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Асқар таудың өлгеніБасын мүнар піалғаііы,..
а жердің өлгеніастында калғаны.
Өлгенде не өлмейді?
Жақсының аты өлмейді,
Әлімнің хаты өлмейді!
Буцар жырау

Алғы сөз
Бір ауыз өлең шығаруға, ойын әсерлеп, әспеттеп, мақалдаіі, мәтелдеп жеткізуге бейімділік қазақтың табиғатына тән
қасиет. Ақьгадар мен жыраулардьщ төгілтіп терме айту, эпостық дастандар мен хиқаяларды бірнеше күн бойы уздіксіз
толғарлық қабілеті өзге туркі тілдес бауырлардан басым түсіи
жатары бәлкім сонан болар.
К^зақ болмысыпдағы ақынжандылық сезімдердің бүлқыяысынан туар киелі өнердің сырын сонау IV-VIII ғасырлардағы Орхон жәдігерлері саумалап жеткізеді. Сол дәуірдегі
асқақ ойлы Күлтегін, Білге Қаған, Тоныкөк даналардың тасқа қашалған өсиетгері шешендік сөз үтырлығымен танылса,
бүл ерекшелік Асан ата, Қорқыт ата, Қожа Ахмет Ясауи, ӘбуНәсір әя-Фараби еңбектерінде айқын көрінеді. Шьщғыс ханның шежірешісі ¥зан жырау, дәулескер күйші Кетбүға,
дастанын жырлаушы Сыпыра Сүрғалтайүлы, Қазтуған мен
Шалкиіз, Жиенбет пен Тәттіқара, Бұқар мен Ақкете Шериияз әлеміне зер салып, кейінгі Төле мен Әйтеке, Қазыбек
билердің қара сөзден маржан терген сұңғыла тілмарлығына
сүйенсек, үлттың ділі поэзиядан түратынына куәміз.
Бүгінде Қазақстанның кейбір аймақтарында ғана сақтальш, оньщ өткеніне қатысты мәліметтер жетюзетін жыраулық дәстүріміздің үлтгық тарихымызға, мәдениетіміз бен
онерімізге, әдебиетімізге қатысы аса зор.
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Павлодар ецірінеп де талай атақты акын- жыраулар шықкан. Олардың өмірбаяиыы, шығармашыдығын насихаттап,
таныстыру максатында С.Торайғыров атындағы облыстық
әмбебап ғылыми кітапхананың ақпараттық- библиография
бөлімі көшпілік оқырман назарына «Павлодар өңірінін ақынжыраулары» аггы екі тілде жасалған әдебиеттер көрсеткішін
ұсынады. Бұл биобиблиографиялык анықтамалық ақьш-жыраулардын шығармашылығын мейлінше толык кдрастыруды
көздемейді. Көрсеткіш Бүқар жырау, Иса Байзақов, Естай
Беркімбаев, Жаяу Мұса Байжапов, Құдайберген Әлсейітов
және басқа да атақты тұлғалардың шығармашылығына арналған.
Анықтамалықта ақын-жыраулар тізімі туғаи жыл хронологиясы бойынша жасалған. Әдебиеттер тізімінде алдымен
кітаптар, кейін мерзімді басылымдар көрсетіліп, ішінде алфавит бойьшпга оряаласқан.
Керекті мәліметтерді іздестіріп, анықтау жүмысьшда
С.Торайғыров атындағы облыстық кітапхананың анықтамалық-библиографиялық аппараты мен қоры пайдаланылды.
Көрсеткіш барша оқырман қауымға ариалған.
Бұл библиографиялық құрал туралы пікірлеріңізбен
тілектеріңізді мына мекен-жайға жіберулеріңізге болады:
637000 Павлодар цаласы
Академик Сәщбаев көшесі, 104
С.Торайгыров ашындагы облыстыц
кітапханаиың ацпараттьщбиблиографиялъщ бөлімі

Бүқар -жырау Қалқаманүлы
(1693-1787)
Бұкар жырау XVIII ғасырдағы қазақ әдебиетінің ең
көрнекті өкілдерініц бірі. Павлодар облысының Баянауыл
ауданында ғұмыр кешкен, атақты Абылай ханның тұстасы.
Әкесі аты аңызға айналған Қалқаман батыр.
Жыраулық дәстүрдің көрнекті өкілі, қоғам қайраткері.
Өзінің ұзақ өмірінде бірнеше ханды көріп, талай-талай тарихи оқиғаларды басынан өткізген. «Ақтабаы шұбырынды...»
және одан кейінгі қилы-қилы замандарда тәуелсіздік пен ел
ірлігін сактап қалуға айрықша күш салған.
Бұқар жырау Қалқаманүлы жасынан елге танылып, алғьгр жырау ретінде атақ-даңқы алты алашқа жайылғанға
ұқсайды. Кейін оның хан сарайы маңъшда да беделді акыы,
ақылшы би саналуы тегін емес еді. Ел өміріндегі ірі
мәселелерді шешуде ерекше роль атқарған данышпан. Бұқар
жырау арабша сауатты адам болған. Жыраудші қалған мол
мүрадан бізге жеткені 1200 жол шамасында. Олар ХІХ-ХХ
ғасырларда ел аузынан жиналған.
Бұқар жырау шығармалары өткір әлеуметтік мазмұнымен суарылып отырған. Қалмақ басқыншылығы түсьшда
жырау шашырында елдің басын біріктіріп, қанқұйлы жауға
тойтарыс беретін басшының қажеттігін түсіне білді. Ол Абылай ханға үлкен үміт артып, оның ел баскарудағы саясаты
мен жорықтарын қолдады.
Бүқар жырау Абылайдың іс-әрекеттерін асыра ақтап,
оның асқақ бейнесін жасауға дейін («Қайғьюыз үйқы үйықтатқан ханым-ай», «Ай, Абылай, сен он бір жасыңда» т.б.)
барады. Алайда, жырау ханның барлық іс-әрекет, ішкі-сыртҚЫ саясатын түгелдей қостай бермеген. Үлксн мәні бар
әлеуметтік мәселелер төңірегііідегі келелі кеңеске көнбеген
түста ол ханды аяусыз сынап, ашы шындықты бетке айтьш

отырған. Бүд түста біз жыраудың көрші орыс елімен соғысуды ойлаған Абыдайға тоқтау айтып, болашағы зор елмен татудос болуға шақырғанын кереміз.
Бұкар жыраудың болжау-толғауларынан («Ханға жауап
айтпасам», «Ои екі айда жаз келер», «Абылай ханның касында») заман, дәуір, болашак туралы қорытынды ой-пікірлерін
айқьш аңғарамыз. Жырау патша үкіметінің отарлау саясатына күдікпен қарап, оның ішкі мәніне тереңдеп ой жүгірте алмады. Дегенмен, Абылайдың орыс елімен достық қарым-қатынаста болуъша елеуді үлес қосты.
Бүқар казақ халқынын арман-тшегін, елдік ынтымақ
бірлігін көксеген жырау, кемел кемеңгер, терең ойшыл.
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Көтеш Райымбекұлы
(1745-1818)
XVII ғасырдағы қазақ поэзиясының бастаушы өкілі, үш
жүзге аты мәлім, ақындық өнердің түңғышы жерлесіміз
Көтеш Райымбекұлы. Ол Баянауыл жерінде туып өскен.
Көтеіп ақьш жарлы жан-үяда туған, сол жоқшылық өмір
бойы ақынның соңьшан қалмаған. Кедейліктің қасыретін көп
тартқандығьш ақын өлеңдерінің сарынан білуге болады.
Көтеш өлеңдерінің көпшілігі шешендік, нақыл түрінде
халъщқа көбірек таралған. Ақыы шығармаларыньщ көркемдік
Күндылығы жоғары, идеясы терең, мазмүнды болып келеді.
Өлеңдерінде көшпелі халық Өхмірінің шындығын көрсетіп,
екіншіден, сараң байларды келекелеп, астарлы сөзбен әжуалап отырғанын байқатады.
Алғаш рет он жеті жасында Абылайға қарсы бас көтерген Мейрам руының намысын жыртқан өлеңі арқылы аты
шығады. Бізгс жстксн шығармалары: «Абылай, Ботақаіщы сен
өлттрдің», «Күркелінін бауыры күнде дауыл», «Арға ойылды», «Қүбажон түсы қақтар», «Қартайғанда қатының дүшпан
болды», «Корілік! Жылы-жүмсақ ас жарай ма?», «Алдымнан
алты пүшық анталады».

Ақыиның мол мүрасын жинағандардың бірі-.белгілі ауыз
әдебиет үлгілерін жинаущы ақын М.Ж.Кепеев. Ол Көтештің
«Нақыл өлеңдерін», «Қайынына баруы», «Көтештің Күнікей
кызбен қағысуы», «Жайлауда», «Көтештің келін, баласына
наразы болуы», «Шал мен қыздың қағысуы», «Көтештің
кәрілікке айтканы» атты өлеңдеріп қағазға түсірген.
«Көтештін шолақ .атын бір кекеткенде айтқан өлеці»,
«Көкбар тартқанда Көтештін шығарған өлеңі», «Көтештің
байдъщ үйінде түстенерде айтқаны» атты өлеіідерін 1968 жылы
Акмола облысы Ерейментау ауданының тұрғыны Мүқатов
Ғалымжан (1900-1976) жинастырьшты.
Ақынньщ өлеңдерін, кейбір айтыстарын жерлесіміз
Нүрлыбек Баймұратов 1937 жылы жазып алса, Баянауылдык
Хакім Баисов 1940 жылы, Нүрмағанбет Баяндыүлы 1951
жылы, Ғазиза Нүртазина 1947 жылы, Сүлейменов Айтбай,
Түгелүлы Арсақай қағазға түсіріп, Қазакстан Ғылым Акадсмиясының қолжазба қорына өткізген.

