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КіріспЕ орнына 

Халық музыкасы – ұлт жанының асылдығының, тереңдігі мен 
тазалығының, рух қуаты мен парасат биіктігінің, дүниетаным кеңдігінің 
айғағы. Әлемде сұлу саздан сарай соғып, адамзат руханиятының игілігіне 
айналдырған, санасына ән, көкірегіне күй ұялаған, бүкіл болмысы музыка 
болып өрілген ерекше өнерпаз халықтар бар. Қазақ халқы да – осындай 
жұрттардың санатынан. Осы орайда «Әдебиет ұлы болмай, ұлт ұлы 
болмайды» деген жазушы Ғабит Мүсірепов пайымына ұқсас, біз де өз 
кезегімізде, үлкен музыкалық мәдениетке ие бола алмаған ұлт ұлы әдебиет 
жасай алмайды дер едік. Өйткені музыка өнерінсіз – әдебиет көріксіз, 
сөз өнері – қораш. Музыка әдеби шығарманың өн бойына терең тыныс 
беріп, бір ғажап үйлесімділіктің ұлы сарынын естіріп тұрады. Әдебиет  
пен музыка – домбыраның екі ішегі тәрізді ұлттық һәм әлемдік мәдениет-
тің мәңгі сарқылмас қос арнасы, бұлақ бастауы; күллі өнер атаулының 
асқақ, дара біткен егіз шыңы, адамзат ақыл-ойының, сана-сезімінің сан 
мыңдаған жылдарға созылған эволюциялық өсу жолының жемісі.

Әдебиет – ақындар мен жазушылардың дәргейіндегі дүние, ал музыка 
мәдениетін композиторлар жасайды. Қазақтың байырғы, көне халықтық 
музыкасын да жеке өнерпаздар дүниеге әкелген. Бірақ уақыт өте келе ән 
мен күйді туған халқына паш етуші авторлардың аты-жөндері ұмытылып, 
кәрі тарихтың жадынан есімдері өшіп қала берген. Тек ХІХ ғасырдан 
бастап, халық жадында мәңгілік ұмтылмайтын ұлы таланттар шоғыры 
дүниеге келді. Атап айтқанда, қазақтың классикалық музыка өнерінің 
алыптары: Құрманғазы, Тәттімбет, Дәулеткерей, Қазанғап, Сайдалы Сары 
Тоқа, Ықылас, Абыл, Қыздарбек, Есір, Дайрабай, Құлшар, Дина, Мәмен, 
Боғда, Әбди, Сүгір, Сембек, Сейтек сынды саңлақтар халқымыздың 
күй өнерін кемелдендірсе, Біржан сал, Ақан сері, Үкілі Ыбырай, Балуан 
Шолақ, Мұхит, Жаяу Мұса, Естай, Жарылғапберді, Мұстафа Бүркітбай-
ұлы, Құлтума, Әсет, Мәди, Ғазиз, Сары, Иманжүсіп, Шашубай, Берікбол 
Көпенұлы, Тәуке, Иса, Нартай, Кенен тәрізді өнерпаз композиторлар мәңгі 
тозбас һәм қайталанбас ғажайып ұлы ән дәстүрін дүниеге әкелді. Бүгінгі 
тәуелсіз еліміздің қастерлі жәдігері саналатын осынау ұлы мұрамыз қазақ 
халқының адамзат мәдениетіне қосқан рухани үлесі болып бағалануда. 
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Жоғарыда аттары аталған «әнді ерттеп, күйді мінген кемеңгерлердің» 
(Жарылғапберді) дарын қуаты мен талант тегеуіріні халқымызды музыка 
мәдениеті аса кемел биікке көтерілген ұлттардың қатарынан лайықты 
орнын алдырды. Әрине, халық композиторларының қалдырған осынау 
мол мұрасы сол заманнан біз өмір сүріп отырған дәуірге бірден топ ете 
қалған жоқ. Ол шығармалар шебер орындаушы өнерпаздардың жеткізуі-
мен кейінгіге жалғасты. Нақтылай айтсақ, музыканы композиторлар 
тудырды, ал орындаушылар болса, шығарманы жадына жаттап, оны  
көкірек көмбесінде аялап сақтап, кейінгі буын өнерпаздарға қаз-қал- 
пында аманат етті. Есімдері аталған музыка саңлақтарының қалдырған  
мол мұрасы орындаушы өнерпаздардың: күй өнері – дәулескер 
домбырашылар арқылы, ән өнері – күміс көмей, жез таңдай әншілердің 
жаңғырта жеткізуімен, бір сөзбен айтқанда дәстүр сабақтастығының 
нәтижесінде біздің заманымызға жетіп, есті ұрпақтың еншісіне 
тиді, текті ұрпақтың игілігіне жарады. Осы орайда тобықтай түйін 
түйер болсақ, халқымыздың музыка мәдениеті екі үлкен өнерпаздар 
тобының: шығарушылар (композиторлар) мен орындаушылардың 
(әншілер мен домбырашылар) аса зор ауқымды шығармашылық 
еңбегінің нәтижесінде қалыптасты, кемелденді, көркейді, гүлденді; 
бүгінгі күнгі биігіне жетті. Негізінен, ХІХ ғасырдың екінші жар-
тысынан бастап, халық өнерінде орын алған бұл рухани құбылыс  
қазақ даласындағы барлық әншілік, күйшілік мектептерге тән болды. 
Әсіресе, Арқа әншілік мектебінде осынау үрдіс, тіпті, ренесанстық  
сипатқа ие болды. Арқа әндерін Біржан сал, Ақан сері, Үкілі Ыбырай,  
Балуан Шолақ, Жаяу Мұса, Естай, Жарылғапберді, Әсет, Шашубай, 
Майра, Мәди, Иса және т.б. саңлақ композиторлар дүниеге әкелсе, олар- 
дың шығармаларын Әміре Қашаубаев, Қали Байжанов, Ғаббас Айтбаев, 
Манарбек Ержанов, Қосымжан Бабақов, Темірболат Арғынбаев, Қуан 
Лекеров секілді дүлдүл әншілер кемел шеберлікпен жұртқа жеткізді,  
халық арасына таратты. Сондай өнерпаздың бірі һәм бірегейі – халқы-
мыздың ұлы әншісі Жүсіпбек Елебеков еді. Ендігі әңгімеміздің  
арқауы осы әншінің өнегелі өмірі мен тағылымды өнер жолы жайында 
болмақ.

Әншінің Балалық шағы

Арқадағы он екі қазылықтың бірі атанған атақты Қу тауының Семейдің 
Шыңғыс тауына қарай жалғасып жатқан сілемдерінің бірі Қаратау деп ата-
лады. (Кеңес өкіметі тұсында бұл жерде Қаратау дейтін кеңшар да орна-
ды). Байырғы Сарыарқа – кейінгі кеңестік дәуірдің ғалымдары «қазақтың 
ұсақ шоқысы» деп, құлаққа қораштау естілетін географиялық атау берген, 
бір-біріне іркес-тіркес жалғасқан осынау таулардың бұйратты беткейлері, 
бұлақты бастаулары, қарағанды, тобылғылы өзектері төрт түлік мал өсіруге 
таптырмайтын шұрайлы өріс, жайлы қоныс болуымен ерекшеленеді. Ежел-
ден төрт түлігін тіршілігінің көзіне балап, мал сүмесіне қараған көшпелі 
қазақ осындай қасиетті, құтты өлкені бауырына басып мекен етті; жұрт 
болып жиылысты, ұлт болып ұйысты. Күйеу келтіріп, қыз ұзатты, ұрпақ 
өрбітті. Бүгінгінің тілімен айтсақ, материалдық-шаруашылық игіліктерін 
жасады, кемел рухани мәдениетке ие болды. Кемел рухани мәдениет 
демекші, сан ғасырдан бері қазаққа құтты қоныс болған, алашқа айбын 
берген Сарыарқа аспанын Кеңес өкіметі орнаған жиырмасыншы жылдарға 
дейін ән мен жыр толассыз кернеп тұрды. Шоқанның досы Г.Потаниннің: 
«Маған бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай көрінеді» деп таңдана, 
таңырқай жазуы – осы кез. Бұл – атақты зерттеушінің қазақ сахарасындағы 
дулы-нулы өмірді көзімен көріп, көңіліне түйгеннен туған пікірі еді. 

Міне, жоғарыда айтып өткен бұрынғы Қаратау, қазіргі Нығмет  
Нұрмақов атын иеленген (Бұл ауылда мемлекет және қоғам қайраткері 
Нығмет Нұрмақов дүниеге келген) ауылдан сексен шақырым шамасын-
да, Мыржық, Абыралы тауларына қарай ұмсына созыла түсіп жатқан 
Қойтас атты жыпырлаған ұсақ, адыр төбелі, бұйратты, беткейлі жатаған 
таудың бауырындағы шикі кірпіш пен таудың кесек тасынан соғылған 
көне қыстау үйде 1904 жылы болашақ ұлы әнші Жүсіпбек Елебеков дүние 
есігін ашты. Қазір бұл мекен әкімшілік жер бөлінісі бойынша Қарағанды 
облысы Қарқаралы ауданынының аумағы болып саналады. Ал ақ патша 
заманында Семей облысына қараған Қойтас ауылы Қарқаралы уезі Са-
рытау болысы, №8 ауыл (Жүсіпбектің 1931 жылғы жазылған сенім хаты 
мен Ахмет Жұбанов дерегінде №16 ауыл) атаныпты. Жүсіпбектің әкесі 
Елебек өзіне жететін шағын ғана дәулеті бар қарапайым адам болса ке-
рек. Айтпақшы, осы еңбегімізді жазу барысында ол кісінің шын аты Ле-
бек болғанына көзімізді жеткіздік. Төлқұжатына әкесінің атын Елебек 
қылдырып жаздырған Жүсіпбектің өзі ме деген ойға қалдық. Лебек деген 
есім жұртқа қораштау естіледі деп ойлады ма екен, Жүсекең әкесінің атын 
Елебекке өзгерткенге ұқсайды. Қалай десек те, Лебектің Елебек аталу 
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тарихы біздерге беймағлұм болып қалатын түрі бар. Өнерден құралақан 
болмаған ол «Ауру жігіт», «Жекеннің желпуі», «Бозайғыр» деген күйлерді 
тартыпты. А.Жұбанов Елебектің тартқан күйлерінің бірі – «Бозторғай» 
деп жазыпты. Бұл жаңсақ болуы мүмкін. Себебі Арқаның күй өнерінің 
тарихында «Бозторғай» атты күй мүлде кездеспейді. Тек Ықыласта ғана 
«Бозторғай» деген күйдің болғаны белгілі. Бірақ бұл қобыз күйі екенін 
және аталмыш күйдің біздің заманымызға жетпегенін айтқанымыз жөн. 
Ал «Бозайғыр» күйі екеу: бірі Тәттімбеттікі, екіншісі – Сайдалы Сары  
Тоқаның «Бозайғыры». Елебек тартқан дейтін алдыңғы екі күй біздің 
заманымызға жетпеген. Ал «Бозайғырдың» – Тәттімбеттің күйі екендігі 
белгілі. Елебектің «Бозайғырдай» күрделі күйлерді тарта білуі – оның 
өнерден аса алыс болмағанын аңғартады. Жалпы, Жүсіпбектің арғы 
аталарынының анық таратылған шежіресі, бабаларының кім болғаны 
жайындағы тарихи әңгімелер сақталмаған. Тек Елебектің әкесі Балғабай-
мен бір туысқан Қарабатыр деген кісі тәуір әнші болған деген жалғыз  
ғана дерек Жүсіпбекке әншілік өнердің қай жақтан келгендігін меңзесе, 
немере ағасы Жақыпбектің асқан әншілік өнері Жүсекеңнің үлкен  
өнерпаз әулеттің тұяғы екендігіне анық айғақ, толық дәлел бола алғандай.

Жүсіпбектің анасының есімі Қымбат екендігі ғана белгілі. Өкінішке 
қарай, әншінің анасының қай елдің, кімнің қызы болғандығы жайлы 
деректерді еш жерден ұшырата алмадық. Тек Жүсекеңнің Айтбану атты 
қарындасынан туған Сырым атты жиені әншінің шешесі тобықты елінің 
қызы дегенді естіп едім деген пікірді алға тартты. Ал әншінің жары 
Хабиба Елебекова болса: «Ұмытпасам, Жүсіпбектің анасы Шаншар 
елінің қызы, оның ішінде Қаз дауысты Қазыбек бидің жұрағаты болса  
керек», – дейді. Біздіңше Хабиба әжейдің сөзінің жаны бардай. Жүсекеңнің 
өзі жазып қалдырған шағын естелігінен Қымбаттың мейрімді, балаларына 
қамқор ана, кең пейілді әйел болғанын байқаймыз.

Алты бала тәрбиелеп өсірген Елебек пен Қымбат бақытты ғұмыр 
кешкендей-ақ екен. Бірақ, қазаққа сор болып тиіп, өлшеусіз зұлматтар 
әкелген ХХ ғасыр өзімен бірге қитұрқы заман ала келгенін көшпелі 
жұрт сол Жүсіпбек әнші дүниеге келген жылдардың өзінде-ақ аңғара 
бастаған-ды. (1905 жылдан бастау алған Ресей мен Қазақстандағы саяси 
оқиғаларды еске алыңыз. Бұл оқиғаларға кейінірек тоқталатын боламыз. –  
Е.Т.). Әлқисса, сонымен, Елебек пен Қымбат алты бала: үш ұл, үш қыз 
тәрбиелеп өсіріпті. Олардың есімдерін жасына қарай атайтын болсақ: 
Сейітбек, Бәдібай, Жүсіпбек, Мәлике, Жүнісбек, Рымкеш (Айтбану дейтін 
кенже қызы Елебектің әменгерлік жолмен алған кейінгі әйелінен туса ке-
рек. Ағайыны Берсімбек сүзектен өлген соң, Елебек немере інісінің әйелін 

алған сияқты. Айтбану 2012 жылдың қазан айында қайтыс болды. – Е.Т.) 
болып келеді. Демек, Жүсіпбек алты баланың үшіншісі болып дүниеге 
келген.

Жүсіпбектің үлкен өнерпаз болатындығын сәби шағынан, дәлірек 
айтсақ, бес жас шамасында тұңғыш байқап, оған алғаш ән үйреткен өзінің 
немере ағасы Жақыпбек болды. Небәрі бес жасқа толғанда қолына дом-
быра ұстап, өзінше өлең айта бастаған баланы Тәңірі жанашыр ұстазбен 
жарылқай салғанын көрмейсіз бе! 

Оқырман қауым Жақыпбек деген кім еді демес үшін ол кісі жайлы 
аз-кем мағлұмат бере кетейік. Туыстық жағынан Жақыпбек Жүсіпбектің 
немере ағасы болып келеді. Айқындай айтсақ, жоғарыда атап кеткен 
Балғабайдан Елебек пен Жақыпбек, Өмірбек туады. Жастайынан қолына 
домбыра ұстап, ән салған Жақыпбек ауыл-аймағының ойын-тойының гүлі 
болғанға ұқсайды. Сөзіміз дәлелді болу үшін жазушы Мұқатай Тоқжігітов 
жазып қалдырған деректердің бірін келтірейік: «Жәрмеңкеге тігілген киіз 
үйлер қаз-қатар, көше-көше болып жалғаса береді, «Қымызшылар қатары» 
деп аталатын көшеде тартылған домбыра, гармонь, скрипка, айтылған ән 
толассыз естіліп тұрады. Бір күні бір қымызшының үйінен сыбызғының, 
не скрипканың дауысындай сызылған нәзік үн бізді ықтиярсыз өзіне тар-
тып әкетті. Барсақ, үй толы жұрттың ортасында сұлу өңді келген қараторы 
жас жігіт домбырамен ән салып отыр. Сұрастырсақ, Жүсіпбек (Ол кез-
де жұрт оны Түсіпбек дейтін) екен. Біз таң қалдық, әні ғажап. «Пәлі, бұл 
бұл ма, мұның ағасы Жақыпбектің көмейінде «қоңырауы» болатын десті, 
жиналғандар»1.

Ол кез Қарқаралы – Қу елінің аспанында ән шалқып, көгін күй керне-
ген, осы елдің перзенттері Мәди мен Әсет бастаған өнерпаздардың даңқы 
алты алашқа жайылған ғажап заман еді. Мәди мен Әсеттің ізбасарлары 
Ғаббас Айтбаев, Қали Байжанов, Неғайбыл, Мұсылманқұл Әбсалықов 
сияқты әншілер Қоянды жәрменкесінің көркі болған кез де осы тұс. 1848 
жылы Варнава Ботов деген көпес Қарқаралы қаласынан елу шақырым 
жерден кездейсоқ ашқан Қоянды жәрмеңкесі тек сауда-саттық орталығы 
болып қана қалмай, қазақ өнерінің де шын мәніндегі жәрмеңкесі болды. 
Заманында Қоянды жәрмеңкесін сонау Көкшетаудан ат арылтып келіп үш 
жүзді әнмен қырған Біржан сал ашатын. Ақан сері, Балуан Шолақ, Жаяу 
Мұса, Жарылғапберді, Естай сияқты Арқаның сайыпқыран сал-серілері 
осы Қояндыда табысатын. Майра әнші келіп арнайы ақбоз үй тігетін. Ол 
үйдің қақ төрінде құж жартастай қарауытып Қажымұқан салмақтанатын. 

1 Мұқатай Тоқжігітов. Ән қанатындағы өмір // Лениншіл жас. 10 наурыз, 1982 жыл.
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«Бес білезік», «Қаракөз», «Қырықсақина» атанып кеткен қымызшы 
келіншектер алтын, күміске малынған ақ білектері жарқылдап қымыз са-
пырып, аңқасы кеуіп келген өнерпаздарға сақиналы қолдарымен сусын 
ұсынатын. Сонан соң-ақ, көп ұзамай мәжіліс қызып жүре беретін... Міне, 
кішкентай бала түгілі үлкендер бір көруге елігетін ертегі еліндей Қоянды 
жәрмеңкесін Жүсіпбекке алғаш көрсеткен осы Жақыпбек еді.

Оқиға былай сипат алыпты. Қазақтың баяғыдай шырқай көшетін за- 
маны көзден бұл-бұл ұшқан тұс (орыс отарына айналғаша қазақтар ерте 
көктемде Сыр мен Шу бойынан Құлынды даласына дейін, тіпті кей-
де Ертістің Обь өзеніне құяр сағасына дейін көшіп қайтатын болған). 
ХVІІІ ғасырдың аяқ кезінен бастап, Ресей отаршылдарының тарапынан 
қазақтардың Сібір шебінен асып көшіп қонуына тыйым салынуына бай-
ланысты көшпелі жұрттың көш-қоны қысқа қайырылып, көш жолының 
ұзындығы 200–300, әрі кетсе 500 шақырымнан аспайтын боп қалған-ды. 
Жүсіпбектің елі саналатын Қаракесектің бір табы Көшім елі де баяғыдай 
қиянға көшуден тыйылып, тек сол Қу тауын жанай өтіп, атақты Матақ 
қорығына дейін жайлап қайтқанына шүкіршілік қылатын. Әйтсе де, 
мұндай да көші-қонға қазақ риза еді. Көктемгі көш табиғатынан ақжүрек, 
ақпейіл қазаққа көл-көсір қуаныш сыйлайтын; дөңгеленген дүниеде не 
болып жатқанынан мүлде бейхабар, қорғансыз момын ел өздерін уайым-
қайғыдан, еңсені басқан қысқы ауыр бейнеттен біржола арылғандай 
сезініп, қуанысып, шаттанып, бір жасап қалатын.

Жүсіпбектің өз естелігіне сүйенсек, әншінің ауылы сәрсенбінің сәтінде 
күн найза бойы көтеріле көш қамына кіріседі. Байлар баяғысынша дүние-
мүлкін түйеге теңдей артып, сән-салтанатпен көшсе, кедейлер дөңгелегінің 
қос білігіне екі ұзын дәрте өткізген арбаға бар мүлік-мүкәммалын сыйғыза 
артып, амалдап көшке ереді. Осылайша он шақты күн мамырлай көшкен 
ел Қоянды жәрменкесінің маңайына келіп, ұзақ еру жасайтын болса керек. 
Оның себебі маусым айының бірі күні Қоянды жәрменкесінің туы тігілетін 
болыпты. Бұл дегеніңіз – келесі шілде айының бесінші жұлдызына дейін, 
яғни тура 1 ай 5 күн бойы жәрменкенің туы жығылғанша ырғын сауда 
қыз-қыз қайнап жатады деген сөз (ресми деректерде Қоянды жәрмеңкесі 
мамырдың 25 жұлдызында ашылып, маусымның 25-і күні жабылады деп 
жазылған. – Е.Т.). Көшімдер де осы сәтті оңтайлы пайдаланып, тоқты-
торымдарын, ұсақ жандықтарын тұрмысқа қажетті заттарға айырбастап, 
өздерінше сауда қылу мақсатында жәрмеңке маңын бірнеше күн жайлай 
қонады. Қояндыдан көтеріле көшкен ел ең соңында атақты Матақ қоры-
ғына жеткенде ғана көшінің тізгінін бір-ақ тартады. Бес болыс Бауыр- 
Бошан елі тегіс сыятын Матақ қорығы жайлаудың шегі боп есептеледі. 

Себебі ары қарайғы өңір Қуандық пен Сүйіндік руларының жерлері  
болып саналады. Ағылып келіп жатқан елде есеп жоқтай. Жүсіпбек 
осының бәрін аузы ашыла, аңыра тамашалайды. Әрі қарай Жүсіпбектің  
өз естелігіне кезек берейік:

«Көш жан-жақтан ағылып келіп жатыр. Кейбір бай ауылдың көші 
ерекше сәнді. Ерекше көз тартады. Он-он бес түйені тіркестіріп, биіктеп 
артқан теңдердің үстінен бос жауып тастаған кілем, алашалардың екі жағы 
жер сызады. Қызылды-жасылды өрнектері күнмен шағылысып, әр түрлі 
бояуы құбылып, құлпырып көрінеді. Ең алдыңғы атанның жүгінің үстінде 
биіктігі кездей дүрбі тәріздес күміс, сүйекпен оюлап қапталған тұғыр 
бар. Тұғырдың шет-шетіне қырғауылдың әдемі ұлпа қанаттарын топтап 
орнатқан да, орталығына қоңырау байлап қойған. Түйенің маң-маң басқан 
жүрісімен тербеліп, күңгірлеп келе жатқан қоңырау көшке сән беріп елдің 
көзін өзіне еріксіз тартады.

Мұндай көшті «көшіне қырғауыл қондырыпты» деп, ел ерекше 
мадақтайды екен. Көш тартып бара жатқан сұлу келіншектің киген киімі, 
мінген аты да салқар көштің сәніне сай. Жүзіктің көзінен өткендей, сүліктей 
қара жорғаның үстіндегі ат тұрмандары түгелдей күмістелген. Күн көзімен 
шағылысып жарқыл қағады. Қыр сұлуы үлбіреген қос етекті ақ жібек  
көйлек киген. Күлгін түсті мәре камзолдың белін, күміс түймелі қамар 
белдікпен қынай буып тастаған. Жағын маржақшалап тіккен кимешектің 
сыртынан ақ жібек шәлі жамылған. Көк сауырлап тіккен көмірдей қара 
көзел кебіс мәсісі, астындағы қара жорғаға жабысып кеткендей. Ақырын 
желпіп самал ескенде ақ торғын кимешек жоғары көтеріліп, қынай  
буылған сұлудың құмырсқа белі айқындала түседі. Көз тоқтатып қараған 
жанға қара тастың үстіне қондырған ақ сұңқарды елестетеді. Мен ау-
зымды ашып қалыппын. Біздің жүдеу көшіміздің жанынан паңданып өте 
шықты»2.

Пәлі! Осыдан артық қазақтың көшін қайтіп сипаттайсың! Мынандай 
салқар көшті көрген адам қалайша өнерпаз болмасын?! Жүсекеңнің бір 
бақыты – тұтқиыл, төтеннен келіп қалған аумалы-төкпелі аяр заманның 
аждаһа аузында тұрған қазақтың соңғы көшін бар сән-салтанатымен көріп 
қалғаны. Араға он жыл салмай жатып, бұл көштің де біржола тоқтайтынын 
ешкім ол кезде білген жоқ, әрине.

Десек те, бала кезде көзі көрген көштің көркі Жүсіпбектің жүрегінде 
мәңгі қалды. Осынау сұлулық кейін Жүсіпбектің кеудесінен ән болып 
түрленіп, асқақтай шалқыды. Ол көшпелі елдің әлемін дыбыспен зерледі. 
Мәселен, «Көк көбелек» әнін Жүсекең:

2 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы: Өнер, 1989. – 14–15-б.
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Ауылың көшсе қонар Көлқопаға,
Ғашық ем, мен де өзіңдей бір ботаға.
Кебістің жалаңаяқ басын киіп,
Шығарып салушы едің тең ортаға, – 

деп ойнақтата, желпінте салғанда бірден көз алдымызға ғашығын аңсап 
тау себелей жортқан көшпелі жұрттың өнерпаз серісі келсе,

Көшкенде жылқы айдаймын аламенен,
Ауылыңа барушы едім даламенен.
Түскенде сен есіме, беу қарағым,
Сағынып сарғаямын санаменен, – 

деп, «Екі жиренді» сал сағынышпен боздата тербеткенде, әншінің бозба-
ла кезіндегі көш суретін санасында қайта жаңғыртып, көз алдынан ойша 
өткізгеніне иланасың.

Тағы да бір мәрте Жүсекеңнің естелігіне жүгінейік:
«– Аузыңды тым көп аша берме, балақай, шыбын кіріп кетеді, – деп 

қатар келе жатқан Жақыпбек күлді.
– Жақа, біздің ауылдың көші неге ондай емес? Аналардың көші қандай 

жақсы. Түйенің үстіне қондырып қойғанын көрдің бе, жалт-жұлт етеді, – 
деймін.

– Әй, Жүсіпбек-ай, қайтесің оны, сырты жылтырап, іші қалтырап 
тұрғаннан сақтасын! Байлықты арман етпей-ақ қой. Жаның бай болсын, 
бауырым! Жаны байдың жүзі жарқын, алды кең болады. Біздің содан 
тапқан ырысымыз бар. Жаныңды жүдетпе.

Мен таң қалып:
– Жақа, сіз бай болуды қаламайсыз ба? – деп сұраймын.
Жақыпбек қарқылдап қатты күліп маған қарап, біраз тұрады да:
– Байлық сол: халық алдында қадірің болса, еліңнің әлпештеген, 

аялаған қадірменді ұлы боласың... Соған жететін қандай байлық бар. 
Байлық өз бойыңнан, түсіне білер ойыңнан табылсын. Ішің бай бол-
са, сыртқы байлыққа қызықпайсың. Сондықтан мені байлар өмірі онша 
таңдандырмайды.

Мен түсіне алмай, аузым тағы ашылып кеткен болуы керек, Жақаң 
қамшысының ұшымен төменгі ернімді көтеріп қойды.

– Әні, аузыңды тағы да аштың, жарайды, кейін түсінесің, жүр, 
алдағыларға жетейік, – деп, атын тебініп қалды. Мен де құла тайымды 
қамшылап соңына ердім. Біз көшке келіп қатарласа жүрдік. Жұрттың 

бәрі шаршап қажыған. Күндегі әдеттері бойынша әркім өздеріне тиісті 
жұмыстарын істеп келеді. Біреу мал айдап, біреу көш жетелеп, енді 
бірі жүгі ауған түйенің арқанын тартып басып әбігерленеді. Арбаның  
жанында келе жатқан Майлыаяқ та тілін салақтатып, дем алысы тым 
жиілеп кеткен. Майланбаған арбалардың доңғалақтары шиқ-шиқ етіп 
бұралаңдап, көшті басына көтереді»3.

Балалық шағынан санасына мөрдей басылған қыр елінің осы бір әдемі, 
қайталанбас көріністері Жүсекеңнің есінде мәңгіге қалды. Арада алпыс 
жыл өткенде әншінің сол көргендерін қаз-қалпында жазып қалдыруы 
соның айғағы.

Хош, сонымен, Жүсекеңнің Қоянды жәрменкесін тұңғыш көрген сапа-
рына келейік: «Ауылды көшіріп әкеліп орналастырған соң, біздің ауылдың 
азаматтары жәрменкеге жүру жайын қамдады. Алдымен сататын малдар-
ды, сауатын биелерді, жататын киіз үйді алып, бірнеше ауылдың адамдары 
бірлесе жолға шықты. Қалғандары кейін жүрмек болды. Жүрер алдында 
Жақыпбек біздікіне келіп, шешеме:

– Жүсіпбектің көйлек-көншегін жуып дайындаңыз. Ертең өзіммен  
бірге ала кетем, – деді. 

– Ол сендерге ілесе ала ма? Сендер ойын-сауық құрып, күндіз-түні 
көпшілік арасында жүресіңдер. Жүсіпбекке ойынның қызығы жоқ қой, 
аяғыңа тұсау болып жүрмесе?

– Ештеңе етпейді, әдейі апара жатырмын. Жақсы-жаманды көрсін. Бала 
кездегі көргені әсте ұмытылар ма? Көре берсін, бәрін үйрене берсін, оған 
сен ренжіме. Жеңешетай!

– Мен оған несіне ренжимін, қайта қуанам ғой! Балапаныңдай  
баулып, бауырыңа тартып, тәрбиелесең алғыстан басқа не айтам. Сен 
жеңгеңді саяз түсінетін әйелдердің қатарына қоса көрме, жарқыным! –  
деп қалжыңдап күлді.

– Қымбат-ай, атыңа лайықты сенің бағаңды мен білмесем, онда менің 
де түсінігім шамалы болғаны да! – деп аға күле жауап берді. Біріне-бірі 
қалжыңмен сөз тастағанмен, қадірменді қайын мен жеңге екені көрініп 
тұр»4. 

Жүсекең анасы мен әнші ағасының арасында болған жарастықты 
әңгімені ұмытпай жадына сақтап, кейін сол күйі қағазға түсірген. 
Әңгіменің соңы Жүсіпбек ауылдың жігіттеріне еріп Қояндыға баруы-
на ұласады. Қоянды сапары Жүсіпбекке өнер әлемінің есігін ашты. Жол 

3 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы: Өнер, 1989. – 15-б. 
4 Бұл да сонда
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үстінде Жақыпбектер тобы көрші Қабылбай ауылының серісі – Ақан 
бастаған топпен жолығысып, Қояндыны бірге бетке алысады.

«Ақанның жанындағы жігіттер сәнді киінген. Бәрінің үстінде күрең 
барқытпен тысталған пұшпақ бөрік, үстерінде бірдей қара мақпал беш-
пент, бәрі де қара кер ат мінген. Ортасында – Ақан. Астында ақбоз ат, 
үстінде қала салтымен тігілген аппақ бешпент-шалбар, басында ақ елтірі 
бөрік. Сыртынан жұқа шапан киген. Қолына қамшы орнына ұстағаны 
жіңішке ақ сабау. Осындай бірыңғай киінген ақ боз атты, өңкей қара кер 
атты, қара бешпент киген жолдастарының арасында бұлт арасынан шыға 
келген ай сияқты көрінеді. Ақанның мынандай сәнді киінісі маған естен 
кетпестей әсер қалдырды. Ақан – бірнеше болыс Бауыр бошанға, Кент, 
Темірші елдеріне аты шыққан сері жігіт. Әкесі Жабылбай ауқатты шаруа 
болған адам, бірақ Ақан мал жиып баю мақсатын көздемеген. Ол жасы- 
нан-ақ сәнді киініп, жүйрік мініп, жанына өзі сияқты жігіттер ертіп, қыс 
түссе бірінші сонардан бастап қыран бүркіт, жүйрік тазы ұстап, түлкі 
жүретін қиын шатқалдарды қуалай аңның қызығымен айлап қонақтап 
кетеді. Жазда қаршыға салып, ойын-сауық қуып, серуендеумен жүреді»5. 

Алаштың ардақты ақыны Мағжан Жұмабаевтың «Ақан сері» атты  
ғажап шығармасы бар. «Өмірі ертегідей әдемі» (Мағжан) атақты серінің 
терең сырлы, тылсым өмірінен сыр шертетін осы еңбегінде Мағжан 
Ақан серінің ел ішіне шыққандағы салтанатын ақындық шабытпен  
кестелей дестелеген. Сондағы Ақан сері мен Жүсекең көрген өнерпаз 
Ақанның жәрмеңкеге бара жатқан салтанатындағы ұқсастықтар қайран 
қалдырарлықтай. Бірақ Мағжанның серісі мұқым қазаққа әйгілі болған, 
өмірі де, өнері де ел жадында мәңгілік қалған Ақан емес пе?! Ал  
Жүсекең көрген өнерпаз Ақан із-түзсіз кеткен болып тұр ғой. Тіпті, 
Ақан деген өнерпаз өмірде болмаған ба дерсің. Себебі осы жолдардың  
авторы да оның сол жерді ежелден мекен қылған қарқаралылықтардың  
жадында қалмағанының куәсі болды және ол туралы Жүсіпбек  
Елебековтің естелігінен басқа бірде-бір жазба деректер ұшырата алмады. 
Осылайша ел есінен қаншама кемеңгер өнерпаздар, аяулы арулар, жел  
жетпес жүйріктер өшіп кетті десеңізші! Отырықшы елдердің озбыр- 
лығына ұшырап, отар елге айналып, бағыныштылыққа түскен себепті 
көшпелілер мәдениетінің ғажайып өкілдері сал-серілер заманы келмеске 
кетіп бара жатса да, талайы тайған қазақтың қисайған бағын ата өнерімен 
түзеуге тырысқандай, сән-салтанатын атақты Ақан серіден бір кем 
түсірмеуге талаптанған Жүсіпбек суреттеген Ақанның да сол аяулылар-

5 Бұл да сонда – 15-б.

дың бірінің тағдырын құшқанын аңғарамыз. Десек те, Жүсекең үшін  
Ақан көшпелі заманның соңғы серісі болуымен қымбат. Жүсіпбек Біржан 
салды, Ақан серіні көрмеді. Есесіне салдық сапарына өнерлі тобымен 
шығып, тас түйін аттанып бара жатқан Ақандай өнерпаздың бейнесі  
өспірім жасқа өзі айтқандай: «естен кетпестей әсер қалдырғанын» 
бағамдаймыз. 

Үш ауылдан бас құрап, ерте шыққан өнерлі топ тал түске дейін 
Табалдырық, Шымылдықжал тауларын артқа тастап үлгереді. Бір уақта 
лашындай қайқаң етіп, тік шырқаумен «Ардақ» әні көкке көтеріледі. Әнді 
бастап айтқан Жақыпбек «Ардақтың» бір ауызын аяқтай бере, қамшысын 
сермеп кеп қалады. Осы сәтте қалың жігіт бірден дүрк етіп, күркірей 
жөнеледі. Өңшең бұлықсыған жастардың тасқындай шыққан үнінен тау-
тас жаңғырығады. Кейбір музыка зерттеушілері қазақта әнді қосылып 
шырқау дәстүрінің болмағанын көлденең тартады. Жүсіпбек көзімен 
көрген мына сәт ондай негізсіз пікірлерді жоққа шығарғандай. Әрине, 
әншілер бұл жерде унисон дауыспен шырқаған болар деп шамалаймыз. 
Әнді көп дауыспен айту қазақ мәдениетіне Кеңес үкіметімен бірге келген 
жаңалық болатын. 

Айғыржал тауын көктей өткен сауықшыл топ бесін ауа Қарасордың 
жонына лекіте шауып шыққаны мұң екен, айналасы ат шаптырым кең 
жазыққа қатар-қатар жәрмеңкеге тігілген киіз үйлер быжынап қоя береді.

Жәрмеңке орналасқан жазықтың бұлар көтерілген бетінің оң жағында 
Тоқпан тауы, оған қарсы Балқантау, оның сол жағында Желтау, одан  
таяуырақ Қоянды тауы менмұндалайды. Жәрмеңкеден Балықтыкөл мен 
Қаракөл қашық емес. Жәрмеңке қызған кезде бұл көлдердің маңайы 
құжынаған мал мен жанға сыймай кетеді. Құжынамай қайтсін, Қояндыға 
шартараптан: бір шеті Мәскеу, Петербор, Түмен, Қазан, Омбы; бір шеті 
Қытай, Ауғанстан, Ташкент, Бұхарадан ағылып керуендер келіп жатса! 
Оған қазақтың сан қиырынан, Жетісу, Қызылжар, Көкшетау, Ақмола, 
Семей, Кереку, Баянауыл, Сарысу, Нұра, Ұлытаудан үйір-үйір жылқысы 
мен қисапсыз қойын айдап құлаған қалың елді қосыңыз. Міне, осы-
лай бір-бірімен мидай араласып, дуылдай қайнап жатқан жәрмеңкеге 
Жақыпбектер тобы да келіп қосылады. Осы арада сөзіміз жалаң болмас 
үшін Қоянды жәрмеңкесінің 1900 жылғы ресми статистикалық деректерін 
келтіре кеткенді жөн көріп отырмын. Деректерге сүйенсек, сол жылы 
Қояндыда 30 дүкен, 276 кішкене дүкен, және 707 киіз үй болды. Айна-
лыс қаржысы 1 664 9 60 мың сом. Сауда-саттықтың нақты нысаны – ауыл 
шаруашылық малдары (жалпы айналымның 60%-ы) болды. Жыл сайын 
сатуға 200 мыңнан астам жылқы, ірі қара, қой мен ешкі (60%-ы Жетісудан, 
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31%-ы Орталық Қазақстаннан, 7%-ы Қытайдан) әкелініп тұрды. Басқа  
тауарлар – мал өнімдері, мануфактура мен бакалея (Мәскеуден, Қазаннан, 
Омбыдан, Түменнен), бөз, жібек, кілемдер, кептірілген жеміс (Ташкент-
тен) жеткізіліп тұрды. Қоянды жәрмеңкесінің бір бөлігіне нан дүкендері, 
моншалар, қымызханалар мен шайханалар орналасты. «Ақсүйектер квар-
талында» кеңселер, мейманханалар, медициналық, мал дәрігерлік және 
полиция пункттері орналасты. Қоянды жәрмеңкесінде сауда ойын-сауық 
көріністерімен (айтыстар, палуандар мен сиқыршылардың өнер көрсетуі) 
қатар жүргізілді. Әлеуметтік-қоғамдық маңызы бар шаралар (билердің 
болыстық съездері, даулы мәселелер, жер дауы шешілді, алым-салық 
жинаушылар халықтан салық алды) жүргізілді6. Бұл цифрлар Жүсіпбек 
дүниеге келерден төрт жыл бұрын қағазға түскен деректер. Ал Жүсіпбектің 
Қояндыға 8–10 жасында барғанын ескерсек, арада өткен 14 жыл ішінде 
бұл көрсеткіштің әлденеше еселей түскені сөзсіз.

Жүсіпбек өз естелігінде барған күнінің ертеңіне Әбдірашит дегеннің 
үйінде болғандығын айтады. Себебі қысы-жазы қымыз бен айран-
ды сусын етіп, ет пен қуырдақ қана жейтін қыр қазақтары бір мезгіл  
Әбдірашит сияқты жәрмеңке аспаздарының (ұлты өзбек болуы мүмкін) 
бұрыштап, пияздап пісірген манты мен палау сияқты таңсық астарының 
дәмін татып қалуға тырысатын. Бір жағынан, осы себеп болса керек, 
жәрмеңкеге барған күнінің ертеңіне Жақыпбектер тобы Әбдірашиттің 
үйінде бас қосысып, Жүсіпбектің жолаяғын жасапты. Жақыпбек бұл үйде 
отырып, бірнеше ән салады. Осы кезде Жүсіпбек өміріндегі ең естен кет-
пес оқиғалардың бірі орын алады. Ол Жүсіпбектің Мәдиді алғаш көрген 
оқиғасы еді. Енді әншінің өз естелігі сөйлесін. «Ән аяқталып, әнші дом-
бырасын жанына қоя бергенде, сыртта біреу аттан түсіп жатқандай  
болды. Сәл құлақ түргенше болмай, оның «Ғалия! Ғалия!» деген екпінді 
даусы шықты. Сол-ақ екен, Жақыпбек домбырасын алып шырқай  
жөнелді. Сырттан кірген жігіт әннің шырқын бұзбайын дегендей  
босағада тұра қалып ән тыңдады. Үй ішіндегілер аңырып қарап  
қалыпты. Жаңадан келген жігіт жасы отызға іліккен, орта бойлы, кең  
иықты, қыр мұрынды, кішілеу отты көзді еді. Әнді бар ықыласымен ден 
қоя ұйып тыңдап қалыпты. Үй іші жым-жырт. Әнге осынша ықылас 
қойып, құрметпен тағзым көрсете тыңдаған адамды бірінші көруім. 
Тыңдаушылардың ішінде қошемет көрсете, көңіл қоя тыңдайтындар 
болмаса, құлағымен ғана қармайтындары көп қой. Ал мына кісінің 
ән тыңдасы ерекше. Құлағымен ғана емес, бар жанымен мейірлене, 

6 «Қарағанды» энциклопедиясы. – 360–361-б.

беріле ұйып қалыпты. Мен келген кісінің кім екенін білуге асықтым. 
Ол әркімге бір қарап: «Әлде бұлар мен сияқты әнге балқымай ма?» –  
деп тұрғандай болды. Ол бұл отырғандардан ешкімді танымайтын-
дай, ән толқынымен бірге толқып, басқаларды ұмытқандай, көңілі 
шартарапқа шарлап кеткендей кейіпте еді. Жан сезіміне ие бола ал-
май, өзінен-өзі балқып тұрған әлгі жігіттің толқыған көңілін бұзғылары  
келмеді ме, әйтеуір бәрі де жайшылықтағы даурықпа, мағынасыз 
сөздерден тыйылып, үнсіз дағдарып қалған-ды. Тек Ғалияға арналған  
Балуан Шолақтың шабыттана көтерген әсем әні құйқылжып айналаны 
шарлап кеткен еді. Ән біткен соң үйдегілер оған құрмет көрсете кезекпен 
амандасып, төрден орын берді. Бұл жігіт бүкіл елге аты әйгілі қазақтың  
ардагер ұлдарының бірі – Мәди болып шықты»7. 

Біздің заманымызға Мәдиді көргендерден жазылып алынған біраз 
естеліктер жеткен. Солардың ішіндегі ең үздігі Жүсіпбектің осы естелігі 
дер едік. Мұнда Жүсекең Мәдидің жан құбылысын тап басып, оның әнге 
деген құштар көңілін нанымды суреттеген. Жақсы әнді жаны сүйсініп 
тыңдай білмесе Мәди бола ма? Әсем ән мен тәтті күйді жүрегімен  
тыңдап, көңілімен сезіне алу, әйелдің аруын аялай ардақтай білу, сұлудың 
есімін ән мен жырға қосу, жүйрік аттың дүлдүлін танып, жалпақ жұртқа 
даңқты ету – осы үш қасиет дала серілерінің бұлжымас қағидасы, 
азаматтық, өнерпаздық серті. Мәди бұл қасиеттердің ешқайсынан 
құралақан болмаған. Осы уақытқа дейін соңынан неше түрлі қаңқу 
сөздер, ғайбат өсек еріп келе жатқан Мәдидің жанының тереңдігі, ішкі 
дүниесінің нәзіктігі осы бір ғана «Ғалия» әнін тыңдаған кейпінен көрініп 
тұрған жоқ па?! Оның Жақыпбектей өнерпаздың бағасын білуінің өзі 
неге тұрады? Атақты палуан Қажымұқанның Мәдиді көргені туралы 
естелігі бар еді. Сонда даңқты палуан жұрттың бәрі өзін көруге жантала-
сып, көргендер таңырқасып жатқанда, қарсы ұшырасып қалған Мәдидің  
бұған көз қиығын салмастан өте шыққанын айтады. Артынан «өзім 
Мәдимін, сені неғылайын деген шығар» деп, өз жорамалын айтып күлген  
екен жарықтық. Ал мына сәтте Мәдидің өзі палуан, өзі өнерпаз Балуан 
Шолақтың «Ғалия» әнін есі кете тыңдағанының куәсі боламыз. Бұл кез 
«Ғалияның» қыр мен сырға тегіс тарап, жалпақ жұртқа кең жайылған 
уағы еді. Мәдидің де Жақыпбектің шырқауындағы осы әнге соншалықты 
ынтазар болуында біз білмейтін бір сыр бардай. Мүмкін, ол Ғалияны 
«Қараөткелді жыл қыстаған» қиын күндерінің бірінде көрген шығар, 
қолымызда дерек, айғақ жоқ болғандықтан ештеңе дей алмаймыз. 

7 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы: Өнер, 1989. – 21-б.
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Осы естелікте айырықша назар аударатын бір деталь бар. Ол – 
Жүсекеңнің суреттеуіндегі Мәдидің бет-келбеті, түр-тұлғасы. Жүсекең 
Мәдиді «кең иықты, орта бойлы, кішілеу отты көзді еді» дейді. Осы 
күнгі Мәдиді зерттеп, білдік деп тон пішушілер оны тап бір ертегінің 
алып батырларындай қылып көрсетіп жүр. Осы орайда бұрынғы ескі 
көздер мен Мәдиді зерттегендердің пікірлері (С.Бегалин, Ә.Бектасов, 
Ж.Шәкәрімов, т.б.) Ж.Елебеков пікірімен үндес екенін айтқымыз келеді. 
Ал қазіргі «мәдитанушылардың» дәлелдеуіне сенер болсақ, Мәди  
бойшаң, екі иығына екі кісі мінгендей алып, бадырақ көз, тап бір қазіргі 
голливуд жұлдызы Сильвестр Сталлоне сияқты біреу болып шыға келеді. 

2005 жылы Қарқаралы – Егіндібұлақта Мәди Бәпиұлының 125 жылдық 
тойы болып өтті. Екі күнге созылған дүбірлі тойдың екінші күнінде 
Егіндібұлақ ауылдық әкімшілігінің алдында Мәдидің бюст-ескерткішінің 
ашылуының куәсі болдық. Сонда не көрдік, не естідік дейсіздер ғой. Сол 
баяғы қисынсыз, дәлелсіз әңгімелер тағы алдымыздан шықты. Ескерткішті 
жасауға тапсырыс берушілер, оны сомдаушылар Мәдидің «үлкен көзін» 
қалпына келтіріп, өздерінің түпкілікті жеңіске жеткенін жариялады. Шы-
нында да, бюстегі Мәди бабамыздың екі көзі тостағандай болып кет-
кен екен. Жиында сөз алған бір сыйлы ағамыз «біздің түбіміз ирандық, 
сондықтан көзіміз осындай үлкен» деп соқты. Түркі өркениетінің бітіспес 
қас жауы ретінде көшпелілермен ғұмыр бойы соғысып өткен (Кир мен Да-
рий патшаның біздің даламызға жасаған жорықтарын, «Алпамыс батыр» 
және т.б. батырлық эпостарды еске түсіріңіз), бабаларымыздан «қызылбас» 
деген ат алған парсылармен туысқан болсақ, жетіскен екенбіз деген оймен 
біз тұрдық. Мәдидің осы күнгі қолымыздағы жалғыз суретін 1968 жылдың 
қысында сол кезде небәрі 18 жастағы бозбала, болашақ өнер зерттеуші 
Жарқын Шәкәрімнің Қарағандының серіктес қаласы Абай шаһарында 
тұратын Мәдидің туған күйеу баласы Тоқаш Кәдікеевтің сандығынан 
тапқаны мәлім. Аталмыш сурет сол жылдың наурыз айында облыстық 
«Орталық Қазақстан» газетінде жарияланған екен. Оны өткен ғасырдың 
тоқсаныншы жылдары мұрағатта сақталған газет тігінділерін ақтарып 
отырып өз көзіммен көрдім. Жалғыз суретін күйеу баласына өз қолымен 
беріп тұрып: «1915 жылы Атбасар абақтысынан қашып шықтым. Мына 
суретке сол жасырынып жүргенде түскен едім, басымдағы тымақты ал-
шын-жаппас елінің азаматы, абақтыда бірге болған жолдасым берген еді. 
Осы сурет саған аманат», – деген екен қайран Мәди. Көп ұзамай есіл ер  
1921 жылдың ақпанында Қарқаралы түрмесінің алдында, кеңес жен-
деттерінің қолынан оққа ұшты. Тоқаш Кәдікеев болса, осы оқиға орын 
алысымен отбасын алып, Ресейдің Барнауылына қарай жылыстапты.

Мәдидің 1914 жылдың маусымынан сол жылдың тамыз айының аяғына 
дейін үш айға жуық Атбасар түрмесінде отырғаны сонау патша заманы-
нан бізге жеткен 190 беттік «Мәди ісінде» тайға таңба басқандай болып  
жазылып тұр. Суреттің анық Мәдидікі екендігіне тағы бір дәлелді 
әңгімені 2009 жылдың қыркүйек айында Қарағанды облысы Осакаровка  
ауданының «Ошағанды» ауылының тұрғыны Жақан Тергеубеков айтқан 
еді. Жақан ағамыздың айтуынша, 1995 жылы Семей – Қарауылда өткен 
Абайдың 150 жылдық тойы кезінде оны Алматының ат спорты делега-
циясын басқарып келген Мәди Әлиев деген азамат арнайы іздеп келіпті. 
Сөйтсе, М.Әлиев Мәдиге тымаған берген алшын-жаппас елінің азаматы – 
Омар ақсақалдың немересі болып шығыпты. Тойға келгенде ойына алған 
бір шаруасы – Мәди ұрпақтарына жолығу, атасының аманатын жеткізу  
екен. Бірақ, Мәдидің өз кіндігінен ұрпақ қалмағанын қайдан білсін,  
«сұрай, сұрай Меккеге жете-сің» демекші, Мәдиге аталас туысқан бо-
лып келетін Жақан Тергеубековті әрең тапқанға ұқсайды. Екеуара әңгіме 
үстінде ол өзінің Атбасар түрмесінде Мәдиге жолдас болған Омар 
ақсақалдың немересі екенін, атасы оған Мәди деген есімді тар жерде  
жолдас болған досының құрметіне қойғанын айтып беріпті. Атасы  
Мәдиге тымағын берген сәтін еске түсіріп, онымен бірге түрмеде  
өткізген күндерін әңгімелегенде: «Ондай жігіт қайда, енді қайтып  
тумайды» деп отырады екен. Омар ақсақал Оңтүстік Қазақстан облысы 
Темірлан ауылын мекендеп, бертінде қайтыс болыпты. 

Осы Тергеубековтер әулеті Мәдиге аталас туыс болып келеді. Екеуі 
де Қаз дауысты Қазыбек бидің ұрпақтары. Мәди Қазыбектің Бекболаты-
нан тараса, Тергеубековтер әулеті ұлы бидің Сырымбет есімді баласынан 
өрбиді. Осындай дәлелді деректердің барлығына қарамастан, Егіндібұлақ, 
Қарқаралы мен Қарағандыдағы кейбір «мәдитанушы» ағайындарымыз өз 
дегенінен қайтар емес. Қайта ерегісе түскендей, 2005 жылдың жазында 
жергілікті бір суретшіге Мәдидің суретін салдырып, оны «Қарқаралы» 
аудандық газеті «міне, нағыз Мәди осындай болған» деп, сүйіншілей 
жариялады. Бұл сурет те «әсіремәдитанушылардың» қиялының жемісі 
екені көрініп тұр. Еңсегей келген, екі көзі алақандай суретті көргенде, бас 
шайқаудан басқа амалымыз қалмады. Жүсекең өз естелігінде Мәдиді «орта 
бойлы, кішкене өткір көзді» деп анық айтып отыр. Демек, Мәди Бәпиұлы 
ірі денелі, үлкен көзді адам болмаған. Мәдиді алып болған, үлкен көзді 
болған дегеннен не ұтамыз? Қазақтың ханы Абылайдың сүйегін зертте-
ген антрополог Оразақ Смағұлов ағамыз ұлы ханның бойының 1 м 64 см 
болғанын ғылыми тұрғыдан дәлелдеді8.

8 Абылай хан. Тарихи-антропологиялық зерттеу, авторлары: Оразақ Смағұлұлы, Мұхтар 
Қожаев, Айнагүл Оразаққызы, 1999. – 117-б.



18 19

Сол сияқты халқымыздың елдік мұраты жолында қайыспай күрескен 
қас батыр һәм ұлы жырау Махамбеттің сүйегін таныған антрополог Нояль 
Шаяхметов, бабамыздың бойының 1 м 69 см болғанын анықтады. Абай-
мен көп жылдар бойы айқасып өткен Оразбай да томашадай кішкене адам 
болған деседі. Бұған Оразбай Меккеге тақалғанда іш ауруымен ауырып, 
қасиетті жерге табаны тию мұң болғанда Ыспан деген інісі ағасын бой-
ына шақтап жасаған сандыққа салып алып өткендігі дәлел. (Ол уақытта 
қажылар іш ауруынан (дизентерия) көп өлетіндіктен, Меккеге мұндай 
қауіпті ауру жұқтырғандарды жібермеген)9. 

2006 жылы зерттеуші Жарқын Шәкәрім Мәдидің кинопленкаға түскен 
бейнесін тапты. Бір кереметі, 1968 жылы табылған суретпен Мәдидің  
кадрға басылған бейнесі айна-қатесіз ұқсас болып шықты. Осыған не 
дейсіз?! Мәди кинопленкаға қалай түсіп жүр десеңіз, оған да дәлелді  
жауап беруге болады. Сол үшін Қазақстандағы кинотүсіру тарихына 
үңіліп көрдік. Сөйтсек, қазақ даласында алғашқы киносюжеттер түсіру 
жұмыстары 1920 жылдан басталыпты. Дәл осы жылы Ресейдің Мәскеу 
сияқты ірі қалаларынан жасақталған операторлар тобы Қазақстанды 
аралап жүріп, «Соңғы хабарлар» атты киножурналдар түсіргендігін пуб-
лицист Камал Смайылов ағамыздың кезінде дәлелдеп жазғаны бар еді. 
Ресейлік киногерлер түсірген киносюжеттердің тақырыптары мынандай 
болып келеді: 1-мамыр және Қазан төңкерісіне арналған мерекелік ше-
рулер; Қарсақбай мыс қорыту зауытының іске қосылуы; Жосалы шаруа 
артеліндегі егін жинау науқаны; Қоянды жәрмеңкесіндегі сауда-саттық; 
Түркісіб теміржолын салушылар мен Қарағанды кеншілерінің ауыр, 
бейнетті еңбек сәттерінен көріністер. Біздің ойымызша, Мәди киноплен- 
каға Қоянды жәрмеңкесін түсіру кезінде таспаланған. Өйткені бұл кез 
Мәдидің кеңес өкіметінің орнауына байланысты түрмеден босап, ер-
кіндікте жүрген шағы болатын. Жанында отырған екі әйел: бәйбішесі –  
Қази мен тоқалы – Дина болар деп топшылаймыз. Ал кинотүсірушілер 
не себепті Мәдиді таңдаған деген сауалға – өз заманында Мәдидің қазақ 
сахарасындағы ең атышулы адамдардың бірі болғанымен байланыстырар 
едік. Қай заманда болсын, алыс сапарға шыққан жиһангездер (географ, эт-
ногроф, суретші, фотограф, операторлар және т.б.) жат жерде ұшырасқан 
атақты адамдарды алдымен бейнелеп қалуға тырысқан. Өйткені тарих  
үшін ешкім білмейтін қарапайым адамнан, өз заманының даңқты 
адамдарының бәсі қашанда жоғары. Жиһангез-саяхатшылар осы жағына 
баса мән берген. Олай болмаған күннің өзінде жергілікті жөн білетін  

9 Бекен Исабаев. Ұлылар мекені. – Новосибирск, 2001.

қазақтар: «Біздің Мәди деген батырымыз бар, өзі дәл қазір осында, жәр-
меңкеде жүр, сіз-дерге нағыз керек адам сол» деп түсірушілер тобына  
кеңес беріп, жөн сілтеуі әбден мүмкін ғой. Мәдидің кинопленкаға түсі-
ріліп алынған тұңғыш қазақтың бірі болуының сыры осы себептерге  
байланысты болса керек.

Мінеки, Ж.Елебековтің Мәдиді сипаттаған «...орта бойлы, кең иықты, 
қыр мұрынды, кішкене өткір көзді еді» деген бір жол естелігінен қаншама 
ойлар, пікірлер туды. Мәди мен Жүсіпбектің кездесуін тарқата, тарата, 
жіліктей жазудағы мақсатымыз: кейінгі буын ақиқат пен өтіріктің ара 
жігін ажырата алатын болсын деген ниет; шындықты жалғандық жауып 
қалмасын дегендік.

Ал кейбір зерттеушілердің Мәдидің көзін көпе-көрінеу үлкейтуге 
тырысушылығын – өз басым бодандық сананың зардабы деп ойлаймын. 

ХVІІ–ХVІІІ ғасырлардан бастап, еуропалықтар азиялықтарды 
бағындырғаннан кейін оларды қысық көз, жалпақ беттілер деп кемсіт-
кеніне, мазақ қылғанына кәрі тарих куә. Қазақ халқы да бірнеше ғасырға 
созылған орыс отаршылдығынан кейін өзінің қысық көзіне, жалпақ 
бетіне қорынатын жағдайға жеткені жасырын емес. Әсіресе, бұл үрдіс 
кеңес дәуірінде тіпті анық сипат алды. Әсілі, қысық көз болу – соншама 
қорынатын кемшілік пе? Ұлы Мағжан:

Ерте күнде отты Күннен Гүн туған,
Отты Гүннен от боп ойнап мен туғам.
Жүзімді де, қысық қара көзімді
Туа сала жалынымен мен жуғам, – 

демей ме, атақты «Пайғамбар» өлеңінде. Қазақ Мағжан айтқан осы 
қысық көзімен дүниені көрді, әлемді таныды. Әлем халықтарын зертте-
ген ғалымдар отырықшы халықтарға қарағанда көшпелілер көзінің жіті 
көргіштігін, өте алыстан көру қасиетіне ие екенін айтады. Солтүстік 
Американы мекен ететін эскимостар мен қиыр солтүстік түркілері – 
якуттар (сахалар) әлемдегі ең көзі өткір халықтардың санатында. Тіпті, 
олардың көздерінің телескоппен ғана көруге болатын өте алыстағы аспан 
денелерінің қозғалысын көре алатындығын зерттеп жазған ғалымдардың 
еңбектері бар. 

Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романындағы Абылғазы Қарашаұлы 
(1837–1927) өмірде болған кісі. Сол кісі 1923 жылы өзінен ескі заман ба-
рымтасын сұрағандарға әңгіме айтып отырып: «Көзім, мақтанғаным емес, 
шырақтар, түстік жерден көруші еді», – депті. Түстік жер – кем дегенде 30–
40 шақырым шамасы. Міне, қазақтың қысық көзінің кереметі. Жүсекеңнің 
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бала кезден байқампаздығының, жадысының мықтылығының арқасында 
Мәдидің де көзінің қысық, өткір болғандығын, бұл деректі оның фото- 
суреті мен кинотаспаға түсірілген айғақтармен дәлелдеп отырғанымызды 
көзі қарақты оқырман сезеді деп ойлаймын. Олай болса, бұл даулы 
тақырыпты жауып, сөзді Жүсіпбектің өзіне берейік.

«Әлгінде сырттан «Ғалия» деген дауысты ести сала, Жақыпбектің 
шырқай жөнелуінің сырын кейін білдім. Мәди Жақыпбекпен кездескенде 
сәлемін алмай, «алдымен «Ғалияны» айт, «Ғалия-Ғалия» деп тұрып алады 
екен. 

Мәди қымыз ішіп сусындады. Мәдидің асығыс екенін сезген Жақыпбек:
– Мәди аға, мына Жүсіпбек деген бала менің інішегім еді, әншілікке ба-

улып жүр едім, тыңдап көрсеңіз қайтеді – деп, өтініп сұрады. Мәди маған 
бұрылып, тым кішкене ұсақтағыма қарап, күлімсіреді де:

– Жарайды, айтсын, бұл жігітті де тыңдайық, – деп жайғасып отырды. 
Жақыпбек гармонын алып «Қарғам-ау» әнін тарта жөнелді. Мен 

Жақыпбектің жалт етіп қарай қалған көзінен бойымды тез жиып алдым да, 
қосыла жөнелдім. Бір-екі ән айтылған соң гармон үні басылды. Үйдегілер 
үнсіз Мәдиге қарап қалыпты. Мәди есіктен Қоянды тауының биігіне қарап 
үнсіз отыр. Бір кезде Жақыпбекке:

– Баулып жүр едім де, қыран қанаты қатпаған балапанын қиядағыға бау-
лиды. Жастайынан топ ортасына салуың маған соны елестетті. Тек өзіңдей 
биікке самғайтын болсын, – деді де, маған қарап:

– Кішкентай інішегім, мені байлар, бектер жек көргенімен қарапайым 
ел қадір тұтады. Ендеше, менің бойымда бір қасиеттің болғаны да. Мә, 
мына ақшаға көйлек алып ки, менен тәбәрік болсын, – деп менің қолыма 
бір бөлек қағаз ақша ұстатып, өзі тез басып шығып кетті.

Мәдидің атына мініп, жорта жөнелгенін үйдегілер естіп отыр. Атының 
дүбірлете басқан тұяғының дыбысымен үйдегілердің Мәдиге деген 
жүректерінің дүрсілдері бірге соғып, үн қосқандай болды»10.

Жүсіпбек Мәдиді тұңғыш әрі соңғы рет көргенін осылайша жазып 
қалдырған. Осы жерде бізді қызықтыратыны, Жүсіпбек Мәдимен қай 
жылы кездескен деген сауал. Өз естелігінде Жүсекең оқиғанының болған 
жылын жазбаған. Осы орайда Жүсіпбек Мәдимен кездесуі ықтимал деген 
жылдардың барлығында әділет күрескерінің түрмеде отырғаны көңілге 
күдік ұялатады. Мәдиге қарсы алғашқы қылмыстық іс 1905 жылдың 
10 желтоқсанында қозғалған. Содан 1918 жылға дейін, яғни, Кеңес 
өкіметі орнағанша Мәди 13 жылдай айдауда болып, бір шеті Өскемен 

10 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы, 1989. – 22-б.

мен Қызылжар, бір шеті Спасск (Қарағанды) мен Омбы аралығындағы 
көптеген абақтылардың дәмін татқан. Ақыры қолымыздағы «Мәди ісін» 
саралай келе Жүсіпбек Мәдимен 1914 жылдың маусым айында кездес-
кен деген ұйғарымға тоқтағандаймыз. Өйткені Мәди 1913 жылдың  
6 желтоқсанында Қарқаралы түрмесінен қашып шығып, 1914 жылдың  
19 мамырына дейін Қарқаралы уезін аралап, болыстардан өзінің қыл-
мыскер еместігін дәлелдейтін құжаттар жинаумен айналысқан. Міне, 
Мәди мен Жүсіпбектің кездесулері осы кезеңге тап келеді. Бірақ бұл 
ұйғарымға келу кезінде алдымыздан тағы бір түйткілді сұрақ шықты. Егер 
Мәди 19 мамырда қайта ұсталып, қолға түскен болса, бұл оқиға Қоянды 
жәрмеңкесінің ашылуынан бұрын болған болып тұр. Жәрмеңкенің маусым 
айының 1-інші жұлдызында ашылып, 5 шілдеде жабылатынын жоғарыда 
айтып өткен едік. Бұл уақыттарда Мәдидің Атбасарға айдалып, сол 
жылдың тамызына дейін Атбасар абақтысында отырғаны «Мәди ісінде» 
жазылып тұр. Демек, Мәди 19 мамыр күні, яғни Қоянды жәрмеңкесінің 
ашылуына 11–12 күн қалғанда ұсталған болып шығады. Осы тұста 
ескеретін бір жайт бар. Ол патшалық Ресейдегі күнтізбе мәселесі. Атақты 
«Мәди ісі» кеңес дәуіріне дейін болғандықтан, мұндағы құжаттар ескі 
күнтізбе бойынша рәсімделген. Мәселен, Қазан төңкерісі 25 қазанда бол-
са, ол Кеңес өкіметінің жаңа күнтізбеге көшуіне байланысты 7 қараша 
болып белгіленген. Екі ортадағы айырмашылық 12 күндей. Осы тәсілмен 
есептейтін болсақ, Жүсіпбектің Мәдиді көру оқиғасы маусым айының бас 
кезі – Қоянды жәрмеңкесінің ашылған күндеріне тұспа-тұс келеді. Дәл 
осы күндері «Мәди ісіндегі» құжаттарда көрсетілгендей, Мәди Қарқаралы 
уезінің болыстарынан өзінің кінәсіздігін дәлелдейтін қолхат жинау үшін 
жәрмеңкеге келгенін көреміз. Жүсіпбек Мәдиді осы кезде көрген болар 
деп топшылаймыз. Амал не, Мәди осы күндердің бірінде жәрмеңкеде 
ұсталып, Атбасар түрмесіне жөнелтіледі. Содан кейін Жүсіпбекке Мәдиді 
қайта көру бақыты бұйырмады. Десек те, осы жалғыз кездесу Жүсіпбек 
санасында мөрдей басылып, есінде мәңгілікке қалып қойғанын әншінің 
Мәди жайлы тамаша естелігінен көреміз. Осымен Мәди жайлы сөз тамам. 

Бала Жүсіпбектің өміріндегі елеулі оқиғалардың бірі – Байбөрі руының 
Қыдырәлі атасынан шыққан Божақанның Ноқасының асына қатысуы. 
Жүсіпбектің өз естелігіне жүгінсек, Божақанның Ноқасының асы 1914 
жылы шілде айының аяғына таман берілген. Асқа сауын айтқан, келген 
елді жөнелткен Божақанның інісі Смағұл деген кісі көрінеді. Көшімдер 
тобы да асқа тап-тұйнақтай сайланып бармаққа қамданады. Өйткені 
асқа жинақы, сән-салтанатпен барса, барғаны өз алдына, үкілеген ақыны 
қарсыласын сөзден жеңіп, апарған палуаны күрестен жықса, қосқан аты 
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бәйгеден келсе, сол рудың, сол атаның беделі көтеріліп, жақсы атағы 
жалпақ жұртқа жайылатыны белгілі. Көшім елінің бас көтерері – Күдерінің 
Нұрланы деген кісі асқа баратын өз елінің жақсы-жайсаңын, әнші, палуа-
нын бастап апармаққа қамданғанда, алдымен осыған көңіл аударса керек. 
Осы арада көлденең бір мәселе килігеді. Ол – күллі Көшім аузына қарап 
отырған Жақыпбек әншінің Семейге жолаушылап кетуіне байланысты 
асқа бара алмайтындығы. Алдында ғана әншілікке Жақыпбек, палуанға 
Шыбынтайдың Рымбегі, бәйгеге Нұрланның Ормаңдай деген жүйрігі 
түседі деп ұйғарылса керек. Ақырында Күдерінің Нұрланы бір амалын 
тапқандай болады. Бұл жөнінде Жүсіпбектің өзіне кезек берейік:

«Қазақ халқы әнсіз, күйсіз өмірдің сәні жоқ деп санайды. Оның үстіне 
мынандай көп ел жиналған үлкен асқа әншісіз бару бұларға қатты бат-
ты. Әсіресе, Жақыпбек сияқты асқақ дауысты сырбаз әншінің орны бөлек. 
Жақыпбек бар жиындарда Біржан, Ақаннан кейінгі саңлақ әнші біздің орта-
мыздан шықты деп мақтанатын. Енді өздері бара жатқан аста Жақыпбектің 
орталарында болмағаны қорлық сияқты болып көрінді. Нұрлан ойланып 
отырды да:

– Бала болса да Жүсіпбекті әкетеміз. Егер бойына дарыған өнер болса, 
жастығына қарамай-ақ шырқайды, алып барамыз, – деп сөзін бітірді.

Осы жаңалықты естігенде шешем біраз қобалжыды. Жейдемді жуып, 
киетін киімімді қағып, сілкіп жүріп, маған қарайды да күледі. Көзінен 
біресе қорқыныш, біресе қуаныш сезімі білінеді.

Асқа жүретін күні ауыл адамдары тегіс жиналды, сәске көтеріле ба-
ратын кісілер атқа міне бастады. Шешем мені де құла дөненіме мінгізіп, 
таралғысын қысқартып жатып:

– Балам, елдің алдына бірінші рет шығасың, ән айтарда ұялмай, 
қысылмай айт! Қорғаншақтап, қобалжитын болсаң, әніңнің әсері 
жоғалады. Жақыпбектің інісі деген атқа шіркеу келтірме. Ағаңның еңбегін 
ақтай біл. Ал сапарың оң, мәртебең биік болсын, құлыным! – деп бетімнен 
сүйіп, тізгінімнен жетектеп біраз жерге дейін шығарып салды. Мен желе 
жөнелдім. Әкемдерді қуып жетіп артыма қарасам, кимешегінің ұшы 
желбіреп шешем жаңағы орнында әлі тұр екен»11.

Жүсіпбек Ноқаның асында тәуір өнер көрсетіп, жұрт назарына 
ілінеді. Бойы кішкентай, әлі таралып өсе қоймаған он жасқа жаңа толған 
Жүсіпбекті Күдерінің Нұрланы қобдидың үстіне шығартып отырғызып, 
ән айтқызады. Жүсекең әуелі «Сұржекейді», сосын Балуан Шолақтың 
«Ғалиясы» мен «Қарғаны» айттым дейді. Әншінің осы сөзіне сүйенсек, 

11 Бұл да сонда. – 26-б.

Жүсіпбектің негізгі ән қорының тым ертеден, бала жастан қалыптасқанын 
бағамдаймыз. Аталған әндерді Жүсекеңнің өле-өлгенше айтып өткені 
белгілі. Сөйтіп, Көшімдер Ноқа қажының асынан абыройлы қайтады. 
Жүсіпбек өзінің бала дауысымен шырылдай, шырқай ән салып, ағасы 
Жақыпбектің орнын жоқтатпаса, Шыбынтайдың Орынбегі палуандықтан 
есе жібере қоймай, тек бас палуаннан ғана жеңіліс табады. Нұрланның 
Ормаңдайы бәйгеден төртінші келіпті.

Ноқаның асынан кейін екі жылдай сахарада аса ірі оқиғалар бола 
қоймайды. Мекені кең сахара – момын қыр қазағы үшін өмір өз ағысымен 
тыныш қана жылжып өтіп жатқандай еді. Бірақ бұл дауыл алдындағы 
тыныштық болатын. Қазақтың тағдыры бұл кезде Петербордағы патша са-
райында шешіліп жатқан-ды. Соның айғағындай 1916 жылы атақты «мау-
сым жарлығы» бұрқ ете қалды. Ақ патша жарлығының жойқын күші со-
нау Арқаның қиыр түкпірінде әлі орыс аяғы тиіп көрмеген (Қойтасқа осы 
күнге дейін орыс аяғы тимеген сияқты) балақ төбелі, мол қуысты қолатты 
Қойтас тауын мекендейтін Қарабатыр, Балғабай әулетін де тітіретіп өтті. 
Тітіретті дегеннен гөрі шаңырақтарын шайқалтып жіберді дегеніміз 
дәлірек болар, өйткені осы 16-ншы жылдан кейін Қарабатыр мен Балғабай 
ұрпақтары оңала алмай, сол күйі ес жия алмай тозып кеткендей болады. 
Әрине, сонау 16-ншы жылдан басталып, бар қазаққа қатал сынақ, ауыр 
нәубет болған бұл қасіретті кезеңнің қанқұйлы Сталин өлген елуінші 
жылдарға дейін жалғасқаны белгілі. Құдай оңдағанда Балғабай балалары 
бірінші дүниежүзілік соғыс қимылдары жүріп жатқан Еуропаның сызды, 
сазды, батпақты ормандарында қара суықта дірдектеп окоп қазу бейнетіне 
айдалудан аман қалады. Бірақ бұл патша жарлығынан біржола құтылу емес 
еді. Қайта Жақыпбек қатты тұтылады. Майдан мақсаты үшін еріксіз қара 
жұмысқа алынған Жақыпбек Бесобадан (Бесоба – Қарқаралы қаласынан 
150 шақырымдай қашықтықтағы жер аты. Сол жылдары бұл өңірден кен 
қазылса керек.) Семейге қорғасын таситын кірешілік жұмысқа жегіледі. 
Арқаның ақырған аязы мен үскірік борандарында сақал-мұртына сауыс-
сауыс мұз қатып, қоңсыз, арық аттармен ышқына кіре тартқан Жақыпбекті 
көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Барлық болмысы тек ән салуға жарал-
ған, нәзік бітімді Жақыпбекке қыстың қақаған аязындағы кірешілік жұмыс 
ауыр тиеді. Бойын суыққа алғызып, деніне дерт жамаған ол келесі жылы 
аурулы болып елге қайтады. Ертіс жағасындағы зауыттардың біріне 
Құмдыкөл деген жерден көмір тасуға алынған үлкен ағасы Сейітбек те 
сол жылы еліне аман-сау оралыпты. Халқымыз «жұт жеті ағайынды» деп 
тегін айтпаса керек. Келесі жылы жығылған үстіне жұдырық болып елге 
сарысүзек ауруы тиеді. Онсыз да «он алтының» зобалаңынан есеңгіреп, ес 
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жия алмай жатқан елді жұқпалы дерт баудай түсіреді. Алдымен бір жылға 
созылған кірешілік жұмыстан аурулы болып, жұқарып келген Жақыпбек 
жығылады. Айтып келген ажал қойсын ба, есіл әнші 1918 жылы наурыздың 
16-сы күні 23 жасында дүниеден өтеді. Жақыпбектен соң отыз жастағы 
үлкен ағасы Өмірбек, әкесінің немере інісі Берімсек, шешесі Қымбат 
бірінен соң бірі сүзек дертінен опат болады. Құдай сақтап, қатерлі аурудан 
ең үлкен ағасы Сейітбек, апасы Бәдібай және Мәлике, Жүнісбек, Рымкеш 
атты іні-қарындастары аман қалады. Төтеннен, жүремелетіп келген тосын 
қайғы қойсын ба, әкесі төсек тартып жататын ауруға ұшырайды. Жақын 
жандарынан айырылған, кедейшіліктен тұралаған қаралы ауыл әупірімдеп 
он сегіздің қысынан шығады. Күлімдеп келген көктем, жайраңдап келген 
жаз Балғабай әулетінің қалың қайғысын сейілте алмайды. Еркектері ауру-
лы, жесірлері жылаулы Қойтасты жайлаған қаралы әулет өз ғұмырында 
тұңғыш рет жайлауға көше алмай қор болады. Кейін бұл туралы Жүсіпбек 
өзінің естелігінде: «Жазды күтіп отырған ел қыстаудан көше бастады. Біздің 
ауылдың көшуге шамасы келмеді. Ең бас көтерер әкем, күндіз-түні төсек-
тен бас алмай жатады да қояды.Үлкен ағам Сейітбек аурудан көпке дейін 
айыға алмады. Басқалары ұсақ балалар, қаралы әйелдер. Жамағайындар 
іштей жиіркеніп, қашқақтап жақындағылары келмеді. Мұндай нәубетті 
бұрын-соңды көрген емеспіз», – деп жазды. Анасының, ағалары Жақыпбек 
пен Өмірбектің қазасы Жүсіпбекті ерте есейтіп жібергендей болды. 
Өмірдегі орнын, өнердегі жолын өз бетінше тапқысы келген көкірегі 
сәулелі жас өнерпаз жан-жағына көз салып, алдағы болашағын ойлай 
бастады. Бұл кезде қыр елінде жаңа заманның лебі сезіле бастаған-ды. 
Кеңес өкіметінің табаны бекіп, күш алып кетпесе де, ел өміріне өзгеріс 
кіргізе алатындай жағдайға жетіп қалған-ды. Жаңа өкімет орнаған кез-
де Жүсіпбек небәрі 14-15-тегі өспірім жас еді. Ең жақын аяулы адамда-
рынан айырған, өзіне қабағын түйе келген қанқұйлы өкімет турасында 
Жүсіпбек өз естеліктерінде жақсы пікірден басқа ештеңе айтпайды. Қайта 
жаңа өкіметті жақтаған сыңай білдіргендей, сипай қамшылайды: «Бұл кез 
жұмысшы-шаруа үкіметі үстем тапты құлатып, билікті өз қолына алған 
уақыт еді. Байлар билікті еркімен бере қоймай, қолынан келген қастығын 
аямай, жанталаса қимылдап, қарсылық көрсетіп жатты. Ауылдың әрбір 
саналы азаматы ел ішіндегі болып жатқан қастандық, жауыздыққа қарсы 
тұрып, тынбай жұмыс істеді. Мен де шамам келгенше жас үкіметтің жала-
уын көтерген азаматтардың соңына еріп, айтқандарын орындап қолғабыс 
еттім. Бірақ менің армандағаным әншілік жолы еді. Әсіресе, қамқор ұстаз, 
ғазиз ағаның жастайымнан тәрбиесіне алып, өзіндей әнші ғып шығаруды 
арман еткен мақсаты ойымнан кетпеді. Ауыл-үйдің әншісі болып, ел ара-

сынан ұзай алмай жүруім мені қанағаттандырмады. Не де болса, халықтың 
көп жиылған жері Семейге барсам, бойымдағы барымды топ ортасына сал-
сам деген ой басымнан кетпей қойды. Жақыпбек менің балаң жастығымды 
өзімен бірге ала кетті. Оның өлімін естіген жұрттың қабырғасы қайысып, 
көкірегі қарс айырылды. Жанға ләззат, жүрекке нәр сыйлаған асқақ әншінің 
асыл үні тұнжыраған тұңғиық аспанды мұңды сазға бөлегендей, артын-
да орны толмас өкініш қалдырып кете барды. Жақыпбекті білетіндердің 
көздері енді маған түсе бастады. Өшкенін жандырып, өлгенін тірілтетін 
мен секілді. Қай жерде той жиын, бас қосу бола қалса, арнайы ат жібертіп 
шақыртады. Ауылдағы қызыл отаудың қасында, жастардың ортасында 
жүретін болдым. Жаңа өкімет кедейдікі – біздікі екенін, бұл жолда жан 
аямай күресу керек екенін ұқтым. Он бес жасымда жиырма бестің жүгін 
арқалап ат жалын тарттым»12.

Әншінің қысқа ғана жазылған бұл өмірбаяндық естелігі өткен  
ғасырдың жетпісінші жылдарының орта кезінде, кеңестік жүйенің  
дәурені жүріп, асығы алшысынан түсіп тұрған кезінде қағазға түскен.  
Әнші өмірін зерттеу барысында Жүсіпбектің өзі жайындағы һәм өмір 
сүрген дәуірі жайлы көп сырды өзімен бірге ала кеткенін аңғарғандай- 
мыз. Өмірбаяндық естелігінде де ол аса ашыла қоймайды. Жетпісінші  
жылдары кімнің болсын ағынан жарылып өз заманының ақиқатын 
айта алмағаны түсінікті жайт. Жүсіпбек те өзі өмір сүрген қоғамның 
қабағын баққан, сұрқия жүйенің аяр саясатымен ойнауға тәуекел ет-
пеген сақ адам. Ақын Тайыр Жароковтың «Өзім де қумын, Октябрьден 
ары қарай бармаймын», – дегеніндей, Жүсіпбек өмірінен сыр тартқанда 
әншінің таптық тұрғыда «қателік» жібермегенін аңғарамыз. Отызыншы 
жылдардың өзінде-ақ Жүсіпбектің өмір көріп ысылған, ақ-қараны ажы-
рата алатын ойлы, көшелі өнерпазға айналғанын көреміз. Ал, әншінің 
«он бес жасымда жиырма бестің жүгін арқалап ат жалын тарттым» дегені 
өзі армандаған әншіліктің жолы еді. Сүйікті ағасы Жақыпбек пен аяулы 
анасының өлімі оны бейқам балалық шақтың алаңсыз ауылынан жұлып 
алып, қатал өмірдің майданына лақтырып жібергендей болды. Сондықтан 
ауылда ол қимайтын, алаңдайтындай ештеңе де қалмап еді. Сөйтіп, іштегі 
буырқанған алапат өнер күші, ән қуаты оны ауылдан үйіре, тік көтеріп 
әкетті. Жас әншіні таудай талабы үлкен өнердің ордасына қарай алып 
ұшты. Осылайша Жүсіпбек балалықпен қоштасты. Алда оны үлкен 
өнер жолы күтіп тұрған еді. Балалық дәурені кіндік қаны тамған Қойтас  
тауында мәңгіге қалып қойды. 

12 Бұл да сонда. 41-б.



26 27

сЕмЕЙ КЕзЕңі 

1920 жылы мамыр айында Жүсіпбек Семейге келді. Қарға тамыр-
лы қазақ туысқансыз болған ба, Жүсіпбек те Бәкіш деген жамағайын 
туысының үйіне түсті. Адам үмітке сүйенеді, мақсатқа иек артып күн 
кешеді. Жас жүрегі жалын атқан, көкірегі арманға толы Жүсіпбек те 
алдағы күннен үмітті еді. Бірақ күн өткен сайын Жүсіпбектің үміті 
күңгірт тарта бастады. Бөтен қала, танымайтын жер, адасып кетем бе 
деп қорқатын ол, үстіндегі шоқпытты киімдерімен көшеге шығуға және 
қорынатын. Осы бір көңілсіз ауыр күндер туралы: «Бұрын Семейге бар-
сам, жаңалық пен жақсылыққа кенелетіндей көруші едім. Мен ойлаған 
жақсы ойдың бәрі үміт қана екен, ешқандай жаңалық та, жақсылық та 
болған жоқ. Бекер келдім бе деген ой еңсемді көтертпей езе бастады», – 
деп еске алады. Осындай сүреңсіз күндердің бірінде үміт оты жылт ете 
қалғандай болады. Оқиға былайша өрбіпті. Күндердің күнінде Бәкіштің 
көршісінің әйелі босанып, жамағайыны Жүсіпбекті шілдеханаға ертіп ба-
рады. Жүсекең той иесінің аты-жөнін, оның кім екені турасында ештеңе 
айтпаған. Бірақ, шілдеханаға аттары Семейге белгілі Ахмет Әуезов, 
Кенжебек Құлғарин, Калиакбар Төребаев, Абзал Жиенғалиев, Шынжы 
Берімбаев сынды қазақ зиялыларының қатысуы той иесінің тым жайдақ 
адам болмағанын байқатады. (Ескерту: Жүсекең естелігінде Абзалдың фа-
милиясы Жанғалиев, Калиакбардыкі Төлебаев болып жазылған. Бірақ аты 
аталған адамдардың замандасы болған жазушы Мұқатай Тоқжігітовтің 
«Лениншіл жас» (қазіргі «Жас Алаш») газетінде 1982 жылы 10 наурызда 
жарық көрген «Ән қанатындағы өмір» мақаласындағы түзетулерге сәйкес 
Төребаев және Жиенғалиев деп өзгерттім. Себебі жазушы М.Тоқжігітов, 
К.Төребаев және А.Жиенғалиевтермен аралас-құралас, бірін-бірі жақсы 
таныған адамдар болған екен. – Е.Т.). Енді шілдеханадағы ахуалды 
Жүсіпбектің өз көзімен көрейік: «Үйге кірдім. Үй толы қыз, келіншек, 
жігіттер. Төр жақта басқалардан киімдері де, өздері де бөлек бір ересек 
жігіттер отыр. Бұтында сымпиған шалбар, қынама бешпент, бешпенттің 
омырау қалтасынан сағаттың алтын бауы шығып тұр. Мен Бәкіш айтқан 
қаратаяқтар осылар екенін сұрамай-ақ білдім. Ептеп келіп төменгі жаққа 
орналастым. Ешкім елейтін емес. Мен келгенде қыз-жігіт кезектесіп, 
гармонға қосылып татардың жырын жырлап жатыр екен. Ол кезде татардың 
әнін айтып, жырын жырлау әдетке айналып кеткен болатын»13. 

