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«МАНАС» ЭПОСУ ЖАНА СКИФТЕР ДООРУ 

 

 

1995 жылы Манастын 1000-жылдыгы белгиленди. Бирок эпостон 
кездешкен тарыхый фактылар анын жашынын алда канча улуу экенин, бери 
дегенде, скифтер жашаган доор менен жашташ экенин айтып турат. Скифтер 
туурасында эки ооз сөз. Лев Гумилёв1 жазганга караганда, скифтер деген эл 
болгон эмес. Андай атты байыркы гректер жаңылыш койгон. Ал эл2: «биздин 
заманга чейинки XII–I кылымдар ортосунда Кара деңиз түндүгү менен Дон 
суусуна дейре андан ары Карпат тоолоруна чейинки жерди ээлеп турган». 

«Тарых атасы» Геродот скифтер беш уруу: «савромат, будин, фиссагет, 
иврик жана агипей3» деп жазат. Геродот ошол беш уруу элди «скифтер» деп 
атайт. Анын соңунан байыркы улуу гректер: Гиппократ, Лукиан, Аристотель 
бирде «скиттер», бирде «скифтер4» деп аташат. Ошентип тартып тарых 
илиминде «скиф» деген этноним пайда болот.  

Бул жерде 25 кылым мурда Геродот беш уруу элди жаңылыш атаган 

скифтер тарыхы менен Манасты салыштыруу ылайыкпы деген суроо келип 

чыгат. Эмне дегенде манасты иликтеген окумуштуулар расмий пикири эпостун 

пайда болушун, нары дегенде IX–X кылымда «Улуу Кырыгз улусу» 

(«Кыргызское великодержавие») мамлекети сурак сураган кезге таандык дейт. 

Лингвистика илиминде тил тарыхтын да куралы болот5 деген түшүнүк 

бар. Маселен, Якоб Гримм биздин эне тилибиз ошол эле учурда биздин тарых6 

деп жазат. Аны «Манас» эпосундагы кейипкерлер (прототиби) далилдеп турат.  
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Геродот жазганга караганда беш уруу эл батышка башка жактан ооп 

келген жат эл. Байыркы заманда Борбор Азияда жалпысынан Хунн деген ат 

менен Чыгышта кең аймакты ээлеп жаткан көчмөн эл тарыхта маалым. Хунндар 

– байыркы түрктөр деген түшүнүк да калыптанып баратат. Ал элдин тукумун 

гунндар дешет. Гунндар тегин да түрк дешет окумуштуулар. Эки эл тең 

Батышка жортуул ачып ошол бойдон ал жактан кайтпай калган. Алар да 

«Элдердин улуу көчү» («Великое переселение народов») деген ат менен 

тарыхта жазылуу. Экинчи жолу Батышка кылычын кесеп келген эл гунн болгон. 

Алар кайсы бир германдык арии урууларды багынтып, кубаттуу союз түзүп аны 

башкарып турган. Жунгарлар түпкү атабыз деген Атилла ошол Чыгыштан 

келген жоонун кол башчысы экенин тарых жазат жана Атилла көз жумгандан 

кийин союз таркап жок болгон7.   

Ал эми биринчи жолку «Элдердин улуу көчү» дурустап иликтене элек. 

Аны скифтер жортуулу менен байланыштыра калган пикирлер бар. Профессор 

Ф.Г. Бергман жазганга караганда: «Тарых аңызына алгач болуп арии  элдер 

менен бирге скиф эли пайда болушкан мезгилде, скифтер, азыр Түркстан 

аталган өлкөнүн жеринде жашачу. Түндүгү менен түштүгүн башка көчмөн эл 

алтайлыктар тороп жаткан. Алар ошол жерден качып чыгып: бир канаты – 

түштүк менен чыгышты карай, калганы – түндүк жана батышты карай тарап 

кетишкен8». 

Ушуга окшош пикирди Москва университетинин профессору А. П. 

Смирнов да айтат: «Скифтер биздин доорго чейинки VIII, а балким, VII кылым 

этегинде Орто Азиядан ооп келишти. Ал кезде азыркы Казахстан, Орто Азия 

жана Алтай жерлеринде көп уруудан турган этномаданияттуу жалпылыкты 

түзгөн кыйла уруу жашачу. Дал ошол чөйрө скифтер эзелки мекени болуп 

эсептелген, так ошол жерлерден алар Чыгыш Европага келишкен9». 

