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Бул чакан китепте «эпос» деген термин «Манаска» та-
тыктуубу? «Кенже» деп жатып, кыргыздын калган улуу 
руханий дөөлөттөрүне доо келтирип алган жокпузбу? Ата-
бабалар урмат менен атап келген жомокчуну «манасчы» де-
генибиз калыспы? Жомокчунун керемет — мүмкүнчүлүктө-
рү канчалык? Түрлөрү жана алардын азыркы абалы кан-
дай, келечекте эмне күтүп турат? деген маселелер коюлган. 
Бүл китеп мурда кийин жомокчунун улүу«Манасты» айт-
канын угуп, көргондөр үчүн сунуапала! . 

А 4604000000-03 ББК 82.3 (2Кн) 

1 8 В ^ 9 9 6 7 - 2 1 - 6 0 3 - 4 (0 Аалыбек Талант, 2003 

ЖОЛ — улам бир жаңы бийиктикке 
умтулуп, адамзат жөнгө салган тиричи-
ликтин чегинен сыртка чыгып, белгилүү 
бир орунга ээ болуунун символу. Жогорку 
реалдуулукка, Абсолютка, Жараткан, Ар-
бак менен байланыш түзүүгө, Жерден Ас-
манга, караңгыдан жарыкка, руханий эр-
киндикке жетүүгө болгон мүмкүнчүлүк. 
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Атам Аалыбектин жаркын 
элесине арнайм 

Бая айтсам эрте болмок, 
Эми айтпасам кеч болот. 

Элдиксөз 



КИРИШ СӨЗ ОРДУНА 

«СӨЗ АТАСЫ — КУЛАК» 

«Учурунда айтпаса, Сөздүн Атасы өлөт» делет. 
Байыркы уламада «Сөз Атасы эмне?» деп, Жэйрен-
че чеченге собол салганда: «Сөз Атасы — Кулак» 
деп айткан экен. Сөздү угар Кулак болбосо, ал Сөз 
атасыз жетим. «Кулак» демекчи, анын да түрлөрү 
бар: «таш кулак», «кум кулак», «акма кулак», 
«куйма кулак» деп аталып кете берет. Дал ошо 
соңкусу— «Куйма кулак», улуу Сөздү угуучу, уюту-
учусу. 

Эмесе, кыргыздын байыртадан кастарлап ке-
латкан «куйма кулактар» дцйнөсцнцн баш Каз-
насы — руханий улуу мухит — «Манаска» сая-
каттап көрөлц. 

(Г 

Манас, Теңирден 
жалпы адамзатка 

багышталган Улуу Сөз!. 

Шаабай Азиз уулу 

V 
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эпостон жомокко 
«Манас океан дейбиз, мухит дейбиз, улуу дас 

тан дейбиз, бирок бардыгын бир такта бетине жы 
йып келгенде эпос деп ошого байлайбыз. Мейли миң 
гениалдуу дейли, мин улуу дейли, миц тарыхый 
дейли, трагедия — прагедия дейли, акыры барып 
ага чыгарма катары карап келебиз. Ушундан ары-
ла албай койдук. «Атка мингенде эле көчцгцн кый 
шык болчу» дегендей, Сакеңди Гомерге салыштыр 
ганда эле иш бцтцптцр. «Илиаданы» эпос десе бо-
лот. «Махабхаратаны» айтса болот, «Гэсэр, 
«Жаңгырды» айтса болоор, Манас бул ченемге сый 
байт. 

Ал — Теңирге жалганган. 
Андыктан аны тырмакчага да алып жазып бол 

бойт. Мунун улуулугу, чексиздиги ушунда: Алмам 
бетиң да Манас, Чубагың да Манас, Бакайың да 
Манас, баары Манас. А тургай Коңурбай, Агыш, 
Тцщбайың да Манас экендиги!» (18. 67-6.) деп, Ч. 
Өмүралиев бул улуу Мухит баянына жаңыча, тап-
такыр башка өңүттөн кароонун Жолун ачат. Өзгөчө, 
Манасты «эпос — чыгарма» эле катары таанып кел-
гендигибиздин өзү зор кемчилик экендигин көрсөтөт. 
Ооба, кыргыз эли үчүн Манас чыгарма эле эмес, 
анын мааниси алда канча тереңде, анын руханий 
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тарыхый, философиялык орду да алда канча бий-
икте. Кагаз бетине түшүп, китеп калыбындагы аба-
лын «эпос» десек жарашаар. Ал эми жадыбызга 
сактап, айтып келе жаткан руханий дөөлөтүбүздү 
«эпос» деп чектеп койгонубуз жарабайт. Жок, бул 
Манасты курулай эле көкөлөтүү, сезимдин албуут-
танышы эмес, көптөгөн кылымдар бою баарынан 
басмырланып келген кыргыздын, не бук болуп ке-
латкан улуу рухунан атырылып чыгышы эмес. Бул 
өтө улуу ой. Заманыбыздын залкар жомокчусу Ша-
абай Азизовго «Манас» бул эмне?» деп, узаткан 
сопол соболума устат мындайча жооп кайтарды: 
«Манас, Теңирден жалпьх адамзатка багышталган 
Улуу Сөз!» Бул жети сөздө уюп жаткан Ой, өтө 
кудуреттүү, ашкере чексиз! Ал эми Э. Карабаев 
өзүнүн иликтөө чабытын кененирээк салып: «пустъ 
пока и вне устоявшихся академических научных 
рамок, но весьма обоснованно полагатъ, что Евра-
зию изначально представляют в основном два че-
ловеческих вида: гипорбореи — люди от Бога. И 
азы — по воле Бога обретшие цивилъную сущностъ 
язычники, дав тем самым начало Цивилизации 
Слова» дейт (8. 68-6.). Демек биздин илимпоздор 
«Манасты» изилдеп анын тарыхый, руханий ордун 
тастыктоодон мурда, алты миң жыл мурдагы бай-
ыркы Кыргыз Цивилизациясынын алгачкы дүйнөта-
анымы болгон мифтерге кайрылуусу жаңы үзүрлүү 
илимий кадамдар десе болот. Бул миф дүйнөтаа-
нымдары ошол мезгилдеги үстөмдүк абалда туруш-
кан көчмөндердүн рухуна таандык көрүнүштөр. 
Кандай болгон күндө да Теңиризмдин түптөлүшүнө 
көмөкчү негиз болуп берген. Ошондон улам батыш-
тын отурук маданияты көчмөндөрд үн улуу руханий 
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Цивилизациясына идентификациялоо куру аракет 
экенин эске алып, кыргыздын руханий дөөлөттө-
рүн Теңирчиликтин Дүйнөтаанымынын чек өлчөм-
дөрү (критерийлери) менен аңдаган оң. Көп учурда 
булар эске алынбай келди. Арадагы түшүнбөстүк-
төрдүн пайда болушунун бирден-бир себеби да 
ушундан. 

«Эпос» деген түшүнүк XVIII кылымдын бирин-
чи жарымынан тартып, адабий термин маанисинде 
жашап келүүдө. Бирок, «бөрк ал десе , баш алмай» 
адатыбыз кармап, элдик албан мурастарыбызга 
«эпос» деп, грекче «фамилия» койдук. 

Ал эми ошол эле «эпос» деген термини «Манас-
ка» татыктуубу? 

Акыры «эпос» деп алдык. Ал эми бизде ондогон 
улуу дастан бар. Алардын баарын ага-иниге, улуу-
кичүүгө ажыратып, устукандап, мүчөлөп салдык. 
«Манас» «Улуу» (великий) эпос аталды. Калганда-
ры: «Кожожаш», «Эр Төштүк», «Жоодарбешим», 
«Эр Табылды», «Курманбек», «Сейитбек», «Шыр-
дакбек», «Жаңыл Мырза», «Олжобай менен Ки-
шимжан», «СаринжимененБөкөй», «Мендирман», 
«Жаныш, Байыш», «Кедейкан», «Эр Солтоной», 
«Бекарстан» сыяктуу «эпосторду» «кенже» деп сал-
дык. «Кенже» деп, дагы бир мүдүрүлүп, сөзүбүздөн 
жаңылдык. Кайран кыргызЮоба, Улуу «Манастын» 
маани-мазмунуна, мүнөзүнө жана көлөмүнө карата 
салыштырылып «кенже» деп аталып калынышы 
түшүнүктүү. Атаманын шарттуу түрдө экендиги 
айкьга. 

«Аңгектен качсаң, дөңгөккө» дегендей, бирин-
чинин зоболосун зор кылабыз деп, калган улуу эпос-
торубузга доо келтирип алган жокпузбу? «Кенже 
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эпос» дегенден башка, дүйнөлүк маани-мазмунун 
ачып көрсөтүүчү «статус» табылбадыбы? Планета-
быздын башка элдеринин эпосторунан алда канча 
артык турган элдик эбегейсиз зор, майнабы куду-
реттүү дөөлөтүбүздүн аброюн түшүрүп, кемсинтип, 
алардын кадыр-баркына катуу шек келтирип алба-
дыкпы? Алар дүйнөлүк деңгээлде да, ар бири өзүнчө 
эле албан дүйнө, түпсүз руханий ажайып байлык 
да!! Албетте, шарттуулукка баруунун да белгилүү 
чек-ченеми болот. «Күрөштөн жыгылган турат, 
сөздөн жыгылган эч турбайт!!» Сөздөн жыгылган 
инсан эл-журтун шылдыңга калтырат, эл ичинде 
ишенчиликтен кетет. «Ойноп сүйлөсөң да, ойлоп 
сүйлө» деген, эртерээк эсибизге келип, этегибизди 
жаап алышыбыз оң. 

Оо, айланайын окурман, чй толгоп көрүңүзчү? 
«Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгундөгү» «кен-
же» деген сөздүн маанисин назарыңызга оодара-
йын: «1. Жаш жагынан эң кичцц, акыркы, соңку. 
Баарынан кийин төрөлгөн. Малдын эң кийин туул-
ган төлцнө карата айтылат. 2. Наамы, даража-
сы, кызмат абалы ж.б. жагынан башкалардан 
кичцц, төмөнкц баскычта деген мааниде колдо-
нулат. Баштапкы, кийинки (классы, курсу, ж.б. 
боюнча)» (1 . 507-6.). Мына, «кенже» деген сөздүн 
маанилерин кыргыздар кандай чечмелешет... Ушул 
сөз кайсы мааниси боюнча биздин теңдешсиз зал-
кар дастандарыбызга ылайык болуп калган? Зор 
«Манасты» сөздүн улуу керемет кудурети менен ай-
тып келген кыргыз тилинде татыктуу сөз оозго кел-
бедиби? Эмне үчүн? «Улуу» деген сөздүн «великий» 
маанисинен сырткары «старший» маанисин эске 
алалы. Эгер ой океан «Манасты» «улуу» (великий) 
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маанисине карата алсак, анда биз калган улуу дас-
тандарыбыздын баарын «кенже» деп калышыбыз 
керек. Ал эми булардын ояда наамын, даражасын, 
руханий көрком кучүн таптакыр эле тукулжуратып 
таштаган болор элек. 

Маселени кененирээк, дүйнөлүк алкакта карай-
лы. Бул «кенжелерди» «Манаска» элеэмес, дүйнөнүн 
башка элдеринин эпосторунун катарына коюп 
көрөлү. Гректер деле өз «Одиссеясын» улуу (вели-
кий) дешкен, ага салыштырмалуу «Эр Төгатүктү» 
биз «кенже эпос» деп атаганыбыз деги, кудайга 
жагабы? Айталык, «Манаска» салыштырмалуу «Эр 
Төштүктү» «кенже» дейли, ал эми башка элдердин 
эпосторуна салыштырмалуу кандай десе болот? Ал-
бетте, «Одиссея» менен «ЭрТүштүк», булардын ар 
биринин өз-өзүнчө баалуулугу бар. Бирок «Эр 
Төштүк» эч кандай учурда «Одиссеядан» төмөн тур-
байт, ашык десе ашык, улуу десе улуу!! 

Ой күлүк, кубалай берсе кете берчүдөй. «Эр 
Төштүк», «Жоодарбешим», «Кожожаш», «Жаңыл 
Мырза», «Кедейкан», «Мендирман», «Жаныш, Ба-
йыш», «Курманбек», «Сейитбек», «Шырдакбек», 
«Эр Табылды», «Эр Солтоной», «Олжобай менен 
Кишимжан», «Саринжи менен Бөкөй» баштаган 
20га жакын элдик Улуу дөөлөттөр бар. Аларды «кен-
же» дештин өзү жеткен тайкылык! Барып турган 
«кемчонтойлук»! «Кенже» деп атоого ооз да бар-
байт. Бул жөнүндө кытайлык профессор Кармыш-
тегин Макелек Өмүрбай да өз оюн мындайча билди-
рет: ... «Манас» эпосу баштаган кенже эпосторду 
да ыр деп жцрөбцз. 

Ата бабабыз аларды жомок деп аташыптыр. 
Азыркы кцнгө чейин эч бир кыргыз «Манасты»ыр-
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да» деп айтпайт. «Манас» айт, жомок башы» деп 
айтышат» («Эркинтоо» гезити 25-март 2003-жыл 
№21,14-6.).. . 

Али күнгө чейин булардын сан-сапаты, сыпа-
ты, жанрдык өзгөчөлүгү так ажыратылып, теория-
лык маселелери терең изилдене элек. Айрымдарын, 
бирде «эпос» десек, бирде «элдик поэма» деп да 
жиберебиз. «Ондогон улуу эпосторубуз бар» деп, 
маашырланып айтып жүргөнүбүз менен, алардын 
нукура наркы али туура баамдала элек. 

Ал эми «Манасты» «Улуу эпос» деп келдик, 
аны да «кенжелерге» салыштырмалуу атадык. Анын 
баштапкы, бабалар ыйгарган атамасын чандык. 
Көзүн май басып, өз кудайларын таңган Байыркы 
Египет, Грек, Рим Цивилизацияларынын тагдырын 
эстен чыгарбасак. Көчмөн кыггыз элинин улуу муу-
ну «Манас» деп, тике айтпастан, учу кыйырсыз мей-
киндигин кастарлап айтып, тергөө иретинде «Ай-
көл», «Олуя жомок» деп, ыйык, азем сөздөр менен 
кастарлап айтып келишкен. Бабалар сөздөн жаңыл-
ган эмес. Көчмөн турмушунда, жоокерчилик зама-
нында сөздөн жаңылган кыргыз баласы өлүм жаза-
сына чейин тартылган: 

«Жаза тайсам окуетан, 
Жаңылып айтсам кокустан, 
Дарга илип аспаңьгз, 
Тамга такап атпаңыз» 

Манастан 

Андыктан, байыркы бабалар кебине көбүрөөк 
кулак төшөп тындап, капка салып, жетекке ала 
жүрсөк. Айталык, эне тилибизге кирип келген 
«эпос» деген сөздөн мурда, илгерки кыргыздар зал-
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кар дастандарына айрыкча терең маани берип, ку-
лакка уккулуктуу, тилге жатык сөздөр менен эле 
«УЛУУ ЖОМОК» деп атап келишкен. Муну менен 
аларды «жөө жомоктон» так ажыратышкан. Ал-
бетте, көп замандар алмашылды, көп тармактуу 
илим-билим өнүктү, техника индустриясы тиричи-
лигибизге кирди. Турактуу эл аралык карым-кат-
наштар түзүлдү. Булардын бардыгын аңдоого ал-
ган, атайын илим — лексикология жаралды. Ошен-
тип, тил байыды, айтымдар, түшүнүктөр такталды. 
Мына ушундай кезде «эпос» термини «улуу жомок» 
түшүнүбүздү сүрөп чыкты, мына ушул жерден эл-
дик албан чыгармаларыбыз жалпылаштырылып, 
көлөмдүү чоң чыгармалардын катарына коюлуп ка-
лыптыр, ушуга чейин биз буга чоң маани бөлбөп-
түрбүз. Буга тектеш элдердин тилдерин салышты-
рып, иликтөөчү окумуштуулар да өздөрүнүн «или-
мий салымдарын» кошушту. 

«Жомок» деген сөз, айрым фонетикалык бө-
төнчөлүктөрүн эске албаганда, дээрлик бардык ал-
тай тилдүү элдеринде кездешет. Көрүнүктүү татар 
фольклорчусу Н. Исанбат, жогорудагы сөз туура-
луу, мындай дейт: «Батыш Сибир, Төбөл жана 
Тцмөн татарларынын тилинде йомок ею — жо-
мок айтуу, йомак ейту — табышмак айтуу. Баш-
кырларда — йомок; ногойлордо — юмак; казак, 
каракалпактарда — жумбак... — баарында та-
бышмак маанисинде... Жомок — кыргыздарда, ооз-
дон-оозго өткөн сөз, уламыш, жөө жомок... Чуваш 
тарда юмах — жөө жомок маанисинде; тупмал-
лы юмах — табышмак маанисинде. Хакастарда 
тапчан нымах... — табышмак; монголдордо до-
мог — эм-дом, жөө жомок, байыркы баян, миф де-
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генди тцшцндцрөт. Монгол тилиндеги дом деген 
сөз црп-адат, ырым-жырым, сыйкырчылык, дарым, 
дубалоо деген маанилерди берет» (6. 10-6.). Рам-
стедт, дейт Н. Исанбат, шомгак деген сөздцн уцгу-
су дом деи эсептейт» (6. 10-6.). Демек, Н. Исан-
баттын 7'елтирген мисалынан улам, «жомок» деген 
сөздүн '1ектеш тилдердеги мааниси бири-бири ме-
нен жакын экенин көрсө болот. Кандай гана маа-
нисин албайлы, баарынын ичи-ара логикалык бай-
ланышы бар. Баары биригип, «оозеки» фольклор 
жанрларына таандык. Ал эми хакас тилиндеги маа-
нисин алсак, В. Майногашева төмөндөгүдөй тү-
шүндүрөт: «Термином алыптых нымах хакасы на-
зывают как жанр, так и каждое отделъное произ 
ведение этого жанра. Буквалъно алыптых нымах 
означает «сказание о богатыре» (30. 16-6.). Кыр-
гыз тили менен хакас тили түбү бир тил экендиги 
белгилүү, бизди бөлуп турган аралык мейкиндик-
тен сырткары мезгил мейкиндиги бар экендигин эске 
алганда да, хакас тилиндеги «нымах», кыргыз ти-
линдеги «жомок» маанисинде экендиги даана 
көрүнүп турат. 

Бизге келип жеткен маалыматтар боюнча «Ма-
нас» айтууда жомокчулар бир нече трансцендент-
тик кызматты да аткарып келишкен. Айталык: 
адамдын оорусун, малдын ылаңын токтотуу иши. 
.Тагыраак айтканда, эмчи-домчулук иши. Демек, 
«жомок» деген сөздүн түпкү мааниси «жөө жомок» 
эле эмес, «эм-дом» маанисинде да колдонулган. 
Монгол тилиндеги бизге төп келген дагы бир маа-
ниси («домог») — байьгокы баян (сказание). Ал 
эми азыркы кыргыз тилиндеги «домок» деген сөз: 
«доомат, жаңжал, опуза, коркутуп омуролоону» 
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(1 . 256-6.) түшүндүрөт. Сөздүн түпкү мааниси, мон-
гол тилиндеги маанини түшүндүрүп келип, кийин 
азыркы маанисине өтүп кетиши толук мүмкүн. 
Ой жүгүртүп көрсөк, маселен ошол эле доомат, 
жаңжал, опуза... түшүнүктөрү эски таарынычтан, 
чатактан чыгып, доолашууга алпарат. «Манас» 
жомогунун мазмунунда деле доомат, жаңжал, опу-
за, коркутуунун мүнөзү өтө күчтүү эмеспи: «Жа-
кынга домок калар, алыска жомок калар» же 
«баштамак болдуң домокту, айттырмак болдуң 
жомокту». Дагы бир нерсени эске алуу абзел, 
мисалы батыш адистери тарабынан XX кылым-
дын 60-жылдары ар түрдүү маданияттардагы 
түстөрдү салыштыруу жолдору аркылуу төмөн-
дөгүдөй корутунду ойго келишкен: «Дело в том, 
что, хотя человечество имеет в своём распоряже 
нии единый для всех цветовой спектр, каждая эт-
ническая кулътура конструирует с его помощъю 
свой неповторимый цветовой образ. Впервые это 
было зафиксировано, когда исследователи обрати-
ли внимание, что в языке некоторых народов от-
сутствуют термины для обозначения некоторых 
цветов» (20. 181-6.). Демек, тигил же бул кубу-
лушка карата ар элдин көз карашы ар кандай бо-
лушу ыктымал экен. Ал барып отуруп тилге така-
лат экен. Ал эми тил сөздөр жыйындысынан турат. 
Тил аркылуу элдин же жеке бир кишинин ой 
жүгүртүүсүн, дүйнөтаануусун, маданиятын түшүнсө 
болот. Дал ушундай эле абал биз кеп кылып жат-
кан учурга да туура келиши мүмкүн. Ошондуктан, 
кыргыз тилиндеги «жомок» менен «домок» деген 
сөздөрүнүн уңгу маанисинин бир экенин да кескин 
жокко чыгаруу болбос. Мындан жетимиш жыл 
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мурда эле кыргыздар «жомок» деп, «Манаска» гана 
карата кеңири колдонушкан. Ал эле эмес, «Алмам-
беттин жомогу», «Каныкейдин жомогу» деп ичи-
нен да жомокторго бөлгөн. «Эпос» деген термин 
Кыргыз Совет фольклористикасы менен бирге, ке-
чээ жат огнда эле адабий термин катары келген. 
«Манас» айтуучуларын да «жомокчу» деп келиш-
кен. Мурда эле «жомок» деп атап келген «Манас-
ка», «эпос» деген терминин таңуулоонун канчалык 
зарылчылыгы бар эле? Ал эми батыштын маданий 
релятивизминин негизин түптөгөн америкалык ан-
трополог М. Херсковец маданияттаануунун төмөн-
дөгү үч аспектисин (методологиялык, философия-
лык, практикалык) сунуштап жатып мындай дейт: 

— «Методологический аспекпг означает спо 
соб познания кулътур на основе ценностей, приня-
тых у данного народа, т.е. описание жизнедеятель-
ности индивидов необходимо проводитъ в терми-
нах их собственной кулътуры. 

— Философский аспект кулътурного реляти-
визма состоит в признании множественности пу-
тей кулътурного развития, в плюрализме взглядов 
при оценке кулътурно-исторического процесса. Он 
отрицает обязателъную эволюционную смену ста-
дий кулътурного роста и доминирование одной тен-
денции развития. 

— Наконец, практический аспект предполагает 
вовлечение в индуст„риалъную цивилизацию архаи-
ческих кулътур при сохранении их кулътурной са-
мобытности. При этом некоторые кулътуры же-
лателъно оставлятъ в неприкосновенности» (20. 
68-6.). М. Херсковецтин бул айткандарын кубатта-
багандар да чыгаар. Бирок маселенин маанилүүлүгүн 
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эстен чыгарбасак. Биз жоготуп, колдон учуп барат-
кан руханий байлыгыбызды биз үчүн эч ким кайра 
кайтарып бербейт. Өзгөчө азыркы катаал заманда 
ар ким өз көмөчүнө тартууга аракет кылат. 