13 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы, 1989. – 42–43-б.

Бұл жерде Жүсекең шілдехана қазақтыкі болғанымен, ондағы шырқа-
лып жатқан ән мен жырлар татардыкі екенін меңзеп отыр. Қырдан жаңа 
ғана келген оған қалың қазақтың жабылып татар жырын жырлап жатқаны 
ерсі көрінген сияқты. Жүсекең айтса айтқандай, ХІХ ғасырдың аяғы мен 
ХХ ғасырдың басындағы орын алған мәдени-рухани құбылыстарға қарап, 
қазақ даласында татар мәдениетінің ықпалының күшейе түскенін көреміз. 
Оған бір себеп болған патшалық Ресейдің отаршылдық саясаты еді. Патша 
шенеуніктері көшпелі халықты түрлі қитұрқы амал-айла тәсілдер арқылы 
бұғауда ұстау әрекеттерінің бірі ретінде татар молдаларын қазақ даласына 
көптеп жіберіп, асау халықты діни уағыздар арқылы жуасытуға, қадимшіл 
бағыт ұстанған дүмше молдалар арқылы қазақ жастарының санасын 
улауға, сөйтіп, қазақ халқын қараңғылық түнегіне батыруға, сол арқылы 
ұлттық негізінен ажыраған, наданданған тобырды емін-еркін билеп-
төстей келе, ақыр соңында көшпенді халықты жер бетінен жойып жіберу 
мақсатын мемлекет саясатының басым бағыттарының бірі етіп ұстанды. 
Осындай миссионерлердің ішінде қазақтың мал-жанын қаттап, шоттаумен 
айналысып, патша үкіметінің мүддесі үшін тыңшылық әрекеттер жасай-
тын саудагер-жансыздар да болды. Мұндай қауіпті үрдіс Орта Азияның 
сол кездегі бытыраңқы мемлекеттері – Хиуа, Қоқан, Бұхар хандықтары 
тарапынан да жүріп жатты. Ұлтқа төнген мұндай қауіпті алдымен көрген, 
сезген Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, Абай, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп 
және т.б. ойшыл, дана тұлғаларымыз бұл сұмдықтарға қаймықпай қарсы 
шығып, батыл әшкерледі. Мәселен, Мәшһүр Жүсіп: «Қарындары палауға 
тойған, милары нашаға кепкен сарт-сауанның дүмше молдалары санасы 
аппақ қағаздай қазақтың балаларын улап жатыр», – деп жазды. Десек те 
«бір жамандықтың бір жақсылығы болады» емес пе, қанша айтқанмен 
мұсылман халық, оның үстіне тіл мен сүйек жақындығы бар татарлардың 
қазаққа жақындасуының көптеген пайдалы жақтарының болғандығын  
айтпай кетпеуге болмайды. Атап айтсақ, сол кездегі ісләм діні мен мәде-
ниетін прогрессивті бағытқа қарай бұрып, түркі мұсылман халықтары-
ның ой-санасын рухани ағартушылық жолы арқылы сауықтырып, 
ғылым-біліммен бірнеше ғасыр бойы жанқиярлықпен қарулану 
арқасында дүниежүзілік үстемдікке ие болып отырған Еуропаның озық 
елдерімен теңестіруді көздеген, арман еткен татар халықтарынан шыққан  
Ш.Маржани, И.Гаспиринский және т.б. ағартушылар ісләм әлеміндегі 
жаңа бағыт – жәдитшіліктің негізін қалады. Бұл жөнінен Абай мен  
Мәшһүр Жүсіпке ұстаз болған Ш.Маржанидің шәкірті Камереддин 
қазіретті айтсақ та жеткілікті. Міне, осы жәдитшілік бағыттағы молда-
лар қазақтың рухани-діни санасының оянуына, ағаруына оң ықпал етті. 
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Сондай-ақ, сол кездегі әскери қызмет ережесі бойынша орыс армиясы-
на 25 жыл солдат болып өмір өксітуден қашқан көптеген татар жігіттері 
қырдағы қазақ ауылдарын паналап, ит жеккенге айдалу сияқты ауыр жа-
залардан аман қалды. Осындай қашқын татарлардың көбісі қазаққа сіңіп 
те кетті. Көпестікті кәсіп етіп, сауда-саттық қамымен жәрмеңкелерді 
жағалаған көптеген татарлар ХVІІІ ғасырдан бастап, Сібір шебіне салына 
бастаған қамал бекіністерге көптеп қоныс тебумен болды. ХІХ ғасырдың 
екінші жартысынан бастап, күрт көбейе түскен татар қандастарымыз осы-
лайша қазақтың рухани-мәдени кеңістігіне де әсерін тигізе бастады. Тіпті 
Қызылжар, Семей, Павлодар, Ақмола сияқты татарлар көп қоныстанған 
қалаларда сырнай мен гармон қазақтың домбырасын ығыстыруға көшті. 
Сол кездегі қазақтың көптеген атақты әншілері домбыра мен гармонды 
қатар меңгеріп, тіпті кейбір әншілер сырнаймен татар әндерін құйқылжыта 
шырқайтын болды. Бір сөзбен айтқанда, қазақтың той жиыны татар әнісіз, 
татар гармонынсыз өтпейтін жағдайға жетіп қалды. Жүсіпбек барған 
алғаш шілдеханадан әншінің көргені осы жағдай еді. 

Татар әндері толас тапқан бір шақта Бәкіш жамағайыны Жүсіпбекті 
жұртқа таныстырып, оның атақты әнші Жақыпбектің інісі екенін айтып, 
жиылғандарға бұның әнін тыңдап көруге өтініш айтады. Ел жұрт болса:

«– Солай ма? Жақыпбектің інісі де. Айтсын ендеше, айтсын, – десіп 
жатыр. Кейбір есерсоқ жігіттер менің түріме қарап, езуіне мысқыл күлкі 
үйірді. Үй ішіндегілердің бірі аяп, бірі мазақтап, енді бірі қуат бергендей 
көрінді, олардың қадалған көздерінен соны ұққандаймын. Енді бір сәт, 
Жақаң менің қандай әнді айтқанымды жақсы көруші еді деген ой келді. 
Домбырамды күйлеп, «Ғалия» әнін шырқай жөнелдім. Екі ауызын айтып, 
әнді бітіріп едім.

– Тағы да, тағы да! – деген сұраулар көбейді. Бірнеше ән айттым. Ән 
бітті. Жаңағы қызметкерлердің біреуі:

– Жүсіпбек шырағым, жоғарылау отыр, – деп маған төрден орын бергізді. 
Жаңа орынға отырып жайласқан соң, қобалжыған жүрек орнына түсе 

бастады. Шілдехана өте қызықты өтті. Семейге келгелі көңілімнің селт 
етіп, көтерілгені осы кеш еді.» 

Семейде көрсеткен алғашқы өнері Жүсіпбекке құт болып қонды. 
Ертеңіне-ақ оны Ахмет Әуезов бастаған, Кенжебек Құлғарин қостаған 
Семейдің бірнеше зиялысы жатқан үйіне іздеп келіп, қазақ оқығандары  
мен өнерпаздарының бас қосысатын жері – «Ес – Аймақ» үйірмесіне 
қатысып, өнер көрсетуге қолқа салады. «Іздегенге – сұраған» демекші, 
Жүсіпбек ойланбастан қамқор ағаларының соңынан еріп жүре береді: «Біз 
төртеуміз келе жатырмыз. Жол базардың үстімен өтеді екен. Біз магазин-
нің жанынан өте бергенде, Қалиакпар кілт тоқтай қалды. 

– Ау, жігіттер, Жүсіпбек кешке мына түрімен сахнаға қалай шығады? 
Ел алдына әнші шығады емес пе? 

Ахмет пен Кенжебек екеуі маған қарап кідіріп, маған қарап тұрып 
қалды. Менің үстімдегі киімді жаңа байқаған сияқты.

– Еске жақсы салдың. Қазір мына дүкенге кіріп, киім алып берейік. 
Тіпті, мына күйімен басқа жолдастарға да көрсетіп, таныстыру ыңғайсыз 
болар. 

Үшеуі магазинге кіріп, біраздан соң сатып алған киімдерін алып қайта 
шықты. Мені бір кішкене дүкеннің артына апарып:

– Ал, Жүсіпбек, үстіңдегіні түгел таста да, мына киімдерді киіп ал! –
деді.

Мен не қыларымды білмей сасқалақтап, әрқайсысына бір қараймын. 
– Ұялма, біз алдыңда қалқалап тұрамыз – деді де үшеуі қатарласып тұра 

қалды. Мен тез шешініп, жаңа киімдерді киіп алдым. Енді үшеуі маған 
қарап, сүйсіне жымыңдайды. Жанарларынан ағалық қамқорлық сезімі 
байқалады. «Адам жылқы мінезді» деген рас қой. Жаңа киім киген соң 
өзімнің де көңілім өсіп, лезде өлі жүнін тастаған жабағыдай жұтынып 
шыға келдім. Ескі киімімді бүктеп қолтығыма қысып алдым. 

– Жүсіпбек, қайтесің оны. Алуға тұратын ештеңесі жоқ қой. Сол  
жерге қойып кет, – деді де алға жүріп кетті.

Мен қыбыжықтап, тастағым келмей, киімдеріме қарап қоям. Ескі де 
болса, көптен бері үстімнен түспеген киімдерімді аяймын. Қиналсам да 
тастауға тура келді. Біраз жерге дейін артыма жалтақтап қараумен бол-
дым. Сұрықсыз ескі өмірімнің ең соңғы белгісіндей тастаған жерде қала 
берді»14. 

Өнер ықылас пен қамқорлықты тілейді. Бабаларымыздың «Бұлақ 
көрсең, көзін аш» дегенінен өнерпаз өнерін өрісті ету ниеті аңғарылады. 
Бұл жағынан, Жүсіпбек, бақытты әнші. Ағасы Жақыпбек ән әлемін 
ашқызып, Мәди айтқандай, «Балапанын қияда баулыған қырандай» 
қарақанат күнінен өнерпаздық жолға жетеледі. Енді, міне, кешегі Әлихан 
Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсыновтың соңына ерген Алашорда жаста-
ры Мұхтар Әуезовтің ағасы Ахмет Әуезов пен Кенжебек Құлғарин сын-
ды қазақтың оқыған зиялылары үлкен сахнаға ынталандырып, өнердегі 
жолын ашып, көмек қолдарын шын ықыластарымен созысты. Жоғарыда 
аттары аталған қамқор ағаларының қолдауымен Жүсіпбек тұңғыш рет  
Луначарский атындағы клубта қойылған үлкен концертке қатысады.

14 Бұл да сонда – 44-б.
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«– Қазір сіздерге жас бала, әнші Жүсіпбек Елебекұлы Балуан Шолақ-
тың әні «Ғалияны» орындап береді, – деп хабарлады. 

Мен елден көргенімді істеп, басымды иіп амандасқан болдым. 
Сахнадағы орындыққа отырғанымда аяғым жерге тимей қойды. Аяғымның 
астына қарасам еден аяғымнан қашықтау екен. Мен аяғыммен еденді 
іздегенімде залда отырған ел ду күлді, сасқалақтап қысылып қалдым. 
Жасым он алтыда болғанымен, бойым шаршылау еді. «Ғалияны» бастап 
кеттім. Тым жоғары көтеріп кеткен болуым керек, оның үстіне бала дау-
сым ащы. Ғалияның алғашқы көтермесінде, алдыңғы қатарда отырғандар 
құлақтарын баса қалды. Мен бұлары қалай, әлде менің әнімді естігілері 
келмегені ме деп ойлап қалдым. Бірақ ән біткен соң халықтың дуылдай 
қол соққаны ол сезігімді жойып жіберді. 

Сонымен, сол жылы маусымның бас кезінде Луначарский атындағы 
клубта бірінші рет сахнаға шығып ән салдым. Менің сахналық өмірім  
осылай басталды»15.

Осылайша Жүсіпбек тұңғыш рет сахна дәмін татты. Ұлы әншінің 57 
жылға созылған үлкен өнерпаздық жолы осылай басталды. «Ес – Аймақ» 
үйірмесі сол кездегі көптеген ел өнерпаздарының бас қосқан жері еді. 
Әміренің дабысы күшейіп, атағы алыстан естіліп жатқан. Керекуден 
Исаның келіп, Семей халқын таң-тамаша қалдырғаны да осы жылдар-
да болған оқиға. Жүсіпбектің бағына Абайдың әншісі Әлмағанбет бұл 
күндері тірі еді. «Ес – Аймақтағы» алғашқы күні-ақ оған Әлмағанбетпен 
кездесудің сәті түсті. Кейін Жүсекең бұл таныстықты былайша еске алады: 
«Әлмағанбет орта бойлыдан аласалау, кішірек қой көзді, қыр мұрынды, 
жіңішке мұрты бар өте сыпайы, кішіпейіл кісі екен. Үстіндегі киген киімі  
де қарапайым ғана. Қара мәлескеннен тігілген бешпент шалбар. Шал-
барының балағын етігінің сыртынан салған. Жасы алпысқа жетеқабыл  
ма деп ойладым. (Жүсекең Әлмағанбеттің жас шамасынан сәл қателес-
кен. 1870 жылы туған Әлмағанбет әнші, Жүсекең көрген жылы ердің  
жасы 50-де еді. – Е.Т.). Мен бірінші концертке шыққан күні қасыма келіп:

– Шырағым, бағың ашылсын. Әнші болғалы тұр екенсің. Мен саған 
Абай ағаңның әндерін үйретейін. Ертең сәскеде осында келе ғой, – деді. 
Қатты қуандым. Әнші болам деп тұрған жасқа Абай әндерін ұлы ақынның 
өз аузынан естіген адам үйретем деп тұрса қалай қуанбасқа? Қуаныштан, 
тіпті, ойнақтап секіріп кеттім. Әлмағанбет менің мінезіме мәз болып күліп:

– Жарайсың, балам! Талабың, түсінігің маған ұнайды. Мен де өз 
білгенімді сенен аямаспын, – деді. Ертеңіне келісілген уақыттан ертерек 
келдім. Әлекең де көп күттірген жоқ. 

15 Бұл да сонда – 45-б.

– Жүсіпбек, мен сені Абай атаңның досы Бекбай ақсақалдың үйіне  
апарып, сол кісіге әніңді естірткім келіп тұр. Абай тірі кезінде Семей-
ге келіп жүргенде осы Бекеңнің үйіне ғана түсуші еді. Абай аттаған 
шаңырақтан сен де атта! Абайдың шарапаты тиіп, мүмкін, еліңнің сүйікті 
азаматы боларсың.

– Жүр кеттік, – деді де мені ерте жөнелді»16.
Жүсіпбек Бекбайдың алдында, ішінде «Жиырма бес» бар, үш ән ай-

тады. Жүсіпбектің әнін тыңдап болған соң Бекбай сөз бастайды. Әңгіме 
Жүсіпбектің ағасы Жақыпбек әнші жайлы болған соң, Бекбайдың сөзін 
түгел келтірейік:

– Бұрын бар байлық, бақыт мал арқылы ғана келсе, қазіргі сендердің 
байлықтарың мал емес, бойыңдағы өнерің арқылы келеді. Ендеше, сол 
өнерді сақтай біл, қадірлей біл. Сонда ғана көздеген мұратыңа жетесің. 
Мен Жақыпбекті көп тыңдадым. Оның айтқан әрбір әнінен елінің зарын, 
мұңын, қуанышын, шаттығын естігендей болушы едім. Сондай елінің 
өмірімен бірге жасасқандай жалынды боздақ қайтыс болды деп естігенде 
гүлдеп тұрған бәйтеректі сұрапыл қара дауыл түбірімен жоқ қылғандай 
толғандырып еді. Бірақ бәйтерек құлағанымен, тамырынан бір тал жас 
шыбық қалған екен. Көгере бер! Бұтағың жайыла берсін! Жолың болсын, 
балам! – деп, маған батасын берді»17. 

Бекбайдың Жүсіпбекке айтқан бұл сөздерінен Жақыпбектің тек Қу –
Қарқаралы ғана емес, Семей еліне де аты жеткен әнші болғанын аңғарамыз. 
«Жақыпбекті көп тыңдадым» дегеніне қарағанда Бекбай оның өнерінен 
мол хабардар адам сияқты. Жақыпбектің 1914 жылы өз елі – Сарытау бо-
лысында өткен Байбөрі Божақанның асына қатыспай, Семейге жол жүріп 
кетуі – әнші есімінің Семейге мәшһүр болуымен байланысты емес пе 
екен? Мүмкін, Жақыпбекті дәл осы уақытта Семейдің ықпалды бір ада-
мы «Мәжілісі жандаралдың болады деп» (Біржан сал) қолқалап шақыр- 
тып алған шығар. Бұл жөнінде ешбір дерек, айғақ ұшырата алмаған-
дықтан, жорамалдаудан басқа амалымыз жоқ. 

Сөйтіп, осы күннен бастап, Жүсіпбек Абай әндеріне ден қояды. Ол 
Әлмағанбеттен жиын саны 11 ән үйренеді. Қазіргі кезде де Абайдың ел 
ішіне кең тараған 11 әні барын ескерсек, Жүсіпбектің бұл үйренгендері 
ұлы ақынның біздің заманымызға жеткен туындыларының түгелге 
жуығы деуге болады. Жалпы, Абайдың осы уақытқа дейін 27 әні жина-
лып, зерттеліп, қатталып нотаға түсірілген. Ал әртүрлі нұсқаларының ба-

16 Бұл да сонда – 46-б.
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сын қосса, ұлы ақынның нотаға түсірілген шығармаларының ұзын саны 
қырыққа жетіп жығылады. Осылайша Жүсіпбек Әлмағанбеттің өз аузы-
нан Абайдың «Сегіз аяқ», «Бойы бұлғаң», «Көзімнің қарасы», «Айттым 
сәлем, Қаламқас», «Татьянаның әні», «Ата-анаға көз қуаныш», «Қараңғы 
түнде тау қалғып», «Қарашада өмір тұр», «Мен көрдім ұзын қайың 
құлағанын», «Қор болды жаным», «Желсіз түнде жарық ай» атты әндерін 
үйреніп алып қалды. Олай дейтін себебіміз, аталмыш әндердің барлығы 
дерлік біздің заманымызға Жүсіпбектің орындауында жетті және әйгілі 
әнші жеткізген ақын шығармалары Абай әндерінің канондық нұсқалары 
болып саналады. Біздің бұл пікірімізге қазақтың тұңғыш кәсіби музыка 
зерттеушісі Ахмет Жұбановтың Жүсіпбек жайлы көлемді мақаласында 
айтқан мына пікірі дәлел: «Жүсіпбектің аса жақсы көріп және үлкен 
шеберлікпен орындайтындарының бірі – Абай әндері. Ол Абайдың «Сегіз 
аяқ», «Қор болды жаным», «Көзімнің қарасы», «Бойы бұлғаң», «Айттым 
сәлем, Қаламқас» сияқты әндерін ешбір әншінің әуеніне келмейтіндей етіп 
орындайды. Жүсіпбектің орындауында Абай әндері лирикалық биіктікке 
көтеріліп, сөздерінің мәнімен қосылады. Қазақтың поэзиясын жаны 
жақсы түсінетін Жүсіпбек, Абай әндерін орындауда олардың сөзі мен 
музыкасының қабысуына бар күшін салады»18. Бұдан артық қандай баға 
керек! 

Әлмағанбет Жүсіпбекке ән үйретіп қана қоймайды. Жас өнерпаздың 
елгезектігін, зеректігін, әнге алымдылығын аңғарған саңлақ әнші 
Жүсіпбекке Абайдың кітабын сыйлап, оған ұлы ақын өлеңдерінің тереңіне 
бойлай білу турасында кеңес береді. 

Жүсіпбек бала жасынан Абай өлеңдерімен таныс болатын. Ол уақытта  
ел ішінде Абай кітаптары қат және өте құнды еді. Мәселен, Жүсіпбек 
дүниеге келген Сарытау болысында Абай өлеңдерінің жинағы бір-екі-ақ 
адамда болыпты. Оның бірі әншінің аталас туысы, ауылдасы Шыбынтай-
дың Рымбегінде екен. Рымбек палуан бұл кітапты бір жолы жолаушылап 
келе жатып, астындағы жалғыз атын түсіп беріп, айырбастап алған көрі-
неді. Осы деректен-ақ Абай кітабының қыр еліндегі даңқы мен құнын  
шамалай беріңіз. Рымбек палуанның астындағы жалғыз атына айырбас-
тап алған осы кітап Жүсіпбекті Абай өлеңдерімен қауыштырды, болашақ  
әншінің данышпан ақынды ерте танып, біліп өсуіне ықпал етті. Ал 
Әлмағанбеттің жас әншіге жасаған қамқорлығы Жүсіпбекті Абай әлеміне 
қолынан жетектеп кіргізгендей әрекет еді. Жүсіпбек Әлмағанбеттің 
бұл еңбегін асыра ақтады деп нық сеніммен айта аламыз. Оның дәлелі 

18 А.Жұбанов. Замана бұлбұлдары. Алматы, 2001. – 352-б.

жоғарыда айтып өткен Жүсіпбектің орындауында жеткен Абай әндерінің 
канондық нұсқалары дер едік. Сөйтіп, бар саналы ғұмырын ұлы ақын 
әндерін насихаттауға арнаған, Абай мен Жүсіпбектің арасына доғадай 
иіліп, рухани көпір болған аяулы әнші 1932 жылы 62 жасында дүниеден 
өтті. Құдай рахмет қылсын, Әлмағанбет Қапсәлемұлына!

«Ес – Аймақ» үйірмесі Жүсіпбектің әншілік әлемін кеңейтіп, талан-
тына дес берді. Жас өнерпаз бала бүркіт секілді. Құсбегілердің айтуын-
ша, кейде баршын тартқан бүркіттер түлкіге түсерде бір-екі рет сәтсіз 
шүйілсе, қайтып ұмтылмай, қыр тағысын жөніне жіберетін көрінеді. 
Ал бала бүркіт болса, түлкіге аянбай қайта-қайта түсе беруден танбай-
ды екен. Мінеки, жас қыран Жүсіпбек те «Ес – Аймақта» өнер көрсетер 
әр сәтін шыдамсыздықпен, тағатсыздана тосатын. Халықтың дуылдай 
қол соғып, қошемет көрсеткені оны қанаттандыра, арқаландыра түсетін. 
Сөйтіп жүргенде Семейде оба ауруы басталып, Елебектей қамқор әкенің 
тез арада көлік жіберуінің арқасында Жүсіпбек індет жайлаған қаланы  
тастап шығып, қатерлі аурудан дер кезінде бас сауғалап құтылғандай бол-
ды. Жаздың басы, аптап ыстық бастала еліне кеткен ол ауылдан күзге  
салым бір-ақ қайтты. Келе салып, өзінің бауыр басып қалған «Ес – 
Аймағына» тартты. Семейде болған аз уақыт ішінде оған Әмірені көрудің 
сәті түспеп еді. Әміре ол кезде ел ішін аралап кеткен болатын. Енді, міне, 
Әміре Семейге оралыпты. Сәті түскенде Жүсіпбек келген күні атақты әнші 
концертке шығайын деп жатыр екен. Сондағы Әміренің сахнаға шығып 
ән салғаны Жүсіпбектің есінде мәңгі қалды. «Сахнаға орта бойлы, кең 
маңдайлы, үлкен тұнық көзді, ақ сұр жігіт шықты. Халыққа ибамен бас 
иіп, гармонын қолына ала құлаштай бір-екі қайырды да, «Көк көбелек» 
әнінің алдыңғы көтермесін шырқай жөнелді. Алдыңғы көтерменің жетіп 
тоқтайтын жерінде қозғалмай, бір ноқатта тұрып алды. Мұндай тынысы 
кең, дем алмайтын үнді бірінші рет естуім. Үнінің тазалығы тау бұлағындай 
кіршіксіз мөлдір. Ә, деп шырқай жөнелгенде-ақ, бүкіл тыңдаушы қауымды 
уысына қысып алғандай, барлығы тым-тырыс, дем алмай қатып қалған. 
Үнінің әсемдігі бойыңды шымырлата, жан дүниеңді қозғап, тамыр-
тамырыңды аралағандай әсер пайда болады. Енді сол қырандай қалықтап 
тұрған ән қанаты төмендей зулады. 

Әуеде ұшып жүрген көк көбелек
Жазайын дертің болса су себелеп, –

 
деп, әннің негізгі ырғағымен алдыңғы екі шумағын түйдектете айтып, 
кішкене тыныс алғандай болды да, қалған екі шумағына қайта көтерілді. 
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Ол ән айтып тұрғанда, әннің қай жерінде дем алғанын байқай алмадым. 
Сахнаға шыққанда бақылап қарап отырғанымда, менің ерекше көзім 
түскені әнді бастап шырқай жөнелгенде қысқалау келген мойынның екі  
жақ күре тамыры білеуленіп, шықшыт сүйегімен бірдей болып тұтасып 
кетті. Әнді аяқтай бастағанда жаңағы білеуленіп толып кеткен тамыр 
бірте-бірте орнына түскендей болды. Әміре бірнеше ән айтты. Бір әннен 
екінші әнінің орындауы асып түсіп, денесі қызып алған тұлпардай, да-
уысы барған сайын күшейе береді. Көрермен жұрт та естері кете қол 
соғып, босатпай қойды. Мен мүлде есімнен айырылғандай қол соғуды да 
ұмытып, аузым ашылып, есі жоқ кісідей мелшиіп қалыппын. Мұндай да 
шығаннан шыққан дауыс, кіршіксіз таза үн болады екен-ау! Айналадағы 
отырғандарды ұмытып, ән соққысына жығылғандаймын...»19.

Ақынды ақын таяқтаса – ол қайғы
Ақынды ақын оятпаса болмайды, – 

 
дейді Мұқағали. Өнерпаздардың бірін-бірі оятуы өнер сабақтастығының 
алғышарттарының бірі. Әйтпесе өнер қалай көшелі болмақ, дәстүр қайтіп 
жалғаспақ? Десек те, ұстаздың шәкіртті оятуы, санасында рухани сілкініс 
жасауы қайтіп, қандай жағдайда орын алмақ? Бұл саналы түрде іске асы-
рыла ма, жоқ әлде тылсым күштер әсерімен болатын құбылыс па?

Осының бәріне жауапты Жүсіпбектің Әмірені алғаш көргендегі басы-
нан кешкен, кейін өзі құрметпен еске алған осы таңырқау сезімдерінен 
табамыз. Әміре дарынының күштілігі, әнінің асқақтығы соншалықты –  
Жүсіпбекті беймәлім тылсым күшпен баурап алған ол, жас өнерпазға  
өнер әлемінің құпия қақпасын қас қағым сәтке ғана айқарып, оның алтын 
сарайына көзді ашып-жұмғанша кіргізіп шығарғандай күй кештіргенін 
көреміз. Яғни, жас Жүсіпбектің жан дүниесінде рухани төңкеріс жасаған, 
өзі айтқандай, «ән соққысына жығылғандай» осынау бір ғажайып сак- 
ральды сәт әншінің жадында мәңгі ұмтылмастай жазылып қалғанын 
байқаймыз. Өнерпаздың оянуы деген осы! Осы оқиғадан кейін Жүсіпбек 
әнді Әміреше шырқау керектігін жұлын-жүйесімен сезінді; Әміре 
бағындырған өнердің асқарына енді бұған да жан аямай құлаш ұру 
керектігі туралы мақсатты ой сол сәтте Жүсіпбектің санасын жасындай 
осып өткеніне сенесің. Бір сөзбен айтқанда, Жүсіпбектің бір сәтте басы-
нан кешкен осы бір ситуациялық жарқ еткен жағдай оны ән тылсымымен 
мәңгілікке қауыштырып, өнерді өмірдей сүйетін және оған жан-тәнімен 
адал қызмет ететін аяулы өнерпаз болуына жол ашты десе де болады.

19 Х.Елебекова. Ән – аманат. – Алматы, 1989. – 53-б.

1974 жылы белгілі өнертанушы Жарқын Шәкәрім 1925–27 жыл-
дар аралығында музыка зерттеуші А.В. Затаевичтің күш салуымен ды-
быс жазудың қарапайым құралы фонограф апаратына жазылып алынған 
Әміренің дауысын тапқандығын сол кездегі «Социалистік Қазақстан» 
(қазіргі «Егемен Қазақстан») газеті арқылы жұртқа жариялады. Сөйтсе, 
жоғалдыға саналып жүрген Әміре дауысы ұзақ жылдар бойы Қырғыз 
Республикасының Мәскеудегі мұрағат жазбаларының ішінде елеусіз, көз-
ден таса жерде, жұмбақ жағдайда сақталып келіпті. Жарқын Шәкәрім- 
нің Алматының күйтабақ студиясында жұмыс істеп жүрген кезі. Сол 
жылы ол Қырғыз КСР-нің 50 жылдығына арнап, қырғыз музыкасының 
күйтабағын шығару қамымен Мәскеудегі қырғыз мұрағатын ақтарып 
жүргенде ойламаған жерден Әміре дауысы жазылған валиктің үстінен 
түседі. Күтпеген жерден Әміре орындаған жеті бірдей әннің табылуы –  
республика көлеміндегі зор рухани оқиға болды. Сол жылы Әміре дау-
сы күйтабаққа қайта жазылып, Ташкенттің «Мелодия» фирмасынан 
жарық көрді. Әнші дауысы жазылған күйтабаққа Әмірені көрген бірнеше 
адамның естелігі қоса басылып шықты. Солардың бірі, сол жылы тура 
жетпіс жасқа толған Жүсіпбек Елебеков былай дейді: «Әміренің аты  
маған бала күнімнен таныс еді. 1920 жылы атақты әншіні тұңғыш рет өз 
көзіммен көріп, әнін тыңдадым. Содан бастап Әмірені өзіме ұстаз тұтып, 
содан сабақ алдым. Әміренің дауысы таза, ашық, өте жоғары еді.Әлі  
есімде, жеті-сегіз шақырым жерде жүрген жылқышылар Әміренің дауы-
сын естіп, жиналып келіп, қолқалап отырып, тағы да ән салғызатын». 

Жүсекеңнің бұл айтып отырғаны – 1934 жылы Қарқара жайлауында 
болған өз көзімен көрген оқиға. Ол жылдар ашаршылықтан аман қалған 
елді ұжымшарларға біріктіру науқаны қызу жүріп жатқан қарбалас уақыт 
болатын. Бір жолы Кеген ауданында өтетін осындай жиынға сол кездегі 
Үкімет басшыларының бірі Ораз Жандосовтың өзі қатысып сөз сөйлеп, 
соңынан жиналған жұртшылық Әміре бастаған өнерпаздардың концертін 
тамашалайтын болып шешіледі. Жолға үш төрт-күн бұрын шыққан әртіс-
тер тобы жолай бірнеше ауылдарға тоқтай жүріп өнер көрсетіп, ақыры 
концерт қойылатын Қарқара жайлауына да жетеді. Жиын өтетін жер баяғы 
атақты Қарқара жәрмеңкесінің орны екен. Сөйтіп, ашық аспан астындағы 
концерт басталады. Аталған концерт Жүсекеңнің естелігінде былайша 
көрініс тапқан:

«Бұдан бұрын Әміре ағамен бірге концерттерде болып жүрсем де, дәл 
бүгінгідей қобалжығанын көрген емеспін. Сахнаның сыртында тынышы 
кетіп, тықыршып бір жерде тұра алмай, бет-пішіні қуқыл тартып, біресе 
дуылдай қан жүгіріп, ерсілі-қарсылы жүріп мазасы кетті. Концерт баста-
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лып кетті. Сахнаға бірінші біздер шықтық, халық дуылдасып қарсы алып 
жатыр. 

Сахнаға Әміре аға шығып, халыққа бас иіп амандасты да, «Ардақ» 
әнін шырқай жөнелді. Сол күнгі даусы бұрынғы естіп жүрген даусынан 
ерекше еді. Кегеннің кең даласын толтырғандай, Қарқара өңірін, Әміренің 
әсем үні түгел аралағандай болып естілді. Әміре бірнеше ән айтты. Әнінің 
соңында, алдыңғы жақтан тыныштықты бұза, дүрсілдете шапқан бірнеше 
атты кісілердің дүбірі естілді. Біз сескеніп, кішкене кідіріс жасадық. 
Себебі – ол кезде әр жерлерде ел тонайтын топтасқан бандылардың бар 
кезі. Солардың бірі ме деген қорқыныш та бар. Өйтіп-бүйткенше үш-төрт 
атты жорта келіп тоқтай қалды. Бұл жігіттерді таныған ауыл адамдары 
«Сендер қайдан келіп қалдыңдар? Жылқы бұл арадан қашық емес пе еді?» 
деп жамырасып сұрасып жатыр. Осы арадан жеті-сегіз шақырымдай жер-
де жылқы зауыты бар екен. Мына келген жігіттер сол жылқы зауытының 
жылқышылары екен. Әміренің шарықтата шырқай салған «Ардақ» әнінің 
алғашқы көтерген шырқауында жылқышы жігіттер аттарына міне сала 
құйғыта шауып жеткені осы екен. Соншама алысқа даусы жетті дегенде 
жиылған жұрт таң қалысты. Сонда менің ойыма Біржанның «Қозыкөш» 
деген әні түсті. Бұрын бұл әннің атын қозыкөш жерге дауыстың жеткен-
дігінен осылай деп қойды дегенге күмәнданатынмын. Қазір ол ойымның 
қате екендігіне көзім жетіп отыр. Біржан сияқты асқақ үнді, көңіл күйімен 
бірге шарықтайтын сері адамның даусы қанша жерге кетті десе де, сенуге 
болады екен деген байламға келдім»20.

Иә, Жүсекең Әміренің дауысының кең құлашты екендігіне, оның 
үнінің жеті-сегіз шақырымға еркін жететініне куәлік бере отырып, тағы 
бір шындықтың бетін ашады. Ол атақты Біржан салдың «Қозыкөш» әні 
турасында. Бізге жеткен аңыздар мен деректер Біржанның даусының 
сұмдық сұрапыл болғандығын, он төрт шақырымға еркін жеткендігін ай-
тады. Мәселен, «Қозыкөш» әні, аты айтып тұрғандай, шырқап салғанда 
қозыкөш жерден естіледі екен. Қозыкөш жер дегеніміз бүгінгі заман 
өлшеміне салсаңыз, 15–20 шақырым шамасы. Осы жолдардың авторы-
на бұл деректер Жүсекең айтқандай сенімсіздеу болып көрініп, өткен 
ғасырдың аяқ шенінде Біржан сал өмір кешкен Көкшетауға сапар шектім. 
Ондағы мақсатым, Біржан сал туралы жаңа деректер жинақтау, мүмкін 
болса, Біржан салдың «Қозыкөш» әні турасындағы айтылып келе жатқан 
аңызға бергісіз жайларды анықтау еді. Бағыма қарай маған заманын-
да Біржан салдың атасы Қожағұлдың жайлауы болған, бұл күнде Степ-

20 Х.Елебекова. Ән – аманат. – Алматы, 1989. – 54-б. 

няк қаласы бой көтерген өлкеде тұратын Мұса Әпсәләмов атты зиялы 
қартпен кездесіп, сұхбаттасудың сәті түсті. Көкірегіне шежіре тұнған 
Мұса ақсақалдан аңызға айналған осы әңгіме жайында сұрағанымда ол 
кісі мені бірден Біржан салдың «Бұзау төбесі» деген жерге қарай бастай 
берді. Төбеге таяп келген соң, әңгімесін сабақтай түсіп: 

– Баяғыда әкелеріміз: «Біржан сал осы төбенің басына шығып, кешкі 
салқынмен шырқап ән салғанда, анау етектегі ауылдар, киіз үйдің іргесін 
түріп қойып, тыңдап отыратын деуші еді», – деді. Бір кереметі, сол 
ауылдардың жұрттары күні бүгінге дейін сайрап жатыр екен. Аралықты 
машинамен жүріп өлшегенде «Бұзау төбе» мен әлгі жұрттардың аралығы 
14–16 шақырым шамасы болып шықты. Еріксіз қайран қалдым. Міне, 
Жүсекең Әміре даусының 7–8 шақырымға еркін жететіндігіне өз басы куә 
болған соң барып, Біржан сал даусының қозыкөштік күшіне иланғанын 
көреміз.

Бұл күнде жасы тоқсанның жетеуіне шыққан Хабиба апай айтады: 
«Ташкенге мен бара алмай қалдым. Хадиша Бөкеева, Шолпан Жандарбе-
кова, Бикен Римова үшеуі Тамараға амандасуға барыпты. Тамараның үйін 
өзбек үкіметі өзіне мұражай қылып берген екен, атақты биші жайлы са-
райда қарттық пен өнер бейнетінің зейнетін көріп отыр екен. Амандық-
саулық, қысқа-қайырым әңгімеден соң Тамара: «Ай, сендер ұмыттыңдар 
ғой Әмірені – деп, сөз бастапты. – Ертең концерт болады деген күні мен 
ыстығым көтеріліп ауырып қалдым. Сонда Әміре маған терлететін дәрі 
әкеліп беріп, ыстық шай ішкізді: – Тамара, өлсең де тұр, сен ертең билеу-
ге тиіссің. Біз өзіміз үшін келгеніміз жоқ, еліміз үшін келдік – деп, мені 
қайрап орнымнан тұрғызып, Париж сахнасында сәтті өнер көрсетуіме 
қамқорлық жасап еді. Әміре Парижде қазақ әнін тұңғыш рет шырқап са-
лып, қазақ халқының аты мен өнерін дүние жүзіне алғаш рет паш етіп 
еді. Сол Әміреге алтыннан ескерткіш қойсаңдар көп пе еді», – деп өкініш 
білдіре сөйлепті әйгілі биші. Иә, жарқын өнерімен большевиктік қоғам-
ның абыройын көтеріп, кеңестік жүйенің даңқын асқақтатқан өнерпаз  
азаматын ардақтамақ түгілі кеңес жендеттері Әміренің түбіне жетіп тын-
ғанын Тамара ханым, әрі-беріден соң білді ме екен? Есіл әншінің 1934  
жылы 6 қараша күні НКВД қолынан сегіз жылға созылған сұмдық  
азаптау мен қорлаудан соң, қаза тапқанын бұл күнде де біреу білсе, біреу 
білмейді. Сондағы Әміренің бар жазығы – Парижге барып ән салғаны,  
онда алаш-тың арыстаны Мұстафа Шоқаймен кездескені. Осы кездесу 
Әміреге сор болып жабысқан. Бұл айғақ Әміре сияқты ұлы өнерпазды 
шімірікпей өлтіруге жетіп жатыр еді. НКВД сөйтті де... 



38 39

Жүсекең Әмірені, өзі айтқандай ұстаз тұтты. Ұлы әншінің аруағына 
өмірінің соңғы күндеріне дейін адал болды. 1974 жылы әншінің жермен-
жексен болып кеткен қабірін іздеп табуға атсалысып, басын қарайтуға 
үн қосты. Сол жылдары қайта жаңғыртып шығарылған Әміренің грам-
пластинкасына өз естелігін жаздырды. Өзі өмірден өтерден азғана жыл 
бұрын Әміренің әншілік болмысын мейлінше шыншыл сипаттайтын 
естелігін жазып кетті. Бұл естелік әміретанушылар мен өнерсүйер қауым 
үшін ешқашан құндылығын жоғалтпақ емес. Әміре туралы әңгімемізді 
Жүсекеңнің сол естелігімен түйіндемекпіз: «Әміре – еліне аянбай еңбек 
еткен, бойындағы бар өнерін таза мөлдір сезім арқылы халқына жеткізіп, 
қазақтың мәртебесін биікке көтерген әншінің бірі еді. Елінің алтын 
қазынасын қайткенде өз қалпында жеткізем деп талаптанды. Сондықтан 
да Әміренің алдында тұрған міндет үлкен еді. 

Әрбір әншінің ұстаған жолы болады, мен әнші дегенде тек даусы бар, 
әнді үйреніп алып, ойсыз, мағынасыз, мақсатсыз айта беретін әншілерді 
айтып отырғаным жоқ, шын мағынасында кейінгі ұрпаққа із қалдырғысы 
келетін әншілерді айтамын. Әміренің даусы тенордың ең жоғарғысы бо-
латын. Сол күшті де әсем үнімен ән айтқанда, сол айтып отырған әніне 
құштарлана, қызыға, әннің иірімдерін айқындай, толғандыра, әсерлендіре 
айтушы еді. Ән орындауы тұтас, жоғарғы, төменгі үндері біркелкі, бірі 
мен бірі жалғасып ұштасып жататын. Әрбір дыбыстары анық естілетін. 
Қою бояулы, қырлары сом, балғын болатын. Әннің нәзіктігіне онша көңіл 
бөлмейтін, қайта аймағына анық жететіндей нақты, айқын, ашық үнмен 
айтқанды ұнататын. Әміре «Ардақ» әнін шырқай жөнелгенде, бүкіл қазақ 
елінің ұлан-байтақ кең даласының о шеті мен бұ шетін көріп тұрғандай, 
сол кең жазираға даусының күшін, әрбір дыбысын жеткізгісі келгендей 
сезінетінсің»21. 

«Ес – Аймақ» – Жүсіпбекке құт болды. Осында ол Әміредей ұлы 
өнерпазбен танысты, оның көшелі өнерінен өрнек алды, әншілігін шыңдай 
түсті. Жүсіпбектің мұнда жүріп Иса Байзақовпен танысуы – өз алдына 
қызық оқиға. 1921 жылы қараша айының соңында «Ес – Аймақтықтар» 
«Народный дом» деп аталатын 500 орындық клубта М.Әуезовтің 
«Бәйбіше – тоқал» спектаклін қойды. Ол заманда халықтың өнерге де-
ген құштарлығы соншалықты күшті: қойылым біткесін де халық тара-
май қоятын болғандықтан, спектакль соңы концертке ұласатын болса ке-
рек. «Бәйбіше – тоқалдың» аяғы да осындай концертке жалғасады. Бұл 
жолы Ақатай Қоңырқаев, Сәруәр Арықова сынды әншілермен бірге өнер 

21 Х.Елебекова. Ән – аманат. – Алматы, 1989. – 55-б.

көрсеткен Жүсіпбек сахна сыртында тыныстап тұрған сәтте бір қызық 
жағдай орын алады. Концерттің ұйымдастырушысы Ахмет Әуезовке 
үстінде көкбарқытпен тыстаған ішігі бар, басына пұшпақ бөрік, аяғына 
шоңқайма етік киген, кішілеу өткір көзді, шапшаң қимылды, жасы жиыр-
мадан асып қалған жас жігіт килігіп, сөйлесе кетеді. Әлгі кісі Ахметтен 
өзін сахнаға шығаруын өтінеді. Ахмет болса танымайтын, білмейтін кісіні 
сахнаға шығара алмайтынын, ол үшін әуелі оны алдын ала тыңдап алу 
керектігін айтады. Сол-ақ екен, жаңағы жігіт жалма-жан ішігін шешіп, 
онысын Жүсіпбекке ұстата салып, бұның қолындағы домбыраны жұлып 
алып, сахнаға атып шығып, «Желдірме» әнінің әуенімен жыр-арнауды 
төгіп-төгіп жібереді. Одан әргі оқиғаны Жүсіпбектің көзімен суреттейік: 
«Алдымен өзін таныстырып өткен. Сонау Павлодардан осында оқу іздеп, 
өнер қуып келген қонақ екенін, концертке шығуға Ахмет Әуезов рұқсат 
етпегенін – бәрін өлеңмен баяндап берді. Көрермен халық көптен іздегенін 
тапқандай, мейірлене қол соғып, оны сахнадан түсірер емес. Жас таланттың 
жалынды сөздері, көрермен қауымды дүр сілкіндіріп, өзімен бірге жетелеп 
әкете берді. Дәл қазір жас ақын өлеңін үзбей қалай қарай жүрсе де, қандай 
қиын жолға бастаса да, жұрт соңынан ерер еді. Өзімен бірге толқыған 
көрермен қауымның қошемет-құрметі, ақынның жанын жадыратты, 
бойындағы отын желпи шалқытқандай, жас ақын мүлде қанаттанып кетті. 
Енді бір кез қолындағы домбыраны қоя салып, орнынан тұрып кеткенін 
өзі де байқамай қалды. Бірақ аузынан төгілген жалынды сөздер үзілген 
жоқ. Қайта үсті-үстіне өрши түйдектеліп, қырандай құйылып, құйындай 
жүйткіп ағыла берді. ... Концертті өзі аяқтады. Кейінгі шығатын адамдар-
ды іздеген кісі болған жоқ. Бір өзі бәрімізге төтеп беретін өнер алыбының 
болатынына есім кете таң қалдым. ... Неше күн, неше түн жырлағанда 
бір сөзді екі қайталамайтын кемеңгер ақынның Иса екенін естігенімізде 
қайран қалдық. Ел ерін танып, ері елін танып, Иса халқының құрметіне 
бөленді»22.

Жүсіпбек өз заманының ең ұлы өнерпаздары Әміредей әнші, Иса-
дай ақынмен «Ес – Аймақта» осылайша танысты. Бұл екеуі де Жүсіпбек 
шығармашылығының жетілуіне, қалыптасуына айрықша әсер еткен 
сұрапыл өнер иелері еді. Тек жалғыз Жүсіпбек қана емес, өнер аспаны-
на қанат қаққан сол заманның көптеген өнерпаздарының Әміре мен Иса 
өнерін өз таланттарынан биік қойғандығын, қос алыпты өздеріне ұстаз 
тұтқанын байқаймыз. Мәселен, Мұхтар Әуезов: «Мен Иса ақынмен бір 
дәуірде өмір сүргеніме бақыттымын» десе, Сәбит Мұқанов: «Иса – бір 

22 Х.Елебекова. Ән – аманат. – Алматы, 1989. – 56–57-б. 
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Алланың пенделерді таң қалдыруға жіберген өкілі» деп баға береді. Не-
месе атақты Қажымұқан палуан: «Қасымда Әміре мен Иса болса, шіркін! 
Маған одан артық дүниенің керегі жоқ» деген екен. Бір өзі бір мектептің 
бастауында тұрған Ғарифолла Құрманғалиевтей саңлақ әншіміз: «Исадай 
ақын, Әміредей әнші жоқ», – деп кесіп айтқан. Ал қазақ театр өнерінің 
қайраткері Қанабек Бәйсейітов өмірбаяндық кітабында Әміре мен Иса  
жайлы былай деп еске алады: «Жұмысшы жастар театрын басқарып 
жүрген күндерімде де Қызылордада құрылған тұңғыш драма театрын 
бір көрер ме еді деп құмарттым. Театр жайлы, театрдың әртістері туралы 
«Еңбекші қазақ» газеті әр кез жазып тұратын. Әсіресе аттары аңыз боп көп 
айтылатын да, көп жазылатын – Әміре мен Иса еді. Басқалар құсап мен 
де сол екеуін көрсем, ән айтқандарын естісем деп аңсадым. Ол арманым 
кейін астанамыз Қызылордадан Алматыға көшкен кезде барып жүзеге 
асты. Әміремен де, Исамен де бір театрда болып, біте қайнасып кеттік»23.

Өзіне ұстаз, аға дос болған Иса ақынмен Жүсіпбектің қарым-қатынасы 
ақын дүниеден қайтқан 1946 жылдың 3 қыркүйегіне дейін үзілген жоқ. 
Сол күндердің айғағындай болып, Жүсіпбектің Еркін деген екі жасар ба-
ласы қайтыс болғанда Исаның көңіл айтып жазған төрт ауыз өлеңі жеткен. 

қалқам Жүсіпбек!

Жүсеш-ау, адам бар ма өлмейтұғын,
Ажалдың жаны бар ма жеңбейтұғын.
Ақылдаспай туғызып және өлтіріп,
Жүрекке шоқ тастайды сөнбейтұғын.

Өлімнен бір нәрсе бар мықты бірақ,
Сары уайым қайғыға салма құлақ.
Үмітің, келешегің әлі алдыңда,
Жарығын жоғалтпайды жанған шырақ.

 Тумасаң көрер ме едің мұның бәрін,
Жалғыз Еркін деме сен жанның нәрін.
Өліп-өліп өлімнің сарқыттары,
Талайдың күлкі қылған қайғы-зарын.

23 Қанабек Байсейітов. Құштар көңіл. – Алматы, 2004. 187-б. 

 Жанды ауыртар сезімің алып ұшар,
Жүрегіңмен қолқаңды бірдей құшар.
Ерік беріп билейтін ессіз ойға,
Өзіңді-өзің қасіретке қылма душар.

Ағаң Иса.  
03.11.41 ж.

Осы еңбегімді жазу барысында Хабиба шешеймен көп әңгімелестім. 
Бір кереметі, жасы тоқсан жетіден асса да, қарт кейуана өткен күндер 
әңгімелерін еске түсіре сөйлегенде еш мүдірмейді. Баласы Еркін өлгенде 
Исаның келіп көңіл айтқан сәтін күні кеше ғана болғандай әңгімелейді. 
Жоғарыда келтірген Исаның көңіл айту өлеңін де жатқа айтады. Солардың 
ішінде қарияның Иса туралы айтқан мына бір әңгімесі ешкімді бей-жай 
қалдырмасы анық: «Иса ел ішінде өнер сапарларымен көп жүрді. Се-
мейде тұрған жылдары ауру әйелін бақты. Бірақ әйелі Шәрбәнудің ау-
руы асқынып, 1937 жылы өкпе тубуркулезінен қайтыс болған соң Иса 
Алматыға көшіп келді. Балаларына қарайтын адам болмағандықтан қызы 
Мәкен (Мақпуза) мен ұлы Ертісті интернатқа өткізді. Өзі тынымсыз ел 
аралап концерт қойды. Ондағы ойы гастрольдік концерттерінен түскен 
қаржысына ұшақ жасатып, кеңес армиясына сыйлау еді. 1943 жылы Иса 
бір миллион сом ақша жинап, жиған қаржысына соғыс ұшағын жасатып, 
оны кеңес әскеріне тарту етті. Бірақ екі баласы интернатқа жалаң аяқ ба-
рып жүрді».

Ол кезде патриотизмнің асқан үлгісі деп мадақталып, «Бәрі де май-
дан үшін» деген ұранға сыйғызылған Иса ақынның осынау жанқиярлық 
ісін қазіргі күні не деп бағалауға болады? Расында, Иса ақын Отан 
алдындағы азаматтық борышын осылайша өтегісі келген шығар. Бірақ 
шешесіз жетімдердің Алматы көшелерінде жалаң аяқ жүргендігін немен 
түсіндіруге болады? Жазушы Шерхан ағамыз айтпақшы: «бұл да бір кем  
дүние». Ақыры кезекті гастрольдік сапарының бірінде Қызылқұм дала-
сында адасып кетіп, екі күнгі қарлы боранда далада түнеуге мәжбүр болған 
Иса ақын қос өкпесін суыққа алдыртты. Онсыз да дімкәс ақын осыдан 
кейін аурухана төсегіне біржола таңылып жатып, өмірден өтті. 

Жиырмасыншы жылдардың басында Семейдегі қазақ зиялыларының 
«Ес – Аймақ» ұйымы большевиктердің тым күшейіп, бел алып кетуіне 
байланысты өз жұмысын тоқтатады. «Ақ қашып, қызыл қуған»,  
Алашорда көсемдерінің басына бұлт үйіріле бастаған алмағайып ке- 
зеңде Жүсіпбек те әншіліктен қол үзуге мәжбүр болады. Жалпы,  
Жүсіпбектің 1923–1931 жылдар аралығындағы өмірінің көп беттері 
күңгірт. Сондықтан осы жылдардағы Ж.Елебеков өмірінің белгісіздеу 



42 43

тұстарын айқындау мақсатында отызыншы жылдары әншінің өзі 
жаздырған өмірбаянына жүгінгенді жөн көрдік. Ж.Елебековтің отбасылық 
мұрағатында әнші өмірбаянының екі нұсқасы сақталған. Бірі – 1936 
жылдың 22 қарашасында жазылса, екіншісі 1939 жылдың 20 наурызын-
да хатқа түскен. Екі өмірбаянның бір-бірінен елеулі айырмашылықта- 
рының барлығына байланысты және қос нұсқаның да деректік құнды- 
лығын ескере отырып, бұл құжаттарды толықтай назарларыңызға ұсын-
бақпыз. Орыс тілінде машинкаға басылған өмірбаян беттерін қазақшаға 
аудармай, қаз-қалпында бергенді жөн көрдік.

Автобиография
Заслуженного артиста Казахской Республикой 

Елебекова Жүсупбека

Я родился в № 8 аула Кувского района, Каркаралинского округа. Мой 
отец был бедняк, я воспитовался у брата отца Жакупбека, который 
был знаменитым певцом и он обучал меня пет с 15 и летнего возраста 
сам я тоже старался осваивать сушествовавшие в то время песни на 
национальных вечерках (тоях) принимал активное участие, воспевал.

1922 году приехал в гор Семипалатинск, где был создан кружок пев-
цов, участниками которого являлись известный певец Казахстана 
Амре и другой певец Калиш, с которымы тесно увязалсия и осваивал у 
них песни.

1923 году этот кружок был ликвидирован и я вынужден был пере-
йти на другую работу. Поступил в кишечный завод. Начиная с 1923 г. 
по 1928 год работал чернорабочим. 

1928 году принял активное участие в конфискации полуфеодалов и 
мне был дан скот от конфискации полуфеодалов. До 1930 года я нахо-
дился в ауле. 

1931 нанялся перегнат баранов на базар «Кызыл-Жар» где встре-
тилься с директором Каздрамтеатра который был командирован на 
мясозаготовке. Последний пригласил ехать с ним в Драмтеатр гор. 
Алма-Ата и я охотно поехал. 

В Драм. театре работал с 1931 по 1935 год.
В 1935 году перешел на работу в Казгосфилармонию, где работаю и 

посие время.
Ныне благодария помощи композитора Жубанова увеличил репер-

туар и уже имею понятие о нотах, занималась также постановкой 

голоса. В 1936 году участвовал на декаднике в Москве. После декадника 
гастролировал по всей Актюбинской области, старалсся распростра-
нить свой репертуар среди рабочих и служащих Актюбинской обла-
сти.

Стремлюсь довести свою специальность до крайней высоты. В но-
ября 1936 г постановлением Казахстанского правительства присвоено 
Заслуженного артиста Қазахской республики

 22 ноября 1936

Енді өмірбаянның екінші нұсқасына зер салайық. 

Автобиография
Заслуженного артиста Казахской Республики 

Елебекова Жүсупбека

Я, Жүсупбек Елебеков родился в ауле №8 Кувского района Карагандин-
ской области, в семье крестьянина-бедняка. Отец мой – Елебек Балга-
баев до и после революции занимался своим хозяйством, умер 1932 году.

Из моих родственников никто не лишен и не лишался избиратель-
ных прав, и не подвергался репрессиям. Никто из родственников не слу-
жил в войсках или учреждениях белых правительств.

Из моих родственников никто за границей не жили и не живут. 
Данное время имею 2-х братев: один из них – Елебеков Сейтбек ра-
ботает сторожем в Каз.Академич.театре драмы, а другой – Елебеков 
Жунисбек работает в Управлении Связи в качестве охранника.

Я никакого образования не имею. В революционных организациях 
или кружках не участвовал и не подвергался репрессиям. В партию не 
вступал и не состою также в других партиях.

С 15 летного возраста я находился у дяди-брата моего отца Жакуп-
бека, последовавшего 1919 году. Он обладел качествами музыкальных 
голосовых данных и по этому я сам большенство своей юности провел в 
воспитании его т.е. в основном получил первоначальную музыкальную 
подготовку. Проводия свою молодую жизнь в глуши Казахского аула я 
не мог удовлетворить свою жажду и развивать музыкального талан-
та, по этому 1922 г. поехал в г. Семипалатинск. Не имея никаких ис-
точников для существования я стал выступать на национальных ве-
черах и постепенно перешел в основном на эту профессию.

В этом году я в первые познакомился с известным казахским  
певцом – Амре, который в действительности являлся преобразовате-
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лем меня как певца. В эти годы музыкой, песнями занимались только 
отдельные лицы не имея никакую поддержку, по этому в 1923 году я 
был внужден перейти на другую работу и поступил в кишечный за-
вод в качестве чернорабочего где проработал до 1923 года. После это-
го до 1928 г.работал в разных местах (Т.С.Ж.Д.) (Бұл жерде Түркісіб 
теміржолын айтып отыр – Е.Т.) чернорабочим. В 1928 г. Нашем ауле 
была экспроприация полуфеодалов где я так же принимал участие и 
получил скот. После этого развивая свое сознания в борьбе с кулакам и 
я остался жить в ауле до 1930 г.

В этом году я нанялся перегнать баранов в г Петропавловск. В 1931г. 
в своем ауле я встретился с представителем Каз.Гос.драмтеатра, ко-
торый пригласил меня в г. Алма-Ата. Я охотно согласился. В драмтеа-
тре проработало 1931г. по 1935 года в качестве артиста. После этого 
переведен в Каз.Гос. Филармонию, для укрепления своего уклона. Благо-
даря по вседневной заботы нашей славной коммунистической партии 
и советского правительства мне была представлена возможность уве-
личить свою идею. В 1935 году Правительством Каз ССР за актив-
ное участие в работе искусства я был награжжен значком 15-летие 
Казахстана. 1936 года участвовал на декаднике в Москве где впервые 
воспевал полным голосам многочисленных Казахских народных песен. 
После этого в этом году постановлением Правительства КССР мне 
было присвоено звания заслуженного артиста КССР.

За время работы никакого взыскания не получил. Никогда не был под 
судом или следствием до и после революции. На конференции и съезды 
не изберался.

Не был ни в Красной гвардии, ни в Красной армии и не был призван.
Моя жена – Елибекова (Алтанова) дочь бедняка, в данное время ра-

ботает в Каз.Гос. Академическом театре в качестве актрисы. Когда 
мы поженились она была круглой сиратой. Не было у нее близких род-
ственников и не имеет. Дочь Жумаш Елибекова и племянник Шагиля 
Елибекова учится в 12-той школе

20.03–39 г. Елибеков

Мұндағы назар аударатын жайт – өмірбаяндардың жазылған жылдары. 
Алғашқысы 1936 жылы жазылса, екінші нұсқа 1939 жылы қағазға түскен. 
Алдыңғы нұсқа біршама еркін жазылған. Себебі белгілі – қанқұйлы отыз 
жеті табалдырықтан тың тыңдап, жабықтан сығалап тұрса да, төніп келе 
жатқан қауіптен барлық «совет халқы» әлі бейхабар. «Саяси сауаттылығы 

әлі пісіп жетілмеген» Жүсекең де өз өмірбаянынын жаздырғанда біраз  
«саяси қателіктерге» жол береді. Мәселен, ол 1922 жылы әншілер үйір-
месі құрылғандықтан Семейге келгенін, бірақ бұл үйірменің 1923 жылы 
жойылуына байланысты «ішек-қарын» зауытына қара жұмысшы бо-
лып ауысқанын «айтып қояды». Бірақ Жүсіпбек «Ес – Аймақ» жөнінде 
тіс жаруға болмайтынын, айтса басына пәле болып жабысатынын білген 
сияқты. Сондықтан ол «Ес – Аймақтың» атын атамай, жай «әншілердің 
үйірмесі» дей салады. Жүсекеңнің тағы бір жалтарған жері – Семейге  
1922 жылы келдім дегені. Егер Алаш қаласына 1920 жылы келген едім 
деп шынын айтар болса, онда ол бірден алашордашылармен «сыбайлас 
болған» болып шығып, НКВД-ның назарына ілігер еді. Сондықтан ол ал-
дын ала сақтық жасап, екі жыл бойы «Ес – Аймақта» әнші болғандығын 
бүгіп қалған тәрізді. Мұндағы назар аударатын тағы бір жайт – Әміремен 
бірге Қалыш деген әнші есімінің аталуы. Жүсіпбек аталған әншілер-
мен тығыз араластықта болдым, екеуінен де ән үйрендім дейді. Бірақ 
өмірбаянын екінші қайтара жазғызғанда Қалыш есімі аталмай қалған 
және кейінірек хатқа түскен Жүсекең естеліктерінде де мұндай әншінің 
болғандығы жөнінде еш айтылмайды. Өнер тарихын тануға талап қылу 
мақсатында көптеген дерек ақтарып, дәйектерді сүзе жүргенде өз басым 
Қалыш есімді әнші турасында қандай да бір мәлімет ұшырата алмадым. 
Мүмкін, алдағы уақыттарда тыңғылықты зерттеулер жүргізілер болса, 
есімі ел жадынан ұмытылып кеткен Қалыш әнші турасында тың деректер 
табылып қалар деген ойдамыз. Қанша дегенмен, Жүсіпбек өмірбаянында 
есімі Әміремен қатар аталған Қалыш әнші тегін өнерпаз болмаса керек. 
Осы тұста бұл Қалыштың ХІХ ғасырдың аяғы ХХ ғасырдың басында 
Семей өңірінде өмір сүрген Қабыш әншінің нақ өзі емес пе екен деген 
сауал көлденеңдейді. Жазу машинкасымен терген кезде «б» әрпінің ор-
нына байқаусызда «л» әрпі түсіп кетуі мүмкін, не болмаса, кейін «халық 
жауы» болған Қабыш есімін тура атауға батпаған Жүсіпбек Қалыш деп 
сәл бұрмалап жазғызып жіберген болса керек. Әйтеуір жиырмасыншы 
жылдары Қабыштың Семейде болғаны анық. Соның айғағындай біздің 
заманымызға оның «Қабыштың әні» деген бір ғана шығармасы жеткен. 
Бұл әнді Жүсіпбек Елебековтің шәкірті, марқұм Келденбай Өлмесеков  
былайша орындаушы еді:

 
Жан қорегім қорым жоқ,
Қайнамаған сорым жоқ.
Қай шараны қолдандым,
Тіршілікте орын жоқ.
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Өмір көркі форым жоқ,
Онда қадір, зорым жоқ.
Рахымшылмен болғанда,
Қайнамаған сорым жоқ.

Ата туыс озғанбыз,
Мұнша артын созғанбыз.
Тоғыз ата толғанда,
Ту талақай болғанбыз.

Өлгенім жоқ, тірімін,
Көп тірінің бірімін.
Ақтан қорлық тартатын,
Ата туыс ірімін.

Аш адамнан сұрасаң:
«Қалайсың – деп, хал-жайың».
Көп тергемей болған жөн,
Жарты тілім нан дайын.

Қалғаның ба, Шыңғыстау?
Тауың елсіз, бетің жау.
Тым  болмаса болмады-ау 
Есім дұрыс, денім сау.

Сонымен, Жүсіпбек өмірбаянының екінші нұсқасына үңілеміз. 
Алдыңғы нұсқаға қарағанда бұл жолғы өмірбаян аса сақ әрі ықтиятты 
жазылғандығымен ден қойғызады. Себебі мыңдаған жандарды жазықсыз 
оққа байлаған 37-нің зәрлі ызғары әлі қайта қоймаған, соңғы ұсталған 
«халық жауларын» атқан мылтық гүрсілдері алыстан талып естіліп жатқан 
үрейлі күндерде Жүсіпбектің әр қадамын аңдап басуы түсінікті жағдай. 
Бұл жолы Жүсіпбек әкесі Елебектің 1932 жылы қайтыс болғанын айтып 
өтеді. Хабиба әжеміздің айтуынша, ашаршылық басталған тұста Жүсіпбек 
елге қайта-қайта барып жүріп, зор қиындықтармен туыстарын Алматыға 
жеткізген көрінеді. Алдымен ол ауылда қалған әкесін алып келсе керек. 
Бірақ Елебек Алматыға келгеннен соң, көп ұзамай сырқаттанып, аз ауы-
рып қайтыс болады. Хабиба әжей ол кісіні жүрек ауруынан кетті дейді. 
Жүсіпбек өмірбаянының бұл нұсқасында туысқандарының ешқайсының 
сайлау құқығынан айырылмағанын, қуғын-сүргінге ұшырамағанын, Қазан 

төңкерісіне дейін де, кейін де ешқандай соттың алдын көрмегендігін, 
«ақтың» да, «қызылдың» да әскерінде қызмет етпегенін, шет елдерде 
туысқандарының тұрып көрмегенін, қазір де тұрмайтынын, бұл күнде екі 
бауырының бар екенін, олардың Алматы қаласында қарапайым күзетші 
болып еңбек ететіндіктерін, әйелі Хабибаның кедейдің қызы екенін, оған 
үйленген кезінде жұбайының тұл жетім болғанына дейін жіпке тізгендей 
етіп баяндайды. Әнші өмірбаянының осылайша егжей-тегжейлі жазы-
луына қарап, 1937 жылдың қуғын-сүргінінен кейін кеңес адамдарына 
өмірбаян толтыртудың бір қалыпқа түсірілген нақты үлгісі енгізілгенін 
бағамдаймыз. Өмірбаянды осылайша, сот алдында тергеуде тұрғандай 
қылып, тәптіштеп жазу Кеңес өкіметі құлағанша жалғасқаны мәлім. Бұл 
нұсқада «әншілердің үйірмесі» туралы, оның «жойылуына» байланыс-
ты «ішек-қарын» зауытына ауыстым деген «артық-ауыс» сөз атымен 
кездеспейді. Тек Әміремен танысқанын, оның әншілік жолға түпкілікті 
түсуге ықпал еткенін, алайда ол жылдары әншілікпен айналысқандардың 
қандай да бір қамқорлық атаулыдан кенде қалуына байланысты жан бағу 
үшін «ішек-қарын» зауытына кіргендігін, мұнда 1924 жылға дейін қара 
жұмысшы болып істегенін баса айтып өткен. Осылай дей келе, Жүсіпбек 
1928 жылға дейін Түрксіб теміржол құрлысында қара жұмыскер бо-
лып істедім дейді. (1442 шақырымға созылған Түрксіб теміржолының 
құрылысы 1926 жылы басталып, 1931 жылы біткен. – Е.Т.). Әншінің аяу-
лы жары Хабиба Елебекованың жазған еңбектерінде Жүсіпбектің Түрксіб 
теміржолының Аягөз бөлігін салуға қатысқандығы, жан төзгісіз ауыр 
жұмысқа жегіле жүріп қолынан домбырасын тастамағаны, жұмыстан 
қолы қалт еткен сәттерде ән салып, жол төсеуші жұмыскерлердің көңілін 
көтеруге мұрша таба білгендігі айтылады. Қазақтың тұңғыш музыка- 
танушысы Ахмет Жұбанов өзінің Жүсіпбек Елебеков туралы еңбегінде 
әншінің 1927 жылдан бастап, 1928 жылдың қыркүйегіне дейін Түрксіб 
шойынжолын салуға қатысқанын, содан кейін ауылына оралғанын, кел-
ген бетте ел ішінде жүріп жатқан кәмпескелеу науқанының үстінен  
түсіп, байлардың мал мен мүлкін тәркілеуге қатысқанын жазып қалдыр-
ған. Жүсіпбек те «кәмпеске» науқанына қатысқанын өз өмірбаянының 
екі нұсқасында да көтеріңкі баяндап өтеді. Себебі белгілі: «сапты аяққа 
ас құйып, сабынан қарауыл қараған заманда» неғұрлым өзіңді тапшыл 
ретінде таныта алмасаң, «үстем таптың» бітіспес жауы ретінде көрсете 
білмесең – кеңес жендеттерінің қанды шеңгелінен аман қалуың екіталай. 
Сондықтан Жүсіпбектің мұнысын чекистердің көңілі үшін жазылған көз 
алдау деп ұққан жөн. 

Әншінің отбасылық мұрағатында бір жапырақ қағазға жазылған екі 
анықтама қағаз сақталған. Анықтама қағаздың бірі латын қарпімен, 
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екіншісі төте жазумен жазылған. Әрқайсына екі-үштен мөр басылған бұл 
құжаттар сол жылдары Жүсіпбектің төлқұжаты қызметін атқарған сияқты. 
Мәселен, араб қарпімен жазылған анықтаманы осы күнгі кирилица жазу-
ына түсіріп оқығанда төмендегі мәтін шықты:

Справка Қағаз

Берілді. Осы справка қағаз
Қу ауданы, 14 ауыл ішінен ашылған Қызыл малшы, Артел мүшесі, 

Жүсіпбек Лебекұлына, Себебі бұл азамат 1930 жылы июль айының 
7-сінен бастап, Қоянды жәрменкесінде қой айдап, Қызылжар уездігіне 
барған. Артельде төрт ай қызмет істеді.

Сондықтан қол қойып мөр басып сендірілді.

Артел бастығы П Чоңманұлы
Қатысты Ысқақұлы

ТРУДОВАЯ АРТЕЛЬ СКОТОГОНОВ И ПАСТУХОВ «ҚЫЗЫЛ МА-
АЛША» Кувского района, ауыл №14 

01.05. 193 
№33
Қазақстан

Құжаттың мамыр айының 5-і күні берілгені анық оқылады. Өкінішке 
қарай, жылдың соңғы цифры түсіп қалған. Шамалауымызша, құжат 1931 
жылдың көктемінде, яғни Жүсіпбек Алматыға кетер алдында берілген. 
Өйткені осыдан кейін арада небәрі 18 күн өткенде, яғни Алматыға аттанар 
алдында Жүсіпбекке екінші сенім хат беріледі. 

Екінші анықтама латын қарпімен жазылған. Кеңсе тілі дами қоймаған 
сол кездің іс-қағазының қазіргі қазақша оқылуы былай болды:

Сенім хат

Осыны ұсынысы Лебек ұлы Түсіпбек жолдас анық Қу ауданы  
16 ауыл азаматы, жасы 27 де, Шыққан табы және негізгі кәсібі 
батырақ, соңғы жылдарда шойын жол мен параходта жұмыскер 
болған, ұлы кәмпескеде үлес мал алған.

Сол туралы қол қойып мөрмен сендіріледі.

18. 5. 1931 ж.

Бұл құжатқа да бірнеше мөр басылған. «Сенім хатта» назар аудара-
тын жайттың бірі – Жүсіпбектің пароходта жұмыскер болған делінуі. 
Басқа еш жерде әншінің пароходта жұмыскер болғандығы туралы дерек-
тер кездеспейді. Соған қарағанда Жүсекең онда көп істемеген тәрізді. 
Өз өмірбаянының екі нұсқасына да ол 1923 жылға дейін «ішек-қарын» 
зауытында қара жұмыскер болдым деп жазғызған. Бұл дерекке сүйенер 
болсақ, Жүсіпбек пароходта 1924–1926 жылдар аралығында, яғни 1926 
жылы «Түрксіб» теміржолының құрлысы басталғанға дейін істеген 
сияқты. Патшалық үкімет Ертіс өзенінің пароход қатынасына қолайлы бо-
луына байланысты ХІХ ғасырдың аяқ кезінен бастап, Өскемен – Семей –  
Павлодар – Омбы аралығына кеме қатынасын жолға қоя бастаған-ды. Ал 
Жүсіпбек Семейде жүрген жылдары кеме шаруашылығының тіпті өркен  
жайған шағы болатын. Сондықтан әншінің осы жылдары пароходта 
жұмыс істеуі әбден мүмкін деген ойға келеміз. Өйткені өзі әнші адамға 
сойылған малдың қан-жынының сасық иісі мүңкіп тұратын «Ішек- 
қарын» зауытынан гөрі таза ауасы молырақ кемеде жүкші болып істеген 
әлдеқайда қолайлырақ қой. Жүсекеңнің өзі де кейін Хабиба әжемізге 
«ішек-қарыншы» болып жүргендегі кезі туралы әңгімелегенде: «Кешке 
зауыттан келген соң қанша жуынсам да үстіңнен ішек-қарынның сасық 
иісі кетпей қоятын. Кешкілік той-томалақ, жиындарға барғанда үстімнен 
әлгі құрғырдың иісі шығып тұрғандай болады. Маңайым иісімді сезіп 
отырғандай өз-өзімнен берекем қашушы еді», – дейді екен.   

Екіншісі – Жүсіпбектің Түсіпбек, әкесінің Лебек болып жазылуы. 
Елебектің әу бастағы есімі Лебек болғандығын, Елебек болып жазылуы 
Жүсіпбектің төлқұжат алуымен байланысты өзгергенін жоғарыда айтып 
өткен едік. Ал Жүсіпбектің ауылдағы есімі Түсіпбек болғандығын жазу-
шы Мұқатай Тоқжігітов те өзінің Жүсіпбек туралы мақаласында жазып 
кеткен. Үшіншісі – Жүсіпбектің «ұлы кәмпескеде» мал алғандығы тура-
лы дерек. Бұл да Балғабай әулетінің малды болмағандығына айғақ болып 
тұр. Сондай-ақ бірінші анықтама қағазында Жүсіпбектің төрт ай бойы 
Қояндыдан Қызылжар уезіне мал айдаушы болғандығы анық жазылған.

А.Жұбанов та өз жазбаларында бір жылдай ауылда жүрген Жүсіпбектің 
1930 жылдан бастап, Қояндыдан Қызылжарға (Петропавл қ.) қой айдау-
шы болғанын, әншінің бұл жұмыстан тек 1931 жылдың 15 ақпанында 
босап, ауылына қайтып келгендігін айтады. А.Жұбановтың келтірген 
мәліметтерінің құжатта көрсетілген төрт ай мерзіммен сәйкес келуі 
музыкатанушының бұл деректерді әншінің өз аузынан жазып алғанды- 
ғын аңғартады.
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Осы тұста Ж.Елебеков те, А.Жұбанов та ашаршылық туралы жақ аш-
пайды. Себебін айтпаса да түсінікті. Жүсіпбектің Қызылжардан елге  
қайтып келуінің бір себебі – айдайтын малдың болмай қалуымен байла-
нысты болуы да мүмкін? Кім біліпті? Дәл осы жылы Голощекиннің «асыра 
сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын» деген ұран-айғайына сүрен қосқан 
басынан бағы тайған елдің шала сауат, кем ақыл, шолақ белсенділері 
қазақтың бар малын тігерге тұяқ қалдырмай сыпырып алып, тау-тау болып 
үйілген етті өртеп, жойып жатқан болатын. Ғасырлар бойы жалғыз күн- 
көріс көзі – алдындағы малынан айырылған көшпелі жұрт ашаршылық-
тың аран аузына түсіп, қырыла бастаған-ды. Осындай таршылық тұста 
Құдай оңдап Жүсіпбекке Қазақ драма театрының директоры Орынбек  
Беков жолығады. Жүсіпбек алғашқы өмірбаянында О.Бековпен Қызыл-
жарда кездескенін, оның мұнда ет дайындау қамымен іссапарға келген-
дігін, сол жолы драмтеатр директорының мұны Алматыға шақырғанын, 
өзінің бұл ұсынысқа бірден келісім бергенін жазғызған. Екінші нұсқада  
сәл басқашалау. Бұл нұсқада Жүсіпбек Орынбек Бековтің атын атамайды. 
Оны директор да демей, жай ғана Қазақ драма театрының өкілі еді дейді.  
Театр өкілімен ауылында кездескенін, оның Алматыға шақырған ұсыны-
сын қабыл алғанын айтып өтеді. Жүсіпбек бұл жолы театр директорының 
атын атауға тәуекел етпейді. Себебі Орынбек Беков 1937 жылы «халық 
жауы» ретінде ұсталып, атылып кеткен болатын. Осылайша Жүсіпбек 
1931 жылдың мамыр айында Алматыдан бір-ақ шығады. Ахмет Жұбанов 
Жүсіпбекті Алматыға Орынбек Бековтің өзі барып, мамыр айында алып 
келді деп жазады. Бұл пікірді «Ән қанатында» атты кітабында Хабиба 
Елебекова да қуаттайды: «1931 жылдың май айының орта шені болатын. 
Аудан орталығынан арнайы келген хабаршы жігіт Төлеубек: «Жүсіпбек, 
сүйінші, сені Алматыға әкететін болды», – деп басындағы тымағын 
аспанға атты. Жүсіпбек ештеңесіне түсінбей, жаутаңдап жаңағы жігітке 
қарай береді. «Жүр, тез жинал, кеттік», – деп, үсті-басына бастырмала-
тып жатыр. Жүсіпбек сүйіншінің мән-жайын түсіне қоймаса да, Алматыға 
әкеткелі жатыр деген сөзден жолы түсіп тұрғанын сезіп қуанды.

Алматыда театр ашылғаны, өзі білетін Әміре, Иса, Қалибектер сияқ-
ты өнер саңлақтарының жиылған ордасы сол театр екені мәлім еді. 
Жүсіпбектің арманы сол театрда жұмыс істесем, азды-көпті бойымдағы 
барымды елімнің игілігіне тарту етсем деп қиялдайтын. Енді сол арманы-
на, шынымен, жеткені ме? Жоқ, әлде мына жігіт жай, әншейін әжуалап 
тұр ма, деп, тіпті анығын сұрауға батылы бармай, тілі тұтығып үндей ал-
май қалды. Әлгі жігіт: «Өй саған не болды? Тіпті, өзің қуанбайсың ғой. 
Барасың ба, жоқ па?» деп Жүсіпбектің қолынан жұлқылайды. Жүсіпбек 

сонда ғана барып есін жиғандай: «Келген кім? Ол кісі саған не деп  
айтты?» – деп сұрай бастады. 

«Қазақ мемлекеттік драма театрының директоры Орынбек Беков де-
ген кісі сені сыртыңнан біледі екен. Және де Әміре, Иса, әсіресе Қалибек, 
көп айтушы еді дейді. «Егер баратын болса біржолата келсін, ертең ерте 
жүреміз!» – деп, Орынбек Бековтің айтқан сөздерін айта бастады.

Жүсіпбек ешкіммен ақылдасқан жоқ, тездетіп жинала бастады. Ауыл 
адамдарымен қош айтысып болған кезде бие қайыруға кеткен әкесі де келді. 
Әкесіне түсіндіріп айтып, рұқсат сұрағанда, әкесі жақында көрген түсін 
айтты. «Түсімде сақалың төсіңе түскен, аппақ болып ағарған, өзің биік 
таудың басында отырсың, жан-жағыңды түгел көретіндей кейіппен қарап 
отырсың. Біз саған қызықтай қарап, сенің төңірегіңде жүрміз. Ояна кетсем 
түсім екен, бірақ ешкімге айтуға батылым бармай, өзім ғана жақсылыққа 
жорып, ішіме бүгіп қойып едім. Сол түсім келгей, қарағым! Қайда барам 
десең де бетіңнен қағып көргем жоқ. Соның бәрінен жолын тауып, бағы 
ашылып кетсе деп, іштей тілек тілеуші едім. Ойлаған мұратыңа жеткізе 
көр деп, Алладан жалбыранып, тағы да тілегіңді тілермін. Жолың болсын, 
ақ көңілім, адалым», – деп әкесі жыламсырап үйге кіріп кетті».

Әке түсі әулиедей келді. Арада тізіліп күндер, жылжып жылдар өтті. 
Жүсіпбек шын мәніндегі қазақ ән өнерінің ақсақалына айналды. Бірақ 
оған дейінгі арада бұралаң, шырғалаңы көп, өрі мен еңісі кезек, қызығы 
мен мехнаты мол ұзақ жол жатыр еді. Ата батасын арқалаған Жүсіпбек сол 
жолдағы ең ұлы сапарына аттанды. Ол қазақтың жаңа орнығып жатқан 
жас астанасы, ақбасты Алатаудың бауырындағы Алматы шаһары еді.

Алматыға барған күні Жүсіпбек Орынбек Бековтің үйіне түсті. Театр 
директоры Совет көшесі мен Карл Маркс көшесінің (қазіргі Әйтеке би мен 
Д.Қонаев көшелерінің қилысы) түйіскен жерінде тұрады екен. Орынбек 
Жүсіпбекті театрмен, оның әртістерімен таныстырды. Бұрыннан таныс-
біліс Әміре, Иса, Қалибектер Жүсіпбекті құшақ жая қарсы алды. Мұнда 
ол Құрманбек Жандарбеков, Елубай Өмірзақов, Серке Қожамқұлов сын-
ды кәнігі әртістердің ойынын тамашалап, олармен танысып-білісіп жақын 
араласып кетті. Көп ұзамай Орынбек Беков Жүсіпбекті театрға қабылдау 
үшін тыңдау сынағын ұйымдастырды. Жүсіпбек басына жеңіл пұшпақ 
бөрік, үстіне жағасы мен жеңіне құндыз ұстаған пұшпақ ішік, аяғына сап-
тама етік киіп сахнаға шықты. (Жүсіпбектің дәл осы киімімен түскен фо-
тасы сақталған). Жүсекең орындайтын әндерді Қалибек хабарлап тұрды. 
Ә дегеннен Біржан салдың әнінен бастаған Жүсіпбек Жарылғапбердінің 
«Ардағы», Ақан серінің «Майдақоңыры», Естайдың «Жайқоңыры», Жаяу 
Мұсаның «Сапары», халық әні «Сұржекей» сияқты бірнеше әндерді  



52 53

айтты. Бұл 1931 жылдың 20 мамыры еді. Осы күннен бастап, Жүсіпбек 
Елебеков Қазақ мемлекеттік драма театрына әртіс болып қабылданды. 

Жүсіпбектің Алматыдағы алғашқы концертінен алған әсерін Ахмет 
Жұбанов өзінің атақты «Замана бұлбұлдары» атты еңбегінде өте ғажап 
суреттеген. Ақаңның суреттемесі Жүсіпбек өнеріне берген кәсіби баға 
болғандықтан, шығарманың осы тұсын толығырақ бергенді жөн көрдік.