ддебиеттер:
Әйгілі адамдар: Көтеш Райымбекұлы // Тілеке Ж. Шежіре;
Ертіс- Баянаула өңірі.-Павлодар, 1995.-90 б.
Жыраулар мен акындар поэзиясы: Көтеш Райымбекүлы //
Сүшншөлиев X. Қазак әдебисті ХУІІІ-ХІХ ғғ.-Алматы: Мектеп,
1981.-21-25 б.
Көтеш ақын // Ай, заман~ай, заман-ай...(Бес ғасыр
жырлайды).-2т.-Алматы, 1991.-1т.-107-110 б.
Көхеш ақын // Бес ғасыр жырлайды. 2 томдық / Қүрастыр.
М.Мағауин, М.Байділдаев.-Алматы, 1989.-ІТ.-107-П0 б.
Көтеіп ақын // Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет.
Хрестоматия.-Алматы, 1993.-105-109 б.
Көтет ақын // Мағауин М. Қазақ хандығы дәуіріндегі
әдебиех.-Алматы, 1992.-113-117 б.
Көтеш ақын мен Абылайхан: Баллада // Әлімбасв М.
Шығармалар жинағы. Екі томдық.-Алматы, 1997.-2т.-134-136 б.
Көтеш // Екімыңжылдық дала жыры.-Алматы, 2000.-154-1556.
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Көтеш ақын // ¥лы арман: (ХУ-ХҮІП ғасырлардағы қазақ
оэзиясы).-Алматы, 1990.-107-112 б.
Көтеш Райымбекұлы (1745-1818) // Баянаула.-Алматы:
фолиант, 2001.-89 б.
Көтеш Райымбекұлы // Көтеш Райымбекұлы. Қобылан
Бөрібайұлы. Сақау Мәукеүлы. Молда Мұқан Машанүлы.Павлодар, 2003.-3-34 б.
Котеш Райымбекұлы // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.4т.-Алматы, 1989.-308 б.
Көтеш Райымбекүлы // ХУ-ХУІП ғасырлардағы қазақ
поззиясы.-Алматы, 1982.-143-148 б.
Көтеш Райымбекұлы // Сүйіншәлиев X. Қазақ әдебиетінің
тарихы.-Алматы, 1997.-366-374 б.
Шер заманның жыршысы // Алдабергенов Қ.М., Арын Е.М.,
Баткеева Б.Т. Бір туар дара тұлғалар. - Павлодар, 2001. - 146150 б.
Кешімбеков Б. Үш жүзге аты мәлім Көтеш ақын // Сарыарқа
самалы.-1995.-30 мамыр.-Зб., 1 маусым.-і б.
П

Қобылан Бөрібайүлы
(1760-1840)
Қобылан ақын XVIII ғасырдың аяқ кезі мен XIX ғасырдың алғашқы жартысында Орталық Қазақстанда емір сүрген.
Өз заманында Аркаға әйгілі ақьш болған. 1970 жылы Баянауыл ауданында Бөрібай ақшіның жанүясында дүниеге келеді.
Әкесі Бөрібай кезінде Арқаға танылған ақын. Қобылан
өкесінің ықпалымен ақьшдық өнермен жастайынан шүғылданған.
Ақындық өнері ерте танылады. Ол әсіресе Бұқар жыраудыңжолын, Шал ақьшның сьшшылдъпсдәстүрін қадір түтқан.
Сегіз қырлы, бір сырлы жырау оншілік өнерімен де әйгіленеді.
«Қайнаған түтас денем күй менен жыр» деп өзі айтқандай,
бармағынан бал тамған күйші, жүрген жерін сайрандатқан
сері болған.
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Қобылан ақынның туындылары 1967 жылы шыққан
«Ертедегі әдебиет ігұсқалары» атгы жинақта тұңғыш рет жарық көрсе, кейінгі жырлары «Бес ғасыр жырлайды» (1984),
«XIX ғасырдағы қазақ поэзиясы» (1985), «XIX ғасырдағы қазақ ақындары» (1988) кітаптарында жарық көрді.
Жасы сексенге таяғанша үкілі домбырасын қолынан
тастамай, ел біткенді аузына қаратьш, бүкіл өмірін өнер жолына қалтқысыз арнаған Қобыланның әдебиетіміз тарихында лайықты орны бар.
Әдебиеттер:
Бөрібайұлы Қ. Кедейлік жас кезімде келмеп еді; Бүл дүнис
алуан-алуан екен; Қадір, құрмет тоқтықта: Өлеңдер // Бес ғасыр
жырлайды: XV ғасырдан XX ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ
ақын-жырауларының шығармалары. Үш томдық.-Алматы, 1984.2т.-7-13 б.
Байқошқарүлы Т. Қобылан Бөрібайұяы // XIX ғасырдағы
қазақ поэзиясы.-Алматы, 1985.-48-51 б.
Қобылан Бәрібайұлы (1760-1840) // Баянаула.-Алматы:
Фолиант, 2001.-89 б.
Қобылан Бөрібайүлы // Бес ғасыр жырлайды.-2т.-Алматы,
1989.-1т.-213-219 б.
Қобылан Бөрібайұлы // XIX ғасырдағы қазақ ақындары.Алматы, 1988.-40-46 б.
Қобылан Бөрібайұлы (1760-1840) // Дау шешеді дана сөз,Алматы, 1996.-62 б.
Қобылан Бөрібайүлы (1760-1840) // Екімыңжылдық дала
жыры.-Алматы, 2000.-180 б.
Қобылан Бөрібайүлы // Көтеш Райымбекүлы. Қобылан
Борібайүлы. Сақау Мәукеүлы. Молда Мүқан Машанүлы.Павлодар, 2003.-35-48 б.
Қобылаы Бөрібайүлы // Қазақ Совет энциклопедиясы.-12т.Алматы, 1975.-110 б.
Қобылан Бөрібайүлы (1760-1840): Өмірі мен творчествосы
туралы анықтама // Бес ғасыр жырлайды: XV ғасырдың бас кезіне
дейінгі қазақ ақын-жырауларының пгығармалары. Үш томдьщ.Алматы, 1984.-2т.-6 б.
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Қобылан БорІбайұлы // Сүйіншәлиев X. Қазақ әдебиетінің
тарихы.-Алматы, 1997.-400-408 б.
Кошімбеков Б. Қобылан Бөрібайұлы (1760-1840) // Сарыарқа
самалы.-1995.-15 шілде.-2 б.
Сүйіншәлиев X. Қобылан Бөрібайүлы (1760-1840) // Қазақ
акындарыньщ поэзиясы: Оқу қүралы.-Алматы, 1982.-74-83 б.

Сақау Мәукеұлы
(1798-1875)
XIX ғасырдағы қазақ ақындық өнерінің өкілі, белгілі айтыс ақыны Сақау Мәукеүлы 1798 жылы қазіргі Баянауыл ауданы Майөзек ауылында туъш, сол жерде қайтыс болған. Жас
шағында музыкаға әуес болып, өлең шығарған, айтыстарға
қатысып, өзінің тапқырлығымен танылған. Өмір тарихы аз
зерттелгсн. Тек, атақты ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы,
ақын Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің ҚР Ғылым Академиясы қолжазба қорьшда сақталған қолжазбаларында Сақау ақьшньщ
Баянауылда «жатақ жатып, саржан сатып күнін көрген» кедей екендігі туралы айтылады.
Ақынның бізге жеткені тоғыз өлең, бес айтыс. ¥лы ғалым
М.Әуезов «Сақау мен Тоғжан» айтысьш жоғары бағалаған.
МЖ.Көпеев «Сақау мен Тоғжан», Жанақ пен Сақау» айтыстарын қағазға түсірген және осы айтыстарға түсініктемелер
беріп отырған. Сақаудың айтыстары өткірлігімен, шынайлйғымен бағалы. Кейбір шығармалары Шоңға, Торайғырға,
Саржан Тореге арналған. Сонымен қатар, Сақау әділетсіздікті,
үстемдікті қатты сынаған.
Сақаудың айтыстарын, өлеңдерін жинаушылар қатарына Торайғыров Шәймерденді қосуға болады. Соның арқасьшда «Сақау меы Тәти», «Сақау мен Жәмшібай» айтыетары, «СаҚаудың Садыққа айтқаны», «Кәдір-Көлбай еліне айтқаны»,
«Қазанғаптың асында айтқаны» жөне т.б. шығармалар жжіағы
Ғылым Академиясы қолжазба қорында сақталған.
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ддебиеттер:
Сақау ақын толғауы // Әлімбаев М.Шығармалар жинағы. Екі
томдык. -Алматы, 1997.-2т.-145-146 б.
Дәуітов С. Сақау Мәукеұлы // XIX ғасырдағы қазақ
ақындары.-Алматы, 1988.-62-68 б.
Сақау Мәукеүлы // Баянаула.-Алматы: Фолиаыт,2001.-89 б.
Сақау Мәукеұлы // Көтеш Райымбекүлы. Қобылан
Бөрібайүлы. Сақау Мәукеұлы. Молда Мүқан Машаыүлы.Павлодар, 2003.-56-100 б.
Сакау Мәукеүлы // XIX ғасырдағы қазақ поэзиясы.-Алматы,
1985.-56-62 б.

Құттыбайұлы Жапар
(1828-1907)
Қазақтың суырып салма ақыны, әншісі, композиторы
Жапар Қүттыбайұлы 1828 жылы ГТавлодар облысы Баянауыл ауданында туған. Жапар он жасынан бастап өлең шығара
бастаған. Домбыра тартуды айтыс шебері Сақау Мәукеүлынан үйренген. Арабша сауатты болған.
Сегіз сері Бахрамүлына арнап күй, 1854 жылы жоқтау
шығарған. Сондай-ақ, «Сегіз сері-Ғайнижамал», «Олжабай
батыр», «Керей Ер-Сарымбет» және басқа дастандары бар.
Ақын айтыстарға қатысьш, суырып салма ақын ретінде танылған.
Ж.Қүттыбайұлының халық арасында атақты ақындар
Қожабек, Ажар, Торысбаймен айтысы кеңінен таньшал.
Оның жоруында «Ысмайыл мен Зағипа айтысы» сақталған.
«Күлше мен Назымбек» дастаны эстетика жағынан өте қүнды
болып саналады.
Ақынның әдеби мүрағаттарыя жинаушы Баянауыл
түрғындары Ш.Торайғыров пен Қ.Исаүлы.
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Әдебиеттер:
Жапар Құттыбайұлы (1828-1907) // Баянаула.-Аяматы:
фояиант, 2001.-89-90 б.

