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Калыгулдун ырлары (Элге кеиен тараган ырлар жый-
нагы)

Колуцуздагы китеп еггкон эки кылымдык (XVIII — 
XIX кк.) тогоосунда жашап откон кыргыз элинин мои 
нускоочу-акывдарынын бири Калыгул Бай уулунуи 
(1785—1855-жж.) элге кенен тараган "Замана", "Насыят", 
"Терме-санат" ж. б. ырларынан негизшще тузулду. Анын 
чыгармалары XX кылымдын биринчи жарымында элден 
жыйналып кагазга тушурулгои. Акындын ырларын ки- 
йинки учурга чейин эл арасынан жыйнап, аларды изилдеп, 
илимий эмгектерди жазган белгилуу атуулдардын ка- 
тарына филология илимдеринин кандидаты Шаршенбек 
Умоталиевди кошпой коюуга болбойт. Китенке да неги- 
зинен ал кишинин "оздук архивинде" гоптолгон жана 
Кыргыз республикасынын Илимдер Академиясынын кол 
жазмалар фондусунда сакталган материалдар киргизилди.
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КИРИШ С03

Калыгул Бай уулу (1785—1855-ж.ж.) XIX кылымдын биринчи 
жарымындагы кыргыз элинин белгилуу даанышман, айткан создеру 
калктын журогуно эм болгон, санатчы-насыятчы акын экени кыр- 
гыздын тарыхында кецири белгилуу. Акындын адамдын вмуру, 
замандын "келечеги", эл, турмуштагы жакшылык жана жамандык 
жонундо, ошопдой эле озу жашаган доорго арналган "Замана" аттуу 
ырлары эл арасыиа кецири таралган. Калыгулдун чыгармаларында 
элдпн мудоосу, ой-санаасы, жакшы турмушту эдсеген тилеги терец 
жана кенен чагылдырылгам. Эл болсо анын терец ойлуу акылман 
создорун суйуп угушкам жана муундан-муунга ыйык мурас катары 
жсткирин келишкен. Калыгул кыргыз элинин улуу философу бол
гон дссек, бул эч бир ашыра айтуу эмес. Эл ичи опор кенчи, эл 

болбойт, деген ылакаптар бекеринен чыккан эмес. Ка
лыгул кыргыз элинин терец акылынып билдируучусу болгон. 
Ушундай бол год у учуй Калыгул мындан 137 жыл мурда 
да, амып журокко жаккан саиаат-насыяттары, пуска создору элдин 
арасында ушул к езде да кецири айтылып журбойбу. Калыгулдун 
чыгармалары жана омур-баяны жонундогу маалыматтар Совет 
бийлпгинин жылдарында, Улуу Ата Мекендик согушка чейинки 
жылдарда
республикасыныи Илимдср Академиясынын кыргыз 
адабият институтунун кол жазма фондусунда сакталууда. Калы
гулдун чыгармаларын эл арасынаи жыйноо азыркы кезде улан- 

Элдин айткаидарыпа жана жыйналган тарыхый ма- 
алыматгарга нсгиздсисек, бул адамдын омур-баяны томонкучо 
болуптур.

Калыгул Ысык-Колдун кунгой тарабындагы Кара-Ой (коп жыл- 
дар бою орусча "Долинка" дсп аталып келген) деген жерде оокаттуу 
адамдын уй-булосундотуулат. Акындын копчулук омуру Ысык-Кол 
кылаасында Сарыбагыш элинде, Тецир тоодо, Чуйдо, Таласта жа- 

элдердип арасында сый-урмат менен откон экен. Калыгул 
эч бир мансап куткои эмес, бийлик кармабаган, бий же болуш 
болбогон. 0зунун акылмаидуулугу жана элге калыстыгы, кыргыз- 
дым урууларын ынтымакта, биримдикте жашап турушуна жетишуу 
учуй жасагаи коп жылдык аракетгери менен элдик чсксиз ка- 
дыр-баркка, урматтоого жетишкен. Кыргыздын уруу башкаруучула- 
ры Калыгулга келишип, аны урматгап чакырышып, дайыма андан 
акыл-ксцеш сурап турушкан. Айта кете тургап бул адамга мунездуу 
дагы бир белги бар. Калыгул ксдсй-кембагалдарды, бечара жарды- 
ларды эч качан эзген эмес. Озунун бала-чакалары, туугандары

акылсыз

жашаса

элдин гана айтымынан жыйналган эле. Алар Кыргыз
тили жана

тылыи жатат.

шагай
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менен бирдикте оокат кылган. Ашынган байлыгы, тумену турулгон 
дуйнесу болбогон.

Калыгул дуйнвден кайтканда жалпы эл аза кутуп, аны ©зу ту- 
улуп-0ск0н мекени Ысык-Кол кылаасында, Кара-Ойдо (азыркы 
Чолпон-Ата шаарына эн жакын жерде) акыркы келбес сапарына 
ж0Н0тушуптур. Ошондо Калыгулдун бул дуйнод©н кайтканын уккан 
эл 0зунун суйуктуу даанышманы — акыны менен акыркы жолу 
коштошууга абдан к©п чогулган. Эл акындын бейитине акыркы 
жолу топурак салат. Оз алдынча топурак салбаган бир да киши 
болбоптур. Натыйжада акындын бейити башка бейиттерден озге- 
чолонуп, ©т© бийик болуп, чымдуу чон доб© болуп калган. Эл 
арасында айтылып журген дагы бир факт. Калыгул жетимиш жаш- 
ка чыкканда катуу сыркоолоп калат. Ошондо ©зунун балдарына 
жана туугандарына: Мен жакында бул дуйнодон кетем. Менин 
соогумду Кара-Ойго (ал кезде бул жер донсоо, чийлуу экен) койгула, 
деп керээз айткан. Эл Калыгулдун арбагын терец ызаттаганын 
айкын далили болгон дагы бир мисал жонундо кецири айтылып 
журет. Акындын Кара-Ойдогу бейит-мазары бир эле кундо салын- 
ган. Кантип? — деп окурман суроо коюшу мумкун. Бул суроонун 
жообун айта кетели. Элдин айтканына Караганда, ошол кезде Ка
лыгулдун мурзосунон Ысык-Колго чейинки аралык эк и чакы- 
рымдан ашык экен. Бейит-мазарды куруу башталганда, бул 
аралыкта миндеген адамдар колго чейин тизилип турушуптур. Жаш 
жигиттер колдун тубунон чопо аралашкан ылай топуракты алып 
чыгып, аны тоголоктоп, тизилип турган кишилерге тынымсыз 
берип турушат. Ошентип тоголоктолгон, чопо аралашкан суу 
топурак колдон колго отуп, бейит-мазар салып жаткан усталарга 

- жеткирилип турган. Бейит-мазардын курулушунун бир эле кундо 
бутконунун себеби мына ушундайча айтылат элде. Ырас эле бейит- 
мазардын топурагы да айланадагы т чуракка окшобойт. Ал колдун 
тубунон алынган чопо аралашкан г лай топурак экени байкалып. 
турат. Бир жарым кылымдан бери бейит-мазардын мурунку ка- 
лыбынан коп бузулбай сакталып турганы да, мына ушул себептен 
болсо керек.

Калыгул акылмандын бейит-мазарынын жалпы коруцушу, ту- 
зулушу, чондугу, куруу ыкмасы байыркы кочмон элдердин дуйнодон 
кайткан кадырлуу адамдарды бейитке коюу салтын да эске салат. 
Байыркы элдердин дуйнодон кайткан кадырлуу адамдарга "топурак 
салуу:" салты аябай барктуу болгон экен. Ал элдер мындай адам
дарды коп учурларда эскеришип, алардын бейиттеринин топурагын 
"ондоп" турушкан. Мына ошондуктан ал бейиттер мьшдан мин — 
эки мин жыл мурда курулса да, азыркы кезге чейин эл ичинде 
"калмак даболор" деген ат менен сакталып калынган.

Байыркы кочмондордун бир бутагынан тараган кыргыз 
жогоркудай сал'гты унуткан эмес! Биздин заманда элдин суйуктуу 
уулу Калыгул акылман акындын акыркы сапарына зор урмат, терен 
ызат менен узатылганы буга далил.

Калыгулдун соегу Ысык-Колдун жээгине, Чолпон-Атада коюл- 
ганы анын керээзин элдин орундатканы. Муну биз дагы бир жолу

эли
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белгилеп кеткибиз келет. Бул адам озунун туулуп-оскон Ысык-Кол 
ереенун аябай жакшы коргон. Акындын Ысык-Кол жонунде бизди 
тан калтырганы ырларынын кээ бир эле саптарын эске тушуре 
кетели.

Кунгойден агат мин булак,
Тескейдеи агат миц булак,
Аягынан агып чыкпайт бир булак!
Тегереги туюк,
Тобосу бийик...
Ысык-Кол бейиштин бир эшигидир!
Кыш болуп каткая суугу жок,
Жай болуп катыра ысыгы жок.
Ат жеткеп жерде
Мындан артык кызыгы жок...
Мактанып жер жетерби?
Адам мындан кетерби?
Ысык-Колдоп чыкпагыла, балдар!..

("Мурас", Фрунзе, "Кыргызстан", 1990, 22-бет. Манасчы Сагынбай 
Орозбаковдон 1922-жылдыи 7-октябринде фольклорист Каюм 
Мифтаков жазып алгаи. 1925-жылы араб тамгасында чыккан 
"Чондор учуй алипээ" деген китснте бул ырлар басылган. Бул 
ырлар башка источниктерде да бар).

Чынында эле Ысык-Колдун жаратылышын ушунчалык таамай 
жана эн кооз суроттогон саптарды башка адабий чыгармалардан 
табу у кыйын.

Албетте, убакыт бардык переспи женип чыгат эмеспи. Бир 
жарым кылымдык мезгил озунун терс таасирин Калыгулдун 
бейит-мазарына тийгизбей койгон жок. Ар бир жыл откон сайын 
мазардын коргону муруику калыбыиан ажырап баратат. Дагы коп 
жылдар откондон кийин Калыгулдун мазары кайсы жерде болгонун 
биздин кийинки муундарыбыз гаппай калышы ыктымал. Кыргыз 
элинин кылымдан берки салты боюнча бейиттерди жаныртпайт 
эмеспи. Мына ушуга байланыштуу'1991-жылдын аяк ченинде Ка
лыгулдун мазарынын жанына ага арналган эстелик коюлду. 
Эстелик Кыргызстандын Ала-Тоосундагы сур граниттен жасалган. 
Эстелик Калыгулдун небере-чоборосунун оз каражатынын эсеби- 
нен коюлду.

Эстеликтин жалпы корунушу пирамида сыяктуу кооздолгон, 
ар биринин узундугу эки метрики ашык эки граниттен турат. Бир 
пирамидада — грамиттии бетине Калыгулдун аты, атасынын аты, 
туулган жылы жана дуйподон кайткан жылы чегип жазылган. 
Экинчи граниттин бетинде Калыгулдун томонкудой чыныгы 
философиялык акыл-насыяты чегип жазылган:

Жакшы болсон жердей бол,
Баарын чыдап которгон.
Таза болсон суудай бол,
Баарын жууп кетирген.



Ырыс алды ынтымак,
Ынтымагыц жок болсо,
Алдывдам таяр алтын так.

("Мурас", Фрунзе, "Кыргызстан", 1990, 33-бст).
Бул акыл-насыят создор мындан бир жарым кылым мурда 

айтсылса да, алардыи мааниси дал бнздии азыркы замаиыбыз учуй 
актуалдуу экени корунуп турбайбы. Калыгулдуи бул создору Кыр- 
гызстандын алтын тагы —анын мамлекети экенин, ал алтын так- 
тып эч бир тайбас, бузулбасы учуй буткул кыргыз эли ынтымактуу, 
бирдиктуу болушу зарыл экенин корсотуп турат. Тилекке карты, 
азыркы кезде, буткул олкодо, ошондой эле Кыргызстапда ынтымак, 
биримдик жетишсиз болун жатат. Калыгул акылман, кыргыз 
Ысык-Колго куюп турган мин булактай талыкпай ишгоого ча- 
кырып, Ысык-Колду курчап турган ак кардуу тоолордой бекем, 
Ысык-Колдун устундогу кок асмандай бийик собололуу, анын 
кашка суусундай туп-тупук, бирдиктуу, ынтымактуу болууга ча- 
кырып жатпайбы.

Калыгулдун мазарып ызаттап, аны корушуп, кыргыздын бул 
улуу инсанынын ыйык арбагын сыйлаган кишилердии саны улам- 
дан-улам кобойуудо. Албеттс Калыгулдун омур-баяны, чыгарма- 
чылыгы жонунде озуичо кенен соз кылууга созсуз болот. Ал келе- 
чектин иши. Калыгул озунун даанышмандыгы, адамдык нарасаты, 
чыгармачылык озгочолугу менен улуу созго арзыгаи тарыхый 
инсан. Ал эми Калыгулдун эл ичинде кадыр-баркка жетишкендиги, 
сый-урмат коргондугу — элдин анын адамдык улуулугуна кылган 
таазими гана болгон. Мезгил отуп ал киши бизден алыстагаи мснсн, 
анын чыгармалары, акылмаи-нуска создору элдин журогунон терец 
орун алып, эл менен бирге жашагандыгы буга ачык далил.

