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Альманах III

Кутман Таң! С рассветом! 
Good Morning! 
Кутман таӊ – бул таӊ агаруу, тагыраак айтканда «Таӊ алды менен!» са-
ламдашуу же «Кутмандуу таӊ!». Биз Кыргызстандын жарандык активи-
сттери, ишкерлери жана жаш саясатчылары катышкан Академиянын 
эки сессиясынын жыйынтыгы боюнча түзүлгөн, жарандарды агартуу 
Академиясынын (ЖАА) жыйнагын ушундай атоону чечтик. 
Адам билимдүү болгондо гана караӊгы түркөйлүктөн арылат жана ички 
жан дүйнөсүнө жарыктын нуру чачырайт. Бүгүнкү маалымат кылымын-
да жаш жана активдүү адамдардын билимдүү болуусу өтө зарыл, алар 
ар бири өз орундарынан эле Кыргызстандын коомчулугун жакшы жа-
гына өзгөртө алышат. Зомбулуксуз, өз эрки менен адамдын жекелигин 
балаган агартуучу коомдо - коом кандай түзүлгөнүн тереӊ түшүнүү, ага 
кошумча ишеним жана бириккен күч менен жаш активист жарандар 
жаӊы реалдуулукту жаратат. 

Жарандык агартуу академия долбоору «Сорос–Кыргызстан» Фондунун финансалык кол-
доосу менен ишке ашырылган. 

Бул басылмада билдирилген пикирлер жана көз караштар авторлорго тиешелүү, редак-
циянын расмий көз карашы менен дал келбеши мүмкүн.
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Кутман таң! 
С рассветом! 
Good morning!

Сиздер Жарандык агартуу академиясынын «Кутман таң» мезгилдик басыл-
масынын үчүнчү санын окуп жатасыздар. Бул жолкусунда Сиздер менен 
бирге улуу Устат Чыңгыз Айтматов менен бирге сапар тартабыз. 

Ал жолдо улуу Устатты кайрадан ачып, анын чыгармачылыгынын тереңди-
ги менен бийиктигине сүңгүйбүз. Анткен себеби анын чыгармачылыгынын 
бүтүндөй баары Адам жөнүндө. Анын каармандары кайсы жерде жашаба-
сын, алыскы тоолуу айылдабы же деңиз боюндабы – баарынан мурда адам 
атын алып жүргөндөр.  Айтматов үчүн Адамдын  жашоосу согушка жана 
тоталитардык идеологияга,  адам үрөйүн учурган “нормага” баш ийдирген 
жексурлукка   карабай, дүйнөдөгү эң баалуу нерсе. Жазуучу өз чыгармала-
рында адамдын кадыр-баркы, бактылуу болуу, жана  түшүнүп кечирилүү 
укугуна ээ экендиги тууралуу жазат.  

Жыйнактын авторлору – Айтматовдун чыгармачылыгына кайдыгер кара-
баган түрдүү ишмердүүлүк тармагындагы адамдар – философ жана антро-
полог, акын жана менеджер, журналист жана математиктер. Китептеги үч 
макала – биздин «Кутман таӊ» альманахыбызга жарыялоо үчүн берилген 
Айтматов тууралуу үч жаӊы китептен алынган үч бөлүм. Авторлордун ар 
бири жазуучуну төрөлгөндөн бери билбесе да, көптөн бери билген адамдар. 
Ар бир китеп – Устат жөнүндө тереӊ баян. Чыӊгыз ар бир окурман үчүн жөн 
гана жазуучу эмес, а улуу ойчул, инсан, жолдош.   

Джеффри Лилли Айтматовдун чыгармачылыгы жөнүндө он жылдан ашык 
изилдеп келет, анын китеби 2018-жылдын апрель айында АКШда англис ти-
линде алгачкы жолу басылып чыкмакчы. Анын китебинде эки тагдыр: Чың-
гыз Айтматов менен Азамат Алтайдын тагдырлары параллель изилденген.. 
Бул эки инсандын тагдырлары да, өздөрү да өзгөчөлөнүп турушат, ар бири  
жөнөкөй эмес, түрдүү карама-каршылыктарга толгон, мазмундуу жашоону 
баштарынан кечиришкен. Экөө тең биздин маданиятыбызга, эркиндигибиз-
ге жана тарыхыбызга нар көтөргүс салым кошушкан. Алар катаал тоскоол-
дуктарга карабастан, өз кезегинде жолугушуп, баарлашуу мүмкүнчүлүгүнө 
ээ боло алышкан. 

Ирмтрауд Гучке айым “Жамийланы” тээ жаш кезинде эле окуп, бүт өмүрүн 
жазуучунун чыгармачылыгына арнаган герман изилдөөчүсү. Ал жазуучунун 
кичи мекени Шекерге бир нече жолу келип, «Neues Deutschland» («Жаңы Гер-
мания») гезитинин редактору катары андан көп жолу интервью алган. Анын 
китеби Германияда жакын арада басылып чыгат.  

Чыңгыз Төрөкуловичтин карындашы Роза Айтматова өзүнүн агасы, бирге 
өткөн балалыгы, репрессияга кабылган үй-бүлөлөрдүн башынан өткөн сыно-
олору жөнүндө эскерүүлөрү менен бөлүшөт. 

Илгери кыргыздар ат эс алдыруу үчүн токтогон жерди маек дечү экен. Биз 
дагы Устат менен сапарыбызды шарттуу түрдө бири-бири менен үндөшкөн 
төрт маекке бөлдүк. 

Кутман таң! С рассветом! 
Good morning!

Эльмира Ногойбаева



2

***

Улуу жана заар чачкан – Чыңгызхан 
Душмандарын эч бир аяп койбоду.
Дүйнө жармын басып алып ордосу,
Баш алынып, ичсе  канга тойбоду.

Баскан менен бүт дүйнөнүн жарымын!
Болсо дагы кандуу кылыч канчалык.
Жүз миңдеген колду баштап жүрсө да,
Бүт жер жүзүн баса албады анчалык.

Бирок чыкты бирөө абдан акылдуу,
Кагандан да ашып өттү, мыскылдап.
Жети жүз жыл келген менен кечирээк,
Бүт ааламды басып алды туткундап.

Жер майышкан аскер баштап чыкпады,
Кылыч чаап, найза деле сунбады.
Акыл, сүйүү, анан абдан сабырлуу,
Басуучу машинка, калем болду куралы.

Чыр-чатактардын алдын алууга, жумшартууга жана ынтымактуулукту жакшыртуу боюнча 

эл аралык долбоорлордо жана программаларда адис. Учурда БУУнун Өнүктүрүү программасы-

нын Баткендеги офисинде иштейт. Адабият – хоббиси. Биринчи аңгемесин 2013-жылы жазган. 

2015-жылдан баштап ыр жаза баштады. Чыгармалары www.stihi.ru жана www.NewAuthor.ru 

сайттарында такай жарыяланып турат.   

Сарвар 
Турдибоев

Ал багынткан алыстагы элдерде,
Шаар күйүп, жер болгон жок таанылгыс.
Аны дагы Чыңгыз дешип аташат,
Кыргызстанда сыймыктандык баарыбыз.

Адамзат бүт окуп жатат китебин,
Карышкыры бу жашоону сүйдүрөт.
Ала-Дөбөт деңиз бойлоп жүгүрөт,
Болгону эле, Чыңгыз жогу күйдүрөт.

Ким бирөөдөн угуп калдым кокустан,
Чыңгыз деген аттын ушул маңызын.
“Деңиз” деген маани берет турбайбы,
Окугандар деңиз сырын таанысын. 

 Уктагың тынч, улуу инсан, агайым,
Өмүр сүрдүң, тойдун көрдүң аягын.
Ушул дүйнө унутпастан өзүңдү,
Ача берет китебиңдин барагын...

http://www.stihi.ru
http://www.NewAuthor.ru
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Ал багынткан алыстагы элдерде,
Шаар күйүп, жер болгон жок таанылгыс.
Аны дагы Чыңгыз дешип аташат,
Кыргызстанда сыймыктандык баарыбыз.

Адамзат бүт окуп жатат китебин,
Карышкыры бу жашоону сүйдүрөт.
Ала-Дөбөт деңиз бойлоп жүгүрөт,
Болгону эле, Чыңгыз жогу күйдүрөт.

Ким бирөөдөн угуп калдым кокустан,
Чыңгыз деген аттын ушул маңызын.
“Деңиз” деген маани берет турбайбы,
Окугандар деңиз сырын таанысын. 

 Уктагың тынч, улуу инсан, агайым,
Өмүр сүрдүң, тойдун көрдүң аягын.
Ушул дүйнө унутпастан өзүңдү,
Ача берет китебиңдин барагын...

Ак жол! Устат жөнүндө 
жаңы китептер

Ак жол! Устат 
жөнүндө жаңы 
китептерБиринчи 

маекте
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Кыргызстанда 2005-жылдан 2007-жылга чейинки иштеген 3 жыл аралыгында Джеффри Лилли 

Чыңгыз Айтматовдун китептерин окуп чыкты. Боз үйдө түнөп, Кыргызстандын көркү көздүн 

жоосун алган жерлерин кыдырды. 2016-жылы Кыргызстанга Британия тарабынан колдоого 

алынган парламентаризм боюнча программанын жетекчиси катары кайтып келди. 

Джеффри 
Лилли

Америкадагы жолугушуу

Советтер Союзундагы Фрунзе шаарынан 1973-жылы штемпель басылган кат 
күтүүдөн зарыккан Нью-Йорк шаарына келип түштү. АКШ менен СССРдин 
мамилесиндеги эң маанилүү желаргы белгиси – бул 1975-жылда эки өлкөнүн 
тарыхый маанидеги космостук аппараттардын космостук программа ар-
кылуу биригүүсү эле. 

Ошол желаргыны же АКШ менен СССРдин ортосундагы мамиленин кайра 
жөнгө салына баштаганын  чагылдырган өңдүү Чыңгыз Айтматов өзүнүн ка-
тында америкалык котормочу жолдошуна тамашаменен кайрылыптыр. «Сиз 
– кат жазышкан жалгыз таанышымсыз, мына ошондуктан экөөбүз жолукпа-
сак болбос», - деп ошол кездеги соңку «Ак кеме» повестинин котормочусу 
Мирра Гинзбургга кайрылат. Катта «Мага Чыңгыз Айтматович деп кайрыла 
берсеңиз болот¹», - деп да кошумчалайт. 

«Ак кеме» повестин которуу иши боюнча байма-бай катжазышып туруш-
кан  жазуучу менен котормочу бара-бара жолдоштук тамашалашкан мамиле 
күтө башташкан. Ошондуктан, Айтматовдун май айында жазган тамаша-а-
зил аралаш бул каты кадыресе эле көрүнүш болчу. Бирок америкалык Гинз-
бург менен ошол кездеги кат алышуусу  жазуучу үчүн  жашоосундагы эң оор 
учурда алаксуунун аракети эле.  

***

1971-жылдын август айында Нагима Айтматова дүйнө салды. Чыңгыз анын 
жанында турду, карылыкка бой сунган энесинин жан берип жатканына күбө 
болду.  Энесинин дем алуусу оорлой баштаган учурда ал бир көз ирмемди  – 
энеси поездден түшүп, жашына турган коопсуз жерге төрт баланы эрчитип 
бараткан учурду, тээ репрессиянын оор күндөрүн эстеди.  

Үйдүн улуу уулу болгондуктан, ал апасынын башына түшкөн кайгыны, Мо-
сквадан Кыргызстандагы айылдарына көчкөндөгү ошол үрөйү учкан учурду, 
иниси менен карындаштарына караганда жүрөгүнүн тереңинен өткөргөн 
эле. Нагима апа заматта күйөөсүнөн ажырап, Москвадагы билимдүү чөй-
рөдөн да кол жууду. Эрезеге жеткенде Чыңгыз апасы Нагиманын кайгысын 
жеңилдитүү үчүн колунан келгендин баарын жасады, Фрунзега көчүрүп 
келип, борбордогу ден соолугун чыңдоочу мекемеден дарылануусуна кам 
көрдү. Акыркы он жыл аралыгында ал аны сооротуп, астма менен артриттин 

 1 Mirra Ginsburg Papers, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University, Box 1, Folder 1.

Биринчи маекте
Ак жол! Устат жөнүндө 

жаңы китептер

(англис тилинен которгон: Булат Хаджамбердиев)
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айынан өмүрү өчө баштаган кезинде уулдук парзын ак аткарды, алаканына 
салып бапестеп бакты. 

Нагима төрт баласын татыктуу тарбиялап,турмуш менен өжөрлөнө күрөшүп 
жашады. Анын эмгегинин акыбети кайтып, балдары жазуучу, геолог, физик 
жана окутуучу болуп, эл үчүн кызмат кылышты. Бул дүйнөдөн ал күйөөсүнүн  
тагдырынын дайнын билбей кетти, бирок Нагима балдарына чексиз ыраазы 
болуп дүйнө салды. Жаны үзүлөрдө да айткан акыркы сөзү балдарына ыраа-
зычылык айткан сөзү болду.  

Балдары аны Фрунзенин четиндеги мүрзөгө коюшту. Анын мүрзөсүндөгү бел-
ги ташка Нагима менен Төрөкулдун ысымдарын катар чектиртишет. Мунун 
себеби аталарынын тагдырынын дайны качандыр бир билинерине күмөн са-
нашып, эмнеси болсо да кыйышпас жубайынын жанында жаткандай элесте-
тели дешти окшойт.

Ал аз келгенсип, Айтматовдун апасы Нагима көз жумардын алдында Бүбү-
сара Бейшеналиеванын оорусу да күчөпкөкүрөк рагы дарты менен күрөшүп 
жаткан учур эле.  Бейшеналиева колтугундагы акырын сыздап тынчын алган 
ооруга маани бербей, акыры колун көтөрө албай калганда гана дарыгерлерге 
кайрылат. Ошентип, атактуу бийчинин өмүрү да Фрунзе шаарындагы Айт-
матовдун иш кеңсесинен бир көчө ылдыйда жайгашкан ооруканада күндөн 
күнгө соолуп баратты. 

***

Айтматовдун түйшөлүүсү бир нече жыл мурун эле, «Ак кемени» жазган учур-
дан башталган. Анда советтик социализм табына келип турган учур болчу. 
Бүтүн өлкө боюнча согуштан кийинки кайра калыбына келтирүү иштери 
аяктап, кийинки муундун татыктуу турмушу үчүн бардык нерсе жасалды 
деген коллективдик сезим жайылтылган кез болчу. Бирок, Айтматов мате-
риалдык прогресстин алкагынан чыгып, «Ак кемеде» адеп-ахлактын бузу-
луусунун тарыхын ачып берди. Чыгарманын негизги каарманы – ата-энеси 
таштап кеткен аты жок бала. Токой чарбачылыгында, Ысык-Көлдүн тоо эте-
гинде төрөбөгөн аялына ызырынган жездесинин каарын көтөрүүгө аргасыз. 
Жездеси аялын сабайт,  кайнатасы менен кайненесин ашата тилдейт,  курчап 
турган корук токойду, табиятты ойрон кылып, бүлдүрөт. 

Китептин негизги жеринде тайкеси өзүнүн кой оозунан чөп албаган жоош 
кайнатасын кыргыз мифологиясында Мүйүздүү Бугу-Эне деп өзгөчө аздек-
телген маралды аттырат. Окуянын аягында бала Бугу-Эненин өлүмү менен 
тайкесинин зомбулугунан жан дүйнөсү дүрбөлөңгө түшүп, сууга сүзүп кетет. 
Айтматов чыгармада баланын жездесин Орозкул деп атаган, бул түрк эл-
деринин кээ биринде «Алланын кулу» дегенди түшүндүрөт. Бирок мындай 
жан дүйнөсү сокур, айланасындагы адамдарга бактысыздык алып келген 
каарман үчүн бул ат өзүн актабайт. Бирок Айтматов чыгармаларында ойду 
ачык-айрым бербей, тереңдетип, чечмелөөнү талап кылып бергенин эске ал-
ган окумуштуулардын бир катары аталган каармандын ысымын терең илик-
төө керектигин түшүнүштү. Алар Орозкулдун атын чечмелеп, кыргыз тилине 
жакыныраак «орустун кулу» дегенди билдирерине токтолушкан. 

Изилдөөчүлөрдүн ою боюнча Айтматов өзүнө мүнөздүү стилде Орозкул 
өзүнүн ичкиликке жакындыгы менен, аялын сабап, жаратылышты бүлдүр-
гөндүгү менен улуттук салттан, тамырынан ажырап, байланышын үзгөн пен-
де катары көрсөтөйүн деген. Чыгармада Айтматов Орозкулду табигат менен 
гармонияда жашаган адамдарга салыштырып, адамдын жаратылышты жана 
жакындарын көзгө илбестиги, текеберлиги эмнеге алып келээрин жымсал-
датып берген: эгерде советтик системанын натыйжасы болгон бузуку жана 
акылы тайкы Орозкулдар басымдуулук кылса, дүйнө каразгөйлүккө, зор-
дук-зомбулукка баш ийип, тең салмактуулугун жоготмок².   

Жаңы китептер

Джеффри Лилли
Америкадагы жолугушуу
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Советтик консерваторлор уккусу келбеген мындай пикирди Айтматов Эзоп-
тун каймана тили менен бергенинен улам  байкабай калышты окшойт.  

***

Жарыкка чыгараардын алдында Советтик цензорлор Айтматовдон романдын 
трагедиялык финалын компенсациялоо үчүн адилеттүүлүктүн триумфун бил-
дирген эпилог жазуусун талап кылышкан. Чыгарма жарыялангандан кийин 
кээ бир сынчылар нааразычылыгын билдиришип, Айтматовду жамандыкты 
жакшылык жеңген, аягында коммунисттик партия кара күчтөрдү жеңээрин 
көрсөткөн чыгармаларды жазууга үндөшкөн, бир сөз менен айтканда, аны 
коммунисттик жазуучу болууга чакырышкан.

Бул Синявский менен Даниэлдин процессинен кийин күчүнө кирген консер-
вативдүү партиялык атка минерлердин линиясы болчу. Алар 1969-жылы дис-
сидент жазуучу Александр Солженицынди Советтер Союзунун жазуучулар 
Союзунан кууп чыгууну пландашкан жана 1970-жылы январда «Ак кеменин» 
биринчи чыгарылышын «Новый мир» журналына баскандан бир айдан кий-
ин Александр Твардовскийди кызматтан бошоого мажбурлашкан. ³

Жеке чабуулдардан коргонгон Айтматов китептерин советтик басмада сактап 
калуу үчүн өзгөчө чара көрүүгө түрттү. Ал советтик ыкмада 1970-жылдагы Ле-
ниндин 100 жылдыгын белгилөө менен коргонду. Ал совет өкмөтүндөгү ли-
бералдардын кампаниясынын бортуна чыгып, Сталиндин кандуу мурасына 
Лениндин башкаруудагы бир топ ачык жана сабырдуулук мамилеси болго-
нун көрсөттү. 

Бул кампаниянын алкагында – дирижаблдин кабелдерине байланган Москва-
нын үстүнөн жарык берилип Лениндин гиганттык портрети түшүрүлгөн. 
Бир жыл ичинде Ленинге байланышкан адабий чыгармалар, илимий изил-
дөөлөр жана мемуарлар басылып турду. Айтматовдун бул одаларга салымы – 
1970-жылдын апрелинде «Литературная газетадагы» Ленинди даңазалоого ар-
налган макала болду.  

Жеке чабуулдардан коргонгон Айтматов  китептерин советтик 
басмада сактап калуу үчүн  өзгөчө чара көрүүгө түрттү.  Ал 
советтик ыкмада 1970-жылдагы Лениндин 100 жылдыгын 
белгилөө менен коргонду. Ал совет өкмөтүндөгү либералдардын 
кампаниясынын бортуна чыгып, Сталиндин кандуу мурасына 
Лениндин башкаруудагы бир топ ачык жана сабырдуулук 
мамилеси болгонун көрсөттү. 

2 Озеф Мозур «Ак кемеде» Айтматов советтерге чейинки учурга кайрылган – орустар массалык түрдө көчүп келгенге чейин 

кыргыздар жаратылыш менен ымалада жашачу деген ойду айтат. Мозур бүгүнкү күндө Айтматовдун АКШдагы мыкты изил-

дөөчүлөрүнүн бири катары Москвадагы Айтматовдун эмгектерин изилдеген цензорлор кыргыз тилин билбегендиктен, көп 

нерсени байкоостон өткөрүп жиберишкен деп бышыктады Алтай. Мозур 1992-жылы Бишкекке илимий изилдөө иштери ме-

нен барганда Ч.Айтматовдун чыгармачылыгын изилдеген окумуштуу Абдылдажан Акматалиев менен жолукканын, ал дагы 

кыраакы окурмандар Орозкул деген аттын артында бир топ кеңири идея, кыргыздардын Россияга маданий жана социалдык 

көз карандылык идеясын көрө алышкан деген ойду тастыктаган. Акматалиев орфографиялык жазылышта кыргыздын «орус 

кул» деген, орустун кулу деген ойго окшоштугун белгиледи.  Көз карандылык темасы Айтматов тарабынан «Кылым карытар 

бир күн» романындагы «маңкурт» дегенге шилтемеде улантылган. Айтматов өзүнүн 1980-жылы жазылган «Кыямат» романын-

да дагы маанини каармандардын аты аркылуу ачып берген. 

3 1971-жылы күзүндө ошол эле Бейшеналиева жаткан ооруканада дарылангандан кийин Твардовскийдин рак оорусу оорло-

шуп кетет. Айтматов Москвага 1971-жылы келгенде экөө менен тең Бейшеналиеванын бөлмөсүндө чай ичишкен. 

Джеффри Лилли
Америкадагы жолугушуу

Биринчи маекте
Ак жол! Устат жөнүндө 

жаңы китептер
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Адепт Айтматов «Ак кеменин» сюжеттик линиясын мыйзамдаштыруу үчүн 
пропагандалык бөлүктү калканч катары пайдаланган. Ал Советтик лидер-
ди «басмырланган элдердин кайра жаралуусунун символу» деп атаган жана 
Лениндин башка улуттарга сабырдуулугун, көп улуттуу совет өкмөтүн кур-
гандыгын даңктаган. «Ак кеменин» аягын трагедиялуу кылып бүткөндүгүн 
сындагандарга кайрылып жатып, Айтматов социалисттик реализм ар кандай 
стилдерге жана улуттук салттарга, анын  ичинде трагедиялуу корутундуларга 
да жол берээрин жазган. 

Айтматовдун жана башкалардын аракетине карабастан, либералдар менен 
диссиденттердин чабуулу тереңдеп кетти. 1973-жылы Айтматов кошумча 
коргонуч катмарына ээ болду. Бул бир топ жагымсыз кырдаал эле. Советтик 
өкмөт батыш өлкөлөрүнүн Андрей Сахаровдун Москвага басым жасоосун 
колдогондугу үчүн кыжыры кайнап аткан учурда Айтматов да диссидент фи-
зик-ядерщикке каршы КГБнын кампаниясына кошулган⁴.  

Айтматовдун колу 1973-жылдын 31-августундагы «Правдага» жарыяланган 
отуз бир советтик жазуучунун тизмесинде алфавит боюнча биринчи орун-
да турган. Сахаровду каралаган катта Солженицын да сөзгө алынып, «Совет-
тик окумуштуулардын ар-намысын жана кадыр-баркына шек келтирген» 
жүрүм-турумун айыптаган жана Батыштын Кансыз согушту улантууга чакы-
рыгы катары каралган⁵. 

Интеллектуалдык элитадагы көп инсандар сыяктуу эле Айтматов дагы кол 
коюуга аргасыз болгон⁶. Анын кол коюусу позициясын жактап жаткан дис-
сидент окумуштуу менен өзүнүн ортосундагы ажырымды ачык көрсөткөн 
далил эле. Советтик аскердик кубатты өнүктүрүү үчүн багытталган илимий 
аппараттын тереңинен Сахаров Советтер Союзунун ичиндеги башкача көз ка-
раштагы күчтүү фигура катары өсүп жетилди. Ал адам укугун колдоодо бар-
дыгын курмандыкка чалууга даяр эле. Совет системасына баш ийбегендиги 
үчүн ички куугунтукка алынды, телефону жок, такай көзөмөл астында калды 
жана социалдык байланыштан бир топ четтетилди.

Ал учурда Айтматов менен контраст өтө таң каларлык эле: эки инсан барри-
каданын эки жагында, бири кас дүйнө менен бетме-бет келди, экинчиси бол-
со ошол дүйнөдө кайратынан кайтып, каржалды. Бирок, Сахаров өзү такай 
белгилегендей, «чындык эч качан жөнөкөй болбойт». Бул экөөнүн  окшошту-
гун эске албай коюуга мүмкүн эмес. Өздөрү жашаган системанын ичинде экөө 
тең нормалдуу жашоону калыптандыра турган жеке инсандын ар-намысын 
урматтоого жана ачык-айкындыкка, адилеттүүлүккө жана адамдын укугун 
коргоого багытталган пикирге келишти. Сахаров тикелей кадамдарды жаса-
чу, а Айтматов өзүнө компромисске ыктаган кыйгач жолду эп көргөн. 

4 Hedrick Smith, The Russians, (New York: Ballantine Books, 1976), 602.

5 “Pismo v Redaktsiyu Gazeti Pravda,” Literaturnaya Gazeta, September 5, 1973.

6 Robert Kaiser, Russia: The People and the Power, (New York: Washington Square Press, 1984), 399.

Өздөрү жашаган системанын ичинде экөө тең нормалдуу 
жашоону калыптандыра турган жеке инсандын ар-намысын 

урматтоого жана ачык-айкындыкка, адилеттүүлүккө жана 
адамдын укугун коргоого багытталган  пикирге келишти. 

Сахаров тикелей кадамдарды жасачу, а Айтматов өзүнө 
компромисске ыктаган кыйгач жолду эп көргөн.

Джеффри Лилли
Америкадагы жолугушуу
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7 Mirra Ginsburg Papers, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University, Box 1, Folder 1.

Советтер Союзундагы прогрессивдүү жазуучу катары Чыңгыз Айтматов жан 
багып кетүү компромиссинде өзүн бир аз сатып кетти. Кечирээк Айтматов 
өзүнүн жасаган иши үчүн өкүнөт, бирок ошол маалда анын койгон колу 
жазуу эркиндигин ыйгарган жакшы кепилдик болчу. 

***

Советтик окурмандар үчүн «Ак кеме» Советтик Борбор Азиядагы жашоо 
жөнүндө ачуу чындыкты айткан чыгарма эле. Бирок, орус  тилдүү элдик жо-
мокторду которуп жүргөн белгилүү котормочу Гинзбург америкалык рынок 
үчүн бул повесть саясий кат гана эмес, байыркы легендалар менен элдик 
жомоктордун эсебинен коммерциялык потенциалы бар чыгарма экендигин 
сезген. Анын ою боюнча китептин ыгын келтирип сатса, америкалыктардын 
сезимдеринен түнөк тапмак.  

Гинзбург туура кылган: ал китептин котормосун Нью-Йорктогу Crown 
Publishing басмасына жомок түрүндө саткан. Crown Publishing басмасынын 
маркетологдору 11 жаштан 13 жашка чейинки америкалык өспүрүмдөргө ба-
сым жасап жатып, Айтматовдун советтик повестинин универсалдуу: байыр-
кы легендалар менен салттар сакталышы керекпи деген жашыруун сырын, 
пикирин белгилешкен. 

«Ак кемени» эки жыл бою которуп жана редакциялап жатып, Гинзбург аны 
АКШда коммерциялык ийгилик күтөөрүнө ишенген⁷. «Менин жеке оюмда, – 
деп жазат ал 1971-жылда өзүнүн «Crown Publishing» басмасындагы редактору-
на, – китеп мыкты жазылган, анын көркөмдүүлүгү күчтүү, ошондуктан өмүрү 
узун болот». 

Гинзбургдун болжолдогону ишке ашты. Ал которгон чыгарма – Айтматовдун 
америкалык рынок үчүн алгачкы которулган чыгармасы – ийлигиктүү дебют 
болду. Kirkus Reviews гезитинин пикири боюнча, ал 1972-жылдын балдарга 
арналган 100 китептин ичинен эң мыкты китеп деп табылган жана мыкты 
балдар китеби үчүн  Милдред Батчелдер деген зобололуу сыйлыкка татыган.  

***

Айтматов менен баарлашуу Гинзбургдун кызыгуусун ого бетер арттырды. 
Чыгармачыл катмардан чыккан эркин ой жүгүрткөн аялды  коммунисттик 
партиянын лоялдуу мүчөсү болгон жазуучу кантип ушундай ачык-айкын 
прозаны жазганы кызыктырды. Бул эч кимге окшошпогон, диссидент да эмес 
табити назик уникум ким болду экен? Ал жооп издөө үчүн Нью-Йорктогу өзү 
жакшы билген бир кыргызга кайрылат. 

Азамат Алтайга Мирра Гинзбург адис катары мурда да кайрылып жүргөн – 
Орто Азия элдеринин жомокторун которуу мезгилинде  зарылдыгына жара-
ша бир нече жолу баарлашкан. Ошондуктан, ал Алтайдан Айтматов жана «Ак 
кеме» жөнүндө сураганда Алтай жардам берүүгө жан дили менен макулдугун 
берген. Анын суроолору кагазга жазылып келип жатты, ал эми жооптору «Ак 
кеменин» баяндоолоруна толгон жана Кыргызстандагы кырдаал жөнүндө до-
кладдар салынган манилдик конверттерде келди. Алтай Гинзбургга ошону 
менен катар эң кымбат нерсени: «Ак кемедеги» Айтматов сүрөттөгөн өзүнүн 
дүйнөдөгү жетилүү тажрыйбасын дагы кошуп берди. Ал өзүнө көлдү да, тоо-
лордогу дарактарды да, ошону менен катар кыргыз баласы үчүн өзүнүн жети 
атасын билүү эмне себептен маанилүү экендигин дагы камтыган маалымат-
тар эле. 

Бул экөө Айтматов жөнүндө акыркы жаңылыктарды бири-бири менен 
бөлүшүп жатып, өздөрү  жакшы билген ошол адам менен качандыр бир жолу-
гуша алар бекенбиз деп  кыялданышчу. Алар желаргы убагында жаңы пайда 
болгон мүмкүнчүлүктөрдү издей башташты.

Джеффри Лилли
Америкадагы жолугушуу

Биринчи маекте
Ак жол! Устат жөнүндө 
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***

1970-жылдардын башында Азамат Алтай Нью-Йоркто, Куинсте «америкалы-
ктарча» турмуш куруп жашап жаткан. Ал 1967-жылы жапжаңы Форд сатып 
алат, 1972-жылдары Сание экөө 68 000 долларга үй сатып алып, ага бир топ 
жыл бою  жашаган көп кабаттуу үйдөн көчүп чыгышат. Квинстин Флашин-
гиндеги Парсонс-бульварында жайгашкан үч кабаттуу, кызыл кыштан са-
лынган таунхаус Америкадагы этникалык ар түркүн эл жашаган райондо 
жайгашкан эле. 

Бул шаардын четиндеги дем алыш күндөрү чиркөөнүн коңгуроосу угул-
ган жашылдандырылган, тротуарында балдар ойноп чуркаган район эле.  
Көчөнүн жогору жагында окчун жерде эле католиктердин Ыйык Куткаруу-
чу мектеби жана Ыйык Анна чиркөөсү бар болчу. Сырттан караганда гана 
ушундай көрүнгөнү менен, Алтайдын кызыл кыштан салынган үйүнөн бир 
нече миль ары эле индиялык, пакистандык жана тайвандык иммигранттар 
салттуу ирландиялык жана италиялык кварталдарга өзгөчөлүк ыйгарып тур-
чу. Бир нече жылдан соң мечиттер менен индуисттик храмдар чиркөө жана 
синагогалар менен кошуна болуп жайгашып калышат⁸. Алтай да иммигрант 
болгондугуна байланыштуу ал жерге жарашып эле калды. 

Ошол күндөрү Алтай үч жумушта иштөчү, сутканын сегиз саатын Колумби-
янын университетинин Батлер китепканасында, «Азаттык» радиосунун кор-
респонденти болуп иштеген жана 1973-жылдан баштап Библияны кыргыз ти-
лине которгон. 

Жумуштан бош убактында ал Борбор Азия жөнүндө маалымат алууну каала-
ган Гинзбургга окшогон адамдардын өтүнүчтөрүн аткарган. Калган бош убак-
тыларында жашылча-жемиштерди: шабдалы, алма жана сабиз өстүрүп, кел-
ген конокторуна дасторкон жайчу. «Америка – мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү» 
деген түшүнүк Борбор Азиядан келген дыйкан-баланын дилинде чын жүрөк-
төн кабыл алынган. Алтай үчүн: «Тер төгүп иштеген адам жыргалчылыкка 
жетишет» деген турмуштагы девиз эле.

8 Information about the borough of Queens is from http://en.wikipedia.org/wiki/Flushing,_Queens

1-сүрөт: Азамат Алтай 
Колумбия  университетин-
деги мурдагы жетекчиси 
Роберт Карлович менен 
үйдүн короосунда, Нью-Йор-
кто, 1970-жылдар. (Фото 
Роберт Карлович тара-
бынан берилди).

Бирок бул гүлдөп өсүүнүн баасы бар эле. Анын Колумбия университетинде-
ги иши Кыргызстандагы окуялардан кабардар болууга мүмкүнчүлүк берип 
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Иштен кийинки кечтерде көп жылдар бою чогулткан Борбор Азиянын та-
рыхы, адабияты жана маданияты боюнча орточо эсеп менен беш миңдей ти-
зилген  китеп текчелердин арасынан ал конверттен кыргыз элдик музыка жа-
зылган пластинканы алып чыкчу да, фонографка койчу. Эшиктеги кеч түнгө 
айланган сайын, Алтай Борбор Азиянын кылымдык күүлөрүнө өзүн кайрадан 
тоолорго, балалыгы өткөн жайлоолорго алып кеткенге табыштачу. 

Анан ал Айтматовдун китептерин окуучу. Алардын баары китеп текчесинде 
турат, «Жамиладан» «Ак кемеге» чейин. Кабелдик телеберүү, почта жана Ин-
тернет дооруна чейин Айтматовдун чыгармалары анын куткаруучу жалгыз 
медери болчу. Эскерүүлөрү убакыттын өтүшү менен эстен сүрүлүп бараткан 
адам үчүн Айтматовдун аңгемелери  адабий ачык кат эле. Айтматов «Ак ке-
медеги» окуя болгон жер катары Ысык-Көлдү тандаган эмес беле…» Токой 
чарбачылыгындагы лагерь жайгашкан токой, көгүлтүр көл, тоого кеткен ий-
ри-буйру жол – мунун баары Алтайга бала кезинен тааныш болчу. Ал Айт-
матовдун эң алгачкы чыгармаларындагы көлдү сүрөттөгөн саптарды эсинен 
али чыгарбай келет:  

9 Ч.Айтматов, “Делбирим”. I том. 2014-ж. 183-б.

Алардын баары китеп текчесинде турат,  «Жамиладан» «Ак 
кемеге» чейин. Кабелдик телеберүү, почта жана Интернет 
дооруна чейин Айтматовдун чыгармалары анын куткаруучу 
жалгыз медери болчу.  

Биринчи маекте
Ак жол! Устат жөнүндө 

жаңы китептер

турчу, бирок ошону менен катар анын өзүнөн баш тартуусун жана үй-бүлөсү 
менен байланышынын жоктугун такай эске салып турган.  Кээде гана ал 
өзүнүн айылы жөнүндө маалымат алып турган. 1960-жылы ал төрт айлык ал-
машуу программасы менен Кошмо Штаттарына келген кыргыз киши менен 
таанышыптыр. Жолдош Жусаев кыргыздарга мүнөздүү ак көңүлдүүлүк жайы 
бар адам экен. Алтайдай эле Жусаев дагы Ысык-Көл облусунан эле, ал кайра 
кайтканда Алтайдын саламын атасына айта бармак болот.  

Алтай бул кырдаалда атасы менен байланышуу мүмкүнчүлүгүн көрөт. Эгерде 
Жусаев анын атасын тапса, Советтер атасына аны көрүү үчүн мүмкүнчүлүк 
бериши ыктымал эле. Бул Борбор Азия үчүн советтик «кара тизмеде» жүргөн 
аты чыккан Алтайга байланыштуу болгону үчүн   өтө кооптуу иш болчу.  Бир 
аздан кийин Жусаев кат жазат. Ал Корумдуга 1965-жылы барат да, Алтайдын 
атасынын инисинин уулу Бекбоону жолуктурат. Ал Алтайды АКШда көргөн-
дүгүн жана Алтайдын катын атасына берүү керектигин айтканда Бекбоо Жу-
саевди катуу кагып коет. «Биздин Кудайберген аттуу тууганыбыз жок. (Азамат 
Алтай деген Америкага барганда алган аты. Азан айтылгандагы аты Кудай-
берген Кожомбердиев). Биз аны билбейбиз» - дейт Бекбоо үйүнө киргизбей.  

Айласы алты кеткен Жусаев айылдан Алтайдын үйүнө алып бара турган ки-
шини издөөнү эп көрөт. Акыр-аягында ага Кожомберди Теке уулу (Теке – Аза-
мат Алтайдын атасы) бир нече жыл мурда көзү өтүп кеткендигин айтышат. 
Бул кабар Алтайга жеткенде ал терең кайгыга батат. Ал атасын өмүрүнүн 
аягына чейин куугунтукталган уулунун тагдырына күйүп жүрүп өткөн жал-
гыз адам катары сар-санаага баткандыгын көз алдына элестетет. АКШда ка-
лып калып, Алтай өзүнүн уулдук милдетин аткарбады жана атасын ислам 
салты боюнча көмө албады. 

***

Кайгынын тереңине баткан Алтай Курандын дубаларын окуп, өзүнүн бөл-
мөсүндө кайрат Анан ал Айтматовдун китептерин окуучу.

Джеффри Лилли
Америкадагы жолугушуу
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«Ак чалгын көк толкундар жабалактап бирин бири кубалап келип, 
сары кумдуу жээкке жабылат. Күн тоону ашып баратканга л жээкте-
ги келбети тамылжып турат. Көлүдн наркы бетиндеги көгүлтүр му-
нарыктан тоолордун карааны көрүнөт. Төбөсүн боз чалып, булуттуу 
сыяктанат⁹».  

Бул Айтматовдун каармандары эле: теги белгисиз Данияр менен качып ке-
тип, салтты бузган көз карандысыз Жамила жана Айтматов сезими дүрбөлөң 
түшкөн адам катары сүрөттөгөндөгөнгө бел байлаган, Совет өкмөтүнүн көз 
карашында дезертир саналган Ысмайыл. Ага көп жолу Советтер Союзунда 
нон-грат (келиши жактырылбаган) адамдыгын, Ысмайылдай эле жада калса 
ата-энесинин аркы дүйнөгө узашына катышканга укугу жок бир шордуу экен-
дигин көп жолу эстетип турушкан. Ошого карабастан, бул дүйнөдө салтты ча-
нып кеткен адамды каарман кылган, саткындын адамдыгын көрсөтө алган 
Айтматов бар эле. 

Башка кыргыздар Алтайды адам катарынан чыгарып койгон учурда Айтма-
товдун прозасы жубатуучу, арка-бел болчу. «Чыңгыз – адилет адам, – дечү 
өзүнө Алтай. – Ал коркпойт».¹⁰

***

Ошол эле убакытта, 1973-жылдары Фрунзеде, ишине кетип баратып дайыма  
Айтматов Бейшеналиеванын күндөн күнгө алдан тайып баратканын көрүп, 
жан дүйнөсү эңшерилчү. Бейшеналиева Айтматовдун ал үчүн азап чеккен 
абалын карап туруп, мен жок болгондо кантээр экен деп түйшөлчү. Бир жолу 
ал терезеден Айтматовдун дарбазага жөлөнүп, ийиндери титиреп, өксүп, бе-
тин басып турганын көрүп калат. «Менсиз бул кантээр экен?»¹¹ - деп өзүнө 
суроо салат. 

Бүбүсара Бейшеналиева 1973-жылдын 10-майында дүйнөдөн өтөт. Айтматов 
аны менен Мамлекеттик Опералык Театрдагы коштошууда уят-сыйытты 
жыйып коюп ачык эле буркурап ыйлап коштошот.  «Эл кайдан билсин, Бүбү-
сараны жоготуп жатып мен өзүмдү жоготкондой эле болдум¹²», - дейт ал ке-
чирээк.  Жанында отурган партиялык атка минерлер анын өзүн кармай албай 
боздогонун жактырышпай, залдан чыгарып салууну сунушташкан. «Аялы, 
үй-бүлөсү бар» - деп текеберленип кеп кылышып жатты алар. 

Бул мындайча айтканда, Айтматов терең кайгыга чөмүлүп, бели майышып 
турса да, партиялык атка минерлер ага асылганын койбоду. 

***

Чыңгыз Айтматов расмий чектөөлөргө карабастан тайманбаган ойлорду 
камтыган чыгармаларын жарата берди. «Ак кемеден» соң алгачкы «Фудзия-
мада кадыр түн» пьесасын жазды. Казак драматургу Калтай Мухамеджанов 
менен биргелешип жазган «Фудзиямада кадыр түн»  эмгеги Сталиндин жетек-
чилигинин айынан пайда болгон параноянын Экинчи Дүйнөлүк согуштан он 
жыл өткөндөн кийин жаратылышта эс алууга чогулган төрт кыргызга чей-
ин жеткендигинин бетин ачат. Пьесанын аталышы япон салтынан аталган, 
анда ар бир буддист өмүрүндө кеминде бир жолу Фудзиямага чыгып, өзүнүн 
күнөөлөрүнөн арылышы керек.  

«Чыңгыз – адилет адам, – дечү өзүнө Алтай. – Ал коркпойт».

10 Interview with Beksultan Jakiev, June 17, 2013. 

11 Mambetalieva, Neyuteryannie Pisma ili Razgovor na Dzherjinke, 151. 

12 Aitmatov: Sobranie Sochinenii v Semi Tomakh, v. 6, 546. 
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13 Michael Parks, “Kyrgyzia gets low mark for ideology,” The Baltimore Sun, July 3, 1973.

 2-сүрөт: Чыңгыз Айтма-
тов иш бөлмөсүндө 1972-
жылы, бул болжолу менен 
«Фудзиямада кадыр түн» 
пьесасын жазуу үстүндө 
(Кыргыз Республикасынын 
Борбордук мамлекеттик 
архиви)  

Пьесадагы драмалык чыңалууну чогулган теңтуштардын арасында мугалими 
Айша апанын болушу жана анын Сабыр деген досунун тагдыры жөнүндө су-
роо бериши күчөтөт. Ал – адамдардын коллективдик ыйманы, метафоралык 
тоо, анын көзүнчө адамдар Сабырдын көзүн ким тазалаткандыгын, Айша апа-
нын көзүнчө Советтик аскер бийлигине анын пацифисттик поэма жазганды-
гын ким айтып барып да, ким сатып кеткендигин талкуулашат. 

