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ЭЛДИК ТАМСИЛДЕРДЕГИ ЭТНОМАДАНИЙ ФАКТОРЛОР ЖАНА АЛЛЕГОРИЯНЫН
УЛУТТУК СПЕЦИФИКАСЫ

      Бул макалада элдик тамсилдер жана каармандардын образы жөнүндө маалымат берилет. 
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THE ETHNIC AND CULTURAL FACTORS AND NATIONAL SPECIFICITY OF ALLEGORIES
IN NATION FABLES

     This article provides information about the image of popular characters and artfully.
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       1923-жылы  Талас  өрөөнүнөн  Майрык  Алтыбай  уулунан  К.Мифтаков  менен  С.Сооронбаев
жазып алып, биринчи жолу 1937-жылы чыккан кыргыз адабиятынын хрестоматиясына киргизилген
«Төө,  Аюу,  Түлкү,  Карышкыр,  Жолборс,  Козу  жана  Улак»  деген  тамсил  менен  толук  таанышып
көрөлү:  «Жетөө  биригип,  жан  багабыз  деп,  дос  болуп,  жайлоого  чыгышат.  Төө,  Козу,  Улак  -  үчөө
чөп  жеп,  жакшы  семиришет.  Аюу,  Түлкү,  Карышкыр,  Жолборс  –  төртөө  эчтеме  таба  алышпай
ачкадан жүдөп, арыкташат. Бир күнү Түлкү айтат:

- Баарыбыз бирдей ачкадан өлүп калбайлы, Улак менен Козуну союп жейли, - дейт. 
Баары макул болушуп, Улак менен Козу экөөнү эки күн союп жешти.
Дагы бир күнү Түлкү:
- Минтип жүрүшүбүз болбойт экен, Төөнү дагы союп жейли, - дейт.
Анда Жолборс:
- Төө биздин төрөбүз болсо, аны кантип союп жейбиз, - деди.
Анда Түлкү:
- Эбин тапсам Төөнү мен соёюн, - деди.
Түлкү  Төөнүн  жанына  барып,  ары  жагына  бир  чыгып,  бери  жагына  бир  чыгып  ойноп  туруп,

бир далайдан кийин:
-  Төө  аке,  Төө  аке,  айып  көрбөсөңүз,  тиги  акелерим  сени  көктөмдөгү  кырк  козуга  союп  жеп,

көктөмдө кырк козуну чогултуп беребиз деп жатышат.
Анда Төө:
- Сөзүңөргө туруп мени суу кылбай жыйып берсеңер болду. Сойсоңор, сойгула, - деди.
Түлкү менен Карышкыр соё баштады. Төөнү өлтүргөн соң Түлкү ичине кирип алып, ич майын

бүт жеп чыкты.
Анда Карышкыр:  
- Сен жылтырап жеп чыктың, мен ачка каламбы? – деди.
Түлкү:
- Кудай аткыр, мына муну жегин, - деп, өпкө-боорун алып берди.
Карышкыр:
- Тең жегенди теңирим сүйүптүр, тең жебегендин кепини күйүптүр деп, теңин Түлкүгө берип,

Карышкыр өпкө-боор жеп оозу-башын бүт кан кылып алды. Түлкү сууга жуунуп тазаланып алды.
Бир кезде Жолборс менен Аюу келди. Этти бөлүштүрө баштады.
- Өпкө менен боор кана? – деп сурады. 
Карышкыр Түлкүнү карады. 
Түлкү:
Үңүрөйгөн жаман, өзүң жеп алып мени карайсың, - деди.
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Карышкырды Аюу, Жолборс экөө куп кетти. 
Аюу менен Жолборс келгенче, Түлкү эттин баарын катып алды. Тиги экөө кайтып келди.
- Эт канакей? – деп сурашты.
Анда Түлкү:
- Мени жей электе минтип чыр кылып жатасыңар, - деп, - Төө туруп кетип калды, - дептир.
Аюу менен Жолборс каңгырап кала берди. Түлкү Төөнүн этин жашырып жей берди.
Бир күнү Жолборс:
- Түлкү балам, сен эмне жеп жүрөсүң? – деп сурады.
Түлкү:
- Ачка болгонумдан ичеги-карынымды чубап жеп жатам, - деп жооп берди.
Жолборс менен Аюу:
- Өлбөйт бекенсиң? – деп сурады.
- Өлбөйт… Абдан таттуу болот экен, - деп Түлкү жооп берди.
Ичеги-карынын  чубап  жейбиз  деп  Аюу  менен  Жолборс  да  өлдү.  Карышкыр  менен  Түлкү

калды.
Түлкү  бир  күнү  Карышкырды  издеп  бара  жатса  жолго  бирөө  капкан  салып  коюптур.