Окурмандын колундагы чакан жыйнакка Калыгул акын-акыл- 
мандын элге кенен тараган айрым ырлары, насыят-санаттары 
менен катар бул адам жонундогу чакан эскеруулор да киргизилди. 
Алар оз учурунда элден жазылып алынып, Кыргыз Рсспублика- 
сынын Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондусунда жана 
жеке изилдоочулердун оздук "архивинде" сакталып калган. Калы
гулдун ырлары оз учурунда газеталар менен журналдарга жарыя- 
ланып, айрым бир жыйнактарга кошулган. Айрым насыят ырлары 
20-жылдарда, Улуу Ата Мскендик согушка чейинки мезгилдс кайсы 
бир окуу китептерине да басылып чыкканын биз билебиз. Калы
гулдун басма созде басылган ырларын эл окуп, оздорунун жан- 
дуйносун кецейткендиги, таалим-тарбия алышкандыгы эч бир ку- 
монсуз. Бирок, бир кезде, этап айтканда элуунчу жылдардан баштан 
айрым "идеолог к.орогочтор" ошол ырларды туура баалабай, тескери 
бурмалашып, талаш-таргыштар чыгарышып, Калыгулдун улуу 
ысымын булгоого аракеттеиишкеии да жалпы элге маалим. "За- 
манчылар" ден акыйкатсыз кунео коюлган акындардыи арасында 
Калыгул да болуп, ал жонундо эч бир негизи жок, эч бир далилсиз 
каралоолор кайра-кайра кайталанылып келди. Мындай каралоолор 
жонундо азыр соз кылып, убакыггы бошко кетируунун эч бир 

деп ойлсйбуз. Бирок ушу жакынкы мезгилге чейин

ЭЛИН

кок

кажети жок



деле бийликте турган айрым "билермандардын" буйругу боюнча 
Калыгулдун эн. мааиилуу насаат ырларын окуп уйронууго, элге 
таратууга тыюу салынып келгени окунучту туудурбай койбойт.

Биздин кубанычыбыз, мезгил оошуп, комускодо жаткан баа 
жеткис адабий мурастар кыргыз элинин рухий казнасына кошула 
баштады. Бугунку кундо кыргыздын башка акыидарындай эле, Ка
лыгулдун чыгармаларына жаныча, туура, объективдуу коз караш 
менен анализ жасап, элге тартуу кылууга мумкунчулук кецири 
ачылды. Бул жацы адилеттуулук мезгилдин натыйжасы болду. 
Азыр Арстанбек, Молдо Кылыч, Тыныстанов жана башка кыргыз 
элинин рухий казнасына зор салым кошкондордун чыгармаларын 
да окуп-уйронууго эл кецири мумкунчулук алышты.

Мына ошентип капатта коп жылдар бою калган Калыгул Бай 
уулунун тарых куусундогу инсандык аты, чыгармалары кайрадан 
элге кайрылып келди. Эми мыидан ары аларды иликтео иши, окуп- 
уйронуу, татыктуу баа беруу маселеси жалпы эле окурмандардын, 
илимпоздордуи гаиа оз иши. Эми Калыгулдун кайрадан элге тартуу 
кылынган ырларына, акыл-иасыят создоруно узак омур тилеп, ак 
жол гана каалайбыз.

КАЛЫГУЛ Ж0НУНД9 ЭСКЕРУУ

Ормондуи замаиыида Жылгыи башыга (азыркы Токмок ка- 
лаасы турган жер) Курманкожо уруусунан Омурзак деген киши 
жолоочулап, оз бакырчылыгы учуй Ормондун айлыиа барат экен. 
Ал жерде эки-уч кун жумушу бутконче токтоп калат. Бир куну 
Ормоп озу баштан шашкалац турдо айыл-апасы менен кымкуут 
болуп дурбоп калышат, себеби бир жактан ызаттуу 
жаткан сыяктанат. Муну вмурзак байкап, бироодон суроого оозу 
батпайт. Себеби, ал учурда Ормон чоц хан болуп, жалпы кыргызды 
бийлеп жаткаиы бириичи себеп болсо, экинчи жактан ал кездеги 
эл ото момун болуп, адеп сакташып, улуусунап сурай албай, ал 

кичуусунон сураганы менен, албетте, ачык билалбай, суроосуна 
канааттандырардык жооп ала алмак эмес экен.

Ормон озу жацы журтка уй тиктирип, керме керип (аркан 
тарттырып), аттарды байлай турган жерине чейин ырастатып, жуз 
баштуу боз уйду тиктирип, аны куба тоболуроок тарткан узугу менен 
жаптырат. Уйду и эшигинде Ормон озу баштап элиидеги кырка 
тизилген улуу-кичуу жигит-жалацы жана айыл аксакалдары менен 
бирге жарданып туруп калды дейт. Баягы Омурзак 
ичинде тацыркагандан тацыркап турат, ацгыча бир атчан киши 
желдире, желдире бастырып келип, алыстаи аттан тушуп, кол ку- 
ушуруп Ормонго салам айтты. Ормон алик алары менен: "Баатыр 
жакын келдиби?"— дсп сурап калды. "Жакын келишти" дсп жооп 
берди. Ошону менен "Баатыр келет, баатыр келет" дешип, ого 
бетер дурбоп турушат. Ацгыча кырк-элуудой киши менен элдин 
ортосунда тогуз топчулуктуу, кара кашка кыпчасы бар, тоо боз 
чепкен кийгеи, башында тегереги кештелуу калпагы бар, сары

конок келе

эми
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жаргак шымынын багелеги басма менен сайылган, бутуна кок жеке 
кийген чап жаак, ак саргыл киши жалдуу куроц аттан тушуй калды. 
Ормон чуркап барып, ал кишинин атын алып, колтуктап тущуруп 
алды. Жанындагылардын бардыгын тушурушуп, кутунуп турган 
отуздай киши кым-куут аттарын алышып чапа-чупа ксрмегс бай- 
лашты. 0мурзак баягы баатыр ким экенин айра билалбай ац-тац 
болуп: "Капырай, жалпы кыргызда жалгыз эле Ормон чоц эле, 
мындан чон баатыры—бу ким болду экен" деп ойлоно берет. Ко- 
бунчо баягы баатырдын жалдуу курой, атынын устумдогу кумуш 
пыштацыпа козун салып туруп: "Ай, эми койчу, ким экенин устуно 
кирсем созунон таанырмын" деди да, Омурзак элдин артынан уйго 
кирет. Ормон ак узуктуу боз уйдун эшигин ачып, ага куткон 
кишисин киргизип, озу иреге жакка сыцар тизелеп жуйурто басып 
отурду. Кирген элдин баары тем, ылдый карашып, жымжырт эле 
отурушат. Бир аздаи соц болок уйдон сэры майды сапырып кошкой 
курут жарма мелтилдетип куюлган чоц-чоц кара аяктарды алып 
киришет. Ормон озу алиги баатырга аяк сунуп, калгандарына болок 
кишилери сунуп, киши башыиа бирден аяк кыдырата коюп 
кетишти. Жармаиы ичип болгонго чсйин эч кимдеп бир соз да 
чыга алган жок. Акырында аяктарды ошол уйдогу бир байбичс 
жыйнатып алып, ашкана жакка чогултуп койду. Ал байбиченин 
жанында баласыныи баласыбы — бир бсшикге эркек бал<1 колун 
сууруп алып, бешикке асып койгон карышкырдын чу косу менен 
ойноп жатат. Андан кийин Ормон бир кары кишини карап, "бирдемс 
деп айткыныц" дегендей кылып башын ийкеди. Ал кары киши 
тордо баягы отурган баатырга карап ойдо обдулуп, сынар тизелсй 
тушуп:

— Баатыр, бала-чакаларыныз жана элициз коптон бери эле 
Сизден бир соз сурайлы деп журушог. Сиз бир кезде элди болок 
бир тили буруунун сурагыиа отот деген экенсиз. Ошондон бери 
эле турдуу коркунуч тушуп жатат, ошон учуй улуу-кичуу дебей 
бардыгыбыз айтып берер бекен деп, сизди чакыртып кутуп тура- 
быз,—деди.

— Андай болсо айтып берейин, балдар! — деп, чок тушуп отурган 
киши ого бегер он жагына ыцгай обдулуп, ондонуп туруп:

— Ээ, балдар! Кудай дей турган заман, жакацарды муунбагыдай 
карманып жургуло! Омбу дсген орус кслет дейт, аиын кармага- 
нынан кан чыгат дейт, ыраспы? — деп он ийнин карап койду эле, 
отурган эл бирин-бири тсгерете карашып тыншап калышты. Аида 
баягы кары киши дагы сурады: — Ошол орустун турпаты кандай, 
кандай тур менен сурайт, баатыр? — деди. Анна томонкучо сыпат- 
тап айткан экен?

Оцу сары, козу кок,
Уцкуйган мурун орус келет.
Узун чопту оруп келет,
Кыска чопту коруп келет 
Карагайдан чарбагы болот,
Калын элди коркуткаи арбагы болот,
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— деп, он ийнин карап: — Ыраспы? — деп мойнун бурун койду 
дейт. Аида баягы кары киши дагы сурады:

— Баатыр, дагы кандай шумдуктар болот?
Баатыр экинчи ийнин кылчайып карап:
— Тутунге "келе чыгым" деп келет го,
Кези келсе жетим уул, тул катынды жеп келет го, 
Мал-башыиды каттап, эсеп менен тактап алат го,
Он тутунго бирден тыц чыгаар
Бирин коруп, биринен бири шум чыгаар,
Уй пул болоор,
Кул бий болоор,
Токой токол болоор,
Талаа токой болоор,
Токол байбиче болоор,
Тегерек чака тыйын чыгаар,
Атасынан баласы кыйыи чыгаар,
Кызыл-кызыл кыялар,
Кыргыйек талга уялар.
Такыясын колго алып 
Кыз жигитти кубалар.
Сааганын сары бээ болоор,
Ичкенин ит ичпес сары суу болоор.
Таштан кесец болоор,
Апы ичкен балдар, тандайы жарылган чечен болоор, 
Этеги чолок, жени жок чапай чыгаар,
Эн кийинки балдарын тапаи, чыгаар,
Тегиз жердей тегирмен чыгаар,—
Тексиз жерден бий чыгаар, ээ, ыраспы?

ийнин Караганда отурган элдин баары жаи кулактын
болушуп, бирине-бири дел-

— деп он 
учунда, 
дсйишип:

— Кудай ошону коргозбосо болот эле, дешип кунгуронуи 
жиберишкеи дейт. Баягы кары киши болуп копчулугу чуркурап.

— Баатыр, ошондо элдин айласы эмне болот?—дешип

кол жаканы и тышыида

чочулашканда:
— Ал эле дейсицерби... Ал болсо сары ору ступ заманы дейт, 

сары орустаи кийии кара орус чыгат, сары оруска куйут гушот, 
элге бир чон булук тушот.

Он уйго бирден казан болоор,
Орчуи шаар базар болоор.
Мейли кадыр болом деп, зайып чыгаар,
Кол уступ© жургузгон кайык чыгаар,

— деген дейт. Андан ары эмне болот, баатыр!—дегенде: Ошол кара 
орустуи убагыида он беш жылдан кийин:

Байпагын манат, 
батегин киш,
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ит аягын мис болоор,
кой устунон торгом жумурткалап,
жесир катын миндеп кой айдайт,

— дсгек окон.
— Ошол учурду короор бекенбиз, баатыр?— деп эл чурулдап, 

кулуцдеп жибсришкенде, элди тсгерете карап:
— Жок, бул отургандар корбойсуцор!—Тээ-тетиги бешиктеги 

бала коп жашаса четин корор! — дсген экен. Кээ бир кишилер 
айтат: "Озунуи баласы Акидей сэры деген болуучу. Ал Акидей 
сары сскссн жаштан ашып олду" дешет. "Жок, Омурзактын озунен 
укканмын: озунуи баласы эмес, Ормондун балдарынан боло тур- 
гандай эле" деп айтчу экен...*

Бул созду ыраматылык Куйручук айткан экен (Куйручук ошол 
Омурзактын уулу болгон). Мына ошол баатыр кадимки Калы гул
ырчы.

Калы гул кыргыз элин дайыма бирдиктуу, ынтымактуу жашоого 
угуттон кслген. Бул—анын терец тилсги болгон. Мунуи бир далили 
катары Калыгулдун томонку осуят создоруп эскс тушуролу: "Ырыс 
алды ылтымак, ынтымагыц жок болсо, алдындан таяр алтын так". 
Дсмск, Калыгул ынтымакты-кыргыз элинин тынчтыкта жашап,
онугушунун нсгизи, дсп эссптеген.

Калыгулдун элдин бирдиктуу жашоосун дайыма эцсеген даа- 
нмшмандыгы жонундо ушул кезге чейин, эл арасында суймончулук 
мснсн айтылып келатаг.

Калыгул озу Сарыбагыш уруусунан экени белгилуу. Бирок ал 
оз уруусуна эч качан жаи тарткан эмес. Бугулар менен Сарыба- 
гыштардын талаш-тартышында, чыр-чатагында Калыгул калыс- 
тыктан эч бир тайбастан аларды жараштырып, бириктирууго коп 
аракст кылгандыгы гарых барактарынан маалым.

• Акидей Калыгулдун улуу баласы Кунтугандын уулу (1840-жылы туулган). 
Улуу Ата Мскендик согуш башталгандан беш жыл мурла, так айтканда 1935-жылы, 
токсон беш жашынла дуйнодон кайткан. Акидейдин акындык таланты болгон. 
Кунтугандын жубайы боюнда болуп, торор кезине жакындап калганда кайна- 
энссинс—Калыгулдун байбичесине: боюмдагы эркек балабы же кыз балабы, 
бслгисиз го, бирок коп учурда ичимдсн кунгурогон дабыш угула берет, деп айткан 
экен. Келинин созун байбиче Калыгулга айтат. Анда Калыгул: Оо, Акидей сары 
бала туулат, ал ырчы болот, келиним коркпосун, деген экен.

