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АдАМЗАТТЫН 
ТYпкY биЛиМдеРи 

Өндүрүүчүлүк чарба жүргү-
зүүгө өткөндөн баштап, адам-
зат өзүнө керектүү эң негизги 
билимдерге ээ болду. Жалпы 
жонунан бул маалыматтар адам-
дын генетикалык эс тутумун 
түзүп, клеткалык дэңгээлинде 
сакталып турат. 

Бул эң алгачкы, байыркы 
деп эсептелген, фундамен-
талдуу билимдер адамга анын 
аң-сезиминде, интуициялык 
деңгээлинде гана туюлуп, кыз-
мат кылат. Эң биринчи, адам 
коомунун жаралышы менен, ал 
өзү тирүү эле болбостон, коом-
дун толук кандуу курамы да бо-
луп калат. Ушул чактан тартып, 
адамдын экинчи даражадагы 
түпкү билимдери калыптанып 
келип, коомдук түзүлүштүн 
өнүгүүсү башталат. 

Жашоо үчүн эң жогору баа-
ланган жоопкерчилик, карамду-
улук, күйүмдүүлүк, рационал-
дуулук, ж.б. сапаттар мүнөздүү. 
Башкача айтканда, Жаратылыш-
тын шартына туура келгенде 
гана аман калуу мүмкүн болгон. 
Шарттуу түрдө айтылган ал-
гачкы жана экинчи даражадагы 
байыркы билимдер Жараткан-

дын буйругуна жооп берген-
диктен алар алгачкы, түпкү би-
лимдер деп каралат. 

Кыргыз элинин салттуу би-
лимдеринин баркы, зарылдыгы 
жана мааниси эмнеден байкалат? 
Эмне үчүн аларга муктаждык 
күчөп жатат? 

Себеби, кыргыздар эң байыр-
кы элдердин бири болгондуктан, 
алар түпкү билимдерди жогот-
пой, сактап келатат. Бул билим-
дер далай башка көптөгөн элдер-
де да болгон. Бирок миңдеген 
жылдар бою отурукташкан шарт-
тагы жашоодо алар аны сактай 
алган эмес. Жаратылыштан алы-
стаган сайын өндүрүүчүлүк ык-
малардын өнүгүшү менен адам 
жашоосунун маңызы, мааниси, 
максаттары өзгөрө баштаган. 
«Эптеп аман калуу» тилектери 
жоюлуп, унутула баштады. Эми 
ашыкча азыктарды камдап алуу, 
кулдарды пайдалануу, матери-
алдык, социалдык жана саясий 
теңсиздиктер жаралды, согуш 
аркылуу байлык топтоо жолдору 
пайда болду. 

Жаратылыштын шартына 
ылайыкташып ХХ кылымдын 
биринчи жарымына чейин кыр-
гыздар көчмөндүүлүк шартында 
жашап келгендиктен, алар түпкү 
билимдерди жоготпой, сактап 
кала алган. 

Дастан Исламович Сарыгулов, 
«Теңир Ордо» кыргыздын улуттук 

дөөлөттөрүн сактоо фондунун 
негиздөөчүсү

ААЛАМ-ЖАРАТЫЛЫШ-АдАМ

Сүрөтчү Мусабай уулу
Майрамкулдун фондусунан.
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бАЙЫРкЫ 
дООРЛОРдОН 
ЖеТкеН 
МААЛЫМАТТАР 

Ар элдин өткөн тарыхы жана 
энчилүү маданияты болору 
чындык. Тарых - элдин алмуз-
дактан берки баскан жолун, 
өткөн жашоо тиричилигин, 
тагдырын жана азыркысын ка-
барласа, маданият ошол элдин 
рухий жана материалдык казы-
насынан кабар берет. 

Маданият-адам баласынын 
жашоосундагы ой-санаасынын, 
кыялынын, таалим-тарбия-
сынын, тиричилигинин, эм-
гегинин сулуулугун жана 
жаратылыш менен болгон ма-
милесин аныктаган түшүнүк. 

Ошол доордун, элдин жана 
жеке адамдардын акыл-эси, ру-
хий өсүш деңгээли маданият 
аркылуу маалымдалат. 

Кыргыз тилине «маданият» 
араб сөзүнөн кирген жана ис-
лам доорунан бери колдонулат. 
Байыркы эне тилибизде мада-
ният түшүнүгү жалпы мааниде 
айтылган. 

Маданият рухий жана мате-
риалдык маданият болуп экиге 
бөлүнөт. 

Рухий маданиятка адамдар-
дын аң-сезими, адеп-ахлагы, 
дүйнө таанымы, агартуучулугу, 
тарбия-таалими, укугу, филосо-
фиясы, жүрүм-туруму, эстети-
касы, илими, өнөрү, адабияты, 
аңызы, диний ишеними ж.б. 
кирет. 

Материалдык маданиятка 
адам баласынын кол менен жа-
саган эмгек куралы, кийимдери, 
үй-жайы, мындайча айтканда, 
архитектура, дизайн жасалга-
лары, байланыш, техника, жол 
байланышы ж.б. камтылат. 

Маданияттын алтын казына-
сын эл түзөт жана аны кылым-
дан кылымга көкүрөгүндө сак-
тап келет. 

Байыркы тарыхы мол кыр-
гыз эли башынан бай маданият 
күткөн. Кыргыз маданияты не-
гизинен Орто Азия жана Ба-
тыш Сибирдеги көчмөн элдер-
дин орток жаралган маданий 
мурасынан калыптанган. Кыр-
гыздардын рухий дүйнөсү баш-
каларга деле жеткиликтүү бол-
гон, андыктан алар бөлөк элдин 
маданият үлгүсүн да тез кабыл 
алган, байыркы маданиятынын 
өсүшүнө ар түрдүү көчмөн жана 
кошуна элдердин таасири тий-
ген. Болжолдоп айтканда, от-
уздай уруулар менен катнашта 
жашаган байыркы кыргыздар-
дын маданиятынын алтын доору 
VII-IX кылым болгондугу так-
талды. Кыргыздар Таң сулалеси 
(империясы), сактар, хундар, 
дөөлөстөр, уйсундар, жужандар, 
тибеттиктер, түргештер, түрк, 
уйгур сыяктуу көчмөн жана от-
урукташкан элдер, уруулар ме-
нен мамиле курган. Ошондой 
эле Улуу Жибек жолу аркылуу 
өткөн Иран, Афганистан, Ин-
дия, Сирия, Византия, араб ж.б. 
өлкөлөрдүн маданияты менен да 

РУХиЙ дYЙН£д£ГY биЛиМдеР

Латын тилиндеги 
«культура» (жөндөө, 
иштетүү) деген сөздүн 
уңгусун «культ» (аздектөө, 
сыйлоо) деген түшүнүктөр 
түзөт. Ал эми бул жагдай 
маданият таануу илиминде 
орчундуу мааниге ээ. Ал 
байыркы адамдар табиятты 
иштетүүдөн мурда аны 
аздектей билишкендигин 
көрсөтөт.
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кабардар болушкан. Далилдерге 
таянсак, кыргыздардын тил бай-
лыгында эзелтен башка тилдер-
ден кирген сөздөр арбын, миса-
лы кыргыз тилинде кытай, түрк, 
монгол ж.б. элдердин сөздөрү 
жолугат. Кыргыздардын элдик 
бедериндеги (орнамент) оюмда-
рынан Чыгыш менен Батыштын 
жана башка көчмөн элдердин 
кол өнөрчүлүгүнүн таасирин 
байкоого болот. Ошондой эле 
дин ишеними, каада-салт, алгач-
кы жазуулар боюнча да бирге-
лик, ортоктоштук, окшоштуктар 
кыйла көп. 

Байыртан берки кыргыз та-
рыхын изилдеп көрсөк, элибиз 
кайсы доордо кандай материал-
дык жана рухий маданиятка же-
тише алганын же кабарсыз кал-
ганын азыр ачык көрө алабыз. 
Биздин бабаларыбыздын бай-
ыртан берки түзгөн, укумдан-
тукумга калтырган аялуу рухий 
асыл мурастары бар. Алар ку-
нарлуу сөз өнөрү, орошон оо-
зеки чыгармачылык, ырлар, да-
стандар, эпостор, накыл сөздөр, 
акылмандык, бай санжыра, дин 
ырасымы, сырдуу эпиграфика, 
таштагы руна керээз жазуулар, 
ар кандай балбалдар, эзелки 
шаар калдыктары, аземдүү ар-
хитектура, куттуу боз үй, кооз 
күмбөздөр, кол өнөрчүлүк, че-
бер уздардын өнөрү, көчөттүү 
оюулар, залкар күүлөр жана 
башкалар - бул элибиздин накта 
тарыхы, дүйнөгө ызааты, көз ка-
рашы жана элибиздин нарктуу 
бай маданияты. 

Улутубуздун байыркы та-
рыхын жана маданиятын оозе-
ки санжыралардан, элибиздин 
аңызынан, уламыштын байыр-

кы кытай, араб, тибет, монгол 
жазууларынан, таштагы чийүү 
сүрөттөрдөн жана руна жазуу-
лардан табабыз. 

Тарыхчылардын, изилдөө-
чүлөрдүн маалыматы боюнча 
кыргыз элинин эзелки мадани-
ятынын калыптануу мезгили 
байыркы Энесай доору жана 
орто кылым (караханийлер) деп 
бөлүнөт. [21] 

К¼чм¼нд¼р маданияты 
Кыргыз эли өзүнүн миңдеген 

жылдык тарыхында байыркы 
улуу көчмөн маданиятынын 
көрөңгөсүн сактап гана тим 
болбостон, аны адам руху-
нун өзүнчө бир бийик сереси-
не көтөрө алган. Мисалы, көз 
кубанткан Ак өргөбүз-элдин 
материалдык маданиятынын 
көөнөрбөс көз мончогу болсо, 
алп көлөмдүү «Манас» жомогу-
элибиздин адамзаттын акыл-эс 
ааламынын албан бир этабына 
койгон асылзат эстелиги болуп 
саналат. 

Эл тарыхын маданият таануу 
айдыңынан кароодо төмөндөгү 
эки жагдайды: элдин тарыхый 
жашоо ыңгайынын тибин жана 
анын тилинин бөтөнчөлүгүн 
эске алуу зарыл. Маданият та-
ануу илиминде адамзаттын 
өнүгүү баскычындагы буру-
луш учур анын көчмөндүктөн 
отурукташууга өтүү кезеңи 
менен байланыштырылат. 
Көчмөндүктөн отурукташуу-
га өтүүнүн негизги себеби жер 
иштетүүнүн келип чыгышы ме-
нен түшүндүрүлүп, бул «мада-
нияттын төрөлүшү» катары сы-
патталат. 

Көчмөн жашоо ыңгайы от-
урукташканга караганда кыйла 
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Рухий дүйнөдөгү билимдер

башкача түшүнүктөрдү жана 
дөөлөттөрдү калыптандырат. 
Айталы, отурукташкан элдер 
мезгилди «өткөн чак-учур чак-
келер чак» деп келки-келки сы-
паттап, ал эми мейкиндикти 
геометриялык үч өлчөм аркы-
луу кабылдаса, көчмөн мадани-
ятта мезгил-аккан суу, соккон 
жел, эшилген кум менен туюн-
тулуп, тынымсыз өзгөрүүдөгү, 
баш-аягы үзүлбөс, агып турган 
бүтүңдүк катары түшүндүрүлөт. 
Мейкиндик элементтери бири-
бирине баш ийип, өз ара айка-
лышып, иерархиялуу жашаган 
реалдуулук катары туюнтулат. 
Отурукташкан элдерде бол-
муштун фундаменталдуу чен-
өлчөмү катары кабылдануучу 
тарыхтын ролун көчмөндөр 
үчүн аңыз, уламыш, жомоктор, 
дастандар ж.б. аткарат. 

Отурукташкан маданият-
тын тиби үчүн философия б.а. 

аналитикалык, логикалуу ой-
лоого негизденген илим-би-
лим, түшүнүктөр, аныктамалар 
системасы мүнөздүү болсо, 
көчмөн маданиятка поэтикалу-
улук, элестүүлүк, салттуулук, 
мурастоочулук, таалим-тарбия-
да болсо жекече өрнөк, нускоо-
чулук мүнөздүү. Отурукташкан 
элдерде мугалим өз окуучула-
рын башка бирөөнүн өрнөгүндө 
«ушул адамдай бол» деп тарби-
яласа, көчмөндүк практикада 
устат шакиртин өз өрнөгү ме-
нен «мендей, же менден артык 
бол» деп тарбиялайт. Ошентип, 
жашоонун отурукташкан тиби-
не кызмат кылууга чакырылган 
педагогика адамды эрежелердин 
алкагына «камап», көбүнчө тар-
биялануучунун акыл жөндөмүн, 
ойлоо ыкчамдыгын өрчүтүү жа-
гына ыктап, анын жеткен жери-
илим-билимдүүлүк, турмуштун 
туткасы-көпчүлүктүн колунда 
деген түшүнүккө оой берет. 

Колодон жасалган ат 
жабдыгы. Биздин доорго 
чейинки VIII-VII кылымдарга 
таандык. Ысык-Көлдүн 
Барскоон капчыгайында 
табылган. 
Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик тарых 
музейинин фондусунан

Ысык-Көлдүн түбүндө 
калган эски шаарлардын 
урандылары бизге дагы 
көп сырларды жеткире 
тургандай сезилет.
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Ал эми көчмөн мадани-
яттын тиби адамдагы абал-
кы жөндөмдөрдү, айталы, ба-
амчылдыкты, сезимталдыкты, 
кыялкечтикти, жүрүм-турумдагы 
эркиндикти, жаратмандыкты, оо-
зеки поэтикалык жана угарман-
дык жөндөмдөрдү өнүктүрөт. 
Жазуу-сызуунун келип чыгышы 
сөздү толугу менен саясий бий-
ликтин куралына айландырат да 
(«Жазылганды аткар!»), оозеки 
сөз, чыгармачылыктын адепки 
түрлөрү «артта калган, караңгы, 
түркөй» элдердин маданияты ка-
тары эсептеле берет. 

Биз кээде «экономикалык 
жана маданий жактан артта 
калган элдер» деген сөздү эши-
тебиз. Акыйкатта, экономи-
ка ар дайым эле маданияттын 
деңгээлин аныктай бербейт. 
Абалтан эле элдин тарыхы, ма-
данияты, тили ж.б. анын оозеки 
чыгармаларында кеңири чагыл-

дырылып келген. Фольклор (анг. 
фольк - эл, лоре - көп түрдүүлүк) 
элдин чыгармачылык, жарат-
мандык күчүнүн туу чокусу, 
анын улуттук бөтөнчөлүгүнүн 
эн-белгиси. Андыктан, өзүнүн 
фольклору жарды деген деге-
ле эл болбойт. Демек, «мада-
ний жактан артта калган» деген 
түшүнүк насилинде натуура ой. 

Көчмөндөрдө болмуштун эч 
ким таап, чече алгыс табышмак-
туу сырларын ачууга же алар-
ды өз билгениндей чечмелөөгө 
тыюу салган көзөмөлчүнүн 
милдетин аткарып келген ри-
туал, ырым-жырым, салт-
жөрөлгөлөрдүн ордуна отурук-
ташкан маданиятта юридикалык 
институт-укук (ук+ук) адилет-
тик бийлигин өз колуна алат. 
Табияттын тартуусун гана алып, 
ага тартуу берип туруунун ор-
дуна, гүлдөп өсүүнүн булагы 
катары коомдук культ чыгарма-

Чүй областынын Покровка 
айылында табылган 
илгерки турак жайлардын 
урандылары.

Алтындан жасалган маска. 
Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик тарых 
музейинин фондусунан.
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чылык «өнөр» эмес, чымыркан-
ган «эмгек» алдыңкы планга чы-
гат…[8]

Археологиялык  
табылгалар 

Элдин эзелки жашоосун 
жана маданиятын таап, эски-
лигин өлчөп, жашын эсептей 
турган археология деген илим 
багыты бар. Аны грекчеден 
которсо, "байыркы жөнүндө 
илим" деп окулат. Кылым сы-
рын билген археологдор жер 
астында жер каймактагандан 
бери көмүлүп жаткан кабырды 
таап, казып, байыркы адамдар-
дын ата конуштарын, оокат-ти-
ричилигин, элдин кайсы доор-
до жашагандыгын, турмушун 
жана коом тарыхын аныктап 
айтып беришет. 

Археологдор байыркы адам-
дардын жер үстүндө эки мил-
лиондон ашык жыл жашаганды-
гын кабарлайт. 

Дүйнөлүк илимий чөйрөгө 
кадыр-баркы бар окумуштуу-
лар С. В, Киселев, А. П. Оклад-
ников, А. Н. Бернштам, С. 

М. Абрамзон жана башкалар 
Түштүк Сибирь жана Ала-Тоо 
жергесин изилдеп, кыргыздар-
дын байыркы тарыхы менен ма-
даниятынын жаңы даректерин 
таап, ачылыштарды жасашып, 
биздин улуттук илимибиздин 
өсүшүнө зор салым кошушту. 

Доорлор жөнүндө баян. 
Эрте палеолит доорунда (б.з.ч. 
800-140 миң жылдар) адамдар 
үңкүрлөрдө топтошуп жашап, 
жалаң кара курсактын камын 
гана көрсө, ортоңку палео-
лит доорунда (б.з.ч. 14-40 миң 
жылдар) адамдын акыл-эстүү 
боло баштаганы сезилет. Алар 
аңчылыктан улам териден кий-
им кийип, найза, бычак жаса-
ган жана жаратылышка сыйына 
баштаган. Соңку палеолит доо-
рунда адамдардын жашоого ка-
рата күрөшү күч алат, айбанат-
тан коргонот, бириндегендер 
баш кошуп, уруулата биригип, 
ой жүгүртө күн көрөт, бара-
бара теңсиздик күчөйт, аялзат-
тын, эненин (матриархат) бий-
лиги доорон сүрөт. 

Ортоңку таш доору. Ортоңку 
таш доорунда (мезолит б.з.ч 
13-6 миң жылдар) адамдардын 
акылы жаа менен жебени ой-
лоп тапканга жетишкен. Эл 
жер тандоону билип, журт ко-
торуп көчө баштаган. Алгачкы 
көчмөндөр пайда болгон. 

Неолит доорундагы ма-
даният. Неолит мезгилине 
таандык сүрөттөр (б.з.ч. 5-3 
миң жылдар) Сары-Жаз дары-
ясынын боюндагы Ак-Чуңкур 
деген чоң үңкүрдө сакталган. 
Байыркы адамдардын эң алгач-
кы сүрөттөрү кызыл боёк менен 
тартылган букалардын, эчкилер-
дин жана жыландардын элесте-
ри байкалып турат. Үңкүрдөн 
малдын сөөктөрү, жаа, жебе сы-

Ысык-Көлдүн түбүнөн 
табылган шам чырак. 
Кыргыз-Славян 
университетинин 
археологиялык музейинин 
фондусунан. 

Ысык-Көлдүн түбүнөн 
табылган илгерки 
чарба шаймандары ата-
бабаларыбыздын ошол 
кездеги пайдаланган 
буюмдардан элес берет. 
Кыргыз-Славян 
университетинин 
археологиялык музейинин 
фондусунан.
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яктуу куралдар, таштан жасал-
ган балта, кетмен, орок жана ко-
ломтонун орду табылган. Ошол 
кезде эле сөөктү, ташты жыл-
малоо, сайкалдоо, көзөө чебер-
чилиги болгон экен. Жыгачты, 
кайышты иштетип, чоподон 
идиштер жасалыптыр. Адегенде 
жезди, бара-бара колону иште-
тишкен. Адам жерди иштеткен, 
дыйканчылык кылууга өтүп, 
жан-жаныбарды өздөрүнө үйүр 
кылып багып, мал чарбачылы-
гын өздөштүргөн. 

Коло доорундагы мада-
ният. Доорлорду улам бери-
леп жакындатып сүрүштүрсөк, 
узакка созулган таш доорунан 
кийин коло дооруна (б.з.ч. III 
миң жылдыктан б.з.ч. Х-VIII 
кылымга чейинки мезгил) туш 
келебиз. Бул доордун артыкчы-
лыгы - таштан темирге, урук-
тан урууга өтүү учуру. Коло 
доорунда кыргыз тоолорунда, 

аскаларында таштарга чегил-
ген «Саймалуу-Таштагыдай» 
чийүү-сүрөттөр пайда болгон. 
Ташка көчмөндөрдүн малчы-
лыгы, аң улоосу, жер которуусу 
ж.б. иштери чегилген. Коло до-
орунда жез, калай, күмүш, алтын 
казуу, карапа жасоо, найза, ай-
балта, шамшар, араба, таш чегүү 
жана аялдардын жасалгаларын 
жасоо чеберчилиги өнүккөн. 
Көрүстөндөрдөн колодон жа-
салган канжар, орок, көсөө жана 
башка эмгек куралдары табыл-
ган. Бир үй-бүлөнүн мүчөлөрү 
каза тапканда бир көрүстөнгө 
чогуу көмүлгөн. Ата бийли-
гинин (патриархат) үстөмдүгү 
орногон. Уруулар  куралып, бай 
жана жарды болуп бөлүнө баш-
таган. Ушул доордо ташта, аска 
бетинде сүрөттөр (петроглиф) 
пайда болгон. 

Андрон маданияты. Архео-
лог окумуштуулардын аныкта-

Чүй областынын Ысык-
Ата айылында табылган 
будданын сүрөтү жана 
Ысык-Көлдөгү Тамга 
айылындагы таштагы 
жазуулар биздин жерлерде 
илгери деле ар түрлүү 
диний агымдар орун алын 
келгенин далилдеп турат.

Кутуча. Кыргыз 
Республикасынын 
Мамлекеттик тарых 
музейинин фондусунан.
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масында байыркы коло доорун 
жашоо-тиричилигине ылайык 
Андрон маданияты деп аташ-
кан. Окумуштуулар бул мада-
нияттын аталышын Сибирдеги 
эстеликтер табылган бир кыш-
тактын атынан улам алышкан. 
Андрон маданиятынын эң баа-
луу эстеликтеринин бири болуп 
«Саймалуу-Таш» чийме сүрөт 
көркөмканасы (галереясы) эсеп-
телет. 

Андрон маданияты коло до-
орундагы элдин жашоо-тири-
чилиги, материалдык байлыгы 
жана маданиятынан кабар бе-
рет. Археологдор Андрон ма-
данияты учурундагы тургун 
жайлардан, көрүстөндөн, жер 
кепелерден чоподон жасаган 
идиштерди, алтын буюмдар-
ды, сөйкөлөрдү, билериктерди, 
мончокторду, бычактарды та-
бышты. 

Андрон маданиятынын эсте-
ликтери Алтайдан да, Казак-
стандан да, Уралдан да, Теңир-
Тоодон да табылды. Байыркы 
кыргыз урууларынын негизги 

маданияты Андрон мадания-
тына таандык Түштүк Сибир-
де (Шибер), Орто Азияда жа-
шаган элдердин өнөрү менен 
рухий дүйнөсү бири-бирине 
тектеш жана өтө окшош. Алар 
мал күтүп, дыйканчылык кыл-
ган, жер төлөдө жашаган, отко 
сыйынган, согуштук арабалары 
болгон, чоподон карапа идиш 
жасашкан, өрмөкчүлүк өнүккөн, 
терини, жыгачты иштетишкен. 
Ошондой эле тоодон кен казып, 
жез, калай, коргошун, алтын, 
темирди ж.б. табышкан, эмгек 
шаймандарын колдонушкан 
жана мыкты согуш куралдарын 
жасашкан.

Чуст маданияты. Кыргыз 
жеринин кооздугун, эли мэ-
эрман, мээнеткеч экенин Ба-
тыш-Чыгыш саякатчылары, 
изилдөөчүлөрү, тарыхчылары 
байыртадан эле белгилеп ке-
лишкен жана жазмаларында кал-
тырышкан. Байыркы доордо эле 
бул берекелүү жерди ар түрдүү 
уруулар байырлап, тиричилик 
өткөргөнүн азыркы күндүн оку-

Балбал таштары, 
аскалардагы тартылган 
сүрөттөр илгерки 
тургундардын чеберчилик, 
чыгармачылык деңгээлин 
даана чагылдырып турат.

Бугулардын сүрөтү 
тартылган жасалгалоо 
буюму. 
Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик тарых 
музейинин фондусунан.
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муштуулары тастыктап турат. 
Чынында, азыркы күндө ошол 
элдердин аттарын бирден санап 
так айтуу кыйын, даректери аз. 
А бирок, жамы элден Чуст мада-
нияты деген мурас калган. 

Чуст маданияты Ош шаа-
рынын тегерегинде жана Чы-
гыш Фергана аймагында, далай 
кылымдарда (б.з.ч. 2 миң жыл-
дыктын акырынан б.з. VI-VII 
к. чейин) бир нече уруулардын 
жашоо-тиричилигинен улам 
пайда болгон. Чуст маданияты-
нын эстеликтери Өзгөн, Кара-
Суу, Куршаб, Ноокат аймагы-
нан да табылды. Негизги тургун 
жайлары Намангандагы Чуст 
кыштагы, Ош шаарына жакын 
Айым кыштагынын тегерегин-
деги кирпич менен дубал то-
сулган жердеги жай, Дарверзин, 
Чымбай жана башка жерлер. 

Оштогу Сулайман тоосу-
нун атагы б.з.ч. эле Орто Азия, 
Фергана, Чүй, Согду, Чыгыш 
Түркстанга жайылган. Мани-
хейчиликке берилгендер жөө-
жалаңдап жол басып, Сулайман 
тоосуна сыйынып келүүнү өз 
вазийпасы катары көрүшкөн. 
Сулайман тоосу Орто Азиядагы 
диний, маданий идеологиялык 
борборлордун бири болуп кал-
ган. Сыйынганы келгендер тоо 
этегине чоподон, кыштан, жер 
төлө, жыгачтан алачык жасашып, 
бара-бара тоо курчамы бүткөн 
соң, тектир-тектир турак-жайлар 
түзөңгө түшүп, катары көбөйгөн. 
Азыр байкасак, бир-бирине өтмө 
салынган жер төлөлөр, курулуш-
тар жалпы жамаатка үй катары 
кызмат кылган көрүнөт. 

Ош шаарынын негиздөөчү-
лөрү Коло доорунда эле суу 

жээктерин бойлой чоподон там 
салган, урууларга бөлүнгөн, ма-
нихейчилик көз караштагы дый-
кандар жамааты эле. Байыркы 
кыргыздар сыяктуу табияттын 
күчүнө - отко, күнгө сыйынган 
чусттуктар кийинчирээк ислам 
динине ооп кетишкен. 

Чусттуктар колону эриткен-
ди мыкты билишкен, курал-
дарды жасашкан, ташты мыкты 
чегишкен. Алар эгинин, жер-
жемишин, кооз кумараларды, 
жаргылчагын, сок- билегин, 
сокосун, кол орогун, бычагын, 
барсканын, кетмендерин, жоо-
жарактарын, ат жабдыктарын 
тоодон түшкөн көчмөндөргө 
сатып турушкан. Көчмөндөр 
аларга мал, тери буюмдарын, 
жүндөн жасалган кийимдерин 
алмаштырышкан. 

Чусттуктар негизинен дый-
канчылык менен жан багышкан, 
мөмө-жемиш өстүрүшкөн жана 
кой-эчки күтүшкөн. 

Чусттуктар кол өнөрчүлүгүн 
мыкты өнүктүргөн, айрыкча ка-

Чуст маданиятынын 
эстеликтеринин бири 
болгон Ош шаарындагы 
Сулайман тоосунун бүгүнкү 
күндөгү көрүнүшү. 
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рапаны, кооз буюмдарды, күзгү, 
шуру-мончок, сөйкөлөрдү мык-
ты жасашкан. 

Коло доорунун адамдарынын 
жетишкендиги деп эсептелген 
«Саймалуу-Таш» дагы Андрон 
маданияты, Чуст маданияты 
учурунда жаралган. 

Рун жазуулары 
Кыргыздарды дүйнөгө бел-

гилүү кылган, батышта "рун" деп 
аталган, жазма алфавиттин та-
рыхы биздин доордон эчак эле 
мурдагы убактардан башталат. 
Биздин доордун V кылымында 
эле алфавиттин кыскартылган 
варианты 31 тыбышты аныктаган 
28 тамгадан турган (таблицаны 
кара). Рун алфавити кыргыздар-
га таандык экендиги жөнүндө 
дүйнөгө белгилүү окумуштуу-
лардын калтырып кеткен маалы-
маттары бар (Малов С.Е. ж.б.). 
Энесайдагы ташка чегилген 
жазмаларды изилдеп чыккан 
дүйнөгө белгилүү түрколог 
С.Е. Малов өзүнүн китебин-
де минтип жазат: «...Вслед за 
крупными авторитетами - ака-
демиком В.В.Радловым и про-
фессором В.Томсеном - я не 
имею никаких причин не счи-
тать эти енисейские памят-
ники принадлежащими кир-
гизам». Ошол эле китебинде 

С.Е. Малов: «Таким образом, 
..., можно сделать вывод, язык 
енисейских памятников пись-
менности V в. представля-
ет собой древний киргизский 
язык», - деп, рун алфавити да, 
аны менен жазылган маалы-
маттар да кыргыздыкы экенди-
гин баса көрсөткөн. Рун алфа-
витин түзгөн адамды акылман 
деп бекеринен табышпаса ке-
рек. Анткени рун алфавити 
дүйнөдө узак жашаган алфа-
виттерге кирет. Тилекке кар-
шы, бүгүнкүгө чейин, автор-
дун ысымы тарыхта белгисиз 
бойдон калууда. 

Энесай-Алтай аймактарын-
да кыргыз-рун жазмалары жыш 
кездешет. Мисалы, ошол жак-
тагы Алтын–Көл деген жерден 
табылган жазуунун котормосун 
карап көрөлү. 

1. «Жоокер болсар эли, ар-
калмк (тоолук) эли, эр атым 
Эрен Улук - жоокер элинин 
баатырымын.» 

2. «Жоокер элим, болсар элим, 
акылынан адашты деп жоруш-
бады эр энчими кызыма.»

3. «Ак уйдеги акылдашмма, 
канчайыма, ажмрап барагып 
мен уулума, элиме ыраазы-
чылыгымды бере албадым.» 

4. «Отуз сегиз жашыма ...» 

Кыргыз рун жазмасы. 
Алтын-Көл, Хакасия. 
Енесайлыктардын 
рун жазмасы тууралуу 
маалыматты эң 
алгачкылардан болуп Н.Г. 
Спафарий (1675-ж.) аттуу 
саякатчы жазып кеткен. 
Ал эми ал жазмалардын 
жандырмагын табууну 1892-
жылы В. Томсен баштаган.
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Байыркы кыргыз рун алфавити

Таластыкы

Энесайдыкы

Орустуку А, Э Б Г Гь Д Дь НЧ З И Й К Кь Л ЛТ

Таластыкы

Энесайдыкы

Орустуку М Н П Р Ы С Т У, О Ө, Ү Ч Ш Ӊ НТ Баш

Элдиктутунуулардан

Белги

Аталышы
Манас 
белги

Теӊир 
белги

Төгөрөк  
түн төрт 

бурчу Умай эне От белги
Түндүк 
белги

Ченем 
белги

Аных
Дүйнө 
белги

Теӊир Анх толх

Кыргыз 
респ. - 
мааниси

Акыл 
эстин 

жаралы-
шы

Улуулук, 
теӊдик

Дүйнөнүн 
толук таа-
нылышы   

Балдар-
дын кол-
доочусу

Тазала-
гыч,

 жаӊыла- 
гыч

Бирик-
тиргич 
касиет, 

ааламга 
көз ка-

раш

Дүйнө-
нүн 

тараптуу-
лугу

Сыр 
ачкыч

Дүйнө-
нүн 

ыраттуу-
лугу

Хакас респ.- 
мааниси

Акыл 
эстин 

жаралы-
шы

Улуулук, 
теӊдик

Толуктук, 
ашкере-

лик

Балдар-
дын кол-
доочусу

Тазала-
гыч,

 жаӊыла- 
гыч

үй-
бүлөнүн 
чакрасы

Аных-
жердин 

төрт  
чакрасы

Ил-
деттен 

арылтчу 
ачкыч

Дүйнө-
нүн 

ыраттуу-
лугу

Таблица 1. Байыркы кыргыз рун алфавити.

Таблица 2. Элдик тутунуулардан.

Орто кылымдарда Миңсуу 
(Хакасия) ойдуңунда табылган 
кыргыз тамгалары.
Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик тарых музейинин 
фондусунан.
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Ташка чегилген тамгалар, 
белгилер 

Түп бабалардын келерки 
муундарга калтырган тары-
хый жана маданий мурасынын 
бири Тогуз-Торо аймагындагы 
«Саймалуу-Таш» деген байыркы 
жазма эстелиги. Теңир-Тоо кыр-
каларында деңиз деңгээлинен 
үч миң метр бийиктикте Көгарт 
деген ашуу бар. Кышында жол 
жабылат, бурганак уруп, ашууну 
кар басып, муз тоңот. Жайкы-
сын жол ачылганда ат, топоз ме-
нен эл жайлоого чыгат. 

Ал эми «Саймалуу-Таш» 
жолдон обочодо, көздөн далдоо 
жерде. Эл атайы камынып, унаа 
менен эстеликти көрүүгө, тайы-
нууга келишет. 

Окумуштуулардын аныкто-
осунда, «Саймалуу-Таш» аска-
сындагы чегилген оймо - чийме 
сүрөттөр биздин заманга чей-
инки доордо эле, коло доорунда 
пайда болгон. 

Бабаларыбыздын адепки өнө-
рү, ташка түшүргөн галереясы 

байыркы доордогу уруулардын 
үмүттөрүн, ой-тилегин, табият-
ка, сулуулукка болгон мамиле-
син көрсөтүп турат. Ошондой 
эле, элибиздин социалдык-эко-
номикалык жана рухий турму-
шунан, көркөмдүк өнөрүнүн 
башатынан, дүйнөгө, динге ка-
рата көз карашынан, мадания-
тынан кабар берет. 

Кыргыздар «сайма» деп 
көркөм өнөрчүлүктүн, узчулук-
тун эң жогорку чебер түрүн ата-
ган. Сайманы кыргыз аялдары 
териге, кездемеге, жибекке не 
бир түрлөнтүп, кооздоп сайыш-
кан, улам кийинки шакирттери-
не астейдил үйрөтүп келишкен. 

Ташка сайма сайбасын билиш-
се да, элдер өрөөндөгү чегилген 
ажайып сулуулукту көрүшкөн, 
өнөрдүн баалуулугуна баа бе-
ришкен, кейпи «Саймалуу-Таш» 
деген атты бул жерге кийинче-
рээк коюшса керек. Биринчи 
жолу тоо койнундагы «Сайма-
луу-Ташка» кабылып, эзелки ма-
даниятты өз көзү менен көргөн 

Саймалы-Таштагы сүрөттөр. 
Биринде өгуздөрдү чегип, 
буурсун менен жер айдаган 
адамдарды, экинчисинде 
адамдардын күнгө 
сыйынганын чагылдырган 
сүрөттөр кездешет.
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адам ушунча жүз миңдеген таш 
бетиндеги сүрөткө таң калы-
шы ыктымал. «Эмне үчүн, ким-
дер чегип, кандай мээнет кыл-
ган жана ташка кандай куралды 
пайдаланган» деген суроолорго 
келет. «Саймалуу-Таш» тоо-
сундагы чачылып жаткан нечен 
миңдеген сүрөттөр (петроглиф-
тер) он гектар жерди ээлейт. Ка-
дам сайын жылмакай таштардын 
беттеринен түркүн сүрөттөрдү, 
эстеликтерди көрөсүз: адам, 
тоо эчки, теке, аркар, бугу, 
ат, бука, илбирс, карышкыр, 
доңуз, түлкү, ит, жыландын 
сөлөкөттөрү. Коло доорунда-
гы «Саймалуу-Таш» оймо-чий-
месинде тематикалык сүрөттөр 
да арбын жолугат. Алардын эң 
көрүнүктүүлөрү: адамдын тоо 
эчкиге жаа менен аңчылыгы, 
бийлеп жана күрөшүп жаткан 
адамдар, өгүз чегилген буурсун 
менен жер айдоо, кайсы бир 
таштарда жоокерлердин арабасы 
тартылган, кейпи бул жылкынын 
пайдасын, жоокерлердин эрди-
гин даңазалоо болсо керек. 

Кээ бир таш беттеринде 
Күндүн сүрөтү чегилген. Күндү 
кармаган, Күндү кийген адам-
дар. Скиф-сак аңызында (миф-
теринде) падышанын бийли-
ги - Күн кудайынын жиберген 
шыбагасы деп айтылган. Сак-
тар Күн кудайына сыйыныш-
кан, ал эми падышаны Жердин 
кудайы дешкен. Ошондуктан 
сактардын падышалары күндүн 
нурун элестеткендей, алтын ме-
нен кооздолуп жасалгаланган 
кийимдерди кийишкен. «Сай-
малуу-Ташта» кош өгүз чегил-
ген сокону кармаган адамды 

көргөндө коло доорунда эле 
байыркы уруулар жер айдоо-
ну, эгин эккенди билгенине 
ынанасың. 

Айбанаттардан, үй жаныбар-
ларынан башка сүрөттөрдүн 
ичинде жыландарга окшогон, 
чагылгандай ойсоңдогон из-
дер кетет, муну окумуштуулар 
«Тоонун жолу» же кыргыз уз-
дарынын тили менен айтканда 
«кыял» деп коюшат. Ушул кезге 
чейин кыргыз уздары «кыял» де-
ген оюмун саймага, шырдакка, 
килемге, ал эми усталары ат жаб-
дыктарга, кемерге, кылычтарга, 
жыгачтарга түшүрүп келишкен. 
«Саймалуу-Таштагы» сүрөттөр 
кыргыздардын алгачкы жазуу-
сунун, эн тамгаларынын, улут-
тук оймо-чиймелеринин, кол 
өнөрчүлөрүнүн байыркы баша-
ты дегенге ылайыктуу жана ар 
түрдүү доордогу эмгектердин 
үзүрү. [21]

Байыркы бабалардын аскалар-
дагы сызуу-чиймелериндеги эн 
тамгаларда жана руна сымал жаз-

Христиандардын крест 
белгиси да (жагалмай 
тамга) кыргыз урууларынын 
эн тамгаларынан алынганы 
белгилүү болду.
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маларында христиандар колдо-
нуп келе жаткан крест белгисин 
(кыргызча «жагалмай тамга») 
да жолуктура аласың. Байыркы 
көчмөндөрдүн, анын ичинде 
кыргыз урууларынын эн тамга-
лары кийинки доордогулардын 
ыйык белгиси, символу болуп 
калгандыгы табышмак. 

Байыркы тектеш жашаган ба-
баларыбыз - алгачкы сүрөтчү че-
берлер адамдардын турмушун, 
чөйрөсүн, салтын, сыйынган 
сый-кырдуу дүйнөсүн чагыл-
дырган. Мындайча айтканда, 
«Саймалуу-Таш» - тоодо мал 
багып жашап өткөн бабалардын 
сүрөт аркылуу ташка жазып кал-
тырган маданияты. 

