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АЛҒЫ СӨЗ

Қазақ даласы – ықылым заманнан өнер кеніші,  халықтың өз 
ішінен шыққан суырып-салма ақындардың,  күміс көмей әншілер 
мен сал-серілердің алтын бесігі. 

Өнер майталмандары ұлттық өнерді қаймағы бұзылмаған 
қалпы өзге жұртқа танытып, ұрпақтан ұрпаққа саф алтындай 
сақтап, құндақтап, жаңартып, заман ауқымына қарай түрлендіріп, 
халқына ғажайып өнер сыйлады. Сол өнер сәйгүлігін тізгіндеп, 
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Сарыарқаның самал желімен жарысып, Железин ауданында 
қалыптасып, жаңғырған мұраларды халқымен қауыштырып, туған 
жерінің қадірі мен қасиетін бағалап, ХХ-ғасыр басында қазақ 
мәдениетіне жаңа ән, жаңа сарын, жаңа жыр, жаңа леп әкелген 
дүлдүл ақын Құдайберген Әлсейітов. Ол бала жастан білім қуып, 
он үшінде Ертіс-Баян өңіріне аты шыққан «бала ақын». 

Халқымыздың өркениетті өмірін, рухани жандүниесінен ту-
ындап, қанымен қайнасып, сүйегіне сіңген, өлең, ән, музыка, 
актерлік шеберлікті өз бойында сәйкестендіріп, бесаспап өнерді 
меңгерген Құдайберген Әлсейітовтың қазақ өнерінде алар орны 
ерекше. Ақын тұтас өмірін өнерге арнап, елін әнмен әлдилеп, 
жырмен көмкеріп, қасиетті халқымен ғасырлар бойынан жеткен 
асыл өнерімізді ардақтап, қазақ айтысының ақтаңгер ақыны 
атанған. Оның Үкілі Ыбырай, Сүйінбай, Қадиша қызбен айтысы 
төл әдебиетіміздің баға жетпес құнды мұрасы.

Ұлт мұраты, ұлт мүддесі – айтыстың мызғымас тұғыры. 
Құдайберген ақын ұлт мүддесін қорғау, ұлттың мұңын мұңдап, 
жоғын түгендеп, елдік қасиеттің нығая түсуіне қызмет етіп, 
мәдениетіміздің мәйегін таныта білген суырып салма айтыскер 
ақын. 

Әншілігінің өзі бір төбе. Өмірін әнмен өрлеп, бесіктегі бала-
сын әнмен тербеген, қуаныш пен қайғыда да әнмен жұбатқан 
қаймана қазақтың асыл ұлдары Ақан сері, Біржан сал, Балуан 
Шолақ әншілерді ұстаз тұтып, жерлес өнер қырандары Жаяу 
Мұса, Естай, Әміре, Иса, Майра сынды әншілермен бірге өнер ай-
дынында жасасты, жайындай жарқылдады. Қазақтың дауылпаз 
ақыны халқын өзінің дарындығымен рухтандырып, желдірмесімен 
желпіндіріп, екі әдебиеттің арасын жалғастырған өнер көпірі. 

Кереку, Омбы, Ақмола, Көкшетау, Семей аралап өнерін паш 
етіп, Қоянды жәрмеңкесінде ән салып, өнерді өнерімен өрнектеген 
Құдайберген Әлсейітов өз заманының сөз зергері, суырып салма 
ақыны ғана емес, сонымен қатар жеті қазынаның бірі сәйгүлікті 
баптап мініп, ат үстінде түрлі сан алуан өнер көрсетіп, ат құлағында 
ойнаған.

«Құдайбергеннің әні», «Құдайбергеннің Қадиша қызбен ай-
тысы», «Баласы Әлсейіттің Құдайберген», «Құдайбергеннің 
желдірмесі» сынды көптеген музыкалық шығармалары тәуелсіз 
Қазақстан әдебиетінің жауһарына айналды. 

Ол Иса Байзақовтай қазақтың ақынына өнерде жол көрсеткен 
ұстаз, ал жыршы, ақын Қимадиден Нығмановтың есімін қойып, 
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қос алыппен қосақталып, есімі мен шығармалары бүгінгі қазақ 
әдебиеті аспанында алты алашқа танымал қазақтың біртуары. 

Өнерін сүйген, ақынын дәріптеген елдің мәртебесі әрдайым 
да жоғары болмақ. Сондықтан бұл кітап келешек ұрпаққа бары-
мыз бен нарымызды таныту, ұлтымыздың, ата-бабаларымыздың, 
жергілікті ақын-жазушыларымыздың өткенін айқындау үшін пай-
далы болары һақ.

Құдайберген Әлсейітовтың есімі де, өнері де мәңгілік!
Железин ауданының әкімі  

Қанат Қашкиров
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«Құдайберген дауылпаз, төкпе ақын. 
Құдайбергеннің дауысы қырылдап барып, біраз 
қызығаннан кейін ашылады екен. Түйдек-
түйдек ой тастап, домбырада керемет ойнап, 
жұртшылықты өнерімен тәнті ететін... 
Менің үшінші желдірмемнің сарыны 
Құдайбергеннен алынған. 

Өнердегі ұстазым еді»  
Иса Байзақов

«Құдайбергендей тасқын шартарапқа 
шалқитын үні сол жиырмасыншы жылдарда-
ақ тамұқ дүниесіне жұтылып бара жатқандай 
көрінер көзге бәсеңдеп, алыстап жоғала берген.  
Шама Нұркей, Жарылғапберді, Ағашаяқ, 
Қанапия, Иманжүсіп, Сары, Әкімгерей, Молда-
бай, Аманғали, Ажар, Балым, Қайып... бәрі-бәрі 
бірді-екілі  әндерімен қазақ әніне ерекше бір 
көрік берген жоқ па?! Құдайберген осы 
жайнаған әншілер галереясының төрінде бір 
ғана «желдірмесімен» жарқырап тұр!

Ілия Жақанов

«Қазақтың халық музыка мәдениетіне 
айтарлықтай еңбек сіңірген, творчестволық 

орындаушылық істеріне үлкен үлес қосып 
кеткен адамдарымыз бар. Олар жөнінде дара 
туындылар жазуға тұрар еді. Ондай адамдар 

жөнінде үндемей қалуға біздің арымыз бармады. 
Ақындық пен әншіліктің басын қосқан, кезінде 

думанның өзі болған адамның бірі  
Құдайберген Әлсейітов».

Ахмет Жұбанов

 «Өкінішті бір кемшілік әдебиеттану 
ғылымы едәуір  марқайып қалса да, ақындардың 
көпшілігінің творчествосы мен өмірбаяндарын 

әлі толық айқындап, анықтай алмауында. 
Ақын Құдайберген Әлсейітов творчествосының 

өзі бір төбе».
Сәбит Мұқанов
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ҚАЙТАЛАНБАС ТҰЛҒА...

Ербол Қайыров
Қазақ халқы өзінің тілімен, дәстүрлі өнерімен, алты алашқа 

аты әйгілі дарынды да, дана алыптарымен әйгілі. Біз олардың 
бойындағы атадан балаға мирас болып, саф алтындай сақталып, 
үзілмей келе жатқан рухани байлығын бағалап, қадір-қасиетіне 
жете білген халықпыз. Осы өнердегі ұрпақтар үндестігін жалғас-
тырған, өлгенімізді тірілтіп, өшкенімізді қайта тұтатып, ән-
жырларымен елін, жерін киелі етіп, халқын рухтандырған Ақан 
сері, Үкілі Ыбырай, Жаяу Мұса, Естай, Иса сынды ақын-
әншілеріміздің есімдерімен қатар өнер жолында өзіндік таңбасы 
бар, қайталанбас тұлға, өнер әлемінде «дүлдүл» атанған, Жетісуды 
желітіп, Сарыарқаны елітіп, Алатаудың баурайын ән мен жырға 
бөлеген әнші-композитор Құдайберген Әлсейітов.

Жаз мезгілі. Ауладағы алакөлеңкеде үлкендер жиналып, қызу 
әңгіме басталған шақ. Ол кездері үй арасында қоршау жоқ, бәрі 
алақандағыдай көрініп-ақ тұр. Асық ойнап, доп қуғаннан гөрі, 
үлкендердің әңгімелерін тыңдауға ынтық едім, бала жастан. Сол 
әдетіммен, бүгін де үлкендердің ортасынан табылдым.

Бір мезетте, тарсылдаған ағаш арбаның дауысы естілді. 
Бәріміздің көзіміз сол жақта. Көрші Темірғалы атамыздың үйіне 
кеп тоқтады. Арбадан бойын тік ұстаған, орамалын тамағының 
астынан үлбірете байлаған, етек-жеңі ұзын, үстіне қазақы беш-
пент киген, жасы 45 шамасында келіншек түсіп, біздің топқа қарап 
қолын кеудесіне қойып, басын иіп сәлем берді де, үйге кіріп кетті.

Үнсіздік. Үлкендер жағы аң-таң. Сол кезде Құттығадам 
нағашым қолына домбырасын алып:

Осылай бір бастайын,
Мың бұралар аққайың.
Аяғымда мәсім болмаса,
Шертер еді башпайым, – деп артымен жер сызып шырқай 

жөнелгені сол-ақ екен, үлкендер шу ете қалды, «бұл дауылпаз 
ақын Құдайбергеннің кіші қызы Дәметкен. Е, бәсе... жүріс, – 
тұрысының өзі айтып тұрған жоқ па!» десті.

Дәмина апам:
– Дәметкен әкесінен қалған мұраны сақтаушы, даусы қандай 

десеңіздерші! Тыңдарманын әнімен үйіріп әкетеді. Әкесінің 
әншілігі осы қызға, оның ұрпақтарына дарыған, – деді.
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Сол-ақ екен, нағашым домбырасын қағып-қағып жіберіп:
Ал десең, жөнелейін домбыра алып,

Тыңдасаң көп әлеумет құлақ салып.
Саяхат сайраңдаған бұлбұл құстай,
Өнерге құмарланған мен бір ғаріп.
Әкуда шіркін,
Ойымда күлкім-ай!
Әгу-га-ай, хала-ләкім-ай, ау.
Тілім бір сайра-ау! – деп құйғылжыта жөнелді. Әнді 

тыңдаған адамның делебезі қозып, ән ырғағымен бірге он екі 
мүшең қозғалысқа түскендей, орнымнан ұшып тұрып, қос 
қолымды қос бүйіріме қойып, билей жөнелгенім есімнен кетпейді. 

Сөз алған Елеусіз атам, – есімде қалғаны ақынның әншілік 
өнері, – деп әңгімесін бастады. Киіз үйдің іші лық толы адам, ор-
тада Құдайберген ақын. Жамбастай сырғанай әркімнің алдына 
келіп, бір ауыз өлең шығарып, мінез-құлқын, түрін жырына 
қосуда. Кейде, домалаңдай не арқасымен жорғалай отырған адам-
дарды күлдіртіп, енді бір мезетте ұшып тұрып, бір аяғына тұра 
қалып, домбырасын басынан асыра көтерді, бірақ, домбыра үні 
мен өзі орындап отырған ән толастар емес, минөт сайын құлпырып, 
ән күшейіп, асау дауылдай долданып барып, бір сәт тоқтады да, 
ақын сыртқа жүгіре жөнелді, киіз үйде отырғандарда орындары-
нан ұшып түрегеліп, сыртқа асықты. Олар шыққанша ақын 
Құдайберген секіріп атына мінді де тізгінін шынтағына жақын іле 
орап, астындағы тұлпарын тебінді де әнін шырқап, ат үстінде 
түрлі қимылдар жасап, ат бауырына шалқая жатып, өнер көрсетті, 
цирк әртісінен ешбір кем емес. Өнеріне тәнті болған жұртшылық 
барлығы ушу-шу...».  

Бұл Құдайберген ақын жөнінде алғаш естігенім. Кейіннен 
Тегістік сегіз жылдық мектебінде Дәметкен апамыздың қызы Ай-
жан оқыды, ол күй де тартатын, есімде, сегізінші наурыз 
қарсаңында «Анашым» деген күй шығарды. Ал ұлы Амангелді 
Уақбаевсыз совхоз орталығында мерекелік той өтпеді десем артық 
болмас, қолынан домбырасын тастамай ән шырқап, аудан намы-
сын қорғап ағасы екеуі айтысқа талай қатысты.

Міне, содан кейін Құдайберген Әлсейітов турасында біраз 
ақпараттар, деректер жинақтадым, өлке тарихынан сыр шерткен 
Құдайбергентанушы Ханафия Асқаровпен бірнеше мәрте кездесіп, 
өз аузынан ақын жөнінде көп тыңдап, білдім. Былтырғы жылы 
Ханафия ағаның қызы Гүлнар Асқаровамен кездесіп, әкесіне 
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қатысты құжаттар мен қолжазбалар, кітаптар, жеке заттар алып, 
сұхбаттасып, ақын Құдайберген Әлсейітов жөніндегі барлық 
деректерді ақтарып, оқып таныстым. Ханафия атамыздың ақын 
мұраларын жинақтап, насихаттаудағы жұмыстарына дән риза бол-
дым. Ақынның өмірі мен шығармашылығы һақында көп іс 
тындырған екен және ең алғаш болып зерттеп, жатқан жерін де, 
ақынның бүктемелі домбырасын тапқан да Ханафия Асқаров.

***

Құдайбергентанушы Ханафия Асқаров турасында толығырақ 
жазып өткенді де жөн деп білдім. Бұл жалғанда қиындықсыз өмір 
сүрдім деген адам жоқ шығар, сірә?! Шынымен, өмір адамға 
берілген сый емес, Алланың берген сыны. Сынның да сыны бар... 
Талай сыннан өтіп, басына түскен ауыртпашылыққа мойымай, от 
пен оқты кешіп, көз майын тауысып талай мұрағаттардың 
табалдырығын тоздырып, келешек ұрпақ үшін қазақ өнерін зерт-
теп, хаттап кеткен рухы биік жандардың бірі өлкетанушы, ақын, 
журналист, ұстаз, соғыс ардагері, тілжанашыры Ханафия 
Асқарұлы.

Ауыл молдасынан сауат ашып, өзі ізденіп, білімін жетілдірді, 
қазақ өнеріне ерте ден қойды, бұғанасы қатпай еңбекке араласты. 
Ел басына түскен ашаршылық жылдар азапты күндермен, азалы 
жылдармен өткізді. Ауызға салып айтпас бұл нәубет оны әке-
шешесінен айырды, жетімдіктің қамытын кигізді. Әкесі Асқар 
жан-жақты, он саусағынан өнер тамған, темірден түйін түйіп, тері 
илеп, ағаштан түрлі бұйымдар жасаған, сол уақыттарда қарт 
Ертістің арғы – бергі жағынан адамдар арнайы шеберге келіп тап-
сырыс берген, ал анасы Зағи көзі ашық, білімді болған. 

Аумалы-төкпелі заман, тәркілеу, тасмешін – ашаршылық 
қазақтың тұқымын қынадай қырғаны тарихтан белгілі. Осындай 
өмірдің өткелінен шар болаттай қайралып шыққан Ханафия аға 
кеңестің қылышынан қан тамып тұрған 1937 жылы Алматы 
қаласына барып, мұғалімдер институтының қазақ тілі және қазақ 
әдебиеті бөліміне түсіп, 1939 жылы аяқтап, елге оралып, еңбек 
жолын Ертіс аудандық білім бөлімінде нұсқаушы болып бастады. 
Қазақ мектебіне қанша сұранса да, оның өтініші қанағаттанды-
рылмады.

Сол жылдың күзінде әскер қатарына алынып, Фин соғысына 
қатысты. Бұл соғыс қысқа мерзімде аяқталса да, оңайға түскен 
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жоқ. 40-шы жылы қатты жарақаттанып, ауруханада ем-домын 
алып, елге қайтып оралды. Соғыста алған жан, дене жарақаты 
көпке дейін жазылмады. 1944 жылы күз мезгілінде майданға 
шақырылып, Алматыдағы атқыштар дайындайтын №109 полкінде 
екі ай арнайы курстан өткен соң, Ұлы Отан соғысына аттанды. 
Өзіне жүктелген міндетті үлкен жауапкершілікпен орындап, неміс 
басқыншыларына соққы бере отырып, Румыния, Венгрия, Чехос-
ловакия жерлерін жау қолынан азат етіп, Жеңісті Германияда 
қарсы алды. Қан майданда жүрсе де, қаруымен қатар қаламын да 
қолынан тастамады. 1944 жылы, туған елге өлеңмен жазған хаты:   

Жау жеңіліп, ауылға
Қайтатұғын күн болар.
Ата-анамен кездесіп,
Сәлем берер күн болар.
Аға-ініні құшақтап,
Амандасар күн болар.
Кеудеңе қысып бөбекті,
Мауқың басар күн болар.
Құрметтейтін жолдасың,
Тәтті көңіл сырласың.
Өмірге ортақ мұңдасыңды,
Аялайтын күн болар.
Көрген-білген майданда,
Ертегідей жыр болар.
Туған жерге деген шексіз махаббаты бойына күш берген 

атамыздың кеудесіндегі алып-ұшқан арманы мен елге деген 
сағынышын жұдырықтай жүрегіне түйіп ауылына да аман-есен 
оралды.

Ертіс аудандық білім бөлімінде еңбегін жалғастырды. Замана 
ағымына қарай жұмыс істеп, өзінің еңбекқорлығымен, салмақты 
мінезімен, басқа да озық қырларымен танылған ол кейіннен мек-
тепте мұғалім, мектеп директоры және аудандық білім бөлімінің 
басшысы лауазымына дейін көтерілді.

Өзінің өнегелі өмір соқпағында сыйластық пен достықтың 
ұлағатын ұлықтап, өз ортасының сыйлы тұлғасы бола білді.

Орта бойлы, бұйра шашты, ширақ, сөзге шебер, ойы жинақы 
ақсақалмен талай кездескенмін, ол кезде елде қызметтемін. 
Тереңкөл өңірінен шыққан ел жақсылары мен оқымысты ағала-
рымыз туралы деректер алған едім. Одан кейін де Қ. Әлсейітов, 
И. Байзақов туралы сұрап білдім, жазған жазбаларын оқыдым. 
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Әсіресе, Құдайберген Әлсейітовтың өмір жолы мен шығарма-
шылығы һақында тың деректер тауып, ел аузынан жинақтап, 
ақынның жүрген жолымен өтіп, зерттеп, зерделеп, Ресейдің Омбы 
қаласы Жұматай ауылындағы зиратта ақынның жерленген жерін 
анықтады. Ақынның соңында қалған жалғыз мұра – бүктемелі 
домбырасын мұражайға тапсыруға мұрындық болған жан. Оған 
дәлел, 1985 жылдың сәуір айында Ханафия Асқарұлының ұйым-
дасты руымен Қ. Әлсейітовтың шығарама шылығына орай бағдар-
лама түсіріліп, оған ақынның ұрпақтары қатысып, бүктемелі дом-
быраны облыстық тарихи-өлкетану мұражайына табыс етті. Ал, 
бағдарламаны балалар ақыны, журналист Есентай Ерботин 
жүргізді. 

Қамқорлықтың үлкен-кішісі болмайды. Бір атым насыбаймен 
ауланатын көңіл шіркін сәл ілтипат көрсетілсе де шалқыған 
теңіздей асып-төгіліп жатады. Қамқорлықты ауқымды іспен де, 
бір ауыз сөзбен де жасауға болады. Ханафия ағаның өнерге деген 
қамқорлығы ерекше болды. Қаншама қыруар жұмыстар атқарды, 
кей сәттерде қарсы жақ та, жазғанын жоққа шығарушылар да бол-
ды, оған мойымады.

Ол ісінің білгір маманы еді. Жастарға ақылын айтып, өз 
тәжірибесін бөлісуден уақытын аямады, айналасынан бүгіп 
қалатын сыры да болмады. Халықпен етене араласуы, өзін 
қарапайым ұстауы, өнерге шексіз берілгендігі, кішіпейілділігі 
оның биік мәдениетінің иесі екендігін айғақтайды.

Арабша хат таныған ағамыз көптеген мұрағаттарда тың де-
ректер тауып, кейіннен «Ертіс өрендері», «Алаш зиялылары», 
«Даналық, тектілік және әулиелік әлемі» атты еңбектері кітап боп 
жарық көрді. Қазақтың әулиесі, ақын Мәшһүр Жүсіп Көпеев тура-
сында да оқып, білген-түйгені көп. Ақынның 1907 жылы үш 
кітабының бірі Ханафия атамыздың кітапханысының жеке 
қорында сақталған екен. Қазіргі күні оны анықтау үстіндемін. Сол 
секілді қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың төте жазумен 
шыққан толық шығармалар жинағы сақтаулы, қызы Гүлнар 
Ханафияқызы музейге тарту етті, жақында көпшілікпен танысты-
рылатын болады. 

Осы кітап үшін әкеме «Газ-21» волга автокөлігін бергенде, 
әкем «Абайды дүниеге айырбастамаймын» деген еді – деп еске 
алады қызы Гүлнар Асқарова.

Күнделіктерінің бірінде «Мойнақ – Голубовка. Әлсейітов 
Құдайбергеннің ізімен жүрдім. Жаңалық ашу, тың дерек беру, 
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өшкенімізді қайта тұтату – ғасырлар тереңіне кеткен қазақ 
жұртының рухани байлығын бүгінгі күнге сай байыту, жетілдіру»- 
деп жазыпты. Шын, өз елінің өнеріне берілген ардақты жан 
тоқсаннан асса да серігі қаламын қолынан еш тастаған емес, өлең, 
нақыл сөздерін жазды.

Бала жастан мақал-мәтел, шешендік сөздерді, қисса – дастан-
дарды, «Қыз Жібек», «Қалқаман – Мамыр», «Ер Тарғын», «Мың 
бір түн», сол секілді А. Құнанбаевтың, М. Дулатовтың, 
А. Байтұрсыновтың шығармалары мен «Біржан – Сара», Ақан 
сері, Құдайберген ақынның айтыстарын жатқа білген. Бұл тура-
сында өзінің еңбектерінің бірінде:

Сүйсіне жаттағандарымды ұзақ жасаған өмірімде Құран 
дұғасындай табынып, бойтұмардай қасиеттеп, мемлекет заңындай 
бағынып, дін парыздай орындап, иба қылып өстім, – деп жазыпты.

Білімге, өнерге деген құштарлығын ағамыз өзінің мына бір 
өлең жолдарымен білдірсе керек:

Тұлпар ат түсте мінген бақыт болмақ,
Ат деген ер қанаты әуелден-ақ.
Ақылдыға болаттай қанат бітсе,
Ол адам жер мен көкке қожа болмақ. 

1991 жылы облыс бойынша ең алғаш араб әліппесі курсының 
мұғалімі бола отырып, талай шәкірттерге ұшан-теңіз білім берді. 
Қолына алған жұмысын еш аяқсыз қалдырмады. Қазақ тіліндегі 
газет-журналдарға жазылу науқанына сыбана кірісті, өз қаржысын 
да құйды, тіл мәселесінің түндігін түріп, бір адамның қолынан 
келе бермейтін істерді тындырды, дүниежүзілік қазақтардың үш 
құрылтайына да қатысып, сөз сөйледі, 2004 жылы мұсылмандық 
парызы қажылыққа барды. 

– Әкем өте еңбекқор болатын. Жұмыс бітпей үйге келмеуші 
еді. Себепсіз жұмыс жібермейтін, іске тиянақты, қазақы мінезге 
бай, ақ көңіл адам болды. Кімге болса да қол ұшын беруге дайын 
тұратын. Жұмысына, қызметіне жауапкершілікпен қарады, алды-
на қойған мақсатына жетпей қоймайтын. Айтқан сөзінде, берген 
уәдесін орындайтын. Қайырымдылыққа, мейірімділікке бейім 
еді, – деп еске алды қызы Гүлнармен кездескенімде, музейге 
көптеген құнды жәдігерлер, жеке заттары мен қолжазбаларын ал-
дым. Ол да бір атқарған жұмыстың нәтижесі.

Ханафия Асқарұлының тағылымы биік, қиындығы мен 
қызығы мол еңбек жолында жиған тәжірибесі де, көргені мен 
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көңілге түйгені де мол. Бір бойына жетерлік серілігі, топ бастай-
тын серкелігі де болды. 

Рухы мықты ұрпақ тәрбиелеу – ұлт арманы. Ол үшін ең алды-
мен қазақтың тарихын, әдебиеті мен өнерін ұлықтаған жандардың 
өмірін жан-жақты насихаттасақ алар асуымыз көп болмақ.

Көзі тірісінде өзінің бағасын ала алмаған Ханафия Асқар-
ұлының өмірінен азын-аулақ сыр шерттім. Оның еткен еңбек, 
көрген бейнет, тапқан зейнет, алған асуы, жеткен биігі мақтанарлық.

***

Кейін, өнертанушы Айтжан Бәделханмен бірге музейде 
қызмет істеп, әдебиетіміз бен өнерімізде мұраланып, сыры әлі де 
ашылмай келе жатқан алыптар жайында білдім, әсіресе Қ. Әлсейі-
тов жайында да. Музейге Ханафия Асқаров келіп, А. Бәделхан 
екеуінің шүйіркелесе әңгімелескендерін, қолжазбаларды жайып 
салып ізденген сәттерінің де куәсі болдым. 

Алматы қаласындағы ғылым академиясында 1948 жылы ла-
тын ғаріпімен машинкада терілген «Құдайберген Әлсейітов» атты 
құжат қолыма тиді. Онда ақынның өмірі жайында қысқаша 
мағлұмат берілген: «Кедей болған, өзі шығармайды, әнді үйреніп 
айтатын болған. Өлең жазатын кісі бар. Өзі әртіс адам көрінеді. 
1934 жылы өлген. Қазір бір қызы бар, оның адресін білетін адам-
ды кездестірмедік». Соңынан ақынның шығармалары берілген.

Сол секілді «Қыпшақ Құдайберген ақын мен Қадиша қыздың 
айтысы» атты арабша жазылған қолжазба да бар.  № 256 папка. 
1950 жылы жинақтап, тапсырушы Болтай Жақыпбаев ағамыз.

Онда «Әлсейітов Құдайберген (1884-1933). Павлодар облы-
сында туып өскен. Әнші-композитор, ақын. Арқаны көп аралап, 
әнші, сері ретінде танылған. Руы – Қыпшақ» деп берілген.

Құдайберген ақынның Қадиша қызбен, Үкілі Ыбыраймен, 
Сүйінбаймен, Исамен айтысқандары турасында айтылып жазы-
лып жүр. Соның ішінде Сүйінбаймен айтысы ешқай жерде 
сақталмаған. 

Үкілі Ыбыраймен айтысының екі түрі бар. Ол жөнінде 
өнертанушы Айтжан Бәделхан «Құдайберген ақынның Ыбырай-
мен айтысы» атты зерттеу еңбегінде келтірген.

Қазақта талай ақын атақ алған,
Тосыннан айтар сөзін суырып салған.
Бойыма өлең-өнер дарысын деп,
Жастары үлкенінен бата алған.
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Барыпты Құдайберген Ыбырайға,
Бата алсам, қонар ма деп өлең бойға.
Байларға мақтау, сұрау өлең айтып,
Жүріпті пайда тауып Ысқақ байда, – деп Айтпай 

Сүлейменов жырлағандай ертедегі ақындар арасында осы секілді 
әдеттер болыпты. Қолына домбыра алып, суырып салма өлең айта 
бастағандары бұрыннан айтып жүрген дағдылы ақындарға барып, 
бата алсаң өлең өнері бойыма шын қонар ма екен деген оймен ел 
арасындағы белгілі ақындарға іздеп баратын болған. Сөйтіп да-
рын қуғандар өзінің талабына, талантына сүйенбей «дуалы» 
ауыздылардың батасына, дұғасына сенген.

Әрине, мұның өзі сол секілді әлеуметтік-экономикалық-саяси 
ағарту ортаның артта қалғандығы мен халық творчествосының 
өсуіне еш жағдай жоқтығымен байланысты. Сондықтан өткен сұм 
замандағы халық ақындарының трагедиялық зар жайының болуы 
немесе өлеңді өз басының тұрмысы мен ру таласының құралы 
етуге бейімделіп кетуі де соған байланысты болып отырған.

Міне, осы себептердің, осы жағдайдың қатынасы айдап барса 
да, бір жылы белгілі Құдайберген ақын жас кезінде Ыбырайды 
іздеп барыпты. Бірақ Ыбырай ескі заманның өзіне лайық өлең 
сөзді жанынан суырып салатын ақын болған. 

Ыбырайсыз да болайын деп тұрған Құдайберген сонау 
Көкшетау маңындағы Ыбырайдың ауылына іздеп барса, Ыбырай 
бір үйдегі жиынның ішінде өңешін созып елеуреніп өлең айтып 
отыр екен. Құдайберген сол үйдің сыртында тұрып Ыбырай мен 
көпшілікке деген сәлемін өлеңмен бастапты:
Құдайберген:

Жеті қат жер үстінде лақыл қалам,
Қолымда Расулланың Құран кәрім.
Бір жерге өңшең манап жиналыпсың,
Ассалаймағалейкүм, бердім сәлем!
Құдайбергеннің қатты айғайы шыққан кезде Ыбырай бұл 

айғайдың аяқ алысынан қауіптеніп және менімен айтысқалы кел-
ген бір пәле екен деп ойлапты. Ыбырайдың қасында отырғандар, 
«Ыбыке, мынаны үйге басын сұқтырмай сырттан қуып жібер» деп 
жел берген соң, ол былай депті:
Ыбырай:

Атандым Көкшетауда ақын Ыбырай,
Он үште өнер берген патша құдай.
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Шыққандай жер астынан айғай салды,
Япырма-ау, мынау кім, бір сұмырай?

Құдайберген:
Ыбеке, сәлемімді құп алмайсың,
Кішінің сыйлығына жұбанбайсың.
Шыққандай жер астынан айғай салса,
Алдына сені салып қуаласын.

Ыбырай:
Мен өзім топта тұрмас бәйге кермін,
Артымнан айғай шықса жөнелермін.
Балам-ау, ағаңменен ойнамашы,
Бүркіттей қоян алған түтіп жермін.

Құдайберген:
Ыбеке, сыйламасам дұшпан дерсің,
Сыйласам мені қорқып тышқан дерсің.
Ыбеке, бүркіттігің сенің рас,
Қартайған кәрі бүркіт тышқан жерсің.

Ыбырай:
Домбыра екі ішекті қолға алайын,
Несіне сөз білгесін тоқталайын,
Үш ауыз жұмбағым бар, соны шешсең,
Сонан соң мүрсәлім боп тоқталайын..., – дейді, Ыбырайдың 

қойған барлық жұмбақтарына жауап беріп, Құдайберген ақын 
бата алған екен.

Ал, Исамен айтысының өзі сөз қағыту, ұстазының шәкіртін 
өнерге баулу, әрі шыңдауы болса керек. 

Құдайберген мен Иса турасында да көптеген түрлі әңгімелер 
айтылды, екеуінің арасында бірнеше рет айтыс та болған деп жа-
зылды.

Алысқа бармай-ақ, Иса Байзақовтың қызы Мақпуза Байзақова 
«Өнердегі өмір» атты кітабында қос ақынның кездесулері туралы 
естелігінде былай келтіреді:

«... Иса әкесіне әзірге оқу керек екенін айтады да, кешікпей 
Орынборға аттанады. Жолда, Құдайберген ақынмен бір үйде тағы 
кездесіп қалады. Бұл кездесу ішінде болған қариялардың айтуын-
ша, Иса есіктен кіре бергенде төрде домбыра тартып отырған 
ақын: «Е-е, жас пері келгенде, кәрі сайтан жолдан таяр», – деп, 
домбырасын сүйей салып, Исаны құшақ жая қарсы алыпты.

Содан үй иесі Исаны жібермей Құдайберген екеуін түнімен 
өлең айтқызады. Бұл екі ақын бірінің дарынын бірі қатты 
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қадірлеген. Осыдан кейін Иса Құдайбергенмен 1928 жылы соңғы 
рет кездеседі. Онда ақын өзінің қызының тойына Исаны арнайы 
шақыртып: «Исажан, өз тойымда қақсағаным лайық болмас, сен 
мына қарындасыңның тойын думандатып өткізсең қайтеді?» – деп 
сұраған. Бірнеше күнге созылған қыз ұзату тойын Исаның аянбай 
әнмен өткізгендігін Исамен еріп барған немере қарындасы Зыли-
ха апайдың қызы Рағина қызықты етіп әңгімелейді. Құдайберген 
Омбы жағына 1932 жылы көшіп барып, сонда қайтыс болған». 

Екеуінің арасында жұмбақ айтыс болған.
1922 жылы ақпан айында Құдайберген ақын мен Иса ақын 

кездесіп, осы бір жұмбақ айтыс дүниеге келген. Бірақ Иса 
жұмбақтың шешуін таба алмаған соң Құдайбергеннің өзі шешіп 
берген көрінеді.
Үшінші жұмбақ:

Айтуға аты ғайып, атасы жүз,
Анасын сұрасаңыз тапқан тоғыз.
Бір абзал осылардан мәшһүр болып,
Келіпті бұл ғаламға есті сегіз.
Мұны тапсаң ағаңа тең келгенің,
Тең емес, бәйгені алып кенелгенің.

Шешуі:
Аты ғайып дегенім-атасы жүз,
Айтуға атын кім білер барлық жұлдыз.
Анасы Үркер белгілі бар ғаламға,
Анықтап санасаңыз Үркер – тоғыз.
Абзал туған бәрінен Темірқазық,
Бәрі соны айналар есті сегіз.
Қараңғыда қолбасшы бәрімізге,
Әгарда Темірқазық танысаңыз.
Ақындарымыздың, қай-қайсының болмасын өмірлері 

тағдырлас, махаббат шыңының шынар биігіне шығуы, сол 
махаббаттың отына күюі кім-кімді болмасын толғандырмай 
қоймасы анық.

Ақын Құдайберген Танакөз атты қызға ғашық болып, алып 
қашпақшы да болады, тек, әттеген-ай, қыздың атастырып қойған 
жері бар.

Танакөз десе Танакөз екен. Ол сұлулығымен ғана емес, ойын-
сауықтардағы орындаған әнімен де, қылығымен де, әзілімен де өз 
құрбы-құрдастарының бәрінен ерекше, бөлек тұлға болған. 
Құдайберген сондай ойын-тойда кездесіп, екі жас тілдесіп, 
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кейіннен бір-біріне деген ынтық сезімдерін білдіріп, бірге қашпақ 
болған ойларынан айнып, ата жолынан аттамай, тағдырдың 
салғанына мойын ұсынған. Танакөз Мұжықбай есімді байдың 
кемтар немересіне ұзатылады.

Танакөз ғашықтық дертіне шалдығып, төсек тартып, ақыры 
оң ала алмай, құсадан қайтыс болыпты.

Ауылың Атбайлаған қыстайтұғын,
Жай таппан саған қарай ұшпай тыным.
Түсім де ұйықтасам да бір жүремін,
Несі бар бұл құдайдың қоспайтұғын.
Түскенде сен есіме жүрем зарлап,
Адамды малға сатқан адамды қарғап.
Әділет жоқ қуарған қу заманда,
Еш айла таба алмадым омыраулап.
Келемін сал үстінде әнге салып,
Қарағай үкілеген қолыма алып.
Осы әнді кешке жақын шырқағанда,
Танакөз естір ме екен құлақ салып? – деп Танакөзге ән 

шығарған.
 «Атбайлаған ауылынан Құдайберген ақын қызды алып қашып 

орыс арасына барып жасырыныпты, «дінімізді қабылдасаңдар, 
сендерге қорған боламыз» дегендеріне ақын қарсы болып, орыс 
арасынан елге қайта оралып, бір ай қамыс арасына тығылып, 
қуғын- ізкесушілер сол қамысқа от салып, екі жасты ұстап алып, 
қызды атастырған жеріне ұзатыпты-мыс, ал ақынды сабапты» де-
ген деректер де бар. Бұл жансақ пікір. Сал-серінің елден қашып, 
орыс арасына барып пана сұрауы мүмкін емес. Алты алашқа аты 
мәлім кетем десе қазақ даласының кез келген ауылына барса да 
қарсы алары һақ.

Әнші-ақын Құдайберген Әлсейітов өз заманының сөз зергері, 
суырып салма ақын ғана емес, сонымен қатар жеті қазынаның бірі 
сәйгүлікті баптап мініп, ат үстінде түрлі сан алуан өнер көрсетіп, 
ат құлағында ойнаған.

Бала кезінен өнерге жақын болып өсіп, түн ортасында өнер 
буып, он үшінде Кереку өңіріне аты шыққан «бала ақын». Ол мол-
дадан тәлім-тәрбие алып, дін мен білімді ұштастыра қазақ өнерінің 
шыңына шықты.

 Көнекөз қариялардың айтуына қарағанда Құдайберген ақын 
ертегі, қисса-дастандарды жатқа айтқан. Әсіресе «Қалқаман-
Мамыр» жырын ұзақ жырлаған. Кереку, Омбы, Ақмола, Көкшетау, 
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Семей аралап өнерін паш етіп, Қоянды жәрмеңкесінде ән салып, 
ат ойынын көрсеткен. 

Осы жәрмеңкеде болған оқиға, «жәрмеңкеде сабылған халық, 
ине шаншар жер жоқ дерсің, әркім өз керегін іздеп, не тапқанын 
арзанға алмақшы болып, саудаласып, қызыл кеңірдек боп 
жатқандары да бар. Тек осылардан өзгешелеу, шет жаққа қарай 
үймелеген халық, бір нәрседен құрғалғанын білген адамдар сол 
топқа қарай аяқтарын тез басып, жетуге асық. Уақыт өткен сайын 
бұл топтың қарасы көбейіп келеді. Оқта-текте бір таңырқасып, 
«ой, пәле» десіп айғаласып –шуласып қойып, енді бір сәт іштей 
тынып, не боларын күтіп, тағат таппай орнында қызықтаған адам-
дар жәрмеңкеге келгендерін ұмытып, қызық тамашалауда.

Ортадағы адам жерді артымен сызып, тебініп, домбырасын 
қолынан тастамай, бет-әлпетін өзгертіп, дауысын түрлендіріп, 
қолын шошаңдатып, «аяғымда мәсім болмаса, шертер еді 
бәшпайым» деп, аяғынан мәсісін сыпырып шешіп, оң қолымен 
домбырасын ұстай, сол саусақтарымен пернелерді басып, оң 
аяғымен домбыраның ішектерін сабалай жөнелгенде, оның 
өнеріне бас иерсің. Бір мезетте оң аяғын басынан асыра лақтырып, 
мойына асып, сол жақ жамбастай домбырасын шертіп, жыландай 
иіріле қозғалып, әнін тоқтатар емес. Адам көбейген сайын оның 
арқасы қозып, шабыты келіп, ән-жырдан шашу шашып, өнерінің 
қыр-сырын паш етуде. Жиналғандар «бұл кім? Қайдан келген?» 
деген сауалдарына «Баласы Әлсейіттің Құдайберген...» деп жыр-
лай жөнелді». Бұл ақынның Қоянды жәрмеңкесінде көрсеткен 
өнері, халықтан алған алғысы.

Әйгілі әнші, суырып салма ақын Иса Байзақовтың өзінде жеті 
желдірмесі бар. Соның үлкен желдірмесін Құдайбергеннен алдым 
деген. Ұстазының өнерін көрсеткенде: «біресе жата қалып, дом-
бырасын төсінің үстіне қойып, бірнеше рет домалап тұра келіп, 
мойынын бір жағына бұрып, пряжкенің атындай басын сүзіп, 
ілгері қарай жүгіре басып айтып, әбден айызыңды қандырады» 
дейді. Құдайберген ақынның орындауындағы осы бір кішігірім 
үлгісін көрсеткен әнші Әли Құрманов. Әнші, Қазақстанның еңбек 
сіңірген әртісі Әли Құрмановтың репертуарында халық әндері 
«Әлди-ау», «Сусар-ай», «Молдабай», Сүмбіл шаш» сынды 
көптеген әндер болды. Ел аралай жүріп, қазақ ән-музыкасының 
өшпей, әрі қарай дамуына сүбелі үлесін қосқан адам. «Молдабай» 
әнін Тәңірбергеннің Молдабайының өз дауысынан естіп үйренген. 



21

Сол секілді әнші Құдайберген Әлсейітовтың «Желдірмесін» 
де орындаған. Мүмкін ақынның өзінен де үйренуі ғажап емес. 
Енді, қызықты жағдай Қазақ радиосының «Алтын қорында» және 
Бұқар жырау атындағы әдебиет және өнер музейінің қорында әнші 
Әли Құрмановтың орындауындағы бейне таспа сақталып отыр.

«Құдайбергеннің әні», «Құдайбергеннің Қадиша қызбен ай-
тысы», «Баласы Әлсейіттің Құдайберген», «Құдайбергеннің 
желдірмесі» сынды көптеген музыкалық шығармалары бізге жетіп 
отыр, өкініштісі, басқа да жырларының көбі сақталмаған. 
Осылардың арасында «Құдайбергеннің желдірмесі» кеңінен та-
нымал. Иса Байзақовтың өзі «мен үшінші желдірмемді Құдайберген 
ақыннан алдым» дейді. Ендеше, осы желдірмені, жаңа сарын, 
жаңа әуенді қазақ ән өнеріне енгізген Құдайберген ақын.

Аспан асты елінің ойшылы Конфуци: «Егер белгілі бір елдің 
ахуалын білгің келсе, сол ел адамдарының жөн-жобасын танығың 
келсе, алдымен әніне құлақ түр» –  деген екен. Аю елінің қонжық-
тары қож-қожалап, сонау патша заманында да, кейін кеңес үкіметі 
орнағаннан кейін де сал-сері, әнші- күйші, ақын-жазушыларымызға 
қатты шүйлікті, олардың көзін жою арқылы, қазақ ұлтының күре 
тамырына балта шабу еді. Міне, сол Құдайберген Әлсейітов елден 
аластатылып, заманында өз бағасын ала алмады. 

Мінеки, енді мен де мұндай халде,
Жарылқа, жаббар Алла, о дүниеде!
Қалдырған мирас етіп арттағыға,
Сөзім өлмес, Құдайберген өзі өлсе де.
Қош болғай, қауым халқым осыменен,
Ұйымшылдық тілеймін мен сіздерден.
Қатемді, ғафу рахман, кешіріңдер,
Менен де фәни дүние өтер білем.

Сарыарқаның дүлдүлі, қазақ халқының ақыны Құдайберген 
Әлсейітовтың туғанына биыл 135 жыл. Қазақ өнерінде қайталанбас 
тұлға ретінде танылған ақынның мерейтойы жан-жақты аталып 
өтеді деп сенеміз.
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ҚҰДАЙБЕРГЕННІҢ «ЖЕЛДІРМЕСІ»

Композитор, 
 жазушы Ілия ЖАҚАНОВ  

Құдайберген ұмытылған үлкен дарын. 
Кеңес үкіметі орнағанда ол әлі зор күйінде болатын. Бірақ, 

дүниені қырып-жойып, қирата келген соқыр қоғамның тәртібіне 
илігуі қиямет боп, ол оны қабылдамады, оған мойынсұнбады. 
Оның бұл мәрттігін Иса ақынның қызы Махфуза Байзақованың 
«Шалқар шабыт» атты кітабының бір тұсында: «Жерлес екі ақын 
бірін бірі қадір тұтты. Иса Құдайберген Әлсейітовтың дарқан 
мінезін, табиғат берген керемет талантын қатты сыйлады. Екеуі 
кездесе қалса болды, жас ақын (Исаны айтып отыр И. Ж.) өзімен 
тағдырлас ағасына (Құдайбергенді айтып отыр И. Ж.) халық 
өмірінде өнердің ендігі рөлі қалай болуы керектігін түсіндіруге 
тырысып бақты. Амал не, Құдайберген өзінің ескі түсінігінен ай-
нымады» деген сөзден көреміз.

Бір кезде өлеңді жатып та айтам, тұрып та айтам,
Бір бақай, бір шынтақпен жүріп те айтам, – дейтін еркебұлан 

Құдайберген бұл!
Бейкүнә қазақ даласын:

Кел, қазақ кедейі,
Ұйымдас жалшымен.
Байларды, молданы,
Қойдай қу қамшымен! – деп алатайдай бүлдіріп келген 

кеңес үкіметінің сұрқынан шошыды Құдайберген.
Сол бір жиырмасыншы жылдарда замана ағымынан көңілі 

қалған, алда не боларына көзі жетпей дағдарған ақын өзін-өзі 
сындыра алмай іштей тынды. Күні кеше ғана сайын далада арда 
емген асау тайдай бұлғақтап жыр төгіп, ән әуелететін 
Құдайбергеннің өмірге, ештемеге зауқы жоқ. Ол өзін ардақтап 
дәйім сағынып отыратын әлеуметтің ортасына түскеннің өзінде:

Өлеңім өзен судың аяғындай,
Байлардың суға айдаған саяғындай.
Өлеңді көптен бері айтпаған соң,
Келмейді дауыс шіркін баяғыдай, – деп салғырт қана үн 

қатады.
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Бұл кез Исаның Құдайберген «желдірмесіне» құлай беріліп, 
ден қойған кезі. Оның Құдас, Төбет деп аталатын елде өткір сөзді 
Сағит ақынды жұмбақ айтыста жеңгені ду-ду сөз болып жатқан 
кезі. Бұл – Исаның тұңғыш айтысуы еді. Исаға қайран қалған 
Құдайберген де айтысады. Жеңіледі. Екінші рет айтысады. Тағы 
жеңіледі. Бұл екі айтыс сақталған жоқ. Ел ішінде оның дақпырты 
ғана қалды. Ал, соңғы- үшінші айтысы жөнінде Исаның естелігі 
жазушы Сапарғали Бегалиннің «Сахара сандуғаштары» атты 
кітабына кірген.

Онда «1920 жылдың қысы. Ел ішіне уәкілдер келді. Павлодар-
дан келген қызметкерлер мені шақыртып алып, ертіп жүреді. 
Құдас деген елдің ішінде Бердалы Жылқыбаев дегеннің үйінде 
Құдайбергенмен айтыстым. Бұл айтыста да мен оны тоқтаттым. 
Құдабергеннің дауысы қырылдап барып, біраз қызығаннан кейін 
ашылады екен.

Сұрасам өз атымды Құдайберген,
Халқыма айтқан сөзім ұнай берген, – деп бастап, шалқып 

кететін ақын екен. Бірақ, мен аңғарынан бір жолды дау айттым, 
сонан бөгелді» – деп жазылған.