Түрк дүйнөсүндө Кыргыз этносунун тарыхы өзгөчө экендигин көрөбүз. 
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Лев Гумилёв түзүп чыккан түрк дүйнөсүнүн дарагында, биздин доордун V 

кылымынан бери карай алып санаганда, 29 этностук аталыш бар. Алар: Динлин, 

Хунн, Кыргыз, Сяньби, Чиди, Жунди, Кыпчак, Гяньгун, Юзчжи, Сак, Кян 

/Тибетте/, Ди, Ся /Кытайда/, Сармат, Юебань, Гунн, Угр, Алан, Ашина, Тюрк, 

Телес, Усунь, Жужан ж. б.10. Ошол 29 элден азыркы тушта эки гана этноаталыш 

жашап келет: Кыргыз жана Түрк. Калганы жок болушкан. Бирөөлөрү башка 

алдуу элдер менен аргындашып кеткен, экинчилери – боордош элдер башын 

бириктирип түпөктүү элге айланган. Андай элдин бири кыргыздыр, эмне 

дегенде кыргыз улутунун негизин 40 уруу түзөт. Маселен, Лев Гумилёв эсепке 

алган түрк дарагынын 29 этностук аталышка киргендер арасынан Кыпчак, Усун, 

Саяк /Сак/, Алан, Түрк, Дөөлөс, Сармат бар. Алардын ар бири байыркы заманда 

өз алдынча эл болушкан. Ушунун баары Манаста чагылдырылган. Айкөл 

баатырдын кырк чоросу кырк элдин өкүлдөрү болгону ошондондур. Ар бир 

чоро өзүн кыргызмын деп айтат. Азыркы тушка дейре жеткен кыргыздагы уруу 

кууп жашоо адатын дал ошол тарыхтын узак жолундагы процесстин 

саркындысы деп каблдаса туура болор. Мунун артынан кыргыз этносунун улут 

болуп калыптануу жолун да көрсө болот 

Эми бул маселенин маданий-тарыхый жагына өтөлү. Кемерово 

университетинин профессору А. И. Мартынов: «Биздин доорго чейинки VI 

кылымдын этеги V кылымдын жакасында скиф-сибирдик маданий биримдик 

жаралды11», – деп жазат. Ошол биримдикти түзгөн уруулар арасында Эне сай 

боюнда жашаган «тагардык» ат менен таанылган маданиятты жаратууда 

байыркы кыргыздар салымы чоң болгон.  

Ал кездеги кыргыздар менен скифтер үрп-адаттары окшош чыгат. 

Археологдор байыркы мүрзөлөрдү ачуу учурунда табылган далилдер буга күбө. 

Бесшатырдык байыркы көрдү археологдор мындайча сүрөттөшөт. 

«Бесшатырдык байыркы көр дубалы таштан тургузулуп, жер асты менен бири-
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бирине каттачу жолдору бар архитектуралык татаал курулуш. Бир дөбөгө 

салынган көрдүн жалпы эни 52 метр, төбөсү 9 метр чыгарылган. Жерге таш 

төшөлүп үч ирээт коюлган жыгач такта үстүнө каныша сөөгү жатчу жай 

дарядалган. Анын ичи 3.6х3.3 метр, тик бурчтуу кенен бөлмө. Төбөсүнүн 

бийиктиги 4 метр. Дубал беттери шыргый менен кыналып, төбөсү устундар 

менен тирелген. Бөлмөгө барчу бир гана тар жол салынган. Бирок каныша сөөгү 

коюлгандан соң ал жолду шагыл төгүп, жигин билгизбей жаап слышкан12».  

Скифтер каншасы коюлган көр Манас баатыр сөөгү коюлган жайды эске 

салат. Каныкей жашырын урум элинен жетимиш балбан алдырып Эчкиликтин 

кара зоосунан ойдуруп Манастын жайын каздырды. Ооз жагын жалгыз киши 

баткыдай кылып ачтырып, ар жак жагын алты миң кой жаткандай кенен 

көөлөтүп, үстү түшүп кетет деп сексен жерине алтындан түркүк орноттуруп, 

ичи жарык жатсын деп жакут таштарды жарып туруп сексен жерине чырак 

кылып койдуруп, ичи чирип кетет деп үстүнөн аккан кара сууну лом темирлеп 

буздуруп үңкүрдүн ичи менен жүргүзүп, алтындан жаткыч салдырып, үстүнө 

суптан жаптырып, асты чирип кетет деп арчанын күлүн төктүрүп, бир адамга 

билгизбей баатырдын жатчу жайы даярдалат13. 