Кслиии торойт. Баласы эркек болот. Калыгул балага "Акидей" деген ат коет. 
Акидей 12 жашыман баштап торпок минип алып, кой кайтара баштайт. Бир куну 

боюнда кой жайып журсо, жолдо келаткан жорго мннген келбеттуу биржол
киши атынмн тнзпшин тартып, токтой калат да: —Эй бала! Калыгулдун айылы 
кайсы?—деп сурайт.

Ошондо Акидей:
Чуйдон чыккан Солтобай,
Сакалы жок молтогой.
Сиз сураган суроого,
Жоол берем буйтабай...

— дсп бир печен сап ыр менен жооп берген экен.
Му рун корбосо да, Акидей Солтобай ырчыны туп-туура тааныптыр. Ал чы- 

нында эле сакалы жок, торой киши экен. Акидей баланын айтышкысы келип, 
ыр менен жооп бергенинс Солтобай ыза боло тушуй, атын моюига бир чаап, 
бастырыи ксткен экен.
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Бул эки урууиум ортосупда чыр-чатак, уруш болордун алдында 
Ормоп менеп Боромбай эки уруунун атынан ордо курушуп, байге 
салышат. Эки уруунун окулдору кои чогулат. Ордо ойноо улам- 
дан-улам кызый баштайг. Бул эки манаптын мурдатан бери 
келаткаи чыр-чатагын ордо ортко айлантып баратканыи озунун 
корогочтугу менеи байкай баштагап Калыгул мыидай деп айткан 
экен:

— Ээ туугандар! Ордону токтогкула! Ордонун ичи каига толу и 
бара жатат, Аягы чыр болбосун!

Бирок Ормоп менеи Боромбай Калыгулдун созуне кулак 
салышпай, ордону уланта беришет.

Калыгул катуу кайгырып, аттанып алый, айлына кетип калат.
Бир аз мезгил откондон кийин, эки уруунун ордочуларынын 

ортосупда катуу чыр башталат, оздеруиун ордочуларына болушуп, 
эки уруунун окулдору бир-бири менеп мупггашышат, далай кишилер 
майып болу п, кап тогу лот.

Бугу менеп Сарбагыштын ортосупда коп жылдарга созулган 
кармашуу мыпа ошол ордодон чыккан чатактаи башталган экен. 
Бул уруштуп болооруп Калыгул олуядай эле билген экен. Бул 
окуянмн ушуидай бол гону эл арасында гана айтылбайт. Айрым 
окумушгуу-тарыхчылар, адабиятчылар, ушул ордо чатагын эки 
эл дин ортосундагы араздашуунун бирдеи-бир негизги шылтоосу ка
тары карашышып, оз эмгектерииде жазгандыктары белгилуу.

Калыгул кыргыз элипии коцшу элдер менеп да тыичтыкта жа- 
шашын терец каалаган писан болгон. Бул тууралу озунун 
кецештсрин кыргыздып бпйлоочулорупо дайыма айтып тургаи. 
Мисалы, Калыгул Ормоп ханга томонкудой эскертип айткан: "Ма
лы цды айтып мактанба, коп казакка аттанба. Казактын малый 
аласыц, как талаада каласыц. Акырында баатырым, у га жургун 
кебимди!"—деп зордуктун тубу к орду к болооруп айрым биларман- 
дардын эсине салып турган:

-

Калыгул Солтобай ырчыны урмат менеи кабыл алат. Кеснндс суилошуп 
отургамда Солтобай: Баатыр, Сизге келаткаиымда жол боюнда кой кайтарып 
жургон бир балага жолуктум. Сиздин айылды сурасам, мага ыр менеи мазактап 
жооп берди, дейт.

Калыгул: Ал кой кайтарган бала биздин Акидей Сары турбайбы, деп ку- 
лумсуроп коюптур.

Солтобайды жоноткопдоп кийин, Калыгул Акидейдн чакырып алый, сен мын- 
даи ары эл алдында эч бир ырдабайсыц. Биздин тукумдан эл алдында ырдаган 
ырчы чыккан эмес жана чыкпайт, деп катуу эскертет. Акидей чоц атасы Ка
лыгулдун айткан осуятын омурундо эч бир бузган эмес экен. Эл алдында эч 
качан ырдабаптыр. Бул жонундо Калыгулдун туздон-туз небсреси Усулбалы аитар 

бул окуя Калыгулдун укум-тукумдарыныи арасында (алар Кочкор 
району, "Тендик: совхозунда жашашат) кецири белгилуу. Мунун дагы бир 
бар. 30-чу жылы Акидей озунун балдарьгнын жана жакын туугандарынын бир 
короо коюн кайтаруучу эле. Ошондо кои убакыттарда кон жаюуга Акидеше 
кошулул айылдын бал дары биздагы барар элск. Акиден талаада жургоидо, жалгыз 
болсо дагы дайыма озунчо ун салып, кунгуронуп ырдап журор эле. Ал кездеги 
биздей жаш балдар Акидей атанын иакыл созцорун, кызыктуу ырларын кои эле 
угар элек. Бирок анып апткандарына оз учурунда маани Серии, жеткиликтуу 
тушуно албагандыгыбыздан кагазга жазып албаганбыз. Албсттс, эмп откоиду 
эскерии, аттин дсп гана окунобуз.

эле жана
далилн
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Элибизде Калыгулдун адамгерчилик санаттары, даанышманды- 
гы эл менен болуп, элди жакшы коргондугу жонундо коп айтылат. 
Ллардын баарын бул чакан жыйнакка келтирууге мумкун болбоду. 
Бул озунчо эле бир китеп болуп чыгышы мумкун жана ушундай 
болушу созсуз зарыл, деп ойлойбуз.

"ЗАМАНА" ПОЭЗИЯСЫНЫН ГЕНЕЗИСИ
жонундогу маселеге карата

Калыгул жана Арстаибсктен тарта кыргыз поэзиясындагы
наам 
аны

туруктуу темалардын бири "Замана поэзиясы" деп аталган 
менен белгилуу. Айрым бир окумуштуулар менен жазуучулар 
"адабий агым дешсе, басымдуу копчулугу "адабий тема, форма" 
катары (К. К. Юдахин, М. И. Богданова, А. Петросян, М. Ауэзов, 
В. М. Юнусалиев, А. Токомбаев, А. Салиев ж. б.) карашат. Биздин 
оюбузча аны ушул окумуштуулардын коз караты менен караган 
дурус. Анткени, идеялык багыттыи, агымдын эмне экендигин билуу 
учуй, тийиштуу адабияттарды карал чыгуу жетиштуу жана барыдан 
мурда, кандай гана маданий агым болбосуп, ал озуиун идеялык 
бирдиктуулугу менен айырмаланат: кандайдыр бир идеяны систе- 
малуу турдо ац-сезимдуулук менен онуктуруу керек. Ал эми 
кыргыздагы "замана" поэзиясы озуиун мыла ушул жактагы ар кан- 
дайлыгы, ар кылкалыгы менен айырмаланат. Маселен,Токтогулдуи 
да "Заманасы" бар. Бирок, анын идеясы Калыгул, Арстанбек, Молдо 
Кылыч, Сагымбай, Алдаш Молдо, Жецижоктордуп, же Тоголок 
Молдонун "Замана" тибиндеги ырларынан озуиун идеясы жагынан 
кёскин турдо айырмалант. Корсот' чгон акын-ырчылардын ушул 
турдогу ырлары да кээ бир линияс! боюпча бири-биринен башка. 
Алардын ар кимиси ар кандай доордо жашап, ар турдуу заман, 
ар турдуу турмуш, ар турдуу идея таасирлериие учурагандыктан 
ошондой болуп олтурат.

Кыргыздагы "замана" тсмасында ырлар чыгарылган учуй мын- 
дай темага кайрылыштын озу традиции болуп калган, ал акын- 
дыктын бул чектен кете албай тургаи чыгармачылык кучун ангине 
кыла тургаи коиумушко айланган. Мыла ошондуктан оз кезинде 
корунуктуу деп эсептелген ар бир кыргыз акыны, ар бир ырчысы 
бу темапы буйтан кете албастан, кайта ага чоц коиул болуп, ыитаасы 
менен заман жонундо мурдакылардын изи менен оз мумкунчулу- 
гупо ой жугургум, озуиун да ой толгоолорун ортого салган. Дсгеле 
замана жонундо гана эмес, жадны эле мурдатаи бери адабиягга 
келе жаткам ар кандай дагы башка ^емаларды уландыруу, озуно 
чейинки акындардын чыгармаларын концом кетуу чыгыш 
поэзиясына байыргац эле муиоздуу корунуш болгон жана бул жо
нундо корунуктуу окумуштуулар жазып да корсогушкон. Мындай 
корунунп у Рудаки башында турган бардык чыгыш классиктеринин 
чыгармаларынан байкоого болот. Ар бир жацы чыккан таланггуу 
акын озуно чейинки чоц акындардын чыгармаларыиыи изи менен
12



журуп, ошолорду туурап отуруп, аиан ага озуиуи жацылыкгарын 
кошушкан. Башкасын айтпаганда да, Абай минтип жазат:

Физули, Самши, Сайхалий,
Ыавой, Сагди, Фирдавси,
Ходжа Хафиз — бу зам мае и 
Мадст берий шахрий фарият!

Жогорку акындардын бардыгы мага медер берип, шыгымды 
ойготуг:, тирек болсо экен дсп тилейт. Озу да чынында ушуларды 
туураган жсрлсри коп. Озуиуи жалпы липиясы мснен алганда 
жогорку айтылган ойлордоп кыргыз акындары да четге турбаган- 
дыгына токтолуп отуруунун кереги жок: ар бир талантгуу акындын 
озуиуи чыгармачылык жактам сыйыпган, алтурмак а мы баштан 
аяк кабил ал гам "нирлсри" болгопду17 чын. "Баланча акын менин 
мирим, мои алым шакирти болгомун" деген ойлор четтен чыгат. 
Дсмек, жогоруда атгары аталгаи кыргыз акындары оздорунун чы- 
гармачылыгында жалац гаиа "замана" Темасына келгенде гама жа- 
кындашпастан, же ундошпостои, поэзиянын кээ бир башка тема- 
лары жагынан да огмо катар болушкан. Мисалы, ошол эле акын
дардын "Аккап суу", же "Карылык", "Омур" жонундогу мотивдеш 
ырлары да бар.

"Замана" поэзиясынып эц алгачкы бир корунушу Калыгулдан 
башталат. Башкача болууга мумкуи эмес эле. Себеби, Калыгулга 
чейин аты белгилуу жана чыгармалары биздии кундорго жеткен 
акын да бол гон эмес. Мына ошондон тартып ал традициялуу темага 
айлаиган.

Ал эми "замана" турундогу поэзиянын чыгышы, аиын тупку те
ги жонундогу масслеге келеек, ал азыркы куиго чейин изилденбей 
ксле жатат, узулду-кссилди гана ойлор бар. Бирок да фактыларга 
Караганда, замана жому идо ой толгоо мурдатан эле келе жаткан 
чыгыш поэзиясындагы традициялуу тема экендиги билинип турат.

"Замана" турундогу чыгармалардыи кээ бирлеринде "акыркы 
замай", же "замам ак!>1ры", "акыр замай" деген идеялар козголот. 
Мына ушулардын эц алгачкы чыгышы байыртан бери келе жаткан 
"топом суу" жонундогу диний легендаларга, мифтерге, анан ал динге 
же аиын бир корунушу болгои "куранга" барып такалат деп айтууга 
болот. Бирок да бул идея ар каидай доорлордо, ар турдуу элдердин 
поэзиясында жана ар бир акындарда ар турдуу вариацияда кандай 
кездешкен болсо, жалпы эле замана тибиндеги ырлардын копчу- 
л угу идо ошол теманын озу замандын шартына жараша, апы чы- 
гаруучунуи идсясына жана талаптарына жараша ж. б. жагдайларга 
карата ар турдуучо талкууланган.

Замана поэзиясындагы дагы бир кобуроок кайталаичу теманын 
бири — аиы ч ы гару у чу ларды н оз максаттарына жараша откон за- 
маиды ырдашы болуп эссптелет. Мындай традиция чыгыш 
поэзиясында эчактан бери эле келе жатканын коп маданий 
ишмерлер корсетушкен.

Алгачкы доордогу коммуиизмдин айрым бир элементтерин: 
жерди эмгек жумшаттырбай эле озуиуи толгон байлыгы менен

1
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элди багып турушу, балкып-чалкып турган табнйгаттын жециш- 
тери, оцой эле кол го тушуучу андар, кыскасы, берекеси белден 
тогулуп турган байыркы замам жонундогу эскермелер, "Алмасы 
чирип кон болгон, оругу чирип дон болгон", же "кой устундо торгой 
жумурткалагаи замам" адамдардын эсинде элдир-селдир 
калып, мыма ошол таптык жикти билбегем коомдук жашоо аларга 
жыргалдын жыргалы, бардык сомумдардын улгусу катары 
рунгон.

