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Бактыбек кызы Жыпаркүл 

И. Арабаев атындагы Мамлекеттик тил жана маданият институтунун Кыргыз 

адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын магистранты 

 

БАКТЫГҮЛ  ЧОТУРОВА – ЛИРИК АКЫН 

 

БАКТЫГУЛЬ ЧОТУРОВА -- ЛИРИЧЕСКИЙ ПОЕТ 

 

BAKTYGUL CHOTUROVA IS A LYRIC POET 

  

Аннотация: Бул макалада көрүнүктүү акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына 

эмгек сиңирген ишмер Бактыгүл Чотурованын ырлары анализденип, анын лирик акын 

катары өзгөчөлүгү ачылып берилди. Акындын ырлары жалпы кыргыз адабиятынын 

контекстинде каралды. 

Аннотация: В статье анализируются стихи известного поэта, заслуженного деятеля 

культуры Кыргызской Республики Бактыгуль Чотуровой и раскрывается уникальность как 

поэта-лирика. Стихи поэта рассматривались в контексте кыргызской литературы в целом. 

Annotation: The article analyzes the verses of the famous poet, Honored Worker of Culture 

of the Kyrgyz Republic Baktygul Choturova and reveals her uniqueness as a poet and lyric poet. 

Poems of the poet were considered in the context of Kyrgyz literature in general.  
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Бардык булактарда “лирика” түшүнүгүнө дээрлик бирдей аныктамалар берилет. Ал 

гректердин кылдуу музыкалык аспабы лиранын коштоосу менен аткарылган ырлар дегендин 

негизинде пайда болгон. “Лирика – эпикалык жана драмалык тектен айырмалуу адабияттын 

үчүнчү теги болуп, мында турмуш лирикалык каармандын ички сезимдери (кубанычы, 

өкүнүчү, арзуусу, толкундануусу, түйшөлүүсү ж.б.) аркылуу берилет да, ушул сезимдерден 

анын дүйнөгө көз карашы, турмуш жөнүндө ой толгоосу, мамилеси билдирилет. 

Байыркы заманда эле Аристотель мындай типтеги чыгармаларда турмушту 

чагылдыруучу өзүн өзү өзгөртпөй, өзү бойдон каларын айтып өткөн, немис 

ойчулу Гегель лириканын негизги буюмзат адамдын рухий турмушу, анын идеяларынын 

жана сезимдеринин дүйнөсү экендигин белгилеген. Автор эпикада сүрөттөп жатканына 

сырттан, тышкаркы (объективдүү) нерсе катары мамиле кылса, лирикада ичтен, өзү тараптан 

(субъективдүү) мамиле жасайт. 

Лирикага көбүнчө көлөмүнүн чакан болушу, жаңжал сезим-ойлордун өсүшүндө 

көрүнүшү, акындын ой жүгүртүүдөн улам айткан пикири, туюму, сөзү башкы планга 

чыгышы, автордун жеке инсандык сапаттарынын көбүрөөк чагылдырылышы, речтин ашкере 

эмоциялуулугу, салыштыруу, эпитет, метафора, контраст, параллелизм, жандандыруу 

сыяктуу поэтикалык каражаттардын арбын колдонулушу мүнөздүү” (6). 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ky.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Лирикалык текке кирүүчү чыгарма катары Кыргыз Эл акыны Омор Султановдун 

ырларын келтиришет. Анткени акын лириканы апогейине жеткире өнүктүрүп, “Сен жөнүндө 

поэмасы” аркылуу кыргыз адабиятына өлбөс-өчпөс дүйнөнү берди. Төмөндө анын бир ырын 

келтире кетсек ашыктык болбос: 

“Каалгып ак булуттар көчөсүңөр, Канча бир жерлер басып өтөсүңөр. Түрүлүп 

түгөнбөгөн сапар тартып, Түнөргөн тоо башына түнөйсүңөр.//Кайчы өткөн тагдыр менен 

жолго чыгып, Силерди, ак булуттар, жолдош кылып, Мен келип алтын кумдуу көл жээгине, 

Олтурам эскерүүдөн ичтен сызып.//Сезгендей айрылаарды коркоор элем, Өчөшүп бизди 

өксүткөн жаңылууга, Өмүрдүн өрүн көздөй жалгыз келем. Кайгынын каран түнүн жарык 

кылаар, Каралдым, жашоодо көп жакшылык бар. Сен азыр эмнени ойлоп турдуң 

экен,Айдалып баратка нда ак булуттар” (7). 