Эл аралык илимий термин катары «эпостун» 
ээлеген орду белгилүү, талаш жок. Ал эми «жо-
мок» деген терминдин «жөө жомок» (сказка) жанр-
дык маанисине адашып, өтүп кетиши адилеттикке 
жатпайт окшобойбу? Анын үстүнө, эл «Манас» 
жомогун тарыхый окуя жана Манастын өзүн тары-
хый каарман катары кабылдашканы айкын. Мын-
дай мамиле алтай тилдүү элдердин баарында эле 
орун алып келген. Бул жөнүндө казак иликтөөчүсү 
мындай дейт: «... в тюрко-монголъской устнопоэ-
тической традиции сохранилосъ доволъно четкое 
представление о героическом эпосе как о повество 
вании, отражающем реалъные события (иначе духи 
героев эпоса не могли бы. гневатъся за то, что об 
их деяниях рассказывается неправилъно, искажен-
но). Эта вера народа и исполнителей эпоса в его 
историчностъ не противоречит давно уже уста-
новленному в фольклористике факту историчнос-
ти героического эпоса, хотя, разумеется, уровенъ 
осознания этой историчности народом и иследова-
телями неодинаков» (28. 115-6.). «Элдикин элге» 
дегендей, «Манас жомогу» аттуу айтым кыргыз фоль-
клористикасынан татыктуу өз ордун ээлесе, эпос-
тордун «улуу», «кенже» деп, ажыратылышынын 
муктаждыгы да келип чыкпас эле. Сөз Атасы да 
кубанат эле, ыраазы болуп, куту сүйүнөт эле. 
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Күйүк чайнан, 
күйүт жуткан, 

Күткөн жаман 
бу дүйнөдө! 

# 
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Маал-маалы менен китеп, илимий жыйнактар-
дын беттерине чыгып турган жомокчулук өнөр туу-
ралуу үстүрт, учкай, кайталама материалдар менен 
таанышып жатып, унчугалбай койдум, жаныма ба-
тып кетти. 1995-жылдагы «Манас» жомогунун 1000 
жылдык салтанаттуу мааракесине арналган, көзгө 
урунуп, көңүлгө канаарлык бирин-экин жок деген-
де макаланын алкагында кылт этип, жаңы ой чы-
габы деп, күттүм эле, андан да болбоду. Көрсө, 
күтүүнүн өзү бир зор мүшкүл тура. «Азырынча эрте 
го, илимий коомчулук түшүнбөй калат го?» деп, 
жакшы эле өзүмдү токтотуп келдим. Бирок, чыдай 
албадым, бир жерди эле таптап, биринчинин айт-
канын экинчиси, үчүнчүсү кайталап жатып, жан-
ды жадата турган трафарет болуп калды. «Миң ук-
кандан, бир көргөн артык» дегендей, ушу таптан 
тартып, жомокчулук тажрыйбамдан улам, жеке 
өзүмдүн башыман өткөн, азыркы күндө көзү тирүү, 
мурда өтүп кеткен жомокчулардын чыгармачылы-
гынан айтылып, бирок жазылбай келген мисалдар-
ды негиз кылып өз оюмду билдирейин деп чечтим. 
Мурда жарык көргөн илимий материалдардын таа-
сиринен бошонуп, эркин, болгонун болгондой ай-
тайын дедим. 
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Кыргыз элин кылымдар бою колдоп келген Ма-
нас дүйнесүнө биз канчалык тереңдеген сайын анын 
ошончолук түпсүз экендигине ынанабыз. Кирсең 
чыкпай, чыксаң кайра кире албай калчудайсың. 
Киргенди кой, канчалар кирүүгө эшигин таба ал-
бай, тапса анын кулпусун ачууга ачкычын туура 
тандап ала албай, кайра тартты. Канчалар башка 
каалгадан адашып кирип, мерт болду. Канчалаган 
«көйкашка азаматтар» төшүн койгулап, «батыл 
төрүнө чыгам» деп, босогодон аттап өтө албады. 
Ал андыктан, сүрдүү дүйнөгө батынып «илим эши-
гинен» кирүүдөн мен сестендим. Теңир ыроолоп, 
арбак даарыган өнөрүм, Улуу Сөз — Манастан ай-
туу — жомокчулугумдан көп узабай, бул өнөрдүн 
айрым сырларынан кабар бермекчимин. Сырды то-
лук жандыруу кайдан болсун. Мүмкүн да эмес. Мен 
каалаган күндө да, укугум жок. Арийне, мен жо-
мокчумун. Ал эми сырга оролгон Улуу Сөзд-ү •дйтуу 
менен илимдин жолу эки башка. 

Кайсы гана изилдөөчү, мейли тарых, мейли ада-
бият, тил, мейли философия илиминин өкүлү бол-
сун, жомокчунун өнөрү жөнүндө айткан кебинс, көз 
карашына кулак төшөбөдү, а түгүл «илимге жат» 
деп, ишенбестен четке кагып, мыйыгынан күлүп, 
шылдыңдоо менен мамиле кылып, маскарэиоз ка-
тары көрдү. Жомокчунун айткан «Манасы» — «Улуу 
эпос» болуп, жомокчулук тууралуу айтканы ободон 
түшкөн опосуз ой, өзү обу жоктой кабылданып кел-
ди. Жомокчунун айткан Улуу Сөзүн фольклорчу-
лар түркүн-түрдүү айла-амалга салып сыгып алып, 
дүйнөнүн туш тарабына кетип жатты. Ал эми анын 
жеке чыгармачылык дүйнөсүнө, кайдыгер болду. 
Ошентип, азыркы күнгө чейин бир дагы жомокчу-
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нун жүзү терең илимий мааниде назарыбызга тар-
туулана элек. 

Бул өнөр ээсин ар ким, ар кайсы учурда, ар 
кандай атап келди. Бирде «жомокчу» десе, бирде 
«ырчы», бирде «акын» деди, бирде «дастанчы» деди, 
акыры келип «манасчыга» токтолушту. Ооба, «кан-
дай аталса мейли, мааниси сакталып, элге түшү-
нүктүү, жеткиликтуү болсо жетиштүү эмеспи» деп, 
айткандар четтен чыгаары анык. Бирок, кептин 
баары ушунда болуп жатпайбы, эл түшүнүп, бил-
гени менен сөздүн ордун кантебиз? Сөз ордунан кый-
шайса, куту качып, куну учат. «Манас» энцикло-
педиясындагы» С. Мусаевдин «Манасчы» (14. 68— 
76-6.) жана «Кыргыз адабиятынын тарыхындагы» 
«Манасчылар» (12. 131-157-6.) деген көлөмдүү ма-
калаларындагы «Манасты» жогорку көркөмдүк дең-
гээлде жараткан, көкүрөгүндө сактаган өнөр ээлери 
фольклористикадагы, эл ичиндеги аталып келген 
түшүнүктөрдөн кеңири кабар берет. Кайталоонун 
кажети жок. Бар болгону окурмандын эсине салаа-
рым, 1930-жылы 27-майда X. Карасаевдин «Кы-
зыл Кыргызстан» газетасына жарыяланган «Ма-
нас» аттуу макаласы, «жомокчу» деген элдик сөздүн 
тагдырын кескин өзгөртүп, Кыргыз Совет адабия-
тына, көп өтпөй жалпы Совет адабиятына жаңы 
«манасчы» деген терминдин киришине себепкер 
болду. 

Ал эми 1930-жылга чейин кыргыз элинин «Ма-
нас» айтуучуларын «жомокчу» деп, атап келиши-
нин себеби эмнеде? Деген суроонун коюлушу 
күтүлөт. Эмне үчүн эл, мурда эле «Манас» айтуучу-
сун «манасчы» деп атабады? Себеби, «Манасты» — 
Манас дебей, «жомок» деп, тергегендей эле, анын 
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айтуучусун да тергешкен. «Манас!» деп, оозун тол-
туруп сүйлөгөндү, «шүк, антчү эмес» деп, дароо ток-
тотуп койчу. Ал, Улуу арбакты сыйлагандыгы, адеп-
аклактык — философиялык категория катары маа-
нилүү. Бул кыргыздын кем акыл же аң-сезиминин 
төмөндүгүнөн эмес, даанышмаңдыгы, акылманды-
гы. Улууну — «Улуу» деп, баамдай алгандыктын 
өзү, Улуулук. «Жакшыны ж а к ш ы өлтүрбөйт, 
жакшыны жаман өлтүрөт». Ар кимдин, ар нерсе-
нин «жолун», «ордун» сактап, ошого жараша 
мамиле кылган көчмөн кыргыз. Өз ордунда бол-
гондор оңолгон, ордунда жоктор жоголгон. Ал 
адамзат коомунун гармониясы ушунда экенине те-
рең ишенген. А түгүл, үрп-адат, салтынан, тили-
нен, жалпы эле маданиятынан кол үзүп, башка 
элдер менен жуурулуш}*п, сиңишип бараткан бир 
боор этибиз менен тең хакас эли да азыркы күнгө 
чейин жомокчуларын нымахчы (жомокчу — ны-
махчы) деп атап келишет. Өнгөну кой, нымах«ы-
нын жолун урматтап, ордун сактап тургандыгы 
бул хакастардын бүгүнкү эрдиги. 

Жогоруда айттык, алтай тилдүү элдердл:: баа-
рында тең «жомок» деген сөздүн маанилери ү1 дош. 
«Оозеки» фольклордун бардык жанрларын ыуяе 
камтыган: жөө жомок, табышмак, уламыш, эм-дом, 
ырым-жырым, үрп-адат, дарым, сыйкыр, дуба ыр-
лары ооздон-оозго көчүп, жадыда сакталып келген 
байыркы баян. «Манастын» өзү да ушу: л-сөо жо-
мок, табышмак, уламыш, эм-дом, ырым-жырым, 
үрп-адат, дарым, сыйкыр, дуба эмеспи, өзүндө да: 
жөө жомоктор, табышмактар, уламыштар, эм-дом, 
ырым-жырым, үрп-адат, дарым, сыйкыр, дуба ыр 
саптары уюп жатпайбы. Ошондой эле «Манас» жо-
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могун айткан жомокчунун өзүндө да мунун барды-
гы бар. Жомокчу «Манасты» айтып эле тим бол-
гон эмес. Улуу жомокту айтуу менен бирге эмчи-
домчулук да кылган, элдик жөө жомок, үрп-адат, 
ырым-жырымды да жадына сактап, жайылтып кел-
ген. Анан ушундай ченебеген руханий кең маани-
маңыздуу дөөлөттү ичине батырып жүргөн саз «жо-
мок» деген сөзубүздү тандыкпы, өз ордунан жо-
готтукпу? 



Сулуулугунан көз тайган Каныкей эне, 
кесе толо кымызды суна салганы. Кы-
мызды тартып жиберип, эх дегенимде: 

«Кагылайын каралдым, 
Жомокчулукка жарадың. 
Кайыптан бизге туш болдуң, 
Карааны бийик куш болдуң. 
Ак бата бердим, кабыл ал, 
Айкөлуң Атаң, эрдигин, 
Ааламга ырдап, салгын жар», 

деп баланы колуна алып: «Эми биз 
тээтиги, Керегеташтын ары ж а г ы , 
Кызылкыянын бери жагы, мазарлуу 
дөбө Бозучук деген жерге барабыз, 
балким, ошол жерде калабыз» деп 
көздөн кайым болушту. 
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Манас — Теңир уулу, кыргыз элинин чексиз 
кайрат-күчкө ээ эң башкы баатыры жана алардын 
бардык урууларынын башын кошуп, сырткы жоо-
душмандардан коргоп, ата-журттун эркиндиги, эл-
дин элдүүлүгүн сактаган, саясий биримдик үчүн 
күрөшкөн касиеттүү даанышман, улуу кол баш-
чысы, кааны катары кабылданган. Манастын жана 
анын ата-тегинин, урпактарынын туулгандан тар-
тып, көзү өткөнгө чейинки б.а. өмүрүндөгү негизги 
окуялары, иш-аракеттери, кыял-жоругу, мүнөзү 
тууралуу көркөм сөз («оозеки») менен баяндал-
ган, элдин эсинде сакталып келген бул жомок — 
«Теңирден түшкөн Улуу Сөз!» деп, баамдалганын 
айттык. 

Улуу жомокту айткан жомокчулардын эл ичин-
деги орду да обурактуу. Кудайдын колдоосу, арбак-
тардын дааруусу жана түш көрүүнүн натыйжасын-
да айтып калышкан деген ишеним кыргыз элинин 
аң-сезиминде орноп келет. Жогорудагы ойду жо-
мокчулар өздөрү да моюндарына алып, айтып ка-
луусунун негизги себеби катарында карашат. Көчмөн 
кыргыз элинин сыйынганы жана колдоо тутканы 
кудай анан арбак болгон. Сыйынса да, колдоо су-
раса да, каргаса да, алкыса да, ырдаса да, ыйласа 
да «Кудай, Арбак!» деп турган. Болочок жомокчу-
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лардын «түш көрүүсү» жана андан кийинки башы-
нан өткөргөн сырдуу окуялар б. а. анын келип чы-
гышы тууралуу маселелер, көпчүлүктүн кызыгуу-
сун арттыргандыгы жашыруун эмес. Себеби, элдин 
калың катмарында ал жөнүндө жалпы айтылып 
келгени менен илим айдыңында кеңири иликтенген 
эмес. Тетирисинче, жомокчулардын чыгармачылы-
гындагы андай кубулушка түшүнбөөчүлүк менен 
бир жактуу, терс мамиле кылып келишкен. Биз 
козгойлу деген маселе боюнча, учурунда Совет или-
ми соцреализм менен атеизмди жамынып, уйку-соо-
нун арасында жатканында (албетте, бардык эле 
илим тармактарында эмес), батыш илими ар кай-
сы мезгилдин, ар кандай искусство, дин жана илим 
жаатындагы тарыхый инсандардын чыгармачылы-
гындагы психологиялык, психопатологиялык ж. б. 
изилдөөлөрүн жүргүзүп утур-утуру окурмандары-
на тартуулап турган. Демек, «түш көрүү» тек гана 
кыргыз жомокчуларына таандык көрүнүш эмес эке-
ни да жалпыга белгилүү. 

Ал эми жомокчулардын «түшү», жана «түш 
көрүшү» боюнча түшүнүк берүүнү же болбосо анын 
үстүнөн талдоо жүргүзүүнү мен аркалабадым. Би-
рок келечекте ал боюнча дасыккан психолог адис-
тер өз оюн билдирээрине үмүтүм зор. Менин ыклас 
коюп, ортого салайын дегеним, жомокчунун «Ма-
насты» айтып калышынын түпкү себептери. 

Ошол себептеринин бири болгон, жомокчунун 
түшү жана аны менен коштолгон дагы бир катар 
негиздүү ойлор. 

Ал оболу, сөз устаты Т. Сыдыкбековдун эске-
рүүлөрүнөн кеп салалы. Жазуучунун «Бел-белесин-
деги» Ы. Абдыракманов менен болгон маеги мажи-
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лиске батырар: «Азыркылар тцшкө ишенбейт. Э 
ишенишпесе өз эрктери. Андан «Манастын» жцгц 
ообайт. Ачылбаган сырлар, айтылбаган ырлар да 
мол... Макул. Сырыма калк сыйынсын деп манасчы 
«тцш көрцп айттым» десин.Ал тцшцндөгц аянды 
аткарбай кадимкидей жазаланган кишилер эмине-
ге «сыйынышты» экен? Абдыракман аке (Ыбра-
йым Абдыракманов дегени Т.А.) кцлө карап мен-
ден сурады: 

— Караколдо окуган экенсиң. Ал жылдары кцндө 
базар болучу. Не мал базарынан, не эски базардын 
цч Кошконунан атчан бастырган кишилердин ара-
сынан укурук моюн кишини көрцчц белең? 

— 1925— 1929-жылдары. мен Караколдо окуп 
жцргөн кезимде азыркы молдокем айтып жаткан 
укурук моюн кишини далай көргөмцн. Ал киши дай-
ыма атчан жцрөр эле. Канчалык калың топтун 
арасынан мойнунча ашып турчу. Мойнунун узун-
дугу жарым кездей. Желдирте бастырганында башы 
жел тийген актикендин топчу башындай ыргал-
гансыса таң калчумун көз айырбай карап. Абды-
ракман акенин кебинен улам ошол узун моюн киши 
көз алдыма келди. 

— Көрчцмцн. Азыр да көз алдымда турат ал 
киши — дедим. Абдыракман аке кубанып койду: 

— Көргөн экенсиң. Ал киши ошо Кцңгөй жак-
тагы Корумдулук. Энеден кадимкидей төрөлгөн та-
тынакай эле бала болгон. Бои-келбети келишкен, 
ырайы ысык бала-жигит кезинде тцшцндө Семе-
тей аян берет: «Жал, куйругу төгцлгөн кызыл бу-
урул ат минген Семетейдин жан-жанында бири 
сыйда жал көк ат мингени, бириники суналган 
каракер эки жоокери бар. Карп-курп кездешет. 
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Вала-жигит аларга: «Арбаңыздар, акелер» — 
дейт. Тигил киши: «Бар бол, уул — дейт да — 
тике сурайт: — Бизди таанып турасыңбы, уул? 

Бала-жигит мукактанып жооп айталбайт. 
— Коркпо, уул. Мен — Семетеймин. Бул көк 

атчан жоокер — Кцлчоро. Каракерчен — Сейтек. 
Айылыңа кайтарың менен карыялардын батасын 
алгын. Өзцң дилиңди коюп, наристеги кезиңдей 
таза олтуруп оозуңду ач. Сөз өзц куюлушат. «Се-
метейди» айтасың!» — дейт да ошол замат 
көздөн кайым болушат. 

— Бала жигит ойгонуп көргөн тцшцн кишиге 
айтпай койду. Өмцрцмдө ооз ачып ырдап көрө элек-
мин. «Семетейди» кантип айтамын деп коркту. 

Экинчи жолу Семетей тцшцндө аян берди. Бала-
жигит бул жолу да тцшцн жашырды. — «Коркпо, 
оозуңду ачканыңда эле куюлушкан сөз өзц келет» 
— деген. Ага бала-жигит ишенер-ишенбестен эки 
анжы болуп жцргөндө, цчцнчц жолу тцшцнө Кцлчоро 
жалгыз келди да: сумсая карады. 

Чорт айтты: 
— Сен өз балаңдын наамына шек кетирдиң. 

Бизден белги калсын! — деп акырын кармап мой-
нун созуп койду. 

Бала коркконунча болбой Кцлчоро көздөн ка-
йым болду. Моюну эч оорубады. Тцшцнөн чочуп ой-
гонсо мойну узарып калыптыр. Коркуп ошондон 
кийин көргөн тцштөрцн атасына айтты.Өзц на-
ристегисиндей боюн таза тутту. Карыялардын 
батасын да алды. Оозуна кеп кирбеди. — «Семе-
тейчи» боло албады. 

Укурук моюн киши менин көз алдымда турду. 
— Бул болгон иш, балам, — деди Абдыракман 
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аке, мага. — Көңцлгө шек кетирбе! Азыркылар 
мындайды өтцрцк дешет. Бул — өтцрцк эмес, сыр-
дуу көрцнцш! Аман бололук. Көрөрбцз» (24. 563— 
564-6.). 

Болочок жаратман жомокчулардын дээрлик бар-
дыгы (жаратман дегеним, жаттап айтпаган) кере-
меттүү түшкө туш болушат. Эң алгачкы түшүндө, 
арбактарга (жомок каармандарына) кабылып, кээ-
де тескерисинче, талапкерге арбактар өздөрү туш 
болуп, ортодо таанышуу процесси өтөт. Көп учур-
ларда бул процесс арбактар тарабынан өтүнүү, буй-
рук, түз эле коркутуп-үркүтүү түрүнө чейин барат. 
Тагыраак айтканда, алгачкы түштүн жүрүшүнүн 
мүнөзү, болочок жомокчуга байланыштуу болот. 
Мисал иретинде, мурда эч бир адабиятта жазылбай 
келгея жана аты-жөнү көпчүлүккө белгисиз жомок-
чу, Кубанычбек Алмабековдун (1955-жылы туул-
ган, Белек уруусунан) өз оозунан укканымды 
коңүлүңүзгө тартайын: «Ошол кцнц кыздуу болуп, 
кубанычым ичиме батпай, кцнц кечке чейин жу-
байымдын жанында (төрөт цйцндө) болуп, кеч бе-
шимде цйцмө кайтып (Аксуу району Каракол айы-
лы), жаңыдан тамакка отурайын дегенимде эле, 
кандайдыр бир зор кцч мени отургучтан алып ду-
балга карай ыргытып жиберди. Бир топко дейин 
эсиме келе албай, эмне болгонун тцшцнө албай, 
бөлмөнцн бурчунда буту-колумду тарталбай, кө-
зцмө от чагылгандай болуп, жатъиг калдым. Аңгы-
чакты, болбой, маңдайымда сары алтындан зоот-
тон кийген, колунда тцпөктцц найзасы бар, төбөсц 
шып тиреген, сцрдцц зор баатыр пайда болуп, мени 
тике качырды. Мен эч кыймылга келе албай бурч-
ка тыгылып, отуруп калдым. 
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— Мен Семетеймин! Уктуң беле? Атандын жо-
лун жолдобой, бизди неге айтпай жцрөсцң? деди. 
Жцрөгцм оозума кептеле тцштц. Үн катпадым. 
Тилим да кцрмөөгө келбеди. Баашыр найзасын су-
нуп, саймакчы болду, билектей тцпөктцц төрт 
миздцц 1/чу төшцмө тиер-тиймексен болуп, демим-
ди тиреп туруп калды. 

— Айтасыңбы??? деп, кцркцрөдц. Коркконумдан 
баарына кайыл болуп: 

— Айтам, айтам, жарайт айтам! деп, шашка-
лактап бакырып жибердим. Бул сөздөр оозуман кан-
тип чыгып кеткенин өзцм да сезбей калдым. Ошо 
замат баатыр көздөн кайым болду. Атам Касы-
маалы, чоң атам Алмабек дароо зсиме тцштц.Алар-
дын айткан жомогу кулагыма эшилип жатты». 
Ооба, Кубанычбек Алмабековдун бул айткандары 
түш эмес, өз көзү менен көрүп, башынан кечирген 
реалдуу окуя эле. Демек, мындан ары «түш» деп 
жатып, өңүндө көрүнгөн объективдүү керемет окуя-
ны да түшүнөлү. 