Құдайбергендей тасқын шартарапқа шалқитын үні сол жиыр-
масыншы жылдарда-ақ тамұқ дүниесіне жұтылып бара жатқандай 
көрінер көзге бәсеңдеп, алыстап жоғала берген. 

Шама Нұркей, Жарылғапберді, Ағашаяқ, Қанапия, Иманжүсіп, 
Сары, Әкімгерей, Молдабай, Аманғали, Ажар, Балым, Қайып... 
бәрі-бәрі бірде-екілі  әндерімен қазақ әніне ерекше бір көрік бер-
ген жоқ па?! Құдайберген осы жайнаған әншілер галереясының 
төрінде бір ғана «желдірмесімен» жарқырап тұр!

Әндеріміздің бір шырайлы үлгісі, әншіліктің оқшау мәнері – 
«Желдірме» атаулының нағыз классикалық бітім түзіп, еркін 
шалқыған шағы осы Құдайбергеннің жойқын үнімен басталды. 
«Желдірмелердің» дені желдіртіп, желпінтіп, шабыт экстазына 
шалқыта шығарылып отырып ақынның, не әншінің белгілі бір 
орайлы, ұрымтал сәтте өзін тыңдаған орта мезгіл өмір, ағым, оған 
өзінің қатысы, көзқарасын білдіруі, өзінің жарқын, әннің әсерін, 
күшін көрсету, үннің, домбырасының қадірін арттыруы... өзіне 
ықылас қойған жиынды, әлеуметті ардақтауды, ел көңілін көтеруі... 
қасқағымда заулаған «Желдірме» жай ғана қарапайым сөзге санат 
білдіреді, оның поэтикалық бояуының бір ажарлы, әсем сырын 
ашады. Күйіп-жанған әнші өзіне қадалған көздерге қызығады, 
жұртпен тілдеседі: ойға, қырға шарықтаған ойы жастығын, 
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мастығын, махаббатын... айлы түндер ләззатын... адамға ойын-
күлкісіз не өмір барын сездіріп, уһілетіп аһ дегізіп өтеді. Терме, 
толғаулардағы ойлы-күйлі, не лирикалық толғаныс лебі 
«желдірмеде» жарқ еткен ұшқын секілді тіл байлап тастайды. О 
бастан әнші біткен шырқар алдында өз еркін домбырасына береді, 
домбыра сына сенеді, домбырасына сүйенеді, сыйынады. Естайдың 
«Әншінің домбырасы қолқанаты» – деуі де содан. Домбыра 
«желдір менің» қуаты, ол оны алапат күшпен қозғайды, жүгіртеді, 
желпиді, кеу-кеулеп, қыздырмалап, аласұртып ала жөнеледі. Өз 
домбырасына ие бола алмай алабұртқан Құдайберген құйқылжыта 
төгіп-төгіп келіп, тағы бір түйдек-түйдек сөздерді тастап-тастап 
жіберейін деп қайырманың тамылжыған бір сәтінде кілт тоқтап:

Осындайда боз бала,
Қызыл тілім жорғала. 
Дәл жиырма бес жасымда,
Қыз-келіншек қасымда,
Итің жатыр абалап,
Он саусағым сабалап,
Жат, домбырам сен солай,
Мен алайын бір қалап, – деп домбырасымен «сөйлеседі»,

1963 жылдың жазында Алматыға келіп, қазақ радиосының 
концерттік студиясында ән жаздырған әйгілі әнші Байғабыл 
Жылқыбаев: Ертіс өрлеп, Есілді жағалап ән салған кереметтердің 
біразын көрдік. Соңына ердік, сарқытын іштік. Өнерін мансұқ 
еттік. Көп әнді Естай, Майралардан алдық. Солардың ішінде 
Құдайбергеннің «желдірмесіне» не жетеді, шіркін! Жарықтық, 
домбыраға ойына не келсе соны істеуші еді. Бебеу қаққан 
домбырасының бір сәтте алдында үнсіз жатқанында көресің. Ал, 
«желдірмесі» тоқтаусыз ағыла береді. Іле домбырасын қалай ала 
қойғанына көз ілеспейді» - деген-ді.

Ол кезде Құдайбергеннен сыбыс та болмайтын. Тек «Исаның 
«желдірмелері» Құдайбергендікі ғой» дейтін ызың-ызың сөздер 
айтылып қалатын. Оның сырын білетіндер де, білмейтіндер де 
күмпілдесіп жүретін. Ауыз әдебиетін зерттеуші фольклористердің 
еңбектерінде Құдайберген атаусыз қала береді. Найзағайдай 
жарқылдап өткен есіл ақын қалайша өшеді... Қалайша? Олай бо-
луы мүмкін бе?

Академик Ахмет Жұбановтың «Замана бұлбұлдары» атты 
кітабында Құдайберген жайында аз ғана дерек назарға ілігеді. Ол: 
Ақындық пен әншіліктің басын қосқан, кезінде думанның өзі 
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болған адамның бірі Құдайберген Әлсейітов. Ол Павлодар облы-
сы Ертіс ауданында 1884 жылы туған. Аз уақыт Нововсибирь об-
лысы, Татарка ауданында Қимади молданың Қараобадағы 
медресесінде оқиды. Сабақты өлеңге жеңілдіруі дін оқуына қыры 
жоқтығы арқасында мемдреседен қуылады. Оған:

Баласы Әлсейіттің Құдайберген,
Халыққа айтқан сөзім ұнай берген.
Әкесі баласына «қой» десе де,
Көңілім бұл өлеңге құлай берген, – деген шумағы дәлел 

бола алады. Әкесінің «өлеңді қой» дегенін Құдайберген елемейді. 
Ақмола, Көкшетау, Семей, Омбы, Новосибирь облыстарын дом-
бырасын арқалап жүріп аралап  кетеді. Жасы жиырмаға келгенде 
Құдайберген атағы шыққан әнші, ақын болады. Ол Көкшетауда 
Хадиша қызбен айтысады. Үкілі Ыбыраймен кездеседі.

Атандым Құдайберген бала жастан,
Өнерпаз он бесімде болдым асқан.
Өлеңнің жал-құйрығын мықтап байлап,
Ұстадым төрт аяқтап құтқармастан, – дейді бір 

сөзінде. Өлеңді жақсы көргенін, өлең десе тұра алмайтынан:
Мінгенім дәйім менің Шабанкерім,
Күнде той, күнде думан жүрген жерім.
Мен өзім топты көрсем тұра алмаймын,
Түседі өлең десе жын мен перім.

Өлеңді жатып та айтам, тұрып та айтам,
Жігіттік салтанатты құрып та айтам.
Пар жеккен пряжкенің атындай-ақ,
Мойнымды бір жағына бұрып айтам, – деп, өзінің өлең 

айтқанда, ән салғанда жүз құбылатынын суреттейді. Ал, 
Құдайбергеннің бірнеше әні Қазақ ССР Ғылым академиясының 
М. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында бар. Онда 
кейін Исаның «желдірмесі» болып атанып кеткен «желдірме» 
бар, – деген дерек.

Рас, Ахмет Жұбанов Құдайберген мен Исаның «Желдірмеле-
рінің» негізін, бастауын, шыққан қайнарын бір дейді. Қисынды 
уәж. «Исаның желдірмелері» дейтін жел сөз осы пікірден тараған. 
Рас, екі «желдірменің» болмысын білген жанның өзі де екеуінде 
табиғи бір жақындықтың лебін сезеді. Ұқсас-ау дейді. Ол 
ұқсастықтың сырт нобайы ғана. Бұл жерде теоретиктердің талда-
уы дәлме-дәл шығады. Амал не, қадірлі Ақаң қазақтың ұшы-
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қиыры жоқ музыкасын зерттеуде жалғыз өзі мехнат шекті, ол 
еңбегінің рахатынан гөрі азабын көрді, кейбір әндер жөнінде ағат 
кеткен пайымдаулары болды, оның ол кісі дер кезінде өз қолымен 
жөндей алмады, уақыты, өмірі жетпеді. Қазір көзі тірі болса, бүгін, 
міне, «Құдайбергеннің «желдірмесі» деп тауып, ұсынып, Жаналы 
Қалиевтай көне көз есті әншіден тыңдатсақ, о, онда, сөз жоқ, «ә, 
екеуі, екі «желдірме» екен ғой», деп өзінің бір жақтан пікірін 
түзетер еді. Сонда ән зерттеу ғылымына пайдасы жоқ, еш негізсіз, 
жадағай сөздер, жалған лақаптар да сап тыйылар еді. Енді солай 
болатын шығар. Оған зор кепіл – Құдайберген «Желдірмесінің» 
табылуы болып отыр.

Сол баяғы Байғабыл әншіден естіген Құдайберген әнші сана-
ма мықтап ұялаған еді. Ән зерттеу ісімде оны әсте ұмытқам жоқ. 
Ертіс өңірінің әншілерін білетін Сапарғали Бегалин, Суат 
Әбусейітов Құдайберген жайында үзік-үзік қария сөздерін оқыс 
айтып қап жүрді. Бірақ, оның «Желдірмесінің» не екеніне көз 
жеткізе алмай дағдаратын едім. Кейін мына бір жай ойландыра 
беретін болды. 

– Көкшетаудың түбінде Красный Яр селосы бар. Осы селода 
Әміржан деген ойы көрікті, көп өмірді бастан кешкен, көп игі 
жақсының алдын көрген..., өзі күні кеше совхоз директоры болып 
ұзақ жыл істеп, ел басқарған... Социалистік Еңбек Ері зиялы қарт 
бар деп естідім. Дәл 1988 жылы қараша айының жиырма төрті 
күні осы Әміржан ақсақалдан Үкілі Ыбырайдың көп хикаясын 
жазып алдым. Сонда Әміржан ақсақал: «Мен Үкілі Ыбырайды 
1929 жылы Сасықкөл жайлауында кездестірдім. Ол жерге мен 
Қызылотау мұғалімі болып барған едім. Қылшылдаған жаспын. 
Ән десе, әнші десе елігіп жүрген кезіміз. Сол бір күндерде Үкілі 
Ыбырайдан қыруар ән тыңдадым. Ондай байтақ үнді көрген 
жоқпын. Әр ән айтылып біткенде ентігіп: Әй, дүние-ай! деп 
күрсініп қояды. Соған таң қалдым. Бақсам, 1921 жылдан бастап 
қуғындалып, тергеуден тергеуге түсіп жүрген шарасыз кезі екен 
ғой. Сондағы бір ерлісі – қарсылы шайқақтап ағылтқан әні Біржан 
салдың «Он саусақ» әні еді. Әнге қызығып: «Ыбеке, осы әнді 
өзіңізден басқа кім жақсы айтады» дедім. «Көкше әншілерінің 
бәрі жақсы айтады. Ал...ал... ана бір жылы Көлдейде мешіт жай-
ында Ертіс жағынан сыпылдаған бір сері жігіт келді. Есімі – 
Құдайберген. Таныстық. Кейін ол біздің елде серілік құрып, көп 
жүріп алды. Бір жолы ол менен «Он саусақты» үйреніп, әні-міне 
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дегенше төгілтіп-ақ жіберді, келісті-ақ шырқады», деді, деп тосын 
сыр айтты.

Ахмет Жұбанов жазғандай Үкілі Ыбырай мен Құдайберген 
осылайша кездескен. Бұл жерде «Он саусақтың» бір кілтипаны 
бар. Оның құпиясын кез келген жан түсініп, зерделей бермейді. 
Енді, «Он саусаққа» да сәле түсіріп көрелік. Ол бізді қайда меңзер 
екен?

1981-1982 жылдары Көкшетауда қыс, көктем айларында 
Біржан сал, Ақан сері, Үкілі Ыбырай, Балуан  Шолақ өмірлерін 
зерттеп жүрдім. Бұларға қоса Темірбек, Бәтжан, Сұлтанмұрат, 
Нұралы, Сұраған есімді айтулы әншілер қоса қабат дәптеріме түсе 
бастады. Сол кездерде бір долы, иә, 1982 жылдың көкек айының 
соңғы күндері Айыртау ауданына қарасты Қарасев совхозының 
«Бірлестік» бөлімшесінде өте құштар сезімді, дуылдаған кесек 
мінезді Байжұман Ғабдуллин ақсақалдан Біржан салдың «Он 
саусағын» жаздық. Менің қасымда ол кезде қазақ радиосы музыка 
редакциясының жас редакторы, бүгінде сол редакцияның бас ре-
дакторы Серғазы Тұрсынбаев бар еді. «Он саусақ» орындалып 
жатқан Серғазы маған: «Мұқан Төлебаевтың «Коммунизм отта-
ры» атты патетикалық кантатасын еске түсіретін ән екен» – деді. 
Серғазы профессионал музыкант, бір ұқсастықты анық сезді. Ал 
Мұқан Төлебаев өзі кантатаға Иса «Желдірмесін» арқау етіп 
алған-ды. Қызық, Біржан сал мен Иса бір-біріне қалай жақын 
келеді? Иса да Құдайберген сияқты Үкілі Ыбырайды көрген, өз 
аузынан «Гәккуін» үйренген. Сол Көкшеде жүріп, «Он саусақты» 
тыңдауы да, айтуы да мүмкін бе? Әлбетте. Осылайша долбар 
жасағанмен, сол күндерде Құдайбергеннің «Он саусақты» айтуы 
қаперімізге келген жоқ. 

Құдайберген де, Иса да өз «Желдірмелерімен» осы «Он 
саусаққа» байланып, ілік-шатыс боп, матасып, бір-біріне ұқсайды 
кеп.

Енді, «саусақтың» басталуын көрелік:
Домбыра күйге келер бұрауменен,
Келіспес сөз жүйесі құрауменен.
Гүлденген бәйшешектей шіркін жастық,
Келмейді енді айналып сұрауменен.

Қайырмасы:
Ал, он саусағым,
Бір баспай,
Жүрмін қалай жер баспай.
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Жиын, тойдың ішінде,
Ән салушы ем осылай!...

Бұл нағыз «Желдірменің «басталуы, құйғылта, құйғындата 
төгуі, жайылып жазық дала боп көсіле шалқуы «Желдірменің» 
дәл өз табиғаты.

Сөздері әрі қарай:
Келгенде сөз жүйесі іркілмеймін,
Жорғадай жолға салған бүлкілдеймін... – деп Біржан сал 

өз құдіретін ардақтап әкете береді.
Міне... міне, Исаға «Желдірменің» нұрын құйған 

Құдайбергеннің тапқан нәрі – «Он саусақ» әнінің желдірмелік 
лебінде жатыр. 

Жә, «Он саусақтың» жалынын суытып алмай отырып сол жа-
лын лебі шарпыды-ау, деуге қисын келетін Құдайбергеннің 
«Желдірмесін» алға тартайық:

Ал, десе жөнелейін домбыра алып,
Тыңдасаң көп әлеумет құлақ салып.
Саяхат сайраңдаған бұлбұл құстай,
Өмірге құмарланған мен бір ғаріп.
Әкуда шіркін,
Ойымда күлкім-ай!
Әгу-га-ай, хала-ләкім-ай, ау.
Тілім бар сайра-ау,
Осындайда бозбала,
Қызыл тілім жорғала,
Дәл жиырма бес жасымда,
Итің жатыр абалап,
Он саусағым сабалап,
Жат домбырам сен солай,
Мен айтайын бір қалап.
Әкуда, шіркін,
Ойымда күлкім-ай!
Әгу-га-гай, хала-ләкім-ай, ау.
Тілім сайра-ау!
Болады ойын-күлкім осындайда,
Ой-ей, -ой-ей, ой-ой-ей, ай!
Өлеңді жатып та айтам,тұрып та айтам.
Бір бақай, бір шынтақпен жүріп те айтам.
Байлардың шетке жеккен пряжкі атындай,
Мойнымды бір жағыма бұрып та айтам.
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Қайырмасы:
Жөн сөздің бізде болдық дәрігері,
Қызыл тіл желпіне жел әрі-бері.
Ат емес, атан емес қалағаның.
Маңдайдың азар болса шығар тері.

Қайырмасы:
Домбыра дырылдамай жатшы былай,
Сен емес, өнер берген – патша Құдай.
Алдыма сөйлер манап келгеннен соң,
Қылайын құрметіңді енді осылай.

Қайырмасы:
Баласы Әлсейіттің Құдайберген,
Халқыма айтқан сөзім ұнай берген.
Баулының тоқсан екі тотысы бар,
Жүлде алған бұлбұл едім талай жерден.

Қайырмасы.

Біржан сал: «Домбыра күйге келер бұрауменен» – десе,
Құдайберген: «Ал десе, жөнелейін домбыра алып» – деп 

дүбірлетеді, тасырлата, жөңкілте сілтейді. Бір мәнер. Осы керемет 
үлгіні Иса да:

Ал алқа, келді кезең жайнайтұғын,
Бұлбұлдай бақшадағы сайрайтұғын.
Өнердің қиясына шыққан сайын,
Болаттай тастан табан таймайтұғын.
Жөнелдім желдірмем желдей есіп,
Қырандай аспандағы талмайтұғын, – деп Біржан салдың, 

Құдайбергеннің экспресс екпінін еш бәсеңдетпей, бөгемей, 
іркілмей ағындата дікілдетіп, адам бойына сия бермейтін ғаламат 
күшпен өзін-өзі әрең тоқтатады.

Үшеуінде де «Ал!» деген сөз бар, ол-бейне бір жүйрік аттың 
тізгінін қоя бергені секілді тасқындайтын сұрапыл әуеннің 
ағытылған лек-лек толқыны. Үшеуінің басталуы бір. Соны бірінші 
кім бастады? Біржан сал емес пе? Құдайберген Біржан салға бала, 
Иса немере іспетті. Ойланайықшы...

Сонымен біздің қолымызда қазір Біржан салдың «Он 
саусағы», Құдайбергеннің ғайыптан табылған «Желдірмесі», 
Исаның «Желдірмелері» бар. Үшеуінің қайнар бұлағы Біржан 
салдың «Он саусағынан» шығады. Үшеуі де бір-біріне жақын, 
үндес, әрі бір-бірінен алшақ, алыс... үшеуі де өзінше бір өзгеше-
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өзгеше шалқу! Исаның жұлдызы шыншылдығымен, адалдығымен 
жоғары. «Менің «Желдірмелерімде» Құдайберген «Желдірмелерін 
еске түсіретін бір сәттер бар» деп өзге емес Исаның өзі айтқан сөзі 
бар. Бұл Махфуза Байзақованың кітабынан. Иса тағы бірде: «Бірақ 
осы «Желдірмелердің» бәрінің арғы түбі бір. Алғашқы да мен 
«Желдірменің» өзім айтып жүрген үшінші түрін Құдайбергеннің 
сарынынан алдым» дейді. Бұл Сапарғали Бегалиннің «Сахара 
сандуғаштары» кітабынан. Бұған академик Ахмет Жұбанов та 
иланып өтті. Сонда... «Желдірмелердің» түп-төркінін біз Біржан 
салдың «Он саусағынан» іздесек болады екен. Бәрін желпінтіп 
өткен Біржан салдың лебі!

Құдайбергеннің «Желдірмесін» мен Көкшетаудың Талшық 
селосында тұратын қарт әнші Жаналы Қалиевтің орындауында 
алғаш рет 1992 жылдың 16 ақпан күні, одан келер жылы жаз ай-
ында екінші рет өз үйімде қонақ ете отырып магнитофонға 
түсірдім. Бұрын маған Жаналы әнші Жаяу Мұсаның «Ақшашағын», 
Үкілі Ыбырайдың ешкімге белгісіз «Айналайын, күнім-ау», 
«Өмір», «Ит жастық» әндерін, ақмолалық Бекболат әншінің құса-
дертке толы «Қайдасың, Рашитім, қайдасың?», «Ажал келсе, 
қайтемін» және бүгін де сол қалада тұрып, көз алдымызда елеусіз 
қалған кешегі офицер Ғайса Есенбаевтың «Есіл өзені» әндерін 
жаздырып, оның бар хикаясы «Жұлдыз» журналында жарияла-
нып еді. Міне, енді бір осы сырлы көкіректегі беймаза жан 
Құдайбергенді тірілтті. Әлбетте, ол «Желдірменің сөз ақаусыз, 
түп-түгел жетті деу ағат, асығыс айтылған сөз болар еді. 
Құдайберген туралы бүгінгі шертілген сөз әркез там-тұмдап 
жиналған деректің іліп алары ғана. Бұл –қазақта «Желдірменің» 
классикалық үлгісін жасаған Құдайберген хақында алғашқы 
қалам сілтеу... бұл - оның бай өмірінің тек эскизі ғана болар...

Жүйткісінші желмаядай, желдей ессінші Құдайберген 
«Желдірмесі!».
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ЖЕЛДІРТІП ӨТКЕН ИСА АҚЫН

Жазушы Сапарғали Бегалин
Иса Байзақұлы бүкіл Қазақстан жұртшылығына өнерімен, 

өлеңімен өзін танытқан әрі ақын, әрі артист еді.
Мен Исаны ең алғашқы рет 1925 жылдың июнь айының 

ішінде Қоянды жәрмеңкесінде көрдім. Жаздың өте бір көңілді 
күндерінде басталған жәрмеңке қызмет ретімен, шаруа жайымен 
келген алуан түрлі елдің бас қосқан орны болатын. Иін тірестіре 
тігілген үйлердің бірінде ән салынған, бірінде күйсандық ойнаған 
қызу думан. Батыс жағы айнадай шалқыған Қарасор көлі, 
күншығысы күрілдеп аққан Талды өзеннің арнасы, оңтүстік, 
солтүстік қойнау Қоңыр адыр, Қоянды, Тоқпан шоқылары. 
Осылар дың ортасынан ашылған жәрмеңке орны шалғынды 
көкмайса еді.

... Күн еңкейіп қалған кезде тарқап бара жатқан мал базарының 
қалың тобын қақ жара ерекше бір топ адам түйдектеліп жүйтки 
береді.

Біз де сол топқа келдік, әлі ешнәрсені көргеніміз жоқ, тек бір 
құйындай бұрқыраған өлең серпіні аспанға шарықтайды.

Топ ортасында үсті ашық үлкен машина, оның үсті толған 
адам. Қызылды-жасылды киінген бір топ жігіт. Бірақ елдің өзеурей 
қарап, өзгеден гөрі құмарлана көз тіккені екі адам. Бірі – елден 
ерекше, алып денелі Қажымұқан да, екіншісі – қолындағы домбы-
раны біресе аспандата, біресе шалқыта, үні мен сөзін құйындай 
жүйткіте ән салған Иса ақын. Ол жүріп келе жатқан автомобильдің 
үстінде домбырамен желдірмені жүйткіте соғып, Қажымұқан 
балуанның күшін, дүние жүзін аралаған өнерін өлеңмен келістіре 
сипаттап, елдің еркін билеп әкеткендей.

Бұл топтың ішінде Қалибек пен Зәрубай да бар. Қалибек 
жиылған топты шанышпа, тапқыр сөзімен күлдірсе, Зәрубай бірде 
қоян, жылан болып, сан-алуан ойын көрсетеді. Олардың бұл 
жүрісі «ертең үлкен ойын көрсетіледі, Қажымұқан үстінен авто-
мобиль жүргізеді, жалпақ сом тасты кеудесіне қойып ұрғызып 
сындыртады», деген қолма-қол хабарландыру еді.

Ертеңінде Қажымұқан ойын көрсетті. Қажымұқан әрбір ой-
ынды көрсетерде Иса домбырамен оның жайын түсіндіріп, 
желдірмеге толғайды. Бір жағынан гармонын құлаштай сермеп 
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Майра да отырды. Адамның асқан күшті алыбы Қажымұқан, 
құйындай ұйтқыған ақын Иса, ән асқағы Майра түйдек бір жерде 
бас қосып, Омар мен Қалибектің де күлкі-сықағы араласып, ойын 
қыза түсті. Осы күннен бастап-ақ Исаның даңқы елге таралып кет-
кен еді.

Одан кейін Исаны Алматыда көрдім. Иса бірде сахнада, бірде 
концерттерде ән мен өлеңді талай ағытты.

1938 жылы Жазушылар Одағының үйінде Октябрь мерекесіне 
арналған бір мәжіліс болды. Сол мәжілісте осы қаладағы жазушы-
лармен бірге Үмбетәлі Кәрібаев, Саяділ Керімбеков, Сапарғали 
Әлімбетов, тағы басқа да халық ақындары болды. Бұл атақты «Ро-
дина» самолеті Москвадан ұшып Қиыр Шығысқа қонбай жету са-
парынан қайтып келіп, советтің ұшқыш қыздарының асқан 
ерліктері дүниежүзілік даңққа бөленген кез еді. Олардың басынан 
кешірген уақиғасы да ел аузында әсерлі аңыз болып таралған-ды.

Осы мәжілісте ақындарға кезекпе-кезек сөз беріліп, өлеңдер 
айтылды. Әсіресе, Исаға осы «Родина» самолетінің экипажы, үш 
қыздың басынан кешірген хал, әсіресе, Марина Раскованың он бір 
күн, он бір түн орманда адасқанын жырлап шық деген ұсыныс 
болды.

Иса қолына домбыра тиісімен, белгілі желпіну сарынмен 
біраз айқайлап алды, да, өлеңді заулатты. Сағат жарымдай уақыт 
жырлады. Үн шығарған жан болған жоқ.

Поэма болып жырланған үлкен жырды отырған жұрт сүйсіне 
тыңдап, осыны жазып таста деген ұсынысты да айтты. Артынан 
осы поэманы «Он бір күн, он бір түн» деген атпен жазып та шықты.

Бұдан кейін де Исамен талай кездестік. Соның бірі – 1940 
жылдың көктемі, Турксиб жолының 10 жылдық мерекесіне байла-
нысты ақын-жазушылар бригадасы ұйымдастырылып, жол бойы-
на шыққанда, Исамен жарты айдай бірге болдым. Бұл жолда біз 
Шу, Луговой, Жамбыл, Шымкент және Қырғызстанға дейін барып 
қайттық. Осы сапарда ол әрқайсымызбен әр жағдайда іштей 
ұғысып, кеп сөйлесті.

Осы жолда біз Қырғызстанға бардық. Қырғызстан жазушыла-
ры бізді аса зор құрметпен қарсы алды. Біз барған кезде, 
Қырғызстан жазушыларының пленумы болып жатыр екен, ол жи-
ындарына да қатынастық. Біздің бригаданы Қырғызстан жазушы-
лар одағы, қырғыздың халық жыршылары, жазушылары бас 
қосып, қонақ етіп, туысқандық, достық мәжіліс ұйымдастырды. 
Мәжіліске қырғыз, қазақ жазушылары атынан Асан Тоқамбаев, 
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Сәбит Мұқанов сөйледі. Бұлардан кейін Иса сөз сұрап алып, сөзін 
өлеңмен айтты. Ол қырғызбен елінің тарихын шолып, сонау Ени-
сей өзенінің Алтай атырабында болған көне уақыттардағы 
уақиғаларды байланыстыра келіп, сөз нөсерін ағылта шарықтады.

Қырғыз жазушылары мен халық ақындары – Халық, 
Әлімқұлдар ақындығына сүйсіне, зор құрмет көрсетті. Бұл күні 
Иса сан алуан жыр төкті, бірақ ол жерде бұл жыры жазылған жоқ. 
Кейін де оны өзі құнттап жазбаған болар, өйткені ақынның 
қолжазбасынан кездестіре алмадық.

Исаның осындай бір ерекше шақтары айтылғанда, оның өзі 
тұсындағы халық ақындарынан озық екені айқындала береді. 
Әсіресе, дайындалмаған жерден үлкен жырды өзекті етіп төге са-
латын әдеті Исаның бойына біткен айрықша қасиет еді.

Мұнан кейін Исамен сол жылғы июль айында сұлу Көкше, 
Бурабай курортында кездестім. Бір күні таңертең біз жатқан үйдің 
есігін біреу қақты. Біз үш адам едік. Ояу жатқан Қазы деген жас 
жігіт есік ашты. Есік ашылғанда-ақ Иса кіріп келді. Ойда жоқ жер-
ден келген Исаға бәріміз де орнымыздан тұрып амандасып, мәз-
мәйрам болып қалдық. Иса үйге өлеңдете кірді.

Жақын деп жанымды ұғар сәлем бердім,
Таң атпай баса-көктеп кіріп келдім.
Мөлтілдеп баурында Бурабай көл,
Көкшетау – жәннәті ғой ғұмыр жердің, – деп ағызып 

барып тоқтады.
Біз курортта бір ай жаттық. Бурабай көлі, Жұмбақ тас, 

Оқжетпес, Бөлектеу бойына серуендеп, қайыққа мініп, көлдің 
арғы жағына да барып қайттық. Иса марқұм осы демалысында өте 
көңілді, шатты жүрді. Осында жатқан ауруларға арнап екі рет кон-
церт ұйымдастырылды. Жиылған жұрт Исаның ақындығына, сөз 
тапқыш шешендігіне таң қалысты.

Соғыс кезінде Иса үнемі ел аралап жүрді де, кездесуіміз си-
рек болды. Ақырында, Исаны көбірек кездестіріп, жақын 
араласқан мезгілім 1946 жылы июль, август айлары болды. Жазу-
шылар одағының, Қазақ-ССР Ғылым академиясының Тіл және 
әдебиет институты Исаның өмірбаянын жазып ал деп маған тап-
сырды. Мен бұл тапсырмаға қарсы болғаным жоқ. Оның екі түрлі 
себебі болды: бірі – Исаның өзі маған жолығып, сөйлесер едім 
деген тілек айтыпты. Екіншісі – Иса сияқты замандас ақынның, 
өзім аса қадір тұтатын жанның сол кездегі хал-жайын біліп, аз да 
болса көңіл күйіне ортақтасуды өзім де мақұл көрдім.
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Мен Исаның жатқан үйіне іздеп бардым. Бұл июль айының 
13-і еді. Мені көріп, Иса қатты қуанды.

Жай-күйіне танысқаннан кейін: «Мені емдетуге орналастыру 
қамын істеңдер. Қырда жазылмадым, жақсы күтіммен дәрігерлер 
қарауында, ауруханада біраз болсам, жазылам» деп, өмірге 
сондайлық құмар екендігін көрсеткендей болды. Уайым, мұңаю 
сияқты сезіктен ешбір белгі бермеді.

Әрине, мен де «жазылсын» деген көңіл көтерер сөздермен 
әңгімелесіп, біраз отырдым.

Ол күні Исамен хал-жай білуден арғы сөзге барғаным жоқ. 
Мен ертең келемін деп қайтып кеттім. Ертеңінде келсем, Мәкен 
мен Ертіс (бұл Исаның сол күнде бірі 12-мектепте, бірі театр 
училищесінде оқып жүрген балалары) келіп отыр екен. Екі бала-
сына қуанып, тіпті сырқатын ұмытқандай серігіп, көңілденіп кет-
кен.

Біз тағы әр түрлі жағдайды әңгімелесіп отырғанда елден кел-
ген бір жас жігіт көңіл сұрады. Ол жігіт Исаның Зылиқа деген 
тәтесінің жақын ағайыны екен. Ол еліне қайтпақ болғандықтан, 
екі баланы тауып танысқан екен. Оған Иса соншалықты риза бо-
лып, екі баласына қарап:

– Сендер елді білмейсіңдер. Мына кісіні танып қойыңдар. 
Зылиқа апаларыңнан туған жиендерің бар. Апаларыңа сәлемдеме 
жіберіңдер, – деп тапсырады. – Сіз де білмейсіз, менің екі балам 
осы. Жаман болмайды. Мәкен би үйреніп жүр. Ертіс елі бетін 
түзеп, өнер таңдауға жетпей келеді. Ауру жаныма батса да, осы 
екеуін көріп, кешеден бері мүлде сауығып қалдым, – деді.

Исаның осы бір сәттегі балаларына мейірленген, олардың 
келешегіне, тәрбиесіне сүйсінген қуанышын көзбен көрген шақ 
оның Сәрсенбай дегенге айтқан: «Шығады менің қызым биші бо-
лып», – деп басталатын бір ауыз өлеңін еске түсіреді.

Одан кейін Исаны өкпе ауруларын емдейтін институтқа 
орналастырдық. Енді бұрынғыдан да жиі, үнемі барып тұрдым. 
Бірақ, Иса аса ауырлап қалған еді. Сондықтан оны ауруханаға ор-
наластыру, емдеу тәртібін дұрыстау жағдайларына біраз уақыт 
кетті.

Сөйтіп, Исаның өзі өмірі жөнінде айтқан сөздерін жазып алу-
ды 26 июль күні бастадым.

Емдеу орнына жатып, дәрігер көмектері ұқыпты көрсетіле 
бастаған кезде, ол біраз көңілденіп, серігіп қалды. Өмірбаяны ту-
ралы әңгімелескенде Иса былай деді:
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«Мен 1900 жылы күз айларында туған екенмін. Менің туған 
жерім осы күнгі Павлодар облысы. Ертіс ауданы, Корковский ауыл 
советі, «Үлгілі» колхозы, қонысымыз «Жабысқан» деген жер.

Әкем Байзақ шағын шаруалы еңбекпен күн көрген момын 
шар уа адам еді. Ескіше хат таныған, түркі сауаты бар, жасында ән 
салып, өз әлінше сауыққой кісі болып, бері келе өлең де жазатын 
әдеті бар еді.

Шешем Ғазиза Шоппей деген кісінің қызы. Аса әнші, ойынан 
өлең шығаратын, ашық көңілді, ер мінезді кісі болыпты. Байзақ 
пен Ғазизадан 9 ұл, 12 қыз туады. Соның 18 - шісі болып мен ту-
ыппын.

Үлкендерден сұрап білгенімде, біздің аталарымыз ерте күнде 
Ертіс өзенінің солтүстік бойына Есіл өзені жақтан көшіп келіп, 
қоныстанған екен. Біз Қуандық ішінде Алтай боламыз. Өзім жеті 
атама дейін ғана білем, Әкем аты – Байзақ. Оның әкесі – Өтеген, 
оның әкесі – Оразбай, оның әкесі – Меңдібай, оның әкесі – Сағым, 
оның әкесі – Тілеуберді. Одан арғысын анық білмеймін.

Шешем Ғазиза тоғыз жасымда қайтыс болып, өзіммен бірге 
туған ағайым Мұса мен әйелі Қатираның тәрбиесінде қалдым. 
Әке бойдақ, мен жетім, біріміз келін, біріміз жеңге қолына 
қарадық. Менің бала кезімде әкем мен Мұса, Арын деген 
ағаларымның кәсібі Омбы, Қызылжар қаласындағы саудагерлердің 
елден жиған малын бағып, Омбыға айдап баруға жалдану бола-
тын. Мен ес білгеннен кейін сол ағаларыммен бірге саудагерге 
жалданып, мал табуды кәсіп еттім.

Шешем өлгеннің келер жылында үлкен ағайымның қайны 
Нұртазаның қолына барып, соның аулындағы молдадан оқып хат 
таныдым. Содан кейін 1914 жылы медресе «Ғалиядан» оқып 
қайтқан Құрлеуітұлы Құсайын деген мұғалімнен төрт ай оқыдым. 
Осы кейінгі оқығаным бұрынғы шала сауатымды жетілдіріп, 
қисса, өлең, кітаптарды өз бетіммен оқуыма жол ашты. Шешем 
өлгеннен кейін көбінесе нағашы шешем Жанбаланың қолында 
болдым. Нағашы шешем ер көңілді, сері, еркек мінезді, адуын кісі 
еді. Сауықты, өлеңді жақсы көретін, мені аса еркелетіп, бетімнен 
қақпай өсірді. Әсіресе, менің өлең айтқаныма аса сүйсінетін еді.

Шешеммен бірге туған нағашы ағайым Рақмет те әнді жақсы 
айтатын, сауыққой жігіт еді. Бала күнімде «Сал торы ат» деген 
әнді сол нағашымнан үйрендім», – деді.
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Иса өлең шығаруды тіпті ерте бастаған, ол тоғыз жасында-ақ 
бір күні өзінің Зылиқа деген бірге туған апасына соқтығып, екеуі 
өлеңмен айтысыпты. Сонда Зылиқа:

Басыңда жұлма-жұлма ескі бөрік, Ағаш та астындағы жансыз 
көлік, Өң бойың құс күткендей түрің мынау, Қақсадың тумай жа-
тып шешең өліп, – деген, Иса:

Кекілін кер бесті аттық түймедім бе,
Тал шыбық бұрайын деп имедім бе,
Несіне бөркімді айтып мазақтайсың,
Бөркіңді тігіп берген кимедім бе? – депті.
Ойламаған жерден мен осыны айтқанда, тәтем іс тігіп отыр 

еді. «Қағынды келгір, жеңдің деп қасында отырған жеңгем 
Қатираның иығына сүйене кетті» деп, өзі де сол кез есіне түскендей 
күліп жіберді.

Шешемнің «Құлагерді» айтқандағы әдемі даусы әлі құлағыма 
келіп тұрғандай болды. Менің тіпті бала күнім. Сонда Ертістің бір 
айырық жерінен су алып, шелегін қойып, ақырын өлеңдетіп:

Біз жүрміз Жабысқанның суын ішіп,
Жазғанын бір тәңірдің бастан кешіп.
Қанаты қаршығаның бітсе маған,
Өзім-ақ барар едім құстай ұшып, – деп «Құлагер» әнімен 

айтты. Әрине, шешем онда аса жас емес еді. Бірақ туып-өскен елін 
(төркінін) сағынып жас кезінде айтқаны болар деймін.

Менің аз нәрседен серігіп кететін ақкөңіл жомарт мінезім ше-
шеме, тез ашуланатын кіді мінезім әкеме тарқан.

Өзімнің кескінім де шешеме тартқан еді. Шешем Ғазизаның 
көп мінезі шешесі Жанбалаға тартқан. Жанбала аса есті, сауыққой 
сері мінезді кісі еді. Сол нағашы шешем 1916 жылдың аяғында 
өлді. Өле өлгенше мені аса еркелетіп, өлең айтқаныма сондай 
сүйсінетін еді. Осы кісі өлісімен-ақ аналық мейірімнен ажырап, 
қорғансыздыққа ұшырадым. Бірақ есейіп те қалған едім.

1916 жылғы уақиғаларда менің жасым толмаса да тізімге 21 
жаста болып шығып, ағаларым Мұса, Арын, әкем Байзақ төртеуміз 
бірдей қара жұмысқа алынатын болдық. Көшпен бірге майдан 
жұмысына жүруге әзірлендік. Бір кезде майданның өзіне емес, 
байлардың өндірісінде де жұмыс істеп қалуға болады екен деп 
соған жіберді.

Томск қаласының қасында бір көмір шахтасы бар екен, біз 
сонда жұмысқа бардық. Бір біздің ел ғана емес, сол атыраптағы 
елдің бәрінен де адамдар барған екен. Біз барған соң-ақ әр елден 
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келген адамдармен қоян-қолтық араласып кеттік. Әсіресе, менің 
өлең, ән айтқаныма сүйсініп, мені жеңіл жұмысқа қойды.

Көктем шыға «патша орнынан түсті» деген лақап жайылды. 
Осыдан кейін, еріксіз жұмысқа алынған жігіттер босанып, еліне 
қайтты. Біз де тобымызбен аман-есен елге келдік. Мен бұл жолдан 
олжалы қайттым. Ол олжам – «бала ақын» деп маған жігіттер ат 
қойды. Өзім осы жолы көп жігіттермен таныстым. Жол көріп, 
бетім ашылды.

Бірақ, жоқшылық бой жаздырмады, жазда тағы да үй ішімізбен 
жалданып саудагер байлардың малын бақтық. Әкем, Арын деген 
ағам бір қос малды бағып, бізден бөлінді. Мұса екеуміз, Бабашайық 
Жаныбекұлы деген ағайынымыз бар, Қажым деген жиеніміз бар, 
бір тайпа малды бағып, «Түлек» деген жерде жаттық, Шанышпа 
қосымыз бар, баққанымыз ылғи ірі өгіз. Күндіз бағып, түнде 
күзетіп, зыр қағамыз.

Бабашайық, Қажым екеуі де ертегіші еді, мен бұлардың 
ертегісін өте құмарлана тыңдайтынмын. Бір күні Бабашайық бір 
ұзақ ертегі айтты. Ертектің аяқ жағын шала тыңдап ұйықтап 
қалыппын. Түсімде ауыл ортасына күнбатыс жақтан астына 
қызылкөк бесті мінген бір адам келіп, өлең айтып тұр екен. Мен 
қасына жүгіріп келіп едім, домбырасын маған ұстата берді. Мен 
домбыраны ала сала жүгіріп, сол жақта тұрған қараша үйге кірсем, 
толып отырған ақын екен. Түрегеліп тұрып, бәрімен айтысып, 
жеңдім.

Түсімдегі айқайымнан оянып кетсем, Бабашайық менен 
бұрын тұрып, таңертеңгі тамақты істеп жатыр екен. Соған түсімді 
жорыттым. Ол – «сен ақын боласың», деп жорыды.

Осы жылдың өзінде-ақ ел арасына «бала ақын» атанып, 
атағым жайыла бастады. Сол жылы елге келгеннен кейін 
Бабашайық Қанжығалы ішінде Жұмабек деген нағашысы бар 
екен, соған баратын болып, мені ертіп жүрді.

Жұмабектің ауылына келдік. Жұмабек алдына ақын барып, 
өлең айтпаған тәкәппар адам екен. Бабашайық маған «қорықпай 
айтып көр» деп сыбырлады. Ол кез өлеңді бастау дәстүрі де қиын 
кез, өйткені не дін, не ел аруағы, не адам шежіресінен бастап айт-
тым. Жұмабек тыйым салмай тыңдап, «бала ақын екен» деп сараң 
ғана сөз айтты. Маған соның өзі үлкен сый болды.

Осы жолдан қайтқанда атым бұрынғысынан да жайыла түсті. 
«Жұмабекке өлең айтыпты...» деген алып-қашты сөздер де ел ара-
сына тарап кетті.
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Сол жылы қыстыгүні, 1918 жылдың бас кезінде «Құдас, 
Төбет» деген елдің ішіндегі Сағит деген ақынмен айтыстым. 
Тұңғыш айтысым осы. Қосқұдық деген елдің ішіндегі Жүніс де-
ген кісі келін түсіріп, той болды. Тойда ақын айтыстыру егесі бас-
талды. Алдымен Құнанбай деген болыс ақша тастады. Шұбар ат 
поселкесінің бір бай орысы да ақша қосып, Сағит екеумізді 
айтысқа шығарды.

Сағит кексе, көпті көрген ақын, ол өлеңді ел руынан бастап 
айтты. Мен ол жағынан жеңе алмайтын болған соң жұмбақ айт-
тым. «Бір шақырымда неше ине бар» деп сұрадым. Сағит біле ал-
мады, тоқталып қалды. Оны өзім шешіп бердім. «24 000 иненің 
бойы бір шақырым болады» деп түсіндірдім. Сөйтіп бәйгені мен 
алдым. Осы айтыстан кейін бұрынғыдан да өлеңге құмарлығым 
асып, айтыс іздейтін болдым.

1920 жылдың қысы. Ел ішіне уәкілдер келді. Павлодардан 
келген қызметкерлер мені шақыртып алып, ертіп жүреді. Құдас 
деген елдің ішіндегі Бердалы Жылқыбаев дегеннің үйінде 
Құдайбергенмен айтыстым. Бұл айтыста да мен оны тоқтаттым.

Құдайбергеннің дауысы қырылдап барып, біраз қызғаннан 
кейін ашылады екен.

Сұрасаң өз атымды Құдайберген,
Халқыма айтқан сөзім ұнай берген, – деп бастап, шалқып 

кететін, тасқын ақын екен. Бірақ мен ел аңғарынан бір жолды дау 
айттым, сонан бөгелді», деп өзі ұстаз көрген ақынды қасиет тұтып, 
Иса сол күнгі сөзін аяқтады.

Содан кейін Исаның халін білуге август айының 2-сі күні 
келдім. Бұл келгенімде Иса нашарлап қалыпты. Әрине себебін 
сұрау қиын. Жайын сұрағанымда, өзі:

– Аурудың шығар кезі болар, осы кейінгі күндерде ауырлап 
жатырмын, – деді.

Бірақ, өлімді мойындап, жасыған жоқ. Өмірді сүйетіні сондай 
сергу көңілді мінезбен әңгімелесті.

– Менің жоғарыдан келген адамдармен танысуым ақындық 
атағымды қалаға да жайды. 1921 жылы Керекуде (Павлодар) авто-
номия тойы болды. Осы тойға мені қалаға шақырды. Ұлы Октябрь 
ревалюциясының халыққа берген бостандығы, қазақ елінің авто-
номия алуы халықтың көңілін сондай көтерген еді. Қаланың қыр 
жақ қабағына жүздеген үй тігілген, жүздеген бәйге ат жаратылған. 
Адам дегенің жер қайыстырады. Мұндай топқа шығып өлең ай-
тып көрмеген жас кезім болғанымен, жүрексінбей-ақ, өлең айтқым 
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келіп, делебем қозып, шабыттана бастадым. Мені үкімет адамда-
ры шақырып, биік ағаштан жасаған сәкіге шығарып сөз берді.

Бір сағаттай демалып, қайтадан әңгімелестік.
– Мен ол күні тек өлең айтып қана қойғаным жоқ. Ат ойынын 

да жақсы білетін едім. Жарысқа түсіп ат үстінде алуан ойын 
көрсеттім. Онда менің қолымнан келмейтін өнер жоқ еді. Түс ауа 
тойтарқар басталды. Керекудің қызметкерлері мені орталарына 
алып, Нұрзата Алимов деген татардың үйіне әкелді.

Кешкілікте үлкен мәжіліс болды. Мен көп өлең айттым. Ел 
тарағанда сол үйдің иесі мені жібермей алып қалды. Сонан сол 
үйде тұрып қалдым. Алимов скрипкашы, музыкант, өнерпаз, әрі 
орысша оқыған адам екен, көп кітаптар оқып маған әңгімесін ай-
тып беріп отырады. Мені қала жұртшылығы отырғызбай, 
қонақтан – қонаққа шақырып қайтармады.

Қалада оба ауруы жайылып, қатты ауырдым. Үй иесі ауру 
білінісімен мені емдеуге кірісті. Бірақ, көпке дейін осы аурудан 
көтеріле алмай, қатты жүдедім. Сонан соң қалада тұра алмадым. 
Баян жағынан келген жігіттер шақырып, қырға шығып кеттім.

