө убада берем. 
— Өтө кечигип калдыңыз, кечигип калдыңыз!— деп жооп берди Санчо.— Кетпей 

кийинкиге калтыргандан көрө түрк болуп кеткеним жакшы. Жок, мындай мазактоо 
кайталанбайт. Биерде губернатор болуп калбайм деп алда таалага ант берем, табакка салып 
алдыма алып келсе да башка губернаторлукту кабыл албайм. Канатсыз асманга уча албай 
турган чындык болсо, бул да ошондой эле чындык. Мен, Панса тукумунан чыкканмын, анткени 
алардын баары тең дегенин бербеген көк  
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адамдардан болгон. Эгерде биздин тукумдарыбыздын ичинен бирөө «так» десе, бүткүл дүйнө 
жүзү «жуп» деп айтып жатса да ал өз сөзүнөн кайтпайт. Менин душмандарым көзүмдү чукусун 
үчүн азаптуу башымды асманга чыгарган алиги кумурсканын канаттары мында жыдкы 
сарайында кала берсин. Ылдый, жер бетине түшүп келип, жөн эле жөө жер басып жүргөнүм 
жакшы; кордуан булгаарысынан кооздолуп тигилген башмактарды кийбей эле койдум, анын 
ордуна жиптен арсак-терсек кылып согулган чарык ар качан табылат. Ар бир кой өзүнүн 
короосун билиши керек. Жууркандан бутуңу соройтуп чыгарба. Болду эми, ушунчалык 
келжирегеним да жетер. Мени коё бериңиздер, анткени кеч кирип кетти! 

Буга майордом жооп айтты: 
— Сеньор губернатор, сизден айрылуу биз үчүн оор кайгы болсо да, сизди коё берүүгө 

даярбыз, анткени сиздин акылмандуулугуңуз жана христиандык кулк-мүнөзүңүз сизди 
урматтоого мажбур кылат. Бирок ар бир губернатор өзү башкарган областты таштап кетүүдөн 
мурда алдын ала эсеп-кысап берүүгө милдеттүү экени баарыңарга белгилүү. Урматтуу таксыр, 
өзүңүз башкарган он күнүңүздүн эсеп-кысабын бергениңизден кийин гана, биерден тынч кете 
берсеңиз болот. 

— Мени губернаторлукка жиберген сеньор герцогдон башка эсепкысап талап кылууга эч 
кимдин акысы жок—деп, жооп берди Санчо. Мен азыр ага барам да жакшылап туруп ага эсеп-
кысап берем. Эмесе мындайча: мен биерге кедей болуп келген болсом, ошол бойдон кайта 
кетип жатам. Бул болсо аралды периштедей болуп башкаргандыгыма мыкты далил боло алат. 

— Чын айтам, улуу Санчо ырас айтат! — деп доктор Ресио үнун бийик чыгарды.— 
Ошондуктан биз ага кетүүгө уруксат беребиз деп ойлойм, анткени герцог Санчону көргөндө 
аябай ыракаттанып калат. 

Баары тең анын айткан сөзүн эп көрүштү да, жаныңызга күзөтчү жана жолдо жей турган ар 
кыл тамак-аш алыңыз деп алдын ала сунуш кылуу менен Санчонун кетишине макул болушту. А 
Санчо буга: сур эшегиме сулу, өзүмө бир көмөч казан нан жана бир сындырым сыр болсо 
болду^ мындан башканын мага кереги жок, анткени жол жакын, герцогдун сепилине тез эле 
жетип барам деп ойлойм—деп жооп берди. Аердегилердин баары тең биринен сала бири 
Санчону кучакташты, Санчо да көзүнүн жашын көл кылып, элдин баарын бирден кучактап 
коштошту да, акыл-насаат сөзү менен аларды аң-таң калтырып жана айтканынан кайтпай, акыл-
эстүү иш кылып жолуна түштү. 
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53-Г Л А В А. Мында Санчо Панса өзүнүн таксырына кантип 
жолуккандыгы жөнүндө жана герцогдун сепилинен экөөнүн кантип 

кеткендиги жөнүндө баяндалат 
 
 
Көңүлү шат, ошону менен бирге кайгы-капа баскан Санчо өзүнүн губернаторлугунан 

ушинтип айрылды да, бүткүл дүйнө жүзүндөгү аралдардын баарын тең башкаргандан көрө 
өзүнүн такеырынын жанында болгондугу артык көрүнүп, аны көздөй жол тартты. 

Бирок, өзүнүн мурдагы губернаторлук жайынан көп узап кете элегинде эле кимдир-
бирөөнүн Санчо эле, Санчо деп катуу кыйкырганын угуп калды. Санчо айран-таң болуп 
бурулуп жай карап, учурашканы колун созуп келаткан бир жөө кишини көрө калды. Санчо 
тиктеп карап туруп анын мавр Рикоте экенин тааный койду, Испаниядан93 маврларды кууганга 
чейин ал Санчонун кыштагында дүкөн кармап турган болчу. Мындай кезигишке кубанып кетип 
Санчо эшегинен секирип жерге түшө калып, ал ынагын кыса кучактап алды. Экөөнүн 
ортосунда кызуу маектешүү башталды. Рикотенин тамак-ашы жана чоң флягада виносу бар 
экен. Алар жолго жакын жерге жайланып олтуруп алышып, достук ангеме жана ичкилик ичүү 
менен күндү өткөрүштү. Рикоте өзүнүн башынан өткөргөн балээлеринин бардыгы жөнүндө 
жана өзүнүн иштерин жайгаштыруу үчүн жашыруун түрдө Испанияга кайтып келгендиги 
жөнүндө Санчого айтып берди. Санчо да Рикотеге Баратария аралында губернатор болуп 
тургандагы көргөн азап-тозокторун баяндап берди. Аңгеменин акырында Рикоте Санчодон 
өкмөткө айтып койбо деп өтүндү. Санчо айтпайм, деп убадасын берди. 

Ошол кезде күн уясына батып бараткан эле. Мен эчак эле жолго чыгышым керек болчу деп 
Санчо мына эми күйкөлөндөдү. Шашып-үшүп Рикоте менен коштошуп туруп, сур эшегине 
минди да анан герцогдун сепилин көздөй эшегин өкүрөңдөттү. Бирок герцогдун сепилине күн 
жарык кезинде жетип бара алган жок. 

Жердин бетине көзгө сайса көрүнгүс караңгы түн түштү, а Санчо болсо али жол жүрүп 
келаткан болчу. Бирок ал буга кайгырган жок. Анткени жай айлары, күн жылуу эле, 
ошондуктан ал ай-талаага жатып түнөмөкчү болду. Таңдын атышын күтмөкчү болуп жолдон 
бура тартып ыңгайлуу жай издей баштады, бир кезде жүрөк түшкүдөй окуя болду. Санчо 
өзүнүн сур эшеги менен бирге терең зындандын түбүн көздөй учуп баратканын гана сезип 
калды. Санчо жаннамга түшкөн экемин деп ойлоду да, өзүнүн жанын ыклас коюп алда таалага 
тапшырды. Бирок кудай жалгап калды: эки саржанга учуп баргандан кийин сур эшеги эки буту 
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менен жер басып туруп калды, ал эми Санчо болсо эшегинин үстүнө минген боюнча калды. Ал 
өзүнүн бүткөн боюн кармалап көрүп, жараты жок, эсен-соо калгандыгын сезгенден кийин, 
жаратканга жалынып-жалбарып сыйына баштады. Андан кийин, бирөөлөрдөн жардам күтпөй 
эле биерден чыгып кете алаар бекенмин деген ой менен, зындандын керегелерин сыйпалап 
көрдү. Бирок керегелеринде колго урунаар эч нерсеси жок, жылмакай экен. Бул Санчону абдан 
кайгыртты, бөтөнчө сур эшегинин жалооругансып онтогонун укканда аябай ичи ачышты. 
Балким бул кулоо Санчого караганда эшегине оор тийген окшойт. 

— О, адам баласы ар кандай кырсыктарга учурай берет тура, күтүлбөгөн окуяларга туш 
келе берет тура—деп үнүн бийик чыгарып сүйлөдү бечара Санчо.— Кечээ эле губернатордун 
тагында олтурган адам, бүгүн жер астындагы зынданда көмүлүп жатат деп ким айтсын! Мени 
бул жаман абалдан куткарып ала турган эч жан жок; кызматкерлер да, вассалдар да, кокустан 
өтүп бараткан адам да жок. Эгерде эшеги өзүнүн жаратканынан, а мен болсом кайгы-кападан 
күн мурда өлүп кетпесек эле, бул жерде жатып эшегим экөөбүздүн ачкадан өлүшүбүз тагдырга 
жазылган окшойт. Өз үйүндөгүсүнөн артык кылып күтүп алган сыйкырланган  Монтесинос 
үңкүрүнө түшүп барганда менин таксырым дон Кихоттун жаны жай ала түшкөн болчу. Анын 
көз алдына эң сонун көрүнүштөр көрүнгөн эле, а мен болсом биерден кур бака менен жыландан 
башканы көрбөйм го дейм. О, азаптуу башым! Менин акылсыз жана акмактык иштеримдин 
натыйжасы эми кандай болгонун көрбөдүңөрбү! Балким, бир кезде биерден эшегим экөөбүздүн 
шылдырап куурап калган куу сөөгүбүздү гана таап алышаар. Бул сөөктөрдү көрүп, Санчо Панса 
эшегинен, эшеги болсо Санчо Пансадан ажырабагандыгын билген адамдар бул жерде каза 
болгон ким экенин дароо билишет. О, азаптуу башыбыз! Биз кандай балээге учурадык! 
Өзүбүздүн үйүбүздө, өлөң төшөгүбүздө жатып, тууган-туугандардын арасында өлүү биздин 
мандайыбызга жазылбаса керек.Туулуп-өскөн жерибизде болсок, жок дегенде өлөөр алдыида 
көзүбүздү жаба турган адам табылат элего. Ай, досум, жолдошум, сенин адал кызматынын 
акысын төлөй албадымго. 

Санчо Панса ушундай деп өкүрүп-өксеп ыйлады, а эшек болсо анын айткан сөздөрүн кыңк 
этпей угуп турду, анткени бечара малдын кайгыкапасы башынан ашкан болчу. Түн, ушундай 
жалыпып-жалбаруу, ыйлап-сыктоо менен өттү. Акыры таң атып, жарык тийген кезде бөлөк 
бирөөнүн жардамы болмоюнча бул кудуктан чыгууга жылчык жок экенине көзү жетти. 
Ошондон кийин, бирер-жарым үнүмдү угуп калаар бекен деген үмүт менен дагы кайтадан 
онтоп, өкүрүп-бакыра баштады. Бирок анын бакырган үнү ай-талааны гана жаңыртты, анткени 
бул үндү уга турган эч ким жок болчу. Жооп болбогондон кийин эми анык өлгөн экенмин деп 
ойлоду Санчо. Ал өкүрүп-бакырып, жардамга чакырганын коюп, өзүнүн сур эшегинин камын 
көрө баштады. Ал тумшугун өйдө көтөрүп, жерде жаткан эле. Санчо эптеп-септеп жөлөп-таяп 
жатып, эшегин өйдө тургузду да, анан баштыгынан бир үзүм нан алып чыгып, аны эшегине 
сунду. Сур эшеги буга абдан кубанып кетти, эшеги айткан сөзүн түшүнө тургансып Санчо 
күбүрөп акыл-насаат айта баштады. 

— Бардык балээге нандан жакшы дары жок. 
Бирок анын бактысына нак ошол кезде зындандын керегелеринин бирине күндүн шооласы 

түшкөндөн кийин Санчо бул керегенин бир тешигин көрө коюп кубанып кетти. Бул тешикке ал 
боору менен жылып барды да, ал тешиктин дагы бир үңкүргө алып бара турган жер алдындагы 
жол экенине ынанды. Аны көргөндөн кийин Санчо кайта чыгып келип, колуна чоң таш алып 
туруп дубалдын тешигин чоңойто баштады. Акыры тешикти кеңейте берип эшек өткүдөй 
кылып жол жасап алды. Санчо өзүнүн сур эшегин ноктосунан алып жетелеп бул тешик менен 
жөнөй баштады. Кайдандыр бир үстү жактан түшүп турган шоола кез-кезде зындандын түбүн 
жарык кылып турду, бирок бечара ат кошчунун жүрөгүнөн орун алып, үрөйүн учуруп турган 
коркунучту кууп чыга алган жок. 

Кудуреттүү алда таала, жардам эте көр!— деп ал өз ичинен улам кайталай берди.— Менин 
ордумда таксырым сеньор дон Кихот болсочу, мен ошону каалар элем. Ал болсо бул жердин 
түпкүрүн жана зынданды ал балким гүлдөгөн бак-дарак жана королдун ак сарайы деп ойлоор 
эле да, бул караңгы түн түшүп жаткан үңкүрдүн ичинен көк-жашыл болуп кулпурган шалбага 
чыгам деп ынанат болчу. А мен байкуш, бутумдун алдынан дагы бир зындан ачылып биротоло 

www.bizdin.kg



ошоякка  
 
 
 

 
 
 
 
 

www.bizdin.kg



 
түшүп кетип жүрбөйүн деп үрөйүм учуп коркуп келатам. Балээнин жалгыз келгени жакшы 
болду. 

Жер алдындагы жол менен акырын, этиет кылып басып бараткан убагында ушундай деген 
ой Санчонун жүрөгүн өйүтүп, азапка салды. 

Караңгы түн түшүп турган үңкүр менен болжолдоп айтканда жарым милче жол жүргөндөн 
кийин акыры ал алды жактагы болор-болбос шооланы көрдү. Санчону түз эле жаннамга алып 
баруучудай болуп көрүнгөн бул жол менен жараткандын жарык дүйнөсүнө алып чыга 
тургандыгын бул тийген жарык айтып турду. 

Эми Санчону зынданда азап чеккен бойдон бир аз калтыра туруп, бул күнү эртең менен 
анын таксыры дон Кихоттун эмне кылгандыгын көрө жаталы. 

Күн чыкканда ойгонуп алып, биздин рыцарыбыз эртең мененки салкын абаны жыттап дем 
алуу үчүн жана сыйкырланган сеньорасы Дульсинеяны эстеп кайгылуу ойго чөмүлүү үчүн 
атына минип талаага чыгат. 

Дон Кихот курушкан денесин жазмакчы болуп, Росинанттын оозун коё берип келаткан эле. 
Ойдо жок жерден эле анын ишенимдүү аты текирең-таскак менен келатып бир терең жарга туш 
келип калды. Эгерде дон Кихот күчүнүн бардыгынча атынын тизгинин тартпаса, ал сөзсүз 
жардан учат эле. Жардын кылда жээгине келгенде рыцарь Росинанттын тизгинин тартып 
токтотуп кала алды. Ал аттан түшпөй туруп, эңкейип ылдый жардын түбүн карады; ал өтө 
терең экен, үңүрөйүп, капкараңгы болуп жатат. Рыцарь аттан секирип түшөйүн деп жаткан 
кезде, жардын түбүнөн кандайдыр бир жан соогалап бакырып-өкүргөн үн угулуп калды. 
Кулагын түрүп, тыңшай калып, төмөнкүдөй деген сөздөрдү укту: 

— Эй! Үстү жактагылар! Менин үнүмдү укпай кала турган христианин же тирүүлөй 
көмүлүп жаткан күнөкөргө жаны ачып турган боорукер рыцарь кантип эле табылбай калсын. 

Дон Кихот Санчо Пансанын үнүн угуп жаткандай сезди. Аябай аңтаң болгон дон Кихот 
жардын кырына жата калып, дарманынын бардыгынча: 

— Эй! Ылдый түпкүрдө жаткан кимсиң? Өтүнүп жардам сурап жаткан ким? — деп 
кыйкырды. 

— Бул Баратария аралынын губернатору жана атак-даңктуу рыцарь Дон Кихот 
Ламанчскийдин мурда ат кошчусу Санчо Пансадан башка ким болмок эле деп жооп берди ошол 
чыккан үн. 

Үндү уккандан кийин дон Кихоттун үрөйү учту: Санчо Панса өлгөн экеи, шордуу ат 
кошчунун жаны жер астындагы капкараңгы үңкүрдө азап-чегип жаткаи экен деген ойго келди. 
Ушул ой менен катуу кайгыга чөмүлгөн дон Кихот: 

— Бардык динчил христианиндердин атынан оозума ант алып сурайм, деги сен кимсиң, 
мага ошону айткын? Эгерде сен азап чегип жаткан бирөөнүн жаны болсоң, анда мага айткын, 
мен сенин жаныңы жай алдыруу үчүн эмне кылышым керек? Менин милдетим, жер бетинде 
жашагандарга гана жардам берүү болуп эсептелсе да, бирок тиги дүйнөдөн чыккан 
байкуштарга да жардам берүүгө дилгирмин. 

— Сиздин айткан сөздөрүңүзгө жана урматтуу таксыр сиздин үнүңүзгө караганда—деп 
жооп берди үңкүрдөн чыккан үн,— сиз, балким менин сеньорум дон Кихот Ламанчский 
болсоңуз керек. 

— Ооба, мен дон Кихотмун,— деп жооп берди биздин рыцарь,— мен өлүү, тирүүсүнө 
карабастан жардам күтүп, коргоп калууга муктаж болгондордун бардыгына тең жардам берүүгө 
милдеттүүмүн. Айткын, ат кошчум шордуу Санчо Панса болсоң, эгерде сен дүйнөдөн кайтып 
анан жараткандын ырайымдуулугу менен тозоктон кутулуп, күнөөдөн арылтып тазалоочу 
жерде жаткан болсоң—сени эми эмне кыйнап жатат, ошону айткын. Биздин касиеттүү жайыбыз 
болгон чиркөө сенин күнөөңдү жеңилдете алат. Анын кечиримин алып берүүгө бардыгын 
иштеш үчүн мен даяр. Сен атыңды гана ата, анан сага эмне керек, ошону айт. 

— Жин-шайтандардын жана ант берүүгө боло турган башкалардын бардыгынын атынан 
сизге ант берем: мен сиздин ат кошчуңуз Санчо Пансамын, мен эч убакта дүйнөдөн кайткан 
эмесмин, губернаторлукту гана таштоого туура келди. Эмне үчүн таштап кеткеними кийин 
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айтып берем. Бүгүн түнү сизге жетейин деп шашкалактап келатып өзүмдүн сур эшегим менен 
кошо ушуякка учуп кеттим. Менин сөзүмдүн чын экенин эшегим деле ырастап берет. 

Чын эле Санчонун берген антын түшүнө койгонсуп, эшек дароо катуу азынап жибергенде, 
үңкүрдүн ичи жаңыра түштү. 

— Мына бул эң сонун күбө боло алат! — деп дон Кихот үнүн бийик чыгарып сүйлөдү,—
Мен өз уулумдун үнүндөй эле анын үнүн жакшы таанып турам, Санчо сенин үнүң да мага 
тааныш. Бир аз сабыр кыл. 

Мен сепилге барып эл чакырып келейин, алар албетте өзүндүн кылган күнөөң үчүн түшүп 
кеткен жериңен чыгарып алышат. 

— Барыңыз, алда таала үчүн тезирээк барыңыз, урматтуу таксыр,— деп жооп берди Санчо! 
Жалаң эле жүрөгүм түшүп өлө турганмын. Ушуерде жатып эле өлө турган кейиптенем. 

Дон Кихот бир минутка да токтоп турбастан ошол замат эле сепилди көздөй чаап жөнөдү 
да, баргандан кийин Санчо Пансанын башына түшкөн балээси жөнүндө герцог менен 
герңогиняга айтып берди. Байыркы замандарда сепилден чоң жолго чейин салынган жер 
астындагы жолдордун бир чуңкуруна Санчонун кулап түшкөнүн алар дароо биле коюшту. 
Санчо бизди кабарлабай туруп, өзүнүн губернаторлугун кантип таштап кетип калды экен деп 
сепилдиа кожоюндары ошого гана түшүнө алышпады. Айтор эмнеси болсо да, алар ошол замат 
эле Санчону куткаруу үчүн кызматкерлерин жиберишти. Кызматкерлери аркан, жип алып 
барышып, араң дегенде кара үңкүрдөн жарык дүйнөгө сур эшеги менен Санчо Пансаны тартып 
чыгарышты. Мунун баарын тең көрүп турган бир окуучу: 

— Эң жаман губернатордун бардыгы тең жер астынан чыккан мынабу күнөкөр эмедей, ач-
жылаңач, бетинин каны-сөлү качкан, чөнтөгүндө сокур тыйыны жок бойдон өздөрүнүн 
орундарын таштап кете беришсе жакшы болоор эле—деди. 

Бул кепти уккандан кпйин Санчо жооп берди: 
— Мыскылчыл балам, мен мындан сегиз же он күн мурда мага сыйлык кылып берген 

аралды башкарууга кириштим эле. Ошол күндөн баштап мен тоё тамак жегеним жок; эмчи-
домчу мени ачка кылып курутту, душмандар азабымды колума беришти; салык жыйнап, пара 
алып баюуга колум тийген жок. Адамдын оюнда эмес, кудайдын колунда деген ырас экен. 
Бизге эмне жакшы, эмне жаман экенин жана кимибизге эмие тиешелүү экенин бир кудай өзү 
гана билет. Чочконун сүрсүтүп койгон сан этине колумду создум деп, кудукка түкүрүүчү 
болбогула, анткени аерде эт турмак, илген бакан да жок; алда таала айтканыма түшүнөт, 
ошондуктан, оозума көп кеп келип турса да эми ооз ачпайм. 

— Көңүлүңө жакпаган сөз айтылып жатса, сен ага ачууланбагын Санчо—деди дон Кихот.— 
Сен өзүңүн оозуңа келгенин уятыңа сыя тургандай кылып иштей бер, эл эмне деп ойлосо, ошо 
дей берсин. Талаанын жолун дарбаза менен жаап коюуга болбойт эмеспи, ошондой эле ачуу 
тилдүү адамдын тилин байлап коюуга да болбойт. Эгерде губернатор бай болуп алып өзүнүн 
ордун таштап кетсе, анда эл аны ууру дешет, ал эми эгерде кембагал бойдон кетсе, анда аны 
аңкоо, акмак дешет. 

— Бирок мени акмак дешпесе, ууру деп айта алышпайт—деп жооп берди Санчо. 
Ушинтип аңгемелешип отурушуп алар сепилге жетип келишти, биерде сепилдин алдында 

гердог менен герцогиня аларды күтүп турушкан болчу. Санчо адегенде өзүнүн сур эшегин 
жакшылап жайгаштырмак болду, анткени ал өткөн түнү катуу азап чегип калган эле. Санчо 
эшегин атканага алып барып алдына чөп салып туруп, анан кийин өзүнүн кожоюндарынын 
алдына келип, чөгөлөп олтура калып төмөнкүдөй деди: 

— Сеньорлорум, сиздердин улуу даражалуу эркиңиздер боюнча жана мен эч кандай эмгек 
сиңирбесем деле, өзүңүздөрдүн карамагыңыздардагы Баратария аралына губернатор болуп 
дайындалган элем. Ал аралга томаяк болуп бардым эле, томаяк бойдон кеттим, мен андан 
эчтеке утканда, уттурган да жокмун. Мен аралды жакшы-же жаман башкаргандыгымы, ал 
жөнүндө баа бере тургандар гана айтып беришсин. Мен доолорду, чыр-чатактарды чечтим жана 
өкүмдөрдү чыгардым. Губернатор болуп турган күндөрүмдө ачкалыктын азабын тарттым; 
аралдын жана губернатордун врачы Тиртеафуэрде туулган доктор Педро Ресионун эрки 
ошондой болду. Бир күнү түн ичинде бизге душмандар кол салышты. Катуу салгылаштан 
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кийин: сиздин эрдигиңиздин натыйжасында гана өзүбүздүн көз каранды эместигибизди сактап 
кала алдык дешип жарыялашты аралда жашаган адамдар. Алардын айткандары канчалык 
чындык болсо, жараткан алда таала да алардын ден соолугун ошопчолук чыңасын. Кыскасын 
айтканда, ушул мезгилдин ичинде жана губернатордук кызматтын бардык милдеттерин жана 
түйшүктөрүн жакшылап билдим да, алардын колуман келбесин көрдүм. Мына ошондуктан, 
губернатордук кендирими кескенче, мен аны андан мурдараак таштап кетейин дедим. Кечээ 
эртең менен аралды ошол мурдагы кейпинде: мен баргандагы көчөлөрү, үйлөрү жана 
төбөлөрүндөгү чатырлары менен калтырып келе бердим. Эч кимден карыз алганым жок жана эч 
кандай байлыкка орток болуп катыйшан да жокмун. Ырас, мен пайда бере турган бир нече 
закон чыгарайын деп аракет кылдым эле, бирок баары бир ал закондорду орундабайтко деп 
ойлоп ошол бойдон тим койдум. Орундалбай тургандан кийин закон чыгарылды же чыгарылган 
жокпу, баары бир да. Ошентип, жаныма эч бир жан-жөкөр ээрчитпестен аралдан жөнөп кеттим, 
сур эшегим гана өзүм менен бирге болду. Биякка келатып жолдо зынданга түшүп кеттим да, 
анда түн бою жаттым. Акыры эртең менен күндүн нуру жер бетине чачыраганда жер алдында 
жаткан караңгы коридорду көрдүм да, караңгы үңкүрдөн чыга турган жолду табуу үмүтү менен 
алга карай жыла бердим. Бирок, жараткан жардам кылып мени куткарып ала турган кишини—
сеньор, дон Кихотуму жибербесе, ошол бойдон өмүрүм өткөнчө жер астында калаарыма 
шектенбейт элем. Эмесе, менин сеньорлорум герцог менен герцогиня көз алдыңыздарда турган 
губернаторуңуздар Санчо Панса мынакей. Ал он күн губернатор болуп, ошол мезгилдин ичинде 
бир пайда көрдү, анысы бул—кайдагы бир арал эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө бийлик кылуунун 
сокур тыйынчалык пайдасы жок экенине ынанды. Буга ынангандан кийин ал урматтуу 
сиздердин бутуңуздардан сүйүп, жана балдар оюн ойноп жаткан кезде «сен секирип барып, 
мени коё бер» дейт эмеспи, ошол сыяктуу: мен өзүмдүн губернаторлук тактыман секирип 
түшүп, өзүмдүн таксырым дон Кихоттун кызматына кайтып келем деп кыйкырды. Мейли, анын 
кызматын кылып кыйналып-кысталып, коркуп-үркүп жүрүп болсо да, нанды тоё жейм. Негизги 
иш ушул; сабизби же кекиликтин этиби, айтор тоё жесең баары эле бир да. 

Санчо ушуну менен өзүнүн сөзүн бүттү. Жан-дили менен берилген ат кошчусу болбогон 
бирдемелерди айтып келжиреп жибербегендей эле деп дон Кихот коркуп олтурду. Санчонун 
абдан адептүүлүк жана акыл эстүүлүк менен сүйлөп жатканын көргөндөн кийин дон Кихот 
өзүнүн ичинде алда таалага алкыш айтты. 

Герцог Санчону кучактады да, губернаторлугуңу абдан тез таштап кеткениңи карачы деп 
өкүнүмүш болду. Ошондой болсо да, герцог Санчого өзүнүн карамагындагы жерден кирешеси 
мол, бирок түйшүгү аз кызмат таап берүүгө убадасын берди. Герцогиня да Санчону кучактап 
туруп өзүнүн кызматчыларына муну жакшылап туруп меймандагыла деп буйруду, анткени 
Санчонун өңү качып алсырап калган экен. 

Санчо эчен күндөн берки көргөн азап-тозогунан кийин жаны жай алып калды, уйкусу 
канды, карды тойду жана сеньора герцогинянын мурдагыдай эле урматына ээ болуп сепилге 
кайтып келгенине абдан ыраазы болду. 

Ал эми дон Кихот жөнүндө болсо мындай, биздин рыцарыбыз иштебей, бекер жүрүп күн 
көрүүчү турмушка умтула баштаган эле. 

Герцог менен герцогиня эрди-катын экөөнүн жортуулдап жүргөн рыцардын урматына 
уюштурган той-тамашасында боло берип убакытты бошко өткөрүү дон Кихот үчүн катуу 
кылмыш кылгандай болуп сезилди. Ушинтип бекерчилик менен күн өткөргөндүгүм үчүн алда 
таалага эсеп-кысап беришим керек го деп чочулады дон Кихот. Ошондуктан күндөрдүн 
биринде ал, сепилдин меймандос кожоюндарынан биз эми кетелик деп уруксат сурады. Герцог 
менен герцогиня катуу өкүнүчтө болушту, бирок алардын талабына жол беришти. Герцогиня 
Тересанын катын күйөөсү Санчого берди, Санчо болсо катты алып жатып, көзүнүн жашын 
көлдөй төгүп, сөз сүйлөдү: 

— Менин губернатор болгондугум жөнүндөгү кабарды угуп, аялым Тереса Пансанын 
кылган зор үмүтү, менин таксырым дон Кихот Ламанчскийдин коркунучтуу жортуулдарына 
бирге чыгып, ага жолдош болуу менен аяктайт деп ким ойлоптур? Бирок, эмнеси болсо да, 
меңин Тересам арнамысымды сактап герцогиняга эмен дарагынын бир кап тобурчагын 
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жибергенине кубанам. Эми аны жалгасын айтпаган аял деп эч ким айта албайт. Бул белекти 
берилген пара деп айтууга да болбойт, мен ошого да кубанам. Белек жиберилген кезде мен 
аралды башкарып турган болчумун, ошондуктан алган арал үчүн жарабаган, бир деме менен 
болсо да сыйга — сый, сыр аякка бал кайтаруу толук түшүнүктүү иш. Мен губернаторлукту ач-
жылаңач болуп кабыл алгам, өз кызматымы ошол бойдон таштап кеттим, ошондуктан урматтуу 
герцогиня сизди башка нерсе менен жалгасын айта албадык. Мына ошондуктан мен: андан эч 
нерсе уткан да, уттурган да жокмун деп чынын айта алам, минтип айтуунун өзү эле оңой 
эмес.— Санчо өзүн-өзү мына ушинтип сооротту. 

Акыры сепилден кете турган күн келди. Дон Кихот кетердин алдыңкы күнү эле герцог жана 
герцогиня менен коштошуп алган болчу, ал эми соотторун кийип, курал-жарагын асынып алып 
эртең менен эрте сепилдин алдындагы аянтка чыкты. Герцог менен герцогиня эрди-катын 
баштаган сепилде жашаган элдин баары тең дон Кихотту акыркы жолу көрүп калалы дешип 
сепилдин галереясына жыйналышты. Санчонун көңүлү жай, өтө ыраазы болуу менен өзүнүн 
сур эшегине минип, баштыгын бөктөрүп, сандыгын артынып алган. Герцогдун майордому дон 
Кихотко көрсөтпөй акырын жашырын туруп коштошордун алдында ичинде эки жүз алтын 
эскудосу бар намиянды колуна карматкан болчу. Санчо кубанганынан жагалданып, туш-туш 
жагын карап башын ийкей берди. 

