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Э.ТУРСУНОВДУН ”АВТОПОРТРЕТ” ЫРЛАР ЖЫЙНАГЫНДАГЫ КЁРКЁМ
ИЗДЕНЩЩ ЧЕБЕРЧИЛИКТЕРИ
Аталган макалада акындын мыкты делинген “Авторпортрет” ыр жыйнагынын
тегерегинде сёз болуп, ал кеъири талданат.
Белгилщщ адабиятчы К.Асаналиев: “Акындын биринчи ырлар жыйнагы мурда эле
жарыяланса да, 1970-жылы “Жигиттик” деген наам менен жарыкка келген жыйнакты Эрнис
Турсуновдун акындык башталышы деп эсептейм. Ал эми “Бийиктик” ырлар жыйнагы (1973-ж.)
менен, мен билгени, акын ошол мезгилдеги аты дщъгщрёп калган таланттуу акындардын катарына
(О. Султанов, Т.Кожомбердиев, Ж.Мамытов) кошулуп, ошол мезгилдин салты-эрежеси боюнча
Жазуучулардын пленумунда, сьездеринде аты кадимкидей аталып турушу керек эле. Андай
болгон жок, ал турмак, жалпы тизмеге да кошулбады, сан жагынан эбегейсиз ёсщп кеткен
жазуучулардын шарданында жщрдщ. Орус философу жана адабий сынчысы Василий Васильевич
Розановдун “атак-даъктан куру калгандарды тагдыр ёзщ сактайт” деген сёзщ бар. Дал ошонун
сыъарындай, эч кимге билинбей, билгизбей, куду дал ёзщ айткандай “бака болуп чардабай”,
жазган ырлары, бётёнчё, постсоветтик мезгилде жараткан ырлары жыйнакталып, топтолуп,
”Автопортрет” деген ыр берметтерин тщзгён” - деп белгилейт (“Кыргыз Туусу”, 2010-ж, 19октябрь, № 80.). Бул лирикалык китеп кыйла изденщщнщн, эргщщнщн жана бир топ эмгектин
жемиши экенин андагы дурус лирикалык тщрмёктёр ырастап турат. Мисалга алсак,
Жазарымда толкуп жаткан деъизди,
Деъиз болуп кеъ дщйнёгё алкыймын,
Деъиз менен акын жаны эгизби,
Денем кёлкщп, мейкиндикте калкыймын.
(Э. Турсунов. Автопортрет. -Б., 2004.

Жазарымда. 30-б.)