Чыгармаларында каармандарына Советтик коомдогу жогорку деп эсептелген 
– агроном, профессор, журналист жана мугалим даражаларын ыйгарып коюп, 
Айтматов социалдык абал адеп-ахлактык жана этикалык баалуулуктарга кар-
шы келээрин көрсөткөн, бул деген адам коммунисттик партиянын тепкичин-
де канчалык жогору болсо, өзүнүн даражасын ошончолук түшүрүп алышы 
мүмкүн экендигин белгилеген. Зирек окурман Айтматовдун каарманынын: 
«Адамзатты куткаруунун универсалдуу схемасына киришээрден мурда ый-
ман алдында пакиза болуу зарыл» деген сөзүн айтуусу менен автор Советтик 
коммунизмдин эки жүздүү жаратылышын аныктайт. Башкача айтканда, 
адеп-ахлактык жактан куру жалак калган Советтер Союзу дүйнө жүзүнө рево-
люция жасоо аркылуу кайсы бети менен өзүнүн моделин жайылтат? 

Айтматов Фудзияманы ыйык жер катары көрө алган, ал эми ошол мезгилде-
ги Кыргызстандын Коммунисттик партиясынын башчысы Усубалиев баш-
кача ойдо эле. Ал ондогон жылдар бою Айтматовду жардан кулатууга ара-
кет кылган. Анын жетекчилиги астындагы Кыргыз коммунисттик партиясы 
1964-жылдан баштап, ал Ленин атындагы премияны алгандан кийин бир да 
китебин кыргыз тилинде чыгарууга мүмкүнчүлүк берген эмес. 

1973-жылдын июль айында Усубалиев жазуучуга дагы бир чабуул жасады. 
Кыргызстан партиясынын атка минерлерине кайрылуусунда ал жазуучулар 
менен акындарды антироссиялык жана антисоветтик маанайга карата ре-
спубликадагы кооптуу көз караштарга шыкак берип жатат деп сынга алган.  
Усубалиев Айтматовдун атын ачык атабаса да, атаандашын «тоолук көз ка-
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рашты тумар туткан» жана өткөн учурду даңктаган жазуучулардын катарын-
да көрүп кескин сын айткан. Ал жазуучуларды тоолорду «адамдарга катуу та-
асир берген» наркотик катары сүрөттөгөндөр катары каралаган¹⁴. Андан соң 
Коммунисттик партиянын башчысы Советтик коммунисттик партияны жана 
Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасындагы социалдык прогрессти 
түзүүдө жазуучуларды жана акындарды орус элин  даңктоого үндөгөн эски 
идеологиялык репликасын таштайт. 

Мындай акылсыздыктын алдында Айтматов өткөн мезгилдин чыккынчылы-
гынын бетин ачууну максат кылып, ошого көшөрөт. Жазуучулук ал үчүн 
дайыма жекече, аялуу тема эле. «Ак кемедеги» атасыз жетим баланын баяны 
болсун, «Бетме беттеги» же «Саманчынын жолу» чыгармаларындагы аял ка-
армандар болсун. Атасынын өлүмү жөнүндө суроого жооп издөө аракетинде 
– советтик коомдун кандуу репрессия үчүн моюнга албаган күнөөсүн айыптоо 
катары Айтматов «Фудзиямада кадыр түндү» жазат.  

Анткени, сыртынан атагы таш жарган жазуучу көрүнсө да, ал жан дүйнөсү 
жабыркаган, сезимтал бала бойдон  кала берген. «Бул жерде, Жер шарында 
– биз убактылуу жашоочуларбыз», - дейт ал Фрунзеге 1974-жылы батыштан 
келген корреспонденттерге. «Тоодо алсыз байчечекейлер өсүшөт. Адамдар 
аларды үзүшөт да, шаарга алып келишет. Үзүлгөн гүлдөр мага башын жерге 
салган оорукчан наристелерди эске салат. Мындайча айтканда гүлдөрдү кы-
руу. Бул арзыбаган нерсе көрүнөт, бирок бул абдан орчундуу болушу мүмкүн. 
Адам мына ушундай майда нерселерден өсөт¹⁴». 

«Фудзиямада кадыр түн» актыкты, адилеттүүлүктү тирилтүү, «чындыкты 
коргоо үчүн баррикада» куру боюнча Айтматовдун миссиясынын уландысы 
эле. Пьесаны өткөрүштү, аны үчүн Айтматов казак партиясынын көрүнүктүү 
жетекчиси Динмухамед Кунаевге кайрылып, Советтер жетекчилигине, анын 
ичинде балким, Леонид Брежневге айтышын өтүнгөн деген кеп бар. ¹⁶ 

***

Эгерде АКШда мындай мүмкүнчүлүккө ээ театр болсо, анан да америкалык-со-
веттик мамиленин жакшырышын пайдаланганга мүмкүнчүлүк болсо, аны 
«Arena Stage» труппасы гана пайдалана алмак. 1970-жылдары «Arena Stage» 
Колумбия округундагы Вашингтондо өзүн алдыңкы театралдык компания ка-
тары көрсөтө алды. Айына кеминде бир шоу коюп жатып, ал саясий туруктуу 
Вашингтон шаарынын сүймөнчүгүнө айланды. Бул «кансыз согуштун душ-
мандарына» да тийиштүү эле, ал эми маданият боюнча советтик атташенин 
аялы «Arena Stage» койгон чыгармаларына көз жашын көл кылып төкчү деп 
айтылат¹⁷.   

Мындай реакция желаргы доорундагы келечеги жаркын болгон «Аренанын»  
эл аралык ишине жакшы жышаана болчу. 1973-жылы Мамлекеттик депар-
тамент тарабынан америкалык пьесаларды Советтер Союзунда коюу боюнча 
инновациялык маданий алмашуу үчүн Arena Stage тандалып алынган. 

Arena Stage труппасынын «Салыштырмалуу артыкчылыгына» анын «Россия-
нын байланышы» болду. Жыйырма жыл бою пьеса коюп келген театралдык 
компанияны Корнель университетинде орус тили жана адабияты боюнча ба-
раандуу окумуштуу  Зельда Фичандлер жетектеген. Ал эми 1920-жылдары үй-

14 “Soviet Writer, Though Critical, is favored,” The New York Times, June 4, 1974.

15 “Writer in Soviet Union Defends Suicide of Story’s Hero,” The New York Times, July 29, 1970.

16 Kazakh/Kirghiz Studies Bulletin, Central Asia Studies Program, The University of Washington, accessed October 4, 2007, 3, http://depts.

washington.edu/centasia/Kyrgyzbulletin.htm

17 Zelda Fichandler Papers, Collection #C0010, Special Collections and Archives, George Mason University Libraries, folder 4.
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бүлөсү менен АКШга эммиграциялаган труппанын директору Алан Шнайдер 
Россияда төрөлгөн орус тилдүү адам эле. Анын жетекчилиги менен коюлган 
Чеховдун пьесалары театрдын таянычы саналчу.

Өнүгүү болуп жатты. «Arena Stage» Россияда, 20-кылымдын башында иштелип 
чыккан Станиславскийдин методун тандаган, анда актерлор өзүнүн каарма-
нынын эмоционалдык жашоосуна толугу менен «сүңгүп кирип» кетиши та-
лап кылынчу. Ак көңүл, терең ойчул Фичандлер Станиславскийдин методун 
«адамдын жан дүйнөсүн жана анын татаалдыгын билгендик» деп баа берген-
ди жакшы көрчү¹⁹. 

Колумбия округундагы Вашингтондун театралдык компаниясы Советтер Со-
юзунда 1973-жылы октябрь айы үчүн өзүнүн репертуарынан эки спектакл-
ды: Нью-Хемпшир шаарчасындагы жашоо жана өлүм жөнүндө Торнтон Уай-
лдердин куйкумдуу курч «Биздин шаар» жана Американын түштүгүндөгү 
1920-жылдардагы интеллектуалдык эркиндикти коргоо жөнүндө чыр-чатак-
туу «Бороон сепсең» пьесасын даярдады. 29-сентябрда труппанын 68 мүчөсүн 
- актерлор, режиссерлордун, визажисттердин, жарык берүүчүлөрдүн жана үн 
операторлорунун командасын Даллас аэропортундагы «Trans World Airways» 
самолетуна отургузушат. Самолеттун жүк салуучу бөлүгүнө 10 тонна декора-
ция, костюмдар жана реквизиттер, ошондой эле капасында ары-бери секир-
ген маймыл да салынган. Ооба, «Arena Stage» труппасынын орус уюштуруу-
чусунун сөзү боюнча, орустардын бардык «маймылдарынын колу бош эмес 
жана иши көп» болгондугуна байланыштуу, «Бороон сепсең» үчүн реквизит 
катары өзүнүн маймылын алып барганга мажбур болгон. 

Москва, Ленинграддагы кечелер дүркүрөгөн аншлаг менен өтүп, 14 кеченин 
билети сатылып кетти. Рецензенттер «Биздин шаардан» акыл-эстен адаша 
түштү окшойт.  «Ал кайсы бир жалпы аккордго тийип кеткендей болду», - деп 
жазды  Вера Марецкая  «Литературный газетага». «Ал жөнөкөй, бирок өтө че-
берчилик жөндөм менен бизге, жалпы баарыбыздын тагдырыбыз жөнүндө 
айтып берди»²⁰. Сахнада америкалык  жана россиялык актерлор түшкү тама-
гы, окуялары жана арак-шарабы менен бөлүшүп жатышты. Америкалыктар 
үйлөрүнө кайтышты, бирок алардын эсинен ээ-жаа бербеген жаш режиссер 
Олег Табаковдун коштошуу сөздөрү кете койбоду. Табаков «Арена» жана «Со-
временниктин» чогулган жамаатынын алдында «Россияда сүрөткерлер эч 
нерсе кыла алышпайт; бир гана саясатчылардын колунан келет», - деген эле. 
– «Бирок сүрөткерлер эмне жасашты көрсөтө алышат».²¹

***

Эки жыл өткөндөн кийин Зелда Фичандлер «Фудзиямадагы кадыр түндүн» 
көчүрмөсүн алып – пьесаны америкалык сахнага даярдоо үчүн сүйлөмдөрүн 
кыскартып, керексиз кайталанмаларын алып салып же le mot juste (ылайы-
ктуу сөздөрдөн) кошуп чыкты. Кызыл, жашыл жана боз карандаш менен сы-
зылган белгилер сценарийдин барактары боюнча өйдө-ылдый секирип турду. 
Фичандлер пьесанын баяндоо линиясы тууралуу өзүнүн пикирин жазып жа-
тып, Айтматовдун каармандарына окшогон, өзүнүн турмушунан алынган дал 
келүүлөрдү, дал ушундай туңгуюкка кабылган учурларын, дүрбөлөң мезгил 
жөнүндө жерлерин белгилеп кетип жатты.  

Уотергейт чатагынын кесепетин жана ЦРУнун чет өлкөлүк өкмөттөрдү 
төңкөрүү боюнча Капитолийдеги жашырын иштери жөнүндөгү чатагына 

18 Fichandler Papers, Collection #C0010, Special Collections and Archives, George Mason University Libraries, folder 4.

19 Fichandler Papers, Collection #C0010, Special Collections and Archives, George Mason University Libraries, folder 4.

20 Alan Schneider, “We opened in Moscow, then on to. . .”, The New York Times, November 18, 1973. Section 2. 1.
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алып келген американын саясатынын бардык оош-кыйышын көрүп туруп, 
Фичандлер пьеса универсалдуу мүнөзгө ээ деп эсептеген: «Бул пьеса бизге көп 
нерсени айтып берет, мына азыр жана ушул жерден», - деп жазылды жарна-
мага.  «Бул жерде, улуттун борборунда, азыркы учурдагы абийир  дилеммасы-
нын кагылышы болуп жатат». 

Arena Stage, Олег Табаковдун сөзүн жүрөккө өтө эле жакын кабыл алгандай 
туюлду. Аныгында, 1973-жылы Москвада «Современник» театры «Фудзияма-
дагы кадыр түндү» коюп жатканда көргөндөгү чыккынчылык, абийирсиздик 
жана этикалык коркоктук темасы Фичандлер менен Шнайдерди биротоло 
чырмап алган эле, бул аларды пьесаны Вашингтондо, Колумбия округунда 
койгонго ынандырган болчу.

Бирок Фичандлер Arena Stage декорациянын долбоорлоо жагын жакшы алып 
барат деп ойлогон. «Совремменник» театры койгондой, психоаналитиктер-
дин топторунун жардамына окшотуп, пьесаны тегеректеп ойнобой, Arena 
Stage спектаклди тоонун антуражында койду. Сахнанын четтерин театрал-
дык сүрөтчү Минг Чо Ли боз үйдү курчаган тоолор менен тосуп чыкты. Тоо, 
каармандар үчүн жасалган, айыл жеринде эс алууга чыккан адамдар отур-
гансыган бурчтар, жараңкалар менен бирге сценанын ортосунан улам жо-
горулап көтөрүлүп баратты. Эркек  каармандар көптөгөн ортоазиялык баш 
кийимдерди, анын ичинде тебетейлерди жана кыргыздын улуттук шуштугуй 
калпагын кийишкен. 

***

21 Schneider, “We opened in Moscow, then on to. . .” Section 2. P. 1.

...ал Фичандлерге Колумбия университетинен бирөөнү 
тапканын, «өлкөдөгү көп кыргыздардын бири 

экенин» билдирди.

1975-жылдын майында Фричандлердин репетициялык графиги жыш эле, 
спектаклдер июнь айына белгиленип жаткан. Көңүл бура турган – маселен 
Сабырдын пацифисттик поэмасын кыргыз тилине которуу маселеси өңдүү 
майда деталдар да бар болчу. Фичандлер билеттин афишасына кыргызча вер-
сиясын жайгаштыргысы келген, бирок анын колунда орусча жана англисче 
версиялары гана бар эле.  Arena Stage труппасынын коомчулук жана басма сөз 
боюнча адиси Элтон Миллердин кыжыры кайнап турду: орус тилине котор-
гон башка иш, ал эми кыргыз тилин билген адамды кайдан тапмак?

Байланыштарды пайдаланып, анын ичинде мүмкүн Мирра Гинзбург да бар-
дыр, Миллер бир адамды тапты. Нью-Йоркто Азамат Алтай менен жолугушуп, 
ал Фичандлерге Колумбия университетинен бирөөнү тапканын, «өлкөдөгү 
көп кыргыздардын бири экенин» билдирди. Алтай мындай өтүнүчкө тез эле 
макул болуп, өзүнүн китепканасынан адабий журналдын акыркы номерин 
таап, андагы ырларды кыргыз тилине которо салды. «Arena Stage» ага компен-
сация катары акысыз билеттерди сунуш кылганда, Алтай анын ордуна пьеса-
ны көрүп кетүүгө Айтматовдун өзүн  театрга, Вашингтонго чакырууну сунуш 
кылды. 

Желаргыга мындан да көбүрөөк таасир этүү мүмкүнчүлүгүн көрүп турган  
Arena Stage АКШнын Мамдепартаментин АКШ менен СССРдин ортосундагы 
маданий алмашуунун алкагында Айтматовду чакырууга көндүрдү. Айтматов 
АКШнын визасын алды, ал эми Советтер өкмөтү көрүнүп тургандай, ортодогу 
мамилелердин жылуулап бараткан мезгилинде Айтматовдун бул саякатына 
каршы болгон жок.
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Айтматов Мирра Гинзбурггка өзүнүн 1975-жылдын 24-июнунда Вашингтонго, 
Колумбия округуна келе тургандыгы жөнүндө кыскача билдирүү жазды. Аны 
чечмелей келгенде, ал жолдон калтырган себептер жөнүндө, мүмкүн Сахаров-
дун жазгандарына кол коюусу тоскоолдук кылды дегендей жазыптыр.

“Дүйнөнүн булуң-бурчунда, ар кандай саясий системада  жашаган адамдар, 
экинчи бир адамдын башынан өтүп жаткан кырдаалды жана күндөлүк түзүл-
гөн бардык татаалдыкты түшүнө беришпейт”. Бирок өткөндү талкуулоо ошо 
бойдон кала берди. Айтматов Американын босогосуна жакындап калган. 
“Американын эли менен таанышуу үчүн океанды кесип өтүү, бул мен үчүн 
чоң окуя”, - деп жазды ал. ²³

***

1975-жылдын июнь айындагы баяндамалар «Arena Stage» труппасындагы “Фу-
дзиямадагы кадыр түндүн” коюлушун абдан жогору баалап жатышты. Фичан-
длердин режиссурасы, Минг Чо Линин тоо курчаган сахнасы жана дизайны 
америкалык көрүүчүнү  экзотикалык жерге алып түштү²⁴. “Newsweek Фичанд-
лердин” “жакшы коюлган,  эң мыкты ойнолгон пьесасы” “провокациялык ма-
даний окуя” сыяктуу деп белгилесе, «The Washington Post» Фичандлерди “пье-
санын ички ритмин, андагы турмушту” таба алгандыгы менен куттуктады²⁵.   

Фичандлер айымдын өзү жакшы пикирлерге таң калды. “Мен деле кимдир 
бирөө келет деп ойлогон эмес элем”, - деп эскерет ал интерьвюсунда көп жыл-
дардан кийин. “Биринчи актыда эч нерсе болуп өтпөйт, баары жайма-жай 
сүйлөшүп, жумуртка, жашылча-жемиштерди кесип жеп отурушат. Бирок ау-
дитория өз ичинде жекелик, моралдык, сырдуулук, жан-дүйнө тажрыйбасын 
сезип турду. Бул алардын дем алып жатканынан байкалып жатты. Шырп эт-
кен добуш чыкпады.  Көрүүчүлөрдүн реакциясы ушундай болгон эле²⁶”. 

Айтматов 4-июлдагы коюлушунда залда отурду. Анын колунда Алтай кыргы-
зчага которгон, тышындагы көрүнүктүү жерге “Сабырдын каргашалуу поэма-
сы” жайгаштырылган “Фудзиямадагы кадыр түндүн” билети бар эле. Көп өтпөй 
“Arena Stage”де дал өзү ойлогондой оюндун коюлушу жүрө баштады. Америка-
лык труппа кансыз согуш жүрүп жатканда, анын оюн туя алган болчу.

Оюндун аягында Айтматовдун өзү, актёрлордун изи менен сценага чыга кел-
ди. Көрүүчүлөр тура калып кол чаап турушту. Ал көпчүлүк менен бирге кол 
чабышып, ыраазычылык менен «Рахмат» деп жатты. Сахнанын ортосундагы, 
тоо этегинде  эс алуу үчүн коюлган текчеде Айтматов ар бир актёрду кучактап 
чыкты²⁷. 

Ошол учурда Американын басма сөзүнүн көңүлү Александр Солженициндин 
Америкага келишине бурулуп турган, ал Советтер Союзунан куулуп чыкккан-
дан кийинки жылдын башында, айрым америкалык байкоочулар Советтер 
Союзунун ичинде Айтматовдун кадыры өсө баштаганын байкагандай болуш-
кан. “Newsweek” пьеса тууралуу баяндамасында Советтер Союзунда кыргыз 
жазуучусунун таасири арткандыгын белгилеген²⁸.

Аныгында, Солженицын жана Бродский өңдүү диссидент жазуучулар Аме-
рикага дайыма күчтүү таасир берип келсе, ал эми Айтматов өңдүү авторлор 

22 Fichandler Papers, Collection #C0010, Special Collections and Archives, George Mason University Libraries, folder 4.

23 Mirra Ginsburg Papers, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University, Box 1, Folder 1.

24 Jack Kroll, “Ascent and Dissent,” Newsweek, June 30, 1975, 44.

25 Richard Coe, “An Absorbing ‘Ascent,’” The Washington Post, June 5, 1975, C1.

26 Interview with Zelda Fichandler, January 12, 2015.
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көңүл бурууга татыктуу экенин түшүнүү да өсүп бараткан. “Washington Post” 
газетасынын Москвадагы кабарчысы Питер Оснос бир нече макалаларында, 
анын ичинде «Дайыма окулуучу жазуучулар» деген макаласында бул маанай-
ды колдоп чыкты. Ал Айтматовду СССРдеги цензура менен «өз үстөлү жана өз 
аң сезими менен» күрөшүп жаткан жазуучулардын контексинде эсине алат²⁹

***

Төртүнчү күнү, 17-июлда, советтик жана  америкалык космикалык корабл-
дар жерден 100 миль бийиктикте, өзүнүн тарыхый биригүүсүнө даярданып 
жатканда, Азамат Алтай жумуш күнүн Метрополитен-операда Чоң театр кой-
гон «Борис Годуновду» ойнолуп жатканы тууралуу окуудан баштады. Баяндоо 
“The New York Times” Чоң театр өткөн жумаларда койгон көрсөтүүлөрүн жа-
зып чыккан баяндамасына окшош болчу. Иш жүзүндө Чоң театрдын Метро-
политен-операдагы резиденциясы дээрлик бир ай бою – актёрлордун нукура 
оюну, эң мыкты оркестр жана чыгаан режиссура деген баяндамаларды кайта-
латып турду. 

Бирок Азаматтын бүркүттүкүндөй алгыр көзү бир кырдаалды дароо баамда-
ды: жаңы Борис Годунов «Тибетке жакын турган советтик Орто Азия респу-
бликасынан, Кыргыз Республикасынан келген, «чыгыш» адамы эле. Кыргыз 
адамынын кулк-мүнөзүн жана адатын жакшы билген Алтай өзүнүн мекен-
дешинин – бас ырчы Болот Миңжылкыевдин изине түшүп – ал жайгашкан 
мейманканага жөнөдү. Кире бериштен ал Болот Миңжылкыевдин номерине 
телефон чалды. 

«Мен, тагдырдын тамашасы менен башка жерде жашап калган кыргызмын - 
деп тааныштырды өзүн Алтай. - Мен Колумбия университетинде иштейм жана 
сиз менен таанышкым келет».

«Мен дагы кыргызмын агай» - деп ийкем жооп берди 35 жаштагы  опера ырчы-
сы, Алтайга урмат менен агай деп кайрылып. «Беш мүнөт бериңиз».

27 Don Shirley, “Aitmatov: An Ascent at Arena,” The Washington Post, June 30, 1975.

28 Jack Kroll, “Ascent and Dissent,” 44.

29 Peter Osnos, “There’s More to Russia than Americans Recognize; The Russia Americans Ignore,” The Washington Post, June 19, 1977.

30 “A New Boris Exemplifies Individuality at Bolshoi,” The New York Times, July 17, 1975.

«Менин туугандарыма билет тапкыла, же болбосо 
ырдабайм» деп талап кылды. 

Чоң театрдын чоң труппасына америкалык жарандар менен жолугушууга ка-
туу тыюу салынса дагы, эркиндикти сүйгөн Болот Миңжылкыев холлдо тур-
ган КГБнын кызматкерине көңүл буруп да койбостон, Алтай менен бирге чыга 
келди. Ал аларды көзгө илбей койгондугунун себеби, бүткүл дүйнөгө тааны-
мал опера ырчысы болгондугунан эмес эле, ал үчүн кайда жүрбөсүн кыргыз 
– кандаш тууганы болчу. 

Бул окуяга чейин бир нече жумалар мурда, Вашингтондо, Колумбия округунда 
Миңжылкыев чуу салып, эгерде Германиядан келген эки кыргызга орун таап 
беришпесе, таптакыр сценага чыкпай кое турганын айткан. Билет калбай кал-
ганын айтышканда, кыргыз ырчысы башындагы паригин жулуп алып, грим-
денген үстөлүнөн тура калып жөнөгөн. «Менин туугандарыма билет тапкы-
ла, же болбосо ырдабайм» деп талап кылган. Спектакль эми жаңы башталып 
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жатканда, айласы кетип ызы-чуу түшкөн театрдын администрациясы бир 
гана орунду – президенттин балконун сунуш кылган. Ариясын аткарып бол-
гон Миңжылкыев адегенде  балкондо отургандарга, андан кийин көрүүчүлөр-
гө таазим кылган. Америкалык көрүүчүлөр президент да келип калганбы де-
ген ойдо, балконго бурулушуп кол чаап жиберишкен. Ошентип, Миңжылкыев 
катардагы кыргыздарды элитага айлантып жиберген эле³¹.

Алтайдын үйүндөгү кечки сый тамакта, Миңжылкыев менен Алтай түбү бир-
ге, Ысык-Көл облусунан экендиктери, 1971-жылы көз жумган Саякбай Карала-
ев жөнүндө, албетте экөө тең жакшы көргөн кымыз жөнүндө кызуу сүйлөшүп 
отурушту. Миңжылкыев Алтайга Чоң Театрдын операсы Нью-Йорктун гезит-
теринин сынына кабылган эки солистти, 15-июлда, дал ырдап чыгаар алдын-
да Москвага кайра чакыртып алгандары жөнүндө айтып берди.    

Алтай менен жолугушкандан бир нече күн өткөндөн кийин КГБнын полков-
ниги Миңжылкыевге чет элдиктер менен санкциясыз байланышканы жөнүн-
дө эскертүү берди. 

«Болот, эгерде биздин душмандарды көрсөң, аларга жакындаба», - деди пол-
ковник. 

«Эгерде Иванов кетсе, анын ордун Петров ээлей берет», - деген жообун айтты 
Миңжылкыев. «Бирок биз кыргыздар аз элбиз, эгерде бир-бирибизге колдоо 
көрсөтпөсөк бул дүйнөдөн жок болобуз». ³²

***

Миңжылкыев менен түштөнүү маалында сүйлөшүп жатканда Алтайга Мирра 
Гинзбург чалды. «Чыңгыз Төрөкулович Сиз жөнүндө сурап жатат», - деди ал. 
«Мына анын мейманканадагы номери».

Айтматовдун Алтайга таасирин, Гинзбург менен Алтайдын өздөрүнүн жан 
дүйнөсүндө өстүрүшкөн үрөнгө, ошондой эле Алтайдын  Arena Stage менен 
Чыңгыз Айтматовду чакыруу боюнча кызматташтыгына тиешелүү десе болор 
эле. Бирок  Айтматовдун Алтай менен жолугушууну каалагандыгы Миңжыл-
кыев КГБнын полковнигине түшүндүргөндөй Кыргызстандагы куугунтук-
ка алынган эң башкы диссидент менен жолугушууну көздөгөндүгү, кыргыз 
элинин бир болуусуна умтулуусу болчу.  Аны эңсеген кыргыз каны, партияга 
берилгендикке караганда алда канча күчтүү эле. Айтматов баарынан мурда 
Алтай жөнүндө ондогон жылдар мурда өзүнүн насаатчысы, кыргыз элинин 
чыныгы досу, окумуштуу культуролог жана Орто Азиянын тарыхынын билер-
маны Ауэзовдон, Ауэзов Алтай менен 1959-жылы Нью-Йоркто жолуккандан 
кийин  уккан болушу керек.  

Андан  бери он алты жыл өткөндөн кийин, Азамат Алтай Ортоазиянын дагы 
бир легендасына жолугууга мүмкүндүк алып отурат. Айтматов менен теле-
фондон кыска сүйлөшкөндөн кийин Алтай өзүндөгү Айтматовдун китептерин 
алып, машинага жүктөдү.  Алтай үчүн бул китептер анын жеке турмушунун 
коштоочусу эле, мына ошентип, алар анын ээси менен жолугушууга татыктуу 
болчу. Ал, Сания жана Миңжылкыев мейманкананы көздөй сызып жөнөштү. 

Айтматов менен жолугушуудагы ар кандай чочуркагандык, ал экөө мейманка-
нанын холлунда кучакташа көрүшкөндөн кийин дароо таркады. Андан кийин 
алар карап турган КГБнын кызматкерлерин жандап өтүп, Айтматовдун бөл-
мөсүнө өтүштү, аларды уулу Санжар күтүп турган эле. Сания, Миңжылкыев 
жана Санжар орус, алтай жана «айтматовдун»  тилдеринде сүйлөшүп жатыш-
кан болсо, кансыз согуш экиге бөлгөн, бирок кыргыз маданиятын сактоону ка-

31 Азамат Алтай, «Азаттык Менен Демократиянын Жарчасы», 127.

32 Азамат Алтай, «Азаттык Менен Демократиянын Жарчасы», 126-127.
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алагандыгы менен максатташ эки инсан өздөрүнүн эне тилинде кызуу сүй-
лөшүп жатышты. 

Ошол күндүн таң эртесинде болуп өткөн бул сцена өзүнчө бир кайталангыс  
драмалык окуялардын жердеги көрүнүшү сыяктуу эле. Нью-Йорк убактысы 
боюнча түш жарым болгондо Атлантика океанынын үстүндө, Португалиянын 
батыш тарабынан 620 миль аралыкта Апполлон менен Союз бирикти. «Кан-
сыз согуштун» атаандаштарынын үч жылдык биргелешип иштөөсүнүн на-
тыйжасында советтик космонавт Алексей Леонов америкалык астронавт Том 
Стаффордду люк аркылуу кол кармашып куттуктады. Президент Форд жана 
Башкы катчы Брежнев экипаждарга куттуктоо сөздөрүн жөнөтүштү. 

Айтматов  күндүн башталышында бул биригүүнү америкалык жазуучу Курт 
Воннегут менен биргеликте түз эфирден карап отурду. Жолугушуу Айтматов-
дун Советтер Союзунун өкүлү катары бирден-бир расмий милдети болчу. Бул 
эки жазуучу өлкөлөр ортосундагы акыркы биригүү нацисттик Германия ка-
питуляция болгондон кийин,  америкалык жана советтик солдаттар Эльба да-
рыясынын кезигишкенин талкуулашты. Ошол учурда туткунда болгон Аме-
риканын мурдагы солдаты катары Воннегут аны советтик солдаттар лагерден 
кантип куткарышканын айтып берди.

Анын көз алдында болуп жаткан пьесасынын дебюту жана космостук кора-
блдердин биригүүсү, ошондо Айтматовду эки өлкө «боксердук тирешүүдөн» 
кайтып, ал күндөргө башы менен кирүү зарылдыгын айтууга түрткөн эле. 
Космикалык биригүү мындай кызматташтык өз ара аракеттенүүнүн башка 
тармактарына да жайылса деген үмүттү жандандырган жалпы ийгилик бол-
чу. «Космосто болгон окуялар, - деди ал, - биздин бардыгыбыздын көз алдыбы-
зда болуп жатат жана биздин эмнеге жөндөмдүү экенибизди көрсөтүүдө³⁴».

Ошол кечте Айтматовдун мейманканадагы номеринде бир башкача мүнөздө-
гү майрамдык маанай өкүм сүрүп турду. Нью-Йорктогу кыргыздардын жары-
яланбаганы менен чогула калган жыйыны, аз сандагы кыргыз эли үчүн, эгер-
де андан ашып эле кетпесе «Аполлон-Союздун» кол кармашуусундай эле окуя 
болчу. Бул жыйын чилдей тараган кыргыз элинин элитасынын жыйынын 
элестетип: бөлмө америкалык кыргыз тилиндеги «Азаттык» радиосунун би-
ринчи үнүнө, Советтик Кыргызстандын маданияттагы эки жаркыраган жыл-
дызынын үндөрүнө толуп турду. Кыргыз Даңкынын Залына айланды десек 
аша чаппайбыз.

Аларды кыргыз каны жана жөн эле баарлашуу кубанычы бириктирип турган. 
Бул көпчүлүгү үчүн ушундай күнү да ишке ашаары күмөн туудурган, идео-
логиялык көз караштардын ар башкалыгына карабастан, кыргыз калкынын 
жашап жаткадыгынын, жашап жана биргеликте кала бергендигинин дали-
ли эле. Кыргыз Иванов Кыргыз Петров менен жолугушуп: - коммунизмдин 
ачыктан ачык каршысы Алтай бир жагынан; экинчи жагынан - мекендеши 
Миңжылкыевдин күркүрөгөн басы менен катар, өзгөрүүгө чакырган, абдан 
этият экспериментатор Айтматовдун добушу комнатаны аралай чаап жатты. 

Эртең менен кетээр алдында Айтматов Алтай үчүн «Жаныбарым Гүлсарат-
тын» көчүрмөсүнө кол тамгасын калтырды. Андагы сөздөр жөнөкөй жана кы-
ска болчу: «Менин мекендешим Кудайбергенге, биздин жолугушуубузду  эске 
салып турсун», – деген, бирок бул куугунтукта жүргөн Алтай үчүн өтө көп ма-
аниге ээ эле. 

Жооп катары Алтай Айтматовду өзүнүн китепканасын көрүп кетүү үчүн 
Квинске чакырды. Ошондон эки күн өткөндөн кийин кыргыз кечеси Алтай-
дын үйүндө уланды. Бирок Алтайдын жээни Гүлнара Турганбаеванын сөзүнө 

33 Ч. Айтматов: 7 том чыгармаларынын жыйнагы, 7 том. С. 304.
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34 Гульнара Тургунбаева менен интервью, 23 Январь, 2016 жыл.

35 Letter dated August 9, 1975, courtesy of Venera Djumataeva. 

караганда кооптондурган бир жагдай бар эле: биринчи кездешүүдө болгон 
Чыңгыз Айтматовдун уулу Санжар «барымта катары» мейманканада калты-
рылган болчу.  Сыягы, КГБ эркиндикти сүйгөн Айтматовго кысым жасоо рыча-
гын колдонгусу келген окшойт³⁴.

Айтматовду мейманканадан алып бара жаткан Алтай унаасын көчөнү көл-
дөткөн, көз ачырбай жааган жамгырда жүрүп отурду. Айланма жол менен Ал-
тайдын Квинстеги үйүнө жете келишти. Үйдө Нью-Йорктогу татарлар коому-
нан келген коноктор, «бүтпөгөн сөздөр», жасалган дасторкон жана ышкылуу 
ырлар күтүп жаткан.  Жыйын саат 3кө чейин созулду жана фотографияларда 
ал күнкү кечте диванга жайланышкан Айтматовдун Алтай жана татар конок-
тору менен бирге түшкөн учуру сакталып калды. Бир нече жума өткөндөн 
кийин Алтай өзүнүн досуна:  «Ал кечте мен өзүмдү эң бир бактылуу адам сез-
дим³⁵» - деп жазды.

3-сүрөт: Чыңгыз Айтма-
тов жана Азамат Алтай 
Алтайдын  Квинстеги үйүн-
дө, Нью-Йорк, 1975-жылдын 
19-июлундагы Айтма-
товдун АКШга алгачкы 
жолу баргандагысы. (Фото 
Гульнара Турганбаева  та-
рабынан берилген).

***

Нью-Йорктогу көрүшүүдөн соң Кыргызстанда чоң драма өттү. 1975-жылдын 
күзүндө Теңирберди Алапаев тигил дүйнөгө ыйманы менен кетиши үчүн тез-
ден аракет жасашы керектигин түшүнүп турду. Ошондуктан Касыда деген 
жээнине Чыңгыз Айтматовдун үй-бүлөсүн таап келишин табыштады. Тайке-
си Чыңгыз Айтматовдун чет мамлекетте экендигин билгенден кийин Чыңгы-
здын карындашы Розаны табууну өтүнөт. 1930-жылдарда Төрөкул Айтматов 

Джеффри Лилли
Америкадагы жолугушуу
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менен бирге түрмөдө отурган Алапаев кырк жылдан кийин жүрөгүн түйшөлт-
көн аманатын айтууга даяр эле. «Менин агам бар, атамдын улуу агасы», - деди 
Касида Розага Таластагы бирөнүн кара ашына барганда. «1938-жылы ошол ме-
нин агам сенин атаң Төрөкул Айтматов менен бир камерада отурган экен».

Роза Айтматова таң калды. Ал аны үй таап бер же импорттуу дары сатып бер-
генге жардам бер деп жабышкан аялдардын дагы бирөө деп күткөн. Бирок, 
атасынын атын уккандан кийин баары өзгөрүлдү. 

«Агаң кайда?» – деди кабатырланып Роза. «Ал тирүүбү?»

Касида агасы Алапаев барган сайын алдан тайып бараткандыгын, анын өп-
көсүн кургак учук жабыркатып жаткандыгын айтат. Аялдар Таластын оору-
канасына жөнөшөт. Араң кыймылдаган Алапаев Касиданын жардамы менен 
өткөнгө кайрылып, баяндай баштайт. 

«Көзүң атаңдыкындай экен» – деди ал Розага.

Андан соң, бетин терең бырыш баскан арык киши шыпты карап туруп: «Бул 
жолугушуу үчүн Кудайга миң ыракмат. Эми мен көңүлүм тынч өлө берсем 
болот. Эгерде мен Төрөкул менен тиги дүйнөдөн жолугуп калсам, көзүнө тик 
карай алам» деди. 

Алапаев өзүнүн баянын айта баштады. 1938-жылы ал Төрөкул Айтматов жана 
алты киши менен бирге Фрунзедеги түрмөгө бирге отуруп калат. Алапаевди 
түрмөнүн күзөтчүлөрү катуу сабап кетишет, ал камеранын полунда жатып 
калат. Төрөкул таяк жеген Алапаевдин жараларын байлап, камеранын орто-
сундагы темир тактага орун даярдап берет, ал жер камерада жаткан абактагы-
лардын цементтелген  муздак полунан жалгыз коргонучу болчу. 

Алапаев Розага³⁶ атасы Төрөкулдун нарктуулугуна жана ушундай жогорку 
даражадагы чиновниктин, коммунисттин ушундай кордукту кыңк этпей 
көтөргөнүнө   суктангандыгын айтып берди. Түрмөнүн тамагынан ыргайдай 
арыктаган Төрөкул, Алапаев менен таанышкан биринчи күндөрдөн баштап 
эле жакшы мамиле түзүп кетти. «Ушул күндөрү эмне болуп жаткандыгын 
адамдар түшүнгөн учур да келет, ошондо Сизди бошотушат», - дептир ал Ала-
паевге. Бир аздан кийин, НКВД жөнүндө: «алар биздин көзүбүздү тазалашат 
(калгандарды), баамымда бул тез аранын ичинде болот ко. Алар өзүлөрүнүн 
кылмышынын изин калтыргысы келбейт³⁷» - деп кошумчалады. 

Роза демин тартып Алапаевдин атасы Төрөкулдун өмүрүнүн акыркы күндөрү 
жөнүндө айткандарын – өзүнүн актыгын далилдөөдөгү көшөргөндүгүн, ади-
летсиздикке каршы күрөшү жөнүндө Чыңгызга билдирүүсүн, Алапаев ата-
сынын тагдыры эмне болгондугу жөнүндө айтышы үчүн өзүнүн иши боюнча 
кандай чечим кабыл алынгандыгын айтууда пайдаланышчу белги берүүнүн 
системасы жөнүндө угуп жатты. 

Алапаев андан кийин эч кандай кабар алган жок жана Төрөкулду экинчи көр-
бөдү. 

***

Эгерде мен Төрөкул менен тиги дүйнөдөн жолугуп 
калсам, көзүнө тик карай алам» деди.

Джеффри Лилли
Америкадагы жолугушуу

Жаңы китептер

36 The meeting with Alapaev, including the dialogue in the prison cell, is a composite drawn from two 

sources: Vladimir Plotskikh, “Törökul , Otets Chingiza,” in Törökul  Aitmatov. (Bishkek: Ilim Publishing 

House, 1993) 55, and Roza Aitmatova, Belie Stranitsi Istorii, 30-34.
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Джеффри Лилли 
менен болгон интервью:

37 Roza Aitmatova, Belie Stranitsi Istorii, 37.

Алапаев болгону 63 жашта болсо да, тагдыр тарткысы оор болгондуктан,  Роза 
Айтматовадан бир топ улуу көрүнөт. Ал Сибирге, сүргүнгө жыйырма жылга 
айдалган. Мына ошол жакта, күйүттөн буркан-шаркан түшкөн түндөрдүн би-
ринде кызуу болуп алып, Кыргызстанга экинчи кайтып бараарынан үмүтү 
өчүп, чапанын сууга ыргытып жиберет. Анын ички чөнтөгүндө Төрөкул та-
быштаган несессер калган эле. 

Кыргызстанга Алапаев Хрущев жетекчиликке келгенде кайтты, бирок ден 
соолугунан ажырап, сыркоого чалдыккан өпкөсүн кайра-кайра дарылаганга 
туура келди. Бир жолу палатада жатканда жанына күнү-түнү китеп окуган 
оорулуу жатып калат. Алапаев андан бир китебин окуганга сурайт. Китепти 
барактап жатып: «Ата, мен сага эстелик тургузалбаймын. Сенин кай жерде 
көмүлгөнүңдү да билбейм. Мына ушул эмгегимди атам Төрөкул Айтматов, 
сага арнаймын. Апа бизди өстүрүп, адам кылдың. Сенин узак өмүр сүрүүңдү 
тилеп, апам Нагима Айтматова, сага арнаймын», – деген эпиграмманы окуйт. 

Алапаев китептин авторунун сүрөтүн көргөндө ага Төрөкулдун жүзү 
жана анын акылдуу көз карашы урунат. Ошондо ал баарын түшүнөт. Ки-
тептин автору Төрөкулдун уулу несессерде аты жазылган киши эле.  По-
весттин аты «Саманчынын жолу» болучу. Алапаев үчүн Төрөкулдун ама-
натын аткарганга мүмкүнчүлүк ачылды, бирок ал аны аткарган жок.  Ал 
берген убадасын аткаруунун жана Айтматовдордун үй-бүлөсүн бирик-
тирүүчү болгондун ордуна несесерди ыргыткандыгы үчүн өзүн жемеле-
ди. Роза менен жолукканда Айтматовго бир нече жолу кат жазганга оту-
руп, бирок эч качан аягына чыгарбаганын төкпөй-чачпай айтып берди.   
«Мени кечир», - деди ыйлап жатып, Розага Теңирберди ооруканада жаткан 
ошол жайдын мээримдүү күндөрү. «Кечир мени»³⁷.

Эки жумадан кийин Алапаев каза болду.

Джеффри Лилли: 
- Мен бул китепти бала төрөгөндөй эле сөзсүз жазышым керек болду. Болбосо 
жаным жай алып жашай алмак эмес болчумун. Кээде адам бир нерсени сөзсүз 
түрдө жасашы керек болот эмеспи, мына эми гана, жасап бүткөндөн кийин са-
наам тынчыды. Бул менин жан дүйнөмдүн дегдегени болчу. Китеп бестселлер  
болот деп деле күтпөйм, бирок мага анын кажети жок. 

Бул эки адамда кыргыздын эркиндикти сүйгөн духу жашайт. Экөө тең – Айт-
матов дагы, Азамат Алтай дагы мен үчүн үлгүлөр. Авторитаризм менен кан-
тип күрөшсө болот? Айтматов ичинен күрөшкөн, ал эми Алтай тыштан. Ай-
тматов интеллектуалдык жоокер эле. Алтай чынында дагы жоокер болчу, ал 
согушка барган, согуш деген эмне экендигин жакшы билет, согуш туткуну да 
болгон,  башынан кыйноону да өткөргөн. Эркиндиктин кадырын  ал жакшы 
билет. Айтматов дагы аны өзүнчө түшүнөт. 

Эльмира Ногойбаева: 
- Сиз чет өлкөлүксүз, АКШнын жаранысыз. Сиз үчүн Кыр-
гызстандын эки инсанынын тагдыры эмне себептен кызык 
болду?    
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Доктор Ирмтрауд Гучке Карл-Маркс-Штадт шаарында 1950-жылы төрөлгөн. Ал Викесдорф мек-

теп-интернатында орус тилин, Йендеги Фридрих Шиллер атындагы университетте слависти-

каны жана англис тилин окуган. 1976-жылы Берлиндин Гумбольдт атындагы университетинде 

«Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы адам жана жаратылыш» деген теманы жактоо менен 

докторлук даражаны алган. 

