
2. Элдик оозеки чыгармачылыкты илимий изилдее иш теринин аталган эки элдеги ж алпы  
тем атикалы к пландары  кецейтилип каралуусу, терецдетилиш и учурда маанилYY;

3. Ж аш  окумуш тууларга илимий экспедицияларга чыгууга, илимий иш сапарларга, эл 
аралы к конференцияларга барууга ш арт тYЗYЛcе илимий иш тердин сапаты кескин жогору- 
лаш ы на еб ел ге  тYЗYлмек.
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КУ Т ТYШ YНYГY К Ы Р Г Ы ЗД Ы Н  М Е Н ТА Л Д Ы К -Т И Л Д И К  Д Y Й Н e C Y P G T Y ^ G

ИзилдввнYн предметы катары кыргыздын когнитивдик тилдик дYйнв CYрвтYHYн элементы бол- 
гон кут концепти каралды. ИзилдввнYн максаты болуп кут свЗYHYн семантикасын, менталдык-тилдик 
касиеттерин, мазмундук тYрлврYн жана катмарларын бир бYтYндYк катары талдап чыгуу саналат. 
Макалада салыштыруу, сыпаттоо, анализ, жалпылоо методдору колдонулду ИзилдввнYн ЖYPYшYндв 
бир нече жацы натыйжалар алынды. Кут свЗYHYн негизги жана туунду, реалдуу жана ирреалдуу, тYЗ 
жана втмв, денотативдик жана коннотативдик, нейтралдуу жана экспрессивдуу маанилери анык- 
талды, бул маанилер кыргыздын улуттук менталдуулугунун зарыл тYЗYYЧYлврY катары мYнвздвлдY, 
мында сакралдык-мифтик семанын YствмдYк кылышы кврсвтYлдY, концепттин когнитивдик-семан- 
тикалык мазмуну тYркологиянын алкагында каралды. Бул жоболор теолингвистика, лингвокогнито- 
логия, этимология, лексикография учун баалуу. Келтирилген фактылар кыргыз тилин YйрвнYYЧYлвр 
YЧYн да зарыл материал боло алат. Бул изилдвв кыргыздын когнитивдик-тилдик дYйнв CYрвтYн кенен 
жана ар тараптан сыпаттоого мYмкYнчYЛYк ачат.

Негизги свздвр: теолингвистика; Кудай; семасиология; концепт; тYШYHYк; менталитет; 
сакралдык маани; этикеттик маани.

П О Н Я Т И Е  КУТ В К Ы Р Г Ы ЗС К О Й  М Е Н Т А Л Ь Н О -Я ЗЫ К О В О Й  К А РТИ Н Е МИРА

В качестве предмета исследования выбран концепт кут, являющийся элементом кыргызской 
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ментально-языковой картины мира. Статья ставит своей целью проанализировать семантику, ког
нитивно-языковые свойства, содержательные типы и слои данного концепта как целостное единство. 
В работе используются методы сравнения, описания, анализа и обобщения. В процессе исследования 
получены некоторые новые научные результаты. Определены первичные и производные, реальные и 
ирреальные, прямые и переносные, денотативные и коннотативные, нейтральные и экспрессивные 
значения лексемы кут, которые вместе составляют важный компонент кыргызской этнической мен
тальности. Показана преобладающая роль сакрально-мифической семы в этой системе значений. 
Когнитивно-семантическое содержание концепта рассматривается в контексте тюркологии. Эти 
положения необходимы для теолингвистики, лингвокогнитологии, этимологии и лексикографии. Со
ответствующие факты могут быть полезными для преподавания кыргызского языка в иноязычной 
аудитории. Данное исследование открывает возможность для широкого и всестороннего описания 
кыргызской когнитивно-языковой картины мира.

Ключевые слова: теолингвистика; Бог; семиотика; концепт; понятие; менталитет; сакраль
ный смысл; этикет.

TH E C O N C E PT KUT IN TH E K Y RG Y Z M EN TA L-LIN G U ISTIC  P IC T U R E  O F TH E
W O RLD

The concept kut, which is an element o f the Kyrgyz mental-linguistic picture o f the world, was chosen as 
the subject ofresearch. The article aims to analyze the semantics, linguistic properties, content types and layers 
o f this concept as an integral unity. It uses methods o f comparison, description, analysis and generalization. 
In the process o f research, some new scientific results were obtained. Primary and derivative, real and irreal, 
direct and figurative, denotative and connotative, neutral and expressive meanings o f the lexeme kut, which 
together form an important component o f  the Kyrgyz ethnic mentality, are determined. The predominant 
role o f the sacral-mythical seme in this system o f meanings is shown. The cognitive-semantic content o f  the 
concept is considered in the context o f  Turkic studies. These provisions are necessary for theolinguistics, 
linguocognitology, etymology and lexicography. Relevant facts can be useful for teaching the Kyrgyz language 
to a foreign language audience. This study opens up an opportunity for a broad and comprehensive description 
o f the Kyrgyz cognitive-linguistic picture o f the world.