«Саймалуу-Таш» бир эле кы-
лымда жаралбаган, ошондой эле 
бир уруунун эмгеги эмес. «Сай-
малуу-Ташка» окшош сүрөттөр, 
сюжеттер, башка элестери Орто 
Азияда, Минусинскиде (Миң-
Суу), Энесайда, Алтайда, Ту-
вада, Монголияда да табылган. 
Бул жагдай сак, уйсун, хун, 
түрк, кыргыздардын байыркы 
түп маданиятын далилдеп турат. 
Көчмөн уруулардын сүрөт до-
ору алардын күнүмдүк жашоо-
суна, чарбасына, маданиятына 
чоң өзгөрүүлөрдү, таасирлерди 
тийгизген. 

«Саймалуу-Таш» эстели-
ги окумуштуу археолог А. Н. 
Бернштамдын божомолунда 
б.з.ч. 21-жылдарда пайда бол-
гон дегени биротоло такта-
ла элек. Андагы сүрөттөр 120 
миңге жетет. «Саймалуу-Таш» 
жөнүндө маалымат илимпоздор 
дүйнөсүнө XX кылымдын эң 
башында тараган. 

Кыргызстанда ташка чегил-
ген сүрөттөр башка жерлеринде 
да кездешет, мисалы, Араванда, 
Ысык-Көл чөлкөмүндө, Тала-
ста, Нарында, Алайда, Ошто, 
Баткенде, Ноокатта, Чийим-
Таш, Чиймели Таш, Кат-Таш, 
Сүрөт –Таш, Тамга-Таш жана 
башка жерлерде.

Күнгө табынууну 
чагылдырган сүрөт. 
Саймалуу-Таш.
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«МАНАС» –  
ЭЛибиЗдиН УЛУУ 
МУРАСЫ 

«Манас» жана тарых 
«Манас» эпосун эл жараткан, 

эл өзүнүн басып өткөн тарыхый 
жолун, аталарынын жомоктору 
аркылуу чагылдырган. Албетте, 
"Манас" эпосунда кыргыздар-
дын жалпы эле тарыхында бо-
луп өткөн окуяларын көрөбүз. 
Мында айта турган бир нерсе, 
«Манас» кыргыз тарыхында, 
кандайдыр бир же эки доордун 
гана чагылышы эмес, анда ар бир 
доор өзүнүн өзгөчөлүгү менен 
чагылдырылат. Албетте, алыскы-
сы улам аз, кийинки окуялар ке-
ненирээк баяндалган деп айтсак, 
эпостун баянына төп келет. 

Кыргыздардын тарыхы ханзу 
жазмаларында арбын жазылып 
калган. Б.з.ч. 200 жыл мурда эле 
ханзу тарыхчысы Сыма Цяндын 
«Тарыхый эстеликтер» деген 
китебинде «Кыргыз мамлекети» 
деген баян айтылган. Ошон-
дон баштап карасак, эпосто ай-
тылган Манас жана анын ата-
бабаларынын бийлик курган 
(Манастын кан көтөрүлгөнү) 
окуясы Сыма Цяндын баяны-
на төп келет. Мындан тышка-
ры, «Манас» эпосунда айтылган 
«Алмамбет жомогу» эле тарых-
та жазылган Нойон Сангун 
Ли Линдин кыргыз жергесине 
барып, ошол жерди жерденип, 
элденип калганы тарыхта жа-
зылган баянды көркөм чагыл-
дырып тургансыйт. Алмамбет 
жана анын уулу Күлчоронун 
кыргызга өткөргөн кызматын 
кыргыз жергесине барган Ли 
Линдин тарыхта жазылган ба-

янынын көркөм берилиши деп 
айткыбыз келет. Кыргыз тары-
хындагы биримдүү бийлик ку-
руу, өз мамлекетин, элин кор-
гоо сыяктуу тарыхый чындык 
эпосто көркөм чагылдырылган. 
Кыргыздар баатырды, эрдикти 
аябай даңазалаган. Кыргыздар-
дын жол башчысынын мансабы 
«Эр» деп аталган, мисалы «Эр 
Манас», «Эр Төштүк». Мында 
«хан, хакан, каган» деген ман-
саптан «эр» деп аталганы жого-
ру турган.[21] 

«Манас» эпосунун жаралуу 
доору жөнүндө таамай изилде-
ген А. Бернштам: «Шахнаме» 
көлөмү жагынан «Илиададан» 

Каган. Сүрөтчү Мусабай уулу 
Майрамкулдун сүрөтү.
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сегиз эсе көптүк кылса, «Манас» 
бир эле вариантында «Шахна-
меден» беш эсеге арбын, демек, 
«Илиададан» кырк эсе көп» дейт. 
Ушул күндөгү маалыматтарга 
кулак төшөп көрсөк, Саякбай 
Каралаевдин айтымында кагаз 
бетине түшкөн «Манас» эпосу-
нун бардык көлөмү 400554 сап, 
Сагымбайдан бир гана «Ма-
нас» бөлүмү 180378 сап (башка 
бөлүмдөрү жазып алынбаган), 
Жусуп Мамайдан 300000 сап 
кагаз бетине түшкөн. Бул үч ма-
насчы «Манасты» эң көлөмдүү 
айткандардын катарына кирет. 

Ал эми ушул күнгө чейин 
«Манас» эпосунун түрдүү вари-
анттарынын кагаз бетине түшүү 
көлөмүн миллион сапка жетки-
рип маалымдаган басма сөздөр 
бар. Жүңгөдө 1950-жылдардан 
баштап төрт жолу «Манас» чо-
гултуу жумушу колго алынып, 
бардыгы 600000 сап «Манас» 
материалынын жазылгандыгы 
белгилүү. 

Салыштырмалуу түрдө дүй-
нөгө даңазалуу эпостор - грек-
тердин «Илиадасы» 15693 сап, 
«Одиссея» 12110 сап экенин 
көрсөтсөк, «Манас» эпосунун 
көлөмдүүлүгүн байкайбыз.

Илгери «Манас» эпосу кагаз 
бетине түшө электе көзү өтүп 
кеткен Назар, Чойуке, Тыныбек, 

Келдибек, Акылбек, Жусубакун, 
Темир, Эшмат деген чоң жомок-
чулар болгон экен. Алар «Ма-
нас» эпосун канчалык көлөмдө 
айта турганын кагаз бетинде 
далилдеп көрсөтө албайбыз. Ал 
тургай Сагымбай Орозбаков-
дон бир гана бөлүм кагаз бетине 
түшкөн, Эшмат Маметжусуптун 
«Семетей» бөлүмү гана кагаз бе-
тине (толук эмес) түшкөн.[21] 
Эпостордун бѳлүнүшү

Кыргыз эпостору көлөмү 
жана идеялык-көркөмдүгү бо-
юнча экиге бөлүнөт: биринчиси 
- улуу «Манас» (үчүлтиги) эпосу; 
экинчиси - кенже эпостор. 

Жанрдык жана доордук жа-
гынан кыргыз эпостору үч 
түрлүү: 
1. Аңыздык (мифологиялык) 

эпос («Кожожаш», «Эр 
Төштүк» ж.б.); 

2. Баатырдык эпос («Манас», 
«Семетей», «Сейтек», «Кур-
манбек», «Жаныш-Байыш», 
«Эр Табылды», «Жаңыл-
Мырза» ж.б.); 

3. Социалдык-турмуштук же 
лирика-эпикалык эпостор 
(«Сарынжы-Бөкөй», «Олжо-
бай менен Кишимжан» ж.б.). 

«Манас» эпосуна аныктама 
Кыргыздар «Манасты» «жо-

мок» деп атап, аталардын ушул 
жомогун кылымдардан бери 
улам кийинки урпактарга 
өткөрүп, элдин дилинде кыт 
болуп куюлуп калган. Кыргыз 
тилинде «жомок» деген сөз оку-
ялуу баян, окуя деген мааниде 
болуп, «бир нерсени жомокто-
туп айтты, жомоктотуп сүйлөдү, 
жомок болуп калды дегенге ок-
шош сөз айкаштарында «жомок» 
белгилүү окуяны майдалай баян-

Манасчы 
Саякбай Каралаевдин 

айтымында кагаз бетине 
400554 сап түшкөн.
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дап бергенге тете. Ошондуктан, 
ата-бабанын баянын айтып кел-
ген «Манас» жомок деп айтылып, 
кыргыз көркөм сөз өнөрүнүн 
(адабиятынын) жөрөлгөлүү тер-
мини катары урунулуп калган. 
Жомоктун кара сөз түрүндө 
баяндалуучу түрү «жөө жомок-
тор» деп айтылат. «Манас» эпосу 
уйкаштуу, ыргактуу, обондуу, 
жорго айтылгандыктан, «жөө 
жомоктон» айырмаланары анык. 
Айтмакчы, кыргыздын көркөм 
сөз өнөрүнүн тарыхында 
жөрөлгөлүү адабияттык термин-
дин көч башы катары «жомок» 
сөзү эсептелет. Ал эми «Манас» 
жомогун кийинки дүйнөлүк ада-
бият секисинен карасак, «эпос» 
деген термин менен аталып, 
дүйнө эпосторунун тизмегинде 

«Манас» эпосу деп айтылып кет-
ти. «Эпос» деген сөз грекчеден 
которгондо «баян, сөз, жомок» 
деген маанини берет, ага кыр-
гыздын тарыхта колдонулуп келе 
жаткан «жомок» деген адабият-
тык термини калыпка куйгандай 
дал келет. Ошондуктан «Ма-
нас» эпосу деп атоо дүйнөлүк 
деңгээлде калыптанып калган 
түшүнүккө туура келет.[21]
1. Уламышта айтылып калган 

манасчылар: эпостун өзүндө 
айтылган Ырамандын 
Ырчы уулу болуп, бул «Ма-
насты» жараткан «жомокчу» 
болушу мүмкүн деген ула-
мыш бизге жеткен. Мындан 
бөлөк Жайсаң ырчы деген 
да «Манас» эпосун жараткан 
алгачкы манасчылардан бо-

Манас айтуучулук касиет 
кыргыз элине гана таандык 
феномен. Каба Атабек 
уулунун айтуусунан бир 
элес.
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лушу мүмкүн деген уламыш 
бар. Андан соң, Токтогул 
деген чоң жомокчу болушу 
мүмкүн деген уламыш бар. 
Булар уламыш боюнча ай-
тылган манасчылар деген 
манасчылар тобун түзөт. 

2. Эл эсинде калган, бирок 
алардын айтымдары толук 
кагаз бетине түшүрүлүп 
жетпеген, (аз бөлүгү гана 
жеткен) манасчылар: 

•	 Келдибек Карбоз уулу 
(1800-1888); 

•	 Балык (Бекмурат) Кумар 
уулу (1799- 1887); 

•	 Тыныбек Жапиев (1846-
1902); 

•	 Чойуке Өмүров (1863-
1925); 

•	 Нармантай Чоңбаш (бул 
маалыматтарды караңыз: 
«Кыргыз адабиятынын та-
рыхы», 2-том, 146-бети, 
2002, Бишкек). 

3. Варианттары кагаз бетине 
түшкөн, «Манас» эпосун 
толук айткан манасчылар: 

•	 Шапак Ырысмендеев (1863-
1956); 

•	 Сагымбай Орозбак уулу 
(1867-1930); 

•	 Жаңыбай Кожеков (1869-
1942); 

•	 Багыш Сазанов (1878-1958); 
•	 Жакшылык Сарыков (1880-

1934); 
•	 Молдобасан Мусулманкулов 

(1883-1961); 
•	 Иса Жумабек уулу (1884-

...?); 
•	 Актан Тыныбеков (1888-

1951); 
•	 Саякбай Каралаев (1894-

1971); 
•	 Мамбет Чокморов (1896-

1973). (Жогорку маалы-
маттарды «Кыргыз адаби-
ятынын тарыхы», 2-том, 
«Манасчылар» бөлүмүнөн 
караңыз, 2002, Бишкек); 

•	 Жусуп Мамай (1918); 
•	 Темир Турдумамбет; 
•	 Эшмат Мамбетжусуп (1860-

1963); 
•	 Жусубакун Апай (1884-

1922); 
•	 Осмон Маты (1906-1970). 

Эпостун жазылышы 
Манас» эпосу жөнүндө ка-

газга түшкөн баяндын эң алгач-
кысы «Мажму ат тарых» деген 
китеп эсептелет. Анын автору 
белгисиз (бирок болжол менен 
алганда 1503-1514-жылдарда 
ферганалык Сейиф-ад-Дин Ак-
сыкенттин жана анын уулу Но-
оруз Мухаммеддин кол жазмасы 
боюнча маалымат жеткен). Бул 
китепте «Манас» эпосу жана 
Манас баатырдын баяны айтыл-
ган, Манастын Жолой менен 
болгон согушу, ал тургай Жа-
кып жөнүндө да баяндалат. Бул 
баян «Манас» эпосунун кагазга 
түшкөн биринчи варианты деп 
каралып келет. Андан кийин-
ки маалыматтар Чокан Вали-
ханов «Манасты» кагаз бетине 
түшүргөндө берилет. Ал 1856-
жылы кыргыз жергесине келип 
«Манас» эпосунун бир окуясын 
– «Көкөтөйдун ашын» кагаз бе-
тине түшүргөн жана бардыгы 
болуп 3320 сапты жазуу жүзүндө 
калтырган. Анын 910 сап ко-
тормосу 1904-жылы Санкт-
Петербургда жарык көргөн. 
Андан соң В. Радлов «Манас» 
эпосун кагаз бетине түшүргөн. 
Ал 1862-жылы Текестен бугу 

Теңир уулу эр Манас. 
Сүрөтчү Мусабай уулу 
Майрамкулдун сүрөтчүлүк 
жөндөмүнөн жаралган 
кыргыздын бедерин 
жана эн тамгаларын 
эркин айкалыштырып, 
чыгармачылык эргүү менен 
түзүлгөн композициялары.



23

М
ен

ин
 ж

ер
им

 –
 К

ыр
гы

зс
та

н

Эсепчи (Баамдоочу). Бул-
айрым адамдардын жекече 
касиети. Башкалардан 
айырмалануүчу 
кандайдыр бир баамы. 
Мисалы, табыпчылык, 
тамыр кармоочулук, 
төлгө тартуучулук, 
бакшылык, көзү ачыктык, 
бирдемелерди аңдай, 
дааналай билүү. 
Эсепчи жылдыздардын 
чыгышын, батышын, 
чилденин өтүшүн, беш 
тоголдун тогошун, үркөрдүн 
көчүшүн, асмандагы аба 
толкундарын, жылдын 
келерин, жаздын кандай 
чыгарын алдын-ала билип 
турган. Алар «кыш катуу 
болорун же жаз эрте 
чыгарын билип», «Кыш 
жумшак жаздын мойну 
узун», «Быйыл кой үстүндө 
боз торгой жумурткалайт», 
«малга токчулук болот» деп 
алдын ала айтышчу экен.

уруусунан, 1869-жылы Ысык-
Көлдөгү сарыбагыш жана солто 
урууларынан «Манас» эпосу-
нун үч бөлүмүнүн негизги оку-
яларын кагаз бетине түшүргөн. 
Андан тышкары «Эр Төштүк» 
эпосун, кыргыздын кошокто-
рун жазып алган. В. Радлов «Ма-
нас» эпосу боюнча 11376 сап-
ты жазып алган. Анын ичинде 
«Манас» бөлүмү 9449 сап, «Се-
метей» бөлүмү 1421 сап, «Сей-
тек» бөлүмү 506 сап болгон. Бул 
1885-жылы «Түндүк түрк уру-
уларынын элдик адабияттары-
нын үлгүлөрү» деген жыйнак-
тын 5-чи томунда жарыяланган 
(Бул вариант 1997-жылы «Кы-
зыл-Суу Кыргыз басмасынан» 
«Карт дастан» деген ат менен 
басылып чыккан). 

Б.В.Смирнов 1903-1904- 
жылдары кыргыз жергесинде 
болгон кезде «Семетейдин» 
кыска окуясын кара сөз иретин-
де жазып алып, аны 1914-жылы 
Москвада жарыкка чыгарган. 

Жогоруда айтылгандар «Ма-
нас» эпосун жазып алуу, чогул-
туу, башка элдерге тааныштыруу 
иш-чараларынын алгачкылары 
болгон. «Манас» эпосун атайын 
максаттуу түрдө чогултуу, ка-
газ бетине түшүрүү аракеттери 
1920-жылдардан кийин башталат. 

«Манас» эпосун кагазга 
түшүргөндөр: Сейиф-ад-Дин 
Аксыкент жана анын уулу 
Нооруз Мухаммед, Чокан 
Валиханов, В. В. Радлов, 
Кайым Мифтаков, Ыбрайым 
Абдырахманов, К. Жумабаев, 
К. Ыдырысов, К. Кыдырбаев, К. 
Ысмаилов, Балбай Мамай уулу, 
Ху Чжен Хуа, Ли Йу Фа Чяжун, 
Пазыл, Сакен Өмүр, Усенаалы 

Алымкул. Алар «Манас» 
эпосун жазып алуу, чогултуу, 
басмадан чыгаруу иштерине 
катышып, эпостун бүгүнкү 
туруктуу басма сөз түрүндө 
калыптанышына, урпактан 
урпакка улана берүүсүнө зор 
салым кошушкан. Эпосту 
жазып алуу, чакан варианттарын 
кагаз бетине түшүрүү ишине 
жүздөгөн адамдар катышкан.

ЭЛдик АСТРОЛОГия 
ЖАНА АСТРОНОМия 

Кыргыздар алмуздактан улуу 
табиятка жандаш, шайкеш ма-
миледе жашаган. Элибиздин 
табиятты ыйык көргөнү - жа-
ратылыштын кубулуштарын 
пир туткандыгынан, асмандагы 
жылдыздарга, мезгилге кара-
та ар бир айга, жылдарга аяр ат 
койгонунан, дүйнө таанымы-
нан дапдаана көрүнүп турат. 

Табиятка сыйынган кыргыз-
дар энелик доордон бери Ас-
мандагы элүүдөй жылдызга ат 
таап койгондугу бөлөк элдерге 
салыштырып көргөндө өзгөчө 
сыймыктануучу көрүнүш. Ас-
мандагы ай, жылдыздар баба-
ларыбыздын географиялык 
картасы, компасы жана элдик ка-
лендары болгон. Көчмөн элдер, 
кыргыздардын ата-бабалары, он 
эки жылдык айбанаттар циклин 
биринчи ойлоп табышкан. Алар 
байыртан келаткан өздөрүнүн 
жыл эсептөөсүн (календарын) 
түзгөн. Ай, жылдыздардын жы-
лышына карай бир күндүн, ай-
дын, жыл мезгилинин эсебин 
билишкен. Ай, жылдыздардын 
абалына байкоо жүргүзүү менен 
адамдын мүнөзүн, тагдырын 

Асман, жер, суу биримдиги. 
Сүрөтчү Мусабай уулу 
Майрамкулдун сүрөтү.
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аныкташкан, ыңгайлуу учурун 
болжоп жолго чыгышкан, жоо-
го аттанышкан, жашоо-тиричи-
лигин өткөрүшкөн. 

Мезгилди, жылды жана 
мүчөлдүү жыл сүрүүнү байыр-
кы Кытай, Египеттиктерден кем 
эмес билишкен кыргыздардын 
элдик астрономия илими эзел-
тен өнүккөн десек болот. 

Жылдыз санагычтар. Бай-
ыркы замандарда эл арасында 
жылдыз санагычтар өтө барктуу 
болушкан. Алардын ай, жылдыз-
дарга карата айткан божомолдо-
олоруна эл башчылары, кол баш-
чылары өтө маани берип, журт 
которуп көчүп, сапарга чыккан, 
казатка аттанган. Алар ааламда-
гы жылдыздардын кыймылын 
байкап, ар бир адамдын же элдин 
тагдырын же келечегин алдын 
ала айтып берген. 

Айрым жылдыздардын 
аталышы: 
1. Алтын казык (Темир казык) 
2. Чоң жетиген (Жети карак-

чы, чоң аюу) 
3. Чолпон жылдыз (Сумбуле, 

Алтын жылдыз, Ак жылдыз) 

4. Ай чолпону (Сары жылдыз, 
Топурак) 

5. Кызыл жылдыз (От жылдыз) 
6. Үркөр (Элек жылдыз) 
7. Чычкылуу жылдыз (Суу 

жылдыз, Таң жылдыз, Кичи 
чолпон) Саманчынын жолу 

8. Жашыл жылдыз (Кара күч, 
Эшек кырган) Кербен саба 
Темир казык 

9. Балбылдак жылдыз (Жарык 
жылдыз, Көкөтөй жылдызы) 

10. Кошоктолуу кош музоо (Ар-
кар же Үч Аркар, Толтойдун 
огу, Тараза жылдыз) 

11. Кичи аюу 
12. Чидер жылдыз 
13. Мерген мылтыгы менен ити 
14. Кичи жетиген (Кичи аюу 

жылдызы) 
15. Бука жылдыз 
16. Эгиз жылдыз 
17. Кыз жылдыз 
18. Бөйөн жылдыз 
19. Пери жылдыз 
20. Чычкан жылдыз 
21. Аркандаган ат 
22. Тараза жылдыз 
23. Толтойдун огу 
24. Зодиак 12 топ жылдыз 
25. Козу жылдыз тобу 
26. Уй (Уу) жылдыз тобу 
27. Босого (Эрентир, Арандыз) 

жылдыз тобу 
28. Саратан (Күчүк) жылдыз 

тобу 
29. Арстан жылдыз тобу 
30. Сумбуле (Сунпулук, Буудай 

башы, Жаркырак) жылдыз 
тобу 

31. Тараза (үлгү) жылдыз тобу 
32. Чаян (чадан) жылдыз тобу 
33. Жаа жылдыз тобу 
34. Теке жылдыз тобу 
35. Көнөк жылдыз тобу 
36. Балык жылдыз тобу 

Жаратылыштагы 
кубулуштардын бири 
болгон оттун ыйыктыгын 
кыргыздар бекем туткан.

Күн таажысы 
жаратылыштагы эң кооз 
көрүнүштөрдүн бири.
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Айды карап кыргыздар 
мезгил санагын жүргүзүп 
келген.

Үркөр жылдыз. Жылдыз-
дар тобунун эң ирдүүсү Үркөр 
(Элек жылдыз). Байыркы элдер 
Үркөрдүн батыш тараптагы көк 
жээкке жакындаганынан жаз-
дын келгенин билген («Үркөр 
жерге түшпөй жер кызыбайт»); 
жайдын аягында бул топ жыл-
дыз таң атаарда гана көк жээк-
тен бир аз жогорулап көрүнгөн 
(«Аяк оонада Үркөр таң менен 
бирге чыгат»); жайдын аягын-
да «Үркөр таң алдында чыгып, 
шүүдүрүм түшүп, жер кын-
дайт»; күзүндө Үркөр көк жэ-
эктен бийиктеп кетет. Ошондо 
«Үркөр төбөгө келип калыптыр» 
деп коюшат. Түн бир кыйла уза-
рып, кыш ортологондо «Үркөр 
төбөгө келип, күн-түн теңдеп 
калыптыр» деген ата-бабалар. 
Жыл мезгилдерин башка жыл-
дыздар тобу аркылуу да аныкта-
са болот, антсе да, Үркөр «үркүп 
чыккан байталдай» болуп, түн 
маалында өзгөчө бөлүнүп турат. 
Үркөр менен Айдын абалы бо-
юнча жылдын гана эмес, айдын 
да кандай болорун аныктаган. 
Мындай эсепти «тогоол» деп 
атаган. 

Чолпон жылдыз. Чолпон 
жылдызды кыргыздар ыйык 
жылдыздардын бири катары 
көрүшкөн. Элдин баамында Чол-
пон жылдызды ар айдын тогузун-
да жерге түшөт дешкен. Чолпон 
жылдызды суук көздөн коргойт 
дешип жалгыз уулу же сулуу кы-
зынын сөөмөйүнө, билегине то-
гуз кызыл мончок тагышкан. 

Илимпоздордун айтуусу бо-
юнча, Чолпон жылдыз жердин 
«кенже карындашы». Кыргыздар 
жайлоого чыгарда жана жайло-
одон түшөрдө Чолпон чыгар 

мезгилди байкап турушкан. Эл 
ичинде «Чолпон көрүнсө - жүк 
артуу керек» деген ооздон ооз-
го өтүп келаткан накыл сөз бар. 
Ошентип, илгерки көчмөн ата-
бабаларыбыз күн ысый электе, 
салкында көчүп жүрүшкөн. 

Саманчынын жолу. Көктө 
Асман Дыйканы турганда, жер-
деги эл эгин эгет деп болжош-
кон байыркы кыргыздар. Са-
манчынын жолу көчмөндөрдүн 
түшүнүгүндө саман көтөрүп 
бараткан дыйкандын жолу. Са-
манчынын жолу түндүктөн 
түштүктү көздөй созулгандык-
тан, аны «Куш жолу» деп да 
тергеп коюшкан. Алыс жолдо 
баратканда, дайыма Саманчы-
нын жолу артында же оң жакта 
тургудай кылып бастырышкан. 

Айдын, жылдыздардын 
таасири 

Байыркы кыргыздар киши 
төрөлгөн айды так, даана 
белгилөө үчүн да өзүнчө зодиак 
(бул сөз байыркы грек тилин-
де «айбан» дегенди билдирген) 
белгилерин колдонгон. Зодиак 

Аба-ырайынын өзгөрүшүн 
алдын-ала чагылдырган 
белгилер
Жолборс жана коён 
жылдары кыш мелүүн 
келет. 
Доңуз жылы кыш ызгаардуу 
келет. 
Жылан, мечин жылдары 
жай ысык, кургак келет. 
Кой жана уй жылдары 
жаанчыл болот. 
Жөргөмүш ыкчамдап 
жөрмөлөсө күн ачык, жылуу 
болот. 
Аба ырайы шамалдан 
билинет, шамал соккон 
жактан жамгыр же каар 
жаайт. 
Чыгыштан соккон шамал эч 
убакта жамгыр же кар алып 
келбейт. 
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дегени он эки бөлөк топ жыл-
дыздардын тутуму. Бул он эки 
топ жылдыздын ар бирөөнүн 
өз аты бар: Козу жылдыз тобу, 
Уй жылдыз тобу, Босого жыл-
дыз тобу, Саратан жылдыз тобу, 
Арстан жылдыз тобу, Сумбуле 
(буудай башы) жаркырак жыл-
дыз тобу, Тараза (үлгү) жылдыз 
тобу, Чаян (чадан) жылдыз тобу, 
Жаа жылдыз тобу, Теке (оглак) 
жылдыз тобу, Көнөк (ит) жыл-
дыз тобу, Балык жылдыз тобу. 
Айталы, 21 же 22-марттан 20 
же 21-апрелге дал келген зодиак 
белгиси Козу жылдызына туш 
келгендиктен, ушу мезгилде 
төрөлгөн балдар «Козу айын-
да туулду» деп эсептелинген. 
Ошентип, Уй, Босого, Сара-
тан, Арстан, Сумбуле, Тараза, 
Чаян, Жаа, Теке, Көнөк, Балык 
зодиак белгилеринин астында 
төрөлгөн балдар береги жыл-
дыздардын атынан «баланчанчы 
же түкүнчөнчү айда туулган» 
деп айтылып кала берген. 

Кыргыздар мезгилди ай бо-
юнча санашкан. Ай жаңыдан 
чыкса, ай жаңырды, «айдын бир 
жаңысы», «эки жаңысы»... деп 
санай беришкен. 

Элдик убакыт ѳлчѳмү 
Кыргыздар күндүзгү маалды 

боз үйдүн түндүгүнөн түшкөн 
күндүн нурунан улам эсептеш-
кен. Убакытты насыбай атым, 
көз ирмем, бээ саам, жарма бы-
шым, эт бышым, жарым түн, 
түш жарым, бир күн, күнү-түн 
деп белгилешкен. 

Илгери биздин бабалары-
быз күн менен түндүн алмаш-
канын мындайча аныкташкан 
экен. Үйдүн белгилүү жерине 

ак жүн менен кара жүндү жана-
ша коюп койчу экен. Таңатарда 
бул экөөнүн түсү айырбашта-
нып, билинип турат экен. Ал 
эми түндөн күнгө оогон бир 
мезгилде ал экөөнүн түсү бир-
дей болгонсуп калат экен. Мына 
ушул белгилерди да убакыт мез-
гилин аныкташ үчүн бабалары-
быз билип, өз жашоосунда кол-
донуп келишкен экен. 

Мындан башка: жарма ич-
кенче, отуруп-турганча, кий-
им кийгенче, кирип-чыкканча 
өңдүү салыштырмалуу убакыт 
өлчөмү болгон.

Бир күндүн ар кайсы мез-
гилдеринин эл оозунда айты-
лышы төмөндөгүчө: таңкы бул-
бул, таң куланеек, таң атуу, таң 
сүрүлгөндө, күн чыккан, күн 
көтөрүлгөн, шашке, чоң шашке, 
жалган түш, чак түш, түш оо-
ган, эрте бешим, бешим, кеч бе-
шим, күн батар, күүгүм, иңир, 
түн кирген, эл жатар, түн орто-
су оогон, түн каракчы, ак шам, 
урул-бүрүл, намаз куптан, тамак 
ичээр, тамакты текши ичкен, 
эл жатаар, эл текши жатканда, 
уйкуга кирээрде, эл текши ук-
таганда, оор уйкунун ортосуна 
жакын, жылдыз толгон учур, 
түн, түн бышкан кез, үркөр 
чыккан учур, үркөр көтөрүлгөн 
учур, үркөр баткан учур. «Тара-
за жылдыз батканда, таң агарып 
атканда» - таң заары (зоору), 
апак-шапак. 

Жыл эсеби
Кыргыздар он эки жыл-

ды жаныбарлардын аты менен 
атаган: чычкан (жыл башы), 
уй, барс (жолборс), коён, улуу 
(жаян балык), жылан, кой, ме-
чин (маймыл), тоок, ит, доңуз. 

Ай теңири. Сүрөтчү Мусабай 
уулу Майрамкулдун сүрөтү.
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Изилдөөлөргө караганда, көч-
мөн элдер мезолит доорунан 
бери жыл эсептөөнү билишкен.

Жыл мезгилдери. Жыл 
мезгилдери-кыш, жаз, жай, күз 
болуп, төрткө бөлүнгөнү менен 
жыл мезгилдери өз ара бир топ 
бөлүкчөлөрдөн турарын илкер-
ки ата-бабалар өзгөчө такташ-
кан. Ар жыл сайын 13-декабрда 
токсон күнгө созулган токсон 
мезгили башталат.

Ар жыл сайын 22-декабрь 
эң кыска күн болсо, 22-июнда 
эң кыска түн болот. 8- январ-
да 40 күнгө созулган кыш чил-
де башталса, 8-июлда 40 күнгө 
созулган жай чилде башталат. 
18-августта жай чилде мезгили 
аяктайт.

Тогол. Ар ай сайын жаңырган 
асмандагы айдын үркөр топ 
жылдызына жакындашуусу „то-
гол" деп аталат. Маселен, жа-
зында март айында асманда Чын 
куран айы жаңыра турган болсо, 
ошол жаңырган ай сөзсүз түрдө 
беш күн өткөндөн кийин гана 
Үркөр топ жылдызына жакында-
шат. Илгеркилердин сөзү менен 
айтканда тогошот. Ошондуктан 
чын куран айына беш тогол де-
ген сөздү кошуп, «Чын куран 
бeш тогол» деп аташат. Тактап 
айтканда, ар жыл сайын июнь 
айы жаңыргандан жыйырма үч 
күндөн кийин Үркөр топ жыл-
дызы менен тогошот. Ошон-
дуктан, Теке 23 тогол деп ата-
лып калган. Калган ай аттары да 
ушундай негизде бөлүнөт. Беш 
тоголдо же 22-марттан 27-март-
ка чейин мезгил алмашуу учу-
рунда сары кар түшөт.

Мүчөл жылдын, жаңы 
жылдын эсеби. Кыргыздар ил-

гертен ай календарын колдонуп, 
азыркы учурда пайдаланылган 
Григориан календарын билиш-
кен эмес. Ал кезде ай календа-
рын Мүчөл жылдын календары 
деп атап келишкен. Кыргыз эли 
ар айга өзүнчө ысым ыйгарган.

Мүчөл жаш. Адам баласы он 
эки жашка чыкканда бир мүчөл 
жашка толот, алтымыш жаш-
ка чыкканда беш мүчөл жашка 
толот. Мына ошентип, ар бир 
адам ар он эки жылда бирден 
мүчөл жашка толуп турат.

Үрөн себүү. Кыргыз эли бай-
ыртадан эле ар бир жаратылыш 
кубулуштарына өтө аяр мамиле 
жасап келген. Алар жаз айла-
рында «айга карап айдап-сеп» 
деген накыл кепти калтырыш-
кан.

Түшүмүн тамырынан берүү-
чү өсүмдүктөрдүн үрөнүн качан 
гана асмандагы ай толуп, кайра 
кичирейе баштаганда себиш-
кен. Мындай өсүмдүктөргө жер 
жаңгак, сабиз, пияз, картошка, 
ж. б. кирет. Ал эми түшүмүн са-
багынан берүүчү өсүмдүктөрдү 
асманга ай жаңырган күндөн 
тартып себишкен. Мындай 
өсүмдүктөр коон, дарбыз, аш-
кабак ж. б. кирери жалпыга 
белгилүү.

Өзгөчө айта турган нер-
се, асмандагы ай жаңыра тур-
ган жана ошол айдын он беш 
жаңысы (толо турган күн) күнү 
эч кандай айдап-себүү иште-
ри жүргүзүлгөн эмес. Ушул 
күндөрдө асмандагы айдын 
фазалары алмашылгандыктан, 
аны ата-бабаларыбыз «Арсар 
күндөр» деп аташкан. Бирок бул 
күндөрү да үрөн себилип калган 
учурлар болот. «Арсар күндөрү» 

Күн теңири. Сүрөтчү 
Мусабай уулу 
Майрамкулдун сүрөтү.
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себилген калган үрөндөр чык-
пай, чыкса да түшүмдүүлүк ке-
скин азайгандыгын ата-бабала-
рыбыз байкаган. 

Байыркы ата-бабаларыбыз 
дан эгиндерин Үркөр топ жыл-
дызына карап туруп себишкен. 
Ушуга байланыштуу, «Үркөр 
батты, кош жатты» деген накыл 
сөз айтылып калган. 

Маселен, кылкандуу дан 
эгиндерин ар жылы Үркөр топ 
жылдызы батканча сээп бүтүп 
коюшкан. Ал эми Үркөр топ 
жылдызы ар жыл сайын асман-
да «Кулжа 1 тогол» аттуу ай 
(май айы) жаңырганда батып 
кетет. Үркөр баткандан кийин 

бардык жерде кылкандуу дан 
эгиндерин себүүнү токтотуш 
керек, антпесе, алар бышпай, 
кар алдында калышы мүмкүн же 
түшүмдүүлүгү азаят. Үркөр бат-
кандан кийин («Кулжа 1 тогол» 
айы жаңыргандан кийин) кара 
эгиндерди эгүүнүн мөөнөтү ке-
лет. Жүгөрүнү, тарууну, конок-
ту, күрүчтү эл кара эгин дешкен. 

кыргыздын  
физикалык билимдери 

Байыркы элдер аларды курчап 
турган айлана-чөйрөдөгү бар-
дык нерселерди, көрүнүштөрдү, 
кубулуштарды жалпы жону-
нан жаратылышка таандык деп 
түшүнүшкөн. Жаратылышта-
гы байкалган бардык кубулуш-
тарды алар табияттын кубу-
луштары деген. Аларга кардын 
эриши, күндүн күркүрөшү, ча-
гылган, мөндүр түшүү сыяктуу 
түшүнүктөр белгилүү болгон. 
Ар кандай заттардын (корго-
шун, таш, темир, жыгач) көлөмү 
бирдей болгону менен салмагы 
ар кандай болорун да байкаш-
кан. Зергерчилик менен узанган 
усталар нерселердин тыгызды-
гы тууралуу мындай аныктама-
ларды колдонушкан: жумшак, 
борпоң, таштай, болоттой ж.б. 

Дарыялардын бир жээгинен 
экинчи жээгине өтүш керек 
болгондо илгерки кыргыздар 
үйлөнгөн чаначтарды, тор-
суктарды, колдонушкан экен. 
Өлкөбүздүн түштүк аймакта-
рында ушул кезге чейин сал кол-
донулат. Салды жасаш үчүн бир 
нече үйлөнгөн чаначтарды би-
риктире байлап коюп, үстүнө ол-
туруп алганга ыңгайлаштырып 
алышат. Ушундай ыкма менен 
азыркы учурда деле Чоңалайдагы 

Суунун буу түрүндөгү 
агрегаттык абалы булут 
болуп көрүнөт.

Суунун каткалаң агрегаттык 
абалы муз, кар түрүндө 
көрүнөт.  
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Кар.

Суунун суюк агрегаттык 
абалы суюктук түрүндө 
көрүнөт.

кыргыздар, тажиктер 200 км чей-
инки аралыкка жүктөрүн ташып 
алат экен. Мына ушулардын өзү 
эле илгерки ата-бабаларыбыз 
Архимеддин законун билбесе 
да ошондой кубулуштарды иш 
жүзүндө баамдап, туура колдоно 
билгенин көрсөтүп турат. 

Колдун, буттун булчуңда-
рынын чыңалышынан улам күч 
деген түшүнүктүн бар экенди-
гин билишкен. Күчтүү же чабал 
деп адамдын денесинин акыба-
лын мүнөздөгөн. Серпилгич 
күчтүн касиетин жаа атууда кол-
донушкан. 

Күйүп жаткан оттун күчүн 
билдириш үчүн оттун табы жана 
оттун илеби деген түшүнүктөр 
колдонулат. 

Ат чапкан учурда аны дароо 
токтотпош керектигин илгери 
эле айтышкан. Себеби күү ме-
нен келе жатып, дароо токтотсо 
адам аттан учуп түшөрүн би-
лишкен. Ушунун өзү эле «инер-
ция» деген түшүнүктүн аларга 
белгилүү болгонун көрсөтөт. 

Адамдардын, жаныбарлар-
дын физикалык күчү, кубаттулу-
гу, жумуш аткаруу учурларын-
да көп айтылат. Кары адамдар 
жаштарга карата: «сен алдуусуң, 
кубаттуусуң...» деп кайрылган 
учурлар көп. 

Адамдар миңдеген жылдар 
мурда эле суунун күчүн колдо-
нуп келген. Мисалы, кыргыздар 
да суу тегирмендерди иштетип, 
дан эгиндеринен ун, талкан тар-
тып алышчу. Суу тегирмендин 
жардамы менен жер иштеткен 
дыйкандар жердин төмөнкү 
деңгээлинен, өйдө жактарга ка-
рай суу чыгарып, айдоолорду 
сугарышкан. 

Оор, салмактуу, жеңил, жеп-
жеңил, сыйгалак, катуу, суюк, 
буу, кайноо, тунук, көк-кашка 
суу, коюу, суюк, ылай сыяктуу 
түшүнүктөрдү элибиз эзелте-
ден колдонушкан. Ал эми өң-
түстөрдү айырмалоо үчүн да 
абдан эле көп сөздөр бар. Ми-
салы: кызыл, сары, кара, ак, көк, 
жашыл, күрөң, боз. Булардын 
туундусу катары: кызгылт сары, 
курумшу сары, жашыл сымал, 
көгүш, чымгый кара, көк кызыл, 
ак кызыл, ж.б. 