Дон Кихот болсо сепилди таштап кеткенче шашты. Ал герцог менен герцогиня эрди-катын 
экөөнө башын ийип кош айтышып туруп, Росинанттын башын бура тартты да, сепилдин 
дарбазасынан чыгып жөнөдү. Ачык ай-талаага чыгар замат эле биздин рыцарыбыздын көңүлү 
көтөрүлдү, күчүнө күч кошулгандай сезилди. Алдыда турган коркунучтуу окуялар жөнүндө 
жана рыцарлардын эрдик иштери жөнүндө кубанып ойлоо менен ал Санчого бурулуп карап 
туруп, төмөнкүчө кыйкырып сүйлөдү: 

— Санчо деди ал,— алда тааланын адам баласына берген жыргалчылыгынын ичинен эң 
мыктысы ушул болот. Жердин жети катмарында жана деңиздин түбүндө жаткан кен 
байлыктарынын бардыгы тең мына ушул эркиндикке тең келе албайт. Эркиндик үчүн жанды 
курман кылгандай эле, ар-намыс үчүн да жанды сайып коюу керек. Адам баласынын башына 
келчүт балээнин баарынан туткун эң жаман болот. Санчо герцогдун бизге кылган мейман-
достугун көрдүңго. Эмесе мындай: ушундай молчулуктун арасында, даам-татыктуу тамактарды 
жеп, жагымдуу шараптарды ичип столдун кашында олтурган менен, кээде кардым ачып, азап-
тозоктун ичинде олтурганымы сезип жаттым. Анткени мына ошол жыргалчылыктын баарына 
мен ээн-эркин кол салып, ракаттана албай койдум. Кишинин наны тамагыңан өтпөйт, ал эми 
бирөөнүн ырайым кылып, кайыр көрсөткөндүгү үчүн милдеттүү болуу, сезимдүү жанга кишен 
салгандай кеп. Жараткан жалгап, бир үзүм нанын берген киши бактылуу адам, нан үчүн ал адам 
өзүнөн башка эч кимге милдеттүү эмес. 

— Эмнеси болсо да,— деп жооп берди Санчо,— коштошордо ичинде эки жүз эскудосу бар 
намиянды мага берген дворецкийге жалгасын айтышыбыз керек. Башыбызга не келип, не 
кетпейт, ошондуктан муну ошо күнгө сактап коёюн. Бизди сыйлап, урматтап кабыл ала берчү 
сепил дайым эле кезиге бербейт да. Ал эмесе, бизди таяктап коё турган мейманканага туш 
келген күндөр да болот.— Ушул сөздөрдү айтып, Санчо акчасы бар намиянды төшүнө бекем 
кысып, теминип-теминип эшегин өкүрөңдөтүп жөнөдү. 
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54-Г Л А В А. Мында Дон Кихоттун Барселонага бараткан жолундагы 
башынан өткөргөн окуялары жөнүндө баяндалат 

 
Биздин досторубуз герцогдун сепилинде узак убак мейман болуп жатып калышып, 

Сарагосстогу турнирден кечигип калышыптыр, ошондуктан эми алар чоң той-тамаша болгону 
жаткан Барселонага бармакчы болушту. Биринчи күндөрү жолдо баратканда эч кандай окуялар 
болгон жок. Чоң кара жолду бойлоп тыптынч, жай-баракат келе беришти. Күн мээ кайнатып 
ысып чаңкай түш болгон кезде алар салкындашып жана өзөндөрдүн боюндагы калың бутактуу 
дарактарга көлөкөлөп эс алып келе беришти, ал эми түң ичинде болсо жолдун боюндагы 
мейманкалардан жана жолоочулар конуп-түнөп турган сарайлардан жай издеп жүрүштү. 
Мындайча саякат Санчого жага бербей калды. Бирок болуп көрбөгөн жана коркунучтуу 
окуяларды дон Кихот деле сагынгандай болгон жок. Ишенимдүү ат кошчу өзүнүн таксырынын 
мурдагыдай эмес, бир аз тынчып калганын байкап, таң калды. Ал эми, мейманканаларды 
мурдагыдай эле эң сонун сепил деген жок, алардын ээлерин рыцарь деп да эсептебей турган 
болду, мейманканаларда, жана жолоочулар конуп-түнөй турган сарайлардагы элдин чыр-
чатагына жана уруш-талашына кийлигишпей жана жолдо келатканда кездешкендерден 
жалтайлоочу болду. Ал, Санчонун маңызданып сүйлөгөн мылжың сөздөрүнө көңүл бурбай, 
кабагы салыңкы жана ойдун көлүнө чөмүлүп келе берди. Биздин рыцарыбызды ошол ойдун 
көлү өзүнө оп тартып кеткендей жана бир сар-санаа менен алек болгондой сезилет. Бул кандай 
ой жана кандай санаа экенин китеп окуучулар өздөрү азыр билишет. 

Бир жолу, жолго чыккандын бешинчи же алтынчы күнүндө, бутактары калың дарактардын 
көлөкөсүндө агып жаткан суусу туптунук булактын жээгине келип дем алганы жайланышты. 
Санчо Росинант менен сур эшегинин ээр-токумун алып жайдактап туруп, эркин оттосун деп коё 
берди: анан ал өзүнүн көнүп калган баштыгына шашкалактады да, андан өзүнүн «Ысык» деп 
атаганын алып чыкты. Дон Кихоттун кабагы бүркөө болду, ал сөз сүйлөбөй жана тамак ичпей 
олтуруп алды. Ал эми Санчо болсо, токтоолук кылып тамакка биринчи болуп кол салууга 
батына алган жок да, таксырым качан баштаар экен деп күтүп олтура берди. Бирок, 
таксырынын сар-санаага берилип кеткенин көргөндөн кийин Санчо бир да сөз айтпастан 
эреженин баарын тең таштап коюп, нан менен сырды күйшөп кирди. 
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— Достум Санчо тамагыңы жей бер,— деди дон Кихот,— жеп кубаттан, өмүрүңдү сакта, ал 
эми мага болсо сар-санаанын салмагы жана катаал тагдырдын соккусу астында өлүүгө уруксат 
эт. Санчо, мен өлүм менен ойноп өмүр сүрүү үчүн туулгам, а сен болсоң өмүргө жармашып 
жашоо үчүн туулган адамсың. Эгерде менин бул айткан сөздөрүмүн чындыгына ынангың келсе, 
мен жөнүндө жана менин көрсөткөн эрдик иштерим жөнүндө кандайча кылып сүрөттөлүп 
жазылганын көргүн. Мен согуштарда эр жүрөктүүмүн, элге сылык мамиле кылам, тектүү 
адамдар урматташат, кыздар сүйөт. Бирок, пайда барбы? Катаал сыйкырчылардын арамза 
ойлору мурдагыдай эле мага чабуул коюп келатышат, ошондуктан мен азырынча аларга 
караганда алсызмын. Менин жанымдын шам-чырагы, сүйгөн айымым, ченде жок сулуу 
Дульсинея ошол сыйкырланган бойдон, дыйкандын ормойгон кызынын кейпинде бойдон 
жомоктуу сыры бар үңкүрдө азап чегип жатат. Мына ушуну ойлоп, сар-санаа болуп мизим 
майтарылып, азуу тиштерим бошоп, эки колум кыймылдабай селдее түшүп, тамакка көңүлүм 
чаппай калып жатат. Мен өзүмдү өзүм ачкалык менен азаптап, абдан коркунучтуу өлүм менен 
өлүүгө жөндөмдүү адаммын. 

Оозундагы тамагын чайнай берип: — урматтуу таксыр, карын ток болсо, өлгөнгө оңой 
болот деген макалды сиз жакшы көрбөсөңүз керек — деп жооп берди Санчо. Ал эми мен 
болсом, өзүмдү өзүм өлүм абалына жеткиргим келбейт. Андан көрө булгаарыны тиши менен 
тиштеп тартып жетпеген жерине жеткирүүчү өтүкчүдөй болгонум жакшы. Ошондуктан мен да 
тамак ичүү менен, өзүмдүн өмүрүмдү алда тааланын койгон мөөнөтүнө чейин жеткирүүгө 
тырышам. Билип коюңуз, сеньор, сиз сыяктуу өзүн-өзү атайылап кыйнап жаткандан жаман 
эселектик иш болбойт. Менин сөзүмө кулак салыңыз: адегенде тамак жеп туруп, андан кийин 
мынабу чөптөн жасалган жашыл төшөктүн үстүнө жатып уктап алсаңыз, кайгыңыз кетип, 
көңүлүңүздүн сергий түшкөнүн көрөсүз. 

— Ах, Санчо,— деп дон Кихот буга макул болбой койду.— Менин сөзүмдүн эмне жөнүндө 
болуп жатканын түшүнгүң келбей жатканы көрүнүп турат. Эгерде сен менин талабымды 
орундатууга көнө турган болсоңчу! Ошондо мен дароо сергий түшөм да, кайгым, муңум да азая 
түшөт. Менин сенден сураганым мына ушу. Азырынча—сенин айткан кеңешиң боюнча бир аз 
чырм этип алайын, а сен Росинанттын тизгинин чечип алып, тигиндей оолак барып туруп 
Дульсинеяны куткарып алуу үчүн керек болгон үч миң шапалактын эсебинен өзүңдүн жылаңач 
этиңе өзүң үч жүз, төрт жүз чапкын. Ойлончу, сенин азабыңдан жана бейкаруулугуңан ушул 
күнгө чейин бечара сеньораны катаал сыйкырчылардын азап чектирип жатканы кайгылуу иш 
эмеспи. 

— Ырас, ал жөнүндө бир топ сөз айтууга болот — деп жай баракат. жооп берди Санчо.— 
Келиңиз, адегенде жакшылап уйкубузду кандырып алалы, андан кийин көрө жатарбыз. Билип 
коюңуз, урматтуу таксыр. Өзүн-өзү сабоо деген абдан оор иш, шапалак бөтөнчө арык денеге 
тийгенде андан бетер оор болот. Сеньора Дульсинея бир аз чыдай турсун. Денемдин чоло 
жерин калтырбай шапалактап, сабаганымы ал жакында көрүп алат. Адам тирүү болгон соң, ал 
өлгөн эме эмес. Мен муну менен мындай дегим келет, мен али тирүүмүн, ошондой болгондон 
кийин айтканымды сөзсүз орундайм. Бул үчүн сизге убада берем. 

Санчонун айткан антын угуп дон Кихоттун көңүлү ачыла түштү. Тамактан бир аз шам-шум 
этти, а Санчо болсо өлө тоюп алды. Андан кийин эки жолдошко — Росинант менен сур эшекке 
чөбү көлдөп жаткан шалбага жайылып оттоого эркиндик беришип, биздин досторубуз өздөрү 
уйкуга кетишти. 

Алар көпкө укташты, эми алар дагы жолго чыккан кезде күн уясына жакындап кеч кирип 
калган эле. Алар канчалык шашканы менен да, күн жарык кезинде мейманканага же 
жолоочулар конуп-түнөп кетүүчү сарайга жете алышпады. Калың, чытырман токойдун ичине 
келгенде көзгө 

сайса көрүнгүс караңгы, тунжураган караңгы түн түштү, ал токойдун дарактары эмен 
жыгачтары же башка жыгачтар экенин автор так жазган эмес. Таксыры менен кызматчысы 
конуу үчүн шашып-үшүп дарактардын түбүнөн орун алышты. Бул күнү өлө тоюп алган Санчо 
жерге башы тие электе эле, уйкунун дарбазасынан аттап өтүп кетти. Бирок, күндүз чырм этип 
алган дон Кихот уктай албай койду. Түрлүү ойлорду ойлоп башын айлантып, ар түрдүү санаа 
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менен бечара рыцарь далай жерлерге барып келди. Бирде ал дагы кайтадан Монтесинос 
үңкүрүндө жүргөндөй сезет, бирде Дульсинея дыйкан кызына айланып өзүнүн эшегине ыргып 
минип жатканы көз алдына элестейт; каардуу сыйкырчылардын кол алдында жаткан 
Дульсинеяны куткаруунун бирден-бир жолун айтып берген акылман Мерлиндин үнү кулагына 
угулат. 

 
 
 
чырм этип алган дон Кихот уктай албай койду. Түрлүү ойлорду ойлоп башын айлантып, ар 
түрдүү санаа менен бечара рыцарь далай жерлерге барып келди. Бирде ал дагы кайтадан 
Монтесинос үңкүрүндө жүргөндөй сезет, бирде Дульсинея дыйкан кызына айланып өзүнүн 
эшегине ыргып минип жатканы көз алдына элестейт; каардуу сыйкырчылардын кол алдында 
жаткан Дульсинеяны куткаруунун бирден-бир жолун айтып берген акылман Мерлиндин үнү 
кулагына угулат. Дон Кихоттун эсеби боюнча ушул күнгө чейиң бардык болгрну өзүнө-өзү беш 
эле жолу шапалак урган ат кошчу Санчонун көңүл коштугу жана мейримсиздиги жөнүндө 
ойлонду. 

Бул жөнүндөгү ой дон Кихоттун жүрөгүн бөтөнчө өйүттү. Акырындап жүрүп отуруп 
акырынча ачуусун келтирди. Бул кайгыга дагы чыдашка дарманы келбей, ал жаткан жеринен 
өйдө тура келди да, өзүнө-өзү сөз сүйлөдү: 

— «Эгерде чечкени эмне, кесе чапканы эмне—баары эле бир эмеспи» деп Гордиев түйүнүн 
кесе чапкан Александр Великий кийин бүткүл Азияны бийлеп калган сыяктуу, Дульсинея үчүн 
мен да нак ошондой кыла аламго. Ал өзү каалаган эмес эле, бирок ошондой болсо да мен 
Санчону өз колум менен сабайм. Эгерде йштин түйүнү Санчонун үч миң шапалак алуусунда 
эле болсо, анда шапалакты ага башка бирөө урабы же өзүн-өзү сабашы керекпи анда айрыма 
жок, баары эле бир эмеспи? 

Ушундай деген ойго келип дон Кихот Росинанттын ноктосун алып Санчонун жанына 
басып келди да, шымынын арчындагычын чече баштады. Бирок дон Кихоттун колу Санчого 
тиер замат эле, ал ойгонуп кетип: 

— Эмне болуп кетти? Мага тийип жаткан ким? — деп сурады. 
— Бул менмин,—деп жооп берди дон Кихот.— Мен сенин көңүл коштугуңу оңоюн деп 

жана өзүмдүн сар-санаа болгон көңүлүмдү сергитейин деп келдим. Алган милдетиңи 
орундатууга жардам берүү үчүн келдим Санчо. Дульсинея куруп өлүп жатса, а сенин кабагың 
бүркөлүп да койбойт. Бирок ашыктык оту чыдатар эмес, ошондуктан аны сактап калуу үчүн 
бардыгына даярмын. Болгун, тезирээк чечкин, анткени мен бул ээн жерде сенин куймулчагыңа 
кеминде эки миң жолу чапкым келет. 

— Жок, урматтуу таксыр, ачууңузду басыңыз,— деди Санчо; болбосо биздин үнүбүздү 
дүлөй адам да угат деп анык кудайдын өзүнө ант берем. Өзүмдү-өзүм сабайм деп берген убадам 
зордук менен эмес, өз эрким менен болушу керекко. Өзүмдү-өзүм сабоого көңүлүм келбей 
жатат, буга менин көңүлүм келгенде өзүмдү-өзүм сабайм деп берген убадам деле жетиштүү 
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болоор урматтуу таксыр. 
— Мен сенин айгкан сөзүңө ишене албайм Санчо,— деп жооп берди дон Кихот,— анткени 

сенин жүрөгүң катып калган, таш жүрөк, а сенин тегиң жаман болгону менен денең ага 
сезимдүү. Ушинтип сөз сүйлөө менен ал көжөрүп Санчонун шымын чече берди. Иштин жайы 
катуулап баратканын көргөндөн кийин Санчо Панса ыргып өйдө тура калды да өзүнүн 
таксырына асылды. Рыцарь менен ат кошчу экөө айыгышып күрөшүп калды. Акыры Санчо 
шамдагайлык кылып, бутун тосо коюп дон Кихотту жерге жыгып туруп оң тизеси менен аны 
көкүрөккө ныгырганда таксыры өйдө турмак гана түгүл, дем ала албай ынтыгып калды. Дон 
Кихоттун деми кыстыгып: 

— Чыккынчысыңбы? Сен өзүңүн кржоюнуңа жана сеньоруңа каршы кол көтөргөнүңбү? 
Өзүңө тамак берип, багып-кагып жүргөн кишиңе кол көтөрөсүңбү? — деп кыйкырып жиберди. 

— Мен эч кимге кол көтөргөн жокмун,— деп жооп берди Санчо, мен өзүмдү гана коргоп 
калып жатам, анткени мен өзүмө-өзүм сеньормун. Урматтуу таксыр, мени менен чатакташпоого 
жана өзүңдү-өзүң сабагын деп менден талап кылбоого убадаңызды бергениңизде гана мен 
сизди коё берем. 

Дон Кихот Санчонун койгон талабын орундаггы да, оюңа келип, каалаган убагыңда өзүңдү-
өзүң сабагын деп укук берип, Санчонун өзүнө гана эмес, кийиминин бир жибине да кол 
тийгизбөөгө ант берди. Санчо өзүнүн таксырын коё берди, ошентип экөө урушпай жарашып 
алышты. Бирок ошондой болсо да, бул окуядан кийин Санчо дон Кихотко жакшы ишенбей, 
дагы бир балээлер болуп кетип жүрбөсүн деп, түндүн калган жарымын өзүнүн таксырынан 
алысыраак барып уктап өткөрмөк болду. Ушул максат менен ал оолагыраак барып, чоң 
дарактын түбүнөн орун алды. Түндүн калган жарымы тынч өттү. Таң ирең-бараң болгондо алар 
бнр аз тамак ичип алышып эми жолго чыкмак болушканда дарактардын нары жагынан курал-
жаракчан адамдар көрүнүп калды. Дон Кихот меиен Санчо аяк-быягына бурулуп караганча 
болбой кырк чамалуу каракчы келип курчап калды. Алар каталон тилинде сүйлөшүп, 
атаманыбыз келгенче кыймылдабагыла деп биздин жолоочуларыбызга буйрук беришти. Рыцарь 
жөө, колунда курал-жарагы жок болчу, анткени Росинант жакын эле жерде оттоп жүргөн, ал 
эми найзасы болсо оолагыраак жерде даракка жөлөлүү турган эле, кыскасы өзүн-өзү коргоо 
чамасы келбей калды. Мына ошондуктан ал күчүмдү кези келгенде жумшаармын деп ойлоп, 
кол куушуруп, башын ийип багынып берүүнү макул тапты. 

Каракчылар эшектин үстүн аңтарып-теңтерип, Санчонун баштыгындагылардын баарын тең 
алышты; кудай жалгап герцогдон алган акчасын Санчо бел курчоосуна түйүп катып койгон эле. 
Балким, бул каракчылар бечаранын баш, аягына чейин тинтип карап олтуруп ал акчасын да 
таап алышат эле. Бирок нак ошол кезде алардын атаманы келип калды; ал отуз төрт жашка 
чамалап барып калган, өңү кара-торусунан келген, узун бойлуу, чымыр, айбаттуу адам экен. 
Астындагы минген аты аябай күчтүү ат көрүнөт, үстүнө кийгени болоттон жасалган соот, 
куруна бир эмес төрт тапанча илинип коюлган экен. Өзүнүн—«ат кошчулары»—каракчылар 
өздөрүн ушундай деп аташкан, — Санчо Пансанын бүткөн боюн тинтигени жатканын көрүп, 
ээн баштыкты токтоткула, деп буйруду. Алар дароо атамандын буйругуна баш ийишти, 
ошентип, Санчонун белбоосу аман калды. Даракка жөлөлүү турган найзаны, жерде жаткан 
калканчты жана ындыны өчүп башын жерге салып калкаланып турган дон Кихоттун өзүн көрүп 
атаман аябай таң калды. 

Дон Кихоттун жанына келип атаман төмөнкүдөй деди: 
— Капаланып, кайгырбаңыз асыл адам; сиз жапайы, каардуу адамдардын колуна эмес, 

ырайымсыздыктан көрө, жаны ачып аяп мамиле кыла турган Роке Гинарттын94 колуна туткунга 
түштүңүз. 

— Мен,— деп жооп берди дон Кихот,— бул дүйнөдө даңкыңыз таш жарган эр жүрөк Роке 
Гинарт, сиздин колуңузга түшкөнүмө кайгырыпкапаланып жаткан жерим жок. Бирок мен 
өзүмдүн камырабастыгымын натыйжасында сенин солдаттарың мени капысынан колго 
түшүргөнүн өзүмө-өзүм кечиргим келбейт. Анткени, мен өзүмө таандык болгон жортуулчу 
рыцарчылыктын уставы дайыма курал-жарак көтөрүп даяр турууну талап кылат. Сен билишиң 
керек улуу Роке, колумда найза, калканч болуп, өзүм атка минип турганымда сенин 
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солдаттарың туш келгенде оңойлук менен жеңе албайт эле, анткени менин даңкым бүт дүйнөгө 
жайылган дон Кихот Ламанчскиймин — деген менмин. 

Ушул жерден ким менен сүйлөшүп жатканын Роке Гинарт биле койду. Биздин рыцарь 
жөнүндө ал мурда эле бир эмес, бир нече жолу рыцарлардын эрдик иштерди көрсөтүшү үчүн 
кумар болушу адамды аябай өзүнө тартып, эселек кылат дегенде ишенбей, жөн эле айтылган 
сандырак сөз деп эсептеген болчу. Мына ошондуктан мурда кулагы менен уккандарын, азыр өз 
көзү менен көрүү ал үчүн кызык болду. 

— Эр жүрөк рыцарь — деди ал, өзүңүздүн камырабастыгыңызга ачууланбаңыз. Анткени 
бул сыноо—жакшылыкка алып бара турган гана жол болушу мүмкүн. Жараткандын эрки 
колунда эмне кылам десе өзү билет, ошондуктан ал дайыма бактысыздарга бакыт берет, 
жыгылгандарды өйдө тургузат жана бечараларды байытат. 

Роке Гинарт сөзүн айтып бүтө электе эле, ага жол менен кетип бараткандарга жана өтүп 
бараткандарга көз салып карап турууга милдеттүү болгон күзөтчү чаап келди. 

— Сеньор, Барселонага баруучу жол менен көп эл келатат,— деди ал. 
Роке андан: 
— Алар кандай адамдар экен, бизди издеп жүргөндөнбү же биз издеп жүргөндөрдөн бекен? 

— деп сурады. 
— Биз издеп жүргөндөрдөн—деп жооп берди күзөтчү. 
— Андай болсо кечикпей баргыла да,— тезинен аларды мында алып келгиле. Бир да адам 

колуңардан чыгып качып кетпесин, ошо жагына сак болгула —деди Роке: 
— Ат кошчулары анын айтканы боюнча шашкалактаган бойдон келаткан кишилерди тосуп 

чыгышты, аерде дон Кихот, Санчо жана Роке үчөө гана калды. Роке дон Кихотко кайрылып 
төмөнкүдөй деди: 

— Биздин башыбыздан өткөрүп жаткан турмушубузда, жана кылган ишибиз, ошону менен 
бирге жүргөн-турганыбыз сеньор дон Кихотко башкача болуп көрүнөр. Чынын айтсам, биздин 
кылып жаткан ишибизден опурталдуу жана коркунучтуу иш жок деп эсептейм. Мен туулгандан 

көңүлчөөк жана момун адаммын. Бирок душмандарым мени катуу маскаралагандыгы, өч 
алуу сезимин туудуруп, өзүмдүн жакшы касиеттериме карабастан опурталдуу ишке 
кийлигишип жана бул иштен баш тарткын деп өз акылым өзүмө айтып жатса да, ушундай 
турмушту улантып жатам. Ушинтип бир кылмыш экинчисинин артынан улана берет. Бир күнөө 
экинчисин ээрчитет. Акыры ошентип сезимимдин бардыгы чаташып кетти, ошондуктан мен 
өзүмдүн гана көргөн кордугум үчүн эмес, бөлөк-бөтөндүн көргөн кордугу үчүн да өч алып 
жатам. Бирок, мен адашуунун баткагына белчемден батып калсам да, андан деги түбүндө 
кутулуп чыгамго деген үмүттөн айрылган жокмун. 

Дон Кихот Рокенин бул акылдуу айткан сөздөрүн айран-таң калуу менен укту. Ушундай 
акыл-эстүү сөз сүйлөгөн адамдардын ичинен — киши өлтүрүп, тоноп алууну кесип кылган 
адамдар чыгат деп эч убакта ойлогон эмес. 

— Сеньор Роке,—деди ал,—өзүнүн дартын өзү билүү жана врачтын дарысын ичүүгө даяр 
туруу — бул оорудан айыгуунун башталышы болот. Сиз өз илдетиңизди өзүңүз билип 
турганыңыздан кийин, асман, же башкача айтканда ырайымдуу алда таала сизге дары жиберет, 
ал дары сизди дароо эмес, акырындык менен айыктырат. Эселек күнөкөрлөргө караганда, акыл-
эстүү күнөкөрлөр өздөрүнүн жиберген каталарын ондоохо жакын турат. Сиз өзүңүздүн 
сөзүңүздө бир топ акыл айттыңыз, ошондуктан мен сизге: кажырдуу болуңуз жана уят-
сыйытыңызга дарт болуп жабышкан илдетиңизден айыгасыз, андан үмүтүңүздү үзбөңүз деп 
айтмакчымын. Эгерде сиз күнөөңүздөн тез айрылгыңыз келсе, анда мени менен жүрүңүз. Сиз 
жортуулчу рыцарь болуп аласыз. Бул наамга байланыштуу болгон азап-тозоктун бардыгы тең, 
сиздин кылган күнөөңүздү кечирип бейишке баруучу жолду тазалайт. 

Нак ошол кезде, олжого жиберилген каракчылар жетип келишти. Алар: аскерче кийинген 
эки атчан кишини, жөө-жалаң келаткан эки сопуну, атчан, жөө болуп алты кызматчысы узатып 
келаткан, ичинде бир нече аял бар чүмбөттөлгөн арабаны, жана качыр айдоочу эки немени 
айдап жетип келишти. Каракчылар айдап келишти да, анан өздөрү мындай боло беришти. Улуу 
Роке Гинарт качан сүйлөөр экен дешип, жеңгендер да, жеңилгендер да сөз сүйлөшүп күтүп 
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турушту. Ал алиги эки атчан аскерден, силер кимсиңер, кайда барасыңар жаныңарда канча 
акчаңар бар деп сурады. Аскердин бири: 

— Сеньор, биз испания армиясынын капитаныбыз, биздин отрядыбыз Неаполдо турат; 
Сицилияга баруучу галералар турган Барселонаны көздөй баратабыз; бизде бар болгону эки жүз 
же үч жүз эскудо. Бизге ушул эле акча жетишет, өзүбүздүн тагдырыбызга иренжибейбиз, 
анткени үйүлүп жаткан алтын акча жөнүндө ойлоо бечара солдаттын эсинен чыгып кетет. 
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Ушундай суроону Роке сопуларга да берди. Сопулар болсо: биз Римге баратабыз, бизден 

көп эле болсо алтымыш реал табылат деп жооп беришти. Акырында Роке, тиги чүмбөттөлгөн 
арабанын ичинде отурган айымдар кимдер, жана алардын канча акчасы бар деп сурап калды. 
Буга атчан кызматчыларынын бири: 

— Бул чүмбөттөлгөн арабада менин сеньорам, Гиомар де Киньонес олтурат, ал Неаполдун 
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жогорку судьясынын аялы, анын жанында кичинекей кызы жана кызматчы аялдары бар; аларды 
алты кызматчы узатып келатат, ал эми акчасы болсо алты жүз эскудо — деп жооп берди. 

— Демек,— деди Роке Гинарт,— жолоочулардын баарыныкы бириккенде тогуз жүз эскудо, 
алтымыш реал экенго. Менин алтымышка жакын солдатым бар. Ар бир адамга канчадан келет 
экен, көрөлүчү, мен эмнегедир эсептен жаңылып жатам. 

Муну уккандан кийин каракчылар: 
— Жашасын Роке Гинарт, сиздин өлүмүңүздү тилеп жүргөн шүмшүктөрдүн тилегине 

каршы болсун! 
Каракчылар түк калтырбай акчаларын карактап алганы жатканын көргөндөн кийин, аскер 

адамдардын кабактары бүркөлдү, жогорку судьянын аялы капаланды, сопулардын өндөрү да 
кубарыңкы тартты. Кысылган түрдө Роке дагы бир минутча аларды кармап турду да, анан бута 
атым жерден караса да биле албай тургандай кылып алардын көңүлүн көтөрүү үчүн аскерлерге 
кайрылып төмөнкүдөй деди: 

— Сеньор капитандар, сиздер ырайымдуулук кылып мага алтымыш эскудо карыз бере алар 
бекенсиздер? Ал эми отрядымдагы адамдарымды канааттандырышым үчүн жогорку судьянын 
аялынан сексен эскудо сурайм. Анан ошондон кийин баарыңар тең эле эч нерседен коркпой 
сапар чеге берсеңиздер болот. Эгерде жолдо баратканда менин отрядымдын башка бир 
адамдары кокустан кездешип калып сиздерге жамандык көрсөтүп койбосун үчүн колуңуздарга 
сактап кала турган кагаз берем. Мен солдаттарга, аялдарга жана балдарга эч убакта запкы 
көрсөткөн эмесмин. 

Эки капитан экөө тең, өз акчаларын өздөрүнө калтырып жоомарттык кылгандыгы жана 
адамгерчилик көрсөткөндүгү үчүн Рокеге эчен сонун сөздөр менен алкыш айтышты. Сеньора 
Гиомар де Киньонес болсо арабадан ыргып түшүп Улуу Рокенин колу-бутун өпкүсү келди эле, 
бирок ал ага уруксат эткен жок, кайта анын ордуна менин оор кесибимдин адаты боюнча 
силерге көрсөткөн зордук-зомбулугум үчүн кечирип коюңуздар деп өтүндү. Жогорку судьянын 
жубайы дароо сексен эскудо санап бергин деп кызматкерлеринин бирине буйруду, ал эми 
капитандар болсо өздөрүнүн алтымыш эскудосун беришти. Сопулар да өздөрүнүн тыйын-
тыпырларын бермекчи болуп даярданышты эле, бирок Роке аларга акча берүүгө убараланбай 
эле коюдуздар деди да, анан өздөрүнүн адамдарына кайрылып сөз айтты: 

— Мына бул акчадан ар бириңер эки эскудодон аласыңар, ал эми калган жыйырманын 
ичинен онун сопуларга беребиз, калган онун болсо бул окуяны жакшы сөз менен айтып эстеп 
жүрсүн үчүн мыиабу рыцардын ат кошчусуна беребиз. 