Сол жолы ел ішінде қызмет істеп жүрген Қаныш Сәтбаевқа 
жолықтым. Қасында болып, өлең айттым. Қаныш кешікпей 
Томскіге оқуға жүрмек болды. Бірақ, әлденеше күн бірге болып, 
маған Семейге баруға ақыл берді: «Ел ішінде жүріп қалсаң, надан 
ақынның бірі болып қаларсың, қалаға оқуға бар», – деп мені жақсы 
көрген ықыласпен ақыл берді.

Сөйтіп, октябрь ішінде кемемен Семейге келдім. Кемеге 
бірінші рет мінгенім де, алғаш үлкен қаланы көруім де осы. Кеме-
ден киім-кешегімді арқалап, жаяу тарттым, іздегенім Баянның бір 
оқыған жігіті. Оның адресін Қаныш және басқа бір адамдар жа-
зып берген еді. Сұрастыра отырып, қаланың татар жақ бөліміне 
келдім. Күн батып барады. Бір үйдің алдына келіп, сәкесіне дема-
лып отыр едім, бір татар әйел шықты да жөнімді сұрады.

Алыстан келген жөн білмейтін халіме жаны ашып, үйіне 
кіргізіп: «Бүгін осында қон, іздеген адамыңа ертең атпен апарып 
саламын», – деп жібермеді.

Үйінде күй сандық бар екен, ол соны ойнап көрсетті, мен оған 
табан аузында қосылдым. Ауызша да өлең айттым. Мені ертеңіне 
ат жектіріп, іздеген үйіме апарып салды. Иса осыны айтып болып, 
демалды.

«Мен бүгін бір нәрсені айтып жібергім келіп, соны жазуға 
шабыттанып отырмын. Өзің айтатын атақты Байсейіттің қаралы 



40

аты сияқты шығандап, туған жерден алыс шығып кеттім», деп 
туған-туысқанын есіне алды. Біраздан кейін тағы көңілдене 
сөйлеп:

– Менің сонау өзіммен айтысатын апам Зылиқа қазір де бар, 
күйеуі өлген. Сонан туған жиенім де бар. Ақын болатын бала. 
Шіркінді қолыма алып оқытып тәрбиелемедім», – деп тағы бір 
қалың, ойларға кетті.

Келесі күні тағы келдім. Көңілді, сергу амандасып, менің 
күнде келетініме соншалық риза болып қалды. Біраз отырғаннан 
кейін кешегі жоспары жөнінде сөз бастап:

– Мен кеше көңілімдегі бір өлеңді бастағым келіп еді, біраз 
тәуірлене түсейін деп қойдым. Ұлы Отан соғысы жөнінде жазсам 
деп едім, – деді.

Исаның жазамын дегендері, ойда жүргендері мұнан бұрын да 
үнемі болып отырған. Оның сақталған қолжазбаларының ішінде 
қысқа лирикалардың да, поэма, дастандардың да кіріспелері, 
үзінділері кездеседі. Бір өлеңінде:

Ал кетті, ақын шапты шабыт мініп,
Қырандай қиядағы сөздерді іліп.
Сөйлемек өскен елдің тамаша ісін,
Күші берік, кім шыдамақ шықса ышқынып, – дейді.
Міне, бұл өлеңнің бір ұсақ дастанға кіріспе екені өзінен-өзі-

ақ белгілі болып тұр.
Иса сөзін тағы да бастап: – Оны қоймайтын едім, емдеп 

жүрген дәрігер келіп, «әбден жазылған соң кіріс. Қазір ауырлап 
қаласың, деп қағаз-қарындашымды сұрап алып кетті», – деп күлді. 
Әңгімені қайтадан бастадық.

– Менің іздегенім Керекулік бір мұғалімнің үйі еді. Оны 
тапқан соң мүлде еркіндеп алдым. Өзі бір татар үйінде пәтерде 
тұрады екен, мені Семей қаласының үйіне әкеліп орналастырды.

Құсыке сауықшыл адам екен, үйір болып кеттік. Семейде 
ашылған жұмысшы факультеті бар екен, соған оқуға түстім. 
Күндіз оқу оқимын, кешкілікте Құсыке қымызға ертіп барады, не 
оның үйіне кісілер келеді, әйтеуір өлең-аз отырмаймын. Біраздан 
кейін қаланың қызметкерлері де мені тани бастады.

Не  бары 23 күн оқып, факультет жабылып қалды. Сонан кейін 
Семейдің клубтарында ойын қоятын қазақ жігіттерінен құралған 
труппаға кіріп ойындарға қатынастым. Әміремен осы ойынға 
қатынасып жүргенде таныстым. Семейде шығатын газет, қаладағы 
сауықшыл жұртшылық маған үлкен ой сала бастады. Әсіресе, со-
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нау Баян тауында болған аз уақытым ойымда өзекті өлең болып 
таралғандай, бір үлкен шығармаға жетелейді. Тіпті кейбір 
мәжілістерде, өлең поэмаларымды жүгіртпелетіп айтып та 
жіберетін едім.

Сол жылдары кемемен Ертісті өрлеп, Зайсанға дейін барып 
қайттық. Марқакөл, Алтай алабы, Қалба, Тарбағатай тауларын 
көрдім. Осы көрген жерлерім, сол елдерден естіген ертегі, аңыз, 
әңгімелер «Алтай ертегісі», «Құралай», тағы үлкен жырларымның 
әңгімесін туғызды. Жер жараласа, Алтай болып жаралсайшы, – 
деп демалды Иса.

Екі күн өткеннен кейін тағы да келдім. Иса бұрынғыдан гөрі 
бәсеңдеп қалған екен.

– Мен осы аурудан жазылсам, шіркін, Баянға барып тұрып, 
Жасыбай көлінің жағасында жатып, өлеңді өзен етіп ағытар едім. 
Бүгін жазам, ертең жазам деп жүрген ойларым бар еді. Әсіресе, 
«Рүстем – Зарап», «Назымбек», «Желбегей», «Қырмызы –
Жанайдың» бітпей қалған ақыры деп бірсыпырасының атын айт-
ты.

Бір ескерте кетерлік нәрсе, Иса жазамын деген тақырып-
тарының ішіндегі «Назымбек» жыры бастап жазылған да сияқты. 
Өйткені, Исаның қолжазбаларының ішінен, «Назымбек» деп ат 
қойып бастаған бір шумақ өлең бар:

Тағы бар сауыр етік табанында,
Ержігіт сөйлей білер заманында,
Өтіпті ноғайлы да Асылбек бай,
Кешегі Орманбет хан заманында... – деп тоқтаған. Бұған 

қарағанда, «Назымбекті» бастаған.
– Мен желдірмені бес-алты түрлі етіп айтам. Оның өзі – өлеңді 

бастау, тынымдау, желпіндіру, аяқтау сияқты түрлендіру.
– Арқада Желбегей деген жүйрік болған екен. Екі жағымнан 

кезек жүгіреді екен. Мысалы, не қамшылар жақ, не мінер жақ 
аяғын құлаштап, бір жағын тынымдатады екен. Сөйтіп барып, 
тағы бір аяғын тынымдатып неше күндік жерден жіберсе де, 
бәйгенің алдынан келеді екен. Осы Желбегейді жазайын деп 
қызығып едім, – деп бір тоқталды. «Бірақ осы желдірмелердің 
бәрінің арғы түбі бір. Алғашқыда мен желдірменің өзім айтып 
жүрген үшінші түрін Құдайбергеннің сарынынан алдым. 
«Гәккудің» «Қыз Жібек» операсындағы түрін ел аузынан 
естігенімнен өңдеп, мен айтып бердім. «Қалқа» деген әнді халық 
ақыны Қалқа айтты дейді. Бұл сөз қате. Оның өлеңін мен 
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жазғанмын. Әні халықтікі, Арқадан естідім. Бұл тексті жазуда 
үлкен сыр бар еді, айтайын», – деп Иса аз тынымдап демалды.

– Мен әйелім Шәрбануды 1924 жылы алдым. Одан бір жыл 
бұрын көріп танысып, көңілімізде айрықша сүйіскен уәде болды. 
Алғашқыда қыз үй-ішінен батып, менімен еріп кете алмады. Бір 
жыл ермей үйінде қалып қойды. Бұл өлең сол кезде айтылған еді. 
Бірақ кейіннен ғана ел ішіне таралды.

Екі баламның шешесі Шәрбану сондай жақсы адам еді. Бір-
бірімізге сыйлы едік. Ол 1936 жылы 28 апрельде қайтыс болды. 
Менің басыма кейбір жүдеушілік те осы жарымнан айрылған соң 
кездесті, – деп, сәл өңі бұзылып, қамығайын деді.

– Мен елден ерте кеттім. Сонан ел ішіне барып тұрғаным жоқ. 
Әкем Байзақ 1933 жылы, үлкен ағам Мұса 1932 жылы Қарағандыда 
қайтыс болған. Қазірде туысқандарымнан тірісі Зылиқа деген бір 
қыз, басқасы өлген, – деп, әлі азайған сайын туыс деген сезім би-
легендей болды.

Ендігі келгенімде, бұрынғыдан да әлсіреп жүдеп қалған екен. 
Бұл кездесуде ол:

– Енді осы аурудың шығатын кезі болды білем. Тәуір мұжыды 
ғой. Қалай да жазылуым керек. Бұдан артық аурудың менде не 
алмағы бар, – деп, азырақ күлімсірегендей болды.

– Менің көп қолжазбам әр жерде шашылып кетті. Мен оны 
сау күнімде құнттадым ба? Біразын өз қолымнан Академияның 
фондысына бергенмін. Ал біразы Тайырда болуы мүмкін. Қазір 
бәрі есімде жоқ. Орнымнан бір тұрсам бәрін жинап алар едім. 
Ертіс әлі жас, Мәкен – әйел бала ғой, олар тұрмыстан, өмірден 
жетімдік көрген жоқ, көрмейді де ғой», – деп екі баласы жөнінде 
арман тәрізді сырын айтты.

– Екі бала әлі жас, өмір сырын ұғатын жасқа келген де жоқ. 
Менің оларға қалдырған аталық еншім де азды-көпті еңбегім ғой... 
Балаларым үшін емес, халқым үшін, Отаным үшін істеген 
еңбегімнің «біздің әкеміздің еңбегі де иесі солар болсын», деп бір 
ескертіп кетті. «Менің шығармаларым құнтталып жинақталсын», 
деген тапсырманы өзінің ақырғы өтініші еткендей болды.

Мен енді екі күн өткеннен кейін келгенде Иса:
– Сірә, осы ауру не алады, не кешікпей қалады. Тіпті әлімді 

азайтты, деп жымиып қана күлгендей болды. Даусы да бәсеңдеп 
қалған екен. Мен де әңгіме сұрап, шаршатуды лайық көрмедім. Аз 
отырған соң: «Мен, бір дұрыс үйде болып, күтілсем, жақсы болар 
ма едім», – деп ойын айтты.
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Исамен 1 августан кейін әңгімелесуді тоқтаттық. Тек барып, 
рұқсатпен көріп қайтып жүрдім. Күн санап әлі азая берді. Ақырғы 
күндерде үстіне кіруге біржолата рұқсат бермеді. Исамен қатар 
бөлмеде жатқан Бұрхан деген агроном жігіт қана хал-жайын бізге 
айтып отырады. Ол кейінгі сағатта Исамен қатар бөлмеде болып 
соңғы шағын көзімен өткізді.

Иса қайтыс болатын түнге дейін ешбір өлімді мойындамапты. 
Өзіне келіп халін айтып, кеңес берген дәрігерлерге: «Мен жазыла-
мын, сендер не айтып жүрсіңдер, ауру мені жеңбейді, өмірді, өлім 
жеңуші ме еді», – деген ылғи үмітті сөз сөйлеген.

Бұрхан Иса өмірінің ақырғы түнін былай деп әңгіме етеді:
«Күндіз аптап, ыстық болды. Қаншалықты ауру меңдесе де, 

өлімге мойымай, ара-тұра қалыпты өзінің желдірмесінің сарынын 
шығарып, өлең айтады. Менімен бірге жатқан орыс жолдастары 
да бар еді, олар да осынша ауыр халде жатып Исаның өлең 
айтқанына орасан таңданды. Айдың ортасы ауған кез, кешігіңкіреп 
ай көтеріліп, үйге сәуле түсті. Түңгі қоңыр самал жел есіп, үйдің 
ішіне алма исі аңқып кетті. Өйткені, ауланың іші тола алма ағашы, 
қалың шыққан алманың толқып піскен кезі. Ұйқы жоқ, терезеден 
сыртқа қарап жатты. Алыста жал жатқан қарлы асқар, мұнартқан 
түн, табиғат қалғығандай, ақырын ғана демін алады. Әлден 
уақытта Исаның үні құлағыма келді.

Терезеден сығалаған ай сәулесі, ала-көлеңке жарығын түсіріп, 
сыр тыңдағандай болды. Жаратылыстың осы бір әдемі шағына 
қош айтқандай ақын Иса әлсіз үнмен қоңырлатып әлденені айтты. 
Мен әдейі тұрып барып тыңдадым. Ол әлсіз денесін ай сәулесіне 
шомылдырғандай, өн-бойын тұтас аялаған ай жарығына қадала 
қарайды. Сөйтеді де жар-жар өлеңін айтып, шұбырта - шұбырта 
жырлайды. Бір мезгілде әрі терең, әрі ұшқыр ойдың қанатына 
мінгендей болады.

Аздан кейін жаздың қысқа түні де өзінің міндетін атқарғандай, 
таң рауанына жол бере бастады. Шығыс жақ ақтаңдақ тартып таң 
сілемей өрлей берді. Исаның үні әлсіреп, денесі біртіндеп өмір 
жолын тоқтатқандай жуаси берді. Осы кезде:

Әуелде дүние есігін ашады өлең,
Өлеңмен жер қойнына кірер денең, – деген Абай сөзі ой-

ыма түсті.
Ай сәулесі әлсіреп, таң нұры көтеріліп, айналаны өмір 

қызығына бөлей бастады. Ақын Исаның алып үні тоқталып, 
қимылсыз денесі төсегінде жатты». – дейді.
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Исаны жазушылардан, өнер, ғылым қызметкерлері коллек-
тиві нен, оқушылардан көп халық жиналып, 1946 жылдың 3 сен-
тябрь күні Алматыда жерледі.

Исаның өзінен қалған екі баласы бар. Бірі Мәкен (Мақфуза), 
екіншісі – Ертіс. Қазір Мәкені әкесінің жолын қуған өнер адамы. 
Ол Еңбек Қызыл Ту орденді М. Әуезов атындағы қазақ драма 
театрының белді актері, Қазақ ССР ғылым академиясының 
қызметкері.

Иса ақынның өмірбаяны жайында жиналған материалдар әлі 
де жеткіліксіз. Сондықтан, Исаның толық өмірбаянын жазу, ақын 
жөнінде арнаулы еңбектер жазу алдағы күндегі әрі игілікті, әрі 
маңызды жұмыстарымыздың бірі деп білеміз.

«Құлақтан кіріп бойды алар,
Әсем ән мен тәтті күй» (Абай)
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АЙТЫСТЫҢ АҚИЫҒЫ - ҚҰДАЙБЕРГЕН 
ӘЛСЕЙІТОВ

Жазушы, өнертанушы  
Ханафия Асқаров

Академик Сәбит Мұқанов «Айтыстар туралы» ғылыми 
еңбегінде: «Өкінішті бір кемшілік әдебиеттану ғылымы едәуір  
марқайып қалса да, ақындардың көпшілігінің творчествосы мен 
өмірбаяндарын әлі толық айқындап, анықтай алмауында. Біз әзірге 
ол ақындардың (45 ақын аты аталған, бірі – Құдайберген Әлсейітов) 
туған жері мен өз атын ғана білеміз. Нақты қай жылы туғанын, 
қашан өлгенін, ақындық өмірінде қанша рет айтысқанын, айты-
стан басқа қандай жырлар қалдырғанын өте аз білеміз. («Айтыс-
тар» І том, 10 том) деген.

Өмірі мен творчествосының өте аз зерттелген, артына 
қалдырған өлең-күйлері жинақталмаған, импровизаторлық тама-
ша қабілеті аз зерттелген айтыс ақындарының бірі, желдірменің 
желдей ескен дүлдүлі, айтыс өнерінің ақиығы, Иса Байзақовтың 
пір тұтқан ұстазы Құдайберген Әлсейітов.

Қазақ совет энциклопедиясында ақын Құдайберген Әлсейітов 
туралы былай жазылған: «Әнші-композитор, ақын-импровизатор, 
11-12 жасынан бала ақын атанған. Кереку, Омбы, Көкшетау, 
Ақмола, Қызылжар, Семейді аралап әншілік өнерімен танылған. 
Бертінде Қараөткел, Қоянды жәрмеңкелерінде ән салып, ат ойы-
нын көрсеткен. Музыкалық шығармалары «Құдайбергеннің әні», 
«Құдайбергеннің Қадиша қызбен айтысы», «Баласы Әлсейіттің 
Құдайберген», «Құдайбергеннің желдірмесі» деген атпен ел ара-
сына кең тараған. Қ. Әлсейітовтің ән творчествосын насихаттау-
шы Иса Байзақов болды. Сондықтан да Иса желдірмелерінде 
Құдайбергеннің ән творчествосы үлкен әсер етті» (ІІ том).

Біздің қолда бар архивтік материалдарға, Құдайберген 
жөнінде жинап жүрген естеліктерге, бұқаралық баспасөзге, кітаби 
деректерге сүйеніп төмендегідей түрде жариялауды жөн көрдік.

Исаның пір тұтқан ақын ұстазы Құдайберген Әлсейітов 1884 
жылы бұрынғы Кереку уезі, Қызылағаш болысы 5 ауылда «Шөпті 
көл» деген жерде (Павлодар облысы Ертіс ауданының облыстық 
тәжірибе станциясы) кедей шаруаның отбасында туған, руы –
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арғын-қыпшақ, оның ішінде Қатықұлақ. Құдайбергеннің туған 
нағашысы Ахметжан Құлжабайұлы, руы Қожеке. Ахметжан да, 
оның әкесі Құлжабай да тумысынан суырып салма ақындар. 
Қожеке-Құлжабайлар ұрпағы Новосібір облысының Шәни ауда-
нына көшкенде Құдайберген де бірге көшіп барған. Қожеке-
Құлжабайлар тұқымы әрі сауыққой, әрі ділмәр шешендер. («Қос 
жүйрік атты Кәкім», «Жүйрік атты Жұмабай» т.б) Қожекелер ту-
ралы шежіреші, әрі ақын Әбдіғалым Есмағамбетов біраз деректерді 
арабша жазып қалдырған. Сол айтыс жинағының бірінші томында 
Құдайберген 1871 жылы туып, 1931 жылы өлді деп екі дата 
келтірілген.

Қазіргі жасы сексеннен асқан, Құдайбергенмен бірге өскен 
аталас туысы Әріп Қағанаевтың айтуынша (Ертіс ауданы тәжірибе 
станцасы) Сейіттен Жарқынбай, Жарқынбайдан – Маңабай, 
Маңабайдан – Әлсейіт пен Бөлпейіс, Әлсейіттен – Рахметәлі, 
Құдайберген, Патиха. Бөлпейістен – Ұмсындық, Жаңылдық, 
Уақбай. Ұмсындық Құдайбергеннің қолында тәрбиеленген, жасы 
75-те, Железинка ауданында тұрады. Жапырағы көп бәйтеректей 
балалы-шағалы, немерелері бар. Құдайберген өміріне байланыс-
ты Ұмсындық өмірі өз алдына бір хикая.

Құдайбергеннің қыздары Сәруар -1929 жылы, Дәметкен -1931 
жылы дүниеге келген. Дәметкен он перзент көрген ардақты ана.

Құдайбергеннің әкесі Әлсейіт кедей, момын шаруа болған. 
Анасы Қалайы инабатшыл, момын адам, руы –Уақ. Осы Қалайыдан 
–Рахметәлі, Құдайберген, Патиха есімді үш бала туады.

Құдайбергенге көп жылдар атқосшы-көшір болған Кәрібай 
Бекмұратұлы Аюбаев, Құдайбергенді бала жасынан білетін Мо-
мын – Монта Мұхаметжанов, қарындасы Ұмсындық, аталас туы-
сы Әріп Қағанаев т.б айтуынша, Құдайберген аққұба, ат жақты, 
маңдайы керекқарыс, бойы сұңғақ, екі көзі тостағандай, өте 
иықты, тістері ақмаржандай ұсақ, нұрлы жүзді, тәкәппарлығы жоқ 
өте кішіпейіл, баладай ойыншыл, сауық-тойға шақырса тағат тап-
пайтын адам еді. Өзге жаннан мойыны өте ұзын көрінетін. Ол –
ақынның әнші бұлбұлы, айтыс өнерінің бәйге бермес дүлдүлі, 
айтыстың дауылпаз ақиығы.

Міне, Құдайберген Әлсейітовті көргендердің бәрінің аузынан 
естігеніміз осы мінездеме, осындай сипат.

Әлсейіт бүлдіршіндей жас Құдайбергенді ауылдағы молдаға 
оқуға береді.Сол кездегі діни оқуды үйреткен барлық молдалар-
дай, бұл молда да бір парақ қағазға араб алфавитінің 28 әрпін жа-



47

зып, айырлап жонған шыбыққа іліп, Құдайбергенге ұсынады. Әр 
әріпті дауыстап оқып, жазылу нұсқасын жеке-жеке көрсетеді. 
Оқуға келген барлық балаларға да осылайша оқылу, жазылуын 
түсіндіріп өтеді.

Зерек Құдайберген әр әріптің оқылуын және айтылуын тез 
жаттап алады. Әліппедегі барлық әріпті бірақ күнде жаттап 
алғанына дәріс беріп отырған молданың өзі таңқалады. Ал әріптің 
ережесін (басқа әріптермен қосып оқуын) аз күнде мүдірмей бір 
айтқаннан ешбір жаттығусыз, оқып үйреніп кетеді. Әріптердің 
жеке және  басқа әріптермен қосылып жазылуын да (Әбжатты) тез 
біліп алады. Аз күнде мүдірмей оқып, қатесіз жазып үйренген, 
«Мұғалім Сәниді» меңгерген Құдайбергенге бір рет оқып берсе, 
көрсетсе, жеткілікті түсінікті. Молда оқып, артынан шәкірттер 
оқығанның бәрін оқыған Құдайберген іле әп-сәтте жаттап алып 
отырған. Дәріс үстінде, яки сабақ үстінде, молда оқығандарды 
ұғып алып, оны тапжылмай молдаға қайта айтып беру өзге 
шәкірттерден Құдайбергенге анағұрлым оңай болады, кітапқа 
қарамай-ақ жатқа айтып шығатын болады.

Молда үздік Құдайбергенді әптиекке түсіреді.Оның барлық 
аяттарын, сүрелерін түгел жаттап алады, өйткені көп аяттар әр на-
мазда, өлікке құран шығарғанда (бағышылағанда) ораза, тарауықта 
үнемі қайталанып отырады.

Құдайберген өлеңдерінен ауылдық «шала» молданың тісі 
батпайтын діни философиялық кітаптарды да оқып, жаттап 
алғанын көреміз.

Атақты үкілі Ыбырай ақынмен айтысқанда бала Құдайберген 
(Ол кезде Ыбырай елуде делінген І том., «айтыста» бұл дата, 
жаңылыс болар):

Мен өзім Құдайберген атанғанмын,
Төрт кітап, нақу, мантық, жат алғанмын.
Кейбіреу жынды да деп айтушы еді,
Ұстаздан Ғимадиден бата алғанмын, – деп меңгерген 

діни білімін жасыра алмай айтып өткен. Мантық (мантик) – логи-
ка, философия, шешендікті, ойлауды үйрететін схоластикалық 
ғылым. Нақу – тіл ғылымының синтаксис бөлімі. «Төрт кітап» деп 
отырғаны, ең бастысы «Құран», «Інжіл», «Тәурет», «Забур» 
сияқты «көктен түскен» діни кітаптар болуы керек. Құдайберген 
өз бетімен М. Машановтың тәржімасы мен Қазандағы В.М. Клич-
ников баспасынан (1910 жылы) шыққан «Святое Евангелие на ка-
захском языке» атты орыс алфавитімен жазылған кітапты оқып 
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танысыпты деген дерек бар. Бұл кездерде Құдайберген араб, пар-
сы, татар тілінде жазылған ертегі, қисса, дастандарды және сол 
кезде қазақ тілінде Қазақ баспаларынан жарық көрген ана 
тіліміздегі кітаптарды да оқуы мүмкін. Аталас туысы – Әріптің 
қарындасы Ұмсындықтың айтуы бойынша, Құдайбергеннің 
оқытқан молдасы Әлсейітке:

– Сенің балаң менің оқуымды тауысты, енді өзі де мендей 
біледі, мен оны енді ілгері оқыта алмаймын, – депті. Құдайберген 
сол кездегі рухани істің ең зоры саналған, «молда болам, бала 
оқытам» деп талаптанады. Әріп пен Ұмсындық Құдайбергеннің 
аз күн болса да молда болып бала оқытқанын айтады. Бүкіл ел 
жастары, қазіргі көзі тірі қарындасы Ұмсындық та Құдайбергенді 
«молда ағатай» деп атап кетулері де бұған дәлел, айғақ болатынын 
танытады, шүбәсіз сендіреді. Бұл кезде Құдайберген 16-17 жаста 
еді дейді. Ақиқатында Құдайберген молдалықтан ақындықты 
машықтаған сияқты. Қазақ совет энциклопедиясындағы 11-12 жа-
сында «бала ақын» атанған деген дерек дұрыс, шындыққа келеді.

Құдайбергеннің бала кезінен-ақ домбыра шертіп, ән шырқап, 
өлең айтатын әдеті болған. Орақ ауыз, от тілді ділмар, шешен 
үлгілі, аталы сөздерді ұғып ала берген, жаттай берген. Кейін есейе 
келе күндіз жападан жалғыз жүріп өз бетімен айқайлап ән салып, 
өлең айтатын болады. Шырт ұйқыда жатқан үй ішін ән шырқап 
оятып жіберіп жүреді. Әке-шешесі бұл әдетті қойдыра алмайды. 
Қолдан келмес шарасыз әдет осылай бірнеше күнге, айларға со-
зылады. Діни сену бел алған, медицина ғылымы өріс алмаған кез. 
Әлсейіт ел молдасына үшкіртіп, тұмар алады. Бірақ 
Құдайбергеннің беймезгіл өлең айтуы, түнде ұйқысы бөлініп, ән 
шырқауы тиылмайды. Құдайбергенді енді бірнеше молдаға Хаси-
дамен де үшкіртеді. Тіпті болмаған соң «бұл анық жынданды» деп 
қол-аяғын қашып кетіп жазым болмасын деп кісендей байлап 
іштегі Ғимадиден Хазіретке (Новосібір облысы) апару керек деп 
ұйғарды. Қолы кісендеулі, аяғы тұсаулы қалпында Әлсейіт бала-
сын Ғимадиден Хазіретке алып келеді.

– Баланы, ол кезде Құдайберген есейіп қалған бозбала. 
Бақылап көрген Хазірет аяқ-қолын шештіріп, еркімен отырғызады. 
Қалай «ауырғанын» сұрап білген Хазірет:

–  Бұған өлең, ақындық пен әншілік қонайын деп тұр екен, – 
деп домбыра алдырады. Бірақ Құдайберген домбыра шертпейді, 
өлең де айтпайды. Бұл таңертеңгі кез екен. Хазіреттің сұраған 
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сұрақтарына да Құдайберген ешбір жауап бермейді. Түс ауады. 
Хазіреттің бесін намазы қаза болады. Бір кезде Хазірет:

–  Балам, гуле, гуле, – депті дейді Әлсейіттің әңгімесін еске 
түсіріп отырған Әріп пен Ұмсындық, Момын Мұхамеджановтар. 
Бұл «ән сал, күйге бас» дегені. Құдайберген дереу домбыраны 
қолына алып, ән салып гулете жөнеледі. Діни халық өлеңдерін, 
ислам дінін, пайғамбарды мадақтап, өсіріп айтқан болар. 
Хазіреттің намаздыгері де қаза болыпты. Үстем – тап, бай-
федолдар, мұсылман дінін уағыздаушылар, көркемөнерге, 
ақындық туындыларға, жаратылыс заңына қанша қарсы болып, 
жақтамаса да, нағыз шын, бұқара халықтың көркемөнерден өздері 
де безіп кете алмаған. Ғимадиден Хазірет те соның бірі. Әуелде 
Құдайбергенге өлең айтқыза алмаған Хазірет, енді әрең 
қойдырыпты.

– Бұл балаңа ақындық өнер қонайын деп тұр ғой, әзірше 
оқушыға тастап кет, – дейді Хазірет Әлсейітке. «Ақындық адамның 
жандүниесіне байланысты құбылыс. Оған құмартып жығыла 
берілсе, ол арман еткені ұзақ орындалмаса, ол адамды ауыр руха-
ни ауруға салады, түс көргіш, түсінен шошынып оянғыш болады. 
Оған қалыпта жоқ ерсі мінездер де пайда болады. Кейде есінен 
танғандай қылықтар да көрсетеді. Ұйқылы – ояу, өң мен түс ара-
сында ол өлең айтып, ән салып жүреді. Оның есінен жатса да, 
тұрса да ақын болу кетпейді» – деп жазған еді («Ақындар», 76 бет) 
атақты сыншының бірі Есмағанбет Ысмайылов. Хазірет «әптиекті» 
оқытып көреді де, тез мүдірмей оқыған соң құран, нақу оқып 
жатқандармен қосып оқытады. Зерек Құдайберген Хазіреттің 
ұсынған кітаптарын сыдыртып оқып шығып отырады. Басқа 
шәкірттердей қиналмайды, ауырламайды, көп сөзін түсінбейтін не 
шала түсінетін кітаптар болса да оны басқалардай қажытпайды, 
жалықтырмайды.

– Бірақ медреседе оқып жүрген Құдайберген діни-ислам 
оқуынан гөрі өлең айтып, шырқап ән салуға әуес, ынтық болады. 
Қолына домбыра түссе, тәтті күй салып, домбыраны лепіртіп боз-
датады. Діни оқуға көңілі жар бермейді.

–  Құдайбергеннің ақындық өте әуес, ынтызар, беріле бейім-
дел генін бақылап жүрген Хазірет бір күні оны жанына шақырып 
алады да:

– Сен, осымен оқуыңды бүгін түгел тәмамдайсың, құран, 
оқуды жақсы білесің, мантықпен таныссың, енді домбыраңды 
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қолға алып, ақындық жолға аттан, кәсібің, ырызығыңды Алла 
ақындықтан берген екен, – деп батасын береді. Дұға оқиды.

Діни ұстазының мұндай абайлағыштығына Құдайберген өле-
өлгенше мәңгі бақи риза болып кеткен сияқты. Біріншіден, 
ақындық өнерін мадақтап мақтан ете жырлағанда, үнемі ұстазым 
«Ғимадиден дұға берген деп» оның ақындығын пір тұтып отыра-
ды.Екіншіден арада жиырма бес жыл уақыт өткеннен кейін, 1924 
жылы Ертіс ауданының №16 ауылына келіп (қазіргі Краснокутск 
ауданы, Чкалов атындағы совхоз) шілдехана үстінен шығады. 
Дүниеге жаңа келген жас нәрестеге ұстазымдай ғалым болсын де-
ген ниетпен Қимадиден деп ат қойып кетеді.

Құдайбергеннің бата тілегі қабыл болып, өсе келе Қимадиден 
Нығманов Құдайбергендей ақындық жолға түсіп, облыстық, 
республикалық ақындар айтысына қатысып, көптеген қиссаларды 
да жатқа айтып жүрді. Үшіншіден, Құдайберген тек Кереку уезінің 
Қызылағаш болысындағы емес, Көкшетау, Семей, Омбы, Ақмола 
өлкелеріндегі өз заманында болған кексе ақындарға да (бір 
Қызылағаш болысының өзінде Естай, Тентек, Қанжығалы 
Жұмабай, Мұса, Мүшән), Қойсары Жұмабай (Омбы), жас талап-
кер Иса) т.б ақындарға да әсер етіп, ұстаз аға, көш басшы ақын 
болған. Халық арасына даңқы жайылған. Бала кезімде мен Ертіс 
өңірінен шыққан Құдайберген, Сақау ақын, Бұқар, Көтеш, Иса, 
Естай өлең-жырларын әр дәрежеде естіп-білгенімді, әртүрлі 
қабылдағанымды бүгін байқап жүрмін деп Мұзафар Әлімбаев 
«өлеңге келер жолына» әсер еткен ақындардың ең алдымен 
Құдайберген ақынды атапты. (Көңіл күнделігінен», 11 бет).

Құдайбергеннің өлең шығаруға машықтануы, әдеттенуі өте 
кішкентай бала күнінен басталған. Ақынның тәрбиесін көрген 
қарындасы Ұмсындықтың айтуынша, Құдайбергеннің әкесі 
Әлсейіт момын, кедей шаруа болса, інісі Бөлпейіс еті тірі сауда 
кәсібімен кеткен еді. Құдайбергенді көбінесе, Бөлпейістің әйелі 
Шәменжан жастайынан баскөз болып бағып өсірген. Шәменжан 
қозы қораға барып, қозы-лақтарды жамырата жүрсе, Құдайберген 
әр қозы-лаққа өлең шығарады екен. Бір күні тұқыл көк лаққа 
бәрінен көп өлең шығарыпты. Өлеңінің соңында шешесі 
Шәменжанның еліктей секіргіш, қояндай қарғығыш, құлындай 
ойнақшыл Тұқыл көк лақты маған бер деп өлеңмен сұрайды. 
Шәменжан бала сөзін елең қылмайды. «Тұқыл көк лақты ала қой» 
деген сөз аузынан шықпайды. Бөлпейіс сапарынан оралғанда, бұл 
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қызық оқиғаны Шәменжан сағынып келген күйеуіне жырдай етіп 
жеткізеді. Сол кезде Құдайберген 12-13 жастағы бала екен.

Бөлпейіс:
–  Ондай өнер көрсеткен балаға лақ беру көп емес еді ғой, 

сараңдық жасағансың, – деп Тұқыл көк лақты Құдайбергенге 
сыйға тартқан екен. Қарындасы Ұмсындық:

–  Әттең, сол өлеңді жаттап алмаппын. Кейінгі кезде молда 
ағатайым «Тұқыл көк лақ ақындығыма алған тұңғыш сыйым, 
ақындығым иығыма жапқан шапанымдай, мінгізген атымдай бол-
ды» деп бала кезінде шығарған өлеңін үнемі еске түсіріп отыра-
тын, өкініш қып айтады. Қазақ совет энциклопедиясында Құдай-
берген 11-12 жасынан «бала ақын» атанған деген мәлімет шүбәсіз 
анық.

Құдайберген Әлсейітовтің атын халық арасына тез жайған 
ақындармен айтысы еді. Ал, ел арасына көп тараған Хадиша 
қызбен және Үкілі Ыбыраймен айтыстары ғана. Бұл тамаша 
айтыс тарды Кереку өңірінің көп жерінде өлеңқұмарлар жатқа 
білген, ойын-жиындарда жатқа айтқан. Жатқа білетіндер әлі де 
бар. Соның ең көп жаттағандарының бірі Құдайбергеннің 
өлеңдерін, айтыстарын, ұлы желдірмелерін түгел жатқа білген 
Мұқаш Қазенов деген азамат (77 жасында 1980 жылы дүние 
салған). Ол өзі де әнші, Құдайбергенге арнап өлең шығарған, әрі 
ділмәр-шешен, әрі ақын екен.

Бір зор өкініш, біз бұл азаматпен көзі тірісінде оның тамаша 
өнерінен бейхабар болғандықтан кездесіп, жүздесе алмай қалдық.

Құдайбергеннің Иса ақынмен айтысы шын мәнінде болмаған. 
Бердалы Жылқыбаевтың үйінде өнер құмар азаматтар екі ақынды 
айтыстыруға мұрындық болып, ұйымдастырғысы келген. Бірақ 
екеуі де «біз бір елдің ағалы-інілі ауылдас ақындарымыз, 
сондықтан екеуіміздің айтысқанымыз халықтың әдет-ғұрпына 
оғаш, басқа елге, бөтен руларға сөлекет, ерсі іс көрінеді», – деп 
айтыстан екеуі де бас тартқан. Екі ақын да айтысуға шешінбесе 
де, көпшіліктің ыңғайын сезген топшыл дүлдүл Құдайберген 
Исаның айтысқа келген ниетін білмек болып, сөз бастапты.

Бұл ұзақ өлең екен, салыстыру қажет болып, ел аузында 
жүрген  вариантын ұсынбай отырмыз, баспаға түскен нұсқасы мы-
надай:

Сұрасаң өз атым Құдайберген,
Халқыма айтқан сөзің ұнай берген.
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Жынданып өлең буып жатқанымда,
Ұстазым Ғимадиден дұға берген.

Баласын орта жүздің араладым,
Үш жүзге даңқым жетіп тарағанмын.
Бойында үлкен Қара ой Қадиша қыз,
Айтысып оны жеңіп жол алғанмын.

Омбыда Сүйінбаймен салысқанмын,
Көкшетауда талайменен жарысқанмын.
Қызылжар, Көкшетауды сайран қылып,
Атбасар, Омбы барып көп қыстадым.

Жас ақын, жаңа талап ақын Иса,
Қолыңа домбыраңды сен де ұстадың.
Ағаңменен айтысуға дәме қылсаң,
Берейін кезек саған, мен бастадым, – дейді.

Иса өзі ұстаз тұтқан Құдайбергенді «шарқ ұрып көп ел, көп 
жақсылармен таныс болған көкірегің кең бәйтерексің» деп 
мадақтайды, одан өзінің ақындық тәжірибесі тапшы, айтысуға әлі 
жас екенін мойындайды. Бірақ, Құдайбергеннің Жылқыбай 
өліміне келмегенін, өліктің «шоқ кезінде» мезгілінде көңіл айта 
алмағанын егде ақынның бетіне салық қылып салады. Торқалы 
тойда, топырақты өлімде бас көрсете алмау – зор мін саналатын 
салт әдет –ғұрыпты Құдайбергеннің алдына осып, нәзік жерден 
тоқтатады, Жылқыбайдың көп балалары, көп аға-іні туыстары ал-
дында ұялтады. Жылқыбай отау көтерген ұлдың өзі жетеу екен: 
Бердалы, Мерғалым, Қабылшәріп, Молдабай т.б.

Иса былай дейді:
Құдеке, қолың жетті көп сұңқарға,
Шарқ ұрып таныс болдың жақсыларға.
Көңілі өскен, көкірегі кең, биік жансың,
Сөйлесер сізбен менің күшім бар ма?

Иесі осы үйдің ер Жылқыбай,
Бүркіттің шыңға шыққан қыранындай.
Елі үшін азап шегіп ауыр жолда,
Құтқарған қиындықтан ерді талай.

Құдеке-ау, менменсініп келдің қатаң,
Болмай-ақ қойсын аят, құран, батаң.
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Өлеңмен айтар көңіл көп болды ма?
Бір адым шықпас па еді ардақты атың.

Бұл топта оның талай баласы бар,
Жанашыр жақын аға, інісі бар.
Шанаға жорға беріп сыйға берген,
Шаңырағы Жылқыбайдың осы болар.

Қанаты еліміздің шын қайырылды,
Бір жылда бір сұңқардан ел айырылды.
Қайғырып Қызылағаш жалпақ елі,
Ой мен қыр тегіс келіп бата қылды.

Жеңдім деп алыс жерде әлде кімді,
Құр кердің мақтанменен көкірегіңді.
Ұялып Сіз үшін зорға отырдым,
Сүйегім намыстанып жаман сынды – дейді.

***

Иса мен Құдайбергеннің Бердалы Жылқыбаев үйінде кездес-
кенде екеуара айтқан амандасу, егде ақын мен жас ақынның әзіл-
қалжыңы ретінде қақтығыстары айтысқа дерек болып ел арасына 
тарап кеткен.

Ақиқаты Құдайберген де, оның шәкірті Иса да жорғалаудан 
басқа шабыс, желіс білмейтін тайпалған тума жорғадай бала 
шағынан амандасуды, сөйлеуді, қалжыңдасуды өлеңмен айтуды 
машық етіп әдеттеніп кеткен ақындар. Мұның өзі Құдайберген 
мен Исаның «баяғы кәрі, қазақ өнерінің арнайы топырағынан келе 
жатқан асыл бұйымдай мол ақындықтың иегері» екенін 
айқындайды. Асыра айту емес, соңғы ғасырда Қазақстан 
топырағында әлемге әйгілі Әміредей әнші болмаса, табанда суы-
рып салма, жүлде бермес, тапқыр импровизатор Құдайберген мен 
Исадай ақын некен-саяқ. Бұл пікірді бүкіл ақындар қауымы, 
әдебиеттану ғылымының зерттеушісі, ғалымдары да, бүгінде 
шүбәсіз мойындап, әсіресе көпшілік қауым – бәрі де құптап отыр. 
Исаның Құдайбергенмен айтысына терең үңіліп, ғылыми болжау 
мен тамаша талдау бергеннің бірі Есмағамбет Ысмайылов және 
Манап Хасенов болды. Ол – «Иса Байзақовтың ақындығы мен 
стильдік ерекшелігі» атты монография. Бірақ, осы монографияда 
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да бір әттеген-ай «Бұл топта талай оның баласы бар» деген Иса 
сөзі «Талайыңның баласы бар» деп жансақ беріліп кеткен, (21 бет-
те) «Шанаға жорға жегіп сыйға берген» деген Иса шумағы 
Құдайберген ақынды тосқауылдап тоқтату үшін қандай өткір, нақ 
айтылған?! Ол кезде шана, арба – пәуеске жорғадан да қымбат 
сый, құны бәйге тұлпардай. Классикалық туындыларды жариялауға 
Ғылым академиясындағы әдеби-мәдени асыл мұраларымызды –
халықтық қазынамызды – алтын бағалы архивімізді қолына ұстап 
меңгеріп отырған кейбір ғалымдарымыз өте жауапсыздық көрсетіп 
жүргендерін оқырман көпшілік осындайдан кездесіп жүр. Осын-
дай реті келген кезде бір тамаша фактіні айтпай кетпеске болмай-
ды. Жылқыбайдың төртінші ұлы Жылқыбаев Қабылшәріп ел ба-
сына қасіретті күн туған, өмір мен өлім белдескен шақта, неміс 
фашистерімен Ұлы Отан соғысы басталғанда, Отан қорғау қорына 
15000 сом ақша-қаражатын беріп, қорғаныс министрі И. Сталин-
нен алғыс алған кісі. Ал, Қабылшәріптің ардақты жалғыз ұлы 1924 
жылы туған жас қыршын Қабылшәріпов Жалкен (Жәлеладден) 
Ұлы Отан соғысы қан майданында ерлікпен қаза тапты. Исаның 
өмірбаянын зерттеушілер, Ысмайылов Есмағамбеттен басқалары, 
зерттелмеген дүниелерді босқа ұсынып жүр. 

***

Ұмсындықтың айтуынша, 1926 жылы Құдайбергенді 
Қазақстанның астанасына – Орынбор жаңа құрылып жатқан, 
қазақтың театрына шақырады. Ол кезде астана әлі Орынборда, 
Қызылордаға көшпеген кезі.

Құдайберген бұл шақыруды қуана қарсы алып, Қазақстанның 
астанасына баруға өте құштарланады. 

Ол шақта Құдайбергеннің екі шешесі бар еді: бірі – өз шешесі 
Қалайы, екіншісі менің шешем Бөлпейістің кемпірі Күлімжан. 
Әлсейіт те, Бөлпейіс те дүние салған кез еді. Бөлпейістен Уақбай 
деген екі-үш жасар ұл қалған. Екі үйдің бас көтерері, қамқоршысы 
жалғыз Құдайберген еді. Бір күні, шақыруды алған соң 
Құдайберген:

–  Аналарым, не айтасыздар, мен екеуіңді тастап Орынборға 
кеткелі отырмын, – дейді. Сапарға қамданамын.

Екі шешесі де қарт екен, өз шешесі және Әлсейіттің жеңгедей 
алған әмеңгері Күлімжан да қария, жастары жетпістен асып кет-
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кен. Қалайы да, Күлімжан да баласының бұл тілегіне екі көздерін 
бұлап, жылап-еңіреп қарсы болады.

–  Сен өз бетіңмен өнер-өлең қуып кетесің, мына төрінен көрі 
жуық бізді, ана сәби Уақбайды кімге тастап қалдырасың? – деп 
екеуі зар жылайды. 

Шарасын табу үшін Құдайберген екі анасына астанаға 
жүретін қызықты сапарын домбырасының көңілді сазына салып, 
өлеңмен суреттеп жыр ететін. Адамның жаны, тәні ләззат табатын 
келешек өнер жолын, ақындық бақыт сапарын жадырата 
суреттейтін.

– Менің алдымда аға, артымда іні жоқ, не ұрпақ жоқ, мені 
аясаңдаршы, ақындық дәрежем көтеріліп, бағым артар, сендер 
бұл сапарды маған қиыңдар, рұқсат етіңдер! – деп жалынатын. 
Қалайы әжем мен күлімжан апам  екі көзін бұлап еңіреп отырып 
алатын. Екі ана құлақ аспаған соң, домбырасын жанына лақтырып 
жіберіп, екі қолын басына қойып, жатып алып, ауыр күрсінетін.

Екі панасыз қария аналарының тілегін орындаймын деп сәби 
Уақбайды жеткіземін деп, соның келешегін ойлап, өнер сапары-
нан Құдайберген қалып қойды.

Шіркін, сол кезде Қазақстан астанасының шақыруы бойынша 
Орынборға барған болса, бүкіл Қазақстанға, алды Одаққа әйгілі 
совет ақыны болып шығушы еді. Бұл бақытты жалғыз туысыма үй 
жағдайы тұсаулап – шідерлеп бұйыртпады, – деп қарт ана 
Ұмсындық өкініш айтқанда, еріні кемсеңдеп көзіне жас алды.

– Бұл бақыт Құдайберген ағатайымның шәкірті Аллаға 
шүкіршілік, Иса Байзақовқа бұйырды. Шіркін, оның да көп өлеңі 
бар еді – ау, – деп үндемей қалды. 