Бул жыйнак жёнщндё эъ биринчилерден болуп ёз баасын берген сынчы К. Эдилбаев
тёмёнкщлёрдщ жазат: “Ырасында эле, кёпчщлщк ырларында акындын ой-сезими, дщйнё
кабылдоосу, алардын туюнтуу ыкмалары сщрёттёп жаткан предметинин табиятына жараша тщркщн
ийкемге келе калат, адам турмушундагы кайгылуу кёрщнщштёргё, орду толбос ёксщктёргё чындап
жанын оорутат, кудурети жетишинче жектейт, кокус кубаныч менен шаттыкка бёлёнгён учурду
кездештирсе, ёз терисине сыйбай сщйщнёт, аны тезирээк бирёёнё айтууга, даъазалоого шашат.
”Автопортрет” жыйнагындагы айрым ырлардын песнялык белгилерге ээ болуп турушу да ушундан”.
(К.Эдилбаев, 1981: 61).
Акын ёзщ алдас уруп ёткён кщндёрщ, аккан суулары жёнщндё кийинки бир лирикалык
ырында мындайча ой жщгщртёт:
Жылдар изин сууга жазып ал дайра,
Жылма жылып агып барат капкайда,
Баскан жолдо ташып кайра тартылып,
Баарын кёрёт эмне жазса маъдайга.
(Ташып кайра тартылат. 33-б.)
Кыргыз тили жана адабияты 23/2013
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Жашоо деген бир кылка, бир нукта ётпёёсщ табигый иш. Адамдар баштарынан кщн менен
тщндщ, жай менен кышты кечирген сымал, узун - кыска ёмщр сапарында далай окуялардын кщбёсщ
болорун, ошолор гана адамдын жашоо мщмкщнчщлщгщн кеъейтип турарын эскертип жатат.
Акындын чыгармачылык кудуретине, дщйнёгё кёз карашына, фантазиясына жараша
окурмандын ой толгоосун козгоп, аъ-сезимине бщлщк салат. Алардын темпераменти, эмоциясы, ой
дщрмётщ, жщрёк толкуну сыртын тээп тургандыктан, чыгармаларында ар качан жаштыктын
белгилери сакталып турат.
Акындын поэзиясынын мындай ёзгёчёлщгщн Т.Орокчиев таасын байкап: “Эрнис
Турсуновдун акындык бётёнчщлщгщ - ёмщр, ёлщм, бакыт, кайгы-муъ, адам, жашоо, убакыт,
табийгат, махабат тууралуу жазылган сонеттеринде жана балладаларында байкалды. Мейли,
скрипка же кылкыяк сыбызгытсын, ак чыныны же таш кщзгщнщ ырдасын, Ысык-Кёл же
Кёкёмерен сыяктуу жер кереметин кщщгё салсын, баары бир алардын ар бирин ёмщр менен,
жылдар менен органикалуу байланышта карайт. Алардын башкы каарманы - ёзщ. Алган багыт,
обьект: адамдар, жылдар,”- деп жазат. (“Ысык-Кёл правдасы”, 1985-ж, 24-август.) Ырасында эле,
буларды автор бири-бири менен карым-катышта сщрёттёйт:
Кайрылып сен артыъа акпагандай,
Мен дагы келбесиме кете берем.
(Кёкёмерен, 333-б.)
Ырда Кёкёмерен – жён гана агып жаткан дайра эмес. Акын сщрёттёгёндёй, Кёкёмерен
кайра арт жагына акпай турган, кайткыс ёмщр! Ошондуктан акын: ”мен дагы келбесиме кете
берем” деп ырдан кыскача жыйынтык чыгаруу менен жаратылыштын, ёмщрдщн
тщбёлщктщщлщгщнён кабар берет.
Акындык чеберчилигин ачып кёрсёткён, окурмандын ой-сезимине бщлщк салган мындай
ырлар Э.Турсуновдо арбын.
Жаратылыш, алгыъ келсе, баарын ал,
Жаштыгымды, байлыгымды, щйщмдщ.
Бирок менин ким экеним таанып ал,
бир сураарым, калтырып кой сщйщщмдщ.
(Ким экеним таанып ал, 72-б.)
Э.Турсуновдун лирикаларындагы дагы бир касиет - ал изденщщгё жана жаъы формага ёзгёчё
маани бергендигинде. Башкача айтканда, улам жаъы жыйнагын (“Автопортет”) изденип
жараткандыгында. Кээ бир ырлары поэзияда тщбёлщктщщ ырдалган, ырдала берчщ темалардан
болсо да, алардын табиятын жеткире тщшщнгён акын турмуштагы кандай кана кёрщнщштщ
албасын, ёзщнчё ой жщгщртщп, ёзщнчё толгонууга умтулат. ”Автопортрет” жыйнагындагы ар бир
чыгарма, мейли ал сегиз саптан, алты саптан, тёрт саптан турабы, мейли поэма, баллада, ода,
реквием, сонет болобу, сыдыргыга салгандай, поэзиянын эъ зарыл атрибуттары менен
шёкёттёлгён.
“Автопортрет” жыйнагы - ёзщнщн бщтщндёй туруш-турпаты менен дщйнёнщн, жашоонун,
улуу турмуштун сулуулугун даъазалаган, дщйнёнщн нукура сулуулугун сёз менен сщрёткё
тщшщргён, болгондо да сулуулук нурунан жаралгандай тунук лирикадан турган китеп. Акын