Мында лирикалык каармандын махабат өксүгүнөн улам ичинде бук кылган арманы, 

кусалыгы ак булуттарга жана бизге белгисиз сүйгөн адамына карата сезим 

аркылуу субъективдүү түрдө айтылууда. Ушуну эпикалык текте баяндоо керек болсо, анда 

окуя-сюжет киргизилмек, автор узун сабак кеп кылып бермек, эгерде драма жазылса, 

кыймыл-аракетке, жаңжалга негизделип, сахнанын насилине ылайыкталмак. 

Лирика – кыргыз адабиятындагы эң байыркы тектердин бири. Элдик лирика – арман, 

кошок, эмгек, сүйүү, бешик, оюн, көрүшүү ырларында, айтыш жанрларында өзгөчө өнүккөн. 

Төңкөрүштөн кийинки мезгилде атуулдук (жарандык), интим, пейзаж лирикасы кыргыз 

поэзиясынын негизги жанры болуп, көп түрдөгү тематикада, ар кыл мазмунда жана стилде 

өнүгүүдө. 

Лирика кыргыздын төл башы акындарынан тартып бүгүнкүгө чейин уланып келатат. 

Аалы Токомбаевдин “Муңдашым мунар кайдасың?”, Мидин Алыбаевдин “Сүрөтүңө” 

сыяктуу ондогон чыгармалар музыкага салынып, обону элде жаңырып келет. Жолон 

Мамытовдун, Турар Кожомбердиевдин, Эрнис Турсуновдун, Табылды Мукановдун, жалпы 

эле көрөңгөсү бай биздин кыргыз адабиятынын каалаган өкүлүнүн казынасын аңтарсак, эң 

кеминде жыйырма чакты обонго салынган лирикалары турат. 

Албетте, лирикалык ырлардын бардыгына эле обон чыгарылыш керек деген тартип-

эреже жок. Ар бир окурман керек чыгармаларды өзү табат. Аны эмне кылат: жаттайбы, 

көчүрөбү, обондотуп ырдайбы, өзү билет. 

Биздин каарманыбыз Бактыгүл Чотурованын бул жагынан багажы абдан чоң. Жарык 

көргөн ыр китептеринин ичиндеги лирикалык ырларды мындай кой, жалаң ошондой 

ырлардан турган ыр китептери дагы бар. Алардан окуп көрөлү: “Сенин жогуң кандай жаман 

көңүлгө, Самагандай болалбасак же бирге. Мен не дейин буйругуна жазмыштын, Аман 

жүрчү көрүн, мейли көрүнбө.//Менсиз сени чакыртышты досторуң, Кечти бүгүн жалгыз 

тосот окшодум. Өчөшкөндөй түн жамынган жолдордон, Өчүралбайм көздөрүмдүн 

отторун.//Бул сезимге ким корун да, ким зарын, Турмуш ылгайт тура тагдыр кылганын. 

Сынып өзүм турсам дагы ичимден, Сындыралбайм үмүтүмдүн нурларын.//Ошол үмүт 

уктатпастан тынчыраак, Үйдөн ары чексиздикке умтулат. Тереңине ойлорумду чөгөрүп, 

Тереземдин аржагында түн турат.// Көңүлсүздөй шалдайыңкы бош колум, Сага кошуп 

өзүмдү өзүм жоктодум. Менсиз сени алпкетишкен бул кечте, Күнөөсү жок гүүлдөшкөн 

досторуң.// Билбейм сенде ой калуубу, же келүүбү, Кыйын окшойт кызганычты жеңүүнү. 

Сыйкырчыдай баргым келет билинбей,  Менсиз кантип олтургандай көрүүнү” (4.38-б.). 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Ыр “Кызгануу” деп аталат жана өзү эле байкалып тургандай, лирикалык каармандын 

ички уйгу-туйгусу, өзүнүн көңүл абалы, кызганычтан буулуккан көңүлү, “Аман жүрчү 

көрүн, мейли көрүнбө” деп аягында бардык чындыкка моюн сунуусу жасалмасыз берилген.  

“Биринчи...” деп аталган дагы бир жакшы лирикалык ырын окуп көрөлү: 

“Кимди жакшы көрөсүң биринчи? – деп, 

Сурасам да эркелеп миңинчи ирет. 

“Сени” деген бир сөздү уккан үчүн, 

Жыргап келе жаткансыйм күлүмсүрөп. 