«1931 жылдың жазы. Қазақтың мемлекеттік драма театрында концерт 
жүріп жатыр. Екінші бөлімде сахнаға жасы отызға жетпеген жас жігіт 
шықты. Аяғында саптама етік, үстінде мақпал шапан, басында құндыз 
бөрік. Бойы ортадан жоғары, келбеті келісті, сахнаға азғана жымиып 
шықты. Жүрісінде салдықтың ізі бар сияқты. Бірақ ол бірінші қараған 
кісіге.

Концерт жүргізуші: «Әнші Жүсіпбек «Сұржекейді» орындап береді», –  
деді. Мен сияқты бұрын-соңды Арқаның әндерін жақыннан естімеген 
кісіге, ол кеш үлкен жаңалықтың басы болды. Әнші алдымен домбыраның 
бұрауын тексерді, әннің кіріспесін ойнады. Үлкен бармақ пен сұқ саусағын 
кезек пайдаланып, іліп-қағып бір көркем музыка кесегін тартты. Енді 
Жүсіпбек «Сұржекейді» бастап кетті. Дауыстың төменгі регистрінде 
жай ғана бастап, әннің сазын сағыздай созып, тіпті, қай жерінде демін 
алып отырғанын да сездірмейді. Шумақтың үшінші жолына көшкенде 
кульминацияға қарай бара жатқаны сезілді. Онда да мелодияның арқауы 
үзілмей, тек дауыс басқышының жоғарғы сатысына шығуға өрмелегенін 
көресің. Басында жай, қоңыр үнде бастағанымен, енді әнші музыканың 
екпінін қозғай тездете, қыздыра соқты. Ол кезде бет әлпеті де өзгеріп, 
Сұржекей аттың үстінде желіп келе жатып, арнаған әннің бейнесі – сүйгені 
көз алдына елестегендей, күлімсірегендей болады. Қайтадан баяғы қоңыр 
үнге көшкенде, соғуы әлгіден жиілеген жүрегі басылғандай, әдемі түстен 
кейінгі үзілмей келе жатқан ойдан өзін ұмытқандай кейіпте болды. Әннің 
бір нотаны созыңқырап тұрып қалған жерінде домбырадағы сүйемел «ба-
сын көтеріп» көркем, жаңа бір әуен ойнайды. Бұл сияқты сүйемел тек 
Жүсіпбекте ғана кездеседі десек асырып айтқандық болмайды.

Әннің соңғы нотасын аларда Жүсіпбек домбыра қойған оң аяғын 
жайлап көтеріп, дауысын үзбестен орнынан түрегелді. (Ол әдет өмір 
бойына қалды). Өте сыпайы түрде басын иіп, дүрілдеген шапалақтың 
аккомпанементі астында сахнадан әдемі басып, шығып кетті»24. 

Жүсіпбектің дыбыс әлемінің тылсымына терең үңілген кәсіби му-
зыкатанушы әншінің ән салу өрнегінің нәзіктігін акварельмен сурет 

24 Ахмет Жұбанов. Замана бұлбұлдары. – Алматы, 2001. – 342–343-б.

салған суретшіге теңейді. Тағы бір байқағанымыз – Ахмет Жұбанов 
Арқа әншілік дәстүрімен Жүсіпбек Елебеков арқылы танысқан сияқты. 
Өйткені Ахмет Жұбановтың көп жылдар бойы Ленинград (қазіргі Санкт-
Петербург), Мәскеу қалаларында оқуда болғаны мәлім. Н.А. Римского-
Корсаков атындағы Ленинград консервоториясын бітірген Ақаң жас аста-
на – Алматыға отызыншы жылдардың басында ғана келді. Оған дейін Ах-
мет ағамыз Жүсіпбек сияқты саңлақ әншінің орындауында Арқа әндерін 
ести қоймаған тәрізді. Оған А.Жұбановтың: «Мен сияқты бұрын-соңды 
Арқаның әндерін жақыннан естімеген кісіге, ол кеш үлкен жаңалықтың 
басы болды», – деп таңдана жазуы дәлел. Осы танысу Жүсіпбек пен 
Ахмет арасындағы риясыз достыққа ұласты. Тіпті, Жүсіпбек Елебеков 
А.Жұбановтың арқасында нота тани алатын мүмкіншілікке ие болғанын, 
композитордың көмегімен репертуарын байыта түскенін, сондай-ақ, 
«даусын қоюға» да мүмкіндік алғанын өз өмірбаянында ризашылықпен 
айтып өткен. Қазақ музыка өнерінің екі алыбы бір-біріне деген жылы 
достық қарым-қатынастарын өмірлерінің соңына дейін сақтап өтті. Ах-
мет пен Жүсіпбектің арасындағы сондай ізгі достыққа, шығармашылық 
арман-аңсарға толы сұхбаттың куәсі болғанын Хабиба Елебекова өзінің 
«Ән – аманат» атты кітабында жазғаны белгілі. Осы бір ғибратты әңгімені 
әнсүйер қауым мен жас өнерпаздар үшін қайта жаңғыртқанды жөн көріп, 
назарларыңызға ықшамдап ұсынбақпын: «Ақаң кей кештерде біздің  
үйге келетін еді. Шай үстінде ұзақ әңгіме құратын. Бірде Ақаң:

– Жүсіпбек, біздер шаршауға хақымыз жоқ. Өнер жолындағы алғашқы 
толқын болғандықтан сара жол сала білсек, сол біз салған жолды кейін-
гілер кеңейте береді. Әрине, өнердің қай саласында болсын, бірінші жол 
салу қиын, сондықтан төзімділікті талап етеді. Өнер көшін тиісті жеріне 
жеткізіп, жалғастырушы ұрпаққа табыс етуіміз керек. Ал менің өз алды-
ма қойған міндетім – жаңадан құрылған домбыра оркестрін дұрыстап  
бір жүйеге түсіру, ойлағанымдай болып шықса ауыр жүк үстімнен 
түскендей болар еді.

– Аха, сіз ойлаған мақсатыма жеттім деп жайбырақат жата алар ма 
екенсіз? Қазіргі таңда музыка біліміне қанық сіз сияқты қазақ азаматтары 
жоқтың қасында емес пе? Ендеше, сіздің арқалайтын жүгіңіз әлі де мол. 
Қазақ халқының өнер атасын – дарынды күйшілерінің қалдырып кеткен 
мұрасын, ел ішінен өзіңіз жиып әкелген Ұлықпан, Қали, Жәлекеш, Оқап, 
Науша сияқты өнер қуған адамдардың қандай қиыншылық тұрмыс баста-
рынан өтсе де домбырасын бойтұмардай сақтап, өзі үйренген күйлерін 
жаңғырта, жаңалай тартып, мәпелеп қазіргі уақытқа жеткізді. Асыл мұра 
іс-түзсіз жоғалып кетуі де мүмкін еді-ау. Осы санаулы күйшілерді іздес- 
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тіріп тауып, халқына тарту еткелі отырсыз. Бұныңыз «Ел қамын же-
ген Едігедей» өнерге деген шын қамқорлық. Халық мұрасының қамын 
ойлағаныңыз. Келешекте сізден де асқан дарынды музыкант шығуы мүмкін. 
Бірақ олар сіз көрген қиыншылықты көрмейді. Олар, негізі дұрыс, мықты 
қаланған іргетастың үстінен биіктетіп, ары қарай дамыта береді. Бірақ сіз 
бір ғана оркестрді құруды міндетім деп ойлауға тиісті емессіз. Қазақ елінің 
әрбір заман белестерінде туған, жеке-жеке дараланған биік шыңындай 
Біржан, Ақан бастаған әнші, композиторлардың да шығармашылық еңбегін 
саралап жазуға тиіссіз. Кейбір қазақ әнін орындаушыларға да сене беруге 
болмайды. Кейде әншілер әнді өз ыңғайына айналдырып алады. Мысалы, 
Мәдидің «Қаракесек» әнін сұлулыққа айналдырып, құр әннің нота дыбы-
сын ғана орындап шықса не болмақ? Мәди ойлаған ойдан ештеңе қалмаған 
болар еді. Болмаса Жарылғапбердінің «Ардағын» алайық. Осы ән арқылы 
бүкіл қазақ халқының кең даласы, асқар шыңдары, мол дастарқаны, 
таза махаббатын көргендей емессіз бе? Әсіресе, бізден бұрынғы өткен 
композиторлардың заман қысымы мен ой толқынынан шыққан әндерін 
бұзбай, ән шығарушының ойын жеткізе айтпаса, есіл мұра зая кеткені 
де. Аха, сіз осыларға қорған болуға тиістісіз. Сіздің түсіндіре жазған 
еңбегіңіздің арқасында ән орындаушылар дұрыс айтар еді деген ойым бар. 
Әсіресе Ақан, Біржан, Жаяу Мұса, Мәди, Мұхит, Абай әндерін орындау 
өте мұқияттылықты тілейді. 

– Жүсеке, қандай жақсы айттың. Сенің айтқан сөздеріңнің бәрі менің 
ойлап жүрген ойым ғой. Бұрынғы өткен әншілер, ән шығарушылар жай-
ында ел аузынан естігеніміз болмаса, жазып қалдырылған еш нәрсе жоқ 
екені рас. Бұл ой менің де тынышымды алады. Әрине, бұл көп еңбек, көп 
ізденуді тілейді. Алдымен әр әншінің орындау шеберлігін зерттей жазсам 
деген ойым бар. Егер өмірім жетсе кейбір әнші-композиторға жекелеп, кең 
түрде тоқтала жазбақшымын. Бірақ ол уақыт билігінде, Жүсіпбек. Енді 
мен сенің өз ой-мақсатыңды тыңдағым келеді. 

– Жолдас Жүргенов (Темірбек Жүргенов – Қазақстанның сол  
жылдардағы халық ағарту ісінің комиссары. – Е.Т.) шақырып алып: 
«Жүсіпбек, сені филармонияға ауыстырсақ деп отырмыз, өзің қалай 
қарайсың», – дегенде, қуанып келісім бердім. Менің ұстаған жолым 
әншілік қой. Мен үшін әнсіз өмір тұл сияқты. Сондықтан өмірдегі жо-
лымды жаңа ғана тапқандаймын. Жаңағы сіз айтқан сөз мені ойланды-
рады. Ой үстінде тапқан байламымды өзім де сізге айтсам деп жүр едім. 
Өзіммен бірге жүретін адамдарды сайлап алып, ел арасына шықсам 
ба деп ойлаймын. Қазақтың кең даласының қиыр түкпірлерінде ән, күй 
естімей шөліркеген ауылдар көп қой. Өнер соқпағының ел арасына 

түсе бастағанына сегіз-тоғыз-ақ жыл. Соның өзінде барлық жерде емес. 
Ал мен өз бойымдағы барымды сол қиырда жатқан елімнің арасына  
жеткізгім келеді. Кешегі Біржан, Ақан, Жаяу Мұса, Мәдилердің асыл 
мұрасын қалың халық бұқарасына жеткізсем одан артық маған мақсат, 
бақыт бола ма? Ән арқылы бізге жеткен өнер мұраларының ой шеңберін 
шамам келгенше кеңейте түссем, арманым болмас еді. 

Жүсіпбек азырақ үн-түнсіз отырды да, сөзін қайта жалғастырды.
– Әрбір жақсы, болмаса жаман деген сұрауға кейде бір-ақ ауыз сөзбен 

жауап бере саламыз. Осылардың күнгейі, теріскейі болмай ма? Егерде 
күңгей жағын арши қаза қарасаң, көлеңке жағы азая түседі. Ал көлеңке 
жағын көбірек көрсең, сәулелі жағы көрінбей қалады. Сол сияқты әннің 
де жақсы жағы, кемшілік жағы бар емес пе? Ән орындаушылар әннің 
жетістігін, кемшілігін жете түсінсе десеңізші. Ән шығарушының ойлаған 
ойын жеткізе алмаса, ән айтып керегі не? Бейхабар ұйықтап жатқан көңіл 
күйін астан-кестен шығарған топан судай, ой толқынын түрткілеп оята-
тын Жаяу Мұсаның «Сапар» сияқты әнін тебіренбей, сызылтып, әннің  
құр нота дыбысын ғана айтса не болар еді? Болмаса «Ғазиз» әнін  
алайық. Маған осы әннен дүниедегі барлық жақсылық қол бұлғап 
тұрғандай болады. Осы «Ғазиз» әнін әнші Ғаббас Айтбаевтан  
естігенімде дүниеде мұндай теңдесі жоқ сұлу ән болмайтын шығар деп 
ойлап едім.

Барлық айтылып жүрген әндердің нота дыбысы бірдей емес пе? Ән 
орындаушы да осы дыбыс үнімен ғана орындайтыны белгілі, солай бола 
тұра неге жақсы әнші, нашар әнші дейміз? Мәселе, әннің нота дыбысын 
дұрыс шығаруда ғана ма? Жоқ, мәселе ән тағдырын жете түсініп, әннің 
сөзінің бір ғана шумағынан дыбыстарының сөзін түсіну керек. Сонда  
ғана тыңдаушы қауымның көңілінен шыға аласың. Бірақ осыған жете 
алмай келеміз ғой. Біз айтқан «Ғазиз» әні оншалықты әсер қалдырмауы 
мүмкін. Ал Ғаббас орындағанда, жаңағы мен айтқан әсемдік, құштарлық 
ән құдіретінің сонша аспандап, жоғары шарықтап тұрғанын сездіретін. 
Міне, осындай әншілер көбейсе деп аңсаймын. Құр бақырған айғай  
құлаққа ән бе екен? Енді жаңағы ойыма қайта оралайын. Ақан, Біржан,  
Мәди сияқты әнші-композиторлардың әнін естімеген қазақ ауылы бар 
шығар деп ойлаймын. 

– Бар болғанда қандай! Қазақ даласындағы қалың көпшіліктің ес  
жиып, етек жауып, өз от басынан оразасын ашып, енді ғана көңілдері 
көтеріле бастады емес пе? Кешегі мал соңында сары ала етек болып,  
күндіз-түні жарғақ құлағы жастыққа тимей, бүрсең қаққан сорлы жал-
шылар Ақан әнін қайдан естісін. Қазірдің өзінде орталықтағы аста-
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на жұртшылығының өзі де Арқа әндерін жаңадан ғана ести бастаған 
жоқ па? Мен өзім де ән әсемдігіне, әнші шеберлігінің тұнығына енді 
ғана қанғандаймын. Мен солай болғанда, қашықта жатқан ауыл адамда-
ры қалай? Әсем әнді соларға жеткізу жолын қарастыру кажет. Жаңағы  
айтқан ойың дұрыс сияқты, қиын да болса іске асыра алсаң, еліңнен,  
қалың халқыңнан алғыс аласың. 

Өстіп Ахмет пен Жүсіпбек өнер жайлы ойларын ақтарыла шертетін еді.
Кейде өз ойыңда шешілмей жүрген түйінді жолдасыңмен сұхбаттасып 

шығармашылық әңгіме үстінде шешесің. Егер екі адамның ой түкпірінен 
шыққан мақсаты биікте түйіссе, достық мәңгілік болмақ. Мұндай  
достықты ешкім ажырата алмайды. Ақаң мен Жүсекеңнің достығы да  
дәп осындай еді»25.

Отызыншы жылдардың басында Жүсіпбек үйінің төрінде келер  
ұрпақ – болашақ өнерпаздар үшін деп айтсақ, «мастер-класс» деңгейінде  
өткен бұл сұхбатта халқымыздың әншілік өнеріне қатысты көптеген 
мәселелер қамтылған. Тіпті, сол жылдардағы Жүсіпбек көтерген проб-
лемалардың әлі күнге дейін күн тәртібінен түспегеніне, қайта көкейкесті  
бола түскеніне қынжыласың. Мәселен, әнді тек «құр әннің нота дыбысын  
ғана орындап» айтуды, шығарманың ішкі нюанстарына бойлай алмау-
шылықты, әнді түсінбей орындау сияқты келеңсіздіктерді Жүсіпбек сол  
заманда көтеріп отыр. Осыдан сексен жыл бұрын көтерілген бұл мәселе-
лер қазір, тіпті, шегінен шыға асқынып, қазақ әншілік өнерінің ең шие- 
ленген, түйінді проблемаларының біріне айналған десек артық айт-
пағанымыз. Сондай-ақ, қос өнер алыбының сонау отызыншы жылдардың 
өзінде-ақ қазақ музыка өнерінің мүддесі тұрғысынан алдарына кең 
ауқымды бағдарлама қойып, жүйелі түрде жұмыс істей бастағанының 
куәсі боламыз. Мәселен, Ахмет Жұбановтың халық композиторларының 
өмірі мен шығармашылығы жайында жазған, күні бүгінге дейін қазақ 
музыкатану тарихында теңдесі жоқ еңбек болып саналатын – «Замана 
бұлбұлдары» мен «Ғасырлар пернесі» атты қос кітабын жазуды сол бір 
нәубетті, ауыр жылдардың өзінде-ақ қолға ала бастағанын байқаймыз. 
Жүсіпбектің де барлық қазақ елін өнер сапарымен аралау, ел ішіне өнер 
шашу туралы ойға бекінгені де осы жылдардан бастау алғандығын  
көреміз. Екеуара сұхбат барысында Жүсіпбек өзінің Ғаббас Айтбаев-
тан «Ғазиздің әнін» тыңдағанын айтып өткен. Жүсекең Ғаббас жөнінде 
бұдан да көбірек мәлімет берген деп ойлаймыз. Өйткені А.Жұбанов  
өзінің Ғаббас Айтбаев туралы жазғандарында: «Ғаббас 1929 жылы  

25 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы, 1989. – 120-123-б.

қайтыс болады. Жүсіпбек Елебеков оны 1918 жылы көрдім дейді. 
Жүсіпбектің айтуынша, Ғаббас ауылкеңес төрағасы болып тұрған  
шағында бір түнде өліп шыққан. Оның одан бұрын ешбір ауруы  
сезілмеген», – деп Ғаббас өліміне байланысты Ж.Елебековтен алған 
деректерін куәлікке тартады. Сондай-ақ, А.Жұбанов Жүсіпбектің  
атақты Ғазиз Файзоллаұлын көргендігін, әйгілі әншінің 1931 жылы 
өлгендігі туралы мәліметті Жүсіпбектен естігенін жазып қалдырған. 
Осы орайда музыкатанушы Борис Ерзаковичтің Жүсіпбек жайын-
да жазғандары өзінің тосындығымен ден қойдырады: «Елебеков  
Жүсіпбек – есімі елге мейлінше белгілі әншілердің бірі, ән айту мәнері 
жағынан Орталық Қазақстан вокальдық мектебінің жарқын өкілі. 
Ол өзін осы аймақтың көрнекті халық әншісі және композиторы 
Ғазиз Файзуллиннің (1930 жылы қайтыс болған) шәкіртімін және ізін 
қуушымын дейтін, вокальдық шеберлік пен репертуарды сол кісіден 
алған», – деп Жүсіпбектің шәкірттік жолын мүлде басқа қиырға қарай 
сілтеп жібереді26. Сілтеп жібереді деп отырғанымыз Б.Ерзаковичтен бас- 
қа ешқандай зерттеуші Жүсіпбектің Ғазизге шәкірт болғандығы жө- 
нінде жазып қалдырмаған. Жүсіпбек те өз естеліктерінде Ғазиздан ән 
үйрендім демейді. Бірақ Б.Ерзаковичке өзін Ғазиздің шәкіртімін және  
ізін қуушымын деп таныстыруына қарағанда, шынында да, Жүсіпбек аз  
уақыт болса да Ғазиздің қасында болып, ақмолалық әншіден өрнек ал- 
ғанға ұқсайды. Мүмкін, Ғазиздің әншілік табиғатынан басқа өнерпаз-
дардан сезіне алмаған өзіне тән рухани жақындық пен болмыс ұқсас- 
тығын тапқан болар? Кейде жас талапкер аға буын әншінің бойынан өз  
жан дүниесіне сай сәйкестікті тауып, өз өнерін сол әнші арқылы танып,  
оған еліктеп, өзінше ұстаз тұтып жатады. Ж.Елебековтің де «мүйізі 
қарағайдай» екі бірдей кәсіби музыкатанушыға (А.Жұбанов пен 
Б.Ерзаковичке) Ғазизды көргендігін және оны өзіне ұстаз тұтқандығын 
айтқандығына қарағанда, шын мәнінде «әнші жоқ Қараөткелде менен  
асқан» дейтін Ғазиз әнші жарқын өнерімен, жас талапқа жөн-жосық  
көрсетуімен Жүсіпбек жүрегінен орын алып, есінде ұмтылмастай қалған 
сияқты. Олай болса Ғазиз әнші мен Жүсіпбек қай жылдары, қай жерде  
кездесіп жүр деген сұрақ туады. Меніңше, бұл кездесулер жиырмасыншы 
жылдардың бас кезінде Қоянды жәрмеңкесінде болған тәрізді. Тіпті, ол 
Ғазизбен  соңғы рет Қояндыдан Қызылжарға мал айдаған сапарында кез- 
десуі мүмкін. Өйткені Ғазиздің мекені Ақмола қаласы Қоянды мен 

26 Борис Ерзакович. Құрастырған А.Омарова. – Алматы, 2008. – 146-б.
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Қызылжардың жолында жатыр. Олай дейтініміз бұрнағы деректерде 
(Б.Ерзакович, А.Жұбанов жазбаларында) Ғазиз әнші 1929–1930 жылдар 
аралығында қайтыс болды делініп келген. Жүсіпбек болса, А.Жұбановқа 
Ғазиз ақын 1931 жылы өлді деп куәлік береді. Мүмкін, Жүсіпбек  
1931 жылдың қысында, Қызылжардан кері қайтқан сапарында Ақмолаға 
соғып, Ғазиздің өлімі туралы естуі ғажап емес қой. Қалай десек те, 
Жүсіпбектің Ғазиз әншіні көрген, білген адам екендігі дау тудырмайды. 
Тек қай жылы, қандай жағдайда көргендігі қағазға түспей қалған. 

Жазушы Сапарғали Бегалин Жүсекең туралы жазған мақаласында 
Жүсіпбектің Ғаббас Айтбаев пен Ермектің Исайыны деген әншілерден 
үлгі алғандығын атап кетеді. Осы деректердің барлығын ескере, сара-
лап қорыта келе, біз Жүсіпбекке ең алғашқы ән әліппесін ашқызған 
адам өзінің немере ағасы Жақыпбек болғандығын; одан кейінгі (шама-
мен 1918–29 ж. аралығында) жылдарда Ғаббас Айтбаев пен Ермектің  
Исайынан үлгі алғандығын; 1920–1923 жылдары Семейде Абайдың  
әншісі Әлмағанбеттен ән үйреніп, Әміре, Қалыш, Иса сияқты өз  
заманының үздік өнерпаздарының алдын көргендігін; сондай-ақ, атақты 
Ғазиздің өзінен өрнек алғандығын; осылайша сол кездегі Арқаның басқа  
да ең үздік әншілерінен жалықпай үйреніп, талмай ізденгенінің  
нәтижесінде әншілік әлемін кеңейтіп, байытқан, шыңдаған деген пікірге 
тоқталамыз. Ахмет Жұбановтың 1931 жылы алғаш Жүсіпбекті тыңдаған-
нан алған әсеріне қарап та 27–28 жастағы Ж.Елебековтің сонау оты-
зыншы жылдардың өзінде-ақ әншілік кемеліне келген мінсіз өнерпаз  
ретінде қалыптасып үлгергендігін байқаймыз. Бір сөзбен айтқанда, 
Қазақ драма театрының директоры Орынбек Бековтің қолдауымен 
еліміздің сол кездегі астанасы Алматыға шақырылған Жүсіпбек  
Елебеков қалыптасқан тұлға, толысқан өнерпаз ретінде, келе сала, 
бірден шаңырағы жаңа ғана көтеріліп жатқан өнер сарайының керегесін  
құрушы, уығын шаншушылардың алғашқыларының легінде мәдениет 
майданына араласып кеткенін көреміз. Енді оның алдында ұзақ  
жылдарға созылған кәсіби әншіліктің жауапты жолы жатты. 

алмаТыДағы алғашқы ЖылДар

Театрға қабылданған алғашқы айларда Жүсіпбек тек әнші болып  
қана жүрді. Ол кезде театр әртістері Алматы маңайындағы ауылдарды  
аралап, бірде ат арба, енді бірде өгіз арба лаулап алып, сонау Кеген, 
Нарынқол аудандарына дейін барып концерт қойып қайтатын.

«Еңлік – Кебектегі» қойшы Жапал – Жүсіпбектің алғашқы тыр-
нақалдысы. Жастайынан иен далада ерні жарылып қой бағудың бейнетін 
сезіп өскен оған бұл рөл ауыр тие қойған жоқ. Оның үстіне өзі әнші 
емес пе – Жапалдың әні дауысына «қона кетті». Ал басты рөлде ойнаған 
әнші Рабиға Есімжанова Еңліктің әніне салғанда көрермен шын Еңлікті 
көргендей күй кешетін еді дейді көргендер. Осылайша Жүсіпбек театр 
өнерінің тереңіне бойлай түсті. Қыр-сырына қаныға берді.

1932 жылы М.Тригердің «Сүңгуір қайық» пьесасын қою үшін 
Алматыға режиссер Я. Танеев шақырылды. Жағдай түсінікті еді. Жас 
үкіметтің жан-жақтан көз алартқан ішкі-сыртқы жаулары көп. Сондықтан 
совет жауынгерлері «әуе мен құрлықта һәм суда да» қырағылық таны-
тып, пролетариат диктатурасы орнаған жер бетіндегі жалғыз социалистік 
мемлекетті анталаған жаудан қорғау керек. Кеңес халқы жағадан  
жасанған жау келтірмейтін «Сүңгуір қайық» сияқты сұрапыл су асты соғыс 
кемесі барлығын білгені жөн... «Сүңгуір қайық» қойылымы жайында 
Қанабек Байсейітов былай дейді: «Ең әуелі Москвадан Я.П. Танеев деген 
маман режиссер шақырылды. Ол кісі келген бетте М.Тригердің «Сүңгуір 
қайық» пьесасын Орынбек Бековке жедел аудартты да, қоюға даярлай  
бастады. Маман режиссердің артықшылығына, біздің театрға ондай 
адамның ауадай қажеттігіне біздің сол репетиция кезінде-ақ көзіміз жетті. 
Танеев сөз емес, қимыл-қозғалыстың өзімен де көп нәрсені ұқтыруды 
талап етеді; қай жерде тұрғаныңа, сахнаға қай тұстан шыққаныңа, қай 
сөзді айтқанда бет-жүзіңде қандай құбылыстар болуы тиісіне – бәріне 
мән береді, солардың бәрі айтып тұрған сөзіңді толықтырсын дейді; 
үйреншікті қимылдарды, жаттанды әдеттерді жасатпайды. Бұрынғы оп-
оңай нәрселердің бәрі қиындап кетті. Актердің ойынына сахнаның деко-
рациясы дегендердің үйлесімін жасаудың өзі үлкен жұмыс екенін көрдік. 
Қысқасы, әртістік жолға жаңа түскен адамдардай болдық. Бұрынғымыз бен 
қазіргімізді салыстыра отырып, өзіміздің соншалық артта қалғанымызды, 
әлі сол баяғы көркемөнерпаздықтан ұзай қоймағанымызды түсіндік, 
сездік, көзімізбен көрдік те»27. Осындай идеолгиялық «жүк арқалаған» әрі  

27 Қанабек Байсейітов. Құштар көңіл. – Алматы, 2004. – 94–95-б. 
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кәсіби режиссер тарапынан актерлік шеберлікке қатаң талап қойылған  
пьесада Жүсіпбек пен Рамазан Елебаев екі матростың рөлін сомдады.  
Пьеса соңында жаудың минасына түскен сүңгуір қайықтың ішіне су тола 
бастайды. Сонда шамалы сәттен кейін суға тұншығып өлетініне көзі  
жеткен Ахмет – Жүсіпбек туған ел, ата-ана, сүйген жарымен әнмен 
қоштасып, «Қара орман» деген ән шырқайды. Қазақ театр өнерінің 
коррифейлерінің бірі – Қапан Бадыров өзінің «Өткендер мен өткелдер» 
атты естелік-кітабында осы сәт жайлы: «Ойламаған жерден тап болған 
тілсіз жауға шарасыздығын, еліне деген махаббатын әнмен жеткізген жас 
матросты көріп, тыңдағанда залда жыламаған адам қалмайтын», – деп  
жазыпты. Өмірбаянында жазылғандай, «ақтың да», «қызылдың да» 
әскеріне қызмет етпеген, теңізге түспек түгілі – қолына қару ұстап, 
майдан көрмеген Жүсіпбектің су асты кеме-сінде тұншығып өлетін  
матростың өлімін нанымды етіп сомдай білген-дігін туа біткен 
өнерпаздығынан «көргеніміз» дұрыс шығар. 

1933 жылдың 8 қыркүйегінде «Ұлттық өнерді дамыту шаралары тура-
лы» БК(б)П Қазақстан Өлкелік комитетінің қаулысы шықты. Аталмыш 
қаулыдан кейін көп ұзамай, дәлірек айтқанда 29 қырқүйекте «Музыка 
студиясы» құрылды. Музыка театрын ұйымдастыру ісіне Халық ағарту 
комиссары Темірбек Жүргенов басшылық жасады. Оның негізгі құрамы 
Әміре, Күләш, Қанабек, Елубай, Құрманбек, Қалибек, Манарбек, Шара 
сияқты қазақ театрының әртістерінен жасақталды. Тез арада алғашқы 
симфониялық оркестр де құрылып, жас ұжым «Айман – Шолпан» 
музыкалық пьесасын қоюға қауырт кірісіп кетті. Тұңғыш рет қойылғалы 
отырған музыкалық спектакльдің режиссері болып Жұмат Шанин 
бекітілді. Ал халық және халық композиторларының шығармаларының 
негізінде музыкасын жазып шығу композитор И.В. Коцыкке жүктелді. 
Әрине, бірден музыкалы театр құру ісінің оңайға түспегені, жаңа баста-
маны жұрттың лезде іліп әкете қоймағаны анық. Сол күндердің куәгері,  
қазақ театр өнерінің тарланы Қанабек Байсейітовтің төмендегі есте-
лігі тұңғыш музыкалық театр ісінің қандай қиындықпен жүзеге асы-
рылғандығының дәлелі іспетті: «Ол кезде бір шындықты бүкпей айтуға 
тура келеді: көбіміз музыкалы театр дегенді алғашқыда жақтырмадық, 
құрылғалы жатыр дегелі көп жұрт оларға паң қарап менсінбейтін және 
жұрт ұнататындай нәтиже шығара қояды деп сенбейтін. Қазақ драма 
театрының директоры Орынбек Бековтің де музыкалық театрға көзқара-
сы оңды емес еді, оларды мысқылдап, кекетіп отыратын.

Бір күні Күләш екеумізді жаңа болған Халық ағарту комиссары  
Темірбек Жүргенов шақырды. Бұл кезде Халық ағарту комиссариатының 

кеңсесі қазіргі Ленин даңғылында болатын. Келсек, онда Жұмат пен  
Ғабит отыр екен. Біз келген соң Жүргенов:

– Амансыңдар ма, балалар? – деп амандасты да, тікелей шақыртқан 
мәселесіне көшті. – Музыкалық театр ашқалы жатқанымызды естіген 
шығарсыңдар. Соған адам жетіспей жатыр. Елубайды да шақырдық, 
ризашылығын берді. Театрларыңнан мүлде босанып шық демейміз, бірақ 
бірінші спектакль сахнаға шыққанша көмектесесіңдер. Бековке айта-
мыз, уақытша босатады. Екеуің де ән айтады деп естідім, осыған қалай 
қарайсыңдар?

– Жарайды, қолымыздан келгенше көмектесейік, – дедік.
– Жақсы, ендеше, ертеңнен бастап Жұмат сендермен репетиция  

жасауға кіріседі, – деді Жүргенов.
Біз мән-жайды Бековқа келіп айттық. Қарсы болмады, бірақ:
 – Ой, оларда түк шықпасқа әуре боп. Ән айтып адам ойнай ма екен? –

деп кейіді. – Барыңдар, бақырып-шақырып беріңдер. 
Күләш екеуміз жарты ай дайындалдық, бізден басқаларының дайын- 

дала бастағанына үш айға жуық уақыт болған екен. Айман мен Арыс-
танның рөліне әркімді ойнатып байқап, ешкімге көңілдері толмапты.  
Сонан соң Жұмат бізді таңдапты. 

Сөйтіп, 1934 жылдың 13 қаңтары күні драмтеатрдың үйінде «Айман – 
Шолпан» комедиясымен Қазақ музыка театрының тұңғыш шымыл- 
дығын аштық. 

Жұрттың ынтығуын айтып жеткізу қиын. Күнде қоямыз. Тіпті дема-
лыс жоқ. Содан он бесінші мамырға дейін «Айман – Шолпанды» жүз 
рет қойыппыз. Дәл ондай табысты өткен спектакль дүниеде бола бермес. 
Қаладағы елдің сөзі, әңгімесі – бәрі «Айман – Шолпан болып кетті. Күндіз 
де, түнде де, қайда көрсең «Айман – Шолпанның» әнін салып келе жатқан 
адам: біреулері көшені басына көтере шырқайды, біреулер ыңылдап, 
біреулер ысқырып салады. Қазақтың ежелден келе жатқан ескі әндері 
жаңарып, жұрт оларды ешқашан естімегендей болып ынтығысты»28.

Осылайша, 1934 жылдың 13 қаңтары қазақтың тұңғыш музыкалық 
театрының шымылдығының алғаш ашылған күні ретінде тарих беттеріне 
жазылды. Мұхтар Әуезовтің «Айман – Шолпан» музыкалық комедиясы-
мен ашылған бұл қойылымда Жүсіпбек тағы бір жаңа қырынан жарқы-
рап көрінді. Театрға келгелі екі-ақ жылдың жүзі болғанына қарамастан, 
ол симфониялық оркестрдің сүйемелімен комедияның бас қаһармандары-
ның бірі – Әлібек батырдың рөлін лайықты сомдап шықты. Сөзіміз 

28 Қанабек Байсейітов. Құштар көңіл. – Алматы, 2004. – 96–97-б.
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жалған болмас үшін тағы да тұңғыш кәсіби музыкатанушымыз Ахмет  
Жұбановқа жүгінеміз: «Оның басқа әндерді былай қойғанда, соңғы 
актідегі «Айман – Шолпан» спектакліне тартқан музыкалық сыйлығы –  
«Балқурай» әні сол күндері естіген кісілердің әлі күнге құлағында де-
сек артық болмайды. Әннің еркесі «Балқурай» Жүсіпбектің орын- 
дауында сөзсіз алғашқы қалпынан гүл-гүл жайнап, толықсып түрленіп 
шықты. Өйткені Жүсіпбек әнді әуелгі күйінде орындай салмайды. Өзінің 
орындаушылық шығармашылық елегінен өткізіп, саралап, кейбір нашар 
орындаушылардың әлсіреткен жерлерін өңдеп, жақсы болса бұрынғыдан 
да асырып алып кетеді. Тыңдаушылардың құлағында «Балқурай» осын-
дай сахна киімін киіп сәнденген, идеялық мазмұнымен ерекшеленген.  
Осының бәрі Жүсіпбек орындағанда ғана көз алдыңа елестейтін. Оның 
тағы бір себебі, Жүсіпбек шын асыл музыканттарға тән ноталардың 
ғана дыбысын шығарып қоймай, сол бір тышқанның ізіндей ондаған 
ноталардың жол арасынан неше алуан сырлар табатын. «Балқурайдың 
бір жерінде өжет, бір жерінде еркелеп кететіні осы бір жол арасын оқи 
білуінен еді. Қысқасы, өзі жас, өзі сахнаға икем, бойлы, келбетті, ойын-
да шындық толы, даусы сыңғырлаған өнер саңлағы – бұл пьесада өзінің 
үлкен музыкалық болашағын халқына көрсетті»29.

Бұдан артық не айта алғандаймыз!
1934 жылы қыркүйек айында Қазақстан Халық ағарту комиссариаты-

ның басқаруымен пластинкаға ән жазылу дайындығы басталды. Оған 
Әміре Қашаубаев, Жүсіпбек Елебеков, Манарбек Ержанов, Ғарифолла 
Құрманғалиев, Қуан Лекеров, Темірболат Арғынбаев, Бибі Артықова 
шақырылды. А.Жұбанов жазып қалдырған деректерге сүйенсек, 
жоғарыдағы аты аталған әншілер қырқүйек айында Қазақстан Халық 
ағарту комиссариатының үйінде бас қосады. Мақсат айқын: 1935 жылы 
Алматыға келетін граммофон үнтаспаларына ән-күй түсіретін бригаданың 
жұмысына дайын болу үшін музыкалық нөмірлерді, орындаушыларды  
саралап алу. Ахаң осылай дегенімен, жағдай сәл басқаша болғандай. 
Өйткені Алматыға ешқандай «граммофон бригадасы» келмеген тәрізді. 
Бұлай пікір түюуімізге 1935 жылы 16 наурыз күні «Қазақ әдебиеті» 
газетінде жарық көрген «Қазақ әндері» патефон пластинкасында» атты 
мақала себеп болып отыр. Онда былай делінген: «Халық ағарту комис-
сары осы жылдың бас кезінде қазақ әндерін патефон пластинкасына 
түсіру үшін Мемлекеттік қазақ музыка театры мен филармониясының 
бірқатар артистерін Мәскеуге жіберген болатын. Жақында артистер келді. 

29 Ахмет Жұбанов. Замана бұлбұлдары. – Алматы, 2001. – 350-б. 

Мәскеуде болған қазақ артистері: әншілер Бәйсейітова Күләш, Есқызы 
Сара, Ержанұлы Манарбек, Байсейітұлы Қанабек, Елебекұлы Жүсіпбек, 
Қаламбайұлы және Мұхитұлы жолдастар Мәскеуде патефон пластинка-
сына ән-күй түсіретін фабрикасында болып, музыкалы «Айман – Шол-
пан», «Шұға», «Қыз Жібек» пьесаларынан, тағы басқа жеке әндер берді. 
Патефон пластинкасына барлығы 26 қазақ әні түсірілді». Демек, біздің 
өнерпаздарымыз Мәскеудің «ән-күй түсіретін фабрикасына» Қазақстан- 
ның Халық Ағарту комиссариаты тарапының ұйғаруымен жіберілген.  
Әрине, Мәскеудің келісімімен. Бірақ жоғарыдағы өнерпаздар тізімі 
мен «Қазақ әдебиетіндегі» әртістердің аты-жөндері арасында біраз 
сәйкессіздіктер бар. Алдымен Әміренің жоқтығын көреміз. Себебі  
аталмыш мақала шыққанда Әміре бұл дүниеде жоқ болатын. А.Жұбанов 
та әншіні соңғы рет қырқүйек айында, Халық Ағарту комиссариатын-
да Мәскеуге баратын өнерпаздар ішінде көрген сәтін суреттей келіп  
«Әміренің аздап сырқаттанып жүрген кезі болатын» деп болған жағдайды 
бүркемелеп қояды. Ақиқатында бұл күндері НКВД жендеттерінің 
тергеуі мен тепкісінен көз ашпай жүрген Әміренің халі, шынымен, на-
шар еді. Әйтпесе Ахмет Жұбанов өзі куә болып жазғандай 46 жастағы 
Әміре «көзінен шықққан ызалы жастың моншақ тамшыларын сүртіп» 
бекерден-бекер жыламайды ғой. Ақырында арада екі ай өткенде,  
1934 жылдың 5-інен 6 қарашасына қараған түні Әміренің өлі денесі 
көшеден табылады. Соған қарағанда «Мұстафа Шоқаймен байланысы 
бар әншіні» Мәскеуге жібермек түгілі «тірі қалдырмау мәселесі» алдын 
ала ойластырылған секілді. Сондай-ақ, жоғарғы тізімде аттары аталатын 
Ғарифолла Құрманғалиев, Темірболат Арғынбаев, Бибі Артықова, Қуан 
Лекеровтер белгісіз себептермен Мәскеуге жіберілмей қалып, таңдау 
Күләш Байсейітова, Сара Есова, Қанабек Байсейітов, Лұқпан Мұхитов, 
Жаппас Қаламбаев сияқты өнерпаздарға түскен тәрізді. Деректер осылай 
дейді. Әртістер Мәскеуге 1934 жылдың желтоқсан айында барғанымен, 
күйтабақ араға үш-төрт ай уақыт салып, 1935 жылдың наурызында  
жарық көрген. Жүсіпбек Елебеков бұл жолы грампластинкаға үш ән жаз-
дырыпты. Олар: халық әні «Сұржекей», Сәтмағанбеттің әні «Қанатталды» 
және Иманжүсіптің әні «Сарымойын». Қазақ әншілерінің Мәскеуге 
барғандығы жайында Қанабек Байсейітов те өз естелігінде айтып өтеді: 
«1934 жылы қыста Күләш, Манарбек, Жүсіпбек, төртеуміз Мәскеуге 
күйтабақ жасатуға бардық. Әнімізді 1935 жылдың 5 қаңтары күні 
жаздырдық. Күләш «Елім-ай», мен «Еңліктің әнін», Манарбек «Ісмет» 
пен «Ағаш аяқты», Жүсіпбек «Қанатталды» мен «Ғалияны», мен «Қара 
нар» мен «Әудемжерді» жаздырдық. Манарбек пен Жүсіпбек ерте-
рек қайтып кетті де, Күләш екеуміз астананы біраз араладық». Көрініп 
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тұрғандай, Қ.Байсейітовтің жазғандары мен баспасөз деректерінің ара-
сында біршама сәйкессіздіктер бар. Қ.Байсейітов естелігінде Сара Есова, 
Жаппас Қаламбаев, Лұқпан Мұхитов есімдері мүлде аталмайды. Сондай-
ақ, Жүсіпбектің пластинкаға басқан әндері жөнінде де Қанабек ағамыз 
сәл қателескен. Десек те, Қанабек ағамыздың дауыс жазған күнді дәл  
айтқанын көреміз. Ол – 1935 жылдың 5 қаңтары. Бұл күндері осы күй-
табақтың аман қалған жалғыз данасы Жүсекеңнің аяулы жары Хабиба 
Елебекованың қолында сақталып келеді.

Жүсекең Мәскеуде жүргенде Мұхтар Әуезовпен кездеседі. Дәлірек 
айтқанда, бұлар тоқтаған қонақүйге Мұхаңның өзі Жүсіпбекті іздеп  
келеді. Ондағы ойы Жүсіпбектің әнін Мәскеу зиялыларына тыңдату. Осы-
лайша ол Мұхтар Әуезовтің қолқалауымын жазушы Н.С. Тихоновтың 
үйінде кеңес зиялыларының алдында ән салады. Әсіресе Абай әндерін 
көп шырқайды. Себебі М.Әуезовтің өзі әрбір ән айтылар алдында сол 
шығарма туралы толымды түсінік беріп отырады. Негізгі әңгіме Абай 
шығармашылығының айналасында өрбиді. Тихоновтың үйінде өткен 
осынау әсерлі кештен кейін М.Әуезов Ж.Елебековті одан сайын жақын  
тартып кетеді.

1935 жыл Жүсіпбек үшін ерекше жыл болды. Әнінің «патефон пла-
стинкасы» арқылы елге жетуі – Жүсіпбектің даңқын, тіпті, асқақтата түсті. 
Оның үстіне 1931 жылы елімізде радио торабы іске қосылып, «Қазақ 
радиосы» хабар тарата бастаған. Радиодан сөз есту, ән тыңдау басында 
ертегілерде болатын ғажайыптай көрінгенімен, уақыт өте келе «кеңестік 
өмірдің бұл кереметі» де күн сайын жаңарып, күнделікті дамып жатқан 
ғылым мен техниканың кезекті жетістігінің біріне айналып кетті. «Ком-
мунизм дегеніміз – бүкіл елді электрлендіру», – деп пролетариат көсемі  
В.И. Ленин айтқандай, отызыншы жылдары бүкіл елді радиоландыру ісі 
де зор қарқынмен жүрді. Радио – сол замандағы ең зор идеологиялық қару 
болды. Сондықтан Кеңес өкіметі басшылығы радиоландыру науқанын 
өте шапшаң қарқынмен жүргізіп, бас-аяғы бірнеше жылдың ішінде күллі 
Кеңес Одағын «радиоландырып» үлгерді. Тіпті көлік аяғы жете бер- 
мейтін шалғайдағы қазақ ауылдарының дәл ортасына биік бағана орна-
тылып, оған репродуктор ілініп, бір демде ұжымшар қазақтары ақпарат 
тасқынының астында қалып, ән-күйге қарық болысты. Мәскеу, Алма-
ты сияқты «айшылық алыс жерлерде» болып жатқан жаңалықтарды 
жұртшылық «көзді ашып жұмғанша» осы бақан басына ілінген «қаңылтыр 
жәшіктен» еститін болды. Алматы демекші, Жүсіпбек те сол кездің 
барлық өнерпаздары секілді «Алматыдан сөйлеп тұрған», «Қазақ радио-
сынан» жиі-жиі ән салатын. Осы орайда Жүсекеңнің елінен естіген бір 

әңгімені айта кетудің сөкеттігі бола қоймас деймін. Радионың ауылға 
алғаш келген кезі. Ел құлағы радиоға қарай түрілген. Таңертеңнен кешке 
дейін «жағы бір сембей сөйлеп» ауылды басына көтеріп тұратын «Қазақ 
радиосы» түскі жаңалықтарды айтып тастаған соң: «Енді әнші Жүсіпбек 
Елебековтің орындауында бірнеше ән тыңдаңыздар» деп саңқ ете қалады. 
Сәлден кейін Жүсіпбектің «Сұржекей», «Қанатталдылап» шарықтаған 
даусы Қудың тау-тасын шарлап кетеді. Сол екі арада ауылдағы жалғыз 
бақанның түбіне жиыла қалған Көшімнің (Жүсіпбек Қаракесек руының 
ішінде Көшім табынан) шалдары «Аруақ, аруақ, ақсарбас! Шықты ғой 
бізден, туды ғой бір ұл» деп радио ілінген бақанды құшақтап, айнала 
жүріп жылайтын көрінеді. Бір қарағанда ел іші қуларының (Бұл әңгімені 
«Шаншардың қулары» таратқан деседі. Шаншар Қаракесектің бір 
тармағы. Шаншарлардан айтқыш, мысқылшыл, қу тілділер көп шыққан) 
ру арасына таратқан қалжыңға құрылған қағытпа әңгімелерінің бірі бо-
лып көрінгенімен, осынау әңгіменің өзегінде сол заманның шындығы 
жатыр. Қазан төңкерісінен бері «кәмпеске», ашаршылық, репрессия 
сияқты жантүршігерлік нәубеттерді бірінен соң бірін бастарынан өткеріп, 
үркіп, үрпиіп, шошып қалған қамкөңіл елге кеше ғана ауылдан болашағы 
бұлдыр жағдайда кеткен Елебектің «сары ұлының» радиодан шығандап 
шыққан дауысы кәдігімдей ес. Ән салғанда аузына әлем қараған мынандай 
әншісі бар Көшімдерді енді жау ала ма?! Жақыпбек өлмеген екен. Өлген  
тірілді, өшкен жанды деген осы да! 

Сөйтіп, аз жылда есімі елге белгілі болып, танылып, тұлғаланған 
Жүсіпбек Қарқаралыға демалысқа келді. Жанында жерлесі, әрі аға досы 
Қалибек Қуанышбаев бар. Бұлар мінген «продпомощътың» астық таси-
тын машинасы Семейден Қарқаралыға жеткенше талмай жүйіткіді. Жол-
да талай әңгімелер айтылды, көп сырлар шертілді. Екеуі қосылып ән де 
шырқады. Кезек Мәдиің «Қарқаралысына» келгенде Қалибек әнді үзіп 
жіберді:

«– Жүсіпбек, біздің айтып келе жатқанымыз Мәдидің зары, мұңы, еліне 
деген елжіреген жүрегінің сағынышы ғой. Ал сол Мәдидің қайраты, кегі 
қайда? Мәди бұлай мұңая бермес болар. Оның мұңынан қайраты басым 
жан. Ендеше бұл әннің аяғы әлі бітпеген. Сол жігерлі қайрат пен кек 
араласқан қажырлы әннің аяғын сен тап! Ол сенің қолыңнан келеді. 

Жүсіпбек Қаллекиден көз алмай қарап қалды. Енді сол әнге әбден 
беріліп кеткен Жүсіпбек бір сәт Мәдидің орнына өзін қойып, енді әннің 
аяғын іздеп шарқ ұрды. Бір кезде Жүсіпбек әнді қайталап айта жөнелді. 
Әннің төрт шумағын айтып бітірді де, енді аяққы қайырмасындағы 
ызалана кектенген күшті қайратты дауыс жоғарылап көтеріле берді.  
Дауыс ең жоғарғы сатысына жетіп қайта төмендей бастады. Бірақ жасы-
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ған, қаймыққан үн емес, сол жігерлі, сол қажырлы қалпында мұқалмай  
келе жатыр. Төмендеп келген ән дыбыстары «Оу, Арқадағы» деп барып  
тыныс алды. Қаллекидің көзі бақырайып, Жүсіпбекке қарап тынып  
қалыпты. Енді ғана өзіне-өзі келіп, Жүсіпбекті құшақтай алды. 

– Ой, айналайын, Жүсекем, таптың әннің аяғын. Енді бұл ән Мәдидің 
өзі айтқандай сегіз қырлы, бір сырлы болды. Жүсекем-ай, сені неге 
жақсы көрем? Сенен мен алыстай алмаймын ғой. Сен менің жанымның 
түкпіріндегі сезімімді оятасың. Дүниедегі ең бақытты шағымды қайта 
оралтасың. Сенің әнің адамды жарыққа сүйрейді. Бойыңдағы тотыққан 
таттарды жуып, күнәдан пәк тазарғандай әсер етеді. Сондықтан ғой сенен 
алыстай алмайтыным. Сондықтан ғой сені жанымдай жақсы көретінім. 
Міне, қазір көптен іздеген, таба алмай жүргенімді таптым. Енді, айна-
лайын, ұмыта көрме, тағы қайтала. Сенің мына тапқан әннің қайырмасы 
Мәдидің ғана өшпенділік кегі емес, сол заманның тар жол, тайғақ  
кешуінде қыспақта келген, үнін шығартпай, тірідей көмгісі келетін баске-
сер, дүлей қара күштеріне кек шығар. Сол ыза, сол кек бүгінгі ұрпаққа 
да жалғасып, Мәди көрген зорлықты еш уақытта қайталатпасқа бекінген,  
кекпен суарған алмас қылыштай жігерлі күш бар бұл қосқан әннің  
аяғында, – деді30.

Мәдидің «Қарқаралы» әнінің қайырмасы Семей – Қарқаралы қара жо-
лында осылайша дүниеге келді. Кезінде бұл жолмен ер Мәдидің өзі де  
талай түн қатқан еді. Әу баста «Қарқаралыны» Жүсіпбек Қалибектен 
үйренген көрінеді. Әнге қайырманың жетпей тұрғанын да Жүсіпбекке 
алғаш аңғартқан осы Қалибек. Жалпы, Қалибек Жүсіпбек әншілігінің 
бапкері іспетті. Жүсіпбектің көптеген әндерді алдымен Қалибекке 
тыңдатқызып алып, талғампаз аға досының сынынан өткізіп барып 
орындағанын көреміз. 

Қалибек пен Жүсіпбектің келгенінен бүкіл қала лезде құлақтанып 
үлгерді. Тіпті екі күннен соң атақты «Қоңыр клубта» бұлардың концерттері 
қойылатын болып қалды. Қарқаралының «Қоңыр клубы» тарихи 
ғимарат еді. Бұл клубта кімдер болмады дейсіз?! Қарқаралы мен Қоянды 
жәрмеңкесінің арасы бар болғаны елу-ақ шақырым. Жәрмеңкеге жиылған 
өнерпаздардың Қарқаралыға соқпай қайтатыны некен-саяқ. Сондағы 
олардың бас қосысатын жері осы – «Қоңыр клуб». Мұнда Қажымұқан мен 
Майра өнер көрсеткен. Иса ақын жыр төгіп, Әміре Қашаубев пен Қали 
Байжанов ән шырқаған. Атақты Ғаббас Айтбаев та осы клубта ән айтқан 
деседі. Енді міне, сол алдыңғы толқын ағаларының ізімен Жүсіпбек пен 
Қалибек те «ойын қоймақ». Нақ осы жерде өзін тағдырдың тосын сыйы 

30 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы: Өнер, 1989. – 104-б. 

күтіп тұрғанынан Жүсіпбек бейхабар-ды. Кездейсоқ нәрсе болмайды деп 
жатамыз. Бұл жолы да Жүсіпбек өміріндегі ең елеулі күнге тағы да жана-
шыры, аға досы – Қалибек себепкер болды. Бәрін ретімен баяндайық.

Қарқаралы 1934 жылы округ болып құрылды. Мұндай ірі округ 
орталығының мәдениет ошағынсыз болуы – сол кездегі кеңес үкіметінің 
идеологиялық саясатына қайшы келер еді. Сондықтан сол жылы тез ара-
да Шаруа жастар театрына айналдырылған «Қоңыр клуб» өз жұмысын  
бастап кеткен-ді. Оның алғашқы әртісі Рахима Түгелбаева Алматы-
дан шақырылса, әнші Жаңыл Қартабаева Қарағандыдан, Қырықбай 
Жұмабеков Баянауылдан келді. Тек әнші Баймұқаш Қалабаев пен  
Хабиба Қарақбайқызы ғана жергілікті жердің өнерпаздары еді.

Сол күнгі концертке халық өте көп жиналды. Кешті Қалибектің өзі 
жүргізіп отырды. Ә дегенде «Қарқаралыдан» бастаған Жүсіпбек бірнеше 
әннен кейін «Ағашаяққа» басты. Хабиба осы әнді естігенде бойын бір 
түсініксіз сезім билегенін сезді. Иә, расында, осы әнді қашан естіп еді, 
отыздың ішіндегі мына әнші жігітті қайдан көріп еді. Кенет оның есіне 
1924 жылдың жазында болған оқиға түсті. Иә, сол жылы бұл жеті-сегіз 
жастағы тұлымшағы желбіреген кішкентай қыз еді. Бәрі есінде. Бұлар –  
апасы Дәлилә, оның күйеуі Құсайын Мұздыбаев және бұл – үшеуі ат  
арбамен жолаушылап келе жатты. Жолда Тұзащы деген көлдің жағасына 
тігілген қосқа сусын ішуге тоқтағаны есінде. Тұзащы көлінің айнала-
сын қаптай жауып жатқан өңшең қара қоңыр қылқұйрық Мұздыбайдың 
жылқысы. Мамыр айының соңына қарай су жыли бастаған кезде 
жылқышылар табын ішіндегі қотыр жылқыларды үйірінен бөліп алып, 
көл суына түсіріп емдей бастайтын. Жүсіпбек те сол жылы көл жағасына 
қос тігіп жылқы емдеп жатқандардың ішінде еді. Сусын ішкен соң 
көбелек қуып ойнап кеткен мұны бір кезде апасы Дәлилә шақырып алып  
жанына отырғызды да: 

– Отыр, ана жігіт біз естімеген жаңа бір ән айтады. Соны ұғып алайық. 
Ауылға, атаңа айтып барасың, – деді. 

Ынтықбек деген кісі: 
– Ауылымыз шалғай, сіздерге берген қонақасымыз сол болсын, 

Жүсіпбек, сен Семейден әкелген «Ағашаяқ» деген әніңді айтып бер. 
Мүмкін, бұл жаққа әлі жеткен жоқ шығар, – деді.

Жүсіпбек сонда «Ағашаяқ» әнін екі рет айтқан болатын. Дәлилә апа-
сы екеуі әнді сол заматында ұғып алып, кешке ауылдарына жеткен соң  
әкесіне айтып берген еді. Енді, міне, сол Жүсіпбек арада он бір жыл 
өткенде қарсы алдында тағы да «Ағашаяқты» шырқап отыр. Бірақ  
Хабиба Жүсіпбекті бұл жолы жыға тани алмады.

Ертеңіне аудан басшылары Қалибекке бір спектакль қойып беріңіз 
деп қолқа салды. Бірден келіскен Қалибек «Малқамбайға» дайындықты  
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бастап кетті. Хабибаға Қадиша деген әйелдің шағын рөлі тиді. Дайындық 
кезінде «Құдай атқан Малқамбай, немене елдің бәрін бытыстырып 
жүргенің?» деген мұның сөзіне Қалибек «Осылай ойнау керек» деп разы 
болды. Репетициядан соң Қалибек Хабибаны сөзге тартты: 

– Шырағым, қаланың тұрғын жатағынансың ба, жоқ, әлде ауылдан 
келдің бе?

– Ауылдан келдім.
– Қай жақтан келдің? Қай ел боласың?
– Темірші еліміз
– Руларың кім болады?
– Шормыз.
– Қай ауылдансыңдар?
– Секербай ауылымыз.
– Кімнің қызысың?
– Қарақбайдың.
– Не дейді, Қарақбайдың? Кәдімгі Дәлиләнің әкесі – Қарақбай ма?
– Иә.
– Сен Дәлиләнің сіңлісісің бе?
– Иә
– Жаным-ау, түнеу күннен бері неге айтпадың? Жүсіпбек, мұнда  

кел. –  Айқайлап Жүсіпбекті шақырып алды. – Мынаны қара, мұндай да 
жаңалық болады екен? Жүсіпбек, мына бала Дәлиләнің туған сіңлісі екен 
ғой. Сен Дәлиләні көрген жоқсың ғой. Ол бір ерекше жаралған жан еді.  
Жаратылыс тұлғасына сай, көркіне нәзік, биязы мінезі сай, оған табиғат- 
тың берген дарыны өнері қосылғанда Тәңірінің таңдап жаратқан аруы  
болып шықпай ма? Дәлилә сондай адам еді, бірақ аққан жұлдыздай жоқ 
болды. Мына бала сол Дәлиләнің сіңілсі екенін айтпапты. Сен Дәлиләні  
білмейсің ғой.

– Жоқ, Қаллеки, мен Дәлиләні көргем31.
Осылай дейді де, Жүсіпбек Қалибекке 1924 жылдың жазында болған 

кездесуді қаз-қалпында баяндап береді. Үшеуара әңгіменің соңын  
Қалибек түйіндейді. Ол Хабибаға Жүсіпбекке жар болу ұсынысын 
білдіреді. Осы кеткеннен Баянауылға концерт беріп үш күннен кейін 
қайта оралатынын, қаласа, Хабибаны өздерімен бірге ала кеттіндіктерін, 
тіпті, Жүсіпбекке тұрмысқа шыққысы келмеген күннің өзінде Алматыға 
театрға орналастыратынын айтады. Хабиба ештеңе дей алмайды. Себебі 
бір отбасындағы он жеті адамнан жалғыз қалған жас қыздың ол күндер-
дегі халі шын мәнінде мүшкіл еді. Тұлдыр жетімдік әбден шеркөкірек 
етіп тастаған ол Қалибек пен Жүсіпбекке не дерін білмейді. 1928 жылдан 

31 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы: Өнер, 1989. – 110–111-б.

бергі оның көргені азап, шеккені бейнет еді. Кәмпескеге ілігіп, Атырауға 
жер аудырылған әкесі Қарақбай сол жақта қайтыс болған-ды. 1927 жылы 
қазақ қыздарының ішінен тұңғыш рет суырылып шығып, Мәскеу барып, 
Съездер сарайында домбырамен ән салған аяулы апасы Дәлилә Ресейдің 
Кемерова облысына жер ауып барып, жат жерде өлген еді. Анасы Жәкіш, 
апасы Күләндә, сіңлісі Харира, кішкентай інісі Рымбек те 1932 жылғы 
алапат аштықтың тырнағына ілігіп, айдалада ажал тауып, көмусіз қалған 
еді. Кейін осы жөнінде әңгімелескенімде Хабиба әжей: «Мені ол кезде  
күйеуге шығу деген ой, тіптен, мазаламайтын. Бірақ Қалеки өздерімен 
бірге ала кетеміз дегенде екеуіне ілесіп Семейде тұратын Секербай-
мен бірге туған Тындыбайдың Дәулетбайы деген жақын туысыма жетіп  
алғым келді. (Секербай – Қарақбайдың әкесі. – Е.Т). Ондағы ойым  
шөбере туысымды паналап барып оқу оқып, ел қатарына қосылу еді», –  
дейді. Бірақ өзінен екі-үш жас үлкен құрбысы Лағалия Жүсіпбектей ер 
азаматтың етегінен ұстаса қор болмайтынын, қайта бақыты ашылаты- 
нын айтып кеңес береді. Лағалия екеуі бір ауылдың қызы еді. Лағалияның 
ағасы Шайағзам деген кісі, кезінде, Хабибаның әкесі – Қарақбайдың  
ағасының Құрбан деген баласымен дос-жар болған адам еді. Енді сол  
өзімен бір ауылда, бірге өскен Лағалияны пана тұтып, әрі құрбы көріп 
оның үйінде тұрып жатқан болатын Құрбысының жанашырлықпен  
айтқан сөздері демеу болып, әрі алдынан нұрлы күннің қылаң бергенін 
ішкі түйсігі сездіргендей болған Хабиба Жүсіпбекпен бірге қол  
ұстасып, үлкен өмір жолына аттанады. Бұл 1935 жылдың тамыз айының 
үші күні еді.

Бес күннің ішінде, яғни тамыздың сегізінші жұлдызында Жүсіпбектер 
Алматыға жетті. Әуелі Совет көшесі мен Комунист (қазіргі Әйтеке би мен 
Абылайхан) көшесінің қилысында орналасқан Қалибектің үйіне түсті. 
Қалекидің жұбайы Қазия жас келінді шашу шашып қарсы алды. Жүсіпбек 
Қалибектің үйін «үлкен үйім, қара шаңырағым» деп қастер тұтатын. Жа-
рына алдымен Қалибектің босағасын аттатқызып жатқаны содан болса  
керек. Жүсіпбектің өз үйі Коммунист пен Артиллерия (қазіргі Абылай- 
хан мен Құрманғазы) көшелерінің қилысындағы үйдің жертөлесінде  
еді. Екі бөлмелі құрқылтайдың ұясындай құжырада үш баласымен аға-
жеңгесі, немере інісі, қарындасы тұратын. Жүсіпбек оларды ашаршы- 
лық жылдары зор қиындықпен елден алып келген болатын. Осылайша 
дүние-мүліксіз жұпыны үйде Жүсіпбек пен Хабибаның қырық екі жылға 
созылған жұбайлық өмірі бастау алды. Сөйтіп, 1935 жылдың тамыз айы 
Жүсіпбекке тамаша бақыт сыйлады. Осы айда үйленіп отау тіккені өз  
алдына, сол жылы ол Қазақтың Мемлекеттік филармониясының құ-
рылуына байланысты жаңа ұжымға әнші болып ауысты. 
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КӘсіБи ӨнЕр ЖолынДа

1936 жылдың наурызында Мәскеуде Украин өнері мен мәдениетінің 
онкүндігі зор табыспен өтті. Ендігі кезекте Қазақ Республикасы еді.  
Көктем туа Қазақстанның өнер шеберлері Халық ағарту комиссары 
Темірбек Жүргеновтің басшылығымен дайындық жұмыстарына кірісіп 
кетті. Ұзаққа созылған кеңесу, ақылдасудан кейін Мәскеуге «Қыз Жібек» 
пен «Жалбыр» спектакльдері апарылатын болып шешілді. Бірнеше айға 
созылған тынымсыз дайындықтан кейін жалпы саны 300-дей өнерпаз 
Мәскеуге аттанды.

Мамыр айының 17-сі күні Үлкен театрда «Қыз Жібек» қойылды. 
Қойылды деп айтуға ғана оңай. Шын мәнінде бұл өте жауапкершілікке  
толы күндер еді. Профессионалдық тұрғыда буыны енді ғана беки 
бастаған қазақ көркем өнерімен Мәскеу жұртшылығы әлі жақынырақ 
таныса қоймаған-ды. Дегенмен, Мәскеудің қақ төрінде «Қыз Жібектің» 
зор табыспен қойылуы – қазақ халқы жартылай жабайы, тағы, төлтума 
мәдениеті қалыптаспаған, өркениеттен тыс халық деген сияқты сол 
кезде орыс шовинизмімен бірге жасасып келе жатқан еуроцентристік 
жалған ұғымдардың тас-талқанын шығарғандай құбылыс болды. Үлкен 
театрға жиналған Мәскеу жұртшылығы орындарынан тік тұрып қазақ 
өнерпаздарының биік, шынайы, қас өнеріне дуылдаса, ұзақ қол соқты. 
Әсіресе Күләштің жарқын өнері қазақтың бағын асырғандай, қазақ 
өнерінің құдіретін көрсеткендей ұлы оқиға ретінде орын алды. Күләшқа 
«Чудо» деп баға берілетін сәт те осы күндердің еншісіне тигенін айтуға 
тиіспіз. Сондай-ақ Төлегенді – Қанабек Байсейітов, Бекежанды – 
Құрманбек Жандарбеков, Шегені – Манарбек Ержанов зор шеберлікпен 
сомдай білді. Сол жолы онкүндікке барған 300 адамдық делегацияның 
бұл күндегі көзі тірі жалғыз куәгері Хабиба Елебекованың айтуынша, 
Жүсіпбек «Қыз Жібекте» Бекежанның қосшысы болып ойнапты және 
онкүндіктің қорытынды концертінде ән шырқаған көрінеді. Жүсіпбектің 
Бекежанның қосшысы болып ойнағанын Қанабек Байсейітов те қуат- 
тайды және театр саңлағының естелігінде бұл жайттар нақтырақ көрініс 
тапқан: «Ташкенде оқып жүргенде бір кеште жүзден аса ән орындамақ  
болып, соның алпыс бестейін орындағанның өзінде даусына қатты зақым 
келген Құрманбектің кейде шаршағанда даусының шығыңқырамай 
қалатыны болатын. Сонысынан қорқып, «Қыз Жібектің» бірінші, екінші 
актілерінде оған Бекежанның әндерін айтқызбайтынбыз, оның орнына 
қасына еріп жүріп Жүсіпбек Елебеков айтатын. Жүсіпбек Бекежанның 
қасына шабарман ретінде еріп жүретін де, Құрманбек Бекежан ымда-

ды бітті, соның атынан сөйлей жөнелетін (ән айтатын). Соның мәнісіне  
түсіне алмаған бір басшы Исаевтан:

– Анау неге әнді өзі айтпайды? – деп артына бұрылып сұрапты.
Сонда ана кісінің қасында отырған Сталин Исаевтан бұрын:
– Бұл – шығыс халықтарының дәстүрі, – депті. – Олардың әкімдері 

өздері айтпайды, ол үшін оның қасында жүрген не шешен, не ақын адам 
айтады. Соны бізге айтып келіп: 

– Бір қиын жағдайдан мені құтқарып жіберді-ау! – деп Исаев қуанған 
еді»32. Ораз Исаевты төтен туындаған қысылтаяң жағдайдан Сталиннің 
әсіребілгішсінуі құтқарып жібергенін көреміз. Әйтпесе, Ораз Исаев  
«большевиктік ақиқатшылдыққа» басып, Құрманбек турасындағы  
Қанабек жазып отырған шындықты Сталинге жайып салар болса, мәсе-
ленің қандай сипат аларын кім білген. 

Өткен 2012 жылы Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ 
«Хабибаның Жүсіпбегі» атты деректі фильм түсіріп, жарыққа шығарды. 
(Сценарийін жазғандар – Дидар Амантай, Ерлан Төлеутай; режиссері –  
Тілеген Ахметов). Осы фильмді түсіру барысында республикалық 
мұрағатта сақталған онкүндік кезінде түсірілген «Қыз Жібек» туралы 
бейнематериалдарды қарап отырып, көпшілік көріністе «Гәкку» әнін ай-
тып тұрған Хабиба Елебекованың бейнесін тауып алудың сәті түсті. Бір 
кереметі, бұл күндері жасы тоқсан жетіге келіп отырған Хабиба әжей  
сол күндердің әр сәтін әлі күнге дейін қаз-қалпында жадына сақтай  
алған: «Спектакльдің соңына жақындап келе жаттық. Төлегеннің өлімін 
естіген Қыз Жібек:

Әуелде бас қосқаным Жағалбайлы,
Жылқысын көптігінен баға алмайды.
Өлгені Төлегеннің рас болса, 
Құдайым Қыз Жібекті неге алмайды? – 

деп зарлай жылап, барлығымызды кезек-кезек құшақтай жүріп қоштас- 
қан соң, жартастан секіріп суға құлайды. Сол кезде барлығымыз  
«Гәккуді», шын мәнінде, жылап тұрып айтып спектакльді аяқтадық. Сах-
на пердесі жайымен сырғып келіп жабылып, сәлден кейін қайта ашыл-
ды. Бірақ көрермен жақтан тыпыр еткен пенде болсайшы. Ешкім қол  
соқпайды. Жаман ойға қиял деген қандай жүйрік! Ойынымыз ұнамады, 
құрыдық деп ойладық. Сөйткенше болған жоқ, сатырлаған шапалақ үні  

32 Қанабек Байсейітов. Құштар көңіл. – Алматы, 2004. – 126-б.
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Үлкен театрды дүр сілкіндірді. Мәскеу көрермені ұзақ ду қол шапақтап 
тұрып алды», – деп еске алады Хабиба әжей. Ж.Елебековтің отбасылық 
мұрағатында Кремльдің үлкен сарайында Сталин мен Калинин бастаған 
мемлекет басшыларының қатысуымен өткен банкеттің шақыру билеті 
сақталған. Ж.Елебековтің орны №18, Х.Елебекованың орны №19. «Төрде 
үкімет адамдарына тақау Сәкен Сейфуллин, әртістерден Күләш пен  
Елубай Өмірзақов ағамыз ғана отырды. Жүсекең екеуміздің отырған ор-
нымыз да Үкімет басшыларынан аса алыс болмай шықты. Бұл бізге 
Сталиннің бет-жүзін, түр-сипатын анық көруімізге мүмкіндік берді. Бізді 
таң қалдырғаны – Сталиннің киімі болды. Үстінде кәдімгі көнетоздау сұр 
гимнастерка. Аяғында көнелеу көкшіл етік. Оның өзі брезенттен тіктіріп 
киіп алғандай әсер береді. Біздің қатарымызда бір кісіден соң Жамбыл 
атамыздың отырғаны есімде», – деп еске алады бұл күнде Хабиба әжей. 

Онкүндік күндерінің бірінде Қалибек, Жүсіпбек және Хабиба үшеуі 
Мәскеуде тұратын жерлестері, мемлекет және қоғам қайраткері Нығмет 
Нұрмақовқа барып сәлем берді. Сол жылы 41 жасқа аяқ басқан Нығмет 
Нұрмақов Бүкілресейлік Орталық Атқару комитеті хатшысының орынба-
сары және аталмыш Комитет президумының ұлттар бөлімінің меңгеру-
шісі болып қызмет ететін. «Әйелі Зүфін мен (Зүфін белгілі қазақ меце-
наты Ақайдың Хасенінің ағасы – Ыбырайдың қызы – Е.Т.) балалары 
Мәскеу түбіндегі дачасында демалыста екен, – дейді Хабиба әжей, – есікті 
Нұрмақовтың өзі ашты. Мінезі салмақты, сыпайы кісі екен. Келген бет-
те Қалибек пен Жүсіпбек үшеуі шүйіркелесіп әңгімелесіп кетті. Нығмет 
көбінесе елдің жағдайын шұқшия сұраумен болды. Қойған шайын өз 
қолымен құйып беріп отырды. Жүсекең құлағыма «шайды сен құй» деп 
сыбырлады. Бірақ мен шай құюға батылым бармай, өзімше әдеп сақтап 
отырдым». Бұл Нығметтің өз ауылдастарымен соңғы кездесуі еді. Келесі 
жылы қуғын-сүргін тырнағына іліккен есіл азамат «халық жауы» ретінде 
жазықсыз, нақақ атылып кетті.

Қазақ өнері мен мәдениеті онкүндігінің Мәскеу төрінде зор табыспен 
дүркіреп өтуі – осы шара төңірегінде жүрген Қазақ үкіметі басшыларын  
да бір серпілтіп тастады. Ораз Исаев, Темірбек Жүргеновтер өнерпаз-
дармен бірге шаттанып, қоса қуанысты. Өнерпаздарға деген ризашы- 
лықтың бір белгісі ретінде бірден әртістердің екі айлық еңбекақысы  
беріліп, оларға арнайы дүкен ашылды. «Сол дүкеннен үстімізге қонымды, 
жарасымды киімдер таңдап, заман ағымына сай талғаммен киініп 
шығуымызға Сәкен Сейфуллин ағамыз сеп болды. Әсіресе ол Шәкен Ай-
манов бастаған жастар жағын, соның ішінде мен де бармын, дүкеннен 
өз қолымен киіндіріп шығарып еді» – дейді Хабиба әжей. Соның айғағы 

ретінде Хабиба әжей бізге бірнеше сарғайған фотоларды көрсетті. Су-
реттерден бекзададай сәнді киінген Шәкен Айманов, мойындарына нәзік 
талғаммен жұқа матадан жеңіл орамал тартқан жас арулар – Хабиба мен 
Сәбира (Майқанова) жымияды. (Бұл суреттер кітаптың қосымшасында 
беріліп отыр. – Е.Т.).

Мәскеуден Қазақстанның өнер шеберлері олжалы қайтты. 24 жастағы 
Күләш Байсейітованың Кеңес Одағының Халық әртісі атағын иеленуі 
осының айғағы еді. Дауылпаз ақын Сәкен Сейфуллин, қарт ақын  
Жамбыл Жабаев, Халық ағарту коммисары Темірбек Жүргенов, ак-
терлер: Құрманбек Жандарбеков, Елубай Өмірзақов және Күләш  
Байсейітова – жиын саны алты адам Еңбек Қызыл Ту орденімен  
марапатталды. Ал Е.Брусиловский, Қ.Қуанышбаев, Қ.Байсейітов, Ү.Тұрды-
құлова, Ш.Жиенқұлова, Елубай Өмірзақов, М.Ержанов сынды өнер- 
паздар «Құрмет белгісі» орденімен сияпатталды. Бұл қазақ зиялыла- 
рының, Қазақ Үкіметі басшыларының соңғы бой жазу сапарлары еді.  
Алда оларды атақты «отыз жетінің» жантүршігерлік жазалау науқаны 
күтіп тұрған-ды. 

Сөйтіп, қанқұйлы 1937 жыл басталды. Осыдан бір жыл ғана бұрын 
орталарында жарқылдап жүрген жайсаңдар мен жақсылар түрмелерге 
тоғытылып, абақтының азабы мен тозағын, қала берді, тергеуші 
жендеттердің мазағын тартып, ең соңында жаппай атылып, қырғын  
тауып жатты. Сол жылдары Қазақстанда 125 мың адам «халық жауы»  
болып ұсталып, солардың 25 мыңы атылғаны белгілі. 37-нің салқыны 
Жүсіпбекке де тигенін, осынау қатерлі науқанның әншіні жанай өткенін 
бұл күндері Хабиба әжейдің айтқан естеліктері арқылы біліп отырмыз: 
«Сол күндері Жүсекеңнен маза қашты. Еңсесі көтерілмей, өңі жүдеу  
тартты. Тамақты да жөндеп ішпей, «уһілей» беретінді шығарды. «Жүсеке-
ау, не боп жүр саған?» десем, «жай әншейін» дей салатын. Төсекті  
асүйге салдырып жататын. Түнде машина дауысы шықса, селк етіп ба-
сын көтеріп алушы еді. Сөйтсем, НКВД-ның тергеуінде жүр екен ғой. 
Күндіз шақырып алып, неше түрлі қитұрқы сұрақтар қойып тергейді 
екен. Сондағы қоятындары: «Түнеугүні бәленнің үйінде қонақта мынан-
дай-мынандай адамдармен болыпсың. Олар қандай әңгімелер айтты?» 
деген тәрізді сұрақтар екен. Жүсекең болса: «Иә, болғаным рас. Бірақ 
менің білетінім ән ғана. Саясатқа жоқпын. Қонақтардың айтқан әңгімелері 
есімде жоқ», – деген сыңайда қашқақтай жауаптар беретін болса керек. 
Тергеушілер болса: «Тергегеніміз туралы тісіңнен шығарар болсаң, бізден 
жақсылық күтпе, көзіңді құртып жібереміз», – деп қорқытатын көрінеді. 
Құдай сақтап Жүсекең аман қалды. Бірақ оның тергеуге барып-келіп 
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жүргенін ешқайсымыз сезген жоқпыз. Бұл әңгімелердің өзін ол бертінде, 
заман жақсарған кезде ғана айтып берген болатын», – дейді әншінің жары. 

Осылайша Жүсіпбек қуғын-сүргін тырнағына ілігуден аман қалды. 
Алайда қанқұйлы Сталиннің жазалау машинасы Жүсіпбектің жанына 
жақын көптеген азаматтарды отап кетті. Солардың бірі – Қазақ драма 
театрының тұңғыш директоры Орынбек Беков еді. Кәсіби әнші ретінде 
Жүсіпбекке үлкен сахнаға жолын ашқан осынау қайраткер адам тура-
сында осы күнге дейін ештеңе айтылмай келеді. Тіпті, оның Қазақ дра-
ма театрының тұңғыш директоры болғандығы да еш жерде ескерілмей 
жүр. Соның дәлеліндей «Хабибаның Жүсіпбегі» деректі фильмін 
түсіру кезінде де еліміздің мұрағаттарынан Орынбек Бековтің өмірі мен 
шығармашылығына байланысты мардымды еш нәрсе кезіктіре алмадық. 
Дегенмен, ең сенімді мұрағат – ол халықтың жады мен жүрегі, сана-
сы мен есі ғой. Орынбектің де есімі ел жүрегінен өшпеген екен. Соған 
қуандық. О.Беков турасындағы деректерді Астана қаласының тұрғыны  
Рахат Жақыпов атты азаматтан алдық. Рахаттың айтуынша, бұл дерек- 
терді оның әкесі, милиция полковнигі – Серік Жақыпов жинаған. О.Беков 
жайындағы ақпараттың мүлдем аздығын ескеріп, әрі осы бір елеусіз  
қалған есіл ер жөнінде там-тұм мағлұмат болса да жарық көре берсін 
деген ниетпен Қазақ театрының тұңғыш директорының өмірі мен 
шығармашылығы туралы қысқаша баяндап кеткенді жөн көрдік. Қанша 
дегенмен, Жүсіпбектей саңлақтың бағын ашқан адам ғой.

1898 жылы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген Орынбек 
Беков 1912 жылы Спасскідегі 2 кластық училищені бітіреді. 1914 жыл-
дан бастап, қоғамдық-саяси жұмыстарға араласады. Соның айғағындай  
Кеңес өкіметі орнап жатқан 1917–22 жылдар аралығында Спасск 
ревкомының және депутаттар кеңесінің төрағасы, уездік партия комите-
тінің хатшысы болып үлгереді. 1923–28 жылдар аралығында Қарқаралы 
уездік милициясының бастығы, Семей губерниялық атқару комитетінің 
бөлім меңгерушісі, Еңбек Халкомының жауапты қызметкері болып  
жұмыс істейді.

Орынбек Беков ер бітімді, батыр болмысты адам болған. Оған О.Беков-
тің 1922 жылы Спасск ревкомының төрғасы болып тұрған шағында ел 
ішіне ойран салған Дорошенко мен Зайцевтің бандысын талқандауы  
дәлел. Арғы тегі қарашекпенді Дорошенко Шет ауданының Жарық стан-
сасының маңындағы Бұрма деген жерді жайлаған ауқатты орыстардың 
бірі еді. Ал Зайцев болса, патша заманында Қарағанды жанындағы  
Спасск гарнизонының бастығы қызметін атқарған қанішер жауыздың 
нағыз өзі болатын. Осы екі жендет Кеңес үкіметі орнаған кезде ебін та-

уып Қарқаралы округтік милициясына қызметке кіріп, лезде «қой терісін 
жамылған қасқыр» болып шыға келеді. Бұның соңы Алаш Орда қайрат-
кері Міржақып Дулатов ашына жазған 1922 жылғы сойқандарға соғады. 
Сөзіміз дәлелді болу үшін Міржақып Дулатовтың «Тоналған» деген ха- 
тының толық нұсқасын келтірейік. Хат «Егемен Қазақстан» газетінде 
2001 жылы 26 қырқүйекте жарияланған. Жариялаушы –  Қазақстан Рес-
публикасының құжаттану және мұрағат ісі жөніндегі ғылыми-техника-
лық ақпарат орталығының қыметкері Зияда Ижанова. 

«Қарқаралы уезінің шекаралық болыстары өткен жылы Ақмола 
қаласынан шыққан отрядтың шапқыншылығына бірнеше рет душар 
болды. Кінәсізден кінәсіз талай жан соққыға жығылды. 

Бұл жағдай екі облысқа да (Ақмола облысының Ақмола қаласына, 
Семей облысының Қарқаралы қаласына) белгілі.

Міне, жақында тағы да мынадай бұзақылық жүргізілген.
25 маусымда Ақмоладан Қарқаралы уезінің Сарыбұлақ болысы-

на 25 адам келді. Отряд өздерін Коммунистік отрядпыз деп атаған. 
Отрядтың басшылары белгілі Дорешенко, Зайцев және Колесников-
тар болған. Олар елден мылтық жинауды мақсат еткен. Міне, сол 
отрядтың Сарыбұлақ болысында не істегенін көріңіздер:

№5-ші Дүйсен Бектеміровтің ауылында мылтық атып, атып тас-
таймын деп қорқытып, өздеріне бірінші кездескен қазақтарды қыран 
жапқандай қирата сабап, өлімші етіп ұрып-соғып күдеге (маяға) әкеп 
тыққан.

Өлімші болып таяқ жегендер:
Дүйсен Бектеміров, Еркебай Дүйсенов, Сәттімбет Бектеміров, 

Құлжан Аманов, Сақатбек Дүйсенов, Ахмет Бектеміров, Қазақбай 
Әлкиев, Юсупбек Аманбаев, Жұмахан Сопин, Мәукі Сопин, Мұстафа 
Сопин (Сопы Ағыбай батырдың баласы) Әлімқұл Сейткамалов, Іскендір 
Белгібаев, Жақыпбек Түгелбаев, Айнабай Баймараев, Әбілдә Баймараев, 
Жақсыбай Биғанбаев, Үсен Мұрзанбетов, Түлкібай Құлтанов.

