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Бул макалада билим жана тарбия берүү максатын-

да жазуучунун ѳмүр баянынан кабар берүү эки негизги 

функциянын негизинде ишке ашырыла тургандыгы кѳрсѳ-

түлдү: биринчиден, окуучулардын аң-сезимин жаңы би-

лимдер менен байытып, экинчиден, алардын эркине, ой-

жүгүртүүлѳрүнѳ таасир этип, ошол инсандын ѳмүр жо-

лундагы, чыгармачылыгындагы жакшы жактарын ѳз-

дѳштүрүүгѳ тарбиялай тургандыгы, монографиялык 

теманы үйрѳнүүдѳгү бул  максаттарды ишке ашырыш 

үчүн мугалим ага коюла турган педагогикалык-методика-

лык талаптарды коё билүүсү,  мугалим алдына коюлган 

методикалык талаптарды ишке ашырууда аталган жа-

зуучунун ѳмүр жолундагы билим жана тарбия берүүгѳ 

түздѳн-түз тиешеси бар негизги учурларды тандап алып, 

аны жүргүзүүнүн методикалык ыкмаларын жана кара-

жаттарын алдын-ала пландаштыра тургандыгы айкын-

далган. Жазуучунун ѳмүр баянына кѳңүл буруу – методи-

калык кѳз караш жагынан гана эмес, педагогиканын асы-

ресе, методикалык жактан  ѳзүн актаган окутуу жана 

билим берүүнүн составдуу бир бѳлүгү катары карала 

тургандыгы кѳрсѳтүлгѳн. 

Негизги сѳздѳр: монография, репертуар, цитата, 

фантазия, методика, психология, фон, тема 

В данной статье представлены две основные функ-

ции использования биографии писателя в познавательных 

и воспитательных целях: во-первых, прививание новых 

знаний, во-вторых, влияние на мировоззрение и мышление 

посредством положительных событий в жизни и твор-

ческой деятельности писателя. В статье рассматриваю-

тся умение и навыки преподавателя определить методи-

ко-педагогические требования, необходимые для выполне-

ния поставленных задач в обучении материалу моногра-

фического характера; а также предварительная подго-

товка методических приемов и средств необходимых для 

достижения поставленных педагогических целей и задач, 

и выбор основных моментов в жизни писателя, имеющие 

непосредственное отношение к образованию и воспита-

нию учащихся. Акцентирование на биографии писателя 

рассматривается как составляющая часть образования 

не только с точки зрения методологических принципов, 

но и педагогических, оправдывая методическую деятель-

ность педагога.  

Ключевые слова: монография, репертуар, цитата, 

фантазия, методика, психология, фон, тема. 

This article presents two main functions of using a 

writer’s biography for cognitive and educational purposes: 

firstly, to enrich the mind with a new knowledge, and secondly, 

to influence on worldview and thinking with the help of suc-

cessful events in the life and work of a writer. The article con-

siders abilities and skills of a teacher to determine the metho-

dological and pedagogical requirements necessary to fulfil the 

tasks in teaching material of a monographic nature; as well it 

focuses on the preliminary preparation of teaching methods 

and tools necessary to achieve identified pedagogical goals 

and objectives, and the selection of the main points in the life 

of writer that are directly related to education and upbringing 

of learners. The emphasis on the writer's biography is conside-

red as an integral part of education not only in terms of me-

thodological principles, but also pedagogical, justifying the 

methodological activity of teacher. 

Key words: monograph, repertoire, quote, fantasy, tech-

nique, psychology, background, theme. 

Жазуучунун ѳмүр жолун үйрѳнүү дегенди кѳп-

чүлүк адамдар ошол инсандын качан, кайсы  жерде,  

кандай үй-бүлѳдѳ туулуп, кандай кызматтарда иш-

теп, кайсы жылы эмне тууралуу чыгармаларды жа-

зып, кандай билимдерге ээ болгондугу тууралуу 

маалыматтарды түшүнүү же баяндоо деп ойлошот. 

Аталган фактылар окуучулар үчүн тажатма кѳрү-

нүш катары каралып келет. Ошол себептүү, жазуу-

чунун ѳмүр жолун окутууну окуучуларга  кызыктуу-

раак кылып ѳтүш үчүн ал инсандын ѳмүр жолунда-

гы урунттуу учурларга, чыгармачылыгына байла-

нышкан окуяларга, жазуучунун инсандык сапатта-

рына, талантынын ѳсүп-ѳнүгүшүнѳ себепчи болгон 

маалыматтарга кѳңүл буруу керек. Демек, жазуучу-

нун ѳмүр жолун чыгармачылыгынан бѳлүп алып, 
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жѳн гана ѳмүр таржымалы катары окуучуларга су-