Ушумдай умутто еткемду идеалдаштыруу "замана поэзиясыкда" 
эскидем келе жаткам эрсже (канон) болуп калгандыктан Калыгул, 
Арстамбек, Молдо Кылыч, Сагымбай, Тоголок Молдонум чы- 
гармаларындагы эскини козгоо жалам, гама алардын ойлоп чы- 
гарганы эмес, эскиним изим кубалоодом да келим чыккаи. Кийинки 
адабият тарыхын алым Караганда бул мотив атактуу Фирдоусиммм 
"Шах-намесинде" озунчо эпизод катары кайталанган, бул—байыркы 
ирам падышаларын мактоодом корумегг. Орто Азия мснем Ка- 
закста1щым адабиятына чыгыштан мистик, суфичил багыттагы 
акындарынын чыгармалары оз тааеирип тийгизбей койгон эмес. 
Ал эми алардын чыгармаларында жогоркудай замам мотивиндеги 
камондор биротоло иштелип чыгып, кийинки акындардын колдонуу 
енокоту болгон деп айтууга нсгиз бар.

Мына ушумдай акындардын эн. туцгучтарынып башкы окулу 
Ходжа Ахмед Яссавий болгон. 1105-жылы туулган да, 1165-жылы 
"пайгамбар жашына келдим" деп (62 жашыида) озуп озу мурзого 
коомп жаиын кыйгаи. Ал Чагатай тилиндс жазган жана суфичил 
поэзиянын чоц окулу болгон. Кыргыздар оз кезегинде аны "Кул 
кожокмаг" деп атаган. Туркстан шаарыпа жакын жердс туулган 
жана ал жерде анын зор кумбозу бар, кумбозду Тамерлан сал- 
дыргаи.

Мунун кецири белгилуу чыгармасы "Хикмат" деп аталган. 
Биздин кундоргобир катар кошумчалары менен келнп жетип, 1978- 
жылы басылыи чыккаи. Дагы бир камча жолу басылып чыгып, 
эл арасыиа кецири тараган. Диндик идеяларды тараткан, бирок 
кээсинде бей-бечараларга кайрымдуулукту жайылтып жана кээде 
исламдын официалдуу жактарына карты да чыккаи. Акыр замам 
идеясы биринчи кезекте турк тилиндс мына ушул (огуз тилинин 
элемснттери коп) чыгармада берилген.

Диндик жолдон чыксацар акыр заманды жакыпдатасыцар деп 
коркуткан. Тилинин тушунуктуу болушу жана мусулман идеяларын 
поэзия тили менен угуттошу аны ботончо Орто Азиялык элге катуу 
дайын кылып, ыйык киши, олуя катары барктоого алым келген. 
Ал жонундо "Мединада Мухамед, Туркстанда Ходжа Ахмед" деген 
афоризм чыгарышкан.1

"Замана" идеясынын дагы' бир жагын "чоймологон" акын — 
Раб1узи, чын аты — Бурхапеддиндин уулу Насредцин, 13-кылымдып 
аягы 14-кылымдын башыида жашаган озбок акыны. "Киссаи 
Рабгузи" деген чыгармасы бар. "Киссас ул-анбиой Рабгузий" деген

1 Кор-Оглы. Узбекская литература. М., 1976, стр. 91.
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китеби 1881-жылы Казандаи 5-иретбасылып чыгат. Мындада диний 
коз караштар коп айтылган, акыр замам жопундо кабарлар бар. 
Кээ бир миииатюралары элдик поэзиянын негизииде жазылгап. 
Анын чыгармалары советгик мезгилде да озбек тилинде басылып 
чыккан.1

Самаркап шаарына жакын жердеги Япгикургандык 17-кылымда 
жашаган озбек акыны Суфи Аллаярдын таасири да кучтуу болуп, 
ал кыргыздарга жогоркулар менен катар оз ксзимде, ботончо 19- 
кылымяын аяк чсндерииде белгилуу болгон. Фарсча ырларды озбек 
тили не котору п "азиз-авлиялар керемсти", кор азабы, муцкур- 
нанкирлер кылыгы, кыямат менен кыл копуролор жонундо кабар 
бсргсн. 19-кылымдын экинчи жарымыида Казан, Ташкен шаар- 
ларында "Силсилатулавлие" деген китеби бир нече жолу басылып 
чыккан. Мындан башка да экинчи даражадагы "Мухаммед Тахыр 
Эшен, Сулейман Бакыргапилердин2 чыгармаларында да замана 
мотивдери кездешет.

Бирок да бир катар прогрессивдуу чыгармалары менен акыр 
замандыи, жалны эле замандыи мотивдери "Бедилдин чыгарма
ларында кездешксндиги анын таасирине башкалардын тушушуно 
себепчи болгон. Анткени, Бедил 17-кылымда жашап отуп, кээ чы- 
гармасын озбек тилинде, чагатай тилинде жазган жана ото белгилуу 
акын болгон. Чех окумуштуусу Ян Рипкаиып айтуусу боюнча, аны 
туурабаган жазгыч акын болгон эмес.3

Бедилдин "Чор унсур" деген китеби менен "Таркибат на таржает" 
деген китеби (акыркысы диний мазмупда) мусулман мектептери- 
нин "курсу" катары киргеи, "Сополдияр" сыяктуу эле болгон. Суфи 
Аллаярды кыргыздын жалпак тили менен ушуидай дешкеп. 19- 
кылымда басылып чыккан. Орто Азия аймагына кецири тараган 
диний китептердии бири—"Акыр замам китеби" деп аталган. 
Атыиап эле корунуп тургандай, ал китеп диний мистикалык маз
мупда жазылып, антихристиандык идеяны жайылтып, ар кандай 
жацылыкгарга карты болгон.'1

"Замана" тибиндеги ырлар туркмон адабиятынын тарыхында 
да орун тапкандыгыи чыгышты изилдоочулор белгилешет. Мисалы, 
18-кылымда жашаган Шейдаи деген акын озуиун чыгармаларында 
социалдык тематикаларга кобуроок коцул болгоидугу менен белги- 
луу болгон. Ал озтушундагы бийлоочулордун адилегсиздигин сынга 
алган. "Ак селде оронгоп" молдордун эки жуздуулугун, алдамчы- 
лыгын ашкерелеген. Бирок, ал озу мусулман болуу менен катар, 
динчилдерди чыидыктын изинен тайгандыгы учун, исламдын 
моралдык-этикалык нормаларып бузгаидыгы учун сындайт, дал

1 Узбек поэзиясиниг антологияси, Ташкен, 1948, 98-бет. Узбек адабияотн. т. 
1. 1959, 81—89. В зусском переводе "Весна" Четверостишнк, в кн. "Антология 
узбекском поэзии". М., 1950.. стр. 90. Малаев Н. М. Узбек адабиоти тарихи. 1965, 
203—206. Озбок адабиоти тарихи. Абдуллов В. А. 1964, 31-32-6. Ошондо, 166-бет.

2 Ян Ринке. История персидской и таджикской литературы. М., 1970, стр. 
355-359.

Ошондо.
Советгик Кыргызстанда пролетардык интернацнонализмдин жана элдерднп 

достугуну;-. салтанаты. Фрунзе, 1964, 57-бет.



ушул позицияда туруп алып, ал ошол динчилдсрди кудайдын каары 
менен коркутат. Шейдаи акын башкасын койгондо да динчилдердин 
озулору да динден кетти, исламдын догмаларын сактаган адамдар 
азайып баратат, шарыят бошоодой баштады, мына ошондуктан 
акыр замам жакындап келип калды деген ойду жайылткан. "Кудайга 
жакпаган" иштердин себебине туура. жооп таба албай, дин тара- 
бынан киргизилгеи дуйнонун аякталышы жонундогу коркутуу- 
ларды кайталаган.

"Шсйдаинин граждандык поэзиясы пессимистуу" — деп жазат 
проф. X. Короглы: — коомдун жайланыша албагандыгы акынды 
зарлоого алып келген. Бирок Шейдаинин пессимизми суфизмдин 
бир дагы окуучусу менен байланыштуу болгои эмес. Акын езунеи 
озу баш тартууиуда, аскетизмди да талан кылган эмес. Ал бул 
дуйнодогу жалгыз турмушка ишеиген жана анын жакшырышы 
жонундо озунчо кыялданган.1

17-кылымдын аягында туркмен адабиятыныи классиги катары 
эсептелип журген Махмуткули озунун чыгармаларында Суфизмдин 
бир бутагы бол гон накшбандизмдин корунуктуу окулдорунен 
болгон. Ал дагы замаиынын тагдырына зардап ырдаган, аны ко- 
бунче ез заманыиа ылайык дин жолу менен тушуидуруп, "бардыгы 
кудайдан" деп жактаган. Бирок, ошону менен бирге, эзуучулерду 
дин жолу менен адилеттикке чакырган жерлери да бар. Кебунчо 
анын граждандык поэзиясы, чындыкты коркомдоп берген афоризм- 
дери, дидактикалык ырлары ушул кезге чейин ез кучуи жоготпо- 
гондугу аны чоц акын катары баалоого укук берет.2

Демек, жогоруда айтылган акындар оз чыгармаларында "замана 
агымы" боюнча чыгармалар жазганы менен, ез убагындагы 
граждандык поэзияга жана азыркы кездеги адабиятка да керектуу 
акындар катары эсептслет. Ал эми булардын чыгармаларында 
кемчиликтер болсо, алар ездеру жашаган доордун тарыхый-конк- 
реттуу шарттары менен аныкталат деп адабиятчылар эсептешет. 
Чындыгында тарыхый адилеттуулуктун езу ушундай.

"Замана" тибиндеги чыгармалардын да, башкалар менен бирге, 
муундан муунга етуп жашап келгендигинин бир себеби, "Чыгыштын 
акындарынын арасында бетенче белгилуу акындарды тууроо 
традициясы кадыресе ищ болгон. Ар бир акын поэтикалык жетиш- 
кендиктери менен езуне чейинки акындар менен жарышка тушкен 
ендуу керунген"3. Албетте, бул кебун эсе жазма адабиятта ушундай 
болгону факт. "Замана" жонундо толгонуп ыр чыгарган кыргыз 
акындарына биринчи кезекте казак акындарынын ушул темадагы 
чыгармаларынын ачыктан ачык таасири тиймек гана турсун, анын 
езу да кебунчО ушул казак акындарынан кыргыз чейресуне еткен- 
дугун фактылар далилдейт. Бирок да ар кандай перселерди зордоо 
жолу менен киргизгенде, ал белгилуу даражада жаны топуракта 
есуп чыкпастан, же тамыр байлабастан, тескерисинче, соолуп ка- 
лат. Ал эми казактагы "замана" тибиндеги ырлардын кыргыз

1 X. Кор-оглы. Туркменская литература. М., 1972, стр. 161—162.
2 Жогорку китсптин 119—132-беттерин караныз.
3 Жогорку китептин 14-бети.
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жсргесине "кечуп" келиши учуй ошол тушта бул жакта ыцгаилуу 
шарттар боло турган. Аныи эц башкысы — кыргыздардыи Россияга 
кошулгандыгы. Бирок ага жергиликтуу бийлоочулордун кон кат- 
мары карты турушкан, ботончо алардын каршылыгы орустардын 
бийлиги орношу мснен мурдакы абалдарынын колдон жылмыша 
баштаганынан тартып кучогон. Мындай корунуштор мурда ага 
коцшулаш жаткан жана салты менен тил жагыиан тектеш кслген 
казактарда да бар эле. Казактар кыргыздарга Караганда Россияга 
мурда кошулушкан. Демек, мыиа ушул окуяга байлаиыштуу 
поэзиялын бир туру замаиа жонундогу жазма поэзия боло турган- 
дыктан, ал кийиикн мсзгилдерде кыргыздардыи айрым катмарында 
туздон-туз орун алгап; бирдей окшош жалпьглыктар озуно окшош 
поэтикалык ассоциацияларды найда кылган.

Казак адабиятыида реакциячыл "замаиа" жоиундо томондогу- 
лордой пикир айтылган:

"Адазта биз адабиятыниц де узак сонар жолында кайшылыктар, 
бириие бири карама-каршы агымдар болганын айтамыз. Ол — 
тарыхы шыпдык, оисыз омур жок. Ендеше, феодалдык когамнын 
бузылып, казак олкесипип Россия империясына косулуына бай- 
ланышты бир гоп акындар (Дулат, Шортанбай, кейинирэк Мурат, 
Абубакир-Кердери, Базар т. б.) отконди ©скип куцренимен болды. 
Россия элипин акелген игиликти истерии кормой, орыс буткониии 
барии отаршыл дсп
эл азды, тозды, енди" "акыр замам" таянып 
кытгы".1

Казактын белгилуу акыны Бухар жырау Калкаман уулунуи 
(1093—1787) ырлары—казак адабиятынын тарыхында чыгармалары 
оз агы менен сакталган алгачкы акындын чыгармасы. Аныи коз 
караты негизинен 
турган коз карат болуу менен бирге, турмуттук кору ну штор догу 
кай бир маселелерди оз кезинде копчулуктуп козу менен караган, 
ага керектуу деген темаларды когоргон. Мисалы, элди. бирге- 
лештирууго чакырган ырлары бар, аны менен катар "жаш омурду 
бекерге откорбой, турмуштан оз керегинди ала бил" деген жактарын 
унутпоо керек жана ошого байлаиыштуу аны сын козу менен карам 
пайдалана билуу керек.

таныды, калыц букараны заман бузулды,
калды деп кор-

эскиликти коксогоп. Феодалдык позицияда

Ай, заман-ай, заман-ай!
Тусги мынау туман-ай,
Истин бари кумои-ай,
Истиц бари кумон-ай,
Баспак, тана жиылип,
Фани болгон заман-ай!
Кул-кутандар жиылып,
Куда болгон заман-ай!
Аргымагми жогалтып,
Тай жугурткон заман-ай!