Байжанов Жаяу Мүса
(1835-1929)
XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың бас
кезінде өмір сүрген өнер иелері ішінде Жаяу Мүсаның алатын орны ерекше. Ақын, әнші, композитор, музыкант,
прогресшіл ой иесі, қажырлы күрескер - осьшдай жан-жақты
адам, осы салалардың бәрінде де айтарлықтай із қалдырған.
Ал оның омірі мен музыкалық творчествосьш бөліп қарауға
келмейді.
Жаяу Мұса қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауданы
Ақшоқы деген жерде 1835 жылы туған. Әкесі Байжан кедей
шаруа болған. Жаяу Мүса жасынан өнерпаз, талапкер болып
өседі. Кейін Омбы қаласында оқып жүрген кезінде еліне
келіп-кетт жүріп, Шорман түқымдарының бүқараға көрсеткен зорлық-зомбылығын әшкерелеп, газетке жазады. Сол
жылдары дуанбасы боп сайланып, полковник шенін алған
Шорманның Мүсасы Омбыдағы губерыаторға Жаяу Мүсаның үстінен шағым жасайды, патшаға қарсы адам деп жала
жауып, Тобыл қаласына 12 жылға жер аудартады. Бірақ Жаяу
Мүсаның өтініші бойынша, жер аудару жазасы әскер
қызметіие ауыстырыльш, ол арбакеш больш жүмыс істейді.
Генерал Черняев әскерінің қатарыпда Жаяу Мүса Санк-Петербург қаласында, Польша, Литва, Латвия жерлерінде болады. Кейін Черняев әскерінің Орта Азия экспедициясына да
қатысады, сол сапарда Шоқан Уәлихановпен кездеседі.
Мүса Байжановтың әндсрін бірінші рет қағаз бетіне
түсіріп, композитордың творчествосымен оқушы жүртшылықты таныстырған- қазақ совет музыка этнографиясының
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іргетасын қалаушы А.В.Затаевич. Ол «Қазақ халқының 1000
әні» (1925) мен »Қазақтың 500 ән, күйі» (1931) деген жинақтарында Мүсаның бірпеше әвдерін жариялап, оларға біраз
сипаттама берді. Жаяу Мұсаның «Ескендір», «Тұрымтай»,
«Қүлбай», «Гауһар қыз» әнінің екі түрі, «Ақсисаның» екі түрі,
«Қатын өлгенде», «Басқүлбай» әндерінің жазбалары бар.
1942 жылы шыққан «Қазақ композиторларының омірі.
мен творчествосы» деген кітабыньщ бір бөлімін А.Жүбанов
Жаяу Мұсаға арнаған. Жаяу Мүса Арқадағы Біржан сал меи
Ақан сері бастаған әншьақындар тобының әріден келе жатқан дәстүрін дамыта түсті. Ол әрдайым халықтық- бүқарашылдық бағытын берік үстап, сол замандағы қазақ ауылының тиындығын батыл суреттеген ақын.
Әдебиеттер:
Ақ сиса, қызыя сиса, сиса, сиса // Алдабергенов Қ.М., Арьш
Е.М., Баткеева Б.Т. Бір туар дара түлғалар.-Павлодар, 2001.-284287 б.
Ақышев 3. Жаяу Мүса: Роман.-Алматы, 1978.Байжанов Жаяу Мүса // Ақьш-жыраулар.-Алматы, 1979.-3334 б.
Жаяу Мүса Байжанүлы // Баянаула.-Астана, 2001 .-90-91 б.
Жаяу Мүса Байжанов // Бес ғасыр жырлайды.-2т.-Алматы,
1989.-2т.-70-74 б.
Жаяу Мүса Байжанов.-Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ, 2003.-3-166 б.
Жаяу Мүса// Екімыңжылдық дала жыры. /Бас редакторы
Ә.Нысанбаев.-Алматы, 2000.-291-292 б.
Жаяу Мүса // Жүбанов А. Замаиа бүлбұлдары.-Алматы, 2001.138-170 б,
Жаяу Мүса Байжанүлы // Қазақ ССР; Қысқаша
энциклопедия.-4т.-Алматы, 1989.-4т.-253-254 б.
Жаяу Мүса Байжанүлы // Қазақстан. Үлггық энциклопедия.бт.-Алматы, 2001.-Зт.-612-613 б.
Қоспаков 3. Әнші тағдыры (Жаяу Мүсаның өмірі мен
музыкальщ творчествосы).-Алматы, 1971.-176 б.
Биғожин Қ., Рахьшжанов С. Жаяу Мүсаыың «Ер сегізі» //
Қызыл ту.-1990.-18 мамыр
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Жаяу Мұса Байжанүлы // Заң.-2001.-№10.-64 б.
Исабаев Қ. Жаяу Мүса «Интернационалды» ойнаған // Қазақ
қараша
әД ебиеті.-1985.-8
Қайырбеков Ғ. Баянауыл басында // Жүлдыз.-1985.- №11.160-175 б.
Сәрсекеев М. Әнші меы ғалым // Қызъш ту.-1986.-27 қыркүйек

Шорманов Садуақас
(1850-1927)
Сәдуақас Шормановтыц қайда және қапіан туғаны туралы деректер әртүрлі болып келеді. Біреулер Баянауыяда дссе,
екіншілер Омбы қаласында туған дейді.
Сәдуақас екі жасқа келгенде Ақкелін ауыльшдағы атасы
Шорманның бауырына әкелінеді. Ол он жасқа дейін осы
ауыдда болады. Ауыл молдасынан дәріс алады. Атасы мұғалім
жалдап, Сәдуақасты орысшаға үйретеді. Бұл оның гимназияға
түсуіне және оны ойдағыдай тәмамдауына үлкен көмек болады. Оқуды ойдағыдай бітіргеннен кейін Сәдуақас Томск
университетіне түседі. Бірак, денсаулығына байланысты оқуды тастап елге кайтады.
Сәдуақас Шорманов сол уақытта ақьш ретінде жақсы
танылған. Қазақ халқының көрнекті мемлекет қайраткері,
әдебиет пен өнердщ білгірі Смағұл Содуакасов «Мағжан
Жүмабаевтан кейін, хал-қадірііппе қазақ ақындарының арасынан С.Шормановты айтуға болады»-деген еді.
Ақьш ретінде С.Шорманов адалдықты, махаббатты, табиғатты, адамгершілікті, қайырымдылықты, руханиятты
жырлаған. Абай мектебін өнеге тұтқан акын. Абайдап
үйреніп, оған еліктегенін «Ер қоспақ пен сөз сөйлемек» деген өлеңінен анық байқауға болады. Шорманов Содуақас қазақ қолжазбаларьш жинаушы, солардың ішінде Абай олец
жерінің қолжазбасын П.М.Мелиоранскийге тапсырған.
П з з я о д а р с к а я ССУ . • • . •
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С.Шорманов поэзиясы әртүрлі тақырьшқа арналған. Солардын барлығын түтастыратьтн иегізгі идея адамгершілік,
адалдық идеясы. Ақьш адамдарды үлкен-кіші деп бөлуге болмайтындығы, қоғам жеке адамдардан бірігіп барып көзге
түсетіндігін, тіршілік тірегі бірлік екенін нықтай жырлайды.
С.Шормановтан қалған поэзиялық мүра көп болуға тиіс.
Ақын «Махаббат», «Ақ баян қүсманы біз қолдайық»,
«Мінәжат» т.б. көлемді толғаулар жазған.
Елдің түрмыс жағдайы, қоғамдык; халі С.Шормановтың
санасында ерекше үялаған көкейкесті мәселе еді. Сондықтан
да «Айқап» журналы шығысымен, оған елдің түрмыс халі,
шаруашылығы туралы мақалалар, хабарлар жазып түрдьі. Ол
мақалаларында казақ халқының отырықшылық өмірге
ауысып, түрақтануына, сол арқылы оку оқьш, алдыңғы ел
қатарына қосылуына жанашырлық пікірлер айтты. Болашағы
мол өмір салтын насихаттады. Сонымен қатар, шаруашылық
жағдайына ерекше ықпалы бар деген салаларға да қалам тартгы. С.Шормановтың «Өртгің зияны», «Шелді суару» атты мақалалары бүған толық дәлел. «Қазақ» газетінде қазақ елінің
әкімшілік және сот қүрылысындағы өзгсрістер, бүрынғы билер
мен кейінгі билерді салыстарған мақалалары жарияланған.
С.Шорманов - шығармашылығы зерттелмегеи таланггы
тұлға. Оның 1907 жылы баспадан шыққан «Аушы» (дүрысы
«Ацшы» болу керек) атты бір шағын кітабы ғана белгілі.
Ақынның ел аузында сақталған, баспасөз бетінде жариялаігған қолжазбаларын Іздестіріп жинақ етіп шығару аса қажет.

ддебиеттер:
Жақсыдан ғибрат // Алдабергенов Қ.М., Арын Е.М., Баткеева
Б.Т. Бір туар дара түлғалар.-Павлодар, 2003.-27-31 б.
Шорманов Сәдуақас Мүсаүлы // «Қазақ» газеті /Бас ред.
Ә.Нысанбаев,- Алматы: Қазақ энпиклопедиясы, 1998.- 406, 450,
456, 459, 484 б.
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Щорманов С. Ағайын араз болса, алаш артық: Өлеңдер /7
Сарыарқа самалы.-2004.-29 мамыр.-4 6.
Щорманов С. Баянаула жайлы // Сарыарқа самалы.-2004.-29
мамыр.-5 б.
Бәделханүлы А. ¥мытылған акын // Сарыарқа самалы.-2004.29 мамыр.-4-5 б.

