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К.АКМАТОВДУН “АРХАТ” РОМАНЫНДАГЫ “ҮЧ” САНЫНЫН 

ФИЛОСОФИЯСЫ ЖАНА ФИЗИКАЛЫК МЫЙЗАМДЫН МЕТАФИЗИКАЛЫК 

РЕАЛДУУЛУККА АЙЛАНУУСУ 

 

Макалада, кыргыз эл жазуучусу К.Акматовдун “Архат” романында кыргыз 

элинин символикалуу, ыйык сандарынын бири болгон ”үч” цифрасын колдонуу 

философиясы анализделет. Автор, аны адегенде окумуштуу, профессор К,Асаналиев 

аныктап, мунун себебин, романдын мазмуну баш каарман Адилеттин “Учүнчү 

көзүнүн” ачылышына негизделгендиги менен түшүндүргөндүгүн айтуу менен, үч 

санынын кыргыздар, дегеле дүйнө эли үчүн сакралдуу сан катары кабыл алынып 

калышынын түпкү себептерине чейин ракурс жасоо аркылуу К.Акматовдун “үч” 

санын башкы символика катары алуусунда абдан терең маани жаткандыгын илимий 

негиздеп берүүгө аракет жасайт. Эң негизгиси, жазуучунун нравалык принциптери, 

атактуу И.Канттын нравалык императиви менен кандайча байланышып тургандыгы 

жөнүндө илимий гипотезалар жасалат. 
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ФИЛОСОФИЯ ТРОИЦЫ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗАКОНА В 

МЕТАФИЗИЧЕСКУЮ РЕАЛЬНОСТЬ В РОМАНЕ “АРХАТ” К.АКМАТОВА 

 

В статье анализируется философия числа “три” в романе “Архат” К.Акматова. 

Исследователь пишет, о символической использование писателем числа “три”, первый 

заговорил профессор К.Асаналиев, поясняя его тем, что содержание романа основано 

на открытие третьего глаза Адилета, главного героя романа. И все события в 

произведении происходят в связи с этим его вольшебным третьим глазом. Автор 

статьи пытается научно обосновать важность использования К. Акматовым, образа 

цифры «три» в качестве основного народного символа. Главное, выдвигаются научные 

гипотезы о том, как нравственные принципы писателя соотносятся с нравственными 

императивами знаменитого И. Канта 
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PHILOSOPHY OF THE NUMBER "THREE" IN THE NOVEL "ARHAT" BY K. 

AKMATOV AND THE TRANSFORMATION OF PHYSICAL LAW INTO 

METAPHYSICAL REALITY 
 

The article analyzes the philosophy of the number “three” in the novel “Arhat” by K. 

Akmatov. The researcher writes about the symbolic use of the number “three” by the writer. 

Professor K. Asanaliev was the first to speak, explaining that the content of the novel is based 

on the opening of the third eye of Adilet, the main character of the novel. And the entire event 

in the work takes place in connection with this great third eye. The author of the article tries 

to scientifically substantiate the importance of K. Akmatov's use of the image of the number 

"three" as the main national symbol. Most importantly, scientific hypotheses are put forward 

about how the moral principles of the writer correlate with the moral imperatives of the 

famous I. Kant. 

 

Key words: Justice, intuition, tendency, symbolism, metaphysics, the unreal world, 
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Кыргыз эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 

коомдук ишмер, бүт өмүрүн кыргыз саясатында өткөргөн К.Акматовду 

кыргызстандыктар, кошуна боордош элдер эле эмес Орто Азия кыйырынан сырткары 

дагы көптөгөн элдер тааныйт. Ал аңгемеден баштап прозанын бардык жанрларында 

калемин сынап көргөн жана ар биринде чоң ийгиликтерге жетишкен. К.Акматовго 

жазуучу катары таандык бир өзгөчөлүк, анын дайыма мезгил менен адымдаш 

жүргөндүгү болгон. Сүрөткердин кайсы чыгармасы болбосун дүйнөдөгү адабий жана 

саясий тенденциялар менен үн алышып турат. Ушул мааниден алганда, жазуучунун 

“Ак куу” ыры болуп калган “Архат” романы айрыкча мааниге ээ.  Аталган романда баш 

каарман Адилеттин төрөлгөндөн баштап башынан өткөн реалдуу окуялар менен 

ирреалдуу дүйнө жанаша өнүгөт. Адилеттин интуициялык деңгээлдеги туюм-

сезимдеринин өзүнүн  жана башкалардын турмушундагы окуяларга айланышы; 