нуш кылуу методикалык эч бир талапты кѳтѳрѳ ал-

байт. Ошондуктан, анын ѳмүр жолу чыгармачылы-

гын үйрѳнгѳн сыяктуу эле билим берүүчүлүк жана 

тарбиялык максатта, башкача атканда, адабий-педа-

гогикалык жана дидактикалык мүнѳздѳ үйрѳнүүгѳ 

баш ийдирилиши керек.  Жазуучунун ѳмүр баяны – 

анын чыгармачылыгынын жана ѳмүр баянынын 

жыйынтыгы. Улуу сынчы В.Г.Белинский айткандай 

«Жазуучунун ѳмүр баяны - анын чыгармачылык 

жүзү, ал эми жараткандары ѳмүрүнүн ѳрнѳктүү 

ѳтѳлгѳсү». Натыйжада, жазуучу ѳзүнүн чыгармала-

ры менен гана окуучуларга, жалпы эле окурмандар-

га билим тарбия берип, анын жүрүм-турумуна, кѳз 

карашына, аң-сезимине таасир этпестен, ѳмүр баяны 

аркылуу да таасир этип, билим жана тарбия берет. 

Кѳрүнүктүү педагог, бегилүү методист В.Острогор-

ский бул маселеге айрыкча маани берип, «Ѳспүрүм-

дѳр үчүн орустун мыкты жыйырма жазуучусунун 

ѳмүр баяны» деген мазмундуу изилдѳѳсүн жазган. 

Билим жана тарбия берүү максатында жазуучунун 

ѳмүр баянынан кабар берүү эки негизги функцияны 

ишке ашырат: биринчиден, окуучулардын аң-сези-

мин жаңы билимдер менен байытат, экинчиден, 

алардын эркине, ой-жүгүртүүлѳрүнѳ таасир этип, 

ошол инсандын ѳмүр жолундагы, чыгармачылыгын-

дагы жакшы жактарын ѳздѳштүрүүгѳ тарбиялайт. 

Ѳмүр баянды үйрѳнүүдѳгү бул асыл максаттарды 

ишке ашырыш үчүн мугалим ага коюла турган педа-

гогикалык-методикалык талаптарды жакшы билүү-

сү абзел. Мугалим алдына коюлган методикалык 

талаптарды ишке ашыруудагы аталган жазуучунун 

ѳмүр кемесиндеги билим жана тарбия берүүгѳ 

түздѳн-түз тиешеси бар негизги учурларды тандап 

алып, аны жүргүзүүнүн методикалык ыкмаларын 

жана каражаттарын алдын-ала пландаштыруусу ке-

рек. Бул маселеге белгилүү методист В.Г. Воробьев-

дун «Жазуучунун ѳмүр баянын ѳтүүнүн алдында 

мугалим кайсы бир жазуучунун ѳмүрүн жана чыгар-

мачылыгын окутуу учурунда барыдан мурда кайсы 

бир конкреттүү билим-тарбия маселелерине кѳңүл 

буруу керек экендигин тактап алат» [1, 21-б.] деген 

методикалык талабын дайыма эсте тутуу максатка 

ылайык.  Жазуучунун ѳмүр баянына кѳңүл буруу – 

методикалык кѳз караш жагынан гана эмес, педаго-

гиканын асыресе, методикалык жактан  ѳзүн актаган 

окутуу жана билим берүүнүн составдуу бир бѳлүгү. 

Ошол себептүү, В.А. Никольскийдин: «Ѳмүр баян 

сабактары» – бул сѳздүн толук маанисинде турмуш 

сабактары. Жазуучу уландар менен кыздардын кѳз 

алдында кадимкидей жандуу атуул, патриот инсан 

болуп кѳрүнүшү керек. Жогорку класстагылар жа-

зуучуну терең ойчул катары баалоого жѳндѳмдүү 

болуп калышат, анын турмуш жѳнүндѳгү түшүнүк-

тѳрүнѳ, татаал,  а түгүл айрым учурларда ѳткѳндѳгү 

карама-каршы кѳз караштарына кызыгышат. Ошон-

до алар жазуучунун ѳмүр баянынын ар кандай 

кызыктуу учурларына туш болот. Андай учурларда 

тарыхый-турмуштук жана психологиялык маанай-

дагы жагдайлар ѳтѳ кѳп түстүү комплекс болуп тар-

тылат» [2, 173-б.] деген пикири методика илиминде 

ѳтѳ кеңири жайылып, ѳз маанисин жогото элек. 