Ошентип, жаратылыштын 
түрдүү көрүнүштөрүн, физика-
лык касиеттерин чагылдырууда 
кыргыздардын көчмөндүк шарт-
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ка ылайыкташкан жетиштүү би-
лимдери болгон (сүрөттү кара). 

Санак, чен бирдиктери 
Коомдук түзүмдөр өнүккөн 

сайын кыргыздар ченөө мук-
таждыгын канаттандыруу үчүн 
эсеп-кысап ыкмаларын, чен 
бирдиктерин өркүндөтүп кел-
ген. Кошуу, алуу, көбөйтүү, 
бөлүү амалдары эчак белгилүү 
болгон. 

Адамдардын, малдардын, 
жаныбарлардын, буюмдардын 
санын аныкташ керек болгон-
до кыргыздарда өзгөчө оозеки 
санак жүргүзүү ыкмалары бол-
гон. Мисалы, чүкө санаганда 
беш чүкө бирдин үчү деп алын-
ган (манжалардын санына бай-
ланыштуу). 6 чүкө – бирдин 
үчү бир, 7 чүкө - бирдин үчү 
эки, 10 чүкө-экинин үчү, 14 
чүкө-экинин үчү төрт, 25 чүкө-
бештин үчү, 200 чүкө-кырктын 
үчү, ж.у.с. болуп кете берген. 

Кыргыздардын – «тогуз ку-
малак» (тогуз коргол) оюнунда 
оозеки эсеп жүргүзүү өтө керек 
болгон. Оюнчулардын кими-
синин алдын-ала эсептөөлөрү 
тереңирээк болуп, ката кетир-
бей жүрүштөрдү жасаса, ошол 
утушка жетишкен. Илгери 
мындан да татаал – «чатыраш» 
деген оюн болгон. Бул оюнду 
көбүнчө чоң адамдар, кандар, 
аскер башылар, эсепчилер ой-
ношкон экен. Айрым божо-
молдорго таянсак ушул оюн-
ду индиялыктар өздөштүрүп, 
өркүндөтүп олтуруп шахмат 
оюну жаралган дешет. – Манас 
эпосунда бул оюн тууралуу 
мындайча айтылган жери бар: 

...Сыр аякка бал салып, 
Чатыраш ойноп даң салып, 
Туу байталды сойдуруп... 

Кыргыздын элдик чен бир-
диктери күнүмдүк турмуш-
та болгон нерселер менен 
салыштырылып келген. Ми-
салы, кылдай, бычактын ми-
зиндей, ийненин сабындай, 
бычактын сыртындай, , чыпа-
лактай, бармактай, кийиздин 
калыңдыгындай, таман эли. 
Дене түзүлүшүнүн айрым бө-
лүктөрү аркылуу төмөнкүдөй 
да туюнтулган: жоондугу бир 
тутамдай, билектей, сандай, ки-
шинин белиндей, өгүздүн бе-
линдей, узундугу жарым эли 
же бир эли, карыш, кере карыш, 
мерген карыш, сөөм, укум ка-
рыш. Мисалы, эң чоң казан 12 
карыш болгон. 

Узундукту дагы мындайча 
ченешкен: чыканак, кары-чыка-
нактан ийинге чейин (болжол 
менен 40-50 см), төш жарым, 
кулач, кере кулак, бир кадам, 
эки аттам, бир бута атым, эки 
бута атым, чакырым. 

Аралыкты ченөө: бир чай 
кайнатым, эт бышым, көз ир-
мем, тай чабым (3 км), кунан 
чабым (5-7 км), ат чабым (25-
30 км). 

Аянтты ченөө: алакандай, 
үйдүн ордундай, танап (0,005 
га), теше (1/6 га). 

Бийиктикти ченөө: тизе бою, 
киши бою, кереге бою, үй бою, 
укурук бою, аркан бою.

Мисалы, «Манас» эпосунда 
калмактардын чебинин бий-
иктиги 12 аркан бою ( 21,36 м) 
болгон деп айтылат. 

Салмакты ченөө: бир кесим 
эт же кол кесер (1-1,5кг), бир 
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сан эт, бир жамбаш эт, бир 
далы эт, бир козунун эти, бир 
койдун эти. 

Үй чарбачылыгында: кыпын-
дай, таруудай, тырмактын агын-
дай, бир чым-чым, бир ууч, бир 
кочуш, бир кашык, бир чөйчөк, 
бир аяк, ж.б. 

Дыйканчылыкта: бир байс-
арпанын 100 данынын салмагы 
(3 кг), 200 байс бир чаксага ба-
рабар (6кг), 2 чакса бир нимшек 
болгон (12 кг), 4 чакса бир ши-
мекке барабар (48 кг). Ошондой 
эле дан эгиндерин кап, мисалы, 
тай кап бир батманга барабар (12 
пуд, 1пуд = 16кг), кой кап (6-7 
пуд), куржун, баштык, тулуп ме-
нен да эсептешкен. 

Сүт, кымыз ченегенде көнөк, 
сабаа, көөкөр, чака, челек, табак 
колдонушкан. 

ТАбияТ МеНеН 
МАМиЛе 

Байыркы көчмөн бабалары-
быз табиятка жана анын кой-
нундагы жапайы айбанаттарга, 
канаттууларга, өсүмдүктөргө 
этият мамиле кылууну туу-
ра көргөн. Ал элдик оозеки 
чыгармаларда Улуу Табиятты 
жана анын койнундагы айба-
наттарды, канаттууларды курт-
кумурскаларына чейин аман сак-
тоо, бардык жан-жаныбарларды 
коргоо, аларга этият мамиле 
жасоо ойлору кеңири чагылды-
рылган. 

Жаратылыш менен жаны 
бирге кыргыздар жер үстүндөгү 
кыбыр эткен жандын, булут-
тун жүрүшүнө карап, айдын 
жаңырганын, тоголгонун бай-
кап, жылдыздардын жайгашу-
усунан улам, күндүн, айдын, 

жылдын аба ырайын, мезгилди, 
жердеги өзгөрүүлөрдү алдын 
ала боолголошкон. 

Алар жер титирөөнү, аба-
ырайынын кескин өзгөрүшүн, 
эл-жерге жут алып келүүчү бо-
роон-чапкынды, мезгилсиз жа-
ан-чачынды же кургакчылыкты, 
табият кырсыгына байланыш-
кан ар кандай апааттарды алдын-
ала айта алган. Буга кылымдар-
дан кылымга топтолгон элдик 
тажрыйба, акыл-эс менен улуу 
туюм мүмкүндүк берген. 

Байыртадан кыргыздар та-
бият койнунда шайкештикти 
бузбай, эриш-аркак, табиятты 
ыйык тутуп, жан-жаныбарларга 
залакасын тийгизбей, аздектеп 
жашаган. Ырас, кыргыздар жан-
жаныбарларга аңчылык маалын-
да, салбуурунга чыкканда зыян 
кылышкан. А бирок, Теңирге, 
жан-жаныбарлардын колдоочу-
ларына жалынып, уруксат су-
рап, азык керек болгон учурда 
гана аларды атышкан. Жалпы 
эл болсо, жан-жаныбарды, кий-
иктерди ашкере мерт кылган-
дар жараткандан, Теңирден өз 
жазасын алат деп ишенишкен. 
Мындайга ишенбегендерге, 
деле тукумга өрнөк болоор деп, 
кыргыздын акылман, дааныш-
мандары «Кожожаш» сыяктуу 
дастандарды жараткан. Бул да-
стан элдин табиятты жана анда-
гы тирүү жандыктарды сактоого 
ибарат (сабак) катары какшан-
ган улуу чакырыгы эле.

А¾ уулоо, салбуурун 
Аңчылык кыргыздардын ата-

бабасынан келе жаткан кесиби 
катары сакталып калган. Аң уу-
лоодо жаа, мылтык, капкан, ту-
зак пайдаланылат. Андан сырт-

Бугу-Эне. Сүрөтчү Мусабай 
уулу Майрамкулдун сүрөтү.
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Кыргыздардын 
тыйын эңмей улуттук 
оюну жигиттердин 
шамдагайлыгын, 
ыкчамдыгын, чапчаңдыгын 
талап кылат.
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кары, мүнүшкөрлөр, кушчулар: 
бүркүт, куш менен аң уулашып, 
аларга карышкыр, түлкү, коён, 
кекилик, чил жана башкаларды 
алдырышкан. Кыргыздар илгер-
тен бери тайган агытып, мер-
генчилик кылган. Эл ичинен та-
лыкпаган, көзгө атар мергендер 
чыккан. Аң уулоо менен кесип 
кылгандарды - мергенчи деп 
аташкан. Мергенчи - айылдагы 
эң кадырлуу адамдардан болгон. 
Айрым мергенчилер аң уулоо 
менен бир айылды баккан. 

Аңчылыктын эң мыктысы - 
ит агытып, куш салуу болгон. 
Бүркүт, ителги, куш кармоо, 
таптоо, салуу биздин элде эң жо-
горку деңгээлге жеткен. Түлкү, 
коёнго көбүнчө тайган менен 
аңчылык кылышкан. Күзүндө 
аңчылыкка мергенчилер топ-
тобу менен жөнөсө кыш, жаз, 
жай айларында бириндеп бар-
ган, анткени, жаз, жай учурунда 
аңдардын эркегине гана мер-
генчиликке чыгышкан. Бул кез-
де уядан жумуртка, ийинден төл 
алууга тыюу салынган, аңчылар 
бооз, төлдөп жаткан айбанат-
тарга тийген эмес. Бабаларыбыз 
өзүлөрү аңчылык кылган кай-
берендердин жашоо-шартын, 
жайытын, түнөгүн, алардын ка-
чан үйүгүшөөрүн жакшы бил-
ген. Мергенчилер ушундай жаг-
дайларды эске алып аңчылыгын 
кылган. 

Аркар, кулжа, текелерге 
аңчылык кылууда кээде ондон 
да көп киши чогуу чыгышкан. 
Анда жердин уусун билген 
мерген кийиктерди үркүтүүгө 
атайын кишилерди жиберген, 
аларды айдакчылар дешкен. Ал 
эми калгандары болсо, колдо-

руна мылтык алып ыңгайлуу 
жерлерде жашырынып, үрккөн 
кайберендерди алдынан тосуп 
атышкан. Алар тозоттогулар 
деп аталган. Аткан кийиктерди 
ууга барган кишилердин санына 
жараша улуулата тең бөлүшкөн. 
Аткан кишиге - башы, төшү, 
териси тийген. Кийиктердин 
боорун карын майына кошуп, 
туздап, чокко кактап бышырып 
жешкен. Ал эми теке атышса 
анын өтүн ичишкен. Текенин 
өтү адамга күч-кубат берет, да-
рылыгы бар деп эсептешкен. 
Кийиктин ичеги-карынын тай-
гандарга беришкен. 

Шыралга. Мергенден келе 
жатканда алдынан жолуккан-
дар «шыралга» сурашкан. Алар-
га кайберендин этинен сөзсүз 
бөлүшүп беришкен. Бербесе 
намыс, уят, кийинки аң уулоо-
до жолу болбой калат деп эсеп-
тешкен. Кээде аткан кайберен-
дин этин «шыралгага» таратып 
берип, үйүнө куру кол келген 
мергенчилер да болгон. 

Салбуурун. Кыргыз элинде 
илгертен айтылып келе жаткан 
«Жандоочу кийик аттырат» де-
ген макал бар. Узак убакытка со-
зулган аң уулоону салбырын же 
салбуурун деп атаган. Андагы 
жаасы, мылтыгы жок мергенчи-
лерге айдакчы болуп, жардамда-
шып жүргөндөрдү «салбуурун-
чу» деп коюшкан. Ууга бир аз 
эле киши чыкса, андагы айдакчы 
болуп жүргөндөрдү – «карасан-
чы» деп атаган. Кийик атып, аны 
бөлүштүргөндө карасанчылар-
дын шыбагасына сан тийген. 

Аң уулоодо пайдаланылган 
итти кыргыздар тайган деген. 
Аны күчүк кезинен сөөк, чий-

Умай-Эне балдардын 
колдоочусу. Балдарга 
жакшылык тилеп, бата 
бергенде «Умай-Эне 
колдосун деп айтылат».
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ки эт бербей, итке талатпай, эр 
жүрөк кылып кастарлап багыш-
кан. Тайгандардын кырааны 
жолборс, эң мыктысы кумайык 
деп аталган.

Аң уулоого бүркүт менен 
кушту да пайдаланышып, ба-
пестеп таптап асырашкан. 
Аңчылык кесип өспүрүмдөрдү 
атты чаап баратып жааны таа-
май атууга, ат үстүндө шамда-
гай жүрүүгө үйрөткөн. Мын-
дан сырткары, аңчылык менен 
бүтүндөй айылды багууга боло 
тургандыгын, ал үчүн жапайы 
аңдар менен илбээсиндердин 
«тилин билиш» керектигин, 
аңчылык үчүн атты абдан жак-
шы күтө билүүнүн зарылдыгын 
билишкен. А түпкү тегинде, 
мына ушунун баары жаш улан-
ды жоокер кылып тарбиялоого 
эбегейсиз таасир берген! 

бџркџт, кушчулар, 
мџнџшкўрлўр 

Алгыр куштарды аңчылыкка 
таптап үйрөткөн адис адамды 
кушчу (кушбеги) же мүнүшкөр 
деп аташат. 

Куш салып, аң уулоону ата-
бабаларыбыз илгертеден ке-
сип кылып келишкен. Алгыр 
куштар менен аңчылык кылуу, 
аларды тапка келтирүү туура-
луу кызыктуу уламыштар айты-
лат. Тээ илгери эле ата-бабала-
рыбыз жапайы жаныбарларга 
аңчылык кылышып, азык таап, 
терисинен кийим тигип кий-
ишкен. Ошентип, кыргыздар-
да бүркүтчүлүк, куш таптоо, 
аңчылык маданияты эң жогор-
ку орунда болгон. Бүркүтчүлөр 
бүркүттү сыртынан карап ту-
руп эле, анын кандай экенин 
жазбай баамдашкан 

Куштарды таптоодо атайын 
шарттарды түзүшкөн. Мисалга 
алсак: күн тийген жер, ичкен-
ге таза суу, кирингенге көлмө, 
конгонго туур (селкинчеги) 
даярдашкан.Куштун канат-куй-
руктарын дайыма жууп, тыр-
мактарын курчутуп турушкан. 
Кушка таза, жаңы жана улам ар 
түрдүү айбанаттын же куштун 
этин берип багышкан. Кушту 
күн сайын таптап машыктырыш-
кан. Ал үчүн куштун бутун узун 
боо менен байлап, көгүчкөндү 
кое берип, аны алдырып, ма-
шыктырып таптайт. 

Аска-зоолорду мекендеген 
бүр-күттөрдү, шамал менен тең 
жарышып учкан шумкар, ител-
ги, карчыга, жагалмай, ылаачын, 
кыргый, турумтай сыяктуу ал-
гыр куштарды тапка келтирүү 
эбегейсиз зор эмгекти, шыкту-
улукту жана чыдамкайлыкты та-
лап кылат. 

Алгыр кушка, бүркүткө атай-
ын боо даярдалат (чолок боо, 
куш боо, чалган боо, узун боо). 
Алгыр куштардын башына то-

Бүркүттүн карышкыр 
алуусу. 
Кыргыздар эзелтен 
бүркүттү таптап, илбээсин 
куштарга, коён ж. б. аңдарга 
салып, аңчылык кылып 
келишкен.

Ойсул-Ата. Сүрөтчү Мусабай 
уулу Майрамкулдун сүрөтү.
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мого кийгизилет. Томогону жем 
берерде жана кушту аңчылыкка 
кое бергенде чечишет. 

Кушту туурга кондурушат. 
Туур – бул бийиктиги 20-30 см 
болгон, куш конуучу жыгач 
жасалга. Бүркүттү машыкты-
рып таптоодо чырга (чучело) 
колдонулат. Түлкүнүн же су-
урдун терисинин ичине са-
ман толтуруп, аны нары-бери 
сүйрөп, бүркүткө алдырып, 
аны күн сайын ошентип ма-
шыктырышат. 

Тарыхчы Б.Солтоноев, тил-
чи– окумуштуулар Х.Карасаев 
менен К.Юдахиндин, улуу ма-
насчы С.Каралаевдин ж.б. автор-
лордун эмгектеринде илгерки 
кыргыз мүнүшкөрлөрү бүркүттү 
65 түргө бөлүп, алардын он то-
гузун эң кыраандар деп өзүнчө 
айырмалаганы белгиленет. 

Алгыр куштардын бири – 
ылаачын. Ал көп чоң эмес, 
канаттары узун, куйругу кууш, 
тумшугу курч куш. Тоолордогу 
жарлуу аскаларда уя салат. Ур-
гаачысы эркегинен чоңураак. 
Ылаачын кыраандыгы, алгыр-
лыгы жагынан айырмаланат. 
Жакшы тапталган ылаачын ар 
кандай илбээсиндерге тартын-
бай кол салат. Тоодак, куулар-
ды имерип келип аткан октой 
тийип, таамай тээп түшүрөт. 

Ителги - шумкарлар туку-
мундагы жырткыч куш. Де-
несинин узундугу 60 см., ка-
натын жайгандагы узундугу 
1,30 м чейин жетет. Жонунда 
боз, боорунда агала жүнү бар. 
Азиянын, Түндүк-Чыгыш Ев-
ропанын тоолорунда жана 
токойлордо, токойлуу талаа 

зоналарында жашайт. Кыргыз-
стандын бардык райондорун-
да кездешет. Уясын аскага са-
лат. Эки-төрт жумуртка тууйт. 
Майда чымчыктар менен азык-
танат. 

Кыргыздар эзелтен ителгини 
таптап, илбээсин куштарга, коён 
ж. б. аңдарга салып, аңчылык 
кылып келишкен. Ителги түз 
качырып, күү менен келип та-
амай тебет. Жакшы тапталган 
ителги жапайы каз, өрдөк, ке-
килик менен чилди, коёндорду 
жазбай алат. 

Шумкар - жүнү боз же ак 
чаар болгон куш. Боорунда 
темгилдери бар. Жону, канаты-
нын үстү каралжын. Аскаларга, 
бийик дарактардын башына уя 
салат. Каз, өрдөк, кекилик, чил, 
коендорду алат. 

Ителги шумкарды таптап 
салуу. Шумкар ителгиден та-
ралып, кээ чакта кыраандыгы 
жагынан туйгундан дагы ашып 
кетет. Шумкар топтуу тоо-
дак, куу, казды алууга жарайт. 
Ителги (шумкар) тегирмендин 
ташын сындыра тээптир деген 
эл ичинде аңыз бар. Аныгында 
кыраан шумкар бүркүттү жыга 
тебет. Түлкү алганы болот. Ко-
ёнду тепкенде башы жарылып 
кетет. 

Шумкар жөнүндө. Шумкар, 
ителги, ылаачындын кыраандары 
эч убакта азга ыраазы болбойт. 
Өлтүрө тээп, жүзү болсо да кы-
рып таштайт. Эң соңкусунда 
тепкенинин жанына түшүп от-
уруп, этинен тоё жеп тим болот. 
Жапайы ителги, шумкардын кы-
раандарын ээрчип, тамак жемек 
үчүн жүргөн көп болот. Шум-

Буудайык. «Куш төрөсү-
Будайык, ит төрөсү-
Кумайык» деп элибизде 
айтылат, башкача айтканда 
Будайыкты элибиз 
канаттууларды пири катары 
тутушкан.
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кар төмөндөгүдөй алты урукка 
бөлүнөт: 

•	 байпактуу шумкар
•	 күйкө шумкар 
•	 канды бүркөөр
•	 кара шумкар 
•	 ак шумкар 
•	 ителги 

Жагалмай - кара-көк түстүү 
келип, зыпылдап тез учат. Чым-
чыктарды топ-тобу менен ал-
дына салып айдап алат. Кый-
ынчылык менен тапка келет. 
Турумтай жагалмайдан бир аз 
чоңураак келип, абдан шам-
дагай болот. Анын эң кыраа-
ны куу кумпай деп аталат. Ал 
каз-өрдөктөрдү илет. Алгыр 
куштарды көргөндө жору, таз-
каралар корголоого жер таппай 
калышат.

Бүркүт
Бүркүт - жер бетинде кеңири 

тараган. Куйрук жүнү бозомук, 
туурасынан кеткен күрөң темгил-
дери бар, куйругунун учу карал-
жын. Канатынын узундугу 72 см. 

Бардык тоо кыркаларында би-
риндеп уялайт. Алардын жупта-
ры туруктуу болуп, отуруктуу 
жашашат. Деңиз деңгээлинен 
2000-3000 метр бийиктикте зо-
олордо жашайт. Уясын аска-зо-
олорго салат. Март, апрель айла-
рында бир-эки жумуртка тууп, 
ургаачысы басат. 45-50 күндөн 
кийин ак күп балапандары чыгат. 

Бүркүт бийик аска-зоолорго 
уя салып, тууп, балапан басып 
чыгарат. 

Бүркүттүн эркегинин сал-
магы төрт-беш килограмм, ур-
гаачысыныкы алты-жети ки-
лограмм болот. Салмагы сегиз 

Бүркүтчү бүркүттү колго 
кондурганда анын курч 
тырмактары өтүп кетпесин 
деп колго калың кайыштан 
тигилген мээлей киет.
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килограммдык бүркүттөр өтө 
сейрек учурайт. Бүркүт эки ка-
натын жайганда үч метрге чей-
ин жетет. 

Бүркүтчү ат минип аңчы-
лыкка чыкканда бүркүттү бал-
дакка кондуруп, балдакты мин-
ген атынын ээрине такап жүрөт. 
Буркүтчүнүн мингени бүркүттү 
колго кондуруп жүрүүгө көн-
гөн жоош, карылуу, шайдоот ат 
болот. 

Негизинен бүркүттү бий-
иктен салат. Бийиктен бүркүт 
төмөн карай күүлөнүп жак-
шы учат жана качкан аң даана 
көрүнөт. Бүркүттүн көзү өтө 
курч болот. Бүркүтчү көрбөгөн 
7-8 км алыстагы аңды бүркүт 
көрөт. Бирок аңга салганга кел-
генде бүркүт чукул арадан кое 
берилет, эң алыс болгондо бул 
аралык бир чакырымга чейин 
жетет. 

Бүркүт таптоо. «Бүркүт 
салсаң Алтайдын кызыл түл-
күсүн кийерсиң, карчыга 
салсаң калжаңдап, каңкайып 
басып жүрөөрсүң, жазга жа-
кын калганда атыңдын башын 
мүлжүүрсүң» деген накыл сөз 
бар. Бүркүт бирдин айы же 
жалган курандын аралыгын-
да (январь-февраль айларын-
да) үйүгүшөт. Бир-экиден ар-
тык туубайт. Апрель-майда 
жумурткадан чыгат, май-июнда 
канат-куйругу чыгат. Жайдын 
ортосунда бүркүт балапанын 
учурат. Балапан чагында атасы 
алып келген жемин энесине бе-
рип, аны энеси баласына берет 
да, өзү уясына жакын барбастан 
обочо отурат. 

Бүркүттү үйрөтүп алыш үчүн 
аны балапан кезинде, жетилип 

учаарына аз калганда уясынан 
алат же учуп жүргөн бүркүттү 
торго кармап колго үйрөтүп 
таптайт. Алгыр кушту, бүркүттү 
тор жайып кармаган кишини 
«саятчы» дейт. Уядан алынганы 
«уя бүркүт», «уя бала» же «кол 
бала», торго кармалганы «тор 
бүркүт» деп аталат. Бүркүттү 
колго үйрөтүп таптай баштаган-
да бутуна жалпак кайыштан боо 
тагып, башына томого кийгизип 
кондурат. Жалаң бүркүт таптап, 
аң уулаган киши «бүркүтчү» 
деп аталат. Бүркүт отурган туур 
жыгачтан үч буттуу болуп ча-
былып, үстүнө кийиз капталат. 
Туурду тоо текенин мүйүзүнөн 
да жасашат. Бүркүтчү бүркүттү 
колго кондурганда анын курч 
тырмактары өтүп кетпесин деп 
колго калың кайыштан тигил-
ген мээлей киет. 

Бүркүттүн жашы: 
•	 Балапан. 
•	 Бала бүркүт - бир жылдык. 
•	 Бозум же Бозум түлөк - эки 

жаш. 
•	 Таш түлөк - үч жаш. 
•	 Кум түлөк - төрт жаш. 
•	 Ым түлөк - беш жаш. 
•	 Барчын - алты жаш. 

Андан ары экинчи барчын 
(жети жаш), үчүнчү барчын (се-
гиз жаш) деп уланып кете берет. 
Бүркүт 100 жашка чейин жа-
шаганы белгилүү, колго 20-30 
жылга чейин кармап, анан кое 
беришет. 

Бүркүт сыны. Кырааны-ка-
наты сары, жүнү тегерек, буту 
ич жагына ийри, көзү ак, буту 
ичке, балтырына тутам батпайт. 
Буту көк, тумшугу көк, көзү 
чуңкул, ургаачысынан айыр-
масы билинбейт. Бүркүт уядан 

Шумкар ителгиден таралып, 
кээ чакта кыраандыгы 
жагынан туйгундан дагы 
ашып кетет.
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алынса, ал шаңшычаак болот. 
Торго түшкөнү шаңшыбайт. 

Бүркүттүн экинчи түрлүү 
сыны: көзү чоң, жүндүү, өзү да 
чоң, ийиндүү, көкүрөгү кең, 
мойну сары, жүнүнө кыроо 
турбайт. Куйругу узун, жүнү 
шоодурак, аркасында ак жүнү 
болот. Жемсөөдө он чакты кы-
зыл жүнү бар. Көзү кызгылтым, 
кабагы бийик, көзүнүн чарасы 
кең, көзү кызыл, шыйрагы ичке, 
саны жоон, шыйрак жүнү кы-
зыл, көзүнүн ичинен буу чыгып 
турат. Көк тумшук, көк аяк, тум-
шугу узун, төш сөөгү миздүү 
жана кырлуу болот. Учуп бара 
жатканда бүркүттүн кыраан же 
начар экенин билген сынчылар 
болгон. 

Кол бала менен торго түшкөн 
бүркүттүн табы бирдей болот. 
Жалтанбаган, коркпогон баа-
тыр бүркүт көбүнчө уя баладан 
(кол бала) чыгат. Кара түлкүнү 
бала бүркүт алат. Тор бүркүтү 
кайпактап чыга берет. 

Табы: бүркүттү он күндө эт 
менен семиртип, кайтарганда 
этти жууп, ак жем кылып бе-
рип, өпкө берип коё (кыл) бе-
рип, балтыр эти балкылдаганда 
он беш күндөн бир айга чейин 
салууга болот. Ысык жерге кой-
бостон, салкында асырайт. Чырга 
(түлкүнүн терисинен жасалган 
кеп) менен үндөккө келтирет. 

Түлөтүү. Абдан арыктатып, 
жилигин үзүүгө жакындатып, 
кайтадан жакшы семирткенде 
таза түлөйт. Кыраан эмес, бай-
лооч жаман бүркүт болсо да түн 
ичинде жанына карышкыр жо-
лотбойт. Эч убакта бүркүттү то-
могосуз койбойт. Маңка болот, 
айыкканы аз болот. 

Жеми: түлөк бүркүттү бир 
жарым айда салууга болот. Тап-
таганда ар үчүнчү күндө эртең 
менен жаш этти сууга салып, 
кирин кетирип, катуу кылбай, 
жумшатып берет (муну ак жем 
дейт). Жылкы, кой, коён, кеки-
лик - ушул төртөөнөн башка 
эт берилбейт. Жылкы эти өтө 
пайдалуу болот. Бүркүт ооруп 
калса жылкынын жаш этин бе-
рет. Бүркүт семизирээк болсо 
көп оорубайт жана алуу жагы 
жакшы болот. 

Бүркүттүн түрлөрү 
Ала-Тоонун ак ийин (же 

Оролмо тоонун ак ийин.) 
Кыраан бүркүттүн түрү. Ку-

лун-тайларга кол салат. Эки ий-
нинде чоң ак жүндөрү болот. 
Адам жетпеген аска-зоолорго 
уя салып, балапан басып чыга-
рышат. 

Алайдын ак (же ала) көзү 
Алгыр бүркүттүн бир түрү. 

Көздөрү эчкинин көзүндөй 

Ителги тегирмендин ташын 
сындыра тээптир деген эл 
ичинде аңыз бар. Аныгында 
кыраан шумкар бүркүттү 
жыга тебет. Түлкү алганы 
болот. Коёнду тепкенде 
башы жарылып кетет 
дешет.
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кыткыл-кыткыл тартып турат, 
жүндүү, саяндуу жана тыбыттуу 
келет. 

Аркалыктын бүркүтү 
Кыраан бүркүттүн түрүнө 

кирет. 
Баатыр дордок (же дордоң) 
Тумшугу ичин көздөй имери-

лип оркойгон алгыр бүркүттүн 
түрү. 

Баатыр кашка 
Башында кашкасы бар, алгыр 

бүркүттүн бир түрү. 
Бай кашка 
Кыраан бүркүттүн түрү. 
Куу кашка 
Кыраан бүркүттүн түрү. «Ба-

атыр кашка», «Байкашка», «Куу 
кашка», башында кашкасы бар 
бүркүттөрдүн өзүнчө тобу). 

Бай коңур. Коңур мырза. 
Коңур чегир

Бул үч бүркүт бир тукумдагы 
эң алгыр бүркүттөр. (Кыргыздын 
мифологиясында алгыр куштар-
дын колдоочусу «Чегир баян» 
деп аталат.) 

Бай чегир (же Май чегир) 
Жүнү узун, үрпөк баш туур-

да жана колдо тынч отурган ал-
гыр бүркүт. Мүнүшкөрлөр бул 
бүркүттү кирешелүү деп эсеп-
тешет. Илгерки ишеним боюн-
ча Бай чегирге аң алдырбай эле, 
үйдөгү туурга отургузуп койсо 
өзүнөн-өзү киреше түшүп турган. 

Куу чегир 
Өтө кыраан, бир сырдуу 

жана ачуулуу бүркүт. Бирок 
муну мүнүшкөрдүн мүнүшкөрү 
гана тапка келтирип салган. 
Эгер аңды ала албай калса, кай-
ра ээсине кол салчу экен. Эски 
бүркүтчүлөрдүн ишенимиңде 
Куу чегир отурган туур, кондур-

ган мээлей дайыма куурап турат 
жана ээсине, анын үй- бүлөсүнө 
зыян алып келет деп бул бүркүттү 
таптап, салгандар чанда учура-
ган. Май чегир менен Куу чегир 
бир тукумдан болушат. 

Бака баш кыраан бүркүттүн 
бир түрү. 

Берен 
Бүркүттүн эң алгыр түрү, 

өздөрүнчө төмөнкү түрчөлөргө 
бөлүнөт: 
а). Баш берен. Кыраан бүркүт. 
б). Берметтүү берен. Тырма-

гында муунак-муунак шакек-
челери болот. Бул да кыраан. 

в). Орто берен. Кыраан бүркүт. 
г). Көк камчы берен. Өтө учкул, 

канат-куйруктары, жүндөрү 
учтуу, кайраттуу келет. 
Түлкү ж.б. аңдарды алыстан 
"теминип, камчыланып", ка-
натын сабап барып алат. 
Бөксөнүн аласы 
Кыраан бүркүттүн бир түрү. 
Үч ала 
Өңү-түсү агала алгыр бүркүт. 

Сейрек кездешет. «Агала бар-
чын тынарым, алгыр бүркүт кы-
рааным» деп айтылат. 

Жанбоз (же Жанпоз) 
Жүнү эжигейдей сары. Ка-

нат-куйругу жана боо тагары 
кыска, тууралжын, балтыры 
жоон, уурту салаңдаган, көзү 
кызыл, мойну узун жана колго 
оңой конуучу алгыр бүркүт. 

Келтебоз (же Келебоз) 
Келбети негизинен Жан-

боздукуна окшош. Айырмасы 
Келтебоздун канат-куйругу 
бир аз кыскараак, өңү коңур 
боз, жар кабак болот. «Келтебоз 
салсаң кеңирсиң, Жанбоз алсаң 
жарырсың» деп ата-бабалар айт-

Бүркүттүн сыны: көзү 
чоң, жүндүү, өзү да чоң, 
ийиндүү, көкүрөгү кең, 
мойну сары, жүнүнө кыроо 
турбайт. Куйругу узун, жүнү 
шоодурак, аркасында ак 
жүнү болот.
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кан. Экөө тең кийиктерге тай-
манбай кол салышат. 

Чөл бүркүтү (орусчасы 
«Степной орел») 

Эки мурусу калың, жүнү 
көбүнчө саргыч, сырткы жүнү 
терек жалбырак, көзү чекир, 
буту көк, шадылуу, көкүрөгү 
жагдайыңкы, жоон, көчүгү 
шыймыгый, тумшугу көк, тыр-
магы узун болот. Кандай гана 
болбосун жогдорлуу бүркүт 
кыраан болот. Жогдордун учу 
ичке, андан аркы учу жазы бол-
со кыраан ушул! 

Жоон билек 
Балтыры, боо тагары жоон 

илгир бүркүттүн бир түрү. 
Жылан кез 
Анча алгыр эмес. Түлкүлүк 

алы бар. Башы-көзү жыланды-
кына окшоп көрүнөт. 

Иби кыз 
«Карала таштын Иби кыз, 

табын тапсаң күндө кыз, таба 
албасаң мээлейиңди алып 
көчүгүңдү кыс»,- деп илгерки 
мүнүшкөрлөр айтчу экен. 

Атактуу алгыр бүркүт 
Тумшугу, буттары, канат-

куйругу көгүш тартып турат. 
Көрүнгөн айбандарга жулун-
ган, өтө өжөр, өлүмдөн кайра 
тартпаган бүркүт. Айрым маа-
лыматтарда Индиядан Гинди-
куш, Памир тоолору аркылуу 
учуп келет. Мунун дагы бир аты 
«Бөрүчү». 

Карачык 
Башка бүркүттөргө салыш-

тырмалуу олбурлуу, көлөмдүү 
жана мүнөзү ачуулуу, өңү кап-
кара, жүнү кайраттуу. Жел-
кесиндеги узун тал жүндөрү 
аркасына чейин жетип турат. 
«Карачыкты аң уулоого алып 
чыксаң, томогоңду ала чык», деп 
айтылат. Илгери ууга чыкканда 
бул бүркүткө томогону көп кат-
пай көзүн ачык алып жүрүшкөн. 
Карачыкты тапка келтирүү кый-
ыныраак, анткени менен өтө 
кыраан, карышкырга жана тоо-
догу кийиктерге тайманбай кол 
салып алат. Качырган аңды жаза 
кетирбей алып, ээси олжолорду 
(түлкү ж.б.) канжыгасына бай-
лана берет. Ошондуктан «Кан-
жыгалуу кара сеңсел» деп аталат. 
Бүркүт, куштарда 12 тал куйрук 
болсо, бул бүркүттүн түрүндө 
кошумча он үчүнчү ичке тал 
куйрук өсүп турат. 

Канжыгалуу кара кер 
Түлкү алуучу бүркүт. Ка-

натынын алдында эки тал жүн 
узун-кыска болуп кадимки кан-
жыгадай көрүнөт. 

Көрөгөндүү кара көз 
Акылдуу кыраан бүркүт. «Аң 

качсын, анан алам»,- деп турат. 
Көрөгөндүү (алдырбас, мант 
берген, жазгырган) түлкүлөрдү 
жаза кетирбей алат. 

Бүркүт бийик аска-зоолорго 
уя салып, тууп, балапан 
басып чыгарат.
Бүркүттүн эркегинин 
салмагы төрт-беш 
килограмм, ургаачысыныкы 
алты-жети килограмм 
болот. Бүркүт эки канатын 
жайганда үч метрге чейин 
жетет.
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Кер чагыр 
Узун бойлуу, канатынын 

мүрүлөрү калың, жар кабак, жы-
лан баш жана көзү кер кыраан 
бүркүттүн түрү.

Молор 
Жем басары узун, тумшу-

гунун учу өтө курч, маңдайы 
кашка, башы томолок, моло сы-
яктуу алгыр бүркүт. Өңү күрөң 
саргыч, маалыматтарга таянсак 
Ат-Башынын Босого жайлоо-
сундагы Ош-Талдын аска-зоока-
ларында уя салып, балапан басып 
чыгарышат. Бүркүттөрдүн эң 
зору, кырааны. Канат-куйругу 
узун, жайык (канатын жайганда 
эки метрден ашат), кайраттуу, 
катуу жана тыбыттуу келет. Бут-
тары жоон, чеңгели шадылуу, 
тырмактары курч, көздөрү та-
былгынын чогундай кыпкызыл 
болот. Өтө сейрек кездешет, 
оңой менен колго түшпөйт. 
Эски мүнүшкөрлөрдүн айтуу-
сунда бийик тоолордогу ак кар, 
көк музга уя салып чын алателек 
болуп кар кете баштаганда ба-
лапандарын басып чыгарат. Су-
уктан, таноосунан кайчылашып 
чыгып турган узун муруттары-
на муз тоңуп турат. Силкинип, 
кагынганда катуу, кайраттуу 
канат-куйругунан чыккан кал-
дыраган, шалдыраган үндөн жа-
кын жердеги кийиктер чочуп 
дыр коюшчу экен, эгер колго 
үйрөтүлгөнү болсо, мындай 
шуудурттаган катуу үндөн ко-
роодогу койлор, желедеги жыл-
кылар үркчү дешет. Андыктан 
бул бүркүт «Калдыр канат, муз 
мурут» деп аталат. Эчки-теке, 
аркар-кулжаларды бөктөрүп 
зоодон-зоого, кырдан-кырга 
көтөрүп учуп балапандарына 

алып барып берет деген аңыз 
кептер айтылат. Кыялы чатак, 
жаңжалдуу бүркүт. Табына 
келтирип таптасаң карышкыр, 
түлкү ж.б. аңдарды алган кыра-
андардын бири. Эгер табынан 
тайсаң, ээси менен кармашып, 
короодогу кой-козуга кол салып, 
жанына шимшип барган итти 
алып жейт. 

Ормо жарма 
Төкөөрү абдан курч, алган 

аңын бат эле мойсоп, жеп жи-
берген илгир бүркүттүн бир 
түрү. 

Сары (же Сарала) 
Анча алгыр эмес. 
Шашкалаң сары 
Аңды көргөндө, колдон коё 

бергиче талпынып, шашкалактап 
жиберет. Айрым билермандар 
аны кыраан бүркүттөрдүн ката-
рына кошсо, башкалары алгыр-
лыгы анча эмес деп эсептешет. 

Сары үңкүй 
Өңү жана көзү сары, балты-

ры өтө жоон, сейрек кездешчү, 
эң кыраан бүркүттүн бир түрү. 
(Биздин пикирибизде «Сары», 
«Шашкалаң сары», «Сары 
уңкуй» сары түсү менен айыр-
маланган бүркүттөрдүн өзүнчө 
тобу). Башка бүркүттөргө ка-
раганда манжаларындагы ша-
кекчелери арбын болот (шакек-
челери үч же андан ашык болсо 
кыраандыктын белгиси). 