 

Бирок тагдыр бизди да сынай билет, 

Көңүлүмдө кетпеген убай жүрөт. 

Мендик болуп калууга буйрубасаң, 

Мени жакшы көрөрүң Кудай билет. 

 

Чачып ийип өзүмдү... жыямын да, 

Чаңырыгын жүрөктүн тыямын да, 

Өзөгүмдө күйгөн от өчүп барып, 

Өзүң менен жашаймын кыялымда. 

 

Кимди жакшы көрөсүң биринчи ирет? 

“Сени” деген үнүңдү уккум келет. 

Кантем, билбейм, канчалар бул сөздү айтса, 

Качып сенин жолуңа чыккым келет” (4.39-б.). 

“Мендик болуп калууга буйрубасаң, Мени жакшы көрөрүң Кудай билет”, – деп 

күтүлгүс ой айткан акын ар бир ырында окурманды аптыктырып, такыр башка дүйнөлөргө 

жетелейт. Лирикалык ырлар – акындын табиятындагы нерсе. Колуна калем кармаган күндөн 

жанаша келаткан жанр. Азыр токтолуп, калбаат тартып калган кезинде дагы лириканын 

акынды коштогону коштогон. Бул жагдайда журналисттин берген суроосуна өзү: “Сүйүү 

ырын азыр деле жазабыз. Эмнеге жазбайбыз?(күлүп). Менин чыгармачылыгымда 

ырларымдын басымдуу бөлүгү сүйүү темасында. Жүрөгүң эмнени айтса, ошону жазасың. 

Мага саясий ыр жаз десе жаза албайм. Кээ бирөөлөр айтат: “Ыр жазып атканда учуп кеттим, 

көзүмө көрүндү, ыйладым” – деп, мен мындайга ишенбейм. Антип экилеништин кереги жок. 

Мен жакшынакай күлүп-жайнап отуруп жазам. Бирок эч ким жок, жымжырттык болгонун 

жакшы көрөм. Азыркы кезде деле сүйүү ырларын көп жазам десем болот” (8) – деп жооп 

берет. 

“Бактылуу кылган мени – поэзия” аттуу ырында: “Бүркөлүп неге чөктүм, билбей ак 

кой, Жандүйнөм жабырланып турат боштой. Сен кетип жатпайсыңбы алыстарга, Сагынтып 

келериңде тосор жакшы ой...//Мен эми күтүүлөргө кусаланам, Айласыз сагынычка 

ушаланам. Бирок да жүрөгүмдөн чубап өткөн, Ырларды кыл мергендей бутага 

алам.//Билемин жалгыз койбойт ырлар мени, Чын эле ал мүнөттөр жыргал деги. Чекемден 

өпкөн мүнөт – поэзия, Айыгат көңүлүмдүн сынган жери.//Кээ бирде турсаң дагы сезип, туя, 

Учур бар алалбаган ичке сыя, Бактылуу кыла албаган менен эч ким, Бактылуу кылган мени – 

поэзия!//Мен антсем таарынаарың дагы мүмкүн, Орунсуз ойго кетип түркүн, түркүн. 

Атымды ороп нуру көздөрүңдүн, А балким, поэзия өзүңдүрсүң” (4.58-б.) – деп жазат. 
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Акындын ыр китептерин ирети менен барактаганда адаттагыдай кечээги жазылган 

ыры менен кийинки жазылган ырларынын ортосунда мазмундук жактан эч кандай чоң 

ажырым жок. Эң алгачкы китеби 1998-жылы “Боз торгой” деген ат менен чыкса, ага чейин 

1989-жылы “Кызыл ат” деген коллективдүү жыйнакка ырлары кирген. Өз алдынча туңгуч ыр 

китеби 34 жашында жарык көргөнү – адабиятка жетишээрлик кеч кирүүнү көргөзөт. Демек, 

мектеп окуучусу экенинде бир дептер ыр жазып алып райондук гезитке жеткиргенин эстесек, 

акын колуна калемди өтө кеч кармаган эмес. Мектеп жашынан 34 жашына чейин ыр үстүндө 

болгон болсо, демек, жетишээрлик тажрыйба топтоп, анан окурман журтчулугуна 

чыгармаларын сунуштап жаткан болот. Муну бир жагынан адабий тагдыр десек, экинчи 

жагынан акындын жоопкерчилиги дешке болот. Биринчиден, ал шашылыш ыр китеп 

чыгарып, тезирээк көзгө көрүнгүсү келген жок. Чыгармачылык өңүттө ичтен бышып жүрүп 

отурду. Экинчиден, ошол кеч келүүсүн кийин тынымсыз чымырканып иштөө менен 

компенсациялады. Ыр китептерин барактаганыбызда ырларынын көбү бир дем менен 

жазылгандай, акын кийинки эргүүлөрдү күтүп отурбастан өзүн шаштырып иштегендей 

таасир калтырат.  