Бұлардың үстіне таяқ жеген әйелдер де бар. Елді онан бетер 
қорқыту үшін пулеметтен оқ жаудырған. Осыдан кейін отряд елді 
тонауға кіріскен. 50 шамалы ат пен айғырды ұстап алып, оның 20-сын 
қайтарып беріп, 30-ын өздері алған. Мұнан басқа тоналған заттар 
181 пар киік мүйізі, 17 жастық, 5 киім, 7 шекпен, 15 білезік, 5 сақина, 
күміспен өрнектелген 5 ертоқым, 2 күмістелген...(оқылмайды өшкен – 
З.И.) 2 қап ұн, 20 сом күміс, 15 мысқал теңге, (әр мысқалдың салмағы 
4,25 гр. – З.И) 4 кілем, 2 ішік... (өшіп кеткен – З.И.) және басқалары.
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Ағыбай батырдан Наркескен деген қылыш қалған еді. Осы қылыш-
ты Сопының әйелі, Ағыбай батырдың келінінің үйінен тауып алды. 
Әйел: «Қалған, көңілдеріне ұнаған барлық заттарды алыңдар, бірақ 
атамнан қалған ескерткіш, оның көзі – қылышты қалдырыңдар деген 
зарын тыңдамай, оны өлімші етіп ұрып-ұрып... (қалған сөздер – З.И.) 
Қылышты тартып әкеткен.

Отряд ауылды ойрандап болғаннан кейін болыс атқару комитетіне 
келіп бірнеше құс мылтықты таңдап алған. Сөйтіп, отряд жеңіл 
келіп, барлығын тиеп, артынып-тартынып ауыр жүкпен кетті.

Дәл осы отряд жинаған олжаларын апарып тастап, 12 шілдеде 
Қарқаралы уезінің, Қызыл таң (әлде қызыл ту болуы да мүмкін, өшіп 
кеткен. – З.И.) болысын тонады. Асанбек Қарабековтің ауылына келіп, 
өздеріне екі үй тігуді, үш қой сойып беруді талап еткен. Сол ауылда 
түнеген.

100-ге тарта қазақты жинап, олардан мылтық тауып беруді та-
лап еткен, өлімші етіп сабап, ұрып соққан... (бірнеше сөз өшіп кет- 
кен – З.И.) Қырып-жоямын деп қорқытқан. Осы ауылда аштыққа  
қарсы күрестің мүшелері Ахмет Әбдірахмановты, Іскендір Тұл-
қанбековті, (Толқынбеков болу да мүмкін – З.И.) олардың кім екенін 
білу үшін мандаттарын сұраған да тұтқынға алған. Барлық әйел- 
дерді зорлаған. Бұл ауылдан 20 жылқы, 5 түлкі ішік, күміспен 
өрнектелген ертоқым, бір жай ер... (қалған сөздер оқылмайды – З.И.)  
5 шапан, бір киіз текемет, 20 сақина, 353 күміс теңге, 3 сейсеп, бір  
арбаны тартып алып кеткен.

Отрядтың Мойынты болысына бару ниеті бар.
Жоғарыда аталған болыстар мұндай зорлық-зомбылыққа шыдай 

алмай Ақмола облысынан... (бірнеше сөз оқылмайды – З.И.) Түркістан 
өлкесіне кеткен. Ол жақтан туған жеріне таяуда ғана оралды. 

Бұл жайында Қарқаралы уаткомы Семейге және Ақмолаға  
жеделхат жіберген. Бірақ одан еш нәтиже жоқ.

Мадьяр. 
КРООМ 66-қор, 1-тізімдеме, 42-іс, 25-п.»

Міне, осы қайыру бермей бетімен кеткен «коммунистік отрядты» 
ұстап, залалсыздандыру үшін ел ішіне Орынбек Бековтің өзі шығады. 
«Үйренген жау атыспаққа жақсы» дейді қазақ мәтелі. Момын елге  
Дорошенко, Зайцевтер әзірейілдей көрінгенімен, О.Беков үшін бұлар 
кешегі самагон сасыған жаман мұжықтардың түкке тұрмайтын тұқымы 
болатын. Сондықтан мұндай кәззаптармен жас кезінен жағаласып, айылын 

жимай өскен О.Беков астамсыған бандыға аяусыз шара қолдана алатын- 
ның нақ өзі еді. Соңына шағын топ ерткен ол Жарық стансасының 
жанындағы Айғыржал деген ауылды мылтықпен қорқытып, зорлық пен 
қорлық көрсетіп, қарусыз елді тонап жатқан Дорошенко бандысының 
үстінен түседі. Бір-біріне ата жаудай ұмтылған екі жақ қолма-қол айқаса 
кетеді. Жаужүрек Беков қаймықпастан Дорошенкоға барыстай атылып 
барып, қаныпезердің мылтығын атуға үлгертпей қолмен ұрып, ұшырып 
түсіреді. Сол мезетте Солтанның Тұрабайы деген балуан жігіт Дорошен- 
коны бұрап жығып, астына бүктей басып құлайды. 

«– Беков, я все равно тебя уничтожу, – деп айғайлапты деседі байлау- 
лы Доршенко»33.

Осылайша О.Беков бейбіт, момын елді талап, қорлық пен зорлық 
көрсеткен жауыздардың бандысын талқандап, «коммунистік отрядтың» 
командирлері: Дорошенко мен Зайцевті байлап алып Қарқаралы түрме-
сіне алып кетеді. Кейін қанішер Дорошенко қатаң тергеліп, Ақмола 
абақтысында өлтіріледі.

О.Беков әдеби ортаға «Тілші» газетінің редакторы болып істеген  
1928–1930 жылдары танылады. 1930 жылы Қазақ драма театрының 
тұңғыш директоры болып тағайындалады. О.Бековтің театр директоры 
болып істеген жылдардағы өмірі мен қызметі Қазақ театрының негізін 
қалаушылардың бірі, режиссер һәм актер Қ.Байсейітовтің естелігінде 
біршама айқын көрініс тапқан. Тұңғыш театр директорының бүгінгіге 
беймәлім өмірінің белгісіз тұстарын қамтитын аталмыш естеліктен 
ұзақтау болса да, молырақ үзінді беруді ұйғардық. Себебі естелікте 
О.Бековтің азаматтық болмысы мен пенделік қылықтарына шейін 
бүкпесіз баяндалғанын байқаймыз: «1930 жылы драмтеатрға директор 
болып Орынбек Беков келді. Жұмат бас режиссер болды. О.Беков бізге 
облыстық «Тілші» газетіне редактор болып тұрған жерінен ауысты. Ол 
кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында талай айтыс-тартыстарды басы-
нан өткізіп ысылған, әрі іскер, әрі шешен адам еді. Сол кез үшін оның 
білімі де аса жоғары болатын. Мысқылшыл, қу тілді кісі еді. 1919– 
22 жылдары Спасск ревкомында және Совдепте председательдік етіпті. 
Оның мінезінде сол жылдарға тән бірбеткейлік те, өткірлік те анда- 
санда байқалып қалушы еді. Ол келе сап театрда қатаң тәртіп орнатуға 
кірісті, өнер адамдарының кейбір еркіндеу жүріс-тұрыстарын ұнатпады, 
саяси сауаттану мәселесіне қатты көңіл бөлді. 

33 Кәмел Жүністегі. Шырағдан. – Алматы, 2007. – 136-б. 
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Онымен Жұматтың, Құрманбектің арасы келгеннен-ақ қиюласпады, 
әлсін-әлсін шекісіп қалып жүрді. Қатты ашуланған кезде Орынбек бір рет 
алтыатарын жұлып ап Құрманбекті атам дегенге де барып еді. Біз Орын-
бек екеуміз бірден тіл табысып кеттік, оның сөздері, талаптары маған 
дұрыс көрінді, сондықтан мен оны ашық жақтайтынмын. Оның батыл 
принциптері, қайтпастығы ұнайтын. 

...1932 жылдың жазында Орынбек Беков спектакль жазуға үш кісіге 
тапсырма берді. Бірін – Мұхтарға: Д.Фурмановтың «Бүліншілігі» бо-
йынша пьеса жасауың керек деді оған, екіншісі – Ілиясқа: Түркістан – 
Сібір темір жолының салынуы жайында, үшіншісі – маған: колхоз өмірі 
тақырыбында пьеса жазуға тапсырды. Үшеумізге екі ай демалыс берді. 
Медеудің астындағы санаториядан бізге арнап үш үй тіккізді, сонда  
жатып тапсырылған пьесамызды жаза бастадық. Күндіз бас алмай  
жазамыз, кейде түнде бөлмемізде, кейде түс қайта жотаға шығып алып 
жазғанымызды бір-бірімізге оқып береміз, кеңесеміз. Екі айда: шілде, 
маусымның ішінде бір-бір пьеса бітіріп қайттық. Театрдың худсоветі 
талқылап, үшеуміздің де пьесамызды кейбір сын ескертпелермен 
қабылдады.» 

Осындағы назар аударатын бір жайт – 1932 жылы қазақ даласын жап-
пай ашаршылық жайлап, ел басына екіталай күн туған шақта кеңестік 
жүйені дәріптейтін шығармалардың еш кідіріссіз, толассыз жазылып  
жатуы. Мұхтар, Ілияс, Қанабек ағаларымыз Медеу демалыс үйінде 
қаныпезер коммунистердің «ұлы мұрат жолындағы ымырасыз күресін» 
мадақтайтын шығармалар жазып жатқанда аштан ісіп-кеуіп өлген 
қазақтардың Алматы көшелерінен арбалап жиналған мәйітері күн сайын 
қала сыртындағы терең сайлар мен орларға, жыраларға апарылып төгіле-
тін. Осындай ел басына бұрын-соңды болмаған ауыр нәубет орнап, халық 
қынадай қырылып жатқан кезде қанқұйлы жүйені мадақтайтын шығарма 
жазу – ел зиялыларына өте ауыр сын болғаны айтпаса да түсінікті. Соған 
қарамастан іштен тынып, арлары азап шекен Мұхтар ағаларымыздың 
большевиктердің идеологиялық тапсырыстарын орындағанын көреміз. 
Бұлай етпеске амалдары да қалмаған еді. Бұл кезде әбден кәріне мінген  
коммунистер кезінде алашорда сапында болған азаматттарға қайта  
шүйіліп, қаһар төге бастаған. Жиырмасыншы жылдары Алашорда жа-
ғында болған Мұхтардың өмірі де бұл кезде қыл үстінде тұрған болатын.  
Бір ғажабы осындай қиын-қыстау шақта арнайы тапсырыспен жазылса 
да, бұл пьесаларды жоғарғы жақ қабылдамаған көрінеді. Әңгіменің жай-
жапсары анығырақ болу үшін сөзді Қанабек ағамыздың өзіне берейік: 
«Жұмат алдымен Мұхтардың «Октябрь үшін» пьесасын қоюды ұйғарды. 

Кешікпей іске кірісті. Сонымен, 1933 жылдың жазғытұрымында «Ок-
тябрь үшінді» театр даярлап бітті. Спектакльдің қабылдауында үкімет 
басшылары Мирзоян, Исаев, Қабыловтар да келді. Өкінішке орай,  
ойынымыз олардың көңілінен шықпады. Театр деңгейі талапқа толмады. 
Актерлердің ойынында, сахнаның даярлануында көптеген кемшілік бол-
ды. Оның үстіне кейіпкері көп, көлемі ұзақ пьеса қоюға да қиын болып 
шықты. Басшылар спектакльдің соңын күтпей кетіп қалды.»

Бұл жерде зордың күшімен жазылған туындылардың табысқа 
жетпегенінің куәсі боламыз. Спектакльдің қойылмай қалуының бір 
себебі – Мұхтар Әуезовтің жоғарыдан берілген тапсырманы ықылассыз 
орындағанында жатқандай. Әлі советтік үкіметпен, коммунистік билікпен 
ымыраға келе қоймаған, ішінде алашорда рухы қайнап жатқан, кеңес 
билігіне кекті Мұхаң Октябрь туралы пьессасын шабытсыз, селсоқ  
жазған сияқты. Мұндай шығарманың шұрайлылықтан, кемелдіктен, көр-
кемөнерге қойылатын басқа да талаптардан ада болатыны белгілі ғой.

«Октябрь үшіннің» қойылмай қалуы – жаңа ғана еңсе тіктей бастаған 
театрға ауыр соққы болып тиеді. Еліміздің театр өнерінің қандай өт-
келектерден өткендігі турасындағы деректі, толымды әңгіменің бірі бол-
ған соң оқиғаның тұтастығын бұзбау үшін Қанабек Байсейітовтің жазу-
шы Бексұлтан Нұржекеевке 1974 жылы айтып берген естелігін түгел 
келтірейік: «Орынбек Беков пен Жұматтың, Құрманбектің араларындағы 
қақтығыс осы оқиғадан кейін өршіп кетті. Театр ішіндегі алауыздық, 
жікшілдік анық біліне бастады. Бұрын Жұматтың өзі директор, өзі бас ре-
жиссер кезінде әртістер арасында ондай жік өмірі болған емес еді. Өзін 
саяси мықтымын, пролетариатпын деп есептейтін Орынбек нәзік саясат 
жасамай, кейбір әртістердің шығу тегіне күмәнмен қарап, театрды олар-
дан тазалағысы келді. Театрда буржуазиялық көзқарас бар, болыс-билерді 
көп көрсетеді деген көзқарас болды, сондықтан кей жағдайда шамадан 
шығып кететін әрекеттер жасап алып жүрді. Жұмат пен Құрманбек қана 
емес, бірде Елубайға, кейде Қалибекке де қатты сөз айтып қалған кездері 
болды. «Оқымаған, надансыңдар. Спектакльдің де, өмірдің де саяси мәнін 
түсінбейсіңдер. Құр әншейін ойын-күлкі, қызықпен кеткенсіңдер, оқып 
ізденбейсіңдер», – деп орынды-орынсыз ұрсып тастайтын. Ол негізін- 
де дұрыс айтатын, бірақ басқару әдісінде шыдамсыздық көрсетіп алатын 
да, бүлдіретін. 

Осы жік өрши-өрши, ақырында бүкіл театрдың негізгі әртістері  
Өлкелік комитетке шақырылдық, ішкі дауды шешу керек болды. 

Бірінші сөз театр директоры Орынбек Бековке берілді. Сөзінің ба-
сын әріден бастағаны болмаса, ол түгелдей дерлік ішкі дауға тоқталды.  
Жұмат пен Құрманбектен бастап біраз әртісті сөкті.
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– Жұмат режиссер емес, – дегенге дейін барды. – Кеше «Октябрь  
үшінді» қоя алмай құртты. Профессиональдық театр дәрежесінен әлі 
аулақпыз, оған білімі жетпейді: Театрды бірінші құрдым деп ескі атағына 
сенеді, әртістерде ешқандай тәртіп жоқ, оларға талап та жоқ, ішіп жүре- 
тін әртіс көп, көре-тұра оларға Жұмат тыйым салмайды, жерлесім 
деп, бір облыстан деп іш тартады, – дей келіп Құрманбекті де кінәла- 
ды. – Өзі болыстың баласы, әйелі атақты саудагердің қызы (биші Шара 
Жиенқұлованы айтып отыр. – Е.Т.), күнделікті саяси өмірде не болып, не 
қойып жатқанында жұмысы жоқ, оқымайды, – дейді. Сезікті жүрістері бар 
деп Шараны да жамандады. Сөздің аяғын: – Осындай коллективті жиып 
алған, қайтіп жұмыс оңады? – дегенге сайды.

Әншейінде қызынып сөйлеп, ащы сөздер айтпайтын Жұмат та қызы-
нып кетті. Ол да Орынбектің өзіне дүрсе қоя берді. 

– Беков жікшіл адам, – деді. – Ұйымшыл, тату едік, бәрімізді жікке 
бөліп болды. Бірімізді батырақ дейді, бірімізді бай дейді, содан арамыз-
да алауыздық туғызды. Өнердің жайын, өнер адамдарын қалай басқа- 
руды білмейді, «шабам, қырам» деп атқамінерлік жасайды. Цекаға ба-
рам деп қорқытады. Бірімізді-бірімізге айдап салады, соның салдарынан  
театр өсудің орнына өшіп барады. Әртістердің жеке басын жамандай-
ды. Жерге, облысқа бөледі дегені – жала. Осы Қанабекті қайсымыз 
сыртқа теуіптік, қане айтсыншы өзі! Театрға келісімен-ақ басты рөлдерді  
бердік, – деді.

Бір қызығы: жаңа Орынбек сөйлегенде сөзінің арасында «мына  
Қанабек біледі», «мұным өтірік болса, мына Қанабек айтсын деп» 
мені қуәға тарта сөйлеген. Өйткені екеуміздің арамыз ол кезде жақын  
болатын, сондықтан ол мені өз адамы санады.

Үшінші сөзді Құрманбек алды. Ол Орынбектің істеріндегі қателік- 
терді айтып, бастан-аяқ әшкереледі.

– Бековтың ойы – мені театрдан қуу, – деді. – Ол директор болып  
келгелі бұрыннан ойнап жүрген рөлдерімнің бәрінен айырылдым. Өштік 
себебі – Шараға ғашық, ол көнбейді. Басқалай еш кінәміз жоқ. Бір рет  
Шара үшін боқтағам, ашуланып ұрмақ та болғам. Оның қуып жүргені –  
соның кегі. Театр үшін шын жаны ауырса, ол алдымен әртістердің 
татулығын неге ойламайды? Біз емес, өзі жікшіл.

Елубай сөйледі. Ешкімге ашық қарсы да шықпай, жақтап та кетпей, 
ортаны ұстап сөйледі. Ептеп қана Орынбектің жағына ауыңқырағандай 
көрінді. 

Мен сөйледім. Орынбектің өзімді жақтайды деп отырған жалғыз ада-
мы екенімді біліп отырмын. Оның маған жәрдемі тигені де рас. Білімді, 
дүниетанымы кең, әдеби де, саяси мәселелерге жетік кісі екені – бәрі 
шын. Бірақ қателігі бар екені де ақиқат. Не істеуім керек? Шындықты осы  

жерде айтпасам, қай жерде айтам? Театр үшін қалай айтқаным пай- 
далы? Тәуекел дедім де, Орынбектің міндерін мен де айттым.

– Театрда жікке бөліну Орынбек келгелі басталды, – дедім. – Дауқор, 
қоғамдық істі жеке бастың ісіне араластырып алады. Театрдың беделі 
түсіп, әртістер жайлы сырт өсектің қаулауына сол себеп, – екенін айттым. 
Бірақ Жұматты да ақтамадым, ол кісіде кемшілік бар екенін көрсеттім.

«Еңбекші Қазақтың» редакторы Мусин сөйледі. Ол да Орынбекті  
сынады. В.И.Лениннің сөзінен цитата да келтіріп жіберді, қағазға жазып 
алыпты. Соған қарағанда, жиналыс болатынын біліп, алдын ала дайын-
далып алған секілді.

Соңынан Өлкелік Комитеттің хатшысы Ілияс Қабылов сөйледі. Бековті 
бұрыннан білетінін, істес болғандығын айта келіп, қорытындыны кінәлай 
жасады. «Бұл мәселені кейін қараймыз, ақылдасамыз», – дегенге тоқтады.

...Бұл жиналыстың соңынан біз күткендей ұйымдастыру мәселесі 
қаралмады, Орынбек өз орнында істей берді. Оған «Октябрь үшіннің» 
сәтсіздігі себеп болған болу керек деп ойлаймын, өйткені спектакльдің 
қалай қойылуына директор емес, бас режиссер жауапты ғой. Дегенмен 
Өлкелік Комитетте өткен беттесуден кейін Орынбек Беков тізгін тартып, 
бұрынғыдай тіке кететін мінездерінен тыйылды. Жұмат та өз күшіне 
өзі сенбегендей, дел-сал халге түсіп қалды. Әртістердің арасында да бір 
босаңсыған жағдай пайда болды.

«Октябрь үшін» пьесасының әзірлік дәрежесін, режиссер мен әртіс-
тердің деңгейін үкімет басшылары өз көзімен көргеннен соң театр 
мәселесіне қауырт көңіл бөліне бастады. Ұлттық театрдың жұмысында 
білімді маманның қолы байқалмады, енді оны профессиональдық жолға 
қою мықтап қолға алынды. Қатенің қай жерде екенін білген соң, оны 
жою да жеңілдей түспей ме, үкімет тарапынан қолданған шаралар тап сол  
принциппен істелді.»

«Бір жамандықтың бір жақсылығы болады» дегендей, сол кездегі 
театр ішін жайлаған ішкі кикілжіңдер Үкімет басшылығының наза-
рын театрға аударуға септігін тигізеді. Нәтижесінде Ұлттық театрға 
қамқорлық күшейіп, мұның соңы Ұлт театрының өркендеуіне пәрмен  
берген 1933 жылдың 8 қыркүйегінде «Ұлттық өнерді дамыту шаралары  
туралы» БК(б)П Қазақстан Өлкелік комитетінің әйгілі қаулысының 
шығуына ұласты. Ұлттық театр өнерін кәсібилендіру мақсатында 
Мәскеуден режиссер Я.П.Танеевтің шақырылуы, оның М.Тригердің 
«Сүңгуір қайық» пьесасын қоюы да осы кез. Мұның шапағаты Жүсіпбек-
ке де тигендей. Дәп осы Я.П.Танеевтің қойған спектаклінде Жүсіпбектің 
суға кетіп өлетін матростың рөлін шебер сомдағанын сол ойынды  
көзімен көрген театр тарланы Қапан Бадыровтың естелігін куәлікке тар-
та отырып жоғарыда айтып өттік. Сондай-ақ аталмыш қаулыдан соң көп 
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ұзамай драмтеатр жанынан Музыка студиясы құрылып, жұмыс істей 
бастағанын да айтқан едік. Кейіннен Музыкалық театр болып жеке дара 
шаңырақ көтерген өнер ордасының алғашқы солистерінің бірі Жүсіпбек 
Елебек болғанын, оның қазақ өнеріндегі жас саланы, жаңа мамандықты 
жатырқамай игеріп кеткеніне де жоғарыда тоқталып өткендіктен, осы-
мен шектелеміз. Тек Орынбек Беков жөніндегі айтпағымыз мәресіне  
жету үшін тағы да біраз деректерімізді қағазға түсіргенді жөн көрдік. 
Сонымен, жоғарыдағы айтып өткен дау-шар, жанжалдардан кейін де 
директорлық орнын сақтап қалған О.Беков бұл қызметін «Халық жауы» 
болып ұсталған 1937 жылға дейін атқарады. Ал шығармашылық жолына 
келсек, О.Бековтің өлеңдері мен әңгімелері мерзімді баспасөз беттерінде, 
«Жаңа әдебиет» журналында жиі жарияланып, жарық көріп тұрыпты.  
Оның большевиктік, таптық бағытты ұстанған «Ұлы жолға бір қасық 
қан» (1926 ж.), «Азамат соғысында біз қалай жеңіп шықтық?», «Ауылды 
кеңестендіру деген не?» (1928 ж.) деген шығармалары және «Советбике» 
деген повесінің (1930 ж.) жарық көруі – О.Бековтің социализм идеяла- 
рына адал болғанын аңғартады. Сондай-ақ, ол латын графикасы-
на негізделген қазақ әліпбиін жасауға да өз үлесін қосыпты. Өмірінің 
соңғы жеті жылын еліміздің театр өнерінің өркендеуіне арнаған О.Беков 
Қазақстан жазушыларының бірінші съезінде Мұхтар Әуезовпен бірге  
қазақ драматургиясы жөнінде баяндама жасапты. Осылайша қысқа 
ғұмырында қыруар істер атқарып үлгерген Орынбек Беков 1937 жылдың 
20 мамырында ұсталып, көп ұзамай ату жазасына кесіледі. Осы күні 
О.Бековтің ұрпақтары Қарағанды облысының Шет ауданында тұрады  
деп естиміз.

Бұл бөлімді осылайша түйіндеуге болар еді. Бірақ, Хабиба әжейдің 
мына бір сөзі осы тараудың қорытындысы болуға сұранып тұрғандай. 
Отызыншы жылдардан бастау алып, небәрі он шақты жылдың ішінде 
қанат жайып, өрлеп кеткен Қазақстанның кәсіби өнерінің дамуы турасын-
да ол кісі мынандай пікір айтты: «Өнер де, әдебиетте бұл кезде қаулап 
өсті. Әсіресе театр өнері айтарлықтай көтерілді. Бір ғажабы, өздері шала 
құрсақ болып жүргеніне қарамай, ел театрға үзбей келуші еді. Студенттер 
өздеріне берілетін 600 грамм нанды аш жүрсе де жемей, біреулерге сатып, 
сол ақшаға театрға билет алатын. Көрермен қауым сол уақытта театрға 
бейне бір киелі, аруақты үйдей қарайтын. Халықтың өздеріне деген осын-
дай ықыласын сезген өнерпаздар қанаттанып кеткендей болды. Бірақ,  
осы тұстарда ел ашаршылықты, 37-нің зобалаңын, Ұлы Отан соғысын 
басынан кешіріп жатты. Бірінен соң бірі жалғасқан зұлматты нәубеттер- 
ге қарамастан, Қазақстанда көркем өнер адам айтқысыз шапшаңдықпен 
дамып, өркендеу жолында болды». Бір кем дүние деген осы да. 

«қанаТТалДы» хақынДа

Жүсіпбек Елебеков замандастарына үш жүздей ән білемін, соның 
жетпіс-сексенін еш дайындықсыз айта аламын дейді екен. Әнші 
Жәнібек Кәрменов ағамыз болса, 1984 жылдың қарашасында «Қазақ 
әдебиеті» газетіне жариялаған «Әніңнің жете алмаспыз бұрмасына» атты  
мақаласында: «Жүсекең жеті жүзге тарта ән білуші еді», – деп жазып-
ты. Біздің шамалауымызша, Жүсекең өзі айтқандай, үш жүздей ән білген 
сияқты. Оның жетпіс-сексенін дайындықсыз айта аламын деген сөзінің 
де жаны бардай. Өйткені әншінің еліміздің мұрағаттарында сақталған  
репертуар қорын (аудиожазбалар) есепке алғанда, жоба қарамы сексенге 
жуық ән болып шықты. 

Қазіргі әншілердің жағдайында 300 ән түгілі, он шақты әнді күтіп, бап-
тап айтып жүрудің өзі оңай дүние емес. Тіпті, сонау ертелі-кеш ән шалқып 
жатқан Әміре заманында да әркез ән тәрбиелеп, үнемі шығармашылық 
қалыпта (формада) жүрудің оңай болмағанын көреміз. Бұған сол кездегі 
әншілердің репертуар қорына үңілгенде көзіміз жете түседі. Мәселен, 
ән қоры аса бай болғанына қарамастан, атақты Әміренің тұрақты 
репертуарының небәрі он шақты әннен құралғанын байқаймыз. Атап 
айтсақ, қай жиында болсын Әміренің ең сүйіп салатын әндері: «Ағаш 
аяқ», «Ардақ», «Көк көбелек», «Балқадиша», «Үш дос», «Жалғыз арша», 
«Гауһар қыз», «Смет», «Бес қарагер», «Дудар-ай» болғанын білеміз. 
Әншілер Қали Байжанов пен Майра Уәлиқызы да А.В.Затаевичке 11–13 
әннен жаздырған. Осы мысалдарға қарап, айтулы деген әншілеріміздің 
үкілеп баптап топқа салар әндерінің жиын саны 15–20-дан аса қоймаға-
нын аңғарамыз. 

Жетпіс-сексен әнді дайындықсыз, бірден айтып кете аламын деген  
сөзінен Жүсекеңнің әншілік қуаты, даусының тегеурін күші көрінгендей. 
Ал, енді, келісті орта болып, есті тыңдарман қолқа салып жатса, 
Жүсекеңнің сол үш жүз әнді таңды таңға ұрып айтатындығы еш күмән 
тудырмайды. Ертедегі әншілердің барлығы да солай болған. Мәселен, 
Біржан сал, Үкілі Ыбырай заманының ән дүлдүлдері бірнеше күнге дейін 
шалдықпай шырқайтын болған деседі. Десек те, ХХ ғасырдың басын-
да большевиктер билігі орнасымен, қазақ халқын отырықшы тіршілікке 
күштеп көшіруге байланысты бұрынғы көшпелі еркін жұрт енді уақытпен 
жүріп-тұратын болды. Осы тұста әнші-күйшілердің де репертуарының 
қысқара бастағанын көреміз. Ел уақытпен санасатын болды, баяғыдай  
киіз үйдің іргесін түріп қойып, апталап жатып ән шырқап, жыр шалқытып, 
күй тыңдайтын заман келмеске кетті. Оның үстіне, отызыншы жылдар- 
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дан бастап, драма театрлардың, филармониялардың пайда болуымен 
мәдениет ошақтарында қойылатын концерттердің ұзақтығы белгілі  
уақыт дәргейіне бағындырылды. Мәселен, академиялық концерттердің 
ұзақтығы 1 сағат 20 минуттан аспауы тиіс дегендей. Осындай концерт-
терде домбырамен айтатын әншілер көп болса екі-үш ән айтатын, болма-
са көбіне-көп жалғыз әнмен шектелетін. Мұның ақиқатына отызыншы-
қырқыншы жылдардағы Жүсекеңнің концерттік репертуарын саралай  
келе көз жеткіздік. Ол заманда тура қазіргі кездегідей домбыраға кәдім-
гідей шектеу қойылғанын, басты басымдық еуропалық өнер түрлеріне 
(классикалық музыка) берілгенін аңғарамыз. Тек ол кезде көбінесе 
еуропалық өнер мен орыс музыкасына көбірек көңіл бөлінсе, бұл заманда 
батыстық тобырлық мәдениетке (эстрада, рок, поп музыка т.б.) басымдық 
беріліп келе жатқаны жасырын емес.

Осындай қолдан жасалған шектеушіліктер өнерпаздардың репер-
туар қорының жұтаң тартуына әкеп соқтырды. Бұрынғыдай жиын- 
тойларда жүздеген әнді күні-түні шырқап салар заман өтіп кетті. Әншілер 
бар болғаны он, жиырма әннің төңірегін шиырлап қалды. Жүсекең, бұл 
жағдайды тіпті, мойындаған да тәрізді. Бұны Хабиба Елебекованың 
естелігінен байқаймыз. «Жүсекең үш жүзден астам ән білем деуші еді.  
Сол әндердің жүзге тартасын айтып жүретін. «Студияға барып сабақ 
беруімнің айтылмай жүрген әндерді қайта қарап жаңғыр-туыма үлкен 
пайдасы тиді», – дейтін еді»34. Яғни, Жүсекең студияда ұстаздық еткен 
жылдарында ел есінен шығып, жоғалып, өшуге айналған, өз жадында да 
көмескі тартып, ұмытыла бастаған әндерді шәкірттеріне үйретіп қалдыру 
мақсатында қайта жаңғыртқанын көреміз. Әнші-ұстаз бұл мақсатына 
жетті де. Мәселен, әнші Жәнібек Кәрменов Жүсекеңнен үш жүзден аса ән 
үйренгенін айтады. Тағы бір шәкірті Қайрат Байбосыновтың бұл күндегі 
репертуар қорының 500-ден астам әнді құрауы – осының айғағы. Әрине, 
оның 100-ге жуығы өткен ғасырдың жетпісінші-сексенінші жылдарына 
тиесілі. Осы жылдары музыка зертеуші Илья Жақанов пен Қайрат Бай-
босынов ағаларымыздың сал-серілердің айтылмай жүрген көптеген 
әндерін ел арасынан іздеп тауып, қайыра жарыққа шығарғандары белгілі. 
Сондай-ақ, Қайрат әншінің жаңа заман композиторларының да ондаған 
шығармаларын орындағанын білеміз. 

Ал, енді, Ж.Елебеков қай әндерді сүйіп айтқан дегенде, біздің есімізге 
алдымен түсетіні – «Қанатталды». Аталмыш ән Жүсекеңнің ең сүйіп  
салған әні болуымен қатар, әлі күнге дейін басынан дау арылмай келе 

34 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы: Өнер, 1989. – 309-б. 

жатқан шығармаларының бірі. Сондықтан осы еңбегімізде «Қанатталды» 
тарихына арнайы тоқталып, ән жайындағы азды-көпті деректерді саралай 
келе, өз байламымызды айтпақшымыз. Әйтпесе, жылдар жылжып өткен 
сайын «Қанатталдыға» «жиендік» жасаушылар көбейіп барады. Біздің 
мақсат: атағынан ат үркетін «аузы дуалы» зерттеушілердің ешқайсының 
«абырой», беделіне» қарамай, даулы ән турасындағы шындықтың бетін 
ашып, әділін айту. Сонымен, аталмыш ән жөніндегі аңыз бен ақиқатты 
ажыратуға, ең бастысы, «Қанатталдының» кімнің әні екендігін анықтауға 
талап қылып, талпынып көрейік. Алдымен «Қанатталдыға», оны келістіре 
шырқаған Жүсіпбектің әншілік шеберлігіне музыкатанушылар мен 
өнер, әдебиет қайраткерлері тарапынан берілген бағалауларға, мақтау, 
мадақтауларға аз-кем тоқтала кетейік. 

«Әлемге Сіз ұшырған «Қанатталды, Секілді әлі күнге әннің алды», –  
деп Қазақстанның халық артисі, ақын Шахан Мусин жырлағандай, 
Жүсіпбектің орындауындағы «Қанатталды» – өз заманының шын мәнін-
дегі әнінің туы болды. Бұған ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің: «Жүсіпбек, 
сен осы «Қанатталды» әнімен өнердің ең жоғарғы сатысына көтерілгей-
сің. Сен бұдан кейін де талай жақсы ән айтарсың. Бірақ «Қанатталды» 
әні өзінің әсемдігі мен мінсіз нәзіктігі жағынан бәрінен де асып тұрар», –  
деген сөзін еске алсақ, «Қанатталды» әні мен Жүсіпбектің әншілігіне 
берілген бағаның нарқы арта түспек35. 

Ал, кәсіби музыкатанушы Ахмет Жұбанов болса, өткен ғасырдың  
сонау отызыншы жылдары Жүсіпбек салған «Қанатталдыға» төмендегі-
дей баға беріп қалдырған: «Көрушілердің психологиясын жақсы зерт-
теген концерт жүргізуші бұрынғыдан бетер қыздырып, әншіні басын 
изей шақырып тұр. Кәнігі әртістердей қайта-қайта шығып кетіп қалып 
халықты сарылтпай, Жүсіпбек сахнаға қайта келіп, үстелінің жанында 
концерт жүргізушімен сыбырласты. «Бұл қысқа ғана өндіріс мәжілісі» 
деп жүргізуші халықты тағы бір күлдіріп алды. Жүсіпбек отырар-отыр-
мастан жан-жақтан «Қанатталды, Қанатталды» деген дауыстар шықты. 
«Айтқандарың болсын!» – дегендей әнші басын изеді де, домбырасын 
басқа тонға түсіруге бұрай бастады. Біз сияқты «есту әділдігін» камер-
тонға тапсырған адамдарға Жүсіпбектің оп-оңай өзіне керекті тонды  
тауып алуы таңқалдырды. Әншінің есту дәрежесі жоғарғы сатыда тұрға-
нын дәлелдеді. «Қанатталды» алдында әннің контекстінде бар ма, жоқ, 
кейін орындаушылар қосты ма, жоғарғы нотаны айғайлап алу бар екен. Со-
дан кейін ғана әннің өзі басталады екен. Ән «Сұржекейден» өзге (осының 

35 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы: Өнер, 1989. – 127-б.
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алдында ғана Ж.Елебеков «Сұржекейді» орындаған болатын. – Е.Т.), бір-
ден жоғарғы регистрден басталды. Мұнда салған жерден үлкен толқу –  
тынышсыздық, серпінді ішкі қозғалыс бар. Өлең шумағының алдыңғы 
екі жолы бойы тынбастан толқын атқан дыбыс дауылы, үшінші жолдың 
басында басталғандай болып, бірақ тағы жоғары тырмысады. Алдыңғы 
аласұрудан шаршаған ән қанаты, енді бұрынғыдай самғап жоғары  
ұшатын әлі болмағандай, тек тауықтың ұшатын биігіндей көтеріліп, 
қайта «жерге» түседі. Әннің аяғында дауыстың төменгі регистрінде 
«қорытылатын» бөлегінің әсері айта қалғандай «Қанатталды» дейтін сөз 
алдындадағы әннің уілдеп, сахнадан тек әншінің әлі дыбысты үзбегенін 
ернінің қимылы мен домбыраның сүйемелінен ғана білесің. Әлден 
уақытта бұлттан шыққан күндей әншінің дауысы естіле бастап, үзілмес-
тей «Қанатталды!» деген сөзге келіп жалғасады. Әрине, Жүсіпбектің 
бұл арадағы шеберлігі тыңдаушыларды еріксіз ұйытты. Біз болсақ сотто 
воче (жарты дауыспен айту) дегенді кітаптан оқып, бірақ оның қазақтың 
әншісінің орындауында есітеміз деген ойымыз болмайтын. Сол себепті  
ме, Жүсіпбектің әншілігі басқадан алабөтен артық көрінді. Дыбыс өрне-
гінің нәзіктігін, «жұқалығын» тек сурет өнері саласындағы акварельмен 
теңеуге болар еді. Жоғарыда айтылғандай, Жүсіпбектің есіту дәрежесінің 
биіктігі, орындау қабілетінің күштілігі, жаратылыстан өзінің музыкаға 
бейімдігі, оның ән айтқанда бүкіл жан дүниесімен беріліп кететіні – оның 
орындаған әндерінің бәрін де «анасынан қайта туғызды». «Қанатталдыны» 
нотасына қарап үйреніп айтқан адам, әрине, Жүсіпбектің орындау 
мәнерінен аулақ болады. Концерт бағдарламасының сыртында Жүсіпбек 
тағы бірнеше ән орындады. Бірінен-бірі асып түсіп, бірінен-бірі артық 
сияқты болып көрінді. Жүсіпбекпен бірінші танысу осылай болды»36. 

Өткен ғасырда ғұмыр кешкен өнер ардагерлерінің естеліктерін 
ақтарған кезімізде Жүсіпбектің «Қанатталдысына» жатжұрттық музыка 
білгірлерінің де өз бағасын бергенін көреміз. Мәселен, 1936 жылғы Қазақ 
өнері мен мәдениетінің Мәскеуде өткен онкүндігінде Күләш, Жамал, 
Шара сияқты халқымыздың аяулы өнерпаз қыздарының көрсеткен биік 
өнерлеріне сүйсіне келіп, Қанабек Байсейітов былай дейді: «Ер әртістеріміз 
де зор абырой-атаққа ие болды. Алуан дауыс, алуан мінез, бірінен-бірі 
өткен өңкей ығай мен сығайлар ән салғанда, сүйсінгеннен көзің жасау-
райды екен. Кеңес өнерінің тамаша білгірі, Мәскеу консервоториясының 
директоры М.М.Имполитов-Иванов Ж.Елебековтің «Қанатталдысын» 
тыңдап отырып:

36 Ахмет Жұбанов. Замана бұлбұлдары. – Алматы, 2001. – 342–343-б. 

– Сіздің мына жігіттің ән салғаны арқанды ширатып-ширатып алып 
асауға лақтырғандай екен, – дегені әлі есімде. Мақтау өзіңе арналма-
са да, сондай сөздер сүйегіңе дейін балқытады екен, шын мәнінде біз өз 
өнерпаздарымыздың беделін, бағасын сол алғашқы онкүндіктен кейін ба-
рып білгендей болдық»37.

Енді, Жүсіпбек шырқаған «Қанатталдыға» арналған мадақ өлеңдердің 
бірінің иесі – Насыр атты ақын жөнінде бірер сөз. Алдымен, өлеңнің өзіне 
кезек берейік: 

 
Мінеки, аспанды өрлеп бұлтты жарып,
Жеткендей күшті дауыс күнге барып.
Таң ата шырылдаған бозторғайша,
Түрлентіп күн шашырай әнге салып.

Біресе тамылжиды жазғы таңдай,
Бейне бір бұлақ суы мейірің қанғай.
Біресе қиялыңды қытықтаған,
Кешкі бір көз ұялтып жаққан шамдай.

Тау кезіп бұлттан өтер күнмен ойнап,
Әдемі ән салады құлақта ойнап.
Біресе елестейді жасыл жайлау,
Құлпырып жатқан жота гүл-гүл жайнап.

Көтерсе шыңда қыран байланғандай,
Қайырса шақыруға айналғандай.
Жүректі шымшып алып үзіп жейді,
Дегені, беу, шіркін-ау, Қанатталды-ай!

Алғашқыда «Қанатталдыдай» асқақ әнді шабытты ақындық қуатпен 
шарықтата, шалқыта жырлаған шайырдың толық аты-жөні белгісіз себеп-
термен бізге жетпей қалғандай көрінді. Бұл жөнінде Хабиба әжемізден 
сұрағанда ғасыр жасап отырған қарияның мардымды ештеңе айтпауы –  
күдігімімізді одан сайын күшейте түсті. Ән табиғатын осыншалықты  
терең түсінген таңғажайып ақынның із-түзсіз кетуі – шынында да, көңілге 
сезік ұялатты. Сөйтіп, өлең иесін іздеуге кірістік. Алдымен, өлеңнің тек-
стологиясына назар аударылды. Әрине, жырдың өн бойын – қазақ әнінің 

37 Қанабек Байсейітов. Құштар көңіл. – Алматы, 2004. – 129-б.
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табиғатын жанымен ұққан ақынның жүрекжарды толғанысы кернеп тұр. 
«Жүректі шымшып алып үзіп жейді, дегені, беу, шіркін-ау, Қанатталды-
ай» деген бейнелі сөзді – дулы-нулы ортада ғұмыр кешіп, аруақты, атой-
лы әндердің қадір-қасиетін жан-тәнімен сезініп өскен адам ғана айта алса 
керек. Өзі де өнерден құр алақан болмаған, әннің асылы мен жасығын 
парықтай білген, талдап, жіліктей алған, өнерлі орта көріп ысылған 
көшелі жан болғаны даусыз деген тоқтамға келіп, мәлімет қорымызды 
ақтара бастағанымыз сол-ақ еді – бірден жасырулы жатқан жамбы-
дай жарқ етіп Насыр Ноғаев деген ақын ағамыздың алдымыздан шыға  
келгені. Табылған мәліметтерге сүйене кетсек, тұрлаусыз тағдыр иесі На-
сыр ақын жөнінде көп әңгіме айтуға болғандай. Алайда, кітап Жүсіпбек 
әнші турасында болғандықтан, Насыр ақын жөнінде қысқаша ақпарат  
берумен ғана шектелмекпіз. 

Сөйтсек, Насыр Ноғаев Кереку өңірінің тумасы болып шықты. 
Отызыншы жылдардың бас кезіне дейін ол Мәскеудің ГИТИС-інің 
режиссерлік бөлімінде оқыпты. 1931 жылдың көктемінде «Еңбекші  
қазақ» радиогазетінің ашылуына байланысты, аталмыш радионың 
алғашқы хабаршы-дикторы болып бір жылға жуық істепті. Радио-га-
зет жабылған соң да журналистік қызметтен қол үзбеген ол соғысқа 
дейін бірнеше газет редакцияларында тілші болып істегенге ұқсайды. 
Айтпақшы, 1937 жылдың лаңында оның туған ағасы, сатирик-жазушы 
Қадыр Тайшықов «Халық жауы» ретінде атылып кетеді. Ал, әкесі Баспақ 
болса, түрмедегі азапты тергеуге шыдай алмай абақтыда өледі. 1941 жылы 
соғыс басталғанда Насыр Ноғаев алғашқылардың бірі болып майданға 
алынады. Керекулік журналист Сайлау Байбосынның пікірінше, әкесі мен 
ағасының түбіне жеткен кеңес үкіметіне кектенген Насыр Ноғаев соғыс 
біткен соң елге қайтпай, Германияда қалып қойған көрінеді. Ақынның 
одан кейінгі тағдыры белгісіз. Бізге жеткені – Жаяу Мұса жайында жазған 
мақаласы және Жүсіпбектің әншілік құдіретін поэзия тілімен шебер кес-
телеп, келісті жеткізген жалғыз өлеңі ғана. Зер салып іздей түссе, На-
сыр ақынның басқа да шығармалары табылып қалар деген ойдамыз. 
Ал, енді, Ж.Елебековтің жеке мұрағатындағы өлең неге тек Насыр аты-
мен ғана сақталған, фамилиясы не себепті жазылмаған деген сауалдың  
жауабы өз-өзінен түсінікті деп ойлаймын. Өйткені ол кезде «советтік  
отанын» фашистік Германияға сатқан «халық жауының» өлеңін үйінде 
сақтап отыру – кімге де болса қатерлі еді. Сол себепті Жүсіпбек ақынның 
Ноғаев деген фамилиясын өлеңді қайыра көшірген кезде мақсатты түрде 
қалдырып кеткен болса керек. Өлеңнің түпнұсқасы сақталмаған. 

Ал, енді «Қанатталды» Жүсіпбекке қалай жетті, әнші бұл әнді кімнен 
үйренді, расында да, аталған әннің шығарушысы кім еді деген сауал- 
дарға келейік.

Жүсіпбектің аталмыш әнді қанатын талдырмай биікке қалықтатып, 
шыңға шығарғандығы, шын мәніндегі «Қанатталды» қылғаны еш дау  
тудырмайтын ақиқат. Десек те, әу баста бұл әнді кім шығарып еді,  
Жүсіпбек оны қашан, кімнен үйренген деген сауалдардың әлі күнге дейін 
өнбейтін, бітпейтін нәтижесіз даулар тудырып келе жатқанын жасыр- 
маймыз.

Сонымен, көптеген деректерді саралай келе, аталмыш әнді Алматыға 
алғаш алып келген халқымыздың аяулы әнші қызы Рабиға Есімжанова 
болғандығына көзіміз жеткендей. Бұл жайт, әсіресе, Хабиба Елебекованың 
естелігінде анық жазылған: «Қанатталды» әнін Жүсіпбек Алматыға  
келген соң Рабиға Есімжановадан үйренген, бірақ оған өзінше көп түзеу 
енгізді. Ән бірден «Тау қалғып тамылжыған шілде күні» деп басталса, 
оның жан баурар әдемілігі болмас еді. Сондықтан Жүсіпбек алдымен 
құйқылжыта шырқап алушы еді»38. 

Әннің о баста өзгеріске түсіп, өңделгенін А.Жұбанов та аңғарады. 
Музыкатанушының: «Қанатталды» алдында әннің контекстінде бар ма, 
жоқ, кейін орындаушылар қосты ма, жоғарғы нотаны айғайлап алу бар 
екен. Содан кейін ғана әннің өзі басталады екен», – деуі осының айғағы. 
Хабиба әжеміз Жүсекеңнің «Қанатталдыға» қосқан бұдан басқа да 
өзгерістерін тәптіштей айтып кетеді: «Ән сөзінің алғашқы үш шумағы- 
нан кейінгі төртінші шумағының аралығындағы жүз бұралып естілер-
естілмес домбыраның сүйемелі мен төменгі шынашақтың перне үстінде 
үздіксіз уілдеген үнмен қосылып бұлаң қағып, тиіп-қашып тұруы, тың-
даушы адамның бойындағы қыл пернесін басқандай әсер беретін. Бұл 
әдемілік өзгерісті де Жүсіпбек қосқан. «Қанатталды» әні бұрынғы орын-
дауында қысқа, доғал қайырыла салатын. Әннің сөзі біткенде, әуені  
бітіп қалушы еді»39. 

Өзі ән салмаса да, оны жанындай сүйетін адамдар болады. Және 
олардың ішінде кей жағдайда әннің ішкі құбылыстарын тамыршыдай тап 
басып, орындаушыдан да тереңірек зерделейтін даңғылдары кездеседі. 
Жүсекең де мұндай «музыка жөніндегі кеңесшіден» құр алақан емес еді. 
Ол – өзінің аға досы, «жүрегі әнші жан» – Қалибек Қуанышбаев болатын. 
«Қанатталдының» кемел ән деңгейіне көтеріліп қанат қағуына – Қалеки-
дің де үлесі бар екенін Хабиба әжеміздің естелігі арқылы куә боламыз: 

38 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы: Өнер, 1989. – 126-б.
39 Бұл да сонда.
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«Әнді үйренген соң жаңа қосқан нақышты әуенді Қалекиге тыңдат- 
ты. Жүсіпбек әрбір жаңа әнді көпшілікке айтпастан бұрын алдымен 
Қалекеңе тыңдататын әдеті болатын.

– «Қанатталды» әніне қосқан жаңалықтарың көңілге қонымды, бірақ  
ән бітпей тұрған сияқты, шіркін, әннің тұжырымды ноқаты қойылса  
қандай жақсы болар еді! – деген еді. Жүсіпбек те әннің аяғының 
жетілмей тұрғанын сезуші еді. Көп ойланып жүріп әннің аяғын да 
тапқан. Ән алдындағы кіріспе әуен, биік күшті үнмен көтеріліп, бірін-
бірі толықтырылған үстеме ноталармен қайталанып, «Қанатталды» деп 
аяқталатын болды. Жүсіпбек «Қанатталды» әнінің сөзін өзгертіп, сөзі  
мен әнін бір қалыпқа құйғандай етіп шығарды»40. 

«Қанатталдының» Жүсіпбекке байланысты тарихын осылай түйіндеу-
ге болар еді. Бірақ, әңгімеміздің басында «Қанатталды» әнінің нақты 
қай композитордыкі екендігіне байламды пікірімізді айтамыз деген едік. 
Сондықтан ендігі әңгіме «Қанатталды» әнінің шын мәніндегі авторы  
жайында болмақшы. 

Әлқисса, Жүсіпбек «Қанатталдыны» Рабиға Есімжановадан үйренді 
дедік. Рабиғаның өзі бұл әнді немере ағасы Қосымжан Бабақовтан 
үйренген көрінеді. Қосымжан болса, өзінің ұстазы Сәтмағанбеттен алып 
қалыпты. Сәтмағанбет болса, «Қанатталдыны» шығарған композитор- 
дың нақ өзі. Ал, осы, Сәтмағанбет кім? Енді соған келейік. 

Сәтмағанбет турасындағы толымды деректерді қазақ музыка тарихы-
ның адастырмас Темірқазығы – Ахмет Жұбановтың еңбектерінен  
табамыз. Сірә, бұл, Сәтмағанбет әнші жайында қағазға түскен тұңғыш 
деректердің бірі болса керек. Ахаң былай дейді: «Арқаның белгілі әнші- 
сінің бірі – Сәтмағанбет. Ол Ақмоладан алпыс шақырым жердегі Аққұм 
деген жерде 1880 жылы туған. Руы – Сүйіндік. Әкесі Ахмет кедей адам 
болады. Оның үстіне ерте өледі. Сондықтан Сәтмағанбет әкесінің 
інісі Түсіптің қолында болады. Темеш руынан шыққан Сыпан болыс 
Сәтмағанбетті біраз қасына ертіп жүреді. Сәтмағанбеттің аты да ерте 
шығады. Сәтмағанбеттің дауысы күшті болған, жоғарғы тенор болса ке-
рек. Қара торы, бетінде аздаған секпілі бар, ұзын бойлы кісі болыпты. 
Ескіше молдадан хат таныған. Өзі аса ақылды болады. Ыбырай дегеннің 
Рабиға атты қызына арнап «Қарға» деген ән шығарады. Қоянды, Атбасар, 
Қараөткел жәрмеңкелерінде ән салады. Сәтмағанбет Ғазез, Қапаш, Жаяу 
Мұса әншілерді көрген. 1914 жылдары бірнеше айтыста болады»41. 

40 Бұл да сонда.
41 Ахмет Жұбанов. Замана бұлбұлдары. – Алматы, 2001. – 397-б. 

А.Жұбановтың Сәтмағанбет жайындағы жазғандары ән тарихына бай-
ланысты біраз сырдың шетін шығарғандай. Соның бірі – Сәтмағанбет 
Ақмоладан 60 шақырым шамасындағы Аққұм деген жерде туған деген 
дерек. Өз кезегінде бұл дерек бізді «Аққұм» әнінің шығарушысы – осы 
Сәтмағанбет Ахметов емес пе екен деген ойларға жетелейді. Бұл күндері 
шығу тарихы дауға айналған «Аққұм» әні турасында бізге жеткен бір ізді 
дерек жоқ. Тек, әнші Қали Байжановтың 13 жасымда Жарылғапбердіден 
«Аққұм» әнін үйрендім дегені болмаса. Сонда бұл 1890 жыл болып  
шығады. (Қали Байжанов 1877 жылы туған). Бұл жылы Сәтмағанбет  
небәрі он жаста. Сондықтан әнді Сәтмағанбет шығарды деуге еш негіз 
жоқтай. Бірақ, Ақмоланың Аққұмымен Жарылғапберді дүниеге келген  
Баянауыл арасында бір байланыс бардай. Жә, бұл арнайы бөлек зерттеуді 
қажет етеді. Сондықтан әңгімеміздің негізгі сорабына ойысайық. 
Айтпақшы, Ахмет ағамыздың: «Ыбырай дегеннің Рабиға атты қызына 
арнап «Қарға» деген ән шығарды», – дегеніне қарағанда, «Қарғам-ау, сен 
қалайсың мен дегенде» деп басталатын «Қарғам-ау» әнінің де шығару-
шысы осы Сәтмағанбет емес пе екен деген сауал көлденеңдейді. Бұл да 
бір арнайы үңіліп зерттеуді талап ететін дерек. Сонымен, А.Жұбановтың 
«Сәтмағанбеттің дауысы аса күшті болған, жоғарғы тенор болса керек» 
деп келтірген дерегінің өзі «Қанатталдыны» Сәтмағанбет әнші есімімен 
байланыстыруды тілеп тұрғандай. Расында да жоғарғы тенор дауыстың 
әні – «Қанатталдыны» Ж.Елебековтей биік тенорлар шырқағанда ғана өңі 
кіретіні даусыз ақиқат.

Бұл жайында 1979 жылы жазылған «Ақиық әнші» атты мақаласында 
жазушы Сапарғали Бегалин де айтады: «Қазақстан даласында Жүсіпбек 
өрлемеген жол, жағаламаған өзен, көбелемеген көл аз болар. Ол тек кон-
церт беріп, әнін естіртіп, елді қуантып қана қойған жоқ. Ел аузындағы ән 
қазынасын жинаушы да, өлген әнді тірілтіп, өшкен дыбысты жаңартушы 
да дер едім. Оған Жүсіпбектің бірнеше әнді өңдеп, өз репертуары-
на түрлендіріп алғаны айғақ. Жүсіпбек әкеліп Алматы жұртшылығына 
шырқағанға дейін «Қанатталды» әнін көпшілік біле бермейтін. Ел ішінен 
естіп өз көкейіне қонған кербез де келісті, өршіл де ойлы әнді Жүсіпбек 
аса құбылтып әкетті. Бұл әннің о басындағы авторы Сәтмағанбет есімді 
сері жігіт екен дейді білетіндер. Бірақ ән иесінен ажырап, ел аузында 
ескерусіз жұрнағы жұлмаланып жүрген кезде Жүсіпбек кездесіп түр- 
лентті, арналған аспанына қайта көтерді. Күйтабаққа жазылды. «Қанат-
талды» қанат қақпаған үй кемде-кем». Осылайша, халқымыздың ән 
мұрасының білгірлерінің бірі, жазушы Сапарғали Бегалин де әннің авто-
ры Сәтмағанбет екенін білетіндерден естігені бойынша қуаттайды. Жал-
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пы, Сәтмағанбет әнші туралы, оның әні «Қанатталды» жайлы деректердің 
молдығынан көз сүрініп, аяқ шалынысады. Сондай деректердің сүбе-
лісін көкшетаулық жазушы Естай Мырзахметовтің жазбаларынан кез-
дестіреміз: «Әңгіме әннің қисынсыздан қырындап әкеп басқаға телінуі, 
өзгертіліп, бұзылып айтылуы тарапында желі тартқан соң және де бір-екі 
әннің жан ашытатын халін сөз етпей кету мүмкін емес сияқты… Алды-
мен әйгілі «Қанатталдыны» ауызға алайық. Осынау тамаша әннің халық  
әндері қатарына қосылып жүргені мені қайран етеді! Ол елі еркелетіп 
Сәтжан атаған Сәтмағанбет әншінің әні ғой. Сәтмағанбет Ақмола 
қаласының іргесіндегі Оразақ ауылында (қазіргі Целиноград ауданын- 
дағы «Красный флаг» совхозының орталық қонысы) Сүйіндіктің бір 
тармағы Төртуылдан тарайды. «Қанатталды» оның даусыз әні екеніне 
басқадай куә дерек іздемей-ақ, әннің өзіне жүгінейікші. Біз білгенде ол:

Әндердің ұлы атасы «Қанатталды»,
Арқада аңыратып Сәтжан салды.
Талдырып, тамылжытып шырқағанда,
Үзіліп естіген жұрт таң қалды! –

деп басталатын, сөздері теңіз түбінен терген інжу-маржандай мөлдіреп, 
жарқырап тұратын төрт ауыз ән еді. Соның бұл күндері соңғы екі ауы-
зы ғана шолтиып қалыпты да, онымен қоймай әнді басқаға барымталап 
беру ниетін білдіріп жүрміз. Аты-жөнін білмейтіндерімізге амал да жоқ,  
ал өзіміз шүбәсіз білетін ардагер өнерпаздарымыздың атын өлтіруге  
тырысу – үлкен әділетсіздік, қисапсыз қиянат болатынын түсінуге 
тиіспіз!»42.

Осы деректердің өзінен-ақ ән авторының кім екені анықталғандай.  
Дәлелді дәйектерден бас құраған барлық деректер бір арнаға тоғыса  
келе, әннің Сәтмағанбет әншінікі екеніндігіне куәлік етеді. Сон-
да «Қанатталдыны» шығарған Сейітжан сал» деген өткен ғасырдың 
тоқсаныншы жылдарынан бастап, осы уақытқа дейін үстем түсіп келе 
жатқан пікірді қайда қоямыз. Сейітжан сал туралы, оның жалғыз әні 
«Қанатталды» жайында әнші Жәнібек Кәрменов ағамыздың 1990 жылы 
шыққан «Халық әндері мен халық композиторларының әндері» атты 
екі томдық кітабының бірінші томында жарық көрген еді. Ол кезде оң-
солымызды бағамдай қоймаған албырт, жас кезіміз. Жәнібек ағамыз 
құрастырған ән жинағында жарық көрген жекелеген шығармалар мен 

42 Естай Мырзахметұлы. Жолда қалған таяқ. – Алматы, 2009. – 256-б.

сол әндердің шығарушысы делінген композиторлардың кейбіреулері 
көңілімізге күдік ұялатқанына қарамастан, оларға көпке дейін шүбәсіз 
сеніп, шынымен, иланып жүрдік. Кейін университет қабырғасында 
оқып жүрген жылдары кітапта келтірілген кейбір деректердің өрескел 
қисынсыздығы көңілімізде сезік тудыра берген соң, күмәнді композитор-
лар жайында жазылған мәліметтер мен оларға телінген әндерді анықтау 
жұмыстарын қолға алдық. Көп күттірмей Жәнібек ағамыз келтірген 
деректердің түбінің шикілігі айқындалуға айналды. Алдымен Сегіз сері 
шығармашылығы күмән туғызды. Өйткені бұрын халық әндері делініп 
жүрген «Ақбақай», «Алқоңыр», «Илигай», «Назқоңырлардың» бір дем-
де Сегіз серінің әндеріне айналып шыға келуі, сондай-ақ, ежелден, 
ескіше айтқанда, кіші жүз қазақтарының әндері саналатын: «Жылыой» 
мен «Ақ еркенің» және композитор Бәкір Тәжібаевтің төл туындысы – 
«Ақбұлақ» әнінің шімірікпестен Сегіз серіге теліне салуы, сол сияқты 
Жарылғапбердінің «Гауһартасының», Ақан серінің «Мақпалының» 
өрескел бұрмаланып Сегізге танылуы – күдік бұлтын, тіпті, қоюлата түсті. 

Арада біраз уақыт өткенде Жәнібек ағамыздың құрастырған ән 
жинағындағы Сегіз серіден бастап, Нияз сері, Салғара Жанкісіұлы және 
«Қанатталдыны» шығарушы Сейітжан сал Көрпешұлы деген компози-
торлар мен олар шығарды дейтін әндердің жалған екендігіне дәйек болар 
деректер әр жерден андағайлай бастады. Алдымен Сегіз серінің әндері 
әшкереленді. Жалпы, Сегіз сері туралы деректер сонау Шоқаннан бастап, 
бергі ән-күй зерттеушілер А.В. Затаевич, А.Жұбанов, Б.Г. Ерзакович; 
халық мұрасын жинаушылар Мәшһүр Жүсіп, Мағжан Жұмабаев, Сәкен 
Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Сәбит Мұқанов; бергі кеңес дәуірінде 
сал-серілер мұрасын соншалықты ыждаһаттылықпен жинаған әдебиетші 
ғалым Есмағанбет Ысмайыловтың шығармаларында, зерттеу еңбекте-
рінде еш кездеспейді.

Сөйткен Сегіз сері туралы шиелі түйінді Сәбит Мұқановтың «Халық 
мұрасы» атты кітабындағы бір ауыз дерек шешіп берді десе де болады. 
Жазушы былай дейді: «Жүсіпбек Басығариннің (біздің ғасырдың басын-
да жасаған адам) (Сәбең бұл жерде өз ғасырын, яғни ХХ ғасырды айтып 
отыр – Е.Т.) айтуынша, «Мақпал» оқиғасы Сырдария бойында болған. Ал 
ауылдас ақын Қабанбайдың Ғабдолынан бала шағымда естіген «Мақпал» 
былай басталатын:

Уағда – сөзге қазық лебізбенен,
Бір сөзді екі қайтар дегізбеген.
Сарқылып сағасыз су сап болады,
Телегей тең болмайды теңізбенен.
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Айырып досты – достан, жарды – ашықтан,
Сұм дүние кімдерге боқ жегізбеген.
Қыс қыстап Сырдың бойын, жаз Арқада,
Өтіпті бір сал жігіт «Сегіз» деген.
Қаңтарда жылқы ығады, Ақпанменен,
Ұстайды жымнан түлкі қақпанменен,
Сегізге өліп-өшіп ғашық болған,
Бір сұлу айдан артық Мақпал деген.
Сегіздің өзі сері, жылы тауық,
Көрмеген өмірінде қатер-қауіп,
Бір жылы Сырда жұт боп сері Сегіз,
Жөнелген жылқыны айдап Арқаға ауып.

Сегіз солай кете барғанда, қарақалпақ елінің қыз таңдап жүрген баты-
ры Жабы Мақпалға кезігеді де, әкесіне қалыңын төлеп алып кетеді. Осы 
оқиға құлағына тиген Сегіз қос атпен Жабының соңынан қуып барады. 
Ол да сері, батыр жігіт екен. Екеуі күш салыстырып, Мақпалды қай күші 
асқаны алмақ болады. Осы сертпен күрескенде, Сегіз Жабыны жығады. 
Алайда серттен шыға алмай, қалыңдығын амалсыз қиған Жабыға, Сегіз 
бірге туған сұлу қарындасын беріп, екеуі өмірлік дос болады.

Оқиға мұнымен тынбайды. Арқаға сүйген ерімен бірге барған Мақпал 
төсек тартып жатып алады. Бақсыға көрсетсе «сары кезік» деген сырқат 
дейді – емі Сырдың суы, оны ішсе – жадырайды, ішпесе – ауырады. 
Бұған көздері жеткен ғашықтар Сырдария бойына қоныстап, егіншілікпен 
шұғылданады, балалы-шағалы болып, бақытты өмір сүреді»43. 

Сәбит Мұқанов жатқа білген жырдың үзіндісін қағазға түсіргені өз 
алдына, оның қысқаша мазмұнын айта кетуді жөн көреді. Бірақ, көріп 
отырғанымыздай, бұл жерде Сәбең композитор Сегіз сері Баһрамұлы 
жайында жұмған аузын ашпайды. Сонда қалай болғаны? Егер ата жолы-
мен келсек, Сәбең мен Сегіз сері бір туысқан. Екеуі де ашамайлы Керей  
руынан. Ауылдарының арасы да аса алыс емес – көп болса екі-үш  
көштік жер. Әгәрәки қазіргі «сегізтанушылар» жазып жүргендей: «Үш 
жүзге аты мәлім Сегіз сері», шыныменен, Солтүстік Қазақстан өңірінде 
өмір сүрген болса, онда жарты ғасырлық жазушылық ғұмырында 
қазақтың арғы-бергі тарихындағы хатқа түсуге лайықты өнерпазын түгел 
түгендеп, олардың әрқайсысы жөнінде, атап айтқанда Біржан сал, Ақан 
серіден бастап, есебі күні кеше ғана дүниеден өткен Кенен Әзірбаевқа 

43 Сәбит Мұқанов. Халық мұрасы. – Алматы, 1974. – 137–138-б. 

дейін жүздеген әнші, ақын, жыршы, күйшілер жайында қажымай қалам 
тербеген Сәбеңнің өз ауылдасы Сегіз серіні ұмыт қалдырғаны қалай?  
Егер Сәбеңнің ондай даңқты жерлесі болса, «Баяғыда біздің елде Сегіз  
деген атақты сері өмір сүрген» деп, өз дағдысымен онымен аталас 
туыстығын да айта кетуді ұмытпай, егжей-тегжей ерінбей, жалықпай  
жазар еді ғой. Шынында да, ақылға сыймайтын жағдай. Ол аздай,  
Жүсіпбек Басығариннің дерегіне сүйенген жазушы Мақпал оқиғасының 
Сырдарияда болғандығын айтып, Сегіз серінің мекен жұртын мүлде  
басқа қиырға – Сыр еліне сілтеп жібереді. Сөйтсек, Сәбит Мұқанов  
ағамыз бағытты дұрыс көрсетіпті. Бұған әйгілі жырау Балқы Базардың 
(1840–1911) «Мақпал – Сегіз» хикаясын оқығанда көзіміз анық жетті.  
Базар жырау жыры былай басталады:

Қазақ пен қарақалпақ бір туысқан,
Ел екен біршілікке бел буысқан.
Көп заман қатар көшіп, қыстап-жайлап,
Бір жерде кіндік кесіп кір жуысқан.
Қалдырып Қарақалпақты Бесқалаға,
Қазақтар қоныстанған күншығыстан.
Содан соң бір-бірімен қыз алысып,
Екі ел боп ен-таңбасы айырылысқан.
Кей-кейде араздасып аралары,
Жол тосып, керуен тонап, мал қуысқан.
Қыз таңдап қарақалпақ Жабы батыр,
Жар-доспен, жақын-жуық ақылдасқан.
Көп беріп көргенді елден қыз алам деп,
Бел байлап, бұл талапқа қадам басқан.
Қазақ пен қарақалпақ аралары,
Емес ед ол кездері қыз алысқан.
Есітіп қыз Мақпалдың сырт хабарын,
Құмартып батыр соған кеулі қашқан.
Қазақтан Мақпалды алып Жабы батыр,
Сол бопты «қыз алысқан» әуел бастан.
Қыз Мақпал ашығы еді сал Сегіздің,
Бір-бірін қалап кеулі сүйген жастан.
Сал Сегіз – Төртқара, Әлім тайпасынан,
Қыз Мақпал – Шөмекей дейді, руы – Аспан.
Бапаңнан естіп едім ертегісін,
Мәжілісте – бір жиында басты қосқан.
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Бұл сөзді жырға айналдыр, Базеке, – деп,
Әр жерде болды өтініш жар-жолдастан.
Сондықтан «Мақпал-Сегіз» хикаясын
Әлеумет тыңдасын деп еттім дастан44. 

Осылай басталған дастанның ұзақтығы 930 жол. Сәбит Мұқанов 
мазмұндап жазған нұсқада Мақпал мен Сегіз қосылып мұратына жетсе, 
Базар жырау дастаны Мақпалдың қайғылы өлімімен аяқталады. Осы-
лайша, жазушы Сәбит ағамыз бен атақты жырау Балқы Базар атамыздың 
соңында қалдырған баға жетпес мұраларының арқасында Сегіз сері ту-
ралы дабыраға там-тұмдап ақиқаттың сәулесі себезгіленіп, шындық 
елесі көрініс берген еді. Бақсақ, бұл әлі әңгіменің басы ғана, қызықтың 
көкесі мұрағаттарда сақтаулы тұрған қолжазбаларда жатыр екен. Атал-
мыш жырдың табаны күректей он нұсқасы бар болып шықты. Мәселен,  
жырдың 1903 жылы жарық көрген алғашқы нұсқасы Қазан қаласында, 
қалған тоғыз нұсқасы еліміздің мұрағаттарында сақталып келіпті. Атап 
айтсақ, Алматының Орталық Ғылыми кітапханасына Базар жырау 
нұсқасы 1939 жылы, Ишанғали нұсқасы 1940 жылы тапсырылыпты. Ал 
қалған жеті нұсқа Әдебиет және өнер институтының қолжазба қорына әр 
жылдары өткізіліп отырыпты. Ретімен айтсақ, Мұрат нұсқасы 1950 жылы, 
Меңліаяқ нұсқасы 1952 жылы, М.Тілеужанов нұсқасы 1954 жылы түссе, 
жырдың ең шағын түрі – Сағынғали нұсқасы 1962 жылы қабылданып 
алыныпты. 1974 жылы аталмыш жырдың жоғарыда үзіндісі келтірілген 
Ғабдол Қабанбаев – Сәбит Мұқанов нұсқасы жазушының «Халық  
мұрасы» кітабында жарық көреді. Дәл осы жылы жырдың Кенбай  
нұсқасы мен Жанқиса-Биғожин нұсқасы Әдебиет және Өнер институ-
тының сөресінен орын алған екен. Аталған жырлардың барлығының сюжеті 
егіз қозыдай ұқсас, тек дәстүрлі жырлау үлгісінен алшақ, өзгеше, түсініксіз 
жырланумен ерекшелінген Жанқисса-Биғожин нұсқасы кейін филология 
ғылымдарының кандидаты Серікбай Қосан бастаған әдебиетші ғалым- 
дар анықтағандай плагиат болып шықты. Өйткені, Жанқиса-Биғожин 
нұсқасы халықтық жыр-дастандардың алтын өзегін құрайтын эпостық 
мотивтердің жоққа тәндігімен өзгешеленеді. Мәселен, жыр-дастандар-
дың сюжетін құруға атсалысатын: ғашықтық, батырлық, құдалық, ай-
тыс, жетімдік көру, күйеуді алдау, түс көру, қыз орнына қыз беру, аттың 
опасыз-дығы, махаббат жолында құрбан болу сияқты басты мотивтердің  
Жанқисса-Биғожин нұсқасында мейлінше жұтаңдығы көзге ұрады. Атап 

44 Серікбай Қосан. Балқы Базар жырау. Монография. Алматы, 2012. – 213–214-б. 

айтсақ, плагиаттық нұсқада жыр сюжетін құраушы негізгі мотивтердің 
үшеуі ғана (ғашықтық, серілік, жаугершілік) бой көрсетеді. Дастанның 
басқа нұсқаларының барлығына тән болып келетін ортақ мотивтердің 
қалғандары мүлде дерлік ұшыраспайды. Жанқисса-Биғожин нұсқасы- 
ның плагиаттығын анықтап, ұрлықы екендігін дәлелдеген әдебиетші 
ғалым, филология ғылымдарының кандидаты Серікбай Қосан: «Сегіз 
сері жөнінде алып қашпа аңыздардың көптігі оның тарихи болмысын дәл 
анықтауға мүмкіндік бермейтіндей. Біздіңше серінің Кіші жүз елдерінің 
бірінен шығуын тарихи және фольклорлық деректер қуаттайды. Мыса-
лы, Сағынғали нұсқасында оның Таз руынан, Қазан вариантында Сегіздің 
Жағалбайлы екендігі жөнінде айтылған. Мұны Сәрсенбай нұсқасы  
жөнінде пікір айтқан С.Мұқанов та жазған. Тағы бір ескеретін нәрсе,  
Базар жырау Сегіз серінің шыққан тегі жайындаҮш жүздің басы  
қосылған алқалы топтың алдында айтты. Яғни, «Мақпал-Сегіз» 
дастанының бас кейіпкері ХІХ ғасырда есімі бүкіл қазақ жеріне  
«мәшһүр» қызылжарлық Сегіз сері Баһрамұлы болса, онда жырау  
белгілі би-болыстардың алдында тарихи адамның атын бұрмалауы  
мүмкін емес. Қазақ шежіресі мен сөз қадірін терең түсініп, меңгерген  
жұрт жақсылары мұндай жөнсіздікке жол бермес еді»45.

Анықтай айтқанда, ғалым осынау еңбегінде осы күнгі «сегізтану- 
шылар» қызылжарлық Сегіз сері Баһрамұлы деп «танып» жүрген өнер-
паздың шын мәнінде қазірге Ақтөбе, Қызылорда облыстарының өңірінде 
ХVІІІ ғасырдың аяғы мен ХІХ ғасырдың басында өмір сүргендігін тари-
хи және фольклорлық деректерге сүйене отырып дәлелдейді. Яғни, та-
рихта бір ғана Сегіз сері бар. Ол – жоғарыда атап өткен жырларға арқау  
болған Сыр бойын, Қазалы тұсындағы Қызылқұмды қыстап, Ақтөбе 
өңіріндегі Байтақты жайлаған – Сегіз сері! Ал, қызылжарлық Сегіз 
сері фольклор жинаушы Қаратай Биғожиннің «ерінбей еңбектенгенінің 
арқасында» 1974 жылы «дүниеге келген» болып шықты. Өйткені, осы 
жылға дейін Сегіз сері Баһрамұлы туралы деректер бірде-бір фольклор-
лық жырлар мен тарихи құжаттарда ұшыраспайды. Ал, Қаратай Биғожин 
«іздеп-тауып» жариялаған деректердің ешқандай тарихи һәм ғылыми 
құндылығы жоқ, ойдан шығарылған қып-қызыл өтірік екендігі бүгінгі 
күндері бірінен соң бірі тоқтаусыз дәлелдену үстінде. Соның бірі, Сегіз 
серінің 1835 жылы Омбының кадет корпусын бітіргені жайындағы  
әфсана. Анықтап көрсек, Омбы кадет корпусы тек 1845 жылы ғана  
ашылып, алғашқы курсанттарын қабылдапты. Бұған дейін оның орнында 

45 Серікбай Қосан. Балқы Базар жырау. Монография. – Алматы, 2012. – 153-б. 
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қазақ даласы мен Орта Азияны отарлаушы қаныпезер жендеттер дайын-
дайтын казачество мектебі ғана болыпты. Ол кезде мұндай мектептердің 
маңайына қыр қазағы түгілі, исі азиялық атаулының жолаттырылмағаны 
белгілі. Нақты тарихи құжаттар солай дейді. Демек, «қызылжарлық  
Сегіз сері заманында» Омбыда ешқандай кадет корпусы болмаған. Ал, 
1845 жылы ашылған әскери оқу орнына қазақ сақарасынан тек пат- 
шалық империяға адал қызмет еткен төре тұқымдары (Шоқан) кейінірек 
аға сұлтандардың балалары ғана (Халиолла Құнанбайұлы Өскенбаев  
т.б.) қабылданатын болған. Ал, қара халық өкілдері бертінге дейін кадет 
корпустарына мүлде алынбаған. 

Қ.Биғожиннің жинаған деректері ақылға сыймайтын қисынсыз мәлі-
меттерге «тұнып» тұр. Өкініштісі, өткен ғасырдың жетпісінші жылда-
ры бұл деректер Қаратай Биғожиннің «табандылығының» арқасында  
«ғылыми айналымға» баса-көктеп кіріп кетті. Тіпті, фольклор жинау-
шының құрған тұзағына даңқты жазушы Ғабит Мүсірепов пен атақты 
ғалым Әлкей Марғұлан да оңбай түсіп қалады. Куәгерлердің айтуына 
қарағанда, қазақ әдебиеті мен ғылымының қос алыбы: Ғабең мен Әлекең 
Қ.Биғожиннің арандатуларына иланып қалғанына қатты өкінген деседі. 
Сол сияқты марқұм Жәнібек Кәрменов ағамызды да бұл іске шатылды-
рып, аталған «композиторлардың мұрасын» зерттеушінің ән жинағына 
кіргізуге «зор еңбек сіңірген» тағы да осы Қ.Биғожин болып шықты. 
Бұл жайында «Қазақстан» ұлттық арнасындағы «Телқоңыр» бағдарлама-
сында Жарылғапбердінің «Гауһартас» әнінің шығу тарихын талдау  
үстінде әншінің жұбайы Тоты жеңгеміздің аузынан естідік. 

Қаратай Биғожинің Сегіз сері Баһрамұлы жайындағы ойдан туғызған 
жасанды аңызы – осы күнге дейін көптеген көркем шығармалар мен 
ғылыми мақалардың жазылуына, сондай-ақ БАҚ-тың ешқашан бітпейтін 
қаншама дау-дамайларына арқау болды десеңізші. Осы былықтың бәрі 
Қ.Биғожиннің халық жыры «Мақпал – Сегіз сері» хикаясын бұрмалаған 
күнінен басталып тұр емес пе. Плагиат нұсқаның өтіріктігі «жыр» бас-
талған бетте шаң береді:

Сөйлесең сөз шығады лебізбенен
Телегей тең болмайды теңізбенен.
Қыста Арқа, жазда Сырдың бойын жайлап,
Өтіпті керей жігіт Сегіз деген.

Қыс айы қандай суық ақпан деген?
Қаңтарда түлкі аулайды қақпанменен.

Сол Сегіз Мәжнүндей ғашық бопты,
Бір қызды Ләйлі көріп Мақпал деген.

Сегіздің Мақпалменен жылы барыс,
Арасы ауылының тым-ақ алыс.
Омбыдан іздеп келіп Сегіз сері,
Мақпалмен Сыр бойында болған таныс. 

Сегіз ер тым сымбатты кескіні әсем,
Ер екен боларлықтай елге көсем.
Исатай – Махамбетке жолдас болып,
Одан да аман-есен келген екен.

Қызылжар – Ер Сегіздің туған жері,
Қасында құрдасы бар Нияз сері.
Бәйгесін ат жарыс пен палуан күрес
Әрқашан алып жүрді Сегіз сері46.

Енді осы «жырды» Балқы Базар нұсқасымен салыстырып көрейік:

Басталар қысқы аяз ақпанменен.
Сонарда түлкі аулайды қақпанменен.
Сол Сегіз Мәжнүндей бопты ғашық,
Бір қызды Ләйлі көріп Мақпал деген.

Уәде сынайды ерді лебізбенен,
Біз сөзді, екі қайта дегізбеген.
Сап болып, сағасыз су сарқылады,
Телегей тең болмайды теңізбенен. 
Айырып ерді – егізден, жарды – ашықтан,
Жалғаншы ит кімдерге «боқ» жегізбеген.
Мал баққан шаруаның күні құрсын
Жер ауып, мал-жай үшін шөп іздеген.
Арқаға жылқы жайып отар кеткен
Мақпалдың ғашық жары Сегіз деген47. 

46 Бұл да сонда – 262-б.
47 Бұл да сонда – 214–215-б.
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Көріп отырғанымыздай, жырдың Базар жырау нұсқасын Қаратай 
Биғожиннің өзіне қарай «ауған түйе секілді бейімдегенін» байқаймыз. 
Мәселен, Қ.Биғожин нұсқасындағы: «Қыста Арқа, жазда Сырдың бойын 
жайлап» деген бір жол өлеңнің өзінен өтіріктің мүңкіген иісін сеземіз. 
Өйткені ХІХ ғасырда Қызылжар өңірін жайлаған керей, уақ рулары 
ешқашан да «жазда Сырдың бойын жайлаған» емес. Бұл көш жолы Қазақ 
хандығы құлаған соң, орыстың отаршылдық саясатының ықпалымен 
мүлде тоқтатылғаны белгілі. Сол сияқты «Омбыдан іздеп келіп Сегіз 
сері, Мақпалмен Сыр бойында болды таныс» деген жолдар да жалған.  
Өйткені фольклорлық деректердің барлығында Сегіз серінің атамекені 
Қазалының Қызылқұмы мен Байтақтың даласы делінеді. Зертеуші 
Серікбай Қосанұлы орыс тыңшыларының дерегіне сүйене отырып, Сегіз 
сері Сырым Датұлы (1712–1805) заманында өмір сүрген деген пікірді алға 
тартады. Ал, жазушы З.Шүкіров болса, Сегіз серінің Жанғожа батырдың 
(1777–1860) досы болғандығын жазып қалдырыпты48. 

«Исатай – Махамбетке жолдас болып» деген жолдар да қисынсызды-
ғымен көзге ұрады. «Исатай – Махамбет» көтерілісі басталғанда небәрі 
18-дегі Сегіз сері 45-ке келген жолбарыс иелі (ел аузынан жеткен  
аңыздар Исатайдың киесі жолбарыс болған дейді) Исатайға (1791–
1836), сол жылдары отыздан мол асқан Махамбетке (1802–1846) қазіргі 
«сегізтанушылар» «дәлелдеп» жүргендей әскери өнердің қыр-сырын 
қайтіп үйретеді, қалайша ақыл-кеңес айтады. Ол аздай, «айтқан тілін  
алмай қойған соң, Исатай мен Махамбетке өкпелеген Сегіз сері соғыспай 
кетіп қалды» деп Сегізді қолма-қол «кінәмшіл» қыла қоятындарын 
қайтерсің?

Жанқисса-Биғожин нұсқасын ары қарай оқиық:

Қызылжар Ер Сегіздің туған жері,
Қасында құрдасы бар Нияз сері.
Бәйгесін ат жарыс пен палуан күрес,
Әрқашан алып жүрді Сегіз сері.

Соңынан жігіт-желең жүрді еріп,
Өңшең сері ауылға берді көрік.
Мақпалмен достасқан соң Сегіз сері. 
Кеткен жоқ біздің елден ол да жеріп49.

48 Серікбай Қосан. Балқы Базар жырау. Монография. – Алматы, 2012. – 150–151-б. 
49 Бұл да сонда – 262–263-б.