Сыргак 
Эң кыраан бүркүттүн бир 

түрү. Өңү-түсү кара, кабагы 
бийик, көздөрү кара тегерек 
жана тумшугу узун, ороктой 
ийилип курч болот. Жогдор 
жүндөрү узун, ичке, саңоор, 
боор жүндөрүнүн учтары ак 
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чаар болуп кооз көрүнөт. Өз ара 
төмөнкү түрчөлөргө бөлүнөт: 
а).  Баш сыргак. Кыраан бүркүт. 
б).  Жан сыргак. Кыраан бүркүт. 
в).  Желбегей сыргак. Эки кана-

тын кое берип денесин ты-
кан алып жүрбөгөн кыраан 
бүркүт. 

г). Желдүү сыргак. Таноо-
сундагы жырыгынан тили 
көрүнуп туруучу, тырма-
гында шакек сыяктуу мууна-
гы бар кыраандын бири. 

д). Кыл сыргак. Саңоорунда 
кыл сыяктуу эки ача улугу 
болот. Бул да кыраан. 

е). Сөөк сыргак. Сыргактардын 
эң кырааны. 

ж). Сын сыргак. Төкөөрүндө 
сым сыяктуу муунак-муунак 
кобулу бар кыраан бүркүт. 

з). Аяк сыргак. Сыргактар-
дын эң начары, алгыр эмес 
бүркүт. 

Too карасы (же Чокунун ка-
расы) 

Балтыры жоон, өңү кара ал-
гыр бүркүттүн бир түрү. 

Tөө комдот (же Баш койкоң 
төө комдот) 

Аң уулоого чыкканда төөнүн 
жүгүн табат. Андыктан «Төө 
комдот» деп аталат. Бүркүттүн 
зору, илгири. Ал аңды ителги-
дей тебет, төкөөрү курч, катуу 
болот, тепкендери соо калбайт. 

Чөгөөл Алгыр бүркүттүн 
түрүнө кирет. 

Чөл Сары 
Көзү кызыл, өңү саргыч же 

саргыч боз, буттары балапанды-
кындай сары, балтыры, боо та-
гары жоон, кыска алгыр бүркүт. 
Бул да чөлдү байырлайт. Түлкү, 

коён, суур гана эмес жейрен, 
эликтерди алып жейт. 

Иленин чөлү 
Кыраан бүркүт. Карышкыр, 

кийиктерге кол салып, алат деп 
айтылат. (Биздин пикирибизде 
бүркүттүн аталышы Казакстан-
дагы «Иле» дарыясы менен бай-
ланыштуу. Бул бүркүт «Иле» 
дарыясы аккан талаа-чөл тарап-
тап учуп келгендиктен «Иленин 
чөлү» деп аталат.) 

Ышкынчы 
Эң начар, кичинекей 

бүркүттүн түрү. Ышкындын 
башын эңип жейт. Айрым 
мүнүшкөрлөрдүн айтуусунда 
кадимкидей чөп да жейт экен. 
Чычкан аңдып, жору-кузгун-
дардан тарп талашат. 

Байлооч бүркүт 
Эч нерсе ала албаган жерди-

ги начар бүркүт. Мындай начар-
лар бардык бүркүттүн түрүнөн 
чыгат. Башка жапайы бүркүттү 
кармоо үчүн тордун ичине 
«жем» таштап байлоочту же-
тер-жетпес кылып байлап коёт. 
Ошондуктан «Байлооч бүркүт» 
деп коюшат. 

Суу бүркүтү 
Ала-Тоо жергесинде уя са-

лып, балапан басып чыгарышат. 
Кыргызстандын Ысык-Көлү 
менен Чүй өрөөнүнө «Ак куй-
рук суу бүркүтү» жана «Узун 
куйрук суу бүркүтү» (кичирэ-
эк болот) октябрдын аягында 
учуп келишип, суудан балык 
жана суу куштарын алып жеп, 
кыштан чыгып апрелде кайра 
учуп кетишет. Аң уулоого жа-
рабайт. 
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ТАЙГАН 
Илгери кыргыздын мерген-

чилери тайган, бүркүт жана 
башка алгыр куштары менен 
эки-үч айлап аңчылыкка чы-
гышкан. Мергенчилер жапайы 
жаныбарларды ашыкча кырган 
эмес. Айбанаттар төлдөп жат-
кан мезгилде ууга чыгышпаган, 
жетиле элек жаш айбанаттар ме-
нен төл эмизген ургаачыларына 
тийбеген. 

Кыргыз аңчылары илгертен 
тайган менен бүркүттү бирге 
аң улоого алып чыгышкан. Алар 
бири-бирине тоскоол болбо-
стон, бири алалбай калган аңды 
экинчиси алган. Асмандан ка-
чырган бүркүттөн жашырынып 
бадалга же буйткага кире качкан 
аңды тайгандар тиштеген. Амал 
колдонуп, бүркүткө алдыр-
бай буйтап мант берип кеткен 
түлкүнү тайгандар алган. Өткөн 

замандарда илбирс, карышкыр, 
чөө алган, аска-зоолордо кий-
ик тиштеген кыраан тайгандар 
болгон. 

Биздин жерибиздин шар-
тында негизинен суур, түлкү, 
карышкыр, суусар, кундуздун аң 
терилери даярдалган. Мерген-
чилер айбанаттарды мылтык ме-
нен атып, капканга кармагандан 
тышкары, тайган, бүркүткө да 
алдырышкан. Маселен, түлкүнү 
мылтык менен атып, капканга 
түшүргөнгө караганда тайган, 
бүркүткө алдырган оңой да, на-
тыйжалуу да болгон. Кийинки 
убактарда каражаттын тартыш-
тыгына байланыштуу, тайган, 
бүркүт жана башка алгыр куш-
тар менен аң уулоочулук өнөрү 
маанисин жогото баштаган. 
Тайган кармаган аңчылар улам 
азайып, алардын жолун ула-
ган жаштар чанда учурап кал-
ды. Кыргыздын кийинки аңчы, 

Тайган. Сүрөтчү Мусабай 
уулу Майрамкулдун сүрөтү.

Тайгандардын жарышы.
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малчылары канча кылымдардан 
бери ата-бабалары асырап ке-
лишкен тайган, дөбөттөрдүн 
ордуна башка иттерди багып ка-
лышкан. 

Тайган – эң эзелки аңчы ит-
тин тукуму. Анын жаралыш та-
рыхы тээ байыркы доорлорго 
барып такалат. Айтсак, биздин 
заманга чейинки бир миң жыл-
дыктан тартып биздин заман-
дын 7-8- кылымдарына чейинки 
Саймалуу-Таш, Кочкор, Ысык-
Көл, Талас, Алай, Сармыш-Сай 
ж.б. аймактардагы аска-таш 
беттериндеги петроглифтер-
ден аңчылардын тайгандар ме-
нен тоо-текелерге, аркар-кул-

жаларга аң уулоого чыккан 
сүрөттөрүн көрүүгө болот. 
1974-жылы археологдор Чүй 
өрөөнүндөгү Ысык-Ата капчы-
гайына жакын жайгашкан Ка-
рагай-Булактагы мүрзө-дөбөнү 
казышканда үч иттин скелети 
чыккан. Бул сөөктөр тайган ти-
биндеги аңчы иттерге таандык 
экени такталган. Келтирил-
ген далилдер кыргыз тайганы 
Ала-Тоо аймагында байыркы 
заманда эле жашагандыгын ай-
кын көрсөтүп турат. Элибизде 
эзелтен «ит төрөсү – Кумайык, 
куш төрөсү - Буудайык», - деп 
айтылып келген. Уламышта тай-
гандын кырааны Кумайык деп 
аталып, ал жору-кумайдын жу-
мурткасынан жаралат.

2007–жылы басылып чыккан 
«Кыргыз тайганы» деген китеп-
тин автору З. Карымшактегин 
төмөнкүдөй маалыматтарды кал-
тырган «...Нукура кыргыз тайга-
ны эчен замандан бери табигый 
тандалуунун жана элдик селек-
циянын натыйжасында бийик 
тоого, ак кар, көк музга, жалама 
тик беттерге, шагыл-ташы ку-
юлган боорлорго, аска ташка 
жана талаа-түзгө ылайыкташкан, 
өйдө-ылдый учкан куштай зы-
пылдап жүгүргөн аңчы ит болуп 
жаралган. Тайгандын мүчөсүндө 
ашыкча эс нерсе жок, сындуу, 
кыймылы элпек, жүрүшү жеңил, 
денеси чымыр, чыйрак болуп сы-
пайы, пейили ток, акылдуу ошо-
ну менен катар кыраакы, кыраан, 
сүрдүү тайбас болот. 

Алгыр тайгандар ууга чык-
канда эсинин асты жагында же-
ле-жорто, жойлой жүрүп, аңды 
алыстан байкап, аярлап басып, 
алдыртан аңдып, атырыла чур-
кап, карышкыр, түлкү, чөө, суур, 

Тайгандын күчүгү.
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кашкулак, доңуз, элик алып, кий-
икти жарга камап же тосоттогу 
мергенчилерге айдап берет. 

Кыргыз эли илгертеден 
өрүшүндөгү төрт түлүк малына 
кол салып зыянга учуратып кел-
ген карышкырга тайган, дөбөт, 
бүркүттөр менен ууга чыгып 
келишкендигин билебиз. Ка-
рышкыр бир түндө жети суу 
кечет деп айтылат. Карышкыр 
«жем» издеп «бөрү желишке» 
салып бир түндө 60-70 км чей-
инки аралыкты тынбай чуркап 
өтөт экен. Тажрыйбалуу мер-
генчилер карышкырдын жүргөн 
жолун, жатагын жакшы билет 
жана ага аңчылык кылууда ар 
кыл айла-амалдарды колдону-
шат. Карышкырга иттин сырт-
таны гана барып кол салат. Кыр-
гыз тайганынын артыкчылыгы 
жана асылдыгы - карышкырдан 
кайра тартпас тайбастыгында. 
Taйган ар дайым «кашабаң» ме-
нен кармашып, каршылашып 
келгендиктен, анын канындагы 
кыраандык сапат кылымдар бою 
калыптанып жаралган. 

Тайган карышкырга бой алы-
шып барбай, амал менен алат. 
Илгертен эле тайгандын көркү 
айдакта дейт. Бири-бирине 
үйүр алып машыккан эки тай-
ганды ээси айдактаганда, кач-
кан карышкырды бат эле куйрук 
улаш кууп жетип, эки жагынан 
жандай чуркашат. Адегенде ка-
рышкырдын бир капталындагы 
тайган астыга өтүп тап берет. 
Карышкыр аны көздөй бурул-
ганда, экинчи капталындагы, 
арттагы тайган карышкырдын 
арткы бутунун толорсугун буй-
дамга келтирбей шамдагайлык 
менен кырча тиштеп, октос бе-

рип чыга берет. Карышкыр бу-
рулуп айбат көрсөткөндө, аркы-
нысы башка толорсугун бурдап, 
бир булкуу менен жулуп кетип, 
бура бастырбай салат. Карыш-
кыр чуркай албай же соксоюп 
отуруп калганда тайгандардын 
улам бири келип алкымын жара 
тартып, борбуйлап айласын ке-
тирип, ээси жетип келип атып 
же чаап алгыча ооз омурткасы-
нан тиштеп шилилеп же кекир-
тектеп олтуруп таштаган учур-
лар да кездешкен. Алар жапайы 
доңузду да ушул сыяктуу амал 
менен алат.... 

...Кыргыз тайганы асман ти-
реген тоолордогу аркар-кулжа, 
эчки-текелерге ууга чыгууга 
көнүккөн, тулку бою менен 
колу-бутунун түзүлүшү, узун 
калың жүнү аска-ташка, калың 
кар, тайгак музга ылайыкташ-
кан аңчы ит болуп жаралган. 
Аңчылар тайганды кийикке сал-
ганда жетелеп барып агытыш-
кан. Тайгандар кийикти жарга 
камап же тосоттогу мергенчи-
лерге кууп үркүтүп айдап бе-
рет. Too теке, кулжаларды кууп 

Табигый чөйрөдө жашоо 
тайгандар үчүн өтө манилүү.
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жетип, чандырын жара тартып, 
толорсуктан, борбуйдан бурдап 
токтоткон же болбосо кекир-
тектен тиштеп жыккан кыраан 
тайгандар болот. 

...Азыркы учурда багылып 
жаткан тайгандардын баары 
сымбаты (экстерьер) боюнча 
стандартка туура келген тукум-
дагы тайгандар деп айтуу кыйын 
болуп турат. Себеби алардын 
тукумун сактоо иштери биз-
дин өлкөдө тиешелүү деңгээлде 
жүрбөй келген. 

Кинолог-эксперттердин та-
лабы боюнча, беш муунга чей-
ин башка иттин каны кошул-
баган иттердин тукуму таза 
кандуу болуп эсептелет. Башка-
ча айтканда, бөлөк иттин каны 
1/64 бөлүгүнөн ашпоого тий-
иш. Эгер иттин канынын 1/32 
бөлүгүн бөлөк тукумдагы иттин 
каны түзсө ал, шарттуу түрдө 
гана таза кандуу ит деп тааны-
лат. Такталбаган маалыматтар 
боюнча, республикада тайган-
дардын саны 1000 ашык деген 
божомол бар. Кыргызстандын 
Ысык-Көл, Нарын, Чүй жана 
Талас аймактарын кыдырып, 
тайгандардын так эсебин алууга 
аракет жасашкан Акунов Алмаз-
бек менен Асаналиев Майрам-
кул сымбаты боюнча тукумдун 
стандартына жооп берген нуку-
ра кыргыз тайгандарынын саны 
болгону 40-50гө чамалап бараа-
рын белгилешет. 

XX кылымдын башында 
кыргыздардын арасынан та-
рыхта биринчи болуп тайган-
дын сын-сыпатын (айрым так 
эместиктерге карабай), кыра-
андыгын сүрөттөп, кагаз бети-
не түшүргөн Белек Солтоной 

уулу болгон. 1938-54-жылдар-
дын аралыгында мергенчи Т. 
Цагараев менен кинолог И. 
М. Гончаров экөө жыл сайын 
тайгандардын кароо-сынакта-
рын өткөрүп, тайганчыларга 
кеңештерин, айтып кыргыз тай-
ганынын сакталышы үчүн кам 
көрүшкөн. 

1953-жылы Ж. И. Шерешев-
ский Москвадан жарык көргөн 
борзыйлар менен мергенчилик-
ке чыгуу жөнүндөгү китебинде 
тайганды сүрөттөп жазган ма-
алыматтар бap. 1964-жылы ки-
нолог-эксперт С. А. Минюхин 
Кыргызстанга келип, кинолог 
В. И. Казанскийдин жардамы 
менен биринчи жолу илимий 
түрдө тайгандын стандартын 
түзүп чыгат. В. И. Казанский 
кийин өз алдынча тайганды сы-
паттап, мүнөздөмө берип жаз-
ган. Улам барган сайын тайганга 
кызыгуу күчөп, Н. Н. Марканов 
ж. б. кинолог-адистер ар кан-
дай басма сөз беттерине кыргыз 
тайганы жөнүндө жазып, маа-
лыматтарды беришкен. Кыргыз 
элинин сыймыгы, улуу манасчы 
С. Каралаев да кыргыз тайганын 
барктаган адам болгон. Эчен 
замандын элегинен өтүп, ушул 
убакка жеткен кыргыз тайга-
нынын биз билген таржымалы 
мына ушундай! [34] 

Кыргыз дѳбѳт 
Кыргыз дөбөтүнүн түпкү 

теги Тибет догу экендиги та-
лашсыз десек болот. Тибетке 
жакын көчүп жүргөн кыргыз 
уруулары Тибет догунун мыкты 
сапаттарын баалап, аны багып 
алышып, акырындык менен эл 
арасына таратышкан. 
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Кыргыз дөбөтү түпкү теги-
нин эң жакшы сапаттарын жо-
готпой, денеси зор, башы чоң, 
көкүрөгү кенен, буттары жоон, 
барак жүндүү, жүрөктүү ит бол-
гон. Эчен замандан бери көк 
жал карышкыр менен карма-
шуунун ныйжасында дөбөттүн 
канында бөрүгө каршы тайба-
стык айбаты, ашкан кыраандык 
сапат пайда болуп, «Бөрүбасар» 
деген атка татыган. Дөбөт коро-
ого кол салган бөрүгө акырын 
бөгүп, аңдып барып, бетме-бет 
чыгып, бой тирешип, борбуй-
лашып, азуулашып, алышып, 
шилилеп, ооз омурткасынан 
тиштеп, кекиртектеп өлтүргөн. 
Илгери алгыр дөбөтү бар айыл-
дын короосуна бөрү жологон 
эмес. 

Сырттан, сак кулак дөбөттөр 
кеч киргенде сак-сактап айыл 
четиндеги дөбөгө комдонуп 
жатып, же чарк айланып үрүп, 
ууру-бөрүнү мал-жанга жоло-
тушчу эмес. Түнкүсүн короо 
кайтарып, күндүзү кой айдап, 
койчунун жакын жардамчысы 
болгон. 

Жылкы, сынчы, саяпкер, 
тулпар 

Жылкы - сыңар туяктуу жа-
ныбар. Беш түлүктүн Камбар-
Атасы, жарыктык - жоого бир 
барган, жоону сайса, бир сай-
ган, адамзаттын жан жолдошу, 
душманга алдырбаган, ай тала-
ада, ээсин ара жолдо калтыр-
баган, ээр качкылык кылбаган, 
ээсин маанектеген, душманды 
алдын ала сезген, чокуранып ээ-
син ойготкон, айрым жерлерде 
коендон жапыз, үстүндөгүсүн 
кыргыйдан илгич кылган асыл 

мал. Жылкы быштысында бы-
чылат. Жылкы семизи жалынан 
билинет. 

Анын жаңы туулганы-кулун, 
жарым жашы-жабагы, (ургаа-
чы жабагы, эркек жабагы), бир 
жашы-тай, ургаачысы-тай бай-
тал, бир жарым жашы-кунан 
чыкма, эки жарым жашы-быш-
ты чыкма деп айтыла берет. Бул 
башка малдарга да тиешелүү бо-
лот. Ургаачысы эки жашаары-
кунан байтал, үч жашаары-быш-
ты байтал деп аталат. 

Адатта, ургаачысы бышты-
сында тууйт. Байтал бээ (би-
ринчи туут)-«бышты бээ» деп 
аталат. 

Кээде кунан байталдар да 
төлдөйт. 

Кыргыз дөбөтү азыркы 
учурда өтө сейрек кездеше 
турган болду. Мунун себеби 
анын тукумун сактоо 
аракеттери бизде жок эсе 
экендигинде жатат.
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Жылкы үйүрүн, кулунун ки-
шенеп чакырат, жоктойт. 

Жылкы - сапар малы. Тактап 
айтканда, ал алыс жолдун мин-
гичи. 

Жылкы таптоо өнөрүн саяп-
керчилик деп айтат. Аттын ээр-
токумдарын, ат жабдыктарын - 
ат жасалгалары деп коет. 

Жылкыга бетеге, тулаң, доңуз 
сырты өңдүү тоо жайыттардын 
чөптөрү күлазыктай туюлат.

Ат минүүбүз да жаш 
өзгөчөлүктөрүбүздү аныктайт. 
Элибиздин каада-салтында жыл-
кыларга жаш өзгөчөлүктөрүнө 
карата мамиле болгон. Алсак, 
кулун желеде байланып, тайын-
да үйрөтүлөт да, бөбөктөр (6-
10 жаштагылар) минет. Ошого 
карата чак ээр-токумдары жа-
салган. Ал айырмач деп аталат. 
Кунан тестиерлерге таандык 
миңгич болгон. Быштыны боз 
уландар, жаш жигиттер миниш-
кен. Мында малдын да, адам-
дын да мүчөсү чыгып, келбе-
тине келишип болукшуп, бой 
тартып турган кези элестелет. 
Жылкынын сөөгү курч. Ошон-
дуктан бул мал узакка жашайт. 
(«Манаста» алтымыш асыйында 
Тайтору «Ат чабышта» чыкканы 
айтылат). Жылкы быштысынан 
тартып чоң байгелерде аттарга 
кошулуп чабылган. 

Үйүрдөштүрүү - бул жылкы 
малына карата айтылат. Миса-
лы, бир желеде 5-7 бээ, тай, ку-
нан, байтал болот. Ошого кара-
та жазда жалына кебез байлап, 
быштысынан баштап айгырды 
кое берет. 

Ат 
Түрк тилдеринде сүйлөгөн 

уруулардын элдик оозеки чы-

гармаларында адамдар менен 
сыйкырдуу касиетке ээ болгон 
жаныбарлардын байланыштары 
жөнүндө өзгөчө көп айтылат. 
Бул ишеним айрыкча алтай-
лыктарда, якуттарда, хакастарда 
көп кездешет. Узак убакыт бою 
көчмөн турмушта жашаган кыр-
гыз эли атты биринчи катарга 
коюп, аны акылдуу айбан катары 
эсептешкен, абдан баркташкан. 
«Ат - адамдын канаты» деген 
кыргыз макалы бекеринен кал-
ган эмес. Адамдардын байыркы 
тотемдик ишенимине негиз-
делген кереметтүү жаныбарлар 
жөнүндөгү мифтик түшүнүгү 
тулпар аттардын образында то-
лук сакталып калган. 

Ат тушоо (жылкыны тушоо). 
Бул-чылбырды, жипти, аттын 
алдыңкы эки бутунан куушту-
ра тарта күрмөй байлоо. Кай-
ра чече коюуга оңтойлоштура 
илмектүү ала чалуу. 

Тушамыш салуу - аттын 
алдыңкы эки бутуна байланган 
тушоонун илмегине мүйүз, жы-
гач тогоо илине турган кайыш 
өрүмдү топчулай коюу. 

Чидер-ат тушамыш, чидер-
лөө - аттын үч бутун тушоо. 
Эгер аны жип же чылбыр менен 
тушаса ал «атты үч буттап коюу» 
дейт, бул бир эсептен «атты отко 
коюу» деп аталат. 

Атты аркандоо. Бул-
аргамжылоо, казык кагып, ага 
аркандын четин казык бош ча-
лып, бир учуна эки алдыңкы 
бутун тушоо. Аттын бир бутун 
байлоо-карыялардын айтымын-
да, малдын бутуна кан түшүрөт. 
Аркандаганда ат казыкты бош 
айлана оттойт. Аркан казыкты 
ороп калбайт. 

Камабар-Ата. Сүрөтчү 
Мусабай уулу 
Майрамкулдун сүрөтү.
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Атты сугаруу. Ат сугару-
унун бир канча түрлөрү бар. 
Жем илүүнүн алдында шар су-
уга (таза болбосо ат ичпейт) 
ооздугун чыгарып сугаруу. 
Жем илүүдөн кийин сугарса ат 
аксап калат. Мындай болгон-
до малдын бутуна «жем түштү» 
деп коюшат. Жолдо тердеп келе 
жаткан атты «көкүрөк басты» 
кылып сугаруу зарыл. Атты су-
гараарда басмайылды бошотуу 
керек. «Жолдо сугарып алам» 
дебей, бастыраарда суу ичирип 
алуу шарттуу болот. 

Атты суутуу. Ал - алыс са-
пардан келген атты аса байлап, 
таң ашыруу, таң аппак атканда 
жайдакталып турган атты отко 
коюу. Суутуу алдында атка бир 
аз чөп чалдыруу. 

«Талаш кылып суутуу» - тер 
чачкан атты күүгүм талаш отко 
коюу. 

«Аттын көкүрөгүн басты-
руу» - атты болжол менен үч-
төрт чай кайнамдан кийин отко 
коюу.

Ал эми чабылуучу күлүктөрдү 
суутуунун тажрыйбалары баш-
кача болот. Табынан тайдырбай 
асыроонун ыкмалары ар дайым 
сактала жүрөт. 

Ат токуу (ээр-токумду атка 
токуу). Бул - унааны минүүгө 
даярдоо. Мында, алгач ат белине 
ичмек салынат. Анын үстүнөн 
тердик орун алат. Ат жабуу жа-
былып, кош желдик бастыры-
лып, ээрди чыгарып, аны бир 
аз артка жылдырып, куюшка-
нын салып, алдыга жылдырып, 
көмөлдүрүктү тагып, көрпөчөнү 
үч каттай ээр үстүнө салат. 
Көрпөчөнүн төрт тарабына 
быштаны менен бастырыла бас-

майыл тартылат. Көмөлдүрүк 
андан мурун бекитилет. «Мана-
стан калган басмайыл, ак быш-
тандап тарттырып» - эпосто 
ушундайча сүрөттөлөт. Алды-
нан ээрди бекитет. Акырында 
нокточон атка жүгөн катылат. 

Атка минүү. Мында ат туура 
тартылат. Сол бут сол үзөңгүгө 
илинет. Ат жалын же ээрдин 
кашын адам сол колу менен кар-
мап, үзөңгүнү тээп, көтөрүлүп, 
анан ээрге өбөктөй барып от-
урат. Атказуучу болсо аны сол 
колтуктан өйдө, жеңилдете 
көтөрүп коет. Аттанаар менен 
шарт бастырып кетүү салт бо-
луп саналат. 

Ат бастыруу. Илгери кыр-
гыздар талаа-түздөрдө, адыр-
белестерде, ашуу-белдерде көп 
жүргөндүктөн, атка жеңил 
жүрүүнүн сырларын билишкен. 

Ат жалында.

Ат жабдыгы менен 
жасалгаланган кыргыз аты.
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Кыз куумай оюну 
кыргыздын эле эмес 
баардык көчмөн элдеринин 
сүйүктүү оюну болуп калды. 

Алар ат үстүндө туурда отурган 
кыргыйдай жыйнактуу, этек-
жеңин кымтылана, шайдоот 
көрүнгөн. Өйдөлөй бастырып 
баратканда, ат жалына өбөктөп, 
ылдыйда артты карай чалкалай 
жүргөн. 

Тумар тагуу. Жакшы малга 
айрым «суук көздөрдүн» жана 
көзү курчтардын ниети чапкан. 
Ошондуктан аттардын моюну-
на көз мончок, тумар тагышкан. 

Ат чалдыруу. Бул - атчан ба-
ратып, ара жолдо түшүп, аттын 
ооздугун чыгара коюп, отко 
коюу. «Ак жайда ат алты жолу 
чалса эле тоет»-дешет. Чөп чал-
дыруунун эки мааниси бар, 
күлүктү чубатууга салаарда, т.а. 
чабаардын, же таң ашыраардын 
алдында кичине чөп берүү аттын 
дене-боюн бир аз чыйралтат. 

Жылкынын касиеттери 
Жылкылардын жүрүш-туру-

шунда жележүрүш, таскак, 

текирең, таскак, жолжүрүш 
(койжорго), жорго, чапма жор-
го, суу төгүлгүс жорго, суу чай-
палбас жорго, көшүткөн жор-
го, чоң жорго, дубанды бузган 
жорго ж.б. деп айтыла берет. 

Жылкы, «Жалы катуу, 
чөйчөгү бар», «ак эттүү», «кара 
эттүү» деп айтылат. 

Жылкынын куйрук-жалы 
тай кезинен кыркылат, тай, ку-
нандын жалы кыркылып, ыйык 
жалы калтырылат. Байталдарга 
болсо көкүл коюлат. Эркек тай, 
кунандардын куйругу чолок 
кыркылат. Жылкы быштысынан 
баштап куйрук жалы төгүлүп 
турат. Кысыр калган бээнин 
жал-куйругу байталдыкындай 
кыркылат. Ал - кысыр калган-
дыктын белгиси, «бээ туу кал-
ды» дегендик. 

Көчмөн жашоого байланыш-
туу, кыргыздын бардык тири-
чилиги жылкыга байланышкан. 
Жоо менен да эч убакта жөө 
эмес, дайыма ат үстүндө уруш-
кандыктан күлүк аттын кадыры 
өтө чоң болгон.

Атка таандык мүнөздөмөлөр 
Сары таман ат. Ал - бар тур-

паты келишкен сөөлөттүүлөр 
минүүчү жылкы баласы. Сынчы-
лар жылкыларга «камыш кулак», 
«муз каптал», «сом туяк», «казан 
көмкөрүк» ж.б. деп баа берет. 
Негизи сары таман аттын туягы 
тегерек болот. Чулу туяк, чулу 
жигит. Бул - таштай катуу деген 
мааниде. Андай аттар чаалыкпай, 
ташыркабай алыска барат. 

Жуйрук. Бул - ат мыкты-
сы, күлүк-илгери аш-тойлорго 
күндүк жол чуркап, коо жарган 
жарыштарда төө баштаган бай-
гелерди алган жылкы. Ошондук-
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тан, жүздүн ичинен бир жуйрук 
чыгат. Миңден бир тулпар чы-
гат. Эгер табын билип чапса, 
калбыр өпкө, жез канаттар Кам-
бар-Ата тукумунан көп чыгаары 
белгилүү. Чынында, жылкыдан 
башка мал сыналбайт. Кыргызда 
баатыр, күлүк ат, сулуу кыз гана 
улуу сындан өткөн. 

Тулпар - Камбар-Ата туку-
мунан өтө күлүгү, өтө мыктысы. 

Дулдул - ат чарчабасы, чаа-
лыкпасы, тоо-таштарда, талаа-
түздөрдө күндөп-түндөп минсе 
муюбасы. 

Журумал - ат мыктысы, 
жүрүшү бар, алыс жол сапар 
чеккенде, үстү адамга мамыктай 
тынч, эр-азаматтын аркалуу аты. 

Жорток деп турган жеринен 
желген жылкыны айтабыз. 

Чаре - азоо чалыш, «кыялы» 
чатак, чакчаңдап турган жылкы, 
кошкурук атат. 

Чынкор. Чөптү аз жейт, чөп 
баштарын чалат. Тандап жеген-
диктен арык, ичке көрүнүп, ка-
бырык болуп турат. 

Какбаш. Ээндеп оттойт, жал-
гыз жүрүүнү сүйөт. Жылкылар 
келсе, жолотпой артын салып 
турат. 

Жатак - табияты жоош, 
кабелтең, баскан-турганы кашаң. 

Жалакай - жылкынын жу-
касы, бат арыктайт, өрүшү ырас 
болсо, бат семирет. Миңгичтиги 
анча эмес, айыл арасында аяк 
улоо кылса, баскан-турганы тың. 

Улакчы. Бул - улактык кары-
луу ат, ойдогудай суутса, улакка 
тер чачкан сайын талбай чур-
кайт. 

Качкы. Мындай аттарды 
«ээр качкы» дешет. Колдон бир 
бошонсо, ээсине жеткирбей, 

чылбырын сүйрөп, улам оттоп 
кете берет.

Тиштээк. Бала-бакыраларга 
чунаңдап, алдына келгендерди 
жумшак тиштеп, айгыр сымал 
жаалданып, айгырлар менен ма-
ташат. Бирин-бири жеңет. Май-
ып да кылып коюшат. 

Сынчы 
Кыргыздар байыртадан тул-

пардын сын-сыпатын, кадырын, 
күлүктүгүн, күчүн, сырын жак-
шы билген. Айрыкча аттын сы-
нын сынчы айткан, күлүктү са-
япкер таптаган, жылкы ылаңын, 
сыныгын билген сыныкчылар 
болгон. 

Сынчы деп жылкынын та-
биятын, күлүктүгүн, өткөнүн, 
келечегин билген көсөмдөрдү 
айтышат. Илгертен алар журт 
ичинде кадыр-баркка ээ болгон. 
Сынчы алдынан жылкыларды 
чубатып өткөрүшкөн. Сынчы 
жактырган кереметти тапкан-
дай астейдил көз кырын салып, 
тишин көрөт, жашын санайт. 
Ошондон кийин гана жылкыга 
ак сынын айтат. 

Сынчылар кишини жана атты 
гана сынап, башка малды сына-
баган. Күлүк же чобур болорун 

Улак тартышта жигиттердин 
шамдагайлыгы, атка 
чыйрактыгы сыналат, ошону 
менен бирге минилген 
аттардын  күчү, күлүктүгү да 
билинет. 
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кулун жана тай кезинде сынап 
билген. Үйдө олтуруп тыштагы 
аттын баскан дабышынан күлүк 
болорун баамдаган. Аттын жаш 
же кары бээден туулгандыгын 
билген. Байгеге чапканда аттын 
чыгарын, байгеге илинерин же 
каларын туйган. Күлүктү он се-
гиз түргө, бүркүттү алтымыш 
беш түргө бөлгөн. Аттын кан-
чалык жерге жүгүрөрүн билген. 
Сынчы күлүк аттын бир түрлүү 
сынын мындайча сыпаттаган: 

«Биринчиси»: Саадактап 
саны салынган, илбирстей ичи 
тартылган, бөрү кулак, бөкөн 
сан, буудан чалыш ат экен. Ку-
лун сындуу, куран сан, кулжа 
моюн тегерек, куланга чалыш 
ат тура. Кашка тиши кадоодой, 
кара тили бүлөөдөй, телегейи 
тегиз тарамыш, кара кушу кал-
кандай, жазы жаак, кең маңдай, 
жото жилик жонгондой, жону-
на жатып конгондой, балык эти 
баладай, туяктары чарадай. Кар 
жилиги кадоодой, музга тууп, 
ташта өскөн, тоо кайыптан жал-
гашкан, кыска бакай, тик далы. 

«Экинчиси»: Эшек туяк, 
элик баш, эңчер бойлуу, жа-
гак төш. Кара саны түрүлгөн, 
ээрди шалпык бото көз, чымыр 
туяк, үкү аяк, өйдө-ылдыйды 
ылгагыс. Тайган иттей кыр-
жыктап, бүткөн бою тарамыш. 
Көмкөргөндөй карчыты, жуп-
жумуру мойну түз. Балык эти 
балкылдап, боору сырты тепте-
гиз. Арпа сыйбас азуусу, коюл-
данган кашка тиш. Ээн жерде 
эликтей, өргө чапса учкан куш. 
Тарткан жаадай зыркырап, дай-
ра кечсе кебелгис. Уюл-уюл 
капкан бел, төө толорсук, тай-
ган төш. Каман жаак, алма баш, 
үлбүр сагак, уч чоку. Туу чокуда 

кулагы, уй куймулчак, тик жам-
баш. Чакмак эти түрүлгөн, кара 
эти жок кагелес, чымыр туяк, 
тик ба-кай, айчылыкка арыгыс, 
күндөп-түндөп жүрсө да чар-
чабаган талыгып. Шымаланган 
эликтей, кулун куйрук болсо 
туш, тал-тал көкүл сыйда жал, 
таап алган армансыз. 

«Үчүнчүсү»: Октолуп ок 
жыландай жумуруланып, ээли-
гип, кыйгач карап кужурланып, 
элирип чымын учса көктү ка-
рап, көрүнүп учар куштай оюн 
салып, чуу чыкса камырабай 
моюн созуп, «чу» десе учкан 
куштай канат сызып, айкырып 
алды-арты дүбүр болсо, коз-
голбос турганынан жүрөк се-
зип. Чолпондой көзү жайнап, 
ичке сагак, сумбөдөй тулку бою 
сырттан жарап, оозун керип, 
көп эстеп, улутунуп, ойнок-
топ, жерди чапчып, асман карап. 
Муз бөйрөк, бели кыска, бирдей 
сүбөө, түпөктөй туу куйругу, 
өркөч бийик. Тең келбес кайбе-
рендер кулан-кийик, кайрылып 
эки азуу көмөкөйгө. Көрүнүп 
копшогондой жото жилик, узун 
жамбаш, кең соору, алчак басык. 
Кылыксыз бөрү желиш, тара-
мыш тула бою сын сөөктү. Тай-
ган төш, камыш кулак, боору жа-
рык, жүгүрсө закым болуп көзгө 
илинбейт. 

Атка сын 
Ат күлүгү — тулпар. Ага 

кандай сын айтсаң, жарашат. 
Тулпардын көөдөнү жоон, чат-
кы аягы кең, кең соору кетмен 
туяк, тиштери бүтүн, куйругу 
саян, капкак бел, өркөчү бийик 
келет. Айрымдары кийик баш, 
маңдайы жазы, көзү ботонукун-
дай жайнаган, далысы өркөчкө 
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жабышып турат. Каса тулпар-
дын басканына мал жетпейт, бир 
изин жаза баспайт, ай караңгыда 
жолдон кайыптай адашпайт. 
Көкүлүн көккө ыргытып, учкан 
куш менен жарышып, ташка сал-
са тайбаган, чөлгө минсе чалык-
паган карабайыр. Айгай укса 
шашпай, кайра күч алган, эр 
сайышка түшкөндө өксүтпөгөн, 
азар түмөн жылкыга кошулса 
астына түшүп билгендей жол 
баштаган, күнү-түнү жол жүрсө 
түк чаалыкпаган, куюндай күлүк 
жаныбар. 

Буудан-кең көкүрөк, арымы 
кең, тиши курч, куйругу кулач, 
жалы чоң, көйкөлгөн көкүлдүү, 
калбыр өпкө, камыш кулак, жез 
билек, чулу туяк келет. Анын 
соорусу даңкайып, тоо кай-
ыптай шаңкайган сүрү болот. 
Бууданды алты ай минсе бир 
жүрүшүнөн жазбайт да чарча-
бас, кырк күнү чапса кыйналбас, 
оозуна суу албаган, бара-бара 
кызыган, бир кызып алса баш 
бербеген, бир жүрүшүнөн жа-
зылбаган, далай асыйга чейин 
тулпардан буудан жаралган. 

Дулдул деген-бука булчуң, 
буура сан, букта бакай, кулан 
жай, кебежи курсак, соорусу ме-
нен көөдөнү чоң, көнөктөй туя-
гы бар, чаалыкпаган улан күлүк. 
Кызый чуркап келгенде, арышы 
узап, туягы жерге илинбей, бу-
луттуу көктүн астынан, бурал-
ган шибер үстүнөн закым болуп 
учкан, кыл куйруктун кыйы-
ны. Желе басса жел жетпейт. 
Токсон күндүк тоолорду, эчки 
жүрбөс зоолорду, чөл-ташыңды 
тоотпой басып өтсө да азбаган, 
алыс жүрсө да баш салып чөптү 
чалбаган көсөм ат. 

Ичи кындыйып тобурчактай, 
каз моюн, шыйрагын шыпшып 
жонгондой, аркар аяк, элик 
баш, көкүлү тайкы, кундуздай 
жүнү жылтырак, саян жалы кул-
пунган, тик кулак, кайып түрдүү 
көркү бар сай күлүк – аргымак 
делет. Бастырсаң төрт аяктан 
тик түшөт. Кыргыздар аргы-
мактын жакшысы чапса күлүк 
дешет. Аргымак курч келет, чү 
дегенде аткан октой атырылып, 
таноосунан буу чыгып, араан-
дай оозу ачылып, ак көбүгү ому-
роого чачырап, ооздук чайнап, 
ой чуңкурду ылгабай алдыга 
булкунган көй күлүк. 

Жорго-ат асылы. 
Илгертен жоргонун түрлөрү 

бар: кой жорго, жол жорго, 
чапма жорго. «Күндүк өмүрүң 
болсо, түштүгүңө жорго мин» 
деген элибизде макал бар. Жор-
гонун жүрүшү адамды кыйна-
байт. Чын жоргонун буту жерге 
тиер-тийбеси билинбейт. Эки 
алдыңкы бутту алыс таштап, 
арткы туяктары менен жерди оё 

Ат жалында ойногон жигит.
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кудага, алдыга түшкөндө жорго 
тартуулаган. 

Кыргыз аты 
Көптөгөн жазуучулар бай-

ыркы замандардан бери монгол 
бийлигине чейин эле жараты-
лыш чөйрөсү менен калыпта-
нып калган кыргыз жылкылары-
нын болгондугун далилдешет. 