Адилетти кабылдоодо башкаларга берилген символикалык белгилер (“... символикасыз 

метафизика жок”) (кошуна келиндин Адилеттин апасына “Сен роддомдо төрөп 

жатканыңда үйүңөргө асмандан нур жаап турду” деп айтканы, ж.б.у.с.); ак сыйкыр, 

кара сыйкыр өнөрлөрү аркылуу ишке ашырылган окуялардын жана левитациянын, 

башка планетадан келген адамдардын турмушу реалдуу сүрөттөлүшү; өлбөс граф Сен-

Жермендин образы реалдуу адам катары көркөмдөлүшү; Адилеттин Калагия үнүн уга 

алгандыгы, акыры күңгүрөнгөн добуштардын ичинен Теңир тоонун “үнүн” “таанып, 

ажыратышы” ж.б. ушул сыяктуу окуялардын баарын, жазуучу өз идеяларын жеткирүү 

үчүн ыкма (көркөм шарттуулук) катары эмес, өзүнчө дүйнө тааным, метафизика 

(“физиканын ары жагындагы” дүйнө) катары берет. К.Акматов ал дүйнөнү (физиканын 

ары жагындагы), аны түшүнгөн  адамдардын болуму, кадыресе адамдардын болуму 

(бытиеси) менен эле жанаша жашап, бул багытта билими барлар тарабынан кадыресе 

эле “таанылган” дүйнө катары көркөмдөйт. Жана жазуучу өзү буга ишенет. Анын бул 

ишеними сөз болуп жаткан романында концептуалдуу көз карашка чейин өсүп жеткен 

десек деле аша чаппаган болобуз деп ойлойм. Анткени, адам өзү ишенбеген жерде 

кандайдыр бир структура түзө албайт эмеспи. Мисалы, В.Набоковдун метафизикасын 

изилдөөгө алган окумуштуу В.Е.Александров: “Набоковдун “метафизикасы” дегенде 

мен: жазуучунун:  өлбөстүктү камсыз кылуучу, эки дүйнөгө тең универсалдуу таасири 

бар, транценденталдык, материалдык эмес, мезгилден сырткары, жакшыртылган, 

иреттелген, тиричилик мейкиндигине тартип киргизер күчтүн бар экенине болгон 

ишеними деп түшүнөм” – деп жазат [1]. Адабият жаатында Новель сыйлыгына 

татыктуу болгон жазуучу В.Набоковдун чыгармачылыгындагы метафизиканы, 
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биринчилерден болуп, анын жубайы Вера Набокова байкагандыгын В.Е.Александров 

төмөндөгүчө жазган: “Набоковдун өмүрүнүн жана чыгармачылыгынын негизинде 

жазуучунун транценденталдык болумду интуитивдүү көрө билүү жөндөмү 

жаткандыгын” айрым бир учкай сөз кылгандарды эсептебегенде алгачкылардан болуп 

жазуучунун аялы: “Володянын чыгармачылыгында “Потусторонность” башынан 

баштап-аягына чейин болгон, болгону аны көпкө чейин байкашпады – деп 

белгилеген”(ошондо). 

Эгерде, жазуучу К.Акматов “Архатта” айрым жерлерде көркөм шарттуулукту 

пайдаланса, ал ошол метафизикалык дүйнөгө ылайыктуу көркөм шарттуулук болгон, 

буга, мисалы, Теңир тоонун “ыйлаган” үнүнүн Адилетке жетишин дал ушундай 

реалдуу дүйнөгө параллел жашаган метадүйнөнүн (“физиканын ары жагындагы”) 

көркөм шарттуулугу катары кабыл алууга болот. Романда адамдын ички энергетикасы 

менен интуициялык туюмдардын сыртка көрүнүшү, реалдуулкка айланышы, 

материалдуу эмес дүйнөдөн реалдуу окуялардын пайда болушу жыш учурайт. Ошону 

менен бирге, романдагы улуттук символдук белгилердин окуяларды бири-бирине 

жалгоочу звено катары катышуусун карап көрүү кызыктуу. Муну мисалы, үчтүктүн 

бекемдигиндеги физикалык мыйзамдын метафизикалык реалдуулукка айлануусу 

деп атай туралы:– бул жөнүндө философ Ж.Бөкөшов Ж.Баласагындын “Кут алчу 

билим” аттуу белгилүү чыгармасынын метафизикасы жөнүндө жазган макаласында 

мындай деп берет: “Күнтууду өзүнүн маани-маңызын айтып бермек болуп Айтолдуну 

алдына чакырганда үч буттуу күмүш такта отурат. Айтолду “эмне үчүн үч?” деп 

сураганда, төрт бут олку-солку, үч бут ар кандай жерде бекем турат деп жооп узатат” 

[2]. Бул тажрыйбаны бизге караштуу дүйнөнүн тажрыйбасы катары кабылдай турган 

болсок, бизге көз каранды эмес дүйнөнүн билими (априорное знание) – дегенде эмнени 

түшүнөөрүбүз кыйла дайын боло түшөт. Анткени, эркиндик же нравалуулук деген 

түшүнүктөр үч буттуу, же, төрт буттуу отургуч катары көз алдыбызда турбайт. Аларды 

кармай да, көрө да албайбыз. Алар дайым өздөрүндө гана, аларды акыл-эсибиз менен 

аңдай гана алабыз. Биз аларды, адам аң-сезиминен бөлүнбөгөн абстракттуу, бирок 

универсалдуу түшүнүктү, ар кандай даражада (ар ким өз аң-сезиминин деңгээлине 

жараша) конкреттүү түшүнүк деңгээлине жеткире түшүнө алабыз. Ал эми символдук 

белгилерге катылган сакралдуулукту түшүнүүнүн өзүнчө кыйынчылыктары бар. 

Мисалы, “үч”, “жети”, “тогуз”, “кырк” сандарынын биздин улут үчүн “ыйык сандар” 

саналаарын билебиз, бирок, көпчүлүгүбүз үчүн алардын ыйыктыгы эмнеде экендиги 

белгисиз бойдон калып келет. “Архат” романында К.Акматовдун, “Ак кеме” 

повестинде Ч.Айтматовдун “үч” санын өзгөчө маани-маңызда колдонушкандыгына 

К.Асаналиев  атайын токтолгон: “Мен сага үч жолу айттым” дейт Адилет агасына. 