Андан кийин кат жазуу үчүн Рокеге кагаз, карандаш алып келип беришти. Роке болсо кагаз 
жазып жолоочулардын колуна берди. Колго түшкөндөр менен коштошуп туруп Роке аларды 
бошотуп жиберди, алар каракчылардын атаманынын айкөлдүгүнө, келбеттүүлүгүнө жана кулак 
угуп, көз көрбөгөндөй кылып иштеген ишине айран-таң калышып жол тартышты. 

— Биздин капитанга каракчы болгондон көрө, сопу болсо жакшы жарашаар эле,— деп 
күңкүлдөп калды. Өзүнүн жолдошторуна кайрылып ат кошчулардын бирөө. — Эгерде ал 
жоомарт болгусу келсе, анда өзүнүн менчиктүү акчасын төгүп-чача берсин. 

Бечара бул сөздү катуу айтып салгандыктан Роке аны угуп калды. Кылычын кынынан 
сууруп алып, тайманбай сүйлөгөн каракчынын башын жара чаап: 

— Оозуна ээ боло албаган шүмшүктөрдү ушундайча жазалайм!— деп кыйкырып койду. 
Бардыгы тең коркуп селейип туруп калышты. Эч кимиси ооз каптырып сөз сүйлөгөн жок, 

атаман да унчуккан жок. 
Роке, окчунураак жерге барып, Барселонадагы өзүнүн досуна кат жазды. Ал катында, эл 

оозунда айтылып жүргөн жортуулчу рыцарь даңкы таш жарган дон Кихот Ламанчский менен 
кезиктим деп жазылган. Роке өзүнүн катында дагы: бул дүйнө жүзүндөгү барып турган 
тамашакөй жана акыл-эстүү адам деп кошумчалаган, анан төрт күндө, атап айтканда, касиеттүү 
Иоанна  
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Крестителдин майрам күнүндө курал-жаракчан Росинантка мингизип алып, ат кошчусу 
Санчо Пансасы менен Барселонанын суу жээгиндеги көчөсүнө алып барам деп убадасын 
берген. 

Роке бул катын өзүнүн ат кошчуларынын бирине тапшырды ал болсо каракчылык кийим-
кечегин чечип таштап, дыйкан болуп кийинип алып Барселонага жетип барат да, ал катты 
тийиштүү адамга берет. 

Ишинин баарын тең бүткөндөн кийин Роке, дон Кихотко сизди мен мейманым деп 
эсептейм, ошондуктан бизди ээрчип жүрүңүз деди. Рыцарь атаман менен үч күн бирге болду. 
Бирок ал аны менен үч күн эмес, үч жүз жыл бирге болсо да, каракчылардын турмушуна айран-
таң кала берер эле. Алар бир жерге барганда ойношуп, экинчи бир жерде тамак ичишет; бир 
кезде алар кимден качканын билишпей дыркырай беришет, бир кезде алар эмне куткөнүн 
өздөру билбей саргайып кутө беришет. Тыным албай эле туш-туш жакка чалгынчыларды 
жиберишип, сакчылардын айткан кабарларын угуп, мылтыктары аз болсо да, алардын билигин 
үйлөй беришчү, бирок көпчүлүгүнүн колунда чакмак менен чагып от алдыруучу тапанча бар 
эле. Рокенин өзү дайыма бир жакка жок болуп кетчү эле. Ал өзүнүн ат кошчуларынан ар дайым 
жашырынып жүрчү, эч бир жан билбеген жайларда, үңкүрлөрдө болчу. Барселонанын вице-
королунун указдарында Рокени өлтүргөн же кармап берген адамга акчалай ири сыйлык 
жарыяланган, ошондуктан дайыма сагызгандай сак болуп жүргөн: өзүмдүн жан-жөкөрлөрүм 
өлтүрүп коёбу, же адилет сотко кармап береби деп дайыма чочулап жүрөт экен, чыны анын 
көргөн күнүнө адамдын боору ооруйт. 

Акыры Роке, дон Кихот, Санчо дагы ат кошчу алты киши менен адам жүрбөгөн, жашыруун, 
жалгыз аяк жолдор менен Барселонага кирип барышты. Алар касиеттүү Иоаннанын майрам 
түнүндө дарыяны бойлогон көчөгө жетишти. Ушуерге келгеиде Роке, дон Кихот жана Санчо 
менен кучакташып, (өзүнүн убада кылган он эскудосун Санчого эми берди) бири-бирине нечен 
алкыш тилек сөздөрдү айтышып туруп коштошту. 

Роке кетти, ал эми донКихот болсо Росинанттын үстүнөн түшпөй таңдын атышын күттү. 
Чыны көп кечикпей эле чыгыш жактан таң да атты, нак ошол кезде көз ачып-жумгуча болбой 
барабандардын жана коңгуроолордун үнү кулак тундуруп жолоочуларды кубандырды, булар 
балким шаар жактан келаткан окшойт, «Эй, мындай болгула! Жол бергиле! Жол бергиле!» 
деген үндөр чыкты. Нак ошол мезгилде таң чолпону чегинип күнгө орун берди, ал кичинекей 
калканчтай болуп, бир аздан кылтыйып көрүнө баштады. 

Эми дон Кихот менен Санчонун көзүнө жаркырап жаткан деңиз көрүндү, алар мындай 
деңизди эч убакта көргөн эмес болчу. Деңиз аларга аябай зор, учу-кыйры жоктой, өздөрү 
туулуп өскөн Ламанчадагы Рундера көлүнөн алда нече чоң болуп көрүндү. Деңиз жээгинде 
калактуу кемелер турган экен. Сууга тиер-тийбес болуп кылкылдоо менен үстүндө миңдеген-
сандаган белгилер илинип, байрактары желбирейт, калактуу кемелер турган жактан эртең 
мененки аба салкын, назик экенин билдирип, жоокерлик күүлөрдү ойногон чоорлордун жана 
сурнайлардын үнү чыкты. Дароо эле калактуу кемелер козголду; ал кемелер деңизде болчу 
салгылашты көз алдыга элестетишип, өздөрүнүн багытын өзгөртүп кээде бир-бирине жакындай 
калышып, кээде алыстап кетип жатышты; ошол кезде жасанып кийинген, оргуштап турган 
аттарды минген бир топ адам жээкке келип калышты. Кемедеги солдаттар тыным албай 
мылтык атып жатышты, аларга шаардын коргондоруна орношкон отряддар жооп берип жатты, 
оор артиллериянын аткандагы жер силкинткен добушуна, кемелердеги замбиректер жооп 
берүүдө. Көңүл көтөрүп турган деңиз, жадырап-жайнап, шаттыкка бөлөнгөн жер бети, 
замбиректен чыккан түтүндү бир аз жыты бар тунук аба, адам баласынын көңүлүн көтөрүп, 
элиртет. Санчо, деңиздин бул гиганттарынын мынчалык тез жүргөнүнөн айран-таң калып 
түшүнбөй маневрдеп жүргөн кемелерге оозун ачып карап турду. Ошол кезде жасанып кооз 
кийинип алышкан бир нече атчан киши кыйкырык, чуу салып дон Кихот айран-таң болуп карап 
турган жерге келишти. Алардын бири— алиги Рокеден кат алып келген эме, үнүн бийик 
чыгарып дон Кихотко сөз айтты: 

— Жортуулчу рыцарчылыктын атак-даңкы, жол көрсөтүүчү жылдызы жана компасы 
болгон рыцарь биздин шаарга кош келипсиз! Келиңиз, эр жүрөк дон Кихот Ламанчский! 
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Дон Кихот буга жооп кылып, бир ооз да сөз айткан жок, атчан адамдар да анын жообун 
күткөн эмес эле. Алар айланып, ары-бери чапкылап олтуруп, дон Кихоттун айланасын ат 
чабыштай кылып жиберишти, дон Кихот Санчого кайрылып: 

— Көрдүңбү Санчо, биз жөнүндөгү атак-даңк Барселонага чейин жетиптир. Бул адамдар 
бизди дароо тааный коюшту—деди. 

Дон Кихотко салам берип, куттуктаган алиги атчан эме, дагы чаап келип сөз айтты: 
— Урматтуу сеньор дон Кихот, бизди ээрчип жүрүңүз, биз бардыгыбыз сиздин 

кызматчыңызбыз жана Роке Гинарттын ак ниеттүү досубуз. 
Дон Кихот буга төмөнкүчө жооп берди: 
— Сеньор кабальеро, эгерде айкөл Роке Гинарт, сиздин жакшы досуңуз болсо, анда сиздин 

кичипейилдигиңиз, кеңпейил ал адамдын кичипейилдигинин өз кызы, же карындашы болотко. 
Мени өзүңүз каалаган жакты көздөй алып бара бериңиз, анткени бөтөнчө сизге кызмат кылуу 
жагына ыңгайланып турган кезде менде сиздикинен башка эрк жок; 

Дон Кихоттун бул сөзүнө атчан киши андан жакшы сөздөр менен жооп берди. Анын 
жолдоштору биздин рыцарды курчап алышып сурнайды чалып, барабандарды ойнотуп шаарды 
карай жөнөштү. 

Дон Кихот менен Санчо таң-тамашага бөлөндү, музыкалар ойнолуп шаардын башкы 
көчөлөрү-менен өттү, толгон эл аларга таңыркап карап жатышты, ал эми көчөдөгү балдар болсо 
ар түрдүү тамаша сөздөрдү айтып кыйкырып коюшуп, алардын артынан чуркашты. Акыры эң 
сонун, ичи кенен-кесири болгон бир үйгө туш келишти, бул үй деңиз жээгинде эпилдеп-
жепилдеп урматтап жатып биздин досторубузду тосуп алган кабальеронуку экен. Ал кабальеро 
абдан бай жана атактуу адам болсо керек; анын аты-жөнү дон Антонио Морено экен. 

Дон Кихотту эбин таап үйүнө чакырып келип эми биздин рыцардын эселектигин канткенде 
кызыктуу кылып ашкерелесем деп ошол жөнүндө ойлонуп калды. Минтип ашкерелеген кезде 
дон Кихоттун зыян тартып, жезапкы жеп калышын каалаган жок. Ыгы жок жаман оюн адамдын 
этин оорутуп жибере турганын жана өт жарылып кеткенче тамашалоонун пайдасы жок экенин 
ал жакшы биле турган. Мына ошондуктан мунун бардыгын кантип иштөө керек деп жакшылап 
ойлонуп калды да, анан үстүңүздөгү соотторуңузду чечинип, алыс жолдон кийин жуунуп-
тазаланыңыз деп дон Кихотко сунуш кылды. Дон Кихот өзүнүн жаңы досунун айтканын 
орундап бир аз эс алгандан кийин дон Антонио аны бүт элге жана маймыл көргөндө тиктеп 
таңыркап карап калчу балдарга көрсөтүү үчүн, өз үйүнүн балконуна алып чыкты, ал балкон 
шаардагы чоң көчө жагында экен. Жанагы атчан адамдар өздөрүнүн майрамын көрктөндүрүү 
үчүн эмес, дон Кихот үчүн гана кийим-кечектерин чечкенсип, дон Кихоттун көз алдында дагы 
ары-бери чапкылашып, аттарын ойкуштатышты, Санчо абдан кубанды, дагы кандайдыр бир 
сыйкырчылыктын күчү менен герцогдун сепилине туш келип калгандай сезилди. 

Бул күнү дон Антонионун үйүндө бир топ досу мейман болуп жатышкан эле, алар да 
жортуулчу рыцарь катарында мамиле кылышып, дон Кихотту өтө урматташты; ал дон Кихот 
болсо буга мас болуп сыймыктанып, өзүнүн эмне болгонун билбей калды. Санчонун тамаша 
сөздөрү өтө орундуу чыгып жатты, ошондуктан жеке эле кызматкерлер эмес, угуп 
тургандардын бардыгы тең Санчонун оозун карап калышыптыр. Эл столдун айланасынан орун 
алган кезде дон Антонио Санчого мындай деди: 

Урматтуу Санчо, арасына тооктун эти салынып бышырылган татгуу самсаны жана 
фрикаделькини жакшы көрө турганыңызды жана кардыңыз тойгондон кийин калганын койнуна 
тыгып жатып алат деп укканбыз. 

— Жок сеньор, бул жалган кеп,— деп жооп берди Санчо,— мен өтө таза адаммын жана 
соргок да эмесмин. Кээде биз бир ууч тобурчак же мисте менен оокат кылып канааттанып бир 
жумага чейин жүрө берчүбүз, аны менин таксырым дон Кихот деле жок дебейт. Жортуулчу 
рыцардын ат кошчусу кээде кыйынчылыкка учурай берет. Эгерде уйду алгандан кийин жипке 
жүгүрсөм, мени ким күнөөлөй алат, мен муну менен, — алдыма келген тамакты ылгабай жей 
берем дегим келет. Мени кимдир бирөө шалакы жана соргок деп айта турган болсо, анда ал чоң 
каталашат, эгерде биерде олтурган сеньорлорду урматтабай турган болсом анда мен анын 
айтканынан ашырып жиберер элем. 
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— Чыны, — деди дон Кихот, — тамак-аштын үстүндө тазалыктуу жана мээли тойгон 
адамдай болуп олтургандыгы мактоого ылайык, мунусу өсүп келаткан жаш муундарга эстелик 
калтыруу үчүн колодон жасалган тактайга жазып калтырууга татыктуу. Чыны, карды ачканда 
бир аз соргок  
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болуп көрүнөт, анткени анда ал шамдагай жана эки жаагы тең бирдей кыймылдайт; бирок ал 
өзүн тыкан, таза кармайт, ал губернатор болуп турганда жүзүм менен анарды вилка менен 
жеген болчу. 

— Эмне дейсиз! Санчо губернатор болду беле? — деп кыйкырып жиберди дон Антонио. 
— Ооба, мен Баратария аралынын губернатору болгом — деп жооп берди Санчо. Мен ал 

аралды он күнү башкарып, ыракаттанып моокумду кандыргам. Ошо он күндүн ичинде жаным 
жай таппады, анан ар кандай губернаторлукту жек көрүп калдым; мен ал жактан өзүм качып 
чыктым, жер түбүндөгү зынданга түшүп кетип, деги бир кудай сактап аман калдым. 

Дон Кихот Санчонун губернаторлугунун бүт тарыхын толук айтып берди, олтургандар 
анын сөзүн абдан таң калуу менен угуп отурушту. 

Ошол эле күнү кечинде: соот-шаймандарыңызды таштап коюп, үйдө кие турган кийим 
менен, үстүңүзгө киши эмес, муз эрип кете турган сары ноотудан тигилген чепкен жамынып, 
атка минип алып шаарды кыдырып чыгалы деген ой-пикир дон Кихотко айтылды. Ар кандай 
алакет менен Санчону үйдөн чыгарбас үчүн кызматчыларга буйрук берилген. Дон Кихот 
Росинантка эмес, жарак-жабдыгы келишкен бийик качырга минип баратты. Рыцарга чепкен 
кийгизип, дон Кихотко билгизбей, анын аркасына чоң-чоң арип менен: «дон Кихот 
Ламанчский» деп жазылган, жалтырак кагазды илип коюшуптур. Бул сейилдикте жүргөн убакта 
жолдон өтүп бараткан адамдардын көңүлү бул жазууга абдан түштү, алар: «дон Кихот 
Ламанчский» деп угуза окуп жатышты. Муну уккандан кийин дон Кихот абдан кубанды жана 
ушунчалык көп адамдын баары тең жакшы таанышынан бетер аты-жөнүн атап жаткандыгына 
айран-таң калды. Жанында бирге бастырып келаткан дон Антониого кайрылып, дон Кихот 
төмөнкүдөй деди: 

— Жортуулчу рыцарлардын атак-даңкы кандай күчтүү экенин карап көрүңүзчү сеньор дон 
Антонио. Ушу шаарга кирерим менен эле мурда эч убакта көрбөсө да элдиң бардыгы тең, 
балдарына чейин мени биле тургандыгына көзүм жетти! 

— Сеньор дон Кихот бул айтканыңыз ырас,— деп жооп берди дон Антонио,—алоолонгон, 
жалынды жашырып-жабууга же калкалап калууга болбойт эмеспи, ошондой эле адам 
баласынын көрсөткөн эрдиги, дареги жок кала бербейт; ал эми жоокерчилик менен жеткен 
эрдик, калгандарынын бардыгын тең жеңет жана басып кетет. 

Бир гана тырмактай окуя бул сейилдикти аз жерден бүлдүрүп жибере жаздады. 
Кастилиялык бир адам дон Кихоттун аркасындагы жазууну окуп алып, мындай деп катуу 
кыйкырды: 

— Шайтан баскыр дон Кихот Ламанчский! Жонуңа жамгырдай жаап тийген, сан жеткис 
соккулардан кийин бир аз дем албай биякка кантип келип жеттиң? Сен келесоосуң да. Эгерде 
сен өзүңдүн үй-жайыңда олтуруп акырын билинбей келесоолук кылсаң, анда анчалык деле 
эчтеке болбойт эле; бирок сен жолдон жолуккандардын жана сүйлөшкөндөрдүн бардыгын тең 
акмак кылып же жолунан адаштырып жиберүү колуңан келет: мына бул сени ээрчитип 
бараткан сеньорлорго карасак эле жетишет. Келесоо үйүңө кайт. Чарбаңы колго ал, аялыңа 
жана балдарыңа көз бол, акылыңан адаштырып, келесоо кылган акмакчылыкты койгун. 

— Ардактуу адам, жолуңуз менен бара бериңиз,— деди дон Антонио,—биз сизден акыл 
сураганыбыз жок, ошондуктан аны бизге таңуулабаңыз. Сеньор дон Кихот Ламанчскийдин 
акыл-эси өзүндө, аны ээрчитип бараткан биз да акмак эмеспиз. Эрдик кай жерден жолукса да ал 
урматка ээ болот. Куюшканга кыпчылбай өз жөнүңүз менен кете бериңиз! 

— Таксыр, мен жерге кирип кетейин, сиз каталашып жатасыз — деп жооп берди 
Кастилиялык адам,— Бул кекирейген эмеге акыл айтуу, муштум менен бычакты мизге 
ургандык менен бирдей, бирок мындай акылы сергек адамдын жортуулчу рыцарлар жөнүндөгү 
сандырактын баткагына батып кеткендигине адамдын ичи күйөт экен. Эгерде бүгүндөн баштап 
сураса да бирөөгө кеңеш беретурган болсом (Мафусаилдин жашына жете жашасам да) анда 
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өзүм да жана укум-тукумга чейин жердин жети катарына кирип кетели! 
Кеңеш берген алиги адам жолуна түштү, ал эми сейилдик болсо улантыла берди. Бирок 

сейилдиктин аяк ченинде алардын айланасына балдар жана иштебей бекер жүргөн адамдар 
быкылдап чогулуп алышты, ошондуктан дон Антонио дон Кихотко билгизбей туруп 
аркасындагы илинип турган жазууну алып таштоого аргасыз болду. 

Түн киргенден кийин бардыгы тең үйлөрүнө кайта келишти. Анда кече болгону жаткан эле. 
Дон Антонионун аялы—тектүү жердин кызы эле, ал өтө шайыр, сулуу жана акыл-эстүү болчу,  
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ошол аял келген мейманды урматтоо үчүн жана анын болуп көрбөгөн укмуштуу келесоолугун 
көрүп кызыкка батуу үчүн өзүнүн нөкөрлөрүнүн бир нечесин чакырды. 

Бул чакырыкты алар кубанып кабыл алышып, дүр-дүйнө коюлган кечкитамакты ичип 
бүткөндөн кийин кечки саат ондо бий башталды. Келген айымдардын ичинен экөө аябай шок 
жана шайыр болуп чыкты, алар оюнкарак жана көңүл оорутпаган тамашаларды ойлоп тапканга 
чебер эмелер экен. Алар биз менен бийле деп жаны-манын койбой жадатып олтурушуп, акыры 
дон Кихотту өлөөрчө чарчатышты. Сөөгүнөн башка эчтекеси жок, турнадай куркуюп упузун 
болгон бул сары куйкул сөлөкөт көзгө өзүнчө бир укмуш көрүнөт. Айымдар анын артынан 
калбай аракет кылып жүрүштү, дон Кихот өтө сыпайыгерчилик кылып, алардан бөлүнүп 
чыгууга катуу аракет кылды. Бирок алардын калбай ээрчип жүргөнүн көрүп, биздин рыцарыбыз 
чыдай албай, катуу кыйкырып жиберди: 

— Fugite, partes aiversae!§§§ маземди албай, жайыма койгула. Айымдар, башка жигиттерди, 
мырзаларды издеңиздер. Менин эт жүрөгүмдүн ээси ченде жок Дульсинея Тобосская башка 
бирөөнүн мени ээлеп алышы жөнүндөгү ойго жол бербейт. 

Ушул сөздөрдү айтты да, анан абдан шайы оогандыктан залдын ортосуна келип жерге 
олтура кетти. Көтөрүп барып төшөккө жаткыргыла деп дон Антонио буйрук кылды. Санчо 
ошол замат таксырынын жанына чуркап келди да, колун булгап, катуу кыйкырып сөз сүйлөдү: 

— Сеньор кожоюн сиз эмне үчүн бийге түштүңүз эле? Эр жүрөктөрдүн баары эле бийлей 
билиши керек, жортуулчу рыцарлардын бардыгы тең жакшы бийчи болушу тийиш деп 
ойлойсузбу? Эгерде сиз антип ойлосоңуз, анда ишенип коюңуз, катуу жаңыласыз: эң сонун 
кылып бийлегенден көрө, дөөнү өлтүрүү опоңой деген адамдар да бар. Эгерде биздин 
кыштактын бийи болсо, анда бир жөн эле, сиздин ордуңузга бийлеп берет элем, анткени мен 
өтө жакшы так-текедей секирип бийлейм; бирок бул байлардын бийин такыр билбей койдум. 

Санчонун бул айткан сөздөрү меймандардын бардыгын тең күлдүрдү. Анан ал өзүнүн 
таксырын төшөккө жаткырды да, бийлеп жүрүп суук тийгизип албагандай эле деп чочулап туш-
тушунан кымтылап койду. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§§§ Жоголгула, зордукчулар! (чиркөө каргышы, латын) 
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55-Г Л А В А. Мында дон Кихоттун Ай Нуру деген рыцарь менен 
кездешкендиги жөнүндө жана андан кийин эмне болгондугу жөнүндө 

баяндалат 
 
Кечеде болгон окуядан бир нече күн өткөндөн кийин дон Кихот соотун кийип, курал-

жарагын асынып алып деңиздин жээгине сейилдикке чыкты: жасанганым—соотум, эс 
алганым—кан майдан деп кайта-кайта кайталап айтканды жакшы көрчү. Рыцарь деңиздин 
салкын абасын жыттап, жээкти кыдырып жай-баракат бастырып келатты, бир оокумда нак 
өзүндөй эле жыш куралданган бир рыцардын тосо чаап келатканын көрдү. Анын калканчынын 
бетинде Айдын сүрөтү бар. Сөз угула турган жерге жакындап келип, дон Кихотко кайрылып 
туруп, рыцарь үнүн бийик чыгарып төмөнкү сөздөрдү сүйлөдү: 

— О атак-даңкы чыккан рыцарь, адамгерчилик артыкчылыгыңызды кошуп алиге эч ким 
ырдабагаи дон Кихот Ламанчский сенин бет алдыңда турган Ай Нуру деген рыцарь экенин 
билип койгун. Менин көрсөткөн укмуштуу эрдигим жөнүндөгү даңк сиздин кулагыңызга 
жеткендир—деп ишенем. Бүгүн мен биерге сени менен салгылашуу үчүн жана кандай гана 
болбосун менин айымым сенин Дульсинея Тобосскаяндан ашып түшкөн ааламда жок сулуу 
экенин таанытууга мажбур кылуу үчүн келдим. Эгерде сен дароо эле бул чындыкты моюнуңа 
алсаң, анда өлүмдөн кутуласың, а мени киши өлтүрүү эмгегинен куткарасың. Бирок, сен мени 
менен, салгылашып жеңилип кала турган болсоң, анда мен эмне десем ошону орундатып, 
көзүмдүн агы менен тең айланасың. Анда мен: колуңдагы курал-жарагыңды ташта, окуяларды 
издеп сандалып жүрбөй андан баш таргкын, өзүвдүн кыштагывды көздөй жол тарт дейм. 
Кыштагыңа баргандан кийин өзүңдүн чарбаңдын пайдасы жана жаныңдын амандыгы үчүн 
колуңа кылыч албай бир жыл бою тыптынч жана үзүрлүү өмүр сүрөсүң. Эгерде сен мени жеңип 
ала турган болсоң, анда башымды алып таштасаң да болот, жана сенин атак-даңкыңы дүңгүрөтө 
турган менин даңкым астымдагы атым менен бирге, үстүмдөгү кийип турган соотум, 
колумдагы курал-жарактарым сенин карамагыңа өтөт. Кандай кылсаң да сага пайдалуу болот, 
ошону ойлон. Мен жоопту дароо күтөм, анткени бул ишти бүгүн эле бүтүрмөкчүмүн. 

Дон Кихот Ай Нуру рыцарынын текебердүүлүгүнө айран-таң калды. Дон Кихот жай-
баракат гана кекирейип туруп, намысын алдырбай жооп кайтарды: 

— О Ай Нуру деген рыцарь сиздин эрдигкңизди мен ушул күнгө чейин эч уккан эмесмин, 
айдай сулуу Дульсинеяны сиздин эч убакта көрбегөнүңүз үчүи ант берүүгө даярмын; анткени 
эгерде сиз аны көргөн болсйңуз, анда мени салгылашка чакыруудан сактанаар элеңиз; аны бир 
жалт карап алгандан кийин эле дүйнө жүзүндө Дульсинеядай сулуунун болбогондугуна жана 
болууга да мүмкүн эместигине ынанат элеңиз. Ошондуктан сизди калп айтасыз дебестен, 
каталашып жатасыз деп гана айтмакчымын. Мен сиздин чакырыгыңызды кабыл алам, бирок 
койгон шарттарыңыздын бирөөнөн башкасынын бардыгын тең кабыл алам; сиздин көрсөткөн 
эрдигиңиздин даңкына мен муктаж эмесмин, өзүмдүкү эле жетишет. Ошентип эми ишти  
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кечеңдетпей, тезирээк баштайлы. Мына ушул талаадан өзүңүзгө жаккан жерин тандаңыз, 
адилет ким жагында экенин кудай өзү чечсин. 

Булар ушинтип жаткан кезде бастырып өтүп бараткан бир нече кабальеролор Ай Нуру 
рыцарына көңүл буруп калышты. да, дон Кихоттун башына каран түн түшүп жатканын биле 
коюшуп, ал жөнүндө дароо барып дон Антониого кабар кылышты. 

Дон Антонио деңиздин жээгин көздөй шашылды да, жекеме-жеке салгылаша турган жерге, 
дон Кихот Росинанттын башын буруп  салгылашка качырып кире турган жерди ээлеп жаткан 
нак ошол мезгилде келип жетти. Эки рыцарь бирин-бири качырып кирүүгө даяр 
тургандыктарын көргөндөн кийин дон Антонио алардын ортосуна келип тура калды да, мындай 
коркунучтуу согушка киргидей силерге эмне болду депсурады. Ай Нуру рыцары экөөбүздүн 
ортобузда сулуулук жөнүндө талаш бар деди да, анан дон Кихоттун айткандарынын бардыгын 
тең кыскача кайталап айтып берди, ошону менен бирге экөөнүн жекеме-жеке салгылаш үчүн 
кабыл алган шарттарын да эстей кетти. 

— Сеньорлор, — деди дон Антонио,—эгерде талашыңарды башкача жол менен чече 
албасаңыздар, эгерде сеньор дон Кихот сиз да, Ай Нурунун урматтуу рыцары сиз да 
бириңиздикин бириңиз жөнөтпөй турган болсоңуздар, анда алданын жардамы менен 
урушуңарды баштай бериңиздер. 

Мындан кийин биздин рыцарыбыз өзүн алда таала менен Дульсинеяга тапшырып туруп, 
(анткени согушка киреринде ал дайыма ушундай кылчу) атын күүлөнтүп качырып сала берүү 
үчүн ал бир аз нары бастырды, анын жоосу да дал эле ошондой кылды; кол салуу үчүн 
сурнайдын үнүн же башка бир согуштук сигналды күтпөстөн эле, экөө тең бир мезгилде 
аттарынын оозун коё беришип, бири-бирине каршы чаап жөнөштү. Бирок, чоочун эменин аты 
Росинанттан күлүк экен, ошондуктан Ай Нуру рыцары найзасын сунбай эле аттын күчү менен 
келип дон Кихотко бир тийди да (балким ал найзасын тим эле өйдө көтөрсө керек) дароо эле 
Росинантты жыга урду, биздин рыцарыбыз ат-маты менен жерге кулап түштү. 

Ай Нуру рыцары шашып-үшүп аттан түшүп дон Кихотко чуркап барды да, найзасын анын 
алкымына такап туруп, үнүн көтөрүңкү чыгарып: 

—Сиз жеңилдиңиз рыцарь, эгерде биздин жекеме-жеке салгылашыбыздын шартгарын 
орундатууга макул болбосоңуз анда сиз дароо тиги дүйнөгө кайтасыз деп кыйкырды. 

Денеси жанчылып жана кулагы тунуп эси ооп калган дон Кихот, калканчын өйдө 
көтөрбөстөн мүрзөнүн ичинен унчугуп жаткансып алсыраган үн менен жооп берди: 

— Дульсинея Тобосская—дүйнө жүзүндө эң сулуу аял, а мен болсом барып турган багы 
жок рыцармын, коргонууга күчүм жетпесе да, чындыктан эч убакта баш тартпайм. Найзаңды 
матыргын, ар-намысымды алгандан кийин кендиримди кесип, өмүрүмдү да алгын. 

— Эч убакта мен мындай кыла албайм—деп Ай Нуру рыцары ага макул болгон жок.—
Дульсинея Тобосскаянын атак-даңкы өчпөй эле койсун. Бирден бир менин койгон талабым 
бул—жекеме-жеке салгылашуунун алдында макулдашылган шарттын негизинде улуу дон 
Кихот бир жылга өзүнүн селосуна барып тынч оокат кылсын. 

Бул сөздөрдү дон Антонио жана жерде сейилдикте жүргөн кабальеролор да угушту; дон 
Кихоттун ак ниеттүү жана ар-намыстуу рыцарь катарында берген жообун да угушту, ал өзүнүн 
жообунда, эгерде бул Дульсинеянын ар-намысына шек келтирбей турган болсо талап 
кылгандын бардыгын тең орундатууга макул экендигин билдирди. Ушундай убаданы алгандан 
кийин Ай Нуру рыцары атынын башын бура тартты да, дон Антонио жана ошоерде турган 
кабальеролор менен сылык түрдө башын ийип коштошуп туруп, шаарды көздөй текирең-таскак 
менен жөнөдү. 

