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Азыркы мезгилде элебиздин тарыхын, маданиятын, дүйнөгө болгон көз карашын 

изилдөө бир кыйла деңгээлде өзгөрдү. Эгерде бул мезгилге чейин өзүбүздүн тарыхыбызды, 

элибиздин философиясын окуп үйрөнүүгө жана изилдөөгө ар кандай бут тосуулар же 

кысымга алуулар болуп келсе, Кыргызстан суверендүү мамлекет болгондон баштап, аны 

изилдөөгөжана окуп үйрөнүүгө шарт түзүлдү деп айтууга болот.  

Дүйнөлүк тарыхтын эсебине эл бүткөндүн бардыгы эле кире бербейт. Тарых айдыңына 

ар бир эл өз принцибине ылайык өз сааты келгенде гана чыгат. Калкыбыздын тарыхы 

негедир Гегелдин бул таамай айткан афоризмин эске түшүрөт. Эмне дегенде биздин 

элибиздин тарыхында чындыгында кут конгон жылдыздуу сааттар, ошондой эле тарых 

далысын салган кыйын кезеңдер да эзелтеден болуп келген.  

Өзүнүн ким экендигин аңдап – билбеген калк эртедир – кечтир тарых аренасынан жок 

болот. Эгерде тарыхка кайрыла турган болсок, кыргыз деген термин б.з.ч. 201-жылы эле 

кытай тарыхый булактарына кездеше тургандыгын дагы бир жолу баса белгилөөгө болот. 

Байыркы кыргыздардын философиялык ой жүгүртүүсүнүн башаттарына, 

дүйнөкабылдоосунун өзгөчөлүктөрүн кароого биз эрксизден байыркы мифтерге, эпосторго 

уламыштарга, ошону менен бирге бизге байыркы дүйнө жөнүндө маалымат берип турган 

пертоглифтерге таянууга аргасыз болобуз. 

 Эгерде петроглифтерге таяна турган болсок булар аркылуу къптъгън байыркы 

мезгилдердеги дүйнө жөнүндөгү элестетөөлөрдү билүүгө болот. Мындай петроглифтер 

Кыргызстандын къп территорияларында кездешет. Алсак, Жалал - Абаддын түндүк 

чыгышынан 120 км алыстыкта жайгашкан Саймалы Таш петроглифтери, ушул сыяктуу таш 

бетине тартылган сүрөттөр өзүнүн үч миң жылдык тарыхы бар Сулайман тоосунан кароого 

болот. Демек, петроглифтердин жардамы менен жогоруда айтылган территорияларда кандай 

уруулар жердегендигин жана эмнелерге сыйлашкандыгын, эмне менен кесиптенишкендигин 

аныктоо болот.  Мисалы, Сулайман –Тоосундагы таштарга тартылган сүрөттөрдөн ошол 

мезгилдеги күнүмдүк жашоону көрүүгө болот. Чоюн Омуралы уулу айткандай, Тенирчилиги 

рухунда Көктүн, жердин, Адамдын жаралышы, байланышы космология миф 

уламыштарынан тартып, ооз эки чыгармаларынын бардык түрүндө байма – бай 

жатат.Байыркы кыргыздар өздөрүнүн дүйнө элестөөлөрүн түшүнүксүз жаратылыштын 

кубулуштарына сыйынуу менен  бирге өз ойлорун петроглифтерге кърсътъ алышкан. 

Ошондой эле таш бетине чегилген сүрөттөрдү биз логикалык кат деп атап койсок да болот. 
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Сулайман тоосуна тартылган сүрөттөрдөн ар кандай солярдык белгилерди, көптөгөн 

жаныбарлардын сүрөттөрүн, ошондой эле геометриялык сүрөттөрдү көрүүгө болот.  

Ушунун негизинде байыркы кыргыздардын үрп адаттарын, диний ишенимдерин 

изилдөөгөөзүнүн чоң жардамын көрсөтөт. Эгерде мисал катары алып карай турган болсок, 

тоо эчкилеринин сүрөтүн чечмелөөдө бул мезгилдерде жашаган адамдар үчүн «Табу» 

болгондур же бул жаныбарларга сыйынышкандыгын билдирсе керек. Дагы таң калыштуу 

сүрөттөрдүн бири болгон төрт бурчтук геометриялык сүрөткө көңүл бурууга болот. Балким, 

ошол мезгилдеги жашоочулар жерди төрт бурчтук элестетишкендир. Ал эми муну 

далилдөөдө «Манас» эпосу жардамга келет. Манаста мейкиндик төрт бурчтук деп айтылган. 