Key words: the olinguistics; God; semiotics; concept; notion; mentality; sacred meaning; etiquette.

Кириш уу . М акала теолингвистика менен лингвопарем иологияны н алкагы нда даяр- 
далды. А нын тем асы н тандоого кеп теген  факторлор себеп болду: а) кыргыз тил илиминде 
теологиялы к лексика менен паремияларды н каралбай жаткандыгы; б) кут ce3YHYH ментал- 
ды к-сем антикалы к касиеттеринин изилденбей келиши; в) кут TYШYHYГYHYH этностук когни- 
тивдик-тилдик дYЙнe CYpeтYндeгY ордунун аны ктала электиги -  аталган маселеге кайрылуу- 
нун негизги жYЙeeлepY.

Теологиялык концепттердин репрезентативдери ете  эле кеп. А ларды  каттоо, топтош ту- 
руу, когнитивдик-тилдик аспектте талдап чыгуу кы йла кYчтY, убакы тты  талап кылат.

Лингвокогнитивдик е ^ т т е  биз теолексиканы н бир нече топторун карасак болмок. Бу- 
ларга: 1) дин субъектилеринин аттары: пайгамбар, молдо, эшен, сопу, даватчы, азанчы...; 2) 
диний ритуалдарды н номинанттары: намаз, орозо, жаназа, ажылык, умра...; 3) ыйык жерлер, 
мейкиндиктер: Мекке, Медина, мечит, мазар, жайкана (мурзе), бу (жалган) дуйне, о (ти- 
гил) дуйне, бейиш,жаннат, тозок...; 4) аракеттер: табынуу, сыйынуу, ыйык тутуу, келме кел- 
тируу, бата беруу, даарат алуу, курмандык беруу, зекет беруу, зыярат кылуу ж.б.у.с. ки- 
р ет . Бул сездер мусулманчылыкка гана тиешелYY. Баш ка диндердин тилдик материалдары на 
кайры лган жокпуз. Биз тем ен д е  изилдее объектисин тары раак эле алып, кут ceзYHYн кыргыз 
тилинин провербиалды к мейкиндигиндеги ордун, когнитивдик-тилдик кызматын кepгeзYYгe 
аракет жасайбыз.

Темага тYЗдeн-тYЗ киpишYYДeн алдын элиБиздин эзелки менталитетине, ДYЙнe тааны - 
мына, иш енимдерине бир аз кайрылабыз. Элдик мурунку кез караш  эпосто кенен берилген.“- 
М анас” эпосунда элдин исламга чейинки диний тYШYHYктepY, мусулманчылыкка чейинки 
сыйынуулары ж ана иш енимдери, тотемизмдин элем енттери чагылдырылган. А та-бабалардын 
арбактарына, эски дарактарга, YЦKYpлepгe, KYнгe, Айга, отко, сууга, ш амалга сыйынуу, жа- 
ны барларды н пирлерин тааны п билYY (Камбар-Ата, Чолпон-А та, Ойсул-Ата, Кайберен ж ана 
баш ка) кы ргы здарды н м енталды к ац-сезим инде ислам динине чейинки тYШYHYктepдYн ушул
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KYHre чейин сакталып калгандыгы айгинелейт.
Кыргыз этикетинде, улуттук eкYлдepYHYн пикир алмашуусунда кецири колдонулган Кут 

болсун, Куттуу Yйдвн кур чыкпа/ чыкпайт, Кут консун деген сыяктуу к аси еп уу тилек сездер  
да кутка Болгон сыйынуу, анын касиетине бекем ишeнYYДeн келип чыккан. Куту бар адам, 
YЙ-бYлe аны аздектеп сактап, куттун касиетин кетирбееге, eздepYн аруу, таза алып жYPYYгe 
аракеттенип жYPYшкeн. Кут кармоо, кут тутунуу ар бир YЙ-бYлeнYн эц чоц купуялыгы, ку- 
пуя сыры Болгон, кут ашкереленип калса, же “куттуу” адам же YЙ-бYлe кандайдыр бир жаман 
иштерди кылса кут кубулат, кут касиетин жоёт деген ишеним Болгон. Кут тууралуу айтылган 
кыргыз мифтери, уламыштары абдан кеп болуп, кут чыныгы реалдуу зат эмес, наристе эле- 
стетип чыгарган рухий азык, рухий топук катары эсептелет. Биз бул жерге кут ceзYHYн сакрал- 
дык-мифтик, этнопсихологиялык мааниси жeнYндe сез кылдык.