Жарылғапберді Жүмабайүлы
(1851-1914)
Жарылғапберді Жұмабай 1851 жылы Павлодар облысы
Баянауыл ауданында туған. Әнші, композитор, ақын. Ауыл
мектебінде оқыған. Шығыс поэзиясын жақсы білген. Вл арасында жыр, қиссаларды жатқа айтып, саятшылық өнермен
айналысқан, палуандар сайысына да қатысқан. Біржан салды
ұстаз түтқан. Шыңғыс Уәлиханов және Мұса Шормановтармен араласа жүріп, Көкшетау, Қызылжар, Омбы оңіріндс
шыкқан әндерді Баянауыл мен Ертіс бойьша жеткізген. Қобызшы Қанғожа, әнші Қозыкемен дос болған. Ол шырқаған
«Топайкөк» әні ел ішіне кең тараған.
Жарыдғапбердінің махаббаттақырыбьпіа арншіған әндері
кезінде коп болған. Халық жадында тек «Шұбартау», «Шама»,
«Қаракоз», «Ардак» әндері сақталған. Бұл әндерді Балабек
пен Сапарбай Ержановтар, Қ.Байжанов, Ғ.Айтбаев орындап,
бүгінгі ұрпаққа жеткізді.
«Азаң» әнін А.В.Затаевич өте жоғары бағалап, «музыка
онеріндегі құнды олжа» деп атаған. А.Жұбанов Жарылғапбердіыі
«үлттыд ән өнерінің ірі өкілі» деп бағалаған.
Әдебиеттер:
Жарылғапберді Жұмабайүлы // «Қазақстан» Ұлттыд
энциклопедия.-бт.-Алматы, 1998.-3т.-596 б.
Жарылғапберді Жұмабайұлы // Қазақ ССР: Қысқаша
энциклопедия.-4т.-Алматы, .1989.-4т.-253 б.
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Молда Мүқан Машапұлы
(1854-1924)
Акын, жерлесіміз, ауыз әдебиет үлгілерін жинаушы Молда Мүкан Машанов Баянауыл ауданында 1854 жылы дүнисге келген. Мүқаннъщ әдеби мұрасын зерттеген жерлесіміз,
белгілі ауыз әдебиет үлгілерін жинаушы Б.Жақыпбаев. 1949
жылы ақышшң «Алдамшы өмір», «¥лы жорық», «Өлімнен
күшті», «Үш жігіт», «Үш бәнкер», «Еңбектен қашқан бай»
поэмаларъш, «Жоқтық үят емес», «Өнердің үрысы», «Шайтанның саудасьт», «Көк сиырдың қиссасасы», «Үш өсиет»
және тағы басқа мысал өлеқдерін жинаған.
Адын Мұқан кезінде ескіше сауатты болған. Сондықтан
ауылда бала оқытып, үстаздық жүмыспен айналысқан. Әдебиеттен хабары бар, ол өзі де өлең жаза бастаған, Араб, Парсы ертегілерін қазақша өлең етіп жазған.
Мүқан молда қазақтың ауыз әдебиетін қағазға түсіріп,
жинақтаған. «Қозы Көрпеш- Баян сүлу» жыр нүсқасын толығырақ етіп жазған.
Ақынның өлецдері бүрын жарияланбайған. «Жазушы»
баспасынан 1990 жылы «Боздағым» атты кітабы алғаш рет
жарық керген. Ақынның шығармашылығы қазақ әдебисті
тарихында аз зерттелген.
Әдебиеттер;
Молда Мүқан Машанүлы // Баянаула.-Алматы: Фолиант,
2001.-91 б.
Молда Мүкан Машанүлы // Көтеш Райымбекүлы. Қобылан
Борібайүлы. Сақау Мәукеұлы. Молда Мүқан Машанүлы.Павлодар, 2003.-101-103 б.
Баттаяов С. Мүкан өлеңдері «Сүлтанмахмүттың үстазы»
мақаласына орай // Қызыл ту.-1991.-11 сәуір.-З б.
Машрапов Қ. Сұлтанмахмұттың үстазы // Қызыл ту.-1991.-1
ақпан.-З б.
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Бүркітбайұлы Мұстафа
Ақын Бүркітбайүлы Мұстафа- қазақтың беягілі
әншілерінін бірі. Туған жері мен жылы белгісіз. Омбыдағы
Азия мектебінде оқыған.
Атақты күйші Тәттімбетпен дос болған. Шығыс
зерттеушісі, фольклористН.Ф.Костылецкийдіңшәкірті. Оның
тапсыруымен Бүркітбайұлы қазақ ауыз әдебиеті нұсқаларын,
ұлттық ойындарды жинаған, кысқа новеллалар да жазған.
Біржан салдың оншілік дәстүрін үстап, Баянауылдың атақты
әншісі Өтелбай салды тәнті етіп, Байтен сал, Жарылғапберді,
Әбжан, Қозыкелермен бірге өнер көрсеткен. Өзі де талай әндер
шығарған. Көп әндерінің ішінде «Бүркітбай» әні ғана сақталып, халық арасына кеңінен таралған.
Әдебиеттер:
Бүркітбайүлы Мүстафа // ҚазақССР: Қысқаша энциклопедия,4т.-Алматы, 1989.-4т.-189 б.

Көпеев Мәшһүр-Жүсіп
(1858- 1931)
Ақын, фольклорист, этнограф, философ Мәшһүр Жүсіп
Көпеев 1858 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданында
туған.
XX ғасырдағы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі. Қазақ
поэзиясын, туған халқьшың тарихы мен этнографиясын өте
жетік білген гүлама ақын, шсжіреші, философ, қасиет дарыған керемет киелі адам. Жасынан ауыл мрлдасынаи сабақ
алды, 1870 жылдары Хамеретдин Хазіреттің медресесінде,
одан кейін Бүқарада оқыған. Ауыз әдебиеті нүсқаларымен
ерте танысьш, халықтық жыр-дастандарды жаттап өскен. 1875
жылы біраз уақыт оқытушы болды. «Дала уалаяты» газетінде
хат-хабар, мақала жазып, тілші болған.
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МәпіһурЖүсіп 1887-1890 жылдарыОртаАзияныаралап,
Самарқан, Ташкснт, Түркістан, Бұқара қалаларында болады.
Араб, парсы тілдерін үйреніп, шығыстың классикальіқ
әдебиеттерінен сусынған. Ол осы жылдары тюрколог-ғальщ
В.Радловден танысып, ауыз әдебиетіңің үлгілерін жинап,
бастырумен айналысты.
М.Көпеев 1907 жылы Қазан қаласында Хүсайыңовтар
баспасьшда «Хал~ахуал», «Сарыарқа кімдікі», «Тірлікті көп
жасағандыктан көрген бір тамащамыз» атты кітаптарын бастырып шығарады. Ақьш бүл шыкармаларында қазақ халқына бостандық беру, елде мектеп-медреселер ашу, жер мәселесі,
сөз бостандығы сияқтьг өзекті мәселелерді көтерді.
Мәшһур-Жүсіп халык ауыз әдебиетінің көптеген
үлгілерін дастандар мен хиқаяларды, тарихи жырларды, Бүхар
жырау, Щортаибай, Шоже т.б. ақьш-жыраулардың одеби мүрасьш хаі^қа түсіріп қалдырған. Кдзак ауыз әдебисті мен шығыс
дастандарының үлтісінде «Гүлшат-Шеризат», «Ғибратаама»,
«Шайтанның саудасы», «Баяннама» т.б. дастандар жазған,
Эдебиеттер:
Көпеев М.Ж. Өлендер // Бес ғасыр жырлайды.-2т.-Алматы,
1989.-240-266 б.
Көпеев М.Ж. Өлеңдер // Қазақ поэзиясының антологиясы.Алматы, 1992.-125-130 б.
Көпеев М.Ж. Таіідамалы.-2т.-Алматы, 1990.-1т.-267 б.
Көпеев М.Ж. Шығармаяар.-2т.-Алматы, 1992.-2т.-224 б.
Көпеев М.Ж. Ел аузынаи жинаған әдебиет үлгілері.-Адматы,
1992.-222 б.
Колейұлы М.Ж. Қазақ шежіресі.-Алматы, 1993.-76 б.
Көпейүлы М.Ж. Көп томдық шығармаяар жинағы.-Алматы,
2003
Кепеев Жүсіп // Абай. Энциклопедия.-Алматы, 1995.-403404 б.
Көпеев С.Ш. Мәшһүр-Жүсіп өмірі.-Павлодар, 2000.-132 б.
Қалижан У. Мәшһүр-Жүсіп: Зерттеу.-Алматы, 1998.-30 б.
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Мәпіһүр Жүсіп Көпеев // Екімыңжылдық жыры.-Алматы,
2000 -242-243 б.
Мәшһүр Жүсіп Көпейүлы (1858-1931) // Баянаула.-Астана,
2001.-91 б .
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Мәшһүр Жүсш Көпейүлы. 8 кітап / С.Іораиғыров атындағы
МУ-нің Е.Бекмаханов атьшдағы «Өлке тарихы мен
этнографиясын зерттсу орталығы».-Павлодар, 2003.-220 б.
Мәшһүр Жүсіп // Қазақ ССР: Қыскаша энциклопедия.-4т.Алматы, 1989.-4т.-426-427 б.
Солтанбайүлы 3. Мәшһүр.-ГТавлодар, 2001-104 б.
Жүсіпова Л. Мәшһүр Жүсіп Абылайдың хан атануы хақында
// Қазақ тарихы.-2002.-№3.-17-19 б.
Жүсіпова Л. Мәшһүр Жүсіп мүрасындағы Абылай ханның
ел билеусаясаты // Қазақ тарихы.-2001.-№2.-35-41 б.
Жүсіпова Л. Мәпіһүр қол хандар шежіресіящ жазбасындағы
тағы бір нүсқасы // ¥лт тағылымы.-2001.-№6.-55-57 б.
Молдайьга С Дархан даланың данышпан үлы // Сарыарка
самалы.-2002.-23 тамыз.-5 б.
Сарбалаев Ж. Мәшһүр Жүсіп сөз сазгері, тіл ұстасы //
Сарыарқа самалы.-2002,-19 сәуір.-Ю б.

Әмірәмзеұлы Салық (Мұхамедсалық)
(1860-1923)
Салық (Мұхамедсальгқ) Әмірәмзеүлы 1860 жылы бүрынғы Семей облысы Семей уезіне қарасты Малыбай болысының (қ.Павлодар облысы, Лебяжі ауданы Малыбай ауылында) орталығында жылқышылар отбасында дүниеге кслген.
Жасьшан желіде бие сауғызьш, күльш-тайды сылап-сипап өсірген жылқышы баласы ат айылып тартып, азамат болып, атқа мінгенінде де алғаш атқарған жүмысы жылкы бағу
большты. Ол туралы ел аузында аңыз сақталған.
Ақын өлең айтуға қүмар болып, домбырасын арқалап
аидалада тьщдаушы елді іздеп жүретін болған. Ол түста қазак
халқының мәдени өмірі аса төмен дәрежеде болды. Оқу өнері
дамымай жатқан кез. Өз елінде кітап басу тиым еді. Кітаптар

Қазан, Троцкі, Петербургтен ғана шағын-шағын данамең
іпығып отырғаи. »Түркістан уалаяты» (1870-1882) , «Дада
уалаяты» (1888-1902), Қазақстан» газеггері (1911-1913), «Д^
қап» журналы (1911-1915) басылымдарын үйымдастырьщ
тарату мүмкіндігі болмаған.
Халық караңғылықта болды. Араб жазуымен жазылғаң
қолжазбалар кеңес заманында өртелініп, жойылды. Сондықтан да бүндай ақындар өз заманына дүлдүл саналғанымен
шығармалары қағазға түспей, сақталмай қалды.
Ақынның «Қүсайын болыс» атты поэмасы табылған.
Поэмада «Қүсайын» бейнесі еш бояусыз шынды суреттелген.
«Призваға» деп аталатын 1916 жылғы иатша жарлығына байланысты қазақтан қара жүмысқа кісі алып іріктеуі, азаматгарды сараіща салғаны туралы поэзия тілінде түңғьии рет осы
өлеңінде суреттелген. Ақын аса тапқыр, өткір ойлы суырып
салма; төкпе ақын болғаны оның бата өлеңдерінен анық
көрінеді.
Салык ақын 1923 жылы қайтыс болды. Оның өмірінің
ақыры қалай болғаны белгісіз. Ақынньщ шығармашылығы
Лебяжі ауданъша қарасты «Қарағай» еліне жаксы танью. Олардьщ шгіяде «Сальтқ өлеңі еді», - деп жатқа айтушылар көп
т
большты.
•

ддебиеттер:
Сапық (Мұхамедсалық) Әмірәмзеүлы туралы деректер //
Түкісов У.М. Киелі жандар және үрпақтары (Тарихи
зерттеулер).-Павлодар. 2002.-184-197 б.