Ирмтрауд Гучке 1971-жылдан бери  «Neues Deutschland» («Жаңы Германия») гезитинин редакци-

ялык коллегиясында иштейт жана Берлинде жашайт. 1986-жылы ал: «Гуманитардык маселелер, 

жомоктор, мифтер. Айтматовдун чыгармачылыгына карата» деген эсселердин жыйнагын жа-

рыялаган. 2018-жылы «Миттельдойче ферлаг» басылмасы «Турналардын убадасы. Айтматовдун 

чыгармачылыгына саякат» деген жыйнак чыгарган, анын үзүндүсү биздин альманахта жарыя-

ланып отурат.    

Доктор 
Ирмтрауд Гучке

Айтматов менин жашоомо 
кандайча киргени тууралуу

«Шекер – биздин ата-бабалардын жери. 
Менин атам – Төрөкул, 
анын атасы – Айтмат,
анын атасы – Кимбилди, 
ал эми анын атасы – Кончужок». 

Чынгыз Айтматов

Мени машине коюп кете жаздап, араң калдым. Айтматов менен ушундай жаг-
дайда кездешип, тааныштым эле. Чынын айтканда, ал кезде мен ал тууралуу 
маалыматым жок эле.   

Бүгүнкү күнгө чейин ал менен алгач таанышкан ошол 1969-жылдын бир 
кечи, Йенде, Славян институтунун китепканасынан каш карайган кезде чы-
гып бара жатып, машиненин астында кала жаздаганым эсимден чыкпайт. 
Ал учурда Чыңгыз Айтматов бир нече адабий сыйлыктардын ээси болуп, “Ак 
кеме” повестинин үстүндө иштеп жаткан мезгил эле. Ошол кезде анын атагы 
алыска кетип, таанылып калган, бирок ага карабай, мен ал тууралуу билчү 
эмес экенмин. Эгер ошондо Йен университетиндеги орус тилден сабак берген 
окутуучубуз анын тексттерине суктанып, баарыбызды таасирлентпегенде,  
менин тагдыр жолум  кандай болот эле, ким билет. Балким, лингвист, амери-
ка адабиятынын же болбосо орус же англис тилинен сабак берген мугалим  
болмок белем. 

“Жамийла” повестин орус тилинде окугула деп ошол мугалимим  үйгө тапшы-
рма  берди. Ал чыгарманы  китепканада гана окуганга туура келди, себеби ки-
тепканада анын саналуу гана нускасы бар экен. Мунун жакшы жагы: күүгүмгө 
чейин тынчтык өкүм сүргөн китепкананын залында баш көтөрбөй кунт коюп 
окуйсуң, Китепти бир дем менен окуп бүттүм , окуп бүтүп, жер үстүнөн каал-
гып калгандай болдум, удургуган сезимдерге туштугуп, башым айлангансып  
кетти. “Дендароо кылган бу кандай китеп болду?” деп эс-учумду жыя албай 
апкаарып чыктым. 

Китепканадан чыгып эле, деңдароо калыбымда жолдун коопсуз четине өтүп, 
дипломдук ишимди Чыңгыз Айтматов боюнча жазам деген чечимге келдим. 

Жаңы китептер
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Ошентсе да ички туюмум кайра өзүмдү: Койчу кайдагыны. Бала кезде колуңа 
китеп алып, көчө чырагына чуркаган сен эмес белең? – деп мазактагансып 
жатты. Анткен менен, эгер мен бир нерсени көздөп алсам, анымдан өлсөм да 
кайтпас жайым бар эле. Ошондон кийин Айтматов жөнүндө көп нерсени, де-
геле  анын адабиятта ээлеген орду жөнүндө билүүгө ынтызарлыгым күч алды. 
Эртеси күнү совет адабияты боюнча сабак берген профессорго келип, өзүмдүн 
ушул ниетимди айттым. 

Жаштыктын деми менен оңду-солду карабай ээлигип алганымды көрүп, мени 
ал чын ниетинен колдогусу келди. Студенттерден мындайды көп көрбөгөн 
профессор Юнгер менин мындай ниетими тамашага чалып, кулагыбыз бышып 
калган демейдеги көнүмүш сөзүн кайталады: муну кабыл алуу эстетикасы деп 
коёт: адабий текстте камтылган ой алгач окурмандын акыл-эсинен өнүм алат, 
эгерде чыгарма жашоону ушинтип ойгото албаса, анда ал өлүк текст бойдон 
кала бермек да. Жазуучунун эмгеги окурмандын дагы ошондой эле эмгегин та-
лап кылат, мындайча айтканда, окурман китепти окуп жатканда,аны өзү үчүн 
кайражаратып, жазуучуга авторлош болуп калат. 

Айтматовду окуганда  баштан өткөргөн сезимдеримди өзүм кыял-туюмум ме-
нен чакырып алдымбы? Деги ал сезимдердин чен-өлчөмү барбы? 

“Теманы тактап изилдеңиз да, жаза баштаңыз”, – деди профессор. Айтмато-
втаануучулук жолум  мына ушинтип  башталды: алгач дипломдук иш, андан 
соң диссертация, он жыл өткөн соң Айтматов жөнүндө «Адамзат маселелери, 
жомоктор, мифтер» эсселердин жыйнагы жарык көрдү. Ал эсселеримди «Мит-
тельдойче Ферлаг» басылмасында чыкканына чейин эки жолу жазганга  туура 
келди. Алгачкы жолу алып барганымда Мартин Резо эмгегимди “Жакшы, чоң 
аракет менен жазылган эмгек экен, бирок бул эссе эмес” деп кайра берди. Ага 
бүгүнкү күнгө дейре ыраазымын, ал менин ой-чабытымдын эркин болуусуна 
түрткү болду, адабий-илимий тактыктан алыстаганга жана тартынбастан ав-
тор жана анын чыгармалары менен жеке баарлашууга мүмкүнчүлүк берди. 
Жыйнак 1986-жылы – Советтер Союзу менен ГДРдин ортосунда мамилелер 
жылый баштаганда жарык көрдү. Бул жагдай китепке жана ага байланыштуу 
иш-чараларга чоң кызыгууну туудурду. 

1983-жыл: Ч. Айтматов 
Берлинде “Республиканын 
жаратманында” немис 
окурмандары менен жолу-
гушууда, Айтматовдун оң 
жагында Ирмтрауд Гучке 
айым. Фото Ирмтрауд Гуч-
кенин жеке архивинен.

Ирматрауд Гучке
Айтматов менин жашоомо 
кандайча киргени тууралуу

Биринчи маекте
Ак жол! Устат жөнүндө 

жаңы китептер
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Ошол мезгилде мен Айтматовдун ГДРда чоң кадыр-баркка ээ экендигине күбө 
болдум – ГДРда ал өзүнүн “эң кымбат окурмандары” менен жакын болду, ал 
эми бүгүн ал Россия менен Кыргызстанда гана окулуп жана урматталгандан 
сырткары Түркияда, мурдагы борбор-азиялык  союздук республикаларда, АК-
Шга чейинки  өлкөлөрдө абдан популярдуу экендигин көрдүм. Ал жөнүндө 
Бишкекте бир нече конференция өттү. 

Вашингтондо, 2008-жылы декабрда, Конгресстин Китепканасында Айтматов 
жөнүндө көп күнгө созулган Эл аралык коллоквиум өттү: анда мен да баяндама 
окудум. Ага Устат өзү катыша алган жок: ал 2008-жылы 10-июнда Нюрнбергде 
көз жумду. Акыркы жолку жолугушуум аны менен Лейпцигдеги, 2007-жылда 
өткөн китеп жарманкесинде баарлашканым болду. 

Айтматовдун мекени жөнүндө такыр менде түшүнүк жок эле, ошондуктан 
башында бөлөк дүйнөгө кирдим, ал мен үчүн романтикалуу дүйнө болчу. 
Өзүнө ишенген, энергиялуу Жамийла мен үчүн али кыргыз кызы эмес эле. 
Мен аны өзүм көнгөн турмуш шартына көчүрүп алгам – ал өзүнө карата кан-
дай басым болбосун күрөшүп, өзүнүн сезимдерин жогору коюп, баарына кар-
шы турган келин. Данияр дагы эркин, башкалардын таасирине моюн сунба-
ган өзүнчө инсан. Эл аны «Деги кызык неме, адамдан оолак...», – дешет аны. 
Данияр ырдап жатканда: «Чалкыган август түнү аны тыңшап, обонго арбал-
гандай терең тынчтыкта уюп магдырады. Ал түгүл аттар да арабаларды жай 
терметип, жай басышты». “Магдыраган талаанын” ойгонгонун сүрөттөө эмне 
деген керемет! “Бирде, үлбүрөгөн ак-боз булуттар көгүлтүр асманда айылдын 
үстүнөн жазгы көч жүргүзүп, бирде жер дүңгүрөтүп кишенешкен жылкы, үй-
үр-үйүрү менен жайлоого сабалап, асый чыкма айгырлар көкүлдүн астынан 
албууттанган от ойнотуп, үйүрүн кызгана чарк айланып, элирип азынашат... 
эргиген кең талаа жайкалып, чийлердин арасына чөгүп бара жаткан күн мел-
тиреп, асман менен жердин кошулган жүлүндөй жигинде жалгыз атчан күн-
дүн артынан чапкылайт...” Мен ошол жерлерди өз көзүм көргүм келчү, бирок, 
бул мүмкүн эмес, кыялдагы гана нерсе деп ойлочумун. Кантип ГДРдын бор-
борунан 1928-жылдын 12-декабрында төрөлгөн Айтматовдун балалыгы жана 
жаштыгы өткөн мекени Шекер айылына барса болот? Баса, айыл деген сөз 
кыргыз тилинде кыштоо дегенди түшүндүрөт. Жайында кыштоодо эл азаят, 
мал-жаны барлар өзүнүн буюм-тайымын алып, жайлоого көчөт. 

Бүгүнкү күндө Кыргызстанга баруу үчүн немистерге визанын деле кереги 
жок. Совет мезгилинде ал үчүн бирөөнүн чакыруусу болушу керек эле, ошон-
до дагы Москвага чейин гана барганга уруксат берилчү. Ошондо да туристтик 
маршруттан бир кадам да бөлөк жакка кайрылуу мүмкүн эмес болчу, буга өз-
гөчө бир эрктүүлүк керек эле. Ар бир аэропортто катуу текшерүү жүрөт. Ички 
рейстерде чет өлкөлүктөр бөлөк каттоодон өтүшчү. Эгер сен болжогон жериңе 
жеткен болсоң деле ээн-эркин мейманканага барып, бөлмө ала алчу эмес-
сиң. Кабылдамадагы адам шарт эле телефондун кулагын бурачу. Мамлекет 
адамдарды өзүлөрү баргысы келген жерине бардыра койчу эмес. Ошол кездеги 
кооптонуучулук азыркы күндө акылга сыйбай турган иш сыяктуу сезилиши 
мүмкүн. Көрсө, жеке менчикти алып салууга негизделген социалдык система 
такай коркунучта турчу, буга экономикалык алсыздык да кошул-ташыл болчу 
экен. Күч структуралары тарабынан төмөндөн жогоруга чейин катуу көзөмөл-
дө текшерилип, иш алып барыла турган. Ошондуктан мейманкананын эши-

Айтматовдун мекени жөнүндө такыр менде түшүнүк жок эле, 
ошондуктан башында бөлөк дүйнөгө кирдим, ал мен үчүн 

романтикалуу дүйнө болчу. Өзүнө ишенген, энергиялуу 
Жамийла мен үчүн али кыргыз кызы эмес эле. 
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СССРдеги, мындайча айтканда, “расмий линия” менен саякаттагандар эч кан-
дай тоскоолдуктардан коркпой жүрө берсе болоор эле, ошол “чийимден” чы-
кпай жүрсө гана болгону. Мен 1971-жылдан баштап “Жаңы Германия” редак-
циясында чет өлкө адабияты үчүн жооптуу болгондугума байланыштуу, ошол 
“линия” менен Жазуучулар союзунда жолугушууларга бир нече жолу каттап 
калдым. Бирок анда мен көбүнесе Москвага же Минскке, же Киевге барчумун, 
бир жолу Казакстанда жана Тажикстанда болдум. Ошентсе дагы, өзүң каа-
лаган республикага бара алчу эмессиң. Бирок, чет өлкөлүк репортёрлордун 
башка өлкөнүн гезиттери менен редакциялык тажрыйба алмашуу сыяктуу 
бир жолу бар болчу. Мына ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мен Айтматов 
жөнүндө макала жазарымды айтып жатып, 1977-жылы иш сапарга барууга 
уруксат алдым. 

Москвага барганымда «Советская культура» гезитинин редакциясында мени 
жакшы, жылуу кабыл алышты. Жаныма шерик кылып жаш журналист кызды 
кошуп беришип, иш сапарды “Кыргызстан маданияты” гезитинин жардамы 
менен уюштуруп беришерин айтышты. Кыргызстанга сапар алганыбыз ме-
нен, менин иш сапарым Фрунзе менен эле чектелип калабы деген санаркап 
жаттым. “Мен мурдараак билбепмин, кечириңиз, Талас чет өлкөлүктөр үчүн 
жабык”, – деп жооп берди мага кабарчы. Мен буга такыр  макул болбой туруп 
алдым: 

- Шекерге барышым керек болчу! Ал жакка бармайынча кетпейм! 

- А эмне, башка мүмкүнчүлүк жокпу? – деди менин москвалык кесиптешим. 

- Буйтап, “жашыруун жолдор – чёрный ход мененчи? – деп кошумчаладым 
мен. 

“Мен мурдараак билбепмин, кечириңиз, Талас чет өлкөлүктөр 
үчүн жабык”, – деп жооп берди мага кабарчы.

Ирматрауд Гучке
Айтматов менин жашоомо 
кандайча киргени тууралуу
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гин кайтарып, аз эмгек акы алган “нөөмөтчүнүн” да чет өлкөлүктүн алдында 
өзүн көтөрүңкү сыймыктангандыгы сезилчү.

Шекер айылы, Булак: 
www.photo.kg 
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«Чёрный ход» «Жашыруун жол» – бул совет мезгилиндеги баары билген 
түшүнүк болчу, мунум ал кишиге да жагып калды: 

- Болсо керек. Бирок Сизге бул кеңешти мени берди деп эч кимге айтпаңыз. Сиз 
эртең менен облустук партиянын комитетинин алдында облустун биринчи 
катчысын күтүп туруңуз, жанына келип, ГДРдин журналисти экендигиңизди, 
Айтматов жөнүндө жаза турганыңызды айтыңыз. Ошондо гана мүмкүнчүлүк 
түзүлүп калышы ыктымал... 

Ал мага алыстан белги бермек, себеби бул кудурети күчтүү кишинин кебете-
син менин москвалык коллегам дагы билбейт экен. Деги ал өзү ким? Графпы, 
герцог же падышабы деп ойлодум мен, бирок Советтер Союзунун борбордук 
азия республикаларынын тартиби ошондой болчу; бүгүнкү күнү алар (Кыргы-
зстан гана андай эмес) мурдагыдан дагы авторитардуураак башкарылат. Ме-
нин өтүнүчүмдүн өзү да артыкчылыктуу укукка байланыштуу эле. 

«Кандай болбосун, мен Шекерге барам”. Мындай мүмкүнчүлүккө мен баёо би-
рок ошол эле учурда курч жаштыгым менен, өжөрлүгүм менен, жалынып-жал-
барган өтүнүчүм менен жеттим окшойт. «Чечебиз», – деди облустун катчысы 
мелтиреп тиктеп. (Биз чечебиз – деген сөз же чечебиз же макулдук бербейбиз 
деген эки маанини тең берээр эле). “Макул, анда сизден кабар күтөм”. 

Кызыгы, Кыргызстандын түндүк-батыш тарабына рейстер жумасына бир же 
эки жолу гана каттачу. Ошентип отуруп, акыры көптөн күткөн уруксатты 
алып, биз учкуч менен жүргүнчүнүн ортосунда ойдолоктогон эшиги бар чакан 
учакка отурдук. Маңдайымда эмчектеги баласы менен бир келин отуруптур, 
баланын шымы ным экен. «Эмнеге жалаягы жок?» - деп акырын сурадым кыр-
гыз кесиптешимден. «Эчтеке болбойт – учактан түшкөндө жууп алышат», - деп 
жооп берди ал камырабай. 

Биз шыбактуу талаага келип кондук. Учактан түшкөнүбүздө, джип күтүп ту-
руптур. Албетте, баары алдын ала даярдалып “иштелип чыгыптыр”. Таластын 
аэродромунан Шекерге чейин бир топ алыс экен. Джип өңгүл-дөңгүл жерден 
улакчасынан секирип жүрүп отурду, кошул-ташыл болуп, менин боюмда да 
бар. Келчү жерибизге ошол эле күнү жеттик, бирок Аманбаев колхозунда 
түнөп калганга аргасыз болдук. Ал жердегилер козу союп бизди коноктоп ка-
лышты. Бизди башка адамдар дагы күтүп жатышкан окшойт. Ал арада бизге 
дагы бир джип келип кошулуп, ошентип  чакан топ болуп калдык. Мен эми 
расмий конокко айландым. Мурда мен өзүмө Айтматовдун мекенинде жалгыз 
жүргөнүмдү, жергиликтүү тургундар менен баарлашып жатканымды элестет-
чүмүн. 

Шекер айылына кеткен 
жол, Фото: www.turmush.kg 

Ирматрауд Гучке
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Жолго көзүбүз кадалып тунжурап кетип бараттык. Бир учурда “келдик” деш-
ти. Жеткен жерибиз деле буга чейин биз басып өткөн узун, чаңга буланган 
көчөлөрдүн бири экен, Айтматов төрөлгөн жер ушулбу дедим ичимен. Мен 
ошол кезде Шекерге барган алгачкы чет өлкөлүк болуптурмун, эми ал жер-
лер менин такай зыярат кылчу жериме айланган. Бүгүн болсо Чыңгыз Айтма-
товдун атын алып жүргөн айылдын көчөсүндө маданий турлар уюштурулуп 
турат.  Азыр музейи да, мейманканасы да бар. Келгендер Айтматовдун чыгар-
маларындагы образдарды берген таштан чегилген чоң скульптураларды көрө 
алышат. Алтургай, дезертир Ысмайыл башпаанек кылган үңкүргө кирсеңиз 
болот, эл душманынын уулу деп пионерге кабыл албай койгондо кичинекей 
Чыңгыз ыйлаган булакка да (ушул чын бекен?) барсаңыз болот. 

Жазуучунун эмгектери коммерциялык жана саясий максаттардан улам кан-
чалык ийгиликтүү сатылат деп ошондо, 1977-жылы, эч ким ойлогон  эместир. 
Анын аты ал өлгөндөн кийин гана культка айланды. Айтматовдун 2018-жыл-
дын 12-декабрында өтүүчү 90 жылдык маракесине музей комплекси кеңей-
тилет, анын ачылышына өлкөнүн Президенти келип катышат деп атышат. 
Бул айылдын жашоочуларына чоң колдоо болот. Ошентсе дагы мен анын 
айылына алгачкы барган чет өлкөлүк болгонума сыймыктанам. Мейли, ал-
гачкы ирет көргөндөгү чаңдуу, өңгүл-дөңгүл жолу болсун, топурактан тургу-
зулган, чатыры самандан жабылган үйлөрү, бир кабаттуу кыш тамдары, бозо-
мук тарткан жердин таштактыгы болсун, алгач ушунун баары көзүмө комсоо 
көрүндү эле. Ошондо мен кандай болот деп элестетип алдым эле? 

Мени расмий иш-чарага алып бармак болушту, мен Айтматовго байланыштуу 
эч нерсени көрбөй каламбы деп санааркадым. «Токтогула», – деп, машинеден  
түшкүчө шаштым. Машинеден түшкөнүмдө кошо келе жаткандар да текши 
токтоп, мени карап калышты. Мени көрүп, балдар жаныма кандай чогулуп 
калган болсо, ошондой эле кайра тез эле качып таркап кетишти. Отургучта 
бир кемпир отуруптур, башындагы оролгон элечеги аны өтө салабаттуу көр-
сөтөт экен.  Мен ага Айтматов жөнүндө суроо берейин десем, ал орусча түшүн-
бөй экен. Кайрадан машинеге түшүп, андан ары китепканага кеттик. 

Мына, Шекерге чет мамлекеттик конок келди, болгондо да жаш келин, аны 
менен кошо башка, шым кийгени келди. Анын жанында  коштоочулары кошо 
жүрүшөт, себеби бул иш мамлекеттик деңгээлдеги иш болчу. Албетте, бул иш 
өзүнчө сыймыктуу иш болчу. Биз барганда жарым миң тургуну бар айылга 
жаңы он жылдык мектеп ачылып жатыптыр, анда иштей турган отуз муга-
лимдин теңи жогорку билимдүү. «Сиз эмдиги жылы дагы келиңиз», – деди 
жергиликтүү партиянын катчысы Акылбек Эшалиев. – Ага чейин жолубуз 
асфальтталат, жаңы клуб, универмаг жана жылуулук станциясы салынат. 
Биздин китепкана жарык чоң бөлмөлүү жаңы клубга көчөт. Азырынча бул 
чакан, бурчта темир меши бар, дубалында дүйнөнүн картасы илинген бөл-
мө экен. Текчелерде орус тилиндеги: «Ырлар», «Чет эл жазуучулары», «Айыл 
чарбачылыгы»... деген жазуулары бар табличкалар илинип туруптур. «Эгерде 
Ленинградда гана тапса боло турган китепти көрүп, алгыңыз келсе, алыңыз» 
дешти мага. Жада калса, тоодогу чабандар дагы китеп менен камсыз болуш-
кан экен. 

Элүү жыл мурда жергиликтүү айыл кеңешинде том-том китептерди тапса бо-
лор эле, бирок аларды окугандар аз болчу. Мен азыркы учурунан да, Айтматов 
өскөн учур жөнүндө, «китепкана», «мектеп», «бала бакча», «универмаг» деген 

...мен 1937-жылдагы окуядан кийин Айтматовдор баш 
калкалаган Карагыз апаны көрүп калдым
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сөздөр чет тил болгон, жолдор жана таш үйлөр жок, көбү сабатсыз болгон мур-
дагы мезгил жөнүндө билгим келди. Мени коноктогондор ал эски замандын 
артта калганын айтышты. Алардын көзүндө чет элдик немис аял топурак-
тан тургузулган тамдар менен жаңы курулуп жаткан имараттарды сүрөткө 
тартып, эшек минип өтүп бараткан эки баланы, мектептин жарык классын, 
жаңы мектептеги дубал гезитин көрүп эле, кубанычы койнуна батпай жатты. 

Мен Айтматовдун 1928-жылы 12-декабрда жарык дүйнөгө келген тамын көр-
гүм келди. Ал үй азыр жок дешти. Ошентсе дагы, мен 1937-жылдагы окуядан 
кийин Айтматовдор баш калкалаган Карагыз апаны көрүп калдым, ал жөнүн-
дө мен кийин, жазуучунун өзүнөн билдим. Мага  бул жөнүндө эч ким алдын 
ала айтып койбоптур. Исраил Сулеймановду болсо айылдын дүкөнүнүн жа-
нынан капыстан жолуктурбаганда, аны менен да эч качан таанышмак эмес 
экенмин, ал менин көңүлүмдү улуттук кийими менен бурбадыбы. 

Экөөбүздү тааныштырышып, ага менин келгенимдин жөнүн түшүндүрүштү. 
Көрсө, ал 1930-жылдары Шекер колхозунун алгачкы төрагасы болгон экен. Ал 
тез аранын ичинде алты айлык курсту аяктап, анда жазып окуганды үйрөнөт, 
бул анын 1932-жылы мектептин директору кызматына дайындалышы үчүн 
керек болгон экен.  

- Мурда мектеп бар беле? 

- 1924-жылдан бери ачылды, бирок расмий эмес, аны эки демилгечи түзгөн. 

- Анан? Дыйкандардын окугусу келчүбү? 

- Бул оңойго турган жок, – деди Ысраил Сулейманов.  – Адамдар келиши үчүн 
мектепте атайын тамак уюштурчубуз. 

Көз алдыма Айтматовдун «Биринчи мугалиминдеги» Дүйшөндүн түшүн-
бөстүккө туш болгон жери элестеди: 

- Кылымдар бою дыйканчылык менен жан багып келебиз, бизди кетмен багат. 
Биздин балдарыбыз дагы бизге окшоп эле жашашат, шайтан алгырдыкы, мек-
тептин аларга эмне кереги бар? – деп жооп берчү айылдыктар. – Китеп окуу 
жана жазуу жетекчилер үчүн жакшы, биз карапайым адамдарбыз. Башыбыз-
ды оорутпачы.  

Мен алгачкы мектептин эски ордун көргүм келди. Мага эски мектеп аткана-
да, дөбөдө, айылдын кире беришинде болчу, бирок азыр жок, аны сүрдүрүп 
салышкан деп жооп беришти. Ал жерге барып, баягы айтылуу теректерди 
көрдүм, бирок азыр ал эки теректин ордунда эми чакан токой туруп калып-
тыр... «Бир кездерде дөбөнүн үстүндө мектеп болгон имиш, - делет  Айтматов-
дун повестинде. – Бала чакта адырларды кыдырып, бир нече ирет издеп да 
көрдүм, бирок эч нерсе таба алган жокмун». 

Шекерде Алтынай деген бар беле деп сурадым, «Биринчи мугалимдеги» зор-
доп күйөөгө берип койгон жеринен Дүйшөндүн чоң жардамы менен кутка-
рылган, окуп билимдүү болууга жетишкен өспүрүм кыздын дайнын билгим 
келип. Китепте жана чыгарманын негизиндеги киносунда бир жакшы жери 
бар, анда Алтынай сууга киринип, өзүн булгаган кирдин баарын жууйт. 

- Албетте, андай кыз бар болчу, – деп жооп беришти мага.

Алтынай ошол мектепте окуган, азыр ал Фрунзеде (Бишкекте) профессор. Айт-
матов жазгандай эле. Бирок ал жер Шекер эмес, Күркүрөө деп жазылган.   

Күркүрөө

Эгер кааласаңыз ал жерге барып келебиз. Суунун жээгинде Чыңгыздын жак-
шы көргөн жери бар.

Данияр жакшы көргөн жер, – дедим ичимден.

Ирматрауд Гучке
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Мурда дарыядагы суу көп эле, азыр андай эмес дешти мага, мен «Биринчи му-
галимдеги» пейзажды дароо тааныдым: “Биздин айыл Ак-Жар тоо этегинде, 
суулар шаркырап аккан чоң тектирде орношкон, андан ылдый, туурасынан 
суналган Кара-Тоого чейин – түзөң өзөн, темир жол кеткен казактын сары та-
лаасы” 

Ошол эле, “талаадан кеткен” “тоонун этегиндеги” айыл – “Делбирим” пове-
стиндеги Ильяс Асел менен таанышкан жерлер. “Саманчынын жолундагы” 
окуялар деле Шекерде өтөт. Согуш жөнүндө кабарды жеткирген киши да уезд-
дин борборунан айылга суу бойлой ат чаап келген, ал да мына Киров суу сак-
тагычынан Кызыл-Адыр деп аталган   айылга чейин биз келген жол. Бул жол 
Жамийла менен Данияр буудай ташыган темир жолго, Толгонай уулун акыр-
кы жолу көргөн жерге жана “Эрте жазда келген турналардагы” Султанмурат 
атасы экөө алгач шаарга барган жерлерге кетет. 

Мен Шекерде көбүрөөк убакыт жүрсөм, чыгармадагы башка дагы көп жер-
лерди, анын ичинде өлүп бараткан Гүлсарат менен Танабай баскан жерлерди 
дагы көрмөкмүн. 

Кызыгы, мени таң калтырып жаткан нерселердин баары мени коноктоп 
жаткан жергиликтүүлөр үчүн кадыресе эле көрүнүштөр. Ооба, айылда Жа-
мийла дагы бар экен. Бирок ал өзүнүн очогун никеде туруп бузбаптыр, күй-
өөсү каза болгондон кийин казак жигитти ээрчип Жамбылга кеткен имиш. 
Анан Гүлсарат деген ашуу, Танабай деген чабан болгон экен. “Эрте келген тур-
налардагы” Султанмурат – менин классташым эле дейт мектептин директо-
ру Сейталы Бекмамбетов. Ал чындыгында да төрт классташы менен эки жүз 
гектар  дың жерди айдашкан экен. Бул абдан оор да! Беш өспүрүм, зоруккан 
аттар, сынган соколор... Айтматов сүрөттөгөндөрдүн баары турмушта болгон”. 

Ошентип, жаңы таасирлерди алуума толук мүмкүнчүлүк түзүлдү, бирок эмне-
гедир буга андай деле сүйүнгөн жокмун. Ооба, мага жазуучунун чыгармала-
рында сүрөттөлгөн турмушта болгон окуялар жөнүндө көп нерселерди айтып 
беришти, бирок адабиятка тиешелүү алардан эч нерсе уга алган жокмун. 

Шекерди көрүп келгенден кийин, Устаттын чыгармаларын жаңы сезимдер 
менен кайрадан окуп чыктым. Мезгил өтүп, “Айтматов таануучу”, “Айтматов-
дун чыгармачылыгын иликтөөчү” болдум. Бирок ошондо ошол жакта, Шекер-
де, ал жазган нерселердин баары өмүр бою менин жашоомду коштоп калаа-
рын билген эмесмин. Мен аны менен жолугушуу бактысына ээ болдум, бир 
нече жолу менин мекенимде да, андан соң Кыргызстанда да жолугуштук. Мен 
жазуучунун ойлорун аңдап-түшүнүүнүн арты менен өзүм да чоң өзгөрүүгө 
дуушар болмокмун. 

2018-жылы Чыңгыз Айтматов 90 жашка толмок. Көптөгөн окурмандар мур-
дагыдай эле анын чыгармачылыгын суктанып окушат, кээ бир жаштар болсо 
бүгүнкү күндө деле аны биле бербейт. Ал жөнүндө, өз жашоосунда адам та-
рыхынын бир нече доорун бириктире алган, өз мезгилинен алга озгон улуу 
жазуучу жөнүндө, биле жүрүү абдан маанилүү. Айтматов бир эле учурда куба-
нып да, муңканып да, ишенип да, көңүлү кайт да болуп да көргөн Адам. 

Кээде мен Айтматовдун чыгармачылыгын аска тоого салыштырам. Ал тоого 
кетчү жол жалгыз эмес. Ага алпарчу жолдору да курулган, тепкичтери да са-
лынган. Бирок, өзүң керт башың менен ошол терең сезимдерди кечиргенде 
гана ошол аска-тоого жалгыздап чыккан болосуң. Ал аска тоого көтөрүлүүнүн 
да, кулап түшүүнүн да керемети түшүнүктүү эмеспи. Ошол жолдо гана өзүң 
жана башкалар үчүн улуу жазуучунун опол тоодой баасын аңдасаң болот.  
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2007-жыл: Ирмтрауд 
Гучке айымдын  Айтматов 
менен болгон интервьюсу. 
Сүрөт доктор Ирмтрауд 
Гучкенин жеке архивинен. 

«Мен жай жазам» деп Сиз мага отуз жыл мурун айткан элеңиз. Бирок Сиздин мурдагы «Касандра 
тамгасы» жана азыркы «Ак илбирсиңизге» чейин 13 жыл өтүптүр. Ушул мезгилдин ичинде Сиз 
жаңы китепти «көтөрүп» жүрдүңүзбү? Же буга дагы башка нерсе стимул болдубу?    

Бул мезгилдин ичинде мен көп нерселер тууралуу ойлондум, жазайын деп 
көп аракеттендим, бирок кайра кийинкиге калтырып коюп жаттым. Өзүм ай-
ткан «жай жазам» дегениме карабай, роман тез арада өткөн жылы эле, бир 
дем менен десем да болот, жазылып бүттү.

Чыңгыз Айтматов ак илбирстер, базар 
экономикасынын акылга сыйбас мыйзамда-

ры жана кыргыз уламыштары тууралуу 
Интервьюну Ирмтрауд Гучке жазуучудан 
2007 жылы 26-27 майда алган

Чыңгыз Айтматов 1928-жылы кыргыз айылы Шекерде төрөлгөн, дүйнөлүк 
атак-даңк ага 1958-жылы «Жамиля» повестинин аркасы менен келген. Андан 
кийин «Саманчынын жолу»(1963), «Кош бол, Гүлсары» (1966), «Ак кеме» (1970), 
«Кылым карытар бир күн» (1981), «Кыямат» (1987) сыяктуу чыгармалары би-
ринин артынан бири жарык көрдү.  

Ушул 2007-жылы, чоң тынымдан кийин, ал өзүнүн окурмандарын жаңы ро-
маны менен: «Ак илбирс» («Тоолор кулаганда») Фридрих Хитцердин котор-
мосунда «Союз Цюрих» басмаканасында (320 бет, баасы 19, 90 евро) жарыкка 
чыгып, немец бестселлерлеринин тизмесине киргенге үлгүрдү. Бул басылма-
нын чыгышына карата Ирммтрауд Гучке жазуучудан интервью алган. Чың-
гыз Айтматов – Брюсселдеги Европа Биримдигинде Кыргыз Республикасынын 
Элчиси. Ал орус тилинде жазат. 

Жаңы китептер
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Ошентсе да анын жазылышына бир нерсе түрткү болгондур. Романда үч негизги  кыймыл бири-би-
ри менен тыгыз байланыштуу: конфликттүү учурдагы  кыргыз турмушу, ак илбирстин өмүрү жана 
өлүмү жана Кызкайып тууралуу уламыш. Романды жазууда Сизге эмне негиз болду?    

Өзүңүз билгендей, адам менен табияттын ортосундагы мамиле мени ар дай-
ым ойго салчу. Бирден бир стимул Германиянын табиятты коргоо союзу мени 
ак илбирсти коргоо ишин алып баруумду суранганы болду окшойт. Көптөгөн 
кичи өлкөлөрдүн президенттери бар, бирок дүйнө боюнча ак илбирстин пре-
зиденти бирөө гана. Ал мен. А эгер буга олуттуу карай турган болсок: мындай 
ардактуу кызмат мени ак илбирс менен адамдын ортосунда кандай байла-
ныш бар деген суроонун тегерегинде ойлонууга түрттү. Байыркы мезгилден 
бери кыргыздар ак илбирстерди кастарлап келишкен. Алар өздөрүнүн дүй-
нөсүндө жашап, адам буту баспаган бийиктиктерди жердешкен. Бизде: ак ил-
бирстей таза жана намыстуу бол деген кеп бар. Мергендер аларды өтө сейрек 
кездештиришкен. Бирок азыр бул жаныбарларга аңчылык бизнеси күчөп, 
чоң коркунуч туудуруда.      

   

Демек, араб принцтери Кыргызстанга аңчылыкка келип жатканы ойдон чыгарылган нерсе эмес 
экен да?  

Ооба, чынында эле ушундай. Бай чет элдиктер Кыргызстанга учактар, тик 
учактар, автоунаалар, дегеле техниканын дээрлик бардык түрү менен аңчы-
лык кылуу үчүн келишет. Алтургай, бүркүткө аңчылык кылуу байлар үчүн 
шөкөттүү көңүл ачууга айланды. Колго түшкөн бүркүттөр менен жол боюнда 
үч долларга сүрөткө түшүү кадыресе көрүнүш болуп калды. Сыймыктуу куш 
эми оюнчук катары көрүлүп калды. Мунун өзү баалуулуктардын түшкөнүнүн 
символу, базар экономикасынын символу, бардык нерсе сатуу үчүн жетки-
ликтүү болуп калды.  

Сиз чет жерде 17 жылдан бери жашап жатасыз ээ. 

Сиз туура эсептептирсиз.  

Страсбург жана Брюссель – батыш шаарлары. Сиз кыргыз айылдарындагы турмуштан жат болуп 
калган жоксузбу? 

Жок, такыр андай эмес. Кандай болсом, ошондой бойдон эле калдым. Азыркы 
маалымат байланыш каражаттары менен бардык нерсе тууралуу тез арада 
кабар алып турууга болот да, алыста жүрүп деле бардык окуялардан кабардар 
болуп турам. Өзүмдүн туулган жеримде көп болом. 

Мени Сиздин өлкөңүздө болуп жаткан социалдык көйгөйлөрдү курч баяндаганыңыз абдан таасир-
лентет. Жазуучу өз мамлекетине лоялдуу болушу керек болгон дипломат менен конфликтке чы-
кпайбы? 

Лоялдуулук ар түрдүү формага ээ. Сокур берилгендиктен майнап чыкпайт. 
Көйгөйлөр бар болсо, аны ачык сындап айтыш керек, ошентип гана андан чы-
гууга болот. 

Андан чыгуунун кандай жолу бар? 

Базар экономикасы каардуу келет. Ал кирешени аңдып жүрүп отурат, 
күрөшкө, атаандаштыкка алып барат. Эгер совет учурунда бардык жерде биз 
азыр кутулган идеология үстөмдүк кылган болсо, азыр эми толугу менен ры-
ноктун таасиринде калдык. Менин китебимдеги сүйүктүү каарманым Арсен 
Саманчин менен укмуштуудай үнү бар опера ырчысы Айдана өздөрүн көңүл 
ачуу индустриясына сатышканы ушуга типтүү көрүнүш. Көкүрөгүмдү түпөй-
үл кылып бышып жетилгендин баарын өзүмдүн китебимде айта алдым.   

Биринчи маекте
Ак жол! Устат жөнүндө 

жаңы китептер
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Китеп Кыргызстанда жарыяланууга үлгүрдү беле? 

Китеп орус тилинде чыкты, жакында эми кыргыз тилинде жарык көрөт. 

Сиздин атыңыз ар дайым көп улуттуу совет адабиятынын символу катары аныкталып келген. 
Өзүңүз да Сиздин өнүгүүңүз үчүн орус маданиятынын маанилүүлүгүн белгилеп келгенсиз. Бүгүнкү 
күндө буга кандай карайсыз? 

Мурун кандай болсо, ошондой эле карайм. Эгер биз улуттук маданияттардын 
өз алдынчалыгын баса белгилей турган болсок, анда орус тили маданияттар-
ды байланыштырган зарыл каражат катары абдан чоң мааниге ээ. 

Балтия өлкөлөрүндө мүмкүн болушунча көчөдө башка адамдар менен орус тилинде сүйлөшпөш ке-
рек. Мындай көрүнүш Кыргызстанда да барбы?

Жок, такыр андай эмес, Сиз кадам сайын эле орус тилинде сүйлөшө берсеңиз 
болот. Мунун өзү нормалдуу эле көрүнүш. Кеп бизге тарых берген нерсени 
таштандыга ыргытып салбай, кайра сактап калуу тууралуу болуп жатпайбы. 
Ыргытып салышыбыз гумандуулукка, алысты көрө билүүчүлүккө жатмак 
эмес.  

Россиядан бөлүнүү Мекениңизге пайда алып келдиби?

Албетте, өз алдынчалык демократиялык өнүгүүгө чоң мүмкүнчүлүктөрдү 
ачты. Биз да Европадагы сиздердикиндей деңгээлге жеткибиз келет. Бирок 
кантип, качан жетебиз – бул башка кеп.  

Кыргызстандын аймагында АКШнын аскердик базасы бар. 

ВВС базасы Афганистандагы терроризмге каршы күрөш алкагында түзүлгөн.  

Мындай америкалык база россиялык кызыкчылыктарга каршы келбейби? 

Мен бул маселени мындай карабайм. Бизде ошондой эле Россиянын ВВС ба-
засы да бар, ал тигинден да чоң. Мен Афганистандагы көйгөйлөр чечилгенде, 
америкалыктар Кыргызстандагы базасын таштап чыгып кетет деп ойлойм. 
(2014-жылдын июлунан баштап авиабаза жабылды, ал турган аймак жана ин-
фраструктура Кыргызстандын Улуттук гвардиясына өткөрүлүп берилди – ре-
дактордун эскертүүсү).

Сиз башкалар сыяктуу эле Горбачевдун идеяларына ишенгенсиз да. 

Мен азыр деле Михаил Сергеевич менен тыгыз катташып турам. Биз жолук-
кан сайын ар түрдүү маселелерди талкуулап, ар дайым мамилебизди үзбөй 
келебиз. 

Кызык. Ал өзү СССРдин урашына алып келген айкын, гумандуу социализмди жарыялаганы туура-
луу эмне дейт болду экен?  

Ал айкындуулук жана кайра куруу аркылуу социалисттик идеяга жаңы жа-
шоо киргизгиси келген деп ойлойм. Бирок ал реалист жана терең ой жүгүрт-
көн киши.  Баарынын убагы өтүп кеткенин көрдү. Советтик формадагы ком-
мунисттик идея өнүгүүнүн азыркы этабындагы глобализация деген нерсеге 
туура келбей калды. Базар экнономикасы өзүнүн мыйзамдарына ээ, алардан 
качуу мүмкүн эмес, жана жашоонун кандай кыйынчылыгы болбосун, бизде 
адамдын жеке эркиндигине кепилдик берген демократиялык коомдо жашоо 
мүмкүнчүлүгү бар.  

Жаңы китептер
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Романыңызда Сиз күчтүүлөргө гана кызмат кылган ошол эркиндикке ирониялуу мамиле жасаган-
сыз. Эгер адамдар туңгуюкта калып, жол таппай кайпастап калган учур жаралса, деги эмне кылуу 
керек?

Бул нерсе адамды абалтадан кыйнап келаткан азап. Мейли эки адамдын ор-
тосунда болсун же эл аралык масштабда болсун, ар дайым адамдар күч кол-
донуу зарыл деп эсептеген жагдайлар болот. Ошол өңдүү Арсен Саманчин да 
романымда өзүн бурчка такалгандай сезет. Жасаган ишине өкүнөт. Мындай 
өкүнүү мага да тиешелүү. Мен муну окурман да сезсе дедим эле. Өкүнүү – бул 
адам үчүн түбөлүктүү чакырык. Жер жүзүндө баары гүлдөп өнүгүп кеткен 
күндө да зомбулуктун тамыры үзүлбөйт, мага ишенип коюңуз.  

Арсен өзүнүн алсыздыгына жаны кейип, ачуусу менен куралга жетүүнү көздөйт. Ырас, анын киши 
өлтүрүшүн элестетүү кыйын. Бирок анын мурдагы классташы Таштанбек андан шеги  жок.   

Мына ушунун өзү чынында дүйнөлүк маселе, жеке адамдар болобу, жокпу, 
биздин жагдайда араб принцтери шумдуктуудай байлыкка маарышкан, а 
калган көпчүлүк жакырчылыктын жеткен чегинде өмүр сүрүп келатат. Ушу-
нун кесепетинен конфликттер башталат. Таштанбекти түшүнсө болот, өзү 
үчүн ал кайсы бир деңгээлде туура айтат. Ал кан төгүүнү көздөбөйт. Ал прин-
цтерден алар үчүн чынында арзыбаган сумманы өндүрүп алгысы келет.  

Бирок мунун өзү кан төгүүгө алып келиши ыктамал эле да? 

Албетте. Акысын бермек же кан төгүлмөк.

 

Таштанбек жөн гана глобализациядан өз үлүшүн алгысы келгенин айтып жатпайбы. Сиз мындай 
аракет массалык көрүнүшкө айланып кетет деп эсептебейсизби?