Дал ушул кезде согушкан жерге Санчо энтигип, күшүлдөп-бышылдап жетип келди; Санчо 
бул каражолтой согушка катышкан эмес болчу. Эки кабальеронун жардамы менен Санчо дон 
Кихотту жерден көтөрүп алып, өлгөн адамдай купкуу болуп кеткен өңүн ачып көрдү. Катуу 
жыгылып бир жерин майып кылып алган Росинант да ордунан жыла албай койду. Санчо буга 
абдан айран-таң калгандыктан эмне айтарын жана эмне кылаарын билбей дал болуп калды. 
Мунун бардыгын тең түшүндө көрүп жаткандай жана бул ишке сыйкырчылык кийлигишкендей 
сезилди. Анын таксыры жеңилип калды жана бир жыл бою колуна курал-жарак албаска 
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милдеттенди. Ал, улуу иштердин атак-даңкынын өчкөндүгүн көрдү, өзүнүн керт башынын 
атактуу жана бай болушу жөнүндө  

 

 
 

үмүтүнүн күл сыяктуу көккө сапырылып баратканын көрдү. 
Дон Антонио замбил апкелүүгө жана жапа тарткан рыцарды замбилге салып алып үйүмө 

алып баргыла деп буюрду. Ал эми дон Антонионун өзү болсо, коногун катуу кордоп койгон Ай 
Нурунун рыцарымын деген эменин ким экенин билүү үчүн анын артынан чаап жөнөдү. Дон 
Антонио аны нак мейманкананын жанына келип аттан түшүп жаткан кезде кууп жетти. Бул 
чоочун эменин ким экенин билүү үчүн дон Антонио артынан кошо кирди. Бир кызматкер 
чуркап чыгып рыцарды тосуп алды да үйдүн астынкы кабатындагы залга ээрчитип алып барды; 
дон Антонио анын артынан калган жок. Чоочун кабальеро артынан калбай ээрчип келатканын 
көрүп Ай Нурунун рыцары төмөнкүдөй сөз сүйлөдү: 

— Менин ким экеними билгиңиз келип жаканын көрүп турам, сеньор; эмне үчүн 
жашырмак элем, бүткөн боюмдагы соотторуму кызматкерим чечип алганча бардыгын тең 
айтып берүүгө дилгирмин. Мени баккалавр Самсон Карраско деп аташат. Мен дон Кихот 
Ламанчский турган селодо турам; анын эселектиги жана келесоолугу рыцарды билген-
көргөндөрдүн бардыгынын тең жанын ачытты, а мен ага бөтөнчө жаны ачыгандардын биримин. 
Анын оорусун айыктыра турган бирден бир мыкты дарысы— эч кайда жылбай, тынч кыштакта 
олтуруу болуп саналат, ошондуктан эч кайда жылбай үйүндө олтурсун деп мен митаамдык айла 
ойлоп таптым. Мындан үч ай мурда Леса деген рыцарь болуп алып дон Кихот менен жекеме-
жеке кездешкен болчумун: жеңилгенден кийии жецген адамдын эркине баш ийүүгө милдеттүү 
болгом. Күн мурда эле мен аны жеңип чыгам деп ойлоп, андан: эми кайтып үйүмө барайын, бир 
жылга чейин эч кайда чыкпайын деген убадасын алсам жетишет, анткени бул убактын ичинде 
анын жини айыгып калат деп ойлодум. Бирок анда тагдыр башкача болуп чечилген: аны мен 
жеңбестен, ал мени аттап кулатып жеңип чыккан болчу, ошентип менин оюм таш капкан эле. 
Дон Кихот болсо бул жеңишине мас болуп өзүнүн жолун уланта берди, ал мен болсом жеңилип, 
уят болуп үйүмө кайтып келдим, салгылашта аттан жыгылып этимди оорутуп алып, аябай азап 
тарттым. Бирок, дон Кихот менен дагы бир жолу кездешип жекеме-жеке салгылашууда өзүмдүн 
күчүмдү сынап көрсөм, издеп таап алып жеңип чыксам деген талабымды, ал жолку 
жеңилгендигим четке каккан жок. Биздин кыштакка Санчо Пансанын аялына герцогдун жигити 
кат жана белек алып келип калды, ал жигит дон Кихот өзүнүн ат кошчусу менен герцогдун 
сепилине келгендиги жөнүндө бардыгын толук айтып берди; мен ошол жакты көздөй 
шашылдым да, рыцардын Барселонаны көздөй турнирге баратканын билип алдым. Мен да анын 
артынан калбай келе бердим, анан эмне болгонун эми өзүңүз көрүп күбө болуп олтурасыз. Дон 
Кихот рыцардык закондорду бекем сактайт, ошондуктан ал өзүнүн берген убадасын орундатат, 
ага мен шек кылбайм. Сеньор, менин кыскача тарыхым ушул, бул айтылгандарга кошо турган 
эчтеке жок. Бирок, менин сизден бир гана талабым бар. Эгерде адамды акыл-эсине келтирейин 
деген ак ниетим орундалсын десеңиз, айгак болуп менин ким экеними дон Кихотко айтып 
койбоңуз, өзүнүн рыцардык сандырак оюн бир минутча эле унутуп койсо, анда ал абдан 
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акылдуу адам болуп чыга келет. 
— Ах, сеньор — деди дон Антонио,— биздин рыцарды акыл-эсине келтирүүгө аракет 

кылуу менен, дүйнө жүзүн өтө кызык эселектен ажыратмакчы болуп жатканыңызды кудай өзү 
кечирсин. Сеньор, дон Кихоттун айыккандан кийин келтире турган пайдасы, анын 
эселектигинин натыйжасында келип чыккан кызыгына тең келе албай тургандыгы сизге. кантип 
эле түшүнүксүз болсун? Бирок, ушунчалык аябай акылынан ажыраган адамды кайта акылына 
келтирүү эч кимдин колунан келалбай тургандыгына ишенем; адамгерчиликке каршы болуп 
күнөө кыламбы деп корком, бирок мен дон Кихотту эч качан айыкпаса экен дейм, анткени анын 
акыл-эсин ордуна келтиргенден кийин анын акмакчылык иштеринен эмес, ат кошчусу Санчо 
Пансанын күйдүргү сөздөрүнөн да айрылабыз, Санчо болсо барып турган кабагы ачылбаган 
асан кайгы кишинин да көңүлүн ачат. Бирок сиз чочулабай эле коюнуз, мен ооз ачпайм, дон 
Кихотко эчтеке айтпайм, анткени сиздин аракетиңизден эчтеке чыкпасын өз көзүм менен көрүп 
ынангым келет. 

— Баккалавр бул жөнүндө менин оюм башкача жана өзүмдүн ойлоп тапкан жакшы 
ниетимдин ийгиликтүү болуп аякташына ишенем деп жооп берди. Анан ал дон Антонио менен 
коштошту да, өзүнүн соотторун качырга арттырып туруп, дон Кихот менен салгылашканда 
миңген атына минип алып үйүн көздөй жол тартты. Жолдо, бул чындык көрсөтүлгөн тарыхка 
кошуп жазып коёрлук эч кандай эчтеке болгон жок. 

Дон Кихотту кайгы басып, ындыны өчүп, кабагы жерге салынып алты күн бою төшөктө 
жатты, бул күндөрдө өзүнүн карабасып жеңилип калгандыгын башынан аягына чейин улам-
улам эле кайталап айта берди. Анын көксөөсүн суутуу үчүн Санчо төмөнкүдөй деди: 

— Таксыр, башыңызды өйдө көтөрүп, көңүлүңүздү ачууга аракет кылыңыз. Жерге 
жыгылып кабыргаңызды сындырып албагандыгыңыз үчүн алда таалага алкыш айтыңыз; бирди 
таап алган жериңе экини жоготуп коёсуң, тузакка дайым эле олжо түшө бербейт эмеспи деген 
макал эсиңиздеби таксыр? Докторго желкеңиздин чукурун көрсөтүңүз (анткени сиздин 
оорууңузга доктордун кереги жок) да, бөлөк-бөтөн жерлерден жана шаарлардан укмуштуу 
окуяларды издөөнү токтотуп, эми үйүбүздү көздөй кетели. Албетте, урматтуу таксыр сизди 
биерде ишпалдаңызды чыгарып коюшту. Бирок, туурасын айтканда мен көп нерседен 
айрылдым. Чыны губернатор болуп башкаруу ишинен иренжигеним менен граф болуу 
үмүтүмөн ажырай элекмин. Бирок, ал эч убакта болбойт, анткени рыцарлык жортуулчулукту 
таштап койгондон кийин урматтуу таксыр сиз король боло албайсыз. 

— Үнүңдү бас Санчо, менин сүргүнгө айдалып, камалып отурганым бир жылга гана 
созулат. Ошондон кийин мен кайтадан өзүмдүн ардактуу ишиме кайра келем да, өзүмдү 
королдук, сени графтык даражага жеткирем. 

— Сиздин адилет үнүңүз алда таалага жетээр—деди Санчо,—мындай уруш-талашка зор 
маани берүүгө болбойт деген да туура. Бүгүн сен жеңсең, эртең мен жеңем; бүгүн сизди уруп, 
жыгып таштаса, эгер сиз кабагыңызды карыш салбай жаңы жеңиштерге ээ болуу үчүн күч-
кубатыңызды жыйнай турган болсоңуз эртең сиз уруп, жыгып коёсуз. 

Санчо өзүнүн таксырынын көңүлүн ушинтип сооротуп жатты. 
Карабаскан жекеме-жеке салгылашууда биздин рыцардын көгөрүп калган жерлери көптө 

барып айыкты. Күндөр биринен сала бири өтө берди, бирок анын атка минүүгө али дарманы 
келбеди. Убакыт ал үчүн кайгылуу жана көңүлсүз болуп өтө берди, анткени жеңилгенден кийин 
ал элден качып, өз бөлмөсүндө гана капа болуп кайгырып олтура берди. Акыры ооруган 
жерлери басылды, күчүнө келди да үйүнө кайтууга жарай турган болуп калды. Дон Антониого 
ыракмат айтып туруп, биздин рыцарь Барселонадан кетүүгө шашылды; ал колуна курал-жарак 
албай, жолдо кийүүчү кийимдери менен жол тартты; соотторун эшекке артып алып, бечара 
Санчо жөө-жалаң жөнөдү. 
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56-Г Л А В А. Мында дон Кихот менен Санчо Пансанын өздөрүнүн 
кыштагын көздөй кетип бараткан жолдо болгон окуя жөнүндө баяндалат 

 
 
Барселонадан чыгып кетип баратып дон Кихот аттын үстүнөн кулап жерге жыгылган жерин 

карап көрүү үчүн артына жалт бурулуп бир карап алып, үнүн бийик чыгарып төмөнкүдөй деди: 
— Менин Троям95 нак ушул жерде болду. Мурда ээ болгон атак даңкымы коркоктук эмес. 

жаман тагдыр жокко чыгарып отурат. Мына ушуерден тагдыр (фортуна) өзүнүн туруксуз 
экендигин мага көрсөттү, менин эрлик даңкымын аты ушуерден өчтү; кыскасын айтканда 
экинчи кайта чыкпас болуп жылдызым да ушуерден батты. 

Муну уккандан кийин Санчо сөз сүйлөдү: 
— Эр жүрөк адам башына конгон бактыга кандай кубанса, башына түшкөн каран түнгө да 

дал эле ошондой чыдаш керек сеньор. Бул жөнүндө мен өзүмдөн үлгү алып, айтып олтурам. 
Губернатор болгон кезимде өзүмдү шайыр сезген элем, эми курал-жаракты көтөрүп жол 
жүрсөм да кабагымды анчалык деле карыш салган жерим жок. Өзүн Фортунамын деп атаган 
аялдын акыл-эси жок, жинди чалыш эме, анын үстүнө сокур болгондуктан өзүнүн эмне кылып 
жатканын көрбөйт, жана кимди кордоп, кимди көтөрмөлөп жатканын билбей турган бир адам 
уккам. 

— Сен чоң философ турбайсыңбы Санчо,— деп жооп кайтарды дон 
Кихот,—жана абдан акылдуу кеп айттың. Сени буга ким үйрөткөнүн билбейм. Сага бир 

нерсени айтып коёюн, дүйнө жүзүнө үстөмдүк кылып жүргөн кокустан боло калган Фортуна 
деген эме жок нерсе, жакшылык да, жамандык да жараткандын бөтөнчө бир буйругу менен 
болот. Ар бирибиз өз бакты-таалайыбыздын чеберибиз деген макал бекеринен айтылган эмес. 
Мен да өз бакты-таалайымдын чебери элем, бирок мен мында акылдуу иш кылган жокмун жана 
өтө эрдемсинүү мени нак ушундай балээге дуушар кылып олтурат. Менин апарык Росинантым 
Ай Нуру рыцарынын күчтүү, мыкты атына тең келе албай турганын ойлоп коюшум керек эле. 
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Бирок мен тайманбай согушка кирдим, албетте, колумдан келген аракетимдин баарын тең 
кылып көрдүм, ошондой болсо да мени ээрдин үстүнөн кулатып, жерге түшүрдү; бирок мен 
намыстан айрылганым менен да өзүмдүн кылган шертимден айрылган жокмун жана эч убакта 
айрылмакчы эмесмин. Мен эр жүрөк жана даңкым таш жарган жортуулчу рыцарь болуп жүргөн 
кезимде менин ишимдин алы-жайын эки колум жана кылган эрдик иштерим көрсөтүп турчу 
эле, ал эми азыр карапайым идальго болуп калган кезимде алган, берген убадамды орундоо 
менен айтканыман кайтпагандыгымды көрсөтөм. Эмесе, алга карай кеттик достум Санчо. 
Тезирээк үйгө жетели! 

— Сеньор—деди Санчо,—жөө жүргөндөн кийин, анчалык тездей албайсың. Келиңиз, 
рыцарчылыктын үстүбүздөгү кейпин ыргытып салалы да, соот, шаймандарды бир бакка илип 
коёлу. Мен сур эшегимдин жонуна минип, бутумду жерден көтөрүп алганымдан кийин, 
урматтуу таксыр сиздин каалаганыңыздай жана буйруганыңыздай жүрө алам; бирок жөө 
болсоң да атчан менден калышпа дегениңиз — менден мүмкүн эмес нерсени талап кылгандык 
болот. 

— Сен туура айтасың Санчо,— деди дон Кихот,— трофей (олжо) катарында менин соот-
шаймандарымы бир бакка илип коёлу да, анын астына, Роланддын соот-шаймандарынын 
астына жазылып коюлган жазуудай, жыгачтын кабыгын оюп жазып коюлу: 

...Бул соотко тийген адам, 
Өзүңдү Роланддай баатыр табам. 
— Бул айткандарыңыз алтын сөз,— деп унчукту Санчо.— Эгерде Росинант жолдо минүү 

үчүн керек болбосо, соот-шайман менен бирге бакка асып кетели деп сунуш кылат элем. 
— Жок, мен Росинантыман да, жана соот шаймандарыман да айрылгым келбейт—деп дон 

Кихот үнүн бийик чыгарды.—Жакшы кишинин сырын билип, кадырына жеткен жок деп бир да 
киши айтпай турган болсун. 

— Сиз муну ырас айтасыз, урматтуу таксыр,— деди Санчо.— Эшеги айыптуу болгондугу 
үчүн анын үстүндөгү ээрди дарга асууга болбойт дешет акылы бар адамдар; бул кырсыктын 
болушуна урматтуу таксыр өзүңүз гана күнөөлүүсүз, ошондуктан чалжы-булжусу чыгып, канча 
боёлгон соотторго, койдой жоош Росинантка жана чамасы келбесе да тезирээк баскын деп 
менин бечара эки бутумду кыстап ачууңузду чыгарбай, өзүңүздү өзүңүз жазалаңыз. 

Ушундай сөздөрдү сүйлөшүп жана аңгемелешип олтуруп бул күндү кечиктиришти, андан 
кийин дагы ушинтип төрт күн жол жүрүштү. Бешинчи күн дегенде бир селонун-жанынан өтүп 
баратышып мейманкананын эшигинин алдында турган көп элди көрүп калышты. Дон Кихот 
аларга жакындап келгенде бир дыйкан үнүн бийик чыгарып: 

— Мына бул сеньорлор азыр эле келишти, алар эч бирибизди таанышпайт, ошондуктан 
биздин талашыбызды чечип берсин. 

— Маакул, мен аны чын көңүлүм менен чечип берем, жана чечимди адилеттүү чыгарууга 
тырышам—деп жооп кайтарды дон Кихот. 

— Иш эмесе мындай урматтуу сеньор,—деди дыйкан.—Биздин селолук бир семиз киши 
өзүнүн коңшусу абдан апарык адамды жарышка чакырат. Семиз кишинин салмагы он бир 
арроб, ал эми арыгыныкы болсо беш арроб болуп чыгат. Макулдашылган шарт боюнча алар 
салмагы бир дей болгон жүктү көтөрүп алышып туптуура жүз кадам жерге чуркамак болушат. 
Бирок нак жарышаардын алдында алиги семиз киши арык кишиден алты арроб темирди аркаңа 
көтөрүп алгын, а менин курсагым эле жетиштүү болот деп талап кылган. 

Дон Кихоттун оозунан сөз чыга электе,—мунусу болбогон кеп деп Санчо сөзгө кийлигише 
кетти.—Мурда судья жана губернатор болгом, ощондуктан бул талашыңарды чечүү жана өкүм 
чыгаруу ишин мага руксат этиңиздер. 

— Сүйлөгүн достум, Санчо,—деди дон Кихот.—Мен азыр эчтекеге жарабайм, азыр 
башымдагынын баары тең чаташып калды. 

Бул руксатты алгандан кийин Санчо, тегеректеп ооздорун ачып турган. дыйкандарга 
кайрылды. 

— Туугандар! Семиз адамдын койгон талабында маани да, адилеттүүлүк да жок. Курал 
тандоо, чакырык жеген адамдын эркинде; демек, чакырган адам ага башка шартты таңуулай 
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албайт. Ошондуктан менин чечимим мындай: арык кишини чакырган семиз киши өзүнүн 
курсагын тазалайбы, кырып-жышабы, сылап-сыйпайбы, же өз эрки менен этинеп эт кесип 
кичирейтеби, айтор этинен алты арроб азайтышы керек. Мына ошондо гана өзү чакырган 
адамдын салмагына тенелип беш арроб болуп калат, ошентип экөө бирдей шартта чуркай берсе 
болот. 

Санчонун чыгарган өкүмүн угуп туруп, дыйкандардын бири: 
— Шайтан баскырдыкы, деп жиберди.—Бул сеньор олуя адамдай ойлоп, маселени 

канониктей чечет экен! Бирок, семиз адам өз этинен алты арроб гана эмес, бир унция (29,86 
грамм) кесип бергиси келбес. 
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—Эгерде арык адам оор жүктөн кокустап калгысы келбесе, а семиз киши өзүн-өзү 
кескилегиси келбесе, анда жарышты баштап эмне кереги бар—деди дагы бир дыйкан; мейли 
мелдешке коюлган акчанын жарымы арак-шарапка жумшалсын, жакшыраак аракканага 
барабыз да, мына бу сеньорлорду чакырабыз, ошону менен иш бүтөт. 

— Ыракмат мунуңуздарга, мен биерде бир минутага да кармалып кала албайм деди дон 
Кихот кайгылуу шарт, мундуу ой мени орой болуп, жол тартууга аргасыз кылып олтурат. 

Ошентти да, Росинанттын капталына шпорун кадап жүрүп кетти. Дыйкандар ооздорун 
ачып, анын артынан карап калышты. Алар дон Кихоттун адам корко турган сырткы кейпине 
жана Санчонун акылдуулугуна аябай айран-таң калышты. 

Бул түндү таксыры менен кызматкери ай-талаада өткөрүштү. 
Таң агарып, жерге жарык кирип калган кезде алар жолго чыгышты. Алардын жолу 

көлөкөлүү дарактардын арасы менен, шылдырап агып жаткан булагы бар эң сонун өрөөндү 
бойлоп жаткан эле. Дон Кихот токтой калды да, селолук жерлердин эң соңун көрүнүшүнө көз 
чаптырып суктанып, ойлонуп көпкө чейин туруп калды. Анан ал үнүн бийик чыгарып 
төмөнкүдөй деп кыйкырды: 

— Сөзүмө кулак салчы Санчо. Менин башыма эң сонун ой келди. Биздин сыноодон өтүүчү 
бул бир жыл убагыбызда, тынч жаткан койчу болуп алалык да байыркы замандагы Аркадийдин 
салтын баштайлык. Мен бир нече кой жана койчунун турмушуна керектүү зарыл нерселерди 
сатып алам да, өзүмдү Кихотис койчу деп атайм, а сен Пансионо койчу дегин, ошентип биз 
тоолорду, токойлорду аралап, шалбааларга коюбузду жайып ыр ырдап, ашык-жарыбызды 
эстеп, сары оору болуп жүрө берелик. Суусунубузду тунук булактардын сууларына 
кандырабыз. Жемиш дарактарынын бал татыган жемиштерин жейбиз, карагай, кайың 
көлөкөсүн түшүрүп, гүл өзүнүн аңкыган атыр жытын берет, ай менен жылдыздар болсо көзгө 
сайса көрүнгүс караңгы түндү жеңе турган жарык нурларын чачат, ыр болсо кубанычка, ал эми 
көздүн жашы болсо жыргалга алып келет. 

— Шайтан алгырдыкы десе!—деп Санчо кыйкырып жиберди. 
— Мына ушундай турмуш мага абдан жанымдай жагат. Баккалавр Карраско менен чебер 

уста Николас чач тарач биздин баштаган жаңы ишибизди угуп калышса болгону, алар дароо 
ошо замат эле бизге кошулуп койчу болгулары келишет, ага мен толук ишенем. Биздин поп да 
бул ишибизди жактап кампаниябызга кирер эле, анткени ал абдан шайыр жана көңүл сергите 
турган нерселерди жакшы көргөн неме.  

 

 
 
— Сен туура айтасың Санчо,—деди дон Кихот,—эгерде баккалавр Самсон Карраско 

койчулук наамды алса—анын бул наамды алышына толук ишенем,—Самсонино же Карраскон 
деген койчу боло алат, ал эми чач тарач Николас болсо койчу Николосо болот; попко анын 
өзүнүн даражасына ылайык бир ат ойлоп табабыз, маселен Куриамбро дешке болот. Биз ашык 
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боло турган койчу кыздарга ат коюу деле опоңой, дарактан алмурут үзгөңдөй эле кеп. Анын 
үстүнө менин сеньорамын аты принцессага да, койчу кызга да бирдей ылайыктуу, ошондуктан 
жакшыраак ат ойлоп табам деп баш катыруунун кереги жок, ал эми өзүңдүн койчу кызың үчүн 
Санчо өзүң каалаган атты коюп ал. 

— Мен ага Тересона деп ат коём деп жооп берди Санчо. Бул анын өзүнүн кадимки чын 
атына да жакын келет жана жоондугуна да ылайыктуу. Жаман үлгү бербес үчүн, менимче попко 
койчу таап берүүнүн кереги жок деп ойлойм. Ал эми баккалавр болсо оюна эмне келсе, ошону 
кыла берсин. 

— Ах, Санчо, ошондо экөөбүз жыргайбыз,—деп дон Кихот үнүн бийик чыгарды. Эчен 
кларнеттер, эчен кернейлер, эчендеген тамбуриндер, коңгуроолор жана флейталар ойноп 
кулагыбыздын кычуусун кандырат. Бирок, музыкадан башка биз өзүбүздүн бош убагыбызда 
поэзиябыз менен көңүл ачабыз. Менин ыр жазарым өзүнө белгилүү, ал эми баккалавр Карраско 
болсо, ал анык эле акындын өзү. Поп туурасында мен эчтеке деп айта албайм, бирок анын ырга 
шыгы бар экендигине башымы сайып коюуга даярмын. Бул иште биздин досубуз Николас да 
бирдеме билерине шек кылбайм. Анткени чач тарачтардын бардыгы тең гитар ойноп, ыр 
ырдоого чебер келишет. Мен ашык-жарымдан айрылганымы кошуп зарлайм, а сен өзүңдүн чын 
берилгендигиңи кошуп ырдайсың, койчу Карраскон ашык-жардын мейримсиздигин кошот; поп 
Куриамбро болсо өзүнө жаккан темасын таап алаар. Кыскасы, биз ойлогондой болуп чыгат. 

Буга Санчо төмөнкүдөй деп жооп берди: 
— Бирок, ушундай эн сонун турмушка жетпейм го деп корком, анткени мен өтө бактысыз 

адаммын. Эгер сиз айткандай болсо, биз абдан сонун турмушта болоор элек ээ! Эгерде койчу 
болсом, жыгачтан аябай көп кашык чаап жасаар элем. Бизде эчен сузгу, чөмүч, шыпыргы жана 
койчу-колоңдорго керектүү көр-жерлердин баары тең болоор эле. Мен бул иште акылдуу 
дебеген менен аябай эптүү неме деп аталып кетер элем. Менин кызым Санчика бизге талаага 
тамак алып келип турар эле. Дон Кихот менен Санчо Панса койчулардын турмушу жөнүндө 
мына ушундайча сөз сүйлөшүп жана кыялдын көлүнө чөмүп олтурушуп, алга карай жүрүп 
олтурушту да түн киргизип жиберишти. Түн киргенден кийин алар кара жолдон чыгып 
көлөкөлүү бак-дарактын арасынан келип орун алышты. Биздин досторубуз кудайдын буйруган 
тамагын жеп алып, анан уктоо үчүн жата кетишти. Санчо адаттагыдай, өзүнүн дени 
сактыгынын мыктылыгын жана эч кандай санаа жок экендигин далилдеп, катуу уйкунун 
кучагына кирди. Бирок, дон Кихот эч уктай албай койду. Сары-санаа болуп эчен ойго түшүп 
кыйналды. Акыры ал чыдай албай Санчону ойготуп жиберди. 

— Сенин камырабастыгыңа мен аябай таң калам Санчо,—деди ал.—Же сен мрамор 
ташынан же катуу колоодон жаралган эмессиңби. Мен уктай албай чакыйып отурсам, сен 
бырылдап уктап жатасың; мен ичимден ыйлап жатсам, а сен созолонтуп ырдайсың; мен 
ачкалыктын азабын чегип жатсам, а сен өлө тоюп алып ынтыгасың. Жакшы кызматкер 
сыпайыкерчилик кылып өзүнүн таксырынын башына түшкөн азап-тозогуна ортоктош болчу эле 
го. Мынабу мемиреген түндү, мынабу обочо жайды карап көрчү; алар уйкуну коюп бир аз 
ойгоо олтурууга чакырат. Жараткан үчүн өйдө болуп, тигиндейирээк басып баргын да, 
Дульсинеяны бошотуу үчүн керек болгон шапалактын эсебинен тиштенип туруп өзүндү өзүң үч 
жүз же төрт жүз жолу чапкын. Ушундай кыл деп сенден өтүнөм жана жалынып-жалбарам, 
анткени өткөн жолкудай сени зордуктайм деп, сенин йон муштумуңун алдына калгым келбейт. 
Ал эми өзүндү шапалак менен чаап бүткөндөн кийин, түндүн калганын ыр менен өткөрөбүз; 
мен өзүмдүн ашык-жарымдан ажырагандыгым жөнүндө ырдайм, а сен болсоң чын 
берилгендигиң жөнүндө ырдайсың; ушинтип биз өзүбүздүн кыштагыбызда өткөрө турган 
койчулук турмушубузга негиз салабыз. 

— Сеньор,—деп жооп кайтарды Санчо,—мен уйкумду бузуп, өзүмдү-өзүм шапалактай 
турган сопу эмесмин, анын үстүнө шапалактан кийин дароо музыкага көчүү андан да оордук 
кылат. Урматтуу таксыр, уйкумду бузуп тоскоолдук кылбаңыз жана шапалак алгын деп 
жабышпагын. Болбосо, денем түгүл, кийимимдин бир тал кылына кол тийгизбейм деп ант 
берем. 

— О кайрымы жок, орой неме! О ташбоор, ат кошчу! Сага нанымды берип асырагандыгым 
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үчүн жана кылган жакшылыгым үчүн алган алкышым ушубу. Сага мындан ары карай да 
жакшылык кылайын дегем. Менин аркам менен сен губернатор болдуң жана менин аркамда 
граф  
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болууга же даражасы андан кем эмес башка бир орунга жетүүгө үмүттөнүп жүрөсүң. 
— Мен бир гана нерсени билем,—деди Санчо,—уктап жаткан кезимде коркконду да, 

үмүттү да, эмгекти да, жыргалды да билбейм. Ушул уйкуну ойлоп чыгарганга ракмат, анткени 
адам баласынын ой-санаасын чүмкөп, ачкачылыкты билдирбей кууп, тамак болгон да уйку, 
чөлдөгөндүн суусуну болгон да, суукту жылытып от болгон да уйку, ысыкты баскан ушул суук 
да, бир сөз менен айтканда элдин баарына бирдей тараза болгон да, койчу менен королду, акмак 
менен акылдууну теңеп койгон да уйку. Бир сөз менен айтканда катуу уйку: өлгөн адамга 
окшойт, уктап жаткан адам менен өлгөн адамдын ортосунда айрыма аз эле дешет. 

— Санчо сен мындай кооз сөздү эч убакта сүйлөгөн эмес элең.—Бул болсо өзүңдүн жакшы 
көрүп айтып жүргөн:—бирге туулганыңан өрнөк алба, бирге жүргөнүңөн өрнөк ал деген 
макалыңдын чын экенин далилдейт—деди дон Кихот. 

— И-и кожоюн сеньор!—деп кыйкырып жиберди Санчо.—Эми макалдарды мен гана эмес 
сиз да айтуучу болдуңуз: меникине караганда сиздин оозуңуздан ыргып чыгып жататко. Ырас, 
сиз макалды орундуу айтып жатасыз, а меники орунсуз, туш келди чыгып жатат, бирок эмнеси 
болсо да баары тең эле бир макал эмеспи. Алар нак ошол кезде, жакын жердеги өрөөн жактан 
кулактын кужурун алган чууну угуп калышты. Дон Кихот ордунан ыргып тура калып, кылычын 
алды, а Санчо болсо сур эшегинин туягынын арасына кирип кетти да, эки капталын 
соогшайман жана эшектин ээр-токуму менен жаап алды. Таксырынын тынчы канчалык кетсе, 
Санчонун корккону да ошончолук болду. Чыккан чуу улам барган сайын күчөп, жолоочуларга 
жакындай берди. Иштин жайы мындай, бир нече адам түн жамынып жарманкеге алты жүздөн 
ашуун чочко айдап баратышкан эле; Бул чочколордун коркулдаган ызы-чуусу кайдан чыгып 
жатканын билбей дон Кихот менен Санчонун кулагы тунжурап калды. Коркулдаган эң көп 
чочко биздин досторубузду тепсеп кирип келди да аларды эч кандай урматтабастан эле дон 
Кихотту Росинанты менен кошо кулатты, Санчону, сур эшекти, ээр-токумду жана биздин 
рыцардын соотторун тепсеп кетти. Өлгөндө-талганда өйдө болгон Санчо кыжырданып 
таксырынын кылычын сурады; анткени тынчын алган адепсиз чочколордун беш-алтоону жара-
сайып салгысы келген болчу. Бирок дон Кихот төмөнкүдөй деди: 

— Аларга тийбе, тим кой достум. Буга алар айыптуу эмес. Бул масхаралык иш, менин 
күнөөм үчүн жиберилген жаза. Жараткандын адилеттүү жазасы дал ушундай болот. Жеңилген 
жортуулчу рыцарга өтө эле жаман жаныбарлар деле кол сала берет: анын сөөгүн көркоо 
карышкырлар кемирет, аарылар чагат жана чочколор тепсей берет. 

