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 Толубайдай сынчы бол, 
 Токтогулдай ырчы бол 

 (Кыргыз эл макалы) 
 

Орус адабиятын Пушкин, украиндикин Шевченко, казактыкын Абай, 
грузиндикин Руставели, латыштыкын Райнис сыяктуу өз адабий чөйрөсүндө таңкы 
Чолпон жылдызындай жанып чыккан адамдарсыз элестетүү мүмкүн болбогондой эле 

кыргыз адабиятын да Токтогулсуз көз алдыга келтирүү кыйын. 
Токтогулдун өзү кыйналып, азап тарткан, тайманбай күрөшкө чыккан ырайымсыз 

кезеңдин социалдык адилетсиздиги жөнүндөгү, башына мүшкүл түшкөн адамдын 
кайраттуулугу, чыдамкайлыгы жана айкөлдүгү, анын намыска бектиги тууралуу, 
жакын эле туугандарынын жүзү каралыгы, душмандарынын митаамдыгы, карып калган 

энесине болгон назик сезими жөнүндөгү, уулу Топчубайды жоктоп мүнкүрөп калган 
атанын  оор кайгысы жөнүндөгү, эңсеген элин, ажайып кыргыз жерин, аялзаттын 

ажарын, түбөлүк махабат менен жаштыкты, карылык менен ажалды, жаңы доордун 
келишин, Өктөбүр менен Ленинди даңазалаган ырлары жана өлбөс-өчпөс кербездери 
ар бир кыргыздын аң-сезимине тээ тырмактай кезинен эле сүңгүп кирет. Токтогулдун 

чыгармачыл отунун бар күчү жана кубаты улуу акындын тээ жаштайынан баштап, 
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өлөр-өлгөнчө ырдап өткөн ырлары менен күүлөрүндө турмушту бурмалабай, так 
өзүндөй бергендигинде болсо керек, анын эл оозунда айтылып калган санжыралуу 
өмүрү өзүнүн улуу поэзиясында чыпчыргасы коробой кашкайып көрүнүп турат. 

Кыргыз акынын дүрбөлөңдүү турмушу жана бай-манаптарга каршы айыгышкан 
күрөшү, адам чыдагыс кыйын жагдайларга да моюн бербей, адамзаттын жаркын 

келечегине чексиз ишенгени элдик жана ар-намыс идеалдарын ыйык туткан ар бир 
адамдын жан дүйнөсүн козутуп, суктануу сезимин жаратат.  

Токтогулдун күжүрмөн тагдырын ойлогонубузда В.И.Ленин революционер 

козголоңчу жөнүндө: “Өзүнүн кул экендигин түшүнүп, ошого каршы күрөшкөн кул-
революционер, кул экендигин түшүнбөй, кыңк этпестен эптеп кулчулуктун күнүн 

көргөн маңыроо кул кадимки эле кул бойдон калат. Ал эми кулчулуктун кереметтерин 
шилекейин агыза маашырланып кеп кылган, боорукер жана ак көңүл төрөсүнө 
сыймыктанган кул-холоп жана адепсиз адам”, деп айткан  алтындай сөздөрүн айласыз 

эскеребиз. Бой тартып, эл аралаганы Токтогул жардылыкка моюн сунуп калбастан, 
намыскөй жана ошол аймактагы өзүн-өзү билип, өтүгүн төргө илген акимдердин 

зордук-зомбулугуна каршы көтөрүлдү. Кетмен-Төбөлүк атактуу Рыскулбек манапта 
малай жүргөнүнө маашырланып, кожоюнун жерге-сууга тийгизбей мактаган 
жугундукор Арзыматтын биротоло шермендесин чыгарып, ашкерелеп ырдаганы да жөн 

эместир. 
Токтогул тирүү кезинде эле анын аты атпай кыргыздын арасында уламышка 

айланып, анын ар бир жаңы ыры тоолуу аймагыбыздын булуң-бурчуна чагылгандай 
тездикте тараган  жана ошол бардык жерлерде боордоштуктун, жакшылык менен 
кайрат – жигердин үрөнүн сээп, карапайым эмгекчилердин жүрөгүнөн түнөк тапкан 

жана тез элдик ырга айланып кеткен. Улуу акын бала кезинен өмүрү өткөнчө өткүрлүгү  
жана тайманбас ырлары менен өз элине астейдил кызмат өтөп, эл арасында өлбөс-

өчпөс кадырга ээ болду. Ушундай залкар акындарды жараткан эл өзү да жөн эл эмес 
көрүнөт. 