Алгачкы көргөн түш өтө олуттуу мааниге ээ. 
«Алгачкы» дегеним, бул түш, ал адамдын келечек 
тагдырын чечет. Дал ошол түш, анын эртеңки күндө 
жомокчу болорун не болбошун аныктайт. Түшүндө 
«ооба» не «жок» деп арбактарга берген жообу, чоң 
жоопкерчиликти да талап кылат. Эгерде ал «ооба» 
деген жооп кайтарса, анда кийинки этаптан өтүүгө 
мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Кокус, «жок» дей турган 
болсо, анда анын тагдырына эле эмес, жеке өзүнүн 
жана жакындарынын өмүрүнө коркунуч жаратат. 
Арийне, оболку түш болочок жомокчулардын ар 
бирине, ар башка көрүнөт. Бирок жалпы жонунан 
мазмуну, бардык учурда тең бирдей окшош. 
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Көпчүлүк учурда түшкө, калың колдун аттанып бара 
жатышы же боз үй ичиндеги тамак-аш жайнаган 
кең дасторкондун үстүндө отурган Манас баштаган 
сүрдүү баатырлар (кырк чоро), кээде («Манас» «үчил-
тигиндеги» негизги каармандар) Бакай, Каныкей, 
Семетей, Гүлчоролор кирет. Кээ бир болочок жо-
мокчулар Коңурбайдын өзүн же Манас менен Ко-
ңурбайдын куушуп, бирин-бири качырып жүргөн 
сценаларын көрүшөт. Дагы бир айрым учурларда 
көзү өткөн жомокчулар да түшкө кирип же өңүндө 
көрүнөт. Түшкө не өңүндө көрүнгөн арбактардын 
баары эле болочок жомокчу менен бет алып сөзгө 
келе бербейт. Алардын ичинен «кайып болгон беш 
берен» гана ортомчу милдетин аткарат: Бакай, Ка-
ныкей, Семетей, Айчүрөк, Гүлчоро. Кээ бир кыр-
даалдарда ортомчунун кызматын аксакалчан ка-
рыя, көзү өткөн жомокчулар да аткарат. Ортомчу-
лар, оболу болочок жомокчунун атынан чакырып, 
атчан же дасторкон үстүндө отурган баатырлардын 
бардыгы менен тааныштырып, өздөрүнүн кайда жол 
тартып бара жатканын айтып, анын атайын танда-
лып алынып, мындан ары жомок айтып жүрүшүн 
өтүнүшөт, буйрук кылышат. тапшырышат. Кийин, 
азык-зат тартуулашат, денесине мөөр басышат, оозу-
на түкүрүшөт. Кээде тандап алган адамынан ар-
бактар азык беришин, курмандык чалышын талап 
кылышат. Ал эми арбактардын тартуулаган азык-
тын негизги түрлөрү, бул: кум, таруу, кымыз, суу. 
Арийне, азыктын түрү, ички составы белгилүү бир 
символикалуу маанини аткарып, келечекте жомок-
тун тигил же бул бөлүгүн («Манастын ата-бабала-
ры», «Манас», «Семетей», «Сейтек» жана андан 
кийинки урпактары), бүтүн жомоктун мазмунун же 
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айрым окуяларын айта тургандыгын түшүндүрөт. 
Дагы, сунулган азык-заттар сыртынан ошол: кум, 
таруу, кымыз, суу болуп көрүнгөнү менен, оозго 
сала келгенде таптакыр башка даам татылганы бар. 
Залкар жомокчу Шаабай Азизовдун ( 1927-жылы 
туулган, Арыкмырза тукумунан) ою боюнча: «беш 
берендин» ичинен эң ардактуу жана үлкөн касиет-
ке эгедери — Бакай. Түшүндө көрүп андан бата 
алгандар Манастын жети атасынан тарта, жети 
урпагына чейин айтат» дейт. Ал эми суңулган на-
сип, сөзсүз түрдө болочок жомокчулар тарабынан 
жеп-ичилиши кажет. Анын ооз тийип, жарым-жар-
тылай же калтырбай бүтүн бойдон жеп-ичиши, 
жомокту канчалык чыгармачылык деңгээлде айта 
тургандыгын билдирет. 

Жогоруда айтылгандай, болочок жомокчу ме-
нен арбактардьга ортодогу байланышы ар дайым 
эле жылма өтө бербейт. Байкоолорго караганда, 
түшкө өзгөчө эркек затындагы тестиер, өспүрүм, 
улан, жигит курагындагылар дуушар болушат. Мур-
да-кийин көрбөгөн мындай керемет окуя, болочок 
жомокчуну коркуу, чочуу, тартынуу, түшүнбөө, таң 
калуу, сүрдөө абалына алып келет. Демек, алар 
жомоктун мазмуну менен терең кабардар болбошу 
мүмкүн, болсо да кимдир бирөөлөр аркылуу жалпы 
маалымат алгандыгын түшүндүрөт. Ошондуктан ар-
бактардын: «билесиңби?», «уктуң беле?», «айта-
сыңбы?» же «айт!», «айтасың!» деп, талап коюп, 
кыстаганы, жаш баланы коркуу сезимине жетки-
зип, «ооба», «жок» деп чукул айта салышы да ажеп 
эмес. Оозуна насиптин салынганы, арбактардын 
баланы жомок айтууга милдеттендиргендиктин да 
белгиси. Ал эми айтпай койсо, ошол бойдон тим 

ТҮШ. АРБАК ДААРУУ 41 

койбой, аны көндүрмөйүн кайра-кайра түшүнө ки-
рип, талабын күчөтө бериши күтүлөт. Эгер «жок» 
деп, ниетин койбой, моюн сунбай турган болсо, бала 
кырсыкка чалдыгат, ар кандай ооруга туш болот. 
Буга карата жомокчу Ш. Азизовдон мисал келтире 
кетсек: Шаабайдын 6 жаштагы тестиер курагы. 
Адаттагыдай эле эртең менен атасы Азиз боз бай-
талга баласын мингизип, канжыгага жол азыгын 
байлап берип, кой кайтарууга Кара-Бөлтөккө (Ак-
суу районундагы Маман айылынын түштүк тара-
бында жайгашкан дөбө) аттандырат. Шаабай коюн 
жайып, төштц өрдөй отуруп, Жаман-Карагай де-
ген жерге жетет. Чаалыккан бала байталын отко 
коюп, өзц кыйшайып жатып, көзц илинип кетет. 
Бир оокумда кайдан-жайдан дцңгцрөгөн добуш чы-
гып, көп узабай аркасынан тцмөндөгөн калың кол 
каптап келип калат. Шаабай ойгонуп кетип, ка-
шында чокчо сакалчан, суп чепкен кийген Чоюке 
чоң атасын көрөт. Чоюке Шаабайга кайрылат: 

«— Буларды билесиңби?» деп, артында турган 
баатырларды катары менен атынан атай баш-
тайт. 

«— Бул кол Бээжинди көздөй аттанып бара 
жатат Коңурбайдын колун тозбосок бир балээни 
баштаганы турат. Бул Айкөлдцн гцлазыгынан са-
лайын, оозуңан тцшцрбөй бизди кандай көрсөң, 
ошондой элге айтып жцр» деп оозуна бир кочуш 
таруу салып, дцркцрөгөн бойдон чыгышты көздөй 
жөнөп кетишет. Шаабай, бир заматтын ичинде 
эмне шумдук болуп кеткенин тцшцнбөй, деңдароо 
туруп калат. Жайылып жцргөн кою, оттоп тур 
ган байталы, жок, кцн кеч дигер болуп калган. 

Кою да, байталы да эбак, цйгө жеткен болот. 
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Атасы, өзц келген малды көрцп, уулун издеп жөнөйт. 
Үч кцндөн кийин баласын таап, цйгө алып келип, 
эмне болгонун сурайт, баласы цндөбөйт. Коркуп 
калган баласынын ары жагына, бери жагына чы-
гып эч сөз угалбай коёт. Көп өтпөй, баласынын 
көзц да көрбөй калат. Иштин жөнцн тцшцнгөн 
Азиз, айылдагы көкцлдццлөрцн чакырып, бир кара 
козуну курмандыкка чалып, Шаабайдын жомокту 
айтышын катуу талап кылганда гана оозунан 
шаркырап ыр төгцлө баштайт. Көзц да жазылып, 
мурдагы калыбына келет. 

Ш. Азизовдун мисалынан улам, болочок жо-
мокчунун «оорусу» узак убакытка, а түгүл бир 
нече ай, жылдар бою да созулаарын түшүнсө бо-
лот. Жомокчунун «оорусу» деп жатып, илимге 
кенири белгилүү бакшы-бүбүлөрдүн (шамандардьш) 
оорусу менен алмаштырбашыбыз кажет. Бул туу-
ралуу 1999-жылы Кыргызстанга келип өзүнүн 
изилдөө иштерин жүргүзгөн венгр иликтөөчүсү Д. 
Шомфаи мындай дейт: «Хотелосъ бы отметить 
тот факт, что священные сказки Цоток и ё-азЬап) 
о героях также тесно связаны с шаманизмом. Рас-
сказчики — ]отокспи, тапазсЫ — претерпевают 
то же, что и шаманы. В детстве они теряются в 
горах, во время галлюцинаций встречаются там 
с арбаком — хранителем сказок (чаще всего это 
белобородый старец). Этот арбак заставляет их 
рассказывать сказки. Данный вид сна называется 
ауап (арабск. — «воззвание» ) . Рассказывая сказ-
ки, они поддерживают связь с арбаком. Эти люди 
могут угодитъ духам, рассказывая сказки о них. 

Ещё одно доказателъство родства между ша-
манами и сказочниками состоит в том, что сло-
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ео «ЪакзНу» в казахском, кыргызском и уйгурском 
языках означает «шаман», а в каракалпакском, 
туркменском и узбекском языках — «сказочник» 
(32. 146-147-6.). Д. Кара деген дагы бир венгр 
иликтөөчүсү төмөндөгүдөй пикирге келет: «Не ис-
ключена возможность и того, что две функции — 
шаманская и сказителъская — если и не восходят 
к общему корню, то неоднократно переплеталисъ» 
(7. 13-6.). Ооба, ортодогу окшоштуктардын бар 
экендиги күмөнсүз, бирок айырмачылыгы да кый-
ла. Бирок ошондой болсо да, арбактар дааруу ар-
кылуу, изоляцияда тандалгандарынын ички жан 
дүйнөсүн жаңылантууну жана жомокчулукка жат, 
көрпендечилик сапаттарынан тазалоону, жомокчу-
лук индивидуалдуулугун жаратууну көздөйт. Би-
рок, болочок жомокчулардын баарысы эле ооруга 
чалдыкпай тургандыгын да белгилеп кетүүбүз за-
рыл. Оору, моюн сунбай, баш ийбегендерге таан-
дык процесс. 

Оорунун ар кандай түрлөрү байкалат, көбүн-
чө — баш оору; жүрөгү айланып, улам-улам ку-
суу; жаны жер тартуу; талыкшуу; тамакка табит 
тартпоо; талма; депрессия. Бул тапта, болочок жо-
мокчу жалгыздыкты каалап, айланасын курчаган 
адамдарга, турмуш-тиричиликке мамилеси кайды-
гер, өзү да түнт болуп, ээн — адам буту баспаган 
мазарлуу жерлерге, күндүзү болобу, түнү болобу 
бир нече күнгө чейин эч кимге айтпай качып, ар-
бактардын дүйнөсүндө жүргөн учурлар кездешет. 
Казак иликтөөчүсү А. Мухамбетова мындай дейт: 
«На Земле естъ много мест, связывающих миры., — 
это могилы, колодцы, заброшенные строения. Мир 
иной не вызывает страха, поэтому традиционно 
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лучшим местом для ночёвки в открытой степи 
являются могилы, где живут своей жизнью аруа 
хи, призванные защищатъ своих потомков» (16. 
118-6.). Ушундан улам, азыркы күндө көрүнүктүү 
жомокчу — Кааба Атабековдон (1924-жылы туул-
ган, Кыдык уруусунан) бир мисал: жаз кцндөрцнцн 
биринде, Кааба боз цй ичинде уктап жатып, таңга 
маал ач кыйкырык, ызы чуудан улам чочуп ойго 
нуп кетип, эки жагын каранса, туурдугу котврцлгон 
керегенин сыртынан бир баатыр (даана көрцнгвн 
эмес) капын колдон бөлцнцп, Кааба жаткан боз 
цйдц көздөй атын камчылап келип: 

«— Кааба, бул сансыз кол, Манастын колу чы-
гыш тарапка аттанып бара жатат, ушул 
көргөщндц элге айт» деп, айткычакты болбой, өзц 
менен өзц сцйлөнцп жаткан баласын көргөн энеси 
коркуп, Каабаны ойготуп жиберет. Ошол цзцл-ке-
сил тцшцнөн кийин Кааба цйцнө токтобой, 
тцнкцсцн тоого чыгып кетип, адам эмес, ат кече 
албаган кирип турган Тоңдун суусунун аркы 
өйцзцнө чыгып кеткен учурлары болгон. 

Ушундай кезде, сыртынан көргөн адам, анын 
өзү менен өзү болуп, күңгүрөнүп ичинен үн кай-
рып, кимдир бирөөлөр менен сүйлөшүп, жомоктун 
айрым ыр саптарын оозеки айтканын байкайт. Бул 
психикалык оор абалды, ал өзү түшүнбөй, башка-
ларга да түшүндүрө албай коюшу мүмкүн. Денеси 
өз калыбында козголбой кала бергени менен, жаны 
Манас дүйнөсүнө же Манаска тийиштүү ыйык жер-
лерге саякаттап кеткен мисалдар да жолугат. Не-
гизинен, бул көпчүлүк эле жомокчуларга тийиштүү. 
Тигил же бул кубулуштарды мурда-кийин көрбөгөн, 
укпаган болочок жомокчунун жакындары аны 
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«оорукчан» деп да түшүнөт. Баарынан кызыктуу-
су, профессионал медицина да мындай кесел-оору-
нун туура, так диагнозун коюп, терапиялык жак-
тан дарылоого же жөнгө салууга кудурети жеткен 
эмес. Ушуга карата, жомокчу Ш. Азизовдун бир 
айтканы эске түшөт: «Мен үйдө жатып, бир түндө 
эле Айкөлүмдүн баскан жерлерин кьвдырып чыгам 
же мурда ал жерлерди барып көрбөсөм, кантип 
айтмакмын, калпьгчы болуп». 

Болочок жомокчунун «оорусу», Манас дүйнөсүнө 
кирүү алдындагы транценденттик күчкө ээ боло баш-
ташы катарында билсе болот. Бул процессти дагы, 
жомокчулукка өтүү алдындагы кирүү сынагындай 
да түшүнсө болчудай. Манастын дааруусу жүрүп 
жаткан убакта, жаш талапкердин ата-энеси калып-
танган жомокчунун колуна тапшырат. Ошондо, кур-
мандыкка мал чалынып, жомокчудан бата алат. 

Бирок, баласынын кыйналып, урунуп-беринип 
жүргөндүгүн байкап, молдо, бүбү-бакшыларга, бей-
тапканаларга алпарып жанын сактап калууга да-
лалат кылган ата-энелер да болгон. Түшүнбөй, амал 
таппай не кыларын биле албай калган ата-энелер 
да болгон. Туура эмес кабыл алып, чочуп, «көз, сөз 
тийгенден» коркуп же дагы башка себептер менен 
жомок айтуусуна каршы чыгып, тыюу салган ата-
энелер да кездешкен. Анда ата-эненин өз баласы-
нын тагдырына, өмүрүнө балта чапканга барабар 
болуп, өздөрү да ар кандай кырсыктарга дуушар-
ланган. Ал эми кудай, арбактын талабы, буйругу-
на каршы чыгуу, адамдын чаркы-чамасына, милде-
тине да, укугуна да кирбейт деген түшүнүк бар эле. 
Андыктан кудай, арбактын буйругун эки кылбай 
аткарып, болочок жомокчунун жолун ачуу, бата 
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берүү, бул бир эсептен бакыт, сыймык, бир жагы-
нан парз катарында эсептешкен. Буга карата А. 
Мухамбетованын мындай деп айтканын, мисалга 
тартсак: «Нерасторжимая взаимосвязь времён по 
вертикали, при которой время человека, время на-
рода и время аруахов текут одновременно рож-
дает чувство постоянного соприкосновения миров, 
единства мира людей и мира предков. Живущие со 
своими аруахами наразных уровнях единого иерар-
хизированного потока времени, казахи всегда ощу-
щают их особую близость и тепло. Если величай-
шим из них, Святым, принести жертву и перено-
чевать на их могиле, то они могут излечитъ 
болезнь, подарить ребёнка. Послатъ удачу в делах. 
Мир Этот и мир Иной взаимодействуют тесно. 
Ведъ энергия их времён единой природы, и она при-
обретает отличия в качественной интенсивнос-
ти лишъ в связи с количественным размахом кру-
гов спирали. Малые циклы в строены в большие и 
являются их частью, а потому между временем 
человека и аруахов нет разрыва, резкого перехода. 
И не толъко шаманы-баксы свободно перемещают-
ся по уровням времён и пространств Нижнего, Сред-
него и Высшего миров, но и обитатели Того мира 
легко проникают в мир Этот» (16. 117-6.). Ооба, 
бул автордун жазганы казак элинин мисалында бол-
гону менен, кыргыз дүйнөтаанымынан эч айырма-
ланбайт десек болот. 

Арбактардан, элден (сакалдуу жакын урук-туу-
гандарынан), устатынан (калыптанып калган че-
бер жомокчудан) бата алып, эл ичинде «Манас» 
жомогун айтып калган күндөн тартып, үзгүлтүксүз 
өз маалы менен (белгилүү жыл мезгилинде, бел-
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гилүү айдын, аптанын күндөрүндө) арбактар ке-
лип руханий күч-кубат берип, өмүрүнүн акырына 
чейин жылоолол келет. Оору процесси, арбактар 
тарабынан тандалып алынган кишинин жомок айта 
башташы менен басандайт. Ооруну токтотуунун 
бирден-бир дарысы да ушул. Анткени жомок ай-
туу, жомокчунун негизги милдети. Жомок, айтуу-
чунун сыртына чыгып, элге айтылып турбаса, ал 
ичиндеги «ийри жыланындай» анын түбүнө жетип 
коёт. 

Жомокчулук өнөр 6-7, 12-13 жана 40 жашка 
чейинки мүчөл жыл менен мүчөл жаштын аралы-
гында келет (24-25, 36-37 жаштарында). Ал эми 
мүчөлдүктү, А. Мухамбетова көчмөн цивилизация-
сынын Теңирчилик жылнаамасы катары кабылдап 
жатып, мындай дейт: «Высшие космические фор-
мы бытия, пронизывая едиными принципами весъ 
мир, раскрываются в низших земных формах. Цик-
лы Макрокосма связаны с жизненным циклом че-
ловека. С кругами космического времени синхрони-
зирован ритм его биосоциалъной жизни, состоя-
щей из цепочки мцшелей-двенадцатилетий. Первый 
мушелъ в жизни человека 1—12 лет — детство 
(балалык); второй 13—24 года — молодостъ (жа-
стык); 25—36 и 37—48 лет — два мушеля зрелости 
(карасакалдык); 49—60 и далее — старость (ак-
сакалдык). У каждого человека через 12 лет нас-
тупает мушелг жас — возраст мушеля, опасный 
переходный период, сопровождающийся неустойчи-
востъю, а порой и временным ухудшением здоро-
въя, по закону подобия порождающий также пси-
хологические и социалъные сложности. Это — 13-
й, 25-й, 37-й, 49-й, 61-й и т.д. годы жизни, требующие 
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особого внимания, осмотрителъносгпи, осторожно-
сти... На этом пути он осваивает чувственно-эмо-
циональный (дети), эмоционалъно-психологический 
(молодые), интеллектуалъно-социалъный (взрос-
лые) опыт. И толъко полноценно прожив все му-
шели человек в старости приходит к вершинам 
духовного опыта... Великие Космические законы за-
кодированы в мушеле — закон Эволюции. Закон 
Космической Справедливости или Кармы, закон Сво-
бодной Воли и закон жертвы» (16. 119, 123-6.) 
дейт автор. 

Азыркы медицина, бул ооруга ар кандай невроз-
дук, психопатиялык илдеттердин диагнозун коюп, 
түшүндүрүп келгени менен, ички жан-дүйнөгө мис-
тикалык, метафизикалык күч-кубат да бере турган 
жотхзрку формадагы оору экенин так аныктай элек. 
Мындай «ооруну» жалпы адамзат анын ичинде кыр-
гыздар дагы ар дайым эле бир жактуу түшүндүр-
бөстөн («арбак дааруу»), «жин дааруу» деп да ка-
былдашкан, илимий сөз менен айтсак, «шизофре-
ния» оорусу менен байланыштырып келишкен. 

Арийне, бир туруп кадимкидей соо адам болун ; 
бир карасаң акылынан азып, күңгүрөнүп, талык-
шып жатып калып, адам буту баспаган жерлерге 
тентип кетип калышы, таптакыр эч ким менен 
сүйлөшпөй, өзү менен өзү болушу, сыртынан бай-
кагандардын үрөйүн учурат. Андай «ооруга» чал-
дыккан жомокчу үчүн, экинчи чексиз руханий 
(«рух», «арбак» деген араб сөздөрц — кыргыз-
дын «жан» деген маанисин берет) дүйнөсүнүн 
эшиги ачылып, аны таанууга өтөт. Өзү жашап, өмүр 
сүрүп жаткан дүйнө менен руханий дүйнөнүн ор-
томчусу, эки ортонун көпүрөсү сымал. Жомокчу-
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нун рүханий дүйнөдөн .шган кабары, реалдуу өзү 
жашап жаткан дүйнөгө жар салынат. Ал эми ру-
хании дүйнөнүн бары-жогун аныктоо негизги ма-
селелердин бири. Буга чейин батыш илимлоздору 
белгилегендей, аны аныктоонун азырынча эки жолу 
бар сыяктуу, бири эксперимент жолу, экинчиси 
субъективдүү (33. 149 — 150-6.). Тагыраак айт-
канда, жомокчу «оорусунун» мисалынын өзү, экин-
чи жол болуп эсептелинет. Ал эми элдик түшү-
нүктө, жомокчулукка карата, «оору» деген, тер-
мин иретинде кабылданып калган сөз, көп коошо 
бербес, эл ичинде аны «даару» деп атап келиш-
кен. Андыктан «жомокчунун оорусу» эмес, «жо-
мокчунун арбак даарусу» деп кабыл алгандыгы-
быз оң сыяктанат. 

«Түш», «оору» бу бири-бирине өтө жакын, адам 
баласы менен бирге жаралган жана ар дайым бирге 
жашап, бирге өмүр сүрүп келген эки чоң кубулуш. 
Түш да, оору да адамдын өзүндө, тулку боюнда, 
жан дилинде, терең түпкүрүндө. Алардын сыртка 
чыгуу бирден-бир мүмкүнчүлүгү «аң-сезимсиз-
дүүлүктө». Түш көрбөгөн да, оорубаган да адам бол-
босо керек. Демек, адамзаттын жашоосунда алар-
дын ээлеген орду эбегейсиз зор. Түш менен ооруну 
«өлүмдүн кабарчысы» деп, каршы күрөшүп келе-
биз. Ал эми бул эки чоң кубулуштун башка жагын 
кабыл алгыбыз жок. Себеби дүйнөлүк калыпка са-
лынган адеп-аклак, аң-сезимге ылайыксыз деп 
түшүнөбүз. Бирок жомокчу башынан өткөргөн «түш 
көрүү>, «оору» процесстери аркылуу үлкөн жомок-
ту эс-жадына багып, дүйнөгө тартуулап жатпайбы? 
Адамзаттын жашоосунда түш да, оору да терең сырга 
оролгондуктан, адамзат тикесинен тик туруп, ар 



50 ЖОМОКЧУНУН ЖОЛУ 

дайым алар менен алпурушуп келет. Ал эми алар-
ды толук түшүнүүгө кудурети жеткен эмес, себеби 
трансценденттик дүйнөдө адамдын мүмкүнчүлүгү 
чектелүү экен. Учурунда айтылуу батыш ойчулу И. 
Кант белгилегендей: «Непосредственное знание ино-
го мира может быть достигнуто здесь только це-
ною отказа в чём-то того разума, который нужен 
для мира здешнего». 