Иманжүсін Құтпанүлы
(1863-1929)
Казақтың халық композиторы, әіши ақын Иманжүсіп
Кұтпанұлы 1863 жылы Павлодар облысы Ақсу ауданында
дуниеге келген.
Иманжүсіп жас кезінен -ақ жырға, шешендік сөзге құмар
боп, сал серілер дәстүрін үстап, саятшылдық қүръш, балуан
атанды. Ол суырып салма ақын болған. Өмірден көрген,
білгендерін әнге қосьш айтқан. Біржан сал, Ақан сері, Үкілі
Ыбырай, Балуан Шолақ, Мәди әндерін тамылжыта шырқаған. Жарылғапберді, Естай т.б. әншілермен дос, сырлас болған. Ал, Жаяу Мұса Иманжүсіппен талай рет жүздесіп, ақыл кеңес беріп, оған өлең де арнаған,
Иманжүсіп Қүтпанүлы Ертіс бойында талай рет қуғынға
үшырап, Ақмолаға келеді. Мүііда да әкімдердің зорлық-зомбылығына, әділетсіздігіне шыдамай оларға шығарғаы өткір
өлеңдерін айтады. Одан да қуғынға түсіп, 1905-1912 жылдары Өскеменге, 1914 жылы Жетісу жеріне айдалады. Шүбарағаш, Ойжайлау, Лепсіде түрады. Өмірінің қалған уақытын
Сарыаркада өткізеді. Иманжүсіп Жаяу Мүса, Мәди сияқты
әділет, теңдікті жырлаған күрескер әнші.
«Сармойын», «Бүқылы мен тақылы», «Ішім өлген дүниеай, кұр сыртым сау», «Әкем Қүтпан болғанда, ағам Шоқай»,
«Қысыраттың үйірі жирен ала», «Мен калайша жалғаыда
түрақтайын» т.б. әндері әр әншінің азаматтығын танытады.
Оныц әндерін А.В.Затаевич, Қ.Байжанов, Қ.Байсейітов, Иса
Байзақовтар нотаға түсірткен. «Сармойын» әні Брусиловскиидің «Қыз Жібек» операсында (Бекежанның ариясы) пайдаланылады. Әндерін Қ.Байбосынов, Ж.Кәрменов т.б.
әншілер орындайды. Иманжүсіптің өндері меи өлеңдері ел
аузында сакталған.
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облысында 2003 жылы аталып өтілетін және еске алынатын
күндер: Әдебиеттер көрсеткіші.-Павлодар, 2002.-60-61 б.
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Бердалин Қабыш Исаұлы
(1867-1935)
Ақын, мемлекет қайраткері Бердалин Қабыш Исаұлы
1867 жылы Семей облысы Павлодар уезінде (қ.Павлодар облысы) дүниеге келген. Атақгы Қазанғап байдың ұрпағы. Естай ақынның жетекшісі болған. 1917 жылғы ақпан
төңкерісіне дейін Павлодар усзі Қараоба болысыньщ баскармашысы қызметін атқарған. 1917 жылы Павлодар атқарушы
органына сайланып, қалалық Думаның мүшесі болды.
1917 жылы Қабыш Бердалин «Алаш» партиясыныц
мүшесі ретінде Орынбор қаласында болған 2 барлық қазақтар съезінде Павлодар уезінің өкілдігінде болды. Ал, 1918
жылы Павлодар уезд жиынъшда бір дауыстан Павлодар уезі
«Алаш» партия комитетінің председатеді болып сайланды.
Бердалин діни және абыройлы адам ретінде танылып,
мүсылмандар рухани басқарма орталығымен Мұхтасиб
қызметіне үсынылады. Кейін Ресейлік мүсылмаіідар діни басшылар съезі жұмысына қатысады.
1928 жылы 18 қазанда Павлодар окрисполком Президиумының №19 Жарлығымен Бердалин Қабыш жанүясымен
Ақтөбе уезіне қуылып, мүлігі конфискелснеді. 1934 жылы
«революцияға қарсы әрекетгері» үшін Сібір лагеріне қамауға
альгаған. Сол қамауда жүргснде көз жүмады. 1957 жылы ақталған.
Әдебиеттер:
Абдуллин Ж. Мәкен өліміне // Сарыарқа самалы.-1993.-2
кыркүйек.-4б.

;
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Беркімбаев Естай
(1873-1946)
Адын -импровизатор, Қаз ССР-нің Еңбек сіңірген өнер
кайраткері Е.Беркімбаев 1874 жылы Павлодар облысы
Екібатұз ауданынында туған. Қазақтың атақты әншісі, ақынкомпозиторы. 1939 жылы Қазақстан Композиторлар Одағының алғашқы мүшелерінің бірі болды. Шаруа отбасьшда туғаи. Анасы Күлипа, нағашысы Байтұлым әнші еді. Солардың
арқасында жыр, дастан, толғау айтуға әуес болған.
16-18 жасында ән салған Естайды Есіл, Ертіс, Баянауыл
төңірегі өте жақсы білген. Біржан салмен ксздесіп, оның өнерлі
тобына қосылған. Ақан сері, Жарылғапберді, Балуан Шолақ,
Сүтмағамбет, Үкілі Ыбырай, Шашубай сынды әнші -ақьшдармен небір ұлы жиьшдарда (Омбы, Қараөткел, Көкшетау.
Қызъшжар, Семей, Кереку, Зайсан, Тарбағатай, Жетісу атырабы, Алматы қ.) ән салып отырған.
Естай әндері демократиялық сипатқа ие болған сал,
серілср достүрін шырқау биікке көтеріп, оны ілгері дамытты.
Оның «Жай қоңыр», «Наз қоңыр», «Майда қоңыр», «Хорлан», «Сандуғаш», «Юран», «Бір мысқал», «ІПоң қара ағаш»,
«Ашу-пышақ», «Дүние-ай», «Еркем», «Гүлнар», «Қоштасу»
оидері қазақ музЫкасының інжу-маржаны. Ал классикалық
«Хорлан» әні Естайдың есімін аңызға айналдырды. Бұл әнді
композиторлар М.Толебаев «Біржан-Сара», Е.Г.Брусиловский
«Ер Тарғын» операларында, С.И.Шабельский мен Л.М.Шаргородский қобыз беп оркестрге арналған концертінде пайдаланды.
Е.Беркімбаев жаңа өмірді шалқыған шабытпен жырлады.
«Туды күнім», «Күрбылар», «Өмір», «Қоңыр жел» деген патриоттық әндерін іпығарды.
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1939 жь^ды Естай Алматыға келіп, музыка зерттеуші әрі
композитор Б.Г.Ерзаковичке өз әндерін нотаға түсіртті. Сол
сапарында о^ халық ақьшы Жамбылмен кездесті. Ақьш Қ.Аманжолов ӘЦЩІНІҢ өз аузынан «Хорлан» әнін естіп, «Хорлығайын» атты драмалық поэма жазды.
Е.БеркЦ[баев Қазақстан Жазушылар Одағыныц 2 съезіне
қатысты. ¥л^! Отан соғысы жылдарында еңбекшілер арасында ән шырқіш^ халықты жеңіске рухтандырды. 1968 жылы
ақъш М.Әлі^баев «Естай-Хорлан» поэмасын әнші еміріне
арнады.
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Әлсейітов Құдайберген
(1884-1933)
Әнші-композитор, ақын Әдсейітов Құдайберген Павлодар облысы Ертіс ауданы (қ. Железинка ауданы) Қаратерек
ауыльшда туған. 11-12 жасынан «Ьала ақын» атанған, Омбы,
ГТавлодар, Семей, Ақмола, Көкшетау, Қызылжар өңірлерін
аралап, ақын, әнпгі, сері ретінде танылғаы. Атбасар, Қараөткел, Қоянды жәрмеңкелерінде өншілік, ақьшдық онерін, ат
ойынын көрсеткен.
Әлсейітовтің көптеген музыкалық шығармалары
«Құдайбергеннің әні», «Құдайбергеннің желдірмесі», «Баласы Әлсейіттің Құдайберген» тәрізді термелерімен қатар
«Құдайбергеннің Хадиша қызбен айтысы», «Құдайбергенній
термесі» т.б. өлендері ел арасьшда кең тараған.
Ак.ынның мелодиялары терме жанрына тән женіл ырғ-1
аққа құрылып, кебінесе ионийлік, миксолидиялык, дорийлік
ладтарға негізделген. Ол ән жаирында кезігетін қайырмасЫ
бар екі бөлімді форманы терме, желдірмелерінде сәтті дайдаі
ланды.
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тг Әлсейітов шығармашылығын насихаттаған И.Байзақов
[ Сондыктан да оның желдірмелеріис ақынның әні°ығармашылығы үлкен әсер етті. Ән-термелері Қазак
млекеттік филармониясы мен Қазақконцерт әншілерінің
репертуарьшан орын алды.
Әдебиеттер:
Әлсейітов Қүдайберген // Ақын-жыраулар.-Алматы, 1979.-2829 б.
Әлсейітов Қүдайберген // Қазақ совет энциклоиедиясы.-12т,Алматы, 1973.-36 б.
Әлсейітов Құдайберген // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.4т.-Алматы, 1989.-4т.-148 б.
Әлсейітов Қүдайберген // Қазақстан. Үлттық энциклопедия.бт.-Алматы, 1998.-ІТ.-673 б.
Әлсейітов Қүдайберген // Қазақ өнері: Энциклопедия.Алматы, 2002.-87 б.
Ақын тойына әзірлік // Сарыарка самалы.-1996.-6 шілде
Аскаров X. Ақындық айтыстың ақиығы // Жүлдыз.-1986.-№8.199-2016.; Қьтзыл ту.-1985.-2,3 тамыз
Аскаров X. Қүдайберген ақын // Қазақ әдебиеті.-1986.-4 сәуір
Аскаров X. Тасқьтндатқан төкпс жырдың бүлағын // Сарыарка
самалы.-1996.-1 тамыз
Бахтиярүлы М. Ақын тойына әзірлік // Сарыарқа самалы.1996.- 6 шілде
Қоңыр Т. Желмаядай жүйхкіп, желдей есіп // Сарыарқа
самалы.-1996.-1 тамыз
Қүдайбергеннің «Желдірмссі» // Жаканов И. Үзілген ән.Алматы, 2001.-261-268 б.
Қүсанбаев С. Өзекке теуіп, өгейсіреткенді қояльтқ // Қазақ
елі.-1997.-10 қаңтар
Мұхамеджанов М. Жарияланбаған өлевдерден // Қызыл ху.1989.-19 қазан
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Әлсейіттің Қүдайберген // Дауа.-1993.-№9.-
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Баймұратов Нүрлыбек
(1887-1969)
Адын-импровизатор Баймұратов Нүряыбек 1887
Павлодар облысы Май ауданында туған.
Нұрлыбек ақын Қазақстан халық акындары ішіндегі
өзівдік орны, олен өрнсгі, сурсттеу мәнсрі бар өр дауысты
суырыті салма төкпелігімен аты бүкіл Қазақстанға танымад
болған аса дарынды ірі түлға.
Жасынан жалшылдықта жүрген кедей Баймүрат егің
кәсібімен айналасып, күн көрісті ойлаған. Ақынның арғы тегі
мен үрым бүтағын тарата айтар болсақ, қазіргі Павлодар облысының Май ауданына карастьт Бозарал-Жалаңаш деген Ертіс
бойықдағы шағын қазақ ауылдарьш мекендеғен орта жүздің
белді руы Накман ішінде Кенжалы бүтағынан тараған.
Нскіше де, жаңаша да сауатын ашқан Н.Баймүратовтың
өлеңдері 1924 жылдан бастап жарияланып тұрды. Абай, Оріп,
Әсет шығармаларынан тәлім алды. Ауыз әдебиетінщ үлплерін
жинап, насихатгаумсіі шүғылдащды. Иса (1922), Нартай (1939),
Маясар (1943), Төлсу (1944), т.б. ақындармен айтыстьг.
¥лы Охан соғысының қаһарманы Төлеген Тоқтаровқа
арналған «Ер Төлеген» (1945), азамат соғысын суреітеге:
«Қанды жорық» (1962) дастандары жеке кітаи болъш басылды. Щығармаларьшың жинағы 1957 жылы жарык көрді.
Ақынға 1939 жылы Қаз ССР-нің Еңбек сіңірген өнер
қайраткері атағы бсрілді. СССР Жазушылар Одағы мүшелігіне
қабылданды. Қазақ ССР-ң Жоғары Кеңесі Қүрмет грамотасымен марапатгалған.
Эдебиеттер:
Баймүратов Н. Қазына: Өлецдер мен поэмалар.-АлматьіЖазушы, 1982.-240 б.
Баймүратов Н. Өлеңдер мен поэма.-Ашматы, 1957-111 б.
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ймүратов Нұрлыбек // Ақьш-жыраулар.-Алматы, 1979.-38 б.
ТТІығыс жұлдыздарынын бірі- ақын Нұрлыбек // Түкісов Ә.М.
р жандар жоне ұрпақтары (Тарихи зерттеулер).-Павлодар,
?П02 -425-474 б.
Мұхтаров С Ақын еліндегі мереке // Қызыл ту.-1987.-18
тамыз