Ырас, ыр китептерин эртелеп, 20 жашында чыгаргандар талантсыз дегенге болбойт. 

Кыргыз адабиятынын тарыхына көз чаптырсак, Турар Кожомбердиевдин, Сагын 

Акматбекованын – эң мыкты акындардын алгачкы тун жыйнактары 20 жашында жарык 

көргөн. Бул фактылар адабиятка эрте же кеч келүүнүн залалсыз экендигин айтат. 

“Акындын “Кумурска” деген ыры төмөндөгүдөй: 

“Чарчоолорду жатканда аста-а көөшүп, 

Аттап өткүм келет го-о, аттап өтүп. 

Кумурскадай кыбырайм ыр көтөрүп… 

Колдон келбейт көрүнөт башка кесип. 

 

Түнбү, күнбү турса да үймөлөнүп, 

Түртүп коюп түйшүктү үйгө келип, 

Бир тоголок дан түрткөн кумурскадай, 

Бир сап ырды келатам дүйнө көрүп…” (8). 

Акындын акындык кредосу ушундай. Бир сап үчүн өмүрүн сайып, 

чыгармачылыгынын алгачкы күнүнөн тартып ыр үчүн жашап келатканы анын ыр китептерин 

барактаганда байкалат. Ар бир күндүк сезим толгоолорун өзүнө гана таандык назик добушу 

менен берип, алары окурмандардын көңүлүнө уюйт. Бул жердеги кумурсканын образы дагы 

абдан элестүү берилген. Акындын өзүнөн оор жүктү – бир сапты көтөрүп жашашы 

символикалуу алганда зор табылга. 

“Үмүтүм үйгө кирбей жолдо турат” аттуу төмөнкү ырына көңүл буралы: 

“Үшүгөн жалгыздыктын өңү чөптөй, Үмүттөр чүкө кылып мени өкчөй. Жеңилип 

баратканда жерден алып, Жетелеп турат жолдор сени көздөй.// Жашоосу жашообу адам 

көөнү өспөй… Көртирлик колум байлап деги кетпей, Чарчоолор чалып жыгып кетээринде, 

Чакырып турат жолдор сени көздөй.//Башкарган сезим менен күйүп-жанып, Баарынан 

сеники укмуш бийлик анык. Кантейин, сага алпарчу жолдун учун, Катсамбы ийигиме ийрип 

алып.//Сен жокто бүтүн аалам бош калгандай, Жашоонун кызыгы да жок… жалгандай. 

Санаага сапырылып чачыламын, Сагыныч жүрөгүмө от салгандай...//Ошентип жылга 

айланат миң, миң мүнөт, Тагдырлар табышаарын кимдер билет. Үлбүрөп үшүп калган 

күтүүнү өөп, Үмүтүм үйгө кирбей жолдо жүрөт” (8). 
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Бул ыр кымбат адамына карата лирикалык каармандын ою. Баса, лирикалык каарман 

маселесине келгенде адабият таанууда дал ошол алтымышынчы жылдары бир топ талаш-

тартыштар болгон.  

Лирикалык каарманды “адабият таануудагы көрүмчү” (“призрак в 

литературоведении”) (3) деп атаган В.Томашевский адабиятчылардын ортосуна от таштаган. 

“Көрүмчү эмес, элес (образ)” (Образ, а не призрак”) (2) деп сылык жооп кайтарган 

З.Паперный чыныгы адамды көркөмдүк жактан жалпыланган образ менен алмаштырбоо 

керектигин билдирген. “Лирикалык каарман – бул “лирикалык калдык, саркынды” 

(“лирический пережиток”) (1) экендигин бекемдеп В.Назаренко З.Паперныйды “беттен 

алат”. Бул пикирлердин бардыгын жалпылап келип, адабиятчы Ал.Михайлов лирикалык 

каармандын М.М.Пришвин айткандай, акындын өзүнүн образы экендигин баса көрсөткөн. 

Бул жагынан алганда ырлардагы айтылгандар – акындын өз башынан өткөн нерселер деп 

айтууга негиз бар. 