Бирок кыргыз жана казак 
жылкыларынын көптүгүнө 
жана эң мыкты сапаттарына 
карабай монгол жылкылары 
даңазаланып келген. Монгол-
дордун бийлигинин тушунда 
ушул аймактагы бардык жыл-
кылар монгол жылкылары деп 
эсептелген. 

XIX кылымга чейин көчмөн 
кыргыздар өздөрүнүн мыкты 
жылкыларын саякатка, согуш-
ка, мергенчиликке, ат чабышка 
жана ат оюндарына тандашкан. 
Өзгөчө анын кыйынчылык-
тарды жеңе билүүсүнө, чыдам-
кайлыгына жана бийик тоого 

чапчып, тозоңун тоодой ыргы-
тып, жал-куйругу чачырап ооз-
дугун кемирген, улам чапкан 
сайын кызыган, соорусуна суу 
куйса төгүлбөгөн, сом туяк жор-
голор чыккан. Алыс жолго да, 
жакын жерге да жорго мыкты. 
«Жорго мингенге жолдош бол-
бо» деген эл оозунда айтылган 
эски макал ат жүрүшүнөн улам 
чыккан. Жоргочон адам бир 
калыпта жолду тез арбытып, ат 
илебин суудурбай, жүрүшүнөн 
жаңылбай кете берет. Кыргыз-
дарда оозу элпек бөжүгөн жор-
гону сыйда карыяга, мейманына 
миңгизет. Көчкөндө кемпир-
лерге, келин-кыздарга берген. 

Элде куштай учкан жорголор 
болгон. «Баланчанын жоргосу», 
«түкүнчөнүн жоргосу» деген оо-
зеки санжыраларда, улама сөздө 
көп айтылат. Учурунда жорголор 
өтө баа эле. Илгери эр кунуна, 
барымтага, айыпка, кунга жорго 
алып, антташкан асыл доско, чоң 

Жорголордун басыгын 
көргөн адамдын көзү тоюп, 
кумары канат.
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төп ылайыкташуусуна маани 
берип, дал ошол сапаттарын 
өркүндөтүшкөн. 

1866-жылга чейин Кыргыз-
станга ооп келген көптөгөн 
орус эмигранттары атактуу дон 
породасындагы жылкыларын 
ала келишкен. 1879 – жылы К.С. 
Дмитриев Балыкчы шаарынын 
жанында биринчи улуттук жыл-
кы өстүрүүчү ишкананы түзгөн. 

1950-жылдардан баштап орус 
зоотехниктери кыргыз жыл-
кысын жакшыртуу максатында 
аны башка түрдөгү жылкылар 
менен аргындаштырып, жаңы 
сапаттарга жетишкенин жарыя-
лашат. Мына ошондо жаралган 
жергиликтүү жылкыларды рас-
мий түрдө тизмелеп, 1956-жылы 
жаңы кыргыз (новокыргызская) 
деп аталган жаңы жылкылардын 
түрү жаралат. 

«...Күнүнө 200-250 чакырым 
жол баскан атты көп деле учурат-
пайбыз. Айрым бир окуяларды 
эске салсак: 1885-жылы Эсенкул 
элинен Шадыкан Токтомамат 
уулу деген киши күзүндө, кызыл 
жоргосун минип, эртең менен 
Токмоктон чыгып, Боом менен 
жүрүп, Кочкорду басып, Жоон-
Арыктан Долонду ашып, Нарын-
ды басып, Шаркыратманы ашып, 
күн батаарда Ат-Башы калаасына 
барган, башкача айтканда 350-
400 чакырым жерди бир күндө 
басып өткөн (Б.Солтоноев, Кы-
зыл кыргыз тарыхы, 2-китеп, 
1993-ж., 185-бет). 

1995-жылдын август айында 
Манас эпосунун 1000 жылды-
гына карата уюштурулган «Ма-
нас - 1000» супер марафонунда 
дүйнөлүк коомчулуктун алдын-
да кыргыз атынын бышыктыгы, 

күлүктүгү дагы бир ирет далил-
денди. Марафонго чектелген 
аттар жупталып, ар бир күнгө 
мерчемдеген 90 чакырымды 
жуп аттын бири 45 чакырымы-
на, экинчиси калган 45 чакы-
рымына чабылган. Ар бир атка 
эки күндүк ат чабыштан кийин, 
бир күндүк тыныгуу болуп тур-
ган. Марафонго Казакстандан 
үч жуп, Кыргыз Республикасы-
нын Нарын, Ысык-Көл област-
тарынан экиден жуп, Чүй обла-
стынын Панфилов районунан, 
Жапон өлкөсүнөн бирден жуп 
аргымактар катышкан. Бул ма-
рафон 31 - июль күнү Түркмөн 
Республикасынын Аннау ша-
арынан эртең мененки саат 
беште башталган. Ракета аты-
лып, старт берилгенде, биздин 
чабармандарыбыз «Манас» деп 
ураан чакырышып, аттын оозун 
коё беришкен. Бул марафонго 
Түркмөнстандын дүйнөгө атагы 
чыккан ахалтеке, Өзбекстандын 
белгилүү карабайыр тукумунда-
гы аргымактарды жолдун алы-
стыгынан, чөлдөгү 50 градустун 
тегерегиндеги ысыктан кооп-
тонуп, жарышка катыштырган 
эмес. Болжолдошкондой, 31-ав-
густта кыргыз аттары Талас 
өрөөнүндөгү Кароол-Дөбөдөгү 
маарага (маареке өтүп жаткан 
жерге) жеткен. [32]
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Кыргыз элинин жасалга-кол-
донмо өнөрү байыркы доор-
дон эле калыптанып өнүккөн. 
Үйдөгү өндүрүш жана кол 
өнөрчүлүктүн өнүгүшү жалаң 
эле үй тиричилигине жана тур-
муштук зарылчылыкка шарттал-
бастан, элдин сулуулукка, кооз-
дукка, өнөргө умтулуусуна да 
байланыштуу болгон. 

Кыргыз маданиятынын 
мыкты өнүккөн негизги бир 
тармагы болгон көркөм кол 

өнөрчүлүктүн нечен доор-
ду карыткан салттуу тары-
хый жолу бар. Ар бир оюмда, 
көчөтүндө элибиздин дүйнө 
таанымы, рухий маданияты 
жана көөнөрбөс мурасы жатат. 
Аны элдин мол мурасынан - 
териден, кийизден, жыгачтан 
жасалган буюмдарында сактал-
ган чеберлердин нечен кылым-
дык эмгектеринен көрө алабыз. 

Кыргыздарда негизинен 
мал чарбасына байланыштуу 
үй кол өнөрчүлүгү өнүккөн. 
Кой жүнүнөн кездеме токуу 
үчүн жип ийришкен, ал эми 
териден тон менен жылуу шым 
тигишчү. Жүндөн боз үйлөрдү 
жаба турган кийиз жасашкан. 
Кийизден кийим-кече, баш 
кийимдерин, төшөнчүлөрдү 
ж.б. жасачу. Бут кийим, кий-
им-кече, идиш-аяк үчүн тери-
ден өтө жөнөкөй жол менен 
булгаары, ал эми жыгачтан 
боз үйдүн кереге-ууктарын, 
түндүгүн, эшигин, ээр, так-
та, идиш-аяктарды жасашчу. 
Темирден болсо түрдүү курал 
жабдыктарды, эмгек куралда-
рын, күмүш менен алтындан 
турмуш-тиричиликте колдону-
луучу ар түрдүү кооз буюмдар-
ды жасашкан. 

Кол өнөрчүлүк буюмдарын 
жасалгасына жана жасоо ык-
маларына карата оймочулук, 
саймачылык, килем токуучу-
лук, өрмөк согуучулук, бычып-
тигүүчүлүк, чий чырмоочулук, 
ат жабдыктары үчүн өрмөчүлүк, 

МАТеРиАЛдЫк дYЙНЎдЎГY биЛиМдеР

Аалам оюмдары. 
Сүрөтчү Мусабай уулу 
Майрамкулдун сүрөтү.

Жүн сабоонун сапаттуу 
болушу жүндүн таза 
болушуна таасир этет.
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териге наар түшүрүүчүлүк, зер-
герчилик, мүйүзчүлүк, жыгач-
чылык, эшүүчүлүк, түймөчүлүк, 
бедизчилик жана бойочулук бо-
луп бир нече түргө бөлүнөт. 

Жүндөн жасалган буюмдар 
Кыргыздардын кол өнөрчү-

лүгүндө жүндөн жасалган 
көркөм буюмдар негизги орун-
ду ээлеген. Көчмөн адамдын 
тиричилигинде кийиз эзелтен 
эле анын турак-жайы менен 
төшөнчүлөрүнүн, кийим-кече-
си менен ат жабдыктарынын, 
эмерегинин ажырагыс бөлүгү 
болуп келген. Шырдак менен 
ала кийиз кыргыз элинин кий-
изден буюм жасоодогу зор че-
берчилигинин далили. Алар да 
кыргыздардын жасалга-колдон-
мо өнөрүнүн негизин түзөт. 

Оюм. Кыргыз оюмдары бир-
де элдик буюмдар сыңарындай, 
бирде эски жазуу түспөлүндөй, 
же бирде жаратылыштын жылт 
эткен бараанындай, жаныбар, 
айбанат караанындай, бирде 
өсүмдүк гүлдөрүнө окшошкон 
элести берет жана ой-кыялдын 
чексиз кумарына балкытат. 
Оюмдар түркүмү илгертен бер-
ки элдин дүйнө таанымын, ой 
акылын түс менен чагылдырып 
турган аманат мурас. 

Көркөм оюмдардын түрлөрү 
көркөм көчөттөрдү түзөт, 
көчөттүн негизги каражаты 
оюм, ал эми оюмдан көчөт жа-
ралат. Көркөм оюм, көркөм 
көчөт деп жарыша айтыла берет. 

Кыргыз маданиятын изил-
дөөчүлөрүнүн айтымында кол 
өнөрчүлүктө урунган оюм, 
көчөттөрдүн түрлөрү эки 
жүздөн ашуун. Ырааты менен 
санай келсек, төмөндөгүлөр 

жан-жаныбарга байланыш-
туу оюм-көчөттөр: ит куйрук, 
мүйүз, кочкор мүйүз, куш тыр-
мак, карга тырмак, бугу мүйүз, 
чычкан изи, чымын канат, тай 
туяк, кош мүйүз, сыңар мүйүз, 
каркыра, теке мүйүз, ит таман, 
кочкорек, эчки туяк, тайлак 
таман, козу тиш, жолборс та-
ман, мышык таман, бото моюн, 
кьңыр моюн, чаян, ала күлүк, 
аркар туяк, кой көзү, койшыбак, 
каз аяк, чаян куйрук, куш канат, 
кардыгач, чалгын, жагалмай ка-
нат, элик мүйүз, кулжа мүйүз, 
тоо теке, ак бугунун мүйүзү, 
куш, жолборс көз, ыскыт ж. б. 

Өсүмдүктөрдүн элесин бер-
ген оюм-көчөттөр: байчечек, 
бадам, гүл, күнкарама, жарты 
шак, кулкепте, карагай бутак, 
мандалак баш, кызгалдак, тал 
барки, айгүлү, топчу баш гүлү, 
ачылып жаткан гүл, мажирөө 
тал, тал жалбырагы, балаты ж. б. 

Адамдардын буюмуна карата 
урунган көчөттөр: бычак учу, 
ара тиш, табак, чагармак, ала-
мончок, ара тиш, жээк четтик, 

Кийиздин жасалышы 
көбүнчө аялдардын колунан 
өтөт жана түйшүктүү болот.
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казан кулак, ашкана, кыйгач, то-
гуз төбө, кош кайкалак, тумар-
ча, иймек, капкан, килем, кулпу, 
шапат (көөкөр өңдүү), шапалак, 
нокто башы, дагыра, пашайы, 
чөмүч, кычкач, көөкөр, кумара, 
ачкыч ж. б. 

Адам мүнөзүнө, кылык жо-
ругуна, өнөрүнө жана ар түрдүү 
кереметтерге каймана маани 
берген оюм-көчөттөр: бармак 
боочу, бармак башы, кыз, жүрөк, 

жарты омуртка, таңдай сай-
ма, колтук, омуртка, илме дос, 
алтын көз, ара тиш, кабырга, 
кытай, таракча, бармак боочу, 
тумарга, секиртме сайма, кай-
калак, тескери кайкалак, кош 
кайкалак, ала мончок, тама-
ша, күйдүм, өнөр, комуз тили, 
көөкөр, ийрек, тегерек, жарым 
бадам, аламыч, жалпы, кыял, 
көптүрмө сайма, ак этек, ор-
толук, жарым кыял, тикме сай-
ма, тогуз төбө, үч көз, үч тиш, 
чагармак, эреже, мүшкүл, беш 
мубурчык, салбай, кыйкач, ма-
шаты, нампар, кырк шак, жар-
ты кырк шак, көк кашка, сегиз 
писте, кылыч, кыңыр моюн, 
борбордук оюм, четтик, бар-
гекче, кырк мойлок, алтымыш 
жиптүү ай, токсон жиптүү 
тор, жарым кыял, милте, орто-
лук, басыткы ж. б. 

Боек кооздугу. Элдик кол 
өнөрчүлүктүн чебери эмгек-
терин көркүнө келтириш үчүн 
атайы өздөрү боек жасашып, 
түрлүү-түрлүү кооз түстөрдү 
табышкан. 

Көркөм кол өнөрчүлүктө 
териге, жүнгө, кездемеге өң 
берүүчү боектор жергиликтүү 
өсүмдүктөрдөн - ышкын, томор 
боёо, чүкүрү, анар, тал, кара-
гай, чычырканактын тамыры, 
чалкандын тамыры, жаңгак ка-
быгы, кызыл пияздын кабыгы 
өңдүүлөрдөн алынган. Боек-
торду даярдоодо ар бир уз мур-
датан келаткан салтын улап, өз 
тажрыйбасын пайдаланышкан. 
Адис чеберлердин болжолунда 
өсүмдүктөрдүн сабагын, тамы-
рын, жалбырагын жана кабыгын 
ар түркүн мезгилдерде, ар кан-
дай убакта, айрыкча кечинде чо-
гултканын айтышат. Ошондой 

Уздардын табити, 
чеберчилиги буюмдардын 
сапатын аныктайт.

Жүндөн жасалган буюм-
тайымдар кооз, жанга 
жагымдуу да келет.
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эле өсүмдүктөрдү кайсы маалда 
чогултуп алуу жана кургатуу-
нун ыкмалары арбын. 

Кыргыз жеринде Ала-Тоодон 
Алтайга чейинки аралыкта боек 
болуучу бай өсүмдүктөрдү табу-
уга болот. Чеберлердин колдон-
гон буюмдарындагы боектор да-
лай жылга өңүнөн оңбогон. Ал 
эми кайсы өсүмдүктөн кандай 
кол боек алынарын да мыкты 
туюшкан. Мисалы, ышкын жана 
анын кургатылган тамырынан 
кочкул сары, чие чөптүн тамы-
рынан кызыл пияздын кургак 
кабыгынан кызыл-сары, козуку-
лактын жалбырагынан кочкул-
кызыл, карагайдын кургатылган 
кабыгынан, шилбинин курга-
тылган кабыгынан сары өң пай-
да болот. 

Чеберлер кийиз боекко кыл-
дат мамиле кылышат. Түстү та-
аный да, ички бөтөнчөлүктөрүн 
ача да билишет. Алсак, ток кы-
зыл деп күрөң кызылды айтат. 
Ал эми саргыч кызылды «ач кы-
зыл» дешет. Күлгүн кызылды 
«пушту кызыл» дешет. Көк өңдү 
кара көк-коюу деп бөлүшөт. 
Ач көк болсо суюгураак ке-
лет. Ушундай эле жашыл түстү 
да бөлүп аташат. Демек шыр-
дак, ала кийиз оюуларына ач 
кызылды-ток (коюу көк) менен 
же тескеринче, ток кызылды - ач 
көк (суюгураак көк) менен бет-
теп, буюмдун жүзүн ачат. 

Байыртан бери кол өнөр-
чүлүктүн чеберлери жараты-
лышка, мал - жанга, буюмдарга, 
ыраңга жана тиричиликке ка-
рата урунган түс, өңдүн жана 
боектун жүз сексенден ашуун 
түр түспөлүн билишкен. Алар 
булар: сары, кер сары, күрөң 
сары, кызыл сары, ачык сары, 

сары ала, сары чийкил, көк ала, 
саргыч, сур, ак сур, кара сур, 
күлгүн кызыл, күлгүн көк, ак 
сары, ак саргыл, бөртө кызыл, 
ачык көк, ачык кызыл, чаар, чаар 
ала, кызыл чаар, кара чаар, көк 
чаар, чымкый ак, чымкый кара, 
чымкый жашыл, чымкый көк, 
чабдар, чамбыл ала, ач кызыл, 
ач чаңгыл, чаңгыл, көк чаңгыл, 
боз чаңчыл, чаңкай боз, кызыл 
буурул, ак чамбыл, киргилт, 
мала кызыл, кара сары, жашыл, 
жашыл ала, жапжашыл, агыш, 
ак, ак жуумал, ак-кызыл, көк 
жашыл, буурул, ала буурул, кара 

Оюм түшүрүү өтө 
кылдаттыкты талап кылган 
иш.
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имге таарга, териге, кездемеге, 
буюмга жана үй жасалгаларына 
келбет, тариз, түс, түр, кооздук 
берет. 

Куракчылык 
Курак-түрдүү түстөгү кезде-

менин, теринин, кийиздин, та-
ардын өңүнөн кураштырылып 
жасалган буюм жана буюмду 
жасоо ыкмасы. Куракчылык 
– бычмачылык, тикмечилик 
өнөрүнүн бир түрү. 

Шырдак. Килем сыяктуу 
көркөмдөлүп жасалган кийиз 
буюмдарынын кооз түрүнө ки-
рет. Мындан түрдүү өңдөгү ой-
молонуп кооздолгон кийизди 
беттештирип, «милте» («жээк», 
«ыскыт», «басыткы») коюп, 
жөрмөбөй шырылып, жер-
ге төшөлүүчү көркөм үлгүнү 
көрөбүз. Койдун ак жана кара 
күзгү кылчык жүнүн тазалап, 
сабап, жука, бышык кийиз ую-
тат. Бычылган кийиздин бири 
экинчисине кошумча көрк бе-
рип, түшүрүлөт. 

Ар бир аймактардын өзгө-
чөлүктөрүнө, түбөлүк туткан 
кесипчилигине жана жер шар-
тына ылайык, шырдак оюм-
дун өзүнө таандык өзгөчөлүгү 
жана бири-бирине окшоштук-
тары билинип турат. Шырдак-
ты «оймо теке», «ободо» деп да 
аташат. Бул шырдактын өңүнө 
карап айтылган сөз. Шырдак 
үйдүн ичине кенч катары бар-
кталат. Өнөр кийизден чы-
гат. Аларга ар кандай оюмдар 
түшөт. 

Оймочу-шырдакчы бирөө-
лөрдүкүн көрүп, өзүнүкүн ага 
салыштырып, алымча-кошумча-
лап, элдик көркөм оюмдардын 
таасиринде жекече элестерди 

буурул, боз, ак боз, бозомтук, 
бозмок, бозомук, бозоруңку, 
бозум, боз ала, көк, мала көк, көк 
кызыл, көк ала, кара көк, көпкөк, 
көкмөл, көкчүл, көгүш, кер, кер-
тору, кызыл, кызыл-тазыл, көк 
кызыл, кара кызыл, сары кызыл, 
кызыл буурул, кызгылтым, кыз-
гылт, кызылсымал, кызыл ала, 
кызыл тору, куу, купкуу, куба, 
куба сур, ак куба, жээрде, тар-
гыл, ач кызыл, чабдар, чаар ала, 
чаар, кызыл чаар, көк ала, ак ала, 
кара ала, буурул, кара буурул, 
агыш, күрөң, кара күрөң, мала, 
мала кызыл, мала көк, куйкул, 
куйкул сары, кубакай, кубаң, 
кубарыңкы, көк кылаңгыр, 
күлгүн кызыл, күлгүн көк, кула, 
кула жээрде, ак кула, акчаңгыл, 
көк чаңгыл, боз чаңгыл, кара, 
кара буура, кара боз, кара тору, 
карагер, каралжын, капкара, 
ак, апапак, акактай ак, акактай 
сары, агыш, агала, кочкул сары, 
кызылыраак, коңур, кырмызы, 
кырмызы кызыл, чийкил кызыл, 
сары чийкил, сапсары ж.б. 

Элдик чебер 
Өнөрдүн даана табияты-

на таандык көркөмдүктү өзү-
нүн табитиндей берүүгө 
умтулган, кооз үлгүлөрдү жа-
раткан, аны тараткан өздүк 
көчөт көчүрүүчүлөр, түр түшү-
рүүчүлөр, оюм берүүчүлөр эл-
дик чеберлер деп аталат. 

Узчулук 
Оймочулук, саймачылык, 

түймөчүлүк, чыгармачылык, 
бычмачылык, тикмечилик, эш-
мечилик, токуучулук, өрмөчүлүк 
өнөрүндө жумшак нерселер-
ди кармаган кыз-келиндердин 
көркөм чеберчилиги. Алар кий-
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берет. Оюмдун элесинде ойлоп 
табуучулук жана чыгармачылык 
айдан ачык байкалып турат. 

Шырдакчылыкта боёк баш-
кы каражат болгондуктан, кий-
из оюму менен анын өңүн чече 
билүү уздун көркөмдүк таби-
тин көрсөтөт. Шырдак оюмга 
кыргыздын көркөм оюм атту-
уларын бүтүндөй түрү пайда-
ланылат: «кыял оюму», «мүйүз 
оюму», «бармак боочу оюму», 
«карга тырмак оюму» ж.б. кыр-
гыздын илгерки кызыл шырда-
гы көркөмдүктүн жогорку че-
гине жеткен. 

Устачылык 
Темир, жез, мис, мүйүз, сөөк, 

жыгач, тери, кайыш, таш, ж.б. 
буюмдарды жасоо өнөрү элдик 
кол өнөрчүлүктүн негизги түрү 
болуп эсептелет. Элдик усталар-
дын бөтөнчөлүгү алардын уза-
нуу учурундагы терең сырдуу-
лугу, көп кырдуулугу. Илгертен 
устачылыктын пири Дөөтүнүн 
жолуна түшкөн, касиети колдо-
гон, эл журтка белгилүү устачы-
лыктын өзгөчө жолу бар. 

Уста. Алтын-күмүштү, темир-
ди, мүйүздү, терини иштеткен, 
узанган чебер. Ал бир эле темир 
эмес, ат жабдыктарын: өрүмчү, 
кайыкчы, кайышчы, жыгаччы, 
кырмачы, ээрчи, түндүкчү, уук-
кереге матоочу, мүйүзчү болуп 
кооз буюмдарды жасайт. Уста 
кол өнөрчүнүн эң барктуусу. 
Талаадагы темирден өзүнө аруу 
буюм жасап алган усталар эл ара-
сынан көп чыккан. Алардын эм-
гегин эл жогору баалаган. 

Зергерчилик 
«Зер» деген перси-иран ти-

линде «алтын» деген маанини 
жөндөйт. «Кер» дегени адам-

дарга таандык. Кыргызча баян-
даганда алтын, күмүштү, жез-
ди урунган, андан ар кандай 
аземдүү кубулган буюмдарды 
кооздоп жасаган уста зергер 
деп аталат. Эл ичинде зергер-
чилик кесип нускалуу өнөр, кол 
өнөрчүлүктүн башаты. 

Байыртан бери кыргыздарда 
атактуу зергерлер жашап өткөн. 
Зергерчилик асыл металлдар-
дан алтын, күмүш, нейзиль-
бер, мельхиор, датчалбас, жез, 
мис, коло, калай, кара темир 
өңдүүлөрдөн кооз буюмдарды 
жасоо өнөрү. Кыргыздарда ай-
рыкча күмүш кармоочулук эзел-
тен келаткан устакерчиликтин 
асыл тармагы. 

Зергерчиликте күмүштү 
жана башка түстүү металлдар-
ды кармоонун негизги ыкма-
ларына «жашытуу», «жалатуу», 
«эритүү», «зоот түшүрүү» (се-
бет төгүү, сыя төгүү), сирке 

Ат жабдыгынын 
жасалышынан чеберлердин 
нукура салттуу ыкмаларды 
колдонушу, элибиздин 
бедерин (оюуларын) 
пайдаланышы чагылып 
турат.
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төгүү (таруулатуу), «чапкылоо», 
«көркөм куюу», «тордоо», «то-
гуз төбөлөө», «кертүү», «согуу», 
«ийүү», «эшүү» (чыйратуу) 
өңдүүлөр кирет. 

Күмүштүн наркка өтүүчү 
түрү «жамбы» болгон. Куйма 
күмүш, сом күмүш, куйма ал-
тын, сом алтын - булар жалпы-
сынан «жамбы» аталат. Элдик 
зергерлер кооздук, асем жасал-
галарын жасоодо байыркы тех-
никаны XX кылымга чейин сак-
тап келишкен. Айрым усталар 
темирге оюу түшүрүп, калыпка 
темир куюп, наар түшүрүп, асыл 
таштарды бүртүктөсө, экинчи-
лери алтын-күмүш зымдарын 
кооздоп ийүү чеберчилигин 
өздөштүргөн. Дагы бирөөлөрү 
ат жабдыктарды, кемер, курлар-
ды, булгаарыны, жыгач буюмда-
рын, боз үйдүн жыгачын жасо-
ого адистешкен. Жергиликтүү 
зергерлердин күмүш билерик, 
шакек, сөйкө, чачпак жана баш-
ка жасалгалары аялдардын кий-

имдерине көрк берип турган. 

Жыгаччылык 
Өрүктөн, алма жыгачынан, 

кайыңдан, талдан, шилбиден, 
табылгыдан ар кандай буюмдар-
ды жасоону өздөштүргөн элдик 
көркөм кол өнөрчүлүктүн бир 
түрү. Жыгач буюмдары жашоо-
турмуш ыңгайына карата: боз 
үйдүн жыгачы, тиричилик эме-
ректери, ашкана жана аземдүү 
буюмдар болуп бөлүнөт. Ар 
бир жыгачтын өзүндө жекече 
иштетүү касиети бар. Жыгач-
тын ар кандай шартына карап 
кооздукту берүү өнөрү кыргыз-
да байыртан бери келген. 

Жыгач уста. Жыгачтан ар 
кандай буюмдарды жасаган че-
бер кесиби боюнча, «уукчу», 
«керегечи», «түндүкчү», «ээр-
чи», «тактачы», «комузчу уста» 
болуп бөлүнөт.

Кырмачылык. Бул - челек, 
аяк, чөйчөк, табак, сүзгү, кашык 
өңдүү ашкана идиштерди кы-
рып жасоочулук жана кооздоо-
чулук. 

Ээр-кыргыздардын алмуз-
дактан бери урунган ат жаб-
дыктарынын эң орчундуусу, 
ал карагайдан, талдан, терек-
тен, кайыңдан жасалат. Ээрдин 
«оймо ээр», «аштама ээр», «ку-
рама ээр» деген түрлөрү чабы-
лат. 

Бешик. Кайың, арча, тал, тыт 
жыгачтарынан жасалган, нари-
стени терметип уктатаар жыгач 
керебетче. Наристенин бейпил-
диги жана уктоо ыңгайына бар-
дык шарт түзүлгөн. Көчмөндүк 
турмушта бешик жыгылса 
сынбаган, көчкөндө өңөрүп 
жүрүүгө өтө оңтойлуу болгон. 

Комуз. Ак калпак кыргыз 

Жыгачтан жана кайыштан 
жасалган буюмдар.
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элинин байыртан берки чертме 
кылдуу үндүү аспабы. Комуз 
мындан эки миң жылдан ашуун 
мурун эле Энесай кыргыздары-
нын музыкалык аспабы болгону 
белгилүү. Ал өрүк, жаңгак, ак 
чечек, алмурут, тал, терек, кара-
гай, арча сыяктуу мөмөлүү жана 
мөмөсүз токой жыгачтарынан 
чабылат. 

Комуздун жаралышы неги-
зинен жыгач менен кылга бай-
ланыштуу болот. Кеп комуздун 
көлөмүндө эмес, жыгачтын ка-
сиетин жакшылап билүүдө. Ко-
муз чабууда алгач анын жыгачы 
тандалат. Башка жыгачтарга ка-
раганда өрүктөн чабылган ко-
муз нарктуу жана баалуу.

боз џй 
Көчмөндук турмушта кыр-

гыздардын жашоо-тиричилиги 
боз үйдө өткөн. Кыргыздардын 
турак жайлары көчкөнгө ылай-
ыктуу жана туруктуу келет. 

Бабалардын байыртадан бер-
ки боз үйү негизинен элдин ма-
териалдык маданиятына кирет. 
Ал эми ага байланыштуу сөздөр, 
каада-салт, жосундар, аңыз кере-
мети бүтүндөй рухий дүйнөгө 
байланышкан. Ошондуктан боз 
үйдү улуттук рухий дүйнөнүн 
табылгасы, кенчи, дүйнөгө көз 
карашы, дүйнө таанымы катары 
баалаган. 

Улуу Теңирчилик доору 
көчмөндөрдүн, кыргыздардын 
ырыскысына боз үйдү жаратты. 
Байыртадан бери кыргыз бала-
сынын оокат тиричилиги жана 
өмүрү боз үйдө өттү. Боз үйдү 
көчмөн элдердин ичинен кыр-
гыздар б.з.ч. эле ойлоп тапкан. 
Археологдор Алтайдагы Пазы-
рык дөбөсүнөн б.з.ч. V-III кы-

лымдарга тиешелүү боз үйдүн 
калдыктарын, ар түрдүү боекко 
салынган шырдак оюмдарынын 
калдыктарын табышкан. 

Табияттын ар кандай кыр-
сыгына ылайыкталып, тегерек 
жасалып, коломтонун ортого 
түшүшү, түтүндүн түндүктү 
көздөй созулуп турушуна баа 
берсек, бабалардын архитек-
туралык акылмандыгы жатат. 
Боз үй жеңил десек жеңил, 
чечкенге, тиккенге оңой, жай-
ында салкын, кышында жылуу, 
жөнөкөй. Акылман бабалардын 
улуу эстелиги, ыйык куту жана 
өнөрчүлүгүнүн туу чокусу. 

Кыргыздардын табият менен 
шайкеш жашагандыгын, жакын-
дыгын боз үйдөн улам болот, боз 
үйдүн түндүгүнөн көк асман, 
күндүз күн, түнү ай көрүнөт. 
Сыртка чыкса кең дүйнө шарт 
ачылат. Чагылгандын чартылда-
ганы, шамалдын улуганы, дары-
янын шоокуму, куштардын сай-
раганы даана угулуп турат. 

Боз үйдүн азыркы түзүлүшү 
дароо эле жаралган эмес, нечен 
доорлорду карытып, улам жаңы 

Кыргыз айылынын бир 
көрүнүшү.
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табылга кошулуп, жыгачы, кий-
изи, жип-шуусу, ички жасал-
галары, улам түрлөнүп, барган 
сайын көркүнө чыгып отурган. 
Кыргыздын боз үйүн жасоо кол 
өнөрчүлөрдүн бардык чеберле-
ри - теричи, жыгач уста, темир 
уста, саймачы, оймочу, зергери, 
уздары катышкан. Кыргыздар 
боз үйдү күнүмдүк тиричи-
ликке, сый-сөөлөткө жасашкан 
жана жоокерчиликте урунуш-
кан, анын түрлөрү: ак өргөө, ту-
рак үй жана жолум үй. Адетте, 
турак үй канаты боюнча айыр-
маланат: чоң үй, кичине үй, ко-
нок үй, ашкана, кара үй. Ал эми 
жолум үй жоокерчилик заманга 
ылайыкталып жасалган. 

Боз үйдүн эң чаканы жана 
оңою кереге уук баштарын кай-
чылаштырып жасаган алачык 
болгон. Анын түрлөрү: жапма 
алачык, сайма алачык, орой кош, 
кара алачык, көтөрмө, жолум 
үй, камсоо, ак тигер, ит арка, 
кошмо, чыканак сойломо ж.б. 
болуп саналат. Жоокерчиликте 
көчүп конууга ылайыктуу «куш 
үйдү», малчылар «жолум үйдү», 
ал эми «аш үйдү» жатакчылар 
пайдаланышкан. 

Андан кийин боз үйдүн жа-
быгына карай үзүктүү, көтөрмө 
туурдукту, уук керегеге карай ак 
үй, чоң үй, ак өргөө, ак ордо, ак 
ала ордо (хан үйү) болуп кете 
берет. 

Боз үйдүн ички жасалгасы 
Боз үйдүн ичинин ашкана 

тарабы «эпчи», эр бүлө жайлаш-
кан тарабы «ыпча» деп бөлүнөт. 

«Ыпчада» - эркектин ат жаб-
дыгы, куралы, жарагы, «эпчиде» 
аялдын урунган оокаттары, бу-

Боз үйдүн азыркы калыбына 
жеткиче улам түрлөнүп, барган 
сайын улам көркүнө чыгып 
отурган: 1).буума алачык, 
2). алгачкы сайма алачык, 
3).соңку сайма алачык, 4).жапма 
алачык,5). алгачкы жолум үй, 
6).соңку жолум үй (алгачкы боз 
үй), 7). соңку боз үй.

1

3

5

7

2

4

6
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юмдары - чыгдан, саба, табагы 
турат. 

Казан-аяк, ашканадан өйдө 
көшөгө (уул-келин тартып жата 
турган жай) жайлашат. Төр, 
жүк, кийим-кечек, ала бакан үй 
ээсинин жайынан кийин ээр-
токум орун алат, анан эшик, ор-
тодо коломто-тулга турат. 

Ак өргөө - бул жасалга-
луу боз үй, үйдүн көлөмдүүсү. 
Күнөстүү Кыргызстанда сал-
танаттуу тойлордо, эс алуу 
жайларында жана урматтуу 
меймандарга карата атайын ти-
гилген боз үйлөр ак өргөө бо-
луп саналат. Ал мурун обочо, 
бийигирээк жайга тигилген. 
Ак өргөөнүн чаканы «алты ка-
нат», чоңу «он эки» канатка 
дейре жеткен. Ак өргөөгө чыг-
дан тартылбайт, от жагылбайт. 
Ак өргөөнү көтөрүүдө айлакер 
зергерлердин, жыгаччынын, 
кайкач бармак оймочунун, эш-
мечинин, түймөчүнүн, чырмак-
чынын, бычмачы-тикмечинин 
аруу колдору катышат. 

Азыркы боз үй тагдыры 
Азыркы XX-XXI кылымда 

кыргыздардын көпчүлүгү оту-
рукташып, шаарлардагы көп ка-
баттуу тамдарда, кыштактарда-
гы жер тамдарда жашашат. Мал 
чарбалуу тоолуу айылдарда жаз, 
жай, күзүндө боз үйдө жашаган-
ды жакшы көрүшөт. Бардык эле 
тоолуктардын боз үй күтүүгө 
шарты болбосо да, небактан 
уланып келаткан ата салтын сак-
тап, боз үйдө жашоо - улуттук 
рухий маданиятты ыйык тутуу 
деп эсептешет.

Улуттук кийим-кечектер 
Кийим жарашыгы. Ар бир 

улуттун кийим-кечек кийүү ма-
данияты - кылымдарды карыткан 
маданият. Ал - ата-бабалардан 
бери сындан өткөн жарашыгы, 
кооздугу менен адамдардын жаш 
өзгөчөлүктөрүн даана аныкта-
ган. Чоң кийимдерди бычып-
тигүү узчулук, түпкү энелердин, 
чоң энелердин, тайэнелердин 
чыгармачылык күчү, талбас 
изденүүлөрү көпчүлүктүн көз 
кырында турган. Муну ар дайым 
аздектеп кийип, таберик катары 
сезип, бул үлгүлөрдү кийинки 
урпактарга каада-салт катары 
жеткирүү эмне деген эмгек?! 
Кыргыздардын кийимдеринин 

Акын Ашыралы 
Айталиевдин чепкени. 
Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик тарых 
музейинин фондусунан.
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га окшош бычып, этегин тизеден 
төмөн түшүрүп, жеңи колдун 
учун жапкандай балбырата ти-
гишкен, алар кайырма жакалуу 
же жакасыз болгон. Эркектер-
дин шымы ар түрдүү материал-
дардан: бир өңчөй же жол-жол 
издүү колдо согулган таардан, 
ийленген жумшак кой териси-
нен, булгаарыдан, аң терилери-
нен жана кездемеден тигилген. 
Кооз жибек жип менен тигил-
ген, жумшак ийленген тери кан-
дагай шымдар жалаң байларга 
гана тиешелүү болуп, аны аш-
тойлордо, аңчылык кылууда, 
оюн-тамашаларда кийишкен. 

Ак калпак. Калпак, ак калпак 
кыргыздардын улуттук кереме-
ти жана ыйык асыраган кут бел-
гиси. Улуттүн намысын жана 
аброюн аздектеген калпакты эр-
кектер гана кийип жүрүүгө та-
тыктуу. Баш кийим назиктикти, 
жеңилдикти, сыйдалыкты, кооз-
дукту далилдеп турат. 

Калпак асыресе ак кийиз-
ден жасалгандыктан ак калпак 

үлгүлөрү жогорку кооздукка 
жеткен. Муну өз элибиз кий-
генде укмуштай сындуу жара-
шат. Ошондой эле, башкаларды 
тууроо бизге андай улуттук та-
тымдарды таптакыр бере албайт. 

Урунган кездемелери: абайы, 
ак канек, атлас, барча, баркыт, 
боз башайы, буулум, дарайы, 
дүрүйө, жибек, кымкап, келен-
кор, кырмызы, камка, манат, 
макмал масаты, малта, ноолан, 
суп, саринжи, торко, торгун, 
тукаба, тубар, чүштө, шайы, 
ырапыс. 

Тиккен кийимдери: көккү-
бө, күрөөкө, көкжеке, накер, 
күрмө, тон, көйнөк, малакай, 
тебетей, мангил, мунсек, жыга, 
чабдар, өтүк, жекесан, сарпайы, 
чалбар, шым, белдемчи, чыпта-
ма, чепкен, чокой, кемсел ж.б. 

Эркек кийими. XIX кылым-
дын башында эркектердин эски 
үлгүдөгү ич кийими катары бо-
ору ачык көйнөк, дамбал жана 
башкалар эсептелген. Көйнөктү 
ак боздон же матадан кементай-

Элдик кол өнөрчүлөр 
жасаган ак калпактардын 
түрлөрү..
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аталган. Анын үстүнө кыргыз-
дар ак дегенди илгертен ыйык 
тутушкан. 

Кыргыз уз аялдардын колу-
нан жаралган ак калпак жараты-
лыштын ыңгайына, турмуштук 
шартка жана адамдардын да-
ражасына, жашына, салабаты-
на жараша ар кандай көлөмдө, 
түстө жаралган. 