Әшірбеков Момын
(1890-1973)
Ақын Әшірбеков Момын Павлодар облысы Баянауыл
ауданы Сәтбаев атындағы совхозда туған. Жасынан қызметке араласып, ән-күйге, ақындыққа үйір болған. Өлеқцерін
мерзімді баспасөзде жариялап тұрған.
Ақынның өлеңдері «Пернедегі термелер» жинағында
(1965) жарияланды. Өзінің «Белестер», «Кербез дала» (1963),
«Ақ селеу» (1972) аталған өлеңдер жинағы жарық көрғен.
Жазушынын өлен-жырлары негізінен туған жер табиғатына, аңшылық-саятшылық кәсіпке, еңбек, өнер адамдарына
арналған. Көп шығармалары Отан соғысының батырлары,
космонавтарға арналғаы.
Эдебиеттер:
Әшірбеков Момын // Баялаула.-Алматы: Фолиант, 2001.-90 б.
Әшірбеков Момын // Ацын-жыраулар.-Алматы, 1979.-29-30 б.

Меркемелдинов Бекболат
(1891-1963)
Ақъщ Меркемелдинов Бекболат 1891 жылы Павлодар
лысы Баянауыл ауданында туған. Әкесі Меркемелиден пата қарсы айтылған сөздері мен кылығы үшін қамалып,
^одар турмесінде қайтыс болған. Бұл кезде Бекболат төрт
еді. Анасының тәрбиесінде болған Бекболат ескіше
оқьщ? хат тани бастаған.
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1916 жылғы патша өкіметінің маусым жарлығына қарСь
Ерейментауда болған көтеріліске ақын да қатысады. 192^
жылы ашылғаіі Петропавл каласындағы мұғалімдер курсу
на түсіп оқиды. 1924-1956 жылға дейін Кдрағанды, Ақмода
ГТавлодар облыстарында окытушылық қызмет атқарды. Осьт
жылдары мектептерде көркемөнер үйірмелерін басқарып
ақындық өнерден кол үзбеді.
Қарт ақын ¥лы Отаң соғысы жылдарында акындар айтысына белсене қатысады. 1944 жылы Ақмола облысыңьщ
Есіл аудаяьшьщ тұршндары Рақым Байқощқаровлен, Қасен
Төрегелдинмен, Аманжол Әлжановпен айтысқа түседі.
1958 жылы Ақмолада өткен облыстық айтыста жүлдеге
ие болады. 1961 жылы Алматыда өткен ақындардъщ республикалық мәслихатына арнау олеңін («Ақындар жыры»)
(1963) айтты. «Ереймен» аггы өлеңі «Пернедегі термелер»
(1965).жинағында жарияланды.
Әдебиеттер:
Меркемелидеяов Бекболат//Ақын-жыраулар.-Алматы, 1979,106-107 б.

Жолдинов Жүнісбек
(1895-1983)
Ақын-импровизатор Жолдииов Жүнісбек Павлодар облысы Баянауыл ауданында туған. Жастайьшан жетім калып,
орыс жаңұясында тәрбиеленгеи.
Жүнісбек 1916 жылы патшаның маусым жарлығына
ілігіп, майданньвд қара жүмысыңа алынады. Онда жүріп елең
жазғаы, бірақ өлеңдері хаткд түспеген. 1921 жылы Омбы қаласындағы жүмысшы жастардьщ кещкі мектебінде окидЫСол кезде ойьщ-сауық үйірмелеріне қатысып, өлең оқиДЫ»
шағын скетчтерде ойыайды. Өлеңдері сақталмаған.
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~ • о^тлпла жумыс істеп, кейінгі жылдары ғана ақьшдар айдеиш дуылм *
тысына катыса бастаған.
Акынның өлеңдері кеиш жарық көре бастады. «Оила(1966), «Өрендерге өнеге» (1969) атты жинақтары башыкты. Республикалық, облыстық айтыстарға қакан. Жүнісбек Жолдиновтың есімі ақын-импровизатор
ретінде республикаға кеңінен танымал.
Әдебиеттер:
Жолдинов Жүнісбек // Ақьш- жыраулар.-Алматы, 1979.-69 б.

Байзақов Иса
(1900-1946)
Акын, әнші-композитор Иса Байзақов 1900 жылы Павлодар облысы Ертіс ауданьгада туған. Әкесі Байзақ сскіше хат
таныған, жасында ән салып, өлең шығарған. Иса 9 жасқа қарағанда шешесі қайтыс больш, әжесі Жанбаланың бауырында өседі. Нағашы ағасы оған домбыра тартып, ән салуды
үйретеді. Бала кезінен «Әнші Иса» атанады.
Иса Байзаков 1921 жылы Семейдегі жұмысшы
факультетінде, 1922 жылы Орынбордағы Қазақ халық ағарту
институтында оқыған. 1926-1929 жылдары Қазақ драма театрына шақырылып Әміре, Қалибек, Құрманбек, Серке, Елубай т.б. актерлермен бірге жаңа театрдың негізін қаласады.
Театр алғаш қойған М.Әуезовтің «Еңлік-Кебегі» мен
<Бәйбіше-тоқальшда» басты рөлдерде оянайды. Озі сахнаан «Біржан-Сара» қойылымында Біржан рөлін ойнап, нағыз актерлік дарынын танытдан.
1932-1940 жылдары Алматы, Қарағанды, Семей қалала•інда радиода, филармонияда, Жазупіылар Одағьшда қыз' істедд. Өлеңдері 1924 жылдан жариялана бастады. Сан

қырлы талант иесі Байзақовтьщ, әсіресе, суырып салма ақьт
дық өнері қазақ әдебиетіндегі осы бір ерекше күбьілыстьЫ
жалғасындай еді. Байжанов жазба әдебиет өкілі ретінде де
шоқтығы биік көркем туындылар қалдырды. Ол коптегеа
өлендеріне өзі сол кездегі Қазақстаиның тыныс-тіриіілігіңт
түрлі көріністерін арқау еткен.
Ақын өлендерінде фольклорлық сипат басым. Бұл- оның
суырып салмалық талантына байланысты ерекшелік еді.
Байзақов поэма жанрын дамытуға да зор үлсс қосты
«¥лы қүрылыс» (1933), «Адтай аясында» (1934), «Он бір күн
он бір түн» (1938), «Кавказ» (1940), «Ақбөие» (1941), «ҚЫр^
мызы-Жанат», «Қойшының ертегісі», т.б. көлемді шығармаларында өткси заман оқиғалары, кейінгі дәуір шындығы
көршіс таиқан. «Қүралай сүлу», «Алтай аясында» поэмаларында жоңғар шапқыншылығы, «Ақтабан шүбырынды» заманындағы қазақ түрмысы шынайы суреттеліп, ел бірлігі,
патриотизм идеясы көтсріледі.
Әлеуметгік қайшылықтарға толы «Акбөпе» лоэмасында
ақын оз кейіпкерлері Ақбопе мен Әміржан бойына бүрынғы
қазақ жастарының ең жақсы қасиеттерін жинақтаған. Байзақовтың ақындық дарыны Үлы Отан соғысы жылдарында
ерекше танылды. Ақын өзінің отты жырларымен ел ішіндегі
яасихат жүмысьша белсене араласып, еңбектегі ерлікті жырлады. Байзақов 40 -астам әннің сөзін жазып, кептеген казак
әндерін нотаға түсіртті. Оньщ піығармалары- қазақ поэзиясындағы жарқын белестердің бірі. Актерлік, әншілік, жыршылык дарынымен қазақ мәдениетінде терең із калдырған.
Байзақовтың өмірі мен шығармашылығын Е.Ысмайылов,
М.Хасенов, Р.Бердібаев т.б. зерттеген. Жазушы Н.Ановтын
«Ән қанаты» романында (1956), осы аттас кинофильмде (19^
әнші-ақынның көркем бейнесі жасалды. 1939 жылы
Қызыл ту ордеиімеи марапатталған.
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Әдебиеттер;
"заков И. Құралай сұлу: Поэма мен өлеңдер.-Алматы:
әні Жедірмс: Өлең // Халық әндері.-Алматы, 2000.П