Ааламдын толук сырын ачууга умтулабыз. 
Мүмкүнбү? Адам ааламдын бир бөлүгү. Өзүбүздөгү 
сырды толук ачалмайын, ааламга баш багалбай-
быз. Себеби аалам өзүбүздө, биз дагы ааламдабыз. 
Демек, адам өзү да аалам. Бабалар айткан 18 миң 
ааламдын бири, адам баласы. Ар бирин өз-өзүнчө 
ачып чыгууга мүмкүн эмес. Бир жагынан ачсаң, 
экинчи жагынан башкасы чыгат. Ал бир өлбөс 
бүтүндүк, бир система. Ааламды түшүнүүнүн бир-
ден-бир жолу аң-сезимсиздүүлүк абалы окшобойбу. 
Ошондон бир чыркыраган чындык чыгат бейм. Аң-
сезимсиздүүлүктөн жаралган жомокчунун айтып 
жаткан жомогу өлбөс-өчпөс мейкиндигинен келген 
кабар. Адам аң-сезими үчүн, бул кабар гениалдуу. 
6—7 жаштагы баш-териси ката элек, аң-сезими же-
тиле элек тестиер бала-жомокчунун экстаз абалын-
дагы оозунан чыккан зор тексттин терең философи 
ялык ою академиктердин башын маң, өзүн таң кал-
дырып, жомокчу сактап жүргөн ааламдын миң 
сырынын бири эмес бекен? 

Дагы айтсам, дагы бар, 
Дабалыгы мунун бар. 
Дат басып калган дартыңа 
Дарылыгы мунун бар. 
Жана айтсам жана бар, 
Жагаарлыгы мунун бар. 
Жабыркаган жараңа 
Жазаарлыгы мунун бар... 

Манастан 
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Жогоруда «дом», «домог» деген сөздөрдүн мон-
гол тилиндеги маанилерин айтканбыз. Эсиңизде 
болсо, алар: «эм-дом», «дарым», «ырым-жырым», 
«сыйкырчылык», «дубалоо» деген маанилерин алып 
жүрөт. Ооба, «Манастай» Асыл Сөз эл эрмеги үчүн 
эле жаралбаган окшобойбу. Арийне, анын ар бир 
сабында философиялык ой түйүлдүгү түйүлүп жат-
каны да шексиз. Бирок ошол Улуу Жомоктун ку-
дурети менен бирге, айрым жомокчулар трансцен-
денттик да кызмат аткараары, калкыбызда байыр-
тан бери ишеним болуп жашап келе жатат. (Транс 
франц., 1гапсе — катпып, сслейип калуу. Трансцен-
денттик — турган калыбынан сыртка чыгуу; жал-
пы маанилери — өзгөчө сезцц, бөтөн дцйнө, жогор-
ку кцч). «Трансценденттик» деп жатып, «магия-
лыкты» түшүнсөк болор эле, бирок азыркы күнгө 
чейин магия маселеси боюнча кызуу талаш-тар-
тыш жүрүп, бирде аны диндин бир бутагы ката-
рында түшүндүрүшсө, бирде экөөнү карама-каршы 
коюп келишет. Бул эле эмес, магия маселеси туу-
ралуу көмүскөдө жаткан көптөгөн түшүнбөстүктөр 
кездешет. Андыктан, азырынча кеңири колдонул-
ган жана белгилүү болуп калган «трансцендент-
тик» деген термин менен атоону чечтик. Анын 
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үстүнө, жомокчунун мисалында трансценденттик 
түшүнүгу туура келип турат. Бирок бул пикирди 
акыркы чечим катары кабыл албашыбыз керек. 

Трансценденттиктин бир көрүнүшү иретинде, 
жомокчунун «эмчи-домчулук» касиетинен кеп коз-
гойлу. ^ р кандай шартта, ар кандай ыкмада жана 
ар кандай кырдаалдарда, кайсы бир даражада, жо-
мокчулар эмчи-домчулук ишине да кайрылып ту-
рушкан. Трансценденттик күчтөрдүн катышуусу 
аркылуу ооруну башынан кечирип, жомокчулук 
өнөрүнө ээ болушу менен катар, оорунун сырын 
билүү, аны жөнгө салуу мүмкүнчүлүгү берилет. 
Даанараак айтканда, жомокчунун табыятында оору-
га каршы сөз иммунитети иштелип чыгып, иммун-
даштыруу ыкмасын түзүү жөндөмү пайда болот. 
Мунун өзү калың калк тарабынан кубатталып тур-
ган, себеби элдин турмушундагы айрым маанайлар-
га байланышкан психологиялык-эмоционалдык аба-
лын оң мааниде чечип турган. Бардык алтай тилдүү 
элдериндей эле, кыргыздардын дүйнөтаанымында, 
аалам жогорудан төмөн карай үч кабатка бөлүнгөн: 
Теңир (Асман) — теңир дүйнөсү, Жер Үстү — адам-
дар дүйнөсү жана Жер Асты — арбактар дүйнөсү. 
«Манас» жомогу да, Теңир менен арбактардын 
дүйнөсүнөн уюп түшкөн руханий күч деп баамда-
лып келген. Ал эми жомокчуну ошол жогорку 
күчтөр менен адамзат ортосундагы сома (посред-
ник между небожителями и людьми), көпүре ка-
тары кабыл алышкан. Кыргыздардын түшүнүгүндө, 
жомокчулар кудай, арбактын атайын тандалып 
алынган трансценденттик күчкө ээ өкүлү деп эсеп-
телингендиктен, адамдын оорусун жана малдын 
ылаңын токтотуу үчүн кайрылып турушкан. Биз-
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дин байкоолорубуз боюнча, жомокчулар магнито-
патиялык, жомок айтуу жана түш аркылуу транс-
формацияланган сеанс ыкмаларын кеңири колдо-
нушат. Ушул ойлорго улай төмөнкү мисалдарды 
айта кетсек: 1. «Малга (койго) ылаң тийгенде Са-
гынбайды (1867-1930-ж.ж., Саяк уруусунан) чакыр-
тып келип, койлорду короого чогултуп туруп, «Ма-
нас» айттырганда да көп айыккан» (29. 74-6.) дейт, 
Ы. Абдрахманов Сагынбай Орозбаковдун айтуусун-
дагы «Манас» жомогун жазып жүргөн жылдары. 
2. «1996-жылынын кулжа айы, белгилщ жомокчу, 
замандашыбыз, азыркы муундар устаты Шаабай 
Азизов Каракол шаарындагы Ысык-Көл Мамлекет-
тик университетке келип калды. Университеттин 
бир топ окутуучулары менен амандык сурашып, 
аңгеме-дцкөн куруп турду, арабыздагы. окутуучу-
лардын бири, жаагынан колун албай: 

«•— Кечээтен бери тишим сазайымды бермек 
болду, догдурга барайын десем, окуу сынагы турат 
(студенттердин жайкы окуу сынагы жцрцп жат-
кан)» деп калды. Аңгычакты болбой, Шаабай: 

«— Кайсы тишиң?» деп колу менен анынжаа-
гын укалап туруп, капилеттен чаап жиберди. «Ти-
шим» деп турган адамдын оорусу, бир заматта 
токтоду». Жогорудагы мисалдардан улам, мал 
ылаңын, адам оорусун токтотууда жомокчулардын 
трасценденттик жолу менен кылган эмчи-домчулук 
касиетин да даана байкаса болот. 

Арийне, жомокчулардын баары эле эмчи-дом-
чулук милдетин аркалабаганы да белгилүү, себеби 
кандайдыр гана болбосун, жомокчунун негизги 
өнөрү — «Манас» жомогун элге айтуу болгондук-
тан, табыпчылыкка көп көңүл бурушкан эмес. 
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Арбактар тарабынан тандалып алынып, оору 
жана депрессия не өзүн өзү жоготуп, апкааруу аба-
лында жүргөн болочок жомокчунун оорусун жомок-
чулук нукка буруп, жолун ачып, шакирттикке алып, 
бата бергендиктин өзү да устат-жомокчунун эмчи-
домчулук үлкөн касиети. Далилдүү болушу үчүн 
бирин-экин мисал келтире кетсек: 1. «Жомокчу 
Мамбет Чокморов (1896—1973-ж.ж. Кыдык уруу-
суиан). Манас баштаган кырк чоро тцшцнө кир-
генден кийин, өзцнчө жалгыз жцргөн учурларында 
жомокту айта баштайт.Ал эми ошол тапта ким-
дир бироө-жарым кабылып калса не озц корцп кал-
са, талып жыгылып калчу экен. Мына ушундай 
абалда жцрцп, эл арасына чыгып айтпагандыктан, 
ал бир жак ыптасынан шал ооруга чалдыгат. Мам-
беттин абалын байкаган таякеси Дөнцзбай жо 
мокчу аны эл аралатып, жцзцн ачкан экен. Ошон-
дон тартып Мамбеттин оорусу токтоп, «Манас» 
жомогун да элге айтып калат. Мамбет Чокморов-
дун өмцрцнцн акырына чейин эмчи-домчулук кыз-
мат аткарып келгендиги тууралуу, шакирти Каа-
ба Атабеков да бир нече ирет айткандыгын эши-
тип калгам. 

Азыркы күндө этнология илими тарабынан 
такталган бир нече ырым-жырымдардын түрлөрү 
кездешет: «1) терс; 2) оң; 3) магиялык; 4) ди-
ний; 5) кризистик; 6) календардык; 7) интенси-
фикациялоо; 8) туугандык; 9) жыныстык жана 
аралаш; 10) оолактоо; 11) которуу же алмаш-
тыруу» (20. 195—197-6.). Кайсы бир шартта жо-
горудагы ырым-жырым түрлөрүнүн бардыгы тең 
тигил же бул деңгээлде жомокчулар аркылуу ат-
карылып келет. Алардын айрымдарынын аткары-
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тышы милдеттүү болбосо да коомго, жомокчунун 
жеке өзүнө өтө маанилүү болгондугун эске алалы. 
Себеби жомокчунун дал ушул сапаттары аны 
өзгөчөлөнтүп турат, буга артыкча жоопкерчиликтүү 
мамиле кылуу талап кылынат. 

2. Шаабай Азизов 6 жашында тцшцнө арбак-
тар кирип, «Манас» аитышын талап кылганда-
рына карабастан, коркуп, бир четинен балалык кы-
лып, айтпай коёт. Качан көзц көрбой калганда гана 
атасы Азиз жомокчу, уулун э.п алдына чыгарып 
«Манас» айттыртып, жолун ачат. Ошентип ту-
ура бир жылдан кийин, 7 жаш курагында атасы 
менен жер кыдырып жомок айтып, көзц да мурда-
гы калыбына келет. Баарынан кызыктуусу, жаш 
талапкердин оору азабын токтотуу милдетин ар-
бактардын жардамы менен бир гана жомокчу-устат 
аткара алган. Ошондо да эгер ал «Манас» жомогун 
айта турган болсо. Профессионал жана элдик меди-
цинасынын, бүбү-бакшылардын, диний өкүлдөрүнүн 
ыкмалары менен жомокчунун оорусун басуу, куру 
аракет катары эсептелинген. Мына ушундан улам, 
жомокчулардын эмчи-домчулук усулдары психоана-
литика менен психотерапиянын кызматына жакын 
тургандыгын көрөбүз. Муну менен биз профессио-
нал медицинага шек келтирели деген ойдон алыс-
пыз. Жомокчу, адамдын психикалык, ички орган-
дарынын ооруларын жөнгө салат. Ал психология-
лык ыкма менен эч бир дары колдонбостон «Манас» 
жомогунун психологиялык манипуляциясы аркы-
луу ооруну жоёт. 



Ошондо күпкүндүз эле Шаабай 
устат улам-улам көктү телмире 
карап: «бир аптадан бери Чолпон 
жылдызын көрө албай да, таба 
албай да койдум. Кыргыз элимди 
бир кырсык чалбагай эле». Мен 
тим турбай, тактап сурап калдым: 
«Кандай, эмне кырсык? Качан?» 
Анда Шаабай: «Билсем кана? 
Аны бери дегенде эки-үч аптадан 
кийин, ары дегенде бир айдан 
кийин гана билебиз» деди. 

у> — л 
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Ат жалында жаралган «Манастын» сыры кан-
чалык терең болсо, жомокчунун жолу ошончолук 
кенен. Жомоктун сыры жомокчу аркылуу сыртка 
чыгат. Жомокчунун жомок айтуусун тындагандар-
дан «түшүнбөй калдым» деген дооматтарын көп 
укчу болдум. Аудио, видео тасмаларына жазды-
рып алып бир нече сапар кулагына төшөп уккан-
дар: «бүдөмүк, баш аламан жерлери көп экен» де-
гендер авдан көп. Кептпн баары ошол «бүдөмүк, 
баш аламан жерлеринде». Жомокчунун негизги 
милдети, жомокту өзгөчө сюжеттик, композиция-
лык бурулуштары менен эле бирге, жомокту фило-
софиялык ойлорго ороп, поэзиянын формасына 
камтып элге тартуулайт. Ал эми жомоктун сырын 
ачууга башка жол жок. Мына «жомок сыры» деге-
ним ушу. «Түшүнбөдүк» дегендер, доону жомок-
чуга эмес, өзүнө койгону дурус. Эгер түшүнбөсө, 
демек ал жомоктун сырын жандыруу түгүл, угуп, 
кабыл алууга да даяр эмес. 

Ал эми жомокчунун сыры дегенибизде, бул өзүнчө 
айта турган маселе. Жомокчу кандай болушу ке-
рек? Канткенде жомокчу боло алат? Деген сыяктуу 
сук арткан суроолору менен супарасын жайгандар 
кыйла. Жомокчу болуунун атайын адамзат тара-
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бынан иштелип чыккан «рецепти» жок. Анын кан-
дай болушу жөнүндө сөз кылуу да тайкылык. Ал 
кадимки пенденин акылына сыйгыс сыр. Ошондой 
болсо да, баарына ээ болууга, баарын билүүгө, баа-
рын көрүүгө ынтызар, пенденин дымагы да чексиз. 
Ал керекпи, ага акысы барбы, ченеми болобу, 
мүмкүнчүлүгү жетеби, жолу кандай, түбү эмнеге 
алып келет??? Эч кимден уруксат сурабайт. Жара-
тылышынан адам баласы ушундай го? Анын төр-
күнү олдо-булдө Обо эненин ээнбаштыгы, эсибизде. 
Ошондон, «пендеден кетпей, кудайдан жетпейт» 
деген накыл кеп элибизде калган бейм. 

Мейли жеке бир адам менен, мейли жалпы адам-
зат менен байланыштуу кайсы бир окуяны, көрү-
нүштү жомокчу тарабынан алдын ала эскерип ай-
туусу, кыргыз элинин философиясына, дүйнөтаа-
нымына негизделген. Мезгилдин өтүшү менен 
жомокчунун тагдырынан тамыр алган өнөру, анын 
дүйнөгө болгон көз-карашы да өсүп-өнүгөт, дүйнөнү 
кабылдоосу кеңейет. Ал эми өмүр бою жаратылыш 
дүйнөсү менен жаны бирге жашаган көчмөн кыр-
гыздын жомокчусу, табыйгаттын адамзат коомунун 
ар бир кубулушун, кыймылын аңдай билип, эдам-
заттын тагдыры менен байланыштырып келгек. Жо-
мокчунун дүйнөнү өзгөчө көрө, уга, сезе билгенди-
ги, «Манас» жомогу жана өнөрү менен түшүндү-
рүлөт. Буга карата бир нече мисал келтире кетейин: 
1. «1897 жылы болуп, Сагынбай акын (жомокчу 
Сагынбай Орозбаков) 27 жашка чыгып, акындыгы 
шакардай кайнап, «Манас», «Семетейди» тцтөтө 
айтып, бай-манаптардын кыз, келиндерине ар тцр-
дцц кошокторду цйрөтцп, кыргыздын сцйцктцц жаш 
акыны болуп турган кезинде Александр III деген 
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орустун падышасы өлцп, ордуна уулу Николай II 
такка минип, анын акчасы чыгат. Бир сомдук 
кцмцш акчанын бетинде Николайдын башы 
тцшцрцлгөн болот. Сагынбай ал акчаны алгач Ток-
моктун базарынан көрцп, колуна алып, көпкө ка-
рап ойлонуп турат да, өзцнө өзц айтат: «Бул па-
дыша кара жолтой, эң жаман падыша болот экен 
го! Акчанын бетине мууздосунан жогорку башын 
тцшцрцптцр, мунун убагында баш кесцц, кан 
төгцлцц көп болуп, өзц да соо калбайт экен го» 
(29. 70-6.). А чынында Николай II туптуура 21 
жылдан кийин (1918-жылы) кандайча өлгөнүн би-
лебиз! 

2. 1999-жылдын баш оона айынын башы, гол-
ландиялык Ниенке Ван дер Хейде (антрополог, жо-
мокчулук өнөрцн иликтөөчц) деген досум экөөбцз 
Шаабай менен учурашып келццгө Үч-Кайнарга (Ак-
суу районундагы жомокчу жашаган айыл) барып 
калдык. Шаабай менен дасторкон цстцндө аркы-
беркини айтып, бир топко отурдук. Тцш оогон ченде 
цйцнөн чыгып, короосунда көпкө маектешип жа-
тып, негедир жылдыздар тууралуу сцйлөшө кет-
тик. Ошондо кцпкцндцз эле Шаабай устат улам-
улам көкту телмире карап: «бир аптадан бери 
Чолпон жылдызын көрө албай да, таба албай да 
койдум. Кыргыз элимди бир кырсык чалбагай эле». 
Мен тим турбай, тактап сурап калдым: «Кандай, 
эмне кырсык? Качан?» Шаабай анда: «Билсем кана? 
Аны бери дегенде эки-цч аптадан кийин, ары деген-
де бир айдан кийин гана билебиз» деди. Ооба, ал 
бцткцл элибизди дцрбөткөн каардуу Баткен окуя-
сы эле. Андай алааматтын болорун ошондо алдын 
ала, ар кандай чалгындоо жолдору мененӨкмөттцн 
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атаиын органдары да биле бербегендир. Билсе, бал-
ким даярдык көрцц чаралары колдонулат беле. 

1998 жылдын, жетинин айынын экисинде Ша 
абай Азизовду Бишкектеги батыш автобекетинен 
Каракол шаарына узатып жатып, жол азыгын ко-
луна карматып, унаага сала турган болгондо, мага 
кайрылып, мындай деди: «Талант, ушул аидын оту 
зунда Сулаймандан сага кабар келет, кцт! Эскер-
тем отузунда!» Ошентип, Шаабай устатым Ка-
раколго жөнөп кетти. Мен бир кыйлага ойго ба 
тып, «кабары» го тцшцнцктцц, ал «Сулайманы» 
ким болуп кетти? деп, Сулайман аттуу тууган 
урук, улуу инсандарды эсимен антара баштадым. 
Арадан кцндөр өтцп, жетинин айынын отузу да 
келип калыптыр. Чынын айтсам. устатымдын аи-
тканын унутуп да калыптырмын. Кечкисин, ай-
ылдаштардын ичинен бирвө (аты-жөнцн мурда ук-
паптырмын) цйгө келип атамдын улуу агасы каза 
болгонун кабарлады. Айткан кишинин аты Сулай-
ман болуп чыкты. Ошондо да Шаабайдын айтка-
ны эсимде жок. Тцнц менен жолго чыктым, авто-
унаада баратып, агамдын өткөн-кеткенин эстеп 
жаттым, мына ошондо гана бая айтылган сөз 
эске тцштц. «Кабары» да болду, «Сулайманы» да 
болду. Бармак тиштеп, баш чайкап устатыма 
таң бердим, «бул эмнеси?» деп, дене-боюм дцркцрөй 
тцштц. 

Арийне, алдын ала айтуу касиет жомокчулар-
ды катардагы кишилерден бөтөнчө айырмалаи 
турган. Бул сапат өзгөчө Октябрь Революциясына 
чейинки мезгилдеги мисалдарда даана көрүнөт. Эл 
башынын кыраакы төбөлдөрү ар дайым жомокчу-
ларды өздөрү менен бирге алып жүрүп, урмат-сый-
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га бөлөп, олуялык кепкеңештерине кулак төшөгөн-
дөрүнүн бир себеби ушундадыр. Айталык, Байтик 
баатырдын Ордосунда ата-бала жомокчулар Балык 
(Бекмурат) менен Найманбай жашаган. Чоюке ме-
нен Назар, болуш — Кыдыр акенин жомокчулары 
катары эсептелинишкен. Алардын мамлекеттик 
иште катышуусу, эл төбөлдөрү тарабынан зарыл-
чылык катары кабылданган. Ушундай эле көрү-
нүш, башка элдердин да турмушунда белгилүү орун 
алып келген. Маселен, казак элинин жыраулары 
(эпос айтуучулар Т.А.) тууралуу көрүнүктүү казак 
фольклорчусу Е. Турсунов төмөндөгү ойду билди-
рет: «... казахские жырау считалисъ вещими по-
этами, провидящими будущее. Они находились при 
ставке хана и принимали деятелъное участие в 
решении государственных дел, касающихся всего 
ханства...» (27. 206-6). Демек, жомокчулар кайсы 
бир уруунун өкүлү болгону менен, алдын ала ай-
туу касиети аркылуу жалпы кыргыз элинин таг-
дырын чече турган кызматты да аткарышканды-
гын көрсө болот. 
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Кайсы гана өнөр ээлерин албайлы, бардыгында 
тең «устат» жана «шакирт» деген түшүнүктөрү бо-
луп келген. Адатта, жаш өзгөчөлүгу боюнча улуусу 
устат болуп, кичүүсү шакирт болгон. Бирок, уста-
тынан шакирти улуу болуп чыккандар да жок эмес. 
Экөө тең бир өнөрдү аркалагандыктан жана чыгар-
мачылык жан дүйнөлөрүнүн бири-бири менен төп 
келишкендигинен ортодо тыгыз байланыш түз\лөт. 
Белгилүү бир баскычта өзгөчө мамиле жаралат. 
Устаттын устаттыгы, шакирттик баскычтан ийги-
ликтүү өтүп, чыгармачылык тажрыйбасы бийик 
деңгээлде өсүп жеткенде, өнөрдүн негизги прин-
циптерин, сырларын өздөштүргөндө гана билинет. 
Шакирт күтүүнүн өзү сыймык, жогорку жоопкер-
чилик иретинде эсептелинип келген. Шакирти жок 
өнөр ээси, «устат» деген наамга да татыксыз. Де-
мек, шакирти болмоюн устат болбойт, устаты бол-
моюн шакирт да болбойт. Ооба, устат менен ша-
кирттин ортосунда ар дайым эле тирүү байланыш 
боло бербеген. Экөөнүн ортосун мезгил не аралык 
да бөлүп турушу да толук мүмкүн. Көзү өткөн ус-
таттын жолун, өнөрүн, оюн, ишин улантуучулар, 
өздөрүн анын шакирти катары эсептешкен. Бара-
бара канонизацияланган устаттын тегерегинде бир 
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нече шакирттин топтолушу чыгармачылык мектеп-
тин, агымдын түзүлүшүнө алып келген. Демек, ус-
тат менен шакирттин мамилеси экөөнүн ортосунда-
гы индивидуалдык маанини гана алып жүрбөстөн, 
социалдык-коомдук мааниге да ээ болгон. Мындай 
көрүнүт1!, жомокчулук өнөрүнө да таандык. Өзгөчө 
элдин эсинде сакталып калган, акыркы үч кылым-
да өмүр сүргөн жомокчулардын чыгармачылык жол-
дору буга толук далил боло алат. Бирок, башка 
өнөр ээлерине салыштырмалуу, жомокчулукта бул 
чыгармачылык байланыш бир топ айырмачылык-
тарга ээ экендигин козгой кетейин. 