— Жортуулчу рыцарлардын ат кошчулары да алда тааланын каарына калышы керекпи: 
бирок аларды чымын чагат, бит жейт жана ачкалыкгын азабын тартат эмеспи. Ушу да абдан 
барып турган адилетсиздик. Эгерде биз, ат кошчулар жортуулчу рыцарлардын уулдары же 
алардын жакын туугандары болсок анда мейли төрт ата өткөнгө чейин эле алардын күнөөсү 
үчүн бизди жасалай беришсин. Бирок Панса менен дон Кихот экөөнүн ортосунда кандайча 
жакындык бар? Мейли эмне болуптур, жүрүңүз бир жерге барып жатып түндүн калганын уктап 
өткөрөлү. Кудай жакшылыгын берсе эртең ишибиз оңолот. 

— Уктай бер Санчо, укта, сен уйку үчүн жаралган адамсың—деп жооп кайтарды дон Кихот. 
Бирок мен уктабай чакыйып карап олтуруу үчүн жаралгам, ошондуктан өзүмдүн сары-
санаамдын көлүнө чөмүлдүм. Ал кайгыны өзүмдүн айымыма арнап чыга турган ырымда гана 
айтып бермекчимин. 

Менимче, ырга жазылып айтыла турган сары-санаа анчалык деле оор болушу керек эмеско 
деп ойлойм—деди Санчо. Урматтуу таксыр, ырыңызды ырдай бериңиз, эрк өзүңүздө, оюңузга 
келгенче ырдаңыз, а мен уктаганымча уктап алайын. 

Ошентти да, жайдак жерден өзүнө керек болгончо өлчөп алды да,— бүрүшүп жата кетип, 
ошол замат эле уктап кетти. Карыз, кепилдик же башка иштер жөнүндөгү ой кайрымдуу 
Санчонун тынчын албаса керек. 

А дон Кихот даракка жөлөнүп алып ыр чыгарууга киришти; жакында эле жеңилип 
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калгандыгына жана ашык-жарынан айрылгандыгын ойлоп жүрөгү сыздап жаткан адамдай 
болуп ырынын ар бир сабын айтканда оор күрсүнүп жана көзүнүн жашын көлдөй төгүп айтып 
жатты. 

Таң атты, күндүн нуру Санчонун көзүнө тийди; ал керилип-чоюлуп өзүнүн жалкоо колу-
бутун жазды. Болгон тамагынын баарын тең чочколордун жеп кеткенин көрүп, ач көз 
айбандарды жана аларды айдап. бараткандарды жакшылап туруп тилдеп алды. Андан кийин 
таксыры менен кызматкери дагы жол тартышты. 

 

 
 

Дон Кихоттун кабагынан кар жаап, үңүрөйүп келатты. Кече эле күнү жеңилип калгандыгы 
жөнүндөгү ой анын жүрөгүн өйүтүп, тынчын алды. бирок сеньора Дульсинеяны бошотуу иши 
өтө кыбыр бараткандыгы жөнүндөгү ой рыцарды андан бетер кайгыртты, Акыры ал өзүнүн ат 
кошчусуна мындай деп кайрылды: 

— Санчо сен менин байкоомчо, Дульсинеяны бошотуу үчүн өз эркик менен өзүндү-өзүң эч 
убакта шапалактабайт окшойсуң. Бул ишке сени күч менен мажбур кылууга менин алым жок. 
Бирок, сенин дүйнөкордугуң гана чыдап өзүндү-өзүң шапалактоого мажбур кылышы мүмкүн. 
Өзүндү-өзүң сабагандыгың үчүн акы төлөөгө даярмын. Чыны, сыйкырлоону акчага сатып алып, 
жок кылууга болот дегенге толук ишене бербейм. Бул сыйлык, аракетибиздин дарысына 
тоскоол болбосо экен дейм. 

Эгерде байкап көрсөк, андан биздин эмнебиз кетмек эле деп ойлойм. Санчо ойлонгун, 
канча алгың келет, айткын да дароо өзүндү-өзүң сабай баштагын. Менин акчамын бардыгы тең 
сенде, ошондуктан өзүңдү-өзүң сабап бүткөндөн кийин өзүңө-өзүң акы төлөп бергин. 

Ушундай сунушту уккандан кийин Санчо көзүн алайтып ачып, эки кулагын салып калды. 
Эми өзүмдү жакшылап туруп сабайын деген ойго келип, анан дон Кихотко мындай деди: 
— Макул эмесе ееньор, ошондой болсун, урматтуу таксыр сизге кызмат кылууга жана 

өзүмдүн пайдам үчүн сиздин тилегиңизди аткарууга макулмун. Мен катын-балдарымы жакшы 
көрөм, ошондуктан мен дүйнөкор болууга аргасызмын. Урматтуу таксыр, өзүмдү-өзүм чапкан 
ар бир шапалак үчүн канча төлөйсүз, айтыңызчы? 

— Санчо, эгерде мен ушу сенин ар-намыс жана улуу максат үчүн көрсөтүп жаткан 
эрдигиңе ылайык сыйлык бере турган болсом анда Венециянын бүт казынасы жетпес эле. 
Сенде менин канча акчам бар зкенин эсептеп көргүн да, ар бир шапалак үчүн акыны өзүң 
белгилегин— деди, дон Кихот. 

— Бардыгы болуп өзүмө-өзүм үч миң үч жүздөн ашуун шапалак чабышым керек, алардын 
ичинен өзүмө-өзүм беш шапалак чапкам—деди Санчо. Бул беш шапалакты жанагы «ашуун» 
дегендин эсебине киргизели. Демек, эми үч миң үч жүз шапалак калат. Эгерде ар бир 
шапалакты бир куартильодон (бүт дүйнө жүзү бүт бойдон өтүнүп суранса да мен мындан кем 
албайм) деп эсептегенде үч миң үч жүз куартильо болот, үч миң куартильо—бул бир миң беш 
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жүз жарым реал болот, башкача айтканда жети жүз элүү реал болот, ал эми үч жүз куартильо 
болсо жүз элүү жарым реал болот, башкача айтканда жетимиш беш реалга жетет; демек 
бардыгы сегиз жүз жыйырма беш реал болот экен. Бул сумманы мен сиздин акчаңыздан кармап 
калам, көк ала койдой союлсам да үйүмө байып, көңүлүм шат болуп жетип барам. Башка кыла 
турган айла жок: шымыңды суу кылбай туруп, балык кармай албайсың деген эмеспи. 

— О, боорукер Санчо! О жакшы көргөн Санчом—деп кыйкырып жиберди дон Кихот.  
— Мына ушундан кийин Дульсинея экөөбүз сенин өмүрүңүн узак болушун өмүр бою 

тилейбиз. Дульсинея өзүнүн мурдагы калыбына келип, өңү-түсүнө кирген кезде биз үчүн улуу 
жыргалчылыктын күнү туулат. Санчо, ойлонгун өзүңдү качан сабай баштайсың. Ишти тездетүү 
үчүн мен дагы жүз реал кошуп берем. 

— Качан баштайсың дейсизби?—деп жооп берди Санчо.—Бүгүн түндөн кечикпей баштайм. 
Урматтуу таксыр, бүгүн ай-асмандын астында ай-талаага конолу, ошонун камын көрүңүз, а мен 
да өзүмдү-өзүм аябайм, жанымды көзүмө көргөзөм. 

Дон Кихоттун чыдамсызданып күткөн түнү да келди; күн батышты көздөй жылбай бир 
орунда туруп алгандай, күндөгүдөн бул күн узарып кеткендей сезилди. Акыры жолдон 
окчунураак жердеги токойдун ичине келип токтошту: аерге келгенденкийин Росинанттын ээр-
токумун алып, сур эшектин жүгүн түшүрүп туруп, экөө көк майдан жерге жайланышты да анан 
Санчонун баштыгынан табылган тамакты жеп оокаттанып алышты. Мына ушундан кийин 
Санчо Росинанттын жүгөнү менен сур эшектин ноктосунан катуу шапалак өрүп алып, өзүнүн 
таксырынан жыйырма кадамчд алысырак бир бактын көлөкөсүнө басып келди. Анын көңүлү 
көтөрүңкү жана тайманбай басып келатканын көрүп, дон Кихот ага сөз айтты: 

— Байкагын достум, өзүңдү-өзүң чалжа-булжа кылып салып жүрбө; демиң чыкпай орто 
жолдо калбас үчүн ар бир урган сайын токтоп эс алгын, шашпагын. Мен сени ашыра чаап 
кетеби деп жана тиешелүү шапалакты чаап бүтө элегинде эле жан береби деп коркуп жатам. 
Сен бир шапалакты ашык чаап же кем чаап калып оюңдан утулуп калбасың үчүн жаныңа 
жакын келип чапкаң шапалагыңы санап турайын. Сенин жакшы ниетиндин иш жүзүнө 
ашышына жараткан жардам берсин. 

— Өз убагында төлөөчү адамга эч кандай аманат коркунучтуу эмес,—деп жооп берди 
Санчо.—Мен өзүмдү-өзүм этимди оорута сабайм, бирок өлтүрө урбайм: анткени менден 
мындан башка эчтеке талап кылынбайт. 

Андан кийин бел курчоосуна чейин чечинди да, шапалакты колуна алып өзүн-өзү чапкылай 
баштады, а дон Кихот болсо чабылган шапалакты эсептей кетти. Санчо өзүн-өзү алты же жети 
жолу чапты, бирок шапалактын баасын арзан баалап койгонсуп сезилди. Бир азга токтой калып 
дон Кихотко, мен эсептен жанылып калыптырмын, мындай ар бир шапалак үчүн бир куартильо 
эмес, жарым реалдан төлөшүңүз керек—деди. 

— Достум Санчо, оңтойсузданба, шапалагыңы чаба бер, мен сага эки эсе кылып төлөп 
берем,—деп жооп кайтарды дон Кихот. 

— Эгер андай болсо жараткан жардам бере көр,—деп жооп кайтарды Санчо. Азыр шапалак 
мөндүрдөй жаайт. 

Бирок митаам эме өзүн чаппай дарактарды чапкылай баштады; Анда-санда шапалак 
урулган сайын кокуйлап онтоп коёт, муну укканда жаны чыгып бараткандай сезилет. 
Байкабастыгы менен өзүн жаздым кылып алып, үмүтүмдү таш каптырып жүрбөгөй эле деп дон 
Кихот аябай чочулай баштады. Дагы бир аздан кийин, митаамга мындай деди: 

— Достум, жараткан учүн бул ишиңди токтото турчу. Бул дары абдан күчтүү дары, 
ошондуктан эс алууну талап кылат. Эгерде мен эсебимен жаңылбасам, сен өзүңө-өзүң миңден 
ашуун шапалак чаптың, азырынча ушул эле жетишет; ороюраак айтканда, эшекти чыдамдуу 
келет деп эле жүктү ашыра жүктөй берүүгө болбойт.  

— Жок, болбойт сеньор, «акчаны алып ошол бойдон тим болду» деген сөздү уккум келбейт 
деди Санчо. Урматтуу таксыр менин жаныма келбей ары кетиңиз, дагы миң шапалакты чабууга 
тоскоолдук кылбаңыз. Ушинтип биз ишти экинчи жолу баштоо менен бүтөбүз. 

— Эгерде сен ушундай жакшы ниетте болсоң, анда жараткан сага жардамчы болсун—деди 
дон Кихот. Өзүндүн ишиңди уланта бер, а мен оолак барып турайын—деди дон Кихот. 
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Санчо өзүнүн ишин кайтадан кызуу баштап, өзүн-өзү аябай сабап бир топ дарактын 
кабыгын сыйрып жиберди. Акыры ал жанында турган бир даракты катуу чаап туруп: 

— Күнүм бүттү, ажалым келди,—деп катуу кыйкырып жиберди. 
Санчонун аянычтуу үнүн уккандан кийин дон Кихот анын жанына чуркап барды да, 

колундагы шапалак болгон жүгөндү тартып алып төмөнкүнү айтты:  
— Достум Санчо, мен үчүн сенин өлүп кетишиңе жараткан уруксат бербейт. Сен аялыңа 

жана балдарыңа керексиң. Мейли Дульсинея дагы бир аз чыдай турсун, а мен бул иш жакын 
арада бүтөт деген үмүт менен ыраазы болуп кала берейин жана сен жаңы күч жыйнаганча күтө 
турайын. Бардыгы жалпы иштин пайдасы үчүн аякташы керек. 

— Урматтуу таксыр, эгерде сиз ушундайды кааласаңыз, анда мен макулмун,—деп жооп 
кайтарды Санчо. Чепкениңизди менин аркама жаба коюңузчу; тердеп кеттим, суук тийбесе экен 
дейм, анткени өзүн-өзү биринчи жолу шапалак менен сабагандар суук тийгизип алышат. 

Дон Кихот өзү жалгыз камзолчон калып, чепкенин Санчонун үстүнө жапты. Митаам 
чепкенге катуу оронуп алып күндүн нуру бетине тийип ойготуп жибергенче уктады. Биздин 
жолоочуларыбыз дагы жол тартышты да бир селого келип токтошту. Алар мейманкананын 
жанына келип аттан түшүштү; дон Кихоттун бул мейманкананы айласында терең аңдары, 
мунаралары, решеткалары жана көтөрүлмө көпүрөсү бар сепил дебегенине Санчо айран-таң 
калды. Биздин рыцарыбыз жеңилгенден бери бардык нерсеге мурдагысындай эмес, башкача 
чын көз менен карай турган болду. 

Тамак жеп жана уктап тыныгып алгандан кийин дон Кихот ат кошчусунак сен өзүңдү-өзүң 
шапалактоону бүгүн түнү бүтүргүң келип жүрбөсүн — деп сурады. Эгерде ошондой кылгыңыз 
келсе, өзүңүздү-өзүңүз үйдүн ичинде сабайсызбы же талаага чыгып сабайсызбы? 

— Чын айтам,—деп жооп берди Санчо,—менин иштей турган ишим мындай: аны үйдө да, 
ай-талаадада иштей берүүгө болот; бирокошондой болсо да бул ишти бактын түбүнө иштегенди 
жакшы көрөм; чыны алар менин жолдошум жана ишимдеги жардамчыларым. 

— Жакшы болот эмесе,—деди дон Кихот.—Эми сен эс алып, күчүңдү жыйнай бер, кечинде 
жол тартабыз да, кичинекей бир токойдун ичине барып жатабыз, мына ошол жерде сен 
шапалактын калганын өзүңө-өзүң уруп бүтүрөсүң. 

Санчо буга макул болду, анан төмөнкүдөй дёп кошумчалады: мен бул ишти тезирээк эле 
бүтүрсөм, темирди кызуусунда согуп, тегирменди жүрүп турган кезинде пайдаланып калсам 
дейт, анткени кечеңдөөнүн коркунучу көп болот, кудайдан да тиле, карап олтурбай балканды 
сого бер, экөөнү «күткөнчө» бирөөнө «жармашкан» жакшы жана асмандагы бүркүттөн колдогу 
чымчык артык дейт эмеспи. 

— Жараткан алда таала үчүн макалдарыңы койчу Санчо!—деп кыйкырып жиберди дон 
Кихот. Мен үйрөткөндөй жөнөкөй, түшүнүктүү, маңыздуу кылып сүйлөп жүргүн, ошондо сен 
жалаң эле наң менен бир эмес, миң жолу курсакты тойгузууга мүмкүн экениңе көзүң жетет. 

— Чыны, эмне балээ экенин өзүм да билбейм,—деп жооп кайтарды Санчо.—Айтор 
макалсыз сөз сүйлөй албас болдум, ар бир макал ыгы келгенсип туруп алат. Ошондой болсо да, 
оңолууга аракет кылып көрөйүн. 

Ошону менен экөөнүн аңгемеси бүттү. Дон Кихот менен Санчо кечтин киришин күтүп, 
керели кечке кыштакта болушту. Бирөө ай-талаага барып өзүн-өзү шапалак менен сабоо ишин 
аяктасам экен деп ойлоду; экинчиси өзүнүн тилегинин орундалышын күттү. Акыры кеч 
киргенден кийин алар кыштактан чыгып кетишти. Чакана бир токойдун ичине келип 
токтошкондо, тунжураган караңгы түн кирди. Ушуерден Санчо өзүнөзү сабап, шапалактын 
калганын бүтүрүп, анан Дульсинеяны сыйкырдын кучагынан бошотууга милдеттүү болгон. 
Айткандай кучагынан бошотууга милдеттүү болгон. Айткандай Санчо ал ишин аяктады, 
аяктаганда ал шапалакты өзүнүн аркасына эмес, жыгачтарды сабоо эсебинен ишин аяктады, ал 
өзүн-өзү абдан аяды, ошондуктан сабамак гана түгүл, аркасына конгон чымынды да шапалак 
менен куумак эмес эле. Алданган дон Кихот чабылган шапалактын бирин калтырбай санап 
чыкты, Санчонун биринчи жолку сабаган шапалактарын кошуп эсептегенде туптуура үч миң үч 
жүз болду. Ошол күнү бул курмандыктын натыйжасын көрүү үчүн күн да эрте тийген 
сыяктанды, күндүн нуру жерге тиер замат биздин рыцарь менен анын ат кошчусу экөө жолго 
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чыгышты. Эми булардын кыштагы да абдан жакын калган эле. 
Өзүнүн ат кошчусунун өзүн-өзү шапалак менен сабоонун натыйжасында бошонгон 

Дульсинеяны кездештирем деген үмүт менен дон Кихот күндүн тийишин чыдамсыздык менен 
күткөн эле. Биздин рыцарыбыз өзүнүн Дульсинеясын тааныймын деп ойлоп жолдон жолуккан 
аялдардын баарына тең үңүлө карап келатты, анткени Мерлиндин убадасы талашсыз орундалат 
деп эсептеп келген. Ушундай ой менен үмүткө чөмүлүп зарыккан дон Кихот, Санчо менен 
бирге дөбөгө чыкты. Дөбөнүн үстүнө чыкканда өздөрүнүн кыштагы көрүндү. Кыштагын 
көргөндөн кийин Санчо чөгөлөп олтура калып, кыйкырып сүйлөдү: 

— Сени сагынып, куса болгон туулуп-өскөн жерим көзүндү ач, өзүндүн уулуң Санчо 
Пансага карачы, ал байыбаган менен шапалак жеп көк ала койдой союлуп кайтып келатыр! 
Кучагынды жайып өзүңдүн уулуң дон Кихотту да кабыл ал, ал башка бирөөдөн жеңилип калып, 
үйүнө келатат, бирок ал бирөөдөн жеңилгени менен өзүн-өзү жеңди, мунусу анын өзүнүн 
айткан сөздөрүнө караганда дүйнө жүзүндө болчу жеңиштердин баарынан жогору турат. 

— Былжыраган сөздөрүңү токтот,—деди дон Кихот,—биздин кыштактын жерине оң бутуң 
менен басып кир, биз ал жерге баргандан кийин койчу болуп доорон сүрөбүз деген оюбузга 
кенен мүмкүндүк беребиз. 

Ошондон кийин алар дөндөн түшүп, өздөрүнүн кыштагын карай жол тартышты. 
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57-Г Л А В А. Мында өзүнүн туулуп-өскөн жерине дон Кихоттун кантип 
келгендиги жөнүндө, жана да ооругандыгы, мурас кагазы жана өлүмү 

жөнүндө баяндалат 
 
 
Дон Кихот кыштактын кырманынын жанындагы кашаанын түбүндө чатакташып жаткан 

эки баланы көрдү. Балдардын бири экинчисине: 
— Сен бекер жан талаша бербе, Перикильо: эми сен аны өмүр бою көрө албайсың—деп 

кыйкырды. 
Бул сөздөрдү уккандан кийин дон Кихот Санчого: 
— Достум, тетиги баланын: «эми сен аны өмүр бою көрө албайсың» деп айтканын 

уктуңбу—деди. 
— Андан эмне болмок эле?—деп сурады, Санчо. Бала кыйкырса кыйкыра берсин. 
— Эмне болмок эле дейсиңби?—деп кыйкырып жиберди дон Кихот.—Мунун жаман 

жышаан экенин сен кандайча түшүнбөйсүң. Бул, демек мен Дульсинеяны эч убакта көрбөйм 
дегендикке жатат. 

Санчо бирдеме деп жооп бергиси келди эле, бирок дал ошол кезде бир жоон топ тайгандан 
качып келаткан коёнду көрүп калды; бечара коён коркуп сур эшектин төрт бутунун арасына 
кире качты. 

Санчо коёнду кармап алып, аны дон Кихотко берди. Таксыры ага мындай деди: 
— Жаман жышаан, жаман белги. Тайгандар тилин салып коёнду кууп келиши, демек, мен 

мындан ары Дульсинеяны эч убакта көрө албайт экенмин. 
— Урматтуу таксыр мен сизге айран калып жатам—деди Санчо.— Муну тескерисинче деп 

жоруйлу! Бул коёнду Дульсинея Тобосская деп, ал эми кууп жүргөн тайгандарды болсо 
Дульсинеяга дыйкандын кызынын кейпин кийгизип койгон кара санатай сыйкырчылар деп 
коёлу. Качып бараткан Дульсинеяны кармап алып, сиздин колуңузга карматтым, аны сиз азыр 
кучактап олтурасыз. Мындан кандайча жаман белгини, кандайча жаман жышаанды көрүүгө 
болот? 

Ушул кезде коёнду көрөлү дешип балдар да келип калышты, ал балдардын биринен 
Санчо:—силер эмне талашып чатакташтыңар?—деп сурап калды. Али, «Эми сен аны өмүр бою 
көрө албайсың» деп айткан бала: мен мына бу баланын чегиртке салган торун тартып алгам, 
ошону эми мен эч убакта кайта бербейм—деп жооп берди. Санчо намиянынан төрт кварто акча 
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чыгарып, аны тиги балага берди да, анын ордуна торду алды да, ал торду дон Кихоттун колуна 
берип жатып сөз сүйлөдү: 

— Мынакей сеньор, менин акмактык көз карашым боюнча эсептегенимде былтыркы кара 
тумандарга кандай каргаша болсо, сиздин ишиңизге да дал ошондой эле тоскоолдук кыла 
турган бул жаман жышаандарды жок кылдым. Биздин поптун, акылдуу адамдар жана чын 
христианиндер мындай болбогон иштерге көңүл бурушу керек эмес деп бизди айтканы эсимде. 
Анын үстүнө урматтуу таксыр сиз да жакында эле: ырым-жырымга ишенген христианин акмак 
эме деп далилдеген болчусуз. Ошондуктан бул жерде тура берүүнүн зарылдыгы жок, илгерилей 
берели. 

Аңгыча болбой аңчылар келип калышып, коёнду талап кылышты эле дон Кихот кыңк этпей 
бере салды. Рыцарь менен ат кошчу экөө андан ары карай жол тартышты да, нак кыштакка кире 
бериш жердеги көк майдандан колдоруна дин китептерин кармап турган поп менен баккалавр 
Карраскону кездештиришти. 

Поп менен баккалавр биздин жортуулчуларыбызды дароо тааный коюшуп, кучагын жайып 
чуркашты. Дон Кихот атынан түшүп, досторун кучактады. Ал эми дон Кихоттун келгенин 
уккан балдар аны көрүш үчүн туш-туштан чуркап келип калышты. 

Балдар курчап алган рыцарь менен анын ат ношчусу поп жана баккалавр менен бирге дон 
Кихотгун үйүн көздөй жөнөштү; Дон Кихоттун келаткан кабарын уккан экономка менбн жээни 
эшиктин алдында күтүп турушкан экен. Бул кабар Санчо Пансанын аялы Тереса Пансага да 
жетиптир, ал чачын үксөндөтүп, шала-була кийинип, кызы Санчиканы колдон алып күйөөсүн 
тосуу үчүн жүгүрдү. Күйөөсүнүн кийген кийими ойлогонундай губернатордукуна окшобостон, 
жупунураак экенин көрүп: 

—Олдо жараткан ай, мунуң кандай, күйөөм! Жөө келатасың, бутуң араң эле шилтенет! 
Жок, губернаторго окшош эмессиң—деп кыйкырып жиберди. 

— Үнүңдү бас Тереса,—деп жооп берди Санчо.—Илгек болгону менен учуна эт илинбеген 
учурлар боло берет. Андан көрө үйгө жүр, баргандан кийин укмуштарды айтып берем. Эң 
негизги иш акча эмеспи, ал менде бар, бирок бул акчаны табууда эч кимдин көңүлүн 
калтырбай, өзүмдүн акыл-эсим менен таптым. 

— Акча болсо болгону, сүйгөн жарым,—деди Тереса, кеп анын кандайча табылганында 
эмес; акчаны тапкан жолуң менен эч кимди таң калтыра албайсың. 

Санчика атасын кучактады да:—ата мага эмне алып келдиң — деп сурады; анткени 
Санчика атасын май айында жаай турган жамгырдай күткөн эле. Аялы Санчону колдон алып 
жетеледи, кызы эшекти айдап алды, ошентип төртөө тең үйүн көздөй жөнөштү, ал эми. дон 
Кихотту болсо поп менен баккалаврдын кашында, экономка менен жээнинин колуна тапшырып 
өз үйүнө калтырды. 

Дон Кихот бир күнүн да, бир саатын да бошко кетиргиси келбей, ошол замат эле бекинип 
алып, өзүнүн жеңилип калгандыгы жөнүндө жана бир жылга чейин эч кайда чыкпайм деп 
берген убадасы жөнүндө баккалавр менен попко баяндап берди. Өзүнүн рыцарчылык коомунун 
уставын жана эрежесин катуу сактаган чыныгы жортуулчу рыцарь болгондуктан алган 
милдеттенмеден кыл жылбай так орундатууга ою бар экенин айтты. Бул жылы койчу болуп, 
өзүмдүн ашыктык кыялыма эркин берилип жана койчулардын ээн-эркин турмушуна көнүгүп 
ай-талааны аралап жүрө турган болдум. 

— Балким,— деп кошумчалап сүйлөдү ал,—эгерде мындан да маанилүү ишиңиздер 
тоскоолдук кылбаса, сиздер да кошулуп жүрбөңүздөр. Биз өзүбүздү өзүбүз койчубуз деп атоого 
акылуу болгудай кылып бир короо кой сатып алам. Ал эми негизги иш бүтүп калды: мен 
сиздерге биринчиден эң сонун, экинчиден кулакка угумдуу ысымдарды ойлоп таап койдум. 

Поп дон Кихоттон:— Койгон ысымдарыңызды айтыңызчы деп өтүндү. Ал айта баштады.— 
Өзүмө-өзүм койчу Кихотис деп ат койдум, баккалаврды — койчу Карраскон, попту — койчу 
Куриамбро дедим, ал эми Санчого болсо койчу Пансионо деп ат койдум. Эки достун экөө тең 
дон Кихот жаңыдан ойлоп тапкан эселек ишине айран-таң калышты. Рыцардык эрдик иштерди 
издеп дагы жортуулга чыгып кетип калабы деп чочулашып жана ушул бир жылдын ичинде 
акыл-эсине келип калаар деген үмүт менен анын бул жаңы ишине макул болушту жана бул 
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сандырагын акылдуу ой деп жактап, ага биз да катышабыз деп убада беришти. 
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— Бул сунуш мага майдай жагат,— деди баккалавр. Менин атактуу акын экеним бүткүл 

дүйнөгө белгилүү. Мен ай-талааны кыдырып жүрүп: чарчабай-чаалыкпай ыр жазам. Сеньорлор 
дагы бир негизги иш бар: өзүбүз ашык болуп даңкын жая турган койчуман кыздарга зарыл 
түрдө ысым ойлоп табышыбыз керек. Канчалык катуу болбосун бири-бирине ашык болгон 
койчулар менен койчу кыздардын эрежелери жана үрпадаттары боюнча, биз өзүбүздүн ашык 
болгон койчуман кыздарыбыздын ысмын жазбаган бир да жыгач калбасына ынанам. 

— Эң сонун!— деп кыйкырып жиберди дон Кихот.— Оюмдан ойлоп чыгарган койчу кыз 
үчүн ысым ойлоп табуунун кереги жок. Анткени менин ааламда жок сулуум Дульсинея 
Тобосскаям бар, ушул жерлердин даңкы, ушуердеги шалбалардын көркү, сулуулуктун казнасы, 
көркөмдүгү ашкан, кыскасы, канчалык ашыра айтылган сөз болсо да, ар кандай мактоо ага 
жарашат. 

— Мунуңуз барып турган чындык, биз да өзүбүзгө ашык боло турган койчуман кыздарды 
издеп таап алабыз — деди поп. 

Самсон Карраско да кошумчалады: 
— Ойго келген эң сонун ысымдар менен атайбыз. Эгерде менин айымым, башкача айтканда 

койчу кызымдын аты Анна болсо, мен аны Анарда деп ырга кошуп ырдайм; эгерде Франциска 
болсо, мен аны Франсения деп атайм; эгерде Люсия болсо — Люсинда дейм. Ал эми Санчо 
Панса биздин тобубузга кошула турган болсо, анда ал өзүнүн Тереса Пансасын Тересона деген 
ысмы менен атагын жайсын. 

Бул ысымды укканда дон Кихот күлүп жиберди, а поп болсо Каррасконун ак ниети менен 
айткан оюн мактады жана бош убактыбыздын бардыгын аны менен бирге өткөрүүгө дагы 
убадасын берди. Анан кийин эки дос дон Кихот менен коштошуп, эми ден соолугуңдун камын 
жегин жана ал үчүн зарыл нерселердин бардыгын тең орундаткын деп айтып кетип калышты. 

Тагдырга жазып койгондой бул сүйлөшкөн сөздүн бардыгын теңжээян менен экономкасы 
угуп койду; ошентип поп менен баккалавр кетери менен эле алар дон Кихоттун бөлмөсүнө 
кирип келишти, анан жээни төмөнкүдөй деди: 

— Таяке сиздин мунуңуз эмне дегендик? Урматтуу таксыр биз сизди тыптынч, мейримдүү 
өмүр сүрүү үчүн биротоло үйгө кайтып келген экен деп ойлодук эле. Бирок, көрсө сиз дагы 
жаңы окуяларды издеп, койчу болгуңуз келип: 

 
Келесиң кайдан койчуман, 
Кабарың барбы койчудан? 