Ушуну менен ал өзүнө кабыл алган чечиминен артка кайтпастыгын, ага биротоло 

бекигендигин, ал акыркы чечим экендигин билгизгиси келет. Бирок, анын 

метафизикалык мааниси Таштанга жетпеген бойдон кала берет. Анткени менен, 

окурмандар, мындан, жазуучу, Адилетке жүктөп жаткан функциянын өзгөчө, адаттан 

тыш экендигин туюнушат. Автор, буга, эч тайсалдабастан, кичинекей каарманга 

буларды айттыруу окурмандарга күмөндөнүү жаратпайбы деген сыяктуу олку-

солкулуксуз баргандыгы менен, өзү сүрөттөп жаткан дүйнөнү (көз карандысыз 

дүйнөнүн белгилерин сейрек адамдардын колдоно билүү жөндөмдүүлүгүн) жакшы 

түшүнө тургандыгын көрсөткөн. Окумуштуу К.Асаналиев жазуучунун “үч” санына 

басым коюшунун түпкү себебин төмөнкүдөй чечмелейт: “... Ушундан улам “Үч” деген 

сандык түшүнүк ар түрдүү турмуштук жагдайларда, бөтөнчө Адилеттин жеке 

тагдырына байланыштуу жагдайларда, сюжеттин ырааттуу өнүгүшүндө дал ушул 

категорияга атайы басым коюлат. Анткени, “Архат” романынын көркөмдүк системасы, 

түпкү концепциясы “Сириус жылдызынын багымында туулган миллиондордун 

биринде гана кездешчү” “Үчүнчү көздүн” ачылышына негизделген” [3] деп, романдын 
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концепциясын туура белгилеген. Жана Адилетке карата айтылган “артыкбаш”, 

“керексиз” деген сөздөрдүн семантикасы - улуттун трагедиясы кайда катылгандыгына 

ишаара берип турат. Анткени, Адилеттин атасы Саламат бул сөздөрдү баласы 

төрөлөөрү менен кабылган ситуациядан улам, анын документтсиз, дарексиз болуп 

калгандыгына байланыштуу айтат. Бул ишти колу менен жасап жаткандардын бири 

дагы ымыркайдын андан аркы тагдыры эмне болоору жөнүндө, ал эртеңки күнү адам, 

мамлекеттин байлыгы болоору жөнүндө “Карындагы баланын хан болоорун ким билет” 

– деп, элибиз айткандай, балким:  элди жаңы деңгээлге алып чыгаар өзгөчө адам болуп 

калуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө дегеле ойлошпогондугу, антип ойлоно турган адамдар 

кыргыз бийлигинде калбай калгандыгын ишаараттайт. Адилет өз жөндөмүн өзү байкап, 

өз киндигин өзү кесет. Өзүнүн көзү жеткен адилеттүүлүктү Индияда орнотуп, ошол 

жакта аты-жөнү даңазаланат. Окумуштуу К.Асаналиевдин Адилет Бишкекке келгенде 

болбогон майда-чүйдө иштер менен эле алек болуп калат, ошол иштер үчүн Тибетте 

ошончо жүрүп “үчүнчү көзүн” ачтыруунун кажети бар беле?” [4] – деген ой айткан 

жери бар. Бир жагынан бул абдан логикалуу ой. Экинчи жагынан, балким, жазуучу, 

Кыргызстанда чөйрө, түзүлгөн шарт ошондой, ар кандай Чоңдукту дагы майдалап, жок 

кылып ийе турган жагдайда экендигин көргөзгүсү келген чыгаар. Кандай болсо да 

жазуучунун Миларепанын деңгээлиндеги олуянын образын жаратып, бирок, кыргыз 

улуту, кыргыз мамлекети үчүн эч кандай пайдалуу иш жасатпай койгондугунда терең 

сыр бар: чыгармада, кыргыздын денине катылган акыл-эси, логикасы, чыгармачылык 

күчү, кара күчү кандай ысырап болуп “төгүлүп-чачылып” жатканынын аянычтуу 

сүрөтү тартылат. Кыргыз мамлекети Адилеттей бөбөктөрдү асырап чоңойтуп, 

жетилдирип, аны элге кызмат кылдырмак түгүл, өзүн-өзү жолго койгон даяр 

адамдарды, окумуштууларды, спортсмендерди мамлекетке кызмат кылдырууну максат 

кылбагандыгын, бардык мамлекеттик кызыкчылыктар бир үй-бүлөнүн гана 

кызыкчылыгына баш ийдирилгендигин физик окумуштуу С.Кадыровдун, спортсмен 

Барластын образдары аркылуу көрсөтөт. Ал үй-бүлөгө кызмат кылбагандардын баары, 

кыргыз мамлекети үчүн кантип “керексиз” болуп, “артыкбаш” болуп калгандыгын 

ачып берет 

Сюжеттен белгилүү болгондой, Адилет Таштан байкесине жолугаардын алдында, 

өзүнүн олуялыкка даярдалары (“үчүнчү көзү” ачылаары) жөнүндө кабардар болгон. 