Балким, ыйык Сулайман тоосундагы ушул сыяктуу төрт бурчтуу сүрөттөр тарыхта 

уникалдуу дал келүүчүлүктөр же болбосо байыркы кыргыздардын дүйнө жөнүндөгүкартасы 

болуп жүрбөсүн. Ал эми бул проблеманы башка көз караш менен же болбосо кыргыздардын 

коомдук философиясынын башаттары болгон эпосторго мифтерге таянсак, элибиздин 

байыркылыгын далилдөөчү эң кызыктын бири элибиздин тарыхын, тагдыры узакка созулган 

жашоо шартын аныктаган рухий көркөм мурасыбыз болгон «Манас» эпосу аркылуу 

байыркы кыргыздардын дүйнөнү таануусундагы өзгөчөлүктөрүн кароого болот.  

Жер жер болгондо  

Суу суу болгондо  

Манас манас болгондо  

Жогоруда айтылган саптардан дүйнөнүн моделин традициялык түрдө көрсөткөн же болбосо 

жер суудан бөлүнүп чыгып жер бетине биринчи Адам – Манас пайда болгондугу жөнүндө 

айтылганын белгилөөгө болот. Манас эпосунда айтылгандай, алгачкы Адам Манас – 

дүйнөлүк дарак деп эсептелип, ал эпосто төмөнкүдөй чагылдырылат.  

Алтын менен күмүштүн, 

Ширөөсүнөн бүткөндөй  

Асман менен жериндин 

Тирөөсүнөн бүткөндөй  

Айын менен күнүндүн 

Бир өзүнөн бүткөндөй  

Алды калын кара жер 

Жерлигинен түткөндөй  

Ай алдында дайранын  

Толкунунан бүткөндөй  

Асмандагы ай күндүк  

Жаркынынан бүткөндөй  

Манас дүйнөлүк дарак же болбосо «Манас» эпосунда дүйнөнү төрт бөлүккө бөлүшкөн – 

жер, суу, көкө теңир, от.  

Ал эми көчмөн коомдо анын базиси батыштагыдай эч качан башкы планга болунуп 

чыкпайт. Көчмөн жашоо мүнөзүөзү мүмкүнчүлүгүн бербейт. Кийиктей от кубалап, мал 

ээрчиген ай асманга суурулган, жерде жуурулган. Мал асыроо дегенин өзү көчмөн жашоо 

үчүн тек жан багуу каражаты эмес, тирүү дүйнө менен киндик тъш өсүү, боорун жерден 

алганга боорлошуу деген да сөз болгон. Менин оюмча ушулардын негизинде кыргыздар таш 

бетине көптөгөн жаныбарлардын сүрөттөрүн чегишкен болуш керек. Мисалы: Сулайман 

тоосуна кездешүүчү жылкынын сүрөтүнүн тартылыш Табышалиева өзүнүн «Вера в 

туркестане» деген эмгегинде төмөндөгүлөрдү баяндайт. «Жылкы» байыртадан күнгө 

сыйынуучулук менен барабар болуп келген, ал күн кудайынын бир атрибуту болуп 

эсептелген. Байыркы кыргыздардын дүйнөнү сүрөттөшүндө кайрадан Манас эпосуна 

кайрылабыз. Бул эпосто ар дайым жаныбарлар менен коштолот.  

Ажыдаар – жылкыны  

Артынан – сойлоп калгандай  

Көсөө куйрук көк бөрү- 

Көк жал эркин алгандай  
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Асман жакка айбаты  

Алп кара куш арбайып. 

Асмандан бутун салгандай  

Кара башыл ак буура  

Он капталгандай туптуура  

Калжан уруп качырып  

Кабактан чыгып калгандай  

Кара чаар жолборсу. 

Башкача айтканда, байыркы кыргыздарда өздөрүнүн кичинекей дүйнөсүн 

мифологиянын негизинде элестетишкендиги даана байкалып турат. Негизги ролду 

өздөрүнүн мейкиндигинде атмосфералык көрүнүштөрдү көрсөтүшкөн: жамгыр, кар, борон, 

шамал ж.б. айта кете турган нерсе, жаратылыштын  стихиялары дүйнөнүн структурасын 

толугураак түшүнүүгө, маанисине мүнөздөмө берүүгөжардам берген. Эпосто негизги 

көрсөткүч катары дүйнө менен баарлашуу бул жөндөмдүүлүк Алмамбет баатырда 

болгондугу жөнүндө эпосто төмөндөгүдөй айтылат.  