О заманда бұ заман қыз бен жігіттің достасқанын кім көрген?! Қыз бен 
жігіт бір-біріне ғашық болушы еді, ынтық болушы еді, достасу жігіттердің 
жолы, ерлердің ісі еді. Мұнда бәрі басқаша. Сонан соң, «Мақпалмен 
достасқан соң Сегіз сері, Кеткен жоқ біздің елден ол да жеріп» деген не 
сөз? Ескі заман жырларының үлгісінде мұндай сорақылықтар атымен 
кездеспейді. Сөз қадірін білген бабаларымыз мынандай құрау, жамау 
сөздерді ешқашан жыр деп танымаған. Ары қарай оқиық:

Бұл Сегіз ерлігімен елге мерей,
Сегіздің туған елі – Көшебе Керей,
Айнымас айтқан серттен асыл сабаз,
Сөзіне жау-дұшпанның жүрді ермей.

Ол Сегіз өзі палуан, өзі батыр,
Аймақкөл балхашына тіккен шатыр.
Бастығы Нияз сері жетпіс тоғыз жігіт,
Сарбазы һәм серісі, жолдасы ақыр.

...Жылында мың сегіз жүз отыз бесінші,
Сібірден келді Сегіз, Нияз әнші.
Дулаттың датқасының асында олар
Бәйге алған жұрттан асып, боп бірінші50. 

Енді осы жолдардағы «жетпіс тоғыз жігіт», «Жылында мың сегіз жүз 
отыз бесінші», «жұрттан асып, боп бірінші» деген «өлең» сөздеріне на-
зар аударайық. Бала кезімізден қазақтың жүздеген жыр-дастан, аңыз-
қиссаларын оқып өстік. Осы күні де сол мұралар қолымызда түгелдей 
сақтаулы. Байқап отырсаңыз, сондағы жыр-дастандарда «Жетпіс тоғыз 
жігіт» немесе григорян жыл санауы бойынша «мың сегіз жүз отыз  
бесінші» деп жырлау үлгісі еш кездеспейді. Яғни, қазіргіше айтқанда, 
қазақ әуелден цифр санап ұсақталған емес, дөңгелек сандармен «дөң- 
гелете сөйлегенді» ұнатады. Осының өзі-ақ қазақтың ХХ ғасырға дейін 
эпикалық санадан ажырамағанын білдіреді. Мәселен, Біржан сал: 
«Тәттімбет Арғын асқан ардагерім, шығарған қырық күйін өрім-өрім»; 
Жамбыл: «Екейде елу бақсы, сексен ақын, Жын қаққандай болады кешке 
жақын»; Иманжүсіп: «Қырық мың қатын қыпшақтан ұл туса да, бәрібір, 
бола алмайды Иманжүсіп»; Жаяу Мұса: «Кешегі бес жүз қыздың ор-
тасында, «Ақшашақ» шырқап салған әнім еді», – демей ме? Яғни, со-

50 Бұл да сонда – 263-б.
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нау бағзыдан келе жатқан эпикалық дастандарды айтпағанда, бергідегі  
ХІХ ғасырдың орта кезі мен ХХ ғасырдың басында өмір сүрген сал- 
серілер шығармашылығында, Жанқисса дастанындағыдай «нөмірлеу-
шілік» ұшыраспайды. Ал Қаратай Биғожин жинаған «Сегіз сері мен  
оның «шәкірттерінің» шығармашылығы» осындай нақты цифрқуалау-
шылыққа тұнып тұр.

Жанқисса-Биғожин нұсқасындағы ендігі бір өтіріктің мол қоры – 
Мақпал сұлу маңайына шоғырланған. Тыңдайық:

… Бәйгеден үлес алып Бақтияр бай,
Көңілі тасып кетті дариядай.
Сегіз бен Ниязды ертіп келіп,
Ауылына мейман етті бір жарым ай.

Торайғыр тоқпақ жалды Аралда бар,
Сұлу қыз елден асқан Найманда бар.
Жігіттің ардагері Сегіз болса,
Бағаналының әсем қызы – Мақпал дегдар

Аққұба, бота көзді қыр мұрынды,
Кең маңдай, алма мойын, жауырынды.
Қолаң шаш, қиылған қас, жұқа ерін,
Найманда бір қыз бар ед Мақпал сынды51.

Осы жердегі жыр құраудағы андағайлаған орашолақтықтарды былай-
ақ қойып, айғайлап тұрған шылғи өтіріктердің өзінен қаншама бет  
мақала жазып шығуға болар еді. Бірақ, бұны біздің кітабымыздың  
көлемі көтермейді әрі плагиат болып дәлелденген Жанқисса-Биғожин 
нұсқасына бастан-аяқ талдау жасау біздің діттеген мақсатымызға кір-
мейді. Сондықтан оқырманға жалпы мағлұмат беру үшін ықшамдап, ек-
шеп беруге ғана бейілміз. Сонымен, бұл нұсқада Мақпалдың руы Най-
ман, оның ішінде бағаналы болып келеді. Ал Базар жырау нұсқасында 
Мақпалдың руы Шөмекей, оның Аспан бұтағынан екені анық айтылған. 
Осының өзі қызылжарлық Сегіз сері мен Найман бағаналы Мақпал сұлу 
хикаясының қолдан жасалғанын әшкерелеуге жетіп жатыр. Осындайда 
Қ.Биғожиннің кіші жүздің Әлім тайпасынан тарайтын Төртқара Сегізді 
Керей Көшебе Сегізге телуі өз-өзінен түсінікті, ал, не үшін шөмекей 

51 Бұл да сонда – 262–263-б.

Мақпалды найман бағаналы Мақпалға айналдырған деген сұрақ туады. 
Оның себебі мынада болса керек: егер Қ.Биғожин Мақпалды шөмекей 
қызы десе, көп ұзамай ұрлығы ашылар еді, сондықтан фольклор жинау-
шы Мақпалды бағаналы найман қызына айналдыру арқылы Базар жы-
рау жырындағы Мақпалдан алыстатып әкетіп, ізін жасыруға тырысқан  
сияқты. Екіншіден, Қ.Биғожинің Сегіз серіге қазақтың көптеген халық 
және халық композиторларының әндерін телитіні бар. Соның бірі 
Жарылғапбердінің «Гауһартас» әні. Жарылғапбердінің аталмыш әнді 
Майра Уәлиқызына арнап шығарғаны туралы хикаялы тарихи әңгімені 
«Баянауылдың дәстүрлі ән өнері» атты кітабымызда тәптіштеп жазған 
едік. Сондықтан оған тоқталып жатпаймыз. Арқаның әншілік дәстүрінде 
шығарылған осы «Гауһартас» әнін бағаналы Найман қызы Мақпалға 
арналған деуі арқылы Қ.Биғожин тағы бір мәселені шешіп алғандай. 
Өйткені, сонау Арал теңізінің жағасын мекендейтін шөмекей қызы 
Мақпалға Арқа дәстүрінде ән арналуы – жұртшылықтың күдігін тудыра-
ры сөзсіз еді ғой. Осындай ұсақ сезіктерге жол бермес үшін де Қ.Биғожин 
бағаналы найман Мақпал сұлу образын қоюлата түседі. Оған «жырдың» 
толық нұсқасын оқығанда көзіңіз жетеді:

...Бақтияр айттырғанға бермей қойды,
Құда түсу ісіне көнбей қойды.
«Кімді сүйсе, Мақпалым соған барсын», – деп,
Бұл сөзін аса берік шарт қып қойды.

Бақтияр қыз сатқанды хош көрмеді,
Құдалық айтқан мырзаларды дос көрмеді.
Біртоға мінезі ауыр найман байы,
Қыздардың азаттығын жөн көреді.

Бақтияр айтты: «Қызым барсын өз теңіне»,
Шаппаймын мен балтаны оның өміріне».
Атастырмай жасында ұлдарына қыз,
Таңдатқан балаларына келінін де.

Балалары ұнатқан қызға құда түскен,
Сол себепті келіндері рахат өмір кешкен.
Жылатып жас қыздарын берген жанды,
Деуші еді Бақтияр бай: «Ол қан ішкен».
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Ол Найман-Қоңырат күн мен айы,
Белгілі қыз көркемдікпен елге жайы.
Баршы сап, құдалықты сөйлеспек боп,
Мазаны алды төре, қожа төлеңгіт байы.

Бақтияр оларға да қыз бермеді,
Шатпа деп бастарыңды қол сермеді.
Жеті ұлы бар ініміз Бақтияр бай,
Еліктірген сөздерге көп ермеді.

Келгенде, әуелі Сегіз, Нияз екеу еді,
Бір аста бесеу қосылып жетеу еді.
Атағын Сегіз сері естіген соң,
Қосылып көп ерлер ақыры бірнешеу еді52. 

Осындай шатпақы сөздерден құралған «жыр» одан әрі «қызылжарлық 
Сегіз серінің» «Қыз Жібек», «Ер Тарғын», «Айман – Шолпан», «Қамбар ба-
тыр» дастандарын «қобызбен жырлап бергендігі» жөніндегі қойыртпаққа 
ұласып кетеді. Бір сұмдығы, осы бір дәстүрлі жырлау үлгісіне жат, пла-
гиат нұсқаны елімізге белгілі академик, профессор ағаларымыз, таны-
мал ақындарымыз «керемет жыр» деп бағалаудан танбай келеді. Соңғы 
уақытта мұның сыры да ашыла бастағандай. Академик ғалымдарды, 
ақын-жазушыларымызды тура жолдан тайдырып, нағыз адал ғалымдарға, 
әділетшіл ақындарға тән принципшілдігінен айнытуға дәргейлері жет-
кендер кімдер екен десек: олар өздерін Қ.Биғожин ойлап тапқан «үш 
жүзге аты мәлім Сегіз сері» мен жалдамалы зерттеушілер «дәлелдеген»: 
«Қазақ, Ноғай, Қарақалпақтың бас сардары, дауылпаз баба Қожаберген 
жыраудың» ұрпағы санайтын, онысын мақтан көретін, трайбалистік 
сананың тұтқынына түскен негізінен орыстілді «нувориштер» болып 
шықты. Бұл күндері адамның ұлы болудан атаның ұлы болуды артық  
көрген қалталы байлар мен еліміздің басқа аймақтарына қарағанда, өкі-
нішке қарай, қатты орыстанған солтүстік өңірге қазақы көсем болып  
«күмп ете қалуды» көздейтін, сөйтіп, «ел жақсысы» атануды мақсат  
еткен заңгер саясаткерлеріміз өздерінің ел бүлдіргіш әрекеттеріне еш 
қысылмастан, басты мақсаты қолдан тұлға жасау болып табылатын 
«Қожаберген жырау Толыбайсыншыұлы мен Сегіз сері Баһрамұлы 
«феноменіне» дем беруде.

52 Бұл да сонда – 264–265-б.

Қожаберген жырау демекші, «дауылпаз бабаның» біраз дауының 
халқымыздың ән өнерінің тарихына, оның ішінде Жүсіпбек шырқайтын 
«Қанатталды» әніне қатысы болғандықтан, осы еңбегімізде еріксіз пікір 
айтуға мәжбүрміз. Өйткені соңғы кездері: қазақтың жыры мен әнінің ата-
сы Қожаберген жырау, себебі ол атақты «Елім-ай» әнінің авторы деген 
желбуаз пікірлер еліміздің БАҚ беттерін бермеуге айналды.

Өз басым «Елім-ай» әнін бала кезімнен білемін. Маған бұл әнді 
үйреткен өзім қолында өсіп, тәрбиесін көрген нағашы шешем еді. Сол 
төрт ауыз өлеңді орта мектепке арналған тарих оқулығынан да оқыдық. 
Кейін ЖОО-да білім алып жүрген шағымызда қазақтан шыққан тұңғыш 
теміржол инженері Мұхамеджан Тынышбаевтың қазақ тарихына қатысты 
еңбегі қолымызға түсті. Алаш қайраткері де аталған еңбегінде «Елім-ай» 
әніне тоқталыпты. Сонда мені М.Тынышбаев хатқа түсірген «Елім-ай» 
мен нағашы шешем Бибігүл Қалмағанбетқызынан үйренген «Елім-ай- 
дың» айна қатесіз ұқсастығы қайран қалдырды. Екеуі де төрт ауыз. Бір 
ғажабы, бұл әнді ауылда тек кәрі әжелеріміз айтушы еді. Оның өзінде 
көңілді той-томалақта емес, жүн түтіп немесе ою ойып, көрпе қабып 
отырған мазалы, тыныш шақтарда кейуана шешелеріміз естілер-естілмес 
мұңлы үнмен қоңырлата салатын. Сонда да әсері керемет болатын. Бала 
болсам да, сәби түйсігім осы бір мұңлы әннен бір тылсым сыр, сұмдық 
сарын естігендей болушы еді. Неге екенін білмеймін, егер осы әнді еркек- 
тер айтар болса, көрер көзге сөкет болып көрінетіндей болушы еді. Со-
дан ба екен, ауылдағы ер-азамат атаулының аузынан, тіпті, қазірге дейін 
«Елім-ай» әнін естіп көрмеппін. Оның сырын кейін білдік қой. Ол жайын-
да сәл кейінірек.

Арада жылжып жылдар өтті. Өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдары-
ның басында «Елім-ай» дастанының табылғаны жайында, оның шы-
ғарушысы Қожаберген жырау туралы дақпыртқа толы мақалалар қазақ 
баспасөзін кернеп кетті. Кейбір басылымдар фольклор жинаушы Қаратай 
Биғожин «тапқан» «жырдың толық нұсқасын» сүйіншілей жариялғаны  
да есімізде. Басында бұл дақпыртқа біз де сендік. Содан да болар,  
«көнеден жеткен қастерлі жырға» Кербаланың шөлінен қаталап жет-
кен жандай, ай-шай жоқ бас қойғанбыз. Бірақ лепірген көңіліміз лезде  
басылды. Бала кезімізден халық жырларын жаттап өскендіктен бе екен, 
өлең десе күліктей көсілетін қайран тіл «Елім-ай» жырына келгенде 
тұсаулы аттай кібіртіктей берді. Жүйесіз сөздер, оралымсыз ойлар, жы-
лусыз жыр жолдары қадам басқан сайын адым аштырар болмады. Ақыры 
болмаған соң, нәрсіз, құнарсыз, жансыз «дастанды» жылы жауып қойған 
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едік. Бірақ, сол кездің өзінде дастанның шынайылығына, төлтумалығына 
деген көңілде күдік, ойда секем қалған еді.

Содан да болар, «Елім-ай» әні жөніндегі жылт еткен деректерге на-
зар аудара жүретін болдық. Ұмытпасам, «Елім-ай» туралы алғашқы 
қызғылықты деректі ХІV ғасырдың жазба жәдігері болып саналатын «Ко-
декс куманикстегі» «Ақсақ құлан» күйінің сандық ноталарын (Музыка 
зерттеуші ғалымдардың дәлелдеуінше, ең алғаш сандық нотаны ойлап 
тапқан әл-Фараби көрінеді) оқып танысқан музыка зерттеуші Б.Г. Ерза-
кович жариялады. Көне жәдігердегі «Ақсақ құлан» күйін үңіле зертте-
ген кәсіби музыка зерттеушісі аталмыш күйдің алғашқы төрт тактісінің 
«Елім-ай» әнімен тура дәлдікпен үйлесетіне назар аударды. 1227 жылы 
дүниеге келген «Ақсақ құланның» ХVІІІ ғасырдың зары «Елім-аймен» 
үндесуі – шынында да керемет жағдай! Демек, «Елім-ай» тарихи тамырын 
тым тереңнен тартады деген сөз. «Елім-айдың» бір нұсқасының түбі бір 
түркімен халқында сақталғаны да таң қалдырады. Түркіменнің халық әні 
былай басталады:

Дағылар баши думан-думан ел гелялә,
Ағылай-ағылай еки гөзи яш гелялә.

Мұны қазақшаға аударсақ былай болады:

Таулар басы тұман-тұман ел келеді,
Жылай-жылай екі көзге жас келеді53.

Ал, «Елім-айдың»:

1.  Қаратаудың басынан көш келеді,
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді.
Ел-жұртыңнан айырылған қиын екен,
Екі көзден мөлтілдеп жас келеді, – 

деп басталатыны белгілі. Демек, «Елім-айдың» түп негізі сонау қазақ пен 
түркімен бөліне қоймаған Жайылхан мен Сейілхан заманында жатқан 
сияқты. (Көне шежіре бойынша, Алаштан Сейілхан, Жайылхан туады. 
Сейілханнан сегіз арыс түркімен өсіп өнсе, Жайылханнан қазақ арыстары 

53 Жолма-жол аудармасын жасаған – ақын Болат Жетекбай. 

тарайды). Ал, халық әніне айналған жоғарыдағы өлең үзіндісі – «Елім-
айдың» түркімен халқында сақталып қалған сілемдері болса керек. 

Түптеп келгенде, «Елім-ай» – қазақтың кәдімгі қараөлеңі. Сол себепті 
мұнда ешқандай авторлық қолтаңба сезілмейді. Ал, аталмыш зардың ел 
аузында сақталған толық нұсқасы осы төрт ауыз өлең болып табылады:

2.   Туған жердің қия алмай тау мен тасын,
 Біз келеміз тыя алмай көздің жасын.
 Не жазып ек, Жасаған, қор етердей,
 Көрінгенге халқымның алтын басын.

 3.  Мына заман қай заман, бағы заман,
  Баяғыдай болсайшы тағы заман.
 Атадан ұл, енеден қыз айырылды,
 Көлдің жасын көл қылып ағызамын.

 4. Мына заман қай заман, қысқан заман,
 Бақыт құсы алаштан ұшқан заман.
 Көк аспаннан топырақ, шаң борайды,
 Күні суық қаңтардан, қыстан жаман.

Осы төрт ауыз өлең мен Қаратай Биғожиннің ойдан шығарған 
шатпақтарын салыстырып көріңіз. Аралары жер мен көктей. Оған тоқталар 
болсақ, сөзіміз тым ұзап кететіндіктен, плагиат жырды талдауды осы жер-
ден доғарып, енді «Елім-айдың» халық әні болып табылатындығы жайлы 
және аталмыш өлеңнің әйел зары екендігі туралы пікірімізді дәлелдеуге 
көшпекпіз.

Көшпелілердің мыңжылдықтарға ұласқан Күн түбіне жортқан даңқты 
жорықтары тарих қойнауына сіңіп текке жоғалған жоқ, ол сол сахара 
көшпелілерінің қара шаңырағының иесі – қазақ халқының ой-санасында 
сақталып, рухани мәдениетіне негіз болды. Сондықтан көшпелілік өмір 
салты – әскери өнермен біте қайнасқан, сабақтасқан, салаласқан ерекше 
тұрпатты, төлтума мәдениетті дүниеге әкелді десек те болады. Соның 
айғағы «Ақсақ құлан», «Ел айырылған» күйлері, Доспанбет, Шалкиіз, 
Қазтуған, Жиембет, Марғасқа мұралары. Барлығы елдікке үндейтін, 
ерлікті мадақтайтын, батырлық рухқа толы алдаспан жырлар. Мұның 
түп негізі көшпелілердің үнемі соғыс жағдайында ғұмыр кешуінде жа-
тыр дер едік. Қазіргі қоғамтанушылдардың тілімен айтқанда, әскери-
демократиялық құрылым жүйесі салтанат құрған Еуразия көшпелілері  
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Еуропа отырықшылары от қаруларға ие болғанша әлемге ат үстінен  
қарады. Қашанда жинақылық, сергектік, жауынгерлік бапта болу – 
көшпелілер үшін ұлан-ғайыр кеңістікте еркін өмір сүрудің әрі басқа-
лардан үстем болудың алғышарты еді. Ол заманда, әмәндә, ер жігіттің 
аты кермеде байлаулы, найзасы белдеуде сүйеулі тұрды. Ат жалын  
тартып мінуге жарайтын еркек кіндікті біткен төтеннен жорық дабы-
лы қағылып, атой салынып, ата-баба аруағы шақырылғанда түгел дүрк 
көтеріліп, демде бөрілі байрақты тудың астынан табылып, лезде сүрең 
салысып жауға аттанып кете алатын. От басы, ошақ қасында жатып  
ауырып өлу – қорлықтың үлкені, ал, түзде жау қолынан ажал құшуды 
Тәңірдің сыйына балайтын көшпелілер, мейлі жорықта жүрсін, мейлі ел 
ішінде болсын, қайғыға беріліп, үйкүшік боркеміктерше күйкі ән айтпай-
тын. Тумысынан жаужүрек көшпелі жұрттың сарбаздарына қайғы бап-
тап бордай езілу, күйректік таныту жат еді. Қайыңның безіндей қатты, 
қарағайға қарсы біткен бұтақтай мықты болу, басқа түскен қиыншылық-
тың ығында жүнжіп кетпеу – киіз туырлықты жауынгер жұрттың 
жаугершілік өмір салты шыңдаған берік ұстанымы еді. Өйткені, қайғыға 
салыну, зар төгіп, запыран шегу – жауынгерлік рухты әлсіретпек. Рухы 
әлсіреген сарбаздың жауға атой салып шайқаспақ түгілі, қосын бо-
лып еруге жарамайтыны белгілі. Осындайда атақты Шыңғыс ханның  
зарлауық, жылаңқы ән айтқандарды қатал жазалағаны еске түседі.  
Қайғылы ән-күй жайлаған мемлекетің болашағы жоқ екенін осыдан екі 
мың жыл бұрын өмір сүрген қытайдың ұлы тарихшысы Сыма Цянь да 
(б.з.б. 145–86 ж.) жазып қалдырған: «Өлімге бой ұсынған мемлекеттің  
ән-күйі қайғылы, жаныңды құлазытады. Ал халқының көрген күні қор-
лық болып келеді»54. 

Елдің рухын түсіретін жасық ән айтуға тыйым салу бертінге дейін  
келгенге ұқсайды. Әсіресе, ол мынау Қапқаздағы тау халықтарында күні 
кешеге дейін сақталып келсе керек. Оған дәлел атақты имам Шәмілдің 
мына бір әңгімесі. 

Ресей отаршылдарына қарсы ширек ғасыр бойы қайтпай соғысқан 
Шәмілді бұл күнде кім білмейді?! Бір күні сол Шәміл кескілескен қанды 
ұрыстардың бірінен соң, аламандарына тыныс берген ес жияр шақта бір 
жауынгерінің мұңлы әуенге салып отырғанын құлағы шалыпты. Сарбаз- 
дарын дереу дүрк көтеріп, сапқа тұрғызған Шәміл әлгі әншіні қалың  
қолдың алдына шығарып қатаң ескерту жасапты; сонан соң, кімде-кім  
бұдан былай мұңлы, қайғылы ән айтатын болса, соған аяусыз дүре  

54 Сыма Цянь. 5-том. – Мәскеу, 1986. – 74-б.

соғылсын деген пәрмен беріпті. Сөйтіп, Шәмілге ерген тау тайпалары 
қайғылы ән салудан сап тыйылыпты. Күндердің күнінде бір биік шыңды 
бекініс қып, жау жасағын тосып жатқан Шәмілдің құлағына әлдеқайдан 
мұңлы әуеннің әлсіз үні талып жетіпті. «Кім де болса, ұстап алып 
жазалаңдар», – деп бұйырыпты Шәміл салқын сабырмен. Жан дәрмен  
түн құшағына сүңгіген жасауылдар, сәлден соң бастары салбы-
рап, Шәмілдің алдына қайтып келіпті. «Қайда, әлгі заржақ, неге бос 
қайттыңдар», – деп сұрапты Шәміл. Жасауылдар етіктерінің ұштарына 
қарап, ештеңе айта алмай күмілжи берген соң, қаны басына шауып,  
бойын ашу буған Шәміл сауалын қайта қойыпты. Енді кешіксе, көсемде-
рінің қаһарына өздері ұшырайтынын сезген жасауылдардың бірі: 

– Дат, тақсыр, – депті. 
– Айт, – десе керек Шәміл. 
– Тақсыр әннің иесі кім екенін анықтадық. Бірақ жаза қолдану түгілі, ол 

адамның есімін сізге айтуға батпай тұрмыз.
– Осыншама батылдарың жетпейтін, оның кім болғаны сонша, – деп 

таңырқапты Шәміл. – Жазаланбауларыңа мен кепіл, айтыңдар жасырмай! 
– Ол сіздің анаңыз екен, тақсыр, – депті жасауыл. 
Имам Шәміл тұнжырап бір сәт ойға батыпты. Сәлден соң: 
– Онда дүрені маған соғыңдар, анамның жазасын өзім тартамын. 
Сөйтіп, өзін жазаға бұйырылған жанның дәргейіне келтіріп, арқасын 

жалаңаштап, етпетінен дүреге жатыпты.
Алайда, әзіз басшыны сабауға кім тәуекел етсін, нөкер біткен дағдарып 

қалыпты.
– Қані, сен соқ дүрені, – деп ақырыпты Шәміл бағанағы жасауыл-

дардың біріне. Қолына өрме қамшыны еппен алған жасауыл әйеншек 
қимылмен Имамды жайлап ұра бастапты. Сонда шыдамай кеткен Шәміл 
орнынан атып тұрып, әлгі жасауылдың қолынан қамшыны жұлып ала  
сала жон арқасынан шықпырта осып-осып жіберіпті де: – Міне, осы-
лай соқ мені, – деп дүреге қайта жатыпты. Амалы қалмаған жасауыл  
Шәмілдің бұйрығын бұлжытпай орындаған екен деседі. Тау аңыздары 
осылай дейді. 

Мұның бәрін неге айтып отырмыз? Әсілі, жылау, жоқтау, зарлау – ежел-
ден әйел ғұрыпты дүние. Ал, осы күнгі жалдамалы, қолбала ғалымда-
рымыз Қожаберген сақалынан жасы сорғалап отырып, «Елім-айды» 
шығарыпты деген ойдан шығарылған қисынсыз жалған аңыздарға иман-
дай сенеді. Көптеген ғалымдарымыздың сөз танымайтыны (текстоло-
гия) былай тұрсын, көне заман болмысын сезінуден мақұрым. Олардың,  
әсіресе «қожабергентанушылардың» Қазақ хандығы заманындағы  
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жырауларды алдына өңгеріп алған домбырасын безектете тартып әндетіп 
отырған өлеңші бейнесінде көретінін қайтерсің. Ал, шын мәнінде ел 
абыздары – дана жыраулар қолына домбыра ұстамаған ғой. Ертеректе 
қадау-қадау ғана өнерпаздың қолынан табылатын қара домбыра – ілкіден 
сал-серілер аспабы. Содан болар, домбыраның бағы сал-серілер дәуірі –  
Біржан сал, Ақан сері, Балуан Шолақ заманында ашылды; тынысы 
әншілік-күйшілік дәстүр қанат жайған Құрманғазы, Тәттімбет күйші, 
Жаяу Мұса, Үкілі Ыбырай, Мұхит әнші дәуірінде кеңіді. Мұны ұлы  
ғалым Шоқан Уәлиханов та қуаттайды. Өз еңбегінде ол ХІХ ғасырдың 
екінші жартысынан бастап, ел ішінде қобызбен таңды таңға ұрып, бағзы 
дәуір жырларын толғайтын жыршылардың азая түскенін, жұрттың  
жырдан гөрі әнге көбірек әуес бола бастағанын, соның салдарынан 
домбыраның қобызды ығыстырып келе жатқанын қынжыла баяндайды.  
Ал, бізге жеткен ел аузындағы жыраулардың сипаты, тіптен, бөлек. Аңыз 
әңгімелердің ешқайсынан да қолына домбыра ұстап, өлең айтқан бірде- 
бір жырау, би, шешен ұшыраспайды. Мәселен, Мәшһүр Жүсіптің Бұқар 
жырауды халық аңыздары бойынша суреттеуіне назар аударайық: «Орта  
жүз арғындағы төртуыл Қаржас Алтынторыдан шыққан Қалқаман 
батырдың баласы Бұқар жырау атанған қария тоқсан үш жасында  
Абылай хан алдында жыр толғаған. Өз заманындағы жандар бұл кісіні 
көмекей әулие деседі екен. Бір сөз білмейді, тек көмейі бүлкілдеп  
жырлай бастайды екен»55. Ал, біздің «қожабергентанушыларымыз» 
Қожаберген жыраудың қолына домбырамен қоса шаңқобыз ұстатып  
қояды. О тоба! Шаңқобыз тартып отырған үш жүзге қадірлі жыраудың 
бейнесін көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Қандай күйкі көрініс. Міне, 
ендеше:

Ақжолды сардар Қожа-екең,
Дұшпаннан айыл жимаған.
Ерлігі көп ұстазды,
Мұсылман түгел сыйлаған.
Шаңқобызын Қожа-екең,
Жосаменен сырлаған.
«Елім-айдай» қиссасын,
Қан майданда жырлаған56.

 

55 Мәшһүр Жүсіп Көпеев. 2-том. – Алматы, 1992. – 114-б.
56 Серік Негимов (ф.ғ.д.). Ақ тілеулі абыз // Егемен Қазақстан. 18 маусым, 2013. 

Осынау жырды ғалым ағамыздың куәлендіруінше «Қожаберген 
жыраудың шәкірті» Бұқар жырау жырлапты-мыс. Заманында Мәшһүр 
Жүсіптің жинағаны бар, кейінірек өткен ғасырдың соңында Қытай  
елінен (тарихшы Мұхтархан Оразбайұлы Пекиндегі Хуаңшишың сарай-
ынан Бұқардың 36 толғауын тауып әкелген. Бұл толғаулар 1990 жылы  
«Ана тілі» газетінің 12, 19 шілде күнгі сандарында жарияланған)  
табылғаны бар – Бұқар жырау шығармашылығын үтір, нүктесіне дейін 
білуші едік, ұлы жыраудың мұрасында мұндай «өлеңдердің» аты-
мен жоқтығына бәс тігуге бармыз. Қайдан болсын, егер Бұқарекең 
«қожабергентанушылардың» мәтін нұсқасы бойынша, ылғи «Қожаберген 
ұстазым» деп отырса. «Ұстаз» сөзін қазақ поэзиясына ең алғаш енгізген 
Абай екені («Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға»), парсы тілінен 
енген бұл сөздің (парсының устад сөзінен – ұста, ұстаз сөздері шықса  
керек.) бұған дейін қазақтың ешбір поэзия үлгісінде қолданылып көр-
мегенін өзін-өзі сыйлайтын тілші ғалымдар жоққа шығармас деп ойлай-
мын. Ол аздай, бұлардың «Қожа-екеңе жосаменен сырлаған» шаңқобыз 
тарттыратынын қайтерсің. Және бұған Қожа-екеңнің шаңқобызды жоса-
менен бояп тартпай, сырлап алып «ойнайтынын» қосыңыз. Бала кезімізде 
қолымыз күс-күс болып жарылып, талай асық ойнадық, сол асығымызды 
әжеміздің «бояп берейін» деп қып-қызыл жосаға салатыны әлі есте.  
«Жосамен сырлау» деген сұмдық сол уақытқа дейін халықтың ауызекі 
сөзінде мүлдем жоқ еді. Енді, міне, «жосаменен сырлады» деп, Бұқар  
жырау жырлаған екен деп жосытып жыр оқып отырмыз. Ата-баба аруағы 
алдында айылымызды жимайтын, өлең-жырдың киесінен қорықпайтын 
халге жеттік. Бұрын жырау дегенде көз алдымызда Тәңірімен тілдескен 
өзгеше тылсым болмыс иелері елестеуші еді. Қазтуған мен Доспамбет-
тей, Шалкиіз бен Бұқардай кемеңгер жыраулардың құдіретті жырла- 
рының тереңіне бойлаған сайын санамыз нұрланып, бойымызды бір 
асқақ рух кернеп, алты алаштың алдында бөрі басты байдалы байрақ 
көтерілгендей қай-қайдағымыз қозушы еді. Мәселен, Бұқар жыраудың 
«Әлемді түгел көрсе де» деп басталатын шағын ғана жырына зер 
салыңызшы. Неге екенінін білмеймін, өз басым осы жырды оқи баста-
сам, бейне бір ғарыштан жеткен тылсым үн, сұмдық сарын естігендей  
күй кешемін: 

Әлемді түгел көрсе де,
Алтын үйге кірсе де,
Аспанда жұлдыз аралап,
Ай нұрын ұстап мінсе де,
Қызыққа тоймас адамзат.
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Әлемді түгел білсе де,
Қызығын қолмен бөлсе де,
Қызықты күні қырындап,
Қисынсыз күйге түссе де,
Өмірге тоймас адамзат!
Жақындап ажал тұрса да,
Жаныңа қылыш ұрса да,
Қалжырап көңіл қарайып,
Қарауытып көзі тұрса да,
Үмітін жоймас адамзат.

Ал қазір ше? Жер-көкті алып кеткен Қожаберген жыраудың «дауыл- 
паз жырлары», «Баба тілі», «Ата тек» деген «ғажайып» дастандары.  
Сонда қалай болғаны? Мәселеге шындап үңілсек, ХVІІІ ғасырдың 
жуан ортасына дейін өз билігі өзінде болған, ешкімге басын имеген, 
ханнан қарасына дейін қазақ тілінде сөйлеген арда жұрттың тіл про-
блемасымен бетпе-бет келуі – еш мүмкін емес еді ғой. Бірақ, біздің 
«қожабергеншілеріміз» қасиетті хандарымызды «өзбек тілінде» «сөй-
леттіріп», ол проблеманы табан астынан, қолма-қол жасай салады. «Баба 
тілі» деген күлдібадам дастан шығарып, оны Қожаберген жыраудың  
аузына тығады. Ата-бабамыз қастерлеген, ардақ тұтқан – сөз өнерін 
осыншама былғап, былапыттап қорлауға жол беріп отырған академик, 
профессор, жазушы, ақындарымыздың көксегені не сонда? Доспамбет, 
Шалкиіз, Бұқар жыраулардың алапалы жырларын оқығанда арқаңа аруақ 
бітеді, санаңда жасын ойнағандай ғажайып күй кешесің. Ал, «Қожаберген 
жыраудың» үнемі жер бауырлап жататын, рухсыз, ділсіз, ерінбесе етікші 
де құрай алатын ергежейлі «жырларын» оқи бастасаң: алдымен тілің 
тұтығады, сонан соң еңсең түсіп, рухың жаншылады, бойыңды бір бей-
жайлық басып, кәдімгідей ауырып қаласың. Сенбесеңіз, Қожаберген 
жыраудың «Елім-ай» «дастанының» бір үзігін бірге оқиық, оқырман: 

Бөгенбай, Жәнібектей жезделері,
Сайлатты Кіші жүзге ғаскербасы.
Әйтпесе Әбілхайыр дейтін төре,
Көрмеген бұрын болып қолға басшы.
Алшынның жасағына бас болды деп,
Емес бұл жас төрені күндегенім.
Мұндайда қол басқару оңай емес,
Үйренсін сардарлардан білмегенін.

Көпке ұнамсыз болған соң,
Айтпасқа тағы болмайды.
Әбілхайыр сұлтанға,
Алшынның көңілі толмайды.
Әбілхайыр мен Жолбарысқа,
Бөгенбай, Жәнібек жезде еді.
Балдыздарын көтеріп,
Аттарына сөз келді.
Қолбасы болуы қиын-ау,
Тәжірибесі аз жігіттің,
Белгілі зайға болары,
Ондайға артқан үміттің. 
Бір кездегі шәкіртім,
Ақшаның ұлы Бөгенбай.
Әбілхайырды сардар сайларда,
Біздерге хабар салмады-ай.
Күндегенім емес-ау,
Хан әулеті – төрені
Батыр жоқтай сайлатты
Әбілхайыр деген немені.
Жолбарысты хан қойды,
Жағдайдың ауыр кезінде.
Сондай жігіт болса да,
Ұлы жүз жұрты өзінде.
Төрелерге жол берді,
Хангелді мен Төле де.
Бәрі де жолсыз іс қылды,
Ақылдаспай көнеге.
Даңқы шыққан екі Арғын,
Қос төренің жездесі.
Сардар етті балдызын,
Алшынның жоқтай өзгесі57.

Немесе:
Жыл сайын егіп егінді,
Нандық астық мол алған.
Арпа сұлы көп шығып,
Аттардың жемі молайған58.

57 Социал Жұмабаев. Қожаберген жырау (шығармалар жинағы). – Петропавл. – 88–89-б.
58 Бұл да сонда – 29-б.
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Енді Қожаберген жыраудың «Қан майданда жырлаған «Елім-айына» 
келейік. «Қожабергентанушылардың» сөзіне сенсек, Қожаберген жырау 
«Елім-айды» «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» басталған 1723 
жылы шығарыпты-мыс. Сол жылы 1663 жылы туған Қожаберген жырау 
66 жаста екен. Бір қызығы, «жырларын» Қаратай Биғожин ойлап тапқан 
Қожаберген жырау (1663–1763) мен Салғара Жанкісіұлы деген «компози-
тор» (1759–1859) – екеуі де артық-кемі жоқ тура 100 жыл жасап қайтыс  
болады. Сонда осыншама ұзақ жасаған «дауылпаз баба жырау» мен 
«даңқты композитор» есімдерінің не ауыз әдебиеті фольклорда, не  
ғылыми зерттеулерде аталмайтыны – таңқаларлық жағдай. 

Қазақта «Нар баласы бақырмас» деген сөз бар. Біздің елде Шоң би 
(1828–1902) деген адам өткен. Оның әділдігіне, қайрымдылығына, 
турашылдығына сүйсінген, разы болған жұрт: «Телғозының Шоңы – 
жақсылардың соңы» деп әспеттеп, ардақ тұтқан. Сол Шоң бірде алқалы 
жиында көппен бірге мәслихат құрып отырса керек. Бұл ХІХ ғасырдың 
соңы – ел өміріне мол өзгеріс кіріп жатқан уақыт, сонымен бірге ел  
ішінде ән өнерінің де салтанат құрған шағы дегендей. Шоң отырған  
жиын да әнсіз, күйсіз болмапты. Ән шалқып, күй тартылса керек. 
Осы жиынның ішінде Шоң баласы Ахметжан (1870–1932) да бар екен 
дейді. Бұрын әкесінен именіп домбыра ұстамайды екен, сол жолы әнші, 
күйшілердің өнеріне елігіп, шыдамай кеткен болуы керек – Ахметжан 
домбырамен әнге басыпты. Жұртпен бірге Шоң би де үнсіз тыңдапты.  
Ән аяқталған мезетте елдің бәрі Шоңның аузын бағыпты. Шоң сонда:  
«Нар баласы бақырмас болар» деп Ахметжанды тыйып тастапты. Осы 
оқиғадан кейін Ахметжан мырза қолына домбыра ұстамай кеткен деседі. 

Бұл әңгімелердің барлығы түптеп келгенде, нарлардың (төрелердің, 
абыздардың, батырлардың, билердің) жұрт алдында бақырмайтынын 
(ән айтып, жыр жырлап) меңзеп тұр емес пе? Сол заманның өлшемімен 
алсақ, Қожаберген жырау да – «нар». «Қожабергентанушы» ғалымдардың 
дәлелдеуінше: «Біріккен қазақ, қарақалпақ, ноғай қолының бас сардары 
һәм саясаткер дипломат, ордабасы, «Жеті жарғыны» ақ былғарыға жазған 
кемеңгер би, Әз Тәукенің кеңесшісі, шежіреші, домбырашы, шаңқобыз-
шы, өрімші, композитор, жырау», тағы басқа толып жатқан өнердің иесі 
Қожаберген нар болмағанда кім нар болмақ? Соған қарамастан, біздің 
«қожабергентанушы ғалымдарымыз» Қожа-екеңе сол кездің құндылық 
өлшемдерін, кісілік нормаларын «аяққа таптатқызғаны» аздай, дауыл-
паз жырауға (!) «қобыз бен домбыра алып, топта сарнатқызып» (Абай) 
ән айтқызады! Осылайша көшпелілік иерархияның белінен оп-оңай баса 
салатын біздің «қожабергентанушылар» Қожа-екеңе ерекше жеңілдіктер 

жасап қойған. Оның көрінісі: Қожа-екең шалқытып ән айтады, балқытып 
күй тартады, шаңқылдатып шаңқобыз шалады, ақ былғарыға заң жаза-
ды, көптеген дастандар, «Елім-айдай» әнді шығарады. Яғни, кешегі ел 
қорғаған Дәулен батырдың тұқымы, Толыбайдай сыншының ұрпағы сол 
кездегі ұғыммен «нар баласы» істемейтін сұмдықты істеп «бақырады». 
Осындай абсурдті авантюраны жалдамалы ғалымдарымыз «ғылыми  
зерттеу» еңбектерінің нәтижесінің қорытындысы қылып алдыңа тартаты-
нын қайтерсің. Не деген үстірттік! Не деген жеңіл «ғылыми ойлылық»!  
Не деген парасатсыз пайымдау!

Осындайда, онда неге «нар балалары» кейін өнерпаз атанды, сері 
болып, әншілік, күйшілік жолға түсті деген сауал тууы заңды. Бұған 
қысқаша жауап бере кетейік. Қазақ хандығы біржола құлап, ел тізгіні  
Ресей отаршылдарының қолына көшкеннен кейін сан ғасырлар бойы 
сақталып келген, сахара жұртының өмір сүру дағдысына айналған 
көптеген құндылықтар өзгеріске ұшырады. Жыраулар тарих сахнасынан 
кетті. Қара қылды қақ жарған ұлы билер институты жойылып, ел бас- 
қару жүйесі күйреді. Кешегі ел қорғаны батырлардың орнын екі ауыл- 
дың арасын шаң, екі рудың арасын даң қылған барымташылар басты.  
Бұрын тас түйін, жып-жинақы жауынгер халық, енді сауыққой, айт 
пен тойшыл, мейрамшыл жұртқа айналды. Ұлттың сан ғасырлар бойы 
жаугершілікке жұмсалып келген күш-қуаты, ұзақ жылдарға созылған 
бейбіт заманда, бейнелеп айтқанда, «өзін қоярға жер таппады»; шарқ  
ұрып сыртқа шығар саңылау іздеді. Сөйтіп, сыртқа лықсыған бұла қуат 
халық жүрегін саф алтындай төлтума өнер формасында жарып шықты. 
Баяғы «нар балалары» енді ел кезіп, сауық-сайран салған сал-серілерге 
айналды. Бірақ соның өзінде олар өздерінің кешегі «нар баласы» екенін 
ұмытпай, өнерде де сол «нарлықтың» қолтаңбасын қалдырды. Алысқа 
бармай-ақ, оған ұлы композитор, күйші Дәулеткерей Шығайұлын  
мысалға алсақ та жетіп жатыр. Ол халқымыздың күй өнеріне атақты  
«төре тартыс» дәстүрін енгізді. Яғни Дәулеткерей домбыраны саба-
лай безектетіп, «қараша қағуды» бойына ар көрді. Сондықтан дала 
аристократиясының өнерпаз өкілі күйшілік дәстүрге домбыраны баппен, 
биязы қағатын «төре тартыс» үлгісін орнықтырды. Сөйтіп, «елу жылда  
ел жаңа, жүз жылда қазан» дегендей отаршылдық қамытын киіп, өмір  
салты күрделі өзгерістерге ұшыраған қазақ жұрты жаңа дәуір көшіне  
ілікті. Бұл уақытта тарих дөңгелегі ХІХ ғасырдың белінен асып бара 
жатқан.

Бұл еңбегімізде «қожабергентанушылар» мен «сегізсерітанушылар-
дың» шылғи өтірігін бастан-аяқ әшкерелеуді әсте мақсат етпейтінімізді 
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жоғарыда айттық. Өйтер болсақ, Қожаберген жырау мен Сегіз сері  
өтірігінің «қалыңдығы» сонша, бұларды толық әшкерелеу үшін бас-
басына жеке-жеке еңбек арнауға тура келетіндей. Әйтсе де, кейінгі 
адал зерттеушілерге жол ашу үшін қалың өтіріктердің кей тұстарының  
көбесін сөге кетпекшіміз. Сондай семіз өтіріктің сүбелісі – Қожабергеннің 
Толыбай сыншының баласы екендігі. Жай Толыбай сыншы болса, бір  
сәрі, «қожабергентанушылар» Қожа-екеңді ұялмай қызармай сонау 
«Көрұғлы» дастанының кейіпкері Толыбай сыншыдан бір-ақ туғызады. 
«Көрұғлы» дастанының исі түркі халықтарының ортақ мұрасы екені,  
аталмыш жырдың дүниеге келгеніне шамамен мың жылдың жүзі өтке- 
ніне тарихшы һәм филолог ғалымдар қосылып осы күнге дейін 
«қожабергентанушыларды» иландыра алмай әлек. «Қожабергентанушы-
лар» болса, ескі қазақ аңызындағы айдаладағы қурап қалған тұл-
пардың қу басын құшақтап: «Сенің тұлпардың қу басы екеніңді кім 
білсін, менің Толыбай сыншының баласы екенімді кім білсін» деп жы-
лап отыратын бала – осы Қожаберген жыраудың ағасы Қарабас еді», –  
дейді шімірікпей. Бұл Толыбайдың қанжығалы Толыбай екені, Толыбай-
дан – Піспекбай, Ішпекбай, Раушанбек туатыны, Піспекбайдан тұқым 
қалмағаны, Раушанбек тұқымдарының түркімендерге сіңіп кеткені,  
қазіргі қазақ, өзбек, ноғай ішіндегі қанжығалылардың Ішпекбайдан  
тарайтыны ғылыми деректер мен халқымыздың қария сөздерінде тұнып 
тұрса да, «қожабергентанушы ғалымдарымыз» міз бағар емес. Қайта  
ерегісе түскендей, Толыбайсыншыұлы Қожаберген деп жалаулататы- 
нын қайтерсің. О заманда бұ заман сыншыұлы, атбегіұлы, өрімшіұлы, 
зергерұлы, ұстаұлы дегенді кім көрген, атаның, әкенің атының 
соңына адамның өнері мен кәсібін қосақтағанды көргенде жағамызды 
ұстағанымызды жасырмаймыз. Не деген парықсыздық десеңізші! 

Сонымен, Қожаберген жыраудың шығармалары кейінгіге жеткен бе, 
осыған келейік. Бұған даңқты жазушы, көшпелілер һәм көне ұлыстар 
тарихының асқан білгірі, қазақ жыраулар поэзиясын өзі айтқандай:  
«сыпыра сілкіп, түбінен сүзу тәсілімен» зерттеп, «Қобыз сарыны» де-
ген ғажайып монография жазған Мұхтар Мағауин ағамыздың бір ауыз 
уәлі сөзі – өткен ғасырдың жетпісінші, сексенінші жылдарында қолдан  
құрап-сұрап, жамап-жасқап ойдан шығарылған Қожаберген «жырлары-
ның» жалғандығын әшкерелеуге жетіп жатыр деп ойлаймыз. Зерделі 
зерттеуші, турашыл тарихшы Мұхаң былай дейді: «Сонымен, Қазақ Ор-
дасы кезеңінде жасаған неше жүз, әлденеше мың төкпе ақын, толғамалы 
жыраудың ең соңғы жұрнағы – ұзақ заман, аумалы ғасырлар іріктеген он 
екі асқар тұлғаның бас-аяғын байыптадым. Он екі. Он төрт, он бес болуы 

мүмкін еді. Береке – көпте. Бірақ көбейте алмадым. Сенімім емес, дерек, 
тиянағым жетіспеді. Керей Қожаберген деген жырау болған. Алтынса-
рин Хрестоматиясында аты аталады, бір үзік толғауы жүр. Бірақ белгілі 
Бұқарды қайталайды. Мүмкін, ортақ сарын. Мүмкін, әуелде Қожабер-
генге тиесілі тіркестер. Алайда Бұқарға біржола кіріккен. Қожаберген  
атына қатысты басқа бір нұсқалар кейінгі кездің жамауының астында 
қалған. Аршып алу мүмкін емес. Сөйтіп, Қожабергенмен қоштастым»59.

Сонда өзі айтқандай: «неше жүз, әлденеше мың төкпе ақын, толғамалы 
жыраудың ең соңғы жұрнағына» дейін «сыпыра сілкіп, түбінен сүзу 
тәсілімен», біздіңше айтқанда, асқан ыждаһаттылықпен зерттеген май-
талман жазушы, кәсіби ғалым Мұхтар Мағауин таба алмаған Қожа- 
берген жырауды рулық санадан арыға көтеріле алмаған, шала сауат, 
ұраншыл «қожабергентанушылар» қайтіп таппақ?! Мұхтар Мағауин  
ағамыз Қожаберген жыраудың болғандығын, бірақ, шығармаларының 
кейінгіге жетпей қалғандығын – өзінің байыппен жасаған зерттеулері- 
нің қорытындысына сүйеніп айтып отыр емес пе? Алайда бұған құлақ  
асар, ғылыми деректерге негізделген дуалы пікірге тоқтар «қожабер-
гентанушылар» көрінбейді. Қайта олар, тіпті, одан әрі «тереңдеп»,  
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Бауыржан  
Момышұлы сияқты алыптардың аузына жалған сөз салып, халқымыз-
дың ардақты перзенттерінің аруағын қорлауда. Мәселен, «қожаберген-
танушыларға» сенер болсақ, Мәшһүр Жүсіп атамыз Қожаберген жы- 
рауға арнап «Даналар» деген жыр жазыпты-мыс: 

Өнерге құлаш ұрып бала жастан,
Тарихын бұл үш жүздің етіп дастан.
Баласы Толыбай сыншы Қожаберген,
Бой ұрған ерлік іске әуел бастан60.

Мәшһүр Жүсіп мұрасының бұл күнде он үш томы қолымызда. Осы- 
ның ішінде не жоқ дейсіз? Халқымыздың өткені мен өшкеніне  
байланысты талай сырлар осы он үш томдық мұрада тұнып тұр. Ел 
есінен, халық жадынан өшіп кеткен қаншама елеулі есімдермен осы  
томдар арқылы қайта қауыштық. Тек, Мәшһүр атаның бұл еңбектерінде 
«Даналар» өлеңі түгілі Қожаберген мен Сегіз сері деген бір ауыз сөз  
жоқ. Мұны Мәшһүрдің «Мес» жинағын толық зерттеген ғалымдар да  
растайды. Немесе Сұлтанмахмұт Торайғыров шығарды дейтін:

59 Мұхтар Мағауин. Мен (роман-эссе). – Алматы, 1998. – 344-б.
60 Социал Жұмабаев. Қожаберген жырау ( шығармалар жинағы). – Петропавл. – 162-б.
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Керейде Қожаберген, Сегіз өткен,
Қазақтың шежіресін жыр ғып шерткен.
Үш жүзге өлеңменен үндеу тастап,
Олар да бірлік үшін еңбек еткен61, –

«өлеңінің» де ақынның ешбір жинағында жоқтығы Сұлтанмахмұт 
шығармашылығымен етене таныс оқырманға мәлім. Оның үстіне мы-
нандай шалдыр-шатпақты Сұлтанмахмұт жазды дегенге кім сенеді? 
«Қожабергентанушылардың» тағы бір куәлікке тартатын адамы – 
халқымыздың қас батыры Бауыржан Момышұлы. Баукең бүй деген 
көрінеді: «Керей Қожаберген жыраудай бұрынғы-соңды өмір сүрген 
ақындарының бірде-біреуі қазақ жұрты жерінің көлемін, шекарасын 
айқындап берген емес. Ол кісінің «Елім-ай» жыры – әскери дастан! 
Бала кезімізде оны әншілердің аузынан талай естіп едім. Шіркін-ай, сол 
әскери дастан қайда бар екен?» Бұл күнде Бауыржан Момышұлының  
отыз томдық шығармалар жинағы жарық көргені белгілі. Бір кереметі, 
сол отыз томдықтың бірде-біріне Баукеңнің әлгі пікірі кірмей қалған. 
Б.Момышұлы шығармаларын зертеушілер де «Баукең ондай пікірді 
ешқай жерде айтқан да, жазған да емес», – деп зар қағады. «Қожа-
бергентанушылардың» осындай шексіз бейбастақтығы, түк қысылмас-
тан алаш ардақтыларының аузына еш жауапкершіліксіз, оп-оңай сөз  
сала салатыны жан түршіктіреді. Бұдан Қожаберген мен Сегіз сері бар 
бола қалмайды ғой.

Осы жерде оқырманның көңілінде дық қалдырмас үшін ағартушы, пе-
дагог Ыбырай Алтынсариннің Қожаберген жырау туралы мәліметін қаз-
қалпында бергенді жөн көрдік:

абылай хан

Керей Қожаберген жырауға Абылай: «Мені мақтап жыр айтшы», – 
деді. Қожаберген айтты: 

– Абылай, сен мен көргенде, тұрымтайдай ұл едің, Түркістанда жүр 
едің; Әбілмәмбет ағаңа қызметкер болған ұл едің; Үйсін Төле билердің 
түйесін баққан құл едің. Сен жиырмаға келгенде, ақ сұңқар құстай 
түледің. Алыстан тоят тіледің: ақтан болды күніңіз, арсы менен 
күрсіге, дау таласты үніңіз, енді сіздің бұл күнде, бір көшеге сыймайды 
азаткерде құлыңыз62.

61 Бұл да сонда – 161-б.
62 Ыбырай Алтынсарин. Кел, балалар, оқылық. – Алматы, 2006. – 69-б. 

Қазақтың жазба һәм ауыз әдебиетінің арғы-бергі тарихында Қожабер-
ген жырау туралы хатқа түсіп сақталып жеткен бір ауыз сөз, міне, осы 
ғана. Алайда, мұндағы Қожабергенге таңылған жыр жолдарының Бұқар 
жыраудың Абылайға айтқан атақты толғауынан үзінді екені көрініп тұр.

Айтпақшы, тарихта жырау емес, батыр Қожаберген бар. Ол он екі абақ 
керей Шұбарайғыр Қожаберген (1725–1794). Бұл Қожаберген жөнінде 
орыс пен қытай мұрағаттарында деректер жеткілікті. Соның бірсыпыра-
сын белгілі зерттеуші, ғалым Зарқын Тайшыбай өзінің «Қазақтың  
ханы – Абылай» атты екі томдық еңбегінде жариялаған болатын («Қазақ-
тың ханы – Абылай: Дәуірі, өмірі мен қызметі (ғылыми басылым). – Алма-
ты: «Ел-шежіре» ҚҚ, 2011).

Екі томдық еңбекте Қожаберген батыр туралы деректердің молдығы-
нан көз тұнады. Сондықтан олардың ішінен тек екі-үшеуін ғана екшеп 
алып бергенді жөн көріп отырмыз. 

1757 жылғы 30 қыркүйек
Железин бекінісінен түскен рапорт

... Қыркүйектің 30-күні Железин бекінісінен рапорт алдым. Ертістің 
қыр жағынан кімдікі екені белгісіз көп әскер қалың көш түрінде 
келіпті... Сол әскерден алты салт атты адам, екеуінің мылтығы бар, 
келіп шекарашыларымызға жолығыпты. Исет Мұратов деген татар 
арқылы Захарин сұрап білсе, олар былай депті: «Біз Абылай сұлтанның 
әскеріміз, басшымыз Қожаберген батыр. Бір мың түндікпен Ертісті 
жоғары бойлап, көшіп барамыз. Бұл жерде екі күн тұрамыз да, Осмо-
рыж (сегізінші) бекінісіне және одан әрі Құлсары батырдың әскеріне 
қосыламыз. Оның он мың әскері бар, Ертістің жоғарғы ағысында тұр».

омбы облыстық мемлекеттік мұрағаты. 1-қор, 1-тізбе, 58-іс 65, 65-
сыр. 66-пар.

қожаберген батыр – орыс тарихшысы Вельяминов-зернов қазақ 
тарихын зерттеу барысында кездескен құжаттарға сүйеніп, былай деп 
жазады: «... Абылай ханмен бірге Қытайға қарсы соғысқан қазақ көсемі 
Қожаберген 1757 жылдар шамасында Қытай үкіметіне бағынды. Осы 
Қожаберген 1750 жылы керей руын басқарды. Орынбордан табылған 
деректерге қарағанда 1752 жылы абақ-керейдің ел ағасы аталған 
Қожаберген осы болуға тиіс. Ол кезде Қожаберген Есіл өзенінің бойын-
да, өзге керейлерден шығысқа қарай қоныс тепкен»63. 

63 Вельяминов-Зернов И. «Исторические известия о киргиз-кайсаков за 1748-1765 годы 
Уфа. С.113-114. 
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Кіші керей руы – Орта жүздегі Керей, Уақ тайпаларының тари-
хын түсінбегендіктен, Уақ-керей және керей руларын шатастыру  
жиі кездеседі. Тәуке ханның тұсында, шашырап жүрген рулардың  
басы біріктіріліп, «уақ-керей руы» деген атаумен Арғын тайпасына 
қосылған бұл дербес ру Солтүстік Қазақстандағы Преснов бекінісінен 
батысқа қарай, Обаған-Тобыл төңірегін мекендеген. Кезінде орыс  
авторлары бұл ерекшеліктерді түсінбегендіктен, уақ-керейдің бір 
тармағын «кіші керей», – деп бөліп алған сияқты. 1755–56 жылдары  
осы кіші керейлер Қожаберген батырдың бастауымен шығыс 
Қазақстанға қарай көшіп Керей тайпасына қосылған, Тарбағатай,  
Алтай тауларын мекен еткен64. 

 1760 жылғы 19 мамыр
Орта жүздегі Құлсары батырға барып келген тыңшы Сафар 

Сәлиевтің айтқандарынан

Қазақтардың айтуынша, Орта жүз найман болысының көкжарлы 
руының Барақ батыры өз серіктерімен бірге өткен қыста бірнеше 
ұранхайлықтарды қазақ даласына әкелді. Олар Қытайға қарайтын 
ұлыстардан болса керек.

Қытай шекарасына жақын жерде Абылай хан бастаған екі мың, 
Қабанбай батыр бастаған екі мың, Қожаберген мен Қошқарбай ба-
тырлар бастаған екі мың, көкжарлы Барақ бастаған екі мың әскер 
тұр65. 

Сол сияқты Қожаберген батырға қатысты деректер Қытай мәліметте-
рінде де молынан ұшырасады. Соның бірін назарларыңызға ұсынамыз. 

1761 жылғы 17 наурыз
Қытаймен жылқы айырбасы туралы

Сауда жасауға екі топ қазақ келді. Құралбай қатарлы 13 қазақ 
Қожабергенге қатысты екен. Өздері мінген және жүк артқан 
көліктерін қосқанда тоқсаннан астам жылқы әкеліпті. Ал Матан 

64 «Қазақтың ханы – Абылай: Дәуірі, өмірі мен қызметі: ғылыми басылым. – Алматы: 
«Ел-шежіре» ҚҚ, 2011. 1-том, 134-б. 
65 «Қазақтың ханы – Абылай: Дәуірі, өмірі мен қызметі: ғылыми басылым. – Алматы: 
«Ел-шежіре» ҚҚ, 2011. 2-том, 92-б. 

қатарлы 90-нан астам қазақ Абылайға қарасты екен, олар 700-ден 
астам жылқы әкеліпті. Оларды әрі қарай, Үрімжіге Вешең бастап 
әкетті66. 

Міне, осы деректерге қарап, қазақ тарихында Көшебе Керей Қожа-
берген жырау (1663–1763) емес, Абақ Керей Шұбарайғыр Қожабергеннің 
(1725–1795) болғандығына және оның ХVІІІ ғасырдың 50-жылдарынан 
бастап қана, тарих сахнасына шыққандығына көзіміз жетеді. Бұл арада 
«Жоқ, бұл айтып отырғандарың Көшебе Керей Қожаберген жырау ғой» 
деп дау айтқан, тіпті, орынсыз болар, себебі 1760–1761 жылдары 97– 
98 жасқа келген Қожаберген жырау атқа мініп қол бастап, Қытаймен 
саудаға жүре алмаса керек-ті.

Қожаберген мен Сегіз сері «феноменінің» ұзын-ырғасы осындай. 
Арамза ғалымдар арқылы ғылыми айналымға кіріп кеткен, аңқау елдің  
санасына да шым-шымдап орныға бастаған «ұлы» өтірікті шама-
шарқымызша әшкереледік, ақ адал пікірлерімізді айттық. Сондай-ақ, 
бұлармен қоса, қазақ музыкасының тарихына Қаратай Биғожин «сүйреп 
кіргізген» Салғара Жанкісіұлы, Сейітжан сал Көрпешұлы, Мұстафа 
Сегізсеріұлы шығармашылығының да шылғи өтіріктен құралғанын айта 
кеткіміз келеді. Мәселен, қазақ музыка тарихында Салғара Жанкісіұлы 
деген композитор ешқашан болған емес. Салғара шығарыпты деп 
жүрген «Жиырма бес» – ежелден халық әні. Тіпті, бұл әннің әу бастағы 
шығарушысы әйел адам болған деген тұжырымға келгендейміз? Бұлай 
деуімізге «Жиырма бестің» сөздері себеп. Мәселен:

Беріп кет сақинаңды мыс та болса,
Жүрейік күліп-ойнап қыс та болса.
Шеш тағы етігіңді, байпақшаң кел,
Көрейін өз сорымнан ұстап алса.

Бұлай деп сүйгеніне тек әйел заты ғана айта алса керек. Өйткені жігіт 
қызға «Шеш тағы етігіңді, байпақшаң кел» деп еш уақытта айтпай-
ды. Ешқандай қыз жігітке етігін шешіп байпақшаң өзі бармайды, қайта  
ұсталып қалмас үшін басқан ізін білдірмеуге тырысып, байпақшаң, 
тырнағын жымған жолбарысша, еппен басып бозбала барады қыздың 
қойнына. Міне, осы дәйектің өзі «Жиырма бесті» әуелде әйел адам 

66 «Қазақтың ханы – Абылай»: Дәуірі, өмірі мен қызметі: ғылыми басылым. – Алматы: 
«Ел-шежіре» ҚҚ, 2011. 2-том, 141-б.
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шығарған деген пікірімізге дәлелді айғақ дер едік. Әрине, кейін арада  
талай заман өтті. Уақыт өте келе, әнді шығарған өнерпаз әйелдің 
аты ұмтылды да, туынды «халық әніне» айналып кете барды. Кейін, 
Жарылғапберді, Қали Байжанов сияқты ұлы әншілер бұл әнді сан 
түрлендірді. Әннің «киноға сұранып тұрғанын» нәзік, сыршыл жүрегімен 
сезе қойған Шәкен Аймановтай кинорежиссер ағамыз «Жиырма бес-
ке» жаңа сөз жаздырып, «Атаманның ақыры» кинофильміне пайдалан-
ды. Осындай толып жатқан факторлардың әсерінен бірте-бірте әйелдік 
табиғатынан ажыраған туынды келе-келе нағыз ер дауысты әншілер сал 
сағынышпен күңіренте салатын осы күнгі айтылып жүрген «Жиырма  
бес» болды да шықты. Осы орайда «Елім-айдың» да әу бастағы шыға-
рушысы әйел болған-ау деп топшылаймыз. Шынтуайтына келгенде, 
«Елім-айды» ән дегеннен гөрі зар деген дұрысырақ. Өйткені «Елім-ай- 
дың» табиғаты таза зарға, жоқтауға тұнып тұр. Кәдімгі шабындыға 
ұшыраған, босқын елді жоқтаған шерлі ананың зары екені сезіледі. 
Әсіресе, ән сөзінің әр екі жолы сайын «Елім-айлап» қайталанып отыра-
тын зарлы қайырмасы әйел табиғатына «құйып қойғандай». Бұлай зарлау  
еркек болмысына үйлеспесе керек. Осы уақытқа дейін «Елім-ай» әнін 
айтқан ер әнші көрмегеніміз сондықтан да шығар.

Бір таңғаларлығы – кәсіби сахналардан да күні бүгінге дейін аталмыш 
әнді тек әйел әншілердің орындауында ғана естіп келеміз. Егер, шыны-
мен-ақ шығарма Қожаберген жыраудыкі болса, «еркек негізді» әнді ер  
дауысты әншілер де зарлап салмас па еді. Алайда, осы уақытқа дейін 
бұл әнді бірде-бір ер әнші айтқан емес. Осыған қарағанда, «Елім-айдың»  
әйел зары екенін ер әншілер еркектік түйсікпен сезетін тәрізді. Әйтеуір 
қазақ ән өнерінің тарихында «Елім-айды» айтқан еркек әнші жоқ.  
Осының өзі аталмыш зардың ілкіден әйелдікі екеніне айғақ болып 
тұрғандай.

Хош, сонымен, фольклор жинаушы Қаратай Биғожин «негізін салған» 
Қожаберген жырау мен Сегіз сері Баһрамұлы «шығармаларының» 
жалғандығын оқырманға жеткізе әшкерелегендейміз. Десек те, «қожа-
бергентанушылардың» қолында Сегіз серіге «қарсы шығушыларды»  
тыпыр еткізбеуге жарайтын «айқайлаған айғақтар» әлі де жетіп артыла-
тын көрінеді. Соның бірі – Сегіз серінің ғұлама ғалым Қаныш Сәтбаев- 
тың әкесі Имантай туғанда бата беруі. Әлі күнге дейін «сегізсерітану-
шылар» осы бір «батаны» Сегіз серінің тарихи тұлға екендігіне 
дәлелді «көзір» ретінде пайдаланудан бас тартар емес. Ал, бұл «бата», 
керісінше, Сегіз сері туралы қалың өтіріктердің ара жігін аршуға қызмет  
еткен алғашқы дәйектердің бірі болғанын айтқым келеді. 

Бала кезімізде үлкендердің қолына талай су құйдық, сонда ақсақал-
дар бата беруші еді. Сол баталардың дені «Тең құрбыңның алды бол», 
«Мұғалім бол», «Өркенің өссін» дегендей қысқа да, нұсқа болып  
келетін. Бұдан сәл ұзақтау келетін «Асың, асың, асыңа, Береке берсін 
басыңа...» болып басталатын дастарқан батасы да екі-үш ауыз лебізден 
әріге ұзамай, «әумин» делініп, қайырылатын. Содан бері халық аузынан 
жиналып хатқа түскен жүздеген баталармен таныстық. Осы баталардың 
барлығы ары кеткенде бес алты ауыздан аспайды. Ұзақтау, шұбыртпалы 
ұйқаспен келетін он шумақтан асатын баталар аса сирек болады. Ал,  
Сегіз серінің Имантайға берген батасының ұзақтығы өз алдына, осын- 
дағы аты аталатын ел жақсыларының санының өзі 80 адамнан асып 
жығылады. Бір қызығы, 80-нен аса ел жақсыларының атын атай келе,  
Сегіз сері Имантайға сен осылардың барлығындай бол деп бата тілейді. 
Осыншама 41 шумақтан тұратын, ұзақтығы кішігірім дастанға бергісіз, 
ұзын сонар батаны қолын жайып кім тыңдап отырады? Сексен түрлі 
тұлғаға ұқсаған бала болашақта кім болмақ? Ақылға сыймайтын, қисын-
сыз «бата». Сөйтсек, бұл «батаны» да ел арасынан «тауып әкеліп»  
Шамшиябану Қанышқызына беріп жүрген тағы да сол Қаратай Биғожин  
болып шықты. Бұған Шамшиябану Сәтбаеваның «Сәулелі әулет» кіта-
бымен танысқанымызда көзіміз анық жетті.

«Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің» дегендей, қызықтың 
көкесін 2003 жылы Сегіз серінің екі томдық таңдамалы шығармалары 
жарыққа шыққанда көрдік67. Осы қос томдықта не жоқ дейсіз ғой? Сегіз 
сері «шығарған» әндер мен дастандарға, толғаулар мен жырларға және 
оған арналған мадақ өлеңдерге толы екі томдық бұл жинақ, айтары жоқ, 
сірескен-ақ кітап болып шығыпты. Сонау заманда атағы алысқа кеткен, 
бұл заманда да есімдері есті қазаққа тегіс мәшһүр Біржан сал мен Ақан 
сері, Жаяу Мұсалардың, осы күнге дейін әр жылдары басылып шыққан 
қалыңдығы пышақ сыртынан сәл-ақ асатын шығармалар жинағы – мына 
қос томдықпен салыстырғанда, тіпті, қораш көрінері анық. Десек те, бұл 
кітап та сол баяғыдай – «ақсақты тыңдай, өтірікті судай» қылғандығымен 
«менмұндалайды». 

Енді осы кітаптардағы өрескел өтіріктерді бір шола кетейік. Әуелі 
жоқтаулар жөнінде бірер сөз. Аталмыш жинақтың екінші томында Сегіз 
серінің бірнеше «Жоқтаулары» берілген. Атап айтқанда, «Ардақты туған 

67 Сегіз сері (Мұхамед-Қанафия) Баһрамұлы. Таңдамалы шығармалары. – Петропавл, 
2003.
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Көтекем» деп келетін Көтібар батырға арнаған жоқтауы, сондай-ақ, Иса-
тай мен Махамбетке, Ғайни қызға арналған жоқтаулары осы томнан ойып 
тұрып орын алыпты. Ал, аталмыш жинақтың бірінші томында Уақ Елем-
бай Ерменұлы деген ақынның Сегіз серінің өзі өлгенде шығарған жоқ- 
тауы беріліпті. Ер-азаматтар топырақты өлімде ешқашан жоқтау  
айтпайды, қаралы үйге тек «ой, бауырымдап», ат қойып келуімен  
қайғыны бөліскенін білдіреді, дауыс салып жоқтау айту – ол ежелден 
әйелдер дәргейіндегі дүние. Десек те, халқымыздың сан ғасырлар бойы 
қалыптасқан қағидалы рәсімдерін мойындамайтын болса керек, Сегіз 
сері еркек басымен аңырап жоқтау айтады. Дұрысы, «сегізтанушылар» 
айтқызып қойған. Әрине, ақылға сыймайтын дүние. Сайып келгенде, 
бұл жоқтаулардың дәстүрлі жоқтау үлгісінен мүлде алшақтығы бірден 
байқалады. Сірә, бұл жоқтаулар да Сегіз серінің басқа «шығармалары» 
сияқты, өткен ғасырдың жетпісінші, сексенінші жылдары «дүниеге  
келсе» керек. Сондықтан ойдан шығарылған өлең-сымақтарға сөз 
шығындап әуре болып жатпай, бірден жинақтағы Сегіз серіге телінген 
әндерге келейік. Аталған жинақтың бірінші томында Сегіз серінің 43 әні 
беріліпті. Жалпы, «композитордың» 75 әні бар көрінеді. «Сегізтанушылар» 
бұл деректі Жаманқұл Досжанұлы деген ақынның мына «жоқтауынан» 
алған сияқты:

...Қырық хиссасын Сегіздің,
Өзім жұртқа тараттым.
Жырларынан нәр алып,
Бас пайдама жараттым. 

Жетпіс бес әнін Сегіздің,
Айтып жүрдім әр елде.
Елу бес күйін батырдың,
Тартып бердім әр елде68.

 
Мейлі, қос атпен қуып айдасаң да осы әндердің бірде-біреуі Сегіз 

серінің ауылына бармайды. Өйткені, бұлардың көбі – әлдеқашан халық 
әні болып келе жатқан дүниелер. Біразы, кәдімгі авторлық туындылар. 
Атап айтсақ, «Мақпал» – Ақан серінің, «Гауһар тас» – Жарылғапбердінің, 

68 Сегіз сері (Мұхамед-Қанафия) Баһрамұлы. Таңдамалы шығармалары. – Петропавл, 
2003. 2-том, 215–216-б. 

«Тік шырқау» – Кененнің, «Ақ бидай» деп атын өзгертіп жіберген  
«Сары бидай» әні – Сәдіқожа Мошанұлының шығармасы екендігі белгілі. 
Аталған әндердің шығу тарихын құрастыруға «сегізтанушылардың» 
біраз еңбектенгендіктері сезіледі. Мәселен, «Сары бидай» туралы мынан-
дай өтірік ойлап табылыпты: «Жар таңдау жолында сәтсіздікке ұшырай  
берген Сегіз сері Кіші жүз елінен оралған соң, бір үлкен тойда Ырыс- 
бике деген қызбен танысады. Ырысбикенің әкесі Елғұн Бағаналы Най-
ман елінен мал қыстату үшін келген екен. Ырысбикеге көңілі кеткен  
Сегіз сері өзіне жар болуға лайықты деп санап, өз көңілін жұмбақтай 
білдіріп «Ақбидай» деп айтқан екен. Қазір «Ақбидай» әні өзгеріске  
ұшырап «Сары бидай» аталып жүр»69.

Сөйткен «Ақбидайдың» сөзі төмендегідей:

Мекенің ну орманның етегінде,
Ауылыңа ерте шықсам жетемін бе?
Жолығып тамағыңнан бір иіскетсең,
Бөгелмей қотаныңнан кетемін бе?

Қайырмасы: 
Аулың маңы топ қайың,
Думан болмас әрдайым. 
Есіме, сәулем, сен түссең,
Қобыз тартып жырлайын.
Сағынып ем бір кезде,
Жерімнің ақ бидайын. 

Бұлт арылмай тұрса да бастан, шіркін,
Сенсіз өмір секілді жалған, шіркін.
Ат терлетіп әдейі келгенімде,
Ақ маралдай ойнақтап жүрсең, шіркін!

Ал, мынау Сәдіқожа Мошанұлының «Сары бидайы»:

Біздің ауыл Кетпеннің етегінде,
Ерте шықсам аулыңа жетемін бе?
Сары бидай, сағындым, қалқам, ауылыңды-ай.
Ақ тамақтан емінтіп бір иіскесем,
Айналсоқтап қасыңнан кетемін бе?
Сары бидай,
Сағындым, қалқа, ауылыңды-ай.

69 Сонда, 215–216-б. 
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Есіктің алды тал-қайың,
Басыңда тұрмас жаз дәйім.
Қалқатай еске түскенде,
Сағынып сонда
Сары бидай әнін салғаным.

Қойды басым арылмай бұлттан бір күн,
Сенсіз жалған секілді өмір, шіркін
Сары бидай,
Сағындым, қалқа, ауылыңды-ай.

Ат терлетіп алыстан барғанымда,
Ақ маралдай керіліп шықсаң, шіркін!

Бұл дегеніңіз өткен ғасырда ғана дүниеден өткен Сәдіқожаның (1917–
1946) шығу тарихы белгілі «Сары бидай» әніне жасалған қиянат емей, не-
мене. Осындай қиянат көргендердің қатарында еліміздің батыс өлкесінің 
әндері: «Шашбаулым», «Ақ ерке», «Жылыой», сондай-ақ Кененнің «Тік 
шырқау» әні бар.

Зорлықшылар осы бетте еш қымсынбастан Мұстафа Бүркітбайұлы-
ның (1853–1880) «Бүркітбай» әніне ауыз салады. Ол аздай, оған да 
«әдемі тарих» ойлап табады: «Ақбет», «Қыз келбеті», «Ойлан, Ақбет», 
«Қош бол, Ақбет» әндерін Сегіз сері Баянауыл өңіріне барғанда Ақбет 
сұлу Бүркітбайқызымен танысып, соған арнап шығарыпты. Ақбет әнінің  
мәтіні өзгеріске ұшырап, осы күні «Бүркітбай» әні деп бұрмаланып  
айтылып жүр. Сегіз серінің «Қайран жастық», «Назқоңыр», «Ақбет», 
«Қыз келбеті», «Ойлан, Ақбет», «Қош бол, Ақбет» әндерінің шығу  
тарихын, мәтіндерін Павлодар облысының Лебяжье ауданындағы 
Шарбақты ауылында кездесіп, Темірғали деген ән орындаушыдан, 
Павлодардағы Түсіпбай қариядан ағарту ісінің үздігі Елеуке Қалданов  
1940 жылы жазып алыпты»70. Өй, дөйт де! Қиыстырып айпаған соң  
өтірікке де обал-ау осы. Расында да, атақты композитор Мұстафа 
Бүркітбайұлы, оның апасы Ақбет сұлу – екеуі де қазіргі Павлодар об-
лысы Баянауыл ауданында туып-өскен адамдар. Десек те, Сегіз серінің 
1854 жылы өмірден өтіп кеткенін, ал, Мұстафа Бүркітбайұлының бұл 
уақытта жаңа ғана дүние есігін ашып жатқанын қайда қоямыз. Кезінде 
осы өтірігінің ізін жасыру үшін Қ.Биғожиннің Мұстафа Бүркітбайұлын 

70 Сегіз сері (Мұхамед-Қанафия) Баһрамұлы. Таңдамалы шығармалары. 1-том. – Петро-
павл, 2003. 313–314-б. 

1806 жылы «туғызып», 1833 жылы «өлтіргенін», бұған кәдімгідей сеніп 
қалған зерттеуші Жәнібек Кәрменовтің өзінің «Халық әндері мен халық 
композиторларының әндері» атты кітабына бұл деректі еш тексерместен 
(әлде Қ.Биғожиннің қатты қолқалауымен) кіргізіп жібергенін білеміз. 
Жәнібек ағамыз былай дейді: «Әнші, зерттеуші Мұстафа (1806–1833) 
Омбыдағы офицер мектебінде Сегіз серімен бірге оқыған. Ереймен тауға 
жазғы демалысқа барып, руы Қанжығалы Қасқара деген қайнағасымен 
күресіп, мертігіп 27 жасында қайтыс болды»71. Сегіз сері Баһрамұлын 
тарихи тұлғаға айналдыру жолында «сегізтанушылар» кісі өлтіруден 
тайынбайтындай. Шынында да, 1853–1854 жылдар шамасында туған 
адамды, шімірікпей 1833 жылы «өлтіре салу» сұмдық емес пе? Бұл 
қадамға «сегізтанушылар» Сегіз серіні Мұстафамен «курстас» қылу үшін 
барғандығы сезіледі. Арғы жағы белгілі: Мұстафа мен Сегіз сері жазда 
Омбыдан Баянауылға «каникулға» келеді. Сол жолғы сапарында Сегіз 
сері Мұстафаның апасы Ақбет сұлумен танысады. Мұның соңы Сегіз 
серінің «жүрегін жарып» шыққан: «Ақбет», «Қыз келбеті», «Ойлан, 
Ақбет», «Қош бол, Ақбет» әндеріне ұласады. Әдемі, жұп-жұмыр әфсана 
ойлап тапқандары үшін «сегізтанушыларды» құттықтап қоюға болар еді. 
Өкінішке қарай, Мәшһүр Жүсіптің мына жазғандары әдемі әфсананының 
тас-талқанын шығарғаны. Сол заманның куәгері Мәшһүр Жүсіп былай 
дейді: «Мұстафаның туып-өскен жері – Сарыарқа: Баянаула тауы. Туған 
жылы – көрген, замандас болған адамдардың айтуы бойынша – 1850 
жылдардың шамасы. Қайтыс болған жылы – 1880 жылдардың шамасы. 
Мұстафаның дене құрылысы – орта бойлы, ақ құба, ат жақты, келбетті, 
қияпатты адам болған. Мұстафаның әкесі Бүркітбай орташа дәулетті 
адам болған. Мұстафа жасынан өткір, зерек, зейін-пікірлі, ақыл-ойлы 
болып туады. Он-он бес жасынан-ақ өлең жазып, өлең айтып, домбыра 
тартып ән салатын болған. Ақбет деген апасы мен екеуі қосылып, дом-
бырамен ән салғанда, заманында көрген, естіген адамдардың аузының 
суын ағызып, таңырқатып, таңдатқан.

...Мұстафаның өз әкесі Бүркітбай мен Хұсайын Боштайбаласы 
екеуі елді қақ бөліп, партия жасап, болыстыққа таласып, осы сайла-
уда Мұстафа оязной начальникке переводчик болып, Мұстафаның да 
көмегі тиіп, әкесі Бүркітбай болыс болып шығады. Әкесі болыс болды, 
істеген іс орынға келді. Өзі би, өзі болыс, өзі төре, өзі орысша-қазақша 

71 Халық әндері мен халық композиторларының әндері. Антология. – Алматы, 1990. – 
239-б.
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екі жұрттың тілін біліп, аузы, бақыты әрі болса, бір оязға, бері болса, 
бір дуанға жеткен соң, көңілі өсіп-тасып, сайлаудың тақау арты ғана, 
қымыз ішіп, қызып отырып, болыстықтың қуаныш мерекесінің үстінде 
өзінің қайынағасы Тасқара деген балуанмен тіленіп: «Күресемін!» – деп 
болмайды.

Тасқара:
– Қой, күреспейік, – деп үш рет қайырады, болмапты:
– Бүгін әкем Бүркітбай болса да қурайша лақтырамын! – деп, тіленіп, 

болмаған соң, Тасқара амалсыз күреседі. «Алысқанда атаңды жық, аясаң 
қоя бер!» – деген бар емес пе? Шарт-шұрт айқаса, ұстаса кеткенде, 
Тасқара шалып алып, көтеріп тастап жібергенде, Мұстафа сылқ ете 
түседі. Көп кешікпей, жан береді. Көргендер: «Жұлыны үзіліп кетіпті» – 
деген. Артынан бір жылға жетпей әкесі Бүркітбай өледі.

Аңдып жүрген Хұсайын Боштаев сайлауды бекітбей, қайта қуып, 
Бүркітбайдың төрт биін паназор қылып, түсіртіп, келер жылына 
жеткізбей, күл-талқан, ойран-ботқасын шығарып, Хұсайын болыс болып 
шығады. 

Мұстафа мен Бүркітбай өлген соң, қалған мал-дәулет судай ағып, 
ағасы Омар болыстық былай тұрсын, ауылнай да бола алмады, ауылына 
да ие бола алмады. Омар ақырында апиынқор, ішкіш болып, ажалы апи-
ыннан өлді. Мұстафадан – өзіне тартқан бала қалмады»72. 

Мәшһүр атамыз Мұстафаның қайғылы жағдайда аяқталған өмірін 
осылайша хатқа түсірген. Осындағы аттары аталған адамдардың түгелі  
тарихта болған адамдар. Солардың бірі – Құсайын Боштайұлы (1832- 
1905) ХХ ғасырдың басында қайтыс болған көрінеді. Ал оның немересі 
Мұқыш Жұпарұлы Боштайды (1884-1921) 1918 жылдары Алашорда 
қайрат-керлерінің арасынан көреміз. Осы деректердің өзі Сегіз сері мен  
Мұстафа Бүркітбайұлы арасының жер мен көктей алыс екенін көрсетеді. 
Бірақ, өз өтіріктеріне имандай сенетін, оған сенуден еш қысылмайтын  
әрі шаршамайтын «сегізсерітанушыларға» мұны қалай ұқтырарсың?!

«Сегізсерітанушылар» ойдан шығарған өтіріктерін әдемілеп бүрке-
мелеу үшін оңды-солды сілтеме жасап отыруды әсте ұмытпайды. Алайда, 
ол сілтемелердің түпнұсқасын сіз ешқандай мұрағаттан, әдебиеттерден 
таба алмайсыз. Сілтеме жасалғандардың көбісі аты ешкімге беймәлім 
ақындар, әншілер; әлдебір алыс елді-мекендерде тұратын, заманында 
баспасөз беттеріне есімдері бір мәрте болса да түспеген кілең бір ақпа-
төкпе жазармандар болып келеді. Десек те, «сегізтанушылар» қазақ өнері 

72 Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Шығармалары. Көптомдық. 13 том. – Павлодар, 2003. – 201–
203-б.  