Жогорудагы белгилүү методист В.А.Никольский 

методикалык 2 ыкманы белгилеп кеткен. «Моногра-

фиялык тема боюнча сабактардын катарында ѳмүр 

баян кандай орунду ээлейт. Ал жазуучунун чыгар-

маларын үйрѳнүү үчүн алгачкы кадам жана аны 

үйрѳнүп жаткан учур ыңгайлуу фон болуп бериши 

мүмкүн. Биринчи учурда ага тема боюнча алгачкы 

2-3 сабак бѳлүнѳт, экинчи учурда ѳмүр баяндык 

материал класста талдоого алынуучу чыгармаларга 

мүнѳздѳмѳ берүү менен алмашып, бѳлѳк-бѳлѳк 

берилет. Ѳмүр баяндык толук баян темага киришүү 

катары ѳзүнүн бир бүтүндүүлүгү, жыйынтыктуу-

лугу менен ыңгайлуу келип, окуучуларга жакшы 

таасир калтырат» [3, 198-б.]. Аталган эки ыкмадан 

биз К.Жантѳшевдин ѳмүр жолун үйрѳнүү үчүн 

методика илиминдеги экинчи жолду тандап алууну 

сунуш кылабыз. Бул үчүн мугалим К.Жантѳшевдин 

чыгармачылыгын үйрѳнүүгѳ сунуш кылынган саат-

тардын ѳмүр баянын үйрѳнүү үчүн кеминде эки саат 

бѳлүштүрүлүшү керек да, жазуучунун чыгармачы-

лыгын үйрѳнүүгѳ жол ачуу үчүн кириш лекция жүр-

гүзүү зарыл. Эми жазуучунун ѳмүр жолуна, чыгар-

мачылыгына арналган кириш лекциянын үлгүсүн 

сунуш кылабыз. Жазуучунун адамдык жүзүн ачып 

берүүдѳ мугалим тѳмѳнкүдѳй суроолорду түзүү ме-

нен жазуучунун коомдон алган ордун белгилѳѳдѳ 

жакшы натыйжаларды берет. 

1. К.Жантѳшевдин инсандык сапаттарын, адам-

дык жүзүн белгилѳѳчү окуяларды, жазуучунун ѳмүр 

жолундагы кайсы деталдардан улам билебиз? 

2. К.Жантѳшевдин коомдон жана адабияттан 

алган ордун кандайча түшүндүрүүгѳ болот? 

3. Жазуучунун драматургия жанрына кошкон 

салымын кандай чыгармалары аркылуу билебиз? 

4. Жазуучунун замандаштарынын, курбула-

рынын айткандарынан бир чымчым эскерүүлѳр. 

1. Кара сѳздүн чебери, жорго сѳздү сүйлѳй кел-

генде астына адам чыгарбаган К.Жантѳшев 1904-

жылы Ысык-Кѳл ѳрѳѳнүндѳгү Түп районуна караш-

туу Теңизбай айылында туулган. Ал 1919-жылдан 
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1924-жылга чейин айылдык мектепте, андан кийин 

Фрунзедеги педагогикалык техникумда окуган. Ба-

лалык чагында акылы, зиректиги, куйма кулактыгы, 

ар ѳнѳргѳ шыктуулугу менен айырмаланган; элдин 

эски аңыз сѳздѳрүн, жѳѳ жомокторун, дастандарын 

жантыгынан жата калып тыңшаган; ѳзү да уккан-

кѳргѳнүн укмуштантып сүйлѳй алган, ашыктык ыр-

ларын абдан жакшы билгендигин айтышат. Анын 

туңгуч мугалими Лепесов Орозакун болгон. Жаңы 

турмуштун азгырма чакырыгы К.Жантѳшевди 1924-

жылы туулган айылынан качып чыгууга аргасыз кы-

лат. Ал Ташкент менен Ошко чейин чалгындап ба-

рып, кайра Пишпекке келет дагы педагогикалык 

техникумдан окуп, ѳзүнүн курсташтары М.Элебаев, 

А.Малдыбаев менен бирге драма жана ыр-хор кру-

жогун уюштурат, анда ѳзү артист, режиссер, драма-

тург катары катышат. Анын чыгармачылык иши да 

ушул окуу жайында окуп жүргѳндѳ башталат. Эң 

алгачкы «Койчулар» аттуу бир актылуу пьесасы 

1926-жылы жазылып, андан соң «Жоголсун бай-

лар», «Биз комсомол», «Айылда» аттуу бир актылуу 

пьесаларын жазат. Алардын дээрлик бардыгы ички 

тап душмандары менен болгон күрѳштѳ кѳрѳгѳчтүк-

тү күчѳтүү идеясын кѳздѳйт. Анын адамдык сапаты-

на кайрыла турган болсок, анын коомчулуктагы эм-

гек тартиби гана эмес, турмуштагы ѳздүк тартиби да 

темирдей бекем болгон. Бул анын ишине бѳтѳнчѳ 

тыкан, болушун, сергектүүлүгүн камсыз кылат. 

Анын эмгекке, ишке болгон кѳк жалдуулугу байка-

лат. 