~Байзақов И. Клеопатра: Өлсң // Сарыарқа самалы.-2000.-24
ІР

Байзаков Й. Қойшының ертегісі // Жұлдыз.-1990.- №4.-154-
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Байзак И. Кұралай сүлу // Жұлдыз.-№10.-342 б.
Иса Байзақов: «Бәрің өтірік жазасыңдар жәнс сатқынсыңдар!»
// Қазак әдебиеті.-2000.-№12.-4 б.
Байзақова М. Өнердсгі өмір: Естелік толғау.-Алматы: Жалын,
1977.-125 б.
Байзаков Йса // Ақын-жыраулар.-Алматы, 1979.-34-356.
Байзақов Иса // Қазақ онері: Энциклопедия.-Алматы, 2002.105-106 б.
Байзақов Иса // Қазақ ССР: Қысқаша энциклопедия.-4т.Алматы, 1989.-4т.-163 б.
Байзақов Иса // Қазақстан. Үлттық энциклоггедия.-бт.-Алматы,
1999.-2Т.-56-57 б
Иса Байзақов // Екімыңжылдык дала жыры.-Алматы, 2000.359-363 б.
Иса Байзақов.-Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ, 2003.-184 б.
Хасанов М. Иса Байзақовтың ақьтндығы мен стильдік
ерекшелігі.-Алматы: Ғылым, 1976.-175 б.
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Қалпасов Боранбай (Қорт Боранбай)
(1907-1991)
Павлодар облысы Лебяжі ауданы қазіргі Мерғалым
ауылының қүрметті азаматы болған Қорт Боранбай 1907
жылы кедей отбасында туған. Білім беруге ата-анасыньщ
ешқандай мүмкіншілігі болмай, өздігінен білім алуға тура
келді. Ертерек хат таныған. Боранбай алғашқы кездерде арабша жазуды меңгерсс, кейіннен латын мен орыстың кириллицасьш да танып, өзін қызықтырған әдебиеттерді (қисса, хиқая-дастандар, ақындар айтысын және т.б.) оқи бастаған. Ал
жазуда көбіне араб әрпін иайдаланған.
Жастайьшан көркем сөзге, өлеңге әуес болған Боранбай
қолына домбыра үстап, өлең айтатьш болды, Сол уақытта
ақын ауыл шаруашылығының құрылысыыа белсене қатысьш,
жастарды еңбекке ұйымдастырды. 1928 жылы ауылдық кеңес прсдседателі болып сайланады. Ал, кейіннеи 1933 жылы
Лебяжі ауданы «Сталин» колхозына келіп, маман ретінде жаңг
қүрылып жатқан колхоз мүшесі болды.
1941 жылы Боранбай Қаштасов алғашқылардың бірі бо
лып ¥лы Отан соғысына аітанды. Қиыр Шығыстағы При
мор өлкесінің үшінші батальон жүз сексеиінші атқыштар ротасында болған. Соғыста ауыр жараданып, төсек тартып қалады. Сол кездерде туған елін аңсап, сағынышқа толы талай
өлеңдер жазады. 1945 жыды еліне қайта оралады.
Боранбай «ақын шебері болсам екен»,- деген арман қуған адам емес еді. Бірақ, ол қазақ халқыныц ауыз әдебиетін,
әсіресе, дастан-қиссаларыы, ақындар айтысын қызығушылыкпен тыңдап, жаттап жүрген. Ел жиналған жерлерде, той-думандарда ез өлеңдерін айтьш, жұртты куанышқа бөлеген.
Лебяжі ауданы Шалдай ауылында акынның үнтаспаға
жазылған бірыңғай дүниелері сақталған. Атап айтқанда, «Қыз
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Жібек» қиссасы, «Шөже мен Кемпірбай айтысы», сонымеи
катар, қазақ хандары туралы шығармаларды домбырамен
ендетіп үнтаспаға жаздыртқан. Мысалы, Абылай хан, оның
баласы Қасым хан, хан Кене, Наурызбай өмірлері жайлы
әдемі, көркем тілде орындалған.
Ақын домбыраға салған Ақылбек Сабалаүлының
»Сәтбек батыры», «Қойяіының сртегісі» аталған Бр Ағыбай
туралы дастаньш, С.Торайғыровтың «Қамар сруын», «Мәлике қыз бен Ғабдіғалым», Рысжан мен Әсет, Үмбетәлі мен
Нүрилә айтыстарын және т.б. шумақтарын айтып жүргсн.
Онын нақты қаншама шығармалары бар екені белгісіз. Дегенмен, сақталып қалған дүниелері мол екені сөзсіз.
Аса турашыл, өте еңбекқор ақын халык казьшасын сар
алтындай сақтап, бүгінгі үрпаққа жеткізіп отыр. 1991 жылы
ақьш Боранбай дүние салған.
Әдебиеттер:
Жырау Қорт Боранбай // Түкісов У.М. Киелі жандар және
үрпақтары (Тарихи зерттеулер).-Павлодар, 2002,-267-288 б.

Нығманов Қимадиден
(1924-1980)
Қимадиден Нығманов 1924 жылы 11 қаңтарда Павлодар
облысы Ақтоғай ауданы Жаңабет ауылында лүниеге келғен.
Әкесі Нығыман Ертіс өңірінің Естай, Қүдайоергеіі сияк;ты
ақындарымен замандас болып, солардың өлең-жырларын
айтып, таратып отырған. Шешест де өленге әуес болған.
Өнер сүйгіш жан-үяда өскен Қимадиден де әнерге жастай
талпынған.
Қимадиден сегіз жасқа келгенде балалар \"йіне оқуға барады. Кейін Павлодардағы он жылдык мектепке келіп, онда
°Қуын жалғастырған. Ақын он төрт жасьпіан өлең жаза баста41

ды. 1939 жылы осы мектепте оқып жүргеіще алғаш рет «Откір
алмас» деген төрт шумақтан құралған өлеці басылады.
Он жылдықты аяктағаннан кейін он тоғыз жасында Отаң
қорғауға агганады. Майданда да әдебиеттен қол үзбеген ақьщ,
соғыстан кейін елге оралып ақьгадық өнерін жалғастырады,
Ақынның өлеңдерін оқығанда оның халықшыл екенін көруге болады. «Алпыс батыр», «Мақаштың ерлігі», «Барлаупщ
Семей», «Сержант Сембай» дастандары майдан өмірін
бейнеледі.
Баянауыл табиғатын жырлағандардың бірі- Қ.Нығманов
ақын. Ол «Баянауыл жырлары» деген өдеңдер топтамасын
тамаша жерлерге арнайды. Ақын өлеңдерінде сол кездің
ауылы, адамдардың қилы-қилы тағдырлары орын алады.
Оньщ «Еділ құрбаны» балладасы, «Даркьга дала», «Дала
шұғыласы», «Алпыс батыр» поэмасы оқырман қауымға
кеңінен таныльш, ыстық ықьтласқа бөленген.
Қ.ІІығманов көптеген толғау, арнау өлеңдер жазып, айтыстарға қатысып отырған. Ақьш ауыз әдебиетінің нұсқауларын жинаумен айналысты. Сонымен қатар шежіреші адам
болған. Ол Басентин- Ақтілес, оиьщ іпіінде қазіргі Жаңатап,
Жанабет ауылдарындағы адамдардың шежіресін жасаған.
Эдебиеттер:
Нығыманов Қ. Дала шұғъшасы: Өлеңдер мен поэма.- Алматы,
1975.-39 б.
Нығыманов Қ. Соқпақ жол: Өяеңдер мен поэма.- Алматы,
1981.-56 б.
Нығыманов Қ. Өледім. Ауылымды сағындым: Өлеңдер //
Сарыарқа самалы.-1994.-13 қаңтар.-З б.
Нығманов Қ. Өнегелі өмір: Өлең // Айдын.-2004.-№1.-22 б.
Нығыманов Қимадиден // Ақын-жыраулар.- Алматы, 1979.111-112 б.
Нығманов Қимадиден (1924-1980) // Тілеке Ж. Шежіре: ЕртісБаянаула оңірі.-Павлодар, 1995.-1-ші кітап.-229-230 б.
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Бөжен Б. Баласы Нығыманныц Қимадиден // Сарыарқа
малы.-2003.-21
қаңтар.-8 б.
са
Құрманғалиұлы М. Талантты әрі еңбск сүйгіш еді // Сарыарқа
са малы.-1994.-13 қаңтар.-З б.
Мұндинов Е. Әр кез жайдары жүруші еді: Естеяік // Сарыарқа
малы.-1994.-13
қаңтар.-З б.
са
Нығыманова С. Әке өсиеті // Сарыарқа самалы.-1994.-13
қаңтар.-З б.