“Үчүнчү көз” адам акылынын ал-кубаты жетпеген, эмпирикалык тажрыйбадан 

сырткары дүйнөнү көрүү, аны түшүнүп, адамга кызмат кылдыруу үчүн керек. “Үчүнчү 

көздүн” ээсинин вазийпасы өтө бийик, бүтүн дүйнөгө адилеттикти алып келүү 

экендигин Лама Цудан баштап, Тибеттин өзгөчө кадыр-барктуу ламаларынын баары 

түшүнүп, аны ыйык нерсе катары табышмактуу сырын терең сактоого, анын күчүн 

турмуштук майда-чүйдөлөргө жумшабоо сыяктуу ламаизмдин принциптерин бекем 

сакташат жана аны бузууга эч кимдин акысы жок деп билишет. Бирок, жогоруда 

айтылып өткөндөй: Тибеттин бийлигинин башында убактылуу отурган, бир кезде 

булар өздөрү окуткан Далай Лама башкача саясат жүргүзүп баштаган эле. Анын 

саясатынын негизинде, азыркы жашоо-шартка туура келбегендей сезилген ламаизмдин 

принциптеринин баарын “талкалап”, тибеттиктерди заманбап жашоого алып чыгууга 

умтулуп жаткан. Бирок, түпкүлүгүндө, анын мындай башкаруусунун сыры элдик 

кызыкчылыкка эмес, жеке өзүнүн эгоисттик сезимдерин канааттандырууга, али тирүү, 

Индияда “саясий туткун” катары баш калкалап жүргөн ламалык бийликтин чыныгы 

ээси, Далай Лама он төртүнчүдөн бийлигин биротоло ажыратып алуу сыяктуу 

практикалык максатка баш ийдирилген. Ошентип, анын саясаты менен, Тибетте ыйык 

эч нерсени калтырбай, баарын акчага айлантуу тенденциясынын темпи чагылгандай 

тездик менен жүргүзүлүп жаткандыгын ырастоо үчүн жазуучу көптөгөн мисалдарды 

келтирген. Жана ошол мисалдардын түбүнө терең подтексттик маани чөгөрүлгөн. 

Алардан: ооба, тибеттиктер байып, европалыктардын жашооосуна теңелип калышты 
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дейли, андан алардын утаары эмне? Акчага алмашып жиберген ыйыктардын ордун 

эмне менен толтурушат, ыйыктарын улуттун жан-дүйнөсүнөн сүрүп чыгаруу акыры-

түбү тибеттиктерге кедергисин тийгизбейби? – деген сыяктуу, жообу жок 

метафизикалык суроолор баш-багып турат. Убактылуу Далай Ламанын бир гана 

максаты бар: нары-бери элдин материалдык абалын оңдоп жиберип, тибеттик 

карапайым элдин ишеними аркылуу өзүнүн бийлигин чыңдоого жетишүү. Ушерден 

жазуучу, Далай Лама туурап жаткан: Европа мамлекеттеринин элдин турмуш-

тиричилигин оңдоо деген ураандын алдында жасап жаткан иштеринин тууралыгына 

шек келтирген төмөнкүдөй эпизодду берет: баласы Этьендин эч кимге окшобогон 

өзгөчө турум-турумунан кабатыр болушкан Ранкиндердин үй-бүлөсү Тибетке келишип, 

Кайлас тоосуна чыгышат. Бирок, ток жана комфорттуу жашоодон улам, дүйнөгө накта 

адамча ой жүгүртүп кароодон алыстап калган (бийликтин түпкү каалоосу ушул эмеспи) 

Софья айым жол бою кесир сөздөрдү айтуудан тартынбайт, Ал эми сапарларын аяктап, 

тургиддин коштошуу иретинде айткан сөзүнө карата америкалык айымдын берген 

жообу Це-Зардын эсин оодарса, аябагандай токтоо (кыргыз да) Таштанды да 

чыдамынан чыгарат: “Коранын үчүнчү күнү жүргүнчүлөрдүн жолу аяктап, асмандан ак 

кар себелей баштады.    

- Мынакей, урматтуу достор. Менин сиздер менен жүрүшүм аяктады. 

Маанайыңар дайыма сонун болсун. Мекениңерге күлүп-жайнап, унутулгус сезимдерди 

алып кеткиле. Биздин максат – же өзүңөр кайрылып дагы бир жолу келгиле, же 

болбосо, досторуңарды жибергиле Тибетке! 

 - Эч качан! деди Софи күтүлбөгөн жерден Цезарга орой жооп берип. – Бул жак 

европалыктар келчү жай эмес экен. Силер көрсөткөн ыйык, сырдуу деген нерселердин 

бардыгы суу кечпеген сандырак.Он үч күндүк ысык-суугу бирге болгон жүрүштүн 

мындай кесир сөздөр менен аякташы Цезарь үчүн биринчи болуп жаткан окуя эле. 

Ошондуктан, ал Софини карап, эмне дээрин билбей жалдырап калды. Ал түгүл күйөөсү 

Томас, бер жакта турган Таштан да оңтойсуз абалда турушту. 

- Антпеңиз айым Софи. Европалыктар дайым рух дүйнөсүн баалап келишкен 

эмеспи. 

- Азыр андай эмес, - деди ушул жерден Таштан чукул сөзгө аралашып.  

Европада Ницше менен Кафканын заманы небак өткөн. Азыр Европанын образын 

урматтуу Софи сыяктуу сулуулар түзөт. Ишенбесеңер Шпенглердин “Закат Европы” 

деген китебин окуп көргүлө” [5]. Жазуучу андан ары жубайынын оосар сөзү үчүн 

ыңгайсызданган Томаска “ – Эчтеке эмес, досум Таштан, жакында эле баарыбыз 

Азиянын ырын ырдайбыз... Кошкула!” деген сөздү айттырышы, сүрөткердин, утук, 

материалдык жыргалчылыкты кубалаган өлкөлөрдө эмес, адам табиятынын 

түпкүлүгүнө катылган рух дүйнөнүн сакралдуулугун сактап, аны жан-дүйнөсүнө 

артынып жүргөн, ошону сактоого жол берген өлкөлөрдө болот – деген, жыйынтык ойду 

берип жаткандыгын көрүүгө болот. Жазуучу чындап эле ушундай ойго өзү биротоло 

бекемденип, ушул ойду өзүнүн концепциясына айландыргандыгын төмөнкү мисалдан 

да көрсөк болот. Адилет адегенде туш болгон окутуучу (траппа) Тилак, өзүнүн 

классындагы окуучулардын ламаизм принцибинде окууга жөндөмдөрү жок деген 

маанидеги отчет менен Лама Цунун алдына келет. Ошондо экөөнүн ортосунда Мани 

Ясо (Адилет) жөнүндө мындай диалог жүрөт:  

“... Кечиресиз, улуу Лама. Алты баланын ичинен окууга даярдыгы эң начары 

Мани Ясо. 