«Касымалынын бир күндѳ, бир жумада, бир 

айда иштелчү ишинин ѳзүнчѳ бѳлүнгѳн сааты, 

убактысы, күнү болор эле. Бири экинчисине жолтоо 

болбой тургандай пландаштырылган иши анын 

ойлогон күндѳрүндѳ үлгүрүп, бүтүп турган. Иштей 

турган темасы алдын-ала ойлонулуп, жетилип кал-

гандыктан аны кагаз бетине түшүрүүдѳ залкар жа-

зуучу кыйынчылыкка кездешпей, тез бүтүргѳн. Ал 

турмушта болуп жаткан сан жеткис жана бири экин-

чисине окшобогон кѳрүнүштѳрдүн бѳтѳнчѳ сезгич 

байкоочусу жана аны кылдаттык менен сахнада ча-

гылдыра билүүнүн чебер ишмери. Чыгармачыл 

адамдарга таандык болгон ушул сыяктуу артыкчы-

лык Касымаалыда күчтүү болгон. Ал кимдир бирѳѳ-

нүн типтүү мүнѳзүн ошол замат ѳздѳштүрчү. Ал 

чыгармачылык кесиптин узак жолун, кѳркѳм ада-

бияттын бардык жанрына активдүү катышкан 

таланттуу залкар жазуучу болгондуктан, анда ким-

дин болсо да кѳңүлүн ѳзүнѳ бура турган кѳз караш 

да, мүнѳз да бар болчу. Туура эмес түшүнгѳндѳр 

андай мүнѳздү кежир деп айтышкан. Чынында 

кежирлик, сѳзгѳ түшүнѳ бербеген, коомчулукка 

жана ѳздүк турмушта бир ордунан жылбаган, жалпы 

түшүнүгү тайкы, маданияттан тѳмѳн турган кишиге 

таандык. Тескерисинче, ал чыгармачылыкта ѳз мак-

сатына жетик түшүнгѳн, кѳздѳгѳн темасынын мате-

риалын мыкты ѳздѳштүргѳн, анын конфликтисин, 

сюжетин түзѳ билген. Каармандардын типтүү обра-

зын таап, аларга тил байлыгын ыйгара билген, так-

шалган жазуучу жана драматург болгондуктан, анда 

ѳзүнүн билимине таянган кѳктүк, айтканынан кайт-

поочулук күчтүү болгон» [4, 5-7]. 

Жазуучу Кыргыз Эл агартуу институтуна ке-

лип киргенге чейин Ош, Жалал-Абад жакта эки, үч 

жылы мугалим болуп иштеп, Ѳзгѳн, Куршап, Чоң-

Алай, Ноокаттардын кѳп жерлеринде болуп («Каны-

бек» романында сүрѳттѳлгѳн жер-суу, тоо-таштар-

дын аттары менен ал ошондо тааныш болсо керек), 

Ош шаарындагы үч айлык мугалимдерди даярдоо 

курсун бүтүрүп келген. Ал ошол окууга жаңы келип 

кирген кезинде эле ѳзүнчѳ эмгектенип, турмуш кѳ-

рүп, тиш кагып, далайды башынан ѳткѳрүп калган 

ѳспүрүм жаштардын катарында жүргѳн. К.Жантѳ-

шев менен бир кыштакта туулуп, бирге чоңойгон 

Ташым Байжиев ал жѳнүндѳ мындай маалыматтар-

ды айтат: «Касымаалынын окууга кете электеги аты 

Жолчу. Ал бала чагында ѳтѳ шум, тентек, чүкѳ, ордо 

дегенде жантыгынан жатчу, бирок, ѳтѳ чыр эле. 

Апийимди тилип-кыргандан алдына адам салчу 

эмес, жалгыз ѳзү үч кишинин нормасын аткарчу. 

Кандай гана ѳнѳр болбосун анын билбегени жок: 

жѳѳ күлүк, балбан, улакчы, ѳтүк да ултарат, кийим 

да тигет, кийиз басканды да, бээ сааганды да билет». 

Кыргыз эл агартуу институтунун окуусу 1925-жыл-

дын октябрь айынын аяк ченинде башталат, окуунун 

башталышы менен кошо Кирипросто адабият кру-

жогу, хор-драм, дене тарбия, сүрѳт жана саясий кру-

жоктор иштейт. Ошол эле жылы ноябрь, декабрь 

айларынын ичинде Кирипростун окуучуларынын 

күчү менен азыркы орус драм театрынын ордундагы 

клубда жана эл агартуу институтунун корпусунда 

«Жалкоо Коробай» аттуу бир кѳшѳгѳлүү пьесасы 

коюлуп, оюндун артынан хор, ырлар айтылып,  ыр-

лар ырдалат. Бул пьесанын режиссеру К.Жантѳшев 

болот да, башкы каармандын ролун ѳзү аткарат, 

«Лайлыхан» аттуу ырды ырдап, окуу жайдын бар-

дык студенттерине таанымал болушат. 

«К.Жантѳшевдин эң бир сонун касиети – ѳзүнѳ 

замандаш канат бутагына дайыма жардам кылып, 

ѳзүмдѳн мурда ошолордун иши  оңолсо экен деп ак 

пейили менен тилек кылганында» (5, 20-сентябрь). 