мен мәдениетінде аты бар, орны бар ірі тұлғаларға да жүгінуді естен 
шығармайды. Мәселен, баяғыдан халық әні болып келе жатқан «Әйкен-
ай» әнін Сегіз серінікі деп дәлелдеген соң, көрсеткен сілтемесін қарайық:

«Жаяу Мұса «Ер Сегіз» атты өлеңінде:
«Сегізде толып жатыр тамаша әндер,
«Әйкен-ай», «Жылыой», «Қарғаш», «Бес қарагер»,
«Шолпан қыз», «Ғайни» менен «Бозқараған»,
Бәрі де ол шығарған ғажап әндер», – 

деп жазған болатын» (Халық әндері мен халық композиторларының  
әндері. Құрастырған Жәнібек Кәрменов. – Алматы. 1 том)73. 

Мұндай өлең-сымақтың Жәнібек ағамыз құрастырған жинақта атымен 
жоқтығын былай қойғанда, осындай қойыртпақты Жаяу Мұса шығарды 
дегенге кім сенеді, қадірлі оқырман. Бұл дегеніңіз – Жаяу Мұсаны, оны-
мен бірге Жәнібек ағамызды қорлау ғой. Алайда, бұған ыңғайсыздана 
қоятын «сегізсерітанушылар» көрінбейді, қайта жыл сайын қиянатта- 
рына қияпат қоса түсуде. 

«Қанатталды» тарихынан басталып, Сегіз сері мен Қожаберген 
жыраудың жалған шығармашылығын әшкерелеуге ұласқан әңгіме желісі 
тым ұзап бара жатқандай. Сондықтан осы арадан қайырғанымыз жөн 
сияқты. Бірақ, біздің бұл тараудағы басты нысанамыз – «Қанатталды» еді 
ғой. Сондықтан «Қанатталдымен» түйіндесек дейміз. 

Сонымен, «Қанатталдыны» Жүсіпбек Рабиғадан үйренді, Рабиға – 
ағасы Қосымжан Бабақовтан, Қосымжан болса, әннің шығарушысы –  
Сәтмағанбеттің өзінен алды дедік әңгіменің басында. Осымен бәрі ор-
нына келді, ән Сәтмағанбеттікі деп түйіндеуге болар еді. Бірақ, әу бас-
тан әннің сөздеріне деген көңілімізде күмәннің болуы – әлі де болса, 
«Қанатталды» табиғатына тереңірек үңіле түсуге итермелеп, байыз тап-
тырмады. Өйткені «Әндердің ұлы атасы Қанатталды» деп өлең құрау 
Сәтмағанбет заманымен үйлеспейді. Қазақта «Әндердің» – деп сөйлеу 
большевиктік билік орнаған отызыншы жылдардан бері басталады. 
Сөйтіп жүргенде, Қарағанды қаласында Қосымжан Бабақовтың бала-
сы Мұхамедия ақсақалмен жолығудың сәті түсті. Мұхаңның мамандығы 
суретші. Десек те, сөйлегенде тап бір өнертанушы дерсің. Иса Байзақов, 
Қали Байжановтай ұлыларды, әкесінің замандастарын тегіс көрген. 
Бізге беймәлім Сәтмағанбет, Рабиғаның әкесі Есімжан әншінің хикаялы  
өлімін түгел біледі. Айтары жоқ, көп әңгіме жазып алдық. Әңгіме ай-

73 Сегіз сері (Мұхамед-Қанафия) Баһрамұлы. Таңдамалы шығармалары. 1-том. – Петро-
павл, 2003. 311–312-б.
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тып отырып, арасында жылап алушы еді жарықтық. Ақсақалмен бір- 
неше кездестік. Ылғи жүдеп жүреді. Күн көрсетпейтін орыс кемпірі бар. 
Бір күні көшеде кездейсоқ ұшырастық. Іңір қараңғылығы кіре бастаған 
алагеуім шақ еді. Кемсеңдеп жылап қоя берді. Орыс кемпірі үйінен қуып 
шығыпты. Өмір бойғы салған картиналарын бұл жоқта қоқысқа лақ- 
тырып, өртеп жіберген. Орыстанып кеткен жалғыз ұл Мәскеу асып, сол 
жақта үйленіп, біржола қалып қойған. Шалдың қайғысы тым ауыр еді. 
Сол түні күздің қара суығында бүрсеңдеп, бір замандасының үйіне қонуға 
кетіп бара жатты. Кейін Қарағандының қарттар үйінен қоныс теуіпті. 
Бертінде сонда қайтыс болды деп естідім. Иманды болғыр, сол кісі осы 
«Қанатталды» жайында былай деп еді: «Мұны әкем ақ қашып, қызыл қуған 
заманның әні деуші еді. Шығаруын Сәтмағанбет шығарған. Бірақ бертін 
келе әні де, сөзі де тым өзгеріп кетті. Әсіресе, сөзі көп жұлмаланған».  
Содан кейін: «Әкем былай айтушы еді», – деп «Қанатталдының» мүлде 
тосын сөздерін жазғызды:

Ғашықтық – бір ыстық күн желі тымық,
Басына түскен жанның көңілі сынық.
Қаратпас бай-жарлының шамасына,
Адамды желіктірсе жігітшілік.

Бұрынғы қолдағы істің бәрі қалды,
Біртіндеп төл мінезді заман азды.
Асылзат шаһибаздар шабыт таппай,
Шөлге ұшып, сайын далада қанат талды.

Осы кітапты жазу барысында Хабиба әжейден «Қанатталды» жа-
йында сыр тарттым. Ол кісі әннің сөзін өзгерткен Орынбек Беков, алай-
да, Орынбек өзгерткен сөздер де біреулерге ұнамай, Қанабек Байсейітов  
біраз жерлерін өңдеді деді. Алғашқыда Орынбек Беков нұсқасы былай 
болғанға ұқсайды:

Тау қалғып тамылжыған шілде күні,
Ызыңдап шыбын-шіркей шықпайды үні.
Жалғыз-ақ сорғалаған бұлбұл күйі,
Дауыстан естілгендей өмір жыры.

– Кейінірек, «Ызыңдап шыбын-шіркей шықпайды үні» деген жолдағы 
«шыбын-шіркей» сөзі: «кедей-кепшік» мағынасында ұғынылып, біраз 
сынға ұшырады, – дейді Хабиба Елебекова. – Көп ұзамай сыннан тез 
қорытынды шығарылып, әннің қазіргі айтылып жүрген мына нұсқасы  
жазылды:

Гүл бақша көңілде бір әсем әнді,
Тілейтін бұлбұл едім сайрағанды.
Ән шырқап, бой жаза алмай, шалқыта алмай,
Қалықтап қайран дүние Қанатталды.

Осындағы: «Гүл бақша көңілде бір әсем әнді» деп басталатын шумақты 
Қанабек қосты, – дейді Хабиба әжей. Алайда, Қанабек Байсейітов өзінің 
«Құштар көңіл» атты естелік кітабында бұл турасында ештеңе жазбай 
кеткен. Осыған қарағанда, «Қанатталдының» байырғы сөздерін жаңа за-
ман талабына лайықтап қайта жазған Орынбек Бековтың өзі ме дейміз. 
Өйткені бұл кез Рабиға Есімжанованың Орынбек Бековпен тұрмыс 
құрған жылдарымен сәйкес келеді (О.Беков екі баласымен әйелін тастап, 
Р.Есімжанованы алған). Ал, «Қанатталдыны» Алматыға алғаш алып кел-
ген Рабиға Есімжанова болғандығына Хабиба әжеміз айтып та, жазып та 
куәлік беріп отыр. 

Бұдан шығатын қорытынды: «Қанатталды» ешқандай да Сейітжан 
салдың әні емес, ол – Мұхамедия Қосымжанов айтқандай «ақ қашып  
қызыл қуған», яғни Қазан төңкерісі жылдарындағы аласапыранда дүниеге 
келген туынды. Ал, соңғы жылдары (1990 жылдан бастап) «Қанаттал- 
дыны» шығарған композитор ретінде аты аталып келе жатқан Сейітжан 
сал есімі қазақ музыка тарихында мүлде кезікпейді. Жалғыз-ақ 
Қ.Биғожиннің жазбалары арқылы ғана баспасөз беттеріне шыққан, сол 
бойынша Ж.Кәрменов құрастырған антологияға кірген Сейітжан салды 
фольклор жинаушының өз ойынан шығарған жасанды өнерпаздарының 
бірі екендігіне, осы күнге шейін хатқа түскен қазақтың арғы-бергі өнер 
тарихын мұқият саралай келе, көзіміз анық жетіп отырған жайы бар. 

Сөзіміздің соңында Қожаберген жырау мен Сегіз сері жөнінде 
нақты түйген пікірімізді де айта кетпекшіміз. Жоғарыдағы Ыбырай 
Алтынсариннің бір ауыз дерегіне қарағанда, керей Қожаберген жырау – 
тарихта болған адам. Десек те, ол – Бұқар жырау мен Бөгенбай батырға 
ұстаз болатындай аса ірі қайраткер тұлға емес. Қожаберген жыраудың  
1710 жылға дейін, 27 жыл бойы қазақ, ноғай, қарақалпақ қолына бас  
сардар болғаны да, әз Тәукеге «Жеті жарғыны» ақ былғарыға жазып 
бергені де, «Елім-ай», «Баба тілі», Ата тек» дастандарын шығарғаны да  
сол қалпынша өтірік. Бұл турасында қазақ, орыс, қытай мұрағаттарында 
жылт еткен дерек жоқ. Ел аузында да Ы.Алтынсариннің «Абылай хан»  
жазбасынан басқа еш мәлімет сақталмаған. Осы себепті, «дауылпаз 
бабаны» жылы жауып қоюға, жазушы Мұхтар Мағауин айтқандай, 
«Қожабергенмен қоштасуға» мәжбүрміз. 
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Өз кезегінде Сегіз серінің де Қожабергеннің кебін кимеске амалы 
қалмай тұр. Өйткені, тағы да қайталап айтамыз: қазақ музыка тарихын-
да Сегіз сері Баһрамұлы деген композитор атымен жоқ. Бірақ, өмірде 
Мұхамед-Қанафия Баһрамұлы деген кісі болмаған деп айта алмаймыз. 
Болған. Алайда, ол да Біржан сал, Ақан сері, Жаяу Мұсаға ұстаз бола- 
тындай «Атасы серілердің Сегіз сері» дәрежесінде емес, ауыл арасының 
тәуір өнерпазы деңгейіндегі азамат болған деген пікірдеміз.

Кейін, яғни 1974 жылдан бастап, фольклор жинаушы Каратай Биғожин 
белгілі себептермен, Сыр бойында өмір сүрген алты ата әлімнің бір 
бұтағы – төртқара руының өнерпазы (кей деректерде таз руының) Сегіз 
серіні осы Көшебе керей Мұхамед-Қанафия Баһрамұлына айналдыра  
бастайды. Сыр бойының Сегіз серісін қызылжарлық Мұхамед-Қанафияға 
«көшіру» үрдісі, сондай-ақ, аталған «композиторға» көптеген халық және 
халық композиторларының белгілі әндерін белінен басып алып беру 
науқаны – 2000-ыншы жылдардың бас кезінде толық аяқталды десе де 
болады. Оның аяғы сол жылдардан бастап, күні бүгінге дейін жалғасын 
тауып келе жатқан «Атасы серілердің Сегіз сері» атты насихат науқанға 
ұласады. Анықтай айтқанда, БАҚ арқылы республикалық деңгейде жар-
намалау шаралары жүзеге асырылады. Нәтижесі белгілі, айналдырған 
жиырма жыл ішінде «Үш жүзге аты мәлім Сегіз серіге» айналып шыға 
келген Мұхамед-Қанафия Баһрамұлын бұл күнде білмейтін жан жоқ де-
сек те қателеспейміз. Әрине, бұл бассыздыққа ымырасыздықпен қарсы 
шыққан принципшіл ғалымдар болмады емес, болды. Алайда, олардың үні 
қалталылар үстемдік еткен мына заманда аса қатты шыға қойған жоқ. Бұл 
науқандар сырт көзге, әркез, «қожабергеншілер» мен «сегізсерішілдердің» 
пайдасына шешіліп келе жатқандай көрінгенмен, турашыл, ғылымға адал, 
принципшіл ғалымдар да қол қусырып қарап отырған жоқ. Оған соңғы 
кезде БАҚ-да жарияланып жатқан мақалалар, пікірлер дәлел.

Осындайда «қазаққа бір серінің әрісі не, берісі не?» деген пікірлер де 
айтылып қалуда. Басында біз де солай ойлағанбыз. Сегіз сері бейнесі жы-
мын білдірмей әдемі құрастырылған аңыз күйінде қалса, бәлкім, үнсіз 
қалар ма едік. Бірақ жыл өткен сайын «Қожаберген жырау» мен «Сегіз 
сері» науқанының өршелене қарқын алуы, көптеген халық әндері мен 
халық композиторларының белгілі әндерінің бірінен соң бірі еш негізсіз 
Сегіз сері Баһрамұлының қанжығасына бөктеріліп беріле бастауы –  
еріксіз қолымызға қалам алуға мәжбүр етті. Бізді шошындырғаны 
Қожаберген мен Сегіз сері өтірігінің өзі емес, сол өтірікке имандай  
сенетін адамдардың (ішінде ғалымдар, ақын, жазушылар, өнер қай-
раткерлері бар) күннен күнге көбейіп бара жатқандығы болды. 

Түптеп келгенде, бұл мысалдардың барлығы қазақ тарих ғылымының 
ауыр дағдарысқа ұшырағандығын көрсетеді. Заманында кеңестік 
Қазақстанның күріш, қызылша, мақта өндірісінің, т.б. тарихын «зерт-
теумен» аты шыққан кеңестік ғалымдардың отаршылықтан босаған 
жаңа кезеңде тәуелсіз елдің төл идеологиясына қызмет ететін жаңа 
мемлекеттік тұжырымдама жасауға дәрменсіздік танытып отырғандығын  
білдіреді. Әйтпесе, Ғылым академиясының төрінде, Астанада Қожа-
берген жыраудың туғанына 350 жыл толуына арналған кілең жалған  
баяндамалар жасалған ғылыми-теориялық конференциялар алаула-
тып, жалаулатып өткізілмес еді ғой. Осындай келеңсіздіктер отандық 
тарихқа деген жаңаша, шыншыл, әділ көзқарас қалыптастырудың  
уақыты жеткенін, бұл шараны тез арада қолға алу керектігін және ол  
мемлекет тарапынан мемлекетшіл тұлғалардың ықпалымен, бақылауы-
мен жүзеге асырылу қажеттігін талап етеді.  Бұлай болмаған жағдайда 
қазақ тарих ғылымы осылайша «Қожаберген жырау мен Сегіз сері» 
мысалындағыдай ақшалы трайбалист нувориштердің ықпалында қала  
бермек. Мұның соңы елімізде рулық сананың қоза түсуіне, ұлттық  
сананың төменшік тартуына, сөйтіп, мемлекет идеологиясының іргетасы 
болуға қызмет ететін қазақ идеясының қожырауына әкеп соқпақ. Мұның 
ар жағы айтпаса да түсінікті. 

Бәлкім, бұл «өтпелі кезеңге» тән қоғамдық дерт те шығар. Десек те, 
өтпей қойған өтпелі кезеңде көрініс берген бұл өтіріктер, тіпті, асқынып, 
шегінен шығып кетті. Кез келген қоғамның мұндай өтірікпен ұзақ өмір 
сүре алмасы белгілі. Түптің түбінде, мұндай өтіріктерден салынған 
өткелектерден қазақ қоғамы да өтер. Оған сеніміміз кәміл. Бірақ, мына 
сияқты өтіріктердің бетін бір қайырып қоймасақ, алдағы уақытта «Сегіз 
серіден» кейін тағы да бір «Тоғыз серінің» шықпасына кім кепіл. Сол 
үшін осылай қазып зерттеп, егжей-тегжей жазуға мәжбүр болдық. Ал, 
енді бұған Қожаберген жырау мен Мұхамед-Қанафия Баһрамұлының 
жерлестері ренжімес деп ойлаймыз. Ренжісе, аталарының атын Бұқар 
жырау мен Бөгенбай батырдан, Біржан сал мен Жаяу Мұсадан биік 
қоямыз деп жанталасқан, ақыры өтіріктері ашылып орта жолда қалған 
«қожабергеншілер» мен «сегізсерішілдерге» өкпелесін. Аруақтардың 
обалы фольклор жинаушы Қаратай Биғожиннің ойдан құрастырған 
өтіріктеріне, әдеби һәм тарихи мазмұн бермекке тырысып алаөкпе болып 
жүрген «қожабергентанушылар» мен сегізсерітанушыларға дегім келеді! 
Ал біз болсақ, ақиқатын айттық, өтірік пен шындықтың ара жігін ажыра-
тып бердік. Әу бастағы мақсатымыз да осы еді.
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ТағДыр ТУДырған Ән

 (Тағдырлы әнші Тоқбайдың тауқыметті 
өнер жолы турасында)

1937 жыл Жүсіпбектің жүрегінде жазылмас жара қалдырды. Кеше  
ғана Сәкен Сейфулиннің шаңырағында бас қосысып, мәжіліс құратын 
Ахмет Байтұрсынов, Бейімбет Майлин, Темірбек Жүргенов, Орын-
бек Беков және т.б. ел ағаларының жазықсыз жазаланып, атылып  
кетуі – Жүсіпбекке дүние теріс айналғандай әсер етті. Сәкен үйіне  
жиылған игі жақсылар құратын келелі кеңестерде қазақтың өткені мен 
бүгіні, ұлт өнері мен мәдениетінің келешегі туралы ауқымды мәселер 
көтеріліп, көшелі әңгімелер шертілуші еді. Арасында мәжіліскерлер 
Жүсіпбек пен Әбікеннің домбыраларына кезек беріп, бір уақ есті ән мен 
дана күйлерге ден қоюшы еді. Енді бұның бәрі көзден бұл-бұл ұшты.  
Сәкен бастаған халықшыл азаматтар баяғының аламаншыл батырла- 
рындай сергек еді, сұсты еді. Сағымды даланың сайыпқыран салдарын- 
дай жайсаң еді, жарқын еді. Теңдіктің ұранына қалтқысыз сенген қа- 
раша оларды ес көріп, қара тұтушы еді. Енді, міне, өз қолдарымен  
орнатқан үкіметі өздерін жұтып тынды. Есті ерлерінен айырылған  
Алматы иенде қалғандай күй кешті. Ән иесінен айырылғандай, күй 
киесінен ажырағандай, өнер біткен жұтап, өнерпаз атаулы жетім қалған- 
дай айналаны үрейлі мағынасыздық басты. Осындай сүлесоқ, қара жа-
мылған дел-сал, мұғаллақ күндердің бірінде Жүсіпбектер гастрольдік  
сапармен Павлодар облысына жол тартты. 

Бұл 1939 жылы болған оқиға еді. Жүсіпбектер тобы Бесқарағай ауда-
нын аралап, концерт қойып келе жатқан сапарларының бірінде Тоқбай 
атты әншіге жолықты. Ел ішінде елеусіз ғана күй кешкен қарапайым 
жанның үлкен өнеріне тәнті болған Жүсекең қарт әншіні өзімен бірге 
Алматыға жүруге көндірді. Ондағы ойы Тоқбайдай болмысы бөлек  
әншіні филармонияға орналастыру еді. Зерделі, қамқор, қошеметшіл 
тыңдарманға өнерін бағалатып, бапсыз, бақсыз әншіге тым болмаса 
қартайған шағында құрмет көрсету еді. Өйткені Тоқбай әнші тұрлаусыз 
тағдырдың аяусыз соққысын көп көрген жан еді. Осы арада оқушы  
қауымға Тоқбай өмірінен біршама мағлұмат бере кету үшін сәл шегініс 
жасап, әнші өмірбаянына шолу жасап алмақпыз. Себебі осы уақытқа  
дейін өнер сүйер қауымға Тоқбайдың нақты өмірбаяны белгісіз болып 
келген еді. Енді сол олқылықтың орнын осы еңбегімізде сәл де болса 
толтырмақпыз. 

Бірде Қарағанды қаласында тұратын физика-математика ғылымдары-
ның докторы, профессор Есет Смайылов ағамыздың үйінде қонақта 
отырғанымызда әнші Тоқбай жөнінде әңгіме басталып кетті. «Іздегенге –  
сұраған» деген, Есет ағам алдыма Тоқбай әнші туралы жинаған дерек- 
терін жайып салды. Есет Смайыловтың қолындағы шежіре-деректерге 
сүйенсек, Тоқбайдың руы – Уақ. Азан шақырып қойған есімі Жүсіп екен. 
Тоқбай Жұмағұлов 1882 жылы Кереку уезінің Сейтен болысының Бөрлі 
ауылында дүниеге келіпті. Тоқбайды әншілікке өзінің атасы баулыған  
екен. Ол жас шағынан атасымен бірге Бесқарағай өңірінің Сейтен, Бөрлі, 
Малыбай, Есілбай ауылдарын аралап ән салады. Тоқбайдың ұстазы  
Қайдар әнші де өз заманының бетке ұстар өнерпазы болған деседі. 
Бірақ Қайдар әнші турасында біздің қолымызға ешқандай жазба 
мәліметтер түспеді. Шежіре беттерінде Тоқбай әнші 1924–25 жылдары 
орындау-шылық шеберліктің шыңына көтерілді, оның әншілік даңқы 
Ресейдің Новосібір, Кемер, Алтай өңіріне дейін жайылды деп жазылған.  
Ж.Елебеков деректерінде 1932 жылғы ашаршылықта Тоқбай алты ба-
ласы мен әйелінен бірдей айырылады. Жер ауып, қаңғырған ол әрең  
дегенде Барнаулға жетеді. Тырбанып жүріп бір дүкеннің күзетшілігіне 
ілігеді. Алғашқы жалақысына балалайка сатып алады (Ресейде домбыра 
қайдан болсын). Осы балалайкасымен ашаршылықта қырылған алты ба-
ласын, әйелін жоқтап, нәубет заманға қарғыс айтқан ол дүкен күзетінде 
отырып, күні-түні зарланып ән салады. Шәкен Айманов сынды аяулы 
ағалардың жүрегін елжіреткен Тоқбайдың «Екі жирені» дейтін атақты 
ән осылайша дүниеге келеді. Осыдан кейін өмірден баз кешкен әншіні  
Бұйрат елінен (Буратия) көреміз. 1935 жылдан бастап, ол Улан-Удэ  
филармониясында әнші болады. Улан-Удэде ол 1937–1938 жылдарға 
дейін істеген тәрізді. Өйткені 1937 жылдары Тоқбай Улан-Удэ радиосын-
да жұмыс істеп, үш жыл бойы тұрақты ән салған көрінеді. Әнші Монғо- 
лияда да өнер көрсетеді. Елге тек 1939 жылы оралған секілді. Өйткені 
осы жылдары оны Жүсіпбек Елебековтің жанынан Алматыдан көреміз. 
Жүсіпбек Тоқбайды өз үйіне паналатып, қазіргі Жамбыл атындағы 
филармонияға жұмысқа тұрғызады. Бірақ филормония басшылығы  
жағдай жасамай қойған соң, еліне қайтып кетеді. Сөзіміз дәлелді болу 
үшін ендігі сөзді Жүсіпбектің өзіне берейік: 

– Қайран, Тоқбай! Дер кезінде білім алып, қазақ өнерінің дамуына үлес 
қосқанда, жеке әншілік мектебі боларлықтай дарын иесі еді ғой. Біздің 
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көкірегі соқыр кейбір басшылар кезінде бағалай білмеген соң, жағдайы 
келіспей елге қайтып кетті. – дейді Жүсекең өкініш білдіріп.

– Мен сол кісінің өмірін жақсы білмейді екем, – дейді Шәкен әңгі- 
мені Тоқбайға қарай аударып. Олар шаршай бастағанда әннен әңгімеге  
ауысып кететінін өздері де байқамай қалатын.

– Жарықтықта өмір дейтін өмір болған жоқ шығар-ау! Талайдың  
отын өшіріп, өмірін қайғыға салған небір ауыр замандар өтті ғой. Ой,  
заман-ай, десейші, – деп Жүсекең өткен күннен әңгіме қозғайды. – Тоқ-
баймен 1939 жылы ел аралап концерт беріп жүріп, Бесқарағай ауданын-
да кездесіп едім. Ондай адамдар қай жерге де керек қой, өзіммен бірге 
Алматыға алып келіп, филармонияға әнші ғып орналастырдым. Бірақ 
жағдайы болмағандықтан, көп аялдамай қайтып кетті. Осыдан кейін 
Тоқбайдан көз жазып қалдым. Ұзақ жылдар бойы кездестіре алмай  
қойдым. Тым болмаса әнін жаздырып алмағаныма өкінем.

1960 жылы тағы сондай концерт беріп жүргенде машинамен ағызып 
келе жатып, бір аттылы адамға көзім түсті. Дұрыстап қарап үлгергенімше 
болған жоқ, машина зуылдап өте шықты. Санамда әлдебір қимас адамның 
бейнесі жарқ ете түскендей болды. Дереу машинаны тоқтатқызып:

– Мынау адам Тоқбай болуы керек, тұлғасы соған ұқсайды, – деп  
машинаны кері бұруын өтіндім.

– Қойыңызшы, Жүсеке, бейсауат өтіп бара жатқан мықырайған  
біреуді Тоқбай деп шатасқаныңыз не? Сіз де не болса, соны айта береді 
екенсіз! – деп күлді қасымдағылар.

– Меніңше сол, Тоқбайдың нақ өзі, көзім ешқашан алдамаушы еді. Сол 
екенін жүрегім де сезіп тұрғандай. Барайық, машинаны кері бұрыңдар, 
басқа адам болса, тонымызды шешіп алып қалмас, көрейік, – дедім.  
Сонымен, әлгі аттылыға қапталдаса кеп тоқтадық. Машина жолдан 
қашықтау бара жатқан соң, көзім жете қоймады. Айқайлап қол бұлғап 
едім, әлгі кісі бізге қарсы жүрді. Жақындағанда оның Тоқбай екенін жаз-
бай таныдым.

– Тоқбай! – деп машинадан қарғып түсіп тұра жүгірдім. Бара аттан тік 
көтеріп алып құшақтап жатырмын. Оның да қуанышында шек жоқ.

– Жаман ағаңды қайдан таныдың? Ұмытпапсың ғой, шырағым. Рах-
мет! – деп жылап жіберді. Шүйкедей болып шөгіп кетіпті. Атын біреуге 
қалдырып, өзін машинаға отырғызып алдық!

Жиырма жыл жоғалтқан Тоқбайды осылай тауып алғам.
– Арада жиырма бір жыл өткенде, бірден қалай таныдың? – деймін мен 

де сөзге араласып. (Сөзге араласып отырған Хабиба Елебекова. Әңгіме 
Шәкен Айманов пен Жүсіпбек Елебек арасында өрбуде. – Е.Т.).

– Тоқбай сияқты адам ұмытыла ма? Ол ойымнан шыққан емес. Елге 
шыққанда оның қайда екенін сұрастырып жүретінмін. Ешкім білмейді. Бір 
рет бұрынғы жүрген жеріне іздеп барып, таба алмай қайтқам. Кейінірек 
дүниеден өткен шығар деп ойлаушы едім. Арқа сүйер адамы жоқ шүй-
кедей жаман шалды кім керек етсін. Кеуде соғары жоқ бұйығы адамның 
өнері ашылмай қала береді екен-ау деп ойға қалушы едім. Қойшы,  
әйтеуір, көтеріле біткен танауыңнан айналайын шүйкедей Тоқбайды  
таптым ғой. 

Жүсекең әңгімесін соза түседі. Шәкен үнсіз ойға батып тыңдай береді.
– Сол жолы Тоқбайды қонаққа шақырып келдім. Онда осы өзің жатқан 

үйді жаңа алған кезіміз. Қыс түсе Тоқбай да келді. Қолында балалайкасы 
бар. Өзіне жеке бір бөлмені босатып бердік. Күнде таңертеңгі тамақтан 
кейін қоймай отырып ән айтқызам. Дайындалып жаттыға бер, әніңді  
жазып аламыз деймін.

– Қой, Жүсіпбек, мені мазалама. Сексеннен асқанда менде ән айта-
тын не қауқар қалды дейсің. Өзіңе ғана мына әлсіз даусыммен, сұраған 
әніңді айтып берейін деп, мына балалайкамды ала келдім, – деп көнгісі  
келмейді. 

– Мен бұдан бір сәт ажырай алмаймын. Бұл менің өмірлік жолдасым 
ғой. Кешегі қайғы басқан қиын жылдарда, тек осы ғана, сырымды ұғар 
сырласым, зарымды ұғар мұңдасым болмады ма. Кейінгі кезде домбыраға 
қайта ауысуға болар еді. Оған дәтім бармады. Ауыр күндерде серік болған 
сырласымды тастай алмадым. Кейбір әндердің балалайкаға көнбейтінін 
білем. Бірақ амал жоқ! Тастай алмадым. Қиын кездегі жан аяспас до-
сын бас пайдасы үшін сатып кететін жаман жолдастай болмайын деймін. 
Мен оны өлмей тастамаймын, – дейді. Дегенмен, сол жылы оның біраз 
өлеңдерін радиоға жаздырдым74.

Жүсіпбектің Шәкенге шерткен осы әңгімелерінен Тоқбай өмірінің 
кейінгіге белгісіз көп сырлары көрініс береді. 

Есет ағамыздан алған дерегімізде «1961 жылы Жүсекең Тоқбайдың 
26 әнін таспаға жаздырған» делініп, әншінің радиоға жазылып алынған 
шығармаларының дәл саны көрсетілген. Өкініштісі, арада бірнеше 
жыл өткенде радионың музыка редакциясындағы әлдебіреулердің 
немқұрайдылығынан, не әдейілеп қастық етуінен Тоқбайдың таспаға 
түсірілген әндері тегіс өшіріліп кеткен. Мұндай құнды мұралардың,  

74 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы: Өнер, 1989. 213–214-б. 
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сирек дауыстардың ешқандай жауапкершіліксіз өшіріліп, бүлдіріліп оты-
руы – еліміздегі телевизия мен радио саласының, қала берді, мұрағат 
жүйелерінің күні бүгінге дейін ортақ дерті болып кеткендігін несіне жа-
сырамыз?

Осылайша Жүсіпбек ерекше бағалаған, қадірлеген Тоқбай әншінің  
дауысы жойылып кетті. Тоқбаймен бірге Жүсіпбек айтқандай, «жеке 
әншілік мектебі боларлықтай» бір әншілік мектеп жоғалып тынды. Ән-
шінің өзі 1964 жылы 82 жасында қайтыс болды. 2012 жылы Тоқбай  
әншінің туғанына 130 жыл толды. Алайда еліміздің ұлардай шулаған 
ақпарат құралдары әнші Тоқбай Жұмағұловтың мерейтойы туралы бір 
үзік жылт еткен ақпарат беруге жарамады, ел мәдениетіне жауапты 
мекемелердің де ешқайсысы селт етпей, үнсіз қалды. Тәуелсіздік алған 
бостан елдің бұқара мәдениетіне жауапты мекемелерінің халық өнеріне 
деген көзқарасы осындай болған соң, басқаларға не жорық? 

ЕлЕБЕКоВ пЕн ЕлЕБаЕВ

Жүсіпбек Елебековтің өнегелі өмірі мен тағлымды өнер жолы – кеше  
ғана тарих қойнауына кеткен ХХ ғасырдың аттай жетпіс жылын  
қамтыған зор рухани құбылыс. Жүсіпбек өзінің жарты ғасырдан астам 
уақытқа созылған ұзақ, мағыналы өнер жолын жалғыз жүріп өткен жоқ. 
Ол Үкілі Ыбырай, Мәди, Ғазиз секілді ұлы композиторларды, Әміре, 
Ғаббас, Қали тәрізді саңлақ әншілерді көрді, олардан өрнек алды. 
Жүсіпбектің әншілік әлемі туралы сөз қозғалғанда әңгіме ауаны жал-
пы қазақтың әншілік дәстүрі жайына ауысып, кең арналы мағына таба-
тыны сондықтан. Осы кітапты жазу барысында біз тек Ж.Елебековтің 
өмірі мен оның шығармашылық жолына ғана тоқталып қоймай, ол өмір 
сүрген дәуірді және сол кезеңдері Жүсекеңмен өнерпаздық жарастықта 
болған замандастары жайында да мағлұматтар беріп отыруға тырыстық. 
Әншінің осындай замандастарының бірі композитор Рамазан Елебаев 
еді. Осы еңбегіміздің басында сонау 1933 жылы Қазақ драма театрын-
да «Сүңгуір қайық» спектаклі қойылып, онда Жүсіпбек пен Рамазанның 
қос матростың бейнесін сомдағанын айтып кеткен едік. Содан бергі өнер 
өлкесінде Рамазан мен Жүсіпбек он жылдай бірге ғұмыр кешті. Оған 
дәлел – екеуінің отызыншы жылдардың қиын-қыстау кезеңдерінде ел  
аралап концерттер қоюы, бастарынан небір қиын да, қызықты оқиға- 
ларды өткеруі. Мәселен, 1931 жылдың желтоқсан айында Серке Қожам-
құлов, Жүсіпбек Елебеков, Рамазан Елебаев, Қамал Қармысов сынды төрт 
әртіс қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Ұрыжар, Көкпекті, Зайсан  
аудандарын аралап, концерт қоюға жіберіледі. Ал Қалибек Қуанышбаев 
пен Елубай Өмірзақ тобы Нарынқол, Кеген ауылдарына, Әміре Қашау-
баев пен Құрманбек Жандарбеков бастаған топ Шығыс Қазақстанның 
келесі бір аудандарына аттандырылады. Ел ішін ашаршылық жайлаған 
осындай нәубет шақта «компартия бұйырған соң» амал бар ма, баста-
рын бәйгеге тіккен өнерпаздар қатерлі жолға шығады. Осы сапарларын-
да олардың көрмеген қиыншылықтары, тартпаған бейнеттері қалмайды. 
Желтоқсанның аязды борандарында аттары болдырып, айдалада үсіп  
қала жаздайды; елсіз, жолсыз далада адасып та кетеді. Өздері аш, 
арық елде не күй бар, түнеуге үй таппай қиналған кездерді де басынан  
кешіреді. Ол уақытта арнайы салынған клуб үйі болмайтындықтан, 
концерттерін реті келген жерлерге, тіпті, қой қораға да қойған күндері  
болады. Осындай сын сәттерге толы күндерде жасы сол кезде жиыр- 
мадан жаңа асқан Рамазан өзінің жастық жалынымен, жарқын өнерімен  
кездескен қиындықтарға мойымай, қайта ағаларына қолғанат болады. 
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Барған жерлерінде гармонын құлаштай шырқап, жұртты әнге қарық  
қылады; аштықтан бұралған, белсенділерден зәбір көріп, жапа ше-
кен қамкөңіл елдің көңілін көтереді. Сөйткен Рамазан соғыс басталған 
1941 жылдың желтоқсанында майданға алынып, соғысқа аттанады. 
Майдангерлік жолын атақты Панфилов дивизиясынан бастаған Рамазан-
ның жауынгерлік жолы да даңқты болыпты. Оған тақауда қолымызға  
тиген Р.Елебаевтің Подольск қаласында орналасқан Қорғаныс 
Министрлігінің Орталық мұрағатында (ЦАМО) сақталған жеке құжат-
тарына үңілгенде көзіміз жетті. Бұл құжаттардың көшірмесін маған  
тауып әкеліп берген белгілі математик Қуаныш Сейдахметов екенін айта 
отырып, Қуаныш досыма өз ризашылығымды білдіремін. Бұрын-соңды 
еш жерде баспа жүзін көрмеген құпия құжаттарға осы кітап беттері 
арқылы өмір бергенді жөн деп шештік. Қанша дегенмен, Рамазанның  
жан жүрегін жарып шыққан «Жас қазағын» елге жеткізген Жүсекең ғой. 
Жас өмірі мен жарқын талантын соғыс жалмаған дарынды композитор-
дың Ресей мұрағатында қалған құжатының Жүсіпбек жайында жа- 
зылған осынау кітап арқылы туған еліне жетуінде де тылсым сыр  
бардай. Ал енді осы «Жас қазақ» әні қалай туды. Соған келейік.

1942 жылдың сары қүзінде Халық комиссарлар кеңесіне Панфилов 
дивизиясынан арнайы хат келуіне байланысты аталған жылдың қазан 
айында он адамнан құралған артистер тобы майдан даласына концерт 
қоюға аттандырылды. Алғашқы екі айда жазушы Ғ.Мұстафин бастаған 
Е.Өмірзақов, Ғ.Баубекова, Ш.Тұрымбетова, Л.Атманаки, А.Астахиев, 
И.Басов Б.Львович, Н.Ткаченко және Ж.Елебеков сияқты өнер шеберлері 
Калинин майданын аралап концерт берумен шектелді. Себебі бұлар ар-
найы барып концерт қоюға тиіс болатын 8-гвардиялық дивизия неміс 
фашистерімен кескілескен ұрыстар жүргізіп жатқандықтан, соғыс 
командованиесі жау оғы түтеп тұрған майдан даласына әртістерді апаруға 
тәуекел ете алмады. Ақыры Ғабиден Мұстафин бастаған концерттік 
бригада зор қиындықтармен 8-дивизия ұрыс жүргізіп жатқан майдан 
шебіне жетті. Әртістерді даңқты комбат Бауыржан Момышұлының өзі 
қарсы алып, полк штабына алып келді. Сөйтіп, майдангерлерге арналған 
алғашқы концерттер басталып кетті. Жауынгерлер алдындағы кезекті 
концерттердің бірінда Жүсіпбек Рамазанмен кездесті. Енді осы кезде- 
сулер мен Р. Елебаевтың қайғылы қазасына дейінгі күндерді Хабиба  
Елебекова айтып берген естеліктер мен мұрағаттан табылған компози-
тордың жеке құжаттарына сүйене отырып, көз алдымызға әкелуге ты-
рысайық.

Рамазан Ержанұлы Елебаев 1909 жылы Солтүстік Қазақстан облы-
сы Еңбекшілдер ауданының Құдықағаш ауылында дүниеге келеді. 1941 

жылдың желтоқсанында Алматының Фрунзе әскери комиссариатынан 
майданға аттанады. Құжатта Рамазанның мекенжайы Алматы қаласы, 
Пушкин көшесі 23-үй деп көрсетілген. Жұбайының аты-жөні Полина Фо-
минична Волкова деп жазылыпты. Осыдан біз Рамазанның әйелінің орыс 
ұлтынан болғанын көреміз. Р.Елебаевтың әскери құжатындағы қысқаша, 
нақты жазбалар осылай сыр шертеді.

Жүсіпбектер келгенде Рамазан дәрігерлік санитарлық бөлімшеде 
қызмет етіп жүреді. Алғашында ол полк ансамблінде болған сияқты. 
Себебі өзі кәсіби әртіс, оның үстіне Мәскеу консерваториясында 1937–
41 арасында бірнеше жыл оқыған Рамазанның полк ансамблінің құра-
мында болуы заңды еді. Алайда, бір жолы түнгі орманды жаңғырықтыра 
ән айтқан Рамазанның даусын нысанаға алған неміс фашистері бұларға 
қарай оқты қарша боратып, тап береді. Жауынгерлерге төтен қауіп төнген 
осы оқиғадан соң, Рамазан дәрігерлік-санитарлық бөлімшеге жіберіл- 
генге ұқсайды. Бұған оның сол түні «жауынгерлік жүз грамды»  
артығырақ алып қойғаны да ескерілген сияқты.

Жүсіпбектер Рамазанмен осындай жағдайда жолығады. Кезекті жа-
уынгерлік тапсырмадан оралған ол Жүсіпбектерді бірден байқай қоймай, 
командиріне келіп оған өзінің бас киімін көрсетіп жатады. Сөйтсе,  
мылтық оғы оның бас киімінің дәл маңдай тұсынан тесіп өтіп ке-
тіпті. Жерлестері осылайша Рамазанның тура келген ажалдан аман 
қалғандығының куәсі болады.

Майданда 1942 жылдың қараша айынан 1943 жылдың қаңтар айына  
дейін болған қазақстандық әртістердің елге қайтатын мезгілі жақын-
дайды. Елге қайтару жөніндегі шешім шұғыл қабылданады. Аяқ астынан 
абыр-сабыры шыққан олар тез арада жолға жинала бастайды. Сол кезде 
көз ұшындағы орман шетінен қылаңытып бір шаңғылы адам көрінеді. 
Арқасында гармоны бар, алып-ұшып келе жатқан жанның жақындағанда 
Рамазан екендігі білінеді. Келе сала Жүсекеңді ертіп блиндажға түскен 
ол, жалма-жан оған өзінің шығарған әнін көрсете бастайды. Әнді Кеңес 
Одағының Батыры Төлеген Тоқтаровтың ерлік өліміне арнап шығар-
ғанын, енді жан жүрегін жарып шыққан осынау туындысы Жүсіпбектей 
әншінің орындауында елге жететін болса, бұл дүниеде арманы жоқ 
екенін айтады. Сөйтіп, Жүсіпбек асығыс жағдайда «Жас қазақ» әнін 
үйренеді. Әннің бастапқы аты «Жас қабір басында» деп аталыпты. Алай-
да қайтар жолда Жүсіпбектің қолқалауымен әннің сөзін жазған Ғабиден 
Мұстафин шығарманың атауын «Жас қазақ» деп өзгертеді. Жолай, пойыз  
үстінде, Ғабиден ағамыз ән сөзінің бірнеше нұсқасын жазады. Алайда, 
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бұл мәтіндердің Жүсіпбектің көңілінен шықпауына байланысты жазушы 
ағамыз тағы да бірнеше нұсқасын жазуға мәжбүр болады. Ақыры мәтін-
нің соңғы нұсқасы дүниеге келеді. Тар купені кеңіткендей болып, биік  
ән қалықтайды:

Қар жамылған кең дала қанға бөгіп,
Күрілдейді сұр аспан өлім төгіп,

Жас қазақ,
Мұрттай ұшты уралап.

Жанын қиып кете алмай жас өмірден,
Асқақтаған өмірге өрмелеумен,

Жас қазақ,
Жатты көзі от жайнап.

Сол бетінде жан берді, ол тұрмады,
Ары үшін елінің боп құрбаны.

Жас қазақ,
Жатты жауын жаныштап.

Ел қорғаған майданда жас арыстан,
Төлегендей артыңда қалдыр дастан.

Жас қазақ,
Жатты жауын жаныштап.

 Осылайша Жүсіпбек, «Жас қазақ» әнін елге алып қайтады. Шығарманы 
мінсіз өңдеп, бипаз баптап, Қалибектей талғампаз ән сыншысының ал-
дынан өткізгеннен соң Жүсіпбек бұл әнді 1943 жылдың ақпан айының 
соңында Абай атындағы опера және балет театрында өткен концертте 
орындайды. Бұл майданға барып қайтқан концерттік бригаданың есеп 
беру концерті еді. Жүсіпбек «Жас қазақты» сұрапыл қуатпен, кекті, ыза-
лы, ащы жан айқайымен асқақтата шырқайды. Залда жыламаған пенде  
баласы қалмайды. Осы күннен бастап, «Жас қазақ» әні қазақ даласын 
шарлап кетеді. Осындайда Рамазан өз әнін Жүсіпбектің орындауында бір 
тыңдағанда ғой, шіркін, деп қиялға берілесің! Бірақ Жүсіпбектің майдан 
даласына қайтып жолы түспегенін, Рамазанның елге демалысқа келме-
генін ескерсек, бұлай болу мүмкін емес те еді. Оның үстіне қазіргідей 
магнитофон, диктофон секілді дыбыс жазу құралдары жоқ ол заманда 
майдан шебіне ән жеткізудің еш мүмкіндігі болмағаны да рас. Десек те, 

Р.Елебаевтың елдегі тілеулес ағайындарының бірі, болмаса Алматыда 
қалған жалғыз қарындасы ағасының шығарған әнінің елдегі дабысы мен 
табысы жайында әңгімелеп Рамазанға хат жазған болар деп ойлаймыз.  
Дегенмен, Жүсіпбек жауынгер аманатын ақтай білді. Ал, қазақ сарба-
зының өшпес ерлігін музыка тілінде паш еткен, Төлегендей батырдың 
қас тұлғасын мәңгілікке асқақтатқан Рамазанның өзі болса қан майданда 
ерлікпен қаза табады. 

Енді Рамазанның қайғылы қазасы жөнінде әскери мұрағат құжат- 
тары не дейді? Соған келейік. Құжаттарға зер салсақ, Рамазан әйгілі 
генерал Панфилов атындағы 8-гвардиялық атқыштар дивизиясының 
23-гвардиялық атқыштар полкінде рота санитары болып қызмет етіпті. 
Осыған қарағанда, Рамазан дәрігерлік санротаның құрамында біржола 
қалған тәрізді. Өйткені түнгі орманды жаңғырықтыра ән шырқағанының 
«жазасы ретінде» Рамазанның полк ансамблінен санитарлық ротаға 
ауыстырылғанын жоғарыда айтып өткен болатынбыз. Полк комиссары- 
ның Қазақстаннан барған өнерпаздар тобының басшысы Ғабиден 
Мұстафиннің Рамазанды қайтадан полк ансамбліне алу туралы өтінішін 
орындауға уәде еткенімен, барлығы сөз жүзінде қалған сияқты. Соғыс 
құжаттарына қарап осындай ой түйдік. Алайда рота санитары болып 
жүріп те, Р.Елебаев өшпес ерліктің жарқын үлгісін көрсетеді. Мұрағат 
құжаттарына сүйенсек, оқиға былайша өрбіпті. 1943 жылдың 25–28 
ақпаны аралығында Чикунов ауданы маңайында үлкен ұрыс қимылдары 
өтеді. Түтеп тұрған пулемет пен миномет оғына қарамастан Рамазан  
Елебаев осы шайқаста 42 жаралы жауынгер мен командирді қару-
жарағымен қоса ұрыс даласынан аман алып шығады. Осы ерлігі үшін 
полк командирі, гвадия подполковнигі Лапов пен штаб бастығы, гвар-
дия майоры Ветков 8 наурыз күні Рамазан Елебаевты «Қызыл Жұлдыз» 
орденімен марапаттауды ұсынады. 29 наурыз күні бұл ұсыныс дивизия 
командирі гвардия генерал-майоры Чернюгов пен штаб бастығы под-
полковник Куфтыревтің тарапынан мақұлданып, корпус командирі гвар-
дия генерал-майоры Кутузовка жөнелтіледі. Кутузов болса, Р.Елебаев-
тың аталмыш орденге лайықтылығы турасындағы ұсынысқа тек  
1943 жылдың сәуір айының 11-інші жұлдызында ғана қол қойыпты.  
Сөйтіп, Р.Елебаев Кеңес Одағының ең жоғарғы дәрежелі соғыс 
ордендерінің бірі болып саналатын «Қызыл Жұлдызбен» марапатталады. 
Әрине, үш күнге созылған қырғын соғыста, жанынан кеше жүріп, қардай 
бораған оқтың астынан 42 жауынгерді аман алып шыққан Рамазандікін 
ерлік емес деп ешкім айта алмас. Және бір өзінің майдан алаңынан  
42 жаралыны сүйреп алып шығуы бұл айқастың алапат сипатқа ие 
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болғандығын аңғартса керек. Сондай-ақ, аталмыш құжатта Рамазанның 
партия қатарына кандидаттығы көрсетілген. 

Келесі бір құжат Рамазанның қаза болуына байланысты толтырылған. 
Бұл құжатта оның 1943 жылдың 4 қарашасында Калинин (1990 жылы 
байырғы Тверь облысы атауы қайтарылған) облысының Новосокольни-
ческий ауданының Аршахина деревнясының шетінде, батыс беткейіне 
қарай 100 метр жерде оққа ұшқаны баяндалған. 23-гвардиялық атқыштар 
полкінің 8–18 қараша аралығында өлгендердің атау тізімінде осылай 
делініп жазылыпты. Кейінгі бір жерлеу туралы құжаты: оны Ресейдің 
Псков облысының (Псков облысы 1944 ж. құрылған) Новосокольни- 
ческий ауданының Золаткова деревнясының шығысына қарай 1 км қа-
шықтықтағы алаңқайға жерленді деп сөйлейді. Сірә, бұл Калинин об-
лысы кейін өзінің байырғы Псков облысы атауын қайтарып алған соң 
толтырылған құжат болса керек. Десе де, екі құжаттың да баян ғып тұрғаны 
бір дерек екенін айта кеткеніміз жөн. Осылайша композитор Р.Елебаев 
небәрі 34 жасында өмірден өтті. Соңында жақсының көзіндей болып  
өлмес туындысы «Жас қазақ» әні қалды. Хабиба әжей: «Рамазанның  
бұдан басқа бірнеше әні бар еді. Есімде қалғаны «Жолдастар» дегені», –  
деп марш екпінді жүрдектеу айтылатын бір шығарманы орындайды.  
Осындайда егер Рамазан Елебаев майданнан тірі қайтқанда халқымыздың 
бір аяулы азаматы, даңқты композиторларының бірі болар еді деп 
армандайсың. Қанша дегенмен, Біржан сал, Ақан серілер сайран салған 
Көкшетаудай киелі топырақтың тумасы емес пе? 

Енді жоғарыда айтып өткен Рамазанның қарындасы жөнінде бірер 
сөз. Рамазанның бұл күндері Алматы қаласында тұратын жалғыз 
қарындасының аты Қалипа екен. Бұл кісі жайында маған республикалық 
«Егемен Қазақстан» газетінің тілшісі, белгілі журналист, қарымды 
қаламгер Қорғанбек Аманжол айтты. Тіпті, ол менің көзімше өзінің  
жұмыс кабинетінен Қалипа апамыздың үйіне телефон да соғып көрді. 
Алайда ар жақтан телефон тұтқасын ешкім көтере қоймады. Сөз арасында 
Қорғанбек ағай бұл кісіге осымен бірнеше мәрте телефон соққанын, бірақ 
аржақтан ешкімнің дауыс көтермейтінін айтты. Осыдан кейін біз де өз та-
рапымыздан Қалипа апамызға бірнеше рет қоңырау шалып көрдік. Алайда 
біздің де талпынысымыз нәтижесіз аяқталды. Сөйлеспекші болғандағы  
ойымыз – ол кісіден ағасы жайында толымдырақ мағлұмат алу еді. 
Өкінішке қарай, оның сәті түспеді. 

Міне, құрметті оқырман, Жүсіпбек Елебековтің өнер өлкесіндегі 
сүйікті серіктерінің бірі, композитор Рамазан Елебаев жөнінде қысқаша 
айтарымыз осы. Бұл деректердің денін біз Хабиба әжеміздің Жүсіпбек  

Елебеков жайында жазған естелік кітаптарынан алдық және бұл әңгіме-
лерді қайыра пысықтап, өз аузынан қайта бір мәрте жазып алдық. Хаби-
ба әжей Рамазан жайында терең толғаныспен әңгімелеп отырды; әсіресе 
естеліктің Рамазан мен Жүсіпбектің майдан шебінде қоштасатын сәтіне 
келгенде көз алдынан сол бір ауыр күндер баяу өтіп жатқандай, нұры 
тайған жанарын алысқа қадағандай бір уақ үнсіз ой кешті. Сонан соң 
әңгімесін қайта жалғап былай деді: 

«Жүсекең айтушы еді: – Рамазанмен қоштасқан соң, машинаның  
кузовына отырып жүріп кеттік. Рамазан болса, қарауытқан қалың орман-
ның шетінде жападан-жалғыз, тапжылмастан соңымыздан қарап тұрды. 
Машина алыстай түскенде мен оған ақырғы рет қарадым. Ол кіп-кішкен-
тай ноқатқа айналыпты. Тас мүсіндей қимылсыз тұрған оның бізді  
көзімен ұзатып, қимай қоштасып тұрғанын сезгенде көзіме жас келді, – 
деп. Осы бір сәт Жүсекеңнің өле-өлгенше есінен кеткен емес. Рамазан 
жайлы айтқан сайын оның есіне үнемі осы көрініс түсуші еді». – Осылай  
деді де, Хабиба әжей тағы да үнсіз отырып қалды.

Жүсіпбек салған «Жас қазақ» әні ескен желдей тез тарады. 1943 жыл-
дың жазында Жүсіпбек Елебеков гастрольдік сапармен Семей облысын 
аралады. Мақсат айқын: «Бәрі де майдан үшін, бәрі де Отан үшін» деген 
ұранмен еңбек етіп жатқан елдің еңсесін көтеру. Сондағы елдің көбінесе 
сұрайтыны – «Жас қазақ» әні. Осындай күндердің бірінде Жүсіпбек Еле-
беков бастаған өнерпаздар тобы Мұхтар Әуезовпен кездесті. Қасында 
Сапарғали Бегалин, Есмағанбет Ысмайылов, Қайым Мұхаметқанов  
сынды қаламгерлер бар жазушы Абай ауданына арнайы келген екен.  
Осы тұста бұл кездесулерді көзімен көрген ақын Тұрсынхан Әбдірах-
манованың естелігін оқырман назарына ұсынбақпыз. Өйткені аталған 
естелікте сол заманның көңіл күйі, әсер ауаны тамаша баяндалғаны 
сезіледі және өзінің деректілігімен ден қойғызады: 

«Мұхаң бұл жолы Абай ауданында 1945 жылы өтуге тиісті халқымыз-
дың дана перзенті, ұлы ақын Абай Құнанбаевтың туғанына жүз жыл  
толу мерекесіне орай, аудан басшыларының әзірлеген жоспарымен 
таныспақ. Екіншіден, өзі жазып жатқан «Абай» романының екінші  
кітабына ел аузынан керекті әңгімелер жинап, Абай ауылы отыра-
тын қоныстарды қайтадан аралап көру үшін арнайы келген. Мен онда 
Абай аудандық комсомол комитетінің бірінші хатшысының міндетін 
атқаратынмын. Соғыстың ауыр жылдарында салмақ жастарға түсті, 
шаруашылықтың барлық саласында аянбай еңбек еттік. Сонымен қатар, 
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жұмыстан бас көтере алмай қажып жүрген халыққа аудандағы өнерпаз 
жастарды жиып, сауық кештерін жиі өткізіп жүрдік. «Шөп біткен жеріне 
шығады» демекші, поэзия ордасы болған Қарауыл жастары шеттерінен 
өнерге бейім, әсем әнші болатын. 

Мұхтар ағалардың келетіні жайында алдын ала хабар алдық. Үлкен 
әзірлік жасалды. Қарауыл өзенінің жағасында үш ақ үй тігілді. Іші кілем, 
сырмақ, текемет, таза көрпе-жастықпен жабдықталды. Әркімнің атқа-
ратын нақтылы ісі белгіленіп берілді.

Аудандық клубтың жанындағы көркемөнер үйірмесі тек қана Абай 
әндерінен ғана үлкен концерт беретін болды. Бұл міндетті орындау маған 
жүктелді.

Мұхаңдар келген соң екі-үш күннен кейін, аудан жұртшылығымен 
кездесті. Мұхтар аға Абай творчествосы жайында, Есағаң қазақ совет 
әдебиетінің жайы мен дамуы жөнінде баяндама жасады. Соңынан біздің 
үйірмеміздің концерті тыңдалды. 

Концертіміз қонақтарға ұнады. Әсіресе, Мұхтар аға аудан жастары- 
ның Абай өлеңдерін, Абай әндерін жақсы білетініне риза болды. Біз де 
қуанып қалдық. 

Осындай қуаныш үстінде жүргенде Алматыдан өзінің бригадасымен 
Жүсіпбек аға келе қалды. Той тойға ұласқандай бізге де қуаныш үстіне 
қуаныш қосылды, көктен тілегенімізді жерден бергендей есіміз кете 
қуандық. Ән естиміз, жаңа ән үйренеміз деп қуандық. Ол тілегіміз орын-
далды да. Сол түнгі кешті ұмытпаймын. Ол бір есте қаларлық ерекше кеш 
еді. Кімнің қай жерде отырғанына дейін бүгінгідей көз алдымда. Мұхтар 
аға ең төрде, сол жағында Жүсіпбек, Сапарғали ағалар отырды. Бәріміз 
Жүсіпбек ағалардың аудан клубында өткен концертінен шыққан едік. 
Көңіліміз көкте.

Концерттен тараған кәрі-жастың аузында «Жас қазақ» әні. Біреуді 
күрсінте, біреуге ой сала, майданда қаза болған күллі совет жауынгер-
леріне арналған жоқтау тәрізді мұңды да салтанатты әсем ән майтал-
ман ұлы әншінің орындауында төбе құйқаны шымырлатып, тіпті әсерлі  
естілді. Осы кеште жыламаған адам қалған жоқ. 

«Жас қазақтың» біріміз бір шумағын, біріміз қайырмасын қағып  
алып, шөліркеп жұтқан сусынға қанбағандай, таңдайымыз тақ етіп,  
тамсанып қалған күйдеміз. Мұхтар ағаларға тігілген үйдің иелігі 
Үміткенде, ол әрі аудандық клубтың меңгерушісі. «Концерттен соң біраз 
адам іріктеліп қонақтармен бірге болыңдар»», – деп ескертті бізге. 

Бәріміз Қарауылдың жағасына тігілген үйге қарай беттедік. Жолшы- 
бай «Жас қазақты» ыңылдап, әуреміз. Ретін тауып Жүсіпбек ағадан тағы 
бір ән тыңдау, қайтсек те үйреніп қалу.

Келсек, қонақтар жайғасып отырып, дастарқан жайыла бастаған екен. 
Шай ішіп, ас келуін күткен үзілісте әнге кезек берілді. Қайым бізге қарап: 

– Қалай, «Жас қазақты» үйреніп ала алдыңдар ма? – деді. «Өзі шы-
ғайын деп тұрған көз» дегендей біз де жармаса кеттік:

– Енді бірер тыңдасақ, үйреніп алатын түріміз бар, – десіп, сөз аяғын 
Жүсіпбек ағаға сайып, тағы бір қайталауын өтінгендей сыңай білдірдік. 
Жүсіпбек ағадан ән тыңдауды үлкендер де үміт етіп отырса керек, ол 
кісілер де Жүсіпбек ағаға бұрылды. 

Дастарқан жиылған соң аяқтарын созып, үлкен ақ жастықты шын-
тақтап жатқан Жүсіпбек аға өзінен төмендеу отырған Ибади Матақовқа 
иек қақты. Сол-ақ екен, ол лып етіп домбыраға қол жалғады. Жүсіпбек аға 
«Жас қазақтан» бастап көп әндер айтты. Әркім өз қалаған әндерін сұрап 
жатыр. Мұхтар аға «Иманжүсіптің әнін» орындауды сұрады. 

Мен осы кеште «Иманжүсіптің әні», «Мәдидің әні», «Балуан Шолақ-
тың әні» деген әндерді, Біржанның «Жамбас сипарын», «Адасқақ», 
«Ләйлім шырақ» әндерін, Естайдың «Жай қоңырын», Ыбырайдың  
«Майда қоңырын» тұңғыш рет тыңдадым. Ішімнен әншімін, ән білемін 
деп жүргеніме ұялып, өзіме-өзім риза болмай, жасып, тұнжырап қалдым. 

Жастардың ішінде жеке дауыста ән айтып, өзімізше «шаң жұқпас- 
пыз» деп жүретін Үміткен екеуміз еді. Үміткен Семейдің облыстық  
театрында істеген, ашық та биік әдемі даусы бар. Одан соңғы әдемі  
даусы бар қыздар Рыскүл мен Әнуар.

Ән кезегі біздерге келіп, әрқайсымыз білетін әндерімізді айтып  
шықтық. Мен, ең алдымен, «Гауһартасты» айтып едім, Жүсіпбек аға 
риза болды. Тек «мына бір жерін шолақтау қайтарады екенсің», – деп  
келіспей тұрған жерлерін домбыраға қосып түзетіп берді. «Ғайниды» 
айтқанымда бәрі риза болды. Мұхтар аға: «Сөзі де әдемі, екі шумағы 
да «Ғайни қыз» деп басталады екен», – деп әннің сөзіне де назар ауда-
рып, Жүсіпбек ағаға бір, Ибади Матақовқа бір қарап, – мұндай дауысты  
музыка тілінде не дейтін еді өзі?» – деп сұрады. Ол кісі екеуі бірдей  
жарыса, «альт» дейді деп жауап берді.

Үлкен кісілердің даусыма риза болып, әніме риза болғаны мені 
қанаттандырып жіберді. Манағы жабырқап, жасып қалған күйімнен біраз 
арылып, Жүсіпбек ағаға:

– Аға, «Жас қазақты» айтып көрейін бе? – дедім.
– Иә, үйрендің бе? Кәне, қосылып көрші, – деп мені домбырасымен  

жетелей жөнелді. Мен де іркілместен қосылып кеттім. Әннің аяғында 
менің даусымның сенімсіздеу шыққан жеріне өзі қосылып кетті. Мен сол 
кеште «Жас қазақты» әжептеуір игеріп, үйреніп алдым.
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Жүсіпбек ағаның кейбір әншілердей кергімейтін қарапайымдылығы 
әнді бірнеше қайталап, қашан үйренгенше жалықпай айта беретіні де бізді 
тәнті етті. Біз үшін осы отырған кешіміз көрген түстей, ғажайып сиқырлы 
өмірдей болып көрінді. Біздер, ауыл жастары, Мұхаңдар сияқты үлкен жа-
зушыларды немесе Күләш, Шәкен, Құрманбек, Жүсіпбектерді, тіпті бұл 
жерде жер басып жүрмейтіндей, басқа елден бөлекше жаратылғандай, 
жақындауға болмайтындай көретінбіз. Міне, енді, сол құрметті адамдар-
мен қатарласа, тең кісідей болып, отырмыз. Оның үстіне Сапакең мен 
Мұхаңдай ірі тұлғалар қошемет көрсете құрметтей қараған соң біздің 
де бойымызда кәдеге жарайтын бір өнер бар екен-ау деген сенім пайда 
болды. Мен бала жастан ән салып жүрсем де, желпіген көңіл құсының 
шарықтаған әнмен бірге өнер биігіне көтеріле алатынын сезінбеген  
едім».

Бажайлай қарасақ, ақын Тұрсынхан Әбдірахманованың осы айтылған 
естеліктерінде біраз сыр барын аңғарамыз. Әсіресе, Мұхтардың Жүсіп-
бектен «Иманжүсіптің әнін» сұрауы, түннің бір уағына дейін Мәди,  
Балуан Шолақ сияқты кілең «бунтарь» композиторлардың әндері  
шырқалуы көңіл аударарлық. Біле білсек, аты аталған композиторлардың 
түгелінің түбіне Кеңес өкіметі жеткен. Әрине, бұл оқиғалардың бар-
лығын Мұхтар Әуезов жақсы білген. Әсіресе, оны Иманжүсіп тағдыры 
толғандырған тәрізді. Иманжүсіпті 1930 жылы Созақ көтерілісін 
ұйымдастырды деген жаламен Тараз түбінде ГПУ-дің жендеттері атып 
өлтірген еді. Мұның алдында 1927 жылы Бетпақта бой тасалап жүрген 
Иманжүсіпті Сәкен Сейфуллиннің өзі іздеп барып жолығып, даңқты 
батырдың жанында бір айдай болып қайтқан болатын. С.Сейфуллин 
сол сапарында Иманжүсіптің өмір тарихын оның өз баяны бойын-
ша жазып алса керек. Күрескердің өз аузынан жазылып алынған бұл  
хикаялы өмірбаянының негізінде кейінірек Сәкен ағамыз Иманжүсіп  
жайында шығарма жазбақшы болған да тәрізді. Алайда, Сәкеннің бұл  
жазып алғандарын НКВД жендеттері ақынды ұстағанда қолды қылып, 
соңынан жойып жіберген бе дейміз. Не болмаса ақынның жары  
Гүлбаһрам апамыздың өзі айтқандай, Сәкен ұсталған 37-нің қарашасында  
көп қағаздарымен бірге есік алдына үйіп тастап өртеп жіберген сияқты.  
Бәлкім, Жүсіпбектен «Иманжүсіптің әнін» сұрағанда Мұхтар аға-
мыздың есіне осы жайттар түскен шығар? Әлде оны Иманжүсіптің 
толғауындағы буырқанған қуатты сөз орамдары тәнті қылды ма 
екен? Әйтеуір, Мұхаңның Иманжүсіпке, оның әндеріне ерекше ықы-
ласты болғанын сеземіз. Бұл жөнінде Мұхтар мен Жүсіпбек ара-

сында бірталай әңгіме болған сияқты. Себебі, Жүсіпбек Елебе-
ков те Иманжүсіп әнін өте сүйіп айтты және оның жалғыз суретін 
көздің қарашығындай сақтап, кейінгі ұрпаққа аман сақтап жеткізді.  
Бұған, әрине, Мұхтар Әуезовтің де ықпалы тигені даусыз.

Жүсіпбек – халқына барынша адал қызмет еткен өнерпаз. Алғаш 
Алматыға келген 1931 жылдан бастап, оның ел аралап, концерт берме-
ген күні кемде-кем. Ол – кәрілік жеңіп, ауру меңдеп аурухана төсегіне 
таңылғанша шығармашылық белсенділігін жоғалтпаған әнші. Компо-
зитор, музыкатанушы Илья Жақанов ағамыздың айтуынша, Жүсекең  
70 жасында «Қазақ радиосына» келіп, Тоқбайдың «Екі жирені» бастаған, 
он шақты ән жаздырған көрінеді. Қазір мүлтіксіз әрі кемел орындалған  
сол әндерді тыңдай отырып, әншінің жетпіске келген жасының өзінде 
ғажап шығармашылық бапта болғанын байқаймыз. Осындай саушылық-
тың арқасында, бастысы халқыма әнімді тыңдатсам, бойымдағы ба-
рымды берсем деген өнерпаздық құштар көңіл қалауының күштілігінен 
Жүсіпбек Елебеков алпыстан мол асып, жетпісті қусырғанша Алатау мен 
Алтайдың, Атырау мен Арқаның арасын түгел аралады, атақты Біржан сал 
айтқандай: «Үш жүздің кәрі-жасын түгел көрді». Осындайда, Жүсіпбек 
Елебеков шетелдік өнер сапарларында болған ба деген сұрақ туындайды. 
Ондайда есімізге әншінің 1968 жылы Үндістанға, 1963 жылы Монғолияға 
барған сапарлары еске түседі. Үндістанда болғандығының анық айғақ 
белгісіндей сол жолы Роза Бағланова, Кәукен Кенжетаев, Жүсіпбек  
Елебеков үшеуінің бірнеше үнділік азаматтармен бірге түскен суреті 
сақталған. Кейін анықтағанымыздай, бұл сапарға Жүсекеңдермен бірге 
композитор Еркеғали Рахмадиев және Роза Шамжанова да барыпты. 
Жүсекеңнің бұдан басқа шет мемлекеттерде болған-болмағаны тура- 
сында деректер кездеспейді. Тек, әнші 1950–55 жылдары екі рет Қытайда 
болып, Шын-Машын елінде өнер көрсетті деген жұтаң мәлімет қана бар. 
Басқа еш жерде Жүсекеңнің Қытайда болғандығы жөнінде мағлұмат 
ұшыраспайды. Тек Ж.Елебековтің отбасылық мұрағатында «Үрімшідегі 
концерт» деп аталатын жазуы бар тілдей газет қиындысы сақталған. 
Фотосуреттің қайшымен мұқият қиып алынғандығы байқалады.  
Көнерген суретте үстіне ұлттық киім киген Жүсіпбек Елебеков қала  
алаңына құрылған үлкен, биік сахнада ән айтып отыр. Сахнаның алды ән 
тыңдауға жиылған қара құрым халыққа толы. Осыған қарап, Жүсіпбек 
Елебековтің Қытайдың Үрімші қаласында концерт қойғанына көз 
жеткіземіз. 



150 151

Жылымық ЖылДарынДа 

Осылайша, өмір өз ағысымен өтіп жатты. 1953 жылдың наурыз айында 
Кеңес Одағын отыз жылға жуық ашса алақанында, жұмса жұдырығында 
ұстаған Сталиннің бір түнде өліп шығуы – елде жаңа дәуірдің бас-
талуына жол ашты. Ақын Б.Пастернакша айтқанда, Кеңес елінде 
«жылымықтың» жылы желі есті. Санаға түсіп кеткен сұп-суық құрсаулар 
жібіп, елдің саяси-әлеуметтік, рухан-мәдени өмірі оң өзгерістерге аяқ  
басты. Баяғыдай «саптыаяқтан ас ішіп, сабынан қарауыл қарайтын» зәрлі 
жылдардың ызғары қайтып, ел ішін жайлаған қалың үрей сейіле баста-
ды. 1937–38 жылдары «Халық жауы» ретінде ұсталып, атылған қазақ 
кеңес әдебиетінің негізін салушы ақын-жазушыларымыз – Сәкен Сей-
фуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин сияқты мемлекет және 
қоғам қайраткерлері ақталып, олардың соңында қалған мұралары туған 
елімен қайта қауышты. Сәл де болса темір тізгіннің босаңсығаны, кел-
ген еркіндіктің жылы лебі өнер адамдарының да шығармашылығында 
көрініс таба бастады. Отызыншы жылдары «сотталған» халық әндері 
мен күйлері жазасын өтеп келген жандай ел аузына қайта оралды. Сон-
дай шығармалардың бірі Әбікен Хасеновтің «Қоңыр күйі» еді. Әбікен 
Хасеновтің өзі де отызыншы жылдардың ауыр нәубетін бір адамдай  
басынан өткерген өнерпаз еді. Жүсіпбек Елебековпен ширек ғасырдай  
өнер өлкесінде сыйлас һәм сырлас болған дәулескер күйшінің отызын-
шы жылдары басынан кешкен оқиғаларына Хабиба әжеміздің де өз 
естеліктерінде толғана, молынан тоқталатыны бар. Естелік 1941 жылдың 
қазан айында Хабиба әжеміздің Еркін деген екі жасар баласының  
шетінеуіне байланысты Әбікен Хасеновтің көңіл айтып келуінен баста-
лады. Сонау кәмпеске жылдарынан бастап, үнемі өмір қиыншылығын 
көруден көз ашпай келе жатқан жас ананың бұдан бірнеше жыл бұрын 
тұңғыш баласы аяқ астынан ауырып шетінеп кеткен болатын. Енді, 
міне, екінші ұлынан да айырылып, аруанадай боздап отырған қайғылы 
анаға көңіл айтуға Әбікен Хасеновтің өзі келеді. Көңіл айтып, шерлі 
ананың қаяулы көңілін демегендей болған Әбікен қандай зор қайғының 
да, көл-көсір қуаныштың да өткіншілігін айтып, оны өз басынан өткен  
оқиғалармен байланыстыра дәлелдей әңгімелеп, қаралы ананы сабырға 
шақырады. 

Әбікен өз басынан өткізген нәубетті оқиғаларды Хабиба әжемізге 
жалпылама ғана айтқан сияқты. Әжеміздің өзі жазған және бізге айтып 
берген естеліктерінен осыны аңғарамыз. «Отыз жетінің» лаңы кеше  
ғана өткен, соғыс болса мынау дүниені тітіретіп жатқан, сол себепті бар  

сырын түгелдей жайып салудан тайсақтаған Әбікен өз өмірбаянының  
көп тұс-тарын бүгіп қалып, ашаршылықта өзінің бес баласынан 
айырылғанын, одан жазықсыз түрмеге түскенін, абақтыдан түрме 
бастығының келін-шегінің көмегімен босап шыққанын, сөйтіп, әупірімдеп 
Балқашқа жеткенін, Шу арқылы әрең дегенде Алматыға, Сәкенге 
жетіп жығылғанын, Сәкеннің көмегімен драмтеатрға әртістік қызметке 
ілігіп, Шәкен деген әйелге үйленіп, одан бірнеше бала сүйіп, сөйтіп, ел 
қатарына қосылып кеткенін әңгімелеп берген. Ал, шын мәнінде, Әбікен 
күрделі тағдыр иесі, басына түскен осыншама сұмдықтардан аман қалуы  
Тәңірдің қазақ өнеріне түсірген рақымы десек, артық айтпағанымыз.  
Сонымен, Әбікен жайына қысқаша бірақ нақтырақ тоқтала кетеміз. 

Әбікен Хасенов 1892 жылы қазіргі Қарағанды облысы Шет ауданы 
Жалпақтау деп аталатын таудың етегін бойлай ағатын Қаратал өзенінің 
бойында көктем шыға дүниеге келеді. Патша заманында бұл өлке Се-
мей губерниясы Қарқаралы уезіне қарап, Мойынты болысы деп аталған. 
Әбікен дүниеге келген Қаратал өзенінің Бетпақ дала жағында атақты 
Ағыбай батырдың кесенесі тұрғанын айта кеткеніміз жөн.

Әбікеннің ата-тегіне қысқаша тоқталар болсақ, ол – Қаракесектің 
Кәрсөн бұтағын жиырма жылдай билеген Көпбай болыстың немересі. 
Шөже ақынның Арқадағы шертпе күй өнерінің көрнекті өкілі Сайдалы 
Сары Тоқаға арналып айтылған әйгілі жырындағы:

Каракесек Кәрсөннен шықты Көпбай
Шықты да сөне қалды жанған оттай, –

дейтін Көпбай осы Әбікеннің атасы болып келеді. Көпбай өз заманының 
ықпалды ерлерінің бірі болыпты. Соның бір белгісі – оның Құнанбаймен 
аға сұлтандыққа таласуға тәуекел еткені. Алайда, Қаз дауысты Қазыбек 
бидің шөбересі Алшынбай бидің: «Көпбай, сен өкпелеме, мен жейтін 
боғымды жеп қойдым. Менің Құнанбаймен құда екенімді білесің ғой. 
Құнанбайдың аты озып кетті. Енді буынсыз жерге пышақ ұрма», – деген  
сөзі Көпбайға тоқтау болып: «Осы сөзіңіз ғой бізді тоқтататын, осы  
сөзіңіз», – деп ренжіп үйден шығып кетіпті. Бұл Көпбайдың жалын-
даған жас кезінде болған оқиға болса керек. Ел аузындағы деректерде 
Көпбай Қарқаралыда қазмайыр болып тұрған шағында жастай қайтыс 
болды делінеді. Шөженің: «Шықты да сөне қалды жанған оттай» деуі 
Көпбайдың жастай қайтыс болғанын меңзегені болса керек. Көпбайдың 
бейіті осы күнгі Шет ауданы Ақшағыл ауылынан 12 шақырым жер-
де Қаратал өзенінің алқабындағы Жыланды тауының етегінде тұр.  
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Көпбайдан Рақыш, Мұқыш, Сәдуақас, Хасен деген төрт ұл туыпты. Осы 
ұлдарының ішінен Көпбайдың ізін басып, сөзін ұстағаны Хасен бол-
са керек. Әбікеннің Хабибаға айтқан естелігінде: «Әкеміз әлді шаруа 
еді. Мені жасымнан ел билігіне араласуға баулыды. Бірақ мен өнер жо-
лын таңдадым» – деуінде осы сыр жатыр. Жазушы, зерттеуші Ақселеу 
Сейдімбектің дерегіне сүйенсек, Хасен баласы Әбікенге Алтайдың Каре-
ке руынан шыққан Нұрлан байдың Күлше деген қызын қалыңсыз алып 
береді. Бұл орайда Нұрланның атақты Қияштың баласы екенін айтсақ 
та жеткілікті. Заманында Қияш басынан дұшпан сөзін асырмаған бетті, 
дала шонжары болған. Мінеки, Хасеннің осындай текті жерден баласы-
на қалыңсыз қыз алып беруі – оның да осал болмағанын аңғартса керек. 
«Бірақ мен өнер жолын таңдадым» – деп Әбікеннің өзі айтқандай, бар 
зейіні, ықыласы күйге біржола ауған ол жатпай-тұрмай өнер үйренеді. 
Сондағы оның алғашқы ұстазы өзінің немере ағасы Сәдуақастың  
Мақашы болады. Мақаш арқылы қырық тармақты «Балбырауынды»  
бабымен балбырататын Баубекке ұшырасып, одан осы күйдің бір нұс-
қасын алып қалады. Бұдан соң талапты жас күй бұлағы – қыпшақ  
Итаяқ күйшіні іздеп барып, одан Дайрабай күйлерінің қыр-сырына 
қанығады. Енді оның бар арманы Арқа күйшілік мектебінің Тәттімбет 
пен Сайдалы Сары Тоқадан кейінгі ең ірі өкілі Қыздарбектің алдын көріп, 
батасын алу еді. Ол заманда Қыздарбектің маңайына өңкей дәулескер 
күйшілер бас қосысатын. Қыздарбектің айналасына жиналған Әбди,  
Сембек, Ақмолда, Кәрібек, секілді дәулескер күйшілер бірінен-бірі өнер 
асырып, берекелі елдің мерекесін шырайлы күймен кіргізіп жатқан шақ 
еді бұл. Қыздарбектің күмбезді күй ордасының ең кенже өнерпазының 
бірі ретінде Әбікен аталған күйшілердің барлығынан үлгі алады. (Ақселеу 
ағамыз Итаяқты шұбыртпалы руының күйшісі дейді. Алайда Итаяқтың  
осы күні Шет ауданы Бұрма ауылында тұратын ұрпақтарымен кездес-
кенімде, Итаяқтың руы қыпшақ екені белгілі болды. Итаяқтың бейіті 
Бетпақтың Арқа бетінде әлі күнге дейін құламай тұрған көрінеді. – Е.Т.).  
Осылайша бірнеше жылғы үзбей ізденіс пен тынымсыз еңбектің  
нәтижесінде күйшілік шеберлігі кемелденіп, өнерпаздық бабына кел-
ген Әбікен ойын-тойдың көркіне айналады. Дәулескер күйші деген да-
бысы Қуандық пен Қаракесекке тегіс жайылып, шертпе күйдің шын 
шеберіне айналғанын күй сүйер қауымға паш етеді. Сұлу жары Күлшеден  
Жаһанша, Дәлелхан атты екі ұл, Шапи, Баяу есімді қос қыз сүйеді; 
басындағы бағы – өнері, атадан қалған мол дәулет бар, бір уақыт 
Әбікенннің даңқ пен дақпырттан, баршылық пен бақыттан басы 
айналғандай болады; өзін төңірегіндегі төрт құбыласы тең жанның екеу 

болса бірі, бір болса, бірегейіндей сезініп, аяғы жер баспай, айналасы-
на бір сәттері астамси қараған күндерді де басынан кешеді. Бірақ «ба-
ста дәурен тұрмайды...» дегендей, уайымсыз, қамсыз серінің сауық-
сайранға толы ертегідей өмірінің астан-кестенін шығарып, асты-үстіне 
келтіретін, жалғыз Әбікен ғана емес, мұқым алты алашқа алапат ойрандар  
салынатын зұлматты күндер де таяп келе жатты. Келгелі қазаққа іші 
бір жылымаған Кеңес өкіметі отызыншы жылдарға қарай өзінің шын  
бейнесін көрсете бастады. 28-інші жылғы «ұлы кәмпеске» қазаққа бұл 
дүниенің теріс айналғанының белгісіндей болды. Байлардың бар малын 
тігерге тұяқ қалдырмай сыпырып алып, өздерін жан-жаққа жер аударып 
тоз-тоз ғып жібергені аздай, зорлықшыл үкіметтің шолақ белсенділері  
енді халық өнеріне ауыз салып, оның ел ішіндегі өкілдері – әнші-күйші-
лерді қырып-жоюға кірісті. Мәселен, сол 1928 жылдан бастап, айнал-
дырған үш-төрт жылдың ішінде Қыздарбек шәкірттерінің түгелге жуық  
көзі жойылады. Сондағы оларға тағылған айыптың басы: «ескілікті  
көксейді, феодалдық заманды дәріптейтін зарлы күйлер тартады, жаңа за-
манды жатсынады» болып келетін. Алдымен 1928 жылы Сармантайдың 
Ахметжаны атылды. 1930 жылы шолақ белсенділердің қастығымен 
Кәрібек күйшіге у беріліп өлтірілді. 1931 жылы ГПУ-дің жендеттері  
Әбди Рысбекұлы мен Сембек Айдосұлы секілді қос күйшіні бірін  
түрмеде, екіншісін айдалада атып тастады. Жан алғыштар қолға түскен 
Әбдиді атайын деп жатқан кезде ол: «көкірегімде сыртқа шықпаған бір  
сарын бар еді, сол ішімде кетпесін, Әбікенді шақырыңдаршы, соған 
бір тартып берейін, сонан соң атыңдаршы», – деп жалыныпты дейді. 
Белсенділердің ішінде де естілеу біреу болса керек – Әбдидің өлер 
алдындағы тілегін орындатып, тұтқын қамалған үйге домбырасымен 
Әбікенді алдыртады. Әбікен алып келген домбыраны қолына алған Әбди 
құлақ күйін келтіріп бір уақ шерткен соң, тосын бір шерлі күйді сарна-
та тарта жөнеледі. Үнсіз зейін қойып, бар ынта-ықыласымен тыңдап  
отырған Әбікен күй біткен кезде: «Ақке-ай, тағы бір тартыңызшы», – 
депті. Әбди қайта тартқан екен, Әбікен көкірегіне дұғадай жаттап, ұғып 
алыпты. Міне, осы күйді Әбікен өзі дүниеден өтердің аз-ақ алдында 
«Әбдидің «Қосбасары» деп күй табаққа жаздырып кетіпті. Қазір мұны 
Қарағандыдағы Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптары 
оркестрінің күйшісі Болатхан Тәшімов нақышына келтіре орындап жүр. 

Замана сұрқынан шошынған Сембек күйші болса, өміріне төнген 
бір-екі қауіптен кейін Шуға қарай жылыстаған екен. Алайда ізін кескен  
ГПУ-дің жендеттері оны Жамбыл облысының Хан тауының маңайында 
қолға түсіріпті. Бірде Қарағанды облысының Шет ауданы Ақсу-Аюлы 
ауылының тұрғыны Зәрубай Сүйіндіков атты күйші ағамыз «Сезбес» 



154 155

деген өзгеше бір күй тартты. Сөйтсек, Сембектің «Сезбесі» деген осы 
күй екен. Зәрубай күйшінің айтуынша: «Жендеттер Сембекке: «Әй, сез-
бес, атылар алдында күй тартып өл» деп келеке қылған көрінеді. Сонда  
Сембек: «мынау менің бұл жалғандағы соңғы күйім, аты «Сезбес» бол-
сын», – деп осы күйді тартыпты. Белсенділер ішінде құйма құлақ  
домбырашы біреу болса керек, сол ұғып қалып, елге тартып келіпті», – 
дейді. Ал енді осы күйшілердің барлығының өмірін түбегейлі зерттеп, 
«Құба белдер» атты трилогия жазған жазушы Кәмел Жүніс ағамыздың 
деректеріне жүгінсек, Сембектің «Сезбес» күйін белгілі музыка  
зерттеуші Тымат Мерғалиев Ақмола жағының бір күйшісінен жазып  
алыпты. 