Кут тYШYHYГY ар тYPДYY булактарда учурайт. А нын маани-мацызы, этностун менталите- 
тинде туруктуу мYнeзгe eтYп калган мазмуну провербиалдык мейкиндикте кенен чечмеленет, 
лексикографиялык, энциклопедиялык, этнографиялык эмгектерде ар тараптан тYШYндYPYлeт.

Материалдар жана методдор. Макаланын материалдары ceздYктepдeн, CYЙлeшYY кеби- 
нен, керкем адабияттардан, макал-лакаптардын жыйнактарынан, прессадан алынды. Буларды 
изилдее семантикалык талдоо, контексттик анализ, салыштырып сыпаттоо, жалпылоо метод- 
дорунун жардамы менен жYpгYЗYЛДY.

Кут лексемасынын ceздYктepдeгY маанилик аныктамалары окшош, бирок саны, сапаты 
ар тYPДYY. Мисалы, “Кыргыз тилинин тYШYндYpмe ceздYГYндe” ал ceздYн семалары Y4 пункт- 
та берилсе [1], К.К. Ю дахин аларды алты тYpгe белет [2]. Ошентип, кут ceзY кыргыз тилинде 
полисемиялык лексема катары белгиленет. А нын маанилерин сыпаттап бepYYгe болот.

1. YйдYн тYндYГYнeн коломтого тYшкeн жана аны алган кишиге бакыт-таалай, тYбeлYк 
жыргалчылык 6epYY4Y кочкул кызыл тYCтeгY кичинекей килкилдек зат (элдик ишеним боюнча 
мындай нерсени кYнeecY жок, таза жYpгeн киши гана алып, анын колуна тиер замат катып 
алууга тийиш; эгерде ниети бузук, кYнeeкep адам алса, ал тезекке айланып, кубулуп кетет) кут
тун мындай CYpeттeлYШY Манастын же Чынгызхандын терелгенде муштумуна уюган канды 
уучтай тYшкeнYнe окшошуп кетет. Мисалдар: Чын касиет кут тYШYп, чыктыц окшойт жо- 
луман (фольк.); Кээ бир кудай CYйгвн YйдYн твбвCYнвн кут тYШвт ( “Ала-Тоо”). Аксакалдар 
бата бергенде да кут ceзY кошо айтылган: Тацыц азандуу, очогуц казандуу болсун. ТYндYгYЦдвн 
кут куюлсун, дасторконуца бут жыйылсын! Оомийин!

2. Адамды жана малды коргоочу тумар (адамдын калай же коргошундан жасалып, кек 
жана кызыл чYПYpeк кийгизилген ceлeкeтY, айкелчеси; кутту тунук сууга жууп, анын суусун  
малга-жанга сепкен)

3. Кудайча, калмактардын кичинекей буту (идиол); кудайдын кичинекей CYpeтY, элеси: 
Кутун салып койнуна, мылтыгын салып мойнуна (фольк.);

4. Жашоого дем берген кYч, рух, жан дYЙнe: кутум учту; кутун учур; Атын атаса куту 
CYйYнвт, куту CYйYнсв киши CYйYнвт; Жакшыга жут жок, жаманга кут жок; Бак бир ке- 
лет, кут бир конот. Ал эми кутуруу “айнуу, бузулуу, чээнден чыгуу, кыйынсуу” свЗY кут ур (ду) 
“рух (арбак) ур (ду)” сез айкашынан келип чыгышы ыктымал.