Дегенмен, ұлы желдірменің екінші дүлдүлі, Құдайбергендей 
аса ақпа-төкпе теңдесі жоқ ақынның шәкірті Иса Байзақовтың аса 
дарынды творчествосы бүкіл Қазақстанға, қазақ даласына, бүгінгі 
телевизор хабарларындай жарқын суреттеп, нөсер жырмен наси-
хатталды, уағыздалды.

Сол 1924 жылы туған Уақбай ер жетіп, 1941 жылы Отан 
соғысына аттанады. Уақбай да домбырашы, әнші еді. Ұлы 
желдірме де сонымен бірге қолтықтасып бірге өскен жан қимас 
досындай Отан соғысына аттанды. Уақбай атты әскер армиясында 
болды. Ауыр жараланып, госпитальға түстім деген «үш бұрыш» 
хаты да келді. Отан соғысы майдандарында Уақбай ерлікпен қаза 
тапты, елге оралмады, – деп Ұмсындық інісі Уақбайды да есіне 
түсірді. Ана сөзінен 1924-1925 жылы туғандардың статистика 
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бойынша үш-ақ проценті Отан соғысынан оралды деген ақиқат 
Уақбайдың қыршындардың ерекше ерлігін көрсетеді.

***

«Молда ағатайымның мені алтын ордасынан, қасиетті 
шаңырағымнан тұрмысқа ұзатуы да естен кетпес уақиға еді. Әкем 
Бөлпейіс мені жас, тіпті сәби кезімде, Кеңес үкіметі келмей  
тұрғанда Қабылхалық Бейсенұлы дегенге атастырып қойған екен. 
Бұл берген жері Ақбетей, атақты Оспан бидің ауылы екен. Кеңес 
үкіметі орнаған кезде, қызыл отау соты құрылды. Қызыл отау соты 
атастырған жерге барғысы келмеген қыздарды, қалың малға саты-
лып, сүймегеніне еріксіз барған келіншектерді кеңсеге шақырып, 
сүйдім деген жігіттерімен отастырып жіберетін. Ол кезде елді 
көбіне, Қызыл мұғалімдер билейтін, одан соң белсенді коммунист 
азаматтар еді. Ағатайым өсиеті бойынша мені атастырған жерге 
беруді қалайды екен. Бір күні ағатайым ауылнай көрші ауылдағы 
бес-алты мұғалімді, коммунист белсенділерді қосып. Қонаққа 
шақырды. Сауықты өлеңмен өзі бастайды. Сөз арасында:

– Мына қарындасым Ұмсындық шақыруымен контордан 
жібермей, өз үйімнен тойлап ұзатқым келеді, менен басқа панасы 
жоқ, жетім бала еді. Бұл ісім Кеңес заңына томпақ болмай ма? 
Мынау танымайтын елде танымаған біреу Ұмсындықты конторға 
шақыртса... мүмкін теңі емес, сырын білмес кездейсоқ адамға 
беріп жібермеске шарам жоқ,-деп өтініп сұрайды. Өзі шеше алмай 
жүрген жұмбақ ойын дұрыс шешуді ұсыныс қып ақыл-кеңес 
тілейді. Ол кезде Сепкрай ауылында едік. Мен пісіп отырған  
17-дегі қызбын. Айттырып қойған күйеуімді көрген емеспін, ол 
елге келсе, аға-жеңгелерім үйіне келіп, ойын-сауық жасап кетіп 
жүреді. Ондай сауыққа мені жібермейді. Бозбала маған 
жолықпайды, мені ойынға алдыру, жүздесу әдет-ғұрыпқа жатпай-
ды, – деп ескі салт-сананың оң жақтағы қыз, бойжеткен қыз үшін 
қаталдығын аңғартып өтті.

Ал, ақын ағамды жақсы білетін достас, сыйлас мұғалімдер- 
бәрі де оның сөзін бір адамдай құптап қарсы алды.

– Сіз емес, Ұмсындықты өзіміз жаңаша тойлап ұзатамыз. 
Күйеу балаға хабар беріңіз. Советтік жаңа салтпен тойлап беруге 
біз дайынбыз,-деді бәрі. Құдайбергеннің тілек сөзін мақұлдады, 
қарсы алды. Ағатайым өте қуанды. Жүз жылдық күйеу, мың 
жылдық құдасына хабар берді. Дәл осы күні Күлімжан шешем 
«қызыма пәуеске арба мінгізіп жіберем» деп ырым шығарып, 
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Құдайберген ағайымды еріксіз Омбының Шарлақ деген бұрнағы 
кәрі жәрмеңке қаласына пәуеске іздеуге жібереді. Шарлақтан 
пәуеске таба алмаған Құдайберген Купин қаласына жөнеледі. Бұл 
кезде хабар бойынша күйеу, құдалар келіп қалды. Қарсы алар үй 
иесі үйде жоқ. Елдің, көрші ауылдың мұғалімдері күйеу, құдалар 
келгенін естіп, семьяларымен жиналды. Думан үстінде ағайым да 
сыйға алған пәуескесін тіркеп келіп қалды. Той-думан, ауылдың 
алты аузын мұғалімдер болмай ағатайымның өзіне айтқызады. 
Советтік қыз ұзату тойында айтқан бұл тамаша өлеңі де сақталмай, 
мұра болып қалмады. Сөйтіп Құдайберген мені той-тойлап, 
мектептегі совет мұғалімдерінің шәкірттерді үйретіп жүрген жаңа 
өлең, жаңа әндерімен думандатып ұзатты. Мен ол кезде барған 
жерімнің қай ел екенін білмейтін едім. Ешқайсысы, тіпті күйеуімді 
де қасиетті босағаны аттап өткенше танымайтын едім. Әйтеуір 
Қасымқажылар, Шомаққажылар ауылы дегенін шымылдық ішінен 
еміс-еміс естіп жүретінмін. Осы күні ойласам, бұлар қазіргі Ертіс 
ауданының Иса Байзақов атындағы және «Кайманачиха» 
совхоздарының ертеден мекен еткен ауылдары екен. Семьялық 
өмірім қысқа болды. Күйеуім қайтыс болған соң ағатайым 
Құдайберген әмеңгерлік заңға жол бермей көшіріп алды».

***

Құдайберген ақынның кіші қызы Дәметкеннің он перзенттің 
ардақты ана екенін ілгеріде айттық. Құдайберген ақынның қызы 
Дәметкен, он жиені, тіпті қайын атаның есігінен дегендей күйеу 
баласы Жұматай Уақбаев – бәрі де домбыра тартып, шырқап ән 
салады. Бірі мен бірі өнер салыстырғандай балалары – Нұрғали, 
Аяужан, Имантай, Зәмзәгүл, Аманкелді, сатушы Гүлжайнат, трак-
торшы Ботабай, сауыншы болып Чкалов совхозында істейтін 
Бақыт пен Гүлшелердің ұлы желдірмені домбыраға қосып, 
бұлбұлша сайрағандарына таң-тамаша қаласың. Кімде болса 
таңдайын қағып таңданады.

– Әкем де көп балалы болған екен. Үлкен ұлы Ақан. Әкем 
Ақан серімен дидарлас болған. Бірнеше кездескен кемеңгер өнер 
иесінің әсем әнін, тәтті күйін, сазды өлеңін естіген. Оның ақындық, 
әншілік, композиторлық өнеріне тәнті болған әкем, балам Ақандай 
болса екен деп армандаған. Тұңғыш перзентіне атақты серінің 
атын қойған. Балалары тұрмаған, өмірге келген бір баласын 
Теміржан деп атапты. Темірдей берік болсын дегені болар. 
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Сәруардан кейін туған мені Дәметкен деп атауында да және өзі 
өлер алдында туған қарындасы Батиханға бергізуінде де үлкен 
сыр бар. Әкем дүниеден өтер алдында шешем Мәликеге:

– Менің қазамнан кейін әрі менен айрылған перзенті жоқ 
жалғыз туысым Батиха ақыл есінен ауысып, ала қайғымен таусы-
лып, зақым дертке ұшырауы мүмкін. Сен осы Дәметкенді Батихаға 
бер, бауырына салсын, қайғы-күйігін бассын, – депті.

Батиха бүкіл тіршілігінде перзент көрмеген, жас иіске зар 
болған. 1888 жылы туған. 1964 жылы 28 наурызда 76 жасында 
дүние салды, сүйегі Қоржынкөлге қойылған. Қырық бес жыл өмір 
тіршілігін ағасымен бірге өткізген Батиха Құдайберген ақынның 
көптеген өлеңін жатқа білген. Әттең өлеңді қағазға жазып қалды-
руды әдет машық етпеген соң, бар асыл қазына артында қалмай, 
қабырына өзімен бірге кеткен.

Әкем 49 жасында 1933 жылы Батиха апамның айтуы бойын-
ша (қарындасы Ұмсындық та осы датаны айтады) оразаны он 
екінші ашатын күні дүние салды. Железинка ауданына көрші 
Омбы облысының Барлық ауданындағы Жұматай атты қазақ 
ауылының зиратына жерленіпті.

Батиха апам маған әкемнің өлеңдерін кербез сұлу әнмен ай-
тып отыратын. Есімде қалғандары:

Үш күндік не болады жамбас жеген,
Шын асыл уағдадан танбас деген.
Надандар жақсы қадірін білсін қайдан?
Қыл шықпай ит боғынан қалмас деген.

Әкемнің желдірме, толғауларының бірі былай айтылушы еді:
Ал десем мен бір жүйрік қамалмаған,
Сассам сөз бала емеспін таба алмаған.
Аршын төс, алма мойын жиналыпсыз,
Лайық қандай өлең айтсам саған.

Жапанда жалғыз қурай пана болмас,
Наданға үгіттеумен сана қонбас.
Адамға ақыл -қорған, білім жолдас,
Білімсіз жолдасқа ерсең, жолың болмас...

Әкемнің домбырасы өзінің өсиеті бойынша Батихаға берілген 
екен. Домбыраны апам көп жыл ұстады. Ол кейде шерлі – мұңлы 
күйге, кейде шапқыған шабытты, асқақ лебізді, жігерлі желдірмеге 
салып, безілдетіп шертіп отырушы еді. Дүние саларынан аз-ақ 
жыл бұрын Әлі жездеміздің туған жиені Ақылбек деген кісіге 
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қайта-қайта сұрап, қолқалаған соң береді. Бибігүл қызым 
ауырғанда, түнде шошынып, сарнап жылап ұйқы көрмеген соң, 
сол домбыраны іздеп, тауып, ақыры қолға аман түсірдім, – деп 
заңғар биік әнші-импровизатордың артында қалған асыл мұра, 
көк сырмен сырланған бүктемелі домбыраны көрсетті.

Дәметкен бұл жолыққан алғашқы сапарымызда бізге жары-
тып әкесі жөнінде дерек бере алмады.

***

Қазақ халқының «ақын» деген құрметті атауына ертеде жа-
нын суырып салатын импровизаторлар ғана кірген. Импровиза-
торлардың яки, ақындықтың майданы – екі ақын бетпе-бет кезде-
скен айтыс. Ал, салдық-серілік өнердің биік шыңы. «Сал – серілер 
әлсіз өлең айтпаған. Бұлардың ақындық дәстүріне әншілік шешуші 
орын алады» (Е. Ысмайылов «Ақындар», 56 бет.). 

Құдайбергенде ақындығына қоса серілік те, салдық та қасиет 
болған, оның үстіне жүлде бермес айтыс дүлдүлі көркем өнерде 
тума әртіс, ат ойнынын көрсеткен цирк әртісі, әрі композитор. 
Оның ақындығын, серілігін таныған тек Кереку, Семей, Көкшетау, 
Ақмола, Қызылжар, Омбы, Новосібір өңірі ғана емес, бүкіл Арқа 
бойы, әсіресе, Жетісу, Атырау өңірі.

1919 жылдары Ертіс өңіріне алғашқы Қызыл Армия келген 
кезде және 1926 жылдар кәрі Ертістің Керекулік өңіріне Совет 
үкіметі орнағанда, жаңа заман таңы атқанда, Құдайберген 
шақыртумен Павлодарға талай келіп, уездік жиындарда бостан-
дықты жырлап, өлең айтқан. Бұл ұзақ жыр, толғау «Жанды 
шамның шырағы» деген атпен бүкіл уезге тарап кеткен. Халық 
аузында жатталып қалған.

Қазақ әдебиетінтану ғылымының белді тұлғасы академик 
Мұхамеджан Қаратаев «Сәкеннен бұрын озық желілі шығармада 
алып жырлаған Иса Байзақов болатын. Ол «Ұлы құрылыс» атты 
поэмасында эфикалық баяндау сарынымен Кеңес елінің, оның 
ішінде қазақ халқының Октябрь қарсаңында, «Октябрь тұсында 
және одан кейінгі Кеңес дәуірінде өткен жолдарына өзінше шолу 
жасай келіп, Лениннің және Ленин идеясының жеңімпаз ролін 
көрсетуге тырысқан» («Шеберлік шыңына», 163 жыл, 54 бет). 
Әлсейітов Құдайберген де 1919-1920-шы жылдары қазақ 
халқының Октябрь қарсаңында, Октябрь тұсында және одан 
кейінгі жылдарына толғау жасап, жыр шығарған ақын. Ол толғауды 
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әркімнен жазып алдық. Көбіне толғау-жыр желісі бірдей келеді. 
Бұрын баспасөзде жарияланбағандықтан, біз Әріп Қағанаев, 
Қанапия Баймағанбетов, Момын Мұхамеджановтардан жазып 
алған бұл өлең-жырды қысқартып жариялап отырмыз. Жеке 
сөздерді ауыстырып айтқаны болмаса, олардың бәрінде де мәтіні, 
варианттары бірдей.

Қазақ әндері мен күйлерін көп жылдар бойы терең зерттеп, 
ғылыми талдау жасаған, артына өшпес мұра «Замана бұлбұлдары» 
атты энциклопедиялық мұра қалдырған академик Ахмет Жұбанов 
Құдайберген Әлсейітов хақында көрегендікпен, тапқырлықпен 
ақынның әншілік, ақындық, орындаушылық, тума әртістік өнерін 
әділ бағалап, ғылыми байсалды ақыл-ойын айтып кеткен.

«Ақындық пен әншіліктің басын қосқан, кезінде думанның 
гүлі болған адамның бірі Құдайберген Әлсейітов. Ол Павлодар 
облысы, Ертіс ауданында 1884 жылы туған. Аз уақыт Новосібір 
облысы, Татарка ауданында Каимидин молданың (дұрысы 
Ғимадиден хазірет – Х.А) Қараобадағы медресесінде оқиды. 
Сабақты өлеңге жеңдірудің арқасында медреседен шығады.

Баласы Әлсейіттің Құдайберген,
Халыққа айтқан сөзім ұнай берген.
Әкесі баласына қой десе де,
Көңілім бұл өлеңге құлай берген, – деген шумағы бұған 

дәлел бола алады. Әкесінің өлеңді қой дегенін Құдайберген 
елемейді. Ақмола, Көкшетау, Семей, Омбы, Новосібір облыста-
рын домбырасын арқалап, аралап кетеді. Жасы жиырмаға келген-
де Құдайберген атағы шыққан әнші болады. Ол Көкшетауда 
Қарауыл Қадиша қызбен айтысады. Үкілі Ыбыраймен кездеседі. 
Аты ерте шыққаны да өлеңде бар.

Атандым Құдайберген бала жастан,
Өнерпаз он бесімде болдым асқан.
Өлеңнің жалқұйрығын мықтап байлап,
Ұстадым аяғынан құтқармастан – дейді бір сөзінде. 

Өзінің өлең айтқанында жүз құбылатынын суреттейді. Ал 
Құдайбергеннің бірнеше әні Қазақ ССР Ғылым академиясының 
Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында бар. 
Онда кейін Исаның желдірмесі болып аталып кеткен желдірме 
бар. Құдайберген әлгі әндерді сол әнмен айтады екен. Оны көрген 
адамдармен сөйлесе алмадық. Бірақ Исаның өзі Құдайберген 
жөнінде біраз әңгіме айтқан...
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Құдайберген:
Өлеңді айта аламын арқам қызбай,
Даусым сұңқылдайды қоңыр қаздай.
Алыстан айғай шықса жөнелемін,
Бәйгеден күнде келген Алшаң боздай.

Өлеңім өзен судың аяғындай,
Байлардың суға айдаған саяғындай.
Өлеңді көптен бері айтпаған соң,
Келмейді дауыс шіркін баяғыдай.

Өлеңім өзен судың тасқынындай,
Тоқыған шебер қыздың бас құрындай.
Наданға тиіп кетсе, шағып қалар,
Баяғы Қоржынкөлдің қасқырындай, – деп әсерлей 

суреттейді. Құдайбергеннің біз айтып отырған әндерінің бәрінде 
де осы өлеңнің екпініндей күш-жігер, күнгей лирика, өткір дыбы-
стар бар. Шынында да ол әншілігімен қатар үлкен артист. 
(Көргендер Құдайберген домбыраны екі аяқтың башпайларымен 
де тартады екен деседі. – Х.А.). 

Қазақстанда профессионалды өнердің басы жаңа ғана көрініп 
келе жатқан кезде, 1933 жылы ол қайтыс болды. Құдайберген 
әндерінің өте қызық, көңілді, советтік музыка құрылысында 
кірпіш болып қалануға дайын тұр. (Ахмет Жұбанов, «Замана 
бұлбұлдары», 1963 ж., 396-398-бб).

Біздің Құдайбергенді көзімен көрген, өлеңін, ақындармен ай-
тысын естіген, әндерін, желдірмелерін жатқа айтатын қарияларды 
Павлодар, Омбы өңірінің көптеген түкпірінен тауып, пікір 
алыстық.

– Па, шіркін, әнші еді-ау, Сарыарқаны жаңғыртып ән салғанда, 
кешкі самалда үні алты қырдың астындағы ауылдарға естілуші 
еді-ау. Халық шақырылмай лек-лек жиналушы еді-ау, деген 
сөздерді екінің бірінен естіп, әншілігін зор бағалағандардың куәсі 
болдық. Олардың аттарын атап, қағаз бетіне түсірсе жүздеген 
тізім болар еді.

Екібастұз қаласының тұрғыны 85 жастағы Кәрібай Аябаев:
– Мен Құдайбергенге атқосшы болып көптеген ауылдарды, 

көп қалаларды араладым. Шіркін, ақынмен өткен күндерім 
ұмытылмас күндер еді. Омбы, купин, Новосібір, Кузнецк, Бара-
барлар арасында бірнеше айлап бірге болдым. Неше күн, неше түн 
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өлең айтса да, бір айтқан өлеңін екінші айтпайтын, тыңдаушысы 
оның аузынан тек жаңа өлең естігендей болатын:

Домбыра екі шекті әпкел бері,
Мен едім төрт уездің кемеңгері.
Қызыл тіл шамаң барда жел әрі-бері,
Сен едің төрт сөзінің дәрігері.

Ат, емес, атан емес сұрағаны,
Маңдайды әзер болса шығар тері.
Домбыра екі шекті қолға алайын,
Несіне білген сөзден қорғанайын.
Алдына сөйлер аға кез келгенде,
Тасындай диірменнің жорғалайын, – деп сөз саптап, 

тұлпардай аға жөнелетін. Түйдек-түйдек өлең, жыр, бәйіттер, 
қиссалар, аталы сөздер, аңыз-әңгімелерге құрылған өлеңдер 
қайдан шығып жатқанына халық керемет таңқалатын. Өзім де жас 
кезімде домбыра шертіп, өлең айтуды машықтадым. 
Құдайбергенмен талай ауыл, қалаларды аралап жүргенде ырым 
қылып Құдайбергеннің қасиетті домбырасын жастап ұйықтаған 
күнім де болды. Қалай ырымдасам да, маған Құдайбергеннің 
ақындық құдіреті қонбады. Осы күнде Құдайбергенді ойлап, 
зарығып жыласам, қасиетті сабазым түсіме кіретін болып жүр, – 
деп қария кемсеңдеді. Біраз өксігін басқан соң:

– Әлдеқашан дүлдүл ақынның мұрасын жинау керек еді. Енді 
өткен, өлген өмірді қалай жандандырады,-деп ұрысып алды. Бұл 
сөзі маған да маңдайға соққан сойылдай ауыр тиді. Заңды өкпе –
наз. Бұл көптің тілегі.

– Қайран, Құдайберген мен Иса ақындарым-ай! Алдымда 
сөнбес шырақ жанған маздап. Солардың дабылдары қалай тозбақ? 
Қаншама мақтасаң да тұғыр көкті, шын жүйрік, бауырым, бәйгеде 
озбақ, – деп екі дүлдүл ақынның өлеңдерін кезек-кезек домбыраға 
салып құштарлана жырлады Қайдар Жақыпов деген қария (73 жас-
та, Омбы облысы).

Құдайбергеннің ақындық, композиторлық, тума артистік 
әншілік өнері өзімен бірге кеткен жоқ. Оның ауыз толтырып айтар 
шәкірттері болды. Өзінің көзі тірісіндегі шәкірттері арғысы Иса, 
бергісі кешегі арамызда жүрген Қимадиден Нығманов, бүгінгісі 
қаулап өсіп келе жатқан ондаған жас талаптар.

Әнші, композитор. Тума артист, айтыстың дүлдүл ақыны 
мәңгі халық есінде қалдыру үшін Павлодар облысының Ертіс, Же-
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лезинка, Краснокутск, Качирдың аудан орталықтарында және 
Павлодарда ақын атында көшелер аталуы дұрыс шешімін табуы 
керек. Ақынның зиратына мемориалдық тас қойылуы да жөн. 
Ақынның өзі көп аралаған, әсіресе, Семей, Қызылжар, Қарағанды, 
Көкшетау, Ақмола қалаларында да ақын атымен көшелер аталса 
нұр үстіне нұр болар еді.

«Қазақтың халық музыка мәдениетіне айтарлықтай еңбек 
сіңірген, творчестволық орындаушылық істеріне үлкен үлес қосып 
кеткен адамдарымыз бар. Олар жөнінде дара тараулар жазуға 
тұрар еді. Ондай адамдар жөнінде үндемей қалуға біздің арамыз 
бармады. Көркем өнерге үлес қосқан сол адамдардың бірі – 
Әлсейітов Құдайберген (Ахмет Жұбанов).

Құдайберген Әлсейітовтың творчествосы, идеологиясы 
қарама-қарсы екі заманды – қаймағы бұзылмаған таза қазақы за-
манды және күні кешегі кеңестік «жаңа» заманды алып жатыр. 
Оның советтік заманға дейінгі негізгі творчествосы – айтыстар.

Ал, Кеңес өкіметі тұсында да арқалы ақын жыр ауылынан 
жырақ кеткен жоқ. Сол заман үнін өз жырына арқау етті. Біршама 
құнды дүниелері бүгінге жетіп отыр. Әрине, Құдайберген де, оның 
шәкірті Иса да өз өлең-жырларында «бостандықты», «жаңа за-
манды», «Ұлы Лениннің сара жолдарын» насихаттап, халық ара-
сына таратты. Мұндай үндеу екі ақынның өлеңдерінде де молы-
нан ұшырасады. Қазіргі заман тұрғысынан қарағанда ол біртүрлі 
тосындау көрінетіні де сөзсіз. Баз біреулер бүгінде сол кезең 
ақындарына кінә тағыпта жүр. Бұл біздің ойымызша тым сыңаржақ 
пікір. Одақ ыдырады, әр ел өз тәуелсіздігін алды деп кешегі Кеңес 
дәуірінде бастан өткерген кезеңге ту сыртымызды бергеніміз еш 
қисынға келмейді. Ол да бір бүтін тарихи кезең. Ал осы тарихи 
кезеңді айналып өтіп, өткенге көз жүгірту мүмкін емес. Оны мүлде 
жоққа шығару ақылға сыймайды. Қай уақытта да ақынның жыры 
өзі өмір сүрген заманмен үндес келеді. Құдайберген де өзі жүрген 
ортаны, қоғамды өлеңге қосты. Сол арқылы халқына қызмет 
көрсетті. Соңында аз да болса ізі қалды. Келер ұрпақтың өткен 
тарихты дұрыс ұғынып, пайымдауы үшін де Құдайберген ақынның 
бірнеше өлеңдерін осы жинаққа қаз-қалпында енгізуді жөн көрдік.  
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АҚЫН ТУРАЛЫ...

Үш жүзде ақындық, орындаушылық, асқақ рухани өнері 
жайылған айтыс өнерінің ақиығы Әлсейіттің Құдайбергені 
болған. Құдайберген теңдесі жоқ тума төкпе ақын-импровизатор. 
Төкпе ақын өзін дін сенімнен алып ұғым жоғын айтып:

Баласы Әлсейіттің Құдайберген,
Халқыма айтқан сөзім ұнай берген.
Жынданып өлең буып жатқанымда,
Ұстазым Ғимадиден дұға берген.

Осы бір жол өлеңі үшін кеңес дәуірінде ол «діншіл», «бай-
шыл» ақын аталған. Суырып салма, төкпе, импровизатор ақындар 
қазақ елінде көп болған. Бұл елде екінің бірі ақын. Бұл әлемдік 
ақиқатты әрі қазақ, әрі неміс (тегі неміс) жазушысы, нағыз 
демократ-қайраткер Герольд Бельгер: – Алла тағала адамдарды 
жаратқанда, қазақты тума ақын ғып жұрттан ерекше жаратыпты, – 
дейді. Академик Радлов, әлемге әйгілі музыка зерттеушісі 
Затаевичте: «Қазақ елі өлең, ән-жырға шүпілдеп толып тұр» де-
ген болатын. Менің сүйікті ғалым ұстаздарымның бірі Есекең 
(Есмағамбет Смайылов):

Айтыс – жиын топ ақынның сынға түсер майданы. Шын 
жүйрік ақын бабына келген жүйрік ат сияқты. Той-думанды көрсе, 
көтеріліп, дәуірлеп, өрлеп кетеді, зор шабытпен жырлайды.

Профессор М. Әуезов: Шапшаң айтқыш, суырып салма 
ақынды «Қынаптан қылыш суырғандай жылт еткіш өткір өнер 
иесі» – дейді. Айтысқа шеберлік – жалпы ақындық өнерінің, тіпті 
барлық әдебиет өнерінің ерекше бір биік сатысы («Ақындар», 
23 бет.).

Құдайберген Әлсейітов – әдебиет өнерінің ең биік саласы, 
ақындық айтыс өнерінің ақиығы, теңдесі жоқ төкпе ақын Иса 
Байзақовтың пір тұтқан ұстазы, әрі пір тұтқан ақыны, әрі керемет 
орындаушы.

Ақындар айтысын, айтыс ақындарының мұраларын зерттеген 
еңбектерде, әсіресе Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Есмағамбет 
Смайлов («Ақындар») бұл ақындық өнер (айтыс) жан-жақты 
талданған. Сүйтсе де, арнасы тарылып, өрісі әлсіреп, 
қолдаушылары азайып бара жатқан ақындар айтысының бар 
кереметі ғылыми түрде анықталған жоқ.
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Ал бүгінгі айтыс ақындарының халық сүйген туындылары 
мен шығармашылық жай-күйі  жанашыр зерттеушілерін тосуда. 
Суырып салма ақын да - үлкен шығармашылық адамы. Оның өнер 
саласындағы қоршаған төңірегін табиғи байланыста жалғастыра 
алып, өрісін, шығармашылық лабораториясын білу – әр өнерпаздың 
мектебін ашу деген сөз. Айтыс ақын тұлғасын тану – оның өнер 
ортасын, өнер ұясын тану, нәр алған өнер бұлағын табу. Ақиық 
ақын халқымен 2004 жылы тағы қауышты. Арада 10 жыл өтіп 
отыр.  Халықтың ұлттық кемеңгері, мақтанышы, жауынгерлік 
ерлігі – туған жерін ел-жұртын ата жауынан аман сақтап қорғап 
қалғаны. Ал халық мәдениетінің кәмелетке келгенің айқын 
белгісі – бабалардың рухани мұрасын әдеби туындыларын сары 
алтындай сақтап қалуы, жоғалтпауы болса керек. Тәуелсіздік 
ғасырдың бірінші күнінен бастап (1991. ІХ) ТМД –нің әр мемлекеті 
атамұра қазына байлықтарын жинай бастады.

Атамұраны рухани төл мұраларымызды зерттеу, көзі жоғалға-
нын тірілту, ұмыт қалғанын жаңғырту дәстүрге айналды.

Арқада бүкіл үш жүзге ақындық, әншілік, асқан орындаушылық 
діни-рухани өнері жайылған, айтыс өнерінің ақиығы Әлсейітов 
Құдайберген болған. Атақты үкілі Ыбыраймен айтысқанда «бала 
ақын» Құдайберген үй ішіндегілерге өлеңді айтып-айтып, домбы-
расын құдіретті де құйқылжытып желдірте шертіп-шертіп, қасына 
қойғанда, сырттан дүлдүл ақынның асқақ үнін естіген қолында 
домбырасы бар үкілі Ыбырай өлеңдете кіреді.

Есіктен кіріп келдім басып қадам,
Он үште сөз сөйлетті қақтағалам.
Ассалаумағалейкум, үлкен аға,
Қызығың құтты болсын, тақсыр бабам.

Бұл уақиға Көкшетау қаласында болған. Үкілі Ыбырайдың 
«үлкен аға» дегені Көкшетаулық бай (ата-жөні көрсетілмеген). 
Бұл үйге атығайлық әйгілі Қожахмет отыз кісімен құда түсіп келіп 
отыр. Құдалыққа бала ақын Құдайбергенді ала барыпты. Үкілі 
Ыбырай 50-де екен, ал Құдайберген 20 жаста болар.

.... Құдайберген мен Исадай ақын некен-саяқ. Бұл пікірді 
бүкіл ақындар қауымы, әдебиеттану ғылымының зерттеушісі, 
ғалымдары да шүбәсіз мойындап, әсіресе көпшілік қауым – бәрі 
де құптап отыр және  Саққұлақ бидей жеке дара демократ шешен 
би некен-саяқ. Сабекең: 

Қанша жүйрік болса да,
Бәйгеге қоспа жалғызды.
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Қанша шешен болса да,
Дауға салма малсызды, – дейді.

Өз атам Мұхамет софы аса зерделі тума шебер, ағаштан түйін 
түйген Ұрпағымен шебер:

Қанша жуан болса да,
Жалғыз ағаш үй болмас.
Қанша шешен болса да,
Жалғыз жігіт би болмас, – дейтін. Қай уақытта да 

ақынның жыры өзі өмір сүрген заманмен үндес келеді. Құдайберген 
де өзі жүрген ортаны, қоғамды өлеңге қосты. Сол арқылы халқына 
адал қызмет көрсетті. Соңында аз да болса ізі қалды.

Ақиық ақынның қайта оралуы 1996 жылы өзі өлгеннен кейін 
63 жылдан соң осыдан сегіз жыл бұрын Железинка селосында 
өтті. Железинка, Ертіс, Ақтоғай (Краснокутск), Екібастұз, Баянау-
ыл, Лебяжі, Май аудандарынан жан-жақтан келген қонақтарды, 
ақындарды, жұртшылықты мәдениет үйі  алдында қызыл лента  
керілген, ақ жамылғы түсірілді.

Той бастаушы сахнада құдды Құдайберген ақын болып, 
ақынның бүкпелі домбырасын қолына алып, Құдайбергеннің 
«Желдірмесін» тұлпардай ағып қарсы алды.

Президиумда Құдайберген ақынның қызы Дәметкен, 
Әлсейітов Құдайбергенді зерттеуші ақсақал Ханафия Асқаров, 
Омбының Шарлақ ауданы «Жұматай» ауылынан келген ақын 
туыс тары, қоғам өкілдері жайғасты.

Облыс зиялылары жиналған салтанатты жиналысқа мәслихат 
хатшысы Ермек Нығманұлы қысқаша сөзбен ашты.

1966 жылы әсіресе 1993-1994 жылдары Ханафия Асқаровтың 
«Қызыл ту», «Сарыарқа самалы» газеттеріне, «Қазақ әдебиеті» 
газетінде импровизатор Әлсейітов Құдайберген жөнінде:

1. «Айтыс өнерінің ақыны»
2. «Желдірменің» тұңғыш ақыны кім?
3. «Үкілі Ыбырай мен бала ақын Құдайбергеннің айтысы». 

Тексті газеттерге жарияланған араб жазуынан көшірілген еді.
4. «Импровизатор Құдайбергеннің бүктеме домбырасы». Сал-

танатты жиналыста Железинка ауданы әкімі А.Д. Оразақов баян-
дама жасады. Құдайберген ақынның мүсінші мүсінін (скульптор) 
Көкен Темірғалиев ақын туралы көптеген бетпе-бет ескерткіштерін 
сипаттаған портреттен алып жасады. Ақын портреті Құдайберген 
сұңғақ бойлы, аққұба, ашық жүзді, мойыны ерекше ұзын, қаз мой-
ынды, кең жазық маңдайлы, аса сымбатты адам болған. Нағыз 
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ақынға тән аңқылдаған ақкөңіл, мінезі бар қуаныш пен әрі 
жақсылыққа құлшынған жан болған. Иса ақын періштедей пір 
тұтқан ақын.

Осы портрет бойынша дипломды мүсінші Көкен Темірғалиев 
жасаған құлпытас железинка мәдениет үйінің алдында орнаты-
лып, сол салтанатты жиналыс күні ашылды.

Жиналған жұртшылық бір ауыздан осындай зор бастамаға әрі 
басшы, әрі демеуші болған Железинка ауданының әкіміне, Павло-
дар облыстық мәдениет басқармасына (М.М. Әбдірахманов), 
мүсіншілер Көкен Темірғалиев, Жасыбай Қабылдиновтерге, 
«Сарыарқа самалы» газетінің редакторы Әлқожа Мұқамеджановқа, 
бірнеше мақалалардың авторы Ханафия Асқаровқа, Құдайберген 
ақын шығармашылығы жөнінде және себепкер болған азаматтар 
Мүбәрак Жаманбалинов, «Қазақ тілі» облыстық қоғамына 
(төрағасы С.Қ. Шектібайға), Бұқар жырау мұражайына 
(А. Бәделханов) алғыстарын шын көңілден айтты.

(Төлеубек Қоңыр «Сарыарқа самалы» газеті тілшісі № 132. 
19. ІХ-1996 жыл).

Бүкіл Сарыарқа айтыс өнерінің ақыны үш жүзге әйгілі 
Әлсейітов Құдайбергенді тойлап жатқан-ды осыдан отыз жыл 
бұрын (1966).

Елімізде, жалпы Одақ ССР оның елу жылдық Ұлы мерекесіне 
(1917 ХІ) жаппай дайындық науқаны қолға алынды. Өлгеніміз 
тірілді, өшкеніміз жанды. «Репрессия» сөзі жиркеніш ұғым болып 
қалыптасты.

Дәл осы егемендік ғасыры туған 1990 жылдан бұрын 1980 
жылы импровизатор Әлсейітов Құдайберген туралы материалым-
ды «Қызыл ту» газетіне бастыра алмай, Алматыға сапар шектім. 
Редактор Шерхан Мұртаза:

–  Құдайберген діни байлық, рушылдықты құныға жырлаған 
төкпе ақын болса да газетке бұл еңбекті жариялау қара басыңа 
әлек әкелгенің, – деді.

Сәті түсіп, жазушы Ғабит Мүсірепов қарсы алды. Материал-
ды импровизатор Әлсейітов Құдайберген туралы болғансын бо-
лар сабырмен оқып шығып, бірден Шерханға телефон соқты: 
маған Ғабең сөзі де ерсі болды:

–  Әй сүттер, ана менің мақаламды қайтарсаң да, мына ауыл 
ұстазының мақаласына орын бер. Келешекте бәрің де мұндай та-
рихи деректі туындыларды ерекше зер салып қарау керек, – деді. 
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Шерағаң тастай қатып принципті мінезін көрсетпей, қайта мате-
риалды толық жариялауға көмектесті.

Толғағы жеткен бұл ниет – тілегіміздің тобықтай түйіні:
Бірінші, айтыс өнерінің ақиығы Құдайберген Әлсейітовтың 

120 жылдық мүшелдей тойы облыс, тіпті Республика көлемінде 
арнайы аталып өтсе.

Екінші, салтанатты жиналыс тек ақындар айтысымен бүгінгі 
экономика, әлеуметтік өмірдің айнасы болып жұртшылық үмітін 
жыр етсе.

Үшінші, ақындар айтысы. «Өнер алды – қызыл тіл» атанған 
баба мұрамыз дәріптеген ана тілімізді, бай әдебиетімізді, әлем 
таныған көркем өнерімізді насихаттап, болашағымыз-жастарды 
адамгершілікке, отаншылдыққа, ибалы ғұрыптарымызға тәрбие-
лесе, асыл мұра, сауаттылыққа баулыса.

ҚҰДАЙБЕРГЕН АҚЫННЫҢ 
ЗИРАТЫНДА

Құдайберген ақынның зиратында 
Өлсе, өлер табиғат, адам өлмес, 

Бірақ ол ойнап-күліп, қайта келмес. 
Мені мен менікінің айырылғанын, 

Өлді деп ат қойыпты өңшең білмес. 
АБАЙ

Атағы үш жүзге, әсіресе Орта жүзге кеңінен тараған айтыс 
өнерінің ақиығы Құдайберген Әлсейітов жөнінде нақты білетіндер 
–көзі көргендер өзі туып өскен, кіндігін кескен, айдын шалқар 
Қара Ертістің көз жасындай мөлдір суымен кірін жуған Кереку 
уезінде де Омбы мен Новосибирь облысының қазақтары арасын-
да көп-ақ.

Ақын Кереку уезінің Қызылағаш болысы 5 ауылда (Ертіс ау-
даны, облыстық тәжірибе станциясы) балалық шағын өткізген. 
Есейе келе Павлодар облысының Железинка ауданы (Озерный со-
вхозында), Качиры ауданының Трофимовка совхозында Жаңа-
құрылыс деген жерде, Новосибирь облысының Чани, Баған аудан-
дарын мекен еткен. Соңғы мекені Черлак ауданының (Омбы 
облысы) Жұматай ауылында өтеді. Омбы облысын мекендейтін 
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қазақ елдерінің басым көпшілігі Қыпшақтар болады. Олар тоқсан 
баулы Қыпшақ атанатын Сағал, Мадияр, Бұлтың, Қосқұлақ, 
Құлатай, Алқұлы, Жолоба, Құлан, Қыпшақ және тағы басқа 
аталарға тарап кетеді. Атақты шежіреші, әрі ақын Қызылағашта 
Қоңқыш ақынмен айтысқан, шығыс әдебиетін жақсы білетін 
Әбдіғалым Есмағамбетов қазақта «Қытай көп пе, қыпшақ көп 
пе?» деген сұрау мәтел бар деп бастап қыпшақтар туралы бір 
томдық қолжазба жазып қалдырған. Ол еңбегін Отан соғысы 
ардагері Нарнай Исинге арнап, эпиграф жазып сыйлаған. Бұл ал-
тын қазына біздің қолымызда, ең қымбат тарихи жазба 
ескерткіштей сақталуда. Әбдіғалым қазақ халқының өткен ұзақ 
жылғы тарихына тоқталып, атақты жазушы Ілияс Есенберлиндей, 
хандық, аға сұлтандық, би, төрелік, Россия патшалығының 
отаршылдық кезеңіндегі чиновниктік, жандаралдық дәуірін си-
паттап, атақты батыр, шешен, дана данышпандарына тоқталып, 
өзінің тамаша афоризмдерін келтіре отыра, ғұламалық әңгіме 
қозғайды.

Сонымен, Омбы Қыпшақтарының ең үлкен қазақ ауылы Чер-
лак ауданындағы Жұматай ауылы болған.

Құдайберген Черлак ауданын, Жұматай ауылын көп жылдар 
мекендейді. Ел аралап, айлап-жылдап, ұзақ мезгіл жүріп келген 
кездері де болған.

Міне, біз тамыз айының басында 1986 жылы нағыз жаздың 
жайлауы, биенің байлауында, Павлодардың солтүстігі Омбының 
оңтүстігіндегі алқаптар бар жасыл жапырағын, жидек-қарақатын, 
миуасын жомарттықпен алдыңа жайып салып, гүлдей жайнап 
пісіп тұрғанда, Черлакқа келіп, ақын Құдайберген әншілік-
ақындық өнерімен сайран еткен өлкені араладық. Біз мінген жеңіл 
машинада бес адам болды.

Уәш Сағитов – Ұлы Отан соғысы ардагері, соғыс капитаны, 
101 жеке атқыштар бирагадасының батальон командирі, Жұматай 
ауылындағы тұңғыш құрылған колхоздың алғашқы төрағасы, 
соғыстан кейін совхоздар құрылғанда осы елде бөлімше 
меңгерушісі болған, еңбек ардагері, зейнеткер.

Оразбай Әбдешов – соғыс ардагері, Омбы қазпедучилищесінің 
түлегі, Жұматай ауылының бұрынғы мұғалімі, жетіжылдық мек-
теп директоры, «Красный Октябрь» колхозының бұрынғы 
төрағасы. Оның бәйбішесі Күлмәш пен немересі Абай. Уәш 
ақсақал мен Оразбай Құдайберген ақынмен бірге бірнеше жыл 
қоныстас, дәмдес, пікірлес болған адамдар.
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Ақын зиратына бет алдық. Зират Жұматай ауылынан 4-5 
шақырым жерде болып шықты. «Жұматай ауылы» ескі Жұматай 
және жаңа Жұматай болып екіге бөлінеді екен. Ескі Жұматай ауы-
лы – 100 үйден үлкен ауыл, қалың қара ағаштарды жағалай қоршай 
өскен кең қопа жазықпен ұштасқан. Соның іргесінен бастап жаңа 
Жұматай ұзындығы екі шақырымдай төрт қатар ұзын көше ретімен 
(орыс деревняларындай) орналасқан. Құрылыс колхоз кезінде 
салынған. Жаңа Жұматай ауылының ортасында үлкен клуб, 
мәдениет үйі, әуелі жетіжылдық кейін сегізжылдық қазақ мектеп 
үйі, екі үлкен магазин, кинозал, кітапхана үйі болған. Колхоз 
басқармасының ауыл кеңестік кеңселері болыпты.

Жұматай да бүкіл Омбы облысын мекендеген қазақ 
ауылдарының жыл сайын сабан той, бәйге, балуандар күресі 
өткізіліп тұрған. Атақты Қажымұқан Мұңайтпасов пен әйгілі 
Мәшһүр Жүсіп, ақын Құдайберген Әлсейітов ондай той-думанның 
гүлі болатын. Сондықтан Жұматайдағы той-думанға тек Омбы 
обылысынан ғана емес, Кереку өңірінен де бәйге тұлпарларын, 
шабандозын, жауырыны жерге тимеген балуандарын әкеледі екен. 
«Жұматай ауылы» той-думан жәрмеңкесінің ордасындай болған. 
Уәш пен Оразбай қариялар Жұматай ауылының аңызын, аңызды 
тарихында кезек-кезек әңгімелеп келеді.

– Ескі Жұматай осыдан 150 жыл бұрын қазақтар мекендеген 
қала болыпты, – дейді Уәш пен Оразбай жарыса сөйлеп. Бірақ 
Ертіс өзені жағасынан қашықтау болғандықтан құдықтары 
құнарсыз, қазса өте терең, көбінен су шығара алмай, су көзіне 
жете алмай көп уақыт әлек болыпты. Осы өлкенің әр жерін қазып, 
тұщы су шығара алмаған. Бұл сулы тұщы, құнарлы жер тауып 
құдық қазу бір айға созылған дейді екеуі бірінің сөзін бірі бекіте 
сөйлеп.

Бір күні Жұматай бір шоқ қалың ағаштың бауырынан биік 
төбедей болып жатқан құмырсқа илеуін көреді. Құмарсқа илеуі 
суы тұщы, жер астындағы мол судың белгісі. Жұматай сол илеуді 
қаздырады. Бірнеше өткір күрекпен қарулы жігіттер құдық қазуға 
кіріседі. Құдық шахтаға түскендей тереңдеген кезде, қазушылар 
су көзіне жетіп қалады. Су бұрқ жарылған жанар таудай атылады. 
Құдық қазушы суға тұншыға жаздайды, оны арқанмен тез тартып 
алып, ілезде сыртқа шығарады. Құдық қазушыны артынан қуған 
тігінен шапшыған су тасқыны ә дегенше терең құдықты толтырып 
шүпілдетіп құдықтың сыртқы шетіне өрлеп шығады. Сонда 
Жұматай:
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–  Бұл құдықтың суы малыңа да, жаныңа да мәңгі жетеді. 
Сарқылмайтын су көзі ашылды. Береке суда болады. Екеуі де ел 
ырысы, қоныс құты, – деген екен. Бұл құдық – «Қара құдық» ата-
нып кетіпті. Жазғы қаңырақта, шөлде 500 жылқыны суарып 
шыққанда «Қара құдық» бір ортаймайды, үнемі бір деңгейде 
қалады екен. Ал, жауын күндерінде «Қара құдық» шүпілдеп суы 
ернеуінен асып, төгіліп, сайға құйып жатады екен.

Уәш пен Оразбайдың айтуынша  жаңа «Жұматайдың» келе-
шек өмірін ұзартушылар аз болды. Жаңа жүйе колхоздарды 
шоғырландыру кезінде, еңбек адамдарын совхоз орталығына 
көшіріп, жаңа «Жұматай» қонысын иесіз қалдырды. Нағыз еңбек 
қаһармандары Жұматай ауылы колхозшыларының қажырлы 
еңбегімен қырық жылдай маңдай терді аянбай төгіп салған жаңа 
қалашық күлталқаны шығып, адыра қалды. Мектеп, мәдениет 
үйлері, кітапхана, колхоз басқарамысының, ауыл кеңестің 
кеңселері, дүкендер, ферма қоймалары, мал қора құрылыстары 
түгел бұзылып, совхоз орталығына көшірілді. Колхозшылардың 
салған үйлері біртіндеп қирап бітті.

Бір кезде ел ырысы, береке көзі, байлық қайнары болған 
«Қара құдық» та таспен толтырылып, бітеліп қалған еді. Кейіннен 
малшылар қауымы қайта көзін ашып, 4 метр ескі қиманы ауысты-
рып, жаңадан қима қойды. Су көзін қайта ашыпты.

***

Ақын зиратына бет алдық. «Жұматай» ауылынан 4-5 шақырым 
жерде ашық алаңда айналасы ну орман Жұматай зираты көрінеді. 
Ауыл да, қоныс та, тіпті зират та аты аңызға айналған Жұматай 
атымен аталып кетіпті.