кадимки реалдуу аялдын образын кёктён тщшщп келгендей Афродитага, Шекспирдин кыялынан
жаралган Клеопатрага, жер жщзщнщн не бир кёркём дастаны теъ келбеген Нефертитиге, асмандагы
Чолпон сыяктуу жаркыраган Татьянага, мээрман асылкеч, бардыгынан улук Каныкейге, бирде
нур, бирде шоокум Айчщрёккё, накта айтканда, аялзаттын дщйнёдёгщ идеалдардын деъгээлине
кётёрщп сщрёттёйт.
Кыргыз тили жана адабияты 23/2013
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Мен турамын жете албай же кете албай.
Анткени, сен Аялсыъ,
Бщт ааламды кучактоого даярсыъ,
Азыр мага мына минтип келесиъ:
Алып келет Нефертити элесин.
Аркар эмес, жейрен эмес,
Арфа кщщнщн абазындай басканы.
Жетер бекен Нефертити кёркщнё,
Жер жщзщнщн не бир кёркём дастаны!
( Аял жёнщндё баян, 309-б.)
Аялдын сулуулугу анын ички-тышкы дщйнёсщнщн шайкеш келиши менен, асылкеч,
жароокер, боорукер, жайдары сапаттардын табигый айкалышы менен, ай-чырайлуу ачык
маанайына сыйда сымбаты тёп келиши менен бааланат. Асылкечтин келберсиген келбетинен
аруулук аъкып, махабат лаззаты уруп турса, кёптщ кёргён кёзёлдщ да ёзщнё тартып, кёз жоосун
сыйкырлап, арбап алат. Кыргыз элинин улуттук маданиятына таандык, чолпондой балбылдаган
Таттыбщбщ Турсунбаева жёнщндё акын кёп жазды. Бир боорундай боор толгоп сщйщп жазды, анын
орошон таланты ёзщ менен кошо ачылбай, эрте кеткенине сыздап кщйщп жазды.
Бийиктен бизди карай кщлщмсщрёп,
Бир келип, бир кеттиъ ээ, жылдыз ёъдщщ
Тартылып кала берет сщйкщм сщрёт,
Талантын, тамшандырып кыргыз элди.
Билгенге жылдыз ёлдщ,
Билбеген пенделерге ”бир кыз ёлдщ”
(Таттыбщбщ, 342-б.)
Ар кандай эле ёсщп-ёнщгщштёгщ, айрыкча, поэзиядагы жаъы ийгилик жеъил аткарууга,
жщзёгё ашырууга келгенде аябай оор. Аны дароо байкап билщщ да кыйын. Андыктан эчен-эчен
ачылыштар ёз убагында баркалбай, алардын авторлору “акылдан азап” чегип, же кёндщм жолдон
тетири кеткен терсаяк сыяктанып кёрщнгёнщ жёнщндё кёп эле кабарлар бар. Э.Турсунов да ошол
мезгилде башка аты чыгып калган акындардай мыкты чыгармаларды жазса да, сынчы
К.Асаналиев белгилеп кеткендей, чындап эле аты кёмщскёдё калып же болбосо таланттуу
жазылган ырларынын адресине катуу сындарды гана угуп келген. Акын ошол мезгилдеги ага
каршы чыккан адамдар жёнщндё ушуга чейин эч жерде сёз кылбаса да, айрым ырларында
окурманы менен сырдашып бугун чыгарып алат.
Аламанда тулпар минип канатчан,
Ат салышып алдыга ётщп бараткам.
Кимдир – бирёё тосуп туруп алдыман,
Атты чапты. Сууга тщштщм шар аккан.
Кыргыз тили жана адабияты 23/2013
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Алдыга ёттщ артымдагы жигиттер,
А мен болдум душманыма кириптер.
Тулпар минип бир учалбай асманга,
Туура сууда таш кучактап жатканда...
( Аламанда, 73-б.)
“Мезгил – тараза” дегендей, акыры ошол учурда катуу сынга учураган ырлары азыркы
мезгилде миъдеген ёз окурманын тапты десек жаъылышпайбыз.
Чын акынды ыргытсаъ да дайрага,
Чыгып келет ташкын болуп кайра да,
Сыйкырынан Кёкётеъир даарыган,
Сырга канат, ырга канат айлана.

Калп акынды чыгарсаъ да аскага,
Караан болуп ал кёрщнёр аз гана,
Аласалып ыйык Парнас тоосунан,
Ал айланат акынга эмес, башкага.

Мен тщшщнбёйм, туулгандар канатсыз
Мейкиндерге кантип учат талантсыз?
(Парнас тоосу, 149-б.)

Изденщщ акындын ой-толгоосунан гана кёрщнбёстён, аларга тщрлёрдщ, боекторду таба
билгендиктен да кёрщнёт. Э.Турсуновдун кёптёгён ырларынан чыныгы поэзиянын кёзгё кёрщнщп,
кулакка угулуп, даамы искелип турган кёёнёргщс жалындуу илебин сезебиз.
Азыр сейрек учуроочу бул ыр жыйнактын мыкты болушу андагы ырлардын улам ёёрчщп,
улам чыъалып отурушунда. Аз жазса да саз жазган акындын касиети мына ушунда.
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