Жаш Токтогулдун төкмөлүгү болжолу 12 жашында, жокчулуктун айынан 

Казанбек байдын коюн кайтарып жүргөндө ачылат. Ал социалдык адилетсиздикти эрте 
сезди, кедей-кембагалдардын  шордуу турмушун, үстөмдүк таптардын аларга 

көрсөткөн кордугун, кары-картаңдардын, аялдар менен балдардын  көлдөгөн көз 
жашын өз көзү менен көрдү. Ушулардын баарын көрүп-билип, эсине түйүп жүргөн 
зээндүү өспүрүм өзүнө окшогон  койчулардын арасында комузга кошуп ыр ырдап, күү 

чертип, алардын демин көтөрдү, шаңдуу күүлөрү менен жайдары ырлары, таамай 
сөздөрү менен учкул кептери жаш койчулардын көңүлүн ачып, жазмыштын түйшүгүн 

жеңилдетти. Токтогул балалык  шайырлыгы менен таңдын атышы, күндүн батышы 
жөнүндө, беш көкүл кыздар, канаттуу тулпар жөнүндө, оргуштап аккан тоо суусунун 
сыйкырдуу кайрыктары, жаратылыштын ажайып кооздугу менен байлыктары жөнүндө, 

көөдөнүндө жаңыдан жанып келаткан сүйүү оту жөнүндө таңшыды. Он төрт жашка 
чыкканда Токтогул өзүнүн ажайып ырларынын шарапаты менен сараң байдын 

чеңгелинен бошонуп, кемсинтип кендирин кескен жалчылыктан кутулат да, акындык 
кесиптин даңгыр жолуна бел байлап, чоң айтыштарда таанымал ырчылар менен 
беттешүүгө мүмкүндүк алат. Токтогул өзүнүн чанда төкмөлүгү жана жагымдуу үнү тез 

эле калайык калктын калың катмарына таанымал болуп, жаштыгына карабастан “Токо” 
деген сыйлуу атка конот. Ушунун өзү төңкөрүшкө чейинки кыргыз адабиятында 

Токтогулдай адам сейрек кездешкендигин айгинелейт. Токтогул өзү кийинчерээк, 
улгайып калган кезинде , акындар тобунан суурулуп чыга келген  ошо жаш курагын 
эскерип: Керимбай менен Эшенге, 

Кошомат ырды айтпагам. 
Жан алгыч болуп кетсе да, 

Жаңшаган тилим тартпагам -деп ырдайт. (Тандалмалар, 2-том. Ф.Кыргызстан) 



Известия ОшТУ, 2018 №2                                                 176 
 

Токтогул жашоо турмушунда жана өзүнүн өлбөс-өчпөс чыгармачылыгында 
талыкпастан акыйкат издеген, келишип кетүүчүлүккө жол бербеген инсан болгон. 
Токтогулдун ар тарабы төп келишкен турпаты жана темирдей бек мүнөзү баарын 

суктандырчу: ал ырчы болуп элге таанылганы Кетмен-Төбөлүк ырайымсыз манаптын 
элирген урпактары аны өздөрүнүн ырчысы кылып алып, белек-бечкекке бөлөп, 

алпештеп алып жүргөнгө даяр болгон экен. Бирок  Токтогул анткен эмес.1882-жылы 
Токтогул 18ге толгондо анын ысымын агаин - туугандардын жана карапайым элдин 
арасына аттын кашкасындай тааныткан, бирок болочок тагдырына так  калтырган окуя 

болуп өткөн. Ошол жылы Токтогул саяк уруусунун аксакалы каардуу Рыскулбектин 
уулдарынын бири, айтылуу Дыйканбай манаптын ырчысы Арзымат менен айтышка 

түшөт. Арзымат өз ырында жаш акынды кордоп, кемсинтмекке анын кембагалдын 
тукумунан экендигин, ичейин десе ашка, кийейин десе кийимге жетпей, жокчулукка 
белчесинен баткандыгын айтып киргенде жаш Токтогул маталып калбастан, кайра 

демилгени колго алып: 
Манаптан ичкен ашына, 

Мактанып жүргөн экенсин. 
Мадырайган соргогум, 
Мени жакырсын деп кордодуң. 