- Билем. Эс-тутуму али көнүгө элек. Медитацияга таптакыр даярдыгы жок.  

- Жок эле эмес. Таптакыр жок. 

- Ошон үчүн мен аны таңкы жана кечки табынуудан бошотойун деп турам. 

Азырынча ошол эки саатты эс-тутумун чыңдоого, андан соң ой жүгүртүүсүн 

токтотууга жумшаңыз. Бала али таптакыр чийки экенин түшүнүшүңүз керек. Анткени, 
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ал, өз мекенинде европача окуган адам. А эгер бышырсак, андан өлбөстүк дарагынын 

алты миң жылда бир жолу байлаган мөмөсүн алууга болот”. “Европача окуган” 

дегенде, жазуучу, жер үстү менен жер астында эмне бар экендигинин баарын үйрөтүүгө 

аракет кылып, бирок, адамдын өзүнүн жан дүйнөсүнө, жандилине тереңден кирүүнү 

көңүлдөн сырт калтырган, ар бир баланы, келечекте жакшы адис кылууга (адам 

кылууга эмес), демек, ар бир адамдан мамлекеттик машинанын бир буроосун 

(винтигин) тарбиялап чыгарууга багытталган, окуу программасы (бакалавриат) 

жөнүндө айтып жатса керек. Жана ага тибетче окутуунун түпкү максаты, ар бир 

окуучудан, өлбөстүктүн өтө сейрек байлачу мөмөсүн издээри, ал үчүн миңдеген 

шелелерди колдон өткөрөөрүн параллел коюп, эки башка билим берүү системасынын, 

кайсынысында: адилеттүүлүк жана демократиялуулук көбүрөөк экендиги жөнүндөгү 

ойго жем таштайт... Ошол окуяга,  К.Акматовдун Тибеттеги билим берүүчү храмдарда 

салт катары калыптанган, жылына бир жолу өтүүчү, ойлорду ачык айтуучу “Тазалык” 

күнүндө болгон окуяны улагандыгы жана тибеттик билим берүү ыкмасына мындан 

башка жерлерде да көп көңүл бурушу, анын, өз өлкөсүнүн ойрондолушуна жан-

дүйнөсүнүн “караңгылыгы” менен жардам берип жатышкан кыргыздардын, буга чейин 

билим алган окуу системасынын да “көмөгү” зор экендигин көргөзгүсү келгендиги 

байкалат. Көрсө, эл өзүнүн түп башатынан айрылбашы үчүн, билим берүү 

программасында улуттук метафизикага кеңири орун бергендей болушу керек экен да...   

Ошентип, үзүлгөн ой учугун кайрадан уласак: улуттук метафизика “чөгүп 

жаткан” бир аймак, ушул сакралдуу белгилер, сандар экен. Же, философ Ж.Бөкөшев 

белгилегендей: “метафизика тилде “чөгүп жатат”. “Герменевтиканын принциби – деп 

жазган математик окумуштуу В.В.Налимов, - эмнени түшүнүүгө мүмкүн болсо, биз 

ошонун баарын түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек дегенди билгизет, ошондуктан, 

мен: түшүнүүгө мүмкүн болгон бытие, бул тил деп билем” (ошондо). Үч бут орундук, 

төрт буттуу орундукка караганда жерде бекем  тургандыгынын себептери физикалык 

мыйзам менен түшүндүрүлсө керек, демек, ага отурган адам үчүн төрт буттуу 

орундукка отурганга караганда алда канча коопсуз болору, бул физикалык чындык 

болсо, андан падышаны үч буттуу орундукка отургузуу менен автор өзүнүн 

окуучуларына, ошол мезгилде анын бийлик тактысында бекем отургандыгын, анын 

бийлигине шек келтирүү, талашуу-тартышуу жок, демек, анын бийлиги күчүндө турган 

мезгил болгон – деген маанини бериши, бул накта метафизика экендигин Ж.Бөкөшев 

төмөндөгүчө көрсөткөн: “Адилет ошол үч бекем тирөөчкө таянып турат: Дөөлөт, Акыл, 

Канаат”. Үч буттуу орундук жерде (тегиздикте) бекем тура алышы И.Канттын 

теориясы боюнча аналитикалык ой-пикир. Ал эми: дөөлөт, акыл, канаат үчөө биригип, 

падышанын бийлигин бекемдейт дегени, бул Бөкөшевдин синтетикалык ой 

жүгүртүүсү, жок, Бөкөшевдин эмес, Жусуп Баласагындын синтетикалык ой-пикири, 

ошондуктан, философ Бөкөшев андан ары минтип белгилейт: “Жусуп Баласагындын 

“Кут алчу билими” ойго бай, идеяга канык, мазмуну кенен. Анда саясат таануу да, 

социология да, этика да, психология да, теологияда да, космология да бар. Бирок ири 

алдыда ал метафизикалык система. Болгондо да, тек гана “бийликтин философиясы”, 

же “адеп-абийир философиясы” эмес, “биринчи философия”, Аристотелдин 

эмгектерине байланыштуу чыккан философия” [6]. Ж.Бөкөшевдин “Кут алчу билим” 

метафизикалык система” деген ой-корутундусунун алдында эмне деген түшүнүк жатат? 