Адамдын ѳмүрү да жылдыз сыяктуу. Эгерде ар бир 
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киши ѳмүрүндѳ ак эмгеги менен баалуу мурас кал-

тырса, ал дайыма жылдыз сыяктуу жанып калат. Бул 

жѳнѳкѳй чындыкты эзелки замандардан берки жа-

шап келе жаткан адамдардын ѳмүрүн ырастайт. Оо, 

бул нары тарыхта жарык дүйнѳгѳ келип, жашоо 

маңызына түшүнүп, ѳз элине жаратылыштын тар-

туулаган шыбагасы боюнча пайда келтирүүгѳ бар 

ѳмүрүн арнаган адамдар да аз эмес. Ошондой адам-

дардын катарына К.Жантѳшевди да кошсок болот. 

«Бардык маселелерде, ар кандай шартта да ал 

киши бирдей мүнѳз күтчүү-токтоо, адилет, прин-

ципиалдуу, чыныгы боорукер адам, ким жѳнүндѳ 

сүйлѳп жатпасын анын чыгармасына, адамдык керт 

башына этияттык менен мамиле жасаганы байкалып 

турган. Согуштун оор жылдары экен. Тамак-аш, 

кийим-кече тартыш кез. Мына ошондой мезгилде 

анын жаш кезинде үйрѳнгѳн кесиптери (ѳтүкчүлүк, 

устачылык) кандай жардам бергенин сүйлѳгѳндѳ 

мен таңдана тиктедим. Ал кишинин ѳтүк ултарган-

ды билерин, жыгаччылык жагынан уста экенин би-

ринчи угушум. Багбанчылыкка ышкыбоз экенин да 

ошондо билдим. Ѳтүк тигем, ботинка жамайм, жы-

гачтан идиш жасоо, комуз чабуу да колуман келет 

десем, ишенбей турасың го? - деп, кѳздѳрүн чоң-чоң 

ачып тигиле тиктеп койду. Анан минтип кошумча-

лады. - Сага окшоп шектүү тиктегендерди мен үйү-

мѳ чакырып жүрѳм. Узанганда пайдаланчу аспапта-

рым алигиче сакталуу, кѳрсѳтѳм.  Ѳз колум менен 

тиккен багымды да кѳрѳсүң» (6, 28-ноябрь). 

Жогоруда К.Жантѳшевдин керт башына таан-

дык болгон коомдук, чыгармачылык кесиптеги жана 

ѳз керт башындагы принциптүүлүк, жазуучунун 

инсандык жүзүн белгилѳѳчү айрым сапаттарын ми-

сал келтирүүнүн негизинде ѳмүр жолундагы айрым 

деталдарга кайрылуу менен окуучуларга чыныгы 

адамдык сапаттарды калыптандыруу, методикадагы 

алгылыктуу жолдордун бири болуп саналат. 

2. К.Жантѳшевдин басып ѳткан ѳмүр жолуна 

кѳз чаптырып кѳрсѳк, ал анчалык узак эмес ѳмү-

рүндѳ элибиздин илим-билиминин, маданиятынын 

ѳнүгүшүнѳ бүт ѳмүрүн арнап, ар тараптан тыным-

сыз кызмат ѳтѳп келгендигин кѳрѳбүз. Ал коомчу-

лугубузга бир эле учурда таланттуу драматург, про-

заик жана коомдук ишмер катары кеңири белгилүү 

болгон эле. Анын чыгармасы - жазуучунун күзгүсү. 

Андан анын кандай киши экенин кѳрбѳй жатып эле 

билип алууга болот деп жүрүшѳт. Анын чыгарма-

сындагы каармандар канчалык кѳп болбосун, алар-

дын ар биринде анын автордук акылынан, билими-

нен, кѳз карашынан, жүрүм-турумунан жуккан са-

паттарды кѳрүүгѳ болот. Анын оң каармандарынын 

кѳпчүлүгү калыс, адилет, боорукер, ишенчээк, ар 

кандай куйтулукту, эки жүздүүлүктү, кара мүртѳз-

дүктү, ѳзүмчүлдүктү, каны-жаны менен жек кѳргѳн 

кишилердин образдары чагылдырылат. «Эми жазуу-

чунун тили жѳнүндѳ да азыноолак пикирибизди 

ортого сала кетелик. Элдин жандуу тилинин табия-

ты, стихиясы К.Жантѳшевди сүрѳттѳѳ, баяндоо ык-

маларынын (почеркинин) негизин түзѳт. Ал эми 

элдин тилинин табияты ѳтѳ эле ар түрдүү, кѳп кыр-

дуу эмеспи. Андан фольклордук кѳркѳм каражаттар-

дан, боёктордон тышкары да фразеологиялык сѳз 

айкалыштарын, макал-ылакаптарды, монологдук 

жана диалогдук кептердин түрлѳрүн, ар кыл учкул, 

накыл сѳздѳрдү ж.б. кубулуштарын кѳрүүгѳ болот. 