Анын эл ичинде бир нече 
түрлөрү: жоокер калпак, баатыр 
калпак, бай калпак, бий калпак, 
бек калпак, кан калпак болуп 
айтылат. Кыргыздардын уздары 
өз өнөрүн көрсөтүш үчүн кой-
дун жүнүнө эчкинин тыбытын, 
төөнүн жүнүн кошуп жоокер 
калпагын, аш-тойлорго, салта-
натка, сөөлөткө кийер жигит-
ке өзүнчө, жаш адамга өзүнчө, 
карыгандарга өзүнчө, ажого 
өзүнчө жасашкан. Кыргагына 
алтындын буусуна тосулган жи-
бектен оюм, көчөт жарашыктуу 
саймаланган. Төрт талаасында, 
эки тарабында шара тилиги аба 
ырайынын ар кандай абалы-
на жараша айры калпак, тилик 
калпак, туюк калпак жасалган. 
Непада, күн тике маңдайдан 
тийсе, калпактын алдыңкы кыр-
гагын, күн кежигеден тийсе 
калпактын арткы кыргагын, күн 
эки капталдан тийсе эки жа-
гын түшүрүп алууга оңтойлуу. 
Күз, жазда жылуу, күн ысык-
та салкын болгон. Илгерки ак 
сөөктөр кайырма кырлуу, чок-
чойгон учтуу, алтындан зээр 
баскан калпак кийишкен. Эзел-
тен эл ичинде ак калпактын баа, 
баркын даңазалаган нечендеген 
акындардын ырлары; улуулар-
дын насаат сөздөрү жана макал-
лакаптары бар. 

Баш кийимди сатпа. Кыр-
гыздын ак калпагы - баш кийим-
дердин ана башы. Ал - улуттук 
белги. Ала-Тообузду символдош-
турат. Учур-шартка карай калпак-
ты, тебетейди, элечекти, топуну 
баштан албай кийип жүрүү пар-
зыбыз бар. Демек, баш кийим 
сатуу - башыңды сатуу. Баш кий-
им эскирип баратса, бала-бакыра 
атасыныкы, агасыныкы, таяке, та-
ятасыныкы катары жерге ташта-
бай, жырта кийип коюшкан. Ай-
рымдар ак калпакты мончолорго, 
сугатка кийип, жылуу деп алды-
на төшөп кор кармап жатканын 
көргөндө жүрөк-жүлүндү ызалуу 
сезим аралап өтөт. 

Сарпайы кийгизүү. Бул би-
ринчиден, сырт кийим. Экин-
чиден, бут кийимдин аталышы. 
Кымбат кездемеден тигилип, 
урматтууларга, куда-сөөктөргө 
жана башкаларга баштан аяк 
кийгизилүүчү сый кийим, 
каада-салт күтүүнүн жогорку 
чеги болгон. 

Топу - бул жеңил баш кий-
имдин бир түрү. Жердиги кара 
кыжымыдан, трайкеден болот. 
Карыялардын топусу калпак, те-
бетейдин ичинен кийилип, «ич-
мек топу» деп аталат. Ал кийим-
ди кирдетпейт. Топу кирдесе, 
жууп турат. Жердиги ак сур-
птан, же болотнайдан тигилген 
карыялардын тепчиме ак топусу 
такай төрт бүктөлүп, ала жүрүп, 
сөөлөт катары кийилет. 

Такыя топу - тестиер кыздар-
дын топусу. Жердиги жашыл, 
кызыл, көк түстөгү кездемелер-
ден болот. Мунун «бүйүрмө 
топу», «кайырма топу», «мака-
бат топу» өндүү түрлөрү бар. 
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Тебетей - кыргыз элинин 
баш кийимдеринин негизги 
үлгүсү. Анын жасалыш ыкма-
ларында бөтөнчөлүктөрү бар. 
Ошону менен бирге ар бир-
ге аймактын айырмачылыкта-
ры да көрүнөт. Тебетей кийүү 
баарына таандык. Ал жаш 
өзгөчөлүктөрдү да аныктайт. 
Бөбөктөр, жаш балдар, тестиер-
лер, уландар кийүүчү тебетей-
дин каңуусу ичкерээк келет да, 
тышталган кездемелери аркы-
луу жаштыкты, күлгүн куракты 
баамдатып турат. Элүүлөрдү 
эңиштеп, алтымышты аркалаган 
адамдардын тебетейлери айыр-
маланат. Карыялар тебетейди 
бөрк деп да аташкан. Илгери 
кыргыздар саксагыраак тармал 
кара көрпөдөн, сүлөөсүн, түлкү 
өңдүү аң терилеринен тебетей 
кийишкен. Анын тышы кара 
кездемелер менен тышталып, 
сөөлөттүү көрүнгөн. Муну ка-
занбак тебетей деп аташкан. Су-
усар тебетей, кара көрпө, сыйда 
түлкү тебетей орто жаштагы-

ларга ылайыкташкан. Ал кара, 
күрөң кездемелерден тыштал-
ган. Жигит, мырза тебетейлер-
дин тышы жашыл, көк болгон. 
Ошентип, илгеркилер баш кий-
имдерди барктап, нарктап кий-
ишкен. 

Кыз балдардын баш кийим-
деринин мерчемдүүсү тебетей 
болуп саналат. Баркыт, чий бар-
кыт, тукаба, жибек өңдүү жер-
диктерден төбөсү шырылып же 
шырылбай тигилген. Жээги-
не көбүнчө кундуз, кээде суу-
сар, айрым убактарда, шартка 
жараша жүнү кыска козунун, 
тармал улактын жылбырска 
көрпөлөрү да колдонулат. Тебе-
тейдин төбөсү конус тибинде, 
жээги ичке томпогой, томолок 
же жазы тегерек болгон. Беш 
көкүл кыздар эки жаагына беш-
тен жаак саамай, артына тегиз 
жайлашкан он өрүм өрдүрүп, 
тебетей кийип алганда, алар 
көрктүү, сымбаттуу, өтө таты-
накай көрүнгөн. 

Элечек. Аялдарды баш кий-
имдеринин бир түрү. Ак кез-
демеден тегерете кат-кат болуп 
оролгон аялдардын бул баш 
кийиминин баш кеп, сала кой-
мо, ээк алмай, астыңкы жана 
үстүңкү тартма, тумарча, бадал 
сыяктуу негизги түрлөрү бар. 
Элечекти орогондо жети ка-
баттын кырын маңдайына чы-
гарып оросо, жети атага ызат 
көрсөтүп, алардын колдоосун 
алат дешет. «Кеп такыя элечек» 
чечкенде анын кеби бузулбас 
үчүн астынан кийилет. Кийип-
чечүүнү жеңилдеткен элечектин 
«сала коймосу» (желке жагы) 
менен «ээк алмайы» болот.

Энелерибиздин элечектери.
Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик тарых 
музейинин фондусунан.

Ак элечек бүгүн да 
кадимкидей колдонулуп 
келет.
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Элдик салтта аялдар муну 
жаш өзгөчөлүктөрүнө ылай-
ык кийишкен. Улгайгандар-
дын элечеги жөнөкөй оролуп, 
көлөмдүү көрүнөт. Аза күткөн 
(же жесир) аял кара бүркөгөн 
элечек кийген. Элечектер кэ-
эде күмүш калдыркан, күмүш 
желбирөөчтөр менен да чебер 
кооздолуп, укмуштай кыргак-
талат. Элечек формасы, кооз-
долушу, кийилиши жана калк 
арасында таралыш таржымалы 
боюнча өзгөчөлүктөргө ээ. Ур-
гаачылардын (колуктунун, жаш 
келинчектердин, келиндердин, 
зайыптардын, улгайгандардын, 
байбичелердин) сыймыктана 
кийүүчү, санжыргалуу баш кий-
ими. 

Бул баш кийим кийин каза 
болгондо маркумдун өзүнө 
кепин болот. Арабиялыктар, 
дербиштер, эшен-молдолор 
талаа-түздөрдө жүргөндө ак 
селделери өзүнө даяр кепин 
болоору шексиз. Ошон үчүн 
элечекти эч качан башкаларга 
белекке бербейт. Ал кир кол ме-
нен кармагыс, ыйык баш кийим 
болуп эсептелет. 

Шөкүлө - бул кыргыздын 
кыз-келиндеринин конус фор-
масында тигилген элдик баш 
кийими. Өтө кооз, аны күйөөгө 
кетип бараткан кыз ата-эне-
синин төрүнөн кийип чыгат. 
Шөкүлөнүн төбөсү кулакча-
сы же жаагы, жөлкөсү болот. 
Шөкүлө мурда ак кийизден ти-
гилсе, кийин ортосуна жүн са-
лып, кызыл, кызыл кочкул, жа-
шыл же кочкул жашыл, көк же 
көк кочкул манаттан, ноотудан 
тигиле баштайт. Ар кыл матадан 
ичтелип, ага кундуз, түлкү, суур 

өңдүү аң терилери кыюуланат. 
Кийин баркыттан шырып тигип 
да жүрүшөт. Төбөсүнө же кап-
тал тарабына тоту куштун, кыр-
гоолдун, каркыранын, үкүнүн 
канаттары тагылат. Шөкүлөнүн 
төбө алкагына зер чегерүүгө 
болот. Мында шурулар арбын 
колдонулат. Бул желбирөөчкө, 
тумарчага, жаак мончокко, чач 
учтукка өткөрүлөт. Ал эле-
чектин тартмасындай ушул 
шөкүлөгө бөтөнчө азем бе-
рет. Шөкүлө-салттуу баш кий-
им. Ал салт боюнча кийинки 
сиңдилерине сакталат. Демек, 
кыз турмуштанган жерине кий-
ип барып, үч-төрт күндөн кий-
ин шөкүлөнү кайра төркүнүнө 
берип жиберет. 

Мурун шөкүлөнүн жээк-
терине чеберлер жылбырска 
(чычкан жүнүнө окшош), же 
ара туулган кулундун терисин 
да пайдаланышкан. Минтип, ар 
түрдүү терилерден болушу, ал-
бетте, кызды күйөөгө чыгарган 
үйдүн жашоо - шартына бай-
ланышкан. Кундуз жээктелген 
шөкүлө байлыкты көрсөткөн. 

Жоолук - аял затынын баш 
кийими. Мында кыздар жоолук-
ту артка бууган. Келин болгон-
дон тартып, алдына салынган. 
Кыз менен келин ушундан ай-
ырмаланган. Эмне үчүн жоо-
лук салынабыз? «Ак жоолугуң 
башыңдан түшпөсүн!». Бул-
колукту кайын журтунун бо-
согосун аттаары менен алкаган 
сөз. Ал ак жоолугуңду кир чал-
басын, бир жерден орун ал де-
генди да түшүндүрөт. 

Сырт кийимдер 
Сырт кийимдердин бардыгы 

халат сыяктуу келип, жакалуу же 

Шөкүлө.
 Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик тарых 
музейинин фондусунан.
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жакасыз эле өтө кенен тигилген. 
Кийимдин жакасын көрпөдөн, 
аң терилеринен жасашкан. 
Анын четтерине кара сатин, 
баркыт же кара көрпө бастыры-
лып кооздолгон. Кышкы сый 
кийим карышкыр, сүлөөсүн, 
кундуз терилеринен жасалып, 
сырты нооту менен тышталган 
ичик болгон. Кышкысын те-
риден жасалган тон кийишкен. 
Кыргызстандын түндүгүндө 
жана түндүк чыгышында ак же 
каралжын жүндөн жасалган 
кементайларды кийишкен. Ак 
кементай колунда барлардын 
арасында кеңири таралган. Аны 

кооздоп, баркыт менен кыюу-
лап жасашкан. Колго ийрилип, 
жүндөн токулган таардан жеңи 
узун, жакалуу же жакасыз, узун 
жана кенен чепкен тигишкен. 
Жылуу мезгилдерде кийилүүчү 
тыгыз кездемеден тигилген 
орнотмо жеңдүү, чөнтөктүү, 
адамдын денесине ылайыкталып 
тигилген сырт кийим бешмант 
деп аталган. Сырт кийимдер 
кездемеден да, таардан да, тери-
ден да бычылып - тигилип, алар-
га: ичик, чепкен, чапан, кемен-
тай, кемсел, чыптама, кош этек, 
шым өңдүүлөр кирет.

Чапан - сарпай чапан. Ичте-
лип, ичине жүн, кебез салынбай 
тигилген сырт кийимди кыргыз-
дар чапан деп кийген. «Бачайы 
чапан», «сатин чапан», «нооту 
чапан», «мата чапан», «баркут 
чапан», «трайке чапан» деп, жер-
дигине карата айтылып, жукара-
ак кебезден, жүндөн жалатылып, 
шырылып, чепкенден кыскараак 
тигилип, кийүүгө жеңил бол-
гон. Жердиги адамдардын жаш 
өзгөчөлүгүнө карата тандалган. 

Ичик - элдик салттуу сырт 
кийим, ал кездеме менен тыш-
талат, териден ичтелет. Көрпө 
ичик - козунун саксагы улгай-
гандарга ылайыкташат. Кашку-
лак ичик, бөрү ичик, сүлөөсүн 
ичик, илбирс ичик (кашкулак-
тын, карышкырдын, илбирстин 
терилеринен ичтелет) буларды 
эркектер, сөөлөттүүлөр кийи-
шет. Жакалары ичине өңдөшөт. 
Аял ичиктердин тышы тукаба, 
баркыт, кыжымы менен тыш-
талып, көбүнчө түлкү, суур 
өңдүү аң терилери, козу-улак 
өңдүүлөрдүн терилери менен 
ичтелет. 

Сурдун терисинен жасалган 
ичик. 
Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик тарых 
музейинин фондусунан.
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Элибиздин каада-салтында 
ичик кайда болсо да баш кийит 
катары бааланат. Чынында, ичик 
жасоо кыйын. «Ичик тиккендин 
ичи ооруйт» – деген кеп бар. 

Ичиктин кара, күрөң, боз 
өңдө болушу улгайгандарга та-
андык. Кыз-келиндерге кызыл, 
көк, жашыл, күлгүн кездемелер 
менен тышталган кийим жара-
шык берет. 

Тон. Карыяларыбызга өңдөл-
гөн тон, тармал кара көрпө менен 
көбөөлөнүп («жака келсе жай-
калат, көбө келсе көйкөлөт»), 
өтө жарашык ыйгарат. Ал аппак 
келет. Ышкын түпкө боёлгон 
тон да жаш өзгөчөлүктөрүн ыл-
гап турат. Аны элдин басымдуу 
көпчүлүгү кийишет. 

Кийинчерээк уздар башка-
лардын таасиринде бүйүрмө 
тонду арбын тигип, ал жаштарга 
мүнөздүү болуп эсептелет. 

Кементай. Бул - жердиги 
жүндөн жасалган сырт кий-
им. Кылдап уютулган кийиз-
ден жаса-лып, орто жаштан 
өткөн адамдарга ылайык келет. 
Сөөлөттүүлөргө ого бетер жа-
рашат. Жаштар жака-белдерине, 
жең учтарына кадими кездеме-
лерден көбөөлөтүп, аны кеште-
леп (саймалап), кийип чыккан. 

Кемсел – тышы кыжымы-
дан, баркыттан жана башка кез-
демелерден тышталып, ал эми 
ичи жука кездеме менен ич-
телген сырт кийим. Ал ичик, 
чепкендин ичинен кийилген. 
Улгайыңкы тарткандардын кем-
сели көбүнчө трайкеден, чий 
баркыттан болгон, жаштарды-
кы, кыз-келиндердики, жаш 
жигиттердики кийимдин жер-
дигинин назиктиги аркылуу 

айырмаланып, алар көк, кызыл, 
күлгүн түстөрдү тандап ал-
ган. Өңүрүнө, этек-жеңдерине 
көркөм көчөттөр түшүрүлөт.

Белдемчи. Ургаачылар-
дын белден ылдый тартылуүчу 
бул кийими адамдардын жаш 
өзгөчөлүктөрүнө карата тан-
далат. Азыр ал таз баркыт, чий 
баркыт, трайке, нооту, ланпук 
кездемелерден тигилип жүрөт. 
Кыз-келиндерге көк, кызыл, 
жашыл түстөр ойдогудай ылай-
ык келет. 

Жаштардын белдемчилери 
сөзсүз саймаланат жана шуру-
ланат, жээгине, кундуз басты-
рылат. Байбичелер тартынуучу 
белдемчилер жылуулук үчүн 
көбүнчө кебез, кийиз, жүн, 
жаңы же ара туулган козу-улак-
тын өңдөлгөн терилери менен 
ичтелет. 

Чыптама - Чыптаманы кыз-
келиндерибиз кош этек менен 
кийген. Бул - жеңсиз кыска 
кийим. Анын чермей, өпкө 
тон, кармооч деген башка да 
аттары бар. Чыптама кынапта-
ла тигилип, денеге көрк кошуп 
турат. Көгүчкөн төштөнүп, 
бели кымчаланып, этеги жам-
башты жая кененделип ке-
тет. Көйнөктүн кош этектери 
көлбүп, кыз-келиндер кылак-
тай басып, ал өзүнчө ак куу-
дай көрүнөт. Өңүрүнө сайма 
көчөттөрү түшүп, жердиги-
не көк, кызыл жашыл, күлгүн 
түстөрү тандалат. 

Чепкен. Бул - сырт кийим-
дердин бири. Муну кыргыздар-
дын баары (карысы, байбичеси, 
жигиттери, келин-кыздары, 
балдары) кийишкен

ЫДЫРЫС ПАЙГАМБАР – 
чеберлердин пири 
Чаткал районундагы Жаңы-
Базар айылында айтылуу 
Ыдырыс пайгамбардын 
күмбөзү турат. Эл оозунда 
калган уламыштарга 
таянсак бул ыйык адам 
чеберчиликти колдогон, 
чеберлер аны пир тутуп, 
устат катары кабыл 
алышат. Элдин айтымында 
бул пайгамбарыбыз өз 
учурунда көп жерлерди 
кыдырып жүрүп олтуруп, 
акыры Чаткал аймагынын 
кооздугуна, абасынын, 
суусунун тазалыгына 
баа берип, ушул жерде 
биротоло калган экен. 
Ыдырыс пайгамбардын 
күмбөзүнүн жанында анын 
эң жакын аскер башчысы 
болгон Ышкыш бабанын 
күмбөзү турат. Жергиликтүү 
Ырсалы ажынын 
айтымында: «Бул Ыдырыс 
пайгамбардын өз аты – Ах 
Нух. Мисир шаарында 
туулган. Ал Алланын таажы 
ибадатын кылгандан 
кийин, – «Ыдырыс» 
деген наам берген ага 
Алла таала...». Ыдырыс 
пайгамбар дегенибиз 
өзү бул анын илимий 
даражасы болуп эсептелет, 
азыркыча айтканда, илимий 
кызматкер, профессор 
дейбиз. Көп тилде 
сүйлөгөн, окуган адамды 
жалпы жонунан идирис деп 
коюшат. Ошол – «идирис» 
деген сөз мударис, илимпоз, 
дегенди билдирет. Ыдырыс 
пайгамбардын көптөгөн 
касиеттери жөнүндө көп 
уламыштар бар. Бүгүнкү 
күндө бул ыйык жерлерге 
ар тараптан көптөгөн 
зыяратчылар келип кетип 
турушат. 
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ТАМАк-АШ 

кџлазык 
Узак жолдо жүрүү, көчмөн 

жашоо, аңчылык кылуу – ушу-
нун баары жолоочунун жанын-
да дайым тоюмдуу жана узакка 
сакталуучу тамак-аштын болу-
шун талап кылган. Мындай эң 
сонун тамак күлазык болгон. 

Биздин ата-бабалар узак 
убакытка сакталуучу тамак-аш-
ты камдоо тууралуу мурдатан 
билишкен. Кайсы убакта бол-
босун, алар күлазыкты (от-
тун күлү сымал майдаланган 
азык) пайдалана алышкан. Эл 
күлазыктын сөзсүз эле күлгө 
окшоп майдаланганын эмес, 
башка көп түрлөрүн ойлоп чы-
гарышкан. Күлазыктын негиз-
ги артыкчылыгы анын адам-
га күч берип, узак убакыт ток 
алып жүргөнүндө. Күлазыктын 
ар кандай түрлөрү болот. Алар 
төмөндөгүлөр: 

Эт менен талкандан даяр-
далган күлазык 

Курамы: 3-4 кг койдун эти ; 
600 гр талкан. 

Даярдалышы: 
Жакшы туздалган этти кай-

натып бышырышат, андан кий-
ин аны салкын, шамал тийген 
жерде кургатышат. Эт жакшы 
кургагандан кийин аны улпакка 
айланганга чейин жаргылчакка 
(азыркы кезде эт майдалагычты 
колдонгон оң) 3-4 жолу тар-
тышкан. Улпактай болуп май-
даланган этке эленген талканды 
кошушат. Мындай күлазыкты 
кургак боюнча жесе да болот. 
Бирок аны негизинен кайнаган 
сууга кошушат, ал даамдуу сор-
по болуп калат. 

Курут менен таруудан даяр-
далган күлазык 

Курамы: 800-1000 гр койдун 
эти; 300-500 гр курут; 500 гр та-
руу. 

Даярдалышы: 
Койдун сан этинен (сан эти 

жумшагыраак жана тарамышы 
аз болот) алып жай отко кай-
натышат. Эт бышкандан кий-
ин аны шамал жакшы тийген, 
караңгы жерде 2-3 күн курга-
тышат. Эт жакшы кургаган соң 
кийин аны улпакка айланганча 
жаргылчакка 2-3 жолу тартып, 
майдалайт. Тарууну тазалап, ка-
занга салып, жай күйгөн отто ал 
саргыч-күрөң, тускө жеткенче 
куурушат да, жаргылчакка салып 
унга айланганга чейин тарты-
шат. Майлуу курутту майдалап, 
элешет да, баарын аралашты-
рып, кайнатып бышырып, кур-
гатып анан майдалашат. Мын-
дай күлазык чүпүрөк баштыкта 
сакталат, аны салкын жана ша-
мал тийген жерге илип коюшат. 
Жегенге даярдаш үчүн кайнаган 
сууга эзишет. 

Too жашылчалары менен 
татымалдардан даярдалган 
күлазык 

Курамы: 3 кг койдун, уйдун, 
музоонун эти; жашылчалар (са-
рымсак, пияз ж.б.); 100 гр таты-
малдар, туз. 

Даярдалышы: 
Этти бышырып, салкын жер-

де 2-3 күн кургатышат. Курга-
тылган этти жаргылчакка 2-3 
жолу тартып, ундай кылып май-
далап, ага кургатылып, майда-
ланган жашылчалар жана таты-
малдар, туз кошулат. Жээрдин 
алдында кайнаган сууга, эттин 
сорпосуна эзишет. 
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Кайберендердин ич этинен 
даярдалган күлазык 

Бул рецепт Кытайда жашаган 
кыргыздардан жазылып алын-
ган. Кыргыздар дайым жапайы 
малдын ич эттери (ичеги-ка-
рын) дарылык касиеттерге ээ 
деп эсептешкен. Кайберендер-
дин ичеги- карынынан пайдалуу 
деп күлазыкты даярдап алышкан 
жана ичеги-карын ооруларын 
дарылоодо пайдаланышкан. Ал 
айрыкча ашказан жарасына жак-
шы жардам берген. 

Курамы: 1 кг ичеги-карын; 
0,5 кг ун. 

Даярдалышы:
Жапайы кайберендердин 

(тоо аркары, кийик, тоо эчки 
ж.б.) ич эттерин (ичегисин, ка-
рынын) жакшылап жуушат. Ка-
рынды кырып тазалап, туздап, 
узунунан тилишет, анан жел 
жакшы жүргөн жерде кургаты-
шат. Кургагандан кийин май-
да ун абалына келгиче эки-уч 
жолу жаргылчакка тартып май-
далашат. Ун кошуп, бардыгын 
аралаштырышат. Чүпүрөк баш-
тыкка салып, салкын жерде сак-
ташат. 

Жупка күлазыгы 
Курамы: 1 кг ун; туз ченеми 

менен; 50 г сары май. 
Тапталган жука калама жупка 

жолдо ьңгайлуу. Кургак жана 
калдырак келип, алар көпкө 
чейин бузулбайт, азыктуулук 
сапаттары жоголбой сакталат, 
андыктан көчмөндөр менен жо-
окерлер жолго чыкканда азык 
катары дайым жупканы алыш-
кан. Жупка оңой даярдалат. 
Жолоочу жупканы майдалап, 
айранга, сүткө, чайга эзип, кур-
сагын тойгузган. Эгер кырдаал-

шарт эч кандай мүмкүнчүлүк 
бербесе, аларды кадимки сууга 
эзип жешкен. Азыркы апалар 
жупканы ысык сүткө чылап, бир 
аз сары май кошуп даярдашат. 

Даярдалышы: 
Камырды катуу жуурушат 

да, бир азга тыныктырып кою-
шат. Андан соң , тоголоктоп, 
жуп-жука калама кылып жайы-
шат. Катуу кызытылган казанга 
салып оодарыштыруу менен, 
асты-үстүн тең бышырышат. 

Сары май менен талкандан 
даярдалган күлазык 

200-300 гр курутту ун аба-
лына чейин майдалашат. Кой-
дун ичегилерин беш-алты 
сыйра жуушат. Андан соң бир 
нече бөлүккө бөлүп желдети-
шет, анан эки учун байлашты-
рып, кургатышат. Кургагандан 
кийин анын ичине 150-200 гр 
сары май куюшат, эки учун 
бууп, кургатышат. Майдалан-
ган курут өзүнчө баштыкта 
сакталат. 

Сары майды карынга салып 
сактоо эзелтен колдонулуп 
келип, сыналып бүткөн 
ыкмалардын бири.
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Курма талканынан даяр-
далган күлазык 

Бул күлазыкты даярдоо үчүн 
250-300 гр кургак курмалар алы-
нат, андан сон, сөөгүн алып 
таштап майдалашат. Бирге эки 
эсе катышында буудай талканын 
кошушат (жогорудагы эт менен 
талкандан жасалган күлазыкты 
караңыз). 

Чучук 
Чучук-түрк тилдүү элдердин 

(кыргыз, казак, ж.б.) жылкынын 
казысынан жана этинен жасал-
ган сый тамагы. Адатта аны аш-
тойлордо же сыйлуу конок-тор 
үчүн жылкы сойгондо жасаш-
кан. Өлкөнүн айрым региондо-
рундагы салт боюнча, эң сыйлуу 
конокко чучукту бүтүн бойдон 
тартышат. Конок аны бирин-
чи болуп өз колу менен кесип, 
ооз тийет да сыртынан ажыра-
тып, жегенге ылайыкташтырып, 
ырастап берет. Азыркы учурда 
оңойлугуна карап, чучукту сыр-
ты менен тегерек кылып кесип, 
тарта беришет. 

Даярдалышы: 
Казы менен этти болжол ме-

нен 8-10 см эндүүлүктө кеси-
шет. Майдаланган сарымсакты 
жана тузду, мурчту шыбашат 
(зире да боло берет), анан суу 
куюшат. Бул аралашманы 2,5-3 
саат кармашат. Андан соң жыл-
кынын тазаланган 40-50 санти-
метрлик ичегисине казыны са-
лышат да, учтарын жип менен 
байлап коюшат. Чучукту жай 
отто 2-2,5 саат кайнатышат. Чу-
чук бышкандан кийин аны муз-
датышат. Тартаар алдында аны 
жука тегерек кылып кесишет. 
Кээде чучукту бешбармактын 
үстүнө салышат. 
Узун сарыга сакталган чучук 

Кыргыздар жылкынын иче-
ги-карынын өзгөчө баалашкан. 
Чучук, казы жана карта — сый-
луу тамак, ал үй ээсинин бардар-
лыгын же марттыгын күбөлөгөн 
жана дасторкондун көркү бол-
гон. Жылкыны күзүндө союп, 
этин жазга чейин сакташкан. 
Кыш айлары узак жана оор бол-
гон. Узун сары – марттын ая-
гынан апрелдин орто ченине 
чейинки убакыт аралыгы. Оор 
кыштан мал абдан арык чыккан. 
Жазында адамдардын түйшүгү 
артып, көчүүгө даярданышкан. 
Ошондой эле, жазында адамдын 
организми витаминдүү азык-
тарга муктаж болот, тамак көп 
талап кылынат. 

Аксакалдар айткандай, бул 
убак семиз арыктап, арыктын 
сөөгү эле калчу мезгил. Ан-
дыктан кыргыздар күзгү этти 
ушул кезге карата түгөтпөй, 
сакташкан. Чучукту туздап, кур-
гатышкан, андан соң арчанын 
түтүнүнө ыштап, ун салынган 

Жылкынын казысынан 
жана этинен жасалган 
чучук көчмөн элдеринин 
эң сыйлуу жана даамдуу 
тамагы.
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капка сакташкан. Мына ушин-
тип даярдалган чучук жазга чей-
ин сакталган. 

Cџт азыктары 
Кыргыз эли байыртан жара-

тылыш менен тыгыз байланыш-
та жашоо менен ысырапчылык-
ка жол бербей, негизинен сүт 
жана эт азыктарын пайдаланыш-
кан. Кыргыз элинин жашоосун-
да сүт азыктары негизги орунду 
ээлесе, ал эми эт азыктары ан-
дан кийинки орунда турган. 

Кымыз - бээ сүтүнөн ачы-
тылып жасалган кычкыл суу-
сундук. Сүтүнө жана жасалы-
шына жараша бээнин кымызы, 
уй кымыз (уй, топоз сүтүнөн), 
төө кымыз (төөнүн сүтүнөн 
- шубат), ууз кымыз (эрте жаз-
да), сөөк кымыз (кеч күзгү же 
кышкы), тунма кымыз (эң алгач 
бышылбай куюлуп алган), са-
амал кымыз (көрөңгөгө жаңы 

сүт азыраак кошулган), тундур-
ма кымыз (чаначка же көөкөргө 
атайын тундурулган), чайкалган 
кымыз (бал, кант кошулган же 
өтө чайкалган). 

Кымызды малчылык менен 
жашаган көчмөн элдер ойлоп 
тапкан. Байыркы грек тарыхчы-
сы Геродот (б.з.ч. V к.) скифтер 
кымыз ачытканын жазып кет-
кен. Кыргыз, алтай, казак, кара 
калпак, башкырт, бурят, монгол, 
калмак сыяктуу элдерде кымыз 
жасоо эзелтен эле белгилүү. 

Кымыз сабага, челекке кую-
луп (жыгачтан жасалган) ачы-
тылган. Жаз маалында, б. а. бэ-
элер жаңыдан тууганда саалган 
чийки сүттөн адегенде кор деп 
аталган ачыткынын жардамы 
менен кымыз жасалат. Андан 
кийин ачыткынын милдетин 
көрөңгө аткарат. Сабадагы 
көрөңгөнүн үстүнө улам-улам 
(1 - 1,5 саат сайын) саап келген 

Бээнин сүтүнөн жасалган 
кымыз адамдын ден-
соолугун чыңап, пайдалуу 
заттар менен камсыз 
кылган суусундук.
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Накта кымыз сабаада 
жетилип, бир топ 
бышылганда гана даяр 
болот.
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сүт бир аз муздаткан абалда ку-
юла берет. Сүт кошулган сай-
ын сабадагы көрөңгө аралаш 
сүт бишкек менен далайга (700 
- 1000 ирет болжолунда) бышы-
лат. 

Бишкек жумуру (узунунан 
келген арча, четин, кайың, тал) 
таяктан жасалат. Учуна жалпак 
жыгач ашталат. Кымыз ачыган-
дан кийин ачыткы калтырып 
ачытуу улана берет. Эң соңку 
саалган сүт эл жатарда куюлуп, 
аябай бышылат да, андан кийин 
саба жылуу жабылат. Кымыздын 
сапаты жасоо ыкмаларынын ту-
ура сакталышына, асыресе, көп 
бышылышына, канча убакытка 
ачытылышына, сабасынын өз 
маалында ышталып жана майла-
нып турушуна жараша болот. 

Кыргыз табыпчылыгында кы-
мызды эзелтеден эле ич каткан-
да жана ич өткөндө колдонгон. 
Чала ачыган кымыз ичти айдайт, 
күчтүү ачыганы ич өткөктү ба-
сат. Кымыз улуттук суусундук 
эле эмес далай ооруларга шы-
паа, дартка даба болгон. Үркөр 
баткыча бээнин сүтүнүн дары-
лык касиети күчтүү болоорун 
билишкен. Кымыз адам орга-
низмин чыңдап, күч - кубат бе-
рет. Кымызды бир нече түргө 
бөлүшкөн. Жаңы тууган бээ-
нин кымызын - ууз кымыз деп 
атап койсо, жаңы ачый баштага-
ны саамал, ал эми чөптүн муу-
ну каткан кездегиси - сары кы-
мыз аталган. Саамал кымыздын 
дарылык касиетин байыртадан 
эле билишкен. Ачыган кымыз-
ды сергитүүчү суусундук ката-
ры ичишкен. Күзгү кымызды 
сөөктөтөт деп сактанып аз-аздан 
ичишкен. Кымыздын дарылык 

касиети күчтүү болуп, аны кур-
гак учук, боор, нерв, ашказан, ич 
өткөк, жүрөк, кан тамыр оорула-
рына пайдаланышкан. Окумуш-
туулар кымыз зат алмашуу про-
цессинде катализатор катары 
кызмат кыларын айтышат. Орус 
дарыгери И.В.Даль кымызды 
цинга оорусуна дары деген. Кы-
мыз жылкы терисинен жасалган 
сабада ачытылган. Эчки териси-
нен жасалган чаначта сакталган. 
Дарылык касиети күчтүү болсун 
үчүн сабага казы же ак кодол 
чөбүн салышкан. Сабаны 10-15 
күндө бир тазалап, табылгынын 
түтүнүнө ыштап турушкан. 

Айран 
Айран--суусунду кандыру-

учу баалуу сүт азыгы. Айран-
ды уйдун, койдун, эчкинин 
сүтүнөн уютушат. Кой, эчки-
нин сүтүнөн уютулган айран 
«жуурат» деп аталат. Жуурат-
тын дарылык касиети эл арасын-
да жогору бааланат. Айранды 
биздин доорго чейинки V кы-
лымдарда эле колдоно башташ-
кан, негизинен ал көчмөн элде-
ринин азыгы болгон. 

Айрандын кандай пайдалуу 
касиеттери бар? Айран суусун-
ду эле кандырбастан, ал баалуу 
азык да болуп эсептелет. Себе-
би анын курамында май кисло-
талары жана оңой сиңирилүүчү 
аминокислоталар бар. Ашык 
салмактуу адамдар үчүн ар кан-
дай диеталарды түзүүдө айран-
дын бул сапаты кеңири колдону-
лат. Айран ичегинин чиритүүчү 
микрофлорасын басып, ичеги-
нин жана ашказандын жакшы 
иштөөсүн жөнгө салат. Айран 
органдарды кычкылтек ме-
нен байытат жана өпкөгө кан-

Зеңги-Баба. 
Сүрөтчү Мусабай уулу 
Майрамкулдун сүрөтү.
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дын агымын тездетет. Мындан 
тышкары, айран булчуңдардын 
иштөөсүн жакшыртат. 

Азыркы учурда сүт азыктары 
мол: алар кефир, ряженка, йогурт 
жана башкалар. Айранда кальций 
менен фосфор жана башка ми-
кроэлементтер көп. Ысык аптап-
туу күндөрдө айранга булактын 
суусун, кымыз кошуп койсо, ал 
чаңкаганды басат. Айрандын ка-
лориясы аз болгону менен адамга 
күч-кубат берет. Холестеринди 
жоюп, салмакты азайтат. 

Cүзмө, курут 
Калыңыраак кездеме баштык-

чага айран куюп, астына идиш 
коюп, баштыкты салкын жер-
ге өйдөрөөк илип койсо, 2-3 
күндөн кийин айрандын сары 
суусу сарыгып, баштыкта жалаң 
сүзмө калат. Сүзмөгө туз (даам-

га жараша) сээп, жакшы аралаш-
тырып, анча чоң эмес көлөмдө 
тоголоктоп, тактайдын үстүнө 
жайып коюп, мезгил-мезгили 
менен оодарып, күнгө кургатып 
курут жасашат. 

Сүзмөнү же курутту жылуу 
кайнак сууга чылап коюп, эзип, 
жаңы союлган койдун ысык 
сорпосуна кошуп ак серке даяр-
дашат. 

Курутту көбүнчө кышында 
жешет. Баалуу азык катары ку-
рутту көөндү ачыш үчүн колдо-
нушат. Курут өспүрүмдөрдүн 
сөөк-муундарынын калыпта-
нышына шарт түзөт, ичеги-ка-
рындын микрофлорасын пай-
далуу заттар менен камсыздайт. 
Ошондой эле С витамининин 
булагы катары колдонулган 
азык болуп эсептелет. Музда-

Көк майсанда оттоп келген 
уйду саган да рахат, сүтү да 
жанга жагымдуу.
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тылган кайнак сууга сүзмөнү ча-
лып жиберип (же курутту эзип) 
жайдын ысык күндөрү «Чалап», 
«Таң», «Акдан» суусундуктарын 
жасап ичсе болот. 

Курут бир нече түргө 
бөлүнөт: 

Жай курут. Ынак айран-
дан же жуураттан даярдалган 
сүзмөгө бир аз айран кошуп 
тузду корураак салып кайнатат. 
Коюлганда чыгарып муздатат. 
Муздак массаны кашык менен 
сузуп алып, тактайдын же чий-
дин бетине салып, ар ким ар 
кандай формада тоголоктойт. 
Үч-төрт күн жакшы желдеген-
ден кийин, көлөкөдө кургатат. 

Май курут. Ынак айрандын 
(уй, топос) же жуураттын (кой, 
эчки) сүзмөсүн кайнатуу учу-
рунда ага айран, каймак же сары 
май кошулат. Жогорудай эле 
суутулат, тоголоктолот, курга-
тылат. Май курут оозго салса 
эрип турат, жегиликтүү, даамы 
кычкылыраак.

Таруу 
Тарых илимиңде далил-

денгендей, жер иштетүүдөн 
кыйла мурда адамдар жапайы 
өсүмдүктөрдүн данын терип, 
азык даярдашкан. Кыргыздар 
таруу өсүмдүгүнүн пайдалуу 
касиетин пайдалана билишкен. 
Таруунун артыкчылыгы: бир 
дан 600-1200дан түшүм берет 
(ал эми арпа, буудай болгону 
40-60 дан түшүм берет.). Та-
руу эрте бышат (таруу - 45-60 
күндө, буудай, арпа 120-190 
күндө бышат). Ошондой эле та-
руу сугатты көп талап кылбай, 
кайрак жерлерге деле өсө берет. 
Тарууну кайнатып, угут салып 
ачытып, сүзүп алса бозо болот. 

Бозо 
Бозо жасоо кыргыз элине 

гана таандык болуп эсептелет. 
Белгилей кетүүчү нерсе, казак, 
өзбек, түркмөн, монгол, татар 
жана башка түрк элдери бозо 
салбайт (илгери венгерлер бозо 
салчу дешет). 

Бозо адамга күч-кубат берет, 
ток болот жана кан жаратат. 

Кыргыздын накта улуттук 
тамагы - бозо.
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ЭЛдик дАРЫГеРЛик 
Кыргыз элинде элдик дары-

герлик илгертен пайда болуп, 
кеңири колдонулуп келе жа-
тат. Элдик дарыгерлер табып, 
сыныкчы, дарымчы, картыкчы, 
куучу, бүбү, бакшы ж.б. деп ата-
лышкан. Алар организмди мык-
ты билип, адамдын денесинде 
62 муун, 92 жүүн, 30 омуртка, 
40 кабырга, 360 тамыр, 440 сөөк 
тамыр бар деп эсептешкен. 