Мындай конфликттердин алдын алуу керек. Демократия байлар менен жакы-
рлардын ортосундагы ажырым тереңдеп, акыры ал зомбулукка алып келбе-
ши үчүн жоопкерчиликти мойнуна алышы керек. Ажырым ар дайым болуп 
келген, бирок өтө чоң айрымачылык чындыгында коркунучтуу. Айрым оли-
гархтар бир канча өлкө биригип да ээ боло албагыдай, ушунчалык көп капи-
талга ээ. Качан кимдир бирөөлөрдө эки же үч учак, бир нече корабль жана 
дүйнөнүн төрт тарабында ак сарайлары болгон чакта, башка бирөө балдары-
на мектепке каттоо үчүн бут кийим сатып бере албайт, бул нормалдуу эмес.

   

Сиздин оюңузча, деги тең салмактуулукка жетүү мүмкүнбү? Абийирсиздик менен байыгандар баш-
каларга байлыгын бөлүшөт деп күтүүгө мүмкүн эмес да. 

Алар өздөрү эч качан ага барбайт! Бул үчүн мыйзамдуулук керек, анын неги-
зинде ири мүлкү барлар баары үчүн жоопкерчиликтүү болушу керек. Путин 
бул багытта көп нерсе жасады. Россия үчүн мунайзат – чоң капитал. Мунай-
заттан түшкөн кирешеден муктаж адамдарга жардам берүү үчүн, медици-
налык тейлөөнү, билим берүү тармагын жакшыртуу ж.б. үчүн атайын фонд 
түзүлгөн. Түшүндүңүзбү, тең салмактуулук акырындык менен жетишилет. 
Эгер бул бир гана олигархтардын кызыкчылыгына жараша болсо, анда алар 
жардамды  зоболосун көтөрө турган даражада гана көрсөтүп токтотуп коюш-
ат, а бул жетишсиздик кылат. Бул нерсе системалуу жүргүзүлүшү керек.   

Сиз бул мамлекеттин милдети деген турасызбы? 

Мамлекеттин, коомчулуктун жана интеллигенциянын.  

Биринчи маекте
Ак жол! Устат жөнүндө 

жаңы китептер
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Бирок Сиз романыңызда интеллектуалдар базар экономикасында канчалык күчсүз экенин, алтур-
гай өздөрүнүн совет учурундагы кадыр-баркын жоготконун айтып жатпайсызбы?

Албетте, Арсен Саманчин барк алынбаганынан, алсыздыгынан улам азап-
танат. Интеллектуалдар четке ыргытылганда, кайра бутка туруп, өздөрүнүн 
сөзүн айтат, таасир тийгизүүнүн жаңы ыкмаларын табууга мажбур болушат.

  

Мына ушунун өзү баягы түгөнбөгөн өжөрлүк менен каршылык көрсөтүүчүлүкпү. Социализмдин 
концепциясы… 

… өзүнө чоң тарыхый тажрыйбаны камтыйт. Азыркы күндө дүйнөлүк мас-
штабда курчуп жаткан социалдык көйгөйлөрдү ошол кезде эле чечүүгө ара-
кеттенишкен. Ал аракеттен майнап чыккан жок. Бирок бул социализмди ай-
ыптагандыкка же болбосо жек көргөндүккө жатпайт. Өз идеяларыңа жетиш 
үчүн улам жаңы жолдорду издеш керек.  

Сиз келечек муундар жөнүндө ойлоносузбу? 

Албетте. Бирок биздин ийгиликсиз тажрыйбабыз дагы көпкө чейин нега-
тивдүү фактор болуп кала берет.

Романыңыз «Тоолор кулаганда. Кызкайып» деп аталат. Чын эле Кыргызстанда Кызкайып жөнүндө 
уламыш барбы?

Бул уламыш чындыгында Кыргызстандын тоолуу райондорунун жашоочула-
рынын арасында бар. Уламыш реалдуу окуяга негизделсе керек: эки сүйүшкөн 
жаш жалган жалаа менен бири-биринен ажырашат. Кыз кайгырып, азапка 
башы малынган жарын өмүр бою издейт: «Кайдасың сен, кайдасың сен, жан 
биргем, Аруу бойдон сендик болуп калдым мен!». Бул уламышты бала кезим-
ден бери билчүмүн, чоң энем мени тоого ээрчитип чыкчу, жомоктун артынан 
жомок айтып берчү. Мындай бир салт бар: ай толгон кезде алыстан караган-
да көрүнө тургандай улуу от жагып, анын тегерегинде ушул уламышты баян 
кылып, ыр кылып айтыша турган. Жылдыз толгон асман алдында бакшылар 
добулбас уруп, кыйкырып турушат. «Кайдасың боорум Кызкайып, сени биз 
буркурап-боздоп күтөбүз, сага жаккан отубузга жакын кел. Дагы канча чарк 
айланып жүрөсүң, дагы канча сүйгөнүңдү издейсиң. Арыбадыңбы деги?»    

    

Бирок сүйүү деген чарчоону билбейт тура, бул уламыш ушуну каңкуулаган жокпу?  

Мен байыркынын бул жомогун мындайча түшүнөм: эгер жамандыктын күчү 
адамдардын жеке жашоосуна кийлигишсе, бактысын талкаласа, муну унут-
карып, эстен чыгарып салууга болбойт. Адамдар бул тууралуу дайыма эстеп 
жүрүшү керек; бул уламышка жана мифке айланып кетиши керек. Ошондо 
гана адамдардын жан дүйнөсүндө ар дайым жашай турган жакшылыктын та-
асир этүүчү күчү эбегейсиз болот. Эгер мунун баары унутта кала турган болсо, 
анда жамандык жеңген болот. Бирок Кызкайып түбөлүктүү, ал муундан муун-
га өтүп, эстутумда жашай берет. Анын уламышын уккандын баары ал менен 
кошо азап чегип муңканат. Кимдир бирөө үн салып, өз атын айтат, непада 
Кызкайып жакын жерде болуп калса, үн катар деп.       

Жаңы китептер
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1937-жылы Москвада төрөлгөн. Мамлекеттин көрүнүктүү партиялык жана коомдук ишмери 

Төрөкул Айтматовдун кызы. Чыңгыз Айтматовдун карындашы. Мектепти Талас шаарында аяк-

таган. Фрунзе шаарындагы В.Маяковский атындагы кыз-келиндер институтун окуган. Педагог, 

физика-математика илимдеринин кандидаты. 

Китеп улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналат. Китепте жазуу-

чунун карындашы Роза Айтматова менен анын жээни Асан Ахматов өздөрүнүн эскерүүлөрү 

менен бөлүшүшөт. Китеп диалог форматында жазылган, анда Чыңгыз Айтматовдун жашоосу-

нун бүгүнкү күнгө чейин айрым белгисиз актай барактары камтылган.    

Китеп коомдо гуманизмдин идеалдарын бекемдөөгө, инсандын руханий жана интеллекту-

алдык деңгээлин жогорулатууга, жалпы адамзаттык баалуулуктарды жандандырууга жана 

сактоого багытталган «КЕРЕГЕ» коомдук фондунун басма ишмердүүлүгүнүн алкагында жарык 

көрдү. «КЕРЕГЕ» фонду басылманын демөөрчүсү, КР Жогорку Кеңешинин депутаты Абдывахап 

Мамадрасуловго терең ыраазчылык билдирет.  

Роза 
Айтматова

Адам элдин эсинен 
чыкмайынча жашай берет

- Роза таеже, ушул жылы Сиз 80 жашка чыктыңыз, бул жаш адам үчүн 
бир кылымчалык эле да. Сиз жашооңузда баштан кечирген кыйынчылы-
ктарга карабай, бактылуумун деп айттыңыз.  

- Ырас эле ошондой деп ойлойм. Көп нерсени баштан кечирдик, көп азап чек-
тик. Анын баары эми өткөндө калды. Биз көтөргөн кыйынчылыктар менен 
машакаттын баарын өзүмдүн “Тарыхтын актай барактары” китебимде ча-
гылдырып бердим. Жашоо токтоп калбайт экен, өзүнүн ирети менен улана 
берет тура. Турмушка чыктым, балдар төрөлдү, неберелер пайда болду, эми 
минтип чөбүрөлөрдү да көрдүм. Алардын эң кичүүсү Данияр мен менен ту-
рат. Жакшы балдарым, туугандарым, досторум бар, акылман элим бар, сонун 
өлкөм бар... Жалпысынан мен бүгүнкү күндө ээ болгон нерселериме ыраазы-
мын. Жашоодон мындан башка эмнени эңсөөгө болот?..     

- …Ошентсе да, Роза таеже? Кыргыздарда бир терең айтылган нуска сөз 
бар эмеспи “арман” деген. Ал адамдын арзып жетпей калган кыялын же 
ишке ашпай калган мүдөөсүнө өкүнүүнү билдирет эмеспи. Айтсаңыз, 
Сиздин “арманыңыз” барбы?  

Менин бул суроомон кийин Роза эже ойлонуп калды. Ал кайдадыр  алыска 
тиктеп, ойго бата түштү. Бүгүнкүнүн эсебинен ал өзүнүн ой-санаасында тээ 
алыстагы өткөнүнө канчанчы ирет кайрылып олтурат дейсиз.  

Ойлоно түшүп, мага мындай деди:   

- Суроону да таап туруп бердиң да!.. Ар бир адамдын жашоосунда жүзөгө 
ашпай калган жок дегенде бир кыялы болсо керек. — Роза эже муңайым 
күлүмсүрөдү. — Сен менден “арманым” жокпу деп сурап калдың... Чынын 
айтсам – бар. Менин арзыган кыялым өзүмдүн “Менимди” эми гана аңдай 
баштаган кезимден бери өзүм менен кошо жашап келатат.  Ал арзып-тилеген 
кыялым эле: өмүрүмдө жок дегенде бир ирет атамды көрсөм дечүмүн. Жыйы-

Биринчи маекте
Ак жол! Устат жөнүндө 

жаңы китептер
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рма жыл аны тээ алыстагы сүргүндө тирүү жүрөт деп үмүттөнүп, зарыга күт-
түк. Айрыкча, курбу кыздарымдын аталары согуштан кайтып келген учурда 
кыйналгам. Аларга кандай көзүм күйгөнүн элестете албайсың... Бирок, аттиң, 
ал кыялымдын орундалышы буйрубаптыр. Ал ошол балалык кыялым бойдон 
калып калды… Эгер сен кичинекей наристенин ошондогу купуя тилегинин 
изин билгиң келсе, ал менин жүрөгүмдө дагы деле сакталып турат... – деп 
агынан жарылды Роза эже.   

Мен аны аяр кучактадым. Өткөнгө кайрылтып башка кыйнабадым. Бир жолу 
тээ бала кезинде Роза эже атасын түшүндө көргөн экен. Түшүндө атасы аны 
асманга ыргытып ойнотуптур. Ал бактысы койнуна батпай: “Ата, ата, сен 
кайтып келдиңби!..” деп кыйкырыптыр. Апасы Нагима кызынын түшүн угуп: 
“Түшүңө кирген болсо, атаң тирүү, садагам” дейт. Чынында эле, “Адам эсте 
болгон чакта жашай берет” деп айтылат эмеспи.   

- Роза эже, айтсаңыз, Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармаларындагы аял 
каармандардын реалдуу прототиптери барбы? Мүмкүн, аларды тааныйт 
да болушуңуз керек? 

- Ооба, мен Чыңгыздын чыгармаларындагы, айрыкча, алгачкы чыгармала-
рындагы аялдардын прототиптеринин айрымдарын жакшы билчүмүн. Алар 
Толгонай, Алиман, Алтынай, Мырзагүл жана башкалар.  

- Толгонайдын тагдыры тууралуу Сизден уксак, кызыктуу болмок… 

- Эгер ал тууралуу сөз кыла турган болсом, анын өзгөчө инсан болгонун ай-
тышым керек – бул образ менин эсимдин түпкүрүндөгү образ. Реалдуу Толго-
най Жийде айылында жашачу. Анын Суванбек деген уулу бар эле. Эки кызы 
башка айылдарга турмушка чыгып кетишкен болчу. Келининин аты Асел 
(Алимандын прототиби) эле, ал Толгонайга бир кыз, бир уул небере төрөп 
берген. Суванбек колхоздун председатели болуп иштечү. 

Өзүнүн ак ниеттүүлүгү, жоопкерчилиги, иш билгилиги менен ал айылдашта-
рынын арасында кадыр-барктуу эле. Ага фронтко чакыруу кагазы келгенде, 
колхоздун ишин ойлоп катуу бушайман болгон. Өзүнүн ордуна колхоздун 
ишин бүлгүнгө учуратпай алып кете турган талапкер издейт. Айрыкча, бух-
галтердин кызматына санааркаптыр. Бул ишке ага чынчыл, сабаттуу, өз 
ишин мыкты билген киши керек болгон экен... Бирөө бул кызматка биздин 
энебиз – Нагима Айтматованы сунуштаптыр. Ошондо ал апам иштеген Киров 
айылына келип, таанышып, аны өзүнүн колхозуна бухгалтер болуп иштеп 
берүүгө көндүрүптүр. Ошентип, биз Жийде айылына барып калганбыз. Биз 
куржун сымал курулган (ошол кезде мода болгон) Толгонайдын үйүндө туруп 

Агамдын чыгармаларындагы 
аялдардын  образы 

— Ооба, мен Чыңгыздын чыгармаларындагы, айрыкча, 
алгачкы чыгармаларындагы аялдардын прототиптеринин 

айрымдарын жакшы билчүмүн. Алар Толгонай, Алиман, 
Алтынай, Мырзагүл жана башкалар.  

Роза Айтматова
Адам элдин эсинен 
чыкмайынча жашай берет
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калдык. Ашкана катары урунган орто чендеги кире бериш, анын эки капта-
лында – эки бөлмөсү бар эле. Толгонай апа бир бөлмөсүндө келини, небере-
лери менен, экинчи бөлмөдө биз туруп калдык.  Эсимде беш жашта, же алты 
жаштабы, ошондогу кичинекей кыз калыптыр... Көз алдымда дагы эле кире 
бериштеги дубалда эки мыкка илинген велосипед даана тартылып турат. Ал 
кезде велосипед деген чанда болчу да. Ошондуктан балдарга анын рулун кар-
малап, дөңгөлөктөрүн тегеретип, коңгуроосун басып көрүү кызык көрүнчү. 
Толгонай апа бизди велосипеддин жанынан нары кетирип: 

- Балдар, кой тийбегиле ага! Техниканы байкабай бузуп алсаңар, эмне кы-
лабыз, кокуй? Жакында Суванбек келгенде, кантип минет ага? – деп уулу-
нун буюмун коруп, зарыгып күтүп жүрчү. 

Эсимде Толгонайдын бөлмөсүндөгү туш кийизде эң сыйлуу орунда жоокер 
баш кийими илинип турганы калыптыр. Анда анын бул аялга канчалык 
кымбат экенин кайдан билейин!.. Балким, турмушта да дал ошол “Саманчы-
нын жолундагыдай” эле болгондур. Суванбек эстеликке поездден өзүнүн баш 
кийимин ыргытып кеткендир... Толгонайдын бирдемеге катуу күйүп, өксүп 
ыйлаганын эстейм. Апабыз аны сооротууга аракет жасаганы менен, тиги 
муңканганын койгон эмес. Ошол анын темир жолдо уулу менен кезигише ал-
бай калган учуру болсо керек... Андан соң Толгонайдын биринчи трагедиясы-
на күбө болдук, жанындай көргөн уул небереси чарчап калды (ал менден бир 
же эки жашка кичүү болчу). Орду толгус жоготуу болгон! 

Небересин Суванбектин учугун улоочу катары көрчү...

Дегеле Толгонай айыл ичинде өтө барктуу аял эле. Ал менен кеңешип, анын 
оюн угушчу, ал оор учурлардан чыгуунун туура жолун таба билчү. Бир жолу 
айылда бир абышка каза болуп калды. Ал кишини көмөр жакындары жок 
экен. Нары айылда согуш учурунда ишке жарактуу эркектер жок, жалаң ка-
ры-картаңдар менен майыптар калган эмеспи. Колуна курал кармай ала тур-
гандын баары согушта. Ошондуктан, маркумду көрдүн ичине ким алып түшөт 
тургай, жайын ким казат деген суроо кабыргасынан турду... Ошондо Толгонай 
аргасыздыктан жоопкерчиликти мойнуна артып, өспүрүм балдарды уюшту-
руп, көрүстөнгө алпарып, аларга көрдү кантип казыш керектигин үйрөтүп 
каздырат. Эртеси күнү Толгонайдын жетегинин астында жаш балдар чалды 
көмүшөт. Кыргыздарда аял киши сөөктү жерге берүүгө катышпашы керек 
эмеспи. Анткен менен ошол кезде Толгонай сыяктуу күчтүү аялдар өз мой-
нуна татаал милдеттерди алышкан. Күчтүүлүгүнөн ал аял башына түшкөн 
бардык кыйынчылыкты  көтөрдү. Толгонайдын тарткан мүшкүлү ушундай 
болгон, - деп “Саманчынын жолунун” каарманынын прототиби тууралуу аң-
гемесин бүтүрдү Роза эже.           

- Андан ары анын тагдыры кандай болду? - деп эжемден кызыга сурадым. 

- Бир эле нерсени айта алам: Ал өмүрүнүн аягына чейин уулун согуштан 
күтүп жүрдү. Адамдар аны аяп, Суванбектин өлгөнү тууралуу билдиришкен 
эмес болсо керек, “кара кагазды” да беришпесе керек., балким Асел апага бе-
ришкендир... Ошон үчүн ал уулун тирүү кайтып келет деп ишенип жүрдү да.  

Бир жолу мындай бир окуя болду. Белгилүү документалист Изя Герштейн 
Чыңгыз Айтматов жөнүндө фильм тартууга киришип калды. Кино тартуу-
чулардын тобу менен ал Таласка барат. Сценарий боюнча, алар ар түрдүү 
сюжеттерди биздин туулган айылыбыз Шекерде, Жийдеде, “Маймак” стан-
циясында тартышат. Жийдеге келгенде, документалисттер дароо эле Толго-
най апанын үйүн көздөй жөнөшөт. Анын үйүнө киришип, саламдашып, аны 
киного тартарын айтып түшүндүрүшөт. Ал тартылууга макулдугун берип, 
оператор ишке киришет. Аппараттарын орнотушуп, камера иштей баштайт. 
Толгонай апа демейкисиндей ак жоолугун салынып сыйлуу орунда отурат. 
“Тарта баштадыңарбы?” – деп сурайт ал, камеранын чыртылдаганын угуп. 

Роза Айтматова
Адам элдин эсинен 
чыкмайынча жашай берет
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Ага тарта башташканын, ошондуктан тынч отурушу керектигин айтышат... 

Чыңгыз съемка башталаардын алдында эле машинени айылдын башына 
токтотуп, Жийдени аралап жөө басууну чечкен экен. Анын жолун утурлай 
биздин мурдагы кошуналарыбыз, тааныштарыбыз чыга баштайт.   Алар Чың-
гызга жакын келишип, саламдашышып, кубанып тосуп алышат. Адамдар ан-
дан апасы Нагима апанын, иниси Ильгиздин, кичүү карындаштары – Люция, 
Розалар кандай жүрүшөт деп ал-жай сурашышат. Ушунча жылдан кийин 
турмушубуздун кандай болгондугун билгилери келет да. Турмуш курдукпу, 
бала-чакалуу болдукпу, канча кыз, канча уулдуу болгондук? Аларга биз туу-
ралуу баары кызыктуу эле. 

Ыргып туруп, Чыңгызды кучактап, ыйлап жиберип, дароо эле:  —  
Сен Суванбек тууралуу кабар алып келдиңби мага?... – деп сурайт.

Ошентип отуруп, Чыңгыз көңүлү жайдары Толгонай апанын үйүнө жетет. 
Үйгө  кирип барып, амандашат. Байкуш аял Чыңгызды көрөр замат чочуп ке-
тет, ага киного тарткан топ менен Айтматовдун өзү кошо келгенин эч ким 
алдын ала айткан эмес экен. Аны көрүп, Толгонай апа камера тартып жатка-
нын да эстен чыгарат. Ыргып туруп, Чыңгызды кучактап, ыйлап жиберип, 
дароо эле минтип сурайт: 

- Сен Суванбек тууралуу кабар алып келдиңби мага?... 

Жыйырма жылдан кийин да ал уулунун тирүү экени тууралуу билүүгө үмүт-
төнөт. Толгонай Чыңгыз атактуу адам болуп, Суванбектин тагдыры тууралуу 
билүүгө жардам берет деп ишенген экен... 

Кийинчерээк ошондогу Толгонай апа менен жолуккан учурду эстеп, Чыңгыз 
“Бала дегенде, эненин жүрөгү эч качан жакшылыктан үмүтүн үзбөйт” деди 
эле.  

- А келини Аселдин тагдыры кандай болду? Алимандын прототиби ошол 
эле да ээ? — деп келининин тагдырын кызыга сурадым. 

- Бир күнү, согуш бүткөндөн кийин, Толгонай апанын үйүнө келининин туу-
гандары келип: “Кемпирди карап отура бересиңби, али жашсың, турмуш ку-
рушуң керек, жашашың керек мындан ары да. Сени биз күйөөгө беребиз”, 
- деп Аселди алып кетип калышты. Ошентип Толгонай жалгыз калды. Бирок 
бир канча убактан кийин Асел күйөөсүнөн качып, Толгонайга келип алды. 
Ошол күндөн баштап алар кайненесинин көзү өткүчө чогуу жашашты. Тол-
гонай өмүр бою уулу Суванбекти күтүп жүрүп дүйнөдөн өттү. 

- А Толгонай каза болгондон кийин  Асел апанын тагдыры эмне болду? 

- Ал ошол үйдө жашап кала берди… Ал менен кызынын баласы, небереси чо-
гуу турчу. Ал жалгыз калган жок...

90-жылдарда, өлкөбүздө элдин турмушу кескин начарлап кеткен учурда 
ал менен жолугуштук. Биздин уюм гуманитардык жардам таркатуу менен 
алектенчү. Мен Асел апага кире калдым. Анын абдан карыган кези, небереси 
иштебейт, чөбүрөлөрү биринен бири майда... 

Менин келгениме сүйүнүп, гуманитардык жардам алып келгенимди уккан-
да:

- Сен, жакшылыкты унутпайт турбайсыңбы (ал согуш учурунда бизге жаса-
ган жакшылыктарын айтты окшойт). Сен жакшы адам болуптурсуң... – деди. 

Ошондон кийин көп өтпөй ал дүйнөдөн өттү. 
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- Карып, көңүлгө зар болуп калган учурунда барып койгонуңуз жакшы 
болгон экен. Жаткан жери жайлуу болсун!...

А… “Кылым карытар бир күндөгү” Зарипанын прототиби ким болгон деп 
ойлойсуз?   

- Аны мен репрессиялангандын аялы болуу мүшкүлү мойнуна түшкөн аял-
дардын жалпылаштырылган образы деп ойлойм. Албетте, Зарипада апабыз 
Нагиманын тагдыры да бир аз көрсөтүлгөн.

- Ошондой болушу да мүмкүн. Мага да ошондой сезилди. А “Биринчи муга-
лимдеги” Алтынайдын прототиби ким болду экен, кызык? 

- Ал дагы жалпылаштырылган образ. Негизинен Айтматовдо конкреттүү бир 
адамдын тагдырына так дал келген образ жок. Бир жолу мен Чыңгыз Төрөку-
ловичтен “Биринчи мугалимдеги” Алтынайдын прототиби ким, бизде акаде-
мик аялдар деле болгон эмес эле деп сурап калдым. Ал:   

«Азырынча жок. Бирок жакында болот, Илимдер академиясында иштеген 
аял-окумуштуулар бар го. Чынында, бул жалпылаштырылган образ, бирок 
негизинен повестте өзүнүн өжөрлүгү, билимге болгон умтулуусу менен тур-
мушта чоң ийгиликтерге жеткен Сыйнат Садыкованын тагдыры чагылды-
рылган (Чолпонбай Түлөбердиевдин айылдашы болгон. – Р.Т.). Ырас, ал оку-
муштуу болгон эмес, бирок жогорку жетекчилик кызматтарда иштеген. 

Чындыгында анын биографиясынан туугандары ага окууга уруксат бербеге-
ни жөнүндө билебиз. Ага он бирге чыктың, бойго жетип, көзгө көрүнүп кал-
дың, мектепке барганың уят дешкен экен. Бирок аны атасы колдоптур. 

- Эгер окуу жакса, окуй берсин, - деп үйдөгүлөрүнө, туугандарына айткан экен. 
Сыйнат Чимкенттик жети жылдык мектепти бүтүргөн биринчи кыз бол-
гон. Андан кийин да ал окуп, иштеп, ар дайым билимин өркүндөтүп турган. 
Өжөрлүгү жана эмгеги менен Сыйнат жашоосунда көп нерсеге жетишкен. Ал 
райком катчысы, райисполкомдун төрагасы, Кыргыз ССРинин ЦК КПССтин 
мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты болуп көрүнүктүү жетекчилик кыз-
маттарды ээлеген. Эмгектеги жетишкен ийгиликтери үчүн ал Социалисттик 
Эмгектин Баатыры наамын алган. Ал белгилүү инсан болгон. Биз, жаш муун, 
кээде ага таластыктардын иш-чараларында жолугушуп калчубуз, ичибизден 
аны менен абдан сыймыктанчубуз. Ал баарыбызга аялдар да окуп, эркектер-
ден кем эмес карьералык жактан өсө аларын көрсөткөн.  

- Бул эмнеге гендер болбосун! Кызык, Жамилянын да прототиби болгон 
бекен? 

- Ал деле жалпылаштырылган образ да. Мен Чыңгыз анын прототиби бул деп 
айтканын же жазганын билбейт экенмин... Ырас, биздин айылда Жамиля-
нын прототиби мен болчумун, мага Чыңгыз ошол өспүрүм курагында ашык 
болгон деп чыккан аялдар көп болгон.  

Ушуну менен биз Роза эже менен Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармаларында-
гы аял-прототиптер тууралуу теманын аягына чыктык.
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Роза Айтматова менен Асан Ахматовдун                  
Жарандык агартуу академиясынын сессиясындагы 
жолугушуусу. 

Фото: Аскат Чыналы

Эльмира Ногойбаева: Мен ириде, Роза Төрөкуловна Айтматова менен Асан 
Ахматовдун тарыхыбызга кошкон чоң салымын белгилеп кетким келет. Алар 
белгилүү жазуучунун туугандары гана эмес, а өлкөбүздүн тарыхынын бир 
бөлүгү. Булардын ар бири Кыргызстандын түзүлүш жана калыптаныш та-
рыхына зор эмгек жумшашкан. Социолог Лев Гудков постсоветтик мекйин-
диктин аймагында Тарыхтан баш тартуу байкалганын айтканы бар. Тарых 
мифтерге алмаштырылып, кайдадыр катылып кеткен сымал дейт ал. Андай 
болгон чакта Тарыхты фиксациялоого аракет жасоо бүгүн чоң Эрдикти талап 
кылат. Ушундай таризден караганда Роза Төрөкуловна – Тарыхтын, анын кал-
ктын калың катмарына белгисиз барактарынын күбөсү, репрессияга туш бол-
гон үй-бүлөнүн өкүлү. Ушундан улам биздин Академияга тарыхый чындыкты 
билүү мүмкүнчүлүгү түзүлүп турганы өтө чоң мааниге ээ. Көптөр тарыхтын 
катмарына кеткен маалыматтар тууралуу үн катышпайт, а бир даарынын 
эсинде да жок, а айрымдары өлкөбүздүн Тарыхы бурмаланганын аңдай да 
беришпейт. Анда эмесе, көп убактыңыздарды албай, сөздү Роза Төрөкуловна 
Айтматованын өзүнө берейин. 

Роза Төрөкуловна Айтматова: Кутман күнүңөр менен, урматтуу катышуучу-
лар. Мен жаштардын аудиториясы менен жолугушуп жатканыма абдан куба-
нып турам. Асан экөөбүз силер менен үч китептин презентациясын өткөрүү 
максатында жолугушуп турабыз. Булар – «Тарыхтын актай барактары», “Адам 
элдин эсинен чыкмайынча жашай берет” жана «Кат келди» деген китептер. 
Асан – менин жээним, ал мени менен маектешүүнүн негизинде “Адам элдин 
эсинен чыкмайынча жашай берет” китебинин жазылышына шык берип, ага 
авторлош болду. Бул китеп Асан экөөбүздүн маегибизден турган китеп-диа-
лог түрүндө жазылды. Асан суроо узатып, мен жооп берип, ошонун негизин-
де пайда болду. Муну менен катар Асан – менин репликаларыма түшүндүр-
мөлөрүн да берип кеткен жерлери бар. 

Ал эми Асан өзү «Кат келди» деген китебинин автору. Ал китепке мен консуль-

Роза Айтматова 
менен Асан Ахматовдун            
Жарандык агартуу 
академиясынын сесси-
ясындагы жолугушуусу

Жаңы китептер



42

тант болдум. Китеп согуш мезгилинде айылдык почточу болуп иштеген жаш 
бала жөнүндө. Ал дарыя кечип, өз керт башын канжыгага сайып жоокерлерге 
жазылган каттарды ташып, кайра райондук борбордон айылга почта (гезит, 
багар-көрөрсүз калган үй-бүлөлөргө колдонмо куралдарын) жеткирип турган. 
Китеп бешиктен бели чыга элек жатып иштегенге мажбур болгон ошол он эки 
жашар баланын эскерүүлөрүнөн турат. Китепте бир күнү ал почтадан колдон-
мо куралдарын алып кайтып келатып, ага кол салуудан кайра тартпай турган 
дезертирди жолуктурган окуя, андан башка да көп кызыктуу окуялар бар.

Эми сөздү «Тарыхтын актай барактарына» бурсам. Китептин мындай аталып 
калышына совет мезгилинде 30-жылдардын тарыхы жаап-жашырылып, анын 
көп жактары белгисиз, барактары актай бойдон калганы себеп болгон. Бул ки-
теп 30-жылдарда курман болгон республиканын жетекчилеринин бири атам 
Төрөкул Айтматов тууралуу. Ал «Ата-Бейит» мемориалдык көрүстөнүнө коюл-
ган. Китепте репрессия тууралуу, атам тууралуу, ошондой эле бир аз үй-бүлөм 
тууралуу баяндалат. Мен коомчулукка үй-бүлөм тууралуу так маалыматтар-
ды айтайын дедим. Күбө катары ушул чындыкты айтып, үй-бүлөм тууралуу 
айрым так эмес маалыматтарды жана басма сөздө жарыяланган бурмаланган  
маалыматтарды четке каккым келди.      

«Адам элдин эсинен чыкмайынча жашай берет». Адам элдин эсинен чыкмай-
ын өлбөйт, жашай берет. Чыңгыз Төрөкулович көзү өткөндөн кийин өзүнүн 
экинчи өмүрүн жашай баштады. Анын чыгармалары кайра-кайра басылып 
чыгып жатат, анын чыгармачылыгына арналган конференциялар өтүп жатат, 
мемориалдар курулуп жатат. Мунун баары анын өмүрүнүн уланып жатканы. 
Бул китебибизде биз Чыңгыз Төрөкуловичтин өмүрүнүн белгисиз жактарына 
токтолгубуз келди. Китеп анын 90 жылдыгына арналат. Эми сөздү Асанга бе-
рейин.     

Асан Ахматов: Биринчиден, Роза Төрөкуловнага ыраазчылык билдиргим ке-
лет. Ал айрым кыйынчылыктарга карабай, ушул жерге келип отурат. Ошон-
дой эле Роза Төрөкуловнаны юбилейи менен куттуктап кетейин. Өзүнүн 
эскерүүлөрү менен бөлүшүүгө даярдыгы үчүн, сезимталдыгы, ачыктыгы үчүн 
ыраазчылык билдиргим келет.  

«Тарыхтын актай барактары» китебин сиздер Интернеттен www.literatura.
kg сайтынан таап окусаңыздар болот. Роза Төрөкуловна  – мыкты жазуучу. 
Дегеле Айтматовдордун үй-бүлөсү жөнөкөйлүгү менен башкалардан айры-
маланып турат. Ушунусу менен бул үй-бүлө жаш муунду тарбиялап келет. 
2008-жылы Чыңгыз Төрөкуловичтин көзү өткөндөн кийин мен да бир эмгек 
жазайын деп чечтим. Бул китеп абдан кызыктуу, анда өтө сейрек мурда-кий-
ин белгисиз фактылар камтылган. Ал мезгилде адамдын эрки буулган учур 
болчу да. Адамдын жашоосу башкалардын колунда эле. Азыр биз бактылуу-
буз, адам укуктарынын бардык спектрине ээбиз. Элмирага ушул чоң эмгеги 
үчүн ыраазычылык билдиргим келет. «Тарыхты билүү менен келечегибизди 
таанысак болот».   

СССРдин мезгилинде тарых мугалимдери көп нерсени жаап-жашырышчу. Та-
рыхтын катаал, оор учурларын билбей туруп, жаркын келечекти куруу дегеле 
мүмкүн эмес да. Ушундан улам сиздерге «Тарыхтын актай барактарын» сөзсүз 
окуңуздар деп айтар элем. 

«Кат келди» китебинин каарманынын прототиби Чыңгыз Төрөкуловичтин 
иниси Ильгиз Төрөкулович. Табиятынан жөнөкөй Ильгиз Төрөкулович өз 
учурунда Илимдер Академиясынын президенти, депутат, илим боюнча Мам-
лекеттик сыйлыктын ээси болгон. Бул өзгөчө инсан Кыргызстандын геология 
илимине чоң салым кошкон. Бул китепти окуганда, согуш мезгилинде жаш 
баланын, репрессияланган адамдын «эл душманынын балдары» деген басым 
астында калган уулунун ички уйгу-туйгусун көрүүгө болот. Ал бала башы ме-
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нен кемсинтүүнү, кордукту көтөрдү, өзүнө карата жасалган мындай мамиле-
лерди түшүнүп-түшүнбөй, анын себептерин билүүгө аракет жасады. Ушундай 
турмуштун оор запкысында ал апасы жана жакын адамдарынын жардамы 
менен өзүнүн «менин» жоготкон эмес. Анын тарыхы – бул бүтүндөй бир муун-
дун баштан өткөргөн тагдыр тарткысынын сүрөттөмөсү. Он эки жаш курагын-
да почточу болуп, он төртүндө «Каарман эмгеги үчүн» төш белгисине татыган. 
Дал ушул төш белги ушул китептин жазылышына шык берди.      

Роза Төрөкуловна Айтматова: Биз төш белгини көрүп, ага кызыгып, сурап 
калдык. Андан соң Асан Интернетке ушул китептин жазылышына негиз бо-
луп берген макаласын жарыялаптыр. 

Асан Ахматов: Күндө беш километр жолду басып өткөн учурун, он эки жашар 
баланын күндө туруп ишке жөнөгөнүн элестетип көрүңүздөрчү. Талас дары-
ясынын наркы өйүз, берки өйүзүнө улам кечип өткөнүн. Карышкырлардын 
арасында, дезертирлердин арасында, ачарчылык, жокчулук, согуштун  ара-
сында жүргөнүн. Өзүнө жүктөлгөн жоопкерчиликти кынтыксыз аткарып, са-
батсыздарга келген катты окуп бергенин. «Эл душманынын уулу» катары бул 
бала оор, көтөрүүгө кыйын кордукту башынан кечирген. Бул китепти жазууда 
биздин айткыбыз келгени – кандай күндө болбосун, адам өзүн жоготпош ке-
рек деген ой болду. Биз аны жаштарга, окуучуларга өрнөк кылгыбыз келди. 
Алар азыркы бейкапар жашоодо жашап жатып ошондогу согуштун балдары 
баштан өткөргөн оор жокчулукту билишсин дедик. Роза Төрөкуловна кантты 
биринчи жолу алты жашында татып көрүптүр. Азыр биз бактылуубуз, жыр-
галчылыктын бардык спектрин көрүп жашап жатабыз. Тарыхты билүү бизге 
келечекке кетчү жолдун багытын көрсөтөт. 

Эльмира Ногойбаева: «Катардагы жоокер Райанды сактап калуу» фильми-
нин негизинде согуштун бүтүндөй тарыхы бир адамдын тагдыры аркылуу 
көрсөтүлөт. 

«Бир адамдын тарыхын» же болбосо «бир үй-бүлөнүн тарыхын» иликтөө 
ыкмасы бар. Россияда изилдөөчүлөр «бир буюмдун тарыхын» иликке алган 
учурлар кездешет. Асандын төш белги аркылуу изилдөөсү ушундай ыкманын 
үлгүсү. Бир буюмдун тарыхы. Айтматовдордун үй-бүлөсүнүн үч муунунун та-
рыхы мезгилди эң сонун чагылдырып берет. «Курак» коомдук фонду «Айтма-
товдук окууларды» өткөрүүнү мерчемдеп жатат. Элдин баары Чыңгыз Айтма-
товдун атасы тууралуу билет, бирок анын апасы, Нагиманын абдан белгилүү 
татар соодагер уругунан чыгып, кыздар гимназиясын бүтүргөн өтө билимдүү 
аял болгону тууралуу көп маалымат жок. Жаш балдары менен жалгыз калган 
аялдын драмалуу окуясы укмуштай таасирдүү окуя. Бул окуя ал аркылуу эли-
биздин тарыхынын драмасын толугу менен көрсөтүүгө боло турган окуя.  

Асан Ахматов: Мен Элмира менен толук макулмун, бир адамдын та-
рых-таржымалы аркылуу өз элиңдин тарыхын жакшы билсең болот. Бул ки-
теп кантип жаралып калды? Мен Роза Төрөкуловнага келип, андан көп нерсе-
лер тууралуу сурап жүрчүмүн, бир күнү мага ушул оозеки аңгемелер кеңири 
аудиторияга жетпей белгисиз бойдон кала бериши мүмкүн да деген ой келди. 
Кийинки жолу барганымда айтылгандардын баарын диктофонго жаздырып 
алдым, ал мага макалам үчүн негиз болуп берди. Кийинчерээк ал макалам-
дан “Адам элдин эсинен чыкмайынча жашай берет” китеби жаралды. Роза 
Төрөкуловнанын эскерүүлөрүнүн басымдуу бөлүгү элдин калың катмарына 
белгисиз болгон маалыматтарды, агасы тууралуу, үй-бүлөсүндөгү өз ара ма-
милелер тууралуу маалыматтарды, Айтматовдордун чөйрөсүндөгү талкуу-
ларды камтыйт. Мен Элмира менен толугу менен макулмун, ырас, өз үй-бүлөң 
жөнүндө аңгемең кандай болбосун, эл менен, ошол доор менен байланыштуу 
тарых. Чыңгыз Төрөкулович өтө татаал турмуш жолун басып өткөн, бирок 
ошол турмуш жолунда ал сынган жок, өзүн жоготкон жок, акыр аягына чей-
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ин жазмышына жазылганды татыктуу көтөрүп, Адам бойдон калды. Өз өмүрү 
менен ал бул турмушта бардык нерсе адамдын өзүнөн көз каранды экенин 
көрсөттү. Буга атасы менен энеси, чөйрөсү, алган тарбиясы өтө маанилүү роль 
ойноду.           

1961-жылы, «экология» термини али пайда боло элек кезде эле, Чыңгыз 
Төрөкулович өзүнүн чыгармаларында Кыргызстандын тоолорун сактап ка-
лууга чакырык таштаган.  

«Саманчынын жолунун» каарманы Толгонай апа – бул реалдуу киши. Ал Ай-
тматовдордун үй-бүлөсү менен жанаша жашаган. Алар анын уулунан ажы-
раганын көрүшкөн. Китебибизде Роза Төрөкуловна Айтматовдун чыгарма-
ларындагы каармандардын прототиптери жөнүндө айтып берет. Алар ошол 
доордо жашаган реалдуу адамдар. Ошондуктан биз аларды тирүү адамдардай 
кабыл алабыз.   

Эльмира Ногойбаева: Эми суроо-жоопторго өтсөк. 

Суроо: Адамдын калыптанышына эмне таасир этет?   

Роза Төрөкуловна Айтматова: Мен бул тармак боюнча окумуштуу эмесмин, 
бирок кечээ жакында бир макала окудум эле. Анда адам үч шартта калыпта-
нат деп айтылыптыр: генетикалык жактан,  тарбия жана курчап турган чөйрө 
аркылуу. Ушул үч шарт адамдын калыптанышына таасир этет экен. Буларсыз 
эч нерсени кабыл алууга мүмкүн эмес. Мен окумуштуу эмесмин, бирок бул 
макаладан соң, ушул үч нерсе тууралуу ойлонуп калдым. Демек, генетикалык 
жак да, алган тарбия да адамга көп нерсе берет тура. Эгер Чыңгыз Төрөкуло-
вичти ала турган болсок, анын ата-энеси билимдүү, интеллигент, интеллек-
туал болушкан, аны элдик оозеки чыгармачылык менен тааныштырган сөз 
баккан чоң энеси да болгон. Тогуз жашка чейин ал эч бир кыйынчылыкты 
көргөн эмес, тогуз жашка толгондо алардын үй-бүлөсү каргашалуу окуяга туш 
болгон. Аны кемсинтип кордогон күндөр болду. Үчүнчү класста окуп жатка-
нында пионерге эң мыкты окуучуларды кабыл алышып, салтанаттуу аземде 
аны өткөрбөй коюшкан. Ал баарын түшүнүп, класстан жүгүрүп чыгып, кай-
да барарын билбей, алдастап калган экен. Ошондо жакын жердеги жарга 
чуркап келип, булактын башында жаш төккөн экен. Бул окуя тууралуу ал 70 
жашында гана айтып берди. Өзүн келесоомун да, болбосо ага пионердин эмне 
кереги бар эле деп эскерген. Туугандарыбыздын бири ага ар бир мезгилдин 
өзүнүн баалуулуктары бар да, ошол учурда ал баалуу эле да деп жооп берди. 
Ага ошол булак ботогөз сымал абдан кооз көрүнгөн экен. Ал ошондо да сынган 
эмес, ачууланып, каарданган да эмес, жазуучу болгондон кийин ал «Ботогөз 
булак» деген сонун аңгемесин жазбадыбы. Дагы бир окуя, күндөрдүн бирин-
де бирөөлөр уюбузду урдап кетишиптир, ошондо ал ууруну өлтүргүсү келип 
издеп чыгат, жолдо бараткан кезде бир аксакал жолунан чыгып, анын бул 
оюнан кайтышын сураптыр, анын мындан башка дагы жүз ую болорун, тур-
муштан бак табарын, ал эми ал ууру жасаган иши үчүн өз жазасын аларын 
айтыптыр.            

Кийин ал ошондо адам өлтүрбөгөнүнө кубанып, андай каргаша анын кийин-
ки тагдырына терс таасирин тийгизмек эле да деп эскерчү. Буга ошондогу бу-
лактын таасири болгонун да тана албайм, себеби ал дал ошол булактын боюн-
да жаны жай алып сооронгон да.    

Асан: Химиялык факультеттин бүтүрүүчүсү катары мен ар дайым генетика 
тууралуу көп ойлончумун. Адамдын таланты, анын IQ кайда катылган деген 
суроо мени көп түйшөлтчү. Адамдардын баары бир караганда бирдей көрүнөт, 
бирок бири чыгармачылык менен, интеллектуалдык эмгек менен алектене 
алат да, а башка биринин колунан бул нерсе келбейт. Буга эмне таасир этет? 

Роза Торекуловна Айтматова: Алган тарбиясы, жашоо шарты таасир этет го.
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Асан Ахматов: Биринчи орунга мен генетиканы коёр элем. Албетте, Роза 
Төрөкуловна менен да макулмун. Катаал шартта жашаганына карабай, 
өзүнүн генетикалык материалы менен ал Адам бойдон калды. Генетика – мен 
үчүн негизги нерсе. 