Булардын ичинен биз К.Жантѳшевдин тилдик ѳзгѳ-

чѳлүктѳрүн оозеки кепке байланыштуу түшүндүрүү 

керек. Анын прозалык чыгармаларынын ичинен 

«Каныбек» романы 1938-жылы кол жазма түрүндѳ 

жазылып бүтүп, 1939-жылы жарык кѳрѳт. (Анын ор-

тосунда жазуучу «Эки жаш» повестин жазып бүтү-

рүп, ал 1938-жылы жарык кѳргѳн болчу). Романдын 

экинчи китеби 1941-жылы, үчүнчү китеби 1948-жы-

лы жарыкка чыгат. Кийин романдын редакциясын-

дагы 1-2-китептери бириктирилип, 1957-жылы му-

рунку 3-китеби 4-китеп менен толукталып, 1958-

жылы жарык кѳрѳт. Ошентип, жазуучу бул роман-

дын үстүндѳ баш-аягы жыйырма жыл чамасында 

иштеген. Жазуучунун талыкпай терең изденип, чоң 

турмуштун арымы менен кошо кадам шилтеген сер-

гек жазуучу экенин тѳмѳнкү чыгармалардан улам 

билебиз. Анын «Хантеңирлик чабан», «Менин таг-

дырым», «Ленин келет, апа!» сыяктуу чыгармала-

рында кѳтѳрүлгѳн олуттуу маселелерден кѳрүүгѳ 

болот. Азыркы жаштардын каарман эмгеги, ой-ти-

леги, турмушта алган орду да ал чыгармаларында 

даана чагылдырылган. К.Жантѳшев кыргыз жазуу-

чуларынын ичинен биринчилерден болуп роман 

жазгандыктан, адабиятыбызда мурда роман жанры-

нын салттары болбогондуктан, албетте, бул иш тун-

гуч романисттерибиздин бири – К.Жантѳшев үчүн 

кыйындыкка тургандыгы түшүнүктүү. Анткени, ал 

кезде жаш жазуучу романында не бир олуттуу масе-

лелерди кѳтѳрүүгѳ аракеттенген, эзилген элибиздин 

ѳткѳндѳгү басып ѳткѳн кыйын жолун, кѳргѳн күнүн, 

эркиндик үчүн болгон умтулууларын, күрѳшүн кѳр-

кѳм жалпылап кѳрсѳтүүгѳ бел байлаган. Жазуучу 

ѳзүнүн алдына койгон бул милдетти иш жүзүндѳ 

чоң ийгилик менен чече алган. «Каныбек» кыргыз 

адабиятынын тарыхында кыргыз элинин тарыхый 

турмушунун белгилүү этаптарын, урунттуу учурла-

рын кѳркѳм жалпылап кѳрсѳткѳн ирдүү, эпопеялык 
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чыгармалардан болуп эсептелет. Жазуучу кѳпчүлүк 

прозалык чыгармаларында куду пьесаларындагыдай 

эле актуалдуу темаларды козгогон. Маселен, «Эки 

жашта» колхоз курулушу учурундагы таптык кагы-

лыштар, эскилик менен жаңылыктын таймашы, ма-

хабат маселесине аралаш сүрѳттѳлгѳн. Анын «Жа-

лындуу жаштар», «Хантеңирлик чабан» романда-

рында, «Менин тагдырым», «Биздин секретарь», 

«Айып мендеби»? повестттеринде согуштан соңку 

айыл-кыштак калкынын коомдук, ѳндүрүштүк жана 

үй-бүлѳлүк турмушундагы айрым проблемалар, кѳ-

рүнүштѳр, фактылар кѳрсѳтүлгѳн. Бул чыгармалар-

ды жазууда автор жеке ѳзүнүн ѳмүрлүк тажрый-

жасына, турмуштук байкоолоруна, чыгармачылык 

фантазиясына таянган. Башкача айтканда, кыргыз 

адабиятынын, асыресе улуттук проза менен драма-

тургиянын адеп түптѳлүшүнѳ, телчигишине, калып-

ка салышына чоң үлүш кошкондордун бири катары 

жазуучуну эсептесек жаңылышпайбыз. 