И.Кант мындай дейт: “Биздин акылыбыз өз ишмердүүлүгүнүн эң көп убактысын 

биздин предметтер жөнүндөгү түшүнүктөрүбүздү (мурдатан бар) жиликтеп талдаганга 

коротот. Анткени, дал ушул жол менен априордуу билимге жетишүү ишенимдүү жана 

жемиштүү өнүгөт, себеби акыл, өзү байкабай туруп, ушул түшүнүктүн алдына такыр 

башка түрдөгү маанини киргизе салганда, a priori бул түшүнүккө жат нерсени ага 

бириктирет, бирок, өзү (акыл) кантип ушуга жеткенин билбейт, андай маселени 

койбойт дагы. Ошондуктан, мен дал ушул эки билимдин айрымачылыктарын изилдөө 
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менен алек болом” [7], булардын ортосунда эмне байланыш бар. – Экөө тең (түшүнүк 

жана ага акыл тарабынан кошулуп калган маани), көзгө көрүнбөгөн, акыл менен гана 

аңдалган кубулуштар. Бирок, алардын дүйнөгө, жеке адамга жана коомго болгон 

таасири конкреттүү, объективдүү заттан кем эмес, көп учурларда, алардан алда-канча 

жогору да, таасирдүү да болот. Падышада акыл менен канааттын болушу дөөлөттү 

жаратат, дөөлөттүн болушу, падышанын бийлигине каршы элдеги терс күчтөрдү 

козгобойт, бийлигине шек туудурган күчтүн жоктугу, өз мөөнөтүндө, падышанын 

тактысында бекем отургандыгы жөнүндө олуттуу сөздөрдүн айтылышын шарттайт 

(мисалы, тарыхтын жазылышын, көркөм чыгармалардын пайда болушун), бирок, 

ушулардын баары көз менен көрүлбөгөн, кол менен кармалбаган, акыл менен гана 

аңдалган кубулуштар.  Физикалык мыйзамга (үч буттун тегиздикте бекем турушу) 

метафизикалык маани (бийлик ээсинде акыл, канаат болсо (эгосун ооздуктай алчу күчү 

болсо) ал дөөлөткө (элдин бийлик ээсине берилген ишеним кредитине) жеткирет. Ал 

үчөө биригип төртүнчү элементти жаратат, тактап айтканда, “үч” деген сандын 

символго айлануусу келип чыгат. Акырындык менен бул сыр көмүскөгө өтүп, “үч” 

санынын сакралдуу түр алышын шарттаса керек. Негизи, үч саны универсалдуу 

сакралдуулукка ээ десе болот, дүйнөдөгү көптөгөн элдерде жана диндерде “үч”тү 

касиеттүү сан катары кабылдоо эң байыркы мезгилдерден бери сакталып келет. 

“Байыркы элдерде үч саны көптүк ишаратты билдирип, ал кереметтүү сан эсептелген. 

Ырым-дарымдар сыйкырдуу күчүнө кирүү үчүн үч кайтара айтылышы ажеп болгон. 

Аристотелдин айтымында байыркы гректерде да “үч” деген “бүткүл”, “бардык”, 

“нерсенин жеткен чегин” билдирип, ал эми “үч жолу” деген бардык жагынан дегенди 

камтыган. Байыркы гректерде “тритопаторес” – атасын, чоң атасын, бабасын ыйык 

тутуп сыйлоо адаты (культу) болгон. Гомерде үч кудайдын – Зевс, Афина, Аполлон – 

биримдиги ырдалса, мындан башка дагы бир училтик – Зевс, Посейдон, Аид белгилүү. 

Үч көздүү Зевстин статусу тууралуу Павсаний “үч дүйнөнү” бирдей башкарып 

турарлыгы жөнүндө жазган”. Гректердин “тритопатореси” сыяктуу “Манас” эпосунда 

үч биримдик айкын көрүнүп, ал кыргыздын аң-сезиминде “Манас”, “Семетей”, 

“Сейтек” – ата, бала, небере түрүндө кабылданат. Бул эпостун үч стилдик бөлүккө 

топтолгон классикалык бөлүнүшү” [8].  

Ошентип, сөз болуп жаткан чыгармада, бир жагынан убактылуу Далай Лама 

кыргызстандын ошол кездеги бийлик башчысы А.Акаевди,  аялы – аялын, чоң кызы 

Селенг - Бермет Акаеваны, ал эми тебеленип жаткан ыйык Тибет жери, эзелтеден ата-

бабабыз ыйык катары таанып-сактап бизге өткөрүп берген кыргыз жерин, биртке акча 

табуу жарышына түшүп алып, ошол биртке акча үчүн ата-бабанын жашоо 

принциптеринин баарынан баш тартып жаткан кыргыз эли параллел көрсөтүлүп жатат 

деп түшүнүү керек. Албетте, бийлик ээси өз элинин жашоосун жакшыртууга умтулушу 

керек. Бирок, ал улуттун өзүнүн жашоо принциптерин тануу менен эмес, аны улантуу, 

бекемдөө жолу менен улануусу керектигин, улутка кызмат кылуучу күчтөрдү (акыл-эс, 

илим жана тажрыйба ээлерин эле эмес, элдик каада-салтты, улуттун түпкүлүктүү 

баалуулуктарын, эл эмнени ыйык катары санаса ошолорду да көздүн карегиндей сактоо 

керектигин) ысырапка учуратпай сактоо, алардын күчүн эл кызыкчылыгына 

пайдалануу жолу менен баруу керектигин, эч бир улутка өнүгүүнүн андан башкача 

жолу берилбегендигин жазуучу окуялардын “тили” менен берет.     