Алдыңғы толқын күйшілер тегіс атылып өлтірілген соң, ендігі ке-
зек бөрінің бөлтірігіндей жалғыз қалған Әбікенге келеді. Баяғы бақ да-
рып, қыдыр қонған, мол дәулеттің ұясы, көшелі өнердің ордасы болған  
Көпбай ауылы енді ГПУ жендеттерінің жын-ойнағына айналады. Бағы  
тайып, сағы сынған ауылдың төбесіне әңгіртаяқ ойнатып, ойран салғаны 
аздай, олар жантүршігерлік айуандық қылмыстар жасап, құлақ естіп, көз 
көрмеген жауыздықтарға барады. Кәмел ағамыздың айтуынша, сондай 
күндердің бірінде Көпбай ауылынан 18 адам жазықсыз, сотсыз атылған.  
Төтен келген ажалдан Әбікенді сол күні ауылда болмай қалуы құтқа- 
рыпты. Кәмел Жүнісовтің деректерінде Әбікеннің сол бетте ауылға  
жоламай, жылыстап кеткені айтылады. Сонан үш жылдай ел кезген ол, әрең 
дегенде Алматыға жетіп, Сәкен Сейфуллиннің жанынан бір-ақ шығады75. 
Ал этнограф, жазушы Ақселеу Сейдімбеков ағамыздың жазып қалдырған 
деректерінде бұл жайттар сәл басқаша баяндалады. Ахаңның деректері 
бойынша, аңдыған жау алмай қойсын ба, көп ұзамай 1931 жылдың  
күзінде Әбікен қолға түсіп, Ақмола түрмесіне қамалады. Содан 1932 жыл-
дың көктемінде күйшіні түрмеден босатып жібереді. Түрмеден жадап- 
жүдеп шыққан Әбікен арып-ашып ауылына жеткенде, әйелі, екі ұл, 
екі қызының тегіс аштан өліп қалғанын көреді. Алапат аштықтан тек  
жалғыз қарындасы ғана тірі қалыпты. Оның өзін аштан бұралып, елсіз 
ауылдың жұртында өлім аузында жатқан жерінен тауып алады. Осы 
сұмдықтың бәрін өз көзімен көрген әнші Гүлбаршын Ақпанованың  
шешесі Кіпия деген кісі куә болған жайттардың барлығын қаз-қалпында 
Ақселеу ағамызға айтып берген көрінеді. Кіпия шешей бір күні тезек  
теріп жүрсе, ши арасынан қараңдаған үкілі тақияның төбесін көріп  
қалады. Жақындап барып  қараса аштықтан әл-дәрмендері құрып жүре  
алмай отырған Әбікен мен қарындасы болып шығады. Сол екі ара-

75 Кәмел Жүнісов. Шырағдан. – Алматы, 2007. – 102-б.

да екі жақ жылап табысады. Кіпия әжей Әбікен мен қарындасын үйіне  
жеткізіп, естерін жидыртып, қолындағы барымен екеуін күтіп бағады. 
Бір жылдай Кіпияның үйінде болып, ашаршылық тырнағынан құтыл- 
ған Әбікен 1934 жылдың көктемінде Алматыға қарай аттанады76. 

Осылайша Әбікен Сәкенге жетеді. Бұдан арғы әңгімені Әбікен 
Хасеновтің шәкірті қарт күйші Секен Әбішовтің естелігі бойынша 
тарқатамыз. Секен күйші өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдарының 
аяғына таман Қарағанды қаласында тоқсанға таяп қайтыс болды. Секен 
қария бұл әңгімелерді Әбікеннің өз аузынан естідім деп осы жолдардың 
авторына 1994 жылы айтып берген еді.

«Сұрай-сұрай Меккеге жетесің» дегендей, Алматы көшелерінде кез-
дескен қайырымды жандардың жөн сілтеуімен Әбікен Сәкеннің үйін та-
уып, қақпасын қағады. Тарсылды естіп далаға шыққан Сәкен Әбікенді ә 
дегенде тани қоймайды. Сақал-шашы өскен, көзі үңірейіп ішіне кіріп кет-
кен, үсті-басы алба-жұлба, кір-қожалақ адамды танымағандай кейіппен, 
бұрылып үйіне кіруге айналғанда, Әбікен жан ұшыра «Сәкен, бұл мен 
ғой, Әбікен» деп айғайлайды. Сәкен сонда да ләм-мим деместен, үйіне 
кіріп кетеді. Сәлден соң үйден Гүлбаһрам жеңгей шығады. Ол Әбікенге 
жылы амандасып, қарсы алып, моншаға бастайды, Қолына Сәкеннің бір 
киер киімдерін ұстатады. Моншаға түсіп, тазаланып, сақал-мұртын алып, 
үстіне таза киімдер киіп, кісі бейнесіне келген Әбікенді Гүлбаһрам үйге 
алып келеді. Сәкен Әбікенмен құшақтасып амандасады. Содан соң ғана 
Әбікеннің жүрегі орнына түсіп, өзін бой тасалау бейнетінен біржола 
құтылғандай сезініпті. Сәкеннің жанында біраз болып, өз-өзіне келген 
Әбікен қоңыр домбырасын қайтадан қолына алады. Жүсіпбек Елебеков-
тің айтуынша, сол кезде Сәкеннің шаңырағы қазақ зиялыларының бас 
қосысып, мәслихат құратын жері болыпты. Келімді-кетімді кісінің 
көптігі сонша – Сәкен ағамыз есебі апта сайын көк базардан бір байтал 
алып сойдырады екен. Сондай күндердің бірінде Сәкен ағамыз Сәбит 
Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Серке Қожамқұлов, Құрманбек Жандарбе-
ков және т.б. зиялыларды үйіне шақырып қонақ етіп, оларға Әбікенді та-
ныстырып, күйін тыңдатқызады. Әңгіменің осы тұсына келгенде Секен 
Әбішов ағамыз: «Әбікен күй тартып отырғанда Сәбит пен біреу күбірлесіп  
сөйлесе беріпті. Сонда Сәкен оларға қатты кейіп, жекіп ұрсып тастап- 
ты», – деген еді. Арада біраз уақыт өткенде Әбікен Сәкеннің ықпалымен  
Қазақ драма театрына (Қазіргі М.Әуезов атындағы мемлекеттік акаде-

76 Ақселеу Сейдімбек. Қазақтың күй өнері. Көп томдық шығармалар жинағы. – Астана, 
2010. – 663-б. 
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миялық драма театры) орналасады. Театрдың директоры Әбікеннің  
жерлесі Орынбек Беков еді. Бірақ жазушы Кәмел Жүнісовтің келтірген 
деректеріне ден қойсақ, құйрығында шаласы бар ауылдасын танымаған-
дай кейіп көрсеткен О.Беков басында Ә.Хасеновті театрға алғысы кел-
меген көрінеді. Алайда, Әбікеннің жүріс-тұрысынан, сөз саптасынан 
кісілік қасиеттер аңғарған адам танығыш Мұхтар Әуезов: «Осы жігіт  
бізді жаңылдырмас. Кейпінде келістілік бар екен. Актерлеріміздің  
қайсысы оқып келіп жатыр. Бұлардың мектебі даланың өзі ғой» – деп, 
Әбікеннің мәселесін қолма-қол шешіп жіберіпті77. Әбікен Әкемтеатрда 
өмірінің соңына дейін қызмет етті. Актер ретінде ол М.Әуезовтің  
«Абайында» – Құнанбай, Ғ.Мүсіреповтің «Қозы Көрпеш – Баян сұлуын-
да» – Қодар, «Ақан сері Ақтоқтысында» – Балта, М.Ақынжановтың  
«Исатай мен Махамбетінде» – Балқы, С.Мұқановтың «Шоқан Уәли-
хановында» – Мұса, Ә.Тәжібаевтың «Майрасында» – Тайман бейнелерін 
нанымды сомдап, кесек бейнелер жасайды. Нанымды сомдады дегеннен 
шығады, бірде театрда «Исатай мен Махамбет» қойылымы жүріп жата-
ды. Балқы рөлінде – Әбікен Хасенов. Балқы – Жәңгір ханның жансызы. 
Махамбеттің сеніміне кіріп алған ол ақынды қызғыштай қорығансиды. 
Бірақ көздеп жүргені ебін тауып Махамбетті Жәңгірханның жасауылда-
рына ұстап беру. Әбден қалжыраған Махамбет Балқыға: «Мен кішкене 
көз шырымын алып алайын, сен күзетке сақ бол!» деп ұйқыға кетеді. 
Сол сәтте Балқы жасауылдарға хабар бермекке тұра жүгіреді. Сәлден соң 
Махамбеттің қолға түсері анық. Осы кезде көрермендер арасынан бір  
жігіт лып етіп сахнаға ырғып шығып, ұйықтап жатқан Махамбеттің  
қасына барып қалтасынан тапаншасын суырып алып келе жатқан 
жасауылдарға кезенгенде, абыржып қалған олар тұрып қалады. Түрі: 
егер «жасауылдар» тоқтамай «Махамбетке» беттер болса, тапанша-
дан оқ жаудыруға анық бекінген адамның кейпі. Қойылымның аяқ 
астынан мұндай сипат аларын күтпеген көрермен дүрлігісіп, әп-сәтте 
шымылдық жабылады. Тапаншалы кісі залалсыздандырылады. Сөйтсе 
ол Хасан көлінде соғыста болған әскери адам екен. Кейін әлгі адам-
нан неге өйттіңіз деп жауап алғанда: «Балқы бейнесіндегі актердің 
жауыздығына сенгенім сонша – қайтып сахнаға шықса атып тастауым 
мүмкін еді», – депті. Ешқандай оқу орнын бітірмей, театр саласы бой-
ынша арнаулы білім алмай-ақ сомдаған образын осыншама деңгейде 
нанымды шығара білген Әбікеннің мұнысы шын мәніндегі шеберлік 

77 Кәмел Жүнісов. Шырағдан. – Алматы, 2007. – 103-б. 

қой, расында! Хабиба әжеміз де Әбікеннің актерлік шеберлігі туралы 
жоғары пікірде. Осы естеліктерді айта отырып, ол кісі Әбікен сомдаған  
Құнанбай бейнесінің ерекше сәтті шыққанын айтады: «Құнанбайды  
Қаллеки де ойнады ғой, бірақ Қаллекидің Құнанбайы жұмсақтау  
шықты. Әбікеннің Құнанбайы нағыз ызбарлы, қатал дала билеушісінің 
бейнесі болып шығып еді» – деп еске алады сол күндерді Хабиба әжей.

Десек те, Әбікен Хасенов күйші болып жаралған жан еді ғой. Актер 
болып өмірден өтті. Оның орны қазақтың Мемлекеттік филармониясы 
еді. Бұған оның отызыншы жылдардағы «шаласы» қол байлау болғандай. 
Себебі Әбікен бертінге дейін өзінің Қарағанды облысы Шет ауданының 
тумасы екенін жасырып, Семей жақтың адамымын деп айтады екен.  
1934 жылы филармонияға алынбай, драмтеатрға қабылдануында да гәп 
бардай. Сәкен сияқты қамқор жанашырлары Әбікенді филармония әртісі 
ретінде ел ішінде күй тартып жүрер болса, «е, мынау баяғы қашқын  
күйші ғой» деген сөзге ілігіп, көзге түсіп қалатын болғандықтан, 
драмтеатрға жіберген тәрізді.

Әбікен «отыз жетінің» сойқанынан ғайыптан тайып, аман қалды.  
Кешегі өзінің сырлас серігі, жалынды жастықтың жарқын тұстарын бірге 
өткізген жолдасы Сәкен Сейфуллин; жерлесі, кезіндегі алашордашы,  
кейінгі коммунист Орынбек Беков сияқты т.б. елдің арқа сүйер 
азаматтарының көбі атылды, «ит жеккенге» айдалды. Кеңес өкіметі 
орнағалы кешкен қуғын-сүргін, отбасының, ағайын-туысының тегіс 
қырғын табуы, шолақ белсенділерден көрген қорлық – осының барлығы 
Әбікеннің жүрегіне сары жалқын шер болып байланып, көкірегіне дерт 
болып жабысты. Мұның бәрі кейін күйшінің налалы жүрегінен, қаяулы 
көңілінен «Қоңыр» күйі болып ақтарылып түсті. Осы күндері бұл 
күйді біреулер ашаршылықта туыпты десе, енді бір зерттеушілер Сәкен  
Сейфуллинге бағышталған екен немесе 37-де қырғын тапқан азаматтарға 
арналыпты деген жорамалдар айтылып жүр. Бұл пікірлердің барлығы- 
ның жаны бар жорамалдар дер едік. Дегенмен, Әбікеннің «Қоңыр»  
күйін зұлмат заманды, қанды жүйені, қатыгез қоғамды музыка тілі  
арқылы әшкерелеген айыптау актісі дегеніміз дұрыс шығар? Бұған  
күйдің тыңдаған кезде тұтас бір заман күңіреніп тұрғандай әсер беретіні 
дәлел. 

«Қоңыр» күйінің музыкалық идеясы Мәдидің атақты «Қаракесегінен» 
тамыр тартады. Мұқият тыңдаған адамға «Қаракесек» әні мен «Қоңыр» 
күйінің ішкі туыстығын аңғару қиын емес. 
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Бұл күйді Әбікен Хасенов тек өмірінің соңғы жылдарында ғана имен-
бей тартуға жүрегі дауалапты. Жалғыз «Қоңыр» күйі ғана емес, өзі  
өмірден өтерден аз-ақ бұрын аяулы ұстаздары Сембектің, Әбдидің де 
бірнеше сотталған күйлерін күйтабаққа жаздырып, жарыққа шығаруға 
үлгеріп кеткені мәлім. Сондай-ақ, ол өмірінің соңғы жылдарында компо-
зитор Латиф Хамидиге қолқа салып, өзі білетін көптеген күйлерді нотаға 
түсірткен көрінеді. Кейін бұл туралы Латиф Хамидидің өзі: «Домбы-
рашы Әбікен Хасенов біздің үйге жиі келіп тұратын. Бір күні ол маған 
былай деді: «Өзің білесің, мен Тәттімбет күйлерін насихаттап жүрмін. 
Бірақ бұл күйлер нотаға жазылмағандықтан болу керек, домбырашылар 
дұрыс үйрене алмай жүр. Қазір Тәттімбет күйлерін жазып қалдырмасақ, 
кейінгілерге бұрмаланып жетуі мүмкін ғой». Басқа жұмыстарымның 
көптігіне қарамай, Әбікеннің көңілін қимадым, соған енді өкінбеймін. 
Әбікен домбырасын ала келген екен. Біз нотаға күй түсіруді бірден  
бастап кеттік. Сол күні біз Тәттімбеттің «Қосбасар» (екінші түрі), «Айдос 
батыр» күйлерін қағазға түсірдік. Бұдан кейінгі кездесулерде «Алшағыр 
батыр», «Қосбасар» (үшінші түрі), «Бес төре», «Бозайғыр», «Көкейкесті», 
«Саржайлау», «Сылқылдақ», күйлерін нотаға түсірдік. Осы жұмыс  
үстінде Әбікен Хасенұлы шебер домбырашы ғана емес, тума музыкалық 
қабілеті бар дарынды өнерпаз екенін аңғартқан еді. Мен әлгі күйлерді 
нотаға жазып алып, артынша пианинода тартып, өзіне тыңдатып отыр- 
дым. Сол кезде Әбікен күйлердің нотаға нақтылы түспеген жері немесе  
кеткен қатесі болса, уақтылы түзетулер беріп, күйдің сауатты әрі қатесіз 
жазылуына көмектескен еді. Осы тұста Әбікеннің музыкалық шығар- 
маны терең түсінетіндігін, халық музыкасына деген асқан жауапкер-
шілігін байқадым. Әбікен домбырасын, негізінен, үлкен октаваның «ля» 
дыбысы мен кіші октаваның «ре» дыбысына бұрап тартатын еді. Ал квинта 
бұрауында орындалатын күйлерді тартқанда, домбыраның екінші ішегін 
«соль» дыбысына түсіретін... Бірақ, кейінгі кезеңде домбыраны оқыту 
жүйесі «ре-соль» бұрауына көшірілгендіктен, орындаушыларға оңтайлы 
болу үшін Әбікеннен жазып алған күйлерді де «ре-соль» бұрауына түсірдік. 

Әбікен Хасенұлы жібек мінезді, барынша кішіпейіл, адамгершілігі 
мол жан еді. Күй тартар алдында ең әуелі ол сол күйдің шығу тарихы мен 
музыкалык мазмұнын баяндап беретін. Ол әр күйді тыңдаушыға жеткізе 
орындау үшін оның мазмұнын, характерін жетік білу керек екенін мұрат 
тұтқан саңлақ өнер иесі болатын»78. 

78 Ақселеу Сейдімбек. Қазақтың күй өнері. Көп томдық шығармалар жинағы. – Астана, 
2010. – 664-б. 

Осымен Жүсіпбек Елебековтің өнердегі серігі Әбікен Хасенов тура-
лы бөлімді аяқтауға болар еді. Бірақ айтпай кетуге болмайтын тағы бір  
әңгіме бар. Бұл Әбікеннің қайтыс болуына байланысты.

Әбікен Хасенов 1958 жылы 66 жасында қайтыс болды. Жерлеу комис-
сиясын басқарып жүрген Шәкен Айманов ағамыз аяулы күйшіні соңғы 
сапарға дұрыстап шығарып салу мақсатында қаржы сұрап Мәдениет 
министрлігіне барыпты. Ондағы басшылардың бірі: «Ол кім дейсіңдер, 
қандай еңбегі бар?», – деп Әбікенді білмейтінін аңғартыпты. Сонда  
Шәкен әлгінің бетіне мысқылдай қарап: «Апыр-ай, ә, қандай өкініш... осы 
уақытқа дейін, «Саржайлау» мен «Сылқылдақты» бір естімеген екенсіз. 
Оны сізге қалай түсіндіруге болады?», – депті. Сонда әлгі шенеунік: «Жа-
райды, бес мың сом бөлдіртейін», – дейді өз қалтасынан төлейтіндей 
үнмен. Шәкен ағамыз: «Ол кісі жұртқа сыйлы, танымал өнерпаз адам, 
тағы бес мың сом қосыңыз», – депті. Шенеунік, тіпті, бергісі келмеуге 
айналғанда, Шәкен ағамыз: «Онда сол бес мың сом үшін тағы біреуміз 
өлейік» деген екен. Сонда ғана уәжді сөз шымбайына батқан лауазымды 
шенеунік ұялғаннан жерлеу шараларына жеткілікті қаржы бөлген екен. 
Осыған не дейсіз?
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«ҰсТазДық ЕТКЕн Жалықпас...»

Елуінші жылдардан бастап, Жүсіпбектің өмірі байсал тартты. Ста-
лин өлгеннен соң дүркін-дүркін ел тыныштығын бұзып тұратын дауыл-
ды дүрбелеңдер басылып, жазықсыздан-жазықсыз «халық жауы» ата-
нып, қуғын-сүргін көретін сұрқия заман келмеске кеткендей болды. 
Ел тынышталды, компартия басшылары сабасына түсті. «Жылымық» 
кезеңі «Тоқырауға» бет ала бастады. Соның айғағындай, өткен ғасырдың  
елуінші, алпысыншы жылдары зұлматты зобалаңдар бола қойған жоқ.  
Қайта 1958 жылы Мәскеуде қазақ өнері мен мәдениетінің онкүндігі  
дүркіреп өтті. Бұл 1936 жылдан кейін араға жиырма жыл салып өткізілген 
екінші онкүндік еді. Жүсіпбек Елебеков бұл онкүндікке әнші ретінде  
қатысып, өз өнерін көрсетіп қайтты. Осы жолы ол Кеңес өкіметінің ең 
жоғарғы наградасы Ленин орденімен марапатталды. 

Әнші өмірі тыныш, қалыпты өтіп жатты. Ол ұзақ жылғы бейнетпен 
өткен өмірі мен өзі қалтқысыз қызмет еткен өнер зейнетін енді ғана көре 
бастағандай еді. Әйтсе де ол шау тарттым деп үйінде тыныш жатып алма-
ды. Ел ішін аралап, өнер көрсетуін жасы келіп, сырқат меңдей бастаған 
жетпісінші жылдарға дейін жалғастыра берді.

Ж. Елебековтің жасы ұлғайған шағына дейін ел аралап, өнер көр-
сеткені турасындағы әңгімелер ел ішінде осы күнге шейін айтылады.  
Сондай естеліктің бірін бұл күндері Қарағанды қаласында тұрып жатқан 
өнер жанашыры Тілеубай Кәріпбаев атты ағамыздан жазып алдық: 
«Жүсекең ауылға 1966 жылдың наурыз айында келді. Ауылымыз ау-
дан орталығы Жаңаарқадан жетпіс шақырым шамасында – Байғұл деп  
аталады. Ол кезде қазіргідей тас жол жоқ. Қара жолдың өзі қардың ери  
бастауына байланысты түсіп кеткен. Көлік қатынасы қиын. Соған 
қарамастан Жүсекең қияндағы ауылымызға концерт қоюға келді. Көлігі –  
сол заманның жүк машинасы. Машинаның кузовына қалыңдатып шөп 
салып алған. Үстіне брезент сулық киген, аяғында кәдігімгі керзі етік.  
Кабинада отырғаннан гөрі кузовқа шығып алып, табиғатты, айналаны та-
машалап сапар шеккенді жақсы көреді екен. Біздің ауылға да кузовтың 
үстінде келді. Қасында сол заманның атақты конферансьесі Тыныш-
бек Бұйрабаев бар. Ол заманда ауылдарда клуб дейтін клуб та жоқ. 
100 адамдық қана шағын ескі үй. Әйтсе де, Жүсіпбек Елебеков келді  
дегеннен құлақтанған ауыл халқы сол шағын клубқа тегіс сыйып кетті. 
Алматыдан Жүсіпбектей әншінің өзі келе жатыр дегеннен кейін қыстай  
от жағылмай, қаңырап тұрған «клубқа» от жаққан. Қатып тұрған  
клубтың ішін алып қалған мұз, қырау жіпсіп, еріп төбеден тамшылап 

тұр. Үстіне костюм шалбар киіп, галстук тағып, шыттай болып шыққан 
Жүсекең осындай жағдайда концертін бастады. Ол заманда қазіргідей 
микрофон жоқ. Соған қарамастан, әнші даусы клуб ішін кернеп кетті. Ты-
нышбек Бұйрабаев ән ретін әдемі келістіре хабарлап тұрды. Әнге сусап 
қалған халық Жүсекеңді сахнадан жібермей қойды. Концерт аяқталған соң 
Әпішкей Дәдин деген дүкенші ағамыздың үйінде Жүсекеңе арнайы дәм 
дайындалған екен, ауылдың үлкендері әншіні ортаға алып, сол үйде бас 
қосысып, мәслихат құрды. Түн ауғанша небір әндер шырқалып, ел ішінің 
нелер әңгімелері айтылды. Келесі күні ертеңгілік Жүсекең көрші ауылға 
аттанып кетті».

Осындай әңгіменің бірін Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының бір 
азаматы айтып берген еді (жазып алуға мүмкіндік болмап еді. Аты-жөнін 
ұмыттым): «Бір жылы ауылымызға Жүсіпбек Елебеков келді. Құм арасын-
да отырған қойшыларды аралап келе жатқан беті екен. Атақты әншінің 
үйіне ат басын тірегеніне қатты қуанған әкем мені бірден отардан қой 
әкеліп союға жұмсады. Жалма-жан өрістен қой алып келіп, есік алдында 
сойып жатқан едім. Үйден шай ішіп, жайланып шыққан Жүсіпбек атамыз 
аяңдап қасыма келіп, менің қой сойысымды біраз қызықтап қарап тұрды 
да:

– Нешедесің? – деп сұрады. Мен: – Жиырма бестемін деп едім, – 
Қазір жетпіске келіп қалдым, осы жасымды, осы жасқа дейін алған абы-
рой, атағымның бәрін берейін, сен маған «жиырма бесіңді» берші, – деп 
әзілдеді».

Әншінің шәкірті, жезқазғандық өнерпаз Ғалым Мұхамедин былай  
дейді: «1974 жылы эстрада-цирк училищесінің екінші курсында оқып 
жүрген кезім. Ұмытпасам, сол жылдың маусым айында Жүсіпбек 
ұстазыммен бірге Талдықорған облысының (Қазіргі Алматы облысы) 
Ақсу, Сарқанд, Қапал, Кербұлақ, Алакөл аудандарын бір айдай аралап, 
концерт қойдық. Ол кезде Жүсекең «Қазақконцертте» істейтіндіктен,  
гастрольге аталмыш өнер ұжымының әртістерімен шығатын.

Сол кезде елдің өнерге деген ықыласы ерекше. Ауданның бірінші бас-
шылары Жүсіпбек Елебеков келе жатыр дегенді естіп алдынан шығады. 
Құрметтеп қарсы алады. Ол уақытта қонақүй деген жоқ. Концерттік бри-
гаданы ауыл басшылары жағдайы жақсы үйлерге бөліп тастайды. Жүсекең 
аудан орталығы болса – хатшының, совхоз болса – директордың, не 
парткомның үйіне түседі. 

Ол кісі концертке төрт-бес сағат уақыт қалғанда жаңа сойған қойдың 
етінен майлы қуырдақ қуыртушы еді. Майлы қуырдақтан соң, сүт қатқан 
үнді шайын сары май салып ұзақ отырып ішеді. Түскен үйімізде үнді 
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шайы болмай қалса, мені машинаға жүгіртеді. Мен барып бір қорап үнді 
шайын алып келіп, шай демдеуші әйелге беремін. Шайдан соң дема-
лады. Ол уақытта аңғармаппын, кейін білсем майлы қуырдақ, сары май 
салып ішкен үнді шайы – әншінің даусына пайдалы екен ғой. Сонан соң  
концертке бір-екі сағат уақыт қалғанда ауыл сыртындағы төбелерге 
шығып, өзен болса – судың бойын жағалап, екі-үш шақырым серуендеп 
келеді. Серуен кезінде біз сияқты жаңа талап жастарға қазақ жері, оның 
көркем табиғаты туралы әңгімелер айтып, табиғатты сүюге баулитын. 
Елдің, жердің тарихымен таныстыратын. 

Концертке жарты сағат бұрын дайын болатын. Ондайда өзімен-өзі  
оңаша болғанды сүйетін. Домбырасын баяу шертіп, үнсіз толғаныс  
кешетін. Концертті «әу» дегенде баянның сүйемелдеуімен бастап (баян-
да бір орыс жігіті сүйемелдейді), «ә» дегенде үш-төрт әнді қоя береді. 
Сондағы айтатыны Садық Кәрімбаевтың «Тракторшы қарындас», «Ақ 
көгершін», Қасымхан Асановтың «Қарамашы, қадамашы көзіңді» де-
ген әндері. Сол кезде көрермендер ішінен: «Жүсіпбек-ау, домбырамен 
айтсаңшы, гармонды қоя тұр», – деген өзі тұрғылас үлкендердің дауы-
сы шығады. Жүсекең кейде: «Айтпаймын, онда өздерің айтыңдар», – 
деп «бұлданады». Сонан соң қолына домбырасын алады. Екі-үш әннен  
соң кезекті «Қазақконцерт» әртістеріне, мен сияқты Алматыдан ертіп 
шыққан жас шәкірттеріне береді. Ең соңында домбырамен өзі шығып  
кейде 10 ән, кейде 15 әнге дейін бір-ақ салады. Жүсекеңнің салған  
әндерінің әсері күшті болушы еді. 

Бірде ауыл басшыларының өтінішімен ашық аспан астында қырман  
басында концерт қойдық. Кезек маған келгенде жаңбыр құйып кетті. Мен 
жауыннан қорғалақтап, сахнаға шыққым келмеп еді. Жүсекең: «Бар, кәні, 
жаның ән тыңдап отырған мына жұрттан ардақты ма?», – деп желкемнен 
түйіп қалып, елдің алдына шығарып жіберді. Бір әнімді аяқтай берге- 
німде күн шайдай ашылып кетті. Жүсекең түсі суық болғанымен, 
мейірімді адам еді: «Әне, көрдің бе, түгің кеткен жоқ», – деп жылы жүзбен  
жайраңдап келіп, мейірлене арқамнан қақты». Осындай естеліктер 
Жүсіпбектің өмірінің соңына дейін өнер деп, ән деп өткенін дәлелдей 
түседі.

Жүсіпбектің жасы алпыстан асып бара жатты. Жасы келген сайын 
әнші әлденеге толғанып, жиі-жиі беймаза күй кешетін болды. Мазалай-
тын мәселелер мен сауалдар сан алуан еді. Қатары да жыл сайын си-
реп барады. Аға буын әншілердің барлығы дерлік о дүниелік болды. 
Кешегі Біржан сал, Ақан сері, Жаяу Мұса, Жарылғапберділердің көзін 
көрген атақты әнші Қали Байжанов 1966 жылы 89 жасында Қарағанды  

қаласында дүниеден өтті. Соңғы бір кездескенінде көңілі түскен біраз 
әндерді өз аузынан естіп, үйреніп қалғысы келіп, қарт әншіге қолқа  
салған. Қалекең бәлсінбеді. Тұғырда отырған қарт қырандай қомданып-
қомданып қойып, бұл сұраған әндердің тиегін ағытқан. Алайда Жүсіпбек 
кәдігімдей абдырады. Енді қайтсін, әнші бір айтқан әнін екінші 
қайталағанда, мүлде басқаша түрлендіреді. Сосын Қалекеңнен жаңа ғана 
орындаған әнін қайта айтуды өтінді. Тағы сол жағдай. Қали әлгінде ғана 
айтқан әнін, тіпті, басқаша құлпыртты. Жүсіпбек тағы дағдарды. Шыдай 
алмай:

– Қалеке! Әнді бірқалыпты айтпай қиындата бересіз. Әлде менің 
үйренуіме қызғаныш жасап отырсыз ба? – деп әзілдей тіл қатты.

Қали бұған сәл қысылғандай болып: 
– Қарағым Жүсіпбек, сенен аяған әнді ертең қабірге ала барудың маған 

қандай қызығы болушы еді, – деп ақырын күледі. – Өзің сияқты жақсы 
әншілер өзімнен үйреніп алып, «мынау әнді Қалекең былай шырқаушы 
еді» деп, кейінгі ұрпаққа айтып отырса, мен үшін үлкен мәртебе емес 
пе!79 Міне, сол, дүниені әнмен дүбірлеткен Қали әнші де өтті өмірден. 
Өзі туған ағасындай көретін, ұзақ жылдар сырласы, мұңдасы болған 
Қалибек Қуанышбаев та осы жылы қайтыс болды. 1966 жыл Манарбек 
әнші үшін де өмір соңы болды. Қайран Манарбек! 1936 жылы Мәскеуде 
өткен қазақ өнері мен мәдениетінің онкүндігінде асқақ әнімен жасын-
дай жарқылдады емес пе? Жалпы, сол жолғы Үлкен театрда қойылған 
«Қыз Жібек» спектаклінде жауапкершіліктің негізгі ауыр жүгі үш әртіске:  
Күләш Байсейітова мен Құрманбек Жандарбековке және Манарбек 
Ержановқа түсіп еді-ау! Манарбек сонда Шегенің ариясын қандай 
шырқады! Кейін осы оқиғаның куәгері болған музыкатанушы Ахмет 
Жұбанов Манарбек жайында тамаша мақала жариялады: «Бір кезде сах-
наға Төлеген мен Шеге келіп, мырзаның нұсқауы бойынша Шеге-Ма-
нарбек Төлегеннің кім екенін түсіндіріп, байлығын мақтап, басында ұзақ 
айқаймен термелетіп жібергенде, Б.Астафьев отырып:

– Мына бір әнші қазақтың кең даласын Мәскеудің сахнасына алып  
келді-ау, – деді де, жалғас отырған музыка сыншысы, ол кезде «Комсо- 
мольская Правда» газетінде қызмет істейтін Виктор Городинскийге 
қарады. О да тап осыны айтпағанмен, шамасы, сондай пікірде болу ке-
рек, дұрыс дегендей басын изеді»80. Аяулы Манарбек Біржан салдың  
жасында, 65-ке келгенде дүние салды.

79 Ерлан Төлеутай. Баянауылдың дәстүрлі ән өнері. – Алматы, 2006. – 87-б. 
80 Ахмет Жұбанов. Замана бұлбұлдары. – Алматы, 2001. – 363-б. 
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Осылайша жаңа заманғы қазақ өнерінің шаңырағын көтеріп, уығын 
шанышысқан тарланбоз таланттар бірінен соң бірі келместің кемесіне  
мініп, өмірден кетіп жатыр. Баяғының сал-сері өнерпаздарының 
көзін көрген аға буын әншілерден қалғаны – Ғарифолла мен өзі ғана. 
Ғарифолланың эстрада-цирк студиясында шәкірт тәрбиелей бастағаны 
дәтке қуат. 

Алаңдайтыны – елдің де әнге деген ықыласының ортая түскені. Жап-
пай орысша сөйлеуге көшкен жұрт халық әнін тыңдаудан қалып барады. 
Кешегі сал-серілер заманынан сан жылдар бойы саф алтындай сақталып, 
жығасы қисаймай, төлтума қалпын бұзбай жеткен әндерді бұл күндері 
ауыл-үй арасының әншілері «басын жарып, көзін шығарып» айтатын  
болып барады. Жүсекеңе қазақ әнінің болашағы бұлдыр тарта баста- 
ғандай көрінді. Осындай ауыр ойлар еңсесін басқан әнші бір күні 
бір тоқтамға келгендей дүр сілкінді. Шау тарта бастаған әнші қатты  
ширықты. Дендей бастаған қарттықтың алдында халық әнінің келешегі 
үшін тағы бір қайратқа міну керек екенін түйсінген ол, берік бір шешімге 
келіп бекініп алды. Жүсекеңнің осы күйі Хабиба әжеміздің естелігінде  
былайша баяндалады: 

– Жүсеке, сен бір ойда жүрсің ғой. Үй ішінен бөлектеніп кеттің. 
Ешкіммен сөйлескің келмейтін сияқты. Әлде біреуге ғашық болып  
жүрген жоқсың ба, – деп қалжыңдадым бір күні.

– Иә, шынында да, өзіммен-өзім болып жүргенім рас. Өзім де сенімен 
ақыл бөліссем бе деп жүр едім. Жақсы бастадың. Мені әлдебір ойлар  
мазалай береді, – деді шынын айтып.

– Е, немене, сонша! Сен осы қайдағы ойды өзіңе шақырып аласың. 
Әйтпесе, сенде қазір қандай ой болу керек. Халқыңның сүйікті әншісісің. 
Үкімет пен партия сені назардан тыс қалдырып отырған жоқ. Сенде  
қандай арман болу керек?

– Менің ойым өзімнің қарақан басымның қамы емес. Егер істеген 
еңбегің бағаланбай жатса, оны да ойлауға болатын шығар. Өз басыңның 
қамынан гөрі өнердің өркендеуі биік тұрмай ма.

– Немене, өнер өркендемей жатыр ма? Қазіргі біздің дәуіріміз өнер- 
дің нағыз қаулап тұрған шағы емес пе? 

– Солайы солай ғой. Бірақ мені мазалап жүрген жайлар бар. Қазір  
домбырамен айтатын әншілер сиреп бара жатыр. Домбыра қазақтың 
үзілмей келе жатқан дәстүрлі аспабы емес пе? Қай халықтың болсын 
түрін, сипатын жоғалтпайтын халықтық ұғымы болуға тиісті. Ол ұғым 
көбінесе өнер арқылы беріледі. Сол ұлттық ұғымның ең негізгісі –  
домбырамен айтатын ән. Қазіргі жастардың домбыраға ынтасыздығы 

неліктен? Әлде даңғырлаған мағынасыз музыканың көбейіп кеткендігі-
нен бе? Бүйте берсе, адамға ой салатын музыканың терең сазын түсін- 
бей, дарылдаған жайдақ дарақылықты ғана машықтап кетпей ме?  
Меніңше, бұл – бәрімізді ойландыратын нәрсе. Адамның құлағы неге 
үйренсе, соны іздеп аңсап тұрады. Мағынасыз даңғаза әндер азайып, ой 
салатын сыршыл, жан жүйеңді қозғайтын мөлдір әндер көбейсе, жас-
тарды сол әндерді тыңдай білуге үйретсе жақсы болар еді деп ойлаймын.

Халықтың осынау асыл мұрасын кіршіксіз таза күйінде кейінгі ұрпаққа 
қалдыру жайында да ойлануымыз керек. Мәселен, мен бойымдағы 
өнерімді кімге қалдырам?

Менің ұстазым Жақыпбек өмірден жас кетті. Соған қарамастан әннің 
бірден-бірге жалғасып келе жатқан халықтық мұра екенін, оған үлкен 
жауаптылықпен қарау керектігін ұғындырып, жас бойыма дарытып  
кетті. Ал, мен ше? Мен кімді үйретіп, бойымдағы барымды кімге 
қалдырамын? Өз білгенімді өзіммен бірге алып кетсем, мойныма қарыз 
арқалап кетпеймін бе? Халыққа еңбек ету бар да, Халық мұрасын 
кейінгілерге қалдыру бар. Еңбек етуге басым жерге тигенше дайынмын. 
Ал бойымдағы барымды қалдыру жайы мені қатты ойландырады. 

Кейбір жастардың ән орындау шеберлігіне сүйсініп, менің өнерімді 
жалғастыратын жастар бар екен ғой деп үміттеніп қаламын. Бірақ олардың 
өнердің ауыр жүгін сезінбей, берекесіздікке салынып жүргенін көргенде, 
жігерім құм болады. Қатты түңілемін. Үміт артатын басқадай жасты көре 
алмасам, ренжімегенде қайтем. Адамның жасы ұлғайған сайын, ойы да 
көбейетін сияқты. Менің мазамды алып жүрген осындай ойлар – деді 
Жүсекең. «Шәкіртсіз ұстаз – тұл» демей ме халқымыз. Шынында да, 
Жүсекеңнің қиналатын жөні бар екен»81.

Осындай күндердің бірінде Ілияс Омаров Мәдениет министрі бо-
лып тағайындалды. Бұл – 1967 жылдың көктемі еді. Ілияс Омаровтың 
Қазақстанның Мәдениет министрі болуы – қазақ мәдениетінің бағын  
ашты; отаршылдық салған бұғаудың салдарынан адымын аша алмай, 
кібіртектеп қалған әдебиетіміз бен өнеріміздің тұсауын ағытып, өрісін 
кеңейтті десек, артық айтпағанымыз. Осындайда Сталиннің ешқашан 
құнын жоймайтын тәмсілдей «Бәрін де кадр шешеді» деген ғажап сөзі  
еске түседі. Иә, кеңестік жүйе ұлттар мәдениетін қанша жаныштады, 
өсірмеуге, өшіруге тырысты десек те, өткен ғасырдың алпысыншы – 
сексенінші жылдарының аралығында салтанат құрған жиырма жылдық 
тыныш, марғау кезең – қазақ мәдениетінің тынысының ашылуына, ұлт 

81 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы: Өнер, 1989. – 270–271-б. 
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өнерінің өрге басуына алғышарт болып, барлық мәдениет салаларының 
(әдебиет, театр, кино, музыка, бейнелеу) дамуына, көркеюіне, гүлденуіне 
жол ашты. Осы кезең Қазақ елінің көптеген жоғары лауазымды 
қызметтеріне ұлтшыл, халықшыл һәм парасатты, әділетті, ізгі ниетті 
жандардың келуімен тұспа-тұс келді. Солардың бірі – қазақ мәдениетінің 
ширек ғасырға созылған «Алтын дәуірінің» көшін түзеп, бағыт-бағ- 
дарын межелеп берген тұңғыш Мәдениет министрі – Ілияс Омаров болды.

Ілияс Омаров Мәдениет министрі болып келген күннен бастап,  
республика мәдениетінің барлық салаларын кешенді түрде дамытудың 
өміршең бағдарламаларын іске асырумен айналысты. Соның ішінде 
қамқорлықсыз, қолдаусыз қалтарыста қала бастаған халық музыкасының 
жай-күйі де министрдің назарынан тыс қалмады. Соның дәлеліндей  
министр болып келген жылдың жазында Ілияс Омаров Жүсіпбек Елебе-
ковті өз қабылдауына шақырды. Естелік жазбада бұл кездесу былайша 
көрініс тапқан:

«– Жүсеке, біз мұнда ақылдаса келіп, Өнер студиясында сіздің әннен 
сабақ бергеніңіз жөн деп шештік. Егер қарсы болмасаңыз, күзден ба-
стап сабақ беруге кірісесіз. Алдымыздағы шілде айында байқауға келген  
балалардан ұнатқандарыңызды іріктеп алыңыз. Олардың санына  
қарамаңыз. Домбырамен айтатын әнші болады-ау деген талпынысына 
қараңыз. Бір жылғы алған балалардан ойдағыдай әнші шықса, соның өзі 
үлкен жетістік. Қазақ халқының бірден-бірге көшіп үзілмей келе жатқан 
ең асыл мұрасы, қазынасы ән екені өзіңізге аян. Сол мұраны кіршіксіз 
таза күйінде сақтап келе жатқан халықтың әнге деген құштарлығы, таза  
махаббаты, кейінгі жас ұрпаққа табыстап кетер – өздеріңіз секілді  
майталман әншілер. Біржан, Ақан, Жаяу Мұса, Абай әндері сіздердің 
алдарыңыздағы Жақыпбек, Қали, Әміре сияқты әншілер болмаса, із-
түзсіз жоғалып кетуі мүмкін еді. Қазіргі қауымға Арқа мен батыс  
әндерін әрін келтірмей табиғи қалпында табыс етіп отырған – Манарбек  
Ержанов, Ғарифолла Құрманғалиев және сіз. Сіздер сияқты талантты  
әншілер. Бүгінгі жас ұрпақ сіздерге қарыздар. Біз әрқашан сіздердің 
еңбектеріңізді жете түсініп, қадір тұта білуіміз керек. Қазір айтылып  
жүрген көптеген әндер бүгінгі күнге дейін әлденеше құбылып жеткен. 
Ән табиғатын түсінбейтін кейбір нашар әншілер айтса, мүлдем түсініксіз 
бір нәрсе болып шығады. Ал өздеріңіз сияқты әншілер айтса, кез келген  
әннің түрленіп шыға келетіні белгілі. Бүгінгі сіздердің айтатын әнде-
ріңіз –  өнер қазынасына қосылған осындай түрленген, жаңарған мұра. 
Біздің социалистік жаңа заманның бағына дарынды артист, дауыл-
паз ақын, сыршыл әнші, ғұлама жазушы, асқан талантты алыптар тобы 

тап болды. Осы таланттар өздеріндегі барын кейінгі жас өрендерге  
үйретулері тиісті. Сіздердің ағалық, аталық қамқорлықтарыңыз осында 
жатыр, – деді Ілияс. Бағанадан бері үнсіз тыңдап отырған Жүсекең: 

– Ілияс, біріншіден, мен саған рақмет айтқым келеді. Ұстаздық жол 
ауыр да жауапты. Шамам келгенше артқан үмітіңді ақтауға тырысармын. 
Ал жаңағы өзің айтқан «бойларыңдағы барды кейінгі жастарға беруге 
тиістісіңдер» деген сөзің – ол менің көптен армандаған ішкі сырым еді. 
Міне, сол арманыма жеткізіп отырсың, – деді тебіреніп. – Жас түлектерді 
тәрбиелеп, дұрыс баптап өсіре алсам, мен үшін одан артық бақыт жоқ. 
Бірақ оларға тек ән үйретумен ғана шектелу жетімсіз. Ең алдымен,  
олардың адамшылық тәрбиесіне көңіл бөлу керек, өз халқын құрмет-
тейтін, өнерге шын берілген пәк жанды азамат етіп шығару басты па-
рыз болу керек. Табиғат адамға әр түрлі талант береді. Біреуіне көптеу, 
екіншісіне аздау. Әркімнің қабілеті әртүрлі. Сол азды-көпті өнерін  
дұрыс баптап бағалай білетін, таза жүріп еңбек ететін жастарды  
тәрбиелей алсам ғой, шіркін! Осы тілектерге сай тәрбие бере алсам  
жақсы болар еді. Мұны үлкен міндет деп білем. Ал, өз бойымдағы азды-
көпті өнерімді жас ұрпаққа қалай тастап кетем деп санам санға, ойым 
онға бөлінуші еді. Өнер, ән – халықтікі. Ендеше сол өзінен алғанымды 
өзіне беріп кетпесем, халық алдында кінәлімін деп білем. Өз басым  
бойымдағы өнерімді жастарға үйретуге қашанда әзірмін. Қызғаныш 
дегенді білмеймін. 

 – Жүсеке, асқан талант бар да, сол таланттылардың қатарына кез- 
дейсоқ қосылып кеткен талантсымақтар бар. Шын талант кең пейіл, 
мейірбан келеді. Оның жүрегінен талайлар жылу алады. Жақсыдан ша-
рапат деген сол. Қас таланттар ғана өз мүддесінен өнерді биік қояды. 
Қызғаншақтық деген талантсымақтардан шығады ғой, өйткені ол өз та-
лантына сенбейді. Өзімнен асып кетер деп үрейленеді. Осыдан барып 
қызғаншақтық туады. Бұндайда данышпан Абай атамыздың: «Биік ман-
сап – биік жартас, ерінбей еңбектеп жылан да шығады, екпіндеп ұшып 
қыран да шығады. Жікшіл ел жетпей мақтайды, желөкпелер шын деп 
ойлайды» деген сөзі есіңе түседі. Сол сияқты жетпей мақтап, шын деп  
ойлап қалатынымыз да бар ғой. Дегенмен, жақсының да, жаманның да 
бағасын халық береді»82.

Ілияс Омаров пен Жүсіпбек арасында өрбіген осы рәуішті сұхбат  
қазақ ән өнерін сақтаудың, дамытудың, түлетудің кешенді бағдарламасы 
сынды. Қазіргі ұрпақ, кейінгі буын аяулы ағалардың халық өнеріне 

82 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. Алматы: Өнер, 1989. – 272–273-б. 
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жасаған риясыз қамқорлығы мен шынайы жанашырлықтарын біліп  
жүрсін және бұл істің қандай күрделі жағдайда жүзеге асырылғанын жа-
дында сақтасын, ұмытпасын деген ниетпен осынау сұхбатты мақсатты 
түрде қайта жаңғыртып беріп отырмыз. 

Осылайша халқымыздың ән өнері алдындағы тарихи жауапкершілік-
ті терең сезінген Ілияс Омаров үзілуге айналған әншілік дәстүрдің 
дәнекершілігіне Жүсіпбекті таңдады. І.Омаровтың бұл істе қателеспе-
генін, Жүсіпбектің тек асқан әнші ғана емес, тамаша педагог болып 
шыққанын уақыттың өзі дәлелдеді. Соның айғағындай, Жүсіпбек негізін 
салған ұлттық классикалық әндерді оқытудың, үйретудің педагогикалық 
жүйесі еліміздегі музыкалық оқу орындарында күні бүгінге дейін оқы-
тылып келеді.

Сөйтіп, 1967 жылдың сары күзінде эстрада-цирк училищесінде 
Жүсіпбек Елебековтің класы ашылып, ұлы әншінің он жылға созылған 
ұстаздық еңбек жолы басталды. Жүсіпбектің ұстаздық жолдағы серігі, 
халқымыздың аяулы әншісі Ғарифолла Құрманғалиевтың класы  
Жүсіпбек Елебековтің класынан бұрынырақ – 1965 жылы ашылған бо-
латын. Енді, міне, арқа мен батыстың әншілік дәстүрі домбыраның 
қос ішегіндей жарасым тапты; ал, еліміздің Ілияс Омаров, Жексенбек 
Еркінбеков сияқты зиялы азаматтарының көмек, қолдауларына көңілдері 
тасып, жігерленген Жүсіпбек пен Ғарифолла болса, халқымыздың  
болашақ жез таңдай, күміс көмей әншілерін тәрбиелеуге бар ынта-
ықыласымен кірісіп кетті.

Әнші тәрбиелеу – өте нәзік іс. Құдай әншілік қабілет бермеген көл-
денең көк аттыны көшеден ұстап әкеліп әнші қыла алмайсың. Оның  
үстіне ауыл-елдің талай жылғы зобалаңдардың салдарынан домбыраны 
жатырқап қалған жайы бар. Қала жастары болса, домбыра ұстау түгілі, 
қазақша сөйлеуге арланатын халге жеткен. Қаланың асфальтта өскен боз 
бет, бота тірсек баласы домбыра көрсе: «О, одна палка, две струны!» деп 
келекелеп, сандарын шапаттап күлетін болған. Коммунизм идеясының  
тонын жамылған, бірақ түпкі мақсаты Кеңес Одағының көп ұлтты  
халқын орыстандыру болып табылатын, Мәскеу кесіп-пішіп беріп отыра-
тын аяр һәм жымысқы идеология бойын алған алпысыншы – жетпісінші 
жылдардағы жастар қауымының көпшілігінің арман-мұраты орыс, Еуро-
па мәдениетіне жаппай еліктеп, көзсіз солықтау ғана сияқты көрінетін. 
Әсіресе, жастар гитараға әуес-ті. Онда да есі дұрыс ән айтса ғой. Жар-
ты ғасыр бойы салтанат құрған тоталитарлық үстемдіктің нәтижесінде 
тұрпайылық пен дөкірліктің ошағына айналған «казармалық социа-
лизм» елінде өнердің небір «үлгілері» дүниеге келе бастаған. Соның бірі  

«абақты мәдениеті» еді. Өсіріп айтсақ – ол кезде екінің бірі «отырып» 
шыққан, үштің бірінің тұрақты тұрағы түрме болған заман. Тар каме-
рада, «қу қарағайды төсек қылған» (Мәди) тұтқындардың жұбанышы –  
гитара. Бейнелеп айтсақ, гитараның жеті ішегінен желдей ескен орыс 
тіліндегі абақты жырлары Кеңес Одағының «жетпіс жұртына» көзді-ашып 
жұмғанша жетіп жататын. Өңшең бейәдеп, лас әндер. Сол әндерді қала 
түгілі, ауыл жастарына дейін дұғадай жаттап алып, кеш батса болды, 
ұлардай шуласып, ауыл, қала көшелерін бастарына көтерісетін. 

Орыстана бастаған жұртымыз ұлттық өнерге суық тартып, жастар төл 
мәдениетін өгейси бастаған осы тұста Жүсіпбек пен Ғарифолланның  
алдында әншілікке икемі бар жастарды ел ішінен іздеп тауып, олардан 
халық және халық композиторларының әндерін жоғары деңгейде шебер 
орындайтын кәсіби әншілер тәрбиелеп шығу міндеті тұрды. 

Ел ішінен ондай талапты жастар да табыла бастады. Олардың алғаш-
қылары – әншіге тұңғыш шәкірт болу бақыты бұйырған қос өнерпаз –  
Жәнібек Кәрменов пен Қайрат Байбосынов еді. Жүсекеңе Қайрат Бай-
босынов жайында алғаш рет Нұрғиса Тілендиев айтқан. Ол Қайратты  
1964 жылы Абай атындағы Опера және балет театрының әртістерімен  
бірге Қарағандыға барған гастрольдік сапарында көрген болатын. Сол  
кезде он бес жасқа жаңа шыққан талапты жасты әнге баулып жүрген  
ұстазы Игілік Омаров Алматыдан келген музыка мамандарына шәкіртін 
сынатып алу үшін сонау Жаңаарқадан арнайы келіпті. Өнерпазды бір 
көргеннен білетін Нұрғиса ағамыз Қайраттың сүйегіндегі әншілікті 
Құлагерді сынаған Күреңбай сыншыдай қапысыз таныған. Театрдың  
директоры Жексенбек Еркінбеков сол жолы дүйім жұрттың көзінше 
Қайратқа қамқорлық жасап, музыкалык білім беруге әзір екендіктерін 
айтқан. Азаматтар сөздерінде тұрды. Нұрғиса Тілендиев пен Жексенбек 
Еркінбеков Қарағандыда көрген «бала Біржан» жайында Алматыдағы 
Жүсекеңе айтып келген. 

1967 жылы эстрада-цирк студиясына алғашқы қабылдаулар басталған 
кезде Жүсекең Қайратты тағатсыздана тосумен болды. Сондай күндердің 
бірінде сынақ қабылдаушылардың бірі домбырасын қолына алып ән  
айтуға оқталған өспірім жасты нұсқап: «Сіз тосып жүрген бала осы» де-
ген. Сонда Жүсекең талдырмаш, жүзінен балалық табы кетпеген ұяң 
бозбаланың мөлдіреген, тап-таза көздерін көргенде: «Құдай-ау, мынан-
дай тұп-тұнық жанарды қайдан көрдім» деген. Есіне 23 жасында қыршын  
кеткен Жақыпбек ағасы түскен. Иә, аумайды, тура сол. Жақыпбек  
ағасының көздері де осындай тап-таза, тұп-тұнық болатын. Бір кезде 
әлгі бала ән салған. Үні жарқын, әсіресе, қолдары домбыраға жүгіріп тұр 
екен. Жүсіпбек сонда өзіне нағыз шәкірт, Жәнібегіне серік болатын әнші 
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тапқанына көзі жеткен. Себебі бұл кезде Жәнібек Жүсекеңнің қасында  
болатын. Сол күндерді Хабиба апамыздың әңгімесімен тірілтсек, оқиға 
былай болыпты: «1966 жылдың шілде айының бас кезі. Жұмысқа кет-
кен Жүсіпбек ерекше қуанышпен оралды. «Хабиба, сүйінші, бүгін 
«Қазақконцертке» Ахмет Жұбанов іздеп келді. Шілде айында өткен 
республикалық көркемөнерпаздардың байқауында төрешілердің пред-
седателі болыпты. «Жүсеке, сіз, өкінішке қарай, гастрольде болдыңыз. 
Семей облысының Абай ауданынан бір бала келді. Он жеті, он сегіз-
дерде ғана. Тәрбиелесе әнші болайын деп тұр. Көп жастың ішінде 
сүйсінгенім сол бала ғана. Туысы бөлек-ақ. Дауысы өте кең. Бірақ ән 
айтып төселмеген. Домбыраға да қолы шабандау. Ең бастысы не дейсіз 
ғой, Жүсеке? Әнді түсінеді екен. Алғашқы сынақтан бірден өтті. Қалған 
екеуіне қатыстырғанымыз жоқ. Жеке шақырып алып, бірнеше әндерін 
тыңдадым. Айтары жоқ енді. Ондай жастардан айырылуға бола ма? Сізді 
тағатсыздана тостым. Телефон жауап бермеді. Бүгін осында екеніңізді 
естіп әдейі келдім. Шыдай алмадым, Жүсеке», – дейді. 

«Е, жақсы болса, неге алып қалмапты», – дедім мен. Қалдыра алмап- 
ты. Көнбепті. Бірінші бәйге алған екен. Амал қанша. Енді сол баланы 
қайтсем де көруім керек. Ахаң тегін айтпайды. Ол Ахмет емес пе? Өзі 
іздеп келуіне қарағанда ол жаман, көптің бірі емес, – деп шиыршық  
атты. Сөйтіп жүргенде жазушы ағамыз Сапарғали Бегалин жетпіс жасқа 
толып, Абай ауданына бармақ болды. Ешқашан да Сапыш ағайдың  
сөзін екі етпейтін Жүсіпбек қуана келіскен. Шыңғыстауға жол тартты. 

Осы сапарында Жәнібекті өзімен бірге Алматыға алып келді. Орта  
бойлы, тәмпіш мұрын, талдырмаш ақ құба бала екен. Бірақ бойында 
балалықтың ізі жоқ, тым салқын, суық көрінді. Туған бауырларындай  
құрақ ұшып жүгірген біздің балаларға киік мінезденіп оңаша отыр-
ды. Бұл мінезін ұната қойғам жоқ. Жүсіпбекке ештеңе демедім. Әнін 
тыңдауға құмарттық. Қолындағы Жүсіпбектің домбырасын асықпай 
қарап ұзақ баптанды. Өзі тұңғиықтау ма қалай? Жас адамша жадырап 
шешілмеді. Тағатсыз тостық. Жүсіпбек те ұзақ қыстамады. «Құлагер»  
мен «Жайқоңырды» айтты. Мінезіндегі әлгі бір кірбің сейіліп, мүлдем 
өзгеріп сала бергені. Домбыраны ала сала тартып кетпей шұқшиып 
үңілгенінен-ақ: «Е... е, әр нәрсенің қадірін біледі екенсің», – деп ойладым. 
Әнші болайын деп тұрғанына күмәнім қалмады.

Ертеңіне Жүсіпбек Жәнібекті «Қазақконцертке» жұмысқа орналастыр-
ды да, бір жыл бойы бірге алып жүріп ел аралатты. 1967 жылы студиядан 
Жүсіпбектің класы ашылып, өз класына қабылдады»83.

83 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы: Өнер, 1989. – 290-б. 

Осындай естеліктер еріксіз ойға қалдырады. Кеңес заманы зиялы-
ларының халық өнеріне жасаған қылаусыз қамқорлығына, қалтқысыз 
жанашырлығына таң қаласың. Жоғары лауазымды қызметіне, қат-қабат 
шаруаларының көптігіне қарамастан, ел зиялылары Жүсіпбекке шәкірт 
іздеуге жұмылысады. Қазақ КСР Ғылым академиясының президенті 
(1964-67) Шапық Шөкин, жазушы Әмен Әзиев, Мәдениет министрлі-
гінің өнер бөлімінің бастығы Жексенбек Еркінбеков, композитор  
Нұрғиса Тілендиев, ауыл мұғалімі Хасен Сейдімбеков сынды ел ағалары 
ауылда жүрген бала Байбосыновтың әншілігін бір көргеннен-ақ таниды. 
Қазақ ҚСР Ғылым Академиясының академигі, Кеңес Одағы Жоғарғы 
Кеңесі төрағасының орынбасары Шапық Шөкин аудан басшылары-
на Алматыдан қоңырау шалып, Жаңаарқа ауданының орталығы Атасу-
да өткен депутаттық жүздесулердің бірінде әнін естіп, талабына тәнті 
болған қарғадай баланың жай-күйін сұрап, үйіне уақытылы жем-шөп, 
көмір жеткізілуін қадағалап отырады; Жексенбек Еркінбеков «министрдің  
орынбасары басымен» әлі мектеп бітіре қоймаған ауыл баласына  
музыкалық оқу орнына түсуге шақырған хат жолдайды; дарынды жет-
кіншектің келешегіне алаңдайды; Жүсіпбекке алып келіп табыстағанша 
жаны жай таппайды. Жазушы Әмен Әзиев Қарағандының «Бала  
Біржаны» жайында «Қазақ әдебиеті» газетінде мақала жариялайды, 
қолынан жетектеп жүріп радиоға жазып, телехабарларға қатыстырады. 
Ал тұңғыш кәсіби музыкатанушымыз Ахмет Жұбанов ағамыз бол-
са, көркемөнерпаздар байқауының арасынан болашақ үлкен өнер иесі 
Жәнібек Кәрменовті байқап қалады. Көп баланың арасынан, өзі айт- 
қандай, Жәнібектің өнеріне ғана сүйсінеді. Әйтпесе, солардың арасын-
да гитара мен баянды тәуір тартатын, скрипка мен фортепьянода шебер 
ойнайтын балалар болмады дейсіз бе? Болды, әрине. Қазіргі Тәуелсіз 
еліміздің тобырлық музыкаға елтіген көрсеқызар жұртына – фоно-
граммашыл «жұлдыз» әуезе болса, ол заманның зиялыларына домбыра  
ұстайтын бала қымбат еді. Қандай парадокс десеңізші! Отаршылдардың 
табанының астында жаншылып бара жатқан қазақтың рухын домбыра  
ғана құтқара алатынын түйсініп, ұлт руханиятының дәрежесін түсірмей, 
халық өнерін сақтау жолында аянбай әрекет еткен ағалардың қажусыз 
еңбегін Қайрат та, Жәнібек те ақтады. Соның дәлеліндей, қазір елімізде 
өздерін Жәнібек пен Қайраттың шәкірті санайтын әншілер жүздеп са-
налады. Бұл – Жүсіпбек Елебековтің ұстаздық еңбегінің жемісі. Қазақ 
ән өнерінің телқоңыры атанған Жәнібек пен Қайрат үзіле бастаған ал-
тын арқауды жалғай білді. Қайрат өзінің асқақ әнімен, сұлу даусы-
мен жаһанды жалт қаратса, Жәнібектің биік, кіршіксіз үні әуе толқыны  
арқылы шарықтап, алаш аспанында қалықтады.
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«Жүсіпбек бақытты екен деп ойладым. Артында өзінің бар асы-
лын қадірлеп, сақтап ұстайтын, оны кейінгіге үлгі-өнеге етіп ұсынатын  
кісілікті шәкірттің болуы қандай ғанибет. Қайрат екеуін талай от-
тан... күйзеле жүріп құтқарып еді. «Бұл екеуінің кім екенін көреді әлі» 
дейтін. Өмірде ешнәрсені жаңсақ айтпай кеткен Жүсіпбек бұл жолы 
да көрегендігін танытыпты. Кейде ойлаймын: «Қайрат пен Жәнібек  
болмаса, Жүсіпбектерден кейінгі халқымыздың әншілік дәстүрін еле-
стету қиын-ау» деп. Бұл екеуі ерекше жаралған талантты жандар. Тек 
қадіріне жетсе, шіркін!.. Қайрат – әншілік өнердің дыбыс құдіретін,  
шабыт қуатын білдірсе, Жәнібек – терең ой, ыстық сезіммен халықтың 
философиялық танымын аша түседі»84. Хабиба әжеміздің аналық ақ 
жүрегін жарып шыққан осынау пікірден артық не айтуға болады. Иә, сөз 
жоқ, Жүсіпбек – әнші ретінде арманына жеткен өнерпаз, ұстаз ретінде  
бақытты тәлімгер. 

Сол жылы Жүсіпбек Елебековтің класына бес әнші таңдап алынды. 
Олар: Қайрат Байбосынов, Кенжағали Тәшкенов, Алма Кенжебаева, Бер-
ген Елубаев, Әкімхан Базаргелдиев.

Дегенмен, Жүсекең үмітті «Телқоңырынан» күтті. Екеуін қартай- 
ғанда зарығып көрген тұңғыш ұлындай мәпеледі. Балапанын баулыған 
қырандай үйіріліп маңайларынан шықпады. Бар білгенін аянбай үйретіп, 
сарқып беріп қалуға тырысты. Өзінің айтуынша, Жүсекеңнің репертуа-
рында үш жүздей ән болған. Екі жылдың ішінде соның тым болмаса екі 
жүздейін сүйікті шәкірттеріне үйретіп қалуға тырысты. Алайда адамның 
қай дегені болған? Оның үстіне мәселе талантқа келгенде кең дүние  
тарыла қалатыны бар емес пе? Жүсекеңнің қос шәкіртіне де кездейсоқ 
кедергілер, күтпеген тосқауылдар кездесе бастады.

Сондай жағдайлардың бірі оқу курсының алғашқы жылының  
күзінде-ақ орын алды. Алғыр шәкірті Қайраттың дауысы бір аптадай 
қарлығып жүрді де, кейін мүлде жоғалып тынды. Болашағынан зор үміт 
күтетін шәкіртінің аяқ астынан мынандай жағдайға ұшырауы Жүсекеңді 
қатты қобалжытты. Студия директоры Гүлжиһан Ғалиева: «Баланы  
босқа ұстамаңыз. Домбыра класына ауыстырайық, даусы шығып жат-
са қайтадан өзіңізге аларсыз», – дегенді де айтып қалды. Жүсіпбек бол-
са, бұған шыр-пыры шығып қарсы болды. Сөйтіп жүргенде күз өтіп, қыс 
келді. Қыс ортасына қарай Қайраттың бұрынғы ашық, жіңішке даусы 
өзгеріп, қоңыр бұйра дауыс – баритонға айналып қайта шықты. Кейіннен 
Қайрат ағамыздан осы жайды сұрағанымда, Қайрекең: өтпелі кезеңнен 

84 Хабиба Елебекова. Ән-аманат. – Алматы: Өнер, 1989. – 293-б. 

жігіттік шаққа өткенде пайда болған жаңа даусым – жуан бас даусыммен 
Мәдидің «Қаракесегін» айтқанымда, Жүсекеңнің көзінен тарам-тарам  
жас парлап кетті», – деген еді. Егер сол жолы шәкіртін күй класына  
ауыстырам дегендерге қарсылық көрсетпей, табандылық танытпағанда 
не болар еді? Жас өнерпаз мұндай соққыны көтере алмай, күйреп түсуі 
мүмкін еді-ау. Енді, міне, барлығы қайырлы аяқталды.

Осындай келеңсіздік Жәнібек шәкіртін де айналып өтпеді. 1969 жыл-
дың қысында Жүсекең сырқаттанып курортқа кетті. Осы екі ортада  
филармония басшылары Жәнібекті «даусы орнықпаған» деп тауып,  
жұмыстан шығарып жібереді. Бұған күйіп-пісіп, қаһарына мінген 
Жүсекең сол кездегі Ішкі істер министрі, генерел-лейтенант Шырақбай 
Қабылдаевқа қоңырау шалып, бәріне қолын бір-ақ сілтеп, Семейдегі  
ауылына кетіп қалған Жәнібекті алдыртуға жәрдемдесуін өтінеді. Гене-
рал Шырақбай Қабылдаев күштік құрылым қызметкері бола тұра, қазақ  
өнерін шексіз құрметтейтін, парасатты адам болған деседі. Өнерінің ал-
дында бас иетін Жүсіпбектің өтінішін жерге тастамаған генерал қол 
астындағыларға пәрмен беріп, Жәнібек Кәрменовті тура 24 сағат ішінде 
тікұшақпен Алматыға алдыртады. Бұл жолы да ұстазының қатты қайрат 
көрсеткенінің арқасында – Жәнібек әншілік жолға біржола түсті. Осы 
оқиға Жәнібекке өмірлік сабақ болды.

Өнер үшін күрес – өмір майданы іспетті. Өнерпаздардың өз есте-
ліктерінде «Өнерім – өмірім» деп жиі жазатыны сондықтан да шығар. 
Иә, кешегі Темірбек Жүргенов, Жұмат Шанин, Ахмет Жұбанов, Шәкен  
Айманов, Жүсіпбек Елебеков сынды қайраткерлер қазақ өнеріне өз 
өмірлерін арнады. Бар саналы ғұмырларын өнер деп өткізді. Темірбек 
Жүргенов, Жұмат Шанин, Әміре Қашаубаев, Иса Байзақов, Күләш 
Бәйсейітовалар, тіпті, осы жолда құрбан болды. Одан ғайыптан тайып  
аман қалған Ахмет Жұбанов, Шәкен Аймановтар сол ағалардың бас-
таған ісін абыроймен жалғастырды. Ахмет те, Шәкен де Жүсекеңмен 
өнерпаздық жарастықта ғұмыр кешті. Өнер жолында талай игілікті  
істерді бірге жүріп тындырысты. Алпысыншы жылдардан бастап, осы 
алыптар тобы «базардан қайта бастады». Қарттық жеңе бастаған адам-
ды, дерт те дендей бермек. Алпысыншы жылдардың соңына қарай Ах-
мет Жұбанов ағамыз айықпас ауруға шалдықты. Өзінің қатерлі ісікке  
душар болғанын білген Ахмет ағамыз күндіз-түні жан аямай жұмыс  
істеді. Аяқталмаған қыруар істері бар еді, Ахаң көзі тірісінде бәріне 
үлгергісі келді. Сондықтан түнімен тапжылмай жұмыс үстелінде  
отырды. Музыка зерттеушінің осындай сәттерінің бірі Хабиба әжеміздің 
естелігінде былайша көрініс тапқан: «Ахаңның бір іс-әрекеті есіме  
түседі. Түнгі сағат бірдің кезінде телефон даусы шылдыр ете қалды. 
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Мезгілсіз соғылған телефонға елегізе құлақ түрдік. Біз әлі жатқан жоқ  
едік. Үйде бір-екі қонағымыз бар болатын. Тамақтан соң қонақтармен 
Жүсекең ермек үшін карта ойнап отырған еді. Телефон шылдыр ете түсті. 
Жүсекең трубканы көтерді де, бұрынғы көңілділіктен айырылып, күрт 
өзгеріп кетті. Қалың ойға енгендей өзімен-өзі болып, үйдегі қонақтарға 
көңіл бөлмей, сабасына түсе алмай қойды. Қонақтар да Жүсекеңе 
қарағыштап, «жайшылық па?» деп сұрап жатыр. «Жай» дей салды. Бірақ 
телефон арқылы сөзден кейін, Жүсекеңнің жайсызданып отырғанын  
білген қонақтар рұқсат сұрап үйлеріне қайтты. 

Жүсекең көпке дейін ұйықтай алмай, екі жағына кезек аунап, ты-
нышсыздана берді. 

– Не болды? Неге тынышың кетіп жатыр? – деймін. 
–Жай, әншейін, – дей салады.
Таңертең шай үстінде сөзді өзі бастады.
– Түндегі телефон соққан Ахаң еді. «Сенен өте кеш мазалағаным  

үшін кешірім сұраймын. Бір әннің сөзін есіме түсіре алмай соны сұрағым 
келіп», – деді де, аржағын айтпады. Мен сұраған сөзін айтып бердім де, 
«Аха, неге ұзақ түнге дейін отырсыз? Шаршамай, дем алғаныңыз жөн  
болмас па еді, – деп едім: – Жүсеке-ай, жатқанда маған қайбір рақат  
ұйқы келеді дейсің. Қайта бір сәт болса да, басқа ешнәрсе ойлатпай 
көңілімді сергітетін жазу столым ғой», – деді де, тағы бір ауыз сөз айтқысы 
келгендей болды да, қоштасып трубканы қоя салды. Өмірінің ақырына 
дейін халқының рухани қажетіне жарайтын мұра қалдырғысы келеді. 
Барлық өмірін еліне, кейінгі ұрпағына арнап өтті. Бұл өмірден Ахаң да 
кетеді... Тағы да орны толмас олқылыққа душар болатынымызды ойлап, 
қатты қиналып шықтым. 

Бір сәт Ахаңмен бірге өткізген күндер есіме түсті. Сенің есіңде ме?  
1936 жылы декададан үлкен табыспен, шексіз қуанышпен оралғанымыз. 
Сол қуаныш жалғыз өнер адамдарына емес, бүкіл елге ортақ қуаныш  
еді. Қазақ өнерінің астана жұртшылығының алдында бірінші рет сарапқа 
түсуі болатын. Астана жұртшылығының мейіріміне бөленіп, өнер  
төрінен орын алуымыз бізді қатты қуантты емес пе. Сол жолы Ахаң 
дәл сондай шалқыған қуаныш үстінде болатын. Ел-жұрты Ахаңды  
алақанына салғандай хан көтере құрметтеп қарсы алды. Сол жолға  
жүрген жарастықты жас шағыма сапар шеккендей боп, тәтті қиялмен 
көпке дейін ұйықтай алмадым. Өнер жолында табысқан қазақтың арда-
гер сырбаз ұлы, Ахаңдай адаммен жолдас, сырлас болғанымды мақтаныш 
тұтам, – деді де көзі жасқа толып, одан әрі сөзін жалғастыра алмай  
орнынан тұрып кетті. 

Өмірінің ақырғы күндеріне дейін Жүсіпбекпен сыйластықта өткізген 
сәттері есіне түсті ме екен, әлде Жүсіпбектің дауысын естігісі келді ме 
екен, кім білсін? Ахаң сол күннен кейін көп ұзамай дүние салды»85. 

Бұл 1968 жылдың 30 мамыры еді. Ахаң 66 жасқа енді ғана толған  
болатын. Соңында қазақ музыкасы жайында, оның ұлы тұлғалары тура-
лы жазған ұлан-ғайыр еңбегі, сонау отызыншы жылдардың қиын-қыстау 
кездерінде өз қолымен құрған, кейін исі қазақтың мақтанышына айналған 
Құрманғазы атындағы халық аспаптары оркестрі қалды. 

Ал Шәкен Аймановтың қазасы тосыннан келді. Қазақтың даңқты 
режиссері өзінің соңғы фильмі – «Атаманның ақырын» мәскеулік  
киногерлер қауымына көрсетуге апарған жолы такси көлігі қағып 
қайтыс болды. «Оқиға 1970 жылдың 23 желтоқсанында орын алыпты, –  
дейді Шәкеннің қазасын еске алған Хабиба әжей, – жолдан өте берген  
Шәкенді такси көлігі қағып өлтірді ғой. Қарақұсы ойылып кеткен Шәкен 
ауруханада жатып, есін жимастан көз жұмды. Бізге Шәкеннің өлімін 
желтоқсанның 24-і күні, таңғы алтыда Сапарғали Бегалин телефонмен 
естіртті. Жүсекең:

– Ойбай, не дейсіз?! – қолындағы телефон тұтқасын тастай салып: 
«Бауырым-ай, жампозым-ай, енді қайттім, Шәкенім-ай», – деп еңіреп  
жылап жіберді. У-шу боп қалдық. Телефонды қайта алып Сапарғали 
ағамызбен сөйлесті. Ол кісі: «Кәукенге естіртейік. Алдымен үйінің ал-
дына жиналып, ақылдасып алайық. Сосын байқап, бір орайын келтіріп 
естіртейік. Мен қазір Байғалиға (Досымжанов) телефон соғып, оған сол 
жерге кел деп айтайын. Сен де Кәукеннің үйіне қарай келе бер», – депті. 
Жүсекеңе мен де ілестім. Барсақ – үйдің есігі ашық тұр. Сапекең мен 
Байғали Кәукеннің басында отыр. Кәукен талып жатыр. Сөйтсек, оқиға 
былай болыпты. Сапакең Байғалиға телефонмен мән-жайды ұғындырып, 
Кәукеннің үйінің алдына жиналу жайын айтады. Байғали келіседі. 
Сөйтсе, Байғали елдің бәрінен бұрын барып алып, есік қағады. Есікті 
ашқан Кәукенге: – Не ғып жатырсың?! Шәкен өлді! – деп дүрс еткізеді. 
Кәукен есінен танып, жерге гүрс етіп құлап түседі. Біз барғанда Сапарғали  
ағамыз бен Байғали Кәукеннің есін жидыртып жатыр екен. Осындай 
сұмдықты көрдік қой, қарағым. Әрине, бұл жерде Байғалидыкі жөн  
емес, – деді. Сосын әңгімесін қайта жалғап: – Шәкенді түнде самолет-
пен алып келді. Аэропортқа адам сыймай кетті. Самолет қонған кез-
де халық тап бір Шәкен тірі түсетіндей лап қойды. Алайда табытты  
көргенде аңтарылып, кейін серпілді. Артынша Шәкеннің өлгеніне көзі 
жетіп, көз жастарына ерік берді. 

85 Хабиба Елебекова. Ән – аманат. – Алматы: Өнер, 1989. – 125-б. 
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Шәкеннің мәйітін Кәукеннің үйіне түнетті. Қайғыдан еңсесі түскен 
Жүсекең түннің бір уағында менен кілтті сұрап алып үйге кетті. Біраздан 
соң «барып, біліп келші» деп күйеу баласын үйге жібердім. Ол бар-
са, төсекке шалқасынан жатып, домбырасын кеудесіне қойған Жүсекең 
Тоқбайдың «Екі жиренін» шертіп, екі көзінен жас парлап үнсіз жылап  
жатыр екен. 

Шәкенмен қоштасу Опера және балет театрында болды. Қисапсыз 
халық Шәкенді жылап тұрып соңғы сапарға шығарып салды. Әйелдер 
жоқтау айтты. Сонда мен де жоқтау шығарып айттым. Әлі күнге дейін 
есімде. Ол мынау:

Бәйгеге қосар жүйрігім,
Мінсіз туған сүйрігім.
Өнерлі туған өренім,
Толықсып толған кемелің,
Көп жабының ішінен,
Суырылып шыққан тұлпарым,
Фадишасындай айдынның
Сән келтірген сұңқарым.
Ерселі ерек еліңнің,
Өрге сүйреп өнерін.
Уақыт мезгіл күндерін,
Серпіп тастап артыңа,
Өнерлі елмен теңедің.
Ерден ерек жаралған,
Шыңға біткен шынарым.
Алтын тұғыр үстінде,
Шегір көзді қыраным.
Асқарды сәнмен сәлделеп,
Көгілдір тартқан мұнарым.
Қайнардай тесіп жайылған,
Тынбай аққан бұлағым.
Сусындап елің суаттан,
Рақат табар құрағым.
Салтанат, сәнмен жарасқан,
Алтын ерлі пырағым,
Сәулеңді шашып еліңе
Маздай жанған шырағым,
Күн асқан сайын сағынып,
Шәкенім, саған жылармын».

«ӨКінБЕн мЕн ДЕ Бір Күн ӨлЕмін ДЕп...»

1973 жылдың сәуір айынан Жүсіпбек Елебеков сырқатқа шалдықты.  
Сол қолы көтертпей, қатты қақсап ауыратын болды. Айлап аурухана-
да жатса да, дәрігерлердің ем-домынан қайран болмады. Күн санап  
төмендеп, қатты жүдеп кетті. Ешкіммен сөйлеспей, өз бетімен мәңгіріп 
отыратын болды. Көңілін сұрап келген Құрманбек Жандарбеков оның  
бұл халін көріп шошып кетті. 

– Осыдан бір жұма бұрын келгенімде мұндай емес еді. Қалай осын-
ша өзгеріп кеткен. Өзі тамақ іше ме? – деп алаңдаушылық білдірді. Көп  
ұзамай шаруаларымен Шымкентке аттанып, сол жақтан телефонмен  
хабарласып, Жүсекеңнің хал-жағдайын біліп тұрды. 

Хабиба қосағының күн сайын төмендеп бара жатқанынан қатты 
қорықты. Сондай күндердің бірінде Жүсіпбек өзін Көкшетауға апар-
са жазылатынын айтып өтініш қылды. Дәрігерлер ауру адамға ұзақ жол 
ауыр тиетінін, дімкәс адам мұндайды көтере алмай қалуы мүмкін екенін 
ескертіп, қинала келісті. Хабиба нар тәуекел етіп, Жүсекеңді пойыздың 
жайлы купесіне орналастырып, Көкшетауға аттанды.

Осы жолда адам сенбейтін оқиға болады. Күні-түні ұйқы көрмейтін 
Жүсекең Шу стансасынан асқасын қалың ұйқыға кетеді. Сол ұйықтаған-
нан мол ұйықтаған ол бір уақта аяқ астынан сауығып кеткендей сер-
гек оянады. Жұбайына өзін тәуір болып кеткендей сезінетінін, асқа да 
тәбеті тартатынын айтады. Пойыз бұл кезде Арқаның сілемдеріне ілік- 
кен болатын. Жүсекеңнің көзіне «Бұғылы-Тағылы» таулары оттай  
басылады86. Есіне қай-қайдағылар түскен ол Арқаның кең жазира дала-
сын жанарымен аймалап, тебіреністі күй кешеді. Ауруынан айығып, мүлде 
сауығып кеткендей болады. 

Бұғылы мен Тағылы бүркіт салған,
Ұйпалақтап бауырыңда түлкіңді алғам.
Есіл, Нұра, Ереймен, Қарақойтас,
Көзімнен бұл-бұл ұштың, дүние жалған.

Ақтау, Ортау, Сарысу, Көктіңкөлі,
Жаз болса, жайлаушы еді көшіп елі.

86 Бұғылы-Тағылы таулары Қарағанды облысы Шет ауданының Жарық стансасына 
жақын. Теміржол бойынан аса қашық емес. 
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Сағынғанда көзіме жас келеді,
Ақ туын Кенесары тіккен жері, – 

деп, Иманжүсіптің әнін ыңылдап қойып, баяғы өзі естіген, көрген жай-
лардан әңгіме шертеді. Осындай көңіл күйде екеуі Көкшетауға жетіп, 
Оқжетпестің түбіндегі сауықтыру шипажайына орналасады. «Көкшетауға 
барсам, жазылам», – деп өзі айтқандай, Жүсіпбекке Бурабайдың салқын 
сабат, таза ауасы майдай жағады. Дәрігерлердің жасаған емі де шипасын 
беріп, Жүсекең Алматыға дертінен айыққандай болып оралады. 

Көкшетауда Әбілда Тәжібаев оған Құрманбектің өлімін естіртеді.  
Театр өнерінің қарт тарланы Шымкентке, туған еліне барған сапарында  
кенеттен қайтыс болыпты. Жүсіпбектің денсаулығына алаңдап 
жүрген ақпейіл жан осылайша күтпеген жерден бақиға аттаныпты. 
Құрманбек пен Жүсіпбек сонау отызыншы жылдардан дос-жар болатын.  
1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнері мен мәдениетінің Онкүндігінде 
астананың талғампаз көрермені Күләш – Қыз Жібекке, Құрманбек – 
Бекежанға, Шеге – Манарбекке ерекше ризашылықпен қол соғып, баспасөз 
біткен осы бір үш дарынның айрықша өнерін жамыраса, мадақтай 
жазысқан-ды. Содан бері Құрманбек театрдан бір сәтке де қол үзбеген  
еді. 1969 жылы Абай атындағы Опера және балет театрында «Қыз 
Жібектің» 1000-қойылымы болды. Шау тартқан Құрманбек сол жолы  
бейне бір жігіттік шағына қайта оралғандай, Бекежан бейнесінде 
жарқылдап сахнаға шықты. Бұл қойылым Алматы жұртшылығын қатты 
тебірентті. Күләштің орнын өзінің шәкірті Шабал Бейсекова басыпты. 
«Орнында бар оңалар» деген осы да. Жүсіпбектің есінен сонда Манар-
бек кетпей қойған. Саңлақ әншінің соңында жолын жалғастырар шәкірт  
те қалмады. Жүсіпбекке Манарбек өмірден өз бағасын алмай кеткен 
өнерпаз болып көрінетін.