Жакыр да болсом  мен өзүм, 
Жаандан чыккан жоргомун -деп, Рыскулбектин балдарынын каарынан коркпой, 

сай-сөөккө жеткире  таамай айтылган сөздөрү менен жалпы журттун көзүнчө 
Арзыматтын бетин ачып, анын кошоматка кой сойгон бир байкуш экенин ашкерелейт. 
Айтышта Токтогулдун Арзыматты жеңиши жаш акындын салтанаты болуу менен бирге 

Рыскулбектин балдарын эрегиштирип салды. Жаш Токтогулдун таптык багытын жана 
дүйнөтаанымын талдай келгенибизде анын социалдык чөйрөсүндөгү реалдуу 

чындыкты эске алышыбыз керек жана акындын “беш каманга” каршы ырдаган 
ашкерелөөчү ырларын таптык күрөштүн нугуна бура салууга таптакыр болбойт. 
Рыскулбектин балдарына зомбулугуна каршы турушунда, албетте, Токтогул өзү 

кембагал бүлөдөн  чыккандыгы жана жаштайынан жокчулуктун азабын тартып, 
жергиликтүү төбөлдөрдүн  кордугун тарткандыгы таасир бербей койгон жок, бирок бул 

жерде белгилей кетчү дагы бир нерсе, Токтогул өз доорунун кулуну болгон жана өзү 
узакка чейин Рыскулбектин балдары башында  турган кубаттуу саяк уруусунан запкы 
жеп, кордук көргөн алакандай сарт уруусунан эле. Токтогул бул жерде  алсыздар 

тарабында болуп, өз уруусунун ар-намысын коргогон, ошол себептүү  анын жек 
көрүүсү ыйык экенин белгилей кетишибиз керек. Токтогул менен Рыскулбектин  

кекчил балдарынын  ортосундагы  тирешүүнүн туу чокусу акындын “Беш каман” 
(1894-ж.) аттуу атактуу ыры  болду. Жек көрүмчү  душмандарына  каршы ырдалган 
өзүнүн ушул өзөктүү ырында  Токтогул ашкерелөөнүн жетээр жерине жеткен жана 

жүрөгүндө оргуштап   чыккан жек көрүү сезимин бүт бойдон төгүп, алардын 
ырайымсыз жана  жийиркеничтүү  жүзүн букаранын букаранын астында тайманбастан 

сүрөттөп берген: 
Кол курады беш каман, 
Мурункудай чапмакка. 

Короодогу кой турмак, 
Коргол бербейт жети ата! 

Өчөшсөң Миңбай, Атакан, 
Мени да жыгып алаарсың. 
Адатыңды карматсаң, 

Үй оокатым талаарсың. 
Канкорлугуң кармаса, 

Өлтүрүп каным жалаарсың. 
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Төңкөрүшкө чейинки кыргыз акындык поэзияда Токтогулдан мурда жана кийин 
деле бир да акын кыргыз манаптарынын ырайымсыз турпатын мынчалык алды-артын 
карабай, өткүр ашкерелеп, канкорсун деп бетке айта алган эмес, алардын бири да 

өздөрүнүн идеялык-көркөмдүк деңгээли боюнча “Беш камандын” бийиктигине жете 
албаган. Мынчалык опурталдуу жорукка жокчулуктун тузун таткан балалыкты 

башынан кечирген тоо бүркүтү Токтогул гана даап барган. Токтогулдун ырындагы  өз 
маанисин жоготпос идеялык-эстетикалык байлык так мына ушунда.  
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