Жогоруда сөз кылынгандай, болочок жомокчу-
нун оорулуу абалында же андан кийин деле арага 
белгилүү бир жомокчу тартылат. Болочок жомок-
чу оорулуу абалында болсо, анын оорусу курмаң-
дык чалуу, бата берүү ырым-жырымынын жарда-
мы менен токтотулат. Эгер анын оорусу жомокчу-
нун катышуусуз эле өтүп кетсе, анда батасын берип, 
элге чыгарып, жолун ачат. 

Бул тууралуу жомокчу Кааба Атабековдун ми-
салынан келтирели. 12—13 жаш курагында Кааба 
эл арасына чыгып айта албай, бейтап тартып, 
тоо-ташка урунуп жцргөнцндө, атасы Атабек (ди-
ний молдо болгон) уулунун жанын коргоп калууга, 
утур-утур Курандын сцрөөлөрцнөн окуп, көп ара-
кет кылат, баласы баштагысынан жазбай, кокту-
колотту аралап, суу бойлоп тентип жцрөт. Кий-
инчерээк баласынын абалын тцшцщп, Каабаны Тоң 
өрөөнцндөгц атактуу жомокчу Мамбет Чокморов-
го алпарат. Мамбет баланы көрцп, курмандыкка 
«бир кара козу алып, жума кцнц эртең менен кел-
гиле» дейт. Атабек айтканындай кылып, жума 
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кцнц таң атпай бир кара козусун атына өңөрцп, 
Каабаны учкаштырып алып келет. Мамбет козу-
ну мууздатып, Манастын арбагына багыштап Ку-
ран окуп, Каабага батасын берет. Баягы баланы 
коштоп жцргөн кесел токтоп, Кааба эл аралап 
Мамбет менен кошо жомок айта баштайт (Каа-
ба жомокчунун өзүнөн алынган маалымат). 

Бул устат менен шакирттин алгачкы алака 
түзүүсү. Ал эми жомокчулук өнөрүнө келүүнүн бел-
гилүү негизги 3 жолу кездешет: 

1. жакын туугандарынан же көзү өткөн ата-ба-
басынан кимдир бирөө жомокчу болсо (тукум куу-
чулук); 

2. белгилүү бир жомокчунун тийгизген терең 
таасиринен улам болсо; 

3. арбактарды (жомок каармандары) түшүнөн 
көрүп, алар тараптан буйрук болуп, жомокчудан 
бата алса (мындай жол, жогорудагы 1-да, 2-да 
таандык). 

Ортодогу алгачкы алака, экөөнүн мамилесин 
бекемдетип андан ары байланышын өрчүтөт. Ус-
тат-жомокчунун үйрөнчүк жомокчунун алдында 
кандай милдеттери турат? Кепти ошондон башта-
сак. Өткөндө айтылгандай, жомокчулардын дээр-
лик көпчүлүгү бул өнөргө өздөрү келет. Тактап ай-
тканда, кудай, арбактын дааруусу аркылуу. Бул буй-
рукту кабыл алуу не кабыл албоо да негизинен 
тандалган болочок жомокчу тарабынан чечилгени 
менен ал өнөргө үндөө, ынандыруу жана моюн сун-
ДУРУУ иш-аракетин устат-жомокчу жүргүзөт. Ке-
лечекте жомоктун эл ичиндеги жана ошондой эле 
жомокчунун өмүрүндөгү ээлеген орду жөнүндө ке-
ңири маалыматты устат берет. Мурда кыргыз эли-
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нин турмушу көчмөн шартында өтүп жатканда, 
жайкысын жайлоолорду, кышкысын кыштактар-
ды түрөө кыдырып устат, шакиртин бирге ала 
жүргөн. «Жомокчу келди» деп кары-жашы чогу-
луп, устат-жомокчунун айткан жомогун кунт коюп 
тындагяч. Ал токтоп, кезекти шакиртине берген. 
Мына ушундай учурда, таалим алуу процесси жүрүп 
турган. 

Мындан тышкары, кандай эл катмарына жана 
жомокчунун кайсы куракта, кайсы окуясын, кайсы 
мезгилде айтуу керектигин устат эскертип турган. 
Анткени, жомокчунун курагына жараша, тигил же 
бул окуяларды айтуу эрежеси жашап келген. Ал 
эрежени так аткарууга умтулушкан. Аны кыргыз 
элиндеги «көтөрө алат не көтөрө албайт» деген 
түшүнүгү менен негиздешкен. Жомоктун айрым 
бөлүктөрү, ал белүктөрүнүн айрым окуялары, жалпы 
жомоктун өзүндөй эле белгилүү бир сакралдык 
күчкө ээ деп, баамдалган. Ошондон улам, жомок-
чулардан кайсы бир окуяны эл сурай келгенде, «бүгүн 
бул окуяны айтпайм, эртең айтам (же дагы башка 
күнү айтам)» деп, жомокчунун жооп кайтарышы, 
анын бааланып, барктануусунан не билбегендиги-
нен айтылган сөз деп түшүнбөшүбүз керек. Ал жо-
мокчунун өзүн-өзү кармай билүү, темперамент-
түүлүккө алдырып ийбөө, жомокчулуктун жолун, 
ордун, калыбын туура сактап калуу аракетинде 
жатат. Дүйнөдөгү көптөгөн канондоштурулган ди-
ний-философиялык, эпикалык, бий, музыкалык 
«тексттер» сыяктууэле «Манас» жомогу да көчмөн 
кыргыз элинин коомдук маданий жашоосунда сак-
ралдык күчкө ээ деп кабыл алынгандыктан, жо-
мокчунун туруктуу ырым-жырымдары да болот. Ал 
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эми анын салттуу маданияттын алкагындагы түпкү 
мааниси тууралуу А. Садохин мындай дейт: «Бо 
лее высокой ступенъю регуляции являются ритуа 
лы — намного более жесткие программы поведе 
ния, которые функционируют в сакралъном цент 
ре кулътуры, и от их правилъного выполнения 
зависит само существование этой культуры и на 
рода» (20. 194-6.). Бул калыс сөздөр жомокчулук 
өнөрүнө да, аны өзүндө сактап келе жаткан кыр-
гыз элине да таандык. Муну эсибизден чыгарба-
шыбыз абзел. 

Жаш жомокчулардын жомоктун салттуулугу-
нан тайып, не күчөтүп, не айтпай, не бурмалашы 
анын жеке чыгармачылыгына тийиштүү. Мына 
ушундай учурларда устаттын тактап, оң жолго са-
лар сөзү ак. Ушуга улай назарыңызга бирин-экин 
мисал оодарайын. Сагынбай Манасты күчөп айтып 
турган кезде, Тыныбек: «Сагынбай, Манаска көп 
кошумча кошпой, нак айт» дегени бар экен. «1966 
жылы Нарында жомокчу Дуңкана Кочукеевдин 80 
жылдык тою болуп, Бишкектен бир топ өнөрпоз 
дор барып, алардын ичинде Саякбай да болуп, жо 
моктун «Манастын Аккуланы буудайга алмашка-
ны» аттуу окуяны айтат. Дуңкана (1886—1981-
ж.ж. Тынымсеит уруусунан) угуп отуруп, бцткөндөн 
кийин, элдин көзцнчө: 

«— Ээ Саякбай, бу Аккула Айкөл менен бир 
кцндө Алтайда Кула бээден туулду эле, бу сен жо-
мокту бурмалап, Аккуланы буудайга алмаштырып 
алдырып атасың, мындай айтканын жарабайт» 
деп, катуу катуу какканын, ошол жылдары (1965— 
67-жылдары) Дуңкананын айткан вариантын жа 
зып жцргөн, манастаануучу С. Бегалиев эскерет. 
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Мындай мамиле орус айтуучуларына да таан-
дык: «Былины, как и другие произведения устного 
народного творчества, не имели твёрдо закреплён-
ного текста. Переходя от исполнителя к исполни-
телю, они изменялись, варьировались; да и редко 
один человек мог слово в слово повторитъ ранее 
исполняемую былину. Каждое эпическое произведе-
ние жило в бесконечном множестве вариантов. Од-
нако болъшинство сказителей были убеждены, что 
они поют былины так, как восприняли их от сво-
их учителей и предшественников. А. М. Крюкова 
(XIX кылымдын экинчи жарымында жана XX кы-
лымдын башында жашап өткөн орус айтуучусу Т.А.) 
считала заслуживающими проклятия тех, кто 
«убавляет или прибавляет» что-либо в содержа-
нии былин. В ответ на лросъбы выпуститъ неко-
торые «неудобные» для слушателъниц из женских 
учебных заведений места в былинах И. Т. Рябинин 
(XIX кылымдын экинчи жарымында жана XX кы-
лымдын башында жашап өткөн орус айтуучусу ТА.) 
говорил: «А я как могу не петъ-то?.. нешто из пес-
ни слово выкинешъ?! На то она и старина, что 
как старики певали, так и нам петъ надо!.. Сам 
знаешъ, не нами сложиласъ, не нами и кончится...» 
(22. 15—16-6.). А. М. Крюкованын да, И. Т. Ряби-
нин да сөзүндө акыйкаттык бар. Былинанын сөзмө-
сөзүн сактап калуу максат эмес, негизги принципи-
алдуу максат, сөздүн алып жүргөн маани-маңызын 
сактоо. Сөз миң болушу мүмкүн, ал эми түпкү маа-
ниси бир болот. Алардын айтайын деген эң башкы 
ою, былинанын түпкү сюжетин, идеясын коргоп, 
сактап калуу. Муну А. Садохиндин сөзү менен чы-
ңай келсек, төмөндөгүдөй: «Обоснованием такого 
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рода стереотипов служит ссылка на закон пред-
ков — основной способ мотивации действий в тра-
диционной кулътуре. Вопрос «почему так, а не ина-
че?» просто не имеет значения, так как весъ смысл 
традиции — сделатъ так, как было сделано в пер 
вый раз. Таким образом, именно прошлое (в виде 
закона предков, мифа) выступает в традиционной 
культуре в качестве объяснения настоящего и бу-
дущего» (20. 188-6.) дейт. 

Жомокчулук өнөрүндөгү устат-шакирт арасын-
дагы мамиле канчалык жакын болсо, ошончолук 
опурталдуу да болгон. Эгерде устат, шакиртинин 
айтуучулук өнөрүндөгү кемчиликтерин байкаса, тике 
айтып, мүчүлүштүктөрүн дароо сынга алып, кыял-
чабытынын артыкча ээнбаштыгына катуу тыюу сал-
ган. Анын төркүнүн эки тарап тең бирдей түшүнгөн. 
Бирок кээде жаштык, балалык, чыгармачылык 
кыялкечтиктин алдыга озунуп чыга калган учурла-
ры да болот эмеспи. Устаттын, шакиртине таалим 
иретинде берээри, бул жомокчунун өзүн-өзү алып 
жүрүшү: биринчиси— кудай, арбак алдында; экин-
чиси — эл алдында. Боюнун, ички жан-дүйнөсүнүн 
аруулугу талап кылынган. 

Жомокчулук өнөргө келүүнүн биринчи жана 
негизги жолу— тукум куучулук болгондуктан, ус-
таттардын жоон тобу үйрөнчүк жомокчунун атала-
ры, агалары ж.б. улуу муундагы жакын тууганда-
ры түзүп келген. Маселен, элибизге белгилүү жо-
мокчулар Дыйканбай менен Алмабек, Тойчубек 
жомокчунун балдары, ошол эле учурда Алмабектин 
баласы Касымаалы, небереси Кубанычбек да жо-
мокчулар. Сагынбайдын устаттарынын бири Кел-
дибек жакын тайкеси болгон, ошондой эле жакын-
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дык Мамбет менен Дөңүзбайда болгон, Өмүрдүн 
уулдары Чоюке менен Азиз, Азиздин уулу Шаабай 
да жомокчулар. Найманбайдын атасьг Балык (Бек-
мурат), уулуна устат болгон. Актандын атасы Ты-
ныбек да, уулунун устаты катары белгилүү. Арий-
не, улуулардын, алардын ичинде ата, агалардын 
да жолун улоо бир жагынан сыймык болсо, дагы 
бир жатъшан жоопкер-талжк, парз эле. Ооба, жо-
моктун толук сырыи таанып билүүгө мүмкүн эмес. 
Жомокчулар да бул жагынан алсыз. Бир адам 
өмүрүн түзгөн белгилүү бир жомокчунун өнөрү 
мындайда аздык кылат. Ошондуктаң, устатка ша-
кирт зарыл, укумдаи-тукумга өтүп турушу лаазым. 

Ошондон, «атанын уулу» не «атуул» деген сөз 
да келип чыккан. Демек, атага татыктуу уул бо-
луу, татыктуу атуул болууну түшүндүргөн. Атанын 
насаатын, тарбиясьш туура тутуп алуу, түшүнгөнгө 
өзүнчө эле чоң руханий байлык, ага жетпей кэл-
гандар да канча. Ал эми атанын өнөрүн күтүп, 
көтөрүп алуу, анын көөнөрбөстүгүн, өлбөстүгүн 
түшүндүрөт. Ошентип, жомокчулар династиясы да 
түзүлөт. Жомокчулукка карата эле эмес, квчмөн 
кыргыздын бардык өнөрүнө кылган мамилеси ушун-
дай болуп келген. Атадан-балага, укумдан-тукум 
га. Бул башка маданияттардан айырмаланган, 
көчмөн маданиятынын туруктуулугу жана өмүрү-
нүн узактыгы. Ал эми жомокчулук өнөрүндөгү' бул 
өмүр кыйдамынын ботөнчөлүгү тууралуу төмөндөгү, 
«Манас» эпосун жаратуучулар» аттуу макаласында 
Т. Танаев мындай дейт: «Вул мезгилде чыгармачы 
лык духтун экстазы психологиялык зргщнцн фак 
торлору эн жогорку кцчтөгц берилщгө жетип, 
адамдын жан туюмунда берилщ, кабыл алуу, сезцц, 
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тцшцнцц, цйрөнцц, жаттоо, эске тутуу, акыл кал 
чоо, эске салуу, эстөө, унутуу, кайра жаратуу, ко 
шуу, жыйынтыктоо, баштоо, аяктоо, сыпаттоо, 
көркөмдөө, байкоо өңдцц психикалык процесстер 
же галлюцинация аркыпуу ишке ашат» (26. 358-
б.). Т. Танаев туура байкаган. Бул ойду андан ары 
да улантса болор эле. Анын түбү, барып отуруп 
кыргыз этносунун генетикалык кодуна жеткир-
чүдөй. 

Жомокчу-устаттын бир канча шакирти боло 
тургандай эле, шакирттин да бир нече устаты бо-
лот. Үйрөнчук жомокчунун чыгармачылык деңгээ-
линин өрчүшү, анын жеке изденүүсүнүн жемиши 
катары да бааланат. Алгачкы устатынан өзүнө за-
рыл жомокчулук сапаттарын, жомоктун сырларын 
өздөштүргөн соң, кийинки устаттан биринчиден жо-
луктура албаган, жаңы табылгаларды иргеп алып, 
аны сиңнрип, чыгармачылыгынын ийгилигин көз-
дөйт. Устаттын сабагын өздөштүрүү, сиңирүү де-
геңди биз түздөн-түз көчүрүү же болгонун болгон-
дой өзүвө которуп алуу деп түшүнбөй, үйрөнчүк 
жомокчунун жеке жөндөмдүүлүгү менен кыялчабы-
тын, мүнөзүн да эске алгандыгыбыз абзел. Өздөш-
түрүү процессинин башы угуу, көрүү, таасирленүүдөн 
улам чубалат. Ал эми таасирленүүнүн өзү, кайды-
гер калбоо дегендик. Ал бара-бара кызыгуу, жак-
тыруу, суктануу анан өздөштүрүүгө да жеткириши 
щржкл{к. Андай ъшсавдар жомокчүлар ичккде. кый-
ла. Нускалуу Сагынбай менен Саякбайда да кезде-
шет. Биринчи жомокчунун— көрүп, билип, уккан-
дары Балык, Тыныбек, Назар, Акылбек, Чоңбаш 
(Нармантай) болсо; экинчи жомокчунун жолу — 
Чоюке, Акылбектер менен кесилишкен. Азыркы 
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күндүн залкары Шаабай жомокчунун чыгармачы-
лыгы атасы Азиз менен, замандашы Саякбайдын 
өмүр чыйырында чыйралган. Бирок негиз катары 
эсептей турган бир ой, бул болочок жомокчунун 
кудай, арбак тарабынан тандалып алынышы, ус-
таттан көз карандысыз болгон жеке жөндөмдүүлүгү, 
мүнөзү, кыялчабыты. Бир канча жомокчу-устат 
жыйып, «ушундан жомокчулук өнөрүн ойготобуз» 
деп, аракетин топтоп туруп эксперимент кылган 
күндө да, ал бекер ишке айланат. Элибизде айтыл-
гандай: «дээринде болбосо, башың менен кудук каз-
саң да бекер иш». Кудай, арбак, мейли табыйгат 
бербесе, жүзүң, миңиң келип аны шыктандыргын, 
баланын оюнуна айланат. Муну менен насаат ай-
тайын деген ойдон алысмын, керек болсо өзүм 
акыл-насаат угууга куштармын. Бар болгонун ай-
тьш турам. «Манас» эпосунун 1000 жылдык сал-
танатынын алдында андан кийин да, утур-утуру 
«манасчылардын кароо-сынагы» өткөрүлө берди. 

Өз мезгилинде күндөп-түндөп айткан жомок-
чуларды бери дегенде 3, ары дегенде 15 мүнөттүк 
концерттик номерге эптеп не эбин таап «сыйды-
рып», «Манастан» эч түшүнүгү жок «билерман-
дар» сынай келгенде заманаң тарый түшөт. Мек-
теп окуучуларына, а түгүл бала-бакчадагы кыз, 
эркегине карабай, тестиер балдарга китептеги «эпо-
сту» жаттатып, зикир чалдырткандар азыр четтен 
чыгат. Анын тубаса, ички жөндөмү - дээри менен 
эсептешпей туруп, күчкө салып, буйрук беришип, 
жаттатып, сахнага сүйрөп чыгарышканы канча. 
Аны жаттатып, үйрөткөн «устат» сөрөйлөр өздөрү 
ошол «эпосту» канчалык окуп, канчалык деңгээл-
де кабардар экени да белгисиз. «Бөдөнөнү сойсо да, 
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касапчы сойсун» дегендей. Ал «окутуучу» имиш-
тин антүүгө акысы барбы? Ким ал өзү — жомокчу-
бу? Кокус, иштин жөнүн сурап калсаң: «Манасты 
сыйлаганыбыз да» деп, жооп кайтарып кутулушат. 
Жок, мындай орунсуз мамиле, сыйлоого сыйбайт, 
тескерисинче, маскаралоого жатат. Арийне, «Ма-
насты» кеңири жайылтуу, тааныштыруу мамлекет-
тин негизги саясий максаттарынын бири болуп эсеп-
телинет, себеби анын коомчулугубузга тийгизген жа-
гымдуу таасири зор, салымы да кыйла. Андыктан, 
«Манас» маселесине келгенде ар тарапты эске ала 
тургандай, калыс иш аракет жүргүзүү керек. Ал 
эми « Манас» жомогу эч убакта кыргыз коомунунун 
жашоо-турмушунан өзүнчө оолак турган эмес, ан-
тип каралган да эмес. Ал кыргыз эли сыяктуу бир 
бүтүндүктүн бир бөлүгү. 



г, \ 
Узун чөптүн баарысын 
Оруп келе жатыр ай. 
Кыска чөптүн баарысын 
Коруп келе жатыр ай... 

Арстанбек Буйлаш уулу 
Ь I 
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Кайран Арстанбектин минтип заманасы кууру-
луп, баш териси туурулуп, арманы күч Каңырыгы 
түтөйт, эрендиги эбак эстен учкан, пенделиги сырт-
ка чыккан, көзүнүн жашы он талаа. Күлдүү журт-
тун алдында айтпаска айласы жок. Жүрөгү жа-
лын, боору чок болсо да, кирген суудай бууракан-
дап, болгонун болгондой, көргөнүн көргөндөй 
көөдөнүндөгү көп жылдык албан түрдүү мажарын 
төктү. Төгүлүп жатып, мурдагы ата-бабалардын 
заманы көз алдынан чубап өттү. Өмүр ичиндеги ар 
бир турмуш кыйдамы өткөн сайын, кирпиги менен 
көзүн сыгып, сыккан сайын оң көзүнөн кан, сол 
көзүнөн жаш чыгып жатты. 

Мен дагы, өзөктөн чыккан өрттүн себебин ай-
тайын, эсиңизге салайын. «Манаска» ооз учунан, 
кайдыгер кайрылуу мүмкүн эмес экен. Кокус таза 
сезимге алдырып баратсам, тизгинимди кагып коер-
суз, окус басмайылым бошоп баратса, тартып коер-
суз. Бирок, сүйбөй туруп, күйбөй туруп, айта кой-
чу кеп эмес. Муну да жадыңызга салайын. Анда 
эмесе, назарыңызды сөз чордонуна бурайын. Баш-
тапкы нугумдан жазбай, андан ары улайын. 