1977 жылы Жүсіпбек Елебеков бүйрек дертімен аурухана төсегіне 
таңылды. Дәрігерлер өзара кеңесе келе, ауру бүйрекке ота жасау керек  
деп шешті. Басқа амал да қалмаған. Өйткені ол бүйрек рагіне ұшыраған 
еді. Көп ұзамай ауру бүйрекке ота жасалды. Отадан соң ол көп ұзамай 
үйіне шықты. Жүсекеңнің беті бермен қарағандай болған. Тіпті, ол 
жүріп-тұруға жарап, шәкірттерінің сабағына қатысып, жұмысқа ба-
рып-келуге шамасы келетін болды. Алайда оның бұл күйі көпке со-
зылмады. Ол қайтадан төмендей бастады. Сондай күндердің бірінде  
Жүсіпбек Хабибаға өзінің соңғы арман-өтінішін айтты. Ол туған жері – 

Қарқаралы – Егіндібұлақ – Қойтасты соңғы рет көріп, ауасын жұту еді.  
42 жыл отасқан қосағының ақырғы тілегін орындау үшін Хабиба Жүсекеңді 
алып, пойызбен Қарағандыға қарай жол тартты. Бұл жолы олар жалғыз 
емес еді. Хабибаның өнер ұжымы – М.Әуезов атындағы академиялық  
драма театрының әртістері де Қарағандыға гастрольдік сапармен бара 
жатқан. 

Жүсекең жол бойы пойыз терезесінен Арқаның боз беткейлі, ұшы-
қиырсыз кең даласына телміріп қараумен болды. Оның көз алдында бүкіл 
өмірі тізбектеліп өтіп жатты. Ол мынау кербез тауларды, анау шалқыған 
көлдерді, өзен-суларды, тобылғылы, нұралы, ақселеулі, боз көделі кең  
өлке  Сарыарқаны соңғы рет көріп отырғанын жан-жүрегімен түйсінді. 
Іштей үнсіз бақұлдасты. Хабиба мұның барлығын көріп-біліп, сезіп 
отырды. Кейін өзінің естелік кітабында: «Әдебиет пен өнер адамдары, 
оның ішінде ақындар мен ақынжанды әншілердің өмірмен қоштасуы 
басқалардан бөлек болады екен», – деп жазды. 

Хабиба әжеміздің айтуынша, Жүсекең өмірінің соңғы айларында  
Қасым Аманжоловтың «Өзім туралы» әнін күңіреніп қайта-қайта айта 
беріпті.

Өзге емес, өзім айтам өз жайымда,
Жүрегім, жалын атқан сөз дайында
Тереңде тұнып жатқан дауыл күйді,
Тербетіп, тулатып бір қозғайын да.

Шарлаған жолым жатыр жер бетінде,
Көрінер көлеңкесі көл бетінде.
Қай жерде үзіледі қайран сапар,
Түйін боп өмірімнің бір шетінде.

Екі көз – екі жұлдыз маңдайдағы,
Көруші ең құбылысты қай-қайдағы.
Япырм-ау, сен де бір күн сөнермісің,
Қап-қара түнек болып маңайдағы.

Сол жерге қаласың ба мәңгі тоқтап,
Жоғалып жер бетінен сүрлеу соқпақ.
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Немесе бастармын ба екінші өмір,
Жалынды жыр-жолымда қызыл шоқ қап.

Бір күні от өмірім қалса өшіп, 
Қайран ел туған жерден кетпес көшіп.
Торқадай жамылып ап топырағын,
Жатармын өз жерімде бір төмпешік.

Тоқтамас өмірімнің сағатындай,
Жүрегім енді қанша соғар тынбай.
Тыншыр ма ақтық рет бір талпынып,
Мерт болған балапанның қанатындай.

Түсірген ой сәулесін шартарапқа, 
Ақылдың алтын оты сөнген шақта.
Бұл күнде саңқылдаған сұңқар даусым,
Кетерсің судай сіңіп табиғатқа.

Сондықтан әпкел бері домбырамды,
Кеудеме күй қанаты қондыр әнді.
Берейін өмірімнен өлең жасап,
Шашайын оңды-солды мол мұрамды.

Жүсекең осы әнді айтып күні-түні толғаныс кешетін болды. Олар 
Қарағандыға жетуін жеткенмен, туған жері Қойтасқа бара алмады. 
Қарағандыда Жүсекеңнің халі, тіпті, ауырлап кетті. Амалсыз кейін 
қайтуларына тура келген. Келісімен Жүсіпбек ауруханаға жатқызылды. 
Күн санап төмендеген аяулы әншінің көңілін сұрауға көңіл жетер адам- 
дар келіп кіріп-шығып жатты. Бірде Ғабит Мүсірепов пен Ғабиден  
Мұстафин келіп көңілін сұраған. Құрдастар өздерімен бірге құрбылық 
әзіл-қалжыңдарын ала келіпті. Жүсіпбек сол жолы соңғы рет серпіл- 
гендей, күлімдеп, әзілге қалжыңмен жауап беруге тырысқан. Содан кейін  
күрт түсіп, сөзден қалды. Енді әншіні балалары, жақындары күні-
түні күзетісетін болды. Сондай күндердің бірінде Жүсіпбек ымдап  
Хабибаны шақырған. Елп етіп жанына барған Хабибасының қолын  
ерніне басып: «Қош, қош бол!» – деген. Осылайша ол төрт баласының –  
бір қыз, үш ұлының анасы, қырық екі жыл отасқан адал жары Хаби- 
басымен қоштасқан.

Сол күндер есіне түскенде Хабиба әжеміздің әжімді жүзін жас жуып 
кетеді: – Жүсекең қабағыма қатты қараушы еді. Әлі есімде 1935 жылдың 
тамызында Жүсекең мен Қалибек мені Қарқаралыдан Алматыға алып 
келді. Өстіп Жүсекеңе жар болып, оның үй толы туыстарына келін-
жеңге болып дегендей, туған елімнен шалғай, бұрын көрмеген, білмеген 
бейтаныс қалада жаңа өмірім басталды. Бірақ бір үйдегі он сегіз жан-
нан жалғыз қалған менің қайғым теңіздей терең еді. Қай-қайдағы есіме 
түсіп, жылай беретінмін. Сондай қабағыма кірбің түскен сәттерде қайран 
Жүсекем: «Мойныма мінші, арқалайын» деп, тап әкемдей еркелетуші 
еді. Жүсекең маған әке орнына әке, аяулы жар, балаларымның қамқор 
әкесі, халқының сүйікті өнерпазы болып өтті өмірден. «Тіршілікте 
сенің көңіліңе қаяу түсірмесем екен деп тілеймін», – деуші еді. Өмірден  
өтерден аз бұрын, ұмытпасам, тамыз айының он екісі күні радиодан түскі 
демалыс концертін берді. Бірер әннен соң Тәттімбеттің күйі тартылды.  
Сол-ақ екен, көзі жұмулы, қимылсыз, сұлқ жатқан Жүсекең қозғалақтап 
кетті. Бір қолы домбыраның шанағын қағып, саусақтары пернесін 
басқандай тынымсыз жүйткіді. Бұл есіл әншінің «Қанатталды», 
«Сұржекей», «Ардақ», «Қарқаралы», «Ғазиздің әні», «Сарымойын», 
«Ғалия», «Сегіз аяқ», «Көзімнің қарасы» сияқты сүйікті әндерін соңғы  
рет айтып, қоштасып жатқаны еді. Осылайша Жүсекең өзінің жетпіс  
жыл жан серігі болған аяулы өнері – әншілікпен бақұлдасты.

Жүсіпбек Елебеков 1977 жылы 25 тамыз күні, тура 73 жасында  
дүниеден өтті. Ұлы әншіге топырақ жер жаннаты Жетісудан бұйырды.  
Оның сүйегі сол кездері еліміздің мемлекет пен қоғам және өнер 
қайраткелері жерленетін Кеңсай зиратына қойылды.
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Эпилог орнына

Міне, құрметті оқырман, осымен Жүсіпбек Елебеков жайлы кітаптың 
соңғы нүктесін қойғандаймын. Алайда бір айтылмаған сөз қалғандай,  
«бір қайнауы ішінде кеткендей» көңіліңді алаң ойлар иектейді. Иә, не 
айтылмай қалды? Былай қарасаң, бәрі жазылған сияқты. Бірақ ойлана 
келе, біраз дүниелердің қағаз бетіне түспей қалғанына көзім жеткен кезде  
жаныма бір сәт мазасыздық бұлты үйіріліп, көңілімді беймағлұм 
қобалжулар билеп кетеді. Десем де, мен өзім таныған әншінің өнегелі  
өмірі мен тағылымды өнер жолын қарым-қабілетім жеткенше үңіле 
зерттеп, өз дәуірімнің көзімен қағаз бетіне түсірдім деп ойлаймын.  
Осыны дәтке қуат қыламын. Артық-кемін, қадірменді оқырман қауым, 
өздеріңіз безбендерсіз деген ойдамын.

Аталмыш кітапты жазу мен «Хабибаның Жүсіпбегі» атты деректі  
фильм түсіру бір мезгілде жүзеге асырылды. Жалпы, өткен 2012 қоян 
жылын, негізінен, әнші Жүсіпбек Елебековтің шығармашылығына ар-
надым десем де болады. Соның нәтижесі – қолдарыңыздағы Жүсіпбек 
Елебековтің өмірі мен өнер жолы жайында жазылған кітап пен Шәкен 
Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ жарыққа шығарған «Хабибаның 
Жүсіпбегі» атты деректі фильмі дер едім. 

Ал енді осы «Хабибаның Жүсіпбегі» атты деректі фильмнің қалай 
түсірілгені жайында бірер сөз. Аталмыш фильмді түсіру өткен 2012 
жылдың көктемінен бастап қолға алына бастады. Бірде, Шәкен Айма-
нов атындағы «Қазақфильм» АҚ бас редакторы Дидар Амантай маған 
Жүсіпбек Елебеков жайында фильм түсіру туралы ойларын айта келіп: 
«Жүсіпбек Елебековті дәл Хабиба апамыздай кім терең тани білуі  
мүмкін. Оның үстіне апамыз 96 жасқа келіп отыр, биыл түсірмесек ертең  
кеш болып қалып, бармағымызды тістейміз. Қаншама есті естелік, 
құнды деректер апамыздың өзімен бірге кетеді», – деді. Осы ойын ол 
«Қазақфильм» басшысы Ермек Аманшаев ағамызға да білдіріпті. Ерекең 
бұның кезек күттірмейтін дүние екенін, тез арада бастау керектігін ай-
тып, бірден фильм түсіруге бөлінетін қаржы, қажетті құжаттарды  
реттеуге пәрмен беріпті. Осыдан соң, жазушы Дидар Амантаймен біріге 
отырып, деректі фильмнің сценарийі жазылды. Фильмді «Хабибаның 
Жүсіпбегі» деп атауды да Дидар Амантай ұсынды.

Сөйтіп, 2012 жылдың көктемінен түсірілім жұмыстары басталып 
кетті. Алдымен фильмнің режиссері Тілеген Ахметов екеумізге Хаби-
ба әжемізден жеті сағат сұхбат жазып алудың сәті түсті. Басында жасы 
келген кісі ұзақ әңгімеге шыдас бермес деп қауіптенгеніміз рас. Бекер 

уайымдаған екенбіз. Күтушісі Күлпанның айтуына қарағанда, Хабиба 
әжеміз бұл сұхбатқа бірнеше күн дайындалыпты. Біз келеді деген күні, 
тіпті, ұйықтамай, түнімен ойланып, толғанып шығыпты. 

Сонымен, сұхбат басталып кетті. Мақсатымыз – мүмкіндігінше  
Хабиба әжеміздің көкірек көмбесіндегі шерлі шежірені түгелдей  
қотарып жазып алу. Түс ауа операторымыз кинокамераның «шарша-
ғанын», сұхбат сапасына сенімді болу үшін камера ауыстыру қажеттігін 
айтты. Әжемізге үзіліс беріп, шайға отырдық. Сүт пісірім уақытта  
екінші камера құрылып, дайын болды. Түскі астан соң, сұхбатымыздың 
екінші бөліміне кірістік. Шаршап қалады-ау деп қауіп қылған әжеміз 
«шын өнерді» енді бастады. Тап бір арқа біткендей аруақтанып, айдын-
данып кетті. Тиегі ағытылып кеткен әсерлі, сырлы әңгімелер бізді шым-
шымдап тұңғиығына батыра берді. Осыдан жетпіс-сексен жыл бұрын 
болған оқиғалар бейне бір жан бітіп тірілгендей, бірінен соң бірі тізіліп 
көз алдымыздан өтіп жатқандай күй кештік. Қариямен бірде бірге күлсек, 
бірде қосыла жыладық. Бір есімізді жисақ, сыртқа қараңғылық түсіпті.  
Күн әлдеқашан батқан. Әжеміздің әңгімесінің түбі көрінер емес. Сұ-
рақтарды да мол дайындаған екенбіз. Бір кезде операторымыз камераның 
мүлде қызып кеткенін, әрі қарай жазу мүмкін еместігін айтты. Амалсыз- 
дан сұхбатымызды үзуге мәжбүр болдық. Қызықты һәм мазмұнды 
әңгімесін өрмектей өріп отырған әжеміз: 

– Неге тоқтадыңдар? Не болды? – деді. Мен болсам: – Апа, камера-
мыз шаршап қалды. Осымен жапонның мақтаулы екі аппаратын бол-
дыртып тастадыңыз, – деп едім, – А, солай ма? – деп жадырай күлді. 
«Жапонның мақтаулы екі камерасын болдырттыңыз» дегенге кәдігімгі-
дей мағмұрланып қалды. Сөйтіп, түсірушілер тобы күн батырып, түн 
түсіріп үйімізге қайттық. Кейін бірнеше күннен соң келіп сұхбаты- 
мызды қайыра жалғастырдық. Ол жолы үш сағаттай тоқтаусыз жаздық. 
Сонымен, кейіпкерімізден бір ғасырлық ғұмыры бүкпесіз баяндалатын  
он сағаттай сұхбат жазып алдық. (Қазір ол кісі 97 жаста). 

Шілде айында түсірушілер тобы Қарағандыға аттандық. Қаланың  
өзінен киіз үй тауып, қойылымдық сахналарды түсірдік. Одан әрі 
бағытымыз – Қарқаралы, сосын Семей. Барлығы Жүсекеңнің табаны  
тиген, балалық, бозбалалық, жігіттік шағы өткен жерлер. Қарқаралы 
ауданының Тоқтар Әубәкіров ауылына қарасты «Шортанды» шаруа 
қожалығында (шаруа қожалығының төрағасы Аман Түсіпов) бірнеше 
қойылымдық көріністерді таспаладық. Дегенмен, діттегенім – Жүсіп- 
бектің кіндік қаны тамған үйдің орнын және Қарабатыр әулетінің 
қорымы болып саналатын «Қара бейітті» табу еді. Өйткені 1984 жылдан 
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бері, Жүсіпбек дүниеге келген ескі жұрттың орны мен «Қара бейіттен», 
басқа жұртты былай қойғанда, әншінің туған-туысқандарының өзі көз 
жазып қалған болатын. Сол себепті Жүсіпбектей халқымыздың аяулы 
өнерпазының алтын бесік туған жері ел жадынан өшіп кетпес үшін және 
кейін бұл мекенге арнайы жолы түскен жандар болса адасып, мехнат 
шекпей, жаңылмай табатын бір белгі қою ертеден ойымда жүрген іс бо-
латын. Соның сәті енді келгендігін түйсініп, ойға алған істеріме фильм 
түсіру жұмыстары басталып жатқан тұста қамдана бастадым. Алдымен 
1984 жылы бейіт басына барғандарды іздестірдім. Өкініштісі, соңғы 
барғандардың барлығы дерлік о дүниелік болып кетіпті. Тек Қарағанды-
ның серіктес қаласы Абай шаһарында тұратын Жүсекеңнің қарындасы 
Айтбанудан туатын жиені Сырым Әбішевті іздеп табудың сәті түсті. Ол 
кісі Жүсіпбектің туып-өскен жеріне әншінің туған інісі Жүнісбекке еріп 
барғанын, ол кезде жас болғанын, сол себепті көп нәрсені аңғармағанын, 
бірақ егер ескі жұрттың орны жатқан Қойтастың жолын білетін адам  
болса, «Қара бейітті» табуға болатынын, осыдан отыз жылдай бұрын 
көргенде үш қабырғасы бүтін тұрған бейітті көрсе, қазір де тани алаты-
нын айтты. Тек қолға алған ісімнің нәтижелі боларына Хабиба әжеміз  
сене қоймады. Ол кісі «Қайдам, таба алар ма екенсің? Соңғы рет  
2004 жылы қаншама адам жабылып, нешеме мәшинемен шығып ар-
найы іздегенде, таба алмап едік. Білетіндердің барлығы өліп қапты, енді 
бір білетіндерді кәрілік жеңіп, жадынан шығарған. Бұрын бір рет барған  
менің өзім де маңайды мүлде бағдарлай алмадым. Жыпырлаған қалың 
төбелерді аралап-аралап құр қайтып едік», – деді.

Осындай күптілеу көңілмен жолға шықтық. Алдымен Қарқаралы-
дан Егіндібұлақ барып, одан әрі бұрынғы аудан орталығынан қырық 
шақырымдай қашықтағы Өсібай ауылына барып түстік. (Бұрынғы  
«Қаратау» кеңшары). Бізді Өсібай ауылы, Н.Нұрмақов атындағы ауыл-
дық округтің әкімі Октябрь Мұздыбаев қарсы алды. Әңгіме үстінде  
әкімге осы ауылдан 1984 жылы Қойтасқа барған Алтынбек Жұмашев 
деген кісіні тауып беруін өтіндік. Өйткені бұл кісінің сол жылдары 
«Қаратау» кеңшарының директоры болған Сапарбек Ақынов деген  
кісінің жүргізушісі болғанын естіп-білген едім.

Мың болғыр әкім бауырымыз Алтынбек ағамызды лезде алдымызға 
келтіртті. Алтекеңнен жөн сұрай бастадық. Ол кісі де әңгімесін «ол кез-
де жас болдық, мас болдық қой» дегеннен бастады. Жүсіпбектің жұрты 
мен «Қара бейіттің» есінде жоқ екенін, бірақ Қойтасқа апаратын ескі 
жолды ұмытпағанын, әлі де тауып бара алатынын айтты. «Директордың 
шопырының» бұл әңгімесінен кейін көңілімде үміт оты маздай түсті; жо-

лымыз болатынына деген сенімділік пайда бола бастады. Өйткені жаны-
мызда «Абай» қаласынан ертіп шыққан Жүсіпбектің жиені Сырым қарт 
бар еді. Ол кісі болса: «Қойтасты тауып берсеңдер, «Қара бейітті» та-
бам, оны тапқан соң Жүсіпбектің жұртын табу қиын емес, өйткені ескі 
үйдің орны «Қарабейіттен» сол жаққа қарай таудың ішіне сұғына кірген  
қуыста болатын», – деді. Бірақ бейіттің таудың қай беткейінде орналас-
қанын айта алмады.

Сол күні кештете «Қойтасты» бетке алып аттанып кетпекке қам 
жасадық. Ондағы ойымыз түнделетіп болса да нысаналы жерімізге 
мейлінше жақындап алу. Ертеңіне таң біліне Қойтасқа қарай шығып кетіп, 
күн көтерілгенше таудың бауырына ілігіп алып, бірден іздеу жұмыстарын 
бастап кетсек, сөйтіп, қас қарайғанша ескі жұртты іздеп тапсақ дейміз. 
Ауыл әкімі бұл жоспарымызды қолдап, қоштап, өзінің де бізбен бірге  
баратынын айтты. Өстіп екі көлік болып жолға шықтық. Сапарласта-
рымның құрамы: режиссер Тілеген Ахметов, оператор Владимир Стары-
гин, ауыл әкімі Октябрь Мұздыбаев, Жүсіпбектің жиені Сырым Әбішев, 
ауыл әкімінің шопыры Сайран Жексенбаев, Қойтастың жолын көрсе- 
туші Алтынбек Жұмашев, біз мінген көліктің жүргізушісі Нұржан 
Құрманалиев және осы жолдардың авторы. 

Өсібайдан шыққан бетте Жамантас тауын бөктерлей өтіп, Омарғали-
дың Қызылқұдығы, Ащы деген жерлерді артқа тастадық. Ертеде бұл  
жерлер Омарғали деген байдың мекені болыпты. Бай да тегін жерді жай-
ламайды ғой, жерінің оты, суы қайтпаған, әлі күнге дейін құлпырып 
тұр. Ащыдан асып Сауыт деген жерге келгенде қас қарайып, күн батты. 
Сауыттың бойы өртеніп жатыр екен. Сумаңдаған қызыл жалын айдаһар- 
дың тіліндей аспанға шапшиды. Қызыл жалқын бояуға малынған терістік 
жақ көңілге қорқыныштан гөрі аяушылық ұялатады. Қаншама шөп, 
өсімдік, аң-құс, шыбын-шіркей қырылады мына дүлей өрттен. Деген-
ше болған жоқ, жолымызды соңында әлі қарақанаттанып үлгермеген  
балапандарын шұбыртқан көгала үйректің аналығы кесіп өтті. Байғұстың 
балапандары әлі жас, ұша алмайды. Сонда да келе жатқан дүлей өрттен 
ұрпағын аман алып қалу үшін далбасалап қашып барады. 

Көз байлана Айыртасқа жеттік. Осы жерден Жүсіпбектің атамекені  
басталады. Ауыл әкімі Айыртастан Қойтастың 40 шақырым екенін,  
жолдың тура жартысын жүріп өткенімізді, әрі қарай мүлде ел жоқ 
екенін, қазір осы тұсты жайлап отырған бір шаруа қожалығына барып 
қонатынымызды айтты. Сұлбасы ғана байқалатын жолмен ілбіп жүріп 
келеміз. Әбден түскен іңір қараңғылығы шөп өсіп кеткен ескі жолдың  
өзін көрсетпеуге айналды. Жүргізушілер машинаның жарығымен 
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тіміскілеп жүріп жолдарды тауып алғандай болады. Сөйтіп адасыңқарап 
келе жатқанда әлгі айтқан шар-уа қожалығын таптық. Бірақ біз  
көлігімізден түсе бастағанда-ақ, үйден шығып қасымызға келген бір кісі 
шаруашылық иесінің үйде жоқтығына байланысты бізді қондыра ал-
майтынын айтты. Амалсыз көлігімізді кері бұрдық. Октябрь жолдас бес 
шақырымдай жерде тағы бір малшы қыстағы бар екенін, сонда барып 
қонатынымызды айтты. Әйтсе де, көңіліміз қоңырайып-ақ қалды. Қазақ 
қоғамына жиырма жыл ойнақ салған жабайы нарық өз дегенін істеп 
үлгеріпті. Басынан сан қилы замандарды өткергенде еш тарықпаған 
қазақтың қонақжай пейілін затсыз-тексіз қайдағы бір жабайы нарық сан-
сыратып жібергендей. Қадам басқан сайын алдымыздан нарық салған 
ойранның ізін көріп келеміз. 

Тас қараңғылықты машинаның жарығымен осқылап жүріп іздеген 
қыстағымызды таптық. Қыстаққа кіре бергенде тайыншадай төбет күмп-
күмп үріп қарсы алды. Шаруашылық иесі Дәулет Әубәкіров деген аза-
мат та жолаушылап кетіпті. Үйде Алена Осипова деген күтуші орыс әйел 
бар екен. Бағанағы өз қазағымыз ұмытқан қонақжайлықты осы орыс 
әйелден көрдік. Бізді самбырлай қарсы алды. Жаңа әзірдегі қыстақтағы 
«көңілсіз қарсы алудан» жүрегі шайлығыңқырап қалған ауыл әкімі біздің 
жағдайымызды түсіндіріп жатыр. Ол болса: «Қоныңыздар, үй жетеді», – 
дейді ағынан жарыла, жарқылдап. Көңіліміз көтеріліп қалды. Осы тұста 
бір қызық оқиғаны тағы айтпасқа болмайды. Ауыз үйде маздап пеш жа-
нып жатқан. Кәдімгі сонау замандардан келе жатқан қазақы пеш. Шамы 
жоқ қаракөлеңке қорада әлгі пеш дүр-дүр етіп, жан-жағына сәулесін  
шашып, шалқи жанғанда жаныңды бір беймәлім сезімдер билеп, қай-
дағы-жайдағылар еске түседі. Кәнігі кинооператор Владимир Старыгин: 
«Ғажап! Мұндай сәттерді құр жіберуге болмайды», – деп жалма-жан ка-
мерасын оқтады. Сол кезде тура құлақ түбінен шар еткен айғай шықты. 
Айғайдың ащылығынан құлағым тұнып қалды. Жалт қарасам Алена. 
Володьяға ұрсып жатыр. Сөйтсек, үй иесі жоқта ештеңе түсіруге бол-
майды екен. Біздер өзімізше бұл пешті ертең «кинодан» көрер болса,  
Алена түгілі үй иесі Дәулеттің де танымайтынын айтып түсіндірмекші 
болып едік, онымыздан түк шықпады. Орыс әйел үзілді-кесілді қарсы 
шықты. Володья еріксіз аппаратын жинауға мәжбүр болды. 

Таңсәріде бәріміз Аленаның айғайынан ояндық. Онда кінә жоқ, ерте 
оят деген өзіміз. Мың болғыр Алена бұзау етінен қуырдақ қуырып, 
кешегі «киноға түсу бақыты бұйырмаған» пешке шай қайнатып қойыпты. 
Қол жуып кеп, таңғы асқа отырдық. Қуырдақ кәдімгі мейрамханада  

берілетін атақты «телятинадан» да дәмдірек шығыпты. Қаймаққа 
қуырылған астан ауыз тигенімде Алматының бір мейрамханасында  
«телятина» деп кәрілеу сиырдың етін бергені есіме түсті. Шай үстінде 
Алена бұл бұзаудың қуырдақ болу тарихын да айтып үлгерді. Аяғы  
сынған байғұс бұзау қиналмасын деп малшыларға сойғызып тастадым 
дейді. 

Есік алдына шықтық. Күн шығуға айналыпты. Асай-мүсейлерімізді 
көлікке артып, жүруге қамданып жатыр едік, кешегі пешін түсіртуге 
жарамаған Алена мына қырдың аржағындағы «Роза бұлағымызды»  
түсіре кетіңдер деп өтініш айтты. «Роза бұлақ» дегенге елең ете қалып,  
неге олай аталатынын сұрадым. Орыс әйел самбырлай жөнелді. 
Қазақшасында бір «акцент» болсайшы. Судай ағып тұр. «Бұ бұлақты 
өзіміздің Розаның құрметіне қойғанбыз», – деді мақтанышқа толы үнмен. 
«Қай Роза?» – деймін, «жергілікті жұлдыздардың» бірі шығар деген  
оймен. «Неше Роза бар ед, Рымбаева Роза», – деп шарт ете қалды. 
«Роза мұнда қашан келіп еді», – деп сұрадым таңырқап. «Совет үкіметі 
кезінде келген, ауылымызға концерт қойды. Сосын әншіні сол бұлақтың  
жағасына апарып қонақ қылдық. Біздің бұлағымызды мақтап су ішті, 
сосын біз оны «Роза бұлақ»  деп атап кеттік», – дейді Алена мақтана. 
Алматыдағы әртіс түгілі ауылдағы әкімдердің аяғы жете қоймайтын 
түкпірге ерінбей барып концерт берген Роза апамызға ішім жылып  
қалды. Өнерпаз үшін халықтың махаббатынан қымбат не бар? Қандай  
атақ бар? Шалғай ауылдың әлдеқашан қазақ болып кеткен орыс әйелі 
«Біздің Роза» деп тұрған Роза әнші қандай бақытты, – деп ойладым. 

Осындай жақсы ойлардан көңіліміз жадыраған біздер Қойтасқа қарай 
бет түзедік. Түнде айналаны бағамдау, әсте, мүмкін емес. Сөйтсек,  
Айыртас дегеніміз – шынында да, түйенің өркешіндей айыр біткен қос 
шоқы екен. Көлігіміз ыңыранып Айыртастың иығына шыға келгенде  
айнала маңай алақандағыдай тегіс көрінді. Алдымызда мұнартып Шет 
шоқы, Орта шоқы көрінсе, одан әрі Қойтастың сұлбасы қарауытады. 

Қойтасқа күн көтеріле жеттік. Келе қолатты, қойнаулы өлкені түре 
сүзуге кірістік. Ісіміз нәтижелі болу үшін шашырап жатқан төбелерді  
беталбаты, жөн-жосықсыз кезе беруден сақтанып, өзімізше әдіс қол-
дандық. Өйткені бірінен-бірі аумайтын қалың балақ төбелер сені оңай  
шатастырып, тез жаңылдыртады. Біздің алдымызда келген іздеушілер 
осыған ұрынған тәрізді. Мен көлік жүргізушілерге балақ төбелерді 
пұшпақтап арылтуды ұсындым. Жоқ іздегенге бұл таптырмайтын тәсіл. 
Сөйтіп, төбенің айналасын белгілі бір жүйемен кезіп, адақтай арыл-
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та бастадық. Қойтастың айналасы жиырма шақырым шамасында ма 
деп қалдым. Әр қойнауына сұғына кіріп, қайта шығамыз. Күн еңкеюге  
айналды. «Қара бейіт» таптырар емес. Енді бірер төбеден кейін бағана 
таңертең келіп кірген тұсқа қайтып оралмақшымыз. Сырым қария 
дегбірсізденіп отыр. «Мына тұста сияқты» деген жерлерінің бәрін сүзе 
тінтіп келеміз. «Қарабейіт» жер жұтып кеткендей таптырар емес. Көңіл 
күйіміз түсе бастады. Әйтсе де, «қайтсек те табамыз» деген сенімнің  
күшімен алға ентелеп келеміз. Осылайша бір жатаған төбені айналып, 
келесі қуысқа кіре бергенімізде, қарсы алдымыздан «Қарабейіт» жарқ 
ете түсті. «Дәл өзі, осы», – деп Сырым қарт айқайлап жіберді. Көзінен 
ыршып-ыршып жас та шығып кетті. Таяп келіп жапырласып көліктен 
түстік. Бейітті айнала көріп жатырмыз. Кәдімгі шикі кірпіштен қаланған 
төрт құлақ бейіт. Археология ғылымына сүйенсек, бұл тәрізді бейіттер 
қазақ сахарасында ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бас кезінде бой 
көтере бастайды. Кеңес өкіметі орнағаннан мұндай үлкен бейіттер соғу 
ісі тоқтатылған. Бір жарым ғасырға таяу құламай тұрғанына қарағанда, 
жылқының қылы, ешкінің майы дегендей қазақы құрылыс материал-
дары қолданылған сияқты. Әйтсе, де уақыт өз дегенін істепті. Соққан 
жел, жауған жауын мүжи-мүжи бейіттің жел көп соғатын батыс жағы 
мен оңтүстік шығысы құлап түскен. Сырым қария: «Осыдан отыз жыл 
бұрын көргенімде үш қабырғасы аман тұр еді» дейді. Ішінде көп адам  
жерленгені байқалады. Кейбіреулерінің қабір топырағы ортайып ішіне 
түскен. Ара жігін ажырату үшін кезінде қабірлердің бас жақтарына 
қойылған қой басындай тастар да жерге сіңе түсіпті. Бұл бейітке 
Жүсіпбектің бабасы Қарабатыр, атасы Балғабай, анасы Қымбат, әнші  
ағасы Жақыпбек, тағы да бірнеше кісі жерленген көрінеді. Отырып, 
аруақтарға Құран бағыштадық. Сіркіреп жауын жауа бастады. Оператор  
зыр жүгіріп барлығын түсіруге үлгеріп қалуда. Бейіт басында жарты  
сағаттай аялдадық. Енді ескі жұрттың орнын табу қалды. «Енді ол  
оңай, – деді Сырым қарт – қазір мына қуысқа бойлай кірсек болды, 
ескі жұртты табу қиын емес». Расында да солай болды. Қуысты бой-
лай сәл жоғары шыға бергенде ескі жұрттың орны көзімізге оттай ба-
сылды. Бәрімізден Сырым қария мәз. «Тура осы ара, – дейді. – Мына 
бір үйлердің іргесінен Жүнісбек марқұм бала кезде тыққан асықтарын  
тауып алған еді. Ол кезде балалар бір-бірінен асықтарын жасырып,  
тығып ұстайды екен. Сондағы тыққан асықтарын көзімізше қазып алды. 
Бірақ барлығы шіріп кетіпті», – деді. Ескі жұртты аралап көріп жүрміз. 
Шикі кірпіш пен таудың тасын араластыра қаланған тоқал үйлер.  
Көбісінің қабырғалары құлап қалған. Жермен-жексен болып шөге  

түскен. Ызыңдап жел ескенде иесіз жұрт ыңыранып аянышты дыбыс 
шығарғандай болады. Соңғы жылдары адам аяғы баспаған ескі жұрт 
құлазып тұр. Маңайда тірі жан жоқ. Жүгірген аң, ұшқан құс көрінбейді. 
Иесіз мекенді тастап, бәрі ауып кеткен тәрізді. Жаныңды жабырқататын 
көңілсіз, сұрқай көріністер. Кеңес өкіметі орнамай тұрған ХХ ғасырдың 
басында осынау қойнаулы өлкеде қалың ел сыңсып отырыпты. Оған  
куә – осы күнге дейін «пәленнің қыстауы, түгеннің құдығы» атала-
тын, арасы 5–7 шақырым болатын ескі қыстаулардың құлазыған жұрты,  
аңғал-саңғал үңірейіп тұрған ескі бейіттер мен қорымдар. Оған 
куә – мұрағаттарда сақталған құжаттар. Мәселен, 1929 жылға дейін  
Қарқаралы ауданында 50 мыңнан аса халық болса, 1933–32 жылғы 
ашаршылықтан кейін небәрі 10 мыңнан сәл асатын жұрт қалған. 

Ескі жұртты қалың шөп басыпты. Тек күлтөкпелер сол күйі жатыр. 
Бұл жерлерге көптен бері мал аяғы тимегені байқалады. Мал түгілі бұл 
маңайдан аң-құс жортпағаны көрініп тұр. Неге екені белгісіз, неше күндік 
сапарымызда бірде-бір түз тағысы ұшыраспады. Кейін бұның сырын ел 
ішінің есті адамдарынан естіп білдік. Олардың айтуынша, қара күзден 
бастап, бұл өңірдің аң-құсына маза жоқ көрінеді. Соңғы үлгідегі мер-
ген мылтықтармен қаруланған, астарына неше түрлі қарға батпайтын  
шетелдік көліктерге, жүйрік, ұшқыр шаналарға мінген еріккен шенеу-
ніктер, Қарағанды, Семейдің тексіз «жаңа байлары» бұл өңірдің арқары 
мен елігін, түлкісі мен қоянын, қарсағы мен күзенін қыс бойы қынадай 
қырып салатын көрінеді. Соның салдарынан осыдан жиырма жыл бұрын 
жыртылып-айырылатын аң-құс тегіс түгесілуге айналған. Шынында да, 
табиғат ана бауырындағы жүгірген аңымен, ұшқан құсымен сәнді екен. 
Елсіз дала, малсыз жайлау, аң-құссыз мекен көзге суық тартып, көңілге 
ауыр әсер қалдырады. Сондай ауыр ойлармен езілген еңсені сіркіреп 
жауған жауын одан сайын баса түскендей.

Келесі қырдың астында «Шыбынтай бұлағы» болуы тиіс. («Шыбынтай 
қорасы» деп те айтады). Ақыры келген соң, сол бұлақты да көре кетпек  
болып, бір қыр асып түстік. Бұрын көрмеген, білмеген жерлер. Жүсекең-
нің айтқан естеліктері бойынша іздеп жүрміз. Көп ұзамай бұлақты  
таптық. Бұлақ бастауын топ шіліктен алады екен. Айналасы жұмсақ 
шым. Бассаң шып-шып су шығады. Су етекке қарай жылап ағып жатыр. 
Жағасындағы шөптің қалыңдығы кеуде қағады. Бала Жүсіпбектің талай 
асыр салып ойнаған жері. Осы бұлақтан «әкесі атын суарған, шешесі  
келіп су алған» шығар. Жоғарыда айтып өткен Шыбынтайдың Рымбегі 
балуан адам болған. Болғанда, қара күшіне семірген нойыс немелердің 
бірі емес, есті, ояу азамат болған деседі. Сол заманда осы төңіректі 
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жайлаған елде Абайдың кітабы екі-ақ адамда болыпты. Соның бірін 
осы Шыбынтайдың Рымбегі аяқ артып жүрген жалғыз атын түсіп беріп, 
елге алып келген көрінеді. Жүсіпбектің Абай өлеңдерін жатқа білуінің 
сыры, кейін ұлы ақын әндерінің ең үздік нұсқаларының орындаушысы  
болуына – осы Рымбектің жалғыз атына айырбастап алған кітабының  
әсері мол болған. Бұрын бұлақтың айналасын бойлап қалың шілік, 
тал-дарақ өскендігі білінеді. 1959 жылы шілде айында гастрольдік са-
пармен келген Жүсіпбек Елебеков қасына Мақат Рымжанов, Сұңғат  
Нығметжанов, Төкен Қашқынбаев деген ел азаматарын ертіп барып, 
ата қыстауына қайың ағаштарын отырғызған көрінеді. Осы жайында  
1994 жылы Қарқаралы аудандық газетіне өз естелігін (23 мамыр 1994 
жыл) жариялаған Серік Мусиннің айтуынша, Жүсекең отырғызған 
қайыңдар өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдарының басында жайқалып 
өсіп тұрыпты. Сол қайыңдардың қазір бірі де қалмаған. Соңғы жыл-
дары жойқын болған дала өрттерінен қолдан еккен қайыңдар түгілі ну  
тоғайлар тегіс күйіп, түгі қалмай жойылып кеткен.

Жүсекеңнің айтуы бойынша, Қойтастың ең биік жері «Сарыобалы»  
деп аталған көрінеді. Бірақ оны танитын бұл күнде ешкім қалмаған.  
Амалсыз быжынаған төбелердің ең биіктеуіне шықтық. Көңілімді  
«Сарыобалы» осы деп сендіргендей болдым. Расында да, солай сияқты. 
1943 жылы Жүсіпбек Семейге гастрольдік сапармен келеді. Сол жолы 
Жүсекең өзі ауылдан кеткен сонау 1931 жылдан бері бір көруге зар  
болған Сарыобалысына келудің ретін табады. Араға 12 жыл салып  
бір-ақ оралған Жүсіпбек келген бетте Қарабейіттегі аруақтарға 
Құран бағыштапты. Ескі жұртта бір күн түнеп, ертесіне күн көтеріле 
Сарыобалының биігіне шығып, толқыған көңілмен «Ардақ» әнін 
шырқапты. (Бұл деректерді де куәлендіруші, әншінің жары Хабиба  
Елебекова екенін айта кеткіміз келеді. – Е.Т.) Бағанағы өзіміз келген  
тұстан Айыртас, Шетшоқы анық көрініп тұр. Келесі бетте мұнартып 
Мыржық, Дегелең, Абыралы таулары көрінеді. Әрі қарай ұлы Абайдың 
елі – Семей өлкесі басталады.

Ойға алған мақсатымызға жеттік. Іздеген жоғымыздың барлығын 
таптық. Жақыпбек әнші жерленген «Қарабейітті», Жүсекеңнің ата-
мекенін мұқияттап кинотаспаға түсірдік. Иықтан бір ауыр жүк  
түскендей, жеңілденіп қалдым. Төбеден түскен соң, етектегі алаңқайдан  
бір уыс жусан жұлып алып, домбырамның қабына салдым. Домбыра 
демекші, осы сапарды бірде-бір қарқаралылық домбырамен ән айтуды 
сұрамады. Кешегі Тәттімбет пен Мәдидің елі домбыраға суық тартқан. 
Осыдан жиырма жылдай бұрын аралағанымда бұл елдің өнерпазға  

деген құрметі, ән тыңдауға деген құштары, әншіге деген қошеметі 
күшті еді. Енді оның бірі жоқ. Домбырамды көргендер «мұны неменеге 
арқалап жүрсің» дегендей, немқұрайды ғана көз тастайды. Иә, ел өзгеріп  
кеткен. Мұның аяғы қайда апарып соғар екен?

Қайтарда Егіндібұлақтың басындағы Ғаббас Айтбаевтың бейітіне 
соқтық. 1929 жылы ауылсовет төрағасы болып тұрғанда жұмбақ  
жағдайда өлтірілген Ғаббас өз заманының ең мықты әншісі болған. 
Бұған А.Затаевич куәлік етеді. Тіпті, музыка зертеушісінің жазбала-
рында Әміреден гөрі Ғаббастың әншілігіне ден қою басым. Мәскеудегі 
А.Затаевичке Ғаббас өлімін естірткенде, қазақ музыкасының жанашыры 
егіліп жылаған деседі. Сол Ғаббастың бейіті 1986 жылға дейін қараусыз 
жатты. Тіпті, оның қайда жерленгені жұрттың жадынан шығып кетіп еді 
десе де болады. Тек сол жылы Серікбай Көрікбаев деген ағамыз қазіргі  
ауыл әкімі Амантай Дәуітбаевқа көрсеткен екен. Ол кезде Амантай 
ағамыздың Егіндібұлақ ауданының мәдениет бөлімін басқарып жүрген 
кезі. Биыл егіндібұлақтықтар Ғаббас әншінің бейітіне белгі қоймақшы 
болып жатыр екен. Басы-қасында Амантай Дәуітбаев жүр. Әнші 
қабіріне тәуеп етіп, Құран бағыштадық. Түнеріп тұрған аспан шатырлап,  
іле-шала нөсер жауын құйып кетті. Бетімізді сипасымен жүгіріп барып 
көлігімізді паналадық. Жаңбыр тоқтар болмады. Жауын астымен жолға 
шығып кеттік. 

...Қазан айында «Хабибаның Жүсіпбегі» көрерменге жол тартып, 
отандық телеарналардан көрсетілді. Тек кітап сәл кешігіп шығып отыр. 
«Ештен – кеш ...» деген. 

Ал Жүсіпбектің жұртынан алған бір уыс жусанды Хабиба әжемізге  
әкеп бердім. Ол кісі дірілдеген әжімді қолдарымен жусанды аялай  
ұстап, бір сәт үнсіз иіскеп отырып қалды. 

алматы – қарағанды – қарқаралы – Егіндібұлақ – Өсібай –  
қойтас – алматы. 
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ЖүсіпБЕК ЕлЕБЕКоВКЕ арнаУ ӨлЕңДЕр

ЕКінші ӘмірЕсіз
 

Әлемге Сіз ұшырған «Қанатталды»,
Секілді әлі күнге әннің алды.
Қанаты талмай, қайта ширай түсіп,
Заманым жарты ғасыр ләззат алды.

Пәрменді құдіретіндей бір Құдайдың,
Ақан, Біржан, Үкілі Ыбырайдың.
Мұрасын маржандай тере жүріп,
Өркенді ұрпағыңа өзің жайдың.

Тиексіз домбыра жоқ, екі ішексіз,
Дарын жоқ аруақсыз, елсіз, тексіз.
Екінші Әміреміз тағы өзіңіз,
Бірақ Сіз, ең бірінші, Жүсіпбексіз.

Өмір шіркін самғап өтер сәйгүлік,
Көз жүгіртсек, ой жүгіртсек, бейне өң мен түс екен.
Қасиетті өнер ғана мәңгілік,
Мәңгі жаса, ән құдіреті – Жүсекең!

Шахан Мусин
    

 

қҰрДас

Әншісі бұл заманның Жүсіпбегім,
Қартайма, жасай берші, бар тілегім.
Құлағын домбыраңның берік бұрап,
Шырқай бер мың құбылтып, тассын көңілім.

Арқадан ән мұрасын алып келдің,
Өр әнші Ақан, Біржан салтын кудың.
Алдыңда ағаларың – Қали, Ғаббас,
Әміренің шәкірті боп соңына ердің.

Халқыңа қызмет еттің бала жастан,
Көп көрген жоқшылыққа мұқалмастан.
Әнін сап Абай, Мәди, Естайлардың,
Жарқ етті жас талантың ерте бастан.

Жасыңнан талай жарыс, топқа түстің,
Әрдайым бәйге алып озып жүрдің.
Сұлу ән майда дауыс шеберлікте,
Шыңына жетпіс жастың самғап ұштың.

Ер жетті ақылшы боп ұлың Ақан,
Көмекші, қолқанат боп өсті Біржан.
Ермегің, үй ішінде кенжең Естай,
Хабибаң қасыңда отыр, бар ма арман.

Дариға, ең қымбатың жеке дара,
Теңі жоқ, сүйкімді боп өсті бала.
Үлгілі сендей ата-анасындай
Бұлар да бақытты боп артсын сана.

Тілек сол, бұл мереке құтты болсын,
Ден сау боп, қуанышқа көңіл толсын
Еңбегің үстем шығып, орнады бақ,
Қартайма, қайрат жігер өрлей түссін!

Қолжазбаның соңына «Елебековтің 60 жасқа толған тойына арнап жа-
зып едім. Өзіне оқып бере алмай жүрмін» деп жазылып, Қапан деп қол 
қойылған.

Қапан Бадыров, 
24 қаңтар 1965 жыл.
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«Жас қазақ»

қазақ сср-інің халық әртісі Жүсіпбек Елебековке және «Жас 
қазақ» әнінің авторы марқұм рамазан Елебаевқа

1

Сағынышы қам көңілмен ұласып,
Күз аспаны бірде күңгірт, бірде ашық.
Бір жас қазақ отыр окоп ішінде,
Домбырамен – серігімен сырласып.

Сағынғаны – Сарыарқаның өлкесі,
Сағынғаны – сұлу, кербез еркесі.
Сағынғаны –Торғай өзен толқыны,
Сағынғаны – Баянтаудың өркеші.

Батқан кезде тұңғиыққа жоғалып,
Табылмаған, ұғылмаған әні анық.
Әлі тылсым, әлі бұлдыр қоңыр саз,
Қайта келді екі ішекке оралып...

2

Сағынышы қам көңілмен ұласып,
Күз аспаны бірде күңгірт, бірде ашық.
Бір жас қазақ отыр окоп ішінде
Әнші ағасы – Жүсіпбекпен сырласып.

Кең көсілер менде қанша шама бар?
Көңіл күйін елім өзі бағалар.
Кеудесіне домбыраны қондыр да,
Бір балаңның сәлемі деп ала бар...

Сөзі қандай, өзі қандай сүйкімді!
Шертер еді-ау көкей сырын мың түрлі!
Шабуылға кете барды жас қазақ,
Жақсы ағаның көзіне жас іркілді.

3

Ал, Жүсеке, 
«Жас қазақты» басташы,
Ал, жігіттер,
әнші ағаны қосташы.
Өлмес өнер, ұмытылмас есімін,
Ердің даңқын бір көтеріп тасташы!
Елестесін «кең дала қар жамылған»
Өтсін сонау отты жылдар алдыңнан.
Өз әніндей сүйе білген өз елін
Шықсын алға батыр қазақ балдырған.

Мұзафар Әлімбаев 
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БЕЙнЕ Бір БҰлақ сУы

Мінеки, аспанды өрлеп, бұлтты жарып,
Жеткендей күшті дауыс күнге барып.
Таң ата шырылдаған бозторғайша,
Түрлентіп күн шашырай әнге салып.

Біресе тамылжиды жазғы таңдай,
Бейне бір бұлақ суы – мейірің қанғай.
Біресе қиялыңды қытықтаған,
Кешкі бір көз ұялтып жаққан шамдай.

Тау кезіп бұлттан өтер күнмен ойнап,
Әдемі ән салады құлақта ойнап.
Біресе елестейді жасыл жайлау,
Құлпырып жатқан жота гүл-гүл жайнап.

Көтерсе шыңда қыран байланғандай,
Қайырса шақыруға айналғандай.
Жүректі шымшып алып үзіп жейді,
Дегені, беу, шіркін-ау, Қанатталды-ай!

Насыр Ноғаев

 

қаДірлі ЖүсЕКЕ!

Сен әдемі алпыс деген жастасың,
Өнеріңмен қатарыңнан асқасың
Әсет,
 Естай,
 Ақан,
 Біржан,
 Әміре,
Әншілердің іздерін сен басқансың.

Ес білгелі еліңменен біргесің,
Күні кеше жау түргенде іргесін,
Домбыраңды көкке сермеп, ән шырқап,
Жауынгер боп жанған отқа кіргенсің.

Ашық көңіл, таза жүрек, әсем саз,
Есіткенде еріткендей ерке наз.
Қалауыңды өзің тауып халқыңнан,
Сол табыстан мәңгі танба, өнерпаз.

Құттықтаса ел қуанып жамырап,
Сарыарқадан ақ домбыраң аңырап.
Әдемі әнің алты әлемге жайылса–
Оған ортақ осы қара шаңырақ! 

хабиба Елебекованың куәлік етуінше бұл өлеңнің де авторы қапан 
Бадыров көрінеді.

Қазақтың Мемлекеттік Еңбек Қызыл Ту орденді 
М.Әуезов атындағы академиялық драма 

театрының коллективі
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ЖүсЕКЕңЕ!

Бұлақтай сұлу әнге таза тұнық,
Қалатын сыр ұққандай дала тұнып.
Сыймайтын киіз үйге кемпір мен шал,
Тыңдайтын босағада бала тұрып.

Есітіп әсем әнді ту алыстан,
Жылайтын қариялар қуаныштан.
Асақ ән ел көгінде қалықтайтын,
Қырандай шың басында түлеп ұшқан.

Сол әнің алпыста да асқақ әлі,
Қалықтап шыңды құшып асқаралы.
Эфирден ертелі-кеш бір тынбастан,
Тербейді, тербетеді астананы.
 
Жүрегі жаралмаған мұң-зар үшін,
Ерекше елден шыққан шын дарынсың.
Арыны алпыста да басылмаған,
Қазақтың сен бүгінгі Біржанысың.

Іздеген адам едің жыр өмірден,
Өнердің өзенінде жүзе білген.
Қабыл ал достарыңның ақ тілегін,
Өзіңнің махаббатты жүрегіңнен.

Қазақстан Жазушылар одағының басқармасы

ЖЕрлЕсіміз ЖүсіпБЕК ЕлЕБЕКоВКЕ 
(70 жасқа толуына байланысты Егіндібұлақ ауданы 

еңбекшілерінің атынан ескерткіш)

Оянды дала, 
Оянды қала, 
Өзіңнің салған әніңнен.
Қарады дана,
Қарады дала көз ілген.
Қазақтың әнін,
Өзіңнен ғана сезінген.

Мен қалай бүгін,
Шаттанбай өлең жазамын.
Бақытты, тегі,
Өзіңмен менің қазағым,
Халқыңа, әсте,
Үлкен бір мұра қалдырдың,
Өнердің көріп мазағын.

Арқалап келдім
Арқаның,
Жердің
Сәлемін.
Сол елден ұшқан,
Балапан балғын өнерің.
Бүгін де, міне,
Жетпіске келген шағыңда,
Сайраған ұл-қыз,
Аз емес өнер бағыңда.

Жүсекең дейміз,
Ән айтқан дарын табылса,
Жүсекең дейміз,
Ауылға құстар ағылса.
Жүсекең десек, домбыра кетер безілдеп, 
Туған жер сөйлер бабында.
Ән-күйдің елін,
Өзіңмен жұртым таниды.
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Шуаққа бөлеп,
Тұрады даусың әр үйді.
Қарсы аламыз,
Көктемдей шуақ үніңнен,
Жаңа туған сәбиді.

Қазақстан КП Егіндібұлақ аудандық 
комитетінің бірінші секретары 
Н.Садықов

Еңбекшілер депутаттарының 
Егіндібұлақ аудандық Советі атқару 
комитетінің председателі 
Ш. Қуанышев 

ЖүсЕКЕңнің ДомБырасы

Сағынышым жас боп көзге толды да,
Қол созып ем күмбір етті домбыра:
Жүсекеңнің қоңыр үні жеткендей,
Неге көптен келмей кеттің орныма?!

Қолыма алып жағдайына қанықтым,
Қарлығыңқы үн шығарды жарықтық:
«Кеуіп бара жатқандаймын қаңырап,
Қолдың жылы табын аңсап жабықтым!»

Көкірекке қысып тұрып шанағын,
Пернелерін басып-басып қарадым.
Еске түсті Жүсекеңнің алдында,
Тәй-тәй басқан балалығым, талабым.

Ұсталмаса қалады екен қаңырап,
Алқымымды өксік қысты аңырап.
Күйлеп едім, кетті жайнап бар ғалам,
Қайран дана, қайран қара шаңырақ!

                                                      Ақын Асқар Егеубаев
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ЖүсіпБЕК ЕлЕБЕКоВТің шӘКірТТЕрі
(1965 жылдан бері өнерпаздар тәрбиелей бастаған 
эстрада-цирк студиясынан 1967 жылы ашылған 

Жүсіпбек Елебековтің класы бойынша бітіріп шыққан әншілер)

1. Жәнібек Кәрменов
2. Қайрат Байбосынов
3. Кенжағали Тәшкенов
4. Алма Кенжебаева
5. Берген Елубаев
6. Әкімхан Базаргелдиев
7. Санақ Әбеуов 
8. Жұмабек Қамбаров
9. Болатқазы Еркежанов
10. Мұратбек Жүнісбеков
11. Ғалым Мұхамедин
12. Тұрсынғазы Рахымов
13. Мырзахмет Мүкәмалов
14. Нұргүл Әбдімәкімова
15. Әнуза Нүксінханова
16. Мара Есмұханова
17. Қадиша Мұқаева
18. Хасен Төпеев
19. Келденбай Өлмесеков
20. Алтын Иманбаева
21. Амангелді Жекенов
22. Мәкен Мұқышева
23. Райхан Тергенбаева
24. Жанат Дүйсекеев
25. Клара Жаналиева
26. Алмахан Кенжебекова
27. Дүйсенбі (? тегі анықталмады)

ноталар
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аққҰм

Халық әні
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

аққҰм

Аққұмның бір қызы бар Іңкәр атты, 
Сөзі бар алуа шекер балдан тәтті. 
Адамның өзім көрген абзалы екен, 
Айтайын өлең қылып перизатты. 

Көзімнің жанарындай сәулем едің, 
Көңлімнің қуанышты дәурені едің. 
Келмейді келсем кеткім еш қасыңнан, 
Басымды не сиқырмен әуреледің?! 



206 207

алқоңыр

Халық әні
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

алқоңыр

Еркем-ай дәнекерсің айнадағы, 
Шашақсың жалаулатқан найзадағы. 
Жаралған бозжорғадай ырғалаңдап, 
Бейуақыт сейілге шық, жайна дағы. 

Қайырмасы: 
Ахау, ахау, 
Алқоңырдай, 
Ән салсаң, ей, бозбала, 
Дәл осылай. 

Жазайын ақ қағазға тізілдіріп, 
Еркеме сөз сөйлейін үзілдіріп. 
Отырсаң оңаша үйде маслихатпен, 
Шіркіннің екі көзін сүзілдіріп. 

Қайырмасы: 
Ахау, ахау, 
Алқоңырдай, 
Ән салсаң, ей, бозбала, 
Дәл осылай. 
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БалқУраЙ

Халық әні
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

БалқУраЙ

Ай-күнім, Айман айым, денің сау ма?
Шырмалған ақ шабағым қиын ауға. 
Алыстан ат терлетіп келдім жетіп, 
Болсын деп шыбын жаным, саған сауға. 

Қайырмасы: 
Қару-жарақ тағынып, 
Айрылдым деп не ғылып. 
Айман-айым, жұлдызым, 
Жаңа таптым сағынып. 

Кешіктім, көп отырдым тас қамауда, 
Қапамен дәурен өтті күн санауда. 
Жеткенім осы болды, кешірерсің, 
Салайын тон тонауды, жан талауға

Қайырмасы: 
Қару-жарақ тағынып, 
Айрылдым деп не ғылып. 
Айман-айым, жұлдызым, 
Жаңа таптым сағынып. 
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Дегенде бес қарагер, бес қарагер, 
Бес жүзік, бес білезік, бес тана бер. 
Берсең бер, бермесең қой соларыңды, 
Жан сәулем, қайда жүрсең еске ала жүр. 

Өкшесі етігіңнің айнала жез, 
Көзіңнен айналайын дөңгелек көз. 
Екеуміз екі ауылдың баласы едік, 
Қаңбақтай-ау жел аударған болдық қой кез. 

БЕсқарагЕр

Халық әні
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

Көшкенде жылқы айдаймын аламенен, 
Аулыңа барушы едім даламенен. 
Түскенде сен есіме, беу қарағым, 
Сағынып сарғаямын санаменен. 

Көзімнің қарасындай сәулем едің, 
Көңлімнің қуанышы, дәурені едің, 
Келмейді келсем кеткім еш қасыңнан, 
Басымды не сиқырмен әуреледің. 

ЕКі ЖирЕн 
і түрі

Халық әні
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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Ғизатлу хат жазамын, қалқам саған, 
Самарқау, осы күнде көңілім шабан. 
Мұғаллақ екі дүние бірінде жоқ, 
Дариға осыменен өтті заман. 

ЕКі ЖирЕн 
іі түрі

Тоқбай нұсқасы
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

Ақылың сай көркіңе, ісің әрлі, 
Бір өзіңдей болсашы жанның бәрі. 
Күлкісі наз, сөзі бал Жанерке деп, 
Аңыз еткен атыңды жас пен кәрі. 

Қайырмасы: 
Ашық мінез, ақмаңдай, 
Менмендік жоқ ешқандай. 
Сөзің алтын, күлкің наз, 
Жайдары жүз, Жанерке-ай. 

ЖанЕрКЕ

Халық әні
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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Жиырма БЕс 

Халық әні
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

Жиырма БЕс

Шын ғашық бірін-бірі алдамайды, 
Қайғысыз қайран жүрек, зарламайды, 
Қара тас ұйқың келсе болар мамық, 
Ғашықтық сұлулықты талғамайды. 

Қайырмасы: 
Ой, жалған, 
Жиырма бес екі айналып, 
Келмес саған. 

Мыс па екен, алтын ба екен, қола ма екен, 
Көңілің жаман жарға тола ма екен. 
Тұйғын деп ұстағаным қарға болды, 
Қарғаға пенде ғашық бола ма екен. 

Қайырмасы: 
Ой, жалған, 
Жиырма бес екі айналып, 
Келмес саған. 

Беріп кет сақинаңды мыс та болса,
Жүрейік күліп-ойнап қыс та болса.
Шеш тағы етігіңді, байпақшаң кел,
Көрейін өз сорымнан ұстап алса.

Қайырмасы: 
Ой, жалған, 
Жиырма бес екі айналып, 
Келмес саған. 
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қарагӨз

Халық әні
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

қарагӨз

Жете алмай, жолда шаршап тұрған кезде, 
Бір ғана елес берші сәулем көзге. 
Аққуым айдын көлде жеке жүзген, 
Көңілімде көлеңкем жоқ сенен өзге. 

Қайырмасы: 
Ақсұңқарым Жібегім, 
Бір өзіңде тілегім. 
Сегіз жылдай сергелдең, 
Бір сені ойлап, жүдедім. 
Ай! Сүмбіл шаш, сен уайым, 
Беу, жұбайым, 
Жан сәулем, айта беріп, 
Не қылайын. 

Сұм жалған сегіз жылдай қолды матап, 
Жолыңа шыға алмадым сарбас атап. 
Аққуым айдын көлде жеке жүзген, 
Жүрмісің іліктірмей жаман атақ. 
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назқоңыр

Халық әні
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

Ай қабақ, алтын кірпік, қызыл ерін,
Кел десең неге аяйын аттың терін.
Сары ағаш сазға біткен секілденіп,
Қай жерде отыр екен бұраң белім.

Базардан алып келген күміс құман,
Жігітті адастырған қалың тұман.
Арадан қыл өтпестей тату едік,
Біздерге қастық қылған қай антұрған.

Дегенде Перуайым, Перуайым, 
Түседі сізді ойласам сары уайым. 
Өзімнің тұсымдағы шолпанымсың, 
Біреудің мен не қылам күн мен айын. 

Қарағым, айналайын, орта бойлым, 
Айырып сары майдан торта қойдым. 
Өзіңді бұл арадан көрсем дағы, 
Атыңды «күлімкөз» деп жорта қойдым. 

пЕрУаЙым 

Халық әні
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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Мінгенім дәйім менің Сұржекейім, 
Бүлкілдер әнге салсам көмекейім. 
Кіші іні, үлкен аға бас қосқанда, 
Бүлкілдеп Сұржекеймен бір өтейін. 

Сұржекей, әсем басып елеңдейсің, 
Бой жеткен сұлу қыздай көлеңдейсің. 
Мойныңды бұрып салып, құлақ тігіп, 
Мінгенде көңілің шалқып, көкке өрлейсің. 

сҰрЖЕКЕЙ 

Халық әні
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

Дегенде Шапибай-ау, Шапибай-ау, 
Атымды талға байлап, келдім жаяу. 
Атымды талға байлап, келсем жаяу, 
Шапи қыз жатыр екен, ұйқылы-ояу. 

Боз үйге ай сәулесі нұрын төгед, 
Шапи қыз, сәлем айтып келсін деп ед. 
Шомылған айдын көлде аққудай боп, 
Бұраң бел сылаң етіп шыға келед. 

шапиБаЙ-аУ 

Халық әні
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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БүрКіТБаЙ 

Мұстафа Бүркітбайұлы
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

БүрКіТБаЙ

Бүркітбай әкем аты, ағам Омар, 
Ауылым айдын-шалқар көлге қонар. 
Құдайдың маған берген абыройы, 
Қыздары Жанғозының маған құмар. 

Қайырмасы: 
Сұрасаң біздің Ақбет қасын керген, 
Шаштарын он күн тарап, бес күн өрген, 
Иіс май, адекалон бірдей жағып, 
Айнасы жүз теңгелік жүзін көрген. 

Бүркітбай – әкем аты, Мұстафа атым, 
Айтайын оның баян хикаясын. 
Ішінде Жанғозының мен Төлебай, 
Сүйіндік – сұрасаңыз арғы затым. 
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Гүл бақша көңілді бір әдемі әнді, 
Тілейтін бұлбұл едім сайрағанды. 
Ән шырқап, бой жаза алмай, шалқыта алмай, 
Қалықтап қайран дүние, қанатталды. 

Әнім еді сүйіп салған «Қанатталды», 
Бұл әнім балқытушы еді тыңдағанды. 
Өмірден өз еркімше орын таппай, 
Кейінге «Қанатталды» әнім қалды. 

қанаТТалДы 

Сәтмағанбет Ахметұлы
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

аДасқақ 

Біржан сал
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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аДасқақ

Созады Біржан даусын қоңыр қаздай, 
Басқаға бір өзіңнен жүрмін жазбай. 
Бас қосқан мәжілісіміз болады деп, 
Жанбота, мазамды алдың ала жаздай. 

Айтады Біржан өлең ентелетіп, 
Біржанды өзің қойдың еркелетіп, 
Есерге поштабайдай көз алдында, 
Біржанды қойғаның ба желкелетіп. 

аЙТБаЙ 

Біржан сал
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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аЙТБаЙ

Базарың құтты болсын, ардақты елім, 
Қоянды ту көтерген думанды елім. 
Қарқаралы, сұлу Көкше жер шоқтығы, 
Сарыарқа алтын анам, асқар белім. 

Қайырмасы: 
Жер шоқтығы Көкшетау, 
Тал-қарағай бақша-бау. 
Бауырыңда бар сексен көл, 
Желің жұпар аңқиды-ау. 

Мөлт еткен көз жасындай күміс көлің, 
Майда ескен қоңыр салқын жібек желің. 
Оқжетпес, Көкшетауды мекендеген, 
Телқара ерке атанып өскен жерім. 

Қайырмасы: 
Жер шоқтығы Көкшетау, 
Тал-қарағай бақша-бау. 
Бауырыңда бар сексен көл, 
Желің жұпар аңқиды-ау. 

Жалғыз арша 

Біржан сал
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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Жалғыз арша

Қарқаралы басында жалғыз арша, 
Хатқа жүйрік, сол қалқа зерек сонша. 
Кішкентайдан бірге өскен сәулем едің, 
Ғұмырың аз ба, көп пе, қалқаш-ау, әлде қанша? 

Қайырмасы: 
Өттің жалған, 
Кештім сайран. 
Уа шіркін, қыз бала-ай. 
Жастықтың әсерімен 
Салдым сайран. 

Көл жағалай бітеді көкше құрақ, 
Ән салмағың қайда еді, Ләйлім шырақ. 
Қозыбайдың үйінде мәжіліс боп, 
Ән екен Біржан салған жайма-шуақ. 

Қайырмасы: 
Өттің жалған, 
Кештім сайран. 
Уа шіркін, қыз бала-ай. 
Жастықтың әсерімен 
Салдым сайран. 

ЖанБоТа 

Біржан сал
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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ЖанБоТа

Жанбота, осы ма еді өлген жерім,
Көкшетау боқтығына көмген жерің.
Кісісін бір болыстың біреу сабап,
Бар ма еді статьядан көргендерің.

Жанбота, өзің болыс, әкең Қарпық, 
Ішінде сегіз болыс, шенің артық, 
Өзіңдей Азынабайдың поштабайы, 
Бір қойып домбырамды қалды тартып. 

Ләйлім шырақ дегенде, Ләйлім шырақ 
Таудан аққан құм қайрақ, сен бір бұлақ. 
Қайыс болсын, жіп болсын өзіме бер, 
Шідерімнің бағасы қырық қысырақ. 

Өзіме бер шідерім тауып алсаң, 
Елу теңге берер ем сүйінші алсаң. 
Жерге шіріп қалса да өзіме бер 
Шыбын жаным қиылсын, бітім алсам. 

лӘЙлім шырақ 

Біржан сал
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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Қарағым, айналайын, асыл туған.
Сорлы әкең жаяу жүріп закон қуған.
Мұсамен қағаздасып жүргенімде,
Салықжан, айналайын, сонда туған.
 
Қайырмасы:
Ау, әлдижан, бәлдижан, 
Денем сүйген құснижан. 
Ахоу, Гаухар қыз, 
Алма мойын, қоңыр қазым.

Ішуге Омбы барып шай таппадым, 
Қайтейін, шіркін көңіл, жай таппадың. 
Жұлдызға аспандағы қолым сермеп, 
Торыдай жауыр болған қайқақтадым. 

гаУһар қыз 

Жаяу Мұса
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

Ал, «Көкаршын» ән еркесі баппен айтса, 
Ер жігіт не болады серттен тайса. 
Ән болмас «Көкаршындай» қайда барсаң, 
Ән білем деген адам шынын айтса. 

«Көкаршын» көңіліме қонған әнім, 
Сүйеді сұлу әнді менің жаным. 
Айғайлап, аспандатып жүз құбылтсам, 
Кетеді бойым балқып, қызып қаным. 

КӨКаршын 

Жаяу Мұса
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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Келдім Сапар басыңа, 
Жалғыз Салық қасымда. 
Өтіп бір кеттің дүниеден, 
Отыз жеті жасыңда. 

Көңілім менің тасыды, 
Тасыған көңілім басылды. 
Артында қалған екі балаң, 
Апалап кімге асылды. 

сапар 

Жаяу Мұса
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

Дариға, іш күйеді зорлығына, 
Сенді ғой мал басының молдығына. 
Қорқамын тағы дүре соға ма деп, 
Сонда да шыдамаймын қорлығына. 

Мен міндім майдажал мен қазмойынды 
Мекенім – Баян тауы кейін қалды. 
Қорлыққа жаста болсам шыдай алмай, 
Өмірім Мұсаменен дауға қалды. 

хаУлаУ 

Жаяу Мұса
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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қанапия 

Қанапия Басығараұлы
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

қанапия

Жасымнан көп салдырдым қаршығаны, 
Аққан тер маңдайымнан тамшылады. 
Ныспымыз Қанапия болғаннан соң, 
Жиылып өңшең қашқын жамшылады. 

Жасымнан қарсы болдым ханзадаға, 
Жүйрік ат жараспай ма бозбалаға, 
Баласы Басығара Қанапия, 
Жем болдым ала қыстай қандалаға. 
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Әудем жер жүре алмаймын аяғымнан, 
Ұстаймын екі қолдап таяғымнан. 
Сайраған орта жүздің бұлбұлы едім, 
Кәрілік келіп қалды қай жағымнан. 

Әудем жер жүре алмаймын белім ұйып, 
Кім сүйер кәрілікті жанын қиып. 
Бір тиын біреу берген пайда көріп, 
Жүремін жас адамдай дүние жиып. 

ӘУДЕм ЖЕр 

Ақан сері
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

Әуеде ұшып жүрген көк көбелек, 
Жазайын дертің болса су себелеп. 
Кеткенде ауылың шалғай, ей, перизат, 
Жортайын аш бөрідей тау жебелеп. 

Ауылым көшсе қонар Көлқопаға, 
Ғашық ем, мен де өзіңдей бір ботаға. 
Кебістің жалаң аяқ басын киіп, 
Шығарып салушы едің тең ортаға.

КӨК КӨБЕлЕК 

Ақан сері
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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Жел болса, қамыс басы майда деймін, 
Ат қостым, ат айдаушы, айда деймін. 
Алдыңғы ат, баран болмай, қылаң болды, 
Жығылмаса Құлагер қайда деймін. 

Ор болып қалушы еді шапқан жерің, 
Шаттанып тұрушы еді қосқан елің. 
Атығай-Қарауылға олжа салған, 
Бота тірсек, қыл сағақ, сандал керім. 

Шыныңмен өлгенің бе, Құлагерім, 
Салбырап сапты аяқтай төменгі ернің. 
Баспа-бас, қызға бермес жануарым, 
Мың зарламай, басылмас, менің шерім. 

қҰлагЕр 

Ақан сері
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

Үйірі қысырақтың мақпал қара, 
Шашыңды күндіз жуып, түнде тара. 
Алыстан ат терлетіп келгенімде, 
Ей, Мақпал, қырындамай бермен қара. 

Ей қалқа, ризамын сертке жетсең, 
Жерлерден қиын-қыстау аман өтсең. 
Жанымды бір шыбындай көрмеуші едім, 
Қайтейін, ғашығыңды зар еңіретсең. 

мақпал 

Ақан сері 
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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Жігіттің падишасы Әмір-Темір,
Бозбала өлең айтсаң қайғың кемір.
Кешегі бес болыстың съезінде,
Шығарған Ақан сері «Майда қоңыр».

Сұлу ат, жақсы әйел – ер қайрағы, 
Жігіттің болып өстім бозтайлағы. 
Қағаз шай, ащы насыбай – ер арқасы, 
Күйіңе түсіреді қай-қайдағы.

маЙДа қоңыр 

Ақан сері
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

гаУһарТас

Жарылғапберді
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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гаУһарТас

Ажарың ақ түлкідей қашқан құмнан, 
Шолпандай таң алдында жалғыз туған. 
Жылы су, қолда құман, қарда орамал, 
Жібекпен қызыл кәріс белін буған. 

Қайырмасы: 
Беу-беу, Гауһартас,
Құсни құрдас. 
Раушан жүзіңді көргенде, 
Сәулем-ау, сабырым қалмас.

Басасың аяғыңды ырғаң-ырғаң, 
Сылдырап шашбауың мен алтын сырғаң. 
Жай жүріп шаттанасың әсерленіп, 
Әсеммен жүйрік аттай мойын бұрған.

Қайырмасы: 
Беу-беу, Гауһартас,
Құсни құрдас. 
Раушан жүзіңді көргенде, 
Сәулем-ау, сабырым қалмас. 

Ата-анаға көз қуаныш, 
Алдына алған еркесі. 
Көкірегіне көп жұбаныш, 
Гүлденіп ой өлкесі. 

Жасында күтті, 
Дәме етті, 
Босқа өтті. 

Оқытарсың молдаға оны, 
Үйретерсің әр нені. 
Медеу етіп ойы соны, 
Жаны тыныштық көрмеді. 

Еркелік кетті, 
Ер жетті, 
Не бітті. 

Ата көңілі жанбаса бір, 
Артық өнер шықпаса, 
Ел танымай, үй танып құр, 
Шаруасын да ұқпаса. 

аТа-анаға КӨз қУаныш 

Абай
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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Үміт қайда, 
Соны ойла, 
Абайла. 

Сүйер ұлың болса, сен сүй, 
Сүйінерге жарар ол. 
Сүйкімі жоқ құр масыл би, 
Сүйретіліп өтер сол. 

Табылмас хайла, 
Ойбайла, 
Не пайда. 

Тәңірі қосқан жар едің сен, 
Жар ете алмай кетіп ең. 
Ол кезімде бала едім мен, 
Аямасқа бекіп ең. 

Талақ етіп бұл ғаламды, 
Болды мәлім кеткенің. 
Кінәсі жоқ жас адамды, 
Қатты соққан не еткенің?

Елжіреген жас емес пе ем?
Еппен айтсаң жұбатып. 
Мен ғашыққа мас емес пе ем?
Кетсең еді ұзатып. 

Сен жаралы жолбарыс ең, 
Мен киіктің лағы ем. 
Тірі қалдым өлмей әрең, 
Қатты батты тырнағың. 

ТаТьянаның Әні 

Абай
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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Бір ән тауып Әлекең бер деген соң, 
Матайды алыс, бірталай жер деген соң. 
Он минутта ойыма осы ән түсті, 
Қапаш-құпаш қолымды сермеген соң. 

Ішік кидім бұлғыннан, құндыз жаға, 
Жас дәуренді өткіздік бермей баға. 
Ақылжан деп тұрушы еді талай қыздар, 
Сұмдық шықты дейтұғын, Ақыл аға. 

ақылБаЙДың Әні 

Ақылбай Абайұлы
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

ақ қаЙың 

Шашубай Қошқарбайұлы
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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ақ қаЙың

Ақ қайың, қызыл қайың, сырлы қайың, 
Баласы Қошқарбайдың Шашубаймын.
Қолға алып домбырамен ән салғанда,
Болсам да малға кедей, тілге баймын.

Қайырмасы: 
Ақ қайың жалған-ай, 
Өттің дәурен-ай. 
Халқымның арасында, 
Кештім сайран-ай. 

Ақ қайың, қызыл қайың, сырлы қайың, 
Баласы Қошқарбайдың Шашубаймын. 
Өлеңнің бір-екі ауыз арқасында 
Дабылдап атағымды елге жайдым. 

Қайырмасы: 
Ақ қайың жалған-ай, 
Өттің дәурен-ай. 
Халқымның арасында, 
Кештім сайран-ай. 

ЖаЙқоңыр 

Естай Беркімбайұлы
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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ЖаЙқоңыр

Ертістің арғы жағы – Арғанаты, 
Әншінің домбырасы – қолғанаты. 
Жағалап қара Ертісті Естай ақын, 
Деп салған «Жайқоңырға» – әннің аты. 

Әуелі бұл шіркінді бастау қиын, 
Екінші көптің сөзін тастау қиын. 
Төрт сөзің түгелімен келмеген соң, 
Барқырап топ ішінде қақсау қиын. 

Басында Шұбартаудың Бозқараған, 
Сол таудан дария көшіп су тараған. 
Жақсы қыз, сері жігіт бәрі сонда, 
Япырмай, неге келдім сол арадан. 

Басында Шұбартаудың боз бетеге, 
Бақанас, Байқошқарға жер жете ме. 
Тағдырдың талқысынан кезіп жүрмін, 
Әйтпесе туған жерден ер кете ме. 

Бозқараған 

Уәйіс Шондыбайұлы
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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қарқаралы 

Мәди
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

қарқаралы

Атыңнан айналайын Қарқаралы, 
Сенен бұлт, менен қайғы тарқамады. 
Сайыңнан саяқ құрлы сая таппай, 
Мен бір жан қашып жүрген арқадағы. 

Немене көрген қызық көрмегендей, 
Жас дәурен жауар бұлттай өрлегендей. 
Жігіттік көк семсердің жүзі емес пе, 
Қайрап ап қалың жауға сермегендей. 

Қонғаны аулымның Талды-ау деймін, 
Жағалай ел жайлауға барды-ау деймін. 
Кір жуып, кіндік кескен, қайран жерлер, 
Артымда, Үшқарам-ай, қалды-ау деймін. 

Басында Үшқараның балғын едім, 
Көкорай сазға біткен шалғын едім. 
Екінің бірі болсам арман емес, 
Бәпиден жалғыз туған Мәди едім. 

Ішінде абақтының біз жатамыз, 
Көңілді құмалақпен жұбатамыз. 
Алыстан іздеп келген ағайынға. 
Тесіктен алақандай тіл қатамыз. 
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Сұрасаң руымды Қаракесек, 
Досым аз, дұшпаным көп қылған өсек. 
Үстінде құс мамықтың жатушы едім, 
Бұл күнде қу қарағай болды-ау төсек. 

Міндім де Қаракөкпен жылыстадым, 
Бардым да Қараөткелге жыл қыстадым. 
Науқасым жанға батып жатқан кезде, 
Болмады жаны ашитын туысқаным. 

қараКЕсЕК

Мәди
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

шірКін-аЙ 

Мәди
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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шірКін-аЙ

Қуғында жас күнімнен жүрген жанмын, 
Қызығын бір көре алмай атқан таңның. 
Қалайша дәтің шыдап тұра аларсың, 
Қысымын көре тұра хан, сұлтанның.

Батыр боп ер атандым әуел бастан, 
Бой бермей бұзықтарға бала жастан. 
Бектерге берілмеске белді байлап, 
Бұл күнде жалғыз жүріп қарсыласқан. 

Ағайын, асыл туған, абзал достар, 
Аға-іні, құрбы-құрдас, замандастар. 
Аз күнде қайта айналып мен келермін, 
Ал енді көріскенше, қош болыңдар. 

Қолында Мәриямның асыл қайшы, 
Қағазға Мәриям аты жазылсайшы. 
Қор қолып бір жаманмен кеткенімше, 
Алдымнан қазылған көр табылсайшы. 

Қайырмасы. 
Дударари, дудым, 
Сенің үшін тудым, 
Шіркін-ай, 
Дударари, дудым-ай. 

Ащыкөл, Тұщыкөлдің арасы бір, 
Басыңа кәмшат бөрік жарасып жүр. 
Дудар-ай, келер болсаң жылдам келші, 
Орныңа өңшең жаман таласып жүр. 

ДУДар-аЙ 

Үлебай
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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Азаттықтың жаршысы, ұш аспанда, 
Бейбітшілік достыққа қона алсаң да. 
Ақ қанатты көгершін – адам досы, 
Жетсін өлең, ұраның бар жаһанға. 

Қайырмасы: 
Ақ көгершін аспанда, 
Қырғи бар деп жасқанба, 
Шырқа шыңнан, асқарға. 

Сен бақыттың жаршысы өмір құсы, 
Өлеңде бар бейбітшіл халық күші, 
Шарла әлемді, шарықта, шаршап қалма, 
Жаз болғанша теп-тегіс өмір қысы. 

ақ КӨгЕршін 

Әні Садық Кәрімбаевтікі
Орындаған Жүсіпбек Елебеков

Жарқ етпес қара көңілім не қылса да, 
Аспанда ай менен күн шағылса да, 
Дүниеде, сірә сендей маған жар жоқ, 
Саған жар менен артық табылса да. 

Сорлы асық сарғайса да, сағынса да, 
Жар тайып, жақсы сөзден жаңылса да. 
Шыдайды риза болып жар ісіне, 
Қорлық пен мазағына таңылса да. 

Жарқ ЕТпЕс қара КӨңілім нЕ қылса Да

Сөзі Абайдікі
Әні Сыдық Мұхамеджановтікі
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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Өзгеге көңілім тоярсың, 
Өлеңді қайтып қоярсың. 
Оны айтқанда толғанып, 
Іштегі дертті жоярсың. 

Сайра да, зарла қызыл тіл, 
Қара көңілім оянсын. 
Жыласын, көзден жас ақсын, 
Омырауым боялсын. 

Қара басқан, қаңғыған, 
Қас надан нені ұға алсын?
Көкірегіңде оты бар, 
Құлағын ойлы ер салсын! 

Әуелесін, қалқысын, 
От жалын боп шалқысын. 
Жылай, жырлай өлгенде, 
Арттағыға сөз қалсын. 

ӨзгЕгЕ КӨңілім Тоярсың 

Сөзі Абайдікі
Әні Әбілахат Еспаевтікі

Орындаған Жүсіпбек Елебеков

Шаттық пен салтанатқа болған мекен, 
Әлемде сірә сендей ел бар ма екен. 
Құшағың, жанға сая, басқа пана, 
Адамға асыл ана – бір сен ғана. 

Қайырмасы: 
Жадыраған, жайнаған, 
Бейбіт өмір айналам. 
Өз елім, гүлденіп, 
Еңбекпенен қайнаған. 

Саяңда неткен бақыт өмір сүру
Қызықты, гүл жайнаған елде тұру. 
Отаным – қазыналы, алтын аймақ, 
Әлемнің, күніндей боп тұрсың жайнап. 

ТУған Ел 

Әні Әбілахат Еспаевтікі
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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Домбыраға қол соқпа
Шымырлатып бір-бірлеп, 
Жүрегім соқпа, кел, тоқта, 
Жас келер көзге жүр-жүрлеп. 

Қайғылы көңілім қайдағы, 
Бұрынғымды жаңғыртар. 
Қайратты алып бойдағы, 
Басымды қайғы қаңғыртар. 

Онан да жылы жүзіңмен,  
Кел, жарым, қара бетіме. 
Жылы, тәтті жауап айт, 
Іштегі қайғы дертіме. 

ДомБыраға қол соқпа 

Сөзі Абайдікі
Әні Кенжебек Күмісбековтікі

Орындаған Жүсіпбек Елебеков

Әнші сыры 

Әні Еркеғали Рахмадиевтікі
Орындаған Жүсіпбек Елебеков
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Әнші сыры

Он жасымнан қолыма домбыра алдым, 
Асқақтата, шалқыта әнге салдым. 
Ұрпағымын мен дағы өнер қуған, 
Ақан менен кешегі Біржан сладың. 

Қайырмасы: 
Шалқы көкке сұлу ән. 
Сенсің – менің серігім. 
Шырқа-шырқа сұлу ән, 
Сенсің – менің серігім. 

Жан серігім жасымнан, әнім менің, 
Жарастықты өмірге сәнім менің 
Жас ұлғайып қалса да қажымаймын, 
Әлі дағы келеді шырқай бергім. 

Қайырмасы: 
Шалқы көкке сұлу ән. 
Сенсің – менің серігім. 
Шырқа-шырқа сұлу ән, 
Сенсің – менің серігім. 
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