Айрым ооруларды сезгенди-
рип (ташты, темирди ысытып, 
үстүнө дары суу сээп оозду то-
суп) айыктырышкан. 

Сыныкчылар чыккан бу-
ту-колду ордуна салып, сөөк 
сынганда, тарамыш чоюлганда 
түз бүтсүн үчүн шакшак коюп 
таңышат. 

Картыкчылар денедеги ашыкча, 
бузук канды уйдун мүйүзүнөн 
жасалган картык менен чегип 
алышкан. Бузук канды устара 
менен чегип алышат же сүлүк 
курт менен сордурушат. 

Тинтүү деген аспап менен 
денеге кирген окту алып чы-
гышкан. Айрым кеселдерди ак 
дары (жыландын кургатылган 
эти), кайберендердин эти (бо-
ору, өтү ж.б.), мумие сыяктуу 
миңералдык заттар менен дары-
лашкан. Оорулууну кээде жаңы 
союлган кара кочкордун (тай-
дын) терисине орошкон. Жа-
ратка кийиз күйгүзүп басышкан. 
Ал эми төрөгөн келинди кара 
басканда куучулар чакырылган. 

Кыргыз табыптары дарт-
ты адамдын тамырын кармап, 
анын кагышына карата анык-
ташкан. Ооруну ысык, суук 
деп бөлүшкөн. Экөөнүн (ысык 
менен сууктун) аралашып кет-

кенин да билип, аны чарбысын 
деп аташкан. Денесинде уюган 
кан болгон адам дайыма үшүп 
жүрөрүн да билишкен. 

Көптөгөн оорулар, неги-
зинен, адам өз денесине керек 
болгон заттардын катышын 
билбегендиктен, иретсиз тамак-
тануудан келип чыгат (шлактын 
көптүгү). Мисалы, суук оорула-
рында адамга ар кандай кислота-
лык касиеттүү заттар жетишпей 
калгандыктан, кыргыз дарыгер-
лери аларды эт-аштуу, кубат 
кошкон азыктар менен дары-
лашкан, ысык ооруларга щелоч-
туу заттар жетишпегендиктен, 
аларды жер-жемиш азыктары 
менен дарылашкан. Бирок оо-
русу өтүшүп кеткендерди дары-
лоону баштоодон мурун, анын 
денесин алдын-ала тазалоо ча-
раларын көрүшкөн. Ал үчүн 
оорулууга ак дары деп аталып 
калган ак суу (кадимки кайна-
тылган булактын суусу) же көк 
дары деп аталып калган көк суу 
(кайнатылган булактын суусуна 
эки чоң кашык сүт кошулат) бе-
ришкен. Табыптар оорулардын 
акыбалын, алардын тамырын 
тартуу аркылуу көзөмөлдөп, су-
уну бир айдан 40 күнгө чейин 
беришкен. Бул мыкты натыйжа-
ларды берген, себеби кыргыздар 
көбүнчө тоолуу жерлерде жа-
шагандыктан, булак сууларын-
да карбонаттар денеге керектүү 
ченемден ашкан эмес. Мындай 
ыкмаларды, негизинен, кыл та-
быптар колдонушкан, анткени 
кыл табыптар гана адамдын де-
несиндеги өзгөрүүлөрдү тамы-
ры боюнча көзөмөлдөй алыш-
кан. 40 күн чыдаган адамдын 
денеси тазарып, анын өңүнөн 
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дагы, журум-турумунан дагы 
ден соолугунун оңолуп калганы 
кадимкидей байкалып калган. 
Ал эми 40 күнгө чыдай албай, 
тамакка кирип кеткендер чала 
дарыланып, кийин оорусу кайра 
кармай баштаган. Кыл табып-
тар 40 күндүк көк суудан кийин 
кара козунун эти менен сорпо-
сунан ченемдеп берип турган 
жана колун, денесин таза кар-
моого катуу талаптарды койгон. 
Бул азыркыча айтканда гигиена-
ны мыкты сактоо эрежеси эле. 

Ошону менен бирге оору-
лууга күндөлүк жашоо-тири-
чиликтеги жумуштарды аткара 
берүүгө жол берилген, өзгөчө 
тоо-ташка жөө чыгып дары-дар-
мек терүүгө, ат минип жорголо-
туу сыяктуу денедеги шлактарды 
чыгаруучу, жакшы тердетүүчү 
кыймылдарды жасоону талап 
кылган. Жөнөкөй көрүнгөнү 
менен, мына ушундай тамакта-
нуу, гигиена жана атайын кый-
мыл эрежелерин кыл табыптын 
көзөмөлү боюнча сактоо өтө 
кыйын болгон. Кээ бир дары-
лануучулардын айтуусу боюн-
ча, көк сууга отурганына бир 
айдан ашкандан кийин адам 
көрүнгөн тамактын баарын жеп 
ийчүүдөй болуп калат. Бирок 
мыкты ден соолукка жетүү мак-
саты аны чыдамдуулукка тарби-
ялайт. Ченемдөөнүн ыраатын 
мыкты билишкен кыл табыптар 
мындай шартта адамды суктук-
ка алдырбоо чараларын көрүп, 
эрктүүлүккө машыктыруу ык-
маларын колдонгон. 

Ал эми ысык оорулары ме-
нен ооруган адамдарга табып-
тар жер-жемиштен жасалган 
кайнатылган тамактарды сунуш 

этишкен, себеби аларга щёлоч-
тук касиеттеги заттар жетиш-
пейт. Оорулардын бардыгына, 
өзгөчө начарлап кеткен адам-
дарга, негизгиси, курттарды 
(микробдорду, паразиттерди) 
жуктуруп алууга жол бербөө ча-
раларын көрүшкөн, анткени соо 
адамга караганда чабал адамдар-
дын денеси паразиттерге анча-
лык каршылык көрсөтө албайт. 

Оорунун таасиринен де-
недеги заттардын ченемдери 
өзгөрөт. Суук тийген оору-
ларды, негизинен, тиешелүү 
чөптөрдүн кайнатмасын берүү 
менен дарылашкан. Курттоо 
ооруларына кыргыз дарыгер-
лери аттанып түшкөн. Антке-
ни алар тоолордогу керемет 
өсүмдүктөрдөн мыкты уу да-
рыларды даярдашкан. Уу кор-
гошун, эрмен, чалкан, ак ко-
дол сыяктуу уу заттары бар 
өсүмдүктөрдү аралашмага ай-
лантып, ченемдеп берүү кыл 

Элдик дарыгерлер 
жыйынындагы бир учур.
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кетүүгө даяр тургандар көп бол-
гон. Мына ушундай коркунуч-
тан улам, ал дарынын сырын 
билген кыл табыптар билими 
жөнүндө үн каткан эмес. Кара 
дарынын тутумунун сыры ачык-
айкын жарыяланбаганы менен, 
бирин-серин атадан-балага өтүп 
келе жатышы мүмкүн. Мыкты 
маалымат тим жатпайт эмеспи, 
кара дарынын тутумунун тата-
алдыгы, анын тутумунда мумия-
нын, кургатылган кымыздын, уу 
коргошундун, жыландын кур-
гатылган этинин жана өтүнүн, 
миң жашар деген чөптүн, кара 
булактын кайнатылган суусуна 
белгилүү катышта жана ыраатта 
даярдалышы жөнүндөгү сөздөр 
эл ичинде жашап келет. 

Кара түстүн физикалык каси-
етине жараша, чындыгында эле, 
кара дары өтө касиеттүү бол-

табыптардын гана колунан кел-
ген. Денени курт басуу көбүнчө 
гигиенаны сактабагандыкка 
байланышкандыктан, табыптар 
адамдардын жеке тазалыгына 
кам көрүү жөнүндө түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүшкөн. 

Жоокерчилик замандарда 
жоокер согушта кансырап, дене-
деги ачык жарат аркылуу канга 
кирген микробдор аны алсыра-
тып, жөнөкөй табыптан жардам 
болбой калган учурда кыл табып-
тар аны кара дарынын күчү ме-
нен айыктырышкан. Кара дары-
нын тутумунун сыры (рецепти) 
XXI кылымга жетпей калгандай 
сезилет, анткени кара дарыны 
даярдаганды билген кишинин 
артынан түшкөн душмандар көп 
болгон. Душмандар үчүн ал тол-
гон баатырлардан дагы жогору 
турган, андай табыпты уурдап 

Эчен дары өсүмдүктөр 
жайнаган гүл талаа. 
Жергебиздин мындай 
касиеттүү сапатын барктап, 
баалап жүрүшүбүз зарыл. 
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со керек. Анткени, абсолюттук 
кара түстү кармап туруучулук 
- кошумча энергияга ээ. Физи-
ка илимиңде бирдей эле шарт-
та абсолюттук кара нерсенин 
температурасы башка түстөгү 
нерселердин температурасынан 
дайыма бир аз жогору болот деп 
далилденет. 

Демек, кыргыздар дары 
түрүндөгү абсолюттук кара нер-
сени алууга жетишкен, башка-
ча айтканда, дарынын өзгөчө 
касиеттүүлүгү анын абсолют-
тук кара түстө болушунда. Де-
мек, дарылыктын жетип турган 
ченемин кыргыздар кара дары 
түрүндө табышкан десек болот. 
Мындай дары универсалдуу бо-
луп, дарылоо дарамети боюнча 
сандаган дарылардан жогору 
турары түшүнүктүү. 

Дарыгерчилик философи-
ясынын туу чокусу кара да-
рыны даярдоо жана аны ме-
нен дарылоону билүү десек 
эч жаңылышпайбыз. Демек, 
касиеттүү манасчылардын жана 
эл арасындагы карыялардын 
кара дарыны кастарлап айтып 
жүргөнү бекеринен эмес экен. 

Эми аң-сезимдик деп атал-
ган жин жана кайгы оорула-
рын дарылоого токтололу. Жин 
оорулары Теңирдин жазасы, 
жердин каары дешет кыргыз-
дар. Теңирдин жазасы дегени 
түшүнүктүү, демек, ал асман-
дан келген күчтүү талаанын та-
асиринен болот. Күчтүү жана 
туруктуу талаа адамдын нерв 
системасына белгилүү багытта 
таасир этиши мүмкүн. Эгер-
де бул таасир этүү терс маани-
де болсо, анда аны жандырыш 
үчүн мурдагыдай эле күчтүү, 

бирок тескери багыттагы тала-
анын таасири керек. Ушундай 
жандырмак таасир келип өтсө, 
ал адам өзү айыгат. Ал эми да-
рыгерчилик чөйрөсүндө кыл 
табыптар бакшылык же шаман-
дык касиеттерди колдонушкан, 
башкача айтканда, ооруга пси-
хологиялык жактан таасир этүү 
аркылуу анын нерв системасы-
на күчтүү, жандырмак чыңалыш 
түзүшкөн. Көпчүлүк учурларда 
оорулуунун нерви бакшынын 
аракеттеринен ошончолук ка-
туу чыңалган болсо, ал айыгып 
кеткен. Тактап айтсак, бакшы-
лар ооруга ысык же муздак суу 
чачуу менен бирге, күтүлбөгөн 
кыймылдарды жасап, касиеттүү 
сөздөрүн айтып, эми оңолуп 
калдың деп, ага ишеним жара-
тышкан. Ал эми мыкты ише-
нимге организм баш йери 
илимде жана дүйнөлүк дарыгер-
чиликте эбак далилденген. Ша-
мандар оорулууну тамак ичир-
бестен күнү-түнү тынымсыз 
бийлетип, жыгылганга чейин 
алып барган. Натыйжада, нерв 
системасындагы чыңалуунун 
дээрлик төмөндөшү байкалып, 
оору сакая баштаган. 

Кайгыдан ооругандарга та-
быптар уктаткыч кайнатма да-
рылардан беришип, аларды 
көбүнчө алагды кылуу чарала-
рын көрүшкөн, ал үчүн жалгыз-
жарым болсо, туугандарына 
сүйлөшүп бала асыратышкан, 
уул-келини жок болсо карылар-
га, алар менен бир жашоого ту-
угандары өздөрүнүн уул- кели-
нинен бөлүп беришкен. Мына 
ушундай ынтымак жана адам-
керчилик дарылоонун дагы бир 
мыкты ыкмаларынан болгон, 
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б.а. жин жана кайгы ооруларын 
жеңүүгө, кыргыз дарыгерлери 
көбүнчө психологиялык ыкма-
ларды колдонушкан. Бул кыр-
гыздардын таанымдарынын ру-
ханийликке басым жасоосунан 
улам келип чыккан... 

Табыпчылык 
Кыргыз элинде илгертен та-

быпчылык кылган адамдар көп 
болгон. Эл ичинде аларды бак-
шы, дубана, бүбү, тамырчы, кан-
чы, терчи, учуктоочу, дарымчы, 
тилмечи, кайрычу деп аташкан. 
Табып - оорунун атын билет. 
Тамырчы адамдын ысык, суугун 
туят. Табыпчылык - тээ эзел-
тен өнүгүп келе жаткан элдик 
өнөр. Адегенде элге белгилүү 
табыптар дарыны сактай тур-
ган жайга, идиштерге өзгөчө 
көңүл бурушкан. Эркек козуну 
же улакты алты айлык кезинде 
союп, анан дароо умасын алып, 
тазалап, ийлеп, сайдын ташын 
күйгүзүп, андан алынган акиташ 
менен өңдөп, даярдап алышкан. 
Мындай баштыкчада даярдал-
ган дарылар жогорку сапатта, 
күчүн жоготпостон, көпкө чей-
ин сакталган, муну «куук» деп 
аташкан. Ошондой эле, дары-
гер табыптын дарыны ийлеп, 
ийге келтире турган териден 
даярдалган «жаргак», «жыгач 
сокусу», «өлчөөчү кашыгы» 
болгон. Бул куралдарын табып 
өзүнүн эң жакын адамына же 
жакшы көргөн шакиртине кал-
тырып кеткен, айрым учурларда 
өткөрүп берген. 

Сыныкчы. Сынган буттан 
шакшакты алганда кийин эрмен, 
ак кодол, шыралжын менен бу-
улаган. Анын алдын алуу үчүн 
элдик дарыгерлер: мумияны ар-

чанын ашы менен кошуп ийлеп 
пайдаланышкан. Жети түрдүү 
чөптү көп колдонуп келишкен 
(мамыры, эрмен, ак кодол, шы-
ралжын, көкөмерен, шыбак, уу 
коргошун). Уу коргошун оо-
рулууну сырткы оорудан кор-
госо, жети чөптүн кошулмасы 
ички шишикти жоёт дешет. 
Уу коргошунду сөөктөгү мите 
куртту жоготуу үчүн кулгуна 
жарага салып койгон жана тез 
тез көзөмөлдөп турган. Уу кор-
гошунду оорулуунун оозунан 
ак көбүгү чыкканча тартышкан. 
Анан ага уйдун сүтүн берип 
турган. Андан кийин эрмен, 
шыбак, шыралжын менен буу-
лоосун уланткан. Эл оозунда 
«жети чөптү миңден бир оору-
га дабаа дешсе, үчөөнө-үч эгиз» 
деп айтылат. 

Элдик акылмандар 
Тээ жер каймактагандан бери 

элибизде алдыдагыны алдын-
ала айталган эчендеген элдик 
акылмандар, көзачыктар, олуя 
кишилер, ар кандай эсепчилер, 
жылдыз саноочулар, жайчылар 
менен билгилер өттү. Алар тээ 
эзелтен бери калыптанып калган 
элдик тажрыйба, түшүнүк, баам 
боюнча ар кандай кубулуштарга 
карап туруп, алдыда келе жаткан 
табигый кырсыктарды алдын-ала 
айткан олуя кишилер эле. Алар 
табият койнунда туулуп өскөн 
эң байыркы көчмөндөрдүн эң 
акыркы атактуу эсепчилери же 
олуялары болучу. 

Бакшы. Кара жиндүү бакшы-
лар жинди болгон жана талма-
луу, же «илешкени» бар киши-
лерди көрүчү. Адатта бакшылар 
оорулуу кишилерди көргөндө 
жиндерин чакырып, чарк уруп 
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Дары чөптөрдү өз 
учурунда даярдоо 
алардын дарылык 
касиеттеринин 
сакталышына шарт түзөт.
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жинди болгондордун жинин, 
талмалуу болгондордун тал-
масын, илешкени барлардын 
илешкенин кубалачу. 

Дубана. Дубана да чарк уру-
чу, бирок бакшычылап жин, 
чымынын чакыруучу эмес, 
көнүмүш катары ал кудай-
га, пайгамбарга сыйынат, аят 
окуйт, келме айтат. Дубана чарк 
урганда, көбүнчө айылдын эр-
кектерин жыйып алып, баары-
сына даарат алдырып, оору жат-
кан үйгө чогуу отургузуп алып, 
келме айттыруучу. 

Бүбү. Аялдардан чыккан бак-
шы, дубаналарды бүбү дешчү. 

Тамырчы. Тамырчылар би-
лектен тамыр кармап: ысыгы 
бар экен деп суу ичирүүчү, же 
сууктап калыптыр деп күчтүү 
тамак берүүчү. Тамырчылар-
дын айтымы боюнча бир ай, эки 
ай жалаң суу ичип жата берген 
оорулар көп болучу. Суу ич-
кен кезде ысыктап калат деп, 
ооруга бир чымчым дан, бир 
тиштем эт да, ууртам сорпо да 
берүүчү эмес. Тамырчылар, ка-
быргасынан сезгенген келте 
жана ошол өңдүү оорулар ме-
нен ооруган кишилерди он, он 
беш күн жалаң суудан башка эч 
нерсе бербей, арыктатып, анан 
ашка аралаштыруучу. Алды ме-
нен оору кишиге бир нече күнү 
чаныт жарма, анан кийин бир 
нече күнү коймолжун жарма 
берип, акырындап отуруп ашка 
аралаштырып, тамакты бир нече 
күнү ылгап ичирүүчү. 

Териге алуу. Табыптар же 
жөн эле тажрыйбалуу киши-
лер кээ бир ооруларды көрүп: 
«Сууктап, суугу ашынып кеткен 
экен» деп жаңы союлган малдын 
терисине оройт. Бардар адамдар 

көрөт. Бака-шака түшөт. Чы-
мындарын чакырып, өткөн 
олуя-машаяктардын атын атап, 
жер, суудагы мазарлардын ат-
тарын айтып кыйкырат. Отту 
чоң жактырып коюп, оттон се-
кирип, оорулуу кишиден аттап, 
аны какыс-кокус кылып ургу-
лап, отко орокту салып, кып-
кызыл болуп кызарганда тили 
менен чыркыратып жалайт. Ай-
тор өкүрүп, бакырып үйлөрдү, 
кепелерди тегерене жүгүрүп, 
короодогу малдардын үстүнөн 
секирип, алдынан өтө качып, 

Ит мурундун таасири 
иммунитетти чыңоодо өтө 
бааланат.
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тай сойдуруп, тайдын терисин 
сыйыраары менен оорулууну 
териге ороп таштайт. Колунда 
жогураак болсо, койдун тери-
сине алат да, тамакты күчтүүлөп 
берет. Мындай дарылоону тери-
ге алуу деп коюшат. 

Учуктоо. Бир жери ооруп 
калган киши болсо: «Учуктап 
жибергиле» дешип калышуу-
чу илгерки адамдар. Мындайча 
учуктайт: эки же үч кычкачты, 
кычкач болбосо орокту отко 
салып кызартат. Ооруп калган 
кишини жылаңач босогого от-
ургузуп коюп, кызарган те-
мирди ооруган кишиге жакын 
кармап, кызыган темир аркы-
луу муздак сууну оору кишиге 
шаркырата, шуулдата бүркөт. 
Кызарган темир сууп, оору 
киши калчылдап титирей баш-
таганында, төшөккө жылуулап 
жаткырып коёт. Муну учуктады 
деп коюшат. 

Дарымчы. Дарымчы жара-
ларды дарымдайт. Адегенде 
жараны байлап, жаратты катуу 
оорутуп, кишини өкүртөт. Ду-
балап бүтүп, жараны кайра че-
чет. Дарымчылар эгер жылкы 
курт болсо муну да дарымдоочу. 
Жылан, кара курт чакса, тилме, 
оозул болсо, тиш ооруса аларды 
да дарымдоочу. Дарымчылардын 
колдонгон ыкмаларынын көбү 
кишилерге түшүнүксүз болучу. 

«Чопо, чопо, чопо дарым». 
«Чопо дарыма ширин да-

рым», - деп бирдемелерди ай-
тып, күбүрөп-шыбырап, муз-
дак сууну шуулдатып бүркө 
берүүчү. Илгери бир дарымчы 
жылан чаккан кишини дарым-
дап чаккан жыланды дубалап 

келтирип, аны менен арбашкан 
экен. Ошондо жылан тикеси-
нен туруп киши менен арбаша 
берип, жеңилип, өлүп калып-
тыр деген уламышты айтышчу. 
Кыргыздар дарымчыны сыйлап, 
ага абдан ишенүүчү. 

Кайрычу. Кайрычу деген 
жара көбүнчө колдордун учта-
рына чыга турган жара. Ши-
бегени отко абдан кызартып 
ысытып алып, оорусуна чыда-
бай боздоп жаткан кишинин 
жарасын сайып кайрыганда оо-
рулуунун жаны сеп алып, тын-
чып, ошону менен эле айыгып 
кеткен. 

Канчы. Табыптардын кээ 
бирөө канчылык кылат. Кан-
чылар кишинин ооруган же-
ринен кан алат. Канды уйдун 
мүйүзүнөн жасалган кортык 
менен алат. Андай кишилерди 
канчы дешет. Канчы кишилер-
дин колу эптүү келип, кээ бир 
туюк жараларды да тилип айык-
тырып жиберишчү. 

Мант байлоо - колго, бутка 
же башка бир жерге көз жара 
түшсө, колго бутка, моюнга жи-
бек байлап, жараны айыктырат. 
Муну «мант байлоо» дейт. 

Жыйынтыктап айтканда, ил-
гери кыргызда бакшы, бүбү, 
дубана дегендер болучу экен. 
Аларды касиеттүү, чымыны, 
жолдошу бар кишилер деп кой-
чу. Алар илээшкен дарты бар 
кишилерди көргөндө касиет-
терин, чымындарын чакырып 
алып, ошолор аркылуу илээш-
кен дартты кубалап чыгат деп 
түшүндүрүшчү. Табыптар чы-
мыны жок, бирок оорунун жай-
ын билген тажрыйбалуу киши-
лер деп эсептелчү.
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дартка даба жандыктар 
жана ўсџмдyктўр 

Жандыктар 
Жылан. Элдик дарыгерлер 

жыланды кургатып алып, май-
далап, айрым жерлерде нанга 
кошо тандырга жаап бышырган. 
Жыланды спиртке да кошуп 
иштетсе болот, бирок өтө так-
тык, этияттык керек. 

Сагызган. Элибиз сагыз-
ганды пайдаланганда эркек, 
ургаачысына көңүл бурган. 
Сагызгандын оң канаты сол 
канатынын үстүндө болсо ал 
— ургаачысы, сол канаты оң 
канатынын үстүндө болсо – эр-
кеги. Сагызган айрыкча аялдар-
дын ооруларына өтө чоң жардам 
берет. Чаңкоосу канбагандарга, 
чочуп ойгонгондорго, ысытма 
кеселдерге, көкүрөктү жумшар-
тууда пайдаланышат. 

Сайсагызган. Сайсагызган-
ды атып алгандан кийин бээнин 
сүтүнө бир күн кармоо керек. 
Андан соң тазалап, кургаткан-
дан кийин сокуга күшөп, же 
жаргылчак менен тартып, май-
далап алуу зарыл. Бул анемия-
га табылгыс дары. Кан басымы 
көтөрүлгөндө, боор оорулары-
на тамырды кармап, өтө тактык 
менен көзөмөлдөп дарылоо ке-
рек. 

Бака. Элибиз бакаларды кур 
бака, кашка бака, таш бака, кы-
зыл колтук бака деп бөлүп айты-
шат. Ар түрдүү ички жана тыш-
кы дарттардан арылууда баканы 
пайдаланышкан. Мисалы, кызыл 
колтук баканы ичирип, ошон-
дой эле майдалап алып, жарага 
себүү керек. Кашка баканы жа-
раттарга тирүүлөй тартуу жолу 
менен пайдаланса болот. Таш 

баканын жумурткасын бөйрөк 
ооруларына жана жаш балдарды 
эмдөө үчүн көп пайдаланыш-
кан. Аларды кургатып алуунун 
жолун жакшы билүү керек. 

Дары өсүмдүктөр 
Кыргыз табыптары чөптөр-

дүн (адырашман, мамыры, ак 
кодол, уу коргошун, жалбыз 
ж.б.) дарылык касиеттерин 
жакшы билишкен. Аларды ар 
кандай ооруларды айыктыру-
уга пайдаланышкан. Жай чил-
деси башталганга чейин терил-
ген чөптөр кубаттуу, жетилген 
деп эсептелет. Дары чөптөрдү 
көбүнчө эртең менен жана ке-
чинде жыйнашкан. Күндүз, ай-
рыкча түштө жыйналган чөптөр 
эч кандай дарылык касиетке ээ 
болбосун билишкен. Көлөкөдө 
кургатышкан. Андан бири-би-
рине белгилүү өлчөмдө кошуп 
суюк, кургак дары жасашкан. 
Кээсин кайнатып ичирсе, кэ-
эси менен адамды киринткен, 
буулаган. Ошентип кыргыздар 
табият менен тыгыз байланыш-
та болуп, анын сырларын мык-
ты өздөштүрүшкөн. Табияттан 
энергия алып, күчтөрүн пайда-
лана алган. 

Кийик от. Баш ооругандар 
кара чай (памил) менен кийик 
отту бирме-бир аралаштырып, 
чай сыяктуу демдеп ичсе абдан 
пайдалуу. Суу менен спирттеги 
тундурмасын тырышмага пай-
даланса болот. 

Кымыздыктын тамырынан 
жасалган ачытма, тундурмалар 
ич түйүлүп катуу ооруганда 
жана өнөкөт ич ооруларында 
пайдаланылат. Күзүндө, эрте 
жазда кымыздыктын тамырын 
казып алышып, суусундук үчүн 
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кайнатып ичсе, ич каткан кезде 
жакшы жардам берет. 

Уйгак. Бул өсүмдүктөн 
жасалган тундурма чачты 
тушүрбөй токтотууга жардам 
берет. Жалбырагы кол, бут оо-
руларына пайдаланылат. 

Уу коргошун. Уу коргошун-
ду бир кар жаагандан кийин гана 
жыйнап алса болот. Уу корго-
шунду пайдалануу үчүн тамыр-
дын кагышына кылдат көңүл 
буруу керек. Табыптар кулгуна 
жараларга көп пайдаланышкан. 
Уу коргошунду пайдалануунун 
жоопкерчилиги күчтүү. 

Чалкан. Өт, боор оруганда 
жана кан токтотуүчу каражат 
катары колдонулат. Уйгактын 
тамыры менен кошуп, кайна-
тып, чачтын түшкөн жерине 
компресс кылуу керек. 

Бөрү карагат. Мөмөсүн, та-

шире даярдап алышкан. Айрым 
учурда кымызга ачытса да пай-
дасы тийет. 

Кожогаттын жалбырагын, 
тамырын заара айдоочу зат ката-
ры, бөйрөк ооруларына жана өт 
ооруларына көп пайдаланышат.

Каакым. Тамакты сиңирүү 
боюнча эң бир табылгыс зат. 
Андыктан жалбырагынан, та-
мырынан салат жасаса болот, өт 
ооруларына, өнөкөт ич катууга, 
боор ооруларына өлчөм менен 
пайдаланса болот. 

Миң тамыр (бака жалбырак). 
Бул өсүмдүктүн жалбырагын 
жаратка жабыштырып таңып 
койсо, жакшы жардамы берет. 
Жараттардын тез айыгышына, 
какырык чыгарууга чоң жарда-
мы бар. Ичеги-карын оорула-
рына жалбырагын кайнатып бе-
рип пайдаланса болот. Уругун 

Кийик от байыртадан бери 
эле чай катары колдонулат.
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мырын пайдаланат, «сууктаган-
да» ичишет. 

Долоно. Мөмөсү менен гүлү 
жүрөк кан тамырларынын ай-
рым ооруларын дарылоодо пай-
далуу. Ошондой эле тукумсуз-
дукка да жардамы тийет. 

Күчала. Кыл табыптар 
балдардын көк жөтөлүнө 
күчаланын гүлүн пайдаланган. 
Ошондой эле, кымызга кошуп 
ачытылган ачымасы - куяң, кол, 
бут ооруларына пай-далуу. Че-
бер табыптар өлчөм менен алы 
жокторго, көпкө жатып калган 
оорулууларды дарылоого пай-
даланат. 

Табылгы. Аябагандай табы 
күчтүү отун болуп саналат. 
Ошондой эле анын ышын сырт-
кы жараттарга пайдаланса болот. 

Чырмоок. Элдик дарыгер-
лер чырмоокту майдалап му-
рундун каңылжарын дарылоодо 
түтүнүн пайдаланышкан. Ай-
рым учурларда адам кокустан 
бир жерин кесип алса, чыр-
мооктун жалбырагын ушалап, 
ошол жерге таңып койсо жарат 
тез айыгат. Миң тамыр менен 
бирдей эле өлчөмдө кошуп аш-
казандын жарасына пайдаланса 
болот. 

Шыбак. Шыбактын бир 
нече түрү бар: кой шыбак, ак 
шыбак, шыралжын, мамыр шы-
бак. Аларды элдик медицинада 
түрүнө карай пайдаланышат. 
Мисалы, кой шыбакты өпкөсү 
ооругандарга демдеп, сары май 
менен кошуп ичиришкен. Ай-
рым ириңдүү жараларга да кол-
донсо болот. Ал эми шыралжын 
жана мамыры шыбакты ооздо-
гу жагымсыз жыттан арылууда, 
тиштердин эти оюлган кезде 

майдаланган күкүмдөрүн сепсе 
болот. Ошондой эле ичеги-ка-
рын оорусуна белгилүү өлчөм 
менен пайдалануу керек. 

Сагаса гүлү. Кыргыздар муну 
чекенди деп айтат. Орто Азия-
да, айрыкча Кыргызстанда көп 
өсөт. Too беттерине, көбүнчө 
кургак талааларга чыгат. Кура-
мында эфирдин алколоиди бар. 
Илгерки замандан бери эле бул 
өсүмдүктүн күлүн насыбайга 
кошот. Сагасанын (чекенденин) 
күлү кошулган насыбайды чек-
кен адамдын көңүлү көтөрүлүп, 
жаны жай алып, сөзмөр болуп 
калат. 

Алтын тамыр. Элибиз ал-
тын тамырдын дарылыгын өтө 
жогору баалашат. Ал түрдүү оо-
руларды айыктырууда өтө пай-
далуу. Көпчүлүк учурда ачытма 
түрүндө колдонулат.

Адырашман. Элибиздин 
көпчү-лүгү үй-жайларды ысы-
рыктоо үчүн гана пайдаланы-
шып, анын дарылык касиетин 
билбейт. Адырашмандын су-
удагы кайнатмасы безгек, не-
вростения, түтүнү сасык тумо-
ого (гриппке) каршы эң бир 
табылгыс дары болуп эсептелет. 
Адырашмандын уругун табып- 
дарыгерлер бөйрөк таштарын 
түшүрүүгө пайдаланышат. 

Боз (ак) топурак. Боз (ак) 
топуракты же талаа кумун (суу 
куму болбойт) жай саратанда, 
шапата (сквозняк) эмес жерди 
тандап, 20-30 см. тереңдиктен 
казып алып, тез-тез аралашты-
рып, өтө майдалоо керек. Май-
даланган топуракты (күнгө ысы-
гандан кийин) ооруган жерге 
басат, баш жакты көлөкөлөп 
(бетке күн тийбегендей) алуу 
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зарыл. Куурулбай даярдалган 
шорпо ичүү (уйдун, тооктүн 
эти болсо ого бетер жакшы) 
жакшы натыйжа берет. Ушул 
айтылгандай кылып 3-5 күн 
жасалат, андан кийин 5-6 күн 
сөзсүз дем алуу керек. Экин-
чи мөөнөтүндө 3-5 күн эс алуу 
зарыл. Мындай учурда муздак 
суу ичүүгө, сууга түшүүгө, жу-
унууга тыюу салынат. Муздак 
суусундук, пиво, кымыз ичүүгө 
болбойт. 

Арча 
Арча элибиздин тарыхы ме-

нен тутамдаш кошо жашап ке-
лет. Арчанын сууда чирибей 
көпкө чейин чыдай турганды-
гын билип, илгертен эле тегир-
мен иштетүүгө пайдаланыш-
кан. Жалбырактарын күйгүзүп, 
түтөтүп үйдү, короо-жайларды 

аластап турушкан. Ал эми то-
бурчагы өпкө оорулары үчүн 
табылгыс дары. Сокуда жанчып, 
оорулууга өлчөм менен ботко-
го кошуп кайнатып берсе жак-
шы. Боюнда барларга, жаш бал-
дарга берүүгө болбойт. Жыныс 
бездери шишигенде уйгакты 
кошуп пайдаланса болот. Кы-
зыл арчанын мөмөсүн (ашын) 3 
маал өзүнчө пайдаланса, же бал 
менен аралаштырып жесе бо-
лот. Жыныс бези жана бөйрөк 
ооруган болсо ичүүгө мүмкүн 
эмес. Тундурмасы денесинде 
кычыткысы барларга чоң жар-
дам берет. Тиш тазалай турган 
таякчаларды жасап алса, тиштин 
түбүнүн бекем болуусуна таа-
сири күч. 

Арча май айында гүлдөйт. 
Чаңдашкандан кийин бир 
өңчөй энелик гүлдөрүн ордуна 

Чычырканак. Мөмөсүнөн 
май бөлүп алып, аны 
ичеги-карын ооруларына, 
күйгөндө, үшүк алганда, 
дем алуу жолдорун дарыло-
одо пайдаланышат. Ал эми 
чырпыктарынын учтарын 
кайнатып, «сууктагандарга» 
ичирсе болот. 
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грамм балга аралаштырса, дары 
даяр. Жүрөк жана кан тамыр 
ооруларынын бардык түрүнө 
күнүгө 1 чай кашыктан 3 жолу 
6 ай ичсе өтө жагымдуу эм. Ту-
моологон адам жаткан бөлмөгө 
арча менен долононун жыгачын 
күйгүзүп, ысырыктаса, сырко-
олуу тез сакаят. Ошондой эле, 
арчанын мөмөсүнөн жасалган 
дарынын өттү айдай турган ка-
сиети бар. Аны бөйрөк менен 
табарсыктагы таш-кумду айдоо 
үчүн да пайдаланышат.

Мумие 
Мумие-ар түркүн илдеттер-

ди айыктырууга атамзамандан 
бери колдонулуп келген, таби-
гый жол менен пайда болгон, 
дары зат. Ал эми азыркы үчурда 
болсо, ал кайра жаралуу доорун 
сүрүп, ушул күнгө чейин далай 
табышмакты камтып келүүдө. 

Мумие айрыкча Чыгыш 

мөмөсү пайда болот. Ал экин-
чи жылы гана бышат. Дары 
жасоо үчүн бүрүн гүлдөп тур-
ганда жыйнап алып, кургатып, 
майдалайт.100 грамм арчаны 2 
л. сууга салып 5-10 мүнөт кай-
натат. Кайнатманы чыпкалаган 
соң, ага кийин 1 аш кашык бал, 
100 грамм алма сиркесин ко-
шуп, чайкап аралаштырат. Муну 
тиштин парадонтоз, цинга, бал-
дардын итий (рахит) оорусун 
айыктырыш үчүн, ошондой эле 
кандын курамында темирдин 
аздыгынан анемияга учураган-
да күнүгө 50 граммдан 3 жолу, 
эки ай ичет. Арчанын жемиши 
2 түрдүү болот: биринин ка-
быгы жарылат, экинчисиники 
жарылбайт. Дарылык касиети 
жагынан кийинкиси өтө пай-
далуу. Буларды күздө сентябрь 
айында жыйнап алып, көлөкөдө 
кургатып, майдалайт. Анын 1 
аш кашык арча жемишин 300 

Арчалуу тоонун боорунда.
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өлкөлөрүндө, Кичи, Борбордук 
жана Орто Азия өлкөлөрүндө, 
араб өлкөлөрүндө, Африкада 
ж.б жерлерде кеңири белгилүү. 

Мумие тууралуу көптөгөн 
уламыштар бар. Аны касие-
ти бар сыйкырдуу зат катары 
көкөлөтүп даңазалашат.Чын-
дыгында эле, мумие сырдуу 
жана дарылык касиети бар зат. 
Ошондуктан миңдеген жылдар-
дан бери ал элдин назарынан 
чыккан жок. 

Мумие далай кылымдардан 
бери сыноолордон өттү. Демек, 
ал чындыгында эле, адамды көп 
сандаган оорулардан айыктыру-
учу пайдалуу зат. 

Мумиену айрыкча сөөк, 
муун, ичеги-карын ооруларын 
дарылоодо кеңири колдонууга 
болот. 

Мумие - аска-зоолордун жа-
ракаларынан агып турган чайыр 
сымал, табигый зат, тоо бальза-
мы экендиги белгилүү. 

Мумиенун ар кандай түрлөрү 
бар: кызыл түстөгү алтын сымал 
мумие, ак түстөгү күмүш сымал 
мумие, көгүш түстөгү жез сы-
мал мумие, кара-күрөң түстөгү 
кара мумия ж.б.у.с. 

Жайгашкан жерине жана 
көрүнүшүнө жараша му-
мие төмөндөгүдөй түрлөргө 
бөлүнөт: 
1. Тарп мумиесу-күңүрт түстүү, 

катуу же чайыр сымал мас-
са. Жаныбарлардын, курт-
кумурскалардын тарпын 
мумиялаганда же алар акы-
рындык менен чиригенде 
пайда болот. Байыркы за-
манда адамдардын жана жа-
ныбарлардын мумияланган 
тарпынан дарылык мумиену 
алышкан. 

2. Эңилчек мумиесу-коюу 
же катуу чайыр сымал зат. 
Эңилчектердин жашоо-ти-

ричилигинде бөлүнүп чык-
кан суюктуктан пайда болот. 

3. Арча мумиесу-чайыр сымал, 
чайыр жыттанган, кара-күрөң 
зат. Арча, карагай, кызыл ка-
рагайдын сөңгөгүнөн, тамы-
рынан бөлүнуп чыгат да, суу 
менен жуулуп, топуракка ара-
лашып, аскалардын жаракасы-
нан куюлуп агып турат. 

4. Битум мумиесу- кара күңүрт 
түстөгү суюк же чайыр сы-
мал зат. Өсүмдүктөр абасы 
жок жерде чириген учурда 
пайда болот. Нефтиден ай-
ырмаланып, жыты болбойт. 
Жердин үстүнө жакын жай-
гашкандыктан, учма компо-
ненттерин тез жоготот. 

5. Экскременттик мумие-май-

Тибеттик дарыгерлердин 
«Вайдурья-онбо» деген 
жазмаларында мындай ма-
алыматтар калган. Күндүн 
табынан таштар ысыгын-
да таштын курамындагы 
металлдар «тердегендей» 
абалга жетет. Ошол тер 
таштын сыртына чыгып, 
катып калат. Ушинтип жа-
ралган мумие металлдын 
түрүнө жараша ар кандай 
түстө болот экен дешет. 