Оо, жазма маданияттын аткарган кызматы, 
ээлеген орду азыр эбегейсиз. Шарапаты да кыйла. 
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Кесепетичи? Ой калчап көрүңүзчү бурадарым? Арий-
не, учурунда жоготуп не унутуп алган көчмөн кыр-
гыздардын байыркы жазуусу тээ мындан 4—5 миң 
жыл мурда эле ЕвроАзия мейкиндигине жайылга-
ны азыр жаңылык эмес чыгаар. Муну улуу суу бой-
лорундггы алп таш беттерине бабалардын урпак-
тарга мурас кылып, чегип калтырган жазуулары 
айгинелеп турат. Кийин ал өнөрүн эс-жадынан тарс 
эттирип эле чыгара койгон эмес, аны белгилүү бир 
жоокерчилик шарттарына ылайык убактылуу кол-
донуудан чыгарган. Ошентип, бара-бара арадан 
каан замандары, доорлору алмашып, таптакыр уну-
тулуп да калган. Анын ордуна КОНСИДЕРАЦИЯ 
маданияты келет. Бул латын тилиндеги сопзЫего 
( тщятельно обдумывать, соображать, взвешивать) 
деген сөздөн келген а з ы р к ы англис тилинде 
сопзМегаНоп — элестетүү, эске алуу ( воображе-
ние, принять во внимание) маанисин түшүндүрөт. 
«Оозеки» деген термин, биз кеп кыльгп жаткан 
кубулуштун толук маани-маңызын ачып бере ал-
багандыктан, анын ордуна «консидерация», кыр-
гызча «ЖАДЫ» деген терминди киргиздик. Биз-
дин з.ч. II миң жылдыкта Байыркы Индияда пай-
да болгон Веда (санскриттен У1С1 — билүү) адабияты, 
билим берүү системасында, эске тутуу өнөрү менен 
башталган. «Веда» ыйык билим берүү текст ката-
ры белгиленгендиктен, аны оозеки, кырааты ме-
нен айтышкан. Веданы кабыл алуу процесси эки 
баскычтан туруп: биринчисин — Шруты (зги — 
УГУУ) деп атап, экинчисин Смрити (бтгта — эске 
тутуу) деп аташкан. Биринчиси диний өкүлдөрүнө 
ылайыкталса, экинчиси ойчулдарга ылайыктал -
ган. Азыркы тапта бул маселе тууралуу биз терең 
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иликтөө ишин жүргүзүп жатабыз. Ал белгилүү эт-
нопсихолог М. Мид аныктап чыккан улуттук ма-
данияттын үч түрүнүн бири болгон — постфигура-
тивдик маданиятынын бир салаасы: «Постфигу-
ративная кулътура — это классический вариант 
традиционного общества. Любое изменение в ней 
протекает медленно и незаметно. Прошлое взрос-
лых — это схема будущей жизни для их детей. 
Без писъменных форм фиксации прошлого люди 
постфигуративных кулътур были вынуждены 
включатъ всякое изменение кулътуры в свое со-
знание и хранитъ его в памяти вместе с различ-
ными формами действий. В таких культурах оп-
ределяющую роль играло старшее поколение. Оно 
служило законченным образцом жизни, символом 
кулътуры. Данный тип кулътуры основан на ре-
алъном присутствии в обществе представителей 
трёх поколений и предполагает передачу из по-
коления в поколение определённых культурных 
форм» (20. 59-6.). Консидерация маданияты бизге 
белгилүү болгон, байыркы варварчылык доору ме-
нен отурук цивилизациялардын аралыгындагы 
Көчмөндөр не Теңирчилик цивилизациясында жа-
ралганын азыр билип отурабыз. Ал эми жады ру-
ханий маданият деп жатып, биз адабиятты эле 
эмес, жады музыканы, сүрөттү да түшүнгөнүбүз 
оң. Булардын ичинен элдик жады адабият менен 
жады музыка өзгөчө өнүгө баштайт. Себеби алар-
дын өнүгүүсүнө жагымдуу, жылуу шарттар тү-
зүлгөн. Байыркы жоокерчилик заманында кагаз-
га, жыгачка, ташка, металлга түшүрүп, жаза тур-
ган каандардын буйрук, кат не керээзин жарчы, 
элчилер жадысында кармап айтууга үйрөнгөн. Анын 
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да олуттуу, тарыхый себеби болгон, колдон-колго 
кат ташуудан көрө, кабарды жадыдан-жадыга 
өткөрүп, багышталган дарегине жеткирүү алда кан-
ча ишенимдүүрөк экенин турмуш өзү аныктаган. 
Жадыдагы кара сөз, бара-бара көркөм кара сөз 
жана коркөм ыр түрунө өтөт. Жаманчылык, жак-
шылыкта сөз менен, мейли көркөм ыр менен айта 
турган кабарды кээде өтмө-жол — аспап аркылуу, 
күү кудурети менен жеткиришкен. Бул турмуштун 
зарылчылыгы эле. Көчмөн кыргыздар үчүн бети 
толгон иш кагаздарын жана ошондой эле чыгар-
маларын көчүп-конуу шартында алып жүрүү, кан-
чалык ыңгайсыз экени айтпаса да белгилүү. Мына 
ошондуктан, бичикке (китепке) толо бичиккана-
ларын жана шаары толо имараттарын түзүү, ку-
руу, көчмөндөр үчүн зарылчылыгы да жок эле. 
Дүйнөлүк алкакта аты белгилүү болуп калган фи-
лософ-ойчулубуз А. Брудныйдын сөзү менен айт-
канда: «Кыргыз элинин улуулугун ушундан бил, 
алар алтындан кцмцштц, материалдуулуктан ру 
ханий дцнцйөнц жогору койгон» дейт, сөз эмес 
бекен. 

Көчмөн кыргыздардын негизги көркөм чыгар-
мачылыгы болуп, поэзия эсептелинген. Алардын 
жогорку деңгээлдеги поэтикалык чыгармачылыгы 
күнүмдүк турмушта да ачык байкалган. Ыр түрүндө 
не макал-ылакап, жорго сөз менен сүйлөө, кыр-
гыздар үчүн көндүм эле эмес, адат да болуп кал-
ган. Себеби көчмөн коомчулугунда тике эмес, фи-
лософиялык, каймана маанидеги кеп оң бааланып, 
кубатталган. Ошондон улам, көчмөн кыргыз эли-
нин ичинен чечен, акын, ырчы, сынчы, жомокчу 
сыяктуу сөз чеберлери мол чыккан. 
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Ал эми, жазма маданияты жок, азыркы жашо-
обузду элестетүү кыйын. Жазуу болбосо, мен ушул 
жазып жаткан жүрөк өйүтүмдү дагы кандай жол 
менен, кантип сизге жеткирээр элем. Арадан уй-
гур, иран, араб маданияты менен бирге жазуулары 
элиме сиңип жатты. Алардын «Манас» жомогу ме-
нен анын айтуучусуна өз таасирлерин тийгизгени 
менен жомокчулук өнөргө тиши өтпөдү. XIX кы-
лымдын экинчи жарымында, орус чалгынчы-оку-
муштуусу Ч. Аалыханов тарабынан «Манасты» 
жомокчунун оозунан жазып алгандан кийин «эпос-
тун» чыйыры «кеңейгени» менен жомокчунун жолу 
куушурула түшкөн. Жомокчунун «тар заманы» да, 
«зар заманы» да, дал ошондо башталган. Эки эл-
дин саясый мамилесин жакшыртуу үчүн баарына 
даяр болуп турган Боронбай манап (Бугу уруусу-
нун манабы) жомокчуну айттыртып, жаздырууга 
макулдугун берген өзү да, айтып жаткан жомокчу 
да кагазга түшкөн тексттин, келечекте көчмөн 
жады маданиятынын, анын ичинде жомокчулук-
тун өмүрүн кыскартууга өбөлгө түзөрүн аңдаба-
ган, туйбаган чыгаар. «Манас» жомогунун жады 
түрүнө, жазма маданиятынын алгач ирет сырттан 
«кол салуусу» мына ошондо башталган. Ошончо-
дон да, элдик «чыгармалардын» ичинен эң бирин-
чи болуп «Манас» жомогу жазмага өбөктөдү. 

Кийинкиси кириптер болду, ананкысы албан 
амалга оролду. Кеңеш бийлиги келди. Бийликтин 
бекем орношуна, саясый идеологиянын кеңири та-
ралышына, улуттук жана улуттар аралык програм-
ма иштелип чыккан. Программада, этникалык топ-
тордун улуттук руханий маданиятын «колдоп», 
«сактап» анан коммунисттик идеологиянын ишин 
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турмушка ашырууга колдонуу керек эле. Турмуш-
ка ашыруу үчүн, оболу аны соцреализмдин кура-
лы катары даярдоо керек эле. Ал санитария мил-
дети компартиянын агитация жана пропаганда 
бөлүмдөрү менен билим, илим, маданият интелле-
генциясына жүктөлгөн. ГПУ, НКВД, КГБ органда-
ры болсо, сырттан көз салуу милдетин алышкан. 

Ощондой куралдардын бири катары, кыргыз 
элинде «Манас» жомогу менен анын айтуучуларын 
белендөөнү көздөшкөн. К. Мифтаковдун демилгеси 
менен кыргыз элинин жадысында сакталып келген 
чыгармаларын жыйноо боюнча ийримдер уюштуру-
луп, 1922—1926-жылдары Сагынбайдын айтуусун-
дагы «Манастын» биринчи бөлүгү Ы. Абдыракма-
нов тарабынан жазылып алынат. 30—60-жылдары 
Саякбайдын айтуусундагы жомоктун алты бөлүгү 
(«Манас», «Семетей», «Сейтек», «Кенен», «Алым-
сарык», «Кулансарык») кагазга түшөт. Ошол жыл-
дары бул эки вариант — «негизги, толук вариант» 
деп табылып, анын үстундө редакциялоо иши 
жүргүзүлгөн. Андан соң, бийликтин буйругу, бир 
эсептен зарылчылык деп 3. Бектенов, К. Нанаев, 
С. Липкиндин кыргыз жана орус тилдеринде про-
залаштырылган варианттары жазылган. Колго тий-
ген алп мурасты, кийин каалагандай драмалашты-
рууга да өтүшөт. Соцреализмге туура келгенин ки-
теп кылып чыгарып, сахнага коюп, туура келбегенин 
терс сынга алышат, жарыкка чыгарбай, басып жа-
тышат. Ошондон, далай асылдар курман болуп, 
айрымдары абак-торго түштү. Бул тууралуу, клас-
сигибиз Т. Сыдыкбековдун башынан өткөн бир окуя-
сын мисалга тарталы: «... Калим (Калим Рахматул-
лин Т.А.) мага тике айтты: 
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— Пьеса жаз, Манас жөнцндө. Сюжети таяр. 
Манастын балалык чагын, эр жеткен кезин, жор-
туулун өзцң деле жакшы билесиң. 

— Билгеним аздык кылатко. Кеңири изилдеш 
керек, пьеса жазыш цчцн. 

Калим тамашалап койду: 
— Жюлъ Верн мунарадан тцшпөй отуруп кап-

кайдагы фантазияга чабыттаптыр. Эмине, Жюлъ 
Вернден эминең кем, өз ата-бабаңдын көчкөн көчцн 
баянда! 

— Жюлъ Верн ээн-эркин кыял жцгцртцп жаз-
ган романдарын. Мен соиреализмдин чегинен чы-
гып кетсем ириде өзцңцз сындайсыз, таш талка-
нымды чыгарып...» (24. 516-6.). Кеп 1942-жылы 
жазылып, кийин ошол эле субьективдүү себептер 
менен сахнага коюлбай калган «Манас жана Ал-
мамбет» аттуу драма жөнүндө болуп жатат. 

Кийинчерээк, «Калеваланы» мисал кылып, жо-
мокчулардан жазылып алынган версиялардын не-
гизинде бириктирилген, кыскартылган «Манас» 
үчилтигин жарыкка чыгаруу үчүн иш аракеттер 
көрүлө баштайт. Ошол кездеги белгилүү аалым-оку-
муштуулар, акын, жазуучулар биргелешип, үстөккө-
босток варианттарды редакциядан өткөрүп жатыш-
ты. Ал үчүн атайын эреже иштеп чыгышат. Ал 
эрежелер айрым редколлегия мүчөлөрүнө аздык 
кылып, «өзүн өзү билип, өтүгүн төргө илгендер» 
чыкты. Алардын негизги «душманы» жомоктогу 
кайталоолор болду. Ошондой көрүнүштөрдүн би-
рин келтирип Т. Сыдыкбеков мындай дейт: «Деле 
жалпы эрежедеги кайбир «руксат этилген» учур-
ларды да Зыяш экөөбцз кабыл албадык. Маселен, 
бир окуядан экинчи окуяга өткөн кезде: 
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Муну мындай таштайлы 
Быягынан баштайлы. 

деп айтылган байламта эпостун өз ыкмасы. Ушун-
дай учурларда окуянын өнцгцшцнө ылайык тцзщчц 
стилин сактап «өз сөзц менен да байламта айтуу-
га болот» дегенге ынап, Кубанычбек кай кездери 
акындыгын көрсөткөн учурларга биз каршы бол-
дук. Бир сабак өз сөзццдц кошсоң, кызыга, кызыга 
кыйла сабагың «Манаска» кошулуп кетет. Акын-
дыгыңды өз ырларыңа бергиниң деп оюн-чындан 
айтышып алган кезибизде: 

— Акын болсоңор силер да ошенткиле. Мен өз 
сөзцмдө «Манастын» стилинен чыкпаймын! — деп 
Кукең моюн бурат, мулжуңдап. 

— Чечендигинди Самаганов менен айтышкан-
да көрсөт. Муну «Манас» дейт. «Манаска» кол 
салган киши эмне көрөрцн өзцң билесиң... 

—Аны өзцм билем, сен лапшыйбай «Сейтегиц-
ди» жөндөй бер!» (24. 533—534-6.). Өх, кандай 
алабарман, кесир сөздөр, мейли тамаша иретинде 
болсо да, бу сөздөр сөйөгүңдү зыркыратчудай. Өз-
гөчө, «аны өзүм билем» дегени, адамдын куйкасын 
куруштурат. 

Ооба, кыргыз, акынга мол эл. Ал акындын баа-
ры эле жомокчу болуп кете койгон эмес. Акын ме-
нен жомокчунун жолу эки башка. Азыркы тапта 
да, акындык менен жомокчулук өнөрлөрүн жууру-
луштуруп, бир кылкага салып карагандар кыйла. 
Кесе айтайын, антип кароо бир жактуулукту түшүн-
дүрөт. Эки өнөрдүн жакындыгы бар экени шексиз, 
анда чырым жок. Бирок, экөөнүн жолу да, ээлеген 
орду да эки башка. Бул маселе боюнча, изилдейм 
дегенге, бир эмес, бир нече доктордук диссертация-
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га материал топтолгудай. Биздин ойду Кармыште-
гин Макелек Өмүрбай да «Эркинтоо» гезитинин су-
роосуна берген жообунда: «Эгерде биз аларды «акын», 
«ырчы» десек өздөрц да (жомокчулар Т. А.)ынабас 
эле. Себеби, эл аларды жомокчулар деп келген. Азыр 
биз аларды «ыр жазып бергилечи?» десек ынаныш-
пайт, ыр жазуу мцмкцнчцлцгц жок. Себеби, алар 
эпостук, жомоктук ыкманы өздөштцрцшкөн» («Эр-
кинтоо» гезити 25-март 2003-жыл № 21, 14-6.) 
деп бекем белгилейт. 

Бийликтин жомокчуларга кылган зордугуна ку-
дай бардыр. Мансабына чиренип, учурунда айрым 
бийлик башындагылар жомокту жеке менчигине 
каратып алууга далалат кылды. Буга тарых күбө. 
Кеп Байтик баатыр жөнүндө козголгону турат. Кыр-
гыз элине аттын кашкасындай белгилүү жомокчу -
Балык (Бекмурат Кумар уулу, болжол менен 1799-
1887-жылдары жашап өткөн, Сарыбагыш уруусу-
нан), Байтик баатырдын ордо жомокчусу болгонун 
билебиз. «...Балык өз өнөрцн эң биринчи Байтик-
тин жана бцт Солтонун (уруунун аты Т. А.) 
шыларынын алдында көрсөттц. «Манасты» Ба-
лык эс албай жети кцн, жети тцн айтты. Эң 
акырында, баягы көп элдин бардыгы олтурган-ол-
турган жерлеринде жыгылышып, томолонуп ук-
тап жатышты. Эки гана киши Байтик баатыр, 
экинчиси — аитып жаткан Балык. Экөө тең алы-
беттцц адамдар. Бир оокумда Байтик «токтот-
чу» дегендей ишарат кылды? 

— Эми канчасы калды? — деди баатыр. 
— О, ботом, жаңы эле баштабадымбы, — деди 

Балык. 
— Анда эмесе мунуң душманың болсо жоого 

алдырчу, дыйкандарды аштыксыз калтырып, элди 
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ач калтырчу неме экен. Мындан кийин мен айт 
демейинче айтпайсың, — деп эс алууга таркашты. 
Бирок Балык айткан «Манасты» айтпай, токто-
туп калмак беле. Тыяк-быякка чыкканда, карапаи-
ым жатакчыларга, анча-мынча эл чогулуп сурап 
калышса да, айтып берип жцрчц экен. Кцндөрдцн 
биринде Байтик баатыр кетип бара жатса, «Ма 
нас» айтып жаткан Балыктын цнцн угуп, кайры-
лып барып: 

— Ой, Балык, бу менин «Манасымды» эмне элге 
айтып берип жатасың? — деп айтканда, Балык: 

— О, кокуй баатыр, мен буларга Жакып кан-
дын жаш Манасын айтып берип жатам. А сенин 
Бээжинге барган чоң Манасыңды кудай уруп булар-
га аитамымбы, — деп тамаша кылган экен.» (25. 
1992-ж.) 

Ал эми Кеңеш бийлигинин соцреализм идеоло-
гиясы өкүм сүрүп турганда, кыргыз филармония-
сынын өнөрпоздору менен бирге эл аралап концерг-
те жомок айтып жүргөн жеринен Саякбайды далай 
жолу оңдоп, тактап «Манас» айтканды үйрөткөн 
коммунисттер чыкты. Кытай Эл Республикасм ме-
нен мамилебиз жакшы, Мао Цзэдунду не тарын-
тып, не каршылатып албайлы деп, Манастын душ-
маны Коңурбайды «кытай» эмес «калмак» деп, ай-
ттырышты. Мындай бурмалоого, Сакебиздин «ары 
карап ыйлап, бери карап күлгөн» учурлары болду. 
Манас менен бир күндө туулган Аккуланы, Манас-
ка буудай айдатып, күжүрмөн дыйкан кылып, ной-
гут каны Карачадан буудайдын түшүмүнө бартер 
кылып алдыртып, айттырышты. Оролу келип ту-
рат, кайрадан Т. Сыдыкбековдун «Бел-белесине» 
көңүл чаптырсак: «Жадаса, «кытай» деген сөздц 
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«калмакка» алмаштыруу, диний ишенимди кабыл 
албоо, жортуулдарды жоюу өңдцц сунуштар кцчцндө 
калды. 

Ушул жерден эске алар сонун көрцнцш: арадан 
беш жыл өткөндө маданий байланыштары. боюн-
ча кытайдан биздин өлкөгө келген делегация Фрун-
зеде болгон кезинде ал делегация Кыргыз Академи-
жынын окумуштуулары менен жолугушту. 

Дцйнөдөгц биринчи Социалисттик өлкөнцн чоң 
цй-бцлөсцнөн болгон Кыргызстандын жетишкенди-
гин, өнцккөн улуттук маданияты жөнцндө маа-
лымат алышкан соң, делегациянын жетекчиси Гоэ-
Боцен эки улуу мамлекеттин маданий байланыш 
иштери жөнцндө өз сөзцн айтып туруп, бизге жум-
шак эскертти: 

— Бизди — кытайды таарынат деп, Сиздер, 
«Манастан» «кытай» деген сөздц өчцртцпсцздөр. 
Андай этпегиле! Байыркы кыргыздар менен ба-
йыркы кытайдын бирде чабышып, бирде ынты-
макташып турганы тарыхый чындык. Байыркы 
кытай — байыркы кытай. Байыркы кытайды ата-
ганга азыркы кытай — биз ага эч таарынбайбыз. 
Тарыхты бурмалашка эч болбойт, жолдоштор!» 
(24. 561-6.). Ошондо да көшөкөрлүк менен кошо-
матчылыктын жолу буулбай, кылган кылыгы кы-
йылбады. А түгүл күч алып, арааны ачылды. Са-
гынбайдын айтуусундагы жомокту жазып алган Ы. 
Абдыракманов устарасын колго алып, кол жазма-
дагы «кытайды», вульгардык, феодалдык элемен-
ттерди кырып жатты. «Жаш чагында эшитип кал-
ган баягы көйкашка манасчылардын таалимин сак-
тап коңгураган обонго салып өзц да «Манасты» 
кыйла айткан Абдыракман (Ыбырайым Абдырак-
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манов Т.А.) бир кезде Сагынбайдын оозунан эка-
зып алган сөздөрдц эми өзц кырьпг жоюп олть/рга-
нына каңырыгы тцтөйт. 

— Жалкы сөзц бузулбасын, балат. Бу бабалар 
айткан Улуу сөз! — дечц эле Сагынбай. — Мен 
ошо бабалардын соңку урпакка узаткан аманатын 
өтөп жатамын. Так жаз. Бабалардан келапт-кан 
аманаты бузулбасын дечц Сагынбай аке... М^ни 
кудай албады го. Эми минтип ал керээзге доо ке-
тип жатыр... 

— Мен(Т. Сыдыкбеков Т.А.)Абдыракман ске 
ге дем беремин: 

— Өчцрбөңцз, молдоке. Сын айтыла берет- Ан-
дан чочулабаңыз. 

— Чочулабаска коюп жатабы, тигилериң... тап-
шырып койбодубу... 

— Тапшырышса да тоотпоңуз. 
— Олда балам ай, — деп кейийт Абдыратсман 

аке: — Мен эле тоото коёюн дейт бекемин... «Ма-
наска» зыян болобу, дагы бу ала канат замаИ-да... 

— Арбагы тирцц Манаска шек кетип калп сй-
ткан киши соо калчу эмес эле. Буларың да канти-
шер экен? Аттигиниң ай. Өмцр кургур өтцп бара-
тыр. Душманыма да жамандык каалаган жан змес 
элем. Береги акмактар бабама сөз тийгизиП жа-
нымды кцйгцзцп жиберди. Ушуларды. арбак ур^а-
нын көрсөм болор эле...» (24. 562-6.). 

Кыябы келген көрүнөт, 
Торомок болдуң жолумду, 
Айттырмак болдуң сырымды. 
Башыма салып домокту, 
Көңүлүм жаман бөлүнөт, 
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Айттырмак болдуң жомокту. 
Ырдатмак болдуң ырымды. 
Төкмөк болдуң канымды, 
Казмак болдуң орумду, 
Кеийитип ийдиң жанымды, 
Кайнатмак болдуң шорумду, 
Мойнума салдың азапты, 
Салмак болдуң санааны, 

Баштамак болдуң казатты. 
Өрттөтмөк болдуң талааны, 
Искендер изин салбаган, 
Уратмак болдуң калааны, 
Сулайман сурак албаган, 
Кордугуңа Кудай бар ! 
Каттамак болдуң элимди, 
Бузмак болдуң көөнүмдү, 
Каптамак болдуң жеримди, 
Кууратмак болдуң мөмөмдү, 
Зордугуңа Кудай бар! 

Манастан 

Жазма маданияттын «Манаска» кылган жору-
гу ушундай. Жазылып, колго түшкөн материалды 
кандай кылып калчаса да өз эрки экен. Ошол кол 
жазмаларды (С. Орозбаковдун вариантын) кийин өз 
көзүм менен көрүп, жаным кейиди. Ал кол жазма-
лар дагы бир нече редакциядан өтүп, китеп болуп, 
басылып чыгып жатты. Том-том болуп чыккан ки-
тептер менен таанышкан окурмандар, алардын эчен 
ирет эленип, чынында эле «жарымы төгүн, жары-
мы чын» болуп чыкканын байкабаган чыгаар. Мын-
дан артык кордоо болобу??? Кордугуна кудай бар-
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дыр! Андай саясат сайда калганы эле оң. Элдик 
руханий мурасынан элди оолактатып, кылымдар бою 
элдин жүрөгүнөн түнөк алып келген элдик рухту 
элден алыстатуу жоо-душмандын эле колунан кел-
чүдөй. Жосунуң менен куруп калгыр! 

Мына, жазма маданиятынын жомокчулукка эле 
эмес, жомоктун өзүнө да тийгизген терс таасири 
ушул. Бул ачыкка чыгып калган азы гана. Ал эми 
көбү, кара топуракка көмүлүп калган. Эгер калыс-
тык, аруулук, ак ниеттик, ачык кылып, кара сөз 
саяпкери атанган, жазуучу-классигибиз — Т. Сы-
дыкбеков өзү аралашып, бирге жүргөн замандаш-
тарынын «Манаска» чолок чеңгелин салганын мын-
чалык «Бел-белес» роман-эссесинде жазбаганында, 
күбүр-шыбырдын деңгээлинде эле кала берет беле, 
ким билет. Андагылардын көбүнүн көзү өтүп кет-
ти. Өз оозунан угуп, билип калган кийинки жаран-
дар, дагы да болсо эки жагын каранып, жалтактап 
жүрөт арабызда. 