3. Чыгармачылык жолун пьесалардан баштаган 

жазуучу кѳзү ѳткѳнчѳ драматургияга адал, жемиш-

түү мээнет кылган. 1925-жылы ал «Койчулар» деген 

биринчи драмасын жазат. Ал чыныгы эл турмушу-

нун негизинен ѳнүгүп чыккан драма эле. Койчулар 

ѳзүлѳрүн мурун эзип келген байларга каршы күрѳ-

шүшкѳн, таптык жикти ажыратып калышкан, би-

лимге умтулушкан, жаңы турмуштун жолуна талпы-

нышкан. Бай-манаптардын зулумдугун ашкерелеш-

кен, аларга каршы күрѳштү үгүттѳшкѳн. Мындагы 

окуялар жазуучунун чыныгы турмуштук прототиби 

сыяктуу кѳрүнѳт. 1925-1928-жылдары бир актылуу 

«Лениндин баласы», «Айылда», «Түшүмдѳ» деген 

пьесаларын жазып, анда жаш ѳспүрүмдѳрүн бакты-

луу турмушун, айылдагы ѳзгѳрүштѳрдү даңазалоого 

аракеттенген. Анын алгачкы даңазалуу чыгармала-

рынын бири – «Карачач». Драманы биринчи жолу 

педтехникумдун студенттери коюшуп, ага Кыргыз-

стан ѳкмѳтүнүн жетекчилери бүткүл составы менен 

катышып, жылуу кабыл алышкан деген маалымат-

тар бар. Тактап айтканда, жаш драматургдун алгач-

кы чыгармалары, ѳзгѳчѳ «Карачач», «Алым менен 

Мария» 1928-жылдардан тартып эле белгилүү ре-

пертуарлардын катарын түзүшкѳн. Драматургдун 

коллективдештирүү мезгилин чагылдырган «Ким 

кантти», «Дардаш» аттуу пьесалары да сахнада 

1947-ж. Чейин чоң ийгилик менен коюлуп келет. 

Согуш жылдарында «Ѳч», «Курманбек» пьесалары 

негизги орунду ээлейт. Согуштан кийинки жылдары 

«Эл ырчысы», «Шайтан кыз», «Каныбек», «Ленин 

келет, апа!» пьесаларын жазат. Бул чыгармалары да 

кѳрүүчүлѳрдүн купулуна толуп, кѳңүлүнѳн түнѳк 

алган чыгармалардан болуп, дээрлик бардыгында 

тең К.Жантѳшевдин драматург катары таланттуу-

лугу, чеберчилиги баса белгиленет. Ал кыргыздын 

башка жазуучуларындай эле орус адабиятындагы 

алп классиктер менен тааныша баштайт. Айрыкча 

орустун улуу драматургдары А.Островскийдин, 

Гогольдун пьесалары жаш жазуучунун кѳңүлүн 

бурат. Ошентип, Гогольго таасирленип отуруп кыр-

гыз драматургиясындагы биринчи комедиялардан 

болгон «Дардашты» жазат. Мында кыргыз интелли-

генттеринин арасында жолугуучу айрым терс кѳрү-

нүштѳрдү, биздин алдыга жылышыбызга тоскоол-

дук кылып жаткан кѳрүнүштѳрдү ашкерелейт. Дра-

ма жанрында К.Жантѳшевдин калеми тийбеген бир 

да тема жок десек да жаңылышпайбыз. Ал ѳз зама-

нынын уулу, күжүрмѳн жарчысы. Адабияттын ар 

түрдүү жанрын ѳздѳштүрүү менен доордун кызык-

чылыгына, эл мүдѳѳсүнѳ кызмат кылуу, чеберчилик 

маселесин талыкпай үйрѳнүү – анын чыгармачылык 

жолундагы башкы маселе. Андыктан, ал театралдык 

искусствонун ири ѳкүлү, чебер драматург катары 

окуучуларга жеткиликтүү түшүндүрсѳк, анын ѳмүр 

жолундагы эмгектери терең бааланат. 

4. Замандаштарынын, курбуларынын, жакын 

бир туугандарынын жазуучу тууралуу баяндаган 

маалыматтардын, фактылардын негизинде окуучу-

ларга тереңирээк түшүнүк берилип, ал тууралуу 

чыккан айрым газета-журналдарды класста окутуп, 

анын турмушундагы урунттуу учурларга кѳңүл 

бурулса, анын инсандык дараметинин толук ачылы-

шына ыңгайлуу шарт түзүлѳт. «Алдыңкы адамдар 

менен болгон жазуучунун байланышын кѳрсѳткѳн 

фактылар; бул фактылар жазуучулардын кѳз кара-

шынын калыптанышына, талантынын ѳсүшүнѳ кан-

дай түрткү болгонун, анын чыгармачылыгына багыт 

берүүдѳгү адамдардын ролун, ошондой эле алдың-

кы адамга кылган жазуучулардын таасирин кѳрсѳ-

тѳт» [7, 37-38]. Андыктан, жазуучу тууралуу заман-

даштары, курбулары тууралуу маалымдоонун мето-

дикадагы эң натыйжалуу жолдорунун бири болуп 

таблица түзүү болуп эсептелет. Анткени, түзүлгѳн 

таблица окуучулар үчүн даяр кѳрсѳтмѳ курал болсо, 

экинчиден, жазуучу тууралуу айтылган айрым цита-

талар окуучулардын эсинде калууга мүмкүнчүлүк-

тѳр түзүлѳт. Тѳмѳнкү таблицаны сунуш кылабыз: 
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№ 

Жазуучунун 

замандаштары 

К. Жантошев тууралуу бир чымчым эскерүүлѳр 

1. Эрнис 

Турсунов 

Аны кара сѳздүн акыны десе да болот. Анткени айтканынын баары куюлушуп, жамакташып, 

чиелешип, оролушуп турчу. Түн бир оокумга дейре эң керемет окуяларды баяндап келип, таң 

калтырып, дал кызык бир жерине жеткенде укканды улутунтуп, «эми уктагыла же үйүңѳргѳ 

жѳнѳгүлѳ» деп токтотуп койчу. (Турсунов Э.  Жантѳшевдин алтын сандыгы \ Ленинчил жаш, 

1989, 25-ноябрь). 