Ақын зиратына жақындаған сайын менің ойыма аруақты 
дүлдүл ақынның өмірі жанды сурет болып сызылғандай. Міне, 
көп зират бірден көрінді. Тірі ақынды кездестіретіндей өзіммен 
өзім қобалжып, тіпті рухына сәлем беруге дайын отырғандаймын. 
Жеңіл машина үлкен зираттың оңтүстігінен айналып жүріп, дәл 
шығысына тоқтады. Бұл тұста Уәштің биыл дүние салған 
бәйбішесіне зират екен. Жұматай зираты ұшы-қиыры жоқ ұзын, 
кең алқапты алып жатыр. Зираттың айналасында көк жапырағын 
жайнатып оншақты көктерек өсіп тұр. «Бұрын бес-ақ терек өсуші 
еді» дейді Уәш пен Орекең. Олар жастай салынған бет ағаштардан 
бүрленіп, өсіп шыққан. Әр қабір басына арнайы еккен гүлдей сұлу 
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көктерек бой түзеп, аспанға өрлей өрбіп кеткен. Біз таудай көсіліп 
жатқан төбенің үстінен қатар жатқан төбешікке қарап тұрмыз. Ол 
суырып салма ұлы ақын Құдайберген зираты. Маған сол төбенің 
өзі биік таудай болып көрінді. Омбыдай Сібір өлкесінен қазақтың 
алып өлкесі мұнарланып көрініп тұрғандай. Алып ақынның зира-
ты да бейне сиқырлы әсерімен мұсылманды өзіне тартады екен. 
Биік төбеден ылдиға түстік. Зиратқа қазір молдалық ғибадаты бар 
Оразбай Әбдешов аят оқыды. Ақын қабірі Жұматай зиратының 
солтүстігінде жеке – дара тұр. Зират 1934 жылы ақынның жылын-
да бүкіл Омбы қазақтарының қатысуымен шикі кірпіштен кісі 
бойы биік жасалған екен, бір кереметі екі қабырғасы оңы солға 
қарай, солы оңға қарай құлапты, бірақ қабырғалар қабірді баспаған. 
Қабір бетін жауып кетпеген. «Жақсының аты өлмейді, ғалымның 
хаты өлмейді» дейді халық даналары. Ертіс өңірінен аты кең 
тараған ақын Құдайбергеннің есімі де мәңгілік өшпек емес. Соның 
бір айқын айғағы ретінде Павлодар жұртшылығы облыстық 
мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен суырыпсалма ақын 
Құдайберген Әлсейітовтыің Омбы облысы «Жұматай» ауылы зи-
ратында ескерткіш тақта, ал Железинка ауданы орталығында 
ескерткіш орнатылды.
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ИСАНЫҢ ҮШІНШІ ЖЕЛДІРМЕСІ 
 КІМНЕН АЛЫНҒАН?

ҚР мәдениет қайраткері  
Калиәқпар Әміржанов 

1997 жылы емханада жатқанбыз. Марқұм, атақты композитор 
Нұрғиса Тілендиевпен ақындар, әншілер жайында әңгімелестік. 
Бірде Иса Байзақов жөнінде әңгіме болғанда Нұрекең:

– Менің естуімше, Исаның ұстазы Құдайберген Әлсейітов де-
ген болыпты, ол кісі қай жердікі, қандай адам, өнері қандай 
болғанын білмеймін. Жөнді мағлұматым жоқ, – деді. Мен:

– Құдайберген ақынды көрдім, әнін де естігенім бар, – деп 
едім, Нұрекең:

– Ойбай-ау, тым болмаса ондай ақын жөнінде біреуге айтып, 
әлде өзің бір парақ қағазға жазып кетпейсің бе... – деп кеңес бер-
гендей болды.

Ал енді, шынында да мен Қазақстанда 1949 жылдан бері 
мәдениет, кәсіподақ салаларында қызмет істеп жүріп, Құдайберген 
атын кітап, журнал, газет беттерінен кездестірмедім.

Омбы облысының Шарлақ ауданындағы біздің отбасымыз 
тұратын Қаратомар деген ауылға атақты палуан Қажымұқан келіп 
қонақтап кетіп жүретін. Бір күні Қажымұқан қасына Құдайберген 
ақынды ертіп келеді деген лақап тарады. Қажымұқанның түсетін 
жері – менің әкемнің үлкен ағасы (үлкен үй) Аманжолдың үйі. Бұл 
хабарды естіген ауылдағылар барын салып дайындалды. Қажекең 
жалғыз жүрмейді, кешке қарай сабылып қонақтар келіп түсті. 
Амандық сұрап, ол уақытта жаннан бұрын малдан бастайды:

– Мал-жан аман ба? – деп. Кейін шай ішіліп біткен кезде 
көрші-қолаң жинала бастады. Қажекең:

– Құдайберген, мына туысқандар мені әр уақытта көріп, біліп 
жүр, сен болсаң, бұл жаққа сағындырып келесің. Сенің лебізіңді 
естуге келіп отыр, – дегеннен кейін, алдымен домбырасын баяу-
лап тартып, шектерімен бірге домбырасының бет тақтайын үсік 
саусағымен тың-тыңдатып (ырғаққа келді-ау деймін) айтатын 
әндерін аса асықпай бастады. Кештің басында айтқан әуелгі әндері 
есімде қалыпты. Үлкендердің айтуы бойынша әр кеште қалдырмай 
айтатын әннің бірі:
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Баласы Әлсейіттің Құдайберген,
Жасынан өлең айтып ұдай берген.
Әкесі баласына қой десе де,
Халқына айтқан сөзі ұнай берген, – деп әрі қарай қыза-

қыза әні де, домбырасы да, өзі де шарасынан шығып кететін, 
дейтұғын. Менің көргенім де ол кісінің түрі ақ сары, арықша, 
бойы биік сияқты болатын. Үстіне киген ақкөйлек, жеңсіз, басын-
да қара тақия, төбесіндегі шашағы жұлқынып, әннің нақышына 
қарай бас ты. Отырғандар:

– Уа, деген-ай! Па, шіркін! Бәрекелді! – деп демдеп жатты. 
– Бір қызып алғаннан кейін беті қып-қызыл болып, 

мойнындағы күретамырлары білеудей болғанын көрдік, – дейтін 
үлкендер. Кейбір әндері тақпақ ретінде, ал көбі созылып барып 
бір жоғары шалқып, бір төмен кетіп отырады. Әсіресе әннің 
қайырмасы кезінде ақырғы ноталарын (коданс) құбылжытып, 
қиқуға салып (закрученный коданс) аяқтайтын. Ол уақытта бала 
кезім. Әннің сөзін аса қабылдай алмаймын, қызығы – әншінің 
құбылжытып, ақыр аяғын созып айтатыны еді. Ол қазіргі біздің 
білетін Құдайбергеннің желдірмелері екен. Құдайберген ақынның 
осы мәнерінен Иса Байзақов үйреніп, бертін өз желдірмелерін 
туындатқанына күмән жоқ сияқты. Ендеше марқұм Нұрғисаның 
«Иса ақынның ұстазы Құдайберген болуы тиіс» дегеннің жаны 
бар.

Иса ақынның ұстазы Құдайберген болуы жағрапия жағынан 
да келеді. Құдайбергеннің туған жері – Кереку уезі, қызылағаш 
болысы (қазіргі Павлодар облысы, Ертіс ауданы). Бұрын –Батыс 
Сібір өлкесі (Западный сибирьский край). Иса ақындікі – Павло-
дар облысындағы Ертіс ауданының «Үлгілі» колхозы (бұрынғы 
5-ауыл). Айтылған аудан Ертіс бойында, Ресей мен Қазақстанның 
шекарасында.

Құдайберген ақынның көптің ішіндегі бардың-жоғы болып 
жүргенінде бірнеше себептер бар. Біріншісі, білім алған, тұрмыс 
кешкен жерлері – Шарлақ, Татарск, Шәни аудандары. Қазір Омбы, 
Новосібір облыстарына қарайды. Осы өңір бір кезде Қызылжар 
(Петропавловск) уезіне қазақ Автономиялы Республикасына 
қараған, бертін келе сол арада тұратын қазақтардан сұрамай-ақ 
шекараны мәскеуліктер өздері сызып, бөліп, Сибкрай, Киркрай 
деп бөлшектеді. Құдайберген ақынның тұрмыс кешкен, өсіп-өнген 
жерлері Ресейге кетіп қалды.
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Ахмет Жұбановтың «Замана бұлбұлдары» атты кітабында 
Құдайберген туралы жөнінде деректер болмағаннан кейін қысқаша 
ғана мағлұмат берілген. Осыдан болар, Қазақстан өнер зерттеу-
шілері аса көңіл бөлмеуі. Екіншісі, Құдайберген Кеңес жүйесінің 
идеологиясына келіспеді. Оның шет жағасын Мақпуза Байзақова 
«әкем Иса айтты» деп былай келтірген:

– Осы кездесуінде Иса Құдайбергенге дарынын босқа шашып 
жүргенін өлеңмен түсіндіріп, жаңа заман – Кеңес идеясын ұғып, 
соны жырлауға шақырады. Төкпе ақын сонда:

Өлеңді жатып та айтам, тұрып та айтам,
Қисаңдап бір жамбастап, жүріп те айтам.
Байлардың упряжкеге жеккен аттай,
Мойнымды кейін серпіп, бұрып та айтам, – деген 

өлеңінен-ақ ақын ерекшелігі айқын көрінеді» – деп жазды 
(М. Байзақова, «Өнердегі өмір», 31-32 беттер). Мақпузаның 
«ерекшелігі» деп отырғаны – Құдайберген ақын жаңа жүйені 
қабылдамады. Оның тіпті Омбы қаласында сол уақытта 
шоғырланған либералды ұлттық интеллигенция партиясының 
(Алаш партиясы) өкілдерінің ықпалы тиіп, солардың бағытымен 
жүруі де мүмкін.

Құдайбергеннің Исаға ұстаз болғанын белгілі жазушы Сәбит 
Мұқанов Иса ақынның 70 жылдығына орай 1971 жылы қазақтың 
академиялық драма театрында болған кеште былай еске алған:

– Үкілі Ыбырай Қызылжар қаласына келіп, әр үйлерде 
қонақтап жатты. Сол бір кеште отырғанымызда Керекуден Иса 
ақын келіпті, ол осы Қызылжардың аткомының төрағасының 
үйінде екен деп естідік. Бізге қызық керек, екі ақынды кездестіріп, 
айтысқанын жөн көрдік. Отырғандардың ішінде ең кішісі 
болғаннан кейін Исаны шақырып алып келетін мен болдым. Ол 
уақытта такси жоқ, бір арбакешті жалдап бардым. Келген шаруам-
ды айтқаннан кейін Иса, мен және Қызылжар қаласының бастығын 
алып, аткомның есік пен төрдей арғымағын жегіп, Ыбырай 
отырған үйге келе жатқанда Иса ақын: «мені кіммен кездестіргілерің 
кеп жүр?» деді. Мен шынымды айтып: «лебіздеріңізді естіп, 
айтыстырайық деген ойымыз бар еді» дедім. Сонда Иса ақын 
«Жоқ, мен Үкілі Ыбыраймен айтыспаймын, ол кісі былтырлар 
менің ұстазым Құдайберген ақынды жеңіп кеткен» деді. Кешіміз 
ойдағыдай, көңілді жақсы өтті. Бірақ Иса ақын өз өлеңдерін айт-
пады. Бір-екі жыл бұрын Ертіс бойына жеткен Ыбырайдың 
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«Гәкку» әнін желдірмеге айналдырып, жүз құбылтып, жарты 
сағатқа созып айтып берді. 

Құрманбек Жандарбеков былай дейді:
– Бірінші желдірмені құйқылжытып, қиқуға салып, өне 

бойыңды шымырлатып бітіргенде, бұл кімдікі деп сұрағанда, 
«Құдайбергендікі» дейтұғын. Екінші әндеткен желдірмесін «бұл 
менікі» дейтұғын.

Ал Құдайберген өзінің шәкіртін жоғары ұстапты. Бір 
жолыққанда Иса ақын есіктен кіре берген Құдайберген:

– Е-е, жас пері келгенде кәрі сайтан жолдан таяр, – деп дом-
бырасын сүйей салып, Исаны құшақ жая қарсы алыпты.

Сырттан бірін-бірі білсе де, бірінші кездесулері 1917-1918 
жж. болуы керек. Ол уақытта Құдайберген 30-ғы сақа жігіт, 
өмірден, өнерден алған тәжірибесі бар. Ал Иса болса 17-18-ге 
жаңа жеткен жас ақын. Осыны еске салсақ, Иса Құдайбергеннің 
желдірмелерін жас, албырт шағында естіді, соған ұқсас болғысы 
келді. Ол жас жігіттердің барлығында да бар мінез, әсіресе, өнер 
қуған азаматтардың ішінде Құдайбергеннің желдірмелерін әрі 
қарай үдетуі, мәнер қосуы шәкірттің дарынына ұстаздың дұрыс 
бағыт бергенін байқатады.

Онысын М. Байзақованың өзі де жоққа шығармайды.
– Бірін-бірі өте жақсы қадірлеген. Өз өмірін әңгіме еткенде: 

«Үшінші желдірменің сарыны Құдайбергеннен алынған» деп 
жасы үлкен ақын ағасын ұстаз тұтады. Ал орыс тілінде шыққан 
естелігінде: «В свое время была версия, что Иса считал Құдай-
бергена своим наставником. Именно, такое слово употребил и 
уважаемый Сапаргали Бегалин, записавший воспоминания отца: 
«...так закончил Иса в этот день свою диктовку о человеке, которо-
го считал он своим наставником. Но ведь в данном случае «на-
ставник» содержит оценку записчика – не более» дейді.

Менің ойымша, Сапекеңді жай ғана «записчик» деуге аузым 
бармайды. Ол кісі көпті көрген, Ертіс өңірінің зиялы азаматтары-
мен, оның ішінде өнер саңлақтары – Әміре, Естай, Исаның өзімен 
аралас-құралас болған адам. Сондықтан ол кісінің берген бағасы  – 
Құдайберген ақын Исаның ұстазы болғанына толық сенген жоқ. 
Ол Исаның ұстазынан озуы – заңды құбылыс.

Ал енді өлең буып жүрген кезі, «жындылығы» неден? Кіндік 
кесіп, кірін жуған, өскен жері қайда деген сұрақ туады. Әлсейіттің 
баласы екенін әр өлеңінде айтады, арғы руы – жолаба-қыпшақ, 
1884 жылы қазіргі Ертіс ауданы, Павлодар облысында туған. Ол 
кезде жоғарыда аталған жерлердің бәрі – Батыс-Сібір өлкесіне 
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(Омбыға) қараған. Омбы облысында Сібір қазақтары, Ертістің сол 
жағын «сырт», оң жағын «іш» дейді. Құдайбергеннің бала кезінде 
әкесі Әлсейіт қайыншылап «іш»-ке көшіп барады. Сол іште 
балалық шағы өткен, білім алған. Жармақкөл ауылындағы 
Ғимадиден хазіреттің медіресесінде оқыған. Ақын бала атанып 
жүрген Құдайбергенді оқытушыларының бірі ұнатпай, дүре 
соғады. Жанына таяқ батқан «ақын бала» оған ащы тілін тигізеді. 
Ал жәбірленген оқытушы оны елге «жынданды» деп жариялайды. 
Аяқ-қолы байланып, алдына келген от тілді ақын шәкіртін хазерт 
«жоқ, бұл есі ауысқандық емес, оған сөз қонайын деп жүр екен» 
деп батасын береді. Оған куә ретінде ел аузында қалған мына өлең 
жолдары еске түседі:

«Сұрасаң өз атымды Құдайберген,
Халқыма айтқан сөзім ұнай берген.
Жынданып өлең буып жатқанымды,
Ұстазым Ғимадиден дұға-ай берген» – деп шалқушы еді 

дейтін көргендер»
Халықтың есінде қалған аңыздарда Құдайберген 5-6 жасынан 

өнерге құмар болған, сол кезде өзі де өлең шығара бастаған. 
Ғимадиден хазіреттің медресесін бітіргеннен кейін бозбалалық 
мезгіл келеді.

Қадиша қызбен айтысып, оны жеңеді.

Құдайберген неге жаңа заман ақыны  
бола алмады?

1911 жылдары Омбы қаласына барып жүргенде циркте 
Қажымұқанмен кездеседі. Біреуі палуан, біреуі әнші, кімдер 
құмарланбайды. Қаланың өнер қуған тұрғындары, оқудағылары 
шүйіркелесіп, бір топ болып, сайран салып жүреді. Сол уақытта 
Омбыда оқуда жүрген Жұмат Шанин, Бекмұхамед Серкебаев, 
тағы басқалары әрине сол топтың арасында болды. Ж. Шаниннің 
1927 жылы Қызылордада ашылған қазақ тетарының бірінші бас 
режиссер болуы, Бекмұхамбеттің баласы Ермек алдына жан сал-
майтын әнші болуы сол топтың әсері ме деген ой келеді.

Омбыда 1917 жылдары Алаш партиясы құрылды. Бұл 
ұйымның серкелері Әлихан, Ахмет, Міржақыптар десек, олардың 
өнерлі серіктері Құдайберген ақын, Қажымұқан палуан, Төлеш 
әнші, тағы басқалары болғанын соғыстан кейінгі жылдары 
ақсақалдар айтып отыратын.
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Аралас-сырлас болып жүрген Қажымұқан, Ахмет Байтұрсы-
нов 1929 жылы ұсталып, Ахмет Архангельскіге жер аударылды, 
Қажекең Новосібір абақтысында отырады. Бұдан кейін Құдайбер-
ген ақын көп уақытын елде қарапайым халқының арасында 
өткізеді. Сонда шалықтап, шарлап, халықтың ықыласына бөленіп 
жүрген жерлері Ресейде Омбы, Новосібір облыстары болса, 
Қазақстанда Павлодар, Көкшетау, Қызылжар, Семей, Ақмола 
уезіне дейін атағы тараған.

1929-1932 жж. Голощекиннің колхоздастыруының арқасында 
Қазақстан жағында қырғын аштық болған кезде Сибкрайға 
қайыршылар қаптап кетті. Есіктің алдында мүсәпір адамдардың 
нан сұрап тұратынын өз көзімізбен көрдік. Аштық не істеткізбейді. 
Жаз шығысымен Қазақстан жағынан ішке барған қайыршылар 
сарышұнақ аулап, соның сорпасын ішетін. Соны естіген 
Құдайберген:

Айналайын, Совет-ай,
Жамау шалбар кигізген.
Сай-саланы шарлатып,
Сарышұнақ, тышқан жегізген, – деп сықақ-күлкі ретінде 

кеңес өкіметі саясатының салдарынан халықтың «ақтабан 
шұбырындыдан» да сорақы болғанын жырлайды.

КӘУКЕН АҒА КЕНЖЕТАЕВ БІЛЕТІН  

ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖЕЛДІРМЕСІ

Жас кезімізде ақсақалдардан естуші едік: «Суырып салма 
ақын бір айтқан сөзін қайталамайды, мағынасы бір болса да» 
дегенді. Жоғарыда келтірілген шумақтың көптеген басқа 
нұсқалары да бар.

Соның бірі:
Өлеңді жатып та айтам, тұрып та айтам,
Басымды шеткі аттай бұрып та айтам.
Есіктен төрге қарай еңбек салып,
Коренной ортаңғы аттай шұлғып та айтам.

Осы мақалада келтірілген ақынның өлең шумақтарымен 
танысқан оқушылар Құдайберген негізінде сатирик па деп ойлауы 
мүмкін. Әрине, жоқ. Біз лирикалық-драмалық өлеңдерін келтіре 
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алмадық. Құдайберген ақынның бір өлеңінің сөзі өне бойыңды 
шымырлатып жібергендей.

Ол былай болып келеді:
Бастан ми, ақыл естен аударарсың,
Шіркін көз, жан шығарда жаудырарсың.
Домбыраға аттай желген он саусағым,
Дал-дал боп қара жерде саудырарсың, – деп кейбір оты-

рысын осы әннің сөзімен бітіргенде, көп тыңдаушылардың 
жүректері лүпілдеп, көздеріне жас келіп, қол орамалдарынан 
қалталарынан шығарып, көз жасын сүртіп жататын үлкендер ай-
татын. Ақындыққа жас кезінен құмартқан, ақтық демі біткенше 
домбырасымен ажыраспай, халқына жырлаған өткір өлеңдері, 
тапқыр тақпақтары, әсерлі желдірмелері ел арасында әлі де болса 
сақталған.

Байырғы опера әншісі, халық әртісі, профессор Кәукен Кен-
жетаев:

– Құдайбергеннің бір желдірмесін Мұқан Төлебаев «Комму-
низм таңы» атты ораториясына өңдеп кіргізген, маған сен осыны 
орында деп берген, мен алмадым, себебі ол тенор дауыстыға 
лайық еді, – деп еді.

Құдайберген ақынның жұрағаттарын да көрдім. Соғыс 
бітісімен 1945-46 жж. мен Шарлақ ауданында райполминзагта 
қызмет істеп жүрген кезде Құлан ауылына барып жүрдім. Ол 
уақытта колхозшылар өкіметке салық төлейді – 40 кг ет, 3 кг жүн, 
100 жұмыртқа, 360 литр сүт. Уақытында оны төлемесе «недоим-
ка» дейді. Сол «недоимканы» бермеген семьяларды іздеп жүргенде 
бір үйде Құдайберген ақынның әйелі мен екі баласы тұратынын 
білдім. Есік алдында қарапайым әйел, 10-12 жас арасындағы екі 
ер бала, үлкеннің үстінде Германиядан әкелініп жатқан «трофей-
ный» шолақша пенжек. Қысқасы, олай кеттік, былай кеттік, 
Құдайберген ақынның ұрпақтары не болды, білмеймін.

Біздің жазып отырғанымыз, өнер зерттеушілердің, әдебиет 
және өнер институтында істейтін азаматтардың құлағына салу ғой.

Ахмет Жұбанов болмағанда Құрманғазы да Құдайберген 
сияқты тарихқа кірмей қалар ма еді. Бірі домбырашы – күйші, 
бірі – ақын – әнші. Екеуінің де өскен, өнген жерлері, бұрынғы 
қазақтың байтақ даласы болып келген Ресейде қалды. Екеуі де сол 
далада көзін жұмды, жерленді. Құдайберген 1935 жылы дүние 
салды, қабірі сол жоғарыда, бұрынғы «Красный Октябрь» колхо-
зы. Егер 1937 жылға дейін өмір сүргенде зұлматтың құрбаны бо-
латыны сөзсіз еді...



80

ЖЕЛМАЯДАЙ ЖҮЙТКІП,  
ЖЕЛДЕЙ ЕСІП...

Журналист Төлеубек ҚОҢЫР
Құдайберген Әлсейітовтың мүшел тойын атап өтуге әзірлік 

барысында Железинкадан Маты Бақтияровтың материалы жария-
ланды. Ол мені сонау 60-шы жылдары Железинка ауданында 
Кәзеннің Мұқаты деген ақсақалмен кездескеніме алып келді. Бұл 
кезде жұртшылық Құдайберген ақынның ашық айтуға бара 
бермейтін, тек, өз арасында ғана айтып, айтыстарын сөз ететін. 
Кәзеннің Мұқашы Михаиловка селосында Қайырбай Арынов де-
ген ұлының қолында тұрды. Қайырбай партком хатшысы болатын. 
Бір кезде әңгіме Құдайберген Әлсейітовке ойысқанда, Мұқа 
ақсақал арқасын диванға сүйеніп, дұрысталып отырды, жөткірініп 
алды да, сөз бастады: мен кезінде аты әлемге әйгілі палуан 
Қажымұқанмен бірге жүрдім, өзімде күрестен құралақан емес 
едім. Сонсоң, осы Құдайбергеннің қасында жүріп ел араладым, 
серілік құрдым.

–  Серілер жөнінде ел арасында теріс пікір бар: олар ел үстінен 
күн көреді, әңгүдік жұрт, ойыны – ойын, күлкісі – күлкі. Осы 
пікірге қосыласыз ба?

– Әй, бала, осы күні қалалардан елге әртістер шығып жатпай 
ма? Оларда ел арасында ән айтады, би билейді. Жазу-сызуы бол-
маса да, серілер ел арасында ән-жыр таратты. Даланың дархан 
әртістері емес пе? Ешбір бұлданбай-ақ әндерін айтып, елін тәнті 
ететін. Олармен палуандар, ойыншылар да жүрді. Бұ да өнер емес 
пе?

Қарияға ешкім дау айтпайды.
Бір кезде біреуі:
–  Ақсақал, Исаның «желдірмесі» Құдайбергендікі деген сөз 

бар ғой. Иса өзі дүлдүл ақын бола тұрып, Құдайбергеннің 
«желдірмесін» иемденіп кетпеген болар?- деп сұрақ қойды.

Дала ұлыған боран. Қарт Мұқаш сыртқа терезеден көз таста-
ды. Жөткірініп алды да:

– Кім айтса, мейлі. Оттай берсін! Иса Құдайбаргенді ұстазым 
деп санаған. Екеуінен де «желдірме» болды. Әттең Құдайбергеннің 
«Желдірмесінің» жолдары есіме түспей тұрғаны. Құдайберген 
Көкше жеріне барып, Үкілі Ыбыраймен кездесіп, «желдірме» 
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әуенімен Біржан салдың «Он саусағын» үйреніп келген екен. 
Кейін Иса да Көкше жақта болған. Демек «желдірмені» екеуі де 
сол жақтан үйренген шығар. Ал Иса Құдайбергеннің дүниесін 
өзіне жапсырып алды дегенге аузым бармайды. Екі дүлдүлдің ара-
сына қышқыл сөзді тастаудың қажеті жоқ. Исанікі деген 
«желдірменің» иесі Құдайберген болса тіпті жақсы. Шәкірті 
арқылы тарап, халық арасында жасап келе жатқан жоқ па?!

– Мағжан Жұмабаевтың «Түркістан – Ер Түріктің бесігі ғой, 
Түркістан – екі дүниенің есігі ғой» деген өлең жолдарын Сәбит 
Мұқанов: «Ленинград – Ұлы Ресейдің бесігі ғой, Ленинград – екі 
дүниенің есігі ғой» деп өзгертіп алғанын білеміз. Бұл қайсар ақынға 
жасалған қиянат емес пе?! Ендеше, Иса Құдайбергеннің 
«желдірмесін» иемденіп кетсе, ұстазына жасаған қиянаты емес пе?!

–  Сәбиттікі қиянат, Иса біреудің дүниесін иемденбейтініне 
сенімдімін. Екі «желдірме» болған, – деп Мұқаш ақсақал батыл 
айтып еді. – Екі «желдірмеде» ұқсастық болды. Өйткені болмысы 
бір. Демек, екі дүлдүл ақын екі «желдірмені» дүниеге әкелген 
екен.

Мұқаш ақсақал: Құдайбергеннің «желдірмесінде» мынадай 
жолдар болуы керек деп әншінің домбырасымен сырласуынан 
бірнеше жолдарды жатқа айтып еді. Қайтадан сұрағанда, – 
қайтесің, балам! – деп күректей алақанын сермеп, тоқтатып 
тастаған-ды. Қайткен күнде қариядан Құдайбергеннің «желдір-
месі» осы – ау деген жолдарды қойын дәптеріме түсіріп алмаға-
ныма өкіндім. Әлде Мұқаш ақсақал совхоз порткомы болып 
істейтін ұлы Қайырбайға кесірім тиер деп ойлады ма, ақыры 
Құдайберген өлеңін айтпай қойды.

–  Құдайберген ән-жарға ерте араласты, – деп үзілген әңгімені 
жалғастырды Мұқаш ата. – Бұған оның:

Атандым Құдайберген бала жастан,
Өнерпаз он бесімде болдым асқан, – деген жолдары дәлел.
Баласы Әлсейіттің Құдайберген,
Халқыма айтқан сөзім ұнай берген.
Әкесі баласына «қой» десе де,
Көңілім бұл өлеңге құлай берген, – деп жүретін. Мен осы 

өлеңді Құдайбергеннің өз «желдірмесі» ме деп ойлаймын. Осыны 
сан құбылтып, екпіндете айтқандай, бір орнында отыра алмайтын.

Сол жолы Мұқаш ақсақал маған Екішоқ ауылында Ыбырай-
ым, Омар дегендер бар, кезінде Құдайбергеннің қасына ерген 
жандар дегенді айтты. Кейін сол ақсақалдарды кездестіріп 
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сұрағанымда, Құдайбергеннің төкпе, суырып салма ақын екенін 
айтқан болатын. Оның айтыстарын да жатқа айтқан-ды. (Бір 
өкініштісі – сол көз көргендердің аузынан Құдайберген өлеңдерін 
жазып ала алмадым).

Құдайберген Әлсейітовтың мүшелтойы қарсаңында осы жай-
лар еске түседі. Жоғарыда аты аталған құйма құлақ, көкірегі ояу 
қариялар қазір жоқ бұл дүниеде.

Желмаядай жүйткіп, желдей есіп, Құдайбергеннің «желдірме-
сін» айтып ақ қайыңды алқапты – туған жерін шарлап келе жатқан 
сияқты. «Ал десе жөнелейін домбыра алып» деп дүбірлете, 
нөсерлете, тасырлата, жөңкілте сілтеп бара жатыр-ау дейсің. Ол 
елімен кездесуге асығып бара жатқан сияқты.

«Баласы Әлсейіттің Құдайберген» – деген үні келеді құлаққа.

БАЛАСЫ ӘЛСЕЙІТТІҢ ҚҰДАЙБЕРГЕН

Өнертанушы, журналист 
 Айтжан Бәделхан 

Өз кезеңінде Павлодар, Ақмола, Омбы, Көкшетау, Семей 
өлкесіне, қала берді, үш жүзге аты мәлім болған даңғайыр ақын, 
асқақ әнші, белгілі сазгер, жерлесіміз Құдайберген ақынның 
туғанына 120 жыл толды.

Ерекше дарын иесі, әрі ақын, әрі асқан әнші Құдайбергеннің 
аты елге ерте тарайды. Тіпті, молда алдында дәріс алып жүрген 
шәкірт кезінен өлеңді табан астында суырып салып айтатын 
ақындық өнерімен жұртты таңдандырады. Мұсылманның діни 
оқуын мұрат тұтқан шәкірттерге домбыра алып, өлең айту шайтан 
ісі болып көрінетін ерсі құбылыс еді. Өлеңге құлай берілген бала 
ақын онымен санаспай өлеңді неше түрлі құбылтып айта береді. 
Сондықтан оны «жын буды» деп аяқ-қолын байлап, Ғимадиден 
хазіреттің алдына алып келген. Шәкірттің ақындыққа құлай 
беріліп, оқуға құлқы болмай кеткенін бірден түсінген хазірет 
«бұған өлең қонайын деп жүр екен» дейді де ақ батасын береді. 
Мұны ақын:

Баласы Әлсейіттің Құдайберген,
Халқыма айтқан сөзім ұнай берген.
Жынданып өлең буып жатқанымда,
Ұстазым Ғимадиден дұғай берген, – деп басталатын 

«желдірмесінен» анық аңғарамыз. 
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Халық арасына кең тараған бұл желдірмесі арқылы 
Құдайберген сазгер ретінде кең танылды. Ол мұнымен сазгер 
ретінде танылып қана қоймай, әннің жаңа жанрын тудырды. Ал 
Иса ақын желдірме жанырын одан әрі дамытып әкетті. Исаның 
бізге белгілі желдіремлерінің бес-алты түрі бар. Және әр 
желдірмесін айтқан сайын оның сөзін де, сазын да құбылтып, 
өзгерте беретін болған.

Осы желдірмеге байланысты басын ашып алатын бір мәселе – 
Құдайберген мен Иса желдірмелерінің ара жігін ажырату мәселесі. 
Бұл екі ақын да желдірме айтқан. Халық арасында ауыздан ауызға 
тараған желдірменің қайсысы кімдікі екені белгісіз болып арала-
сып кеткен. Сондықтан кейде Исаның айтып жүргені Құдайберген 
сарыны деген сөздер де кездесіп қалады. Мұндай әңгіме Иса 
ақынның тірі кезінде де айтылған сияқты. Осыны сезген Иса 
өзінің желдірмені қалай шығарғаны туралы баршаға паш еткен 
көрінеді. Бұл жайында Сапарғали Бегалиннің естеліктерінде ерек-
ше құнды деректер кездестіреміз:

«Мен желдірмені алғашқыда Құдайберген ақынның сарыны-
мен шығарып әкеттім. Бірақ, менің «желдірмем» Құдайбергеннің 
әні емес. Соны сарынын алдым да, өзім құбылтып әкеттім»  деп 
Иса 1938 жылы бір мәжілісте отырғанда айтты да, сонда отырып 
Құдайберген ақынның сарынын өзі айтып елге таратты. Шынын-
да, Исаның кейінгі кезде өзі айтатын «Желдірмесі» ешкімнің әніне 
ұқсамайтын тәрізді еді.

Иса «желдірмені» алты-жеті түрлі құбылтып «Үлкен 
Желдірме», «Кіші Желдірме» деп бірнеше түрлі екпінмен айта-
тын. Исаның өз айтуында да «Желдірмені» шу дегеннен бірнеше 
түрін айтпаған. Ол «Желдірменің» үш-төрт түріне жаңа өзгеріс, 
жаңа заманға лайықтап түрлендірген болатын.

«Үлкен Желдірме» анық қалпына келтіріп, бастан аяқ 
әдемілегенімен 1925 жылғы Қоянды жәрмеңкесінде. Сол жәрмең-
кеде жиналған халық, шапқан ат, көрген ойын-сауық халық 
серілігінің аса бір өскелең түрін көрдім. Сонда «Желдірменің» 
кейбір нақыштары өзімен өзі әсемденіп кетті» дейтін деп еске ала-
ды Сапарғали Бегалин. Бұл 1940 жылы Бурабай курортында 
жатқанда болған әңгіме екен. 

«Иса Әлсейіттің Құдайбергенінің «желдірмесі» деп өзінің 
желдірмесіне ұқсас ән айтып, ол Құдайберген осылай айтатын 
деп:
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Өлеңді жатып та айтам, тұрып та айтам,
Жігіттік салтанатты құрып та айтам.
Пар жеккен пряжкенің атындай-ақ,
Мойнымды бір жағына бұрып та айтам, – деген жерде, 

біресе жата қалып домбыраны төсінің үстіне салып, бір жағына 
бұрып, пряжкенің атындай басын сүзіп, ілгері қарай жүгіре басып 
айтып, әбден айызды қандырды» -деп жазады Ахмет Жұбанов. 
Бұдан біз Исаның Құдайберген «Желдірмесін» ұстазына ұқсап 
нақыштай орындайтынын аңғарамыз.

Мұны Железинка ауданы Комаровка селосының тұрғыны 
Рабиға Жәмішеваның сексен бес жасында айтқандары әбден 
дәлелдей түседі.

– Мен оны дарынды ақын аталып жүрген жас кезінде көрдім,-
дейді ол – қаз мойын, ат жақты, ақсары кісі еді. Өлең айтқанда 
сабырмен бастайтын да, біраздан соң домбыраның, өлеңнің 
ырғағымен бүкіл денесін билетіп әкететін. Домбыраны біресе 
бүйіріне, біресе тақымының астына алып шертсе де, өлеңнің 
ұйқас-ырғағынан бір жаңылмай, суырып сала беретін еді. Қызу 
үстіне орнынан атып тұра келіп:

Осылай бір бастайын,
Жүз бұралар жас аққайың.
Әттең мәсім болмаса,
Шертер еді башпайым, – деп мәсінің үшімен домбыра-

сының шегін жанап өткені бар, – деді ол.
«Құдайберген алқа-қотан отырған шаршы топтың алдында 

домбырамен ән салса, сол малдас құрып отырған қалпы 
құйрығымен жортақтап жылжып отырып, әр адамға екі-үш рет 
өлең арнап шығатын. Тіпті, танымайтын адамдар болса да өзінің 
зеректігімен әр адамның қандай қасиеттері бар екенін қолма-қол 
сипаттап беруші еді. Ол ән салғанда жиналған жұрт қыбыр етпей, 
сілтідей тынып, тыңдайтын» – деп еске алады ақынды көзі 
көргендер.

Құдайберген ақынның ән орындауындағы ерекшелік, 
шеберлік, былайша айтқанда, вертуоздық әдіс тыңдаушыларын 
ерекше таңдандырып қана қоймай, мұны көтермелеп-еліктіріп 
отырған бір күш бар ма деп күдіктендірген сияқты. Бала кезінде 
«жын буып жүр» деп лақап шығаруы да содан болса керек. Ән 
айтқанда бір орнында отырмайтын ақынның айтыста да осы әдеті 
қалмаған ғой. Соны аңғарып қалған Қадиша қыз:
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«Отырып өз-өзіңмен ырғақтайсың,
Түсетін отқа барып көбелектей, – дейді.

Оған Құдайберген:
«Ілгері сөйлегенде шеру тартам,
Қозғалсам аруақ қонып, қозып айтам, – деп жауап береді.

Өлеңді аруақтанып, екпіндетіп, құбылтып, ырғалақтатып 
айту Исада да болған әдіс, мұны ол өзінің пір тұтатын ұстазы 
Құдайбергеннен үйренген, әрине.

Мен өзім көрген әншілердің ішінде Әли Құрмановтың 
эстрададағы ән орындаушылық тәсілі осыларға қатты ұқсайтын 
еді. Өкініштісі, қазір әнді аруақтана айтып, домбыраны құбылта 
шертіп орындаушылар сиреп барады.

Енді Құдайбергеннің ақындық, айтыскерлік өнері жайына 
келейік. Оның өз кезінде теңдесі жоқ дауылпаз ақын болғаны. 
Суы рып салмалық жағынан алдына жан салмағаны баршаға аян. 
Табан астында өлең шығаруды тоғыз жасынан бастаған 
Құдайберген он бес жасында жалпақ елге түгел танылған еді.

Атандым Құдайберген бала жастан,
Өнерпаз он бесімде болдым асқан.
Өлеңнің жал-құйрығын мықтап-байлап,
Ұстадым төрт аяқтан құтқармастан, – деп өзі жырла-

ғандай Құдайберген өлеңнің бәйге бермес алшаң бозы болған 
ақын.

Ол кездегі ақындықтың жұртқа жедел танылатын түрі айтыс 
өнері болған. Табан астында өлең шығармаған ақынды ақын деп 
есептемейді де. Осындай салттан да болар ақындық таланты бар-
лар құлақ естіп, көз көрген жердегі ақынды ат арытып, тон тозды-
рып іздеп барып айтысу салт болған сияқты.

Алдыңғылар салған осындай жолды ұстаған Құдайберген 
ақын да айтысуға теңдес ақын іздейді. Атағы неғұрлым көп 
жайылған ақынмен айтысып, оны жеңген ақынның мәртебесі 
соғұрлым жоғары болатыны белгілі. Осы шарттар тұрғысынан 
Құдайберген орта жүзге танылған ақын Қадиша қызды іздеп бара-
ды. Бұл айтыстың өз кезеңіндегі бір ерекшелігі – рулық сипаттан 
аулақтап сегіз уезді төрт-төрттен бөліп айтысуы. Сөйтіп, халықтың 
игі-жақсыларын мадақтап, марапаттаумен қатар әділетсіздік, 
озбырлық, парақорлық, жалақорлық сияқты ел арасындағы 
кереғар көріністерді сынайды. Айтыс шуу басынан Біржан – Сара 
айтысы тақілеттес сарында дамып, соңында да:
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«Балаға он төрт жасар әкеп беріп,
Құмарсың біздің елдің мырзасына» – деп әйел теңсіздігін 

бетіне басып сөзден тоқтатады. Жеңілгенін мойындаған Қадиша 
қыз Құдайбергеннің иығына көк мауыты шапан жабады. Сол ша-
панды ұзақ жыл бойы киіп жүргенін талай адамдар көрген.

Құдайберген Омбының ақыны Сүйінбаймен, Көкшетауда 
атақты Үкілі Ыбыраймен, Ертісте Иса Байзақовпен айтысқан. 
Сүйінбай – Иса Байзақовтың  да бірінші айтысқан ақыны екен. 
Бірақ осы екі айтыстың бірде бірі сақталмаған.

Құдайбергеннің Үкілі Ыбыраймен айтысының шағын 
нұсқасы ел ауызында сақталып қалған. Бұл айтыс 1905-1910 жыл-
дар аралығында өткен деп жорамалдануда. Жас Құдайбергеннің 
бұл айтыстағы жігерлілігі, адуынды екпінді сөз саптауы, тапқыр 
да шымыр өлең шумақтары оның ақындық аяқ алысының ерекше 
екендігін бірден аңғартады. Діни сауаты мол болғандықтан 
шариғаты қанша қиыннан қиыстыра жұмбақтағанына қарамастан 
табан астында жауап беріп сартіс болған сақа ақын Ыбырайдың 
адымын аштырмайды. Қойылған жұмбақтарды түгел шешкеннен 
кейін Ыбырайдың өзі қойған шарты бойынша Құдайберген 
айтыстың соңын:

Жасымнан сөйлер сөзге болдым құмар,
Сөйлесем жүйріктермен көңілім тынар.
Үш-ақ ауыз сөзбенен ұтам деген,
Ыбекеңді, тақсыр төре, үйден шығар, – деп аяқтайды. 

Осыдан кейін Үкілі Ыбырай ештеңе айта алмай бөгеліп қалады. 
Құдайберген мен Иса екеуі де айтысады. Ол айтыстың ұзын-

ырғасы Иса Байзақовтың жинақтарына енген. Шынтуайтына кел-
генде , оны айтыс деуге болмайды. Өйткені, бірін-бірі сырттай 
жақсы білетін, сыйлайтын екі ақынның сөз қақтығысы ғана. 
Олардың айтысты тереңдетпеуінің бір себебі Исаның Құдайбер-
генді пір тұтып, ұстаз әрі аға санағандығынан болса керек. 
Сондықтан да ол өз сөзін қазақи ғұрыпты сақтау жағына аударып 
жібереді. Оған үлкен себеп бар еді. Өйткені, олар Барлыбайдың 
үйінде Жылқыбайдың асына орай бас қосады. Ал Құдайберген 
бұл үйге бұрын келіп бас көрсете алмаса керек. Қаралы жиында 
Құдайбергеннің алдымен өзін мадақтап соңынан:

Жас ақын жаңа талап Иса ақын,
Қолыңа домбыраңды сен де ұстадың.
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Ағаңмен айтысуға дәме қылсаң,
Берейін саған кезек мен бастадым, – деп Исаны айтысқа 

шақырады.
Иса өз кезегінде Құдайбергеннің «көкірегі кең бәйтерек» 

екенін марапаттай келіп, атақты Жылқыбайдың өліміне кезінде 
келіп, көңіл айтпағанын бетіне салық қылады.

Иесі осы үйдің ер Жылқыбай,
Бүркіттің шыңға шыққан қыранындай.
Ел үшін азап шегіп ауыр жолда.
Құтқарған қиындықтан ерді талай.
Құдеке менменсініп келдің қатаң,
Болмай-ақ қойсын аят, құран, батаң.
Өлеңмен айтар көңіл көп болды ма,
Бір адым шықпас па еді аруақты атың.

Бұл топта талай оның баласы бар,
Жанашыр жақын іні, ағасы бар.
Шанаға жорға жегіп, сыйға берген,
Шаңырағы Жылқыбайдың осы болар, – деп «топырақты 

өлімде» ел қатарлы бас көрсете алмағанын алдына тартып сөзден 
тоқтатады.

Осы ас беру туралы басқа да деректерге қарағанда бұл 1920 
жылы болғанға ұқсайды. Керекуден келе жатқан екі өкіл Иса мен 
Құдайбергенді айтыстыру үшін ас беріп жатқан жерге өздерімен 
бірге әдейі алып барыпты-мыс деседі кейбіреулер. Бұл ас берудің 
Қызылағаш болысы үшін мән-маңызы өте ерекше болған. Өйткені, 
бұл тек қана Жылқыбай үшін ғана берілген ас емес, сол 1919-1920 
жылдар аралығында ақтар қашып, қызылдар келген арпалыс 
кезеңде қазақтың талай боздақтары оққа ұшып қазалы болған 
екен. Бұл аста солардың да аттары аталып, бата жасалған. Осының 
бәрінен хабары бар Құдайбергеннің өлеңмен көңіл айтуын Иса да, 
жұрт та орынды санаған. Бірақ, бұл үміті ақталмаған соң, оның 
ақынның бетіне басуына мәжбүр болған сияқты. 

Құдайберген ақын айтыскерлік өнердің дүлдүлі болуымен 
қатар, табан астында айтып тастайтын тапқырлығымен де ерекше 
танылған. Ақын жүрген жерінде тұтқиылдан талай тапқыр өлең 
шумақтарын айтқан. Бірақ оның көпшілігі ел ауызыныда 
сақталмаған. Ақынмен ауылдас болған, бірге араласып жүрген 
кейбір адамдардың жадында сақталған кейбір шумақтар ғана 
жетті бізге. Солардың бірқатары Железин ауданының Озерный 
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сов хозында тұратын Қазеннің Мақашы арқылы жетті. Ол кісі жас 
кезінде Құдайбергенмен жолдас болып, қасына бір жаз бойы еріп 
жүрген екен. Ол кісінің айтуына қарағанда, Құдайберген ақын 
біреу мысқылдап шамына тисе, қалың қауға өрт тигендей лаулап, 
үдеп кететін көрінеді. 

Бірде ақын шаршы топты әнге бөлеп , суырып салма 
шумақтарымен тыңдаушыларын тәнті етіп, біраз тыныстап отыра-
ды. Осы кезде руы керей бір байсымақ өркөкіректене ақынды 
мұқатпақ болып: «Жұрт Қыпшақ руын тоқсан екі баулы деседі. Ол 
қандай бау? Тымақтың бауы ма, әлде іш киімнің бауы ма? Өз 
руыңыз ғой, Сіз білетін боларсыз?» деп кекете қырсық сұрақ 
қояды.