Мумие жыйноо 
түйшүктүү иш. Азыркы 
учурда аны жыйноо 
учүн альпинисттердин 
мүмкүнчүлүктөрү көп 
колдонулат.



94

М
енин ж

ерим
 – К

ыргызстан

Материалдык дүйнөдөгү билимдер

да жандыктардын, айрыкча 
чычкандардын жана жарга-
натттардын таш болуп катып 
калган экскременти(заңы) 
болуп эсептелет. 

6. Бал (воск) мумиесу-жапайы 
аарылардын жашоо-тири-
чилигинде пайда болуучу 
сары, күрөң же кара түстөгү 
зат. Ал көпкө жата берип, 
полимерлешип калат. 

7. Минералдык мумие- жаны-
бар да, өсүмдүк да жок тоо-
нун бийик жеринде, аскалар-
да кездешет. Ал минералдан 
пайда болгону шексиз, би-
рок, албетте, микроорга-
низмдердин катышуусу ме-
нен жаралат. 

Мумие көбүнчө тоолордо же 
ысык жерлерде кездешет. 

«Мумие» бальзамын колдо-
нуу тарыхынан 

«Бардык ооруга шыпаа» бол-
гон универсалдуу дары каража-
ты катарында мумие Индияда, 
Пакистанда, Афганистанда, 
Непалда, ошондой эле Африка 
жана Азияда, араб өлкөлөрүндө 
кеңири колдонулат. Араб, пер-
си, ал тургай байыркы грек ма-
данияты пайда боло электе эле 
«мумие» деген сөз колдонулчу. 
Ал байыркы философ-фармако-
лог, Александр Македонский-
дин окутуучусу Аристотелдин 
эмгектеринде да жазылат. Ал 
биринчи жолу 2500 жыл илге-
ри мумиенун дарылык касие-
тин, ошондой эле анын сапатын 
жана жасалма эместигин кантип 
текшерүү керектигин жазган. 

Абубакир Раби ал-Бухарон 
(б.з.ч. 960-ж.) дарыгерликке 
үйрөтүүчү китебинде мумие-
нун сөөк сынганда, жаратка , 

сөөк чыкканда кандайча пайда-
лануу керектигин жазган. Ал 
мумиену бал менен ичүүну су-
нуштайт. 

Мухаммед Закарье Рази му-
миену жаракат алганда, баш оо-
руганда, чыйрыкканда, эпилеп-
сияда, баш айланганда кеңири 
колдонуу керектигин жазган. 

Абу-Али ибн-Сина «Врач-
тык илимдин канону» аттуу ки-
тебинде мумиену колдонуунун 
рецептин берет. Мумие шишик-
ти айыктырарын да жазган. 

Бируни (Х-ХI-кк) мумие 
сынган сөөктү айыктырууда 
миңдин бири катары колдону-
луучу дары катары сыпаттаган. 

Мухаммед Арзани (1735) му-
миену розанын майы, жүзүмдүн 
ширеси же курмадан даярдалган 
шербет кошуп, жараатты, сы-
ныкты дарыласа болорун жазат. 

Мумиенун келип чыгышы 
Миңдеген жылдар бою көп 

өлкөлөрдүн эки миллиарддан 
ашуун калкы (Индия, Кытай, 
Япония, Индокытай, Монго-
лия, Афганистан, Иран, Ара-
вия, Кыргызстан ж.б. жерлер-
де) тоодон «мумие» деп аталган 
дары затты таап келип, аны оо-
руну айыктырууда, айрыкча сез-
генип, суук тийген илдеттерди 
дарылоодо кеңири колдонуп 
келишкен. 

Орусча, арабча, түркчө, кы-
тайча, арабча ж.б. тилдерде му-
мие көп оорунун ишенимдүү 
дарысы катары бааланат.Мумие-
грек тилинен которгондо «де-
нени сактоо», арабча- «хаиз-
ал-алжссод» да ошондой эле 
которулат. Ирандыктар «аракул 
джибол», б.а. «тоонун тери». 
Бирмада ал «као-туи» бизче «то-
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онун каны» деп аталат. Тибетте, 
Монголияда ал «брагшун» (аска-
нын ширеси»), ханзу тилинде - 
«тоо балы салаңжит». Сибирде 
жана Алтайда момуя «тоо майы», 
«таш майы» деп аталат. 

ХVII кылымда Англияда, 
Францияда, Германияда чыккан 
басылмаларда мумие дары кара-
жаты катары мүнөздөлөт. 

XVIII кылымдын башта-
лышында эле «мумие» деген 
сөз өзүнүн мурдагы маанисин 
жогото баштады. Мурда му-
мие өлүктү мумиялоо туура-
луу түшүнүктү билдирсе, анын 
ордуна кийин ал дары затты 
билдирүүчү терминге айланды.

Табияттын жашыл төрү 
адам үчүн миңдеген 
пайдалуу заттарга бай 
экендигин биле жургөнүбүз 
туура болот.
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бАбАЛАРдЫН 
бАяНЫ 

Кыргыздар эң байыркы эл 
экендигин анын санжырасы, 
оозеки фольклору жана дүйнө 
элдеринин даректүү жазмала-
ры тастыктап турат. Кыргыз-
дар жөнүндө эң алгач маалымат 
кытай (ханзу) тарыхынын ата-
сы Сыма Цяндын (б.з.ч. 145-
86-ж.ж.) «Ши-ци» («Тарыхый 
жазмалар») эмгегинде айтылат. 
Анда кыргыздардын түпкү та-
рыхы хундар, динлиндер менен 
байланышы бардыгынан кабар 
берет, бирок, ата конушун так 
айталбаган. 

Кыргыздардын адепки Ата 
конушу б.з.ч. доорлордо Мон-
голиядагы Кыргыз нур көлүнүн 
(Хирхис ноор) айланасы деп 
айтылат тарыхта. Алар жоокер-
чилик заманда жер шартына 
жараша жана тышкы жоодон 
коргонуп, бирде Энесайга, Ха-
касияга, бирде Тывага (Тувага) 
көчүп, элдигин, хандыгын сак-
тап турган. 

Байыркы кыргыздар б.з.ч. 
жана жаңы доор башталышын-
да (б.з.ч. II кылымдан б.з. XII 
к.) ортосунда Түштүк Сибир-
дин төрт жеринде - Алтайдын 
Дөөлөс көлүнүн тегерегинде, 
Хакасиянын Алтын көлү ме-
нен Уйбат талаасында, Монго-
лиядагы Кыргыз нур көлүнүн 
аймагында хан ордосун кур-
ган. Алар Алтай, Саян, Кегмен 
(Көкмел) тоолорунун кокту-

колотторунун, Энесай, Орхон 
дарыяларынын куймаларынын, 
Байкел, Кыргыз нур, Сүткөл, 
Дөөлөс көлдөрүнүн сырларын, 
сулуулугун, кеңдигин, оттуу 
экенин, кечмеликке кайсы жери 
ыңгайлуу экенин жакшы би-
лишкен. 

Кээ бир окумуштуулар атам-
замандан кыргыздардын ата 
конушу Теңир Too (Ала-Too) 
болгонун далилдешүүдө. Алар 
байыркы кытай жазмаларында 
так эмес маалыматтар жазыл-
ган деп эскертишет. Кытайлар 
көчмөн элдин турмушун да-
ана билбегендиктен, кыргыз-
дардын урууларга бөлүнгөнүн 
түшүнбөй, ар бир урууну өзүнчө 
эл катары кабыл алышкан. 

Жалпы божомолдо, байыркы 
кенен, ээн жаткан жердин шар-
тында көчмөн элдердин ханды-
гы, жоокерчилиги мыкты өнүгө 
элек учурда кыргыздар эрте 
баш көтөрүп, күчтүү кол күтүп 
алышкан. Ошондуктан, малдуу-
жандуу кыргыздар Ата мекеним 
деп, илгертен Теңир-Тоодон 
баштап, Алтай, Саянга, Кегмен-
ге чейинки аймакты ээн-эркин 
мекендеп өтүшкөн. 

Байыркы насил. Байырта-
дан жакшылыкты-жамандыкты 
башынан кечирген бабалары-
быз, «Тегиңди билесиңби ба-
лам» деп кичүүлөргө, бала-ба-
кырага собол айткан. Албетте, 
кыргыз баласы эс тарткандан 
жок дегенде жети атасынын 
дарегин билүүгө милдеттүү 

ТАРЫХЫЙ МААЛЫМАТТАР

Сүрөтчү Мусабай уулу 
Майрамкулдун бул 
соңку чыгармасы элдин 
баатырдыгын даңазалап 
турат.
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болгон. Байыркы доордон XX 
кылымдын башына чейинки жа-
шаган кыргыз аксакалдары оро-
парадан кабылган уланга «жети 
атаңды билесиңби, айтып бер» 
деп, капилеттен сурап калышчу. 
Кийинки тукуму байыркы ба-
балардын дайынын, тегин улуу-
лардай билсе экен деп, алар өтө 
тилек кылышкан. 

Санжыра. Кыргыз элинин 
илгертен келген рухий мурасы - 
санжырасы, оозеки тарыхы жана 
илгертен өздөштүргөн илими. 
Кыргыздын кылымдардан аты 
өчпөй укумдан тукумга дареги 
белгилүү болуп келе жаткандыгы-
на эң оболу оозеки тарыхынын- 
санжырасынын салымы баа жет-
кис. Санжыра эл атын өчүрбөй, 
муун менен муунду, кылым ме-
нен кылымды байланыштырган 
үзүлбөс рухий чынжыр. 

Элибиздин оозеки санжы-
расы кыргыздар Алтайдан Ала-
Тоого көчүп келгенден кийин 
ыр, дастан, жомок, эскерме, 
баян жана мурас катары ого бе-
тер өнүккөн. 

Эл арасынан журт, уруу та-
рыхын, салтын жана улуу инсан-
дарынын эрдигин саймедиреп, 
сөз менен кулакка уютуп айткан 
чечен, көсөм, олуя санжырачы-
лар чыккан. Алар калк арасында 
өтө кадырлуу болуп, сый-урмат 
көрүшкөн. 

Өткөн доордо жазмасын жо-
готкон кыргыздарда санжыра-
чылардын ысымдары уламыш-
тарда гана эскерилет. Алар калк 
ичинде бирде ырчы, дастанчы, 
чечен, акылман жана жомокчу 
деп айтылып калды. 

Санжыра жеке бир киши-
нин эле өзүнүн ой-кыялы эмес, 

ал кудум ар булактан кошулган 
өзөндөгү дайра сыяктуу же аары 
чогулткан бал сыңары, нечен ба-
балардын акыл, ой-тилегинен, 
даректен, чындыктан уютулган, 
төл сөз менен эргип, кооздолуп 
жазылган илгертен бери келе 
жаткан тарыхый көркөм чыгарма. 

Санжыра боюнча чечмелөө. 
Бабаларыбыз айткандай, биз-

дин эң түпкү атабыз кыргыз 
болгонун эч ким тана албайт. 
Ошондон бери бизге кыргыз 
деген сөз өтө ыйык, акыл-ыйма-
ныбыздын мазары, улуттун зо-
болосун оболоткон бийик куту. 

«Кыргыз» деген сөздүн жа-
ралышын байыркы аңызда, сан-
жырада ар кандай божомолдоп 
жорушат. Эзелки кыргыздар 
дүйнөдөгү кызык окуяларды, 
татаал жорук-жосунду, жандык-
тардын жашоо-тиричилигин, 
табияттын көрүнүшүн жана 
адамдын ички ой-кыялын сөз 
менен даана, так сүрөттөп ай-
тышкан, буга тил байлыгы же-
тишкен. 

Бабаларыбыз өз улутунун төл 
атын жөн жерден атабагандыр, 
алардын сөз дүйнөсүнө биз али 
түшүнө элек касиеттер бар. 

Небактан келаткан элдик оо-
зеки чыгармаларды чечмелей 
келсек, кыргыздын аталышы 
кырк кыздан алынгандыгы туу-
ралуу аңыз бар. Кыргыздар на-
ристеден кагандарына чейинки 
уулдарына ысым ыйгарганда, ага 
чоң маани беришкен, бабалар-
дын салтын сактап, жарашыктуу, 
тариздүү наам, ысымдарды ыраа 
көрүшкөн. Алар кыргыз деген 
атты өздөрү гана тандашкан, 
ага алардын акылы, күч-кубаты 
жана акылмандыгы жетишкен. 

Муундардын аталышы 

Бабалар: 
1. ата, 
2. чоң ата, 
3. баба, 
4. абага, 
5. бабага, 
6. жоңкоң ата, 
7. жөтө ата, 
8. жото ата, 
9. сак ата, 
10. жээк ата, 
11. бек ата, 
12. кеп ата, 
13. тек ата, 
14. түп ата, 
15. баш ата. 

Урпактар: 
1. бала, 
2. небере, 
3. чөбөрө, 
4. (чүрпө), 
5 кыбыра, 
6. эбере, 
7. (чебере), 
8. эгене, 
9. тегене, 
10. убара, 
11. агана, 
12. абара, 
13. чагана, 
14. бегене, 
15. өркөн. 
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Неси болсо да, кыргыздын теги 
жөнүндө аңыз кептер уламыш, 
жоромол, жомоктор, баяндар 
арбын. Корутундулай келсек, 
санжырачылардын жана оозеки 
чыгармалардагы айтылып келе 
жаткан пикирлердин ичинен ―
кыргыз кырк уруудан куралган 
эл ...» деген аныктама чындыкка 
жакыныраак болсо керек. 

Байыркы ата-тек: 
Нух, Йафес, Туран, Түрк, 

Тутек хан, Элчи хан, Диб-Баку 
хан, Ук хан, Аланча хан, Кара 
хан, Огуз хан, Too хан, Кыргыз 
хан, Сафаршаа, Шаабек падыша, 
Алхан, Рашидин ак хан, Апал-
хан, Шаршенбай, Эршенбай, 
Буракан Камбар хан, Кашык 
хан, Аргын хан, Алыхан, Арс-
лан хан, Калыйдин бий, Кыл 
бий, Шафыр бий, Тимуш бий, 
Арстан бий, Атан бий, Шукур 
бий, Санкин бий, Муратбай, 
Телкозу, Калпакбай, Көктемиш, 
Газы бий, Домбул бий, Долон, 
Бозуул, Акуул. 

Байыркы кыргыз уруулары-
нын ар биринин өзүнчө бийлик 
башчысы, туусу, эн тамгасы, 
мөөрү болгон.

XXI кылымдагы кыргыз уру-
улары: 

Оң канат: Катаган, Саяк, 
Адигине, Мункуш, Татай, Че-
рик, Коңурат, Азык, Окчу, 
Алач, Думара, Багыш. 

Сол канат: Басыз, Жетиген, 
Кылычтамга, Кытай, Чоңбагыш, 
Жедигер, Мундуз, Карабагыш, 
Кушчу, Саруу. 

Ичкилик: Бостон, Тейит, 
Жоокесек, Дөөлөс, Кыдыршаа, 
Каңды (Каңлы), Кесек, Абат, 
Оргу, Нойгут, Кыпчак, Найман, 
Керей, Дуулат, Жалайыр, Мерке 

кыргыздардын 
тарыхтагы издери 

Байыркы көчмөндөр, Орто 
Азиядагы уруулар, кыргыздар, 
алардын кошуналары жана ба-
балары жөнүндөгү маалыматтар 
эзелки Персия, Иран, Визан-
тия, Армения, Кытай ж.б. элде-
ринин жазмаларында сакталган. 

Орто кылымдагы кыргыздар 
жөнүндөгү ар кандай маалымат-
тар араб, перси булактарынан 
табылган, анда араб окумуштуу-
лары Ибн Хордадбек (IX-X к.), 
Ибн Хаукал, Ибн ал-Асир (XII-
XIII), персия тарыхчылары 
Сайд Гардизинин (XI к.), Ра-
шид ад-Дин (XIII), түрк тилдүү 
элдерден, мекендешибиз Мах-
муд Кашгари (XI), Жусуп Бала-
сагуни (XI), тарыхчы Мухаммед 
Хайдар (XV-XVI), Мухаммед 
Садык Кашгари (XVIII-XIX), 
Түштүк Сибирдин тарыхы, 
жери, эли, тили жана рухий му-
расы жөнүндө кыйла далилдүү 
маалыматтарды жазышкан. 

Кыскасы, кыргыздардын та-
рыхынын эң эзелки орошон ба-
яны дүйнөлүк жазмада сакталып 
келген. Ал учурунда басма бет-
теринде жарыяланып, четинен 
толук жандырылып чечмелен-
беди, ага саясий, идеологиялык 
тоскоолдуктар болду. Азыркы 
кыргыздардын эгемендүүлүк 
заманында элдин алмуздак-
тан берки тарыхына, мадани-
ятына жаңыча изилдөөгө, так 
иликтөөгө жол ачылды. 

Кыргыздар ыйык ысымды 
эзелтен сыймыктанып, ардак-
тап, намыс менен коргоп алып 
жүрүшкөн. Байыркы жазма та-
рыхка үңүлсөк, бөлөк элдер, 
айрыкча кытай жазмаларында, 
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биздин элди ар түрдүүчө аташ-
кан экен. Мисалы: хягас, гянь - 
гунь, гэгэсы, хягя, дзегу, кигу, 
дигу, киликидзы, хэргис ж.б. 
ушул сыяктуу. 

Улут дареги. Илимпоз та-
рыхчылар, изилдөөчүлөр кыр-
гыздын эң алгачкы жаралган 
дооруна ар кандай көз караш-
ты, бааны беришет. Айрым 
изилдөөчүлөр беш-алты миң 
жылга жеткиришсе, айрымда-
ры андан саал азайтып айтышат. 
Эзелки Чыгыш жазмаларында, 
айрыкча Кытайдын байыркы 
жазмаларында кыргыздардын эл 
болуп, хандык күткөн дарек 2200 
жылдан ашуун убакыт өткөнү 
белгиленет. Ага чейинки эл та-
рыхын, маданиятын кылымдар 
боюнча сыдырып карасак, улу-
тубуз жөнүндөгү узак даректер 
али да болсо тактала элек.

кыргыздын 
дўўлўттўрџ 
Кыргыз жери 

Дүйнөнүн 93 өлкөсүнөн 
Кыргызстандын аянты чоң. Ми-
салы салыштырмалуу түрдө:

Өлкөлөрдүн  
аталышы

Жеринин аянты,
мин кв.км

Элинин саны,
миллион

Кыргызстан 198 5,5

Израиль 21,9 7

Грузия 69,7 6

Азербайжан 86,6 8

Португалия 92,3 10

Венгрия 93 10

Түштүк Корея 99 47

Непал 147 25

Бангладеш 147 129

Греция 131 11

Тайвань 36 22

Кыргыз Республикасынын 
символдору, картасы.

1 Туркмения, 2 Таджикистан
3 Пакистан, 4 Индия
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Кыргызстандын суулары 
Бир эле таза суу байлыгын ал-

сак, бул көрсөткүч боюнча Кыр-
гызстан дүйнө өлкөлөрүнүн 
арасында 51-орунда турат - бир 
жанга 13834 м3 суу туура келет. 
141 өлкө Кыргызстандан кийин 
турат. «Отун - олжо, суу кор-
дук» , «Суу - өмүрдүн булагы» 
деп кыргыз сууну өтө бийик ба-
алаган. 

Адамдын денеси 80% суудан 
турганын эске алсак, ден-соолук 
абадан кийин, суунун сапатына 
байланыштуу экени талашсыз. 
Бүгүн адамзаттын 60% таза суу 
иче албай калды (табияттын 
булганганына байланыштуу). 
Индия, кытай элдеринин 80%, 
ири шаарлардын нечен жүз 
миллион тургундары, Россия, 
Казакстандын далай областтары 
таза сууга муктаж. 

Алтын, мунай адамга суу 
болуп, ичкенге жарап бербейт. 
Адам сууну күндө бери дегенде 
4-5 маал ичкенге муктаж. Де-
мек, бир дагы буюм адам үчүн 
суудай зарыл болбойт (суудан 
албетте, абанын зарылдыгы гана 
өйдө).

кыргыздын тили 
Кыргыз тили жалпы түрк 

тилдеринин алтай тобуна кирүү 
менен сөз жасоо табияты жагы-
нан агглютинативдүү (лат. аг-
глютинаре - жалгоо, улоо) тил-
дер курамына кирет. 

Маданият таануу илими 
аныктагандай, эпос жана фоль-
клор тарыхый жактан алганда 
адабияттын э алгачкы түрлөрүнө 
жатат. Ал экөө те көркөм чыгар-
мачылыктын оозеки формала-
рынын үлгүсү. Поэзия эң алгач 

Кыргызстандын 5,5 млн. 
эли сан жеткис булактарга, 
52 миллиард кубометр 
сууга ээ.
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уйкаштыкка эмес, ыргактуулук-
ка негизделгени, адамдын тили 
да дал ошондой эле белгилүү 
бир ыргакка баш ийгендиги, 
демек, поэтикалуу болгондугу 
илимде далилденген чындык. 

Ошондуктан бүгүнкү 
күңдөргө чейин жеткен, өтө 
байыркы деп эсептелген чы-
гармалар дээрлик уйкаштыкка, 
рифмага эмес, ыргактуулукка, 
ритмге негизделгендиги тегин-
ден эмес. Атап айтсак, байыркы 
шумерлердин «Гильгамеш туу-
ралуу баяны», Гомердин «Или-
ада» менен «Одиссеясы» ж.б. 
Демек, ритмика байыркы тил-
дердин негизги мүнөздүү бел-
гилеринен болгон. 

Поэзия, мнемикалык б.а. 
эске тутууга оңтойлуулук кыз-
матты да аткарган. Себеби, ыр, 
поэзия адамдын баардык мен-
талдык жөндөмүнүн ичинен 
эске тутууга өтө ылайыктуусу 
болуп саналат. Ал эми жазуу-
сызуу пайда болгондон кийин, 
албетте, өтө зор көлөмдөгү чы-
гармаларды эске тутуунун эч 
кандай зарылдыгы болбой калат. 
Ырас, жазуу адамдын түйшүгүн 
кыйла жеңилдетти, бирок анын 
эске тутуу жөндөмүнүн кедери-
нен кетишине да кыйла кызмат 
кылды. Тегинден илгери зор 
көлөмдөгү поэтикалык чыгар-
маларды жат билген айтуучулар 
көп болушу, ошолор аркылуу 
эпикалык дастандар, уламыш, 
жомоктор ошол маданияттын 
нугунда улам кубаттуу, улам 
көркөм, улам көлөмдүү болуп 
келе бергени бекеринен болбо-
со керек. 

Окумуштуу-этнолингвист 
Б.Л. Уорфтун теориясы бо-

юнча, «биз табиятты өз эне 
тилибиздин мыйзамы боюнча 
окуп-үйрөнөбүз. Ар бир тил-
дин өзүнүн метафизикасы бар. 
Эгерде, Ньютон англис тилин-
де сүйлөбөгөн жана ойлонбо-
гон болсо, анда ал түзгөн си-
стема да башкача болор эле». 
Ырасында эле үстүртөн баам-
даган адамга араб тили «Куран-
дын» сүрөөлөрүн окуш үчүн, 
француз тили ашыктык сырла-
рын бөлүшүү үчүн, ал эми не-
мец тили так, чечкиндүү буй-
руктарды берүүгө жаралгандай 
туюлат. Ал эми «Манас» айты-
лып келген кыргыз тилине кан-
дай касиет мүнөздүү? 

XIX кылымда В.В.Радлов 
мындай деп жазган: «Кыр-
гыз сүйлөгөндө токтолбой, 
мүдүрүлбөй, шыдыр сүйлөйт. 
Өз оюн айкын, так билдирүү 
менен бирге ал өзүнүн сөзүн 
көркөмдөөнү да унутпайт, 
атүгүл, кадыресе эле сүйлөшүп 
жатканда анын сөздөрүнүн ор-
тосунда ыргак өлчөмү көп кай-
таланып турат, б.а. сүйлөмдөр 
биринин артынан экинчиси ыр 
түрмөк сыяктуу шыдыр кетип, 
ырдап жаткандай туюлат... Ай-
туучу элди өзүнө тартып алган 
кезде, жымжырттык өкүм сүрөт: 
баардыгы кунт коюп, көздөрү 
жайнап, демин ичине алып, ай-
туучунун оозун тиктешет; анын 
ар бир таасын айткан сөзү, ар 
бир таамай салыштыруусу, кай-
мана кеби дароо кубаттоолор 
менен коштолуп турат... 

Албетте, чечендикке мынча-
лык куштар болгон эл ыргак-
туу тилге дүйнөдөгү э жогорку 
өнөр катары карай тургандыгы 
түшүнүктүү. Жамакчылык өнөр 
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өтө кеири таралгандыктан, ан-
ча-мынча жөндөмү бар ырчы 
ошол эле жерден меймандар-
дын алдында шыдыр эле ырдап 
берүүгө жарайт». 

Кыргызча «түш жорубаса» 
да, зирек окумуштуу-этнограф 
анын сырткы бөтөнчө касиет-
терин таасын байкай алган. Чы-
нында эле кыргыз тили өзүндө 
көп жагынан байыркылыктын 
издерин сактап калган. Аны «та-
бияттан азыктанып, турмуштан 
сабак алган» тил катары анык-
тоодо анча аша чапкандык деле 
жок. Мисалы: 
- эне тилибизде тыбыштык 

формасын сактап калган 
сөздөр кездешет. Айталы, 
ээ десе адамды, уу десе аңды 
түшүнөбүз. Балким, ээ - уу 
деген «сүйлөм» байыркы 
адамдын «адамдар тургула, 
ууга чыгып келели» деген 
оюн билдирсе керек; 

- «а» дегенде (адегенде) сөз 
болгон. Ал тыбыш нари-
стенин адамдарга саламын 
билдирген. Ага карата «Бу» 
деген жооп берилген. Ошен-
тип, тилибизде «А-Бу» де-
ген адамдардын алгачкы ба-
арлашуусунун, диалогунун 
көрүнүшү, алфавиттин эң ал-
гачкы тамгаларынын аталыш-
тары сакталып калган; 

- адам сүйлөйт (сөз+ла), кой 
маа-аа-райт, уй мөө-өө-рөйт, 
жылкы ки-и-и-шенейт, эшек 
а-а-ай-й-кырат, бака чар-р-
р-дайт, карышкыр у-у-луйт. 
Мында ар бир жаныбардын 
«тилин», добушун тууроо 
аракети ачык баамдалат; 

- ар башка жаныбарга карата 
өз-өзүнчө «чакыруу» (по-по, 

ме-ме, мый-мый), «кетирүү» 
(чык, пыш, түт, кош, чек, өш, 
чу) сөздөрү байыркылык-
тан башка да элдин турмуш 
ыңгайынан кабар берип ту-
рат; 

- ө, ү, ң тыбыштары улуттук 
тыбыштарга кирет. Ошондой 
эле эне тилибиздеги «с» тыбы-
шына да байыркы элдердеги-
дей (грек. логос, эпос, этнос) 
бөтөнчө эмоционалдык-
экспрессивдүүлүк мүнөздүү: 
эс, сөс, манас, мурас, комус, 
намыс, кымыс... Өз атын баш-
ка да, ташка да жазып келген 
байыркы элдин энчилүү аты 
да буларга уйкаш-кыргыс; 

- заттардын, көрүнүштөрдүн 
аттары өтө кыска (үч тыбыш-
тан ашпайт) айтылат: космо-
логиялык түшүнүктөр: күн, 
түн, ай, жер; дене мүчөнүн 
аталыштары: баш, кол, бут, 
ич; үй жаныбарлары: уй, кой, 
ат, ит; зат атоочтор: эл, жан, 
мал; атооч сөздөр: мен, сен, 
ал, бул; этиш сөздөр: өт, ил, 
бил, кел, кет; сан атоочтор: 
бир, эки, үч, беш, он; сын 
атоочтор: ак, көк, боз ж.б.; 

- тууранды сөздөр дабышты, 
элести дал өзүндөй «туурап» 
чагылдырат: күп, тарс, кырч, 
булт, жарк-журк ж.б.; 

- созулуңку (динамикалуу) 
нерселер созулуп айтылат: 
суу, буу, тоо, ал эми кыска 
(статикалуу) нерселер кыска, 
кесилип айтылат: ок, мык, так 
ж.б.; 

- кайрылуу, чакыруу сөздөрү 
ыргакты, үндөштүктү сак-
тайт: а+па, а+та, а+га, э+же 
ж.б; 

- сөздөгү бир эле тыбышты ал-
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маштырса, анын мааниси то-
лук өзгөрөт: сөз, саз, соз, сез, 
суз, сүз, сиз, сыз ж.б.; 

- уңгуга улам жаңы мүчөлөрдү 
уласа, сөздүн мааниси 
кеңейип, жаңы сөз жарала бе-
рет: тегирмен+чи+лер+ди
+кин+де+ги+лер+ден+си
з+дер+би ж.б. 
Борбордук Азияны мекенде-

ген байыркы элдердин бири ка-
тары кыргыздардын көөнөрбөс 
изи көп нерседе сакталып кал-
ган: тилде, таш бетиндеги там-
галарда, оюу-чиймелерде ж.б. 
Аларды жаратуу, сактоо, кол-
донуу, жайылтуу усулу кандай 
болгон? Кадыресе тыбыштар 
кантип сөзгө, сөз тилге, тил кеп-
ке айланган? Эмне үчүн элибиз 
бардык өнөрдүн ичинен тилге 
төр берген?... Мындай суроо-
лорду кыйлага узартууга болот. 

Тил сыры – эң абалкы, эң 
татаал, эң купуя табышмактын 
бири, ал ачылса, адам акылы 
жаңы сереге көтөрүлөрү шек-
сиз. «Сыр» деген сөз кыргыз 
тилинде бир нече мааниге ээ: 
1. Купуя ой; 2. Кооздоочу боёк. 
Мындан, ар бир купуя нерсе 
кооз болот, кооздук купуя келет 
деген бирдиктүү ой тыянагы ке-
лип чыгат. 

Ошол купуя, кооз, сырдуу 
тыбыштар кантип сөзгө, сөз 
тилге, тил кепке айланды? Ты-
быштын жаны-ой десек, денеси-
тамга. Тыбыш ойго, мааниге ээ 
болгондо сөзгө, сөз тилге, тил 
кепке айланат. «Сөз-ойдун сан-
дыгы». Демек, тил-тилүүчү ку-
рал, ой-оюучу аспап. Алардын 
жардамы менен бир нерсенин 
кеби-көрүнүшү, турпаты жара-
лат. 

Тамга-таамп калган ты-
быш, ойдун, тилдин оюп, ти-
лип, сүрүп тартылган сүрөтү. 
«Сүрөт» деген сөздүн уңгусу-
сүр: 1.Айбат, сес; 2. Тегиз-
де, жылмала; 3. Кыр, тазала; 4. 
Сыйпа, жугуз деген маанилер-
ди билдирет. Байыркы адамдын 
денесине сүрүп түшүрүлгөн 
белгилерде сүр (айбат, сес) 
болбосо, алар сүрөт мааниси-
не, б.а. сырдуу, символикалык 
мааниге ээ болмок эмес. Бала 
сүйлөгөндөн мурда сүрөт тартат

Адамзат да ошенткен. Ошен-
тип, ар бир тыбыш менен там-
гада алгачкы адамдын аалам-
дык балалык сыры бугуп жатат. 
Адам мына ушундай «сырдуу 
сүрөттөрдөн» куралып, сөз деп 
аталган (ат алган) бөтөнчө бир 
турмуш чындыгынын койнун-
да жашайт. Ошондуктан, А. М. 
Хайдеггер тилди «дүйнөнүн 
үйү» деп атаган. 

Элибизде акылды чымырат-
кан бир табышмак айтылат: 
«Жаратканга жабышкан. Бул 
эмне?» Жандырмагы-ысым, бар 
бүткөндүн аты. Элдик дүйнө 
таанымда ат менен зат, б.а. нер-
се менен аны атаган сөз ажы-
рагыс диалектикалык бирим-
дикте («Ат - адамдын канаты»). 
Атына заты жарашуу-төгөрөгү 
төптүктүн, абсолюттуу гармо-
ниянын идеалы: «Мунун аты 
да Манас, заты да Манас, өзү да 
Манас, сөзү да Манас турбай-
бы». 

Ал эми жаманатты (жаман 
аттуу) болуу - инсандын рухий 
таянычынан ажырашы, коом-
дук беделинин мертиниши, оо-
маттын колдон тайышы. Адам 
атында анын тагдыры чагылат 
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деген түшүнүк бар. Мисалы, Ко-
жонун көз жашы («Кожожаш»), 
Курман болгон бек («Курман-
бек»), Жаңылган Мырза кыз 
(«Жаңыл Мырза»), Кедей кан 
болгондо («Кедейкан»), Олжо 
болгон уул, кишичиликтүү 
жар («Олжобай менен Ки-
шимжан»), акылы кем Чонтой 
(«Кемчонтой») ж.б. 

Бардык нерсенин баша-
ты (баш аты) болгон сыңары, 
«Өңгөнү коюп, Манасты айт» 
деп, кыргыздар «Манасты» Улуу 
сөз, Чо жомок деп атаган. Ал 
да «Мурункулардан калган сөз» 
деп башталат. Сөз өнөрү, ру-
хий башат бардык эле элде ар 
убак бийик асылнарк катары 
кастарланып келген. «Томуктай 
баштын ичине тоодой сөздү ба-
тырган» тоолук элдин түбөлүк 
оомал-төкмөл дүйнө туура-
луу сөз менен тарткан сүрөтүн 
караңыз: 

...Ошол күндөн ушул күн 
Төккөн кумдай күн өттү, 
Түгөнбөс нечен түн өттү, 
Эсеп жеткис жыл өттү. 
Сай ташындай жан өттү, 
Санаттагы кан өттү, 
Сыр найзалуу шер өттү. 
Аты калып, наркы жок 
Эчен түрлүү эл өттү. 
Ошол күндөн ушул күн 
Коо бузулуп, сай болду. 
Асты үстүнө айланып, 
Сай бузулуп, тоо болду. 
Тоо бузулуп, коо болду. 
Калдайып жаткан бул жердин 
Кайсы жери соо болду. 
Ошол күндөн ушул күн 
Деңиз кургап, чөл болду. 
Чөл бузулуп, көл болду. 
Түз бузулуп, төр болду. 
Чокусу көктү тиреген 

Тоо бузулуп, саз болду. 
Жер бетинде элдердин 
Көп чайпалып, аз болду... 
Сөз-аалам жана адам сырын 

изилдеген универсалдуу амал. 
Анын табиятын таануу үчүн, 
эң майда тилдик бирдиктерден 
тартып (ээ, уу) эң татаал фи-
лософемаларга («Төгөрөктүн 
төрт бурчу»), мифологемаларга 
(«Асман-Жердин тирөөчү, Ай 
менен Күндүн ширөөсү») чей-
ин сүңгүп кирүү керек. 

Тилибиздеги сөздүн курамы 
40-60 миң (К. Юдахин. Кыргыз-
ча-орусча сөздүк, К.Карасаев. 
Орфографиялык сөздүк) деге-
нибиз менен, «Манас» жомо-
гунда 100 миңден ашык сөз бар 
экендигин илимпоздор далил-
деп жүрүшөт. Мындан тышка-
ры, тилде сөздүктөргө кирбей 
калган (мисалы, одоно, сөз ай-
кашы түрүндөгү ж.б.) сөздөр да 
болот. Ал эми тилдеги «бою бир 
карыш, ою миң карыш» омоним 
сөздөр тууралуу (3260 сөз 8122 
мааниге ээ) өзүнчө сөз кылууга 
болот. 

Мисалы, «ой» деген түшү-
нүктүн төркүнү: 1. акыл-эс ту-
ундусун, 2. чуңкур жерди, 3. иш 
аракетти туюнтса, «тил»:1. био-
логиялык органды, 2. баарла-
шуу каражатын, 3. «кес», «бөл», 
«ажырат» деген сөздөргө маа-
нилеш иш процессин билдирет. 
«Кат» (письмо) зат атоочтук да, 
«жашыр», «сакта», «көргөзбө» 
деген этиштик да, ошондой эле 
«түш» (сновидение) зат атооч-
тук да, «орунда», «аткар», «жаса» 
деген этиштик да маанилерге 
эгедер.

Мындай сөздөрдүн уникал-
дуулугу нерсенин атын атаган 
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сөз (номинация) анын аткар-
ган кызматын (функция) да 
сыпаттап тургандыгында. Ми-
салы, тилдин кызматы тилүү, 
ойдуку - оюу, түштүкү - түшүү 
ж.б. Биз муну этноэтимология-
лык параллелизм кубулушу деп 
атайбыз. Бул көчмөн дүйнө ту-
юмунун чулулугун, абалкы аң-
сезимде ат менен зат, мазмун 
менен форма, маңыз кенен ку-
булуш ажыралгыс биримдикте 
каралгандыгын айкындап турат. 
Кыргыз тилинин таамайлыгын, 
кооздугун, байлыгын көрсөткөн 
көрүнүштөрдүн тизмегин дагы 
кыйлага узартууга болот. 

Тилде ар бир сөздүн өз орду, 
жөнү, жүгү, даамы, баамы... бар. 
Ошого жараша: накыл сөз, на-
саат сөз, масел сөз, үлгү сөз, 
санат сөз, нарктуу сөз, керээз 
сөз, кайрат сөз, айбат сөз... бо-
луп улана берет. Эл «Сөз ата-
сы-кулак» деп тыянак чыгарган. 
Өнөрпоз зээни менен, эл дээри 
менен тилди байытып жүрүп 
олтурган. Угарман болбой, сөз 
угуттанмак эмес. 

Сөз-аздектеп сактап, үйрө-
нүп, жайылтып, жаратып, жа-
ылап, мурастап калтыруучу ка-
зына, көөнөрбөс байлык. Биз 
кен чалгындап, жер астындагы 
байлыкты таап, ошол аркы-
луу эл турмушун жакшыртуу-
га умтулабыз. Ал да керек. Би-
рок, ал байлык эртедир-кечтир 
түгөнөт. Анын ордуна өлүү 
талаа, жансыз тоо-таш, жабыр-
ланган табият калат. Ал эми 
тил байлыгын изилдөө, анын 
койнун чалгындоо «түгөнгөн 
сайын түтөгөн, алган сайын ар-
быган, сузган сайын көбөйгөн» 
көрөңгөлүү казына болуп, 

укум-тукумубузду шердентип, 
сыймыктантып, урпактарыбыз-
дын ой-сезимин өрчүтүп, ар-
намысын курчутуп турат. 

Асыресе, дүйнөдө сөзгө жар-
дымын деген калк жок. Бирок, 
ага төр берген эл чанда. «Өнөр 
алды-кызыл тил», «Көз жетпе-
генге сөз жетет», «Баш кесмек 
бар, тил кесмек жок», «Сөзүң 
өлгөнчө, өзүң өл» - булар сөз 
кадырын баалаган элдин таа-
сын ой тыянагы. Дилиң оңолсо 
- тилиң, сөзүң оңолсо - өзүң 
оңолосу. Бу жалганда бардык 
нерсенин түбү - өлүк (түбөлүк). 
Өлбөгөн нерсе – касиеттүү нер-
се. Ал – ой, тил, сөз. Акын жаз-
гандай: 

«Жараткан бергенин бүт кой-
бой алат, 
Бир гана жагымдуу сөз аман ка-
лат».
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