 
— деп элдин баары кеп кылса экен деп турбайсызбы? 
Арпанын сабагы өтө катуу, ошондуктан андан ышкырык жасоого болбойт, ага ишенип 

коюңуз. 
Ага экономка мындай деп кошумчалады: 
— Урматтуу таксыр, сиз жайдын күнүндөгү чаңкай түштө мээ кайнаткан ысыгына, күздүн 

туман баскан түндөрүнө жана карышкырлардын кышкы улуганына чыдай алам деп 
ойлойсузбу? Албетте, чыдай албайсыз. Муну бешиктен бели чыга элегинде эле ушундай ишке 
күйүп, бышкан кишилердин иши деп айтууга болот. Эгерде башка түшкөн балээни оңойлотуу 
үчүн койчу болгондон көрө, жортуулчу рыцарь болгон жакшы. Сеньор акылыңызга келиңиз да, 
менин тилими алыңыз: үйүңүздөн кетпеңиз, чарбаңызды жүргүзүңүз, улам-улам кудайга тобо 
кылып, кедей-кембагалдарга кудайы бериңиз, эгерде ушинтсеңиз ишиңиз оңолуп, бардыгы 
жайына келбесе анда мен айыптуу болоюн. 

— Акырын сүйлө кызым, эмне кылсам өзүм билем,—деди дон Кихот. Мени төшөккө 
жаткыргыла. Эмнегедир бүткөн боюм шалдырап турат. Мен ким болсом ошол болоюн, 
жортуулчу рыцарь боломбу же кудай жол ачса койчу боломбу, айтоор мен дайыма силердин 
муктаждыгыңар жөнүндө кам көрөм, буга ишенип койгула. 

Ошентип, кайрымдуу кыздар дон Кихоттун тилегин орундатышып төшөккө жаткырышты. 
Тамак беришип, жакшылап күтүп калышты. Бирок, ушунчалык камкордук жана багуу болгону 
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менен биздин рыцарыбыз оңолбой койду. Бул дүйнөдө түбөлүк жашай турган эч нерсе жок, 
бардык нерсе жаралган күндөн тартып батышты көздөй жол тартат, бул жол бөтөнчө адамдын 
өмүрүнө таандык. Өмүрүнүн батып баратканын кечеңдетүү үчүн дон Кихоттун өмүрүндө 
кереметтүү ийкемдүүлүк жок болгондуктан, анын ажалы өзү күтпөгөн убакта капилестен келип 
калды. Бул өлүм, өзү жеңилип калгандан кийин туш болгон азан-кайгынын натыйжасында 
болдубу, же башка бир себептен болдубу, айтор ал калтыратма менен ооруп төшөктө алты эле 
күн жатты. Достору — поп, баккалавр жана чач тарач тынбай келип турушту, ал эми ат кошчу 
ак көңүл Санчо Панса болсо анын кашынан кеткен жок. Сыйкырланган абалдан бошонгон 
Дульсинеяны көрсөм деген үмүт орундалбай жаткандыгы жөнүндө ойлоп, болгон сары-санаасы 
бечара идальгону айыктырбай жататко деп ойлошуп, алар түрдүү аракет менен дон Кихоттун 
көңүлүн ачууга убара болушту. Баккалавр анын көңүлүн көтөрүүгө жана койчулук турмушту 
баштоо үчүн үгүттөдү; ошол өзү Самсон Карраско ушул жөнүндө эң сонун ырларды чыгарды, 
бул ырлар койчулардын мурдагы тандалма ырлар жыйнактарын жолго калтырат; мындан 
тышкары ал короодогу койлорду кайтара турган эки мыкты ит сатып алган, бир итине Барсино 
деп, экинчисине Бутрон деп ат коюп алыптыр. Бирок, мунун бардыгы тең дон Кихоттун 
кайгысын жаза алган жок. 

Анын достору врач чакырып келишти; врач дон Кихоттун тамырын кармап көрүп анан,— 
улуу коркунуч келип турат, ошондуктан жаныңыздын камын көрүңүз деп биздин рыцарга 
кеңеш берди. Дон Кихот анын айткандарына тынч олтуруп кулак салды. Доктордун айткан-
сөзүнө экономкасы, жээни жана ат кошчусу башкача мамиле кылышып, дон Кихот тиги 
дүйнөгө кетип калгансып өкүрүп-бакырып ыйлап жиберишти. Уйкусу келгендиктен, мени 
жалгыз калтыргылачы деп өтүндү. Анын өтүнүчү орундалды, ошентип ал көзүн ачпай алты саат 
уктады, ошондуктан экономкасы менен жээни дон Кихот уктап жатып жан бербегей эле деп 
чочулап жатышты. Белгиленген убакыт өткөндөн кийин ал ойгонуп, үнүн бийик чыгарып: 

— Мага ушунчалык жакшылык кылган жараткандын жолу ачылсын! Чынында анын 
боорукердигинде чек жок, ошондуктан адам баласынын кылган күнөөсү аны алсырата да, жана 
жолто боло да албайт. Таякесинин мурдагы айткандарына караганда, азыркы акыл-эстүү сөз 
сүйлөгөнсүгөн кебине көңүл коюп кулак салып олтуруп, жээни: 

— Урматтуу таксыр, сиз эмне жөнүндө сүйлөп жатасыз? Кайсы боорукерлик жөнүндө жана 
адам баласынын кылган кайсы күнөөсү жөнүндө айтып жатасыз?— деп сурап калды. 

— Жээним — деп жооп берди дон Кихот,— мына дал ушул учурда мага кылган 
боорукерлик жөнүндө, жана менин кылган күнөөм ага тоскоолдук болбоптур. Мен эми бардык 
нерсени акылга салып көрүп, ачыкайкын мамиле кылып жатам, анткени менин акыл-эсим 
каран-түндүн кучагынан бошонуп чыкты, менин акыл-эсим рыцарлар жөнүндө жазылган жек 
көрүмчү романдарды колдон түшүрбөй үзбөй окуу менен кара жолтой кара түндүн кучагына 
кирген болчу. Азыр ал романдардын сандырак экенин жана айла-амал менен жалган 
жазылганын мойнума алам, бирок аны мен өтө кеч түшүнүп көзүм ачылганына өкүнөм, чыныгы 
жанды жыргатуучу башка китептерди окуу менен бул романдардын кесепетинен көргөн 
жамандыктардын өтөлгөсүнө чыгуу үчүн убагым да жок жана күчүм да жетпейт. Өлүмдүн 
жакын калганын сезип жатам жээним, ошондуктан эл дон Кихоттун өмүрү жаман болду деп 
эсептешпесе дейм, жана менин артыма бул дүйнөдөн эселек болуп өттү деген даңкты билбейм. 
Ырас, мен эселек болгом, бирок аны өзүмдүн өлүмүм менен аныктагым келбейт. Кагылайын 
жээним мен жан досторуму: попту, баккалавр Самсон Карраскону жана чебер уста Николасты 
чакырып кел, анткени күнөөмдү кечирим сурап, тобо кылам жана мурасымды жаздырып 
калтыргым келет. 

Бирок, жээни досторуна барып убара болгон жок, анткени нак ушул мөөнөттө алиги үч 
досу бөлмөгө кирип келишти. Аларды көрөр замат дон Кихот: 

— Кайрымдуу сеньорлор, мени куттуктап койгула: сиздердин көз алдыңыздарда жортуулчу 
рыцарь дон Кихот Ламанчский эмес, Айкөл деп аталып келкен идальго Алонсо Кехана турат. 
Нак ушул мөөнөттөн баштап мен Амадис Галльскийдин жана анын сан жеткис тукумунун 
душманымын. Жортуулчу рыцарлардын бардыгынын жалган тарыхын жек көрөм. Мен өзүмдүн 
эселек болуп жүргөнүмү жана ал романдарды окуу менен башымы тосуп берген коркунучтарды 
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эми сездим. Акыры алда таала менин көзүмдү ачкандан кийин, мен ал романдарды айыптайм. 
Олтургандар бул сөздү уккандан кийин, муну дагы бир башка эселектик курчап алган экен 

деп ойлошту, ошондуктан Самсон сөз айтты: 
— Урматтуу таксыр, сеньор дон Кихот сизге эмне болду? Дульсинея сыйкырдан 

бошонгондугу жөнүндө кабар келген кезде, койчу колоңдордун эң сонун турмушун баштоого 
бардыгы даяр болуп калган кезде, сиз эмне деп жатасыз? Мына ушундай болуп калган кезде 
урматтуу таксыр сиз өзүңүздүн оюңуздан кечип жибергиңиз келип турабы? 

— Менин ушул кезге чейин айткандарымын бардыгы тең сандырак болчу, болгондо да 
адамды аркы дүйнөгө алып кетчү сандырак болчу деп жооп берди дон Кихот. Бирок өлөөр 
алдында турганымда жараткандын жардамы менен аларды өз пайдама айландырам. Сеньорлор, 
өлүмдүн жакындап келип калганын сезип турам, тамашаңарды койгула. Кылган күнөөмдү 
кечирим сурап тобо кылайын, ошондуктан поп экөөбүздү жалгыз калтыргыла, жана да мырас 
жазып калтырыш үчүн катчы алып келгиле, анткени мындай кезде адам өз жаны менен өзү 
тамашалашмак беле. Поп мени тобо кылдырып жаткан кезде катчыга киши жибергиле. 

Биерде олтургандар, дон Кихоттун сүйлөгөн сөзүнө айран-таң калып, бири-бириие карап 
калышты, алар өздөрүнүн күдүк ойлорун жеңе алышпай, анын айткандарына ишенмек 
болушту. Ошону менен бирге ал өзүнүн бул айткан сөздөрүнө толуп жаткан турумдуу жана 
акыл-эстүү сөздөрдү кошуп сүйлөгөндүктөн алардын күдүгү кетти, ошентип олтурган эл анын 
акыл-эсине келгендигине биротоло ынанышты. Бир заматтын ортосунда дон Кихоттун мындай 
болуп өзгөрүп кетиши, анын өлүмүнүн жакындап калган белгиси болуп көрүндү. Бөлмөдөн 
баарыңар тең чыгып кеткиле деп өтүндү поп, анан дон Кихот экөө калгандан кийин аны тобого 
келтирди. Баккалавр катчыга кетти, тез эле алар менен бирге Санчо Панса да жетип келди. 

Баккалаврдан, таксырың өтө жаман абалда жатат деп кабар уккан Санчо көзүнүн жашын 
көлдөй төгүп турган экономка менен жээн кызын көрүп, өзү да баладай шолоктоп ыйлай 
баштады. Тилин келмеге келтирүү иши бүткөндөн кийин поп чыгып келип мындай деди: 

— Айкөл Алонсо Кехана чыны менен эле дүйнөдөн кайткан жатат, анын азырынча акыл-
эси ордунда, эсинен танган жери жок. Кириңиздер, мурас жаздырганынын үстүндө болуңуздар. 

Бул сөздөрдү уккандан кийин экономка жээни жана ак көңүл Санчо Панса көздөрүнүн 
жашын ого бетер көлдөтүп, ботодой боздоп, улам-улам улутунуп коюп ыйлай беришти, 
анткени ал жөнөкөй эле айкөл Алонсо Кехана деген идальго кезинде да, ошондой эле рыцарь 
дон Кихот Ламанчский болгон кезинде да момун экендиги жана кичипейилдиги жагынан көзгө 
көрүнчү эле, ошондуктан жакындары гана эмес, аны билген-көрген адамдардын бардыгы тең 
жакшы көрө турган. Катчы да башка кишилер менен бирге кирип келди. Кала турган мурастын 
башын жазгандан кийин дон Кихот бул иште колдонулуучу христиандык эрежелердин 
бардыгын колдонуу менен, мурастын пункттарын санап сөз сүйлөдү: 

— Баарыдан мурда, өзүм эселек кезимде ат кошчу кылып алган Санчо Пансадагы менин 
акчамдын кызмат кылып, сиңирген эмгеги үчүн сыйлык катарында анда кала беришин каалайм. 
Эгерде эселек кезимде аралды башкаруу ишин алып берүүгө жардамдашкан болсом, анда эми 
соо кезимде колумдан келсе ага бүтүндөй бир королевствону берер элем, анткени буга анын ак 
көңүлдүүлүгү жана ишеничтүүлүгү ушунун баарына акылуу. 

Ошентип айтты да, анан Санчого кайрылып дагы мындай деди: 
— Кечирип кой достум, мен үчүн сен да эселек болуп, атак алдың, анткени менин күнөөм 

менен дүйнө жүзүндө жортуулчу рыцарлар болгон экен жана азыр да бар дегенге ишенип мени 
ээрчип сен да адаштың. 

— Ах,—деп көзүнүн жашын көлдөтүп кыйкырып жиберди Санчо,— менин сеньорум, 
урматтуу таксыр өлбөңүз, менин сизге берер кеңешиме кулак салыңыз — дагы узак өмүр 
сүрүңүз. Эч ким өлтүрбөй, эч ким шайманын оодарбай, эч ким ага каршы жамандык кылбаса 
деле, эчтекеден эчтеке жок туруп, жөн эле бир кайгы-капанын кесепетинен өлүп кетүү — адам 
баласынын колунан келе турган эң жаман эселектик болот. Сизден өтүнөөрүм бул, төшөктөн 
өйдө туруңуз, өзүбүз сүйлөшүп макулдашкандай койчуларча кийинип алып ай-талааны 
кыдырып жөнөйлү. Балким, бир бадалдын түбүнөн сыйкырдан бошонуп чыккан сеньора 
Дульсинеяны таап аларбыз, эгер аны тапсак жарык дүйнөдө башка тилек калбайт. Эгерде сиз 
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жеңилип калдым деп кайгырып, ошонун азабынан өлө турган болсоңуз, анда айыпты мага 
жүктөңүз; Росинанттын басмайылын бош тартып койгондуктан ээрден кулап түштүм деңиз. 
Урматтуу таксыр, ошону менен бирге, бир рыцарь экинчи рыцарды жыга сайып ээрден кулатып 
жерге түшүргөн окуялар  
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боло берет дегенди өзүңүздүн рыцарлар жөнүндөгү китептериңизден окугандырсыз. Бүгүн 
жеңилип калсаңыз, эртең жеңип чыгасыз. 

— Албетте,— деди Самсон,— ак көңүл Санчо Пансапын айткан бул сөздөрү абдан туура. 
— Сеньорлор акырын — деди дон Кихот.— Мен акмак болгон элем, азыр акыл-эске 

келдим, дон Кихот Ламанчский элем, эми кайтадан айкөл Алонсо Кехана болдум. Силер мени 
мурдагыдай эле урматтап жана сыйлап бергиле, ага менин айткан өкүнүчүм жана чындык 
сырым себепкер болсун. Ал эми катчы дагы жаза бериңиз. 

«Мен өзүмдүн мал-мүлкүмдүн бардыгын жээним Антония Кеханага мурас кылып 
калтырам, жээним Антония башка адамдарга тийиштүү болгон акыларын, ошонун ичинде 
баарыдан мурда мага кызмат кылып сиңирген эмгегинин акысын төлөп берсин, жана да андан 
тышкары көйнөк алып кийсин үчүн дагы жыйырма дукат берилсин. Биерде олтурган сеньор 
поп менен сеньор баккалавр Самсон Карраскону менин осуятымды орундоочу кылып 
дайындаймын. 

Анын үстүнө дагы тилегим бар, жээним Антония Кехана күйөөгө тийгиси келсе, рыцарлар 
жөнүндөгү романдарды билбегендиги анык белгилүү болгон адамды гана күйөө кылып тандап 
алсын. Эгерде ал рыцарлар жөнүндөгү романдарды окуган болуп чыкса, анысына мейли деп 
коюп, менин жээним ага күйөөгө чыккысы келсе анда мен аны калтырган мураска ээ боло 
албасын дейм, эгерде нак ушундай болсо менин мал-мүлкүмдү ийгиликтүү иштерге жумшагыла 
деп мурастарымы орундоо үчүн дайындаган кишилерден суранам». 

Ушуну менен дон Кихот өзүнүн мурас жаздырганын бүттү да, эсинен танып төшөгүнө 
суналып жатып калды. Идальго дагы үч күнгө чейин күн көрдү, бирок эс-учун билбей жатты. 
Үйдөгүлөрдүн бардыгы тең коркушту, үрөйлөрү учуп кетти. Бирок ошондой болсо да жээни 
тамак-аштан калган жок, экономка кылкылдатып стаканга куюлган шараптан жутуп турду жана 
Санчо да өзүн унуткан жок: өздөрүнө калып жаткан мурас жөнүндө ойлошкондо, 
мураскорлордун дон Кихоттун өлүмү жөнүндөгү Мигель де Сервантес Сааведра 1547-жылы 
Мадриддин жанындагы Алькала де Энарес деген шаарчада туулган. Ал, врач болуп күн көргөн 
бир кембагалдын уулу болгон. Каражаттын мүчүлүш болгондугу мигелдин түзүк билим 
алышына тоскоолдук болду, бирок адабият менен театрга абдан эрте берилип кумар тутуу, 
ошонусу мектептен албай калган би» лиминин ордун толтурууга жардам берди. Ал бала 
кезииен тартып эле акын, драматург, жазуучу болгусу келип кыялданып жүрөт, ошентип анын 
бул талабына Мадриддик мугалим, гуманист Хуан Лопес де Гойос түрдүүчө жардам берет. 
Бирок ырайымсыз жокчулук Сервантести кызмат жөнүндө ойлонууга аргасыз кылат. Испанияда 
ал кызматка орношо албай койгондуктан 1569-жылы кардинал Аквавиванын жан-жөкөрүндө 
жөнөкөй эле бир кызматка орношуп алып Италияга, Римге кетип калат. 

Кардиналдагы адамгерчилик сапатын кемсинткен бул кызмат аны канаттандырган жок. Нак 
ошол кезде папа, Испаниянын королу Филипп II жана Венеция республикасы түрктөргө каршы 
согуш жарыялаган эле. Сервантес Аквавиванын кызматын таштайт да, согушуп жаткан 
армиянын катарына барып кирет. Мындан кийинки төрт жылды Сервантес тынбай походдордо 
жана салгылашууларда өткөрөт. Өзүнүн эр жүрөктүүлүгү менен каармандыгынын 
натыйжасында полкто атакка ээ болот жана дайыма көнүл ачып жайдары жүргөн мүнөзү үчүн 
жолдоштору аны аябай жакшы көрүшкөн. Лепонтонун алдындагы деңиз салгылашуусунда 
(1571-жылы) көкүрөгүнө ок тийип катуу жарадар болот, сол колу иштебей калат. «Оң колумдун 
атагы чыксын үчүн сол колумду садага чаптым» деп кийинчерек тамашалап айтып жүрдү. 

1575-жылы согуш аракеттери аяктагандан кийин Сервантес өз ата мекенине кайтып 
кетмекчи болот. Ал өзүнүн мекенине алып бараткан чолок колу жана башкы командачы менен 
Неаполдун вице-королунун жакшы баа берип жазган мүнөздөмө каттарынан башка эч нерсеси 
жок болчу. Бирок да ал Италияны көрүп алды. Рим менен Неаполдо көп убакыт жашап турду, 
италиянын тилин үйрөндү, италиянын гуманисттеринин мыкты чыгармалары менен таанышты. 
Анын башына адабияттык көп сандаган пландар тууйт, ал абдан кубанычтуу үмүт менен 
тезирээк эле Мадрңдге жетүү жөнүндө ойлонот. 

Неаполдон чыгып үйүн көздөй келаткан жолунда, өтө катуу сыноого болот. Ал түшүп 
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келаткан кораблди моврлардын деңиз каракчылары үлгүрө түшүрөт да, Алжирге алып кетет. 
Беш жыл бою Сервантес эрксиз туткунда болот. Ал башын өлүмгө байлап коюп, бир эмес, бир 
нече жолу туткундан качып чыгууга аракет кылат, бирок анын бардыгы тең ийгиликсиз 
аяктайт. 1580-жылы гана ири акча берилип туткундан бошотулат, ошентип Сервантес акыры 
Испанияга келет. 

Ата-мекени аны шаттануу менен тосуп алган жок. Атасы менен эйеси эптеп-септеп 
өлбөстүн күнүн көрүп жаткан болот. Өкмөт ага көңүл кош мамиле кылышат. Өзүнүн эр 
жүрөктүүлүгү менен атак алган, бир колу чолок болгон жоокер мына ушинтип көчөдө калат. 

Сервантес адабиятка киришет. Адабияттын ар кандай түрлөрүнө өзүнүн күчүн салып 
көрүп, жылдан-жылга жокчулук менен катуу күрөшөт. Бирок мурдагысындай эле ал кылган 
аракетинен да ийгилик чыкпайт. Сервантес ошентип али өзүнүн ордун таба албай жүрөт, ал 
адабиятка бүтүндөй берилип кетет да, адабияттын мурдагы эски формасында жазат, бирок анын 
өз алдынча генийлиги өркүндөй албай коёт. Анын жазган ырлары көздүн кыйыгында кала 
берет, ал эми койчулар жөнүндөгү «галатея» деген романы ийгиликке ээ болбойт. Жыйырмадан 
ашуун драма жазган, бирок алардын бардыгы тең, биринчи коюлгандан кийин эле экинчи жолу 
сахнадан орун албай калат. 

Сервантеске жакыр турмушта калуу коркунучу тууйт. 1587-жылы эгин жыйноочу орунду 
ээлеш үчүн Мадридди таштап кетет, анан кийин Севильеде салык жыйноочу болот. Ал ошол 
кездеги Испаниянын элеттеги турмушун үйрөнүүгө белчесинен батат, дыйкандардын, 
байлардын, майда дворяндардын турмуш-абалы, үрп-адаттары менен таанышат. 1597жылы 
Сервантести дагы бир жаңы кырсык басат: ал казынанын көп акчасын бир банкирге ишенип 
берип коёт, ал банкир акчаны алып качып кетет. Сервантес түрмөгө түшөт. Ырас, достору аны 
дароо эле бул абалдан куткарат, бирок 1598—1602-жылдары ал дагы кайтадан түрмөгө түшөт. 

Сервантес 1604-жылы гана казна менен эсептешип кутулат, ошондон кийин гана өкмөт аны 
өз жайына коёт. Ушул жылдардын ичинде ал кокустан иштеп тапкан акчасы жана досторунун 
берген жардамы менен эптеп күн өткөрүп жакыр турмушта болот. 

Бирок ушундай катуу жокчулуктун азабын чегип жана басынып кордук көрүп жүрсө да, 
Сервантес кайраттанып, кабагым-кашым дебестен шайыр турмушта жүрө берди. Ал өзүнүн 
«дон Кихотун» нак ушул жылдардын ичинде ойлоп, ушул жылдардын ичинде жазды. 
Пародиянын эркин жазылган формасы, анын түгөнбөс фантазиясы менен ааламда жока 
какшыгына кеңири жол ачты. Акыры, ошентип анын генийлиги жарык чыгууга мүмкүндүк алат 
да, жазган китеби китеп окуучулардын сези өтө жетет. «Дон Кихоттун» 1605-жылы жарыкка 
чыккан биринчи тому зор ийгиликке ээ болот. Бирок, анын турмушу ушуну менен эле оңолуь 
кеткен жок. Сервантес мурдагысындай эле Вальядолид менен Мадридде жакыр турмушту 
башынан өткөрө берет. Кубаты аябай кете баштайт, бирок мурдагысындай бүт берилип эле 
адабият ишин уланта берет. 

Сервантес өмүрүнүн акыркы жылдарында «дон Кихоттун» экинчи томунан (1615-жылы) 
башка эң сонун новеллалардын («насияттуу новеллалар») жыйнагын, «Парнаска саякат» деген 
сатирикалык поэманы, ондон ашуун комедия менен интермедияны жарыкка чыгарып жана 
фантазиялуу жаңы роман жазмакчы болот. Бирок өлүм сагалап келип калат. Жазып бүтпөй 
калган китебине арноо жазып бүтөөр замат эле 1616-жылы 23-апрелде дүйнөдөн кайтат. 

Улуу жазуучунун көпкө кыйналып кылган эмгеги ушундайча болгон. Сервантестин 
турмуштан алган таасири жана байкап-көргөндөрү эң көп экенин көз алдыга элестетүүгө болот. 
Мазмунунун тереңдиги жана көркөмдүк формасынын бөтөнчөлүүлүгү жагынан Кайта Гүлдөө 
доорундагы адабияттын эң сонун эстеликтеринин бири болуп эсептелген өзүнүн романында 
мына ушул тажрыйбасын кеңири колдонгон. 

Бул, Европанын турмушунда зор өзгөрүүлөр болуп жаткандагы доор эле. Чарбасынын 
артта калган формасы бар, эскирип, тамтыгы кеткен феодализмдин ордуна капитализм келип 
жаткан болчу. Соода аябай жогорку баскычка көтөрүлүп жаткан эле. Американы ачуу жана 
Индияга алып баруучу деңиз жолун табуу, сооданын оборотун ого бетер арттырды. Европанын 
товарларына—сокмо кездемеге, сукного, териге темир буюмдарына болгон талап өсө берди. 
Мануфактура чыгып, ири иш ээлери пайда боло баштаган эле. 
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Океандын нары жагындагы өлкөлөр менен болгон соода отоп-бутоонун жардамы менен 
жүргүзүлгөндүктөн көп пайда берүүчү. Алтын алыскы колониялардан Европага суудай агып 
келип жаткандыктан, абдан зор байлыктар түзүлдү. Шаарлар тез эле байып, улам барган сайын 
баркы көтөрүлүп, мааниге ээ боло берди. Шаарлардын магнаттары феодалдык дворяндар менен 
турмуштун жыргалы үчүн гана эмес, мамлекеттик иштердин жүрүшүнө таасир этүү жагында 
бири-бирине эрегишишти. 

Феодалдык сеньорлордун бийлиги бара-бара чектелди. Өз билгенинче белгилеп алган 
өздөрүнүн закондору, алык-салыктары жана пошлиналары бар феодалдар ээлик кылуучу айрым 
жерлерге өлкөнүн бөлүнүшү, соода менен өнөр жайларынын өнүгүшүн өтө кысымга алды. 
Чарбанын жаңы тартиби, бир жактуу закону бар, айрым провинциялардын ортосундагы ар 
кандай айрымаларды жойгон борбордук мыкты өкмөткө муктаж болгон. Борборлошкон улуттук 
мамлекеттер түзүлө баштайт. 

Ушинтип капитализм улам барган сайын Европанын чарбачылык жана саясий турмушунун 
бардык тармактарына өзүнүн таасирин күчөттү. Албетте, феодалдык эски кулчулуктун 
чынжырын үзүү менен капитализм эмгекчилерди жаңы, мурдагыдан оор турмушка ээ кылды. 
Алгачкы байлык деп аталган өзүнүн биринчи кадамдарында эле океандардын нары жагындагы 
ээлеген жерлерде тынч жашап жаткан элдерди ырайымсыз түрдө кырып-жоюу жана эзүү менен, 
мануфактураларда иштегендерди укмуштуу кылып эксплуатациялоо менен жана дыйкандарды 
өздөрүнүн участокторунан кууп чыгып жакырдантуу менен капитализм элдин көзүнө көрүнгөн. 
Алар дыйкандардан тартып алган участокторду койлордун жайытына айландырышкан, анткени 
койдун жүнү менен соода кылуу чоң пайда берген. Ошондой болсо да, эскирип жок болуп 
бараткан феодалдык курулушка каршы болгон өзүнүн күрөшүндө капитализм прогрессивдүү 
тарыхый күч катарында аттанып чыкты. Бул, айыгышкан катуу күрөш болду жана бардык 
майданда жүрдү. Ал айрыкча, рухий маданият жагында бөтөнчө кеңири кулач жайды. Бул 
күрөш, турмушта өтө зор маданий кыймылын туудурду, муну Энгельс: «ушул кезге чейин адам 
баласы башынан өткөрүп келген күрөштөрдүн прогрессивдүү эң улуу төңкөрүшү болду» деп 
атаган. 

Бул кыймылдын максаты—католик дини түзгөн элестүү, фантазиялык дүйнөдөн адам 
баласын куткарып, анык чындык дүйнөгө жакындатуу эле. Жаңы маданий кыймыл акыл-эстин 
сокур сезимге багынышын чечкиндүү түрдө четке какты да, табият менен адам баласынын 
турмушун ээн-эркин үйрөнүү укугун жарыялады. Бул укук, фактыларга негизделген илимди 
чиркөөнүн схоластикасынын алагды кылган жалган ойлоруна карама-каршы койду. 

Эгерде орто кылымдын окумуштуусу жаратылыштын же турмуштун тигил же бул 
кубулушуна болгон түшүнүктү диний чыгармалардын көгөрүп, чирип бараткан томдорунан 
издеген болсо, анда Возрождения доорунун окумуштуусу иш жүзүндөгү тажрыйбаны негиз 
кылып алып, байкап көрдү, изилдеди, өлчөдү жана эсептеп чыгарды. Дүйнөнүн түзүлүшүн 
билгиси келип, ал асмандагы жылдыздар жөнүндөгү ар түрдүү жомокторду библиядан 
издебестен планеталардын жана жылдыздардын кыймылын окуп үйрөнүү менен бул 
кыймылдын закондорун көрсөтүүгө аракет кылган. Адам баласынын дене түзүлүшүн үйрөнүүгө 
кызыккан, бирок, ал адам баласын кудай жараткан деген библиянын жомокторуна көңүл 
бурбастан, адамдын дем алышын, кандын жүрүшүн байкап көрүп, өлгөн адамдарды союп, 
адамдын ар түрдүү органдарынын ишин үйрөнгөн. Ал, физикалык жана химиялык 
тажрыйбаларды жасап, илимий аспаптарды ойлоп тапты жана лабораторияларды курду. 
Ошентип, аз-аздан так илимдин имараты түзүлдү, бул болсо адам баласынын жаратылышка 
жана турмушка болгон көз карашын түп-тамырынан бери гана өзгөртпөстөн, жаратылышты 
өзүнө багындыруунун күч-кубаттуу куралы болуп калды. 

Бирок бул жетишпеди. Маданияттын жаңы кыймылы жер жүзүндөтүлөрдүн бардыгы тең 
күнөкөр деген чиркөөнүн аскетикалык (дүйнөдөн кечүү) илимин ташын-талкан кылып сынга 
алган жана адам баласынын бул дүйнөдөгү керектөөлөрүн жана тилегин канааттандыруучу 
укугун калыбына келтирген. Кайра өркүндөө доорунун акындары, художниктери жана 
скульпторлору адамдын бул дүйнөдөгү бакты-таалайын, анын ашык-отунун улуу күчүн, адам 
баласынын денесинин сымбаттуулугун өздөрүнүн эң сонун ырларында, картиналарында жана 

www.bizdin.kg



статуяларында даңкын чыгарган. 
Кайра өркүндөө доору чиркөөнүн анык чындыкты өз алдынча бийлеген монополиясын 

кыйратты. Чиркөөнүн жанеыз латынь тилин бирден-бир адабияттык тил кылуу үчүн болгон 
талаптары да таш капты. Турмушка жөндөмдүү болгон—италия, франция, испания, англия 
элдеринин тилдери жаңы агартуу системасына өтө бат кирди, ошону менен бирге ал системага 
элдик адабият, фольклор, жомок, ырым-жырым кирди. Бул мадакият кыймылы, чынында эле 
реалисттик кыймыл болду, анткени ал кыймыл, дин схоластикасынын негизи жок 
сандырактарынын тар чөйрөсүнөн кутулуп, жаратылыш менен турмушту түздөн-түз 
үйрөнүүнүн мейкиндигине чыгууга умтулду. Ошону менен бирге ал кыймылдын көпчүлүгү 
кеңири эл массасынын сезимин көздөгөндүктөн, ал чыныгы элдик мүнөздө болду. 