К.Акматовдун этикалык маселелер боюнча ой жоруусунун И.Канттын этикалык 

принциптерине параллел берилишин туура түшүнүү зарыл. И.Канттын эмгектеринин 

өтө таанымалдыгы К.Акматов И.Канттын ой жүгүртүү формасынын ичинде турат деп 

эсептөөгө алып келери айкын иш (“... у нас появляется надежда на то, что если мы в 

связи с Кантом что-то подумаем и это подуманное не будет похоже на то, что написано 

Кантом, то все-таки подуманное нами тоже окажется кантовской мыслью...” 

М.Мамардашвили). Муну менен окумуштуу И.Канттын ой жүгүртүүсүнүн масштабы 
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бүт дүйнөнү курчоого эбак алгандыгын, бирок, адамзат аны түшүнүп бүтө электигин 

белгилегиси келген (“Гете говорил, что подходя к Канту, человек испытывает такое 

ощущение, будто он входит в светлое пространство или из темного леса выходит на 

светлую поляну, на выделенное, выхваченное светом и объединенное пространство”. И 

вот в этом светлом пространстве, свет настолько ярок, что ты понимаешь в то же время, 

поняв, ничего не понимаешь, то есть не сможешь обьяснить того, что ты понял”). 

Бирок, бактыга жараша, Канттын нравалык императиви Ч.Айтматов айткысы келген 

(кийинки кезде өтө өөрчүп кеткен), адамдын акыл-эсин “Курчоого” алгысы келген 

ырайымсыз өзүмчүлдүк философиясы эмес,  И.Кант адамдарга ынтымакта жанаша 

жашоонун эч ким, эч качан бербеген рецебин сунуш кылган: ар бир адамды өз 

эркиндигинин чеги бир жерден бүтүп, андан ары башкалардын эркиндиги баштааларын 

моюндоого жана аны эзели унутпоого чакырган. Бул адилеттүүлүк сезиминин 

арифметикасын К.Акматов романында ар түрдүү жагдайларда көрсөткөн.   Ал эми, 

улуттук адабиятыбызда метафизикалык элементтер менен көркөм ой жүгүртүүдө 

жазуучунун оригиналдуулугу жөнүндө сөз кылууга жетиштүү далилдерди табууга 

болот деп эсептегендиктен, ушул теманы козгоп отурабыз. Бирок, параллелдер да 

жетиштүү, алардын айрымдарын келтире кете турган болсок: азыркылардын ичинен эң 

бир көрүнүктүү философ катары таанылган Мераб Мамардашвилинин И.Канттын 

философиясы тууралуу лекциялар жыйнагында (“Кантианские вариации”) И.Канттын 

өзү барып, көзү менен көрбөгөн жерди (мисалы Лондондогу көпүрөнү) көзү менен 

көргөндөй кылып сүрөттөп берген жөндөмдүүлүгүн философто “умение 

присутствовать” жөндөмү болгонун айтып, аны, белгилүү мистик Э.Сведенборгдун 

телепатиялык жөндөмү менен бир катар коет. М.Мамардашвилинин жазганына 

караганда: бир жолу Сведенборг, досторунун арасында олтуруп, кандайдыр бир 

түшүнүксүз күчтүн жетеги менен бакка барып, кайра келет да, досторуна Стокгольмдо 

өрт чыкканын, шаардын кайсы тарабы, кантип өрттөнүп жаткандыгын сүрөттөп айтып 

берет. Үч-төрт күндөн кийин (ал мезгилдеги байланыштын абалына карай) 

Стокгольмдын дал Сведенборг айткан жагы өрттөнүп кеткени бекемделген имиш. 

Чыгармачылык аң-сезимде да мындай нерселер болуп тураарын улуттук 

адабиятыбыздын көрүнүктүү өкүлү М.Гапаров жөнүндө жазылган төмөнкү текст да 

тастыктайт: “Мурза акага Жапония тууралуу суроо берсең, бүттү, буудай ыраңына кан 

жүгүрүп токтобойт эле: ак бубактуу Фудзияма, Күн Чыгыш өлкөсүнүн эски ордосу 

Киото, самурайлар, сакура гүлдөр, ракша, сака, бийикке чыккан кууш таш жолчолор, 

андагы чырак кармаган адамдар, күңүрт турмушту көрсөткөн киносу, куурчак 

оюндары, жалгыз адам ойногон салттуу театры... айта берет, айта берет. 

- Мурза ака, Сиз Японияда канча жолу, кай жерлеринде болдуңуз? – деп сурап 

коем.  

- Жол түшө элек, бара элекмин үка, Кеңеш досум барган, деп коет ал да 

айыптуудай” [9].  