“Ай баткандай өмүрдүн батар күнү” деп аталган башка бир ырында акын: 

“Жаратылыш жаз тосуп көйрөңдөнүп, Жашыл бакка жааган нур айдан келип. Жалбырактар 

тоссо да шыкаалашып, Бизди таап алды экен кайдан көрүп.//Кантип бүгүн жолуктук, өңбү, 

түшпү, Каткырышып турушкан түнкү бизди... Калың бактын учуна илинген ай, Карап, 

тыңшап тургансыйт күлкүбүздү.//Кымбат өмүр, көңүл да баарысынан, Кызыктырат эртеңдер 

жаңысы улам. Ай баткандай өмүрдүн батар күнү, Алысынан болсо экен алысынан” (8) - деп 

мында дагы адам кымбат, сүйгөн адамы менен айлуу түн астындагы көрүшүүсүн элестүү, 

образдуу баяндайт. Ай сүйүүнүн, махабаттын сиволу катары абдан зор мааниге ээ.  

“Аким эмес акын” аттуу бул ыры болсо жогоркуларга салыштырмалуу такыр башка 

муун өлчөмүндө түзүлгөн: 

“Аким болуш келбейт колдон, 

Ташка окшобойт жүрөгүм. 

Ташты жарып өсүп турган, 

Чөпкө умтулган бирөөмүн. 

 

Аким болуш келбейт колдон, 

Асанкайгы жүрөгүм. 

Күлкү сынып жатса жолдо, 

Күнгө ыйлаган бирөөмүн. 

 

Күнүмдүкпү, төбөлүкпү, 

Жазмышы бар ар кимдин. 

Аким эмес, акын-тагдыр 

берген үчүн бар билгим (8) 

- деп акын бийлик менен сөздү бири-бирине карама-каршы коёт. Бийликте отургандардын 

мүнөзүнүн катуулугун, таш боордугун, мээримсиздигин, жеке өз керт баштарынын гана 

кызыкчылыгын ойлогон “жеке таздыгын” абдан сыпаа, маданияттуу тилде кыйыр сынга 

алган. Ал эми алардын карама-каршысыдагы образ катары акынды коюп, анын өзгөчөлүү 

жактарын ырга салган. Кыргыз эл акыны Акбар Рыскуловдун дагы өзүнүн досу, көрүнүктүү 

адабиятчы Абдыганы Эркебаевге жазган “Аким болбой акын болсок дечү элек” деген мыкты 

ыры бар. Абдыганы Эркебаев адабияттан оолактап, Ош областынын губернатору болуп 

дайындалган кезде, ушундай таланттуу сынчынын жана адабиятчынын адабияттан кетип 
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жатышына ичи ачыган акын, ушундайча ыр жазып куттуктаган. Жана бул нерсе окурман 

журтчулугунда азыр бийлик менен акындын ажырымын байкаткан салыштыруу катары 

сакталып калган. 

Ал эми жогоруда учкай айткандай, бул ырында акын 8 муундуу ыр түзүлүшүн 

колдонгон. Негизинен А-Б-В-Б иретинде, башкача айтканда, 2- жана 4-саптары бири-бири 

менен уйкашат. Ага чейинки ырларынын баары 11 муундан турат. Муун өлчөмдөрүнүн ар 

кандайча болушу акындын берейин деген оюна байланыштуу.  

Кыргыз элинин салттуу ыр түзүлүшү негизинен 7-8 муундан турат. Элдик ырлардын 

кайсынысына көңүл бурбайлы, алар ушундай өлчөмдө. Бул ошол ырлардын угумдуу 

болушуна шарт түзүп, алар өзүнөн өзү обонго ылайыкташып турат. Бактыгүл Чотурованын 

дагы 100 дөй ырына обон чыгарылышы анын ырларынын обонго абдан шарт түзөөрүнө 

байланыштуу десек болот. 

“Бир курбума” деген ыры мындай: 

“Канттиң экен, эстедиң бекен мени? 

Кыйын го берген сөздүн өтөлмөгү. 

Тагдырдын татаалына арман кылба, 

Не дейин жүрсөң болду эсен деги. 

 

Билбесек өзүбүздү эле бир жөн, 

Өмүрү кыска күндүн ойноп-күлгөн. 

Ай чапчыйм дегениңден шекип калгам, 

Ай сүйүп, бактылуудур жерде жүргөн. 

 

Көбүрүп көрүшкөндө күчөп бир дем, 

Көңүл деп көп сөзүңө кулак түргөм. 