18—19-гасырлардагы казак акындарынын шыгармалары. Алматы. 1962-жыл,
14-бет.
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Азаматыц кулпаты,
Журт талык болгон заман-ай! (40—41)

Булардын ырларын андаы ары улап кеткен акындын бири Дулат 
Батабай уулу болгон (1802—1871). Анын замана жонундогу ырлары 
"Осуят наме" деген ат менеи 1880-жылы Казанда басылып чыккан. 
Айтмакчы, ошол эле жылы дагы бир заманчы акын ШортаибаГщын 
чыгармалары да "Шортанбай киссасы" деген ат менен басылган. 
Дулат вз чыгармаларында эл башына тушкон кыйынчылыктарга 
куйгон кишидей болуп корунуи, озупо тушташ заманды сынга алуу 
менен келечек жонундв ой жургузгон. Бирок, ал негизинен алганда 
феодалдык устомдукко кириптер болгон букаралардыи муцун муц- 
дабастан, адилеттикти келечектеги турмуштан кутуу позициясынан 
ырдабастан, казактын уруучулдук коомумдагы адат менен 
ликти, хандар бийлеген чактагы салттарды коксоо менен чектелген. 
Анын жыйынтыгы боюнча алганда ушунун бардыгы эл ирегесинен 
бузулуп, эски салттардын жоюлуусунан, мурупку "адил" хандар 
менен "оозу дубалуу" бийлердин ордуна жаны бийлоочулордун чы- 
гышынан болгон иерее. Демек, акын замам озгоруусун, казак та- 
лаасына кел.ген жацылык жышаандарды такыр тушунгон эмес.

Дулат Бабатай уулу." (1802—1871):
Замана акыр болганда 
Алуан, алуаи жан шыкты,
Хайыры жок бай шыкты,
Сауп ишер сути жок,
Акша деген мал шыкты.
Минип журор куши жок,
Тарантас деген ат шыкты.
Заманамыз бузылды,
Кыяметтин турундой 
Ини агасын сыйламаз 
Урып жыртар жагасын.

эски-

Уул сыйламат атасын, 
Атасы бермес батасын. 
Келини боктар анасын. 
Зар заманын аягы 
Сезим кылар озим жок, 
Заман кетти манагы

— деп жазган.
Акын ез заманынын кокой кести маселелрине ушундайча 

унулуп, ага езунчо жооп издегеи, кыйла коомдук маселелерди 
козгогон. Карамансабы учун эл мудоосун гебелеген эки жуздуу, 
жексурун зулумдарды ашкерелейт, бирок феодалдык устем тапка 
кириптер букаранын орус калкы менен болгон катнашынан туулган 
прогрессти коре алган эмес. Ага кайра эскилик адам менен ислам 
дининин фантазиминсн караган. Казак калкынын болочогунан умут 
кутпой, ой-тилегин отконго арнап, жакшылыкты эскиликтен
18



издейт. Корутундулап келгендеушундайдынбардыгын казак элинин 
падышага багынып, феодалдык коомунун уюткусу бузулуудан 
коргон. Казак турмушунун откондогусун гулдото ырдоо менен эл- 
жердин тарыгандыгыи, малдын азайып, элди тозушун, бириичи 
иретте, казак элинин падышага карагандыгыиан деп билген (15- 
бет).

Партиархалдык-феодалдык коомдун озгорбосуи кексегон, анын 
ырчысы, жарчысы катары чыккан Шорганбай Капай уулу (1818— 
1881) болгон. Ал "Зар", "Тар заман" деген ырларды чыгарган. (17- 
бет). Мындагы акындын айтканы: заман бузулду, корлор зор болуп, 
зорлор болсо кор болууга айланды, атаны бала, энени кыз жериди, 
илгерки оозу дубалуу бийлер создон калды. Жацы баштыктар чы- 
гып элди куурун бара жатыр, кылт этсе калаага чабат, орус улуктары 
да бийлеп алды дегендсрди баян кылат.

Мурат Моцко уулу да (1843—1906) айрым бир турмуштук 
темадагы дурус ырларына карабастан, орус калкынын казак та- 
лаасына алып келген ийгиликтуу жышаандарын тушуне албаган. 
Орус калкы менен падыша чиновниктерин айра тааный албай, 
орус элине казак элинин кошулуусун апат, бактысыздык деп ту- 
шунгон. Болочоктон умут кутпой, эскиликти ырдаган.

Мурат жогоркудай заманга байланыштуу мотивдерди баш.1 
акындардан гана уйроибостон, озунун атасы Моцко бийден уйронг 
жана аны ырга салып озунчо "кооздогон".

Арстанбек акын озунун заманга байланыштуу ырларыщи 
баарыдан мурда мына ушул Моцко бийден алган ойду таратып 
жургондугуи томонку эпизоддон ачык корууго болот.

Кыргыз-казактын "мыктылары" жыйылып Арстанбек менен ка
зак ырчысы Кацтарбай бийди айтыштырмак болушуп, коп эл 
чогулат. Адегснде Арстанбек:

!'<

Сен казактап чыккан Кацтарбай,
Мен бугудан чыккан Арстанбек 
Моцко бий айткан коп эле

— деп, анан "акыр заман" менен "тар заманга" байланыштуу 
ырларын баштан аяк ырдап чыгат. Кезек келгенде Кацтарбай ун- 
чукпай калат. Ошондо Кожомкул бий — "Сен неге ырдабай-сыц" 
дегенде: "Акыр замандын ырчысы экен, акыр заман бол-мок болду 
го" деген экен?

Биздин оюбузча, бу кадиксиз факты. Анткени, аны башка бир 
кишилер эмес, Арстанбек акындын озу айтып отурат. Бул фак- 
тынын чындыгы башка фактылар менен салыштырганда да дагы 
ачык корунот. Демек мыидан, биринчиден, Арстанбектин ырдап 
жургондугу Моцко бийден келсе, экинчиден, "акыр заман" Калы- 
гулдуку эмес, Арстаибектики экендиги билинет. Бул жонундо кийин 
токтолобуз. Азырынча ушул фактыпы эсте тутуп туралы.

Жогорку келтирилген узундулордогу ырларга — тексттерге коз 
жугурткондо алар Арстанбектин ырларында кайталангандыгы чын. 
Кобунчо Арстанбектин ырлары ушундай мазмунда гана эмес, кээде 
алар созмо соз да кайталанат. Мунуи себеби, алардын журо-журо
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тили жагыиаи тектеш элдерде белгилуу бир окшош тарыхый 
конкреттуу И. С. Брагинский мыла ушундай тексттер жеиунде 
томондогуну жазган: "Алар бара-бара канондоштурулуп кеткен жа- 
на бирин-бири кайталай берип, штамп да болуп калгандыгын чыгыш 
позициясымдагы адсттсгидей коруиуш катары эсептелст.1 Мына 
ушунун эц типтуу улгусу академик В. В. Радлов тарабынаи СПБда 
1870-жылы "Образцы народной литературы тюркских племен, 
живущих в южной Сибири и Дзунгарской степи", (масть 3-я, 
"Киргизское наречие") деген чоц томунун ичиндеги "Зар заман" 
деген ырлардынтекстинде берилген. Мемимчс, булардын барды гын 
бири-бири менен салыштырып олтуруунун бу жерде эч камдай 
кажети жок. Ал эми салыштырганда кыргыэдагы замана тибиндеги 
тескеричил багыттагы идеялардын бар ыгы, жалац гама ал идея 
эмсс, жалпы эле замапга кайгырып, а1 ын кээ бир жактарын элдик 
позициядан суроттоп, ушул чыгарма ын башкы корупушторуно 
жана мотивдериие таянат. Ал эми мыпдагы ырлар да оз кезсгинде:

Соны Алдыяр кытапгап
Су ран турсац турбаду
Тсцирдин исми кымбатты, (717-бет)

— дегенгс Караганда кадимдеи белгилуу жогоруда айтылгап озбек 
акыны Суфи Аллаярдын мусулмаича окуу китеитеринсн к слип 
чыккандыгы били нет.

Башкасын койгондо да кээ бир текстик жакындыктарга то мои- . 
кулорду корсотсок жетиштуу. Радлопдун "зар заманында":

Ауэлги корлер зар болду,
Солдаты зордар кор болду.

Эл билмегсн жама1 ар,
Эл бийлеген би болду" (714).

Ушул эле саптар Калыгулда "Кул бий болоор" дсп версифи- 
кацияланат. Мында Калыгул ошол езтушунда казактардыи башына 
келип турган абал кийин кыргыздарга келеби деп чочугаи.

Бир заманда кулдун тор© болуп башка чыгаары жонундогу идея 
кээ бир копке кецири белгилуу легендага да кирип кеткен. Мисалы, 
Асан кайгы туурасындагы легеидакын бир вариантында ушундай 
идея бар. Асан кайгы аны чакыргаи жерге "кул менен торону 
тец кылдын, тубундо ушул соз башына келээр, кулдан олоорсуц, 
бийлик каралардыи колуна отоор" деп кайгырып барбай коет.2 
Биздин оюбузча чыныгы элдик варианттарда мындай идеялар жок 
болууга да ыктымал. Эгер болсо да, ал кийинки кылымдарда 
кошулган жацы китептик томонкулордой таасирлерден болууга
керек.

Мухтар Ауэзов "Мысли разных лет" деген китебинде келе-
И. С. Брагинский. "Из истории таджикской и персидской литературы". М., 

197? 316-бет.
2 ТАИФтен, фонду № 5116. И. Дбдырахановдун жазыл тапшырганынан.
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■

чсктсги акыр замандым болушу, бийликтин каралардын колуна 
©тушу, байыркылардын ордун жек корумчу башка нерселер баса 
тургандыгы жомумдогу ойлор кездешкендигин жазып калтырган. 
Мисалы, К. Халидов деген татар окумалы 1910-жылы Казаида чык- 
каи, кецири тараган "Таурих Хамсэ" деген китебинде:

Мунац соц кыйлы, кыйла заман болар,
Заман азып, зац тозып жаман болар.
Карагайдып башына шортам шыгып,
Бабалардын давраны тамам болар,
Ол к у ид© карыидастан кайыр кстер,
Хаидан куч, карагайдан чайыр кетер.
Уул, кызын оруска будаи балып,
Кайрам жер, есил журтум сонда нетер?1

■

— дсп жазаг.
Бул сантардын Радловдук текстер менен учтатып жаткандыгын 

да корууго болот. Жогорку саптарды салыштыруу эле жетишет.
Демек, замана жонундогу идеялар менен мотивдер Орто Азия 

менен Казакстандыи адабиятыида мурдатан эле келе жаткан адабий 
коруиуштун бири болуп эсептелет. Замандым шартына жараша 
жала оздорунун субъективдуу, объективдуу чыгармачылык мум- 
кунчулукторуножараша, алар ар бирдоор менен мезгилде ар кандай 
мазмунга, крэдс ар кандай турго да откол. Бирок да анын башкы 
айрым бир белгилсри туруктуу болуп, традициялык корунушко 
айлаиган. Ар бир акын озу коруп-билген жана жашаган шартына 
жараша, оз олкосунун онугушунуи ички ботончолукторуно карата 
ага индиппдуалдык жацылыктар да киргизгени менен заманга 
карата протест катары чыгышы — бу пландагы чыгармалардын 
башкы линиясы. Бир олкодогу мурда болуп откол озгоруулор башка 
бир жсрлсрге келе тургандыгын анын окулдору болжоп билишкен. 
Ошондуктаи, аларды жергиликтуу эл "олуя" катары карашкан. Бу 
темага таланты чоц деген гана акындар катышкам, анткени, айда 
замандым шарты, келсчеги, азыркысы жонундо ой жоругулган.

Таланты чоц мындай акындарды акылман, олуя катары коруу 
башгатан келе жаткан салт болгон. "Вспомним, что на Востоке 
восприятия подлинного поэта как пророка было традиционным"2, 
дсп И. С. Брагинский абдан туура жазат.

Мурда жашоо шарты окшош элдердин белгилуу бир мезгилдерде 
бирдей реформаларга туш кслээрин элди аралап, анын муктаж- 
дыктарын, же болуп жаткан окуяларды туура талдап коро билген 
адамдарды сабаты жок, козу туюк туркой эл "чыныгы олуя", 
"корогон" адам катары баалашкан. Мисалы, казактагы Бухар жырау, 
кыргыздардагы Калы гул, Арстанбек, Орустарга коцшулаш татар 
сыяктуу элдердин орустарга кошулушканында кандай аба-ща 
болоорун Бухар биринчи болуп сезип, оз кезинде дал ушундай абалга 
казактар да туш келбесин деп кооптонгон. Ал эм и казактар

1 М. Ауэзов. Мысли разных лет. Алма-Ата, 1961, 321. Нртсдеги адабиет 
нускалары. 1967, 106-бет.