Мынча болду, «Манас» менен анын айтуучула-
рына кылган зордук-зомбулугунан дагы айтайьш. 
Күмөн санап калбаңыз, дагы да Т. Сыдыкбековдун 
роман-эссесин ачайын. Келтире турган мисалыбы.-*-
да, Т. Сыдыкбеков 1952-жылкы өткөн, «Манас» 
эпосун изилдөөгө арналган Бүткүл Союздук конфе-
ренцияда «буржуазно-феодальный эпос» деп, «Ма-
наска» каршы аттанган «көкжалдар» тууралуу, 
алардын кийинки тагдырын айтат: 

1. Башкы академиянын мцчө-кореспонденти, 
ири окумуштуу Максим Жирмунский, Зыяш Бек-
тен уулу болушуп Көкөтөйдцн ашы өткөн Каркы-
ра жазыгын көрццгө жол тартышты. Алардын иши-
не эч тийиши жок бир шылтоо менен ээрчип ал-
ган Самарин өзц да куркуйган неме мойнунча бийик 
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олтуруп баратып, Кызыл көпрөдөн өтөрдө айда-
гыч байкабай кордондон өтө бергенде туура тур-
ган шыргыйга урунуп чекесин сыдырып өттц. Мээ-
сине доо кетти. Акыры дайынсыз жоголду. 

2. «Алмамбет» болуп келген Балтин карама 
сокур болуп окумуштуу болом деген тилегине жет-
педи. Республикадан кетпти. 

3. «Манаска» тпил тийгизгендерге тымызын дем 
берип, өзц да «Манас» деген сөздц тиштенип аябай 
кыжырланып айтычу Нуров куюн учурган таш-
тандыдай сапырылып жоголду. 

4. «Самаганов» дегенде ыйлап олтурган бала 
соороно калган кезинде: «Улутчулдарга кошуп «Ма-
насын да» өрттөтөмцн» деп оолукчу кызып алып, 
таягын колтугуна кыса коюп чолтоң, чолтоң ба-
сып Жээнбай. Кийин ал элден чыкты. Карыга, жаш-
ка жек көрцмчц болду. Ошондо аны кырсык чулга-
ды. Мурда өзц мактап жактаганын кайра өзц жа-
мандады. Мурда өзц жамандагандарынын этегине 
жамынып жан далбасалады. 

Көчтөн калган аксак дөбөт сыңары жалтак-
тап жалгыз басканында тек алдынан кездешкен 
кишилерге тике карай ачбай — жцзц карарды.Өзц 
иштеген арам иштерин ачык айтып өкцндц. 

Кантсе да замандаш эмеспи деп бир жолу ка-
тар басып калганымда, ал мага «Сиз» деп сөз баш-
тады. Ал мурда мени сыйлаганда бир жолу: «Сиз» 
десе, кекеткенде он жолу: «сен» деп калган. 

Мен анысын анчалык таназарыма алчу эмесмин. 
— «Манаска» шек кетирбе, деп Сиз мага далай 

айткан элеңиз. Тилиңизди алсам болмок экен. «Ма-
настын» каарына калдым. Тцшцмө кирет... Мени 
мындан ада жаман каардап салабы деп коркомун 
деп, мага сырын ачты... 
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— Мен ит болдум, — деген сөз оозунан чыкты. 
— Жамандыкты да, жакшылыкты да, киши, 

өзцнө өзц иштейт тура, Жээнбай. Бир кишинин 
өкцнцчц— өз башынын кайгысы.Арийне, алда баш-
ка келбесин. 

Ал эми силер каралаган «Манас» тыйылса, 
жоюлса ойлочу. Залалы канча эле? 

Жеке эле кыргыз элинин эмес, дегеле адам-бала-
сынын асыл мурасына тил тиигизбедиңерби?.. айт-
чы өзцң. Же андай эмеспи? 

Самаганов дирилдеп жооп айталбады...» (24. 
565—566-6.). 

Ошол 1952-жылкы конференциянын жүрүшүндө 
«каршы» чыккан өзгөчө үчөөнү Саякбай тамак иччү 
жерден кармап алып, «Ата-бабаңарды баланча кы-
лайын, Манастын арбагы ургурлар» деп сөздүн кур-
чун, уят сөздүн мурчун таап, кудум «Манас» айтып 
жаткансып күпүлдөп, туура 15—20 мүнөт келиш-
тире сөгүп-сагат. Тигилердин бирөө да унчуга ал-
бай отуруп берет. Тыныгуудан кийин ал үчөөнүн 
бирөөсү да талаш-тартышка чыгып сүйлөгөн эмес, 
деп өз көзү менен көргөндөр азыр айтып калышат. 
Бул эле эмес, «Манас» жомогун оңой көрүп, татык-
туу мамиле кылбай келгендер мурда-кийин болуп 
келген. Жолун туура табалбай, алар ара жолдо ка-
лып, не бир кырсыкка чалынып, өмүрү менен кош-
тошушту. Андыктан, жогорудагы айтылгандар, 
жалгыз эле мисал эмес. 1944-жылы, Ысык-Көл ай-
магынан «Манастын уулу Семетей» аттуу кинотас-
масын тартууга ылайыктуу жер тандап жүрүп, акын 
Ж. Бөкөнбаев, Күнгөйдүн Чоң-Сары-Ой жолундагы 
автокырсыгынан каза тапты. 

1994-жылы «Теңири Манас» аттуу эпос өзөктүү 
романынын автору жазуучу А. Жакыпбеков, чы-
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гармасын жазып бүтүп, 1-июнда кол жазмасын ре-
дакторго тапшырып, үч күндөн кийин, 4-июнда 
мезгилсиз каза болду. 

1995-жылы «Манастын ааламы» («Вселенная 
Манаса»), «Акыркы манасчы» аттуу илимий-по-
пулярдуу кинотасмаларын тартып, көп узабай, ки-
норежиссер М. Убукеев көз жумду. Ооба, бул чы-
нында эле кокустук да болушу мүмкүн, талашым 
жок. Ал эгер кокустук болбосочу? 

Каргышы катаал Айкөлдүн 
Каргышка койсо оңбойсуң, 
Катарда тирүү болбойсуң. 
Тузу оор Айкөлдүн 
Тузуна койсо оңбойсуң, 
Туура жолдо болбойсуң. 

Манастан 

Ошондой эле, азыркы эң кейиштүү көрүнүш 
катары, жомоктун кагаз бетине түшүшү да, анын 
жадыда сакталып, жомокчулар тарабынан салт-
туу айтылышына бөгөт болгондугу да, кокустук 
эместир. 

Устат-жомокчулардын аркасынан ээрчип жүрүп, 
таалим албай, жомокчуларга таандык процесстен 
өтпөй туруп, тигил не бул жомокчунун айтуусунда 
чыккан китептен куру жаттап алып, айтып жүргөн 
балдар-кыздарды көрүп көкүрөгүң ачышат. Ал эми 
түпкү нускасынан нечен ирет илим тарабынан 
өзгөргөн, айрым саптары, баптары, беттери белги-
сиз жоголгон кол жазмалардын негизинде басылып 
чыккан китептердин абалы тууралуу мурда сөз кыл-
дык. Китептен куру жаттоо далалаты менен эле жо-
мокчу боло калбайт да? Андай болгудай, ал «хоб-
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би» эмес. Антип, эл алдына чыгып айтуу да «шоу» 
эмес. Мүмкүн, «элпек эпос» болуу, эпосторго жара-
шаар, ал «Манас» жомогуна жараша бербес. «Жа-
раштырам дегендер», эмне болгонун көрдүк. 

Ал эми аудио, видеотасмаларына түшкөн мате-
риалдар болсо, айрым «патриот» өңдөнгөн монопо-
лист кишилердин жеке архивинде сакталып турга-
нын эске албаганда, Кыргызфильм киностудиясы 
менен Кыргыз Улуттук телерадио корпорациясынын 
эшигинен алыс чыкпайт, чыкса да жашыруун «д» 
аттуу баалуу «документтин» көмөгү менен чыкчу-
дай. Алардын ондогон жылдар бою козголбой, жа-
ңыланбай фондуларда чаң басып, «сакталып» угар-
ман, көрөрмандарын күтүп жата бергендигинен өчүп, 
сапаты да кайтууда. Элдики элге кеңири тартуу-
ланбаса, сакташтын кажети канчалык? Не жеңил-
желпи музыкага оролгон, бир-эки беренелүү суп-
сак, кайталама сөздөр менен торолгон ырларды 
аудио, видеотасмаларга, дисктерге жаздырып элге 
таратуу, көңүлүн сугаруу ошончолук эле маа-
нилүүбү??? 

Аз дегенде жетимиш жыл мурда түзүлүп, азыр-
кы күндө дүйнөлүк адабиятка таанылган кыргыз 
жазма адабияты, миңдеген жылдар мурда жарал-
ган, азыр дүйнөгө таанылган кыргыз элинин жады 
өнөрүнүн алпы — «Манас» жомогун ар ким өзүнүн 
нугуна салып, көркөм кара сөз менен бүгүн бери-
ши, турмуштун зарылчылыгы дешет. Бирок, азыр-
кы адабият, жомокко убактылуу, жасалма өмүр 
бергени менен, анын жады айтылып келе жаткан 
түпкү калыбына, салттуулугуна «балта менен чап-
кандай». Жалпы коомчулук муну мыйзам ченемдүү 
процесс катары кабыл алып келүүдө. Атаганат! Бар-
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дык нерсе өзгөрүүгө, кыймылга дуушар экен. Бул 
кыргыз элинин көчмөн жашоо шартынан, отурук-
ташуу жашоо шартына келгениндей көрүшөт. Эпо-
стун тирүү, жады турпатынан кол жууп калган орус 
элинин адабиятчы-теоретиги М. Бахтин, төмөндө-
гүдөй ойду билдирет: «Эпос распадается тогда, ког-
да начинаются поиски новой точки зрения на себя 
самого» (4. 477-6.). Кара сөздөгү вариантты жазуу 
менен жазуучулар эпоско «пластикалык операция» 
жасап, «жомоктогу мындан ары жашап кетишине 
шарты жок, артык не кем, анын өнүгүүсүнө тоско-
олдук кыла турган элементтерден бошотуу, толук-
тоо» аракетинде. «Манас» жомогу жазма адабият-
ка азык болуп берүү менен бирге эле жазма адабият 
жомоктун сюжетинин өмүрүн узарта турган, бирок 
жомоктун өмүрүн жана жомокчулук өнөрүн кыя 
турган кызматын аркалайт. Жеке эле адабияттын 
эмес, жалпы азыркы маданияттын кылган мамиле-
си ушундай. Алардын мындай иш-аракети өркүндөй 
берчүдөй. Биз канчалык этек-жеңибизди кагынсак 
да, азыркы адабий, маданий салт дегенибиз биздин 
кан-тегибизге сиңип, чыкпачудай чырмалышкан 
өңдөнөт. Ушундай эле ойду белгилүү фольклорчу 
В. Пропп дагы: «Эпос мифологиянын тцзгөн көркөм 
арсеналын пайдаланып туруп, идеялык багыты бо-
юнча өзц өнцгцп чыккан мифологияга каршы ба 
гыт алат» (19. ЗЗ-б.) деп белгилейт. Ушундан улам 
«Манас» эпосунун адабий-көркөм прозага өтүшүн 
да түшүнсөк болот. Маселени жөнөкөйлөштүрүп 
кароого жарабайт. «Манас» «эпосусуз» жазуучулар-
дын кара сөз варианттары да болмок эмес, бул ай-
дан ачык белгилүү. Фольклорсуз азыркы кыргыз 
адабияты да кандай болорун болжоо кыйын. Бул 
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тууралуу А. Салиев өтө таамай айткан: «Разумеет 
ся, речь идёт не о произволъных обращениях к ми-
нувшим эпохам и не о механическом повторении 
их традиции. Речъ идёт о закономерных связях, 
когда, сообразно требованиям жизненного содержа-
ния, ос бенностям жанров и авторским индиви-
дуальностям, те или иные старые формы, принци-
пы и средства помогают развиватъ современное 
творчество. А применённые к сегодняшним усло-
виям они, конечно, обогощаются и обретают но-
вую жизнь» (21. 224-6.). Ооба, эски форманын, 
принциптердин жана каражаттардын ордуна жаңы-
сы келет, себеби ал учурдагы шартты, мүмкүнчү-
лүктү эске алат, бирок ар дайым эле ага жаңы өмүр 
берип, баштапкы калыбынан бай кыла алабы? 
Өзгөчө жомокко, жады айтуудан башка да кандай 
жаңы өмүр берүү мүмкүн? 

Арийне, элибиз «Манасты» тутуп, оозуна алып 
калган учуру. Айрыкча акыркы жылдары «моги-
кан», «феномен», «гомер» деп атап жүргөн көзү 
өткөн жомокчулардын өмүр-баяндык калыптагы 
азыноолок материалдарды колубузга кармап отура-
быз. Ал эми алар жөнүндөгү уламыштар эл ичинде 
эбактан бери эле жашап келген. «Жомокчу» деген 
бүтүндүктү акыл менен калчап көрсөк, эч козголуу-
га, өзгөрүүгө азыркы күнгө чейин дуушар болгон 
эмес. Бул жөнүндө Е Мелетинский мындай дейт: 
«Эпос как жанр зародился и достиг полного разви-
тия в рамках устного бытования, и книжный эпос 
возник первоначалъно как записъ устного эпоса. 
Возможно самими сказителями» (15.111-6.). Кеп-
тин баары ошондо, эл аралап чыгалбай калган жо-
мокчу, «атың чыкпаса, жер өрттө» дегендей, өзү 
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аралабаса да, китеп бетине чыккан жомогу арала-
сын дегенчелик кылып, айтканын кагазга түшүрүүгө 
жомокчу өзү жол берип койгон. Акыры сахнанын 
төрүн китептик эпос ээлеп, өзү көшөгө артында кала 
берди. «Жомокчу» деген бүтүндүктү баштапкы ка-
лыбында сактап калуу кыйын экен, себеби азыр 
эле жомокчулар биздин байкообузда, чыгармачы-
лык жөндөмүнө, талантына, чөйрөсүнө, шартына 
жараша бир канча түргө бөлүнө баштады. 

Дүркүрөп кирген өндүрүш, жомокчуну жомок-
чулук табыйгатынан уламдан улам алыстатып, ажы-
ратып барат, учурунда өзү аспап, өзү обон, өзү 
добүш, өзү ыр болуп, угуучулары режиссёр болуп, 
өмүр сүрүп келген жомокчу жана анын рухунун бай-
ыркылыгы, өнөрүнө туруктуулугу аң-таң калтыр-
бай койбойт. 

Залкар жомокчуларыбыздын бири XIX кылым-
дын аягында атын ар кыргыз уккан — Жапы уулу 
Тыныбек (1846—1902 ~УК. ЗК. Тынымсеит уруусунан) 
мындан 100 жыл мурда, өлгөн күндүн түнүндө ай 
тутулган. Ал өлүм алдында кыйналып жатып: 

«Кайран баатыр, кайран Манас кош! 
Тагдырга ЗКЭ.КЫН болгон бейм, 
Танып барам акылдан. 
Кыргызга нускам калбады, 
Кыраан Манас баатырдан. 
Арманым ушул, калайык, 
Арбактуу эрди таштабай 
Айтса экен элим артымдан!» — 

деп, өмүрү менен, өнөрү менен коштошуп бара-
тып, жомокчунун кейигени «Манастын» тагдыры 
болгон. Ошол кездеги жады музыка кеңири өрчүгөн 
комуз, кыл-кыяк, темир ооз-комуз күүлөрү аркы-
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луу жомокко жаңы өмүр берсе экен, жашоосун узар-
тса экен дебей, «... айтса экен элим артымдан!» 
деп зар какшап жатпайбы. Ал эми «Манас» жомо-
гунун азыркы коомдук шартка ылайык өзүнүн 
жашоо таризин либретто, драма, кино, сүрөт, 
скульптл'ра өңдүү маданияттын бир кыйла түрлөрү, 
жанрлары аркылуу чагылдырылышын Тыныбек 
жомокчу күтпөсө керек, аңдабаса керек? Билген 
күндө да ошого кандай көз карашта болор эле? 
«Манасты» жады айтып келген ата-бабалар сал-
тын бурмалоого кандай карайт эле? Көчмөн кыр-
гыздар «Манас» жомогун жады гана айтып, элге 
жайылтып, сактап келген. Жомокчу эч убакта кай-
сы бир музыкалык аспаптын коштоосунда да айт-
паган (жалгыз Кенжекара кыл-кыяктын коштоо-
сунда айткан). Ал аспапта ойногонду билбеген-
диктен не каалабагандыктан эмес, «Манас» айтуу 
салтын сактагандыктан. «Манас» айтуу салты бу-
зулса, анын руханий өзгөчөлүгү урайт. Батыштын 
өкүлү Б. Малинковскийдин сөзү менен айтканда: 
«Уничтожьте традицию — и вы лишите социальный 
организм его защитного покрова и обречёте его на 
медленный, неизбежный процесс гибели» (20.49-6.). 
«Айчүрөк» операсы да, белгилүү немец жазуучусу 
К. Якобсту С. Каралаевдин айтуусундай таң калды-
рып, жомоктун мазмунун түшүндурбөсө керек. 

Жомоктун дүйнөсү — бул улуттук баатырдын 
басып өткөн жолу, улуттук тарыхтын «башаты», 
уруу башчылар менен ата-бабалардын дүйнөсү. 
Жомок эч качан өз учурунда жомок катары айтыл-
мак эмес, ал: ыр, арман, кошок, мактоо сыяктуу 
эле жомоктун жаралышына түрткү болгон майда 
элдик «жады» көркөм чыгармаларынын түрү ката-
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ры айтылмак. Жомокту айтуучу да, жомокту угуу-
чу да, бир мезгилде жана бир баалуу иерархиялык 
деңгээлде турушат, бирок айтуучунун көкүрөгүнөн 
чыккан жомок каармандарынын дүйнөсү кол жет-
кис баалуу, өткөн мезгил мейкиндигинен орун ал-
ган. Байыркы жомокту, бүгүнкү айтуучунун сөзү 
менен баяндап, алардын түбү соолубай укумдан-ту-
кумга уланып, салтка айланып айтылышында да 
кыйла сыр бар экендигин жогоруда айттык. Эбегей-
сиз зор маалыматты («Манас» жомогун) жадысына 
сактап, элине айтып жеткирип, катарсистик (очи-
щение) процесстен өткөрүп турган жаратман жо-
мокчу, жомоктун да, анын негизинде жаралган чы-
гармалардын да уюлу, ана башы (живой первоис-
точник «Манаса»). Жомокчулардын табылгыс 
маалыматы кайра-кайра эленип, улуттун дүйнөгө, 
коомго, адам менен адам, адам менен аалам мами-
лелерине байланыштуу келип чыккан философия-
сы улам тереңделип, кайра жаралып отуруп, кий-
инки муундарга жеткен. Ошондуктан «Манас» жо-
могунун алдында, бүгүнкүдөй «сенек» коркунучу 
турбаган. Жомокчулардын татаал жаратылышы эле 
эмес, алар жараткан татаал мазмундуу жомок жана 
анын көлөмү таң каларлык кубулуш. Кылымдар-
дан бери тынбай, коомдук аң-сезимдин улам өзгөрүп, 
кыймылда турушу, жомоктун байыркы көчмөн эс-
тетикалык, байыркы көчмөн философиялык ойло-
нуу системасынын негизинде жаралган, отурук коо-
муна таандык «өлүү», «сенек-китептик» варианты-
нын келип чыгышына жагымдуу шарт түзүлдү. 
«Өлүү» дегенибиз, өтө кескин айтылган болор, би-
рок «сенектиги» анык. «Сенек» деп жатып, китеп 
болуп чыккан жомоктун варианттары, күнүгө жады 
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айтылып, кошулуп тургандай жандуу өмүр сүрбөй, 
бир калыпта «жашап», «сакталып» калат. Китеп 
болуп басылып чыккан жомокчулардын поэтика-
лык тексти, алардын бир гана варианты. Алсак, 
жомокчунун өмүр бою айтып келген жомоктун бел-
гилүү бир үзүндүсү, ар кайсы учурда, ар кандай 
айтылган, өзүнчө кайталангыс версиясы. Ал эми 
китептин версиясы, ошол миңдин бири гана. Жо-
мокчунун бир гана жолу айтылган, бир шиңгили. 
Ал эч убакта андай кайталап айта албайт. Ал кай-
талангыс. Демек жомокчунун чыныгы феноменал-
ДУУлугун китебиндеги версиясы менен эле баалоого 
түк жарабайт. Маселен, фотосүрөткө түшүп жатып, 
адам өмүрүнүн бир гана көз ирмемин чагылдыра 
алат. Ушул сыяктуу, жомокчунун китебиндеги ва-
рианты, анын чыгармачылыгындагы бир көз ирме-
ми гана. 

Турмуштун өзгөрүшү, жазма маданияттын пай-
да болушу, табыгый түрдө жады поэзиябыздын 
үлгүсү «Манас» жомогунун жадабызда тынымсыз 
өнүгүп келе жаткан орошон кыймыл-аракетин ба-
саңдатууга алып келди. Жомокчулардын угарман-
дары суюлуп барат. Ал эми аудиториясынан ажы-
раган жомокчу, толук кандуу жомокчу болбой ка-
л а т . Анда м е з г и л д и н ө т ү ш ү м е н е н , ж а з м а 
маданияттын өнүгүшү менен жомоктун жандуу ула-
нышына доо кетеби? «Основная причина этого 
процесса заключается не толъко и не столъко в 
незначителъном интересе народов к соей ранней 
истории, сколъко в растущей грамотности наро-
дов. Любое записанное предание как бы раство-
ряется и прекращает жить в памяти» (20. 22-6.) 
дейт А. Садохин. Мына ушундай учурда, кыргыз 
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элинин «бири кем дүйнө» түшүнүгү эске түшөт. 
Белгилүү бир кубулуштун, бир процесстен кийинки 
процесске өтүшү, жоготууга алып келет. Тагыраак 
айтканда, ал толук жетилүүгө умтулат (стремление 
к идеальному совершенству). Бирок «дүйнө» буга 
жол бербейт. Себеби толук жетилүү— субьективдүү 
түшүнүктүр? «Дүйнө» — өзгөрүүгө дуушар, аны ток-
тотуп коюу мүмкүн эмес. Биринин аркасын бири 
улайт. Биринчинин жолу ичкерип, кийинкиге жол 
ачылат. «Бири кем дүйнө» түшүнүгү ушундан чу-
бап чыгат. Адамзаттын маданий тарыхында мын-
дай көрүнүштөр арбын, буга карата М. Бахтиндин 
төмөндөгүдөй түшүндүрмөсү бар: «Причину того, 
что зпические произведения у всех народов теряли 
свое главенствующее значение, следует искатъ в 
сложных взаимодействиях жизни и искусства» 
(4.125-6). Бирок турмуш менен искусствону кайсы 
бир мезгилге жараша адам өз колу менен түзөөрү 
белгилүү. Ал эми мезгил мейкиндигинде турган ку-
дай, арбак мейли табыйгат деп түшүнүңүз, берген 
жомокчулукту өзү тартып албаса, мындайда тигил 
же бул мезгилдин пендеси алсыз. Ооба, адамзаттын 
кийлигишүүсү менен жомокчунун жолу ичкериши 
ыктымал, бирок чыйыр болсо да, аны чөп баспас. 
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«МАНАСЧЫЛАРДЫН» ЖАҢЫ ТҮРЛӨРҮ 

Айтуучуну курагы жагынан, негизги эки түргө 
ажыратса болот: 1. шакирт не үйрөнчүк; 2. устат 
не калыптанган жомокчу. Ал эми чыгармачылык 
сапаты боюнча сөз кылганыбызда, маселе алда канча 
таталыраак. 