Бул жерден көрүнүп тургандай, скифтер каншасы менен кыргыз 

баатырынын сөөгүн коюу салты абдан окшош. Байыркы замандагы сөөктү 

жерге берүү салтын ийне-жибине дейре билбей туруп манасчылар, бизге 

замандаш акындар, Манасты коюу каадасын ойдон чыгара алмак эмес. 

Сагынбай Орозбаков мобул эле 1930-жылы, Сакбай Каралаев – 1971 жылы  көзү 

өтпөдүбү.  

Манас баатыр жашап аткандагы кыргыз адаттарынан жана бир мисал. 

Көкөтөй кан өлгөндө уулу Бокмурун кеңеш сурап Манастын алдына келет. 

Ошондо баатыр ага:  
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«Атаңдын кандык туусун ашта,  
Өлүктү жакшылап көмүүнүн салтанатын башта,  
Каркап кырк күн болгончо  
Атакеңдин сөөгүн көмбөй үйдө ташта! 
Кан атакем өлдү деп калкка кабар салдырып,  
Катуу-катуу кеп менен кабардап мени алдырып,  
Келбесе кесем баштарын,  
Сапардан санайм жашын – деп  
Опуза менен айттырып,  
Сөөктү көмбөй токтотуп,  
Ак жоолуктун баарына атакелеп жоктотуп.  
Атаңды жакшылап көм14», – деп кеңеш берет. 
 

Бул жерде Манас баатыр Көкөтөйдүн уулуна ата-баба колдонуп келе 

жаткан салттын жол-жобосун түшүндүрүп атат. Албетте, кырк күн ичинде 

кандай да тене болбосун чирип кетери айдан ачык. Ошондуктан ал кездеги 

салтка жараша кан өлгөндө аны бальзамдоо (өлүктү чирибей турган кылып 

катыруу) каймана мааниде айтылууда. Андай адаттын болгону туурасында 

эпосто: 

 
«Кылыч менен кырдырып, 
Кымыз менен жуудуруп…15», – деген саптар айтып туртат. 
 

Скифтерде да өлүктү катырып бальзамдоо кеңири колдонулган. Геродот 

ал туурасында мындайча жазат.  

«Скифтер падышасы өлгөндө анын денесин арабанын үстүнө 

жаткырышат. Элден мурда денеге мом жабышат: андан кийин маркумдун 

ашказанын жарып ичин тазартып ага ийленген кипер, жыты аңкыган анис алма, 

селерей солойт. Андан кийин ашказанды кайра тигишет16».  

Сөөктү жерге көмбөй кырк күн үйдө таштоо салты да скифтерде болгонун 

Геродот жазат.  

«Карапайым скифтер өлгөндө анын жакын туугандары (бальзамдалган – 
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ММ) денени арабага салып алып бүтүндөй чөлкөмдү кыдырып тууган-урук, 

достору менен коштошуу өткөрөт. А барган жердеги тууган-урук, достору  

сөөктү коштоп жүргөндөрдү багып турушат. Кырк күн айыл кыдыртып 

чыккандан кийин сөөктү жерге көмүшөт17». 

Бул мисал кыргыздын жашоо тиричилигинде азыр да кездешчү киши каза 

болгон үйдө казан аспоо адатын эске салат. Кошуналары менен туугандары ал 

бүлөгө ар күн сайын «чай ичирүү» адатын кылып тамак даярдап келип берип 

турушат. Кай бир чөлкөмдө чай ичирүү адаты, куду скифтердикиндей, 

маркумдун кыркы өткөнгө дейре уланат.  

Бул мисалдан да байыркы беш уруу эл скифтер жашоо турмушу кыргыз 

элинин жашоо өнөкөтүнө шайкеш экендигин көрөбүз. Мунун өзү да улуу 

эпостун байыркы заманда эле кыргыз манасчылар оозунда пайда болгондугунан 

кабар берет. Айталы, Геродот азыр тирүү болгондо 2500 төргө чыкмак. Демек, 

манасчылар ошончо жылдар ары жак бери жагктарында жашашканы дайын 

болот. 