Сонда Құдайберген жанында жатқан домбырасын ала сала 
қағып-қағып жібереді де:

Не демес елдің күншіл кер баласы,
Руды кемсітер ме ер данасы.
«Керей де кер жорға иттен туды» деген,
Сендердей өсекшінің сөз жаласы.
Ал енді, осы жете ме, әлде жалғастыра түсейін бе? – 

деп бетіне қадала қарағанда, бай:
Жетті, жетті. Ойбай, тиісіп нем бар еді?-деп безек-безек етіпті.
Ақынның осындай тағы бір суырып салған өлеңі бізге Ертіс 

ауданы Иса Байзақов атындағы совхоздың Үлгілі бөлімшесінде 
тұратын шежіре қарт Әубәкірұлы Досан арқылы жетті.

Бүкіл Қызылағаш болысында «Ертіс ауданы бір кезде осылай 
аталған) ұрт мінез, өр кеуде адам ретінде жаман аты жайылып кет-
кен Құсайын дейтін бай дүниені аямай төгудің арқасында болыс 
болып сайланады. Құдайберген ақын сол үйге келіп түссе, болыс 
ауыл кедейлерінің біреуінің жер-жебіріне жетіп ұрсып отыр екен. 
Ашуына мінген болыс келген мейманның аты-жөнін де сұрамайды, 
ашық қабақ ақ ниетте білдірмейді.

Сол кезде Құдайберген бүктемелі домбырасын қолға алып, 
болысты оқты көзімен атып:

Әкеңді білуші едім болған қажы,
Артында қалған екен «өнерпазы».
Мойнына қарғы тақты деп естіп ем,
Аң қоймас келсе бапқа болсын тазы, – деп үдете жөнеледі. 

«Мойнына қарғы тағып, тазыға ұстаған сына қалпында, көзіңе 
көрінгенді итше талайтын болған екенсің» дегенді аңғарту 
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болысқа қанша ауыр тисе де, тіс жарып ештеңе демейді. Бірақ 
ақын ойын одан әрі жалғастырып:

Қоңыр азбан сияқты құжбан шығар,
Құптан болып бір дүми туған шығар.
Бай болғанда бақырып болған жөн бе,
Жемтікке жаңа тойған будан шығар, – деп түйеді. Бұдан 

Құдайбергеннің тілі бай, сөзі уытты, әрі батыл, әрі турашыл ақын 
екені бірден аңғарылады.

Бірде Құдайберген қасында бір-екі жолдасы бар Зыбылғы 
ауы лына ат басын тіреп, бір байдың үйіне келіп түседі. Ауыз 
қораның есігі бекітулі екен. Терезені қаққаннан кейін үй иесі шыға 
беріп, сырттағылардың дабырлаған даусынан бірнеше адам екенін 
сезеді де есіктің ілгешін ағыта сала, ауыз үйдің қара көлеңке 
бұрышына жалт беріп тығылып қалады. Қонақтардың алдында 
келе жатқан ақын үй иесінің тығылып қалғанын біліп қояды. Үйге 
кірместен, бұрышқа жабысып тұрған үй иесіне таяп келіп:

Жігітім, бәрекелді тұрмысыңа,
Сәкінің жалт бердің ғой бұрышына.
Көп болса шығатыны бір омыртқа,
Қырсық болар дедің бе ырысыңа, – депті. Сөз сүйектен 

өткен соң үй иесі ақыннан кешірім сұрап, қой сойып қонақ етіпті.
Өз кезінің өмір талабын дұрыс ұғынған ақын, басқа да 

ақындар мен өнер адамдары сияқты ел өміріндегі өзгеріске өзіндік 
үн қосуды азаматтық борышы деп санайды. Кейбір ауызша 
сақталған деректерге қарағанда, 1919-1920 жылдары Кереку 
өңіріне Қызыл әскер келіп және өлкеге Кеңес Үкіметі орнаған 
шақта Құдайберген ақын арнайы шақырылып Павлодарға талай 
рет келіп үлкен жиындарға қатысты деседі. Бұлай болуы әбден 
мүмкін. Оны ақынның кеңес Үкіметіне, Ленинге арнап шығарған 
өлеңдерінен анық байқауға болады. Сол кезде ел арасына көп та-
рап, тыңдаушылардың жадында жатталып қалған өлеңдерінің бірі 
«жанды шамның жарығы» атты толғау өлеңі.

Кезінде үш жүзге мәлім болған, әншілігі мен серілігі өз 
қатырынан асып түскен Құдайберген ақын Ақан сері, Біржан сал-
дармен жүздескен, серіктес болған. Солардың әндерін естіп қана 
қоймай, бірге жүріп ән салған Ақан серіні ерекше сыйлағандықтан 
болса керек, Теміртас деген ұлына ұқсас етіп, өз баласын Теміржан 
деп атаған.

Сөз соңында айтарымыз, Құдайберген Әлсейітов қазақ 
халқының үздік суырып салма ақындарының бірі, керемет сазгер, 
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теңдесі жоқ әнші болған. Бір кезде ұлтшылдықтың, діншілдіктің 
салқынына ұшыраған ақынның атын атауға, әнін айтуға тыйым 
салынғандықтан Құдайберген Әлсейітовтың шығармашылығы 
ұзақ уақыт зерттеусіз де, ескерусіз де қалды. Соның салдарынан 
республика көлемін былай қойғанда, облыс сахналарында 
өткізіліп жатқан ән сайыстарында да Құдайберген сазын ести ал-
май жүрміз. Алдағы уақытта жергілікті әншілеріміз Құдайбергеннің 
«Желдірмесі» мен айтыс сарындарын білетін адамдардан үйреніп 
қайта жандандырса бұл даңқты жерлестеріміздің аруағы алдында 
өтелген үлкен бір парызымыз болар еді.
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ОРТА ЖҮЗДІҢ АҚЫНЫ – ҚҰДАЙБЕРГЕН

Журналист, өлкетанушы  
Жеңіс Тілеке

Әлсейіттің Құдайбергені әйгілі әнші, суырып салма ақын, 
Иса Байзақовтың «Менің пірім Құдайберген» деп пір тұтқан 
ұстазы. 

Құдайберген ақынның творчествосы мүлде зерттелмеді десек 
артық айтқандық болмас. Бірақ Қазақ ССР қысқаша энциклопе-
диясының 4-томында /148 бет. Алматы. 1989 ж./ мынадай жазба-
лар бар: «Әлсейітовтың көптеген музыкалық шығарма лары 
«Құдайбер ген әні», «Баласы Әлсейіттің Құдайберген», 
«Құдайбергеннің термесі», «Құдайбергеннің желдірмесі», «Құдай-
берген нің Қадиша қызбен айтысы» деген атпен ел арасына кең 
тараған... Әлсейітовтың ән-термелері Қазақ филармониясы мен 
Қазақконцерт  әншілерінің репертуарында орын алды.

Асты сызылған бұл екі тұжырымның екеуі де аса ұшқары 
айтылғанын, шындыққа онша жанаспайтынын ескерткіміз келеді. 
Себебі, басқа ел түгелі өз туған өлкесінде Құдайбергеннің артын-
да қалған мұрасы дер кезінде жинақталмай, ән-термелерінің айты-
луы мәнері де, сөзі де жыл өткен сайын ұмытылып, ізі қалмай ба-
рады. Оның музыкалық шығармалары ел арасына кең тарамаған.

Халық композиторлары әндерінің білгірлері Жүсіпбек, Ма-
нарбек, Жәнібек, бүгінгі Қайрат Байбосыновтың репертуарында 
оның шығармалары болған емес. Басқа белгілі әншілерден 
Құдайбергеннің ән-термелерін орындады дегенді соңғы 20-30 
жыл шамасында көрген де, естіген адам да жоқ сияқты. Сондықтан 
Құдайбергеннің шығармалары қай елде кең тарап, қай әншінің ре-
пертуарынан орын алғаны бізге беймәлім.

Құдайбергеннің өнерпаздығы

Бізге жеткен деректерге қарағанда Құдайберген бесаспап 
өнерпаз болған: дүлдүл ақын, жезтаңдай әнші, ат үстінде тұрып 
цирк өнерін көрсеткен акробат, адамның ықтиярын өзіне баурап 
алатын қасиет иесі, т.с.с.

Дәлел ретінде үш мысал келтірейік.
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1. Құдайберген өзінің «Желдірмесін» былай орындаушы еді 
деп Иса Байзақов ұстазының өнерін көрсеткенде «...біресе жата 
қалып, домбырасын төсінің үстіне салып, біресе бірнеше рет до-
малап тұра келіп, біресе ұшып тұрып, мойнын бір жағына бұрып, 
пряжкенің атындай басын сүзіп, ілгері қарай жүгіре басып айтып, 
әбден айызды қандырды» делінеді. Қараңыз: «Замана бұлбұлдары». 
Алматы. 1975 ж. 422 б/

2. Құдайбергеннің домбыраны ойнақшыта қағып-шертіп, 
дауы сын жүз құбылтып, құйқылжытып, әннің екпін-ырғағына 
қарай аяқ-қолын, бүкіл өн бойын қозғау, саусақтарымен мегзеу, 
бет-аузын қимылдату арқылы «өліні тірілтіп», тіріні еліткен аса 
сирек кездесетін өнерпаз (виртуоз) екенінде дау жоқ. Мұндай 
мәнерде ән-терме орындаудың бір қарапайымдау үлгісін Әли 
Құманов көрсеткен. Қуанышты жағдай, әйтеуір, Қазақ радиосының 
«Алтын қорында» Әли Құрмановтың орындауында Құдайбергеннің 
«Желдірмесі» сақталыпты. Осы кинолентаға жазылған 
«Желдірмені» көріп тыңдаған адам Құдайбергеннің қандай талант 
иесі болғанын топшылай алар деп ойлаймыз.

3. Менің әкем Резуанұлы Мардан (Шаһмардан-1884-1969) та-
лай ақын, әншілерді (Мәди, Естай, Майраны, Құдайбергенді, Иса-
ны, Асайынды т.б. өз көзімен көрген адам еді. Көрген, естігендерін 
әңгіме қып айтып, ғибратты тұстарын пысықтап, зердемізге құйып 
отыратын еді. Аузы ауыр артық сөйлемейтін сол кісінің ақын, 
әншілер туралы айтқан әңгімесі мынадай:

– Мен Қоянды, Тұзқала, Кіпитан жәрмеңкелерінде, әртүрлі 
жиын-тойларда әйгілі ақын-әншілердің көбін көрдім. Осылардың 
ішінде бірде-біреуі Әлсейіттің Құдайбергеніне маңайламайды. 
«Құдай берген» десе дегендей еді-ау, оған жету қайда!

Құдайберген алқа-қотан отырған 20-30 адамның алдында 
домбырамен ән салса, сол малдас құрып отырған қалпы 
құйрығымен жортақта жылжып отырып, әр адамға 2-3 рет өлең 
арнап шығатын. Тіпті танымайтын адамдар болса да ол өзінің 
сұңғыла зеректігімен әр адамның қандай қасиеттері бар екенін 
қолма-қол сипаттап беруші еді. Ол ән салғанда жиналған жұрт 
қыбыр етпей, сілтідей тынып тыңдайтын. Ондай әнші де, ақында 
жоқ. Оның тұрпаты да лып етіп ұшатын лашын құс сияқты қағіпез, 
жұрт көрмейтінді байқағыш, жаратылысы бөлек жан еді.

Өмір жолы
Құдайбергеннің өмір жолын зерттеп мақалалар жазғандар: 

М. Жаманбалинов, Х. Асқаров, М. Мұхамеджанов. Осы авторлар-
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дың жазбаларына сүйенсек, Құдайберген 1884 жылы қазіргі Пав-
лодар облысы Железинка ауданы (бір дерек бойынша Ертіс ауда-
ны) Қаратерек деген қоныста дүниеге келіп, 1937 жылы қайтыс 
болған. Зираты Омбы облысы Черлак ауданына қарасты «Красный 
Октябрь» совхозы жерінде.

Руы-Қыпшақ, оның ішінде Қаттықұлақ, нағашы жұрты – Уақ, 
анасының есімі Қалайы.

Құдайбергеннің түр-келбеті, мінезі.
Құдайберген сұңғақ бойлы, аққұба ашаң жүзді, кең маңдайлы, 

бет-әлпеті ашық адам болыпты. Нағыз ақынға тән аңқылдаған 
ақкөңіл мінезі бар, жақсылық, қуаныш көрсе қутыңдап, балаша 
қуанып, құлпырып кетеді екен.

Құдайбергеннен қалған екі қыз бар: Сәруар (1929 жылы 
туған) Железинка ауданы орталығының тұрғыны мен Дәметкен 
(1931 жылы туған) Качиры ауданы Трофимовка шаруашылығында 
тұрады. 

Сәруар апайдың «бет-әлпеті, жүріс-тұрысы, сөз сөйлеу мәнері 
әкесіне тартқан» дейді көнекөз шешесі. Құдайбергенді көрген 
адамдар, шынымен Сәруар апайды көріп бір көріп әңгімелескеннен-
ақ, ол кісінің бойында ақындарға тән, адамды көтеріп тұратын, 
айтылған сөзді әп-сәтте қағып алып сөйлеп қоя беретін бір қасиет 
бар екені байқалады. Әттең, ақындық гүлі ашыла алмай қалғанға 
ұқсайды.

Құдайбергеннің жары (Сәруар мен Дәметкен апайлардың 
анасы) Мәлике Өменқызы Железинка ауылынан, руы – Қыпшақ-
Ақбетей.



94

БІРТУМА АҚЫН ҚҰДАЙБЕРГЕН

 Ақын, журналист  
Мүбарақ Жаманбалинов 

Бір кезде бүкіл Сарыарқа ақындарының ішінде жарық 
жұлдыздай солған ақпа-төкпе ақын Құдайберген Әлсейітовты 
есіңе алсаң, көз алдыңа найзағайын жарқылдатып, құйып өткен 
нөсер елестейді. 

Оның ақындық қуатының мейлінше пәрменділігіне он алты 
жасында Қадиша қызбен айтысып жеңуі, жекпе-жекте 
Көкшетаудың шоқтығындай болған үкілі Ыбырайдың жағын аш-
тырмай тастауы көз жеткізгендей. Иса Байзақовтың оны ұстаз – 
пір тұтып, аса қадірлеп еске алуыда осы пірімізді дәлелдей түседі. 

Баласы Әлсейіттің Құдайберген,
Халыққа айтқан сөзі ұнай берген.
Әкесі баласына «Қой!» десе де,
Көңілі бұл өлеңге құлай берген.

Шалқар шабыт иесі Құдайбергеннің өткір өлеңдері, әсерлі 
шумақтары, тапқыр тақпақтары ел арасында аз тарамаған. 
Қариялардың бас қосқан мәжілістерінде, әңгімелерінде бұл жай-
лы әлі күнге дейін жиі естуге болады. Железинка ауданының Ко-
маровка селосында тұратын Рабиға Маймышева сексен бес жа-
сында айтқан әңгімесінде Құдайберген туралы былай деп еді:  - Мен 
оны дарынды ақын атанып жүрген жас кезінде көрдім. Ол қаз 
мойын, ат жақты, ақсары кісі еді.  Өлең деп айтқанда сабырмен 
бастайтын да, біраздан соң домбыраның, өлеңнің ырғағымен бүкіл 
денесін билетіп әкететін. Домбыраны біресе бүйіріне, біресе 
тақымының астына алып шертсе де, өлеңнің ұйқас-ырғағынан бір 
жаңылмай, суырып сала беретін еді. Бір кезде оның қызу үстінде 
орнынан атып тұра келіп:

Осылай бір бастайын,
Жүз бұралар жас қайың.
Осынау мәсім болмаса,
Шертер еді байшпайым, – деп, мәсісінің ұшымен 

домбырасының шегін шертіп өткені бар. Біздің ауылда болған бір 
аптада түні бойы өлеңді суырып айтса да, бір сөзін екі қайталаған 
емес.
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Железинка ауданының «Озерный» совхозының тұрғыны 
Қазенұлы Мұқаш ақсақал жас кезінде Құдайбергенге жолдас бо-
лып, қасына бір жаз еріп жүрген екен. Мұқаңның тоқсанға 
жуықтаған шағында әңгімелескенімде ол кісі де ақын сөзінің да-
риядай сарқылмас молдығын айтқанды. Тек әбден қызып алып, 
өлеңнің әуенімен өзі бірге билеп кеткенде оқта-текте қайырма 
ретінде бір шумақты қайталайды екен. Онысы:

Өлеңді жатып та айтам, тұрып та айтам,
Жорғалап бір жамбаспен жүріп те айтам.
Жаратып піржәмкеге жеккен аттай,
Мойнымды екі жаққа бұрып та айтам. 

Бұның өзі ылғы осы қалыпта емес, әр түрлі құбылтып кете 
беретін. 

Ал  біреу сөзбен қасақана намысына тисе, қауға тиген өрттей 
үдеп кететін. 

Бірде Құдайберген суырып салма өлеңдерімен шаршы топтың 
айызын біраз қандырып-ап, таныстап отырады. Осы кезде керей 
руының бір өркөкірек байсымағы ақынды мұқатпақ болып 
құйтұрқы сұрақ қояды:

– Жұрт қыпшақ руын 92 баулы деседі. Осындағы бау дегеніміз 
тымақтын бауы ма, түндіктің бауы ма, әлде басқа бір  іш киімдікі 
ме? Өз руыңыз ғой, білетін шығарсыз?

Сонда Құдайберген домбырасын қағып-қағып жібереді де:
Не демес елдің күншіл қор баласы, 
Руды кемсітер ме ер данасы. 
Керейді кер қасқа иттен туды деген,
Сендердей өсекшінің сөз жаласы – деп, біраз төгіп-төгіп 

жіберіп:
Ал, енді осы жетер ме, әлде тағы жалғастыра түсейін бе? – 

деп бетіне қадала қалғанда, сасқалақтаған бай:
Жетті, ойбай, жетті. Тиісіп нем бар еді? – деп безек қағыпты. 
  Ертіс ауданы Иса Байзақов атындағы шаруашылыққа қарасты 

Үлгілі ауылында тұратын шежіре қарттың бірі Досан Әубәкіров  
Құдайбергеннің бірнеше өлеңін жатқа біледі екен. Кейбірі сол 
кездің дөрекі ел билеушілеріне қадалған семсердей әсер етеді.  
Бүкіл Қызылағашқа әйгілі ұрт мінез, өр кеуде Құсайын деген бай 
болыс сайланыпты. Құдайберген ақын әуелі сол үйге келіп түссе, 
болыс ауыл адамдарының біріне айғайлап ұрысып жатыр екен. 
Ақынға өң бере қоймайды, аты-жөнін де сұрамайды. Сол кезде 
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Құдайберген бүктемелі домбарысын қолға алып, болысқа көзін 
тігіп:

Әкеңді білуші едім болған қажы, 
Артында қалған екен «өнерпазы».
Мойныңа қарғы тақтың деп естім деп,
Аң қоймас келсе бапқа анық тазы. – үдете жөнеледі. 

«Қарғы таққан соң бабыңа келген екенсің, мынау қылығың аң 
көрсе тап беретін азулы тазыдан айнымайды» деген сөз болысқа 
ауыр тисе де, ол үн қата алмайды. Құдайберген бастырмалата 
келіп ақыры:

Қоңыр қазбен сияқты құжбан шығар, 
Құтпан болып бір дүми туған шығар. 
Болыс болса бақырған жараса ма, 
Жемтікке жаңа тойған бұл аң шығар. – деп түйеді.

Бұл шумақтардан да Құдайбергеннің тілі бай, сөзі уытты, 
серпінді ақын екендігі көрініп тұр. Оның сол кездің кейбір 
ақынсымақтарына ұқсамайтын батыл әрі турашыл болғандығы 
аңғарылды. Бүгінге дейін республикалық баспасөз бетінде 
Құдайбергеннің кейбір өлеңдерін үзінділер, оқта-текте жарияла-
нып келді. Бірақ соның бірі Құдайбергеннің шалқар мұрасының 
тамшысындай ғана. 

Ахмет Жұбанов әйгілі «Замана бұлбұлдары» атты кітабында  
Құдайберген туралы қысқаша ғана тоқталған. Оның себебі 
Ақаңның қолына тиісті деректердің түспегенінен болса керек. Ол 
кітапта Құдайберген ақын жас  кезінде  Татарскідегі Ғимади 
хазіреттің медресесінде оқыған делінеді. Шындығында Құдайбер-
геннің оқыған медресесі Татарскіде емес, өйткені онда ешқандай 
медресе болмаған. Мен өзім Татарск қаласын он шақты жыл 
қоныстадым. Онда қазақ не татар тұрғындары жоқтың қасы, 
ешқандай мұсылманша оқу орны болды деп естімедім. Ал Татарск 
ауданымен шектес Чаны ауданының орталығынан шығысқа қарай 
он бес шақырым қашықтықта Тармақкөл аталатын татар ауылын-
да медресе болған. Оны өткен ғасырдың орта кезінен бастап Ыбы-
райым, оның баласы Ғимадиден, немересі Бәри хазіреттер ием-
денген. 

Құдайберген осы Ғимадиден хазіреттен оқыған. Тармақкөл 
ауылы кейін колхоз орталығы болған кезде бұл медресе мен 
жанындағы үйлер бұзылмай сол баяғы қалпында сақталды. Оның 
бірі бертін сауда дүкені болды. 

Менің жастық шағымның біраз жылдары осы Чаны ауданын-
да өтті. Сол маңайдағы қазақ ауылдарында Құдайберген ақын ту-
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ралы әңгіме жиі айтылатұғын. Мысалы, Зыбылғы ауылының 
ақсақалы Сейфолла Мәймішев Құдайбергенмен бірге Ғимадиден 
хазіреттен оқыған екен. Ақынның шәкірт кезіндегі бір оқиғасын 
ол былай деп суреттеген еді: 

– Күзге салым, шабындықта шөмеледе үюлі тұрған шөпті 
арбаға тиеп тасып жатқан кез. Бір кезде : «Ұстаңдар!» -деген 
дауысқа жалт қарасақ, алдымыздағы шоқша қайыңға зып беріп 
еніп кеткен баланы, артынан қуған үш салт аттыны көрдік. Қашып 
құтылғысы кеп жүрген баланы үлкендер еркіне қоймай ұстап 
алып, аяқ-қолын байлап, ат алдына өңгеріп әкетті. 

 Бұл бала сол кезде 13-14 жастағы Құдайберген еді. Медресе-
де оқып жүр дегені болмаса, Құдайберген күндіз-түні домбыра 
шертіп, өлең айтумен әуестенген. Көптеген қиссаларды жатқа ай-
татын, ел арасында ақын бала атана бастаған Құдайбергеннің бұл 
қылығын кейбір халлелер ұнатпай, «қыңыр» шәкіртке дүре 
соғыпты. Ашынған ақын бала халлеге ащы тілін өлеңмен сұғып 
алып, қаша жөнелген екен. 

 Аяқ-қолы байланған Құдайбергенді Ғимадиден хазіреттің ал-
дына алып келгенде, хазірет: «Бұл бала жынданған емес, өлең 
қонайын деп жүр екен» деп батасын беріпті. 

 Әрине, хазірет бұл баланы енді діни оқуға зорлаудың қажеті 
жоқ екендігін жақсы түсінеді. Құдайбергеннің кейіннен: 

Жынданып, өлең буып жатқанында, 
Ұстазым Ғимадиден бата берген. – дейтіні содан. 

Діни мектепте исламиятты уағыздайтын кітаптардан басқа 
шығыс әдебиетін де оқып, жан-жақты білім алған бала ақын 
хазіретті ұстаз тұтып, батасын алуды Құдайбергеннің жаратылы-
сы бөлек дарын иесі екендігін білдірсе керек. 

Құдайберген Омбы, Новосибирь облыстарына қарасты қазақ 
аулыдарын да көп аралаған. Жүрген жерлерінде табан астында 
суы рып салған өлеңдері ел аузында  аз болса да сақталған. Бірде 
Құдайберген, қасында бір-екі жолдасымен Зыбылғы ауылына 
келіп, бір байсымақ адамның үйіне түседі. Ауыз қораның есігі 
бекітулі екен. Терезені тықылдатқаннан кейін есік ашуға үй есі 
шығады да, сырттағылар бірнеше адам екенін сезіп, есіктің ілмегін 
ағыта сала ауыз үйдің қараңғылау бұрышына жалт бұрылады. Үй 
иесінің жасырынғанын аңдап қалған ақын оған жақындап келіп:

– Жігітім, бәрекелді тұрысыңа, 
Сенектің жалт бердің ғой бұрышына.
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Шығысың көп болса, бір табақ ет, 
Қырсық болар дедің бе ырысыңа. – депті. Ұялған үй иесі 

қонақтарға қой сойып беріпті. 
     Құдайбергеннің Танакөз атты қызбен қарым-қатынасы на-

зар аударарлықтай. Құдайберген жігіт кезінде ғашық қызын алып 
қашқандығы, бірақ жасөспірім Танакөз тағдыры алдын ала 
шешіліп қойылып, екі ғашықтың дегеніне жете алмай аһ ұрып, ар-
манда қалғандығы ел аузында әлі күнге дейін аңыз болып 
сақталған. Бұл жайды Железинка ауданы, 21-съезд атындағы сов-
хозда тұратын, жасы тоқсанға таяп қалған Жақия қарт пен оның 
жұбайы Күлшім шешей өз көзімен көріп, басы-қасында болыпты. 
Жақаң жас кезінде Құдайбергенге еріп, бірнеше жыл ел аралап, ән 
салғаны туралы естігенбіз. Ал Күлшім  шешейдің Құдайберген 
туралы көп білетіні ол Құдайбергеннің немере апасынан туған 
жиені екен. 

Әңгіме Құдайберген – Танакөз жайына ауысқанда ерлі-
зайыпты екеуінің де көздері жайнап, шешіле жөнелді. 

– Құдайбергеннің Қадиша қызбен айтысын кітаптан оқыған 
шығарсың. Сол айтыстан келген жылы ол Танакөзді алып қашты. 
Ол жылдары Құдайберген иығына Қадиша қыз жапқан көк 
жапырақты дүрия пешпентті киіп алып, отты көзін төңкере 
қарағанда қандай қыздың болса да жүрегі лүпілдеп, жүзі құлпырып 
кететін. Сол қалпымен бүкпелі домбырасын екпіндете шертіп, ән 
сазымен біресе мойнын бұрап, біресе жатып-тұрып, он екі мүшесін 
түгел билетіп, өлеңді үсті-үстіне нөсерлете төккенде, шаршы топ 
демін ішіне тартып, ақыннан көз айырмай қатып қалатын. 
Жиналған халықтың ішек-сілесін қатырып күлдіру де, көзінен 
жас партала жылату да оған оп-оңай болатын. 

Құдайбергеннің Қадиша қызбен айтысқан жылы біздің үй 
«Атбайлаған» ауылына қыстады. Ол ауылдың орны қазір де бар, 
осы совхоздан алыс емес. Жаз шыға жайлауға көшер алдында 
ауылымызға Құдайберген ақын келді. 

Танакөз осы ауылдағы Әбдірахман деген кедейдің жалғыз 
қызы болатын Шіркін, Танакөз десе Танакөз еді. Екі көзі қарақат-
тай, қасы қарлығаштың қанатындай аса көркем, аққұба жүзді қыз 
болатын. 

Ол сұлулығымен ғана емес, ойын-сауықтардағы әні де, әзілі 
де өз құрбыларының бәрінен  бөлек тұратын. «Атбайлағанның» 
жайнаған гүлі де, көркем күні де Танакөз еді. 
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Ауылда Құдайберген аттанып кеткен күннен бір аптадан соң 
Танакөз де жоқ болды. Оның Құдайбергенмен кеткеніне ешкім 
шек келтірмеді. 

Танакөзді Мұжықбай дейтін керең байдың Ғаббас атты 
немересі айттырып қойған-ды. Ғаббас басы таз, аяғы ақсақ, 
көкірек сырқатынан ауыз жаппай жөтеліп жүретін, жастар тобына 
қосылып, ойнап-күлуге жарамайтын еді. Танакөзді  Ғаббас сияқты 
кемтарға қимағандар оның Құдайбергенмен кеткеніне қуанса да, 
арты қиын болады-ау деп күрсіністі. 

Сонымен бір айдан кейін Құдайберген мен Танакөзді ұстап 
ап, дүрелеп, ауылға байлап әкеледі. Сөйтсе, бір ай бойы екеуі орыс 
деревнясындағы бір тамырдың үйінде жасырынып жатыпты. 
Теңін тапқан екі ғашыққа орыстар жәрдемдеспек болады, бірақ 
бұлардың кіріптар жағдайын пайдаланып, екеуіне «христиан 
дініне кіріңдер, шіркеуге апарып шоқындырайық, сосын мойын-
дарыңа кірес тағылса болды, біз сендерді мұсылмандарға бермей-
тін боламыз» деп шарт қояды. 

Екі жас әрі ойланып, бері ойланып, ақыры бұл талапты орын-
дай алмай, қазіргі «Прииртышский» совхозының маңындағы бір 
көлдің қалың қамысына жасырынып біраз күн жатады. Іздеушілер 
бұл көлді де аралайды, таба алмайды. Сосын көлдің қамысына өрт 
қойғанда Құдайберген мен Танакөз жағаға шығуға мәжбүр бола-
ды. Сөйтіп Құдайбергеннен ғашығын тартып алып кетеді. 

Танакөз Мұжықбай босағасына келген күнін итке бермесін. 
Кем ақыл, қортық күйеу әйелге «мықты» екенін көрсетпен боп, 
Танакөзді екі күннің бірінде қамшының астына алады. Қайран 
сұлу езу тартып күлуді, шүйіркелесіп сөйлесуді ұмытып, сүлесоқ 
сазарады да жүреді. 

Ал Құдайберген ғашығын бір көрмек боп бірде Мұжықбай 
жоқта тура үйіне кіріп барады. Оны көргенде Танакөз есінен та-
нып құлап, қолындағы кесесін сындырып алады. 

Ертеңінде Құдайберген бір парақ қағазға он шақты ауыз өлең 
жазып, Танакөзге менен беріп жіберді. Түгелдей жаттап алып 
едім, есімде қалғаны, – деп Күлшім шешей екі ауызын ғана айтып 
берді:

Ауылың Атбайлаған қыстайтұғын, 
Жай  таппан саған қарай ұшпай тыным.
Түсімде ұйықтасам да бір жүремін,
Несі бар бұл құдайдың қоспайтұғын!
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Түскенде сен есіме жүрем зарлап, 
Адамды малға сатқан салтты қарғап, 
Әділет жоқ қуарған қу заманда,
Еш айла таба алмадым омыраулап.

Бұл хатты алғаннан кейін Танакөз төсек тартып жатып қалып, 
ақыры оңала алмай, қайтыс болады.

Құдайберген ашаршылық жылдары елді аралап жүріп, Күлен 
ауылының тұсынан өтіп бара жатқанда  қайтыс болған. 

Күлен ауылының орны Омбы облысының Черлак ауданына 
қарасты «Красный Октябрь» деген совхоздың жерінде. Бұл ауыл-
да қазір ешкім тұрмайды. Құдайбергеннің мүрдесі осы ауылдың 
зиратында  жерленген. 

Ертіс ауданының Северный совхозының 89 жастағы тұрғыны 
Айтбай Сергазин Құдайберген ақынды талай рет көрген адам 
екен. Ол осыдан бір-екі жыл бұрын Құдайбергеннің зиратына ба-
рып, дұға оқып қайтты. Ақынның қабірі әлі қоршалмаған, басына 
құлпытас орнатылмаған. Енді біраз жылдан кейін оның қабірін 
ешкім таба алмай қалуы да ықтимал. Бұл зират Железинкадан не-
бары 100-110 шақырым ғана жерде. 

Железинка ауданының тумасы әйгілі ақынымыздың басын 
көтеру ісі Железинка ауданы басшыларының, барлық саналы 
азаматтардың абыройлы борышы деп түсіну қажет.

Құдайберген ақынның ұл балалары жоқ, қыздары бар. 
Үлкені – Сәруар Железинка ауданында, кішісі – Дәметкен Качиры 
ауданының Трофимовка совхозында тұрады. Дәметкеннен туған 
бір қызы 5-6 жыл бұрын облыстық ақындар айтысына қатысты. 
Сөзге жиендерінің ішінде  де ән салып, шертетіндері бар деседі. 
Ақынның ел аузында ғана сақталып, жиналмай жатқан өлеңдері, 
тақпақтары аз емес. Арқаның алдында жан салмаған арқалы 
ақынның шығармаларын жинақтап, баспасөз арқылы халықтың 
игілігіне айналдыру бәрімізге парыз. 
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ҚҰДАЙБЕРГЕН АҚЫННЫҢ  
ЖАЗЫҒЫ НЕ?

(Железинка ауданы азаматтарының назарына)

Осы ғасырдың бірінші жартысында бүкіл Арқа өңірінде тап 
Құдайберген Әлсейітов пен Иса Байзақовқа тең келетін суырып 
салма ақын болған емес десек асырып айтқандық емес.

Анау-мынау ақынды мойындамаған, айтыста алдына жан 
салмаған Иса Байзақов суырып салма әріптестерінің ішінде тек 
Құдайбергенді ғана жоғары бағалаған, ұстазым деп қастерлеп 
өткен екен. 

Рас, Құдайберген ақынның баспа бетін көрген туындылары 
аз. Ескіше оқып, қазіреттен бата алған ақын діни ұстазына адал-
дықты өмір бойы сақтаған. Құдай жоқ деп жар салған дінсіздер 
мемлекетіне беріліп бас ие қоймаған. Кешегі Кеңес өкіметі жыл-
дарында оның асығы алшысынан түсе қоймауының бір сыры 
осында болса керек.

Дегенмен оның жарық көрген мұралары да салмақсыз емес. 
Оның үкілі Ыбыраймен және Қадиша Қызбен айтысқан екі 
туындысының өзі ақынның мәртебесін шырқау биікке көтеріп 
тұрған аса құнды дүниелер. 

Көкшетау облысының күні бүгінге дейін бетке ұстар санап 
келе жатқан үкілі Ыбырайын Құдайберген ақын әлі кәмелетке 
тола қоймаған шағында-ақ айтысып, сөзден тоқтатты емес пе? 

Жұмбақтасу айтыстың ең қиын түрі саналады. Құдайберген 
үкілі Ыбырайдың үш жұмбағын да бөгетсіз шешіп, ақыры былай 
деп түйеді:

Жасымнан бұл өлеңге болдым құмар,
Жақсылармен тілдессем көңілім тынар.
Үш ауызбен тоқтатам деп еді ғой,
Ыбырайды тақсыр , енді үйден шығар! 

Айтыс ақынның ең бір семсер тілді шешендері ғана осылай 
айта алады. 

Ал Қадиша айтысы тұнып тұрған тарих. Оның мән-мақсаты 
қазірде жойылмағаны былай тұрсын, қайта арта түсті дер едім. 
Мен осы айтыста Құдайбергеннің үлесіне тиген төрт уездің атақты 
адамдарын іздестіргенде-ақ алдымен осы текстке үңілем. Өкінішке 
орай, баспа бетінде бұл айтыс толық берілмеген, көп қысқартылған. 
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Ертіс өңірінің қариялары әлі күнге дейін бас қосқан 
мәжілістерде Құдайбергеннің ақындығын тамсана әңгімелеп оты-
рады. Көзі көрген қариялардың айтуынша Құдайберген кейде түні 
бойы суырып салып айтса да сарқылу дегенді білмейді екен. Ағып 
жатқан бір дария іспетті дейді. 

Құдайбергеннің әріптестерінің бәрі де, оның ішінде Иса 
Байзақов пен үкілі Ыбырай да бағаларын алды, лайықты дәрежеде 
дәріптеліп келеді. 

Иса Байзақов атындағы көше Алматыда да, Павлодарда да, 
Ертісте де бар. Ертіс ауданының бір кеңшары мен бір орта мектебі 
Иса Байзақовтың есімімен аталды. Исаның 90 жылдығы ұлан-
асыр тойға айналды. Биыл 95 жылдығы атап өтілмек. 

Үкілі Ыбырайды да өз облысында солайша дәріптейді екен. 
Ал сол үкілі Ыбырайды жеңген Құдайбергенді ше? Оның 100 
жылдығы да атаусыз қалды. Былтырғы жылы 110 жылдығы еді. 
Облыс орталығының қоғамдық ұйымдары біраз қозғау салған 
сияқты еді. Аяқсыз қалды.

Неге? Кім кінәлі? Атағы жер жарған арқалы ақынның сонша-
ма елеусіз қалдырылғандай жазығы не? Бұған жергілікті басшылық 
кінәлі деп аудара салу оңай. Ол басшы Құдайберген ақынды білсе 
жақсы, білмесе ше? Оны айтып түсіндіретін зиялы азаматтары-
мыз қайда? Жергілікті қоғамдық ұйымдар ше? 

Құдайберген ақынның 110 жылдығы өтіп кетті демей, оны 
еске алу үшін тәп-тәуір той дәрежесіндегі шығармашылық кешін 
аудан орталығында өткізу шарт. Оны осы уақытқа дейін бірде бір 
рет өткізе алмау аудан азаматтарының елдігіне, адамгершілігіне 
сын! 

Жасыратыны жоқ, бір кезде Ертіс ауданында да Иса 
Байзақовты дәріптеуге қарсы болғандар табылды. Бірақ оларға 
тойтарыс берілді. Байзақовтың кім екендігі дәлелденді. Бүгінде 
ақынға деген көзқарас түбірінен өзгерді.

Меніңше, Құдайберген ақынның шығармашылық  кеші облыс 
орталығында да өткізілуге тиіс. Осы тақырыпқа теледидар 
журналистері де көңіл бөлсе! 

Әйткенмен, бұл жұмыс ең алдымен ақынның туған жері Же-
лезинка ауданынан басталуға тиіс. Ашығын айтқанда, Құдайбер-
геннің барлық жазығы өзінің қолдаушысы жоқ, Железинка ауда-
нында туғандығы ғана болып отырған сияқты. Железинкалық 
бауырларым, осыны ойластырыңыздар.
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АҚЫН ТОЙЫНА ӘЗІРЛІК

Құдайберген Әлсейітұлының туғанына 110 жыл  
толуына орай

Мәті Бахтиярұлы, 
Железинка аудандық «Қазақ тілі»  

қоғамының төрағасы                                                             

Железинка ауданында 1884 жылы туып 1936 жылға дейін 
өмір сүрген атақты дарын, суырып-салма ақынымыз әлсейіттің 
Құдайбергені. 

Өмірден ертерек өтуіне байланысты кейінгі ұрпақ ол кісіні 
жете біле қоймайды. Ал, көнекөз қариялар, қазіргі республи-
камыздағы алдынғы толқын ақын жазушылар Құдайбер ген тура-
лы деректі мәліметтер біледі. Сазгер Илья Жақановтың 
Құдайбергеннің «Желдірмесі» деген мақаласында: «Құдайберген 
ұмытылған үлкен дарын. Кеңес өкіметі орнағанда ол әлі зор 
күйінде болатын. Бірақ, дүниені қырып-жойып, қирата келген 
сойқан қоғамның тәртібіне иілуі қиямет боп, ол оны қабылдамады, 
оған мойын ұсынбады» деген еді. Міне осы бір «жағымсыз» 
қылықтарына байланысты жаңа заманның тәртібіне иілмеуінің 
салдарынан оның көп өлеңдері, поэмалары, айтыстары қағаз 
бетіне түспей қалды. Тек қана Құдайбергенді көрген кейбір 
қариялардың Мұқаш, Уәш, Қанапия, Мерғалым, Балташ тағы 
басқа ақсақалдардың айтуынан еститінбіз. 

Құдайберген ақынның мерейтойын атап өту үшін Железинка 
аудандық «Қазақ тілі» қоғамының бастауымен, әкімшіліктің тіл 
комитетінің қостауымен және облыстық мәдениет басқармасының 
қолдауымен биылғы жылы яғни 1996 жылы шілденің 19 және 
27-сінде ақынның мерейтойын өткізбекпіз. Мерейтой жөнінде ау-
дан әкімі М.В. Рогожников ұйымдастыру комиссиясын құрып, 
қаражат көзін іздестіріп, осы тойды өткізу жөнінде мәселе қарап 
арнаулы көмек көрсетуде.

Жерлес, суырып салма дарынды ақын Құдайбергеннің сүйегі 
(мәйіті) қазіргі Омбы облысы, Шарлақ ауданы, «Жұматай» деген 
елде жатыр. Ол кісінің зиратын көрсеткен, қолымен қойып 



104

топырақ салған Уәш деген ақсақал. Бұл кісі қазір сол «Жұматай» 
ауылының қасында «Красный Октябрь» деген кеңшарда тұрады. 

Ал енді біздің жоспар бойынша Құдайберген ақынның басын 
сол жерде көтеріп, яғни зиратын салып, дұғасын жасап, ас беруді 
19 шілдеде жұма күні өткізбекпіз. Сонан соң 27 шілдеде сенбі күні 
аудан орталығындағы Мәдениет үйінің алдында мәрмәрден 
жасалған Құдайбергеннің мүсінін салтанатты түрде ашпақпыз. 
Мүсінді ашқаннан кейін Мәдениет үйінде ақынға арналған 
мерекелі той басталады. Ақынның өмірбаяны туралы қысқаша ба-
яндамадан кейін қазақ музыкалық драма театрының әртістері мен 
облыстық филармония әншілерінің қатысуымен концерт болмақ 
және екі немесе үш жұп ақындар айтысы өткізілмек. Бұл жұмысты 
ұйымдастыру жөнінде облыстық мәдениет басқармасының 
төрағасы Мұрат Әбдірахманов көмек көрсетіп, қол ұшын 
бермекші.

Ал енді жоғарыда айтқандай кейбір адамдар, әсіресе жастар 
Құдайбергеннің кім екенін білмейді делінді. Міне осы мақсатпен 
ақын туралы қысқаша білгенімді айта кетуді жөн көрдім. 

Әлсейіттің Құдайбергені – әйгілі суырып салма, әнші-ақын 
(импровизатор) болған. Құдайберген 1884 жылы Павлодар облы-
сы, Железинка ауданының, Ертіс жағасында «Көктерек» деген 
жерде дүниеге келіп, 1936 жылы «Жұматай» деген елде дүниеден 
өткен. 

Ақыннан туған екі қыз бар, бірі Сәруар, қазір Железинка 
селосының Торайғыр көшесінде тұрады. Ал енді екінші қызы 
Дәметкен Качиры ауданының «Жаңа құрылыс» ауылында тұрады. 
Бұл екеуінен де ұл, қыз бар, яғни ақынның жиендері. Ағасы 
Сәрсенбай Көктеректе туып Шымылдық деген жерде (Комаровка 
селосының маңы) жобамен 1932-33 жылдары дүние салған. Қазір 
«Советтік Қазақстан» кеншарында тұратын зейнеткер Тұманбаев 
Мерғалым ақсақалдың айтуы бойынша, ол кісінің бір ұл баласы 
болған (атын ұмытқан). 

Ақын Құдайберген есімі  тарихта қалу үшін 110 жылдық ме-
рейтойына арнап:

Жүз он жасқа келдініз аға-бауыр,
Жағдайы замананың болса да ауыр.
Ескерткіш басыңызға қойды тәуір.
Сізді ойлап барша халық ақылдасты,
Тот бастырып тастаймыз ба деп асыл тасты,
Сізді көріп білмесек те бәріміз де,



105

Жол ашылып еркіндікке қостық басты.
«Сөзім өлмес Құдайберген өзі өлсе де,» - 
Деген сөзің мінекей аспақ іске.
Ойлаған ойымыз алға басып,
Отырмыз басыңызды көтермеске...

Ақынның «Көктерек» деген қоныста туғанына тағы бір дәлел 
Шарлақ ауданында тұратын Уәш деген ақсақалмен жолығып, 
ақынның туған жерін анықтау үшін сөз тарттық. Сонда ол кісі 
ұмытпасам бір өлеңнің ішінде:

Ауылым Қара Ертіс жағасында,
Көктерек, аққайыңның арасында.
Тұрақтап тұра алмадым туған жерде,
Өнердің маған берген арқасында, – деген бір ауыз өлеңі 

әлі есімде деп айтып берген еді. Шынында, Құдайберген 
«Көктерек» деген жерде туса да, жаңағы өлеңнің ішінде айтқандай, 
өнерінің арқасында бір жерде тұрақтап тұра алмаған. Ел-елді 
аралап ән салып, ақындық өнермен серуендеп өткен адам. Көнекөз 
ақсақалдардың айтуынша, Құдайберген қазіргі  Новосібір облысы, 
Шани ауданы, Тармақкөл ауылында Ғимадиден Хазіреттен дәріс 
алған. Бірақ ескіше оқуға көңіл бөлмей, ақындық өнерге, 
домбыраға, әуестеніп оқуды тастап кеткен. 

Құдайбергенді көрген, өнерін тамашалаған үлкен дердің 
айтуы на қарағанда, өлеңді аһ... деп баста ғанда, оның екпінінен, 
лебінен асулы жанып тұрған шам сөніп қалады екен. Бүктемелі 
домбырасын қолына алып, ұшатын бүркіттей қомданып біресе 
бүйіріне, біресе төбесіне, кейде тақымына қойып, өлеңді суырып 
салып айтушы еді. Аһ... деп:

Тағалы, сұр төбелдей жорғалайын,
Қарағай екі шекті қолға алайын.
Кеудеме тәңірім өнер бергеннен соң,
Несіне білген сөзден құр қалайын.
Баласы Әлсейіттің Құдайберген,
Халыққа айтқан сөзім ұнай берген.
Әкесі баласына қой десе де,
Көңілім бұл өнерге құлай берген.
Өлеңді жатып та айтам, тұрып та айтам,
Жорғалап бір жамбастап жүріп те айтам.
Байлардың шетке жеккен пряжкесіндей,
Мойнымды олай-бұлай бұрып та айтам.
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Осылай өлеңді бір бастайын,
Жүз бұралар жас қайың.
Аяғымда осынау мәсім болмаса,
Шертер едің-ау башпайым, – деп, аяғындағы мәсінің 

ұшымен домбырасын тартып жіберген күндері де болған. 
Жасы жиырмаға шыққан шағында Құдайберген атағы ел ара-

сына тараған әнші, ақын атанады. Ол сол кездерінде бүктемелі 
домбырасын қолына алып Омбы, Қызылжар, Көкшетау, Ақмола, 
Семей, Кереку, Новосибирь облыстарындағы қазақ аудандарын-
да ән салып, айтысқа түсіп, халық көзіне ілігеді. Сөйтіп ел ара-
лап жүріп, ол Көкшетауда қыз Қадишамен үкілі Ыбыраймен ай-
тысады.