Суроо: Мен Түркияда университетте окуганмын, бир лекциябызда чакы-
руу менен келген профессор, саясий илимдердин доктору Айтматовду дүй-
нөдөгү эң сүйүктүү жазуучум деп айтты эле. Мен ага абдан сыймыктанып, 
абдан сүйүнгөм. Менин эң жакшы көргөн чыгармам – «Жамиля». Жамиля-
нын реалдуу прототиби болгонбу? 

Роза Торекуловна Айтматова: Ооба. Мен Толгонайды жеке өзүм таанычумун. 
Ал биз сыйлаган, идеал туткан аял эле. Мырзагүлдү да, Алтынайды да тааны-
чумун. Булардын баары топтоштурулган образдар. Образ менен прототиптин 
толугу менен дал келиши эч бир жерде болбойт. Толгонайда жалпы биздин 
энелердин образы камтылган. Ал өзү мыкты киши эле. Жамиля да ошондой 
эле топтоштурулган образ. Биздин айылда көп аялдар өзүн Жамилянын про-
тотибимин дешет, бирок  мен конкреттүү түрдө анын ким экенин билбейм.    

Асан Ахматов: Айтматовдун эмгектерин изилдөөнүн негизинде мен «Жами-
лядагы» негизги эркек каармандын прототиби ал өзү деп айта алам. Анын 
өспүрүм кезиндеги сүйүү сезимдери ушул чыгарманын негизин түзгөн болу-
шу керек. Бул да топтоштурулган образ, бирок бул окуянын реалдуу негизи 
болсо керек деп ойлойм, себеби Айтматов өзүнүн жазуучулук ишмердүүлү-
гүндө негизинен өзү көргөн турмушта орун алган реалдуу факты, окуяларга 
таянган.    

Роза Төрөкуловна Айтматова: Бирок кандайдыр бир аял болгон да.

Суроо: Сиз өз китептериңизде өткөндүн трагедиясын баяндаптырсыз. Айт-
саңыз, азыркы адамдын, кыргызстандыктын трагедиясы барбы? Эгер бар 
болсо, ал эмнеден көрүнөт? 

Роза Төрөкуловна Айтматова: Түрдүү тагдыр-турмуштар болот да. Кандай-
дыр бир трагедияны баштан кечирген адамдар болот. Жетимдер, ташталган 
наристелер болот. Бир системадан башка бир системага өтүү да көптөгөн 
адамдардын тагдырын кыйратты. Ушул өңүттөгү трагедиялар албетте, бар.  

Асан Ахматов: Өткөндүн жана бүгүнкүнүн трагедияларын салыштырып оту-
руп, буларды айтса болот: өткөндүн трагедиялары бир топ катаалыраак бол-
гон, анда азыркыдай шарттар жок эле да. Кант ж.б.у.с. жок болгон. Азыркы 
трагедияларды жеке пландагы трагедиялар десек болот. Ал доор атууга өкүм 
кылынгандардын тагдырын камтыйт. Ушул жерде 14 миң адам атууга кетип, 
өлтүрүлгөн. Ошол доорду элестеткилечи: ойлонууга болбойт, сөз айтууга бол-
бойт, ойлогон ою үчүн да камашкан. Азыркы тапта трагедиялар жеке план-
да дегеним ушундан улам. Турмушу болбой таалайы тайкы болгондордун же 
бактысыз сүйүү трагедиялары. Ал эми ал доордун трагедиясы жалпы мүнөз 
күткөнү менен айырмаланган.    

Суроо: Искусствобуздун кичине бир бөлүгүнө кол кабыш кылсак, биз үчүн 
ал чоң нерсе, айтсаңыз, биз эмнебиз менен сыймыктана алабыз. Чыңгыз 
Айтматов аркылуу Кыргызстанды оң тарабынан көрсөтсөк болот. Бул өтө 
маанилүү, себеби биздин өлкөнүн образы менен көптөгөн негативдер бай-
ланышкан учурлар көп. Бүгүн китеп окугандар аз. Чыңгыз Айтматов – бул 
брэндден да чоң. Айтматовду уккандар көп, бирок баары эле окуган эмес. 
Экинчи жагынан, кадимки китепке альтернатива катары аудиокитеп чы-
кты. Өткөн жылы биз эң сонун окулган бир катар аудиокитептердин пре-
зентациясын өткөргөнбүз. 

Аудиокитептердин форматы адабий чыгармага пародия катары көрүн-
бөйбү же ал ошол эле китептин жаштарга, китептин өзү менен таанышты-
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рууга багытталган өзгөчө бир түрүбү?

Роза Төрөкуловна Айтматова: Бул өтө татаал суроо. Биз адамдар китепти аз 
окуп калганына карата эч нерсе кыла албайбыз. Эгер адам сенин чыгармаңды 
окубаса, анда чыгарманын мазмуну менен жаштардын тааныштыгы болушу 
үчүн жок дегенде аудиоформат аркылуу жаштарга жеткиликтүү кылуу керек.   

Асан Ахматов: Учурда биз баарыбыз «клиптик ой жүгүртүүгө» арбалып кал-
дык. Китеп менен угуп же болбосо сүрөттөрүн көрүп, дагы жакшысы чакан 
постту окуп эле таанышып алууга боло турган чакта эмнеге башты оорутуп 
китеп окушубуз керек дейбиз. Эгер «Жамиля» бир эле бетте жазылган болсо, 
аны баары окушмак. Азыр биз жок дегенде жатып алып уга турган аудио ба-
рына сүйүнүшүбүз керек. Бирок, ошентсе да, аудиокитеп китептин өзүнүн ну-
кура спецификасын бере албайт.    

Суроо: Бугу –  бул эркеги, марал – бул ургаачысы да, анда Бугу Эне – эркек-э-
неби. Мен бул чыгарманын келечеги кең деп ойлойм, себеби Айтматовдун 
бардык чыгармалары гениалдуу да. Айтматов муну атайын жасаганбы же 
эркегин бугу дешерин билген эмеспи? 

Роза Төрөкуловна Айтматова: Мен бугу деп жалаң эркегин айтат дегенди 
биринчи жолу угуп жатам. Менимче, бул жаныбардын жалпы аты го. Бугу – 
эркек да ургаачы да жаныбарга тийиштүү, марал – бир гана ургаачыга тий-
иштүү.

Элмира Ногойбаева: Асхат маданият жана семантика менен алектенип 
жүрөт. Ошон үчүн ушундай суроо берип жатса керек. Бул интерпретация су-
роосу болду окшойт.

Асан Ахматов: Бул аллегория. 

Суроо: Бул чыгармаңызды жазууда кыйынчылыктар болдубу? 

Асан Ахматов: Канчалык жакшы ойлор болсо деле, бир аз татаал нерсе ката-
ры жаздырууда Роза Төрөкуловнанын эскерүү учурундагы түйшөлтүп ойгон-
гон уйгу-туйгуларын айтсам болот.

Роза Төрөкуловна Айтматова: Эскерүүлөрдү интерпретациялоо үчүн те-
рең билип, терең түшүнүш керек. Бирок мен үчүн бугу – бул эркеги болгону 
ачылыш болду. Бул лингвистика. Менимче, бул жалпы аталышы болсо керек.

Асан Ахматов: Бул уламыш эле да, Чыңгыз Төрөкулович ал тууралуу ойлон-
босо керек. Эгер ал аны өзү ойлоп тапса, анда башкача болмок. 

Суроо: Айтматов – бул тарыхтын бир бөлүгү, чоң нерсенин бир бөлүгү. Мен-
де ага суроо берүү мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан силерден сурайын: жаш 
муунга кандай акыл-насаат айтат элеңиздер.

Роза Төрөкуловна Айтматова: Мен сиздерге Айтматовдун бала кезде жана 
жаш кезде башынан кечирген кыйынчылыктар тууралуу айтып өттүм. Мез-
гил өтүп, ал атактуу жазуучу болду. Ал атак-даңк, сый-урматка бөлөндү. Бул 
учур да оңой болгон жок. Анын атагы алыска кетти. Анын чыгармалары туу-
ралуу бүтүн дүйнө жаза баштады. Ар түрдүү баалар берилип жатты. Анын чы-
гармаларына болгон кызыгуу кеңири кулачын жайды. Бардык чыгармалары 
жарык көрөрү менен окурмандар менен сынчылардын арасында болуп көр-
бөгөндөй ажиотажга ээ болуп турду. Көпчүлүктүн суктануусунун, мактоолор-
дун агымы ага терс таасирин тийгизиши да мүмкүн эле. Ал текеберленип, бой 
көтөрүп да калышы ыктымал болчу. Бирок Айтматов «жылдыз оорусу» менен 
эч качан ооруган жок. Андан жараткан эсти, акылды аяган эмес экен. Ал эч ка-
чан бой көтөргөн жок, өзүн өзү мактачу да эмес, тегиз, ак пейил эле. Өтө эмге-
чил болчу. Эгер анын чыгармаларын окуган болсоңуздар, Айтматов чыгар-
мадан чыгармага карай чыгармачылык жактан өсүп отурганын көрөсүздөр. 
Мунун баары талыкпаган эмгек менен, окуу менен, булактарды казып изил-
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дөө менен жана беллетрист жана интерпретатордук талантынын негизинде 
ишке ашкан. Бул аудиторияда отургандардын баары чыгармачыл инсандар 
болсо керек. Силерден да генетикаңар, билимиңер, тарбияңар, чөйрөңөр, оку-
ганыңар сезилип турат. Келечекте силер биздин коомдун өнүгүшүнө өз салы-
мын кошкон адамдар болосуңар деп ойлойм. Айтматов жеткен бийиктиктер-
дей чекке жеткен учурда да кандай чөйрөдө болбогула карапайым адамдарга 
жеткиликтүү жөнөкөй адам бойдон калгыла, эмгекчил болуп, колдон келгиче 
бийик максаттарга жетүүгө умтулгула. Айтматовдун чыгармаларынын баа-
луулугу жашоонун нормасы катары бийик туткан жакшылыкта. Мен силерге 
жакшылык жасаган адам болгула деп айтмакчымын.    

Элмира Ногойбаева: Мен Айтматов совет бийлигине жасаган мамилеси туу-
ралуу суроо бергим келип турат, бир жагынан, совет бийлиги аны жетим кал-
тырды, үй-бүлөсүн оор драмалуу тагдырга кептелтти, андан соң аны ардак 
менен көтөрдү. Ал ошол карама-каршылыкты, драматизмди сезди беле? Муну 
менен катар, анын ошол кезде кыйыр түрдө гана баяндап, ачык айта албага-
нын түшүнүп турам.      

Роза Төрөкуловна Айтматова: Ал мунун баарын жакшы түшүнгөн, бирок 
башка аргасы болгон эмес. Чет өлкөгө чыгып кетип, диссидент болуу мүм-
күнчүлүгү да болгон, бирок ал системаны ичинен алсыратууну туура көргөн. 
Балким, бул эмигрант болуп чет өлкөдөн кыйкырганга караганда алда кан-
ча оордур. Чет өлкөгө чыгып кетүү ал үчүн үй-бүлөсүн, жакындарын кыйын-
чылыктарга, кооптуулукка туш кылуу болмок. Экинчиден, чет өлкөдө болуу 
менен ал ички чөйрөнү билбей калмак. А бул жерде, коомдун ичинде туруп, 
ал анын терс жактарын көрүп, аларды өзүнүн чыгармаларында чагылдыра 
алмак.  

Элмира Ногойбаева: Культуролог Гамал Бөкөнбаев өзүнүн бир макаласында 
Айтматовду «укмуш антисоветтик» деп атаган. Жамилянын фронтовикти ээр-
чип кетиши ошол учур үчүн укмуштуудай аморалдык көрүнүш эле. Ал кезде 
күйөөсүнүн аморалдык жүрүм-турумуна арызданып аялы парткомго барышы 
мүмкүн эле, а Жамилянын окуясы ошол учур үчүн болуп көрбөгөн нерсе бол-
гон. Бөкөнбаевдин макаласы мени Айтматовдун чыгармаларында катыл-
ган жашыруун подтексттер тууралуу ой жүгүртүүгө түрттү. Башка советтик 
жазуучулардын пафостуу чыгармаларынын арасынан Айтматов чынчылды-
гы менен таң калтырат. Мына ушундай ашкере чынчылдык, балким, нукура 
таланттын өзүдүр.   

Асан Ахматов: Роза Төрөкуловна жана Элмира менен толук макулмун. Айт-
матовдун чыгармалары советтик жазуучу үчүн көнүмүш типтүү чыгармалар-
дан эмес эле. Аларда партиялык кызматкерлердин буйрутмаларын аткаруу, 
агитация болгон эмес. «Бороондуу бекет» мисалы, цензорлор менен катаал 
күрөш жүргүзүү менен жарыкка чыккан. Жазуучунун атак-даңкына карабай, 
чыгарма бир катар кыскартууларга дуушар болгон.       

Роза Төрөкуловна Айтматова: Китеп жарыялоого даяр турган, бирок аны 
токтотуп коюшкан. 

Асан Ахматов: «Чыңгызхандын ак булуту» башында «Бороондуу бекеттин» 
бир бөлүгү эле. Айтматов аны алып салууга аргасыз болгон. Ал 1989-жылы 
өзүнчө китеп болуп чыккан. Адабиятта мимикрия деген ыкма бар. Жөнөкөй 
кадыресе нерселер аркылуу ички мазмун көрсөтүлөт. «Чыңгызхандын ак бу-
луту» чыгарманын ичинен бышырылган идея боюнча советтик бийликке 
каршы багытталган чыгарма катары каралган. Баарыңыздар ал жашыруун 
сырды билесиздер. Ал советтик цензураны каймана көрсөткөн Чыңгызхан-
дын төрөгөнгө тыюу салган өкүмү болгон. Ырас, бул чыгарма советтик тыюу-
ларга каршы өзгөчө протест катары чыккан. 

Анын кайсы чыгармасы болбосун, ички мазмунга ээ болгон, алсак, ошол эле 
«Ак кеме» да. Мен ал өз чыгармаларын интуитивдүү деңгээлде жазган деп бо-
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жомолдойм. «Ак кемедеги» баланын өз атасын издегени Айтматовдун өзүнүн 
атасын зарыга күткөнүн  чагылдырып турат. 1957-жылга чейин алар атасы-
нын кайда экенин билишкен эмес. 1957-жылга чейин алар аталарын сүргүн-
дө, балким Сибирде болушу керек деген үмүт менен  күтүп жүрүшкөн. 1957-
жылы гана анын өлгөнү тастыкталган. 

Роза Төрөкуловна Айтматова: Расмий түрдө апама атабыздын 10 жылга кат 
алышуу укугу жок камалганы жана алыска лагерге айдалганы тууралуу доку-
мент беришкен. Ошондуктан башында 10 жыл күттүк, андан кийин дагы 10 
жыл зарыгып күтүү менен өттү.  

Асан Ахматов: 1957-жылы алар аталары өлгөндүгү тууралуу билишет. «Кат 
келди» китебиндеги кат ташыган почточу бала өзү да зарыгып атасынан кат 
күтөт. Ушул трагедияны көз алдыңарга келтире аласыңарбы? Алар аталары 
лагерде деп ойлошкон, 1957-жылы гана суук кабар келип түшкөндө,  Айт-
матовдун апасы баланын Россиядагы агасына кат жазат. Ильгиз 1957-жылы 
Донецкиге баратып, бул кабарды угуп вагондо ыйлаган экен. Жети жылдан 
жыйырма жети жылга чейин алар аталарын күтүшкөн, ушул трагедияны эле-
стеткилечи.       

Элмира Ногойбаева: Мен Чуңкурчак капчыгайында өскөм. Ошол жерде бир 
кашар бар эле. Ошо кашарда Айтматов зоотехник болуп иштеген деген имиш 
уккам. Эсимде, ошол жерге барып, китеп окуп, отуруп алып ушунун баарын 
көз алдыма элестетчүмүн. Мен Роза Төрөкуловнага ушуну айтсам, ал мага Ле-
нинграддан алынып келинген Васька аттуу бука тууралуу кызыктуу бир оку-
яны айтып берди. 

Асан Ахматов: Айтматов сүт өндүрүмүн жогорулата турган жаңы өнүмдүү 
породаларды чарбага киргизүү боюнча селекция менен алектенет. 

Роза Төрөкуловна Айтматова: Сүттүү породаларды бийик тоолордо багыл-
ган кыргыз бодо малы менен аргындаштыруу керек эле. Шарттар катаал бол-
чу, бирок бодо малдар жоош болгондуктан, муну ишке ашырууга болот эле. 
Ошондуктан Айтматов Ленинградга барып, ал жактан өндүрүшчү-буканы 
алып келет. Васька деп атап алышкан ал буканы түз эле Нарынга Долон ар-
кылуу татаал серпантин менен алып жүрөт. Долондо кийинки күнү жайытка 
жетем деп түнөп калат. Жол боюндагы мейманканадан орун алып, ал жерден 
прицепти бар автоунаа менен Кытайга бараткан айдоочуну кезиктирет. Ай-
тматов жаткан мейманканадан орун алган ал айдоочу ичип алып, бир аялга 
болгон таалайсыз сүйүүсүн айтып түгөтө албай, жазуучунун башын оорута 
баштайт. Кийинчерээк «Кызыл жоолук жалжалым» аттуу повестинин прото-
тиби болгон Ильяс түнү менен Айтматовго уйку бербейт, андан соң буларга 
дагы бир айдоочу келип кошулат, Ильяс баянын экинчи ирет кайра кайталап 
айта баштайт. Айтматов аргасыз анын аңгемесин угуп отура берет, ошондон 
кийин «Кызыл жоолук жалжалым» жаралган экен. 

Роза Төрөкуловна Айтматова: Васька аттуу буканы алып келишти, анда биз 
фермада жашачубуз, андан аркысы кандай болгонун билбейм, Айтматов көп 
өтпөй Москвага кетип калды, ал жактан Жогорку адабий курстарына өтүп 
кетти. Ошондон кийин зоотехник болуп иштебей да калды, эгер ишин уланта 
бергенде, биз Васька канча музоону өндүрүп, кандай породаны алып чыкка-
нын көрөт элек. 

Реплика: Сизге чоң рахмат, Роза Төрөкуловна, сиз балдарга келип, кеп куруп 
бергениңиз чоң нерсе, балдарга Чыңгыз Айтматов жана ошол мезгил туура-
луу сизчелик эч ким айтып бере албайт. Мен дагы бир нерсени кошумчалап 
кетким келип турат. Чыңгыз Төрөкулович абдан март киши эле. Өзүнүн чы-
гармалары менен гана эмес, жазуучу катары эмнеге ээ болсо, ошонун баарын 
марттык менен бөлүшчү. Анын үй-бүлөсү жөнөкөйлүгүнөн улам айтпай ке-
тишти окшойт. 2004-жылы Ысык-Көлдүн жээгинде «Комсомол» айылынан 
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анча алыс эмес жерде болочок жазуучулардын «Белек» аттуу лагери боло тур-
ган. Жайында ал жерге жаш авторлордун үч башка тобу үзгүлтүксүз келишчү. 
Мунун өзү жаш калемгерлер үчүн чоң белек болчу. Ал жерге жаштарга ма-
стер-класс өтүү үчүн чыгармачыл адамдар чакырылып турчу. Бактыма жара-
ша мен да ошол жерге барганмын, ошон үчүн сиздерге чоң рахмат айтам. Биз 
бүгүнкү жана кийинки сессиялардын материалдарын жыйнак кылып чыгар-
сак дейбиз. Ошол жыйнакка Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармачылыгынан 
киргизгенибиз чоң мааниге ээ болмок. Сиздин оюңузча, адам укуктары, эр-
киндиги, жарандык темасы боюнча кайсы текст бул максатка туура келет?     

Роза Төрөкуловна Айтматова: Айтматовдун жакшы публицистикасы бар, 
мүмкүн ошондон аларсыңар. 

Асан Ахматов: Буга чейин дээрлик эч ким окубаган бир эмгеги бар. «Эркин 
философиялык ойдун учушу» деп аталат.

Эльмира Ногойбаева: Суроо ачык бойдон калсын, биз сиздердин идеяла-
рыңыздарга жана бул боюнча ойлоруңуздарга терең ыраазчылык билдире-
биз. Азыр болсо Роза Төрөкуловнаны сексен жаш кутман курагы менен кут-
туктайбыз, чың ден соолук жана чыгармачылык эргүү каалайбыз.   

Роза Айтматова 
менен Асан Ахматовдун            
Жарандык агартуу 
академиясынын сесси-
ясындагы жолугушуусу
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Сейдиматова Чинара Молдосановна, 1981-жылы Пржевальсктеги педагогикалык институтту 

аяктаган. 1985-жылдан тери Ысык-Көл облусунун архивдик кызматында эмгектенип келет. 

Эмгек жолун 1993-жылы инспектор катары баштап, азыр облустун мамлекеттик архивинин ди-

ректорлук кызматын аркалап келет. “Тарых бараткары” коомдук бирикмесинин демилгечиси. 

Анын жетекчилигинин астында архив ишинин өнүгүүсүнө, тарыхый мурасты сактап калууга 

багытталган бир топ долбоорлор ишке ашырылган.

Чинара 
Сейдиматова 

Чыңгыз Айтматовдун 
энесинин теги жөнүндө

Килегез Исыккулгэ
Исыккулгэ эйленсец 
Биек таулар куресец 
Жир астынан агып чыккан 
Кайнар суга кересэц
Исыккулнен тиренлеген
Белер ечен улчэген 
200 м житкеч.
Улчэу тешен терэлгэн
Кыргыз халкы сабыр була
Кунакпы яхшы курэ
Исыкулгэ сез кйлсегэз
Кечле кымыз эчере. 

Бул Ысык-Көл облустук архивинин фондусунун алынган Каракол шаарынын 
жашоочусу Габдула Латфулиндин ыры. Габдула Латфулин бир гана ыр жаз-
бастан XIX жана XX кылымдардагы татарлардын Кыргызстанга миграция-
сы боюнча тарыхый материалдарды топтогон. Архивде анын татарлардын 
Ысык-Көлдүн жан-жактарынын өнүгүшүнө кошкон салымдары, татар диас-
порасынын  жашоо-турмушу, жасаган иштери  жөнүндө жазган  кол жазмасы 
бар.

XIX кылымдын аягында Россиядан келишкен татар улутунун өкүлдөрү, аны-
гында эле билимдин өнүгүшүнө жана сабатсыздыкты жоюуда эбегейсиз 
салым кошушкан. Алгач 1868-жылы медресенин алдында татар мектеби 
ачылса, 1897-жылы Пржевальск шаарындагы татарлар коому генерал-гу-
бернаторго ачылган мектептин статусу тууралу ходайтство жөнөтүшкөн. 
Бул жаңы ыкмадагы татар мектеби аталган, мусулманча сабат ачкан, диний 
жана жаңы – тарых, география, математика предметтери киргизилген мек-
теп болчу. Сабак берүү татар тилинде  жүргүзүлгөн. 

Мектептин башчысы Казак медресесинин  алдындагы “Мухамедие” гимнази-
ясын бүтүргөн Салих Надыршин болгон.

Жаңы китептер
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Окутуучулары: Жаркент гимназиясын бүтүргөн Гайнедтин Ишмухамедов; 
Вят губерниясынын Маскара айылынан билим алган Ахметалий Абдулин 
болушкан. Мектеп татар-камкорчуларынын жана окуучулардын өздөрүнүн 
эсебинен каржыланган. 1914-жылы бул жерде 77 татар, 28 кыргыз жана сарт 
калмак, 24 дунган жана Караколдо жашаган сарттардын балдары окуган (до-
кументте ушундай жазылат), алардын  арасында жетимдер да болгон. Нады-
ршин Салих 1879-жылы Казан губернияcында туулган. Ал Астраханда, Сара-
товдо, андан кийин  Каракол татар мектебинде мугалимдик кылып, жаңы 
ыкмадагы мектептерди уюштурган. Андан соң  китепканачы, мектепте, лик-
безде мугалим болуп иштеген.

Биздин жердеш татарлар – багбанчылыктын өнүгүшүнө да зор салым кошуш-
кан.  Инженер Мухаммед Ибрагимов  Петербургдан тактай тилчү завод алып 
келген.  Шариф Забиров Ысык-Көлдүн түштүк тарабындагы Тамга айылын не-
гиздеген. Мектеп салып, алгачкы соода үйүн, тери иштетүүчү цех, тегирмен, 
май чыгаргыч салган.

Октябрь революциясынан кийин Пржевальск шаарынын тынч жашоосу бузу-
лат. Соодагерлер, ишкерлер үйү муниципалитетке өткөрүлөт, көпчүлүгү куу-
гунтукка алынат. Татар диний коомунун ээлеген үйү, Зайнутдин Тазетдинов, 
Тарифа Рафиков, Валий Рафиков, Ваккас Ибрагимов, Иксан Ибрагимова, Хам-
за Хасанович Абдулвалиевдин үйлөрү тартылып алынат. 

«Барон А.В.Каульбарстын көрсөтмөсү боюнча жол боюнча курулган Каракол 
шаары 1869-жылы июнь айынын ортосунда негизделген. Устакана, жыгач 
устаканасы, мончо, андан кийин казарма, үйлөрдүн көчөлөрү, мейманкана 
салынат. Мейманкананын эшигинин алдында соода-сатык кылуу башталат” 
(Ф1108д2л11,121). 

“Жети-Суу облусунун баяндамасынан,1890-ж.»: «Ысык-Көл уездинде соода-са-
тык негизинен сарттардын колунда. Анча-мынча сооданы орустар, татарлар 
жана Петропавловский жана  Сергиопольский кыргыздары жасашат”. Товар-
ды киргизүү анын чыгышынан көптүк кылат. Негизинен товарларды Россия-
дан жана Кытайдан алып  келишет. Бул завод-фабрика продукциялары, ману-
фактура, тери буюмдар, темир буюмдары. Негизинен ат, өгүз, тери, бал, мом, 
эчкинин тыбыты, ошондой эле дан сыртка чыгарылат.  

Тикеленип алгандан кийин Хамза Ысык-Көлгө кичүү инисин 
жана карындашын чакырып алат. 1887-жылы ал өзүнүн агасы 
Исхак бийдин карындашы Газизага үйлөнөт. Алар 8 балалуу 
болот. Алардын арасында токтоо мүнөз кыз да бар эле. 
Бул Нагима болчу.

Мындай ишкер адамдардын бири  Хамза Абдувалиев болгон. Ал болжол ме-
нен 1850-жылы Кукмор крайынын Казанга жакын Мячкара айлында туулган. 
Атасы боюнча бир тууган агасы - Исхак-бий 19-кылымдын 70-жылдары Вер-
ный шаарына отурукташып, ал жактан 1-даражадагы соода гильдиясы  на-
амына ээ болгон. Сыягы, ушул агасынын кеңеши боюнча Хамза 1880-жылы 
үйүнөн чыгып, кербенге кошулуп Кытайга жол алса керек. Кербен жолундагы 
токтоочу пункттардын бири Каракол шаары болгондуктан, ишкер жигит Рос-
сиядан кездеме ташып соода кылууну чечет. Тикеленип алгандан кийин Хам-
за Ысык-Көлгө кичүү инисин жана карындашын чакырып алат.  1887-жылы 
ал өзүнүн агасы Исхак бийдин карындашы Газизага үйлөнөт. Алар 8 балалуу 
болот. Алардын арасында токтоо мүнөз кыз да бар эле. Бул Нагима болчу. Ал 

Чинара Сейдиматова
Чыңгыз Айтматовдун 
энесинин теги жөнүндө
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1904-жылы 7-декабрда Каракол шаарында төрөлөт. 

Хамзанын үй-бүлөсүндө балдардын билим алуусуна өзгөчө көңүл бурулган, 
муну бардык балдарынын билим алгандыгы тастыктап турат. Уулу Сабир мал 
чарбачылыгы боюнча Берлинде окуган. Нагима Караколдогу аялдар гимнази-
ясын бүтүрөт. 

Соода иштери жакшы жүрүп, Балыкчыдан Караколго жүк ташуу үчүн биржа 
сатып алышып, катар-катар соода дүкөндөрүн салышат (ал азыр да Каракол-
до иштеп жатат).  Хамза Абдувалиев жеке гана ишкерлиги үчүн эмес, өзүнүн 
адамдык сапатынын жогорулугу, принципиалдуулугу жана гумандуулугу 
менен шаардыктардын урматтоосуна ээ болгон.  1907-жылы ал Мамлекеттик 
думага шайлоо укугу бар жарандардын катарына кирген. 1908-жылы ээли-
гинде үйү бар катары шаардык коомдук башкарууга депутаттарды шайлоочу 
жарандардын катарында болгон. Анын кыймылсыз мүлкү ошол жылдардагы 
баа боюнча 1120 алтын акчага бааланып, ал шаардын пайдасына салык жый-
ымдарын дайыма төлөп турган. 

Хамза кайрымдуулук иштери менен да алектенген. Бул тууралуу анын колун-
да бар адамдарга орустардын айылына отурукташа албаган жана ачарчылы-
кка кабылган кыргыздарга жардам берүү боюнча кайрылуусу күбө болот. Бул 
кайрылуу 1913-жылдагы “Жети-Суу облустук ведомосту” газетасынын жаз ай-
ларындагы санына жарыяланган. Ага 6 адам кол койгон: генерал-майор Я. И. 
Корольков, шаардын тургуну, орус география коомунун мүчөсү  Х. Абдулвали-
ев, Сулейманов, Ильин ж.б. 

Хамза бак отургузуп, гүл өстүргөндү жакшы көргөн. Россия империясынын 
булуң-бурчунан алманын элиталык сортун алып келип, жергиликтүү жакшы 
сорттор менен кыйыштырган.  Караколдун чет жагындагы Жети-Өгүзгө бара 
жаткан жол жээгине ал үй-бүлөсү менен (8 ондук жерге) алма багын отургу-
зат Бул тууралуу жерди 1907-жылы жемиш бактарын жана беде айдоо үчүн 
жерди 24-жылдык мөөнөткө ижарага алганын КР БМАнын документтери та-
стыктайт.

Совет бийлигинин келиши менен анын дүкөндөрү, бак-дарагы, баржасы, 
унаа каражаттары, жыйнаган акчасы – бардыгы жаңы бийликтин колуна 
өтөт. Каракол жергиликтүү чарбасынын № 117 фондунда 1925-жылдагы Х.Аб-
дувалиевдин эки үйүн муниципалитетке алуу жөнүндө документ, ошондой 
эле анын үйдү тартып албоо жөнүндө өз колу менен жазган арызы сакталып 
калган. Бирок, албетте  арызга көңүл бурулган эмес, үйлөрү тартылып алын-
ган. Алардын ордуна Хамзага өзү жакшы көргөн алма бактын жанындагы эки 
бөлмөлүү  кичинекей тамы тийет.

Нагима бой жетип, гимназияны бүтүрөт. Ал медициналык окуу жайына 
тапшырууга аракет кылат. Бирок аны тегине карап албай коюшат. Ал стено-
графисттердин курсун аяктап обком комсомолдо иштей баштап, тагдыр кий-
ин Төрөкул Айтматов менен жолугуштурат.

Тагдыр бир гана Нагиманы, анын күйөөсүн эмес, ошондой эле жакындарын 
да аяган жок. Нагиманын улуу агасы 1934-жылы камалып, эртеси эле таң ата 
атылып кетет. Эне-аталары калканыч издеп, Караколдон чыгып кетишет.  
Роза Төрөкуловна Айтматова өзүнүн «Тарыхтын актай барактары” аталган  
китебинде апасы тууралуу, таң каларлык, ошону менен бирге назик аялзаты 
катары эскерет: «Тагдырдан экен, апабыздын өмүрүнүн ар кайсы мезгили ар 
кандай болду: Ата-энесинин бөтөнчө мээримине бөлөнүп бакубат, бактылуу 
балалыгы өтгү. Өспүрүм курагында, эң мыкты мусулман жана орус мектеп-
теринен билим ала алды. Анан совет бийлиги келип, анын ата-энесинин 
жыйган-тергенинин баарын тартып алды. Бир көрүп сүйүп калган жигити-
не турмушка чыгып, бактылуу үй-бүлө күтүп, коомдо бийик кадыр-баркгуу 
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адамдардын бири болду. Үй-бүлөсү репрессия-нын бороонуна кабылып, бал-
дары менен жалгыз калды. Согуш, ачар-чылык, суук, согуштан кийинки оор 
жылдар, ооруп калганы - ушунун баарын баштан кечирди. Анан уулдарынын 
ийгиликтери, тун уулунун коомдогу өзгөчө бийик кадыр-баркы, атак-даңкы 
аны дагы кайрадан бийикке көкөлөттү.

Кээ бир аялдар болот турмуш азабын көтөрө албайт, бат эле моюн сунуп, 
сынып калышат, айла-еы кетип ажаанга айланышат, ичип кети-шет. Кээси 
күйөөсү же туугандарынын арты менен келген атак-даңкты, дөөлөттү көтөрө 
албайт. Өзүн көтерүшүп, кишини теңине албай, көөп кетишет. Ак-караны 
ажырата албай калышат, көзүн туман басып.

Биздин апабызга кудай акылды, айкөлдүктү мол берген экен. Кандай гана 
шартта болбосун ал ар качан «Барга көппөй, жокко чөкпөй» дегендей өзүн 
таза, ак пейил, кенен адам катары алып жүрө алды. Өзүнө мүнөздүү жогорку 
адамдык сапаттарын эч качан жоготкон жок: ак эмгеги менен жашап, баа-
рына ыраазы болду, калп айтып, уурулук кылбады, бирөөгө кошомат кылып 
же тескерисинче көтөрүлүп сүйлөп бирөөнү кемсинтпеди, ичкилик ичип, 
жаман жолго түшүп бузулбады, эч бир адамга жамандык кылып, ушак сүй-
лөбөдү, жаман сөз айтып, бирөө менен ажылдашып урушпады, кайра өзүнө 
жамандык кылган, же жаман сүйлөгөн адамдарга ар качан сылык мадани-
яттуу мамиле жасады. Ошонусу менен дайыма жогору болуп, алардын ара-
сынан өзүнүн тазалыгы менен жаркырап бөлүнүп турган. Ушунусу менен ал 
жашоосундагы азапты да, дөөлөттү да татыктуу көтөрө алды».

Биздин даңазалуу жердешибиздин тагдыры ушундай. Каракол шаарынын 
көчөлөрүнүн бири анын атынан коюлган – бул бардык кыйынчылыктарды 
татыктуу көтөрө билген, ар бири Кыргызстандын гүлдөп өсүшүнө зор салым 
кошкон төрт баланы тарбиялап өстүргөн, ал уулдарынын бири аркылуу Кы-
ргызстанды дүйнөнүн бардык булуң-бурчунда тааныган - Нагима Айтпаева 
көчөсү.

Чинара Сейдиматова
Чыңгыз Айтматовдун 
энесинин теги жөнүндө

Экинчи маекте
Кызыл жоолук жалжалым...
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Чинара Сейдиматова
Чыңгыз Айтматовдун 
энесинин теги жөнүндө

Жаңы китептер
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Банур Абдиева,  Социалдык ишкер, Apricot Guest Houseтун негиздөөчүлөрүнүн бири, бир катар 

коомдук: Лидер КБ,  Leadership жаш ыктыярчылар уюмунун, “Курак” аялдар форумунун уюшту-

руучусу жана мүчөсү, мамлекеттик сыйлыктардын жана Япониянын (Токио) Сока шаарындагы 

Аялдар колледжинин ардактуу жогорку сыйлыгынын ээси.  

Банур 
Абдиева

Ыйык жерлер, эстутум жана 
Айтматов 

Кайсы бир жолу 2016-жылдын жазында АА “Курак” Аялдар клубунун” 
мүчөлөрүнүн тобу Ысык-Көл айланасына саякатка чыгып калдык. Сонун 
күндөр алдыда турган. Май майрамынын маанай жаркыткан күндөрү болчу. 
Барууну каалагандарын баарын Көл жээгинин керемет жерлеринде жолугу-
шуулар күтүп турган. Бул жерлердин элибиздин жаратылышына, тарыхына 
жана руханий мурастарына терең байланышы бар болчу. “Ыйык жерлерди” 
инвентаризациялоо ишин  орнитолог, биология илимдеринин кандидаты, 
география илиминин доктору, КРнын илимге эмгек сиңирген ишмери Э.Ж.  
Шүкүров жүргүзө баштады.

Адамдын географиялык чөйрө менен бекем байланышын белгилөө менен, 
окумуштуу аларды материалдык жана руханий деп бөлүп, чөйрө табигый 
жана жасалма компоненттерден куралып, ар түрдүү объектилерге жана 
көрүнүштөргө толуп турарын, анда барып келип адамдын кызыкчылыгы 
камтылганын белгилейт. Алардын айрымдары менен руханий байланыш да 
түзүлбөй койбойт. Анан ыйык жерлер аталып, адамдардын руханий керек-
төөсүн канааттандырат жана көп учурларда материалдык керектөөгө кара-
ганда жогору турат.

Бул табигый жана табигый эмес көрүнүштөр, адамдардын кеңири катмары 
тарабынан өзгөчө урматталат жана мааниге ээ. Белгилей кетүүчү нерсе, көп 
учурларда бул жерлер ар кандай этникалык жана диний топторго таандык 
адамдар, ошондой эле  түрдүү жарандар үчүн бирдей эле ыйык деп эсептели-
нет. Руханийлик канчалык жогору болсо, адамдар тарабынан жасалма түзүл-
гөн чектер ошончолук деңгээлде маанисиз бала баштайт.  

Ыйык жерлер өлкөнүн руханий-маалыматтык уук-керегесин, эгерде кеңири 
алып карай турган болсок, ааламдын каркасын түзөт. Жалпыга маанилүү бол-
гон объектилер ар бир адам тарабынан жекече кабыл алынгандыгы менен 
өзгөчө мааниге ээ.

Совет мезгили ыйык жерлеринен айрылган өлкөңдү, ыйык жерлеринен жана 
аны менен байланышкан эс-тутумунан зордук менен ажыратылган анын 

Ыйык жерлер өлкөнүн руханий-маалыматтык уук-керегесин, 
эгерде кеңири алып карай турган болсок, ааламдын 
каркасын түзөт.

Экинчи маекте
Кызыл жоолук жалжалым...
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Сүйүү жана өкүнүү жөнүндөгү бул повестке эстелик орнотууга 
болоор эле жана ал зарылдык болуп саналат. Бул жазуучунун 

адабий мурасы, Балыкчы шаарын аралап өткөн көптөгөн 
туристтердин токтоп “бир кайрылып” өтүүчү жайы болуп калат.

адамдарын каалагандай калчоого боло турганын көрсөттү. Натыйжада Мекен 
деген сезими жок, жан дүйнөсү жакыр муундар өсүп чыкты. Революциялык 
эстеликтердин, согуштун жана эмгектин эрдиктердин системасы бул жого-
тууну толтура алган жок.

Мурдагы Советтер Союзу сыяктуу эле, Кыргызстанда да диний караңгылык 
жана өткөндүн калдыктары менен күрөшүү шылтоосу, аныгында ыйык жер-
лер, алар жөнүндө муундан муунга, бир элден бир элге  өтүп келаткан  эс- ту-
тумду жоготуу үчүн жүргөн. Ыйык жерлердин айрымдары унутулса, айрым 
бөлүгү жок кылынган, бирок аларга сыйынуу жана зыярат кылуу салты кала 
берген. Мисалы, иудейлер падышасы Соломон тарабынан ыйык деп жарыя-
ланган айтылуу Сулайман-Тоосу мусулмандардын зыярат кылуучу жери ка-
тары кала берген. Анын жан-жактарындагы таштары төрөбөгөн аялдарга шы-
паа болчу. Таңкалычтуу Саймалы-Таш эстелиги неолит, коло доорунан орто 
кылымдарга чейинки мезгилди камтыйт. Барскоон шаркыратмасына Улуу 
Жибек жолунун саякатчылары зыярат кылган. Таңкы Чолпон жылдызынын 
урматына аталган Чолпон-Атадан байлык жана үйүр-үйүр мал тилешкен. 
Таңкы Чолпон жылдызынын урматына аталган  Чолпон-Атадан байлык жана 
үйүр-үйүр мал тилешкен. Мусулман пайгамбары  Идрис Пайгамбардын жа-
сатында ислам дини чыга электен жүздөгөн жылдар мурда ташка жазылган 
жазуу бар. Ысык-Ата курортунун аймагында орто кылымда буддисттер сый-
ынган идол бар. Ысык-Көлдүн Түп районунда легенда боюнча  Иса пайгамбар-
дын жолдоочуларынын, апостолдорунун, Евангелиенин авторлорунун бири 
Матвейдин сөөгү коюлган. Бул жерде көп мезгилдерге чейин христиандар-
дын чиркөөсү турган. Бул руханий мазмундагы жерлердин тизмеси, бир гана 
деталдаштырууну жана картасын түзүүнү талап кылбастан, аны кеңейтүү за-
рылчылыгын да айтып тургандай...

Ал мунун ичинде биздин мекендешибиз, бүткүл дүйнөгө белгилүү жазуучу 
Чыңгыз Айтматовдун аты менен кеңейтилет. Чыңгыз Айтматовдун мураста-
рын бекемдөө, ал жөнүндө эскерүү, жергиликтүү элдер менен сүйлөшүү, 
Устаттын “Ак кемени” жазуу идеясына кантип шыктангандыгы тууралуу 
алардын тарыхын жазып алуу – бул маданий мааниге ээ иш.

Бизде Э. Ж. Шүкүровдун тили менен айтканда, “биздин өлкөбүздүн жана жа-
ратылышыбыздын руханий-маалыматтык сөлөкөтүн” сактап калууда аз да 
болсо  салымыбызды кошобуз деген ишеним бар эле. 

Ал “Жалжалым менин: Устат жараткан аялдар образы” аталган Ысык-Көлдүн 
айланасындагы Айтматов болгон жерлердеги турларда  көбүрөөк ишке ашты.  

Ч. Айтматовдун чыгармаларын жана ишмердүүлүгүн даңазалоо жана артты-
руу;  Айтматов болгон жаңы жерлерди ачуу; агартуу, өз тарыхын ачуу, адаби-
ят, маданият, архитектурага багытталган гуманитардык түзүмдөгү туристтик 
жайларга басым жасоо; ички билим берүү туризмин өнүктүрүү –  мына ушул 
максаттар турдун катышуучуларына дем берди.  

Бул маршруттар өлкөнүн үч тарабын камтыды: Чүй, Нарын, Ысык-Көл. 
Балыкчы шаарында “Кызыл жоолук жалжалым” повестинин каарманда-
ры өздөрүнүн тагдырындагы драмалык окуялар өткөн жерлер менен таа-
нышышты жана аны сезиминде баштан өткөрүштү. 

Банур Абдиева
Ыйык жерлер, эстутум жана 
Айтматов 

Макалалар
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Балыкчыдагы Чыңгыз Айтматов атындагы мектепте, ага арналган музей бар. 
Бул жерде турдун атайы чакырылган коноктору: жазуучунун карындашы 
Роза Айтматова Төрөкуловна, Ч. Айтматовдун “Кызыл жоолук жалжалым” 
повести боюнча тартылган И. Поплавскаянын “Мен- Тянь-Шань” фильмин-
де башкы ролду аткарган Динара Илимбековна Чочунбаева, “Ильястын ыры” 
обонунун аткаруучусу ырчы Мирбек Атабеков менен жолугушуу өттү.   