2 Из истории таджикской и персидской литератцры. М., 1972, 365.
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орустарга карагандан кийин, орус тоболдорунун колониялык сая- 
саты казактарда ка1щай болгопдугун коруп-билген,'же уккан Ка- 
лыгул да оз кезинде кыргыз жергесинде Бухардын поэтикалык 
ролуна жакын ролду ойногон. Мына ошопдуктан, бул экоонун тец 
жогоркудай коомдук себептер менен тушундурулуучу таланттык 
прогноздору менен кошо алардын жекече акындык корогечтугун 
да тацууга болбойт. Искусство тарыхы ага жол берет. Мисалы, 
академик Н. И. Конрад ото зор тарыхый бурулуш доорлорунун 
босогосунда ар дайым (эгерде коомдук ойдун тарыхына кайрыла 
турган болсок) келечекти негедир коро билген, а турмак анын 
конкреттуу белгилерин коз алдына тарта билген адамдардын табыла 
тургандыгынын кубосун кору у го болот деген ойду айткан.1

Жогоруда айтылган далилдуу пикирлер, "замаиа". темасындагы 
поэзиянын бардыгы жергиликгуу корунуш, аны, мисалы, кыргыз 
жергесинде оз кезинде Калыгул баштаган акындар киргизген" деген 
сындуу ой жорууларды тогундукко чыгарат. Демек, андай акын- 
дардын чыгармаларыиа баа бергендс жана алардын чыгармасын- 
дагы замана жонундогу теманын кандай орунду ала тургаидыгы 
жонундо айтканда, жогоркуларды эстен чыгаруу- аларга устурт жа
на объективдуусуздук менен мамиле кылгандыкка жатмакчы".2

Шаршеибек У МОТАЛ И ЕВ, 
филология илимдерииии кандидаты.

КАЛЫГУЛДУН ХАН ОРМОНГО АЙТКАНЫ

Келгиндер алат жеривди,
Сындырат сенин белинди.
У га жургун кебимди,
Таап коет эбинди.
Ошондон кийин душманын,
Ичинде калаар арманын,
Абайла айткан созумду,
Ачып жургун козунду.
Азапка салба озумду,
Кулак салгын кебиме.
Куп келтирет эбице.
Малынды айтып мактанба,
Коп казакка аттанба.
Казактын малый аласыц,

•Как талаада каласыц.
Арасьища баагырым,
У га жургун кебимди.
Келгии кслсе орустан,
Сактайсын сары талааны.

1 Н. И. Конрад. Запад н Восток. М., 1972, стр. 451.
2 Мындай объективдуусуздук Ж. Самагановдун жана ботончо А. Алтымышба- 

евдин жазгандарьпша бар.



Солдаттыкка бересиц, 
Ичицен чыккан баланы. 
Багасыц айда билбейсиц, 
Торпок мелен тананы. 
Ойлой жургун Орион хан, 
Так ушундай санааны, 
Коруп турам далайды, 
Кочуп журуп барарсыц. 
Анжыяи менен Алайды, 
Оюца алып билип жур,
У рун жургон малайды, 
Коп кыйнаба кулунду, 
Угуп жургун мунумду. 
Ксзек мелип калбасын, 
Кегин кокус албасын!

КАЛЫГУЛДУН ОРМОНГО АЙТКАНЫ

(Символ мечен Ормонго айтып жатат, Ш. У.)
Куркурогон кара нар,
Кучу пилге барабар.
Кара чымын таласа,
Талаага баспай тартынаар.
Тоодакка тойбос ак шум кар 
Таранчыга талпынаар.
Ойлосоцчу, хан Орион?
Карап турсам кап соргои!
А рты кайдан оцолгон,
Кийин келчу кезекти,
Ойлоп тапкан эсепти.
Ушу кезде ойлосом,
Сен бир жаткан жаянсын,
Мындай ишти коесун,
Доолет кезек жеткенде,
Сен ошондо коесун.
Окум айткан созувду.
Озунду ейдо которуп,
Ойдо кылба ©зувду.
Алды-кийин ойлонуп,
Абайлагын созувду.
Кетмен алып, жер чаппай,
Бир сындырым нан таппай,
Мывдай болчу киши бар,
Кийинкиге козуц сал.
Эми журсуц део болуп,
Кийин калба жоо болуп.
Эки бетиц к ©о болуп,
Элге батпай калбагын,

.



Айтканымды эсице ал, 
Кедсйлсрге козуц сал! 
Карагай, соксоол экообу, 
Коп катышкам дечу эле. 
Аягында ал экое 
Жоо болушкан.
Кийин жагы арылгыс 
Доо болушкан.
Арас1,ша табылгы,
Элчи болгон. 
Жараштырып ала албай, 
Уят болгон.
Уялгандан табылгы, 
Кызыл болгон. 
Коркконунан карагай, 
Узун болгон.
Турлуу замай ушинтип, 
0туп кеткен.
Тегсренип шум дуйно 
Бизге жетксн...

/
’

КАЛЫГУЛДУН ЗАМАНА 
Ж0НУНД0ГУ ЫРЛАРЫНАН

ЖЕдлдан жылга замана, 
Кыйын чыгат ошондо, 
Эсеп кылып мал алган, 
Тыйын чыгат ошондо, 
Апдаи кийин билимдуу, 
Атыц чыгат, деп уктум. 
Турлуу ошондой акылдуу 
Аяр чыгат деп уктум. 
Калайыкты бийлегеи,
Аял чыгат деп уктум. 
Албан турлуу ушундай, 
Заман чыгат деп уктум. 
Кийин чыккан адамы, 
Илим билген амалдуу, 
Аяр болот деп уктум. 
Кандай кылган жумушка, 

* Да яр болот деп уктум, 
Ошондогу адамдар,
Молдо болот деп уктум, 
Минген атын карасам, 
Жорго болот деп уктум. 
От араба, дилигрем,
Жол кыскарат ошондо,

24



Этек жеци чолоюп,
Тон кыскараг ошондо. 
Айтгырбаса, жедирбей, 
Ляр болот ошолор,
Доо дегендс дегдегеп. 
Даяр болот ошолор.
Туи ичииде уктабас, 
Баатыр болот ошолор. 
Бысмылданы айтпагам, 
Капыр болот ошолор, 
Жарды, байы билинбей, 
Жакшы болот ошолор.

* * *

Кара жердин бетине,
Аштык чыкпай, жер калбайг. 
Атасы мы и созуне,
Бала кулак коп салбайт, 
Атаиыи тилип бала албайт 
Андан аргык биле албайт.

* * *

Кыйкырганы бел ашпай,
Ун кыскарган бир заман. 
Кылса жумуш бутпогон,
Кун кыскарган бир заман. 
Кожо-молдо жоголуп,
Дин кыскарган бир заман. 
Орозо-намаз окубай,
(Дин кыскарган) бир заман. 
Ошол жакшы, биз жаман, 
©туп барап бир заман.
Биз жургон жср тар заман, 
Кийин келер зар заман.

* * *

Орой киши баатыр болор,
От чыкпай жсриц такыр болоор,
Ошол замай жакыи болоор.
Токой токол болоор,
Талаа тоодой болоор.
Уй пул болоор,
Кул бай болоор.
Тегиз жерден тегирмен журор,
Тексиз жерден бий чыгар.
Алка жака салынган кийим чыгар 
Акча кагаз пул болуп тыйын чыгар. 
Айылын жоодой андыган бироо чыгаар, 
Атасынан баласы кыйын чыгар.
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Этеги жок чапан чыгар,
Эн кийинки баласы тапан чыгар. 
Эри менен тартыша 
Элде эркек коп деген аял чыгар. 
Кызыл-кызыл кыялар,
Кыргый талга уялар.
Такыясын колго алып,
Кыз жигитти кубалар. 
Жашыл-ала кыялар,
Жагалмай талга уялар.
Жакшы замам келгенде,
Жаштар бизди кубалар.
Аягыц бас болоор 
Башын пас болоор.
Тууганын кас болоор.
Кылганыц к асам, ант болор.
Ыгы жокко жац берип, 
Ыйманына жат болоор.

* * *

Замананын жаманы,
Кат билбеген нааданы, 
Билимден куру калганы, 
Бирин-серин калганы— 
Ичииде калды арманы.

* * *

Илгеркини карасац, 
Жаманын жакшы тилдеген. 
Жакшысы илим билбеген. 
Карацгылык ушундай, 
Арасында Калыгул, 
Ыйлаган коздун жашындай.

* * *

Кийин келээр бир замам, 
Билбей калаар кээ наадан. 
Арманда болот созумо, 
Ачып кара козуно, 
Баласынын баласы,
Аман болсоц короорсуц... 
Ушундай жакшы заманды, 
Аяк адам баш болор.
Баш адамдар жаш болор
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Ушундай кызык иш болоор. 
Лл 0НДОНГ0Н заман жок, 
Коруп олсок арман жок. 
Корбой калдык, нетебиз, 
Отуп кеткен жаандай 
Ага кантип жетебиз.

АКЫР ЗАМАН

Азиздер айтып кетиптир,
Акыр заман болжолуи,
Ак азирети пайгамбар,
Адам ата баш болуп,
Акыр заман кишиси,
Кичине болор мучосу,
Илгери откон адамдан,
Башка болот деп айткан,
Адебн жок суйлогон,
Кошу на болот деп айткан. 
Копушу такыр, чобу жок,
Ташка конот деп айткан.
Текши жерге тегирмен,
Журуп турат деп айткан. 
Тегереиии баарысын,
Билип турат деп айткан.
Энендин иурку азайып,
Ачка болот деп айткан.
Акыр заман адамы,
Бакы л болот деп айткан.
Мал азайып арымдан,
Жакыр болот деп айткан.
Эгини онуп, чоп чыкпай,
Такыр болот деп айткан.
Алдан кийин замана,
Акыр болот деп айткан.
Акыр заман адамы,
Алым болот деп айткан.
Аяттык созун бек тутпай,
Залим болот деп айткан.
Аганын тилин ини албай,
Кыйын болот деп айткан. 
Биринин тилин бири албай, 
Жайыл болот деп айткан.
Капыр менен аралаш,
Ошондо, айыл конот деп айткан, 
Замананын адамы 
Молдо болот деп айткан.
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КАЛЫГУЛДУН 0МУР Ж0НУНД0 
АЙТКАНЫ

Будут минсец жетпейсиц, 
Муруцку откон жашыца. 
Мууну кетип карыса,
Ажал келет башына.
Шамал минсен. жетпейсиц. 
Санаа менен омурге,
Санасац айла тапиайсыц, 
Ажал менен елумго. 
Тируулукто журобуз.
Тике басыи жаса1щап,
Тигине ажал билинбей,
Анлып турат аярлап,
Ажал келет бир куну, 
Алкымыцдан жакалап. 
Абайлабай турабыз,
Анлып турат бакалап.
Алып кетет бир купу.
Аттай бутун такалап. 
Пайгамбарлар баары откои, 
Наманган ылдый дайра откон. 
Олуялар алда откон.
Эчен турдуу чоц да откон. 
Ойлоп турсак замана, 
Тегеренпп кун жаткам,
Жер титиреп, таш кулан. 
Мындай замам бир откон. 
Бирин-бири чабышып, 
Эртесинде табышып,
Эчен мыкты эр откон.

1

* * *

КАЛЫГУЛДУН ДАТЫ 0МУР 
ТУУРАСЫНДА АЙТКАНЫ

Олум-кезек бергендей, 
Баштыкка тезек тергендей, 
Андып турат артыцан 
Адис бол гон мергендей.

Алтындан кээжим2 тор туйуп, 
Алганыц калат бу жайда.

1 Бакалап — коз салып, тирмейии карап.
2 Кээжим — парча, алтындын жпптей ичке созулмалары кошо току л гаи баалуу 

азем материя, кошого, ат жабуу, уртук ж. б.
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Айдап-айдап мал берген, 
Алтын чырай, нур соолот. 
Арзыган калат бу жайда. 
Кумуштон кээжим тор туйуп, 
Кутконуц калат бу жайда. 
Курпоц, курпоц мал берген, 
Кумуш чырай, нур соолот, 
Куйгонуц калат бу жайда.
Бу жалганчы дуйнонун 
Олуму ушундай куу жайда, 
Алты азамат бириксе,
Алты кетмен топурак 
Уйуп коет эмеспи.
Алты абдес1 суу менен 
Жууп коет эмеспи. 
Баш-аягып кепиндеп,
Бууп коет эмеспи.
Алдан албан тоого 
Жуктоп кетет эмеспи. 
Агайыи, иниц ыйласа,
Калыц журтуц жыйылып,
— "Бу жалганчы дуйнонун 
Олуму ушундай болот" деп, 
"Шук" деп коет эмеспи!

* * *

IКАЛЫГУЛДУН МАСЕЛ ДЕРИ

Атын баккан азамат, 
Катын багаар.
Итин баккан аялдар, 
Элге жагаар.
Элге жаккан ал аял, 
Эрге жагаар. 
Шатыратып кун жааса, 
Жсрге жагаар.
Жакшы чыккан азамат, 
Элин билээр,
Элин билген ал адам, 
Билим билээр,
Окуп карап ойлонуп, 
Илим билээр.
Эчен турлуу адамдын, 
Тилин билээр.
Чыгып турган ал адам, 
Чынар болоор,

1 Лбдес — ираи созу. Чоогун деген маанндс.
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Чымчык сайрап чынарга,
Булбул коноор.
Тубу жоон тамырлуу,
Терек болоор.
Келокесу кеп жанга,
Керек болоор,
Андай адам табылбайт,
Кайда болоор?
Ошол чыкса дуйного,
Пайда болоор,
Тийип турган асманда 
Кундой болоор!
Макулуктун баарына,
Бирдей болоор.
Ошол адам ойлосон,
Кимден чыгаар?
Ушул турган калайык,
Элден чыгаар!
Алтын, кумуш, асылдар,
Жердей чыгаар!
Эр адамдын жаманы,
Журушунон кул болор.
Ургаачынын жаманы,
Кыялынан тул1 болор.
Акылдууиун айтканы,
Абайласац бул болор.
Там бир жылы кобойор,
Дарак бир жерден когорор,
Каркыра катары менен журор, 
Кадырын билген киши билер. 
Унчуккандан унчукпаган жакшыраак, 
Унчуккандын башына тиер таяк. 
Акыл — макал экое бирдей кслер.
Ал экеону айтканы кундой тиер. 
Билбеген наадандардын ичи куйор, 
Билген адам ошону,
Байым кылар.
Кокурокко ойлонуп,
Дайын кылар.
Билбегендер ошону 
Айыц кылар.