Капкандын  жанында  бир  кесим  семиз  койдун  куйругу  турат.  Аны  Түлкү  алып  жей  албай  турса,
аңгыча Карышкыр келип калат.

Түлкү: 
- Карышкыр аке, мына бу куйрукту сага койдум, - деди.
Карышкыр карап туруп:
- Анда капкан бар го? – деди эле, Түлкү:
-  Сакалдуу  деп  сага  койсом,  кудай  алган  жаман,  жебесең  өзүм  жеймин,  -  деп,  качыра  турган

болгондо, Карышкыр Түлкүдөн мурун алып жейин деп капканга түшүп калды.
Куйрукту Түлкү ала коюп, сугунуп жеп жиберди.
Түлкү:
-  Жат,  бөрү  аке,  жабышып,  капкан  менен  кабышып,  эртең  менен  болгондо  ээси  менен

табышып, - деп желе-жорто жүрүп кеткен экен» (1). 
Жогорудагы  кыргыз  эл  тамсили  дүйнөлүк  адабияттагы  уникалдуу  көрүнүш,  мынча  көп

каарман  бир  гана  кыргыз  фольклорундагы  тамсилдерде  кезигет.  Көлөмдүүлүгү  жагынан  «Манас»
эпосу  Гиннес  китебине  киргендей  эле  бул  тамсил  да  көп  каарман  (7)  катышкандыгы  жагынан
Гиннес  китебине  киргизүүгө  мүмкүн.  Көбүнчө  тамсилдерде  бир  же  эки  каарман  катышса  үч
каарман  катышкан  тамсилдер  өтө  сейрээк  (А.Д.Кантемир  «Ястреб,  Павлин,  Сова»,  В.И.Майков
«Сорока,  Галка  и  Соя»,  Г.Р.Державин  «Медведь,  Лисица  и  Волк»,  И.И.Дмитриев  «Петух,  Кот  и
Мышонок», «Осёл, Обезьяна и Крот», «Амур, Гимен и Смерть», И.А.Крылов «Лебедь, Шука и Рак»),
ал  эми  төрт  каарман  катышкан  тамсил  бирин-экин  гана  (Эзоп  «Ат,  Өгүз,  Ит  жана  Адам»,
А.Е.Измайлов  «Лебедь,  Гусь,  Утка  и  Журавль»).  Кыргыз  тамсилинде  болсо  бир  эле  учурда  жети
каармандын образынын негизги белгилери, башкы сапаттары ачылып берилет. 

Ырас,  жогорудагы  чыгармада  тамсил  соңунда  берилүүчү  мораль  жок,  андан  моралды  тамсил
учууга өзү чыгарып алышы керек. Тамсил жаныбарлардын бейнесин кейиптештирет.

Мисалы:
Төө  -  мээнеткеч  («чөп  жеп  жакшы  семирет»),  баарынын  төрөсү,  аңкоо,  кеңкелес,  ой

жүгүртүүсү  жок,  ишенчээк  («Сөзүңөргө  туруп мени  суу кылбай  жыйып  берсеңер  болду.  Сойсоңор,
сойгула, - деди»).

Аюу  –  арамза  («эчтеме  таба  алышпай  ачкадан  жүдөп,  арыкташат»),  ишенчээк  (Түлкүнүн
сөздөрүнө ишениши), акылы жок, дабдыр (өз карынын өзү чубап жеп өлүшү)

Түлкү  –  жеткен  куу,  митайым,  ачкөз,  алдамчы,  жеке  өзүн  баарынын  жогору  коюп,  керт
башынын камын ойлогон, тапкыч, амалкөй, айлакер, шылуун.