Мына бул жерде ленинграддык чеберлер “Мен-Тянь-Шань” киносун тарткан 
автобаза. Мына, Ильяс Кадичадан путевка алып жаткан диспетчердик жай. 
Тигинде айтылуу Ролан Быков орусча вариантында алардын биринин үнүн 
жаздырган, айдоочулардын мушташкан жери. Айтмакчы, Аселдин үнүн На-
талия Бондарчук окуган.  Сүйүү жана өкүнүү жөнүндөгү бул повестке эстелик 
орнотууга болоор эле жана ал зарылдык болуп саналат.  Бул жазуучунун ада-
бий мурасы, Балыкчы шаарын аралап өткөн көптөгөн туристтердин токтоп 
“бир кайрылып” өтүүчү жайы болуп калат. 

Роза Төрөкуловна Айтматова Чолпон-Ата шаарындагы Мамлекеттик рези-
денциянын Бешинчи корпусунун Чебердин чыгармачылыгындагы маани-
син белгилеп өттү. Ал жерде тынчтыкта, кызыл карагайларды аралай басып,  
көптөгөн чыгармаларын жараткан. Жазуучу 1960-жылдары Рыбачынын Клю-
чевой көчөсүндө жашаган карындашыныкына келип турган. Бул жерде ме-
дицина институтунун бүтүрүүчүсү, жаш хирург Эсенбек Алымкулов өзүнүн 
жубайы Роза Айтматова менен жашачу. 1960-жылдын октябрь айында алар 
ушул жерде уулду болушкан. Мектеп музейиндеги Маймак станциясынын 
фотографиясы Роза Айтматова тарабынан алардын үй-бүлөсү үчүн өтө маа-
нилүү жер катары белгиленип кетти.  Поезддердин жүргөн добушу жана Май-
мак - бул бир гана Жазуучунун, анын жакын адамдарынын, каармандарынын 
турмуш жолундагы кайрылып келген жана кайра жол тарткан  тагдыр кеси-
лишкен жери - лейтмотиви болуп саналат...  

Темир жол туннелинин жана станциянын курулушундагы 1913-14-жылдарда, 
1915-жылдын азыраак убактысында Айтматтын өзү, тестиер баласы Төрөкул  
менен катышкан, андан соң Төрөкул Олуя-Атадагы орус-тузем мектебине 
окуганга кетет. Элдин айтканына караганда, бул анча чоң эмес, бирок мык-
ты, жылуу, “контрамарка” коюлган архитектуралык өзгөчө стиль менен са-
лынган имаратты, биринчи дүйнөлүк согушта биздин аймакка туш келген 
австриялык аскер туткундары курса керек.  Роза Төрөкуловна бул тарыхый 
имараттын азыркы абалы жөнүндө өтө өкүнүү менен сөз кылды.  

Азыр Маймак станциясы - эшик-терезесиз, аянычтуу абалда калыптыр. Мүм-
күн ал жер кыргыз тарабында тургандыгы үчүн ошондой абалда калгандыр, 
ал эми станция казактарга “кереги” жоктур. 

Турдун катышуучулары дагы бир жаратмандык мүмкүнчүлүктү белгилеп 
кетишти – бул меценаттарды таап, Маймактын архитектуралык көрүнүшүн 
калыбына келтирип, көрнөктү орнотуп, оңдоп-түзөө. Эскерүү таблицасын ор-
нотуу. 

Мүмкүн келечекте биз ал жерден Австриянын жыттуу кофесинен даам татып, 
китеп текчелеринен Айтмат атанын, уулу  Төрөкулдун биринчи дүйнөлүк со-
гуш учурундагы окуяларына саякаттарбыз...темиржол “контрамаркасынын” 
чартылдап күйгөн жыгач отунун табында  жасаган иштери тууралуу жазыл-
ган китептерди окуп каларбыз.

Каракол шаары  – Айтматов менен байланышкандагы бир эстелик жер.  

Жазуучунун көптөгөн, өтө эле көп  аялдардын образын түзүүгө шыктандыр-
ган анын Энеси - Нагима апа болду, ал 1904-жылы 7-декабрда төрөлгөн, атасы 
Хамза Абдувалиев экинчи гильдиядагы соодагердин кызы эле.  

Революция учурунда Абдувалиевдер Каракол шаарында жашашкан. Алар жүк 

Банур Абдиева
Ыйык жерлер, эстутум жана 
Айтматов 
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баржасын сатып алышып, Петербургдун Конок эшигине окшогон соода ка-
тарларын салышкан. Соодагердин үйүнүн жанында жемиш багы өстүрүлүп, 
эл ичинде “Абдувалиевдин багы” аталчу. 1970-жылга чейин Караколдо “Абду-
валиев багы” аталган автобус бекети бар болгон. 1898-жылы салынган бирин-
чи аялдар гимназиясы эң мыкты сакталып калган, медреседен кийин (мусул-
ман мектеби) Нагима ошол гимназиядан окуган болчу.   

Роза Айтматованын айтканына караганда «энеси ошол учурдун эң билимдүү 
аялдарынан болгон: ал медресени татар тилинде бүтүрүп, аялдар гимназия-
сынан орус тилинде окуган...араб жана латын тамгаларын билген”.

Нагима стенографисттер курсуна барып, комсомолго өтөт. Курсту аякта-
гандан кийин жөндөмдүү кызды Каракол комсомолдук комитетине ишке 
алышат. Сулуу, билимдүү комсомолка кыз Чыгыш аялдарынын басынган 
абалына каршы идеялык күрөшкө чыгат. Өзүнүн жалындуу сөздөрү жана 
макалалары менен ал Республиканын партиялык жетекчилигинин көңүлүн 
бура баштайт. 

1926-жылы Нагима Абдувалиеваны Пишпекке (азыркы Бишкек) комсомол-
дук курска жиберишет. Ал жерден болочоктогу жубайы, ВКП (б) обкомунун 
пропаганда жана агитация бөлүмүнүн жетекчиси Төрөкул Айтматовду жо-
луктурат. Бул биринчи көз караштан пайда болгон тунук сүйүү болчу. 1926-
жылы 3-сентябрда Нагима менен Төрөкул никеге туруп, катталышат. 

1926-жылдын май айынан Төрөкул Айтматов ВКП (б)нын Каракол кантондук 
комитетинин жооптуу катчысы болуп дайындалат. Жаш жубайлардын 1926-
жылы түшкөн өзгөчө сүрөтү сакталып калган. Каракол шаарынын тарыхый 
жайлары боюнча жөө  экскурсия менен айкалышкан, бүгүнкү күнгө чейин 
сакталып калган «Татар соодагерлери – тарыхый, маданий, архитектуралык, 
ишкерлик мурас” аталган сүрөт көргөзмөсү, Жазуучунун энесинин балалык 
жана секелек чагына барып келүүгө мүмкүндүк  берет.

Жөө экскурсиянын жүрүшүндө биз бардык тобубуз менен 19-кылымдагы аял-
дар гимназиясынын жанында сүрөткө түштүк. Бул Каракол шаарында сакта-
лып алган эң көрктүү имараттарынын бири. Имараттын ичинде сабак жүрүп 
жатты. Педагогикалык колледждин окуучулары парталарында отурушуптур. 
Биз уруксат сурап аудиториялардын бирине баш бактык.  Роза Төрөкулова 
өзүнүн сезимдерин толкундоо менен айтып берди. Жыйырманчы кылымдын 
башында бул жерде анын апасы окугандыгы жөнүндө кеп салды. 

1926-жылы бир-бирин терең сүйгөн жаш жубайлар, Нагиманын ата-энеле-
ри менен жашап, кийинчерээк Москвага кетишкендиктери, андан аркы бир 
өмүргө тете трагедиялык окуялар жөнүндө айтып жатты. Партада отурган  
окуучулардын көздөрү жанып, алардын канчалык кызыкканын көрсөтүп 
турду. Алар ошол эле учурда Роза Төрөкулова менен күтүүсүз жолугушканды-
ктарына, анын айтып берген сөздөрүнө  жана сөздөрүнүн мазмунуна таңга-
лып жатышты. Коноктор колледждин окуучулары менен сүрөткө түшүштү, 
алардын арасында Роза Айтматова  да бар эле. Бул сүрөт жана аудитория 
мындан ары жашоодогу тунук көз жашты - күтүүсүз бактылуу жолугушуу-
нун, биздин тарыхыбыз менен толкунданткан кездешүүнүн көз жашын сак-
тап калмакчы.  

Түп районунун Чоң Бет капчыгайында “Ак кеме” тартылган жер бар. Боз үйгө 
кинотеатр коюлуп, Болот Шамшиевдин “Ак кеме” киносу көрсөтүлдү. 

Боз үйдө, санаалаштардын чөйрөсүндө: “Жомоктон кийин” - жан дүйнөнүн, 
жердин, адамдын экологиясы” деген темада Кыргызстан Жазуучулар союзу-
нун мүчөсү, Чыңгыз Айтматовдун жээни Асан Ахматовдун; «“Ак Кеме” менин 
турмушумда: культурологиялык аспект” деген темада “Полис Азия”, “Бугу 
Эне” аналитикалык борборунун жетекчиси Элмира Ногойбаеванын бил-
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дирүүлөрү сунушталып, жергиликтүү элдин тарыхы айтылды.

Албетте, биздин турдун идеясы бир жарым жыл мурда ушул жерде жаралган 
эле, “Дарактар менен жалгыздап” аталган саякатка бизди кантип эле чакыр-
бай койсун. Мүйүздүү Бугу Эне жөнүндө жомокко сугарылган, ай нурундагы 
үнсүздүк мага Роза эже айтып берген Чыңгыз Айтматовдун балалыгы жөнүн-
дө бир окуясын эсиме салды. Анда ал Шекерде 3 класста окучу. 1-Май майра-
мы болчу. Анда балдарды линейкага тизип, ар бир окуучу жаттап алган пио-
нердин антын айтып бериши керек эле. Окуудагы жетишкендиктери жакшы, 
мыкты окуган Чынгыз аябай даярданат. 

Бирок анын кезеги келгенде окутуучу: “Биз сени пионердин катарына алал-
байбыз, анткени сен эл душманынын уулусуң” - деп айтыптыр. Аны уккан 
кичинекей Чыңгыз чуркап чыгып, мектептин жанындагы булакка барып 
өксүп ыйлайт. Бала канча убакыт ыйлаганын азыр эч ким айталбайт. Бала-
нын жашы булакка тамчылап, тегерек айлампаларга, суунун көбүгүнө айла-
нып кетип жатты. Баланы көздөрү булактан чагылышып  - боздогон ботонун 
көздөрүнө окшоп турган. Булак анын кайгысын өзүнө алып, тынчтандырат. 
Булакта ойногон күндүн нурлары өздөрүнүн адаттан тыш түстөрү менен 
алаксытат. Ал бети колун жуунат. Ачууланбады, бейбаш болуп кетпеди. 

Көчмөн кыргыздардын өзгөчөлүгү теңирчилик менен исламдын айка-
лышында жатат. “Нооруз” майрамында күн сайын айтылуучу “Тоо ташыбыз 
колдосун”, “ Теңир жалгасын”, “Ашуу ашып, суу кечип кел»,  «Арча кечирсин» 
– деген сөздөр, мааниси жана маңызы боюнча кыргызстандын коомчулугуна, 
айрыкча айыл элинин арасына кеңири тараган.

Чокуларга, тоолорго, сууга, дарыяларга, шаркыратмаларга, жан-жаныбар-
ларга болгон өзгөчө мамиле бир гана алардын аталышында камтылган эмес:  
«Жети Өгүз», «Бугу эне», «Кан Теңир», «Илбирстин көз жашы», «Сур эчки» 
«Манастын чынысы», «Кыз өрүм» –  дагы көптөгөн легендаларда, жомоктор-
до, чоң кичине эпостордо, мифтерде, жомоктордо  айтылат. Биздин тур тури-
сттер келчү жерлердеги маданий жана  жаратылыш объектилерин, ал жер-
лер жөнүндө легендаларды жана тарыхый баяндарды кошуу менен картага 
түшүрүү керектигин белгиледи.  Биздин тур балалык  чагы боз үйдө өткөн 
муундар али көзү тирүү убакытты пайдаланып калуунун маанилүү экенин 
көрсөтүү. Улуу муун биз үчүн – көзгө урунттуу, сыймыктануучу жерлер, руха-
ний мурас жөнүндө маалыматтарды жыйнап калуу үчүн чоң мүмкүнчүлүк 
берет.

Көрүнүп тургандай кыргыздардын теңирчилик менен исламдын айка-
лышындагы чыныгы ишеними, көчмөндөрдүн көп кылымдык маданияты 
жаратылышты сактоо, экологиялык баалуулук көз карашынан алганда абдан 
кызыктуу. Коомдун  туруктуулугу үчүн аталган маданий жана руханий мада-
ниятты жайылтуунун актуалдуулугу күмөн туудурбайт. 

Биздин тур Өрүктү айылындагы терминалдык булакка баруу менен аяктады. 
Мындай – муздак, ысык жана бир караганда ботонун көзүнө окшогон булак-
тар Ысык-Көлдүн айланасында абдан көп. Адамдар сууну кастарлап, аларды 
колдоону жана жардамдарды күтүүдө. Адамдардын жашоо-турмушун жана 
айлана-чөйрөнүн абалын түрдүү өлкөлөрдө New Economics Foundation (NEF) 
тарабынан сунуш кылынган Happy  Planet Index чагылдырып келет.  

Калктын жашоосунун деңгээлин ар кайсы өлкөлөрдө ИДПны адам башына 
бөлүнүш өлчөмү менен салыштыруу, дайыма эле иштин чыныгы абалын 
чагылдыра бербейт. Көбүнчө ИДП көрсөткүчү менен салыштыруу орунсуз, 
анткени адамдардын жашоо максаты бай болуу эмес, бактылуу жана ден-со-
олукта жашоо болуп саналат. 2006 -жылы Кыргызстан 178 өлкөнүн ичинен 
19-орунду ээлесе, 2009-жылы 143 өлкөнүн ичинен №61-орунду, 2012-жылы 50 
өлкөнүн ичинен “38-орунду ээлеген. 

Банур Абдиева
Ыйык жерлер, эстутум жана 
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Экинчи маекте
Кызыл жоолук жалжалым...
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Жолго чыгуу – депрессиядан чыгуунун, өмүрдөгү оор 
окуяларды унутуунун эң мыкты жолу. Кичинекей 
Чыңгыз Айтматов турмуштагы кыйындыктардан 

чыгуунун өзү тапкан жолун пайдаланган - ал жаратылыш
 объектиси менен бирге болуу.

Сан-Франциско университетинин окумуштуулары бакыт деген адамдын ээ-
лигиндеги байлыкта эмес, анын жан дүйнөсү өткөрүп жаткан руханий бай-
лыгында дешет. Дал ушундан улам саякаттоо – бакытка баруунун бирден бир 
жолу болуп эсептелет. Университеттин кызматкерлеринин иликтөө процес-
синин жүрүшүндө, кандайдыр бир предметти сатып алуу (смартфон, план-
шет, кийим, зер буюмдар) убактылуу бактылуулук тартуулаганы менен тез 
өтүп кетет. Бул баарынан мурда эйфориялык абал. Ал эми саякат жасоо, оку-
муштуулардын пикирине караганда күндөлүк түйшүктөн чыгуунун идеал-
дуу жолу болуп саналат. 

Нидерландиянын элдик кол өнөрчүлүк  университетинин окумуштуулары-
нын пикиринде, саякатчылар жөн гана бир жерлерди көргөнү менен бак-
тылуу эмес, ошол жолго чыгууну алдындагы сезимдер, пландаштыруу эле 
көптөгөн бактылуу сезимдерди тартуулайт экен. Кээде алдыда турган оку-
ялардын өзү, ошол окуянын болгонуна караганда бизге эндорфин, гормон-
дорду көбүрөөк  берет тура. Жолго чыгуу – депрессиядан чыгуунун, өмүрдөгү 
оор окуяларды унутуунун эң мыкты жолу. Кичинекей Чыңгыз Айтматов тур-
муштагы кыйындыктардан чыгуунун өзү тапкан жолун пайдаланган - ал жа-
ратылыш объектиси менен бирге болуу. Биздин акыныбыз Алыкул Осмонов  
Ысык-Көлдү турмушта кезиккен эң мыкты досу, бардык сырын бөлүшкөн 
жана жообун алган сырдашы катары ырдап өткөн. 

Ушул жерде жана азыркы учурда жашап калуу керек. Ал эми саякаттоо –  биз-
ге бардык ойлонгондорду жүзөгө ашырууга күч кошкон, кубаттуу ресурс.

Макалалар

Бүткүл дүйнөлүк  туристтик уюмдун Башкы катчысы Талеб Рифан мырза 
Кыргызстан жөнүндө мындай дейт: «Биринчиден, силерде дүйнөнүн башка 
жеринде калбай калган улуу тоолор, таза аба, али кол тийе элек жаратылыш 
өңдүү кереметтүү ири активиңер бар. Экинчиден, жайгашкан жериңер жак-
шы, өлкөгө туристтери келип тура турган коңшуларыңар бар. Бирок бул по-
тенциал дээрлик  колдонулбайт. Мында, өлкөнүн саясий жетекчилигинин 
эрки абдан маанилүү”.

«Курак» аялдар форуму өлкөнүн бир гана жаратылыш эмес, руханий потенци-
алын белгилейт, айтматовдук жерлер боюнча жаңы турларды даярдап, жаңы 
маршруттарды ачып, картага тарыхы документештирилген жаңы жерлерди 
киргизип, өлкө улутунун аутенттүүлүгүн, өзгөчөлүгүн сактоо боюнча иш-ча-
раларды иштеп чыгып жатат. Азыр биз айтматовдук жерлер боюнча начар 
өнүккөн интеллектуалдык туризмдин көркөм-эстетикалык  концепциясын 
түзүү үчүн бардык  күчүбүздү бириктирип, өлкөнүн имиджин көтөрүүгө, кы-
ргызстандыктардын жана келген коноктордун эс алуусунун жаңы турмушка 
чоң үмүткер кылуучу  моделин  түзүп, бекемдеп жатабыз.
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Филолог, изилдөөчү, Ололо Арт студиясынын тренери

Элеонора 
Прояева

Жамийла менен Данияр кайда 
сапар тартышты? 

Чыӊгыз Айтматовдун айтылуу «Жамийла» повести – «Ар дайым бир жакка 
жол жүрөрдө, мен ушул алкагы жөнөкөй жыгачтан жасалган сүрөттүн ал-
дына келип турам» деп алкакка салынган сүрөт тууралуу баяндан башта-
лат: сүрөттө – чыгарманын башкы каармандары Жамийла менен Данияр 
учу-кыйырсыз талаага карай бет алып баратышканы чагылдырылган. Ушу-
нун өзү башка бир повесттин башталышын эске салат – Клайв Стейплз Лью-
истин «Таӊды багындыруучу («Покоритель зари»), же «Жердин жети түбүнө 
карай сүзүү» деген чыгармасынын каармандары болгон балдар кандайдыр 
бир сыйкыр менен деӊиздеги кемелер түшүрүлгөн сүрөттүн ичине кирип 
кетишет да, кемеде сапарга чыгышат. Деӊиздеги бул сапар аларга чоӊ өз-
гөрүүгө, инсан катары калыптанууга жол ачат. Айтматовдун повестинде да 
аӊгемечи бизди өзү тарткан сүрөттүн ичине, башкы каармандары Жамийла 
менен Даниярдын өткөнүнө кирүүгө чакырат. Айтматовдун каармандары да 
өзгөрүүгө учураганын, сырт дүйнөнүн каршылыгына карабай, өздөрү тапка-
нын, бекемделгенин көрөбүз. Мен үчүн бул эки персонажга кандай салттуу 
социалдык алкактар түрткү бергени, ошондой эле кантип ушундай чектелүү 
мейкиндиктен ачык дүйнөгө, белгисиз, туӊгуюк, татаал, карама-каршылык-
туу дүйнөгө багыт алып чыга алышканын түшүнгүм келет.              

Бир тараптан, патриархалдык коом негизделген салт адамдын инсан катары  
өсүшүнө жол бербей, белгилүү бир чекте кармайт эмеспи. Экинчи тараптан, 
ушундай катаал патриархалдык согуш учурунда тылда турмуштун бардык 
оорчулугун көтөрүүгө мажбур болгон аялдардын күчтүү эрки менен эркин-
дикке умтулуучулугу менен айкалышып кеткенин көрүүгө болот.  

Борбор Азиянын башка элдерине салыштырмалуу эркиндиги көп чектеле 
бербеген кыргыз аялдарына ушундай оор шартта үйдүн коломтосун өчүрбөй, 
түндүгүн көтөрүү, дегеле жашоонун органикалык материясын, кыргыз тур-
мушунун жана болмушунун матрицасын кармап туруу милдети жүктөлгөн. 
Ушундай эле ролду Маркестин чыгармаларындагы аялдар да ойнойт. Буга 
«Жүз жылдык жалгыздыктагы» Урсула Игуаранды эсибизге түшүрсө болот.         

Бул тууралуу чыгармада «Бу биздин эки үйдүн ынтымагын, ырыс-берекесин 
сактаган апам, билерманы да апам» – деп «Жамийла» повестинин баяндоочу-
су да белгилеп өтөт. Жамийла келин болгон үйдүн ээсин, баяндоочунун атасы 
менен айылдын эли эсептешпейт. «Башканы мындай коёюн, апам бирөөнүн 
көзүн карай турган киши эмес. Эски салтты коё бербей, атам экөө өзү чап-

38 Ч. Айтматов «Джамиля» чыгармасынан, https://www.e-reading.club/bookreader.php/1130/Aiitmatov_-_Dzhamilya.html 
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39 Мартин Бубер. Мен жана Сен. http://lib.ru/FILOSOF/BUBER/ihunddu2.txt 

кан алты канат боз үйдү ар жылы жаз чыгары менен короого тигип, арча 
түтөтүп кут сактап, бизди, баарыбызды тектүү, катуу тарбияда өстүрүп, 
башынан эки үйдү бийлеп келген апама үй-бүлө анын айткан дегени менен 
болушу керек»³⁸. Көрүнүп тургандай, патриархалдык эрежелердин туруктуу 
өкүм сүрүшүнө Жамийла менен Даниярдын окуясын баяндаган Сейиттин 
энеси сыяктуу аялдар доо кетиришкен. Мунун өзү адамдардын түрдүүлүгү 
тууралуу, инсандын кайталангыс өзгөчөлүгү тууралуу, тагдыр жолду тандоо 
укугу тууралуу диалогго өбөлгө түзөт.    

Патриархалдык эрежелердин туруктуулугу башка бирөөнүн же башка пи-
кирлерге каршылык көрсөткөн бир беткейликке ээ. Ал эми туруктуулукту бу-
зуп, белгисиз бир дүйнөгө карай чакырык таштаган, өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк 
жараткан Башка бирөө  пайда болгон жерде динамизм жаралат. Ушундай 
Башка бирөө мүмкүнчүлүгү так ушул Жамийлада, бала кезден талааны ме-
кендеген жылкычынын кызында, бар эле. Талаа – адамды өзүнө карай жол 
салууга чакырган, кайда баратканын, максат-мүдөөсү эмне экенин өзү аӊдап-
түшүнүүсүн талап кылган принципиалдуу түрдө ачык мейкиндик.   

Жамийла эркек адамга мүнөздүү чечкиндүүлүккө ээ, бетке айткан ачыктык 
да жайы бар. Муну менен катар баёо бала мүнөзү да, урушка  чыгууга ээлик-
кен жаш жоокердей кайратмандыгы да бар, анткен менен ал кандай чөйрөдө 
жашап жатканын да жакшы түшүнөт. Ошондуктан, өзүнүн ээ-жаа бербей 
удургуган эркин ооздуктап, өзү жашаган чөйрөнүн канондорун бузуудан сак-
танат.

Жазылбаган этикалык эрежелер ага улуулардын алдында өз оюн ачык ай-
туусун тыйганы менен ал өзүнө мүнөзү окшош кайненеси тараптан колдоо 
табат: «Жан-жакадагы жеңе-желпилер: «Э ботом, бул кандай тыкчыңдаган 
келин эле! Эшик төрдү көргөнүнө бир күн болбой жатып, тили менен тим эле 
буудай кууруйт!» - дегендерине апам: «ошондою мейли! – деп кайра жактай 
кетчү. – Келинибиз ошондой ачык-айрым, тайманбас… Адамдын ичи-койну 
ачыгы эле жакшы болот, - сасыткылар кайра ошол тымпыгыйлардан чы-
гат».

Адамды сүйлөгөн сөзүнөн билүүгө болот эмеспи. Мунун өзү дүйнөдө патри-
архалдык «Мен» жана «Ал/Алар» гана болбой турганын, а теӊата диалог үчүн 
жаралган «Сен» - ат атоочу да бар экенин айгинелейт. Бул тууралуу Мартин 
Бубер өзүнүн «Мен жана Сен» деген китебинде мындай дейт: «Сен деп ай-
ткан адам Бирдемеге объект катары ээ эмес. Себеби ошол Бирдеме бар жерде, 
башка Бирдеме да болот; ар бир Ал  башка Ал менен чектешет; Ал башкалар 
менен чектешкен учурда гана өмүр сүрүп турат. Бирок Сен деп айткан адам 
эч кандай Бирдемеге ээ эмес, ал эч нерсеге ээ эмес. Бирок ал мамилелешип 
турат».³⁹

Жамийланын жаркын дүйнөсү, патриархалдык көз караштан алганда, аны 
кумар объектисине айлантмак. Бирок табиятынан өз үнүнө ээ болгон Жамий-
ла аны мындай объект катары көрүү ниетин таш каптырат, же Бубер айткан-

Жамийла эркек адамга мүнөздүү чечкиндүүлүккө ээ, бетке 
айткан ачыктык да жайы бар. Муну менен катар баёо бала мүнөзү 
да, урушка  чыгууга ээликкен жаш жоокердей кайратмандыгы да 

бар, анткен менен ал кандай чөйрөдө жашап жатканын да жакшы 
түшүнөт. Ошондуктан, өзүнүн ээ-жаа бербей удургуган эркин ооз-

дуктап, өзү жашаган чөйрөнүн канондорун бузуудан сактанат.

Элеонора Прояева
Жамийла менен Данияр кайда 
сапар тартышты? 

Макалалар

http://lib.ru/FILOSOF/BUBER/ihunddu2.txt


64

дай, «Ал» болуудан баш тартат. Жамийла эки «Сендин» теӊата мамилесин 
гана жактайт. Башкалар менен диалог курууда ал өзүнүн оюн эркин айтуу 
аймагын эч кимге тебелетпейт. Бул анын кумар «объектиси» болууга каршы-
лык көрсөтүүсү. Ал эми Данияр менен болгон диалогдон, анын айтылуу обон-
дорунан кийин, Жамийла башка (эркек) менен толук кандуу субъект катары 
бир катарда тура алчу сезимди туят.             

Муну дайра боюнда жаштардын кызуу оюну учурунда Жамийла суу болгон 
көйнөгү жаш денесине жабышып, өзү күлкүсүн тыя албай чыгып келаткан 
учурду эске салалы. Ал өзүнүн ушул турган турпатынан кысынып-кымтын-
байт, бирок качан гана өз «объекттүүлүгүнө» доо кетерин сезген учурда оюн-
ду шак токтотот. Бир беткейликтин баалуулугу ушунда – колунда бийлиги 
барлардын гана сөзү өтүмдүү болгон; жаш аял өзүнүн макул-макул эмести-
гин билдирген жападан жалгыз ишаарат анын үп этпей башын жерге салга-
ны болгон бүтүндөй айыл анын негизинде кармалып турат; патриархалдык 
дүйнөнүн баалуулуктары – бул чек коюу. Ал чектен чыккан нерсенин баары 
– же бөтөн, же кастык менен жасалган нерсе. Бул дүйнө иерархиялык, верти-
калдуу, катаал келет. Бул дүйнөдөгү сөз айтуу символу катары Садыктын бай-
ланыштын салттуу жөрөлгөсүндө жазган – «бирине бири коёндой окшош» 
каттарын көрүүгө болот.         

Диалогдун баалуулуктары – бул ачылыштардын дүйнөсү, тобокелчиликтин 
дүйнөсү, белгисиздиктин дүйнөсү, теӊдиктин дүйнөсү. Бул жерде ар бир адам 
өз үнүнө ээ, бул үндөрдү бир өӊчөй кылууга же бирин экинчисине баш ий-
дирүүгө мүмкүн эмес. Бул дүйнөнүн баалуулугу – коюлган чектерди бузууда, 
өзгөрүүдө, өнүгүүдө турат. Бул дүйнө чексиз горизонттордун жана горизон-
талдуулуктардын дүйнөсү. Диалогдук сүйлөшүүнүн символу катары үн ка-
тууга чакырган Даниярдын ырын эсептөөгө болот.  

Чыӊгыз Айтматовдун чыгармаларында Жамийла сыяктуу эӊ жаркын образ-
дар өзгөрүүгө, диалогго умтулат, белгисиздиктин чакырыгына жооп берүүгө 
дайыма даяр турушат. Бул образдар аркылуу каармандын инсан катары те-
реӊ өзгөрүүсү менен турмуш сыноосунан өткөргөн жолдун символу көрүнөт. 
Ал жолдор «Кызыл жоолук жалжалым» повестиндеги Асел менен Ильястын 
жолу, «Саманчынын жолунда» повестиндеги жана «Кылым карытар бир күн» 
романындагы темир жол, жана «же өл, же кал» суроосун кабыргасынан кой-
гон Кирисктин деӊизи.       

Славян мифологиясында жол – бул «ритуал жана сакралдык жактан орчун-
дуу мааниге жана функцияга ээ локус». Жол өмүр жолу менен, жандын тиги 
дүйнөгө кетүүчү жолу менен айкалышат жана семантикалык жактан өтмө 
ритуалдарда бөлүнүп чыгат. Жол – адамдын тагдыры, жазмышы, ийгилиги 
адамдар, жаныбарлар, шайтан-жиндер менен жолукканда айкын көрүнгөн 
жер…».⁴⁰ 

Кыргыз тилинде жол башка символиканы билдирип, оӊ мааниге ээ. Жолдон 
жол башчы – жетекчи, жол баштоочу (башкаларга жол көрсөткөн адам); жол-
дош – сапарлаш (ошондой эле аялы күйөөсүн жолдошум дейт); жолбун – жо-
лунан адашкан же баш оогон жакка жүрө берген өз тегин унуткан адам.⁴² 
Ушул өӊдүү маанилерде жолуӊду табуу өтө маанилүү, тапкан соӊ – андан чы-
гып кеткенден сак болуу керек. 

Жамийла менен Данияр станцияга дан салынган каптарды ташыган жол бол-
богондо, Жамийла уккан Даниярдын обондору да болмок эмес, ал турмушта-
гы эрктүү кадамын жасамак да эмес, экөө бирбеткей дүйнөнүн чегинен 
чечкиндүүлүк менен чыгып, өзгөрүүгө багыт алышмак да эмес. Данияр бул 

40 Н.И.Толстой. Т. 2. М., 1999, с. 124-129. Сайт: http://ec-dejavu.ru/r/Road.html.

41 Кыргызча-орусча Юдахин сөздүгү - http://el-sozduk.kg/ru/zholbun/
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42 Розанваллон, Пьер. Демократикалык жарамдуулук. Калыстык, рефлексия, жакындуулук. Франц.тилинен котормосу: – Мо-

сква жарандык агартуу мектеби, 2015. – С.192.

дүйнөдө «Ал» болду, бөтөн, таӊ калаарлык, канынын бир жагы «башка» «Сен» 
болгон жок. Ал обочодо, азчылык болуп, айылдан сырт отурат, мунусу менен 
өзүнүн башкачалыгын билдирип. Бирбеткейлик дүйнөдө ал башкы орунду 
ээлей албайт, аны өзү да каалабайт; ага бут алдында жаткан дүйнө (анын ал-
дында мунарыктанган күүгүмдөгү тоо этектеген талаа жатат), тээ алыска дей-
ре жайылган дүйнө менен ыр аркылуу дил төгүшүү баарынан кымбат турат. 

Айылдыктардын Жамийлага бирде токтоороок бол деп кеӊеш берген, бирде 
коркутуп-үркүткөн бирбеткейлүү үнү социумдун чектелүү мейкиндигине ба-
рып такалат. Даниярдын диалогдук үнү аны уга алган дүйнөдөгү ар бир жан-
га багытталат, анын чеги жок, анын мейкиндиги – адамдын космосу менен 
жан дүйнөсү. Даниярдын обонунун кудурети талааны ойготот: «Даниярдын 
обону ушул кезде түнкү өзөндүн үстүнөн жайыла каалгып, көзү илинип, ме-
миреп бара жаткан кең талаанын бешигин алдейлеп терметкендей, алыска 
жумшак созолонуп, акырындап өчөрүндө жаңыдан безелене үн алып, талык-
шып уюган жерди кайра ойготуп, уйкусун ачат».  

Талаанын үстүнөн өткөн чагылган Данияр менен Жамийланын турмушунун 
түп тамырынан өзгөрүлүшү менен үндөшүп – «акактап келген шамал та-
лаадан жулунуп келип, саманды уйгу-туйгу сапырыштырып, кырмандын че-
тинде кыңырыла түшкөн боз үйгө бир тийип, жол менен сабалап куюндады», 
«тоо кыркалап күн күркүрөдү», «көптөн бери сыркоолоп бүгүн эшикке чык-
канда, асманда жаркыраган күндү көргөнсүп, жер үстүндө жашоонун өзү кан-
чалык жыргал экенин билгенсидим» - башкы каармандардын артка кайтпас 
өзгөрүүлөрүн чагылдырган символдор.   

Жамийла менен Данияр ал жерде кала алышмак эмес – ал экөөнү кабыл алал-
баган, айыптаган чөйрө өзүнүн баалуулуктарынын системасын өзгөртүшү ке-
рек, кандай болгон учурда да, мейли коошпогон болсун, мейли одоно болсун, 
ага карабай ар бир мүчөсүнө сөз айтууга укук бериши керек. «Башка бирөөгө» 
өзүн туура жолдо болгондой сезип, өзүн кокустан келип калган адам катары 
эмес, а керектүү, маанилүү болушуна өбөлгө түзүү абзел. 

Жамийла менен Данияр инсандын жеке жүзүн жок кылган коомдук пара-
дигманы (катаал үрп-адаттык, салттык-консервативдүү) таштап кетип жа-
тып, башка парадигмага (советтик жана айрым учурда андан да катаал) жуу-
рулушканын да көрбөйбүз. Алар мейкиндиктин бардык мүмкүн болгон ачык 
өзгөрүүлөрүнө (белгисиздиктерге) сапар алышат.   

Коомдук процесстердин татаалдашы жана аӊ сезимдин индивидуалдашуусу 
«көпчүлүктүн … тираниясына»⁴² каршы чыгат. Жамийла коомдогу жаӊы ле-
гитимизацияга негизделген жүрүм-турумдун жаӊы тибине, жаӊы адеп-ахлак-
ка өзгөчө тон берет. Ал өзү да аӊдабай, өзүнүн ушундай кадамы менен инсан-
дын өзгөчөлүгүнө жана баш ийүү мамилесинин ордуна өз ара тең мамилеге 
көӊүл бурууну талап кылат. 

Жамийла жана Данияр ал жерден кетиши керек эле – алар үчүн ошол жерде, 
ошол учурда, ошол жагдайда болууга мүмкүн эмес эле. Эгер алар кетпей, ка-
лып калышканда кандай болмок? Коом Жамийла менен Даниярдын мамиле-
синдеги өзгөрүлгөн шартка көнөт беле? Ага ык алышат беле? Анын тамыры 
канчалык тереӊде, биздин коомду канчалык ээлеп алганын кантип билебиз? 
Бул белгилүү бир деӊгээлде кайра өткөнгө артка кеткендик эмеспи? 

Бул үчүн коом уламдан улам калыстык кылуу тажрыйбасын башынан кечи-
рип, андан соӊ гана – рефлексивдүү тажрыйба аркылуу ар бир адам менен 
бирдей сүйлөшүүгө үйрөнүшү абзел.  

Элеонора Прояева
Жамийла менен Данияр кайда 
сапар тартышты? 

Макалалар
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Түбөлүктүү 
замандаш

Үчүнчү 
маекте
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Эльмира Ногойбаева, 2007-жылдан бери  «Полис Азия» аналитикалык борбордун жетекчиси 

болуп иштейт. Салыштырма политология жана саясий антропология тармагында изилдөөчү. 

Жарандык агартуу академиясынын (2011-ж. – бүгүнкү күндө), Европа Кеңешинин (Страсбург) 

саясий изилдөө Мектебинин тармагынын ассоциативдик мүчөсүнүн  уюштурууучусу жана же-

текчиси. «Өз тарыхыбызды аңдап түшүнүү. Эсимде» долбоорунун жетекчиси.  

Эльмира 
Ногойбаева

Түбөлүктүү замандаш

Каалайбызбы, каалабайбызбы, ар бир муун үчүн кумирлер алмашып турат. 
Технологиялардын жаңыртылышы менен маалымат алуу формасы менен 
ыкмалары жаңы суроо-талапка ээ боло баштайт. Кайсы бир учурда жалгыз 
маалымат булагы болгон китеп бүгүн эми «маалымат булактарынын» иерар-
хиясында баштагыдай бирден бир форма эмес. Жаңы муун аны «хард» версия, 
дагы да тагыраак айтсак – татаал версия катары эсептешет. Китеп – бул жеңил 
флешка эмес, ютубдагы фильм же трейлер эмес. Китепти жашоо темпи болуп 
көрбөгөндөй тездеген кылымда окуп, сиңирүү кыйынчылык жаратып калды.   

Бүгүнкү күндө автор виртуалдык оюнчуга айланды. Анын биографиясына, 
чыгармачылыгына жана жеке жашоосуна жетүү алда канча оңойлошо түштү. 
Азыр эмне, интернеттен издөөнү басуу гана жетиштүү, ошол замат автор-
дун өзүн да, үйүн да, жакшы көргөн адамдарын да, жашоосундагы оош-кый-
ыштарды да заматта көрө алабыз. Ошентип, мезгил кумирлерди гана өзгөрт-
пөй, а негизгиси – аларды кабыл алууну да өзгөртүп койду. 

- Айтматов. Айтматовду кимдер окуган? Чыныңарды айтсаңар. – деп сурайм 
20-30 жаштардагылардан. 

- Мектепте өткөнбүз. Мектеп программасында бар да…

Столумда жазуучунун 90 жылдык юбилейине арналган «Айтматов – плане-
тардык инсан» деген конференцияга чакыруу каты турат. Мындай мамиле, 
мындай тил менен жазуучунун чыгамачылыгына кайрылууну теңтушта-
рымдан кезиктирүү кыйын. Биз Айтматовду «мектеп программасынан» жо-
гору көргөн башка муундун өкүлүбүз.   

Тарыхый эс тутумда «эс тутумду рутинизациялоо» деген түшүнүк бар. Бал-
ким, кечээ жакында эле айрым бирөөлөргө гана карата айтылган бул түшүнүк 
азыр баарына тиешелүүдүр. Рутинизацияны жараткандар – бул окуу китепте-
ри, мектеп курсу, аң сезимди жана бүтүндөй муундун өткөндү өздөштүрүүсүн 
стандартташтырган мектептин өзү да. Бул жер жаш адам тажатма авторитет-
терден, мейли ал «эң мыкты», алтургай «планетардык инсан» болсун, качкы-
сы келген, бошонгусу келген жалпы жер. Айрыкча, бүгүн, маалыматтын зор 
агымы бүт жан тараптан курчап кирип турган чакта. Айрыкча, реалдуулук 
менен окуу программалары бири-бирине дал келе албай калган учурдагы 
жагдайларда. Бардык формалдуу нерсеге карата мамиле нормадан күчтүү бо-
луп турган мектеп курагында. Адам баласы стандартташуунун өзүнө да, аны 
менен катар авторитеттерге да, алгачкы жолу каршылык көрсөткүсү келге-

Ой жүгуртүүлөр
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нин сезген өспүрүм куракта. Мейли айрым учурда мындай каршылык ачык 
сезилбеши да мүмкүн, бирок ошентсе да. 

Айтматов, Пушкин, Толстой … Мектеп курагында программага киргизилген 
бул авторлорду ким окуп, түшүнүүгө даяр?! Бул куракта адам баласы бунтчул 
келет, мурунку муундагыларга караганда бүгүн жанаша жашаган актуалдуу 
болуп турган бунтчул замандаштарды өзүнө жакын көрөт. 

Адабият. А адабият өзү эмне? Адабият маалыматты болушунча кыскартып 
алууга багытталган рационалдуу мамиле күч алган кезде эмне үчүн керек?  

Россияда жана башка өлкөлөрдө азыркы күндө абдан белгилүү жазуучу – коз-
голоңчу, журналист, жазуучу Дмитрий Быков тээ бир жылдарда, 20 жаш ку-
рактагы кезинде Айтматовго суроо берген экен. 

- Адам адам болушу үчүн сөзсүз түрдө азап чегиши керекпи? Же мунун за-
рылчылыгы жокпу? Адам учуу үчүн жаралган чымчык өңдүү бакыт үчүн 
төрөлгөнбү? 

Айтматов ага мындай деп жооп бериптир:   

- Балким, ар бир адамдын тагдыр жолунда ар түрдүүчө сыноолор туш ке-
леттир, бирок канат байлап дайым эле учуп жүргөн киши болбостур. Жа-
салма кагылышуулардын, карама-каршылыктардын да кереги жок. Адабият 
аркылуу адам турмуштагы карама-каршылыктарды, чындыктарын таа-
ныш үчүн кызмат кылат. Адабият адамга жакшы нерсеге түрткү берет, 
адамдарды  жакындаштырат.  Ал актер катары чыгармада баяндалганды 
башынан кечирип жашап өтүшү керек. (Жаш Дмитрий Быков Чыңгыз Айтма-
товго суроо берет, 1987-ж. 312 News Week. https://www.facebook.com/312news/
videos/1216854568332218/

Дагы бир бунтчул-замандаш Rammstein тобунун вокалисти, бирден бир атак-
туу жана популярдуу рок-музыкант Тилль Линдеманн өзүнүн биринчи ада-
бий таасирлери тууралуу мындай дептир: 

- Анын эмгектери ошол кезде которуп бизде жарыялашкан расмийлешкен 
совет адабиятынан кескин түрдө айрымаланчу. Ал идеологиядан тышка-
ры болчу. «Эрте келген турналар» повести менин эң жакшы көргөн чыгар-
мам. Жазуучу жөнөкөй адамдардын жашоосун чагылдырган, ошол эле кол-
хоз турмушу, бирок аны укмуштуудай чеберчиликте ишке ашырган дейсиз! 
Демагогиясыз, штампсыз. Ошондуктан Чыңгыз Айтматов – менин эң сүй-
үктүү советтик жазуучум. (Rammstein тобунун солисти ГДРдеги балалыгы, 
сүйгөн жазуучулары жана алардын экранизациясы тууралуу) https://eksmo.ru/
interview/intervyu-s-tillem-lindemannom-ID7033111/) 

Ооба, кечээги жана бүгүнкү козголоңчулар Айтматовду окушат. Ал акыл-ойго 
азык берет, сүйүү, жоготуу өңдүү түбөлүктүү суроолорго жооп берет. Кантип 
жашашты үйрөтөт. Согуш болуп жатса, кантип сүйүштү үйрөтөт. 