2. Жибек 

Жантѳшева 

«К.Жантѳшевдин чыгармаларында тигил же бул окуяны, кубулушту, процессти сүрѳттѳѳдѳ ага 

ѳзгѳчѳ поэтикалык кѳркѳмдүктү, кѳтѳрүңкүлүктү берүүчү салыштыруулар учурайт. Жазуучу 

салыштыруудагы, айрыкча кыргыз элине мүнѳздүү болгон традициялуу салыштырууларды, 

кеңири да жана орундуу да пайдаланат. Мындай кѳркѳм боектуу, таасын жана таамай табылган 

салыштыруулар адамды терең толкундатуучу картиналарды түзүүгѳ жардам берет». (Жантѳшева 

Ж. К.Жантѳшевдин салыштырууларынын кээ бир лексико-стилистикалык ѳзгѳчѳлүктѳрү // Эл 

агартуу, 1975, №11, 57-60-б.). 

3. Жээнбай 

Мукамбаев 

«Бир жолу Касымаалы менен кошуна болуп калдым. Ошондо ал коңшулук жѳнүндѳ далай 

кептерди айтты. М: Коңшуң менен таттуу бол, коңшуңду кѳрѳ албасаң да ширин жүр, коңшуң 

менен араздашам десең, эчки бак, коңшуңа бир уй тилесең-ѳзүңдүкү эки болот., коңшуңду дос тут, 

карааныңды эш тут». (Ж.Мукамбаев «Касыке» // Кыргызстан маданияты, 1987, 17-сентябрь, 12-13-

б.). 

4. Омор Сооронов К.Баялинов бир жолу мындай деп айтты: «- Так жүрүш керек балам. Айтканды айткан убакта 

аткарууга кѳнүгүү керек. Жалганчы болбоюн деп ѳзүм шашып келдим, - деди.  Анын так 

жүргѳнүн жѳнѳкѳйлүгүн университетте жолугушуу ѳткѳргѳндѳ да байкаганмын. Касыкемдин бул 

сѳзү эсимден кетпейт. (О.Сооронов Жазуучуну эскерүү // Кыргызстан маданияты, 1969, 19-

февраль, 12-б.). 

5. Салижан 

Жигитов 

«Дегинкиси К.Жантѳшев жердигинен эле детектив мүнѳздүү, ѳзгѳчѳ кызык окуялуу 

(приключениялуу) чыгармаларды жазганга шыктуу жаралган. Анын мындай шыгын адегенде ѳтѳ 

динамикалуу сюжетсиз айтылбаган элдик жѳѳ жомоктордун, дастандардын эстетикасы калыпка 

салган». (С.Жигитов Талант табы // Кыргызстан маданияты, 1985, №25, 20-июнь, 6-7-бб.). 

6. Кадыр 

Ѳмүркулов 

«Ошол элдик казынанын сыйкырына сугарылып, элдик казынанын берметтерин терип, жаңы 

доордун жарчысы болгон акын жазуучулардын алгачкы муун ѳкүлдѳрүнүн бири. Роман бүгүнкү 

күндѳ да рухий жардылыкка, рухий кулчулукка каршы күрѳш ачат». (К.Ѳмүркулов Эл жазуучусу// 

Кыргызстан маданияты, 1979, 13-сентябрь, 8-9-бб.). 

7. Түгѳлбай 

Сыдыкбеков 

«Жазуучу каарманына бир чымчымдай болсо да ѳз дүнүйѳсүнѳн бѳлүшѳт белем, деле. «Мен-

ѳзүммүн. Мен жараткан каарман, ал-кейипкер» – деп ѳз моюндабаган кезде да балага ата-эненин 

касиети серпилгендей, ошо ѳзү «жат» кѳргѳн кейипкерине жазуучу да ѳз касиетин бѳлүшүп 

койгону кызык. Ушул жагдайда К.Жантѳшевдин бир эмес, ар кыл чыгармаларында жараткан 

каармандары жеке турмушуна чейин ѳзүнѳ ѳкшош, мүнѳздѳш, тагдырлаштыгы да анык». 

(Т.Сыдыкбеков Кездешүү // Ала-тоо, 1984, №12, 45-47-бб.). 
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