Бул доордун эки мүнөздүү белгисинин экөө тең Сервантестин чыгармасында ачык-айрым 
көрсөтүлгөн. 

Өзүнүн айланасындагы чындыктан романдын башкы образын таап алууга Сервантес 
кыйналган жок. Жаңы заманды жек көрүп, өткөн заман жөнүндө кыялданган жакырланган 
идальго — ошол кездеги Испаниянын турмушундагы мүнөздүү образ эле. 

Испания XVI кылымдын ортосунда өзүнүн өнүгүшүнүн бөтөнчө бир шартынын таасири 
астында экономикалык терең кризисти башынан өткөрүп жаткан эле. Бул кризис өлкөнүн 
чарбасына катуу таасир этти. Өндүрүштүн жаңы, капиталисттик формасына, өтүү иши XV 
кылымда эле башталган болчу, бирок ал эми токтоп калган. «Европада биринчи держава» деген 
абалга али да болсо ээ болуп турган Испания көз көрүнөө эле ылдыйлай баштады. Дүйнөгө 
үстөмдүк кылууга умтулган Филипп II нин бүлгүягө түшүрүүчү саясаты өлкөнү начарлантып 
жиберди. Казна тыптыйпыл болуп түгөндү, элдин мойнуна өтө оор алык-салыктар түштү. Өнөр 
жайлар менен кол өнөрчүлөр начарлап кетти, дыйканчылык төмөндөдү, эмгек бааланбай калды. 
Жашаган калк улам барган сайын жакырдана берди. 

Майда дворяндар —идальголор да жалпы тагдырдан качып кутула алышкан жок. Чарбанын 
жаңы формаларына өтүүнүн өзүнө эле идальголордун күчү келген жок, анткени биринчиден, 
буга алардын каражаттары жеткен жок, экинчиден Испанияны бүлгүнгө учураткан кризис 
идальголорду тыптыйпыл кылып жакырлантты. Колунан келгендер королдордун кызматына 
өтүп кетишти, калгандары жокчулуктун зарын тартышып, күдүктүү кесип кыла башташты. 
Кандайдыр бир даражада Сервантестин өзү да жакырланган идальголордон болгон, ал өзүнүн 
күчүн ар түрдүү кызматтарда сынап көргөн. Бирок, Сервантес чыгармачылык жагынан аябаган 
зор зээндүү адам болгон, өзүнүн турмушунда ар түрдүү окуяларды башынан көп өткөрүп, көп 
көргөндүгү чындыкты терең түшүнүүгө үйрөттү. Өз доорунун мыкты талаптарына умтулган 
Сервантес кайырчы идальгонун образына эң сонун, терең маанилүү образды киргизген. 

Ал өзүнүн дон Кихотунда турмуштун анык чындык шартын билбеген жана билгиси да 
келбеген эселек эмени көрсөтүп, бизге терең ойлонуп жана чебер сүрөттөлүп жазылган 
адамдын образын берет. Жакшы ниет менен Кайгы Муңдун рыцарына кайрат берилет. Ыза 
көрүп, кордук тарткандарды жана эзилип жүргөндөрдү коргоп калгысы келет, ал дүйнөдөгү 
зордук-зомбулукту жана эзүүнү жок кылууга умтулат, ошону менен жер жүзүнө адилеттүүлүк 
менен эркиндикти орнотууну ойлойт. 

Бул улуу идеалды иш жүзүнө ашыруу үчүн күрөштө ал жанынан кечип жиберет, эрдик 
кылат, туруктуулукту, чыдамкайлыкты көрсөтөт, бул болсо өзүнүн эр жүрөктүүлүгүн терең 
урматтоого адамдын сезимин ойготот. Өзүнүн алдына койгон талабынын артыкчылыгы 
жагынан, ишениминин күчү, жана ак ниеттүүлүгү жагынан, ар кандай курмандыкты жана 
эрдикти көрсөтүүгө дайым даяр турган өзүнүн ишине чексиз берилгендиги жагынан дон Кихот 
чыныгы баатыр. 

Анын кайгы-муң баскан фигурасы романдагы бардык башка персонаждарга караганда 
жогору турат, ошондуктан китеп окуучуларга тилектеш болушат, аяшат. Өзүнүн көздөгөн асыл 
максатына жетүү үчүн жалган жана фантастикалык жол менен жүргөндүгү дон Кихоттун жаман  
жагы болду. 

Турмушту кайра куруу үчүн, аны жакшылап билүү керек, турмуштун өзүн башкарып 
турган закондорду жана аракетке келтирип турган күчтөрдү үйрөнүү керек. Дон Кихот болсо 
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чындык жөнүндө өз билгениндей пикирге келет, өзүндө жок жана болууга да мүмкүн эмес 
болгон бир нерселерди турмушка жабыштырат. Анын ой-пикиринче дүйнө жүзүндөгү бардык 
жамандык менен оорунун бирден бир дарысы жортуулдап жүргөн рыцарчылык болуп эсептелет 
деген. Рыцарлар жөнүндө жазылган романдардан улам гана рыцарчылык бар экен деп билет, 
жана алардын чын экенине эч кандай күмөн болбойт. Ал романдарда көрсөтүлгөн баатырларга 
суктанып, анда жазылган рыцарлардын көрсөткөн эрдик иштерине өтө кызыгып калган дон 
Кихот рыцарчылык иш жүзүндө болгонбу же болгон эмеспи, ошону билгиси келген да эмес, 
анын заманасы келбес сапарына кеткендигин көргүсү да келбейт. Дон Кихот өтө кызып кеткен 
фантазиясынын негизинде түзүлгөн бөтөнчө бир дүйнөдө жашайт Дүйнөдөгү нагыз чындыкка 
биздин рыцарь, таптакыр кызыгып да койбойт. 

Ошентип ал жол боюндагы жаман мейманканага туш келет. Катардагы жөн, кедей-кембагал 
адамдар жашаган жана адам жарыбас тамак-аш менен меймандай турган начар жана булганч 
алачык экенин эки көзү менен көрүп, эки кулагы менен угуп, беш сезиминин бешөөнү тең 
жумшап ишенетко деп ойлойсуң. Бирок рыцарлар жөнүндө жазылган романдарга ылайык 
рыцарь өзүнүн жолунан эң сонун сепилдерди кезиктириши керек дейт. Ошентип, көз ачып-
жумгуча түрү жаман трактир эң сонун сепилге, бузуку кожоюну—асыл адамга, ач-жылаңач 
кызматчы аялдар — көркөмдүү айымдарга айланат да калат. 

Окуяларды издеп сапар тартканы жатып дон Кихот өзүнө ашык-жар таап алмакчы болот. 
Коңшу селодогу дыйкандын бир жакшынакай кызына көңүлү толот. Бирок рыцарчылыктын 
закондорунун негизииде рыцардын сүйгөн ашык-жары биринчиден элге атактуу, экинчиден бай 
айым болушу керек. Ошентип чындык менен жакшы акылга каршы болуп, анын атын 
Дульсинея деп өзгөртүп коёт да, Альдонса принцесса болуп калат. Дульсинея дворецте жашайт, 
анын айланасы толгон нөкөр кыздар, сулуулугу жана билимдүүлүгү жагынан дүйнөдөгү 
сулуулардын баарыкан ашып түшөт. Мейманканалар менен жел тегирмендер гана болгон, 
бирок сепилдер менен дөөлөр болбогон сыяктуу эле, чынында Дульсинеянын да болбогондугун 
айтып олтуруунун кажети жок. Дон Кихоттун көзүнө фантазиялык көрүнүштөр ар кандай 
чындыктан артык болуп көрүнөт. Ал айланасындагылардын бардыгын тең баамдайт да, аларга 
рыцардык даанышмандыктын негизинде түшүнүк берет. Ырас, мына ушундай түшүнүк менен 
анык чындык абдан бурмаланат. Бирок мында анын кандай иши бар? Анткени дүйнө жүзү 
рыцарлар жөнүндөгү касиеттүү романдар талап кылгандай болушу керек,— демек, дүйнө жүзү 
дал ошондой болуп көрүнөт. Кээде, ырас, дин жолу менен түзүлгөн дүйнө жүзү менен 
чындыктын ортосунда чоң айырма болуп калат, аны таптакыр жокко чыгаруу үчүн жаагы 
сынып, бүткөн боюнун баары тең көк ала болуп жүрсө да дон Кихот аны көрбөй калган эмес, 
бирок ошондо карамүртөс сыйкырчы деп аталган нерсе жардамга келет. Мына ошол 
сыйкырчылар сепилдерди мейманканаларга жана дөөлөрдү жел тегирмендерге айландырып 
жиберет. Бардыгы тең башындагыдай тартипке келет, жана касиеттүү рыцарчылык жөнүндө 
жазылган романдардын кадыры төгүлбөй кала берет. 

«Касиеттүү рыцарчылык жөнүндөгү жазылган романдар» деп биз бекер жеринен айткан 
жокпуз. Дон Кихоттун ой-пикири орто кылымдагы курулай ой жүгүртүүдөн көп алыс кете 
алган эмес. «Касиеттүү китептер менен жомоктордо» күн мурда эле айтылган бүткүл дүйнөнү 
бир тартипке салууга умтулган диний илим гана дал ушундай деп ойлогон. Дон Кихоттун 
оюндагы рыцарлар жөнүндө жазылган романдарды дин китептери менен алмаштырып коюп 
караңыздар, ошондо сиздер анык барып турган динчил-курулай ой жүгүртүүчүнү көрөсүздөр. 
Ошондой эле кайсы гана дин системасында болбосун «Касиеттүү китептердин» ордуна 
рыцарлар жөнүндөгү романдарды алмаштырып койсоңуздар дон Кихоттун дүйнөгө көз 
карашын көрөсүздөр; ошентип, эселек идальгонун укмуштуу жүрүштөрү жөнүндөгү кызык 
баян терең сатирага айланат, ал курулай ой жүгүртүүгө, дин шарты менен алагды кылуунун 
негизинде дүйнөнү курууга болгон ар кандай аракетке сокку урат. 

Чындык турмуштан минтип ажырап калуу эмнеге туш келтире турганын, Сервантес өтө 
катуу какшык менен көрсөтөт. Анын герою — эң сонун, асыл, чындык менен адилеттүүлүккө 
чексиз берилип кызмат кылган адам болот. Бирок, анын көрсөткөн эрдигинин бардыгы тең—
өзү үчүн да, ошондой эле жардам берүүгө шашкалактап жүргөндөр үчүн да кайгылуу болуп 
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аяктайт. Ал бир балага болушат, бирок бул болушуунун натыйжасында алиги бала өлөөрдөй 
таяк жейт, кызматтан куулуп көчөдө калат; дон Кихот колу-бутуна салынган кишендерин үзүп 
чыгуу үчүн сүргүнгө айдалып бараткандарга жардам берет, бирок туш-тушка качып кеткен бул 
адамдар бүткүл округдун жүрөгүн үшүтөт; ал айдай сулуу Дульсинеяны аябай катуу сүйөт, 
бирок бул өтө ашык күчтүү сезим, айланадагылар жана башкалар үчүн чыныгы балээ болот. 

Дон Кихоттун рыцарлар жөнүндөгү романдардын жөөлүгөн сандырактарына көз жумуп 
ишенип койгондугу, фактыларды таптакыр эле эске албай таштап салгандыгы, муктаждыгы бар 
жана ар нерсеге кызыккан тирүү адамды жек көрүүгө алып келет. Ал кулак угуп, көз 
көрбөгөндөй болуп өзүнө-өзү ишенет жана текеберденет. Өзүнүн оюна бирөө каршы болсо, ага 
чыдай албайт. Айткан оюна макул болбогон адамды ал карасанатай эме деп билет да, ага каршы 
найзасын сунат. Чындыктан ушинтип ажырап калуу адамдын мыкты умтулуштарын, анын 
мыкты жактарын бурмалайт, ошентип асыл адам Кехананын коркунучтуу фанатикке 
айланышына бир эле кадам калат. 

Бирок Сервантестин сатирасы, орто кылымдан мурас болуп калган дүйнөгө алагды болуп, 
курулай кыял менен мамиле кылгандыкка гана каршы сокку урбастан, жана да Сервантестин 
убагындагы Испаниянын чындык турмушунун башка жактарына да урган. 

Сервантестин романында арман күү черткен рыцарь менен бирге сопсоо жана ишкер Санчо 
Панса да катышат. Санчонун образы дон Кихоттун образынан кем калышпайт. Санчо Панса — 
дон Кихоттун түгөйү, дон Кихот телебай тентек сыяктуу тескери, акылы бар эме. 

Рыцарчылыкка тиешеси жок жерлерде дон Кихот акыл-эстүү жана терең маанилүү 
сөздөрдү айткан сыяктуу эле, Санчо да өзүнүн сандырактаган арман күүлө-рүнөн алысыраак 
жүргөн кезинде сопсоо жана баамдагычтыгы жагынан көзгө көрүнөт, кээде даанышман адамдай 
сүйлөйт. 

Рыцарлар жөнүндөгү романдардын фантазиялык сандырактагандарына каршы болууга күчү 
жетпеген дон Кихот сыяктуу эле ак көңүл, акылдуу жана оор басырыктуу дыйкан Санчого 
оңой-олтоң дүнүйө табуунун, авантюризмдин калтыратмасы жуккан, бул авантюра ошол доор 
үчүн жалпы мүнөздүү болгон, бирок жакырланган Испанияда бул бөтөнчө күч алган болчу. 

Ошол кезде бакты-таалай издеген рыцарлар, кумар туткан кызыл кулактар жана 
авантюристтер Испаниянын шаарларына быкылдап толуп кеткен. Оңой-олтоң дүйнө табууга 
умтулуу, тез байып кетүүчү бузуку жолдор менен жүрүп бакты-таалайга жетүүнү көксөгөндөр 
улам барган сайын көбөйө берди. Ал кумар тутуу карапайым кол өнөрчүлөрдүн үйлөрүнө, 
жакырланган идальголордун короо-жайларына, Испанияда жана океандын нары жагында жүрүп 
укмуштай байып алган имиш деген окуялар жөнүндөгү курулай сандырак менен жакырланган 
кыштактарга кирип барган. 

Бул кумар туткан калтыратма, Санчо Пансага да тийген. Анын тажрыйбалуулугу да дурус, 
ой-пикири да дон Кихоттун жоомарттык кылып берген убадасыныч алдында туруштук бере 
албайт, анткени ал эчактан бери урматтуу идальгону сыйлап көнүп калган. Губернаторлук 
жөнүндөгү, кайдагы бир арал жөнүндөгү, байлык жана атак-даңк жөнүндөгү кыялга азгырылган 
Санчо Панса убактынча дүйнөкорлук рыцарына айланат. Рыцарлар жөнүндөгү романдарга 
кызыгып, дат баскан соотторду, кийип алып, кара жолдордун боюнан окуяларды издеп чыккан 
кайрымдуу Кехана сыяктуу эле Санчо да тез байып кетүү жөнүндөгү сокур кыялга чөмүлүп 
өзүнүн кыштактагы эмгек менен күн көргөн турмушун, жортуулчу рыцарга ат кошчу болуп, 
фантазиялык кесипке алмашат. Дон Кихоттун дүйнөгө көз карашы романдардан окуган 
сандырактар жана рыцарчылыктын закондору менен белгилене турган болсо, Санчо дүйнөгө, 
тез аранын ичинде байып кетүү жөнүндөгү, арал, графство жана башка, графство жана башка, 
дагы ушу сыяктуулар жөнүндөгү кыялдын негизинде карайт. Ошентип ишенимдүү ат кошчу 
өзүнүн таксыры сыяктуу эле эселек болуп чыгат. 

Балким, Сервантес өзүнүн таксырынын сандырактыгына Санчону ишендирүүгө аргасыз 
кылган мындай гениалдуу көрөгөчтүгүн башка эч кайда көрсөтө алган эместир. Адегенде 
адамдын көзүнө бул чындыкка жанашпай тургандай көрүнөт. Оор басырыктуу, акыл-эстүү 
жана шумпай Санчо өзүнүн таксырын күтүп турган императорлордун тажысы жөнүндөгү, учу-
кыйырына көз жетпеген королевстволор жөнүндөгү, кара мүртөз сыйкырчылар жана 

www.bizdin.kg



сыйкырланып калган принцессалар жөнүндөгү, жаман трактирдин үйүнүн чатырынын астында 
кандары суудай аккан дөөлөр жана шумдуктар жөнүндөгү сандырак жомокторго кантип 
ишенди болду экен? Бирок бир аз ойлонгондон кийин Сервантестики ырас дешке туура келет. 
Пайда табуу үчүн эңсеген, өзүнүн бакты-таалайын сыноого өтө кызыккан Санчо дон Кихоттун 
минтип ишендирип үгүттөгөнүнө кантип көнбөй койсун? Губернаторчулук менен аралдын 
эсебинен байып кетүүнүн бул «долбоору», ошол кездеги авантюристтердин башын айландырып 
миңдеген-сандаган байлыкты ойлонткон укмуштуу кызыл кулактыктын долбоору болгон 
жомоктуу Эльдорадону ачуунун Фантазиялык долбоорлорунан эмнеси кем? 

Өзүнүн таксырынын токтоно албаган фантазиясынын тузагына Санчонун кандайча 
чалынгандыгын байкоодон башка кызык жана сабак болоор эч нерсе жок. «Дурус ой-пикир» 
Санчого муну баары тең барып турган калп экенин айтты. Бирок ошону менен бирге дон 
Кихоттун ынандыра айткан сөздөрү Санчого эң таасирдүү элес калтырат. Ал туруксуз олку-
солку болот, калтаарып калат, бирде аякка, бирде быякка бултактайт. Акыры ошентип олтуруп, 
чындыктын кайда экенин, калптын кайда экенин айрып билбей калат, чындыкты сандырактан 
ажырата албай калат. Санчонун жүрүш-турушун анын ак көңүлдүүлүгү жана караңгылыгы 
менен түшүндүрүүгө болбойт. Биринчиден, ал таптакыр эле карапайым адам эмес, экинчиден, 
дон Кихоттун эселектиги көзгө даана көрүнөт, ошондуктан анын жарамсыз фантазиясына сын 
көз менен кароо үчүн эч кандай билимдин кереги жок. 

Санчонун ишенчээктигинин себеби башкада: дон Кихотко ишенсе өзүнө пайда болуп 
жатат. Санчо Пансанын дурус акыл-эси мына ушуга келип байланышат. Дон Кихот өзүнүн 
дүйнөгө көз карашында атак-даңкка жана рыцардык эрдик иштерге жетүүнү кандай эңсеген 
болсо, Санчонун дүйнөгө көз карашында да пайда көрүү ошондой эле ролду ойногон. Мына 
ошондуктан бул эки көз караштын экөө тең негизсиз: анысы да, мунусу да—дүйнө менен 
турмушту бурмалашат, экөө тең чындыкты анык реалисттик жол менен түшүнүүдөн алыс 
турат. Дон Кихот рыцарчылыкты кайтадан жандандыруу жөнүндө ой кылат. Санчо болсо—
губернаторлук жөнүндө, бай бейпил жана эч камырабас турмуш жөнүндө эңсейт. Эки карама-
каршылык бири-бирине жакындашат, жана Санчонун турмуштук авантюризми дон Кихоттун 
көтөрүңкү фантазиясынан кем калбайт. Буларга карап туруп, айланадагылар, булардын кимиси: 
жортуулдап жүргөн рыцары эселекпи, же ишенимдүү ат кошчусу эселекпи? деп эрксизден 
суроо беришет. Алар чыны менен эгиз кишидей бирине-бири коёндой окшош. 

Ошентип Сервантестин мыскылдоосу эки жакка багыт алган: дон Кихотту көрсөтүү менен 
дүйнөгө схоластикалык көз карашты мазактайт, ал эми Санчо Панса аркылуу авантюризмди 
жана дүйнөкорду мазактайт. 

Романда дон Кихоттун фантазиясына жана Санчо Пансаныи «дурус акыл-эсине» эмнелер 
каршы коюлган? Бул суроого жооп бериш кыйьга эмес. Буга, Карл Маркстын айтканындай 
Кайрадан Гүлдөө доорунун даанышмандарынын бири, гуманизмдин эң сонун өкүлдөрүнүн 
бири болгон Сервантестин нак өзүнүн терең реализми карама-каршы турат. Ошентип Сервантес 
мына ушул реализмдин бийик деңгелинде туруп алып, Кайгы Мундун рыцарына, ошондой эле 
оңой пайда табуунун рыцарына каршы катуу жана күчтүү сокку урган. Рыцарчылыкты 
кайтадан калыбына келтирүүнү эңсеген өзүнүн жолунан адашып, пайдасы жок авантюранын 
жолуна түшкөн жакырланган идальгонун бул образдарын Сервантес гениалдуулук менен 
корутундулаган. Сервантес бул образдарга жалпы адамзаттын рухий сапаттарына туура келген 
касиеттерди киргизген, биринчи жагынан аларды турмуштан четте калган негизсиз жаиа экинчи 
жагынан «дурус акыл-эстин» жарамсыз мещандык символуна айландырган. 

Сервантес бул күрөш үчүн күчтү, баарыдан мурда өзүнүн көркөм чыгармаларынын терең 
элдик экенинен алды. Сервантестин нак ушинтип элге абдан берилгендиги өзүнүн 
сословиясынын жалган көз караштарынан ашып жогорку даражага көтөрүлүүгө мүмкүндүк 
берди. Мына дал ушул гана айланадагы курчап турган чындык кубулуштардын бардыгына—
эскинин калдыгына же жаңынын жарабаган жактарына сын көз менен кароого мүмкүндүк 
берди. Сервантестин теги буржуазиядан, башкаруучу таптардан чыккан эмес, ал баарыдан 
мурда Испания элиңе таандык. 

Анын романында XVI кылымдын акырындагы Испания элинин турмушу кеңири 
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көрсөтүлгөн. Бул чыгармада кимдер гана жок дейсиз: дыйкандар менен кол өнөрчүлөр, 
койчулар менен качыр айдоочулар, поптор, селолук өкмөттөр, солдаттар, студенттер, майда 
уурулар, кара мүртөз каракчылар да бар. Булардын бардыгынын турмуштары туура сүрөттөлүп 
ар кошкон чөйрөдө көрсөтүлгөн. Алардын баары тең өздөрүнчө өткүр тилде сүйлөшөт, ал эми 
роман болсо баштан аяк ак көңүл, келжирек Санчо Панса жакшы билген элдик макалдарга жана 
лакаптарга жык толгон. 

Ошону менен катар карапайым адамдарды жана карапайым турмушту жакшылап 
көрсөткөндүгү абдан көрүнүп турат. Жазуучунун, герцог менен герцогиняны көвдөй жана элге 
кызык кылып көрсөткөнүн, ал эми карапайым адамдарды болсо өткүр, өзгөчө жана ачык-айкын 
мүнөздүү кылганын көрүңүздөрчү! Сервантес алардын бардыгына өз алдынча образ түзөт, ага 
китеп окуучулар ички сезим менен жооп беришет. Өңү-түсү орбойгон, адам суктанбай турган 
кызматчы аял Мариторнес өзүнүн акыркы тыйынына бечара Санчого бир кружка вино сатып 
берет. Кожоюндун аялы боорооруп, качыр айдоочулар көк ала койдой союп койгон дон 
Кихоттун ооруган жерлерине дары сүйкөйт. Карамүртөс жана сүргүнгө айдалып бараткан 
Хинес де Пассамонте куурчак театры менен укмуш маймылдын ак көңүл ээси катарында 
көрсөтүлөт. Албетте, бузуку митаам ошол бойдон калат, бирок анын элесинде адам иренжий 
турган эч нерсе деле жок. Романдагы элдик персонаждарды бирден санап чыккылачы, сиздер 
ошондо Сервантестин чыгармачылыгындагы ушул сапатты байкайсыздар. Ал өзүнүн 
геройлорун сүрөттөгөндө аларды аябай эле көркөмдөп жиберүүгө умтулбастан, кайта алардын 
жакшы жагын көрсөткөн. 

Биерде Сервантестин терең гуманизми бөтөнчө күч менен көрүнөт. Анын реализми, 
турмушту сүрөттөп көрсөтүүдөгү анын болуп көрбөгөн чеберчилиги, анын адамды чын ыкласы 
менен урматтаганы менен, адамдын ардактуу милдет аткарышына чын ишенгендиги менен 
айкалышып турат. Ушул гуманизм Сервантеске көтөрүңкү сезимде болгон акылсыздын 
пардасын жамынган кайрымдуу Кехананы көрүүгө мүмкүндүк берди. Бул гуманизм митаам 
дыйкан — ат кошчуну жакшы, ак көңүл акылман губернатор катарында көрүп билүүгө жардам 
берди, губернатордун аралды башкаргандыгы көвдөй, акмак герцогду аябай жемелөөгө жол 
ачат. Азапты аябай көп тарткан нак ушул Санчонун образында Сервантестин эл менен болгон 
тыкыс байланышы ачык-айрым көрүнөт. Сервантестин чых армачылыгынын элдик мүнөзү—
чындыкты нак өзүндөй, бурмалабай көрсөткөндүгүндө жана жеткен адамгерчилик менен тыгыз 
байланышкандыгында. Улуу жазуучунун дүйнөгө көз карашынын мына ушул белгилери анын 
чыгармачылыгын абдан өткүр кылуу менен бирин-бири толуктап жана чындап турат. 

Бул, Сервантестин мыскылдоосунун бөтөнчө мүнөзүн белгилейт. 
Сервантес турмуштун жана адамдын жаман жактарын канчалык табалап жана шылдыңдап 

күлсө да, анын мыскылдоосунда үмүт үзүүчүлүк, сары-санаа болуучулук эч убакта жок, кайгы 
муңга батпас үчүн ал адамга жана анын күчүнө өтө ишенет. 

Сервантестин романынын мааниси чынында кайгы-капалуу болгону менен, китептин 
акыры дон Кихоттун дүйнөдөн кайтып бүткөнүнө карабастан, Сервантес эмгек кылып жана көп 
азап чегип жүргөн турмушунда кандай жүрсө, биерде да дал ошол сыяктуу эле эр жүрөк, шайыр 
мүнөздө кала берет. 

Мына ошондуктан Сервантестин китебине иренжип калгандыкты, чарчап окубай 
койгондукту жана ага шек келтиргендикти эч убакта эч кайдан укпайсың. Тетирисинче, бул 
романда адамдын түгөнгүс күч-кубатына, жок немеге ишенүүчүлүккө жана ырым-жырымга 
мещандык тар түшүнүккө, жер жүзүнө жаңы, эң сонун турмушту орнотуу үчүн, чындыкты 
туура түшүнүү үчүн жол ачпай эскиликтен чыкпай койгондукка каршы күрөштүн жолундагы 
жөндөмдүүлүгүнө терең ишенгендиги дапдаана көрүнүп турат. 
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ЭСКЕРТҮҮЛӨР 

 
Түзгөн Б. М. Энгельгардт 

 
1 И д а л ь г о — жери аз дворянин. Маврларга каршы катуу күрөштүн доорунда (XI—XVI 

кылымдарда) майда дворяндар Испаниянын турмушунда көрүнүктүү ролду ойногон. Негизинен 
Испанияны чет элдиктерден бошотуу үчүн алардан өз ыктыяры менен солдаттар алынган, 
ошонун натыйжасында, бул дворяндар жеңип алган жерлерге бекем орношуп алышкан. Бирок 
XV жана XVI кылымдарда, королдун бийлиги күчөгөн кезде, дворяндардын бул тобу бара-бара 
королдун армиясынын карапайым кызматчыларына шаардык төрөлөргө жана королдун ак 
сарайларындагы майда-чүйдө кызматкерлерге айланып кетишкен. XV кылымдын акырында 
башталган чарбанын капиталисттик формаларын көздөй бурулушу жана биринчи зарыл болгон 
нерселерге баанын тыным албай өсүшү майда дворяндарды бара-бара толук жакырданууга 
алып келди. Сервантестин убагында өзүнүн акыркы алакандай жеринен айрылган жакырланган 
идальго Испаниянын турмушун мүнөздөгөн адам болгон. 

2 А м а д и с  Г а л л ь с к и й — бөтөнчө XVI кылымда Испанияда атагы чыккан рыцардык 
романдын герою. Бул романдын мааниси башынан аягына чейин эле фантазия. Англиянын 
принцессасы Элизена уул тууйт. Уулун никесиз тууп койгондугуна уялып, баласын деңизге 
алпарып ыргытып жиберет. Белгисиз бир рыцарь баланы аман сактап калат да, аны 
Шотландияга алып кетет. Амадис чоңойгондон кийин король Лизуартанын кызы ченде жок 
сулуу Ориананага ашык болот. Амадис орианаданы өзүнө ашык кылыш үчүн Европаны 
кыдырып жортуулдайт, сырдуу, сыйкырдуу өлкөлөргө туш келет, дөөлөргө, сыйкырчыларга 
жана көз байлоочуларга каршы салгылашат жана башка миң-сандагая эрдик иштерди иштейт. 
Роман Амадистин жеңиши менен аяктайт, өзүнүн ашыгы, айдай сулуу Орианасына үйлөнөт. 
Романдын геройлорунун баары тең ойдон чыгарылган; башынан аягына чейин эле окуянын 
кайсы өлкөдө болуп жатканын түшүнүү кыйын; анын үстүнө ал окуялардын кайсы кылымда 
болгонун билүү андан бетер кыйын. Бирок романдын автору тарыхый чындык жөнүндө ойлоп 
да койгон эмес. Анын башкы максаты— романдагы рыцарды баатыр, айкөл, кичипейил ошону 
менен катар чебер, күч-кубаттуу жана каардуу кылып көрсөтүү болгон. 