5. Бакыт, таалай, жыргалчылык, береке: Кыз, жигит куруп селкинчек, Кут кетпесин 
элицден ^ металиев). YWкелин/куда... кут болсун “бактылуу, таалайлуу болсун, буюрсун” деп 
куттуктоо, тилек, алкыш маанисинде айтылуучу сез. Сапарыцар кут болсун, Жапар балам! 
(Бекенбаев). Таалай жолуц кут болсун! (Аалы). -  О, садагац Мендирман, Кут болсун Каныш 
взуцв! (“М ендирман”); куту учуу “YpeЙY учуу, аябай коркуу”, куту качуу “жYдee, азып-тозуу, 
жакырлануу, жапаа чегуу”; конок -  кут “конок -  жакшылык (жышааны)”; конок бир консокут, 
эки консо жут; келишиц кут болсун! кадамыцыз кут болсун! сапарыцар кут болсун! жолугуш- 
каныцар кут болуп, жолуцар жарык болсун! (сапарга, жолго чыгуучуларга берилген бата); ко- 
нуш кутболсун! айткандарыц кут болсун! куту качып калды; куту кетти; элдин куту колдоп, 
бийик даражага жеттиц; Аккула сизге кут болсун! (фольк. “ат эми сиздики” деген мааниде); 
Сарала мага кут болсун! (фольк.); кут кутквн кун; кудай кут кылсын! Демек, кыргыздын 
менталдуулугунда, этикетинде, башкалар менен мамилени, карым-катнашты ж ен дееде кут-
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туктоо салты ете чоц мааниге ээ.
К ут  туш унугу хандардын, кагандардын Бийлигин легитимдештируу ж ерелгесунде да 

колдонулуп келген. Башкаруучу топтор кут т у  “менчиктештирип” алышкан, алар ездерун А с- 
ман менен Жердин ортосундагы ортомчу катары сезишип, бардык адамдар жана тируу жандар 
учун бакыттын булагы сыяктуу эсептешкен. Аларды кайсы бир аймакка жасаган сапарынан 
кийин ал жерде тереттун, тушумдуулуктун саны жогорулаган деп ак сарайдын жасакер-ко- 
шоматчылары маалыматтарды да таратып турушкан. Эгер бирееге Асмандан кут келбесе, ага 
Жерден кы б  деп аталган “ырыскы-береке” келип турган. Каганат мезгилинде турктер Асман
дан келген “ырыскы-берекеге” (кут) талаптанышса, ал эми кыргыздар Жерден чыккан “ыры
скы-берекеге” (кыб) талаптанышкан. Кыргыздагы кыпчак уруусунун аты ушул кы б  сезу  менен 
байланышкан болушу мумкун.

6. “Куттуу” деген мааниде: т а ксы р  каны м  а м а н бы ?  а лт ы н  т а гы ц ы з кут болсун! (фольк.); 
ж о р уга н  тYШYм кут болсун!

7. К ут  “Алтын Казык” маанисинде: К ут  (Кут  Ж ы лд ы з)  “Алтын Казык жылдызы”, К ут  
ж ы лд ы зы  бет  а лы п  (фольк.); кут  сезу  араб тилинде да ушул эле мааниде; арабча кут бе  “тун- 
дук (туштуктун каршысы)”; А лт ы н  К а з ы к /К у т п а  ж ы лды зы .

8. Тундук (тагыраак: кут  ж а к  же кут  т арап): К у н  Ж Y P Yш т в коосу бар, кут жагында 
к в л Y  бар  (фольк.); Э ки  квЗYн ирм ебей  кутба тарапты карап  кад алат  (К. Жантешев). Мында 
- “тундук жак” .

Ошентип, кыргызча кут  сезу  ой-тил казынабызда “бутактуу” маанилерди туюнтуучу за
рыл когнитивдик-лексикалык элемент катары кызмат кылып жатат.

К ут  сезу байыркы турк эстеликтеринде да учурайт. Анда ал кеп мааниге ээ болуп, поли- 
семиялык лексема катары колдонулат. Айрым мисалдарды келтирели [3].

1. Рух, жан, жашоо деми/кучу: м е н  сец а  баш ум ны , кут ум ны  б ера  м е н  “М ен сага башым- 
ды, жанымды берем” .

2. Элемент, тузум: гр а хы  саны чар  ол куты сув  “А нын планетасы (ээси) -  Сатурн; анын 
тузуму - суу”.

3. Бакыт, жакшылык, жыргал; ийгилик, оц келгендик, бактылуу тагдыр, улуш: т ебрат Y к  
саю у кут келир  “бардык ишицде ийгилик келет”; коркм а  т ем иш  кут б ергай  мен темиш “Кор- 
кпо” -  деди,“Бакыт берем” -  деди.

4. Татыктуулук, улуктук, улуулук: каган  куты т а п д ы  эр и нч  “Кандын улуктугун сый- 
лашпады”.

5. Чыныгы, ыйык жыргалда болуу: ол ном уг эш и т и п  а лк у  н и зва н и ла р ы г т а р ка р ы п  ар -  
ха н т  кутыца т егд ы  “А л ошол окууну угуп, кызуучулугун басып, ыйык жыргалга жетти”.