Айтматов – түбөлүктүү суроолорго жооп берүүгө дилгир маектеш. 

Популяризация деген кызык сөз. Азыр бул сөз түшүнүктүүрөөк PR, жайылтуу 
деген сөзгө алмашып колдонууга өттү.  

- Айтматовду жайылтуу керекпи? – деп сурашы мүмкүн аны окуп баалаган 
бирөө.  

- Керек.  

Айтматов – Адам. Жетишкен ийгиликтери, таланты, кара-
ма-каршылыктары, күйүт-муңу менен жуурулушкан өтө аяр, 
сезимтал инсан. 

Эльмира Ногойбаева
Түбөлүктүү замандаш

Үчүнчү маекте
Түбөлүктүү замандаш

https://www.facebook.com/312news/?hc_ref=ARRIWkiZt6fDIHHm6SC5SBHPFt2RgxzEUj1_lUt7lfV1y4ESGW2k-1sQfAc7dP4zD-Y&fref=nf
https://www.facebook.com/312news/videos/1216854568332218/
https://www.facebook.com/312news/videos/1216854568332218/
https://eksmo.ru/book/rannie-zhuravli-ITD830171/
https://eksmo.ru/interview/intervyu-s-tillem-lindemannom-ID7033111/
https://eksmo.ru/interview/intervyu-s-tillem-lindemannom-ID7033111/
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- Кыргызстанда анын кереги барбы? – дейт ал кайра.

«Ар бир муундун өзүнүн сый туткан пири болот», айрыкча ушул күндө мез-
гил бизге ушуну каңкуулайт. 

Айтматов – окуу китеби менен  чектелбейт. Айтматов идеологиялык канон 
да эмес. Хрестоматия да эмес. 

Кээде төмөндөгүдөй суроолорго туш болуп, аргасыз күлөсүң:

- Ал кимдин жазуучусу – советтикпи де кыргыздыкыбы? 

Айтматов – «мамлекеттик ишмер» эмес, а өз алдынча эркин ой жүгүрткөн 
инсан. 

Айтматов – Адам. Жетишкен ийгиликтери, таланты, карама-каршылыктары, 
күйүт-муңу менен жуурулушкан өтө аяр, сезимтал инсан. 

Айтматов – түбөлүктүү суроолорго жооп берүүгө дилгир маектеш. 

Ошон үчүн ал дайыма актуалдуу жана түбөлүктүү замандаш бойдон кала 
бермекчи.

Макаламда толуп жаткан башка жазуучулардын, ойчулдардын, философ-
тордун деле сөздөрүн эпиграф катары алсам болор эле. Мисалы, О. Фелпстин 
«Улуу идеялар дүйнө аларга муктаж болгон кезде жаралат» дегени сыктуу. 
Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы менен өмүрү курч мезгилге, башка-
лар баш көтөрбөй тунжурап турган мезгилге туш келгенин эске алсак, бул 
жерге О. Фелпстин жогорудагы сөзү деле туура келмек. Махатма Гандинин 
«Идеалдын баалуулугу ушунда - ага биз жакындаган сайын ал бизден алы-
стай берет» деген ою да эпиграф үчүн толугу менен туура келмек. Себеби улуу 
жазуучунун чыгармачылыгы да, өмүрү да адамзаттык болмуштун идеалы ка-
тары жакындаган сайын бизден алыстап барат, б.а., анын чыгармачылыгын 

Философия илимдеринин кандидаты, КМЮАнын Философия жана социал-

дык-гуманитардык илимдер кафедрасынын башчысы

Саветбек 
Абдрасулов

Чыңгыз Айтматовдун өмүрү 
жана чыгармачылыгына 

кооптонуу аркылуу саресеп

«Менде бир гана жол бар болчу – 
повестти жазышым же жазбашым 
керек эле. А эгер жазсам, ушул туру-
шунда гана жазуум керек болчу».

Ч. Айтматов

Эльмира Ногойбаева
Түбөлүктүү замандаш
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таанууга аракет жасаган ар бир изилдөөчү анын бүтүндөй тереңдиги менен 
күчүн сезет. Улуу В. Гумбольттун: «Идеялар – эч качан өлбөй турган жападан 
жалгыз нерсе» деген сөздөрү менен берсек да болмок. Мындай ойдун чын-
дыгына Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына кызыгуунун барган сайын 
күч алып жатканы күбө. Макалабызга Г. Гауптмандын «Жашоо – бул өзүң ач-
кан ачылыштардын үзүлбөгөн тизмеги сыңары» деген ою деле толук туура 
келмек. Бул сөздөр алдын ала Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсүн ачканыбыздан 
кабар бермек. Же болбосо, Геродоттун «карама-каршы пикирлер айтылбаса, 
эң мыкты пикирди кайдан тандап алмакпыз» дегени да макалабызга эпи-
граф катары төп эле келмек. Мындай эпиграф макаланын автору улуу жазуу-
чуну, анын чыгармачылыгын, тагыраак айтканда, анын айтылуу чыгарма-
ларындагы көркөм персонаждарды башка кырдан карап көрүүгө чакырарын 
түшүндүрмөк. Эпиграф катары мындай ойлорду берсек да туура эле келмек: 
«Таң калтыруу үчүн бир мүнөт эле жетиштүү, бирок таң каларлык нерсе-
ни жасоо үчүн бир топ жыл керек» (К. Гельвеций), «Бир нерсени жашоонун 
өзүнөн да катуу сүйүү – демек, жашоону андан бетер артыгыраак кылуу» 
(Ж. Ростан). Бул сөздөр улуу жазуучунун жашоосун эрдик катары сыпатта-
ган сөздөр болмок. Же болбосо, анын кымындай нерседен улуу нерсени көрө 
билүү өзгөчөлүгүн В.В.Вересаевдин «Сүрөтчү кичинекейден чоң нерсе жара-
тат» («Художник делает самое малое – большим») деген сөзү менен берсек 
жарашмак. Же анын сүйө билгени менен жашай билгенин Э. Шпитцнердин 
«Күн жашай билгендер үчүн кымбат» дегени менен айтууга болор эле. Ырас, 
Чыңгыз Айтматовдун көп кырдуу чыгармачылыгына төп келчү улуу ойчул-
дардын афоризмдери өтө көп. Бирок, макалам үчүн эпиграфты мен Чыңгыз 
Төрөкулович Айтматовдун өзүнүн сөзүн гана алууну туура көрдүм. Бул эпи-
граф автордун турмуштук жана чыгармачылык позициясын мүнөздөгөнү 
менен айырмаланып турат. Ал кандай жашаса, ошондой жазды. Кыргыз 
элинин Улуу, Чынчыл, Даанышман жазуучусу жана дүйнө атуулу Чыңгыз 
Төрөкулович Айтматовдун туулган күнүнө карата жазылган макаламда мен 
ушулар тууралуу жазгым келди.                       

Светлана Семенова «Касандра тамгасы» романына жазган кириш сөзүндө 
мындай деп жазган: «Чыңгыз Айтматов өзгөчө дүйнөтаанымга, алтургай 
даанышмандык маңызга ээ болгон сюжет, образдардын, мотив, идеялар-
дын бүтүндөй ааламын жаратты» [1.6]. Ушул себептен, Чыңгыз Айтматов-
дун чыгармачылыгы улам жаңы окурмандарды гана эмес, улам жаңы изил-
дөөчүлөрдү да өзүнө тарткан касиетке ээ.   

Ч. Айтматовдун дүйнөсү терең жана көп кырдуу. Ар бир жаңы окурман же 
изилдөөчү анын чыгармаларынан өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктү көрүп, ошол 
өзгөчөлүктү жазуучунун чыгармачылыгындагы башкы нерсе катары кабыл 
алышы мүмкүн. Ырас, окурмандардын арасында автордун берейин деген 
оюна болушунча жакын келгендери да бар. Бирок бизди кубандырган нерсе 
бул эмес, а экинчи катардагы андай эле көзгө илешпеген, таасын байкала 
бербеген, кыйыр айтылган ойду кармап алган окурман, изилдөөчүлөрдүн 
болгону.    

Авторго жана анын чыгармачылыгына алып бара турган көп жол бар. Ар бир 
изилдөөчү менен окурман өз жолун тандап алат. Жол тандоо – бул бардык 
болгон мүмкүнчүлүктөрдүн ичинен бирөөнү гана интуитивдүү түрдө тандап 
алуу дегендик. Тандаган жолуна түшкөн адам өз таанып-билүүсүн аныкта-
ган болот, парадоксалдуу угулса да, мында белгилей турган нерсе бар, ар ким 
өзү буга чейин билген нерсесин гана таанып билүүгө кудурети жетет, болго-
ну бул жолу ал башка бир фактологиялык «каптамада» ой айтышы мүмкүн.  

Мен мында таанып-билүүчү өзү билип-көргөн нерсени гана таанып биле алат 
деп жаңылышып айткан жерим жок. Адам өзү тажрыйбадан көрбөгөн нер-
сесин канча далбас урбасын түшүнө албайт. Демек, таанып-билүүчү өзүнүн 
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түшүнүктөрүнүн чегинде гана таанып биле алат, ал эми түшүнүү тажрыйба 
(материалдык жана руханий) аркылуу гана ишке ашат. Түшүнүк канчалык 
кеңейсе, ошончолук жаңы нерсени таанууга жол ачылат.    

Жылдан-жылга Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын изилдөөчүлөрдүн 
саны артууда. Ушундан улам деги жазуучунун чыгармачылыгына кай-
рылып, колго калем алуунун кандай кажети бар деген суроо туулушу да мүм-
күн. Ооба, ал тууралуу көп айтылды, далай жазылды. Бирок баары изилде-
нип бүтө элек. Жазуучунун көп кырдуу чыгармачылыгынан улам, качандыр 
бир изилдөөлөр аягына чыгат, изилдөөгө эч нерсе калбайт деп кесе айтууга 
да мүмкүн эмес. 

А мен, мен өзүмө чейинкилер жана замандаштарым айтпаган кандай жаңы 
ой айта алам? Мен, туруктуу баалуулуктар менен көз караштар кыйраган 
учурда, бардыгын бирдей боёкко боёгон идеология жок мезгилде жашаган 
мен, эмне айта алам. Ушул заманам, мен жашаган ушул учур, чындыгында 
мага көп нерселер тууралуу ой айтууга түртөт.  

Улуу жазуучунун чыгармачылыгына кайрылганымда, жүрөгүмө тынчтык 
бербей кыйнаган ойлорго тушугам. Мындай ойлор кечээ же бүгүн эле жа-
рала калган жери жок, алар менин жан дүйнөмдө ар дайым жашап келген, 
тынчтык бербей келген ойлор. Кээде өзүм менен да келише албаган, кээде 
дүйнө менен да келише албаган учурларда бүтүндөй дил-көөдөнүмдү ээлеп 
алган ойлор. Ушул бүтүндөй дил-көөдөнүмдү ээлеп алган ойлорду чакырган, 
өзүм менен өзүм келише албай калган учурларды чакырган нерсе – бул кооп-
тонуучулук сезими. Башкача айтканда, ушул жарык дүйнөдөгү жашоомдун 
баарын кооптонуу жышааны ээлеп алгандай. Алтургай, бүтүндүй дүйнөнүн 
өзүн да кооптонуучулук өз кучагына алган өңдүү сезилет. Ушундан улам ко-
оптонуучулук улуу сөз чеберинин чыгармачылыгына өз таасирин тийгиз-
бей коюшу эч мүмкүн эмес эле деген ойго келем. Дал ушул ойдун өзү мага 
Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгын иликке алууда негизги 
түшүнүк болуп берди. 

Кооптонуу сезиминен адам ар дайым качат, андан кутулгусу келет. Бирок ан-
дан арылыш үчүн, анын түпкү себептерин аныктоо кажет. 

1954: Рене Магритт, 
Окутуучу.
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Ошентип, кооптонуу – бул адамдын жан дүйнөсү алда неден түпөйүлдөнүп, 
ички бейпилдигине, гармониясына, адам болмушунун бүтүндүгүнө доо ке-
тирген нерсе. Кооптонуу – бул адамдын бүтүндөй дүйнөгө туулган апаатты, 
коркунучту алдын ала сезип-туйган ички абалы.  

Мен кооптонууну хайдеггердик «убайым тартуунун» алдында жаралчу се-
зим деп билемин. Адам кандайдыр бир ишке же жосунга түздөн-түз кирип-
тер болгон учурда убайым тартып, кабатырланып калат. Адам белгилүү бир 
ишке убайым тартат. Ал эми кооптонуу убайым тартууга караганда дайын-
сыздыкта калып, азапка түшүп күтүү: ичиңден эсиң кетип жатса да, сыртың-
дан эч кандай аракет жасабай (дегеле сыртыңдан кандайдыр бир иш-аракет-
ке түшүүнүн өзү да мындай абалды кайра татаалдаштырат, анын мааниси 
жок) күтүү. Бул сыяктуу абалды Ф. Ницше: «Колго урунгандын баарын жасай 
берүүдөн, эч нерсе жасабаган артык» деп мүнөздөгөн, чындыгында эле адам 
ушундай эмне жасаш керектигин таасын көрө албаган учурда калат [2. 9. 30].

Адамды кооптонуу сезими өзүнүн дайынсыздыгы менен азапка салат. Кооп-
тонуу сезимине камалган адам дайынсыздыкта дүйнөсү тарыйт. Ушундан 
улам өзү үчүн да, өзүнө жакын турган болмуш үчүн да (жакындарың үчүн 
убайым тартуу барып-келип өзүң үчүн жеген убайымга алып келет) убайым 
тартып түйшөлүүгө алып барат. Бул башка бирөөгө жакшылык кылуу деген-
дик. Мындай жакшылык ириде, ошол жакшылыкты жасаган адамдын өзү 
үчүн керек, себеби, башка бирөөгө жакшылык жасоо менен гана адам өзүн-
дөгү жакшылык үрөнүн сактап калышы мүмкүн.   

Жогоруда айтып өткөнүбүздөй, ар бир окурман же изилдөөчү авторго, анын 
чыгармачылыгына өз жолу менен барат. Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана 
чыгармачылыгын иликтөөдө мен кооптонуу призмасы аркылуу анализдөө 
жолун тандап алдым. Мында кооптонуу сезими адамга гана тиешелүү эмес, 
а маданиятка да таандык, ал эми мунун өзү биз кеп кыла турган тема үчүн 
өтө маанилүү.  

Чыңгыз Айтматовдун алгачкы чыгармаларында совет учурундагы адамдар-
дын турмушу чагылдырылат. Анын каармандарынын арасында ошол доор-
дун оош-кыйышына күбө гана эмес, жаңы турмушту, «жаркын келечекти» 
курууга өз башы менен тикелей катышкандары да бар.    

Өздөрүн «жаркын келечектин» куруучулары деп эсептеген большевик-
тер жаңы турмушту орнотуш үчүн эски заманды жана көөнө маданиятты 
кыйратууга өзгөчө киришишкен. Орус элине «бакыт» деген эмне экенин 
билүүнүн кереги жок деген кеп бар. А кыргыз эли үчүн совет бийлигинин 
келиши күтүлбөгөн нерсе болду, элдин ишенчээктигин, биримдиктин жок-
тугун жана мурдагы жашоого салыштырмалуу жакшы жашоону каалаган-
дыкты себеп жана оңтой шарт деп эсептебегенде “капыстан жааган кардай” 
же “асмандан түшкөн нандай” болду.   

Совет бийлигинин орнотулушу менен элдин көнүмүш турмуш-тиричилиги 
күч менен жаңы (советтик) шартка ылайыкташтырыла баштаган. Больше-
виктер карапайым калк жаңы турмушту кабыл алгылары келеби же жокпу, 
алардан сурап да коюшкан эмес, буга алардын дегеле башы да ооруган эмес. 
Большевиктердин мындай иш-аракети күч колдонуу менен ишке ашырыл-
ган «жакшылык» болгон деп айтсак болот.  

Совет бийлиги өкүм сүргөн мезгилден баштап күн чыгыштан эмес, «түн-
дүк-батыштан» чыга баштаган, башкача айтканда, чындык менен акый-

Адамды кооптонуу сезими өзүнүн дайынсыздыгы менен азапка 
салат. Кооптонуу сезимине камалган адам дайынсыздыкта 
дүйнөсү тарыйт.

Саветбек Абдрасулов
Чыңгыз Айтматовдун өмүрү 
жана чыгармачылыгына 
кооптонуу аркылуу саресеп

Үчүнчү маекте
Түбөлүктүү замандаш



73

...Дүйшөн сыяктуу адамдар Жамийля өңдүүлөрдү жаңы 
турмушка үйрөтмөк түгүл, ошону менен бирге алардын маданий 

тамырын бошоңдотушкан. Так мына ушул абал, Жамийлага 
окшогондор кыргыз болуудан чегингенин кабарлайт.

кат жарыгы Москвадан  гана чачырап, а салттуу маданияттардын шоола-
сы «эскинин калдыгы», «караңгылыктын» белгиси деп эсептелген. Мындай 
түшүнүк ар бир адамга карата багытталып, сиңирилип, массалык түрдө со-
веттик адам болууга умтулууну пайда кылышы керек эле. А бул үчүн баары 
Москвага теңделип калыптанышы кажет болчу. Совет адамынын чыныгы 
өкүлү эски замандын жүгүнөн арылып, б.а., өзүнүн маданий өзөгүнөн баш 
тартышы керек эле. Ар түрдүү улуттардын өкүлдөрүнүн аң-сезими ушун-
дай багытта өзгөртүлүшү шарт болгон,  анын ичинде кыргыздар да, кыргыз 
гана болуудан кыйналып, өздөрүн ыңгайсыз сезген аң-сезим менен калыпта-
нышы кажет болчу. Баарынан мурда ал кыргыз эмес, өзүн большевик катары 
сезиши талап кылынган. Мындан да ал эч ким эмес, а «советчил» (совет эли-
нин өкүлү) болгону дурус деп эсептелген. Ал эми өзү бойдон калгысы келип 
(кыргыз, орус, …) өзгөчөлөнгөндөр дайынсыз жоголгон. Ырас, Чыңгыз Айт-
матовдун алгачкы чыгармачылыгында сөз дароо эле алар тууралуу болгон 
эмес. Жазуучунун алгачкы каармандары «өздөрү конуп отурган шакты ара-
алаганда» эле «бейиш багына» кулап түшөбүз деп ойлогон Дүйшөн, Данияр, 
Алтынай, Жамилялар эле. 

Дүйшөн – өзү жакшы билбеген, бирок жан дили менен ишенип, өмүрүн са-
юуга даяр болгон советтик турмуш образына элди үндөп, үйрөткөн «биринчи 
мугалим». Муну чыгарманын баш каарманы Алтынайдын айтуусу боюнча 
биринчи мугалимин эжелеп окуган аз сабаттуу киши дегендиги көбөлөн-
дүрөт. Ушул эжелеп окуган чала сабат адам келечек сөзсүз жаркын болот деп 
бекем ишенет, аны элинин ошол «жаркын келечекке» карай баргысы келбе-
гени өтө кабатырлантат.  

Дүйшөн сыяктуу адамдар Алтынай, Жамиля өңдүүлөрдү гана эмес, а Данияр-
ларды да жаңы турмушка даярдашты. 

Эгер Дүйшөн негизинен окутуу ишине берилип, жаңы турмушту жайылтып 
келген болсо, А Данияр («Жамиля») темир жол аркылуу Жамиляны башка 
«бактылуу» дүйнөгө алып кетет. Бирок, эмне үчүн Жамиля Данияр менен 
кетүүнү чечти? Ага тагдырын кескин бурууга чын эле сүйүү себеп болдубу?! 
Жок, анын кетишинин дагы бир олуттуу себеби бар – Жамиля толук бой-
дон кыргыз болуудан калган. Дүйшөн сыяктуу адамдар Жамиля өңдүүлөрдү 
жаңы турмушка үйрөтмөк түгүл, ошону мене бирге алардын маданий тамы-
рын бошоңдотушкан. Так мына ушул абал, Жамилага окшогондор кыргыз 
болуудан чегингенин кабарлайт. 

Нукура кыргыз – салт менен иш кылган адам. А кыргыздын көчмөн салтында 
адам, айрыкча, согуш маалында күйөөсүнүн башын аттап кеткен аял, адам 
эмес. Жамилянын Даниярды ээрчип, күйөөсүнүн башын аттап кетишине 
чейин аны Дүйшөн сыяктуу мугалимдер окутуп, улуттук тамырын бошоң-
дотушкан. Ошондуктан, бейтааныш дүйнөгө баштап бара турган темир жол 
Жамиляны жана ал өңдүүлөрдү кабатырлантпайт, а тескеринче, «бейиш ба-
гына» чакыргансыйт.    

Жаңы турмушка баш-оту менен Танабай да («Кош бол, Гүлсары») сүйүү менен 
бакытка үмүт артып күлүгүн чаап жөнөгөн. Бирок, турмуш анын тагдырын 
гана эмес, күлүгү Гүлсарынын да тагдырын кошо сындырды. Бул эки образ 
аркылуу кентаврдын дүйнөсүнүн кыйраганын көрүп, Танабайдын эски за-
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манга болгон өктө-зарына күбө болобуз. 

Ошентип, «Бейиш багы» күндөн-күнгө гүлдөй берди, эми ага «темир тулпар» 
минип жолго чыгуунун кереги да жок болуп калды, ал бардык жерге кулачын 
жайып, бүт булуң-буйткага чейин каптап кирип келди. Бирок ошентсе да, 
эски турмуштун билинер-билинбес издери толугу менен өчүрүлүп кеткен 
жок, алар үн-сөзү жок кол булгап, өзүнө чакырып турду… 

Түрдүү дүйнөлөр, түрдүү тагдырлар айкалышты: Кадича, Асел, Ильяс («Кы-
зыл жоолук жалжалым»). Кадичынан образын автор өтө так чагылдырган-
дыктан, деги Кадича ким деген суроо берүүнүн да кереги жок. Ошентсе да, 
Чыңгыз Айтматовдун көркөм мурасын дагы башка кырынан түшүнүү үчүн 
Кадичанын образына токтолуу зарылчылыгы бар. Эгер жакшылап көңүл 
бура турган болсок, Кадича – баягы эле Жамиля, болгону ал шаарда жашайт, 
б.а., шаардык. Ал бүтүндөй башка дүйнөгө биротоло сиңип, өзүнүн дүйнөсүн 
небак жоготкон. Кадичадан айырмаланып, Асел шаардык эмес, бирок мада-
нияттуу. Ал унутулуп бараткан маданиятты элестетип турат. Асел улуу япон 
акыны Мацуо Басёнун кечиккен мандарини сыяктуу.  

Коңур күздүн аягы,

Келечектен үмүт үзбөйт

Жашыл мандарин. 

Ал, эч нерсеге карабай, бактылуу жаркын келечекке үмүт артып жашайт. 
Ушунусу менен ал Александр Гриндин Ассолуна окшош. Бирок, Аселдин «кы-
зыл кайыктары» анын үмүттөрүн актабайт. 

Ильястын тандоосу, Аселдин башын аттагандыгы анын келечегин аныктап 
койду. Ал сүйүү менен дене кумарынын ортосундагы кармаштын отунда кал-
ды: Асел менен уулуна болгон сүйүүсү жана Кадичага карата делбе сезим-
деринин. Жан дүйнөсүндөгү ушул эки анжылыкты эс-акыл экинчисинин 
пайдасына чечти. Ильяс Асел экөөнүн бактысын, өз бактысын сатып, жан 
дүйнөсүнө тынчтык издеп, Кадичага басып кетет. Кадичанын жанында ал 
жан дүйнөсүнүн тынчтыгы тургай, өзүн да күн өткөн сайын жогото баштайт. 
Цивилизациянын жылуулугу жок дүйнөсүнөн кысылып, мууна баштайт. 
Ошондо гана ал өзүн да, жан дүйнөнүн тынчтыгын да Аселдин дүйнөсүнөн 
гана – цивилизациядан эмес, маданият дүйнөсүнөн табарын түшүнөт.         

Ильяс ага кайтып келет. Ал кайтып келгенде баары баягыдай эле өз ордунда 
болгондой сезилгени менен, ал дүйнөдө Аселдин өзү жок болуп чыгат. Асел 
башка бирөөгө турмушка чыгып кеткен болот. Ильяс аны өзү менен кетүүсүн 
суранат. Ал муну кааласа да, буга бара албайт. Ошондо Ильяс турмушунда 
баарын жоготконун түшүнөт: аялын, уулун, өзүн. Эми ал «өз арасында жат» 
кишиге айланат. Ал аялы менен уулун кантип кайтарып алышты (алар ме-
нен кошо өзүн кайтарып алышты) билбейт. Акыры түбү тагдырдын башка 
салганына көнүп, биротоло жер которуп кетүүнү чечет. Кетердин алдында 
Ильяс тоолор менен, Ысык-Көл менен, Асел менен, качандыр бир бактысын 
тапкан дүйнө менен коштошот. 

Ильяс эмне болгонун так аңдап түшүнөт. Түшүнбөгөн адам: «Жаңы турмуш 
баштабасам болбойт! …Бирок түбөлүк жоготкондорум кайрылып келбес, 
орду толбос…» деп айтпайт эле [3. 215-216]. Көрүнүп тургандай, Ильяс дил-
көөдөнүн, өз маданият дүйнөсүн жоготуп, сезимдери сенек адам катары ци-
вилизациянын муздак дүйнөсүнө  жөнөп кетет.

Каранарын минип, Эдигей үнсүз, түнөрүп бастырып келет («Кылым карытар 
бир күн»). Ата-бабанын бейитин аскерлер курчап, ал жакка киши көммөк 
тургай, өтүү мүмкүн эмес болгонун көрүп, дили сыздап турганда, эмнеге ку-
банмак эле... 
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Эдигей атасынын сөөгүн кишидей болуп жашырып, уулдук парздан кутулуу-
ну ойлоштун ордуна, ишке кечикпеши керектигин саймедиреген Сабитжан-
га да жаны кашайып турду. Сабитжан үчүн атасынын сөөгү ата-баба жаткан 
бейитке коюлабы же кайсы бир дөңсөгө коюлабы, баары бир. Ошондуктан, 
«Кайдагы бир Эне-Бейитке дебей, ушу тегеректе жер азбы, босогоңдон аалам 
түбүнө чейин Сары-Өзөктүн талаасы, өзү өмүр бою иштеп өткөн темир жол-
дун боюндагы бир дөбөчөгө жашырбайлыбы… Мындай учурда тез ойлоп, тез 
бүтүргөн жакшы, баш оорутуп, жанды кыйнап отурабызбы деди акылдуу 
уул» [4. 24].

«- Ата меники, эмне кылсам … - деп баратты эле Сабитжан, Эдилбай сөзүн 
бөлүп салды:

- Ата го сеники, бирок сен өзүң өзүңкү болбой калыпсың го» [4. 30].

Эдигей Сабитжан өңдүү кишилерди дегеле түшүнө албай койду, «өлүмдөн 
башкасынын баары эле маанилүү тура буларга!» - деп жаны жай ала албай 
келет. «Эгер буларга өлүмдүн баркы жок болсо, анда тирүүлүктүн да баркы 
жок тура! Өлүмдү барктабай тирүүлүктүн кадырына жетесиңби. Тыякта жа-
шагандардын бу тирүүлүктө эмне ою, эмне максаты бар?» [4. 27]. Өзүнүн бул 
суроолоруна Эдигей акылга сыярлык жооп таба албайт. Анын акылында бил-
гени – «адамдар жакындарын негедир көрүнгөн жерге көөмп таштап кете 
бербейт» [4. 26], а керээз кылып айтып кеткен жерге коюшат.

Цивилизация дүйнөсүнүн шгалбауму Эдигей менен табыт коштогондордун 
Эне-Бейитке – маданияттын дүйнөсүнө кетчү жолун торойт. Цивилизация-
нын муздак дүйнөсү Сары-Өзөк чөлүнүн бардык макулуктарынын жүрөк 
үшүн алат.  

«Адам, төө, ит деген макулук качып баратты, ошо качып баратканда адам 
уулу Эдигейге элес келди: кайдан-жайдан пайда болду ким билди, бир заман-
да маңкурт уулунун ок-жебеси жүрөгүнө сайылып, Акмаяндын өркөчүнөн 
жылбышып кулап бараткан Найман-Эненин башынан түшкөн ак жоолук, 
жерге жетпей ак чалгын болуп кайкып учкан ак жоолук-куш ушул азыр ак 
куш болуп, адам уулу Эдигейди жандай учуп берди…[4. 293].

Эдигей реалдуу турмушта жаралган туңгуюктан чыгуу жолун көрө албайт, 
аны ал ой-кыялында жогорудагыдай бүдөмүк көргөнсүйт.       

Жарга такалган Бостон Үркүнчиев («Кыямат») айласыздыктан колуна курал 
алат, бирок бул деле туңгуюктан чыгарбайт. 

«- Мына акыр заман келди! – деди ал үнүн чыгара. Дал ушул жерден ага ки-
шинин жүрөгүн түшүргөн бир акыйкат ачылып чыга келди; ушу кезге чей-
ин бүт дүйнө анын өзүндө жашап келген турбайбы. Мына азыр ошол өзүндө 
жашаган дүйнөнүн күнү бүтүп, ошол дүйнө кыямат кайымга туш келген тур-
байбы» [4. 584].

Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин катаал метаморфозасын көрсөтө алган. 
Эгер жазуучунун чыгармачылыгынын башатында биринчи мугалим (Дүй-
шөн) менен качкындарды (Данияр менен Жамиля) көрсөк, кийинчерээк – өз 
тамырынан ажырагандарга (Ильяс, Кадича, Сабитжан) жана ошол өз тамы-
рын өзү кыюуга, б.а., өз маданиятынын өзөгүн кыйраткандарга (Базарбай 
Нойгутов, парторг Кочкорбаев) туш болобуз. Мисалга, Кочкорбаев өз айыл-
даш-журтташтарын коркутуп, «биз социализмдин негиздерин бузуп-жаруу-
га жол бере албайбыз»[4. 582]. «Мен баардык нерсе үчүн парияга гана милдет-
кермин»[4. 562] дегенин эске түшүрөлү.

Маңкуртчулук жараянына Асел, Бороондуу Эдигей, Бостон Үркүнчиев 
сыяктуу адамдар гана туруштук берүүгө аракеттенишет. Бирок алар деле 

маданияттын туңгуюк абалынан чыгуунун жолун биле алышпайт. 
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Маңкуртка ойлонуунун кереги жок, ал үчүн башкалар небак ойлонуп кой-
гон. Ал робот сындуу буйрукту гана күтөт. Эгер социализмдин иши үчүн өз 
энеңди өлтүр десе, ойлонбой туруп өлтүрөт (себеби, ал ойлонуунун билбейт). 
Ага энесиз (маданиятсыз) андай «жаркын келечектин» эмне кереги бар?!     

Маңкуртчулук жараянына Асел, Бороондуу Эдигей, Бостон Үркүнчиев сыяк-
туу адамдар гана туруштук берүүгө аракеттенишет. Бирок алар деле мадани-
яттын туңгуюк абалынан чыгуунун жолун биле алышпайт. 

Атасы репрессиянын курмандыгы болгон Чыңгыз Айтматов чыгармачылы-
гынын алгачкы этаптарында өзү да «жаркын келечектин» курулушуна 
ишенген. Анын алгачкы чыгармаларында эли түшкөн жолдун келечеги 
болбой турганы жөнүндө такыр сөз болбойт. Чындыгында, автор башында 
өз элине таңууланган жол бакубатчылыкка жана таалайга алып бара тур-
ган жол деп ишенген. Буга жазуучунун алгачкы каармандары – Дүйшөн, 
Данияр, Алтынай, Жамилялар күбө. Эгер Чыңгыз Айтматов социалисттик 
реализмдин цензурасына кабылбаш үчүн атайын ушул кадамга барган дей 
турган болсок, анда ал өз элинин маданиятынын талкаланышына көмөк 
көрөсөткөн мындай каармандарды атайын жараткан деген ой келип чык-
мак. А мындай ой калпыс экени анык. Чындыгында ал эски дүйнөнү кыйра-
тып, жаңы дүйнөнү жан дили менен орноткусу келгендерге бекем ишенсе 
керек.    

Буга далил катары дагы бир мисал келтирели. «Ак кеме» повестинде бала 
өзү туштуккан абалдан куткарат деп, Бугу Энеге эмес, а дарыя менен Ак ке-
меге сүзүп кетет. Мен Чыңгыз Айтматов «Ак кеме» деген аттын астында кан-
дай ойду бергиси келгенин эмес, а эмне үчүн ушул атты тандаганы тууралуу 
ой айткым келет. Мында ак жана кеме деген сөздөр эмнени туюнтат? Ушул 
суроого жооп берсек. 

Ак түс түрк элдеринде, айрыкча, кыргыздарда – бул чындыкты, тазалыкты, 
бакытты билдирген ыйык түс. Кеме – бул башка, жат дүйнөгө таандык нерсе. 
Кеме – цивилизация дүйнөсүнөн келген келгин. Демек, келгин чындыкты 
туу туткан, элге бакыт тартуулап, жамандыктан куткарган нерсе. Ошондук-
тан бала бүтүн дүйнөсү менен ишеним, үмүт артып, бала башына түшкөн 
апааттан куткарат деп ак кемеге умтулат.    

Ч. Айтматовдо бара-бара мындай ишеним азайып, кооптонуу сезими жого-
рулай баштаган деп болжолдоого негиз бар. Башкача айтканда, «жаркын ке-
лечекке» романтикалуу ишенүү учуру өз элинин, өз маданиятынын келече-
ги үчүн кооптонуу мезгили менен алмашылган.  

Ч. Айтматов өз элинин турмушунда орун алган терс көрүнүштөрдү, адам 
өз жүзүн анын маданий өзөгүн талкалоо менен жоготтурган «жаркын ке-
лечектин» туңгуюкка кептелгенин аңдаган. Ушунун өзү ага чыгармачылык 
позициясын өзгөртүүгө түрткү берген. Ошондуктан, анын кийинки чыгар-
мачылыгы кооптонуу жышаанасынын астында өнүктү. 

Маданият жана аны менен бирге адам да утулуштуу кырдаалда калды. Чың-
гыз Айтматовдун каармандары андан чыгуунун жолун таба алышкан жок, 
же алар тандап алган жол туңгуюкка кептелди: бири кереметке, каптап ке-
латкан апааттан куткарат деп ак (ыйык) чымчыкка ишенип качса, экинчи-
си андай жолдон колуна курал алып чыгууга аракеттенет. 

Ч. Айтматов өз элинин турмушунда орун алган терс көрүнүштөрдү, 
адам өз жүзүн анын маданий өзөгүн талкалоо менен жоготтурган 
«жаркын келечектин» туңгуюкка кептелгенин аңдаган.
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Чыңгыз Айтматов өзүнүн каармандарынан айрымаланып, маданияттын 
мындай утулган кырдаалынан улуттук маданияттар жана тилдерди корго-
гон публицистикалык сөздөрү менен чыгууга умтулду. Ооба, жазуучунун 
эл алдына чыгып сүйлөгөн ошол сөздөрүндө кооптонуу сезимдери айтылчу 
эмес, бирок аларда эл кулак төшөсө, маңкуртчулук жараянына каршы чы-
гат, ушунун өзү эле маданияттын утулган кырдаалын жеңүүгө өбөлгө түзөт 
деген үмүт бар эле.    

Бирок, система (бактыга жараша деп ишенгибиз келет) ошол учурда өзүнөн 
өзү кулап түштү. Зордук менен «жакшылык» жасаган дүйнө ушаланып, 
анын ордуна өз тагдырын өз алдынча чечүүгө белсенген бир катар суверен-
дүү мамлекеттер пайда болду. 

Адам эркиндикти чектеген катаал система жараткан кооптонуу туңгуюгу-
нун кучагынан бошоп, мурдагыдай туруктуу баалуулуктар жок жана болу-
шу да мүмкүн болбогон башаламан кырдаалга туш болду. Эми адам дүйнөдө 
өз башы менен, өз тобокели менен жашаганга өттү. Мындай кырдаалда буга 
чейин өз бетинче болуп көрбөгөн адам кандайдыр бир иш-аракет жасоодон 
да, эрдик кылуудан да чочулап турду. Бирок адам акылга сыйбаган жосун 
жасоого жөндөмдүү келет эмеспи. Ал андай акылсыз жосуну барып-келип 
эле өз башына балээ болуп түшөрүн түшүнө албайт. Ал дискреттүү адам бо-
луп чыга келди. Эгер дискреттүү адам жакындаган коркунучту, апаатты сезе 
алгыдай болсо, анда ал сезимтал, этият сак болуп, кайрадан кооптонуунун 
кучагында калмак. Ошентип, кайсы бир кооптонуунун кучагынан бошонуп 
чыккан адам кайра эле башка бир кооптонууга дуушар болот.  

Адам дүйнөсү ушундай жаралган, эртеңки күн дайыма кооптондуруп турат, 
себеби ал эмне алып келип, эмне берерин эч ким билбейт: кутултабы же 
унуттурабы. 

СССРдин элдери эркиндик колго тийгенде алды-артын карабай, өз мадани-
ятын кайра жандандырууга киришишти. Куткаруу ишинде өтө сак болуш 
керектигин да эске алган эч ким болбоду. Мында эрксиз Ф.Ницшенин «колго 
урунгандын баарын жасай бергенден көрө пайдалуу эч нерсе кылбай койгон 
артык» деген сөзүн дагы мисалга келтирсек болчудай.  

Сактык бар жерде кордук жок деген сындуу сак болбогон учурда жаратман 
адам бир катар өтө оор кырдаалдарга учурап калышы мүмкүн. Мунун баары 
мени маданияттын утулган кырдаалынан да мени көп кооптондурчу бол-
ду, себеби, өз бакубатчылыгынын камын урган айрымдар бардык нерсени, 
анын ичинде маданиятты да сатып  жиберүүдөн да баш тартпайт, экинчиле-
ри болсо «сактап калууну» өзүн сактап калуу деп түшүнүшөт. Мындай кыр-
даалда маданияты жок биз эмне болобуз (куткарылгандарбы, деги куткары-
лабызды?) – түп-маңызсыз макулук, маңкурт.     

Өзүн өзү жок кылуу тыштан келген апааттан да жаман. Тышкы апаатка ту-
руштук берсе болот, а өзүн өзү жок кылгандарга өзүнөн башка, эч нерсе ту-
руштук бере албайт

Маданият өзүнөн өзү эле өнүгө бербейт, аны, демек өзүбүздү да, чыгармачы-
лык күчтү үрөп сактап кала алабыз. Муну менен катар маданият белгилүү 
шарттардан улам башка маданияттар менен кантип байланыш курууну 
унутта калтырса да, сакталып кала албайт. Мындай маданият кайрадан бай-
ланыш түзүүнү үйрөнүшү кажет, болбосо ал өлүмгө, жок болууга дуушар бо-
лот.  

Жогорудагыларды кыскача жыйынтыктай турган болсок, Ч.Айтматовдун 
чыгармаларында олуттуу жана курч сөзгө алынган кооптонуу сезими автор-
дун жан дүйнөсүнүн абалы тууралуу кабар берет. Кооптонуу дүйнөдөгү өз 
болмушуң үчүн гана болгон сезим эмес, а өз маданиятыңдын, маданияттар-
дын, б.а., бүтүндөй адамзаттын болмушу үчүн болгон сезим.   
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Адамзаттын болмушу үчүн кооптонууну биз улуу жазуучунун калеминен 
жаралган «Кассандра тамгасы» жана «Тоолор кулаганда» аттуу акыркы чы-
гармаларынан да учуратабыз.  

Чыңгыз Айтматов «Кассандра тамгасында» тирүү адамдарды гана эмес, кас-
сандро-эмдрион деген аталыштагы али жарык дүйнөгө төрөлө элек эмбри-
ондорду жаа бою качырган техногендик дүйнөнү чагылдырган. Алар, т.а., 
«эсхато-эмбриондор чечкиндүү түрдө болмуштун жогорку инсандык форма-
сындагы касиетти алуудан кескин баш тартып жатып, жашап жаткандарды 
күнөөнүн улуусун жасаганга шыкактайт... » [5. 86-93].     

«Кассандра-эмриондордун жашоо алдында экзистенциалдык коркуу сезими-
не туштугушу, - дейт М.С.Мискина, - капыстан келип чыккан жок, а кылымдар-
дан бери келаткан жамандык, айласыздыктын жана жек көрүүчүлүктүн 
топтолушунан улам келип чыккан мыйзамченемдүү көрүнүш»[6]. 

Дал ушул кылымдардан бери топтолгон жамандык Филофей сыяктуу өзүнүн 
уруу-тексиз экенин билген жана тагдырдын бул тамашасына каршы эч нер-
се кылалбаган адамдарды жаратты. Филофей өзү тууралуу мындай дейт: 
«Анткени иш жүзүндө мен ошол иксроддун өзү болчумун, мейли табигый 
шартта төрөлсөм да, баары бир дал ошонун өзү болчумун, тек-жайсыз, ту-
кум-ураатсыз, кажыбас кайраттуу, солк этпес салмактуу, жүрүм-туруму таш 
боор деп айтаарлык, өз ишинин катаал адиси катары таанылган, жөндөмү 
менен убактысын алдына койгон, максатынан башка ишке коротпогон адам 
эсептелчүмүн» [7. 98].

Чыңгыз Айтматов каармандарынын тагдырлары жана алардын сөзү менен 
бизге адамдын өз болмушунун жана бүтүндөй адамзатынын болмушунун 
негиздерин [8], аңдоосу гана эмес, а адамдын руханий кыйроосунан, туңгу-
юктан чыгуу жолдорун издөөсү керектиги тууралуу жөнөкөй ойду жеткир-
гиси келет. Эгер муну эске албасак, бизди, б.а. адамзатты ошол «Кассандра 
тамгасынын» соңундагы трагедиялык кырдаал күтөт. Бул «тоолордун ку-
лашы», б.а., адамзат духунун кулашы болот, ал эми духсуз адам – бул адам 
эмес, а адам кейпин кийген макулукка айланат.   

Чыңгыз Айтматов Михаил Садчиковдун «Тоолор кулаганда» романы туура-
луу берген суроосуна мындай деп жооп берген эле: «Мен тирүү адаммын, 
мезгилдин тамырын, анын демин, баарын, болушунча сезүүгө аракет кылам, 
түйшөлөм, ошол ой-сезимдеримди башкаларга жеткирип айтып бергим ке-
лет. Ааламдашуу заманы башталгандан бери көп нерсе өзгөрдү. Массалык 
маданият бардык жерде үстөмдүк кыла баштады. Ошол үчүн романымда 
көрүнүктүү опера ырчысы шоу-бизнестин курмандыгы болду. Ал операга 
караганда ресторанда жүз эсеге көп табат. Мунун баары операнын гана эмес 
– бардык маданий чөйрөнүн көйгөлөрүн билдирип жатпайбы» [9].