Карышкыр – жалкоо, жатып ичер жанбакты, акылы аз, ишенчээк, кара күчүнө таянган кекчил
Жолборс – ишенчээк, акылы толук эмес, жанбакты жалкоо, каардуу, жаман ою жок
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КОЗУ – МЭЭНЕТКЕЧ, АЛСЫЗ, БЕЧАРА
Улак - өз күнүн өзү эптеп көргөн, ал-күчү жок макулук.
«Төө,  Аюу,  Түлкү,  Карышкыр,  Жолборс,  Козу  жана  Улак» деген  тамсилдеги  каармандардын

баштапкы – жаныбардык сапаттары негизинен жогорудагыдай. Бирок алар куду эле конкреттүү бир
адамдардын,  турмушта  жашап  жүргөн  эшматтардын,  ташматтардын,  акматтардын  терисин  алып,
өздөрүнүн терисин алардын терилеринин ордуна чаптап жармаштырып алышкан.  Каармандар  куду
адамдар сыяктуу жашайт, сүйлөйт, а түгүл накта элдик белгилерди алып жүрөт.

Мисалы,  Козу,  Улакты,  Төөнү  союп  жеш  накта  кыргыздардын  улуттук  салты  менен
байланышат, Төөнү соёрдо «Түлкү Төөнүн жанына барып, ары жагына бир чыгып, бери жагына бир
чыгып»карап  турушу  кыргыз  адамдарынын  мал  союу  үчүн  камынып  жаткандыгы,  бата  тилөө
алдындагы жасаган кыймыл-аракеттери. Төөгө карата Түлкүнүн сылык-сыпа «аке» деп кайрылышы
тамсил  жазылып  алынган  таластыктардын  диалектиси  жана  маданиятын  менен  байланышат.
Кыргыздар  чоң  малды  козуга  алмаштыруу  салттарын  өз  турмушунда  кеңири  колдонушкан,  Төөнү
көктөмдөгү  кырк  козуга  алмаштыруу  шарты  да  Түлкүлөрдүн  турмушу  эмес,  адамдардын  турмушу,
кыргыз этнографизми. 

Тамсилде элдик фольклорго мүнөздүү жорго сөздүүлүк («Тең жегенди теңирим сүйүптүр, тең
жебегендин  кепини  күйүптүр»,  «Жат,  бөрү  аке,  жабышып,  капкан  менен  кабышып,  эртең  менен
болгондо  ээси  менен  табышып»  ж.б.)  ыктуу  колдонулуп,  тамсилдик  каармандарынын  речин  эл
арасынан чыккан чечендердин речине жакындатып турат.

Сакалдуу  деп  капкандагы  этти  Түлкүнү  Карышкырга  сунушташы,  «ич  май»,  «кесим  куйрук»
түшүнүктөрү  да  этномаданий  айдыңдан  гана  келип  чыгуучу,  тоолук  кыргыз   адамынын  гана
жашоо-тиричилиги  менен  байланышкан  көрүнүштөр,  булардай  Түлкү  менен  Карышкырларды
европалыктар  мынчалык  түшүнө  бербейт,  алардын  кыргыз  адамын  аллегориялап  тургандыгын
аңдаганыбызда гана чыгарманын тамсилдик маанисин туура кабыл алган болобуз.

Чыгармадагы диалогдук речтер да Түлкү-Адам деген образды ачып берүүгө кызмат кылат.
Жогорудагы  тамсил  бир  аз  башка  вариантта  «Түлкү,  Жолборс,  Аюу,  Карышкыр»  деген  ат

менен  «Кыргыз  эл  жомокторуна» (2)  жана  «Айбандардын  достугу» деген  ат  менен  30-томдук  «Эл
адабияты»  сериясынын  «Балдар  фольклору»  деген  20-томуна  (3)  кирген.  Ушундай  эле  элдик
тамсилдерге  да,  жомокторго  да  анча-мынча  гана  өзгөрүүлөр  менен  кирип  жүргөн  чыгармалар  бир
топ,  мындан  биз  тамсилдер  менен  айбанаттар  тууралуу  жомоктордун  өтө  жакындыгын,  алардын
айырмасын адабиятчы-фольклористтер өздөрү да ажырата албай келгендигин түшүнөбүз.
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