* * *

Эркек ундуу аялдын 
Уяты жок,
Катын ундуу эркектин 
Кубаты жок.

1 Тул —■ олгон эринии кейппн жасап, анын жаньжда жоктоо, жеснр.
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©гуз муйуз инектин 
Суту жок.
Иймек муйуз егуздун 
Кучу жок.
Кээ бир адам куркуройт 
Магдыры1 жок.
Кээ бир адам достошот 
Тамыры жок.

* * *

Урайын десе кудайын 
Улуу душман жубайыц.
Кызы салат кыйынга,
Кеби баспайт жыйынга.
Келини чыгат кср айтып, 
Ксмпири чыгат тир айтып,— 
Жат буту иду сырайтып,
Жамбы берген жакынын, 
Жакшылык кылбайт кылайтып.

* * *

Кайгысыз киши карыбайт,
Калп айткан киши жарыбайт. 
Бсш тогоол болбой жай болбойт, 
Бейли тар киши бай болбойт. 
Коп болуп жылдыз ай болбойт, 
Коону тар адам бай болбойт. 1

* * *

Когучкон учаар жем чыкса, 
Кок тулпар чуркаар тер чыкса, 
Коруктун оту тутанбайт,
Кот жагынан жел чыкса.
Коч журо албай токтолот.
Коз учкан бийик бел чыкса, 
Конулу тынаар копчулук,
Козго толоор эр чыкса!

* * *

Жалгыз олео чуу чыкпайт,
Жар куласа суу чыкпайт. * 
Жалгыз аттан чан чыкпайт, 
Талды чапсац кап чыкпайт, 
Жапан-жупан кар жааса,
Жаш куурай башын которбойт. 
Жаман эрден мал тайса, 
Жаздыктан башын которбойт. 
Ак чангыл тоонун бооруна

Магдыры жок — кучу* кубаты жок (импотент)..1
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Адис мерген кийиктейт. 
Алганы жакшы жолукса, 
Азамат коону бийиктейт. 
Экоего бироо ба га албайт,
Эки жаман иш болсо,
Талаага жалгыз жата албайт, 
Бар болбой малым чачылбайт, 
Башына мушкул иш тушной, 
Малым арзам сатылбайт. 
Экоого бироо бата албайт, 
Жаман адам жакшыга,
Кебии тузоп айта албайт.
Каза жетпей, кум бутиой, 
Башына жаздык тартылбайт. 
Булбулдун доошун эщитпей, 
Буралып талаа ачылбайт. 
Кукуктум доошун эшитпей,
Кум жайланып ачылбайт, 
Куйуттуу бол гон п сидении, 
Кунде доошу басылбайт.
Эки ат минген кеч к албайт,
Эл чети ндс ач к албайт. 
Аттууга жоо жете албайт, 
Жакшыны жаман коро албайт, 
Арык койду бору албайт,
Бий болбогон бий болсо, 
Айтылбаган соз калбайт.
Бай болбогон бай болсо,
Башы бутун чеп калбайт.

Жетелуу1 шумкар баласы, 
Саркыт" койбой жсм жебейт. 
Жетесинде тойбогон, 
Тоймоюнча кел дебейт.
Каса-3 шумкар каз алса, 
Канатын жерге тийгизбейт. 
Кам башына кун тууса, 
Карага сырын билгизбейт.

* * *

Жаман эрге мал бутсо,
Жанына конуш кондурбайт.
Кондурса да ондурбайт.
Жаман атка жал бутсо,
Жанына торсук байлатпайт.

Жетелуу — асыл тукум, кыраан, т абы на келген.
Саркыт — кешик, тамактануудан, жем жегенден калган калдык, 
Каса — араб созу езгечо, эн жакшы, кыраан.

1
шакел.



Жаман атгы буйга мин, 
Тоцуп калган ойго мин, 
Чанам артып сууга мин, 
Ишенимдуу жакшы атын, 
Лжалыц мьпщап жетээрде, 
Азабындан куткарып, 
Алып чыгып кстээрге, 
Котору л гон ту у га мин, 
Кулак туиган чууга мин!

* * *

Аргымак мойнун шок кесет, 
Азамат мойнун жок кесет. 
Аргымактып азганы, 
Алыска сапар басканы. 
Азамат эрдин азганы — 
Кочкондо жоо басканы. 
Азаматта мал жок деп, 
Жоого таштап кетнецер, 
Аргымакта жал жок деп, 
Жолго таштап отпоцор.
О зонду у сууга тал бутот, 
0лбогон кулга мал бутот. 
Мал буткончо эс кетсг,
Ага-ииидей дос кетет.

в

<
Куурай чыкпас куу такыр, 
Куурай чыгып бсргспде, 
Кулун чуркап ото албайт. 
Мал бутиогон куу жакыр, 
Мал жыйылын буткоидо, 
Айдап журтка жегс албайт.

.

* * *

Арым-арым жугурсо,
Аттын чери жазыла.
Алым-алым иштесе,
Эрдин чери жазылат.
Курпои-курпоц жугурсо,
Кулуктун чери жазылат.
Кундо уч убак кубусо,
Мулуктун чери жазылат.
Масала1 кнтсп окуса,
Молдонун чери жазылат.
Жараштыра токуса,
Жоргонуп чери жазылат.
Бутуи шилтсп басканда,

Масала (массле) араб соау: суроо, ташпырма, акылдашуу, ксцешуу.
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Бечелдин чери жазылат. 
Мандайлашып айтышса, 
Чечендин чери жазылат. 
Толтура буудай салганда, 
Кампанын чери жазылат. 
Тампайтып жерге тушкондо, 
Жампанын чери жазылат. 
Анча-мынча мал кутсо, 
Бакырдын чери жазылат. 
Козу коруп басканда, 
Сокурдун чери жазылат. 

.Жакшы санат укканда, 
Кулактын чери жазылат. 
Чабандестер1 жолукса, 
Улактын чери жазылат. 
Саралалуу коп жылкы — 
Булакуан келип суу ичсе, 
Булактын чери жазылат. 
Кээжим жоолук тиккенде, 
Узду и чери жазылат. 
Куйоолеру келгенде,
Кыздын чери жазылат. 
Балдыздары келгенде 
Куйоонун коцулу ачылат. 
Аны коруп турганда 
Бироонуи чери ашынат.

* * *

Мээнет кетпейт бечелден,
Соз кутулбайт чечснден,
Чан созулат тамандан,
Жакшылык келбейт жамандан,
Ар бир ишке корунчак.
Акылы бар азамат,
Ар бир созго казачат".
Булбулдун мукам уму бар.
Тайлактын таза жупу бар,
Коргондуу чердин ору бар,
Улуктун кетте3 зору бар 
Экинип бири болбогон,
Кембагал элдин шору бар,
Боло турган азамат,
Болоттон кылыч байланып,
Жоого тийсе суру бар.
Тамды тешер урунуп,
Сабы кыска чоту бар.

1 Чабандоз — Иран созу, байгедс ат чабуучу, дасыккан улакчы.
2 Казанат — иран созу. Бул жсрде жетнк, зирек, косом деген мааниде.
3 Кетте (кэтгэ) — ир. чои, улуу.

*» А



Боло турган жигиттин 
Журегуиде оту бар.

* * *

Бу дуйнеде не карып?
Ак калалуу боз карып. 
Жакшыларга айгпаган, 
Алтын, каухар сез карып. 
Замандашы болбосо,
Карыя болор тез карып. 
Кадырын жене билбесе, 
Бойго жеткен кыз карып. 
Эл жакалай конбосо, 
Бетегслуу бел карып.
Каз, ордогу болбосо,
Айдын чалкар кол карып.
У лук адил болбосо,
У бара болот эл карып.
Аты, журту букара,
Оз колунда болбосо, 
Кайраттуу тууган эр карып. 
Айтып журом ар кимге 
Ангеме кылып мен карып!

* * *

Бактылуу адам кааласа, 
Муз уступе от жанаар. 
Бактысыз адам кааласа, 
Кургак уйдон су у чыгар. 
Жакшы болгон балаиын, 
Атасы жаман болсо да 
Тордо отуруп сый табар. 
Жаман болгон баланын, 
Атасы жакшы болсо да, 
Тоо устунон ит кабар.

!

* * *

Кызыгы кайсы емурдун,
Уктап кор гон туш артык.
Тар жерде, тайгак кечуудо, 
Эрендердин кучу артык.
Куу канжыга кулуктун 
Торт*аяктан неси артык? 
Кектебосо жамгыр жаап, 
Кайырсыз жаздан кыш артык. 
Сыпаты бир адаттын,
Эрден эрдин иши артык,
Тууру кутсуз шумкардан, 
Кайырдуу болгон кунундо

I
5
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Турумтай аттуу куш аргык, 
Одоно соккон кумуштен 
Сулуулап соккоц мыс артык.

* * *

Алтын ээр ак кабак,
Атка тынчы болбосо. 
Алтынын алып огко жак, 
Аяшар туугаи болбосо, 
Акырын суйлоп жатка жак! 
Кумуш ээр ак кабак, 
Кулукко тынчы болбосо, 
Кумушун алып отко жак. 
Куйушоер тууган болбосо, 
Куло багып жатка жак! 
Ырыс алды-ынтымак, 
Ынтымагыц болбосо, 
Алдынан таяр алтын так!

Алгыр- болсо тайганыц, 
Алтындан таап каргы так. 
Алалбаса андарды 
Айлансын аштан башка чан! 
Кулук болсо тайганыц, 
Кумуштен таап каргы так. 
Куйуп кетсен жаман го 
Куйуп журбой башка чаи!

* ♦ *

Алтын меор, ай мончок,
Адамга кайдан табылат?
Алганыц жаман болгон сон,
Абийирин кайдан жабылат?
Кумуш моор, кун мончок,
Кунде эле кайдан табылат?
Куйеруц жаман болгон сон,
Кунойун кайдан жабылат?

* * *

Ат качаган болгон сон,
Аштан-тойдон калган сон,
Кулуктугу не пайда?
Алганыц сулуу болгон соц,
Аркырап беттеи алган соц,
Сулуулугу не пайда?
Чымын тийсе ту йоге,
Ойсул ата1 не пайда?

Ойсул ата — миф. тэолордун ээси, тулку теги, калкал оочусу.1
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* * *

Аскар, аскар, аскар тоо, 
Аягы барып чап болот. 
Атадан алтоо тууса да, 
Сыйлашпаса жат болот, 
Теректин тубу тыт болот, 
Жаман киши кырс болот. 
Каарына чындап ал ганда 
Ак жайдын куну жут болот. 
Кар эрисе суу болот.
Хан белгиси туу болот.
Хан сактаган эрендин, 
Журогунун башында— 
Жулундей сары суу болот. 
Эдилдин башы куу болот, 
Эрикпей айтсам ыр болот. 
Жалтаидын банил зоо болот, 
Жаман менен дос болсон, 
Акыры бир кун к ас болот. 
Айбы чыкса жигитгин,
Узун бою пас болот.
Жаман болор жигиттер, 
Жакынына кас болот.
Жарды болор жигиттер, 
Доолотуно мае болот.
Атан тое мае болсо,
Тайлак менен дос болот. 
Жаман киши мае болсо, 
Жакшысы менен кас болот. 
Келинди мейнст чырмаса, 
Кайненеси кас болот.
Атты мээнет чырмаса, 
Аягынаи басынат.
Тоену мейнет чырмаса, 
Когур болуп кашынат.
Байды мейнет чырмаса, 
Ашканага жашынаг.
Тузду мейнет чырмаса,
Даты чыгып шор болот. 
Манаты мээнет чырмаса, 
Тубу менен кор болот.
Кызды мейнет чырмаса, 
Атасынын торундо 
Коп олтуруп кор болот. 
Катынды мээнет чырмаса, 
Каяша айтат эрине. 
Жардыны мээнет чырмаса,

1 Жалтан — бил и к, сып-сыйда.
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Аштыгы чыкпайт жерине. . 
Жакшыны мээнет чырмаса, 
Жакыны менен кас болот 
Баланы мээнет чырмаса, 
Сары карт чыгып таз болот. 
Акылы бар азамат,
Доелет менен ток болот. 
Касында жигит шок болот, 
Колдо доолот жок болсо, 
Жабыгып журуп жок болот. 
Балалуу ордок талпынса, 
Балалары чуу болот.
Баласыз ордок талпынса,
Жез канаты куу болот.
Кундо жорго мипгсндин, 
Темингиси тор болот.
Кундо чобур мингендин, 
Согончогу чор болот.
Атты мээнет чырмаса, 
Аягынан басынат.
Ат жакшысы боз болот, 
Алгаиы жакшы жолукса, 
Атасы душман дос болот.
Ак бокон келип жыгылат, 
Алдын казып орлосо.
А к шумкар келип илииет, 
Саятчы алдын тордосо,
Ийри, жыгач туз болот,
Тсзге салып морлосо,“ 
Душманыца кор болот.
Оз тууганын кордосо.

* * *

Арыса тулпар этинен, 
Алмагы кыйын жал кайтып. 
Кетсе доолот колундан, 
Келмеги кыйын мал кайтып. 
Кедейчилик жигиттин, 
Кейпин бузат шалдайтып.