Улуу жазуучунун акыркы жылдардагы чыгармаларынын соңу трагедиялуу 
аякташы – бул Чыңгыз Айтматовдун бизге мындай финалды каалагандан 
эмес; өз элине, бардык элдерге, жалпы адамзатына мындай келечекти ка-
алагандан эмес, а тек гана жер жүзүндө жашап жаткан бизге тандап алган 
өнүгүү жолубуздагы коркунучтар тууралуу алдын ала эскерткиси келгенди-
ги. Ал өнүгүүнүн бардык жолун ой-туюмунда басып өткөн жана адамдын 
бактылуу перспективасын көрө алган эмес, мунун өзү ушул өңдүү футуро-
логиялык, даанышмандык менен жазылган чыгармаларга негиз болгон. Би-
рок ал адамзатынын тагдырын өз өмүрүн курмандыкка чалып өзгөрткүсү 
келген. Антпесе, ал ар бир сөзүндө, ар бир чыгармасында жан дүйнөсүнүн 
бир бөлүгүн калтырып кетмек эмес. Муну автордун «Кассандра тамгасы» 
тууралуу жазган өзүнүн сөзүнөн улам айтып жатабыз: «Билбейм, азыр арт-
ты карасам, башка китептеримдин үстүндө иштөөдө жан дүйнөмө канат 
бүтүп эргип отуруп жазчу экенмин, а бул роман мени жөн эле азапка салды. 
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Мурда, художниктер туурасында окуганымда, бышып жетилген ойду берүү 
үчүн ылайыктуу форма колго урунбай калганда айласы куруп, өзүн өлтүр-
гүсү келген  учурлары да болгонун окуп, бир аз апыртып айта беришкендей 
сезилчү, мынчалыкка кантип барсын дечү элем. Эми азыр айласыздыктын 
бүлгүнү эмне экенин өзүм дагы жакшы билип калдым» [10. 16].                                         

Чыңгыз Айтматов аңдаган айласыздык бүлгүнү – бул өз элинин\элдердин, 
маданияттын/маданияттардын тагдыры үчүн, б.а., бүтүндөй адамзаттын 
тагдыры жана анын руханий дүйнөсү үчүн кооптонуу менен жашаган адам-
дын кабатырлануусунун жогорку деңгээли. Чыңгыз Айтматовду окуп, эске-
рип жатып улуу кыргыз акыны Алыкул Осмоновдун ушул саптары эсиме 
түшөт: «Сен ооруба, мен ооруюн, Ата-Журт!». Акын өз элинин келечегин ой-
лоп, ооругандан да ашып түшүп, өмүрүн сайган. Дал ошондой эле Чыңгыз 
Айтматов да өзүнө жакын туткан: үй-бүлөсүнө, элине, элдерге, адамзаттын 
жашоосун сактоого өз өмүрүн берди.   

Чыңгыз Айтматовдун эскертүүсүнө кулак төшөп, Табият, Аалам болмушу 
менен өз болмушубузду айкалыштырууга күчүбүз жетет деп үмүттөнөм. 

Жыйынтыктап айта турган болсок, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылы-
гынын башатында жаркын келечекке болгон үмүт менен ишеним болгону 
көрүнөт, ал эми кийинки чыгармаларында маданият, маданияттар, адам, 
адамзат үчүн адамзаттын техника-технологиялык келечегинен улам курчу-
ган кооптонуунун пайда болгону баамга урунат. Анын бүтүндөй жашоосу 
үй-бүлөсү үчүн, эли үчүн, бардык элдер үчүн, адамзат үчүн кооптонуу жы-
шаанынын астында өттү.  

Үй-бүлөсүнүн, Элинин, Элдердин, Адамзаттын, Жер планетасынын келечеги 
үчүн кооптонгон Улуу Кыргыз, Дүйнөнүн Жараны дүйнөдөн өттү. Анын духу 
ата-бабабыздын духу менен бирге бизге көз салып, ар дайым колдоп турат. 
Ал эми биз, касташкан, көз артышкан, жек көрүшкөн жана бири-бирибиз-
ди өлтүргөн биз, өзүбүздү өзгөртүүгө даярбызбы? Биз өзүбүздү өзгөртүү ме-
нен гана дүйнөнү өзгөртө алабыз, б.а., өзүбүздүн адамдык дүйнөбүздү таза, 
адамгерчиликтүү кыла алабыз; Адам деген сакралдуу сөздө камтылган жо-
горку милдеттерибизге татыктуу боло алабыз. 

Адам дүйнөдө өз болмушун жаңы азапка сала турган сыноолорго жана экс-
перименттерге дуушарлантпай сактай алабы (гумандуу эмес, социалдык, 
улут аралык жана конфессияаралык согуштар жана революциялар)? Бүтүн-
дөй адамзаты, аны менен катар кыргыз эли Чыңгыз Айтматов «Кассандра 
тамгасында» Киттин жана Үкүнүн образдары аркылуу айткан абийир менен 
эсин сактоого акылы жетет деп үмүт арткым келет. Кыргыз элинин, ошон-
дой эле бүтүндөй адамзатынын Чыңгыз Айтматов сыяктуу улуу уулдарынын 
үнүн угат жана дүйнөдө өз болмушун өмүргө коркунуч туудурган гумансыз 
өзгөртүүлөр менен сынап көрүүгө жол бербейт деп ишеним арткым келет.  
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Эринес Оторбаев 1963-жылы 23-ноябрда, Чүй облусунун Калинин районундагы Орто-Арык ай-

ылында төрөлгөн. 1986-жылы СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик универси-

тетинин “немис жана поляк тилинин филолог мугалими” адистигин аяктаган. Азыркы учурда 

Кыргызстандын Германиядагы элчиси. Өзгөчө кырдаалдар боюнча жана толук ыйгарымдуу 

элчи рангына ээ.    

Эрнст 
Отто Отто

Айтматов менен көз 
ирмемдик жолугушуулар

Моцарт жана Сальери
Мен Чыңгыз Айтматов менен биринчи жолу 1980-жылы жолугуштум. Гер-
маниялык журналист менден «Ной Берлинер Иллюстрирте, NBI » деген чы-
гыш-германиялык популярдуу гезит үчүн атактуу жазуучу менен интер-
вьюну сүйлөшүп берүүмдү өтүндү. Анын суранычын орундатууга баратып, 
өзүмдү опол тоо менен жолугушчудай сезип, катуу толкундандым. Бирок, 
Айтматовдун өзүн көрөр замат, жаным жай ала түштү. Анын себеби, мени 
Фрунзе шаарынын Джержинка көчөсүндөгү үйүндө жөнөкөй эле бир адам 
тосуп чыкты. Ал мага жакын тууганына кайрылгансып: «Келегой балам…» 
- деди босогодон жаңы аттаганымда. Жолдо келе жатканымда элестетип 
алган тоо көз ирмемде жоголду. Тартынып-кысылганым, толкунданганым 
да заматта таркап кеткенсиди. Мындай жагдай жаш болсом да немис тили 
боюнча котормочулук тажрыйбам болгон мага улуу устаттын ой-пикирин 
чып-чыргасын коротпой, немис окурмандарына жеткирүү үчүн оюмду жый-
ып, көңүлүмдү жайгарганга жардам берди. Ошондо өзүмдүн болгон котормо-
чулук дараметим менен Айтматов менен немис журналистинин ортосунда 
жуурулушуп жаткансыдым.  

Журналист берген суроолорду биринин артынан бирин которуп жаттым. 
Айтматов аларга жооп берип жатып, мен аркылуу алыскы герман окурман-
дарына өзүнүн ойлору менен бөлүшүп жатты. Улуу устаттын көсөмдүгүнө 
бирде кара терге түшүп, бирде ушул жөнөкөйлүгү жанда жок Айтматовдун 
оюнун салмактуулугуна, сергектигине суктанып жаттым. Айтор, өзүмдү улуу 
инсандын энергетикасына туташкан батарея сыяктуу сездим. Мындай учур-
ларды баштан өткөргөн котормочулар мени жакшы түшүнүшсө керек… 

Интервью ойдогудай өттү. Германиялык журналист Айтматовго Моцарттын 
концерти жазылган кассетаны белек кылды. Жазуучу ага абдан сүйүнүп, бул 
керемет музыканы кайра-кайра угаарын айтты. Экөө жайбаракат сөзгө өтүп, 
Моцарт жана анын тагдыры жөнүндө сүйлөшүп кетишти. Мен айылда өскөм, 
бирок Советтер Союзунун мыкты билим берүү системасынын аркасы менен 
Моцарттын ким болгондугу тууралуу жакшы билчүмүн.

Күтүлбөгөн жерден Айтматов кептин нугун Сальериге буруп калды. Мен мур-
да ал туурасында уккан эмес экенмин. Өзгөчө жазуучунун германдык журна-
лист менен коштошуп жатып, ар бир Моцарттын өзүнүн Сальериси болушу 
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керек дегени көңүлүмө уюп алды… 

Ошондо, улуу жазуучу, улуу инсан Айтматов менен болгон интервьюдан соң, 
советтик, сары түстүү, шаардык «Икарус» менен үйгө кайтып баратып, анын 
«ар бир Моцарттын өзүнүн Сальериси болушу керек» деген сөзү оюмдан кет-
пей койгону эсимде. 

Жакында, эс алууга чыккан күндөрү, ата-энеме айылга барып калдым. Айтма-
товдун мага берген кол тамгасы түшүрүлгөн китебин ата-энеме сыймыкта-
нып ала баргам. Китепке «Эрнис Уулга!» деп бадырайтып колун койгон болчу. 

Ошол күндөрү атам менен энем мени менен сыймыктанып, Айтматовдун 
колу коюлган китепти кошуналарга көрсөтүп жатканын байкадым. Көздөрү 
күлмүңдөп, тим эле кубанып алышкан. Алар биз, балдары үчүн көп эмгек 
жумшап, чоң үмүт артышчу да... Мына эми, ошол үмүтү акталгансып, сүй-
үнүчтөрү койнуна батпай жатышты да… Карылыкка моюн суна баштаган 
ата-энемдин кубанычы үчүн улуу Устатка чын дилимден ыраазы болуп тур-
дум.  

Кошуналар Айтматов турмушта кандай экен деп сурап жатышты. Аларга мен 
Айтматов сүйлөшө келгенде жөнөкөй, бирок ошол эле учурда чоң ойчул экен-
диги тууралуу айтып бердим. 

Германиядагы жолугушуулар. Кансыз эт
Кийинки жолугушуум Германияда, 90-жылдары өттү. Мен кесиптештерим 
менен жазуучунун талантын сыйлаган окурмандары менен жолугушуусун 
уюштурууга жардам бермекпиз. Бонн шаарынын ири китепканасында өтө 
турган жолугушуусун Айтматовдун котормочусу Фридрих Хитцер уюшту-
руп жаткан эле. Ошол күнү каалоочулардын баарын батыра албай турган 
Китеп борборуна үлүлдөй оролушкан немис окурмандарынын катарынан 
түрткүлөшүп араң өттүм. Кээ бир немис окурмандары менин кыргыз экенди-
гимди байкашып,  жолугушууга катышканга жардам беришимди өтүнүштү. 
Алардын бир нечесин өзүм менен кошо алып кирип кеттим. Бир тобу кеч-
ке чейин кетпей күтүп турушту. Ошол жолугушуу унутулгус кече болду. Мен 
келген элдин Айтматовго, анын каармандарына,  чыгармачылыгына жана 
анын тээ алыскы мекени – кыргыздардын өлкөсүнө болгон чоң кызыгуусуна 
күбө болдум. Улуу ойчулдун айткан сөзү элди абдан толкундатты. Биз барды-
гыбыз, немистер да, кыргыздар да аны угуп отуруп, күнүмдүк көйгөйлөрдөн 
Айтматовдун космосуна көчтүк. Ошондогу немис окурмандарынын көздөрү 
жайнаганын айт. Мен сыймыктанганымдан сүйүнүчүм койнум батпай тур-
ду. Ата-мекеним үчүн, Айтматов жараткан кыргыз космосу үчүн, Айтматов-
дун өзү үчүн төбөм көккө жетти. Ошол тапта жазуучу  мага кайрадан опол тоо 
болуп көрүндү. Мунун өзү аны бала кезинен калыптандырган Талас тоосунун 
руху белем. 

Айтматов Германияга эки жылдан соң кайра келди. Анда да кесиптештерим 
менен аны коштоп жүрүү насип этти. Жазуучунун окурмандары менен ошон-
догу жолугушуусу да чоң аншлаг менен өттү. Жазуучу экөөбүз жолугушууга 
таксиде баратканыбызда, андан мезгил, тээ алыста калган мезгил, анын жаш 
кези жөнүндө сурап калдым. Ал жолдо кыскача өзү баштан кечирген оор 
мезгил жөнүндө кеп салып берүүгө үлгүрдү. Такси токтогондо,  жол акысын 
төлөйүн деп чөнтөгүмдөн акча чыгарып жатсам, Айтматов да колун чөнтө-
гүнө салып акча төлөгөнгө камданып калыптыр. Бирок мен ашыга төлөй сал-
дым. Жазуучу менин колумдагы акчаны карап ойлоно түшкөндөй сезилди. 
Ошондо мага ал Таластагы оор турмушун, кабыргасы ката элек балалыгында 
өзүнүн тапкан акчасын апасы Нагимага алып баратканын эстей түшкөндөй 
көрүндү... Ал атасы Төрөкулдун ордун эрте баспадыбы.
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Жазуучуну коштогон немистер биздин түшкү тамактанууга чакырышты. Биз 
стейк жейли деп чечтик. Айтматов эт жакшы, таза куурулсун деп өтүндү. Эт 
жакшы даярдалыптыр, бирок чала бышып, бир аз каны  калып калыптыр. 
Жазуучу алдына келген тамакты жактырбай караганын байкадым, бирок 
анткен менен этти калтырбай жеди. Каны жок да эт болмок беле деп ойлонуп 
калдым. Айтматов мени кайра ойлонууга мажбурлады… Себеби  эт алуу үчүн 
сөзсүз кан төгүү керек да… 

Дёмпке. Барс. Кызкайып
Тээ эки миңинчи жылдары Бишкекке немис экологу Штефан Дёмпке келип 
калды. Биз экология, экономиканы көтөрүү үчүн кыргыздар казганга мажбур 
болгон тоолор жана саны кескин түрдө азайып бараткан ак илбирс жөнүн-
дө кеп кылып калдык. Аңтарылган тоону сактоо мүмкүн эмес болуп калды, 
бирок илбирсти аман алып калса болот, немистер мына ошого кам көрүп 
жатышат. Дёмпке мага Айтматов менен жолугушаарын айтып, Айтматовду 
ак илбирстер жана казылган тоолор жөнүндө жазууну сурангысы келгенин 
кошумчалады. Ал менин кыргыз катары Айтматовго айта турган бул оюна 
кандай карай турганымды сурады. Мен ага кыргыздар алтынга аяр мамиле 
кыларына, бул металл каргыш алып жүрөрүнө басым жасап айтсаңыз болот 
деп кеңеш бердим. Чынында «алтындын анты бар...» деп айтышат да кыргы-
здар. Айтматов муну абдан жакшы билет дедим. 

Дёмпке менен кийинчерээк жолугушуп калдым. Абдан толкунданып алып-
тыр. Жазуучу ал темага кызыгып калды деди. Демек, бул жөнүндө жаңы чы-
гарма жазат болуш керек.   

Айткандай эле жазуучу кийин Ак илбирс жана Кайыпкыз жөнүндө китеп 
жазды. Чынында Айтматовдон бөлөк биз үчүн, байыркы кыргыздардын ур-
пактары үчүн муну ким жасамак, биз үчүн чыныгы алтын тоонун ичинде 
жаткан сары темир эмес, а чокусунда жаткан бүткүл тирүүлүккө жашоо бер-
ген эрибес кар, муз түрүндө жаткан мөңгүнүн өзү эмеспи... Улуу устат муну 
жан-дили менен жазып кетти… Ал үчүн чексиз ыраазымын. 

Кээде күнүмдүк тиричилик менен алышкан кумурска сымал чарчаганымда, 
жанымды жай алдырыш үчүн кыргыздын Ала-Тоосунун ак кар, көк муздуу 
чокуларын карайм... Ошондо тоолордон Айтматовдун Кайыпкызын көрөм... 
Тоолордогу Кайыпкыз тирүү турганда биз да жашай бермекчибиз. Айтматов 
боюнча да, ошол эле учурда кыргыз дүйнөсү боюнча да ушундай. Муну баш-
кача айтуу мүмкүн эмес. 

Дарман. Нюрнберг. Арман.
2008-жыл. Мен кайрадан Германиядамын. Германиянын саясий фонддорунун 
бири жазуучу менен Берлинде жолугушуу өткөргөнү жатат. Мен аны менен 
байланыш түзүүгө көмөктөшүп жатам. Ал  Швейцариядан учуп келмек... 

Берлиндеги жолугушуулар болбой калды. Жазуучу мага телефон чалып: «Дар-
маным жок балам. Ооруп калдым. Немис туугандарга түшүндүрүп кой. Барал-
бай калдым...» - деди. 

Андан соң жазуучу Германияга капыстан келди. Нюрнбергге. Аны дарылаш 
үчүн алып келишти. Бирок аттиң, дарылай алышкан жок...

Ошол күндөрү баардыгыбыз улуу жазуучуну жоктоп жаттык... мен анын 
Швейцариядан чалганын эстедим. Мен кыргыз тилин жакшы билем. Чыңгыз 
Айтматов менен маектешип жатып мен «арман» деген сөздү биринчи уктум. 
Кийин  туугандарым ал сөздүн маанисин түшүндүрүп беришти. Мына ошон-
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дон бери жүрөгүмдө бир арман калды... 

Мен классик менен жакын тааныш эмес элем. Менин жолугушууларым көз 
ирмемдик, жумушчу жана фрагментардык мүнөзгө ээ болчу… Бирок ага ка-
рабай ал жолугушуулар менин дүйнөгө болгон көз карашыма терең таасир 
этти… Анткени бул жолугушуулар гений жана чоң ойчул менен көз ирмем-
дик беттешүүлөр эле… 

Арман... Айтматов туура айткан. Ар бир Моцарттын өзүнүн Сальериси болу-
шу керек... Ал эми ар бир кыргыздын өзүнүн Арманы бар... Өткөн күндүн жа-
рыгын эстеп ичтен жеген арман... 

Берлин, 2017-жылдын декабры
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Зарина 
Урманбетова

Автор менен кыялдагы 
жолугушуу 

Жаңыдан борборго келип, шаардык болууну үйрөнүү менен чоң жашоого ат-
танганда ошол жашоонун чындыктары чекеге кандай чертээрин жон терим 
эле эмес жүрөгүм, жан дүйнөм менен сезип жаткан кез. Ошол учурдан бү-
гүнкүгө чейин он жолу төрт мезгил, он миңдеген инсан алмашты өмүрүмдө.

Окуу жайына жакын жерде турак табылбай, чоочун шаарда табылган жалгыз 
жай  ошол шаардын түндүгүндөгү чет конуштардын биринде эле. Коомдук 
унаалар окуудан бир аз кеч чыгып калсам жүргүнчүгө толуп, тыгында калуу, 
үйгө эсен-соо жетүүнү кооптуу абалга айлантаарын эске алып, сабактар ая-
ктаар замат аялдамага жөнөчүм. Мектепте окуп жүргөндө өлкөнүн жалгыз 
сыймыгы катары сыпатталып, улуу аталган Айтматовду ушул борборго кел-
сем сөзсүз бетме бет көрүп, баарлашам деп ишенээр элем. Себеби мен окуган 
окуу жайга тез тезинен келип, ардакталып жүргөнүн көп уккам. Бир жолу, 
кечкурун, сабактан кийин шашылыш чыгып баратам, студенттик шаарча 
күнүмдүк адатынан башкача тынч. Экономика Илимдеринин корпусунун ал-
дында токтоп аткан унааны көрүп, ректор келгендир деп койдум. Бою узун, 
күңүрт түстө плащ кийген, кең далылуу бир киши тегерегинде бир-экөөнүн 
коштоосунда имаратка шашылыш кирип кетти. Тээ түпкү сезимде тааныган-
дай болдум. Бирок кете бердим, шаардын аркы четине жетүүнү элестеткен-
де шаарчадан батыраак чыгып, коомдук унаага жетишип калуу керек болчу. 
Көрсө ошол учур, аны менен бир мейкиндикте жана убакыт тилкесинде бо-
луунун алгачкы жана акыркысы экен. Кеч күз эле.

Кийинки жайдын алгачкы күндөрү, окууну аяктап калгам. Борборго көнүп, 
бираз тилин таба баштагандай болдум. Шаардыктын кейпин дале кийе элек-
мин. Шаардын борборундагы жатаканалардын бириндеги эки кабаттуу ке-
ребеттерден бир орун алгам. Мурдагыдай шашпай калдым эми. Эртен менен 
сабак башталаардан мурун кантиинде бирөө Айтматов көз жуумптур деди. 
Мындай жаңылыш кабарлар көп болот да деп күлүп койдум, Массалык Бай-
ланыш тармагында билим алып жаткан кишиге кабарлар- жаңылыктарга 
дароо эле ишене берүү болбойт деп билет элем да. Чак түшкө чейин кабар 
тастыкталды. 

Ушинтип көрүшпөй, баарлашпай, пикир алмашпай каламбы деп ойлонуп 
жүрө бердим. Жаназасына барганга чейин өзүмдү эч нерсе болбогондой алып 
жүрдүм, анан коштошууга барганда жарылдым сыяктанат. 

Ошол жай, жашоомдо жоготкондукту дагы бир жолу эске салгандай болду. 
ТВдан кайталап көрсөткөн Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тар-

Төртүнчү маекте
Баштан Башта
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тылган тасмаларбы айтор оюмдун баары анда. Киши баарын кабыл алып, жа-
шоосун улантат экен да. Жаназасынан көп өтпөй түшүмдө жолуктук. Түштү 
дагы сурап алгандай болдум. Өрүк гүлдөгөн маал экен, жемишзарды аралап 
жүрөбүз. Жашы алтымыштагы, чачы күмүш түскө айланып, маңдайы агарып 
келатыптыр. Кийгени боз, күзгү плащ. Мага карап “мен жакшымын” деди, жа-
ныбызда пайда болуп калган ат арабага отуруп узап кетти. Биз түшүмдө болсо 
дагы баарлашып калдык. Андан кийин эч түшүмө кайтып кирген жок. Мен 
аны унуткан жокмун. Балким, ал деле мени унутпагандыр...

Чыңгыз Айтматовдун личносту өзүнө адамзат тукумунун сырдуу казына-
сында катылган өзгөчөлүктөрдү бириктирип турат. Анын чыгармачылыгы 
сүйүүнүн нектарын өзүнө сиңирип турат, андан ичкен кишинин моокуму 
канбайт. Бирок муну менен катар анын чыгармачылыгы көз карандылыкты 
чакырбайт, тескерисинче эркиндикке чыгарат; адам өзүнүн алсыздыгы  ме-
нен иллюзияларынын үстүнөн көтөрүлүп канат байлагансып калат,  башка-
ларга милдет кылбай кызмат кылууга, башка адамдарды бактылуу кылууга 
умтулуусу күч алат.   

Чыңгыз Айтматовдун личносту жана чыгармачылыгы менен  алгачкы жолу 
кезигишкенде, мен дал ушундай сезимдерге чөмүлгөм. Окуя  Ысык-Көлдө бол-
гон эле, чынын айтсам, ал окуя бала кезимдеги эң сонун окуя болгон. Таенем-
дин эки килейген сарайы боло турган. Жайы бою ошол жерден чыкчу эмес-
мин, кызыктын баары ошондо болчу. Ошолорду казып, тытып отуруп таап 

Рухидин Асанов, Жаш таланттуу окумуштуу, физика-математика илимдеринин кандидаты, веда 

креационизми идеясын жактоочусу. Макалалары кадыр-барктуу илимий журналдарда жарыя-

ланган автор жана бир катар актуалдуу конференциялардын жана симпозиумдардын туруктуу 

катышуучусу. Уникалдуу семинарлардын автору жана алып баруучусу, консультант, окутуучу.

Рухидин 
Асанов

Жан дүйнөнүн Ак жоолугу

Сүйүү эч качан талап кылбайт, ал дай-
ыма берет. Сүйүү дайыма азап чегет, эч 
качан каршылык көрсөтпөйт, эч качан 
өзү үчүн өч албайт.

Махатма Ганди

Зарина Урманбетова
Автор менен кыялдагы 
жолугушуу 
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алгандарымдын ичинен мага эң кызыктуусу – мурда апама тиешелүү болгон 
китеп, журналдар болду. Ушулардын баарын мурда апам окуганын ойлоп, 
мен да аларды толкунданып окудум, ушул китептердин алдында өзүмдү ки-
чинекей бир мажирөө сезип, бирок ошону менен катар улуу муундун учук 
улоочусумун деп сыймыктанып да жаттым. Апам бир күнү келгенде таенем-
дин «казынасындагы» мурастан мага Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын 
бөлүп берди. Алардын арасынан айрыкча, «Дөнөнбай чымчык тууралуу ула-
мыш» деген жука брошюраны окууну сунуш кылды. Мен ал китепти башым-
ды көтөрбөй окуп чыгып, апам менен көпкө чейин талкуулаганыбыз эсимде.         

Апам ар дайым энелик сүйүүнүн тазалыгын баса белгилеп айтчу эле. Бирок 
биз, балалыгыбыз менен, сүйүү тууралуу энелерибиз айткан сөзгө маани бер-
бей, баалай албай койчу жайыбыз бар да. Ошентсе да, энелер бизге энелик 
сүйүү жөнүндө айтып турушу керек. Энелик сүйүү сүйүүнүн эң жогорку сапа-
ты, ошондуктан, чыныгы сүйүү тууралуу биз жүрөгүн берип сүйгөн энелер-
ден гана билишибиз мүмкүн…

Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары чексиз дүйнөлүк мухит сымал. Бирок 
улуу жазуучунун чыгармачылыгынын «суусу» мухиттикиндей туздуу эмес, ал 
канча болсо иче берүүгө боло турган таптаза суу, анын биздин жүрөгүбүздүн 
чөлүн укмуштуудай бир оазиске айландыра турган касиети бар. Айтматов-
дун чыгармаларынын мухитинде өзгөчө бир каармандар жашайт. Ал образ-
дардын көп катмарлуу ички дүйнөлөрү гений тарабынан психологиялык де-
талдар аркылуу чеберчилик менен сүрөттөлгөн. Бул «суу алдындагы» жашоо 
адамдын ички жан дүйнөсүнүн чектерин кеңейтет. Дегеле  бардык мезгил-
дердин жана элдердин ачылбаган купуя сыры болуп келаткан нерсе – бул жан 
дүйнө эмеспи. Бхагавад Гита 2.29 мындай дейт: «Айрымдар жан дүйнөгө бир 
керемет катары карайт, дагы башка бирлери аны ажайып дүйнө дейт, үчүн-
чүлөрү аны укмуш дүйнө сымал деп угушат, ошондой эле жан дүйнө жөнүндө 
укканы менен аны аңдап-түшүнө албагандар да бар». Ооба, генийдин калеми 
ушул материалдык эмес «затка» байланган. Белгилүү адабиятчы Корнелий 
Люцианович Зелинский Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгындагы жан 
дүйнө маселесин мындайча так мүнөздөп берген: «… Айтматовдун көркөм 
изилдөөсүнүн предмети – бул адамдын жан дүйнөсү. Бул «жан дүйнө» түрдүү 
улуттуку – кыргыздыкы да, орустуку да, казактыкы да, украиндики да, кара-
калпактыкы да, өзбектики да, түрмөндүкү да болушу мүмкүн. Айтор, кандай 
улуттагы адам болбосун, анын жан дүйнөсү өзүнүн карама-каршылыгы ме-
нен, түркүн түстүү боёкко, күүгө, кумар-шыкка, эрежелеге ээ».  

Апам эгер кай бир кезде желбиреп барып чымчыкка айланып кеткен ак жо-
олуктай жан дүйнөнү туйсаң, анда сен аны ар дайым эсиңе сактап жүргөн 
болосуң, демек, жан дүйнөнү аңдап-туюу сезими сенде дагы күчтөнөт. Демек, 
баалуулуктарың кайра баштан иргелет, ансыз «күнүгө адам болуу» мүмкүн 
эмес дегени кулагымда жаңырат.   

«… Айтматовдун көркөм изилдөөсүнүн предмети – бул адамдын 
жан дүйнөсү. Бул «жан дүйнө» түрдүү улуттуку – кыргыздыкы 
да, орустуку да, казактыкы да, украиндики да, каракалпактыкы 
да, өзбектики да, түркмөндүкү да болушу мүмкүн. Айтор, кан-
дай улуттагы адам болбосун, анын жан дүйнөсү өзүнүн карама-
каршылыгы менен, түркүн түстүү боёкко, күүгө, кумар-шыкка, 
эрежелерге ээ».  

Рухидин Асанов
Жан дүйнөнүн Ак жоолугу
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Кылымдар бою түрдүү маданияттардын, диндердин жана тилдердин алкагын-
да төрөлүп, тарбиялангандардан эле бардык адамзаттын үстүнөн көтөрүлө 
алган дөө-шаалар чыгат; бири сөзү менен, экинчиси генийлиги менен, дагы 
башка бири жетишкендиктери жана кетирген каталары менен жылдар бою, 
кылымдар бою өздөрүнөн кийинкилер үчүн жол салып, өрнөк болуп беришет. 
Алардын опол тоодой эмгеги түбөлүк тарыхта калат, а өздөрү башка акындар-
га, жазуучуларга тирек гана эмес, туура жолду көрсөткөн жарык болуп да бери-
шет. Дүйнөлүк көркөм маданияттын тарыхы мындай дөө-шаалардын далайы-
нын аттарын билет. Ооба, өз эмгеги менен тарыхты өзгөрткөн, ажалды жеңген, 
урпактардын эсинде түбөлүк сакталып калган далайынын аттарын аташат.

Булар англис поэзиясынын негизин түзгөн Уильям Шекспир, испандыктар 
кастарлап сүйгөн Мигель де Сервантес, дүйнөгө япон сөзүн ачкан теңдеши 
жок Мурасаки Сикибу, «Орус поэзиясынын күнү» Александр Сергеевич Пуш-
кин, Тагор, Данте,  Гёте, Гомер жана атын атасаң, эли көз алдыга тартылган, 
бүгүнкү күнгө чейин улуу жазуучулар ийнине артылып, карманып келаткан 
кайталангыс улуу устаттардын бүтүндөй плеядасы. Көркөм Олимптин бул 
титандары көрөңгөсү улуттук болуп, өз мекендештери үчүн геральдикалык 
жазуучулар болушкан. Бирок, ошондой улуттук мүнөздөрү менен алардын ба-
ары – жалпы адамзаттык көрүнүшкө айланышкан, алар түзгөн образдардын 
жана сөздөрдүн курчтугу, бийиктиги, кеңдиги, тереңдиги эч бир мезгил жана 
мейкиндик менен чектелбейт.    

Ушундай улуу дөө-шаалардын катарында биз, кыргызстандыктар үчүн өзгөчө 
жазуучу Чыңгыз Айтматов турат. Ал көзү тирүү кезинде эле өлкөсүнүн жана 
элинин символуна айланган адам. Ал өлбөстүккө жол алган жазуучу. Азыр-
кы кыргыз адабиятын өңүрүнө көтөрүп турган алп. Кыргызстанда анын атын 
укпаган, чыгармачылыгын билбеген бир да бир аң-сезимдүү жаран жоктур. 
Айтматовду өмүрү китеп окубагандар да сүйүп окушат. Айтматовдун атын 
атабай туруп, кыргыз жана совет адабиятын элестетүү мүмкүн эмес. Бул ада-
бияттар анын духунда өнүгүп келишти, анын чыгармалары жаңы муундун 
жазуучу-акындары үчүн алтын бешикке айланды, ал жараткан образдар ме-
нен персонаждар – таасирленткен үлгү, өрнөк, ал козгогон маселелер жана те-
малар – даанышмандыкка ээ болуунун методикалык колдонмосу.

Окурмандарды нравалык жана жалпы адамзаттык баалуулуктарга: өзүңдүн 
тарыхыңа болгон сый-урматка, чыныгы чоң сүйүүгө, планета үчүн жана анда 

Жазуучу, сүрөтчү, публицист, ReadBishkek чыгармачыл топтун жетекчиси.   

Мирсаид 
Касымов

Дөө-шаанын ийининде 
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жашаган жаныбарлар үчүн кам көрүүгө тарбиялаган каармандары менен 
гана таасир тийгизбей, маэстро өзү да жазуучулук жолуна эми гана түшкөн-
дөр үчүн «жол көрсөткүч» жана үлгү болуп берет.          

Кыргызстандын көптөгөн жаштары сыяктуу эле Чыңгыз Төрөкуловичтин 
сөзү менен мен бала кезимде тааныштым, а «Деңиз бойлой жорткон Ала-
Дөбөт» менин окуган алгачкы китептеримен болду. Ошондо эле мен анын 
идеяларынын жугумдуулугун, ошол эле учурда татаал монументалдуулу-
гун туя алдым. Ал жалгыз өзүнө гана мүнөздүү өзгөчө, жадатпаган ык менен 
окурманга бардык элдердин көркөм адабияттары кылымдар бою кайрылып 
келаткан «түбөлүктүү» делген тема жана маселелерди көркөм иликке алат: 
сүйүү жана сатып кетүү, согуш жана тынчтык, жакшылык менен жамандык, 
адам жана космос.     

Бирок дөө-шааларга мүнөздүү болгондой эле ал бул темаларды өз алдынча 
талдап, жаңы бир кырлардан карайт. Дал ушундай жазуучуларды биз «клас-
сиктер» деп атайбыз, дал ушулардын чыгармаларын окуйбуз, дал ушуларды 
тарых унутпайт. 

Айтматовдун азыркы жазуучуга, аны менен катар мага да, тийгизген тааси-
рин баалоо кыйын. Өз мезгилинин жана идеологиясынын алкагындагы СС-
СРдин башка жазуучуларындай эле ал да социалисттик реалист катары ар 
бир адамга тигил же бул жагдайда эмне жакын болгону тууралуу баяндайт. 
Адамдар анын каармандарынан өздөрүн, жакын дос-тууганын көрүп, аларды 
түшүнгөнгө жана алар менен чогуу жашаганга үйрөнүшкөн. Бирок Айтматов 
башка бардык «соцреалисттерден» алыс кетти. Алгач ою менен, кийинчерээк 
сөзү менен ал режимдерден, стилдерден, идеологиялардын чегинен чыгып 
алыска, буга чейин бир да бир кыргыз жазуучусу кол тийгизе элек тээ асман-
дын тереңине сүңгүдү. Космоско умтулду. Ал чындыгында биринчи постмо-
дернист. Ушунчалык бийиктикке көтөрүлгөн алгачкы постмодернист. Чыны-
гы пионер.    

Айтматов окурман менен дили менен сүйлөшөт. Мен жазуучу катары анын 
тексттерин талдоо учурунда аны жанымда тургандай ушунчалык даана туям. 
Сөз талаасында Айтматов – кайдыгерликке, кош көңүлдүккө таптакыр жолот-
погон тажрыйбалуу оюнчу. Кандай окурман болбосун, мейли такыр даярды-
гы жок болсо деле, анын жок дегенде бир чыгармасын окугандан кийин мур-
дагысындай болбой өзгөрө түшөт. Мен да ушундай өзгөрүүгө туш болгонмун. 

Жаш жазуучу үчүн классиктин кайсы чыгармасы болбосун – ал окуу ките-
бинин милдетин аткарат. Ар түрдүү окуу курстарын өтүп жүрүп, өзүнө ке-
ректүү жакын болгон дисциплиналарды жана багыттарды гана тандап алган 
жогорку класстын окуучусу сыяктуу жаш жазуучу да классиктердин ичинен 
жакындарын терип алат. Тааныш жана кызыктуу темаларды козгоп, аны 
менен (жаш жазуучу менен) бирдей тилде сүйлөгөн дилдеш жазуучуларды 
тандайт. Айтматов –  сүйүүнү адам менен космостун бардык касиеттеринин 
ичинен  эң жаркын, эң кубаттуу жана тааныла элек сезим катары аныкта-

...ал режимдерден, стилдерден, идеологиялардын чегинен 
чыгып алыска, буга чейин бир да бир кыргыз жазуучусу кол 
тийгизе элек тээ асмандын тереңине сүңгүдү. Космоско 
умтулду. Ал чындыгында биринчи постмодернист. 
Ушунчалык бийиктикке көтөрүлгөн алгачкы постмодернист. 
Чыныгы пионер.    
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ган классиктеринин бири. Бул идея анын прозасынын негизги идеясы. Бирок, 
өзүнөн мурунку жазуучулардан айырмаланып, ал Асан кайгы сентиментал-
дуулукка ыктабайт, а  бул сезимге токтоолук, салмактуулук менен мамиле 
жасайт. Айтматовдук тексттердеги сүйүү ченеми менен трагедиялуу. Анда 
ашыкча эч нерсе таппайсың. Ансыз да татаал чыгармаларды оорлоштурган 
ашыкча эч нерсе жок. Баары өз ченеми менен.      

Гений Айтматовдун кайталангыс өзгөчөлүгүнүн бири мифологиялык жана 
легендалык мотивдерге өтө жакындыгы. Негизинен анын чыгармаларынын 
бир тобунда жомоктогу каармандарды жана сыйкырдуу сюжеттерди жо-
луктурабыз. Алардын баары уламыштардан, легендалардан, ишенимдерден 
үзүлүп алынып, Айтматовдун ааламына органикалык түрдө «жалгаштырыл-
ган» жана түздөн-түз анын каармандарына айланышкан. 

Мен да эмгектеримде эрксизден, аңдабастан Чыңгыз Төрөкуловичке окшош-
кум келгенин өзүм да сезип калам. Анын балдарга, жаныбарларга, планета-
га болгон сүйүүсү, жаратмандыкка жана чыгармачылыкка карата ченемсиз 
ышкысы, согушту, түркөйлүктү, адилетсиздикти ушунчалык жек көрүүсү – 
ушунун баары менде чагылышып турат. Бүгүнкү күндө «уникалдуу» жазуу 
дегеле мүмкүн эмес. Бүгүн, жеңил, тездик менен табылган акчанын, сапатсыз 
арзан искусствонун, көөдөнү боштордун, куру келжиректердин доорунда бар-
дык нерсе бир өңчөй, жадатма, оригиналдуулуктан тайгандай сезилет. Мын-
дай шартта, бир гана классикалык адабиятка болгон чексиз сүйүү гана сей-
рек болсо да, нукура сапаттуу көркөм тексттерди жаратууга мүмкүндүк берет. 
Албетте, биз үчүн, жаш жазуучулар үчүн, Айтматов ар дайым классиктердин 
катарында (эгер биринчи болбосо) биринчилерден болору анык. Кыргыз ада-
биятынын герби болгон жердешибиз мен үчүн өзгөчө кымбат.      

Жакшылык менен жамандык деген эки абсолюттук нерсе, аларды мен да өз 
аңгемелеримде четтеп өтө алган жокмун, бардык авторлор тарабынан ар 
түрдүүчө трактовкаланат. Бул эки экстремумду Айтматов да өз ыгына салып 
чечмелейт. Бул маселеге анын өтө астейдил мамиле жасаганын мен да өзүмө 
алгандаймын. Анын чыгармалары менен жашайм, жазуучунун баяндаган ма-
селелери менен санаага батам, азап чегем. Дал ушул дүйнөнүн азабын чегем, 
себеби Айтматовдун дүйнөсү жан дүйнөңө кирип, чыгарманын каарманына 
айланып тирүү туюлат. Бул дүйнө биздикине өтө окшош, бирок өзгөчөлөнүп 
турган дүйнө.     

Чыңгыз Төрөкуловичтин китептерин окугандан кийин сөзсүз түрдө туюм-се-
зимде трагизм калат. Мындай мүнөз менин аңгемелеримде да кездешет. 
Трагизм жана пафос. Жашоонун трагизми жана өлүмдүн пафосу. Сүйүүнүн 
трагизми жана көңүл калуунун пафосу. Адилеттүүлүктүн трагизми жана 
үмүтсүздүктүн пафосу. Албетте, Айтматов менин чыгармачылыгыма таасир 
эткен жалгыз жазуучу эмес. Андай тирүү кездеринде да, китеп текчелерибиз-
ден орун таап, өлбөстүккө айлангандан кийин да көп кырдуу инсан болгон 
жазуучулар абдан көп. Льюис Кэрролл, Оскар Уайльд, Федор Михайлович До-
стоевский, Михаил Афанасьевич Булгаков, Николай Васильевич Гоголь, Га-
бриэль Гарсия Маркес. Бул тизме Чыңгыз Төрөкулович Айтматовсуз толук-
талбайт. Анын ойлору, аты аталган менин «мугалимдеримдин» ойлорундай 
эле көп кырдуу. Алардын ар бири өз алдынчалыкка ээ, ошондуктан айрым 
учурларда карама-каршылыктуу да келишет. Алар кайталангыс, ошон үчүн 
улуу. 

Айтматов – жанрдан тышкары жазуучу. Же тескерисинче – бардык жанрлар-
дын жазуучусу. Ушундан улам анын таасири тийбей коюшу эч мүмкүн эмес. 
Мен түрдүү жанрларда, багыттарда жазган жаш авторлордун чыгармаларын 
окудум. Алардын арасында детектив окуялар да, фэнтези-эпопеялар да, или-
мий-фантастикалык сагалар да, сүйүү романдары да, кадыресе реалисттик 
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повесттер да, лирикалык поэзия да бар. Ошол жаш кыргыз авторлордун чы-
гармаларында кызыл сызык менен Чыңгыз Айтматовдун үнү угулуп турган-
сыйт. Кай биринде анын алгачкы повесттериндегидей кубаныч менен оп-
тимизм, кай биринде орто этаптагы романдардын изи («Бороондуу бекет», 
«Кыямат»), а кай биринде жазуучунун чыгармачылыгынын соңку этабын-
дагыдай терең монолиттүү философия. Бирок канткен күндө да Айтматов 
үлбүрөгөн назиктиги менен айырмаланган, ошону менен катар салмак күт-
көн токтоолугу да бар жаш кезинде болобу, же даанышмандык күткөн ка-
рылыкка бой сунган кезинде болобу, Айтматов – дайыма Айтматов бойдон 
калды – укмуштуу ойчул, азыркынын улуу жазуучусу, виртуоз жана мугалим 
катары аты жана жаркын элеси менен бизди, жаш жазуучуларды, өзүнүн ку-
баттуу ийнине артып, Родосстук колосс сымал күйүп турган сөздү көтөрүп, 
шам чырактай жанып, туура жолду көрсөтүп келет. 
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Редакциянын 
соңку сөзү:

Өзгөчө ыраазычылыкты:

Кыргыздар ат эс алдыруу үчүн өргүгөн 
жерди маек дешчү экен. Биз дагы Устат 
менен сапарыбызды шарттуу түрдө би-
ри-бири менен үндөшкөн төрт маекке 
бөлдүк. Алар альманахтагы макалалар-
ды бир темага бириктирген өз-өзүнчө 
аталыштарга ээ.

Чыңгыз Айтматовго арналган альма-
нахта да он эки макала бар – бул анын 
ар бир кыргызстандыктын жашоосуна, 
кыргыз жана дүйнөлүк маданиятка сал-
ган опол тоодой салымы үчүн таазими-
биз. Устат тууралуу жаӊы макалалар 
аны жаӊы кырдан ачып берет. Ал өзүнө 
катачылык кетирген, ишенген, сүйгөн, 
күмөнсүнгөн, өкүнгөн, кайра ишенген 
адамдын чын пейилин камтып, ага ге-
нийи ыроологон парзды жасоону улан-
та берген.  

• «Кереге» коомдук фондуна; 

• Германиянын Кыргыз Республикасын-
дагы Элчилигине;

• «Кыргызмаркасы» Мамлекеттик               
ишканасына билдиребиз.
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