6. Дериваттары, туунду формалары:
1) жашоо кучуне ээ, жашоо демин беруучу (адъектив): Y грица  кутлуг а д гы р  м е н  “уй- 

уруце куттуу айгырмын”;
2) элементтуу, тузумдуу: т о п р а к  кутлуг т о ц уз к ун  ол “бул жер тузуму (элементи) доцуз 

куну”;
3) бактылуу, бакыт берчу, ийгиликтуу, оцтойлуу: кы ш ка  эт ин, келса  калы  кутлуг йай  

“кышка камын, бакыт берчу жай келсе”;
4) бактылуу (адам): кутлугка ко ш а  я га р  “бактылууга кошо (эки эсе) жагат”;
5) ыйык, мол: кутлуг ор ун ла р  “ыйык орундар” ж.б.
Башка тектеш тилдерде да кут  сезу учурайт: алт. кут  “туйулдук (жатындагы), жашоо 

деми/кучу; рух, жан”, туркче кут  “бакыт, жакшылык, жакшы жышаан”, чув. кат /хат  “рух, 
жан; бакыт; тыкандык, тазалык, сулуулук, кооздук; пайда, киреше” ж.б. (карацыз: монг. кут уг  
“бакыт, ыйыктык”, маньч. хут у  “арбак, рух”, эвенк. кут у  “бакыт”, кор. кут  “сыйкыр, сыйкыр- 
лык” ж.б.) [4].

Бул сездун таркоо ареалы, демек, ете эле кенен. А л сез буткул алтай лингвоэтномаданий 
мейкиндигинде учурайт.

Азыркы казак тилине кайрылып, анда бул сездун турдуу маанилерге ээ экендигин байко- 
ого болот. Бул тилде ал “бакыт, жыргал, байлык, молчулук, кециричилик, бак-деелет, ырыс-ке-
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шик, YЛYш; TYЙYЛДYK, башат, жашоо кYЧY/деми” семаларын бере алат [3]. Кут свзу  казактын 
паремияларында да кеп кездешет: Кут тврден кирсе, жут эшиктен шыгады “Кут терден 
кирсе, жут эшиктен чыгат”. Татаал CYЙлемдYн эки белYГY карама-каршы мааниде. Аны тYЗ- 
ген сездер дагы -  антонимдер: кут -  жут, т вр -  эшик, кир- - чык- (кирет - чыгат): Казакча 
кутпан айгыр идиомасын “уруктандыруучу айгыр, байытуучу” деп тYШYHYYге болот. А л эми 
бауры кутсыз “боору кутсуз (сезме-сез), туубас, теребес, куу жатын” идиомасында да кут  
cезYндегY “тYЙYЛДYк, тYЙYЛДYк жаратуучу, тукум кармоочу” маанилеринин эпкинин кеpYYге 
болот.

Байыркы тYpк тилдериндегидей эле адъективдик формадагы кутты, кутсыз казакча 
cездеpY макалдын ичинде “кутка ээ (киши)”, “куту жок (киши)” маанилеринде колдонушат: 
Кутты конак келсе, кой егиз табады, кутсыз конак келсе, койга каскыр шабады “Куттуу ко
нок келсе, кой эгиз табат, кутсуз конок келсе, койго карышкыр чабат”. Бул эки тилдеги бирдей 
накыл кеп. Мындагы негизги ой эки анжы мааниде колдонулат: куту бар конок жакшылык, 
CYЙYHYч алып келет, куту жок конок кырсык, чыгым алып келет. Бул элдик ишеним-жоромол.

Ушундай эле маанилер алтай тилиндеги кут cезYне да таандык: куту чыкты “жаны чы- 
кты, коркуп кетти”, куту учт у “YpеЙY учту”, кутын алды  “YpеЙYн учурду, коркутту” ж.б. [4].

Кут -  ыйык тYШYHYк. А л жалгыз бир адам Y4YH да, бYTYндей эл Y4YH да, адамзат Y4YH 
да кандайдыр бир оцтойлуулукту, ыцгайлуулукту жаратат, табиятка да, жаныбарлар жана 
еcYмдYктеp ДYЙнеcYне да шарт тYЗYп берет. Бул тYШYHYк кечмендеpдYн ой жYГYpтYYCYHYн 
езгече бир башкача типке ээ экендигин кеpcетYп турат, мында адам курчап турган чейpенYн 
бир белYГY болуп саналат, жер системасынын бYTYндYГYн туюнтат. Ошол эле учурда башка 
маданияттарда, мисалы европоцентристтик кез караштарда, моралдуулук, нравалуулук неги- 
зинен адамдар ортосундагы мамилелерде кармалып турат.