Атандым Құдайберген бала жастан,
Өнерпаз он бесімде болдым асқан.
Өлеңнің жал-құйрығын мықтап байлап,
Ұстадым төрт аяқтап, құтқармастан. – деп қыз 

Қадишаны да, Үкілі Ыбырайды да жеңген (айтыстары жеке 
парақшада басылған). Жерлес ақынымыз Иса Байзақовпен де ай-
тысып, ол кісіні де жеңген.

Ендігі бір мәселе осы науқанды өткізу үшін қаражат жағдайын 
қарастыру керек. Әзірге кеңшар және ұжымшарлардан түскен 
қаражат тек қана ақынның мәрмәрдан жасалған мүсініне ғана жет-
пек. Сондықтан халықтан, мекеме басшыларынан, зейнеткерлер-
ден осы шараны өткізуге шама-шарықтарыңызша көмек берсеңіз-
дер құп болар еді. Осы қорға қазірдің өзінде көмектер түсе 
бастады. Мысалы, зейнеткер екінші топтағы мүгедек Әбілғазин 
Дүйсенбай деген ақсақал 2000 теңге, зейнеткер Адамов Жолат 
1000 теңге, өзім 1000 теңге, Оразғұлов Қабдолла 500 теңге, Желе-
зинка ауылының әкімшілігі 2000 теңге, «Жастілек» атты шағын 
шаруашылықтың төрағасы Есқажымов Тоқтамыс 5750 теңге. При-
иртышск селосының «Қазақ тілі» қоғамының төрағасы Ләдінов 
Сатыбалдының ұйымдастыруымен 3000 теңге т.б. қаржы түсті.

Құдайберген қорына көмектесем деушілер мына төмендегі 
есеп-шотқа қаражаттарын аударуға болады. Ал қолма-қол ақшадай 
берем деушілер «Қазақ тілі» қоғамының кассасына тапсыруға бо-
лады. 

Агропромбанк с. Железинка Расчетный счет №000700806 
МФО Код. 193204407 РНН 450500001197 Железинское райобще-
ство «Қазақ тілі». 
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ӨЛЕҢ СӨЗДІҢ ДҮЛДҮЛІ

Меңдігүл Бұрханқызы, 
Омбы қаласы

Біздің қазақ әдебиеті тарихында белгісіз жайлар көп-ақ. Тіпті 
кезінде дүлдүл болған ақындарымыздың еңбектері де толық зерт-
телмей келеді. Әдебиетіміздегі бірегей тұлғаларды көрген адам-
дар саны да күн санап, сағат санап азаюда. Болашақтың қамын 
ойлаған әр азамат өзінің қал-қадырынша осы деректерді жинауға, 
жария етуге тиіс. 

Менің сөз еткелі отырған ақыным – Құдайберген Әлсейітов.
XIX ғасырда өмір сүрген айтыс ақындарының – Орынбай, 

Шортанбай, Шөже, Түбек, Кемпірбай, Ақан сері, Жамбыл, 
Сүйінбай есімдерімен Құдайберген аты да бірге аталады. Бірақ, 
бір өкініштісі Құдайберген Әлсейітовтің екі-үш ақындармен ай-
тысын, біраз ғана өлеңдерін, туған жері, туған жылын ғана білеміз. 
Әдебиеттану ғылымы үшін бұл деректер тым аз. 

Құдайберген Әлсейітов 1884 жылы Кереку уезі, Қызылағаш 
болысында дүниеге келген.

Құдайбергеннің айтыс өнерінің ақиығы екенінің дәлелі – 
оның атақты Үкілі Ыбырай, Қадиша қызбен айтыстарынан белгілі. 
Құдайберген шығармашылығында айтыстан басқа да поэзия 
түрлері орын алған. 

Құдайберген Әлсейітовтің талантын, өнерін, алтын сөздерін 
қадірлеп, дүлдүл ақынды қазаққа паш еткен, насихаттауға ықпалын 
тигізген – Иса Байзақов болған. Иса ақын Құдайбергенді төл 
ұстазы санап, пір тұтқан. 

Қазақ энциклопедиясында ақын Құдайберген Әлсейітов тура-
лы «Әнші, композитор, ақын импровизатор», 11-12 жасынан 
«бала» ақын атаған. Кереку, Омбы, Көкшетау, Ақмола, Қызылжар, 
Семейді аралап, әншілік өнерімен танылған. Бертінде Қараөткел, 
Қоянды жәрмеңкелерінде ән салып, ат ойынын көрсеткен. 
Автордың көптеген музыкалық шығармалары «Құдайбергеннің 
әні», ал жыр мен айтыс саласында «Құдайбергеннің Қадиша 
қызбен айтысы», «Баласы Әлсейіттің Құдайберген», «Құдайбер-
геннің желдірмесі», «Құдайбергеннің Сүйінбаймен айтысы» де-
ген аттармен халық аузында жүр.

Кез келген ақын талантын халыққа таныту үшін аз күш 
жұмсамаған. Ақындығын жарыстырып, қазақтың белгілі дүлдүл-
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дерімен айтысуының өзі Құдайберген ақынның талантының 
айғағы болса керек. Көп сынынан толық өтіп барып, өнер сүйер 
қауым оған ақындық атақты тақса керек-ті.

Менің ойымша Құдайбергенді халықтың жақсы көруінің 
бірінші себебі: тек қана тілінің шешендігін мойындауында ғана 
емес. Ол – өз заманындағы халқының тұрмыс шындығын сурет-
тей білген ақын. Құдайбергеннің атын халыққа тез жайған ақын-
дармен айтысы ғана емес.

Новосібір облысының Маметкино деревнясының тұрғыны 
сексеннен асқан Мұқарам Шөжейұлы деген ақсақал: 

«Қыпшақтың Жолабасының ішінде Құдайберген деген – ұлы 
ақын өткен. Біздің елге Құдайберген келгенде, бүкіл халық жина-
лушы еді. Құдайберген домбырасын жанынан тастамайтын жүйрік 
болатын. Өзінің дауысы да, әуені де керемет еді», -деп аузының 
суы құрып әңгімелейді. Осы көнекөз ақсақалдың айтуынша, 
Құдайберген ақын ертегі, қисса, дастандарды да жатқа айтқан 
екен. Соның бірі – «Қалқаман – Мамыр» жырын жатқа айтқан 
деседі. Шәкәрім жазған поэманың нұсқасы ма, әлде басқа үлгісі 
ме, ешқандай дерек жоқ. 

Аты әйгілі, шеберлігімен ел арасына танылған Үкілі Ыбырай-
мен айтысқанда:

Сұрасан арғы затым Арғын – Қыпшақ,
Бергі атамыз Сейіт пен Бұлғақ болмақ.
Бар байлығым басымда ырысым сол.
Құдірет маған берген тіл менен жақ. – деп өзін қысқа 

таныстырады.
Новосібір, Омбыдағы жырдың, өнердің қадірін білетін 

ақсақал дардың айтуына қарағанда Құдайберген өмірінің көп 
кезеңін осы аймақтарда өткізген көрінеді. Өйткені ауыл 
ақсақалдарының аузында Құдайберген Омбыда Сүйінбай ақынмен 
айтысқан еді деген сөз де бар. Өкінішке орай, осы айтысты жатқа 
білетін ақсақалдардың дүние салуы, көзі тірісінде жолыға 
алмағанымыз тағы бар. 

Шешендік өнердің шебері Құдайберген Әлсейітов, оның 
шәкірті Иса Байзақов бір-бірімен айтысты деген сөз де бар. 

Құдайберген шығармалары ауыл арасы, ру шеңберіндегі ғана 
мәселелерді көтеріп қана қоймай, жалпы халық мүддесін, ел 
бірлігін арман еткен шығармалар болған. Құдайберген шығарма-
шылығын әлі де тереңдеп зерттей түсу қазіргі зерттеуші ғалым-
дарымыздың міндеті деп білеміз. 
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АҚЫН БЕЙНЕСІ

Ербол Қайыров
Қазақ халқы – әнге бай, өнерлі халық. Өнермен бірге астасып, 

өнермен бірге қайнасып, бітісіп кеткен. Қазақ деген өнерлі, өренді 
ұлдарымызға бай халықпыз ғой. 

Қазақтың қай ұлын алсаң да «әу» демейтіні жоқ. Өйткені со-
нау ықылым заманнан қазақтың бойында өнердің шамшырағы 
жанған халықпыз. Ұлы қазаққа Алла тағаланың өзі батасын бер-
ген. 

«Әй, қазақ! Сана бердім, санаңа қосып дана бердім. Өзіңнен 
өрбіген ұл-қыздарың шетінен өренді, өнерлі болады. Ұлыңнан 
тарағаны – еліңді қорғайтын, еліңе пана болатын ерлі болады, ал 
қызыңнан тарағаны – өзім жаратқан даланың кез келген тасын, 
шөбі мен ағашын қолына алса бойынан ән-күй төгіле кететін 
өнерлі болады» деген-ді. Міне, біз қазақ, ертеден бата алған 
халықпыз. Бабаларымыз ерлікте де, өнерде де батыр болған, ба-
тыл болған. Ақындық туа біткен дарындылық. Ақын халықтың 
жүрегі! Жүректен шыққан сөз ғана ар мен жанның, ер мен туған 
елдің қадірі мен қасиетін естияр құлаққа жеткізе алады. 

Ақын болу үшін алдымен шынайы болу керек. Шындық 
шынайылылықта. Шыңғырып жүріп шынайылылықты  шыңдап 
шындықтың шылбырын өзге емес өзі ұстаған ғана ақын. Тағы да, 
ол үшін артынан ерте алатындай қабілеті де болғаны абзал. 

Міне Құдайберген Әлсейітов жан-жақты, өнерлі, қолына дом-
бырасын, жүрегіне иманын, санасына қазақтың ән-күйін тоқып 
туған дарын. Ол ақындықпен қатар композиторлықты да, әншілікті  
де машықтаған өнерпаз. Әннің мәтінін де, әуенін де өзі шығарып, 
өзі орындап, сүйемелдеді.

Киіз үйде отырғанда,
Даусыма ұщқан құс та үйірілген, – деп өзінің әншілік 

өнеріне жоғары баға беруі тегін емес. Ол көзі тірісінде халықтан 
бағасын алған әнші. Құдайберген ақын әннің сөзін, оның әнін жа-
зып қана қойған жоқ, сонымен қатар айтыс додасында жайындай 
жарқырады. Сал-серілердей бір топ өнерпаздарды ертіп, топта-
нып, ел аралап, ойын-сауықтың гүлі бола білді, туған халқына 
өнердің, салт-дәстүріміздің озық үлгілерін насихаттады, дәріптеді. 
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Бір ауыз сөзбен айтқанда жартылай көшпелі халықтың театрының 
рөлін атқарды. 

Қазақтың абыз жырауы Бұқар Қалқаманұлының сөзімен 
айтсақ: «жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді» деп 
аталы сөз айтқандай, Құдайберген ақынның артында өшпес 
мұралары қалса да, келешек ұрпаққа оның өнерлі бет-бейнесін, 
әртістік түр-тұлғасын көрсетер сурет жоқ. Сондай бір жылдары 
қазақ музыка өнерінің алыптары Ақан сері, Жаяу Мұса, тіпті 
бертінге қарай күрескер әнші Мәди Бәпиұлының да фото-суреттері 
табылды, әдебиетіміз бен өнерімізге жаңадан тың, құнды, теңдесі 
жоқ жәдігерлер қосылды.

Құдайберген Әлсейітовтың өмірі мен шығармашылық жолын 
зерттеген жерлестеріміз Ханафия Асқаров, Айтжан Бәделхан, 
Мәті Бахтияров сынды ағаларымыз ақынның бейнесін қалдыру 
мақсатында өңірімізге танымал суретші Қабылдинов Жасыбай 
Әйтенұлымен кездесіп, ақынның бейнесін қыл қаламмен салып 
беруін өтінеді.

Ол турасында Жасыбай Әйтенұлы бір кездескенімізде былай 
дейді: 

– Маған Ханафия Асқаров, Айтжан Бәделхан және де басқа 
да ағаларымыз келіп, Құдайберген Әлсейітовтың өмірін, 
шығармашылық айтып беріп, оның суретін салуымды сұрады. 
Мен сәл ойланып, ақынды көрген-білген адам бар ма? Дегенімде, 
олар мені бір ақсақалға ертіп барды. Ақ сақалды, жасы қартаң 
тартса да, бойын тіктей ұстаған адам екен, тек көзі көрмейді.

Қарияның айтуына қарағанда, ақын Құдайберген ұзын мой-
ынды, арықша келген, үнемі қазақы тақия киіп жүретін, жүріс-
тұрысы сырбаз серілердей, қимылы тез, шапшаң адам болған 
екен».

Ақынның сәл де болса бейнесін көз алдыма елестеттім, бірақ 
толығымен өзіме сенімді болу үшін, ұрпағы бар ма екен соны 
біліп едім, ақынның артында екі қызы қалған және олардың 
ұрпақтары бар. Ұрпақтарының арасынан қарияның суреттеген 
ақынның туп-тура өзін көргендей болдым. Бірден жұмысқа 
кірістім. Арқалы ақынның киесі ме, шабыттанып жұмысымды да 
ешбір кемшіліксіз, тез арада аяқтап бердім.

Ал ақынның мүсінін жасаған Көкен Темірғалиев» деп сөзін 
аяқтады. Бүгінгі күні ақынның арнайы мүсінінен ескерткіш Желе-
зин ауданында орнатылған.
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Ақын келбеті қазақ өнерінің келбеті, қазақ музыкасының 
өнегесі. 

Құдайберген Әлсейітов – әдебиет, өнер тарихында, музыка 
тарихында да есімі алтын әріппен жазылып, халықтың ерекше 
сүйіспеншілігіне, ықыласына бөленген дарын иесі. Сегіз қырлы, 
бір сырлы ақын сан түрлі өнерді игерген. «Жігітке жеті өнер де аз» 
деп дана халқымыз тегін айтпаса керек.

Бала жастан өнер буып, ұстай алмай жүргенінде Құдайберген 
баланың түсіне ақсақалды қария кіріп, бата берген. Содан кейін, 
ақын қолына домбырасын ұстағанын да он саусағы домбыраны 
қапсыра ұстай, дедектетіп ән ойнатып, көмекейінен маржандай 
сұлу сөздер шыққан екен.

Осындай жағдай Үкілі Ыбыраймен де болған деген ел ара-
сында әңгіме бар. Мүмкін Құдайбергеннің Үкілі Ыбырайды іздеп 
барып, бата алуының да бір себебі осы болуы мүмкін.

Дегенмен де, бұл жинақта ақын Құдайберген Әлсейітовтың 
өмірі мен шығармасын толық зерттеген еңбектерді жинақтадық 
деп айта алмаймыз. Ақынның шығармашылығы ұшы-қиыры жоқ 
өнер айдыны іспеттес. Әлі де тың деректер шығуы мүмкін. Ол 
болашақтың еншісінде. 

АҚЫН ДОМБЫРАСЫ

(естелік – сыр)

Өлкетанушы Ханафия Асқаровтың қызы  
Гүлнар Асқарова

Әкем Ханафия Асқарұлы жеті атасы ішінде қалам өзіне ғана 
бұйырған. Атақ, даңқ үшін жазбады. Бүкіл өмірі ұстаздық, білім-
ғылым, іздену жолында болды. 92 жастың өзінде де жазу заттары 
толы портфелін сүйретіп тастамайтын. Алдындағы асы суып қалса 
да, көкірегі ояу-құйма құлақ қариялардың аузынан бәрін жазып 
алуға тырысатын. 80 жылдары  60 жастан асқан кезі кейде теле-
видениеден саяси өткір мәселе жайында трибунадан көретінбіз. 
Сол жылдары Дзержин көшесін ұлтымыздың мақтанышы акаде-
мик Қаныш Имантайұлына беру қызмет етіп жүрген 
азаматтарымызға оңай тиген жоқ. Осы кезде пенсиядағы және 
елге жанашыр зиялы білім иелерін көгілдір экран алдында 
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сөйлетіп, соның ішінде әкем Ханафия да бар еді. Тың игеру жыл-
дарында отарлау саясатымен өз қамын ойлаған білімдері таяз 
бастығы бар игерушілері қаптап, олардың әділетсіздіктерімен 
күресіп, әкем мен шешем партия жиналысынан келгенде көңілдері 
түсіп келуші еді. 

Тіл, дәстүрге дегенде шын жүректен, шын күрескер, бояуы 
жоқ бәрін тура бетке айтудан алдына жан  салмайтын. Үйде тек өз 
тілімізде сөйлейтінбіз. Мені 4 кластан кейін қазақшаға берді. 
Орысша оқыған қазақ қызы бұзылады. Ұрпақ не болады деп айту-
дан шаршамайтын. Қыз балаға тар, ашық-шашық шалбар кию, 
кеш болғанда үйде отыру – бізге ол бір қатаң заң болды. Еліміз 
егеменді болғанда қуаныштан жылағанын білем.  «Тым болмағанда 
өлер алдымда көріп кеттім ғой» деп төбесі көкке жеткендей бола-
тын. 

Анам Шамшиһамар Әміренің Жүнісқызымен атасып, 10 бала 
көрді. 2 қайтты 8 тірі болды. Аналық парызын өтей жүріп, анам 
соғыс жылдарында райкомда инструктор, селсовет төрағасы бо-
лып қызмет етті. Ол кезде совхоз директоры төрағаға бағынған. 
Қазақ әйелі ондай дәрежелі қызметте жоқ болатын. Әкесі Жүніс 
ел қамқорлығын ойлаған, жомарт деседі. 

Әкем Ханафия да «Жүністей жомарт бұл жақта тумаған» деп 
айтатын. Оны көз көрген Ертіс-Ақтоғай ақсақалдарынан да 1971-
78 жылдары естіп көрдім. Менің маңдайымнан иіскеп, жылап 
тұрып Жүніс атамның көмектескенін, бүкіл байлығын елге 
жұмсаған ондай бай Жүністей ұрпақ туар ма екен деп баталарын 
берген 100-ге жуық әжелер мен ақсақалдар. Жақсы ата мың жыл 
азық. 

Әкем Ханафия қазақтың көп тұлғаларын 30 жылдан аса жаяу 
жалпылап зерттеді. 

80 асқасын кітап жаза бастады. Қазақстанның құрметті 
журналисі Социал Айтенов «Біз журналистер машинамен жүріп 
жазсақ, ақсақал екі аяғымен жаяу жүріп жазды, асыл сүйекті ғой» 
- деп еді. 

1968 жылы М. Әуезов театры келіп, әкем Ақтоғайдан әдейі 
Исаның қызы Шаненге (Мақпуза) жолығып, әкесі туралы мәлімет 
алды. 50 жыл өтсе де қолында қаламы мен блокноты көз алдымда. 
Исаның 90 жылдығында белсене қатысып, ҚАЗГУдың философия 
факультетінің доценті Иса Байзақовты Сакен сал Жүнісовты, Ра-
мазан Тоқтаров, Аманжол Шамкеновтермен бір болды. Сол 
күндерден архивінде ескерткіш фотолар сақталған. 
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 «Құдайбергенге екі ауданда да ескерткіш көп емес» деп әкем 
айтушы еді. Құдайберген домбырасын Батиха қарындасына беру-
ге өсиет еткен деп жазған әкем. Қарындасы перзент көрмеген. 
Әйелі Мәшкамен келісіп кіші қызы Дәметкенді оның бауырына 
салады. Сондықтан домбыра осы қызының қолында қалған. Асы-
рап алмағанда домбыра Сәруардың қолында болар еді, мұндайда 
не үлкендікі деп қалған ұрпақтары айтқанын естіп қалып едім. 
«Ақынның бейне пішінін көзі көрген 10-15 адамдармен ақылдасып, 
портретін жасадық. Мүсінші Әмірғалиев Көкенге зор көмек 
тигізді» деп жазған. Тарихи ескерткішке суретші Жасыбай 
Қабылдиновтың да үлесі бар. Атасына ұқсаған Сәруардың қызы 
Гүлнәр, мүсінді соның түріне келтіріп жасаған. Домбыраны 1995 
жылы әкемнің ұйғарымымен музейге қызы Дәметкенге 
тапсыртқызды. Республика деңгейінде болған телебағдарламаны 
ақын Есентай Ерботин жүргізді. Құдайберген Әлсейітовтың 
шығармашылығын зерттеуде әкем көп іс тындырды, өкініштісі, 
орнықты өзінің бағасын ала алмады. 

АҢЫЗ АҚЫН

Железин ауданының орталықтандырылған 
 кітапхана жүйесінің басшысы  

Марғуаш Адамова
Еліміздің тарихында ұлттың болмысын, салт-дәстүрін, өнерін 

жаңғыртып, халқымыздың рухани тұғырына айналған жандардың 
бірі – Құдайберген Әлсейітұлы. Ол ырысы мен берекесі дарыған 
киелі мекен Железин ауданы Жамбыл ауылында дүниеге келген. 

Жастайынан білімге құштар болған Құдайберген ақын, өзін 
буған өнерді ерттеп, қазақ өнерінің қайталанбас дүлдүл 
ақындарының бірі болды. 

Ол халқының мұңын мұңдап, жұртына тіреу бола белді.
«Менің атым Құдайберген,
Әр сөзім халқыма ұнай берген, – деп көзі тірісінде 

халқының батасын алып, ел еңсесінің биік болуы жолында талай 
жырларды дүниеге әкелді.

Ақынның шығармашылық мұрасы – туған халқының тарихы 
мен шынайы өмірінің бейнесі. «Дүлдүл ақын» атанған ақынның 
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жырлары, айтыстары халқының ұлттық болмысын, өмір салтын, 
арман-мақсаттарын айқын көрсетеді.

Халқымыздың рухани құндылықтарының қатарында оның 
әндері мен жырлары: «Баласы Әлсейіттің Құдайберген», 
«Желдірме» сынды шығрамалары қазақ өнерінің өрістеуіне үлкен 
үлес қосты. Әсіресе «Желдірмесі» бір ғасыр уақыт өтсе де өзінің 
маңыздылығын жоғалтпай, ән әлемінде қайталанбас ғажайып 
туындылардың қатарында екеніне ешкім де шүбә келтірмесі анық.

Железин аудандық орталық кітапханасысының ұйымдасты-
руымен аудан көлемінде ақынның өмірі мен шығармашылығын 
насихаттау мен зерттеуде көптеген жұмыстар атқарылуда. Осы 
орайда ақынның 135 жылдығына орай аудандық кітапханының ат-
салысуымен осы кітап жарыққа шығып отыр. 

Осы жылы ақынның 135-жылдық мерейтойына орай ауданы-
мыздың  кітапхана жүйесі атсалысып, Қайыров Ербол ағайдың 
қолдауымен кітап шығарып жатыр. Сонымен қатар, Құдайберген 
атамызға арналып өткізіліп жатқан шаралар да аз емес. Барынша 
жұртқа жария ету үшін тақырыптық полкалар безендіріліп, туған-
туысқандарымен, жиендерімен кездесу өткізіп, Құдайберген 
ақынның шығармаларын жинақтау үстіндеміз.

 Ақынның шығармаларына терең бойлай, әр сөзінің салмағын 
сезініп, тәуелсіздік тұрғысынан бағамдаудамыз. Құдайберген 
Әлсейітовтың өмірі мен шығармашылығы әлі де тыңғылықты 
зерттеулерді қажет етеді. Оның өмірі халқымен, ұлт тарихымен 
астасып жатыр. Оның шығармалары Ұлы даланың асыл қазынасы!

Қазақ елінің біртуар перзенті Құдайберген ақынның 135 
жылдығына арналған шаралар өз деңгейінде өтеді деген 
сенімдеміз.
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АКЫН-ИМПРОВИЗАТОР  
КУДАЙБЕРГЕН АЛЬСЕИТОВ

Поэт, журналист  
М. Жаманбалинов

Если сегодня многие наши земляки не знают о замечательном 
акыне-импровизаторе нашего края Кудайбергене Альсеитове, – 
это не их вина. Его произведения никогда не переводились на рус-
ский язык. Очень мало опубликовано его произведений и на казах-
ском языке.

Он не писал стихи, все его песни сочинялись путем импрови-
зации, во время публичных выступлений. В какой бы аул К.Альсе-
итов ни приезжал, его встречали с большой радостью и не устава-
ли слушать. 

До появления знаменитого акына Исы Байзакова он считался, 
пожалуй, самым крупным акыном среднего жуза. Он был на 16 
лет старше Исы Байзакова, и в год рождения Исы успел приобре-
сти известность как одаренный акын-импровизатор. Приблизи-
тельно в том же году на одном большом тое он встречается с про-
славленным кокчетавским акыном Ибраем Сандыбаевым и 
убедительно побеждает его на айтысе. Сандыбаеву тогда было за 
сорок, а Альсеитову всего около 16 лет. 

Текст этого знаменитого айтыса неоднократно входил в сбор-
ник стихов и песен. Некоторые певцы знают его наизусть и испол-
няют до сих пор, потому что это один из лучших образцов айтыса. 

Иса Байзаков считал Альсеитова своим наставником, высоко 
ценил его импровизаторское искусство.

Кудайберген Альсеитов родился в 1884 году в одном из насе-
ленных пунктов аула №5, который находился на территории ны-
нешнего Железинского района неподалеку от Железинки. В со-
став этого аула в то время входило несколько населенных пунктов, 
расположенных по обе стороны реки Иртыш. При разделении рай-
онов село Коктерек, где родился Альсеитов, осталось в составе 
Железинского района. 

При Советской власти к Альсеитову относились не очень до-
брожелательно, видимо – из-за его религиозности. Он и до конца 
жизни остался религиозным.  Гордился тем, что получил благо-
словление на право быть акыном от знаменитого Хазрета Гимади-
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дена, у которого он в детстве учился. Об этом часто акын упоми-
нает в своих песнях. 

Сохранились в устах земляков некоторые стихи, разоблачаю-
щие грубость, жадность, жестокость, другие пороки отдельных 
современников акына. 

В молодости Кудайберген полюбил красивую, умную девуш-
ку Танокоз. Она была засватана за больного, горбатого и глухого 
сына влиятельного бая. Калым за нее был заплачен. То есть, по 
обычаю, Кудайберген никак не мог жениться на ней. Но никто и 
ничто не удерживает их. Влюбленная пара скрывается у одного 
друга-тамыра в деревне почти месяц, потом – в камышах озера. 
Наконец, они были схвачены, избиты. Невесту привезли в аул бая. 
Вскоре она умерла от тоски и горя. 

Акын посвящает своей возлюбленной песню «Танокоз», ко-
торую до недавнего времени исполняли некоторые певцы. 

В сборнике стихов в разных годы вошли около двадцати про-
изведений Альсеитова. Из них два айтыса. Один айтыс с И. Сан-
дыбаевым, о котором уже сказано, второй – с девушкой Кадишой. 
Этот айтыс тоже своеобразный, хотя напоминающий по форме 
классический айтыс Биржана Кожакулова с Сарой Тастанбековой, 
где Сара выступает как представитель своего рода, а Биржан – 
своего. Кудайберген же выступает как представитель своего края – 
четырех уездов, а Кадиша – своего края, тоже четырех уездов. В 
айтысе каждый из акынов возвышает знатных добрых, одаренных 
людей своего края, а соперник находит их недостатки. Этот айтыс 
имеет историческое значение. Из него мы узнаем самых знатных 
людей того времени в крае, их положительные качества. 

…Четверть века назад мне посчастливилось беседовать с од-
ним стариком из Железинского района – Мукашем Казеновым, ко-
торый в юношестве ездил по аулам вместе с Альсеитовым. Хорошо 
знал он и Ису Байзакова. По его словам, эти два акына-импровиза-
тора – неповторимые личности. Альсеитов часами мог без запинки 
излагать мысли в стихотворной форме (так же, впрочем, как и Иса 
Байзаков), буквально приковывая внимание своих слушателей. 

Кокчетавцы гордятся именем своего акына Ибрая Сандыбае-
ва. О нем написана документальная повесть. Широко отмечается 
и его юбилейные даты в масштабе Кокчетавской области. Но ведь 
победивший Ибрая в айтысе наш замечательный земляк, акын-им-
провизатор К. Альсеитов тоже вполне заслуживает, чтобы его имя 
было возвращено потомкам. 
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ВОЗДАВАЯ ДАНЬ УВАЖЕНИЮ

ответ. секретарь районного общества «Қазақ тілі»  
У. Кудасова

В июле нынешнего года исполняется 110 лет нашему земляку 
Кудайбергену Альсеитову. Этот человек в свое время был певцом, 
поэтом, импровизатором. Его творческое наследие еще не изуче-
но. О нем кратко сказано в «Энциклопедии Казахской ССР». Зна-
ем только то, что песни на его слова исполняют артисты Казах-
стана. 

Кудайберген родился  в 1884 году на территории нынешнего 
Железинского района. Умер вв неполные пятьдесят. Похоронен на 
кладбище совхоза «Красный Октябрь» Черлаксого района Омской 
области. Альсеитов учился в медресе у Гимадидена. Но вскоре 
мулла понял, что Кудайбергена не интересует учеба, а тянет к со-
чинению стихов. Уже в свои тринадцать лет мальчик проявил 
склонность к домбре, замечательно играл на этом инструменте. 
Гимадиден отпустил его с медресе, пожелав ему успехов  в песен-
ном творчестве. 

Кудайберген Альсеитов много путешествовал по Сибири и 
Казахстану. Цель была у него одна: петь для народа. Он мог каж-
дому человеку сочинить несколько куплетов. Известен факт, когда 
Кудайберген в пятнадцатилетнем возрасте победил в айтысе зна-
менитого в то время акына-импровизатора Ибрая. 

Две дочери воспитал акын. Старшая Саруар после долгих лет 
работы в акционерном обществе «Железинская швейная фабри-
ка» находится на заслуженном отдыхе, вторая проживает в совхо-
зе «Трофимовский» Качирского района. 

Любовь к домбре и пению не передались внучке Гульнар, ра-
ботающей главным бухгалтером акционерного общества «Бере-
ке» (бывший маслозавод).

Районное общество «Қазақ тілі» планирует в июле нынешне-
го года  в честь 110-годовщины посетить могилу нашего земляка, 
поэта, певца, импровизатора Кудайбергена Альсеитова и воздать 
дань уважения этому человеку.  Это возможно при спонсорской 
помощи районной администрации, совхозов, предприятий, орга-
низаций района, кому дорога память о человеке, который прослав-
лял в своих песнях жизнь простого трудового народа. 
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ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ ЖИВА

Зав.отделом по языкам при аппарате  
акима Железинского района 

     А. Ахметов
Кудайберген Альсеитов – наш земляк, акын-импровизатор. 

Он родился в 1884 году в зимовье Коктерек (вблизи села Моисеев-
ка) Железинского района. Его мастерству аплодировали в Павло-
дарском, Омском, Кокчетавском,  Акмолинском, Петропавлов-
ском, Семипалатинском уездах. Музыкальные произведения 
Кудайбергена («Песня Кудайбергена», «Состязание Кудайбергена 
с девушкой Кадишой», «Состязание Кудайбергена с Ыбыраем» и 
другие) до сегодняшнего дня поются народом. Своим учителем 
его называл знаменитый акын-импровизаторИса Байзаков. 

В начале тридцатых годов Кудайберген перевез свою семью в 
соседнюю Омскую область. В 1933 году, на 49 году жизни, Кудай-
берген Альсеитов скончался. Он был похоронен в с. Жуматай Чер-
лаксого района. 

У читателей могут возникнуть вопросы : почему так поздно 
вспомнили мы об этом замечательном поэте, акыне? Надо сказать, 
что властям советских времен не особо нравились его произведе-
ния, где он критиковал их. В текстах его песен к тому же часто 
встречались слова, где он вспоминает аллаха, Бога. Кудайберген 
всю жизнь был религиозным человеком. Но, тем не менее, его имя 
как акына-импровизатора было внесено в Казахскую  Советскую 
энциклопедию (том 2, стр. 36). 

По просьбе общественности аким Железинского района при-
нял решение провести юбилей акына Кудайбергена  Альсеитова. 
Решено было поставить новое ограждение с надписью на мрамор-
ной плите на могиле поэта  и урочище Жуматай Черлаксого райо-
на Омской области. 21 июля установлено такое ограждение. 

Будет установлен и торжественно открыт мраморный бюст 
акына возле районного Дома Культуры. В этот день приедет мно-
жество гостей, будет дан концерт силами областного драматиче-
ского театра, организован айтыс акынов-импровизаторов, посвя-
щенный Кудайбергену Альсеитову. 

Этим празднование юбилея не закончится. Группа писателей 
Павлодарской области готовит материалы, собирает его произве-
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дения и песни для выпуска  отдельной книги  о жизни и творче-
стве Кудайбергена альсеитова.

От Кудайбергена Альсеитова остались две дочери. Одна из 
них, старшая дочь  Саруар,  до недавнего времени жила в с.Желе-
зинка. Она несколько дней не дожила до юбилея своего отца, скон-
чалась 19 июля 1996 года. Другая дочь, Даметкен, живет в с.Тро-
фимовка Качирского района. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КУДАЙБЕРГЕНА 

АЛЬСЕИТОВА

Писатель, публицист  
Ю.Дмитриев

Наша газета уже рассказывала о судьбе этого незаурядного 
человека. По дошедшим до нас сведениям, уже в юном 11-12 лет-
нем возрасте он был известен в Северном Казахстане, Омской об-
ласти как талантливый акын-импровизатор: выступал на знамени-
тых Куяндинской  и Караоткельской ярмарках, ездил по аулам, 
участвовал в айтысах.  А в 16-летнем возрасте он одержал победу 
в айтысе  с широко известным сорокалетним кокчетавским акы-
ном Ибраем Сандыбаевым. Текст этого поэтического состязания 
входил в некоторые сборники казахских стихов и песен. Его пом-
нят и исполняют некоторые казахские певцы – как один из лучших 
образцов айтыса. 

Память народа бережно хранит «Песню Кудайбергена», его 
айтыс с девушкой-акыном Кадишой некоторые другие  дошедшие 
до нас произведения. 

Бывший на полтора десятка лет моложе его наш знаменитый 
земляк Иса Байзаков почитал этого акына, считал своим наставни-
ком, использовал его произведения в своем творчестве.

Все это – о Кудайбергене Альсеитове, чье имя и творчество 
много лет несправедливо замалчивалось. Причина в общем ба-
нальна: ко времени революции  Кудайберген  уже сформировался 
как личность  был человеком независимым, глубоко верующим и 
никогда этого не скрывал... Неудивительно, что его отношения с 
новой властью складывались негладко. Да и вся его жизнь была 



120

полна трагических событий. Его жестоко разлучили с девушкой, 
которую он горячо любил и которая сама не пережила разлуки с 
любимым... Недолюбливали его богатые и влиятельные сородичи, 
о корысти и жадности которых он не стеснялся говорить и петь... 
Не ко двору пришелся он Советской власти. Родился он в урочище 
«Коктерек», неподалеку от Железинки, а во времена страшного 
голода, в конце двадатых годов был вынужден, спасаясь от голод-
ной смерти, бежать с семьей в соседнюю Омкую область, где и 
скончался в 1933 году, когда ему еще не исполнилось и пятидесяти 
лет... Могила его находится на территории нынешнего совхоза 
«Красный Октябрь» Черлакского района Омской области. 

В последние годы немало сделано для того, чтобы восстано-
вить справедливость в отношении самобытного акына-импрови-
затора вернуть людям его произведения, сказать правду о нем са-
мом. В числе тех, кто способствовал этому, писатель и журналист 
Мубарак Жаманбалинов, бывший редактор газеты «Дауа» Женис 
Марданов, исследователь жизни и творчества акына Канапия 
Аскаров,  сотрудник музея имени Бухар жырау Айтжан Бадельха-
нов. Областная газета «Сарыарка самалы» дала серию публика-
ций  о жизни и творчестве Кудайбергена. Свой вклад в общее дело 
внесли областное управление культуры, общество «Қазақ тілі», 
многие другие. Большую организационную работу провели желе-
зинские районные власти. Кроме всего прочего, сделали новое 
ограждение на могиле поэта в соседнем Черлакском районе, уста-
новили там мраморную плиту. 

А в минувшую субботу в Железинке, у Дома культуры,в при-
сутствии многих земляков был открыт бюст Кудайбергена Альсе-
итова,  авторы которого – скульптор Кокен Темиргалиев и худож-
ник Жасыбай Кабылдинов. На торжественном собрании, 
посвящен ном памяти акына-импрвизатор, выступили представи-
тели аппарата акима Железинского района, гости из Павлодара. 
Были среди выступающих дочь акына Даметкен, аксакал почтен-
ного возраста, которому еще совсем молодым человеком довелось 
видеть и слышать Кудайбергена Альсеитова. По народной тради-
ции хозяева вручили скромные подарки тем, кто участвовал в под-
готовке этого мероприятия, кто помог вернуть почти из небытия 
имя и произведение поэта. Состоялся большой праздничный кон-
церт художественоой самодеятельности района, в котором также 
приняли участие известные акыны. 
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Надо было видеть с каким вниманием слушали земляки Ку-
дайбергена Альсеитова его нынешних последователей – акынов. 
Они отзывались бурными аплодисментами на каждое точное слов. 
Так продолжает жить и развивоваться уникальное древнее искус-
ство импровизации. 

И все же  К. Альсеитове мало известен даже среди казахского 
населения. И это понятно: мало издавался. У области есть возмож-
ность издать наиболее полный сборник произведений этого акы-
на. Некоторые из них можно было перевести на русский язык, что-
бы приобщить к его творчеству людей других национальностей. 
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ҰРПАҚТАРЫ БАР

Ақынның қызы  
Дәметкен Құдайбергенқызы

Атақты, ақиық ақын Құдайберген Әлсейітовтың  
рухы мәңгі жасай бермек

Құрметті редакция! Мен қазақтың атақты, ақиық ақындарының 
бірі Құдайберген Әлсейітовтың кенже қызы боламын. Ол кісінің 
артында қалған ұлы болмаса да, ұрпағы бар. ол – мен едім.

Құдайға шүкір, он балам бар. Соның ішінде үш егіздің сыңары 
Бибігүлім ақындар айтысына қатысатын. Әкемнің өзі жасаған 
құрастырмалы домбырасын мұражайға тапсырып жібергеннен 
кейін ол домбыра тартып, ән салуын, айтысқа қатысуын қойып 
кетті. Ал, егіздің сыңары Аманкелді ауылда мұғалім, ән сабағынан 
дәріс береді. Ол да әнші. Атасының өлеңіне ән жазып, айтып 
жүреді. Бұл балам атасының домбырасын өзі айнытпай жасап 
алып, елде өтетін ойын-сауықтарға қатысып жүреді. Бар үмітім 
осы екі баламда. Жалпы кенже қызым да, өзге балаларым да 
өнерден кенде емес, бәрі де ән салып, домбыра тартады.

Ендігі айтайын дегенім, әкемнің тағы бір туысы табылды. 
Ол – облысымызға белгілі боп отырған кәсіби халық емшісі 
Мәриям Арынқызы Тоқсейітова. Әкемнің 110 жылдық торқалы 
тойына қатыса алмаған осы сіңілімнің атасы Тоқсейіт әкемнің 
етжақын туысы еді. Кезінде дәм-тұздары араласып, туғандай боп 
кеткенін үлкендерден еститінмін. Сол сіңілім бізді өзі тауып алды. 
Ол бізді арнайы шақырып, облыс орталығындағы туыстармен та-
ныстырып, балам Аманкелдінің иығына шапан жауып, басына 
тақия кигізді.

1 мамыр күні үш егіз баламның туған күнін өзі атап өтіп, 
әкемнің әнін  айтып, өлеңдерін оқып, бір жасап қалдық. Мәриям 
Бибігүлімді емдеп, өзімен бірге Алматыға алып кетті. «Бұлақтың 
көзін ашып, Алматыдағы үлкен ақындарға, атақты адамдарға 
көрсетіп, өзім тәрбиелеймін» дейді жанашыр туысымыз. Ол 
Аманкелдінің де өнерін жетілдіре түссем дейді. Ендеше осындай 
ұрпақтары бар атақты ақынның рухы мәңгі жасай береді.
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Әкемнің 110 жылдығын тойлауға атсалысып, қамқорлық 
жасаған бір топ ер-азаматтарға өзіміздің сүйікті газетіміз арқылы 
аналық алғысымды айта кетуді жөн көрдім.

«Сарыарқа самалы» газетінің редакторы Ә. Мұхамеджанов 
пен оның орынбасары Т. Қоңыровқа, Павлодарлық Х. Асқаров пен 
Абылай Ахметовке, М. Бахтияров пен М. Жаманбалиновке, 
С. Шектібай мен ағайынды Ермек, Ғалымбек Жұматовтарға, Же-
лезинка ауданынан Шәріп, Омбы облысынан Уәш ақсақалдарға 
әкемнің басын көтеріп, ас беруге қол ұштарын беріп, жанашырлық, 
қамқорлық көрсеткен барлық азаматтарға алғысымды айтамын.

... АТА ЖОЛЫН ҚУСА ИГІ

Ақын Құдайберген Әлсейітовтың жиені 
 Гүлнар Тасқаринова

«Атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі» деп асқақ арманмен 
бабаларымыз бізге үлкен үміт артты, әр ғасырда болашақ ұрпағын 
халық мұрасы – салт-дәстүрімізбен, ерлік пен батылдық 
қасиеттерімізбен, ұлттық құндылықтарымызбен сусындатып, 
ұрпақ пен өнер жалғастығын жандандырып, мәңгілік Ұлы ел бо-
лып қалыптасуымызға қажырлы еңбек атқарды, елін, жерін 
қорғап, қайтпас қайсарлықты танытты. Біз, сол бабаларымыздан 
нәр алып, өмірде өзіндік ізі бар, жаңа заманға лайықты өнері мен 
әдебиетін, салт-дәстүрін жаңғыртып, сақтап келе жатқан ұрпақпыз.

«Адамның жақсысы нағашысынан, домбыраның жақсысы 
ағашынан» деп те тегін айтылмаса керек. Менің анам Сәруар 
қазақтың атақты айтыскер ақыны, сөз зергері, қайталанбас тұлға 
Құдайберген Әлсейітовтің үлкен қызы. Анам әрдайымда әкесін 
еске алып, оның өнеріне, адамгершілігіне таң-тамаша болып, ба-
лаларына жыр қылып, айтып отыратын.

Бүгінгі күннің өзінде жүрегімде хатталып, әрбір әрпі алтын-
мен жазылған, анамның үнемі айтып жүретін нағашы атам 
Құдайбергеннің мына бір өлең жолдары есімде. 

Өз заманының сараң байы Қозыкеге шығарған өлеңі:
Бісміллә сөздің басы десем айды,
Жат қылу керек екен бұл құдайды.
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Ықыласты ағамыздың сараңында,
Азырақ тамызайын тілдің майын.
Мен келем, құстай ұшып, көңіл тасып,
Халқымды көрем бе екен мауқымды басып.
Үйіне Қозыкенің келіп едім,
Амандаспай кетті өзі менен қашып, – деп жырлаушы, 

жарық тық анам.
Өзі домбыра шертпесе де, даусына әркім-ақ ғашық еді, халық 

әндерін нақышына келтіріп орындағанда, тыңдарманын үйіріп 
әкететін. 

Анамның түр-әлпеті нағашы атам Құдайбергенге ұқсаған, 
мінезі де тік, өткір жүзді, турашыл, әділ болатын. Анам Сәруар 
сегіз жасында әкесінен жетім қалған.

Ержетіп есейген соң, әкем Сенбайға тұрмысқа шығып, 
Гүлнар, Гүлбақыт, Ақмарал, Жұлдыз және Серік, Тоқтағұл атты 
балаларды дүниеге әкелген. Тағдырдың салғаны да, ажалға қарсы 
тұрар кім бар дерсің, соңғы үшеуі бүгінгі күні ортамызда жоқ. 

Әке-шешеміз ерте жетім қалып, өмірдің тауқіметін көп тарт-
ты, сол көрген, басына түскен қиыншылықты балаларына көрсет-
пеймін деп көп еңбектенді, барлығын аяқтандырды.

Әкем Сенбай өте керемет, жүрегі таза, өнерге жақын адам еді. 
Қолына домбырасын алып, нағашы атамыз Құдайбергеннің 
әндерін шырқағанда, ұйып тыңдайтынбыз, сонымен қатар Құдай-
берген мен Қадиша қыздың және Үкілі Ыбыраймен айтыстарын 
жатқа айтып, даусын өзгертіп, рөлге кіріп айтатын-ды. 

Ақын Құдайберген Әлсейітовтың шығармашылығын насихат-
таушылардың бірі әкем Сенбай десем артық айтпағаным деп 
білемін.

Жарық дүниеге келгенімнен нағашы атам туралы естіп, біліп, 
шығармаларынан сусындап өстім, өмірімді атамның өнеріне де-
ген махаббатпен байладым. Сүйіп қосылған жарым Қайролла 
Жаншабайұлы. Екеуіміздің шаңырақ көтеруімізге де нағашы 
атамның септігі бар. Өйткені, күйеуімнің анасы Дәметкен 
Балтабайқызы ақын Құдайберген Әлсейітовтың аталас – туысқаны, 
екеуі де қыпшақ, оның ішінде қатықұлақ. 

Бір күні Қайролланы анасы шақырып алып: «Сен Сенбайдың 
қызы Гүлнарға үйленесің. Ертең ағатайымның (ағатайым деп 
ақын Құдайбергенді айтып отыр) ұрпағымен арамыз суып, 
туысқандығымыз үзіліп кетеді. Араларыңда махаббат сезімі бол-
маса да, алыстан туыстық сезімдерің бар. Бір біріңе үйлесіп 
кетесіңдер, үйлі-боранды боласыңдар» депті. Ол кездері үлкен-
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дердің, ата-анаңның айтқан сөзі заң, аталы сөзден аттап ешқайда 
аяқ баспайсың.

Ол кісінің де аузының дуасы бар болатын, айтқаны айдай 
анық келді. Екеуіміз үйлендік, шаңырақ көтердік, Бауыржан есімді 
ұлымыз бар. Күйеуіміз екеуіміз бір-бірімізді жақсы көреміз, 
құрметтейміз. Өйткені, бізді қосқан тағдырымызда аналары-
мыздың қасиетті сөздері бар. Мен өз басымды мақтан тұтамын 
және осындай өнерімен қасиетті адамның ұрпағы болғанымызды 
мақтан тұтамыз.