Дагы айта кетчү нерсе, байыркы кыргыздардын дүйнө кабылдоосундагы өзгөчөлүктөр 19 – 

кылымда жашап кеткен элдин акылмандарын кызыктырбай койбогон. Алардын бири – 

Жеңижок. Ал терең философиялык суроолорду изилдөөгө аракет жасан. Бул дүйнө, аалам, 

адам проблемалары:  

Ай күн, жылдыз асман, жер, 

Айтчы кайдан жаралды? 

Ай ааламдын жүзүндө 

Адам качан жаралды. 

Жогорудагы айтылып кеткендей, кыргыз эле къчмън калк болуп, негизги 

байлыктарынын бири жылкы болгон. Сөзүм куру болуп калбас үчүн фактыга таянып көрөлү. 

Сулайман тоосундагы петроглифтердин арасынан эң уникалдуу болгон сүрөттөрдүн бири 

катары «асман» аттарын көрүүгө болот. Аны 1995-жылы оштук изилдөөчү Т.А. Насыров 

тарабынан табылган. А.Г. Помоскинанын айтуусу боюнча түштүк Кыргызстан бул – эң 

байыркы мезгилдерден баштап эле, жылкыларды колго үйрөтүүнү билишкен дейт. түштүк 

Кыргызстандын территориясында жылкылардын эң сейрек кездешүүчү породаларды 

өстүрүшкөндүгү жөнүндө чыгыш жана грек тарыхый булактарында жазылып кеткен. 

 Ар кандай эле маданияттын өнүгүү деңгээли ал элдин жаратылыш менен болгон 

байланышына жараша болоору белгилүү. Ошол мезгилдеги кыргыздар жаратылышта даяр 

эмес, анда жок нерсени эмгек жумшоо менен өндүрүп алууну билишкен. Мунун өзү 

адамзаттын өнүгүшүндөгү чоң прогресс экендигинде талаш жок. Тигил же 

булжаратылыштан керектүү нерсени өндүрүп алууга жетишет, анын материалдык 

маданияты жогору болуп, эли жетишүү турмушта болоорун айтпаса да түшүнүктүү. Бул 

сөздөр менен эмнени айткым келет, демек байыркы кыргыздар бир гана мал чарбачылыгын 

өндүрбөстөн аны менен кошо, соода да жакшы жүргөн. Себеби сооданын жакшы 

болгондугун Кытай менен ыйык Рим империясын бириктирип турган сооданын жолу «Улуу 

жибек жолу» кыргызстандын территориясы аркылуу өткөндүгү далилдеп турат. Анын 

узундугу жакындаштырылган түрдө 6400 км ди түзүп, кытай борбору болгон Чаньань 

түндүк кытай түздүгү аркылуу Памир, Каракорум, Самаркан жана Бактрияга чейинки, 

Дамаск, Александрия жана Антиохияга чейинки аймакты ээлеп жатат. Улуу сооданын жолу 

кыргызстандын территориясынан өткөндүгүн дагы деле болсо петроглифтер далилдеп турат. 

Бул Сулайман тоосундагы эки лабиринттин сүрөтүнүн болушу. Лабиринг деген эмне? 

Лабиринт деген сөз грекчеден которгондо «баш айландырма жолдордун курулушу дегенди 

түшүндүргөн. Л.Ж. Жусубакматовдун айтуусу боюнча лабиринт жарыкчылыкты, токчулукту 

билдирүүчү ыйык объект болуп саналат. Лабиринттин Кыргызстанга, дегеле Сулайман 

тоосуна келип калышы бир чети таң калыштуу, бир чети кызыктуу. 

 Жаратылышка жана анын стихияларына сыйынуу барган сайын диний көз карашка 

айлана баштаган, бирок мында да жаратылышка сыйынууга байланыштуу идеялар, көз 
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караштар сакталып кала берген. Буга Саймалы – ташка жана Сулайман тоосуна тартылган 

көптөгөн ритуалдык сүрөттөр, сыйынуучу жайлар жана церемонияларды өткөрүүүчүн 

атайын жасалган орундар күбө. Ошону менен бирге коло доорунда жогорку Кудай жөнүндө 

элестөөлөр пайда боло баштаган жана Ахура Мазданын пайда болушуна шарт түзүлгөн. же 

болбосо зороастризм дининин башкы кудайы.  
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