Күн чапчыйм дегениңден шекип калгам, 

Күн сүйүп, бактылуудур жерде жүргөн” (8) 

- деген саптардан турат. Бир кездеги “ай чапчыйм”, “күн чапчыйм” деген дымагы чоң 

курбусунун эми турмушта жүдөп жашап атканы лирикалык каарманга жеңил тийбейт жана 

турмушта адамдын өзүн-өзү ашыкча баалоосу, көтөрүлүүсү жакшы натыйжа бербей 

тургандыгын, жөнөкөйлүк эң мыкты сапат экендигин айткан, жогорку мазмундагы ыр. Акын 

окурмандарга “андай бол!”, “мындай бол!” деп түз акыл айтпайт. Ойлордун бардыгы кыйыр 

түрүндө кетет. 

Акындын ырларынын ичинде маани-мазмуну укмуш терең, бир мыкты ыры бар: 

“Айтпаңыз, айтпаңызчы, Мал сойгон мактанычпы?! Төрт буту байланганда, Төбөмдөн асман 

учту...//Чыйрыктым... сүрү беле?! Чыңырды үнү неге? Бир кезде даңканы учкан, Мал эмес... 

күлүк эле...//Шаан-шөкөт, элде ат чабыш... Шамалдай таштап арыш, Алдына ат чыгарбай, 

Таанылган атагы алыс.//Душманы азаар жандын, Бут тосот кадамга арбын... Негедир окшоп 

кетти, Тагдыры адамдардын.//Ич тардык аласасы, Ийилтип таразасы – сылды жыккан менен, 

Айтылып калат аты.//Атаңдын көрү, турмуш, Кылсачы назар сынгыс... Жаза алат жакшылар 

да, Жасаган окшоп кылмыш... //Баарына тойлогула, Бирок да ойлогула, Тушу өтүп кетсе 

дагы, Тулпарды сойбогула!//Окшошпой ойдогуга, Айтпаска койбоду да... Күнү өтүп кетсе 

дагы, Күлүктү сойбогула!” (4). 

Кыргыз үчүн аттын орду өзгөчө. Илгерки элдик жомокторду алсак дагы, эпостордун 

көбүн алсак дагы, бардыгында ат тууралуу сөзсүз сөз болот. “Жакшы атка бир камчы, жаман 
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атка миң камчы”, “Жылкы, жылкы, жылкыдыр, жылкы элдин мүлкүдүр”, “Атың барда жер 

тааны, атаң барда эл тааны”, “Ат – адамдын канаты” дешет кыргыздар. Байыркы убактарда 

бир ат үчүн кызынан, катынынан кечкендер да болуп, канчалаган кан төгүлгөн тарыхый 

окуялар бар. Жоокер адамдарыбыз болсо жалгыз жанын атына тапшырган. Кадимки 

Курманбек баатыр атсыз калган үчүн жоодон жеңилгенин эпостон улам билебиз. Ат 

кыргыздар үчүн байлык катары эсептелген. Анан ошондой аттын, күлүктүн, жылкы 

баласынын адамдар тарабынан союлуп атышы акынга катуу таасир калтырган. Жылкыны, 

аны кармап соё алгандар гана соёт. Ал эми өз алдынча ошондой аброй алган адамга акын 

“Ошол да мактанычпы?” деп суроо коюп атат. “Күлүк табында, тулпар тушунда” турганда 

гана эмес, карып-арып, “соодасы” бүткөн маалда дагы жылкы баласына кол көтөргөнгө 

болбой тургандыгын адамдарга эскертип, акын чырылдап жазып атат. Акыркы учурда 

кыргыз коомунда жылкы баласы абдан көп союлуп кетти. Ресторан, кафелерде удаама-удаа 

той берилип, башка малды теңсинбей кыргыздардын жалаң жылкы союп калганы чоң 

көйгөй. Акын бул ырында ошол коомдук көйгөйдү көтөрүп чыгып атат.  

Ыр – лирикалык ыр, күлүк жөнүндөгү акындын толгонуусу. Бирок лирикалык, чакан 

ыр экендигине карабастан, Бактыгүл Чотурова бул ыр аркылуу эпикалык ойлоого, чакандан 

чоңго кадам жасаган. Ушундайча мыйзам ченемдүү түрдө башталган аракет көп 

натыйжаларын берип, акын ар кайсы мезгилдерде бир нече поэмаларды жана пьесаларды 

жазган. Булар туурасында сөз кийинки параграфта болот. 
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