Адамдын мындай моралдык сапаттарын жана этикасын табияттын жардамы менен кол- 
доо абдан маанилYY чечим болуп саналат. ИшенYYге же ишенбей коюуга MYMKYH Болгон Ку- 
дайдан жана динден айырмаланып, курчап турган чейpенYн системасынын буга кирген адам 
менен бYTYндYГYн ацдап тYШYHYY туура аракет кылганга MYMKYHДYK берет. Кут -  бул адам 
аралык гана мамиле эмес, адамдардын табият менен да Болгон биримдиги, тилектештиги. 
Ата-бабаларыбыз кечмендYктY, кечмен турмушту Ааламдын бир тарабы, бир эпкини катары, 
адам менен табияттын толкундарынын жана ритмдеринин дал келYYCY, адам менен табияттын 
биргелешкен жаралуусу катары карашкан [5]. Кыргыз менталитетинин бул элементтери про- 
вербиалдык мейкиндикте кенен репрезентацияланат [6-8]. Айрым мисалдарга кайрылалы.

Кут урсун (“Ылайым жараткан / жакшылык урсун / елтYpcYн” маанисин берген каргыш) 
фразеологизми -  кыргыз элинин ете жаман, ашкан душманына берген каргыш cездеpYHYн бири. 
Аталган фразеологизм кийинчерээк редукцияланып, кутуруу деген татаал сезге айланып кеткен. 
Карагыла: Канча бут кирсе, ошончо кут кирет. Кыргыз тилинде бут “жасалма кудай, CYpет” 
жана бут “дене белYГY” омонимдер болуп саналат. Биринчи сез кут cезY менен маанилеш, биз- 
дин ата-бабалар буддизмге тиешеси болгондугун же калмактар, монголдор жана ушул диндин 
башка салттуу екYлдеpY менен тыгыз байланышты кармап келгендигин кYбелендYpет [5].

Кут т уш уу  -  бул Алла Тааланын амири менен асмандан ырыс-таалай катары жорула 
турган, кезге кеpYнген сырдуу оц жышаана. А л тоголоктошкон курттай, же уюган жуураттай, 
же жуурулган камырдай агыш тYCте келип, айрым адамдарга гана ^pYHreH. Анын кут эке- 
нин билбей, ордунан козгоп, же ^6Y n, силкип жууп, тепсеп коюу аркылуу ал жерден кутту 
качырып жибеpYYге болот дешкен. Куту качты учкул cезY “бакыт-таалайды колдон учуруу” 
дегенди тYШYндYpет [5]: Бак бир келет, кут бир конот; Бак карабай, Кыдыр да даарыбайт; 
Бакыт-кут -  взгврулмв, учса -  конбойт; Кут бир келет -  бакпасац, кетип калат, Бак бир ко
нот -  уйлвсвц, вчуп калат; Бактылууну Бак карайт да, Кыдыр даарыйт; Куттуу уйдвн кур 
чыкпа; Баатыр -  орток, кут -  ж алгыз. Бул накыл сездерде кыргыз менталдуулугунун сырдуу 
^ч тер ге , ыйык заттарга езгече мамиле кылуусун, аларга ишенYYCYн, алардан дем, кудурет 
алып туруусун анын улуттук бетенчелYГY катары баалоого арзыйт.

Кыргыз менталитетинде, деги эле эл арасында кут аялдар менен символдошуп, макал-ла- 
каптарда аял жана кут cездеpY бир CYЙлемдYн ичинде чогуу, ырыскы-молчулукту билдирген,
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бак-таалайды  алып жYpгeн берекенин аталы ш тары  катары абдан арбын кездешет. М исалы , 
Аял -  аркандалуу кут, эркек -  ээр-токумдуу ат; Аял -  уйдун куту, эркектин буту; Ж акшы  
катын -  уйдун куту, жаман катын -  уйдун жуту; Ж акшы ургаачынын колунда куту, кой- 
нунда ырысы толо; Ж аман катын кутуцду курутат, жаман чыккан бала вм ур соолутат; 
Кудагыйдын куту бар,куйругунда жыты бар; Катыны влгвн адамдын куту кетет уйунвн, 
куну кетет т врунвн; Келин келгенде кут алып келет, же жут алып келет  ж.б. Булардын 
баары нда аялзатына жогорку баа берилип, бакы т-таалай, береке, ырыс-кеш ик, кециричилик, 
молчулук, ы нтымакчылык анын YЙдeгY ролу менен, YЙ-бYлeдeгY кызматы менен тYЗдeн-тYЗ 
байланыш тырылат.