Өзім Ақтоғай ауданы Қараоба ауылында дүниеге келдім. 
Мектепті аяқтап, кейін есепші оқуын бітірген соң, Железин ауда-
ны Май зауытында есепші болып қызмет еттім. Аудан орталығында 
көптеген мерекелерде қолыма домбырамды алып, халық әндерін 
орындадым. Бала жастан өнерге құштар болдым. Домбыраны да 
өзім үйрендім.

Домбырада ән айту нағашы атамнан бойға дарыған өнер бол-
са керек, халықты көрсем делебем қозып, ән айтқанды жақсы 
көремін.

Нағашы атам Құдайберген ел аралап, әнімен, жырымен 
халқын қуантып, қолы тар, кедей-кепшікке қол ұшын беріп, бары-
мен бөлісіп отырған жомарт жан болған. Қай ауылға келсе де, 
халық киіз үйге сыймай, сыртына дейін үймелеп, жан-жақтан 
қаумалап атамды жібермей, таңды әнмен аттыратын болған. 

Аруақ көтеріп қызып ала жөнелгенде өзін өзі тізгіндей алмай, 
өнер буып, төрден босаға қарай шыр айналып көбелектей домбы-
расын шертіп ән айтып, халықты таң-тамаша етеді екен. Жыл сай-
ын нағашы атамның басына барып зиярат етеміз. Ол кісінің 
бейнесі анамның айтуымен көз алдымда, әндері жүрегімде. Атам-
дай өнерпаздардың өнерлері жоғалып кетпесе екен деп тілеймін. 
Тәуелсіз Қазақ елінің ән-күй қоржынында атамның әндері 
(желдірмесі) мәңгі жасай берсін.

Егеменді еліміздің болашағы ұрпақ қолында. Болашақ 
ұрпақты имандылық тәрбиеге баули отырып, халық дәстүрін, 
өнерін жүрегіне ұялатып, санасына құю бүгінгі білім мен тәрбиенің 
басты міндеті болуы қажет. Төменгі сыныптан мектептерде дом-
быра, өлкетану сабақтарын кіргізу керек. Сонда, бала жастан 
өзінің ұлттық өнерімен, тарихымен сусындап, қасиетті қара 
домбырасының үнімен үндес өскен бала ғана елінің жарқын 
болашағын жасай алады. Ол өнер өткен бабаларымыздың 
санғасырғы төл мәдениетімізден бастау алған алтын көпір, ол 
мәңгілік ел болудың басты шарты болмақ.
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ХАЛҚЫНА ӨЛЕҢІМЕН ЖАҚЫН АТА

Ақын Құдайберген Әлсейітовтың 
 жиеншары Уақбаева Жадыра Имантайқызы

Алдымен сүй, ардақты ата-анаңды
Үлгілі ұрпақ атадан бата алады
Бар жақсылық балаға бұл ғаламда 
Мейірімінен ананың жасалады демекші, Құдайберген 

Әлсейітов ақынның қызы Дәметкен Құдайбергенқызы, осы күнде 
10 бала тәрбиелеген ардақты да, аяулы ана болған жан! 

Дәметкен апа жұбайы Жұматай екеуі тәрбиелеп, білім нәрін 
сусындатып өсірген ұл-қыздары бүгінде бір отбасының береке-
бірлігін кіргізіп отырған асыл жар, аяулы аналар. Үлкен қызы 
Күлше ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, немере-жиен-
дерінің ортасында қуанып жүрген ана, әже. Ұлы Дәурен Павлодар 
қаласының ПМПУ-де физика-математика пәнінің аға оқытушысы. 
Күлшеден кейінгі қызы Бақыт алты баланың анасы. Жұбайы Ал-
тынбек екеуі Ақтоғай ауданына сыйлы, немере-жиендерінің көз-
қуанышы. Балалары әр салада қызмет атқарады. Дәметкен апаның 
үлкен ұлы Ботабай құрылыс саласында жұмыс істейді. Бойына 
өнер дарыған. Домбыра құлағында жақсы ойнай алады. Апамның 
Гүлжайнат есімді қызы төрт баланың анасы. Дін жолында 
күнделікті бес уақыт намазын үзбей оқып, біздей жастарға салауат 
айтады. Әжемнің жұбайы Жұматай атамда еліне беделді күйші 
болған. Атам Амангелді, Зәмзәмгүл,Бибігүл есімді егіздерін ерек-
ше ықыласпен жақсы көрді.  Амангелді Ертіс ауданы, Қарақұдық 
ауылында отыз үш жыл ұстаздық қызметін аянбай атқарып келеді. 
1996 жылы 17 шілдеде Құдайберген атамның 112 жылдығында 
өзінің мынадай бір жыр жауһарынан арнау өлең шығарды: 

Ассалаумағалейкум ақын ата
Халқына өлеңімен жақын ата.
Жиналып ұрпақтарың келіп тұрмыз,
Бас иіп аруағыңа қылып бата.
Бір кезде теңдесінен асқан ата,
Екпінін талайлардың басқан ата,
Атақты Сандыбайдың Ыбырайы
Айтысып сөз таба алмай сасқан ата.
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Ешкімнен өлең сөзден жеңілмеген,
Жанары от ұшқындап күлімдеген.
Сұлуы Көкшетаудың қыз-Хадиша,
Ат-шапан айып төлеп күнім деген.
Ұлы ақын Сарыарқаға даңқың жеткен,
Халқының айналайын құрмет еткен.
Жан ата топырағың торқа болсын,
Аз өмірің абыройлы болып өткен.
Сайраған орта жүзде бұлбұл ата,
Шаңына жел ілеспес дүлдүл ата.
Баршылық өнер қуған ұрпақтарың,
Біздерді жебеп-желеп жүргің ата.
Туды ғой сіз аңсаған еркін заман,
Ел жұртың өсіп жатыр есен-аман.
Мың рахмет айтамыз басшыларға,
Ас беріп, белгі орнатып жатқан саған.
Бейбіт күн берекелі заман болсын,
Жас ұрпақ гүл жайнаған аман болсын.
Нұрлы өмір тілеймін баршаңызға,
Еліме құт-береке ырыс қонсын.

Ата жолын қуған Амангелді аға талай дүлдүл ақындармен 
айтысқан, айтыстың майталманы десем, артық айтқаным емес. 
Талай тойларды басқарып, елдің  ризашылығына бөленіп жүр. Өз 
елінде беделі тасыған Амангелдінің ұлы Нұртас та өнер жолын 
қуып жүрген әнші, асаба. Қарақұдық ауылының мәдени-сауықтыру 
орталығының директор қызметін атқарып, бүгінде облыстық 
«Шаңырақ» орталығында қызмет атқарады. Қызы-Фатиха да әке 
жолын қуып, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша Б.Ах-
метов атындағы педколледждің 2 курс студенті.

Егіздің сыңары Зәмзәмгүл Екібастұз қаласында тұрады. Бір 
ұл, бір қыздың анасы, ардақты әже. Бибігүл де қыршындай жас 
кезінде қолына домбыра алып,айтысқа шығып, жүлделі орындар 
алып жүрді. Әкем Имантайдың бойына да өнер дарыған. Қазіргі 
уақытта жылқы бағып, мал шаруашылығымен айналысады. Анам 
Алмагүл екеуі бес балаға қамқор болып, тәрбиелеп келеді. Үлкені 
мен Жадыра бір жасымнан бастап әжемнің қолында өнеге алып, 
тәрбиелендім. Бүгінгі таңда Қосағаш жалпы орта білім беру 
мектебінде ұстаздық жолын қуып, қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі 
және оқу ісінің меңгерушісімін. Бауырларым Мөлдір мен Нұрлан 
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өз салалары бойынша қызмет атқарып жатса, Фариза мен Жансая 
мектепте оқиды, аудандық, облыстық байқаулардың жүлдегерлері, 
ақындық жолды қуып келеді. Әкемнен кейін Аяужан екі баланың 
анасы. Ұлы Дархан Семей мемлекеттік медициналық универси-
тетінің 2 курс студенті. Қызы Дана да облыстық ақындар 
мүшәйрасына қатысып жүлделі орындар алып жүр, 11 сынып 
түлегі. Әжемнің кенже ұлы Нұрғали да домбыра мен гитараның 
құлағында ойнайды. Құрылыс саласында жұмыс істеп, 3 ұлды 
тәрбиелеп отыр. Құдайберген атамыздың өнері бізге өнеге. 
Әжемнің айтуынша, Үкілі Ыбыраймен айтысып, Ақан серімен 
серілік құрып, Иса Байзақовтай ақынның ұстазы болған. Ата жо-
лын қуған Амангелді 2006 жылы шәкірті Серік екеуі Алматы об-
лысында ақиық ақын Мұқағалидың 75 жылдығында алғыс хатпен 
марапатталып, қазақтың қасиетті қара домбырасы сыйға тартыл-
ды. Өнер – адамның ішіндегі тұнып тұрған талантты ашатын тыл-
сым ғажайып күш. Ақын атамыздың жиендері домбыра құлағында 
ойнап, өнердің құдіретін түсінетін жандар. Өнерге әркімнің-ақ 
бар таласы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын. Қазақтың 
келістірер қай баласы деп Абай атамыз жырлағандай біз атамыздың 
өнерін ұмытпай, дәріптейміз. Атамыздың өнері, домбырасы бізге 
қалған асыл қазына, мұрасы. Атамыздың жарқын бейнесі жады-
мызда мәңгі сақталады. 
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ӨНЕРГЕ ҚҰШТАРЛЫҚ

Мәжит Темірғалиұлы Омбы облысының тумасы. Өмірдерегіне 
назар аударсақ 32 жыл Ресейде тұрған екен. Соған қарамастан 
халқымыздың дәстүрін сақтап, өлең-жырға ертеден әуестігін та-
ныта білді. Железин ауданында тұрған кезінде дүлдүл ақын 
Құдайберген Әлсейітовтың шығармаларын насихаттауға, 
мұраларын жинауға ат салысты. 

ҚҰДАЙБЕРГЕН АҚЫНҒА

Бүгінгі той-жиынға шырай берген,
Жиылған қыраттан да, құлай белден.
Барша қауым бас иді аруағына,
Той иесі дүлдүл ақын Құдайберген.

Ассалаумағалейкүм дүлдүл ақын,
Шығарған жырыменен елге атын.
Тойында тағзым етіп жыр жолдайды,
Ақын ата ұрпағың, жамиғатың.

Маржан тастай тізілген сөздерің бар,
Мекендеп сайран еткен жерлерің бар.
Сан топты талай-талай думандатқан,
Кешегі сізді көрген ерлерде бар.

Сайраған осы өлкеде тоты құстай,
Төгілткен өлең-жырды домбыра ұстап.
Ақынның өзі өлсе де сөзі өлмейді,
Осы сөз бұрынғыдан қалған нұсқау.

Ақынға қара сөзден өлең жақсы,
Балыққа тайыздан да терең жақсы.
Мысалы әр нәрсенің бәрі осындай,
Сайрандап жақсы өткізген өмір жақсы.

Ақиық айтыстарға дес бермеген,
Сондықтан жырларың да ескірмеген.
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Ғасырдан ғасырларға жалғас тауып,
Жырларың мәңгі өшпес сыры терең.

Тойында бүгінгі ұрпақ қастерлеген,
Арнады шалқыма жыр, қастерлі өлең.
Ақын ата есімін атап біздер,
Жалғастырдық тарихты тарихпенен.

ҚҰДАЙБЕРГЕН ӘЛСЕЙІТОВ 
ШЫҒАРМАЛАРЫ

Атандым Құдайберген бала жастан,
Өнерпаз 15-імде болдым асқан.
Өлеңнің жал – құйрығын мықтап байлап,
Ұстадым төрт аяқтан құтқармастан.

Мінгенім дәйім менің шабан керім,
Күнде той, күнде жиын жүрген жерім.
Мен өзім топты көрсем тұра алмаймын,
Түседі өлең десе жын мен перім.

Өлеңді айта алмаймын арқам қызбай,
Дауысым саңқылдайды қоңыр қаздай.
Алыстан айқай шықса жөнелемін,
Бәйгеден күнде келген алшаң бозда.

Өлеңді жатып та айтам, тұрыпта айтам,
Жігіттің салтанатын құрып та айтам.
Жегілген пәуескенің аттарынша,
Мойнымды бір жағына бұрып айтам.

Жел сөздің бізде болдық дөкір кері,
Қызыл тіл шамаң келсе жел әрі-бері.
Біздерден қалағанын жел сөз болса,
Маңдайдың әзер болса шығар тегі.
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ЖАНДЫ ШАМНЫҢ ЖАРЫҒЫ

Жанды шамның жарығы,
Бостандықтың анығы.
Шам емей жанған немене,
Ортаға мектеп салынды.

Бос жүретін балалар,
Бәрі де хат таныды.
Жеттік міне жетілдік,
Жауыр болған кәрібі (ғаріп).

Бұрын болды молдалар,
Жас шыбықты қолға алар.
Бала басы – бір тайша,
Оқытқанға ақы алар.

Ағузыдан басталып,
Бір парақ қағаз қолға алар.
Ұғынбаса балаға,
Молдасынан дүре бар.

Құлақтан ұстап ұрған соң,
Баланың миы шайқалар.
Қорлықпен өткен заман-ай,
Бола ма бұдан үлгі алар?!
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ДОМБЫРА
(Бажырбаев Бәзен ақсақалдың айтуы бойынша)

Құлағы домбырамның ол – бұрама,
Бұл шіркін сабағанмен болдыра ма?!
Білгенсіп қалың топта сөз сөйлейміз,
Барған соң ақіретте оңдыра ма?
Құлағы домбырамның ол бір жанқа,
Екі шек жолдас болған он саусаққа.
Алдына әлеуметтің кез келгенде,
Сыйнып сөз сөйлеймін жалғыз Хаққа, шіркін-ай!
Мына бір әннің формын-ай!
Айтқан сөздің келісі – ай!
Құдайберген атым-ай,
29-жасым – ай!
Сегіз дуан аралап,
Мәшһүр болған атым-ай!
Ауырады басым-ай,
Келсін сәулем қасыма-ай!
Асау аттай бұрқырап,
Тоқтайын өзімді-өзім құрқұрлап!
Соққан жел құбыладан сен емес пе?
Пайда жоқ жігіттікте ерегесте.
Кешегі Шөже, Орынбай болмасам да,
Өнерім Біржан салдан кем емес-ті.
Жаңбырдай көктен жауған себелейін,
Жүйріктей төрт аяғым төбелейін.
Алдына әлеуметтің кез келгенде,
Несіне білген сөзден бөгелейін, шіркін-ай!
Ахау шіркін жар дейді,
Шекер қосқан бал дейді.
Ауылым шалғай кеткенде,
Мені есіңе ал дейді.
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Қыздырманың қызыл тіл,
Түбіңе жетер соны біл.
Пайдасы жоқ тиындай,
Сөз байлығы Дария – Ніл.
Күле кіріп күңірене,
Үйіңнен шығар ол құрғыр.
Көз алдыңда бір түрлі,
Шыға беріп шашар сыр.
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ШАБАНКЕР

Мінгенім дәйім менің Шабанкерім,
Күнде той, күнде думан жүрген жерім.
Мен өзім топты көрсем тұра алмаймын,
Келеді өлең десе жын мен перім.

Өлеңді айта алмаймын арқам қозбай,
Дауысым сұңқылдайды қоңыр қаздай.
Алыстан айқай шықса кенелемін,
Бәйгеден күнде келген алшаң боздай.

Өлеңім өзен судың саясындай,
Байлардың суға айдаған саяғындай.
Өлеңді көптен бері айтпаған соң,
Келмейді дауыс шіркін баяғыдай.

Өлеңім өзен судың тасқынындай,
Тоқыған шебер қыздың басқұрындай.
Наданға тиіп кетсең шағып алар,
Баяғы Қоржынкөлдің қасқырындай.
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ҚОШТАСУ

Құдайберген Әлсейітұлының ел арасында ауыздан ауызға 
сақталып қалған өлеңдері аз емес. Солардың бірі ақынның 
дүниеден өтер алдындағы айтқан жеті шумақ өлеңі. Железин се-
лосында тұратын қария, ел арасында ақын ретінде танымал Қазира 
Сәрсенбайқызының есінде Құдайбергеннің елмен қоштасуы 
қалған.

Бастайын сөздің басын бісмилладан,
Он үште сөз сөйлеткен һақ тағалам.
Халелім, халқымды жи, арыздасам,
Тапсырам мен еліме дұғай сәлем.

Уа, халқым, келген осы армысыңдар!
Ағайын, тума-туыс бармысыңдар?
Бір-екі ауыз сөзбенен қоштасайын,
Бар шығар кәрі-жастан сөзімді ұғар.

Ғимадиден ұстазым бата берген,
Жөңкіліп сөз толқыны өзі келген.
Ән салып киіз үйде отырғанда,
Даусыма ұшқан құс та үйірілген.

Дариғай-ай, несін айтам, өтті-кетті,
Сауық сап, жинаушы едім талай көпті.
Халелім, домбырамды бері әперші,
Он саусақ, қоштасуға бір күй шертші.

Қайран көз жан шығарда жаудырарсың,
Бастан ми, ақылдан ой аудырарсың.
Тақтайға атша желген он саусағым,
Дел-сал боп қара жерге саудырарсың.

Мінеки, енді менде мұндай халде,
Жарылқа, жаббар Алла, о дүниеде!
Қалдырған мирас етіп арттағыға,
Сөзім өлмес, Құдайберген өзі өлсе де.



136

Қош болғай, қауым халқым осыменен,
Ұйымшылдық тілеймін мен сіздерден.
Қатемді, ғафу рахман, кешіріңдер,
Менен де фәни дүние өтер білем.

ЖЕЛДІРМЕ

Ал десең, жөнелейін домбыра алып,
Тыңдасаң көп әлеумет құлақ салып.
Саяхат сайраңдаған бұлбұл құстай,
Өнерге құмарланған мен бір ғаріп.

Қайырмасы:
Әкуда шіркін,
Ойымда күлкім-ай!
Әгу-га-ай, хала-ләкім-ай, ау.
Тілім бір сайра-ау!

Осындайда бозбала,
Қызыл тілім жорғала.
Дәл жиырма бес жасымда,
Итің жатыр абалап.
Он саусағым сабалап,
Жан домбырам, сен солай,
Мен айтайын бір қалап.

Қайырмасы:
Әкуда шіркін,
Ойымда күлкім-ай!
Әгуга-гай, хала-ләкім-ай, ау.
Тілім сайра-ау!
Болады ойын-күлкім осындайда,
Ой-ей, ой-ей, ой-ой-ой, ай!

Өлеңді жатып та айтам, тұрып та айтам,
Бір бақай, бір шынтақпен жүріп те айтам.
Байлардан шетке жеккен пряшке  атындай,
Мойнымды бір жағыма бұрып айтам.

Қайырмасы:
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Жөн сөздің біз де болдық дәрігері,
Қызыл тіл желпіне жел әрі-бері.
Ат емес, атан емес қалағаның,
Маңдайдың азар болса шығар тері.

Қайырмасы:

Домбыра, дырылдамай жатшы былай,
Сен емес, өнер берген патша-құдай.
Алдыма сөйлер аға келгеннен соң,
Қылайын құрметіңді енді осылай.

Қайырмасы:

Баласы Әлсейіттің Құдайберген,
Халқыма айтқан сөзім ұнай берген.
Баулының тоқсан екі тотысы бар,
Жүлде алған бұлбұл едім талай жерден.

Қайырмасы:
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СУЫРЫП САЛМА АҚЫН  

ИСА БАЙЗАҚОВТЫҢ І-ШІ ЖЕЛДІРМЕСІ

(салыстырмалы түрде)

Ал алқа келді кезің жайнайтұғын,
Бұлбұлдай бақшадағы сайрайтұғын.
Өнердің қиясына шыққан сайын,
Болаттай тастан табан таймайтұғын.
Жөнелдім желдірмемен желдей есіп,
Қырандай аспандағы талмайтұғын.
Тізейін өлеңімді меруерттей,
Есінен жұртшылықтың қалмайтұғын.
Дауылы дауылпаздай шарықтаған.
Екпіні самолеттей заулайтұғын.
Талапты жастарымыз үйреніп ал,
Ән енді желдірме атты самғайтұғын.

Өмірдің өзге жүзген ұранымыз,
Дәуірдің сталиндік қыранымыз.
Бақытты Отан жырын шырқатайық,
Айбынды Октябрьдің ұландарымыз.
Құлаштап өлеңіммен шарықтаймын.
Қарыштап шапқан сайын жалықпаймын,
Гүлденген күннен күнге Отанымыз,
Өскенін айтқан сайын анықтаймын.
Шаттықтың желдірмесі міне қандай,
Құйылған үсті үстіне үні қандай?!
Талапты өнерпазы заманымның,
Тасқыны өрге жүзген дәл осылай.
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АҚЫНҒА АҚЫЛ ҚОРҒАН...

...Өлеңді айту керек нақтап-нақтап,
Білмесе неге керек құр қылжақтап.
Қызыл тіл жалғыз жортып оза алмайды,
Ақылдың көмегінсіз екі жақтап.

Жапанда жалғыз қурай пана болмас,
Наданға үгіттеумен сана қонбас.
Ақынға ақыл – қорған, білім – жолдас,
Білімсіз ақылға ерсең, жолың болмас.
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ДАЛАСЫН ОРТА ЖҮЗДІҢ АРАЛАДЫМ

Өтіпті қанжығалы ақын Мүсек,
Ән салған қу тақтаймен кесек-кесек.
Естайды Алматыда әнші дейді,
Жарамас ғайбат айтып пәлен десек.
Сағит бар Қосқұлақта, дүбірлі ақын.
Атығай-Қарауылға қыдыр десек.

Ақыны Баянаула Жарылғапберді,
Жаратқан Сүйіндікке арнап берді.
Жарысып екеу екеу ән салғанда,
Шіркін-ай, жүйрік екен көзім жетті.

Қолыма үкі таққан тақтай керек,
Өлеңнің жақсысына бізде зерек.
Алдына көп әлеумет кез келгенде,
Құбылтып әрбір түрге салу керек.

Даласын орта жүздің араладым,
Үш жүзге даңқым шығып тарағанмын.
Бойында үлкен Қараой Қадиша қыз,
Айтысып оны жеңіп жол алғанмын.

Омбыда Сүйінбаймен сапысқанмын,
Көкшеде талайымен жарысқанмын.
Қызылжар, Көкшетауды сарай қылып,
Атбасар, Омбы барып көп қыстадым.

Жас ақын, жаңа талап Иса ақын,
Қолыңа домбыраңды сен де ұстадың.
Ағаңмен айтысуға дәме қылсаң,
Берейін саған кезек, мен бастадым.
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ТАНАКӨЗ

Танакөз – Құдайбергеннің өмірінде ерекше орын алған. Ақын 
жігіт шағында кездестіреді. Ғашық болады. Танакөз тағдыры 
бұған дейін де шешіліп қойылған-ды. Қас сұлу Мұжықбай деген 
байдың кемтар немересіне айттырылып қойылған-ды. Екі ғашық 
қол ұстасып қашып кетуі ғана керек. Құдайберген Танакөзді 
«Атбайлаған» ауылынан алып қашады. Іздеушілер ақын қолынан 
Танакөзді тартып әкетеді, кемтар байына апарып қосады...

Ауылың Албайлаған қыстайтұғын,
Жай таппай саған қарай ұшпай тыным.
Түсімде ұйықтасам да бір жүремін,
Несі бар бұл Құдайдың қоспайтұғын?

Түскенде сен есіме жүрем зарлап,
Адамды малға сатқан салтты қарғап.
Әділет жоқ қуарған қу заманда,
Еш айла таба алмадым омыраулап...

Келемін сал үстінде әнге салып,
Қарағай үкілеген қолыма алып.
Осы әнге кешке жақын шырқағанда,
Танакөз естір ме екен құлақ салып?

Хат жаздым кеше ғана, барды ма екен?
Қолына Танакөз алды ма екен?!
Қағазды сәлем салған алса жарым,
Жай болып жанған жүрек қалды ма екен?!
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ҮКІЛІ ЫБЫРАЙМЕН СӨЗ ҚАҒЫСТЫРУ

1905-1910 жылдары біздің елдің бір топ игі-жақсылары 
Көкшетаудың бір белгілі төресіне құдалыққа бара жатып, жас 
жігіт Құдайбергенді бірге ертіп алады. Бұл кезде Құдайбергеннің 
ақын, әнші атағы ел ішіне тарай бастаған-ды. Барып түскен үйге 
жиналған адамдарды ол өз өнерімен тәнті етіп отырғанда Көкшенің 
ақиық ақыны Үкілі Ыбырай кіріп келеді. Жасы сол кезде елуге аяқ 
басқан әйгілі өнерпаз үкілі домбырасын қағып-қағып жіберіп бы-
лай амандасқан екен:

Ыбырай:
Есіктен кіріп келдім басып қадам,
Он бесте сөз сөйлетті хақ тағалам.
Қызығың құтты болсын, тақсыр аға,
Ассалаумағалейкүм бердім сәлем.

Асқар тау, қиядағы белден келдім,
Тасыған дария бұлақ, көлден келдім.
Көкшетау дуанында атым Ыбырай,
Татуға зәмзәм суын шөлдеп келдім.

Сонда бас құда болып отырған адам Құдайбергенге иек қағып, 
өлеңмен сәлемдесуді меңзейді:
Құдайберген:

Уағалейкүм ассалам, Ыбырай аға,
Мәһшәрбан дидарыңды көрдім жаңа.
Адамға бір ғанибет дидарласпақ,
Елу жылда – ел жаңа, жүзде – қаза,
Әгәраки баласынып кемітпесең,
Алайын мен де сөйлеп біраз ғана.

Ыбырай:
Көкшетау дуанында атым Ыбырай,
Патшаға сөз сөйлеуші ем бір жиылмай.
Алдыма ешкім батып шыққан емес,
Шықты ма жер астынан мына сұмырай.

Келесің қандай жақтан, қайсы таптан,
Ұқтыршы келуіңді қай тараптан.
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Әкең аты кім болады, өз атың кім?
Түсіндіріп мән жайды айтшы маған.

Құдайберген:
Жөнімді сұрасаңыз, затым Қыпшақ,
Бергі атам Сейіт пенен Бұлғақ болмақ.
Баулының тоқсан екі бұлбұлымын,
Сайрасын мәрттабанда тіл мен жақ.

Баласы Әлсейіттің Құдайберген,
Халқыма айтқан сөзім ұнай берген.
Әкесі баласына қой десе де,
Өлеңге мұрт ағаштай құлай берген.

Мен өзім Құдайберген атанғанмын,
Төрт кітап, нақу, мантық жат алғанмын.
Кейбіреу жынданды деп айтқаннан соң,
Ғимадиден ұстаздан бата алғанмын.

Өлеңші Құдайберген дейтін ақын,
Қолына домбыра алды ержеткен соң.
Өнерді ішке сақтап тұра алмадық,
Бағына орта жүздің сөз жеткен соң.

Ыбырай:
Мәз болдың өз сөзіңе ішпей-жемей,
Өнерді Тәңірі берген кімсің демей.
Кереку, Омбы уезі маған мағлұм,
Жандайсың бүйірі қозған сорлы кедей.

Жоқ еді қартайсам да, сөзбен жеңген,
Жинадым өнерімді сауаппенен.
Келсең де ақынмын деп бойыңды бақ,
Алдыңда қатпай жатқан бір жылыммен.

Бүркітпін қанатымды қомдайтұғын,
Жүйрікпін жүгірістен танбайтұғын.
Келсең де қонақ бала, бойыңды бақ,
Желкеңнен мен бір бүркіт шайнайтұғын.

Құдайберген:
Бай да өткен, батыр да өткен, келім де өткен,
Байларда кедейлердің хақы кеткен.
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Болғанда біреу олай, біреу бұлай,
Баршасын білмек керек құбыл еткен.

Мал табылар табылса, жан табылмас,
Жөн табылар табылса, ой табылмас.
Төрт ауыз сөзді түгел айта алмасаң,
Басыңнан қара тұман, бұлт арылмас.

Ыбеке, ел қаралау Сізге жөн бе?!
Барыпсыз мырза болып біздің елге.
Жөнің жоқ кінә қояр мырзаларға,
Керек пе мырзаларға Сіздей делбе.

Ыбеке, қатты айтсам дұшпан дерсің,
Бөгелсем, балалықпен пысқан дерсің.
Шайнайтын желкемізде дәмең болса,
Қартайған кәрі бүркіт тышқан жерсің.

Я, бала, шықтың сөзге мынандайын,
Мен саған көрсетейін сөз ыңғайын.
Сыймаған кірі аузыңа ақын болсаң,
Үш ауыз кеңесім бар мен сұрайын.

Құдайберген:
Аспанның бауыры жазық, бір кең дала,
Халыққа жаратушы Құдай пана.
Ақын боп сөзден қашсам, жараса ма,
Ыбеке, кеңесім бар сұрап қара.

Ыбырай:
Я, бала, тыңдап отыр сөзді барлап,
Мен саған ұқтырайын сөзді ыңғайлап.
Мұхаммед пайғамбардың заманында,
Бір ғаріп дарияға салды қармақ.
Дарияға сол ғарібің салып қармақ,
Алыпты дариядан нені қармап?

Құдайберген:
Ыбеке, түсіп кеттің бұл бір ізге,
Жоқ па еді жұмбағыңыз мұнан өзге.
Моллалар шариғатқа қарап отыр,
Қалмасын бір жарасы соңыра бізге.
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Сегіз жыл мектеп бетін көріп едім,
Кітаптан көрінбеп ед біздің көзге.
Қамыстан күркесі бар кемпір мен шал,
Бір түнде жайнамазға жатып жылар.

Жаратқан аз берді деп жылаған жоқ,
Құдайдан жалбарынып бала сұрар.
Жаратқан құлақ асып айтқан сөзге,
Тілегін қабыл етті сол бір кезде.

Дейтұғын Зейнелқабиден бала туды,
Нәрсесі қармақ салған сол емес пе?
Табытта сират көпір дәл қасында,
Күмбезі Зейнелқабиден тұр емес пе?

Ыбырай:
Я, бала, не ғып болды саған оңай,
Өсірген мен емес пе ем сөзден тоғай.
Сыймаған тіл аузына ақын болсаң,
Қоныпты бір ағашқа дәліш торғай.

Екеуі ұшса, біреуі қозғалады,
Бірі қалып, екеуі жоғалады.
Я, бала, бұл жұмбақты шешіп берсең,
Осыдан ақындығың сыналады.

Құдайберген:
Ыбеке, бұл сұрағың мін емес пе!
Әгәрда, шешіп берсем жөн емес пе?!
Екі торғай дегенің бұл екеуі,
Ұйықтап барып ашылған көз емес пе.
Жалғыз торғай дегенің қазір келіп,
Кеудеңнен шығатұғын жан емес пе?!

Ыбырай:
Он алты дария бар көз көрмеген,
Ішпеген одан пенде кез келмеген.
Он алтысын қақ жарып жүзге бөліп,
Жартысын пенделерге бөліп берген.
Білейін сен баланың жүйріктігін,
Секілді бұл кеңесім қай жөнінен?
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Құдайберген:
Ыбеке, адам жоқ қой нәпсі тыйған,
Пендеңіз кең сарайда дүние жиған.
Он алты дария бар дегеніңіз,
Әдетпен бекітілген он алты иман.

Жасымнан сөйлер сөзге болдым құмар,
Сөйлессем, жүйріктермен көңілім тынар.
Үш-ақ ауыз сөзбенен ұтам деген,
Ыбекеңді, тақсыр төре, үйден шығар.

Құдайберген әзілі болса да, шыны болса да осылай дегенде 
Ыбырай ақын біршама үнсіз төмен қарап отырып:

Мен саған жұмбақ айттым, түрлі балам,
Шештің ғой жұмбағымды бәрін тәмам.
Бақытың күннен күнге үстем болсын,
Демесін қолтығыңнан Қызыр бабам, – депді.

Құдайберген Ыбырайға 25 сом ақша беріп, батасын алыпты.
–  Мен айтысқалы келген жоқ едім, жайша, сізден бата алғалы 

келіп едім, – депті.
Бұл өлеңдер 1945 жылы араб әрпімен жазылған дәптерден 

көшірілген. Дәптер қара қарындашпен шамамен 24-29 жылдарда 
жазылған көрінеді.
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ҚЫПШАҚ ҚҰДАЙБЕРГЕН МЕН  

АҚЫН ҚАДИША ҚЫЗДЫҢ АЙТЫСЫ

Құдайберген:
Құдай-ау, жәрдем-айлы жаратқан соң,
Сияқты жоқтан бізді бар еткен соң.
Біреуді күңшіліктен қойды ала,
Біреуді кемшіліктен зар еткен соң.

Өлеңші Құдайберген дейтін ақын,
Қолына домбыра алды ер жеткен соң.
Өнерді ішке сақтап тұра алмадық,
Мағлұм орта жүзге сөз кеткен соң.

Тоты едім Құдайберген Қыпшақ текті,
Баласы Әлсейіттің даңқым кетті.
Аралап орта жүзді жүргенімде,
Салықпен жинаушы едім атырап бетті.

Бір қызбен айтыстым Қадиша атты,
Атбасар, Қараөткелде сонау шетте.

Қарауыл, Атығай мен Мүлтік, Сары,
Сыртынан шыққан екен сонша даңқы.
Дейтұғын Қараой, кіші Қараой,
Аққудың жайлауы екен оданда ары.

Айтысқан Құдайберген сонда барып,
Сөзімді тыңдап отыр құлақ салып.
Онымен ата болып айтысқам жоқ,
Төрт-төрттен сегіз үйге бөліп алдық.

Атбасар, Қараөткел мен Көкшетауды,
Қызылжар бұл төртеуін Қадиша алды.
Кереку, Қарағанды, Омбы,Семей,
Жамағат бұл төртеуі маған қалды.
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Сезімді екі жақтан орнықтырып,
Мінеки, қыз сөйлейді одан әрі.
Әдейілеп барған маған кезек бермей,
Әуел қыз өлеңді қоя берді.

Қадиша:
Басайын түрлендіріп, әннен өрнек,
Мағлұм бір Аллаға алмақ-бермек.
Бір ақын Омбы уезден іздеп кепті,
Менімен айтысуға аты терлеп.

Бір ақын іздеп келген Омбы уезден,
Бишара ат терлетіп сонша жерден.
Береді сендей ақын ат пен шапан,
Қожахмет іздеп келіп шапан берген.

Қадиша сұрасаңыз менің атым,
Қарауыл Мертік еді менің затым.
Ұжмақтан қордың қызы келмейді ғой,
Құрбыдан артық туған қияпатым.

Мен өзім әрі баймын, әрі молмын,
Әуелден Қыдыр қонған шалқар көлмін.
Айтайын төрт уезден ұқтым санап,
Төрт-төрттен сегіз уез берген балап.

Ей, сорқа, менің жайым мынадайын:
Мен сөйлеп тыңдатайын сөз ыңғайын.
Қызылжар уезімнің бір шеті еді,
Бақ қонған қыдыр дарып Өсербайым.
Тағы да Бесқоңырда Бекен мырза,
Ей, мырза, мырзаң бар ма осылардайын?

Көкшетау дуанында Науан хазрет,
Бақ берген тірлігінде бір құдірет.
Елінде Торайғырдың асыл адана,
Тоғыз мың жылқы айдаған Қожахмет.

Әдейі сонша жерден келсең дағы,
Біздермен теңелуің қиынырақ.
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Қырғызда қос қапамен міне екі қол,
Атанған мұсылманша Ташмұхаммет.

Елінде Жағалбайлы Сәрсенбайым,
Мың-мыңнан о да өргізген құлын-тайын.
Қараөткел Қыпшаққа да мың қой біткен,
Басшысы аға сұлтан Ыбырайым. 

Құдайберген:
Сыйынып мен сөйлейін құдіретке,
Бір қыздан жеңілуім маған еп пе?
Қыпшақ деп а дегенде ауызға алмай,
Барайын Қарқаралы анау шетке.

Көрейін бір аз ғана сөзбен жанап,
Жарамас өнер аяп бойым тежеп.
Қызыл тіл, қу көмекей сенде сөйле,
Сағанда құт сынайтын келді кезек.

Тобықты естіп пе едің Құнанбайым,
Ол болған заманында бұландайын.
Меккеден сауап үшін бір үй салды,
Қадиша, асылың бар ма осылардайын?!
Мұндайын сауапты ерді таппадың ғой,
Еліңнің құр санайсың құлын-тайын.

Қадиша осынау күнде болды Қасен,
Елімнің құтын санап мауқын басам.
Қыз сөзі батқан сайын жаным кірер,
Қадиша аптықтың деп неге сасам?

Қаракесек қаз дауысты Қазыбегім,
Бақ қонған тірлігінде Исламбегім.
Затында Алтай бөрі Қазанғабым,
О дағы болып өткен қара көзім.

Сөзімді тыңдай отыр жұртым біліп,
Жылмиған жорғадайын кетем жылжып.
Исадан Бердалының Қабыш боп тұр,
Қабыш тұр қанша жұртты қарнына іліп.
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Жақсының әр атаға шығар даңқы,
Сөзімнің қисық сөйлеп келмес мәні.
Патшаға тоқсан өгіз сый беріп тұр,
Қайсыңнан кем болып тұр Темірғалы?!

Әр ата бір адамнан айтсам затын,
Сөзімді келісімді жұрт тыңдасын.
Жантөбет өзі қажы, өзі молда,
Бақ қонған тірлігінде Илиясым.
Ақыпта, Жолобада Дәнді Домақ,
Жүз кісі сіздің елден болса қонақ,
Тапқандай зәмзәм сусын Мекке барып,
Келеді күнде арбамен жолаушылап.

Арғында Тәкен, Жансар ол Боқсары,
Солардай болмады ғой жұрттың бәрі.
Шортанбай орта жүздің ордасы еді,
Сұршаға айтса батар сөз ызғары.

Әлмүсірә әрі қажы, әрі указ,
Бұл кезде Мұхаммедияр указ болды.
Кереметпен құс боп ұшып Мекке барып,
Бағдаттың намазында қайта айналды.

Құтымның әрқайсысын айтсам керек,
Санаған құр құлын-тай неге керек.
Құтымды жоғарыда айтып өттім,
Қадиша, сен сөйлеші, бердім кезек.

Қадиша:
Сыйынып сөз сөйлейін құдіретке,
Сұршада шығып кетті сонау шетке.
Жылында жүз кісі айтады,
Мырза деп бекер айттың Исламбекті.

Керейде тек Текеде Бүрте байым,
Парақор Ташмұхаммет білдім жайын.
Қасен де қартайғанша пара жейді,
Еске алып ойламайды бір Құдайын.
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Бұлай деп мақтады ғой Құсан болыс,
Омбыны әрбір ата қылған қоныс.
Төре деп Есмұхаммед бекер айттың,
Мойнында кіресі бар деймін орыс.

Сол арада Құдайберген ашуланып кетіп қыздың сөзіне ыза 
болып мынаны айтып жібереді:
Құдайберген:

Құтыма тіл тигізбе босқа шатпай,
Сөзіңді тура сөйле алшақтатпай.
Аптығып әйелдікпен қарайлайсың,
Барайын мен де аяңдап Сіздің жаққа-ай.

Бұл сөзге неге тидің сорың қайнап,
Айтпадың әйелдікпен соңын ойлап...
Меккеге Науан қазірет жіберіп ең,
Беймауызды жібердің ғой, Үркітке айдап.

Қарағым, Ташмағамбетті мақтадың ғой,
Бір қой үшін жіберген.
Аямай өз ағасын сотқа байлап.
Басыңды қыз Қадиша көтермейсің,
Көрпеңді сөзбен жапсам әбден жайлап.

Жасаған өнер берген бір құдірет,
Қайта айтсам бір құдайға боламын шет.
Шақман тек мақтадың кезебіңді,
Жылына бір ұрлап жемесе малына тиер індет.
Құтымның менің сендей кезебң жоқ,
Елімнің аруағына садаға кет.

Қадиша:
Өлеңді айтсам дейсің ептеп, ептеп
Жеңем деп ойлайсың ғой гауһар тектей.
Отырып өз-өзіңнен ырғақтайсың,
Түсетін отқа барып көбелектей.

Бір мырзаң айтқандайын іздеп келген,
Қожахмет іздеп келіп шекпен берген.
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Бересің ат пен шапан сен де Сұрша.
Жеңіліп Қожахметтей алдында берген.

Құдайберген:
Ілгері сөйлегенге шеру тартам,
Қозғалсам аруақ қонып қозып айтам.
Жезтырнақ секілденіп шашбау тағып,
Топқа кеп сылдыр қаққан сен бір шайтан.

Рас па, Қожахмет іздеп келді,
Бір қызы қарауылдың сені көрді.
Сенімен ойын ойнап келгенім жоқ,
Қиын ғой киім бер деу маған енді.

Мен кепіл бұл дүниенің тұрмасына,
Күлесің құрбың менен құрдасыңа.
Балаға он төрт жасар әкең беріп,
Құмарсың біздің елдің мырзасына.
 
Мен тұрмын тұрпатыңды жаңа көріп,
Шын қызсам кетуші едім аттай желіп.
Кейінгі жастарымнан кет садаға,
Кетеді сені көріп шалым жеріп.

(Қыз жауап айта алмай жеңіледі). 
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ҚҰДАЙБЕРГЕННІҢ ҮШ ЖҰМБАҒЫ

1922 жылы ақпан айында Құдайберген ақын мен Иса ақын 
кездесіп, осы бір жұмбақ айтыс дүниеге келген. Бірақ Иса 
жұмбақтың шешуін таба алмаған соң Құдайбергеннің өзі шешіп 
берген көрінеді.

Бірінші жұмбақ:
Жапанда бір бәйтерек шыққан жеке,
Бұтағы бойына біткен тоқсан екі.
Жайылған жапырағы миллион сан,
Осымен түрленіп тұр барлық көркі.

Тамыры жер түбіне жеткендей-ақ,
Құламас соқса дауыл неше дүркін.
Басында сайрап отыр бұлбұл тоты,
Ен жайлап бұтағында мін – еркін.

Паналап түбінде жүр қара торғай,
Қорек қып теріп жеп жүр жердің құртын.
Болғанда бұлбұл көкте, торғай жерде,
Айыршы дара жібін қандай, жұртым.
Алып болсаң, айтып бер ақын інім,
Шеше алмасаң белгілі болдың қыртым.

Шешуі:
Қыпшақ сахараны алған бір бәйтерек,
Тоқсан екі ел тарап шыққан бөлек.
Жапырағы тараған ұрпағы ғой,
Ақымаққа қиын шығар бұны білмек.
Басындағы бұлбұлы мен боламын,
Қырандай қиқу салған жаңа түлек.
Түбінде сен бір жүрген қараторғай,
Құрт-қоңыз ішіп, теріп қылған қорек.

Сенің атаң білмесең, сары атты Алтай,
Елінен қашып келген қылып ұрлық.
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Баруға басқа жерге басың батпай,
Күн көрдің біздің елді мекен қылып.

Қыпшақтай атаң келіп, пана қылған,
Басқа ел оған пана бола алмаған.
Кешегі Солтанбектің дәуірінде,
Төреге төлеңгіт боп жаның қалған.

Екінші жұмбақ:
Сөйлейін бір-екі ауыз өлең нашын,
Ұғарлық болсаң егер сөз жылғасын.
Өнерге, өрге ұмтылып талпынбасаң,
Қор болар жас балалар гауһар тасың.

Жігіттер шарықтап бақ лашындай,
Жайып қал заманында құлашындай.
Алтыда, тоғызда шеш өз орнына,
Төрт пен үш келе алмай жүр құрдасына-ай!

Бір алтын сандық көрдім он бір кілт,
Ғақылият адамдарға соны ашуға.
Үш жүз алпыс жол түседі,
Сегіз жүз сексен тарау жылғасында.

Бір бүркіт, екі лашын қарауылдап,
Өмірін өткізеді қыр басында.
Қалдырмай бір қарпын түгелдеп шеш,
Сиғызып нон мен кептің арасына.

Шешуі:
Алты айда туған бала отырады,
Тоғыз айда еңбекке ұмтылады.
Күлдіріп ата-анаға ермек болып,
Майдағы жапырақтай құлпырады.

Төрт аяқты бала жүреді еңбектеп,
Қарт жүрер таяқ алып ентелектеп.
Балада төрт, қартта үш аяқ болар,
Екеуі құрдасына қалай келмек?
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Адамның кеудесі ғой алтын сандық,
Он бір мүше емес пе он бір кілт.
Он бірге кеудені әкеп тағы қоссақ.
Он екі мүше осымен болады жұп.

Үш жүз алпыс адамның қан тамыры,
Сегіз жүз сексен жолы бар тағы да жік.
Екі лашын нәпсі ғой ер де, әйел де.
Сабыр қылсаң сақтайсың бойыңды іркіп.
Ғалым болсаң халықтың пайдасы ғой,
Залым болсаң, қанды балақ болдың бүркіт.

Мәнісін айырмасаң нон мен кептің,
Болғанда біреуі – жер, біреуі – көк.
Осының арасында барлық жәндік.
Бәріне қожа болған адам өрлеп.
Талпынбасаң топырда қалар басың,
Болады бәріне үстем адал еңбек.

Үшінші жұмбақ:
Айтуға аты ғайып, атасы жүз,
Анасын сұрасаңыз тапқан тоғыз.
Бір абзал осылардан мәшһүр болып,
Келіпті бұл ғаламға есті сегіз.
Мұны тапсаң ағаңа тең келгенің,
Тең емес, бәйгені алып кенелгенің.
Шеше алмасаң, сөзді қой былшылдамай,
Талайын көргем бұрын сендейлердің.

Исажан көп таласпа меніменен,
Мен де құмар емеспін сөйлесуге сеніменен.
Қақ тұрған ат ізіндей шұқанақсың,
Шалқардың тең болмайсың көліменен.
Салмағыңды байқасам, қаңбақтай-ақ,
Аузымның ұшып кетпе желіменен.

Шешуі:
Аты ғайып дегенім – атасы жүз,
Айтуға атын кім білер барлық жұлдыз.
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Анасы Үркер белгілі бар ғаламға,
Анықтап санасаңыз Үркер – тоғыз.

Абзал туған бәрінен Темірқазық,
Бәрі соны айналар есті сегіз.
Қараңғыда қолбасшы бәрімізге,
Әгарда Темірқазық танысаңыз.
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