Курагы жагынан ажыратылган айтуучулуктун 
эки түрү тууралуу жогоруда кеп козголду. Андык-
тан, чыгармачылык жөндөмүнө карата келип чык-
кан айтуучулардын түрлөрүнө токтолуп көрсөк. 

Азыркы күндөгү коомдук шарттарга ылайык, 
«Манас» айтуучуларынын саны да, сапаты да баш-
тапкы абалынан чукул өзгөргөндүгүнө мезгил күбө. 
«Элүү жылда эл жаңы, жетимиш жылда жер жаңы» 
деген кеп бар элибизде, бул асыл сөзүбүздүн бир 
жандырмагы, бизди жетимиш жыл бөлүп турган, 
XX кылымдын 30-жылдары. Тактап айтканда, 
ошол мезгил белгисине чейинки мейкиндик, жо-
мокчунун «алтын доору». Оо, анда айтуучулардын 
саны арбын, чыгармачылыгы салттуу болгондугун 
даана байкайбыз. Ошондо айтуучулардын үч гана 
түрү белгилүү эле: 1.чоң жомокчу; 2. чала жомок-
чу; 3. семетейчи. Айтуучулардын мындай түрлөрү 
эл ичинде кеңири тарагандыктан, алардын аты-жөнү 
эле эмес, алар тууралуу маалымат калың элдин эсин-
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де эскирбестен, кандай себептер менен жомокчулук 
өнөрүн аркалап калгандыгы жөнүндө аңыз уламыш-
тар сакталып келген. Азыркы илимий адабияттар-
да да бул тууралуу жазылган малыматтар бар. Атай 
кетсем, «Манас» энциклопедиясындагы» (14. 68— 
76-6.), «Кыргыз адабиятынын тарыхындагы» (12. 
131 —157-6.) С. Мусаевдин макалаларында, жомок-
чулук өнөр ээсине таандык кеңири талдоо жүргү-
зүлгөн. «Чоң жомокчу», «чала жомокчу», «семе-
тейчи» бүгүнкү күндө адабий терминге айланган 
сөздөр, кыргыз фольклористикасы пайда болгонго 
чейин эле, эл ичинде кеңири тараган. Жогорудагы 
өнөр ээлерин түшүндүргөн сөз катары да, адабий 
термин катары да ар бири тууралуу фольклористер 
тарабынан аздыр-көптүр айтыла коюп жүрөт. Де-
мек, жалпы болсо да, түшүнүк бар. Ал эми азыркы 
күндө жомокчулардын катарына өздөрүн кошо коюп 
жүргөн жасалма категория, жомокко жана жомок-
чулукка карата сырттагы коомдук күчтөрдүн кий-
лигишүүсүнүн натыйжасында, ачык айтканда жаз-
манын таасиринен улам пайда болгон «жазгыч ма-
насчылар». «Жазгыч жомокчулар» эмес «жазгьгчг 
манасчылар», мунун да жөнү бар. Жомокчу альш 
жүргон вазыйпалардын бирин да «жазгыч манвд-
чы» кылбайт, бирин да аткарбайт. Ал каалабагаи-
дыктан эмес, кылалбагандыктан, ага андай жөндөм 
берилбегендиктен, жомокчуга таандык чыгармачы-
лык процесстердин биринен да өтпөгөндүктан, езү 
да өтөбөгөндүктөн. Ырас, жазгыч манасчылар жо-
моктун сюжетин кенен тааныштыруу, жайылтуу 
жагынан бир топ иш аткарып келүүдө. Бирок, жаз-
гыч акын сымал тогуз толгонуп, он ойлонуп, кы-
ялданып отуруп жазган эпос сюжеттүү тексттин маз-
муну, маңызы кандай болот? Эл алдына чыгып ай-
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тып көрбөгөн, угуучу менен мамиле, байланыш 
түзбөгөн жомокчу, жомокчу эмес. Бая айтылган 
«СӨЗ АТАСЫ — КУЛАК» деген элдик кептен улам, 
атасыз бала болбойт. Атасынан баласы айрылышы 
мүмкүн, бирок атасыз бала болобу? Эң негизгиси, 
жазгыч манасчыда импровизация менен мнемони-
калык эс-тутум процесстери аткарылбайт. 

Заманчыл жазгыч акындардан кийин эле удаа, 
жазгыч манасчылардын алгачкылары — XX кы-
лымдын 30-40-жылдары келген десем жаңылыш-
пасмын. Алардын көч башы Тоголок Молдо (1860-
1942-ж.ж. Азык уруусунан) болгон. Андыктан, То-
голок Молдо тууралуу төмөндөгү мисалдарды 
тартуулайын: «Тоголок Молдо тцш көрцц жөнцндө 
эч нерсе айпгпайт, ал тцз зле кимден цйрөнгөнцн, 
кимден сабаты чыккан, ал гана эмес, кагазга 
тцшцрцц абалынан бери ачык эле айтып кирет: 

Баатыр Манас султандын 
Тарыхын айтып башынан. 
Тыныбектен үйрөнгөн 
Сабаты чыгып жашынан. 
Семетей менен Манаска 
Башынан ойлоп күтүнгөн, 
Кагаз, сыя өзүнөн 
Калтырбай жазып бүтүргөн. 

Мьшда Тоголок Молдо өзц жвнцндө сөз кылып 
жатат.Ал эгерде башынан салт болуп келе жат-
кан тцш көрцц, кудайдан аян келцц сыяктуу 
жөрөлгөлөрдц колдогусу келсе, «Манастан» баш-
талып, кай-кайсы орундай айтылып, кандай ырчы 
кошуп жамаганы баяндалат» аттуу ырын жазып, 
андагы 31 манасчынын кимиси кимден цйрөнгөн-
дцгцн сыпаттамак эмес... Тоголок Молдо манасчы-
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лыкты же болбосо «Манасты» экинчи бир манас-
чыдан цйрөнццнц закондуу тцрдөгц нерсе катары 
карайт (23. 54—55-6.). 

Бул тууралуу К. Күмүшалиев өзүнүн Тоголок 
Молдо менен болгон маегин эскерет: «Сиз да манас-
чысызбы? — дедим. 

— Жок уулум, мен манасчы болгонум менен эл 
арасында манасчылар сыяктуу «Манасты» айт-
кан эмесмин, мен тек гана улуу «Манас» жомогу-
нун тарыхый өнцгцшцн, анын мазмунун элдерге ай-
тып берген манасчыларданмын... 

— Сизди жазма акын деп айтышат, сиз көркөм 
чыгармачылыкка адегенде эле жазуучучулук багыт-
та кирише баштадыңызбы же эл арасында ырдап 
да жцрдцңцзбц? 

— Жок, мен ырларды кагаз бетине тцшцрцп 
жаза баштадым (9.162-6.). 

Бексултан Кыдырмыш уулунун эскерүүсү боюн-
ча: «Молдокем ырды да, «Манасты» да топ алды-
на чыгып, башкаларга окшоп айтчу эмес, эч ким 
менен айтышка да тцшпөгөн. Мисалы, бирөө «Ма-
насты» айтып берццсцн өтцнсө, ошол эле замат 
токтолбой, кара сөз сыяктуу кылып айтып ке-
лип, айрым гана жерлеринде цн созуп калуучу (11. 
191-6.) дейт. Ушул мисалдардан улам, Байымбет 
Абдрахмановдун (Тоголок Молдонун өз аты) «Ма-
нас» жомогунун айтуучусу эмес, молдолугу-жазуу-
чулугу даана байкалып турат. Тактап айтсам, То-
голок Молдо «Манас» жомогунун сюжетин кара сөз 
менен элге жайылтып эле турбастан, Тыныбек ж.б. 
жомокчулардан угуп үйрөнгөн варианттарды өзүнүн 
чыгырмачылык лабораториясынан ийлеп чыгарып 
туруп, кагаз бетине түшүрүп, кол жазмалар фон-
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дусуна тапшырган. Андыктан, Тоголок Молдону жо-
мокчу деп айтуу да болбос. Жана да айтайын, жана 
да күмөнүңүз болсо жазайын. Тоголок Молдонун 
бул ишинен бираз мурдараак — Улуу Үркүн жыл-
дары, Кытайга ооп барган Алатоолук жомокчулар-
дын көбүнүн айткан жомогу араб ариби менен ка-
газ бетине Балбай Мамайдын (1896—1937-ж.ж. Че-
рик уруусунан) аракети аркылуу түшүрүлгөн. Ооба, 
эгерде азыркы Кыргызстандын аймагында «Манас» 
жомогунун варианттарын жыйноо иштери чындап 
эле Октябрь Революциясынан кийин, XX кылым-
дын 20-жылдары, болгондо да сырттан келген эл-
дердин өкүлдөрү тарабынан, жүргүзүлө баштаса, 
айталык К. Мифтаковдун демилгеси менен. Ал эми 
азыркы Кытай жергесинде «Манас» жомогунун ва-
рианттарын кагазга түшүрүү демилгеси XX кылым-
дын 20-жылдарына чейин эле жергиликтүү элдин 
өкүлү тарабынан, тагыраак айтканда, кыргыз эли-
нин өкүлү — Балбай Мамайдын талыкпас эмгеги 
аркылуу ишке ашырылып турган. 

«Изилдөөлөргө караганда, Балбай кол жазмага 
тцшцргөн сегиз бөлцмдцц «Манастын» алдыңкы 
цч бөлцмц («Манас», «Семетей», «Сейтек» Т.А.) 
Жусупакундун, кийинки беш бөлцмц («Кененим», 
«Сейит», «Асылбача-Бекбача», «Сомбилек», «Чи-
гитей» Т.А.)Ыбрайымдын айтуусун негиз кылган 
экен. Ыбрайым беш бөлцмдц кара сөз жана ырды 
аралаштырып айткан. Аларды Балбай ырдаштыр-
ган. Андан башка XIX кылымда өткөн манасчы 
Тыныбек айткан «Семетей» менен Жусупакун ай-
ткан «Семетейдин» айрым бөлцктөрцн бир-бири-
не улаган (13. 240-6.). Арийне, Балбай Мамай «Ма-
нас» жомогун эл оозунан жыйноо боюнча, жыйноо-
чу катары эбегейсиз зор эмгек кылган. Бирок, 
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Ыбрайымдын кара сөзүн ыр түрүнө айландыруу иши 
жогоруда биз айтып кеткен К. Маликовдун ыкмасы 
менен «өзүн өзү билип, өтүгүн төргө илип», кайсы 
бир жомокчунун айткан вариантын бузун, өз\ каа-
лагандай жайгаштырып жазгандай эле сыяктанат. 
«Бурмаланбай жазылган>> дегенге эч ким кепил боло 
албас. Ал эми айрым жомокчулардын айткан ва-
рианттарын бири-бирине жалгаштыруу ыкмасы, 
1950—60-жылдары Советтик Кыргызстандагы би-
риктирилип, кыскартылып чыккан «Манас», «Се-
метей», «Сейтек» китептеринин кейпин кийген 
өңдүү. Кийин, «Жусуптун (Балбайдын уялаш ини-
си Т .А.) эпосту цйрөнцц барышы тартип боюнча 
болот. Эпостогу ар бир окуя, ар бир кейипкер, ар 
бир бөлцм өвцнө таандык деңгээлинде баяндалма-
йынча Балбай Жусупту дем алдырган эмес.Ал Жу-
супту бир жактан эпостун кол жазмасын кайта-
лап окутуп жатка алдырса, бир жактан таалим 
берип, «Манас» аитуу онөрлөрцн, ыкмаларын 
цйрөтөт. Мындай цйрөтцц он жылга созулат. 
Ошону менен Жусуптун «Манасты» жатка ай-
туу, эсте сактоо курбаты азыркы заман адамда,-
ры ишене турган даражага жетип, эпостун сегиз 
бөлцмцн тең айткан бирден бир манасчы болуп 
жетилет» (13. 242-6) дейт Мамбеттурду Мамбета-
кун. Балбай Мамайдын иниси Жусупка жана жо-
мокко кылган мындай мамилеси, албетте «Манас» 
жомогу менен салттуу жомокчулук өнорүнө тапта-
кыр жат көрүнүш катары каралууга тийиш. 

Мурда көзү өткөн жомокчулардын айткандарын 
Балбай Мамай кагазга түшүрүп, кийин иниси Жу-
супка мураа кылып калтырганы эрдик иппир. Би-
рок, Жусуптун аны эч алдына чыгып, кадимки 
жомокчу катары айтпай туруп, кагаз бетине алым-
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ча-кошумчасы менен түшүрүп, китеп кылып чыга-
рып коюу эле «жомокчу» — улуу өнөр ээси дегенге 
татыксыз деймин. Жусуп Мамайдын өзүн көрүүгө 
дидар кайып буйра элек, бирок өзүм көрүп аңгеме 
дүкөн курбасам да, аны көрүп, бир канча ирет ма-
ектешкен адамдар: жазуучу Аман Саспаев, фольк-
лорчу Сапарбек Бегалиевдердин Жусуп Мамайдын 
өзү жана чыгармачылыгы тууралуу корутунду ой-
лорун, пикирлерин тындагам. Алардын байкоолору 
боюнча Жусуп Мамайды: салттуу жомокчунун ка-
тарына киргизүү кыйын, себеби «манасчы» деген 
өнөр атамасын алып жүргөнү менен, жана ал ата-
манын ага илим тарабынан ыйгарылгандыгы ме-
нен, биз билген, түшүнгөн «жомокчу» иретинде аны 
таануу каталык. Ал демек, Жусуп Мамайды «жаз-
гыч манасчы» катары кабыл алуу оң. Жазгыч ма-
насчы Жусуп Мамай жонүндө, кыргыз фольклорчу-
су Р. Кыдырбаева оюн мындай билдирет: «Манас-
чылардын ушул тибине, классикалык тибине 
салыштырганда Жусуп Мамай сөзсцз тцрдө айыр-
маланып турат. Эң негизги өзгөчөлцгц ал дароо 
импровизацияланбайт, эл алдында аткарбайт, де-
мек эпосту оозеки тцрцндө жаратпайт. Ал жаз-
гыч акындар сымал кагаз жцзцндө иштейт, инди-
видуалдуу чыгармачыл процессти баштан өткөрөт, 
ал жаратып жаткан «Манаска» редакторлук иш, 
башка варианттардын жана «китептин» тааси-
ри катышпай, кийлигишпей койбойт. Мен цчцн 
бир маселе ачык, кандай болсо да Жусуп Мамай-
дын «Манасы» бул эпостун классикалык дооруна 
жатпайт, ал анын жаңы мезгилинин башаты» (10. 
118-6.). Ооба, классикалык жомокчуга таандык, эл 
алдына чыгып импровизация, консидерация чыгар-
мачыл жолдору менен ишке ашырылбагандыктан 
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«жомокчу» деп, айтуу кыйын. Ал эми Жусуп Ма-
майдын шартында да айтаар оюбуз ушул. Мүмкүн, 
Р. Кыдырбаева айткандай бул «жаңы мезгилдин 
башатыдыр» бирок, «үмүтсүз шайтан» дегендей, 
үмүт зор. Тереңирээктен аңдай келсең жазгыч ма-
насчын1 д жолу башка, жаратман жомокчунун жолу 
башка. Кайрылып жаткан руханий дүйнөгө алар 
эки башка жол, эки башка ыкма менен бара жа-
тат, бул таптакыр коошо койчу кубулуштар эмес. 

Муну менен жазгыч манасчылардын өкүлдөрү 
соңуна чыкпайт. Жазгыч манасчылардын катары-
на Ыбырайым Абдыракмановду да киргизсе болчу-
дай. Минтип айтуунун бир катар себептери бар. 
Арийне, Ыбырайым Абдыракманов өмүрүнүн көбүн 
элдик жады чыгармаларын жыйноо, жазуу менен 
өткөргөн. Ошолордун ичинде бөтөнчө «Манас» жо-
могуна басым кылганы маалым. XIX кылымдын 
аягында жана XX кылымдын башында жашап өткөн 
алп жомокчулардын кыйласын көрүп, айткандарын 
далай уккан. К. Мифтаковдун демилгеси менен 
түзүлгөн элдик мурасты жыйноо боюнча эң алгач-
кы ийриминин мүчөсү катары Сагынбайдын «Ма-
нас» бөлүгүн кагазга түшүргөн. Кийинчерээк Саяк-
байдын айтуусундагы жомокту кагазга түшүрүүгө 
да, катышкан. Мунун баары коомчулукка белгилүү. 
Менин айтайын дегеним, төмөндөгүдөй. Ыбырайым 
Абдыракманов, Балбай Мамай эле сыяктуу жыйно-
очу катары таанылбастан, «манасчы» иретинде да 
эсептелинген деген пикирлер айтылып да, жазы-
лып да жүрөт. Ал эле эмес, Ыбырайым Абдыракма-
нов «Манасы» — 26 456, «Семетейи» — 23 584, 
«Сёйтеги» — 7 839 сап ырдан турган вариантын оз 
колу менен жазып, кол жазмалар фондусуна тап-
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шырган. Ал эми жогорудай пикирлердин бири К. 
Ибраимовго тиешелүу: «Чыныгы чоң манасчылар-
ды эч качан бирөөдөн цйрөнцп, жаттап алганын 
айтып берген адам катары тцшцнццгө болбойт. 
Алар баарыдан мурда эпостун калыптанышы ме-
нен өнцгцшцндө өзгөчө чоң роль ойногон акын-
төкмөлөр болушкан. Андай манасчылар өздөрцнцн 
жеке чыгармачылык өзгөчөлцгцнө ылайык эпоско 
белгилцц деңгээлде алымча-кошумча киргизип өз ва-
рианттарын жаратышкан. Ы. Абдырахманов мына 
ушундай манасчылардын катарына кирет. Ал өтө 
кцчтцц эсте тутуу жөндөмдццлцгцнө ээ, бала ке-
зинен манасчыларды көп угуп, алардан цйрөнцп кырк 
жылга жакын жалаң «Манас» эпосунун цстцндө 
эмгектенген адам. Ошондой эле ал тубаса поэти-
калык жөндөмдцц инсан болгон. Мына ушулардын 
натыйжасында гана ал «Манас» цчилтиги боюнча 
өзцнцн толук вариантын жарата алды деп атасак 
болот» (5. 81-6.). Ушул эле автордун минтип жаз-
ган жери бар: «1966-жылы Л. Шейна менен мана-
совед Сапар Вегалиев Молдокенин (Ак Молдо — 
Ыбырайым Абдыракмановдун ылакап аты Т. А.) 
цйцндө болуп аңгемелешип, ага «Манас» айтты-
рып угушкан. Сексенге барып калган Ыбырайым-
дын «Манас» айтып жаткан учурун Л. Шейна мын-
дайча сцрөттөп жазат: 

«Ал башын көтөрцп, тебетейин алды эле, жазы 
маңдайы кашкая тцштц. Обдула колдорун алдыга 
сунду да, баштап кирди. 

... Молдокенин колдору абада арбаңдап, коңгу-
роодой цнц бирде кцрцлдөп, бирде кубулжуп, куюлу-
шуп чыга берди. Бир кыраат капыстан башкасы 
менен алмашат. Өзцнчө бир ыргак ээ-жаа бербей 
төгцлцп жатты. 
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..Даанышман Молдоке — Ибрай Абдырахманов 
көз алдыбызга баатырга айланып бараткансыйт. 
Ал залкар тартып, ийиндерин кцйшөп, жашара 
тцшкөнсцдц». Бул саппгар эпоско бцтцндөй 
дцйнөсцн берген манасчы Ы. Абдырахмановдун эле-
син көз алдыга тартат» (5. 80-6.). 

К а н д а й д ы р гана болбосун, Ы . Абдыракмановду 
«жаратман жомокчу» деп айтуу к ы й ы н . Себеби, 
а н ы н ч ы г а р м а ч ы л ы г ы , ж о м о к ч у к а т а р ы башталба-
д ы . Ал өзүн фольклордук м а т е р и а л д а р д ы ж ы й н о о -
чу к а т а р ы көрсөтүп, т а а н ы л д ы . Ооба, Ж у с у п Ма-
м а й г а ж е Тоголок Молдого с а л ы ш т ы р м а л у у ар да-
й ы м болбосо да, кез -кезекте элдин өтүнүчү боюнча 
к а д и м к и жомокчу сымал жомоктон а т к а р ы п келге-
ни а й к ы н , күбө болгондор да бар. Дароо импрови-
з а ц и я л а п а й т ы ш ы да толук м ү м к ү н . Б и р о к , ж о -
мокчулук өнөрүнө тиешелуу д а г ы бир негизги кубу-
л у ш — «түш көрүү», «арбак дааруу» процессинен 
өтпөгөндүгү салттуу ж о м о к ч у л у к к а туура келбейт . 
М ү м к ү н Тоголок Моддодой з л е а н ы н а ш к а н а к ы н -
д ы г ы болгондур, а к ы н д ы к т ы н аркасы менен өзүнүн 
в а р и а н т ы н ж а р а т ы п , м а а л - м а а л ы менен эл ичинде 
ж о м о к ч у л а р д а й а т к а р г а л д ы р . А л эми а к ы н — ж о -
мокчуну , а к ы н д ы к — ж о м о к ч у л у к т у толук а л м а ш -
тырбайт . Б у л ж а г ы н а н келигенде, биз өтө к ы л д а т 
м а м и л е к ы л ы ш ы б ы з к е р е к деп ойлойм. Ошондук-
тан , Ы . А б д ы р а к м а н о в д у и «Манас» дүйнөсүндөгү 
ч ы г а р м а ч ы л ы к ж о л у ж о м о к ч у л у к к а эмес ж а з г ы ч 
м а н а с ч ы л ы к к а ж а к ы н ы р а а к деп т ү ш ү н ө м . Мүмкүн 
менин м и н т и п кескин а й т к а н сөзүмө к ы й ы к т а н г а н -
дар да болор, д а л и л и даана т а б ы л с а а л а р д ы тан-
байм. 
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«Жайдын коңур желине ыргалган шам 
чыракты көргөн үч көпөлөк оттун жара-
тылышы жөнүндө бир кыйлага аңгеме-дүкөн 
курушат. Ошондогу кызуу сөзгө алымсын-
бай, арадан бирөөсү шамды айланып учуп 
келип: «жарык берет экен» дейт. Ал сөзгө 
ишене бербей экинчиси, жакын учуп барып, 
бир канатынан айрылып: «күйгүзөт экен» 
деп, эстен танат. Өз көзү менен көрүп, де-
неси менен сезүүгө умтулган үчүнчүсү, мур-
дагы экөөнөн да өтө жакын учуп барып, 
өрткө күйүп жок болуп, кайтпай калат. 
Ырас, ал билейин дегенин билди, бирок 
анын билгени бир өзүнүн гана энчиси бо-
луп кала берди — ал өзүнүн билгенин баш-
калар менен бөлүшө албады, айтууга да үл-
гүрбөдү. Ооба, ар дайым үч айлампа болот, 
бирок алардын үчүнчүсү акыркы болуп ка-
лышы ыктымал. Ошол айлампага түшүп 
калып, ал жөнүндө сөз козгой келгенде ти-
лиң буулат. Ошону билип туруп, аны баш-
каларга өз деңгээлинде жеткире айт а да ал-
байсың». 

Фарида Эд-Дин 
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