А .А кматалиев кут жeнYндe: “Кут -  табиятты н бир табы ш мактуу белгиси. Кудай-таала- 
ны н ш ыбагасы. О ш ондуктан мыкты нерселерди ошого символдош турабыз. М исалы , “А л -  
ошол YЙДYн куту” , “А л ж ерден кут качты” -  деп ж азат [9]. К ы ргы з тары хы  менен маданиятын 
илимий денгээлде изилдей баш таган алгачкы окумуш туулар Ч. Валиханов, С .М .Абрамзон, 
В .В .Бартольд, А .Н .Бернш там  ж.б. окумуш туулар адегенде улуттук м аданиятты н сырткы фор- 
масын: меймандостук, кец пейилдик, улууну урматтоо сыяктуу сапаттарды кepYШYп, алар 
ачык байкалган сы рткы  бeтeнчeлY ктepгe к е ^ л  бeлгeнY байкалат: “М ейм андостук ар бир кы- 
ргы зды н ыйы к милдетин болуп саналат... Бул эл -  езYHYн ак ниеттYYЛYГY, чы нчы лды гы  менен 
айы рмаланган Орто А зия кечм ен  элдеринин ичинде езгеч е  кубандырган кубулуш” [10]. А .А к- 
маталиевдиною  бою нча, кыргыздар кут тYШYHYГYHYн алкагы на конокту, карыяны, баланы, сез 
теpеcY болгон ырды аздектеенY, берекенин, молчулук-кененчиликтин, токчулуктун символу 
болгон казан-аякты, жеке чарбасы ндагы  малы н да кошкон ж ана аларды ез макал-лакаптарын- 
да чагы лды ры п кеткен: А. YйдYн чоцу -  жут, казандын чоцу -  кут; Б. Ж акшы келсе -  кут, 
жаман келсе -  жут; В. Ж акш ыга жут жок, ж аманга кут жок; Ж аман тууган элге жут, 
жаман уул элге жут; Г. Карыялар уйдв -  кут, кара бороон болсо -  жут; Д. Ж елге жел ко- 
шулса -  жут, элге эл кошулса -  кут; Е. Конок -  уйдун куту; Ж. Куттуу конок келсе, кой эгиз 
табат, кутсуз конок келсе, койго карышкыр чабат; 3. Yйгв бут кирсе -  кут кирет; И. Yйгв 
канча бут кирсе, кут ошончо; К. Бир конгон конок кут, эки консо кут, уч консо жут; Л. Ж ыл- 
кынын куту жалында. М. Аарынын куту балында; Н. Ит ырысы менен, куш куту менен; О. 
Кары -  уйдун куту; П. Улууну урматтасац кут коноор; Р. Ы рда свздун куту бар; С. Балалуу уй  
-  кулкунун куту, баласыз уй -  кубанычтын жуту ж.б. [9]. Бул элдик афоризмдерде элиБиздин 
ыйы к кут тYШYHYГYне, анын арты ндагы  сырдуу ^ ч к е  карата мамилеси, анын адам дарга дем- 
^ ч 6epYY кудрети, береке-пейиз жеткиpYYЧY касиети, ызат-сый, ы ры скы  алып келYYЧY даре- 
мети, CYЙYHYч-куpcанчылык жаратуучу мYмкYнчYЛYГY ынанымдуу, ишeнимдYY аталып, элдик 
таж рыйба, насыйкат, насаат катарында ачылып берилген. А тап айтсак, кут деп чоц казан толо 
оокат (А), жакш ы, ынсаптуу коноктун келиш и (Б,В), к е ш у  керген  дааны ш м ан карыялардын 
болуш у (Г, О), улууну урматтоо (П), элдердин ынтымакчылыгы, биримдиги (Д), коноктун, ко- 
ноктордун келиш и (Е, 3, И), балалуулук, Yйде балдарды н болуш у (С) айтылат. Бул пoзитивдYY 
кеpYHYштеp -  куттун жыш аанасы . А йры м  учкул сездерде кут  “езгече  баалуулук, ете  керек- 
тYYЛYк” катары аныкталат. Кут катары ырдагы  керкем  cездY (Р), аары ны н балы н (М ), жылкы- 
ны н ж алы н (Л), куш тун олж осун (Н) атоого болот. Бирок элдин кез караш ы нда бул жакш ылы- 
ктар артык баш  болуп кетсе, кебеЙYп кетсе, анда адам YЧYн кут езYHYн кYЧYн жоготуп коет. 
Муну, мисалы, коноктоого байланыш туу кы ргы зды н менталитети катуу сындайт: Бир конгон 
конок кут, эки консо кут, уч консо жут  (К). К ы ргы з YЙдегY берекени, CYЙYHYчтYY окуяны ко
ноктун жолу менен, куту менен байланы ш ты рат (Ж). А кы ркы  мисалды н когнитивдик-семан- 
тикалык, конструктивдик-синтаксистик тYЗYЛYШYн схемаларга еткеpYп салы ш ты ры п кеpелY.