I

Баштагы пейли бузулат, 
Жарды болсо бай кайтып, 
Берейин десен малый жок, 
Бересе кылат далдайтып. 
"Келе" десе бересин, 
Кейитип жанды саргайтып. 
Калалуу коргон бузулса,

Ак боком — сайгак, кайберен.
2 Морлоо — малдын кыйына, конуно жыгачты кеомп жашытыл туздвв.
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Калаа болбойт там кайтып. 
Туйгунун учса колундан, 
Тууруна конбойт ал кайтып.
20 менен 30 жыл 
0тсо келбей, ал кайтып. 
Желип отсе омурун,
Жигит болбойт чал кайтып. 
Чырпыгы сынса талындын, 
Чыцар болбойт тал кайтып. 
Чындап аж ал келгенде 
Чыкса келбсйт жан кайтып, 
Откон омур-качкан куш,
0курсоц келбейт ал кайтып.* * *

Алыска сапар жол журсон, 
Аземдуу жорго ат жакшы. 
Окусац илим уйронуп,
Орундуу жазган кат жакшы. 
Сарапдардан мипдегеп,
Жалгыз да болсо март жакшы. 
Пайдасы жок туугандан, 
Мамилелуу сарт жакшы. 
Билбес иаадан туугандан, 
Билеселуу жат жакшы.
Бедери жок жакындап,
Бек кармагаи ат жакшы, 
Кесепеттуу катындан,
Келте ооруган дарт жакшы. 
Момосу жок дарактан,
Жапайы чыккан тал жакшы. 
Шатыран1 жалкоо жигиттен, 
Сарамжалдуу чал жакшы. 
Тамчы тамгаи боз уйдон, 
Дубалдаи соккон там жакшы, 
Башына келсе жалгыздык, 
Бакирчилик кам жакшы, 
Адамдын учар канаты,
Аз да болсо мал жакшы.
Каз, ордокко кол жакшы, 
Бербесе да медерлуу, 
Берекелуу эл жакшы. 
Катындарга эр жакшы, 
Дыйкандарга жер жакшы. 
Жигиттикке эл жакшы,
Кадыр тапкан эр жигит, 
Кары-жашка тек жакшы.
Чар тарапка мал оггоп,

1 Шатыран — шаттыкка, кулкуге берилген.
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Чарба малга тоо жакшы, 
Качса кетет кутулуп, 
Кайберенге тоо жакшы, 
Коро албаган туугандан, 
Каршылашкан жоо жакшы. 
Жигиттерге кыз жакшы, 
Мунушкорго куш жакшы. 
Тил албаган жаманга 
Акыл создон муш жакшы. 
Бул дуйнодо нур жакшы, 
Булбулдарга гул жакшы, 
Мупдуунуи черин жазууга, 
Бул бул кубо тил жакшы.

* * *

Келиниц жаман болгои соц,
Итин ичкен аш менен тон.
Уулуц жаман болгои сон,
Апийим ичкен сарт менен тец. 
Катыныц жаман болгои сон, 
Кетпес кесел дарт менен тец. 
Алганыц жаман болгон сон, 
Жамбаштаи откои сыз менен тен. 
Женен жаман болгон сон,
Жети ай кыскан кыш менен тен, 
Инин жаман болгон сон,
Арак ичкен мае менен тен.
Атан жаман болгон сон, 
Эрегишкен кас менен тен. 
Келинин жаман болгон сон, 
Керексиз жаткам таш менен тен. 
Жигитке бир ат болбосо,
Минсе чаты тол босо,
Чалгыны1 сынган куш менен тен. 
Сарамжал уйдо жок болсо, 
Которуп койгон ыш2 менен тен. 
Жайкалып шибер чыкпаса,
Жай деле болсо кыш менен тен. 
Бетинен бедер кеткен сон, 
Кымкап да болсо боз менен тен. 
Кадырлаш болсо зайыбын, 
Картайса да кыз менен тен. 
Эрди-катын эки жан,
Эркелетип суйорго 
Эркек бала болбосо,
Кулагы туюк иш менен тен- 
Кайыры жок байларын

* Чалгыны сынган — ан уулоодон жолу болбогон.
Которуп койгон ыш — кутулбогон, ыш каптаган уй.
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Кабакта жаткан таш менен тец. 
Акылы жок боз бала,
Соо да болсо мае менен тец.!:

ж * *

Жаман ишке киришпе, 
Акылы бар боз бала 
Адал ишти козголо, 
Акылдууга дос бала, 
Акылсызга жолобо, 
Жолугасыц тайгакка. 
Тайгаланып жыгылба, 
Кудайга унуц угузба. 
Жаман иштеи качып от. 
Жакышылыкка жетесин, 
Кокусунан жаманга, 
Жолукпагын нааданга. 
Арманда болуп кетесиц, 
Аманат жандан кечесиц. 
Жакшы кепке шашпагын, 
Сабырлык менен барасыц. 
Акыры тубу ошондон, 
Жакшылыкты табасын.

* * *

АР ТУРКУН ТЕМАДАГЫ 
ЫРЛАРДАН

Жекендуу колдун бал камыш, 
Жата билсец от жанат.
Уулу жаман болгон сон, 
Добедой болгон атасын,
Тее устунон ит кабат.

* * *

Кырчын айтат талмын деп, 
Кемер айтат жармын деп. 
Чымчык айтат кушмун деп, 
Чырпык айтат талмын деп, 
Эшек айтат малмыи деп.

»* * *
]

Секилдектин кызыл кыз, 
Сен кийгенди мен кийсем. 
Сендей болом узун кыз.

* * *

Мулкту жыйсац мылтык жый, 
Жоого алдырбайт короодон.



Малды баксац койду бак, 
Колуц кетпес чарадан. 
Идти баксац сырттан бак, 
Кой алдырбайт короодон.

* * *

Канжыгаиыи катканын, 
Каптал билбейт, ат билет. 
Азаматтыи азганыи 
0зу билбейт, жат билет.

* * *

Мылтыктаи тез ажал жок, 
Бармактай — ак жарас.ы. 
Булбулдам чечен бир куш жок 
Тырмактай — ак карасы.

* * *

Жакшы уулдум башына,
Ырыс менен кенч ойнойт. 
Жаман уулдун башына,
Келтек менен муш ойнойт. 
Жакшы кыздын башына, 
Бермет менен шуру ойнойт, 
Жамаи кыздын башына 
Сирке менен бит ойнойт.

* * *

Аккула аттар кимде жок? 
Жугурбосо тайна жок. 
Ага-тууган кимде жок. 
Сыйлашиаса жатча жок.

* * *

Ары жок кулкучу,
Акылы жок уйкучу.
Аюу аманчылыкты,
Акмак жаманчылыкты тилейт.

* * *

Уста менен дос болсоц, 
Кар кескеиин1 аларсыц. 
Ууру менен дос болсоц, 
Бир балээге каларсыц.

Кар кески — кара кескн, бычак.1
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* * *

Бай мактанса табылар, 
Сабасында кору1 бар.
Жок мактанса чабылар, 
Мандайда калыц шору бар.

* * *

Мокок бычак алгыча, 
Тиштеп жегин тойгуча. 
Жаман катын алгыча, 
Бойдок жургун олгончо.

* * *

Жакшы болсо катыныц, 
Табыла берет акылыц, 
Куусац да кетпейт жакыныц. 
Жаман болсо катыныц,
Кете берет акылыц, 
Чакырсац келбейт жакыныц.

* * *

Жакшы кызга жаман кыз, 
Багы менен тецелет. 
Жакшы эрге жаман эр, 
Малы менен тецелет. 
Жакшы атка жаман ат, 
Жалы менен тецелет.

* * *

Шакылдаган катынды, 
Кыз бергенде корормун. 
Бакылдаган текени 
Суу кечкенде корормун.

* * *

0туп кеткен жаанды, 
Жамынчы алып кубарбы? 
Асыл жакшы кайрандан, 
Сендей жаман тубарбы?

: * * *
:

Жуктеп тоо корбогон,
Конто колук олтурот 
Ат минбеген ат минее,
Атын чаап олтурот.

Кору — 1. кымыздын ачыткысы. 2. Артыкча байлык, барчылык.

1
1

1
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* * *

Казанчынын эрки бар, 
Кайдаи кулак чыгарса, 
Бир алланын эрки бар, 
Кайдан булак чыгарса.

* * *

Эцкейгенге эцкейгин, 
Башыц жерге тийгиче. 
Атандаи калган кул эмес, 
Какайганга какайгым, 
Башыц кокко тийгенче 
Пайгамбардыи уулу эмес.

* * *

Аргымак аттын жакшысы, 
Лзыраак оттоп коп жуушайт. 
Азамат эрдин жакшысы— 
Азыраак суйлоп, коп тыншайт. 

* * *

Шамал кулук — изи жок, 
Каргыш оор-мизи жок. 
Кайда болсо жамандыи, 
Калкка сыяр иши жок.

* * *

Кайраты бар эрендер, 
Карагай найза кармаган. 
Карыштырып колуна,
Кара жсмсоо жигиттер, 
Канча булук болсо да, 
Кайрылбайт экен тобуна. 
Жортуулчу тушот жолуна,

* * *

Жалгыз болсоц чогоол бол, 
Жат жанынаи туцулсун, 
Жарды болсоц куваз1 бол, 
Бай малынан туцулсун.

* * *

Бир адамдан,
Алтымыш уул тараса...
Ар кимиси,
Ар бир ишке жараса.
Он беши дилде кылыч байланса,

Куваз — (кооз) баш бербегсн, мункуробогеи, жальгндаган (кайратгуу). •1
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Он беши хан алдында сайраса,
Он беши аштык эгни айдаса,
Он беши торге кочуй жайласа, 
Ошонун ар кимнси барбаса —
Ол адам армандуу бул дуйиого!.. аныи 
Не болоорун билбейбиз о дуйнедо...

* * *

Алгыр кушуц мулушкор. 
Алый келип казга сал. 
Акылын бол со а за мат, 
Аштык айдап, баккын мал.

* V *

Атаандашат абысын,
Ак шумкар карайт чабытын. 
Алармаи ууру коз салат, 
Адырмак тоонун жыбытын.

Кара куш карайт кардыга, 
Коцгуроо такса жарашат. 
Койкойгоп кара иарына, 
Кара жемсоо азамат, 
Карабайт жакыр, жардыга.

* * *

Берейин деген кулуна, 
Белен кылат жолуна, 
Бербейин деген кулуна 
Сатса чыкпайт пулума.

* * *

Кара кой соймок бардыктан, 
Канга бармак жарлыктан. 
Калк сурамак нарклыктан, 
Ат жоорутмак тердиктеи, 
Найза саймак эрдиктен. . 
Балац пайдалуу болсо, 
Аштыгын айдалуу болор. 
Катынын кадырлуу болсо, 
Айылыц жайлоолуу болор.

5

* *

Жакшы болсоц жердей бол, 
Баарып чыдап которгон. 
Таза болсоц суудай бол, 
Баарын жууп кетирген. 
Ырыс алды ыитымак,
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Ынтымагыц жок болсо, 
Алдыцам таяр алтын так!

* * *

Колуктууц кочуп журуп мал сакта, 
Колуксузуц1 кочпой журуп там сакта. 
Конулуиду эргитип, боз балдар,
Коз откончо жан сакта!
Которуп журуп абазын,
"Кеселдер" корбойт жарасып.
Коцул кылсац ар шике,
Коктогупу аласыц.

Болорунда болуп от,
Боз жоргодой жылып от. 
Болбосуна келгенде, 
Болгон кулду бакала,3 
Боз жоргону такала. 
Кокурок чечен болбосо, 
Козу коруп не кылат? 
Жан кыйиалат дебесец 
Жардылыкган ким олот?

* * *

Жалтандын башы зоо болот 
Жаман менен дос болсон 
Акыры бир кун кас болот. 
Жакшы менен дос болсон, 
Олгучокту кушташат.
Жаман менен дос болсон, 
"Баягымды бергин" деп,
Эки айдан кийин мушташат. 

* * *

* Соода кылба суткорго,
Айыл конбо анткорго. 
Жолдош болбо айгакка, 
Мудурултот тайгакта.

* * *

Эрге келет бир кезек, 
Эрге кезек келгенде, 
Эки кулук ат байлайт, 
Ага иниси бак байлайт. 
Жерге келет бир кезек

1 Колук — жук жуктелген унаа (тео, ат, огуз). 
1 Абаз—ир. ун. добуш.
3 Бакала — коз салуу, тмрмейип кароо.
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Жерге кезек келгенде, 
Байчечекей гул жайнайт, 
Бакка келет бир кезек,
Бакка кезек келгенде, 
Башына булбул куш сайрайт. 
Сартка келет бир кезек. 
Сартка кезек келгенде, 
Самоорунда чай кайнайт. 
Калкка келет бир кезек, 
Боорлошуп мактанат,
Жат душмандан сактанат. 
Доолоттуу болуп эл койот, 
Тешун жайган адамдай, 
Закымдан баары ополот!

* * *

КАЛЫГУЛДУН ЫСЫК-К0Л
женунде айтканы

Куцгойдон агат миц булак,
Тескейден агат миц булак.
Аягынан агып чыкпайт бир булак! 
Тегереги туюк, '
Тобосу бийик.
Суу сайын нарын табак эти бар. 
Ысык-Кол—бейиштии бир эшигидир! 
Кыш болуп кашкая суугу жок,
Жай болуп каткалац ысыгы жок.
Ат жеткеи жерде
Мындан артык кызыгы жок...
Мактанып жер жетерби?
Адам мындан кетерби?!
Ысык-Колдон чыкпагыла, балдар!..

I

1 Закымдап — коз ачкыла
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