Ошондой эле көрүнүктүү психолог, абдан реалисттүү ой жүгүрткөн бекем логик, 

эчен жолку тажрыйбалар өткөрмөйүнчө илимий корутунду чыгарбаган К.Г.Юнг дагы 

өз оозу менен анын турмуш тажрыйбасында орун алган мындай табышмактуудай 

көрүнгөн окуяларды өз оозу менен айтып берген учурлары бар:  “...”. Мындай учур 

“Архатта” да бар. Жогоруда сөз болгон америкалык Этьен кичинекей кезинен баштап 

эле окуяларды алдын-ала билүү жөндөмүн көрсөтө баштайт. Тогузга чыгып калган 

кезде: “Мен аркы көчөдөгү бийик эгиз үйдүн кулаганын көргүм келип жатат” деп 

айткан күнү, 11-сентярда 2001-жылы бүт дүйнөгө дүнгүрөгөн инцидент болуп өткөнү 

берилет романда. Жазуучу К.Акматов сөз болуп жаткан чыгармасында мындай илимий 

жактан түшүндүрүлүп бериле элек окуялардын, дүйнөнүн түрдүү чекиттеринде дээрлик 

реалдуу түрдө болуп жаткандыгына басым коюу менен, адамдагы мындай жөндөмгө 

суевериялык ишеним же скептикалык көз караш менен эмес,  метафизикалык кубулуш 
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(акыл-эс тажрыйбасынан сырткары a priori окуя) катары рефлекция кылган. Анын 

мындай өз мекендештеринен өзгөчөлөнгөн көз карашты (биздикилер көбүнчөсү же 

андай сыйкырдуу нерселерге туюк түрдө ишенет, же, четке кагат) тутунуп калганы 

эмнеден улам келип чыккан? И.Кант: метафизиканын негизги проблемасы, бул: Кудай, 

Эркиндик жана Өлбөстүк – темалары деген жери бар. К.Акматов сөз болуп жаткан 

чыгармасында бүткүл дүйнөлүк Адилеттик, Өлбөстүктүн мүмкүнчүлүгү жана Супер 

Адам (Кудайдын ордуна) проблемасын өзөк тема катары алып чыккан. Дайыма акыл 

эмгегинин үстүндө изденген адамдардын турмуш тажрыйбасынан, акыл 

тажрыйбасынан алган жыйынтыктарында айрым бир дал келишүүлөр болуп калышы 

сөзсүз болуучу кубулуш эмеспи.  Жазуучунун Кудайдын ордуна супер адамды алып 

чыгып жатканы, аны өтө олуттуу негиздөөгө аракет жасашы, жазуучунун өмүрүнүн 

акырында өзүнүн улутунун болумуна карата көз карашында, дегеле дүйнө таанымында, 

кардиналдуу бурулуш болгондугунун күбөсү катары кабылдоого болот деп ойлойбуз...  

Жазуучу, нравалык категориялардын баарын Адилеттүүлүк феноменине 

байланыштыруу менен анын бүт дүйнөдөгү азыркы абалы жана айрым тарыхый 

мезгилдери жөнүндө кеп козгоп, анын айланасында жүргөн кагылыштардын, 

күрөштөрдүн жүрүшүн сүрөттөөдө мистиканы кеңири пайдаланат жана көптөгөн 

мисалдар аркылуу сыйкырчылыктын тээ тереңинде жаткан, илим ачууга улам 

жакындап бараткан, бирок, толук ачып бүтө элек, адам мээсинде жана табиятта али 

адам өзү колдонууга батыны жетиле элек реалдуу күчтөр менен мүмкүнчүлүктөр 

жаткандыгына окурмандарын, бул жааттагы илимий аныктамалар аркылуу 

ынандыргысы келет. Мисалы, “Жашырганда эмне, залда отурган нейрофизиологдор, 

генетиктер, биологдор жана башка илимпоздор мурда адамдагы оккульттук касиеттерге 

караманча кол шилтеп келген болсо, азыр көпчүлүгүңүздөр адамдын феноменин, 

ааламдын сырларын астралдык дүйнө менен суперкишилердин табиятынан издей 

баштадыңар. Издеп эле калбай, бир топ илимий далилдерди бердиңер. Мына бүгүн эле, 

конференциянын түшкө чейинки биринчи бөлүгүндөгү өзүңөр көргөн укма-көрмө-

кассеталар менен илимий докладдар эмнени айтып турат” [10], бул сөз Москвадагы 

“Адам мээсин изилдөө” институту тарабынан өткөрүлгөн бүткүл дүйнөлүк илимий 

конференцияны ачуу аземинде айтылат. Мындай маселелерди жазуучу өтө кылдаттык 

менен үйрөнүп, бүткүл дүйнөлүк философиялык, диний, мистикалык, илимий 

адабияттар менен абдан тереңден таанышып чыгып, конкреттүү мисалдарды өзүнүн 

акыл-эс лабораториясынан жакшылап өткөрүп, анан колдонгондугуна, романды 

изилдеп жатып, көп жолу күбө болуп, сүрөткердин өз чыгармасына абдан чынчылдык 

жана олуттуулук менен мамиле кылгандыгына ынандык.  К.Акматов мезгилдин демин 

“уга” алган, анын талабын түшүнө алган озук жазуучу экендиги башынан белгилүү 

болчу. Ал эми “Архат” романын жазууда, ал, дүйнөлүк “демди” тыңшап, анын күрөө 

тамырын кармап көрүп, ааламдын оору-соо жерлерин аныктаганга аракет кылган. 

Ушундай мүмкүнчүлүктүн мезгили келип калгандыгын убагында туюга, анын дайыма 

аракетте болуп турган акыл-эси алып келген. К.Акматов улуттук көркөм майданда Чоң 

Сөздү акыры айтууга тийиш болчу (анын, өз чыгармачылыгынын тегерегинде дайыма 

катуу изденип келгендигин эске алганда), “Архат” аркылуу аны айтууга үлгүрүптүр.   

Романдан К.Акматовдун акыл-ой сермеминин “таза акылдын” өсүп-өнүгүү жол-

жобосунун (жогоруда келтирилген И.Канттын элестетүүсү боюнча) эч жакка буйтай 

алгыс тар жолу менен “жүрүп отургандыгын” көрүүгө болот. 
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