«Манаста» дин маселесине кыйла орун берилет. Азыркы кыргыздар 

карманган ислам дини эле эмес, кыргыз баласы мурда карманган диндер: 

тотемизм ( уруунун уюткусу деп эсептеп, айбанат же өсүмдүктөргө сыйынуу), 

фетишизм (далилсиз эле буюм-тайымга сыйынуу, айталы, тумарга ишенүү), 

синтоизм (арбактарга сыйынуу), Теңирге ишенүү эпосто кенен чагылдырылат. 

Мына ушул мисалдар да «Манас» эпосунун байыркы кезден келатканына күбө. 

Ошол себептен Манас, Кошой, Чубак, Сыргак, Бакай жана башка баатырлар 

антты кылыч мизин жалап туруп шерттешкен. Кылыч мизин жалап ант 

берүүнүн мааниси кылычты, эгерде  антынан тайса адамды жара чаап сала 

турган кудай деп кабылдоодон улам болгон. 

 «Ак болот мизин жалаштым, 
Намысың бирге талаштым18»  
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Башына кыйынчылык түшкөндө Манас баатыр менен анын кырык чоросу, 

дегеле ал кездги кыргыздар, ата-баба арбагына табынышкан. Теңирге, Асман 

менен Жер, Тоо-таш, Суудан: табыяттан жардам сураган. Бул адаттын 

скифтерде да болгонун Геродот жазат. Андай адатты скифтер Европага ооп 

келгенден кийин да карманышкан. Бирок кубаттуу эл менен кармашып жашоо 

маалында цивилизация жолуна түшкөн эл эски адаттан качууга мажбур 

болушкан. Алды менен байыркы гректер кудайларын таанышкан. Геродот 

жазганга караганда скифтер гректердин алты кудайын: Гестия, Зевс, Гея, 

Апполон, Афродита, Посейдонго таат кылышкан. Алар грек кудайларын өз 

тилинде атап анан ага сыйынышкан.  

Скифтер атап алган гректер алты кудай аттарын кыргыз тил нормасына 

салып карап көргөндө төртөө боолголонуп, экөө – бүдөмүк которулат. 

Зевсти – Папай деп аташкан. Бул кыргыздагы эле «Бабай» же карыя, чоң 

ата дегенди билдирип турат. 

Геяны – Апи дешкен. Апа же жашы улуу аял затын атоону билдрип турат. 

Апполонду – Гойтосир деп аташкан, мунун артында «кой тосор» же 

көчмөн эл скифтер үчүн өтө маанилүү кесип кой багар аты тургандай. 

Афродитаны – Аримпаса деп алышкан. Мунун артында көчмөндөргө анча 

коошпогон, келишкен келинди келекелеп Аримпаса же (ар ким басар) аягы суяк 

дегенди билдирген шаани жаткандай. 

Бул мисалдар скифтер кайсы тилде сүйлөшү мүмкүн экендигинен кабар 

берет. Геродот скифтер тилин билбеши ал кезде түрк тилинин эл аралык тил 

катары тааныла электигинен болгон.  Эмне дегенде «Түрк тили XI кылымда 

гана половецтер пайда болгондон тарта эл аралык тил болуп тааныла 

баштаган19». 
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Жалпылаштара айтканда, Геродоттун «Тогуз китеп тарыхында» жазылган 

скифтер жашоо турмушу кыргыз эпосунда чагылган кыргыз этнос турмушу 

менен салыштырууга жарайт. Эки булакта тең сөз кудурети менен жаралган 

окшоштук бар. Мунун өзү байыркы заманда эле кыргыздар сыңары скифтерде 

да тектеш адат салт болгондугун кабар берет. Андай салттын «Манас» 

жомогунун беттеринде чагылышы мыйзам ченемдүү болгон. Байыркы эки 

этностун теги, тили, маданий өнүгүүсү тыгыз байланышта болгондугунан да 

кабар берет. Жыйынтыктай келгенде байыркы кыргыздар хунн же скифтер 

(савромат, будин, фиссагет, иврик жана агипей) менен замандаш болгон деп 

айтууга негиз бар. 
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