1. Бул макалды н белYктеpY паpаллeлдYYЛYк кубулуш уна баш  иет:
Кут-туу конок кел-се, кой эгиз таб-а-т,

I I  I 1 1 1 1  / х  1 1 1
Кут-суз конок кел-се, кой-го карышкыр чаб-а-т.

У цгуга уцгу, мYчеге мYче, сезге сез, затка зат, сынга сын, этиш ке этиш, ээге ээ, баяндооч- 
ко баяндооч, аныктоочко аныктооч ш айкеш тикти тYЗYп турат. М ы нда -ту у , -суз мYчелеpY ан- 
тонимдик катыш та, -го мYчеcYHYн тYгеЙY жок, толуктоочко (эгиз) ээ (карышкыр) туура келет,
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ээге (кои) толуктооч (койго) -  шерик. Параллелизм бир жерде гана бузулган.
2. Талаал CYЙлeмдYн 030kky C03Д0pY -  куттуу конок жана кутсуз конок, калган б0ЛYк- 

T0pY конок кут-туубу же кут-сузбу -  ушуга багынат. Ошондуктан анын ментаддык-семанти- 
кадык моделинин борборун ушул эки С03 тY30т.

Каралып жаткан макалдардын к0пчYЛYГYнд0 кут co3yhyh к0pк0мдYк, уйкаштык TYГ0ЙY, 
антоними катары жут  C03Y иштеген. К.К.Ю дахиндин C03ДYГYHД0 жут  “малдын тоюттун же- 
тишсиздигинен 0т0 к0п кырыдуусу” [2] деп TYШYHДYPYЛГ0H. Жут -  бул ачарчылык, убагында 
малдын гана эмес, адамдардын да кырылуусуна алып келген кырсык, балээ. Бул макаддар- 
ды талдоо менен биз кыргыз эл макалдарынын басымдуу к0пчYЛYГY антитезага негизделип, 
карама-каршы маанилердеги С0зд0р аркылуу уюшулаарын дагы бир ирет ырастап кетебиз. 
Макалдардагы каршылаш маанилердин колдонулушун, келип чыгыш себептерин, TYЗYЛYШ 
03Г0Ч0ЛYкт0pYн талдап отуруп, кут  жана жут  c03Д0pYHYн макалдардын тутумунда к0п сан- 
да колдонулаарына, биз жашап жаткан ДYЙH0HYH 03Y карама-каршылыктардан тураарына, kyh 
Болгон жерде TYH, 0myp Болгон жерде 0ЛYм, жакшы Болгон жерде жаман, ак Болгон жерде 
кара болоруна, албетте, диалектиканын универсалдуу мыйзамы себепкер. Булар бири-бирине 
карата гана аныкталат. Ж ашоонун ушул мыйзамынын аксиома катары айтылышы макалдар
дын да энчисине буюрган. Ошондуктан элдик нуска С03Д0рд0 мамилелердин, мYH03д0pдYн, 
жYPYм-туpумдаpдын, к03 караштардын карама-каршылыктары, бирине экинчиси окшошпоосу 
к0пт0Г0н тиш уу антитезалар аркылуу берилет.

Ж ы йы нты ктар:
1. Кут TYШYHYГY -  кыргыздын менталдык-тилдик ДYЙH0 CYP0TYH0 терец жайгашып, удут- 

тук эстутумуна туруктуу орношуп калган когнитивдик элемент;
2. А л байыркы тYpк жазма эстеликтеринде, башка тектеш тилдерде да учурайт. Кут C03Y 

Кудай лексемасы менен уцгулаш болушу mymkyh;
3. Кут C03YHД0 диний, сакралдык-мифтик, этикеттик-психологиялык, моралдык-нрава- 

лык семалар YCT0мдYк кылат;
4. Кут c03yhyh баштапкы маанилери эскирип, колдонуудан оолактап, жаш муундун  

0KYЛД0PYHYH эстутумунан четтеп бара жатат.
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