3 «А н г л и я н ы н  П а л ь м е р и н и» деген романы —«Амадис Галльскийди» туурап 
жазган романдардын ичинен эң мыктысы. Пальмерин англиянын королу дон Дуэртенин 
(Эдуарддын) уулу. Ашыра сыпайы кавалердин идеалы болгон өзүнүн бир тууганы Флориан 
менен бирге ашык болгон айымы үчүн сан жеткис эрдикти кылат, Делиант деген күч-кубаттуу 
сыйкырчыны жеңет, сыйкырдуу аралга жана башка дагы ушу сыяктууларга туш келет. 
Пальмериндин «Амадис Галльскийден» айырмасы мындай, романдагы окуялардын көбү 
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англиянын хроникасынан жана байыркы тарыхый окуялардан алынган. 
4 С и д  К а м п е а д о р («Сид»—арабча «сеид»деген сөз; таксыр, бийлөөчү дегенди 

билдирет; кампеадор испанча — баатыр, жоокер деген сөз) XI кылымдын экинчи жарымында 
жашаган Испаниянын легендарлуу баатыры. Анын өзүнүн анык аты Рюи Диас Бивар. Сид эң 
сонун полководец болгон, жана Кастилиянын, Леондун, Арагондун королдорунун аскерлеринде 
көпкө чейин кызмат кылып, алардын өз ара кан төгүлгөн согуштарына катышкан адам. Сид 
бөтөнчө маврларга каршы согушта Валенсияны тартып алып, атак-даңкы чыккан. Сиддин атын 
атаган эң көп жомоктор чыккан, ал жомоктор сан жеткис романс жана поэма болуп биздин 
күнгө чейин жетти. 

5 Р о н с е в а л ь капчыгайындагы салгылашуу. Карл Великий Испаниянын чоң казатынан 
кайтып келаткан кезде (778-жылы) анын армиясынын алды Ронсеваль капчыгайында 
душмандын аскерине кез келет да, баары тең кырылып калат. Бул согушта Карлдын эң жакын 
кол башчыларынын бири—Хруадланд (Ролан) курман болот. Бул окуя Испаниянын эпосу — 
«Роланд жөнүндө ыр» деген атактуу чыгармада ырдалат. Бернард де Карпио—Испаниянын 
орто кылымдагы эпосунун герою. 

6 Б у ц е ф а л — Македониянын падышасы жана байыркы замандын даңкы таш жарган 
полководеци Александр Великийдин (биздин доорубузга чейинки 356-жана 323-жылдарда) аты. 
Буцефал согуштун ызы-чуусунан үркчү эмес, ал калың душмандын ичине кирип барып, ачуулу, 
күч-кубаттуулугу жана чыдамкайлыгы жагынан көзгө көрүнгөн; ал ат кан төгүлгөн бир жолку 
согушта өлөт, мына ошол убакка чейин ал өзүнүн ээсине көп жыл бою адал эмгек кылат. 
Александр өзүнүн атынын өлүгүн шаан-шөкөт менен көмдүрөт да, анын мүрзөсүнүн 
айланасына бүтүндөй бир шаар салдырып, ал шаарга Буцефалдын атын коёт. 

7 С и д д и н  Б а б ь е г и — сан жеткис көп романстарда ырдалып, атагы чыгып жүргөн 
баатыр Сиддин аты. Сиддин аты Буцефал сыяктуу эле абдан күлүк, күчтүү жана чыдамкай 
болгон, ал өзүнүн ээсин маврларга каршы согушта бир эмес, бир нече жолу аман алып калган. 

8 Ф е б — байыркы гректердин күнүнүн, жарык дүйнөнүн кудайы. 
9 П а л а д и н. Карл Великийдин (VIII кылымдын аягы X кылымдын башы) ак сарайында 

өзү менен бирге жашап турган атактуу жанжөкөрлөрүн (латынча дворец—рашит деп аталат) 
жана императорду казаттарга узатып чыккандарды адегенде паладин аташчу. Кийинчерээк ар 
бир эле атактуу жана эр жүрөк рыцарды паладин деп атай турган болушту. 

10 Р ы ц а р ь болуп жарыялануу. Рыцарь болуп жарыялакуунун чыныгы ырым-жырымын 
Сервантес кызык кылып мыскылдаган. Рыцарчылык гүлдөп турган доордо (XI—XII 
кылымдарда) бул ырымжырым шаан-шөкөт менен салтанаттуу өткөрүлүп турган. Рыцарлыкка 
жарыялана турган ар бир адам, рыцарь болуп жарыялануунун алдында чиркөөдө түн бою 
өзүнүн курал-жарагын күзөтүп чыгууга милдеттүү болгон. Эртеси жерге жарык киргенде бул 
курал-жарактын максатын айтып түшүндүрө турган. Жаңы рыцарь ал курал-жарактын жанында 
туруп, рыцарчылыктын закондорун жана эрежелерин бузбай сактайм деп салтанаттуу түрдө ант 
бере турган. Анан кийин жоокерлик иште атакдаңкы чыккан жана көптү көргөн бир рыцарь 
кылычты колуна алып, рыцарь болуп жарыялануучу адамды сол жак далыга үч чаап туруп: 
«Сени рыцарь кылып жарыялайм» деп сөз сүйлөй турган. Ушуну менен ырым-жырым аяктаган. 
Рыцарь болуп жарыяланган адамдын белине кылычын байлап, өтүгүнө алтын шпорлорду тагып 
туруп, анан ырым-жырымга катышкандардын бардыгы тең жаңы рыцардын урматына арналган 
тойду көздөй жөнөчү экен. 

11 р е а л (геа1 1е рlаtа, 68 мраведис) төрт куартого татый турган жыйырма тыйынга жакын 
баасы бар акча. 

12 М а р к и з Монтуанский жана анын иниси рыцарь Б о л д у и н жөнүндөгү эски романс 
Испанияда абдан зор ийгиликке ээ болгон. 

13 Л и ц е н ц и а т — окумуштуу даража, бул даража университетте сабак берүүгө укук 
берген. 

14 «У р г а н д а»— сыйкырчы, дон Кихоттун жакшы көрүп окуган рыцарь жөнүндөгү 
«Эспландиан» романынын башкы адамдарынын бири. 

15 А р х и е п и с к о п  Т у р п и н — VIII кылымдын акырындагы реймдик архиепископ. 
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Көп убактыга чейин «Карл Великийдин өмүрү жөнүндөгү («Турпиндин хроникасы») атактуу 
хрониканы ошол түзгөн деп жабыштырып келишкен. Ал хроникада Карл Великий менен анын 
иниси Роланддын Испанияда көрсөткөн эрдик иштери менен баштарынан өткөн окуялары 
жөнүндө тарыхый чындыкка такыр жанашпай турган аңгемелер бар эле. «Турпиндин 
хроникасы», Карл Великий менен анын танапташтары жөнүндөгү рыцардык романдардын 
көпчүлүгүнө негиз болгон. 

16 О н э к и п э р—Карл Великийдин танапташтары болгон—он эки укмуштуу баатырды 
ушундай деп аташкан. Алардын ичинен эң атактуусу: Роланд, Оливье, Рейнальд 
Монтальбанский болгон. Бул рыцарлардын дүйнөдө болуп көрбөй турган эрдик иштери жана 
баштарынан өткөргөн окуялары «Турпиндин хроникасында» жазылган. 

17 Рольдан — Роланддын ысмын эл ушинтип өздөрүнчө атап алышкан. 
18 А т к о ш ч у—Ат кошчу деген наам кемсинтип айткандыкка жатпайт. Ал рыцардын 

кызматчысы эмес, жоокер жардамчысы. Эски жана оокаттуу дворяндардан чыккан жаштар 
өзүнүн көрсөткөн эрдик иштери менен атак-даңкы чыккан рыцарга өздөрү каалап ат кошчу 
болуп киришкен. Мындай рыцарга ат кошчу болуп кызмат кылуу согуштук жакшы мектеп 
болуп эсептелген. Ошону менен бирге рыцардын жардамы менен таасирдүү адамдар менен 
таанышууга жана королдун ак сарайында кызмат иштеп көтөрүлөм деп үмүт кылууга мүмкүн 
эле. Бирок, негизги иш— рыцардык наамды алуунун туура жолу эле. Ат кошчулар айлык алган 
эмес. Бирок, рыцарь өзүнүн согушта түшүрүп алган олжосунун белгилүү бир бөлүгүн берип 
жана да сыйлыктарды тартуу кылып турган. Беделдүү бир кызматка жеткенден кийин рыцарь 
өзүнүн ат кошчусун унутуп койбостон, мүмкүн болушунча жакшы кызматка орноштуруп 
келгең. Рыцардык катуу эрежелердин негизинде алганда, дыйкандын карапайым кызы 
Альдонса Лоренсо айдай сулуу айым болууга кандайча келишпесе, Санчо да нак ошондой эле 
ат кошчуну ролуна жарабай турган адам эле. 

19 Б р и а р е й — байыркы гректердин динге ишеними боюнча деңиздердин кудайы 
Посейдондун жана аял кудай Фетиданын уулу; ал опсуз күчтүү, оозунан алоолонуп жалын 
чыккан, жүз колу бар дөө болот. 

20 Б е н е д и к т и н ч и — VI кылымда негизделген Бенедикт коомунун монахы. Бул 
коомдун байлыгы мол жана таасири күчтүү болгон. 

21 Б и с к а й ч ы — баск. 
22 С а н т а  Э р м а н д а д (сөзмө-сөз алганда—касиеттүү туугандаштык) шаарларда жана 

селолордо жашаган калктын эркин союзу адегенде ушинтип аталган, феодалдардын жана 
алардын жан-жөкөрлөрүнүн ээнбаштыгынан өздөрүн жана мал-мүлкүн сактап калуу ал союздун 
максаты болчу. XIV кылымда бүткүл Испанияга ушундай союз жайылган; жалпы бир максатты 
көздөгөн союзга биригип алышып, күч-кубаттуу уюмду түзүшкөн. Феодалдар Санта 
Эрмандадды кыйратууга бир нече жолу аракет кылып көрүшкөн, феодалдардын жогорку 
катмарларынын таасирин чектеп коюуга өзү умтулган королдук бийлик касиеттүү 
туугандаштыкка катуу жардам көрсөткөн. Официалдуу түрдө таанылгандан кийин Санта 
Эрмандад эркин союздан акырындап административдүү мекемеге айланып, ар кандай 
кылмышкерлерге каршы күрөшүүчү күзөтчү корпус катарында болгон. Сервантестин убагында 
Санта Эрмандаддын бийлиги аябай төмөндөп калат. Инквизиция ага да колун салууга үлгүрүп, 
анын мүчөлөрүн өзүнүн керт башынын максаты үчүн көп пайдаланган. 

23 А с у м б р а—эки метрден ашуун келген суюктук өлчөмү. 
24 А л ь б р а к и н и  к а м а л о о — Италиянын акыны Маттео Боярдонун (1434—1494) 

«Ашык болгон Роланд» деген поэмасынан үзүндү. 
25 С и л е н — байыркы гректердин динге ишеними боюнча виночулуктун кудайы 

Вачханын (Дионистин) тарбыячысы, ал винону жана оюн-күлкү тамашалуу майрамдарды 
жакшы көргөн. Силенди, эшек минип мас болуп жүргөн түрдө сүрөттөшкөн. Мас болгон 
куудулдарды жана маскарапоздорду ээрчитип алып, грециянын Фива деген шаарына анын 
салтанаттуу түрдө кирип баргандыгы жөнүндөгү аңгемени Кайра Гүлдөө доорунда эл абдан 
жакшы билген. Дон Кихот Грециядагы жети капкалуу Фива шаарын, Египеттеги жүз капкалуу 
Фива шаары менен чаташтырат да, мына ушу аңгемеге ишара кылат. 
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26 Д ж и н е в р а — Орто кылымдардагы көп жомоктордун жана романдардын башкы 
герою, Англиянын Артур деген легендарлуу королунун аялы. 

27 Д о н   К и х о т санап чыккан баатырларынын аттарынын, жана да. ар түрдүү уруулар 
менен жерлердин аттарынын кээ бирлерйн рыцарлар жөнүндө жазылган романдардан, кээ 
бирлерин өзүнүн доорундагы тарыхый жана географиялык чыгармалардан алган. 

28 Англиянын легендарлуу королу Артурдун өзүнүн сепилинде той  
кок майдачыл адамдарды ыгы келген сайын шылдындай берген, аларда Сервантести жек 

көрүп, ун шерситеттин диплому жок адам адабият жөнүндө кантип кеп кылат ден кекирейип, 
көкүрөктөрүн өргө айдап жооп беришкен. 

73 М о н т е с и н о с, Д у р а н д а р т е — испаниянын легендарлуу рыцарлары, алар Карл 
Великийдин Испанияга жасаган казатына катышкан имиш. Жүрөгүн кесип алды деген окуяны 
Сервантес эски романстан үлгү алып жазган. 

74 М е р л и н — байыркы британиялык жомоктордун герою, күн мурда баарын биле турган 
даанышман жана сыйкырчы болгон. Рыцарлар жөнүндөгү романдарда ал өтө күчтүү сыйкырчы 
катарында көрсөтүлөт. 

75  Г в а д и а н а — Жогорку Гвадина дарыясы агып баратып, бир нече жолу жерге кирип 
кетет, дарыя ушинтип жерге кирип кетиши эң көп жомокту чыгарды, Сервантес дон Кихоттун 
үңкүрдө болгондугу жөнүндөгү аңгемесинде ушу жомохтон бир аз пайдаланган. 

76 Г е р ц о г  А л ь б а (1508—1582) полководец жана Испаниянын королу Филипп II нин 
гшенимдүү кишиси. Нидерландия провинцияларындагы көтөрүлүштөрдү басууда жана 
Португалияны басып алууда өзүнүн жырткычтык катаалдыгы менен даңкы чыккан. Анын аты 
элди коркутуп, жүрөгүнүн сары суусун алып койгон. 

77  К у у р ч а к  театр  Испанияда ушул күнгө чейин өөрчүп келатат; XIX кылымдын 
70-жылдарында эле Севильедеги, Валенсиядагы жана башка шаарлардагы ал театрдын 
сахналарында «Гайферос менен Мелисендранын адам кызыга турган тарыхы» көрсөтүлгөн, эл 
ал оюндарды кубанып көрүп турушкан. Бул тарых көп романстарда ырдалган. Романстарда 
Гайферосту Карл Великийдин жээни, атактуу Роланддын иниси, ал эми Мелисендра болсо — 
императордун өз кызы деп айтылат, Мелисендра күйөөгө тийгенден кийин тез эле маврлар ала 
качып, Испанияга алып кетип калат. Гаферос бир катар укмуштуу окуяларды баштан 
өткөргөндөн кийин гана акыры аны туткундан бошотуп чыга алат. 

78 Р е х и д о р—селолук же шаардык башкарманын мүчөсү. 
79 П т о л о м е й — биздин заманыбыздын II кылымында жашаган Грециянын атактуу 

астроному, математиги жана географы. Ордунан козголбос жерди ай-ааламдын борбору деген 
анын космогоникалык системасы Коперник менен Галилейдин гениалдуу эмгектери жарыкка 
чыкканга чейин элдин арасында зор ийгиликке ээ болуп келген. 

80 К а в а . Испаниянын эски жомокторунун биринде, VIII кылымда арабдар Испанияны 
жеңип алгандыгы жөнүндө төмөнкүдөй айтылат. Күч-кубаттуу граф Юлиандын Кава аттуу 
айдай сулуу кызы болгон экен. Юлиан өзүнүн кызын абдан жакшы көрүп, көзүнүн карегиндей 
коргоочу зкен. Бирок, байкуш атасынын толук ишенимине кирип алган король Родриго 
Каванын абийирин кетирип коёт. Ошондо Родригодон өч алуу үчүн граф Юлиан арабдарды 
Испанияга чакырат. Родриго аларга каршы чыгат, бирок ташы-талкан болот да, өзү согушта 
курман болот. Кызы үчүн өч алып Юлиан ыраазы болгон чыгар. Бирок. арабдар Испанияда кала 
беришет да, акырындап бүт жарым аралды каратып алышат. Ошентип Елена менен Каваны 
бири-бирине салыштырып келип дон Кихот мындай дегиси келет: Еленаны уурдап ала 
качкандыгы үчүн Троя каза болсо, Каванын абийирин кетиргендик үчүн арабдар Испанияны 
басып алды. 

81 Ашкананын сурамчы-тилемчилери — феодалдык сепилдин ашканаларына үйүр алып, 
калган-каткандарды жеп жана кызматкерлер менен жан-жөкөрлөрдүн анча-мынчалап бергенин 
алып оокат кылып жүргөн селсаяктар, митаамдар, кайырчылар. 

82 В а м б а (672—680) Гот династиясынан чыккан Испаниянын королу. Жомокто анын 
теги дыйкан деп айтылат. 

83 Э л и с е й талаасы — байыркылардын динге ишениши боюнча — баатырлардын тиги 
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дүйнөгө барганда өмүр сүрө турган жери. 
84 Эспландиан — Бул роман «Амадис Галльскийдин» түздөнтүз уландысы болуп эсептелет. 

Эспландиан Амадис менен Ориананын уулу. Рыцарь болуп жарыялангандан кийин Эспландиан 
укмуштуу окуяларды издеп сапар чегет. Анын эрдик иштеринин башкы майданы Чыгыш болот: 
буйерде ал түрктөр, саранциандар менен салгылашат да, аларды бөлөк-бөлөк жеңип чыгат, 
шаарларды жеңип алат, кара мүртөз сыйкырчыларды кыйратат, ошентип олтуруп акырында 
Константинополдун императору болуп калат. 

85 Сословиялык эски калдыктар дворяндарга кол өнөрчүлүгүн кылууга тыюу салган. 
Канаттуу куштарды камай турган торлорду жана тиш чукуурларды жасоо гана дворяниндин 
баркын кетирбей, кемсинтпей турган иш болгон. 

86 А л ы г в а с и л — коомдук тынчтыкты жана тартипти сактоочу полициялык 
надзиратель. 

87 Б е л л е р о ф о н т — Грециянын жомокторунун геройлорунун бири, коринф падышасы 
Главканын уулу. Беллерофонт бир тууганын кокустан өлтүрүп алып Коринфти таштап кетүүгө 
аргасыз болот. Ал Аргостогу Претос падышасын көздөй жөнөйт. Падыша аны абдан жакшы 
кабыл алат, бирок падышанын аялы, Стенобея, Беллерофонт мени азгыргысы келет, деп 
күйөөсүнө даттанган. Ошондо Претос мейманынан өзү өч алгысы келбей, бир тууганы, Иобатей 
падышага жиберген. Иобатейге бергин деп колуна кат берет. Жашыруун тамгалар менен 
жазылган катында Претос, Беллерофонтту өлтүргүн деп сураган. Булкатты алгандан кийин 
Иобатей, Беллерофонлу коркунучтуу, катаал Химерой менен согушууга буйруган, анткени бул 
согушта Беллерофонтту өлөт деп ойлогон. Бирок, Пегас деген сыйкырдуу ат апкелип берген 
Афина деген аял кудайдын жардамы менен Беллерофонт катаал Химеройду жеңип чыгат. 
Андан кийин Беллерофонт дагы эң көп эрдик иштерди иштеген, буга ыраазы болгон Иобатей, 
аны менен жарашып гана тим болбостон, өзүнүн кызын ага аялдыкка берген. 

88 К ү н д ү н  к у д а й ы  Г е л и о с — байыркы грециялык жомоктордо мындай деп 
айтылат,— өзүнүн уулу Фаэтондун өтүнүчү боюнча күн арабасын башкарууну берген. Бирок 
баралына келе элек, тажрыйбасыз жаш бала жолдон адашып кетип, аз жерден ай-ааламды 
өрттөп жибере жаздаган. Ай ааламды өрттөн сактап калгысы келип, кудайлардын үстүнөн 
караган Зевс эр жүрөк бечара баланы чагылгандын күчү менен уруп жыгат да Гелиос Күндүн 
нурун мурдагы туура жолуна салат. 

89 Койчулардын жомокторунда жылдыздар, асмандагы периштелер кайтарып жүргөн 
короо-короо эчки же кой деп айтылчу.  

90 Биринчи тамак — жемиш. Сервантестин доорунда түшкү тамакта жемиштерден баштап 
жеш керек деп мыкты врачтар сунуш кылышкан. 

91 Г и п п о к р а т (460—364 б. э. ч.) —байыркы замандын эң улуу врачы, «медицинанын 
атасы» аны нак ушундай деп аташкан. Кайра Гүлдөө доорунда Гиппократ аябай беделдүү 
болгон, ошондуктан докторлор ага таянып иштегенди абдан жакшы көрө турган. Биерде 
доктор, Санчону тим эле акмак кылып жатат: Гиппократ чилдин эти жөнүндө эч айткан эмес. 

92 О л ь я   П о д р и д а — Испания элинин улуттук тамагы: май сызгырып, эт туурап жана 
башкаларды салып демдеп бышырган жемиш. 

93 Маврларды куугунтуктоо. Филипп II нин (1556—1598) жана анын ордун баскан Филипп 
III нүн (1598—1621) кезинде маврларды Испаниядан кууп чыгуу иши аяктаган. Бул 
куугунтуктоо өкмөт тарабынан кандай болсо, дин тарабынан да дал эле ошондой, мурда кулак 
угуп көз көрбөгөн ырайымсыздык менен өттү. Ламанчадан маврларды зордук-зомбулук менен 
эвакуациялоо 1609—1610-жылдарда, башкача айтканда, Сервантес өзүнүн «дон Кихотун» 
жазып жаткан кезде жүргүзүлгөн. Африкага көчүп барган маврлар бир катар майда 
мамлекеттерди түзүшкөн, аларды кийин Франция, Италия жана Европалык мамлекеттер басып 
алышып колонияга айландырышкан. 

94  Р о к е  Г и н а р т — чын эле Сервантестин заманында ушундай каракчы болгон, ал 
өзүнүн адепсиздиги менен адамдарды карактоо жана тайманбай кол салуу жагынан бүткүл 
Испанияга даңкы чыккан. 

95 М е н и н  Т р о я м  у ш у е р д е  б о л д у — Трояны гректердин кыйраткандыгы 
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жөнүндөгү жомоктун таасири астында айтылып калган санат сөз жана ал мен ушуерден 
биротоло жеңилдим деген маанини берет. 
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	8-Г Л А В А. Мында баатыр бискайлык менен эр жүрөк Ламанчский экөөнүн ортосунда болгон даңктуу уруш жөнүндө баяндалат
	9-Г Л А В А. Мында дон Кихот менен Санчо Пансанын ортосунда болгон кызык аңгеме жөнүндө баяндалат
	10-Г Л А В А. Мында Янгуэс жылкычылары менен кездешкенде дон Кихоттун балээге учурагандыгы жөнүндө баяндалат
	11-Г Л А В А. Мында рыцарь сепил деп ойлогон мейманканада дон Кихот менен ишенимдүү ат кошчусунун эмне болгондугу жөнүндө баяндалат
	12-Г Л А В А. Мында өз шору үчүн сепил деп ойлогон мейманканада эр жүрөк дон Кихот менен анын ишенимдүү ат кошчусу экөөнүн мындан ары карай баштарынан өткөргөн сан жеткис кыйынчылыктары жөнүндө баяндалат
	13-Г Л А В А. Мында бир короо кой менен дон Кихоттун кантип салгылашкандыгы жөнүндө баяндалат
	14-Г Л А В А. Мында Санчо Панса менен анын таксырынын ортосундагы кыл-эстүү аңгеме жөнүндө жана өлүк дене менен болгон андан кийинки укмуштуу окуя жөнүндө баяндалат
	15-ГЛ А В А. Мында эр жүрөк рыцарь дон Кихот Ламанчскийдин кулак угуп, көз көрбөгөн эрдиги жөнүндө баяндалат
	16-Г Л А В А. Мында укмуштуу улуу окуя жөнүндө, Мамбриндин кымбат баалуу туулгасын жеңип алгандыгы жөнүндө жана рыцарь менен ат кошчу экөөнүн ортосунда болгон аңгеме жөнүндө баяндалат
	17-Г Л А В А. Мында зордук-зомбулук менен сүргүнгө айдалып бараткан бир топ байкушту дон Кихоттун туткундан куткарып, аларга эркиндик бергендиги жөнүндө баяндалат
	18-Г Л А В А. Мында Санчонун сур эшегин Хинес де Пасамонтенин кантип уурдап кеткендиги жөнүндө баяндалат
	19-ГЛ А В А. Мында Капалуу Сулууну туурап дон Кихоттун өзүн-өзү жазалагандыгы жөнүндө жана Дульсинея Тобосскаяга элчи жибергендиги жөнүндө баяндалат
	20-Г Л А В А. Мында дон Кихоттун Сиерра Морена капчыгайындагы көрсөткөн эрдиги жана Санчо Пансанын эмне болгондугу баяндалат
	21-Г Л А В А. Мында өзүнө-өзү тилеп алган азап-тозоктон дон Кихоттун кандайча жол менен кутулгандыгы баяндалат
	22-Г Л А В А. Мында суйкайган сулуу Доротеянын акылдуулугу жөнүндө жана Санчо Пансанын эшегинин кантип табылгандыгы жөнүндө баяндалат.
	23-Г Л А В А. Мында рыцарь өзүнүн ат кошчусу менен аңгемелешкендиги жөнүндө жана Андрес деген балага кезиккендиктери жөнүндө баяндалат
	24-Г Л А В А. Мында дон Кихот кызыл винонун чаначына каршы кантип салгылашкандыгы жөнүндө баяндалат
	25-Г Л А В А. Мында согуш иши жана илим жөнүндө дон Кихоттун адам кызыгарлык сүйлөгөн сөзү жөнүндө баяндалат
	26-Г Л А В А. Мында мейманканада болгон кулак угуп, көз көрбөгөн окуя жөнүндө баяндалат
	27-Г Л А В А. Мында мейманканада кулак угуп, көз көрбөгөн окуялар жөнүндөгү аңгеме уланат
	28-Г Л А В А. Мында дон Кихот Ламанчский болуп көрбөгөн жол менен кандайча сыйкырлангандыгы жөнүндө баяндалат
	29-Г Л А В А. Мында Санчо Панса менен анын таксыры дон Кихот экөөнүн ортосунда болгон акылдуу аңгеме жөнүндө жана дон Кихот менен чиркөө кызматчысы экөөнүн ортосундагы акылга сыя турган талаш жөнүндө баяндалат
	30-Г Л А В А. Мында койчу менен жолуккандык жөнүндө, аза күтүп бараткан чиркөөнүн адамдары менен болгон окуя жөнүндө жана дон Кихоттун үйүнө кайта кайтып келгендиги жөнүндө баяндалат
	31-Г Л А В А. Мында рыцарь ооруп калган кезде поп, чач тарач жана дон Кихот үчөөнүн ортосунда эмне болгондугу жөнүндө баяндалат
	32-Г Л А В А. Мында дон Кихоттун жээни менен кызматкер аялы экөөнүн Санчо Панса менен чатакташкандыгы жөнүндө баяндалат
	33-Г Л А В А. Мында дон Кихот, Санчо Панса жана баккалавр Самсон Карраско үчөөнүн ортосунда болгон аңгеме жөнүндө баяндалат
	34-Г Л А В А. Мында Санчо Панса менен анын аялы Тереса Панса экөөнүн ортосунда болгон кызык аңгеме жөнүндө баяндалат
	35-Г Л А В А. Мында ушул тарыхтын ичиндеги эң маанилүү главалардын бири —дон Кихот, анын жээни жана кызматкер аялы үчөөнүн ортосунда болгон аңгеме жөнүндө баяндалат
	З6-Г Л А В А. Мында дон Кихот менен Санчо Панса экөөнүн ортосунда эмне болгондугу жөнүндө жана башка таң каларлык окуялар жөнүндө баяндалат
	37-Г Л А В А. Мында Санчо айла-амал менен асылкеч Дульсинеяны кандайча кылып сыйкырлагандыгы жөнүндө баяндалат
	38-Г Л А В А. Мында дон Кихоттун эр жүрөк рыцарь менен кездешкендиги жөнүндө жана ат кошчу эки жигиттин өз ара ыракаттанып аңгемелешкендиги жөнүндө баяндалат
	39-Г Л А В А. Мында белгисиз рыцарь менен анын ат кошчу жйгити экөөнун ким экендиги аныкталат
	40-ГЛ АВ А. Мында арстандар менен кездешкенде дон Кихоттун кулак угуп, көз көрбөгөн эрдик көрсөткөндүгү жөнүндө баяндалат
	41-Г Л А В А. Мында ламанчанын нак чордонунан орун алган монтесинос үңкүрүндө болгон зор окуя жөнүндө баяндалат
	42-Г Л А В А. Мында куурчак театры жөнүндөгү кызык окуя жөнүндө жана алдын-ала айтып берүүчү маймылдын көзгө көрүнөрлүк көзү ачыктык кылгандыгы  жөнүндө баяндалат
	43-ГЛ А В А. Мында жоголгон эшекти эки достун кантип издеп жүргөндүгү жөнүндө баяндалат
	44-Г Л А В А. Мында сыйкырланган кайык менен болгон даңктуу окуя жөнүндө баяндалат
	45-Г Л АВ А. Мында дон Кихоттун айдай сулуу аңчы аял менен кездешкендиги жөнүндө баяндалат
	46-Г Л А В А. Мында дон Кихотту жана анын ат кошчусун герцогдун сепилинде кандайча кабыл алгандыгы жөнүндө баяндалат
	47-Г Л А В А. Мында Дульсинея Тобосскаяны кайтадан калыбына келтирүү жолу кантип табылгандыгы жөнүндө баяндалат
	48-Г Л А В А. Мында Долорида деген кыздын же графиня Трифальдинин кулак угуп, көз көрбөгөн укмуштуу окуясы жөнүндө, ошондой эле өзүнүн аялы Тереса Пансага Санчонун жазган каты жөнүндө баяндалат
	49-Г Л АВ А.  Мында Санчо Панса аралды башкарууга жөнөрдүн алдында дон Кихоттун ага айткан акыл-насааты жөнүндө баяндалат
	50-Г Л А В А. Мында Санчонун губернатордук такгыга олтургандыгы жана аралды кандайча башкаргандыгы жөнүндө баяндалат
	51-Г Л А В А. Мында герцогинянын кызматчы жигити Санчо Пансанын аялы Тереса Пансага кат алып баргандыгы жөнүндө баяндалат
	52-Г Л А В А. Мында Баратария аралын Санчонун андан ары башкаргандыгы жөнүндө жана анын губернаторлугунун кайгылуу болуп аяктагандыгы жөнүндө баяндалат
	53-Г Л А В А. Мында Санчо Панса өзүнүн таксырына кантип жолуккандыгы жөнүндө жана герцогдун сепилинен экөөнүн кантип кеткендиги жөнүндө баяндалат
	54-Г Л А В А. Мында Дон Кихоттун Барселонага бараткан жолундагы башынан өткөргөн окуялары жөнүндө баяндалат
	55-Г Л А В А. Мында дон Кихоттун Ай Нуру деген рыцарь менен кездешкендиги жөнүндө жана андан кийин эмне болгондугу жөнүндө баяндалат
	56-Г Л А В А. Мында дон Кихот менен Санчо Пансанын өздөрүнүн кыштагын көздөй кетип бараткан жолдо болгон окуя жөнүндө баяндалат
	57-Г Л А В А. Мында өзүнүн туулуп-өскөн жерине дон Кихоттун кантип келгендиги жөнүндө, жана да ооругандыгы, мурас кагазы жана өлүмү жөнүндө баяндалат