Заитов Мұқсихан
(1928-1976)
Ақын Мұқсихан Заитов 1928 жылы 25 маусымда Май
ауданының Бестау ауылында туған. Мүқсихан ескінің жүрнағындай, айтыс достүрі қайта жаңарғанда, 1985 жылы домбырасын қолына альш, облыстьтқ ақындар сайысына белсеые
араласты. Адтоғайлық акын Қимадиден Нығмановпен айтысқа шығып, Алматыдағы ақындар айтысына облыс атынан
қатысқан.
Мүқсихан Заитов жыл дүлдүлі, халық ақыны Нүрлыбек
Баймүратовты, Нүрғали Байқүрмановты, Нүрмүхамбет Самақаевты, Рақымхожа Зүбайргенді, Әждар Бакиіщі, Темірбек
Бақинді тыңдап ості, Әнге өлең жазған.
Өмір таукыметін ерте көрген Мүқсихан еңбекке ерте араласты. Он бес жасында туған ауыльгада мұғалім болды. Бала
оқытты, өзі де оқыды. Алматыдағы ҚазПИ-ді сырттан окып
бітірді. Қолына қаламды да ерте алды. Көркемоиерпаздар үйымына қатысты. Қазақстанның оқу-ағарту ісінін үздігі атанды.
Ақын егделенген шағында газетке келді, қазіргі «Сарыарқа
самалының» меншікті тілшісі қызметін атқарып, Май, Ақсу
аудандарьшда танымал болды.
1974 жылы Алматы баспаларының біріне «Аңсаған арман» дастанын басуға тапсырды. Өлеңдері туған жср, ана, бала
тақырыбьша арналған. Сын-сықақтыдажазған. Жаңылтпаш43

тар, өтірік өлеңдер, мысалдар, жұмбақтары да бар. Мүкс
ханның біраз өлеңдері «Менің атым-Алма», «Шұғыла», «^, I
шашуы» жинақтарына енді.
ддебиеттер:
Заитов М. Аңсаған арман: Өлецдер // Сарыарқа самалы
1998.-28 акпан
Мүқсихан Заитов. Еске аяу // Сарыарқа самалы.-2003 -21
ақпан.-7 б.
Мүқсихан Заитов пен Жақан Шолақаев айтысы // Жыр шашү(Ақындардьщ республикалық екінші айтысы). -Алматы, 1982
95-97 б.

Қоцыратбай Т.

Жыраулық дәстүр: тегі мен табиғаты
Көне дәуірден тамыр тартатьш жыраульщ дәстүрдің
негізгі нысанасы - сл, тайпа, қоғам тағдыры, ата -бабаларымыздың ерлік, елдік іс-әрекеттерін кейінгі үрпаққа жеткізу
болып табылады. Жыраулық кәсіп- синкреттік құбыльтс: әрі
өнер, әрі дәстүр. Оның негізгі ерекшелігі - поэзия, музыка
және орындаушылық шеберліктің бірлігінде.
Жыраулық дәстүрдің өміршеқдігі оның ел тарихы меш
ата-баба тағыльтмына негізделуімен айқьшдалады. Батырльдты паш ететін, ел қорғау идеясына қүрылған қаһармандык
жырлар соньпі жарқын дәлелі. Ерлік рухына толы көне жырдастандар тайна тарихына қүрылып, үрпақтан-үрпақка
беріліп, дамып, жетіліп отырған. Бүл олардың әдебн мәтіні
мен музыкалық мақамьша да қатысты нәрсе. Жыраулык
дәстүрді жалғастырудың маңыздылығы осы қасиеттеріментайпалық, хальш;тық, үлттык сипатгарымен дараланады.
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дәстүрді зерггеп, ғылыми тұрғыдан игеру
біркатар іс-шаралардың атқарылыи келгені мәлім.
гаілер тарапынан «жыраулық дәстүр», «жыршылық
дегев тіркестер де қолданылып келеді. Бірақ осы ұғымбір-бірінен айырмасы, болмаса, бір-бірімен сабақтасТлі күнге арнайы сөз бояған емес.
Халкымыздың тарихи, мәдени, фольклорлық мұрасын
,з кылғанда алғаш ауызға ілігетін ұғымдардың бірі- дәстүр.
Сең көлемде алғанда ол тарихи қалыптасып, үрпақган- үрпақКа беріліп отыратын әдет-ғүрып, салт-сана, ел естелігі, бір
СӨзбен айтканда, казақ болмысының (менталитетінің) жиынтығы. Ғылыми-философиялық әдебиетте оған: «қоғамда ұзақ
мерзім сақталатын мадени-әлеумеггік мүра жиынтығы» деген анықгама берілген. Екінші жағынан, дәстүр - өнер мен
поэзияның өмір сүру аясы. Ол әдетте ел тәжірибесіііе сүйенеді.
Осыдан келіп дәстірдің үлттық сипаты деген үғым туады.
Бүгінде Қазақстанның кейбір аймақтарында ғана сақталып,
оның өткеніне қатысты мәліметтер жеткізетін жыраулық
дәстүріміздің ұлтгық тарихымызға ; мәдениетіміз бен
өнерімізге, әдебиетімізге қатысы аса зор.
Бүгінгі қазақ тонырағында әріден бастау алатын жыраулық дәстүрді сақтаи, біздіц заманымызға дейін жеткізгсы
бірнеше тарихи-мәдени аймақ бар. Олар - Маңғыстау, Атырау, Сыр бойы және Жетісу өлкесі. Кең көлемде алғанда
мүиың ,үшсуі де оғыз тайпаларыяьщ орта ғасырдағы мекені.
эне түркі дәуірінде Орхон-Енисей бойын мекендеген оғыззардың алғаш Жетісу, одан соң Сырдың ортаңғы ағысы мен
пий жағына қарай қоныс аударғаны мәлім. Жағырафиягпзде мүны батыс, оңтүстік және онтүстік-шығыс ай^ар деп жіктесек, осылардың арасынан ІХ-Х ғасырлардағы
мәдениетінің ізі сақталған Сыр өлкесін айрықша атауға
Мүндағы жыраулық өнерге тән негізгі ерекшелік45

дыбысты тандайға сальш, дірілдетіп шығару. Бүл дәстүрді ел
арасында маңырама (ацырама) деп атаса, біз оның соңғы өдеби баламасын қолданғанды дұрыс деп білеміз.
Аңырама үлгісін Қазақстанньтң өзге аймактарынан
кездестіру өте қиың, Оның ізін тек қана Түрікмен
мәдениетінен табуға болады. Түрікмен үғымындағы бахшыжырау, яғни, жыр-дастан айтушы. Олар жырдыц ұзақ саласын бір деммен қайырғанда мойьш тамырлары бірлеуленіп
кетеді. Түрікмен бақшыларына тән бүл ерекшелікті кезінде
В.Успенский мен В.Беляев жазған болса, дәл осы көріністі
біз сыр бойылық жыраулар бойьшан да табамыз. Түрікмсн
бақшылары-секдірмек, казақжыраулары- аңырама деп атайтын дәстүр осы. Арғы жерде оғыз дәуірінен бастау алатын
қазақ- түрікмен мәдениетінің тектестігін білдіретін мүндай
ерекшелікті зерттеудің мацызы аса зор.
Жыраулык дәстүрдін тегі мен табиғаты түсында қолданылып жүрген тіркестердіц шартты түстары да жоқ емес.
Мысалы, жыраулық поэзия, жыршылық өнер деген үғым бойшнша олардьщ бірі- бастауы, екіншісі- жалғасы болып шығады. Яғни, XVIII ғасырға дейін дамыған жыраулык поэзия;
одаң бергі жерде жыршылық өнерге үласдан.
Жыраулык; дәстүрді бір ғана поэзия үғымьшың аясында
түсіну жетімсіз. Ол- сикреттік қүбылыс, поэзия мен музьпсаныц ажырамас бірлігіне негізделген жанр. Ал жыраулық иоэзия- жазба әдебиетке тән атау.
Хандық дәуір жағдайында поэзия жеке өнер саласы
ретінде жіктеле қоймаса керск. Бүл кезенде қобыз немесе домбырасыз жыр жырлап, толғау айткан жыраулар болған емес
Олай болса, бүл мәдени күбылыстың мән-мағынасын көрсетуге жыраулық поэзиядан гері жыраулық өиер дегеи тіркестіы
жарамдылығы айқын.
Екіншіден, жыраулык поэзіія мен жыршылық өнер- бұл
үғымның түрлі сатылық кезсңдеріие тән атау емсс. Олар по46

эзия мен музыканың дараланып, жеке-жеке өнер салалары
ретінде жіктелгенін байдататын тіркестер. Ал ХУ-ХУШ
ғасырлар жағдайьшда мұндай процестің жүзеге аса қоймағабелгілі,
ны
Асылы, музыкалық-эпикалық дәстүрге байланысты жыраулық өнер, жыршылық өнер деген тірксстерді қолданған
жөн. Олардың сатылық сипаты да айқын. Әрбір атау, әрбір
термин қарастырып отырған құбылыстың табиғатына толық
сай келгенде ғана оньщ болмыс-бітімін аша алмақ.
Көие тұркі дәуірінен бастау алатын жыраулық дәстүр XVXVIII ғасырлардағы хандық дәуір мәдениетімен түйықталмайды. Бүрын қазақ эдебиеті Букар жыраудан басталады деген пікір үстемдік еткен болса, бүгінде Бұқар - қазақтың соңғы
жырауы деген шкір жиі естілуде. Алғашқысының өтпелілігі
қазірде толық дәлелденген болса, соңғы пайымдаудың да осалдығы байқалуда. Оның басты себебі, жырау тұлғасы
ерекшелігінің бір-ақ белгісі- хаи-хакімдерге қаратьш сын айтуынан іздеуде ме дейміз!
Жырау типін XVIII ғасырмен шектеу- қазақ мәдениетінің
дамуын жасанды түрде токтатып қоюмен пара-лар іс. Ел, халық, қоғам, мәденист бар жерде жыраулар неге болмасын!
Ғасырлар бойы дамып келген дәстүрдің ХҮІІІ ғасырмен шарт
үзілуі күмәнді. Дәстүрдің кез келген көрінісі қоғам дамуыньп? тиімді сатысына сай жетіліп, түрленіп отырса керек. Арғы
жердегі көне түркі жазба мәдениеті болмаса, орта ғасырлардағы «Қорқыт ата кітабы», «Қүтты білік», «Диуани лүғат-ит
түрк» жазба ескерткіштерінің тууы да екі- талай. Жыраулық
дәстүрге де осы түрғыдан қараған жөн. XVIII ғасырға дейінгі
жыраулық өнер болмаса, ХІХ-ХХ ғасырдағы жыршылық өнер
Де тумақ емес.
Қазақ фольклортанушыларының көптеген ізденістеріне
Қарамастан әлі күнге дейін «жырау», «жыршы», «ақын» ата47

уларыяың этимологиясы мсн семантикасы ғылыми ү
дан анықтальш болған жок. Бүл төңіректе В.Жирмупски"
Е.Ысмайылов, Қ.Айымбетов, Н.Смирнова, Э.Қоңыратбаек'
Е.Түрсынов. М.Мағауин, т.б. ғалымдардың қалам тартып'
түрлі пікірлер үсынғаны белгілі. Алайда, бүл мәселені белгілі
бір ғыльши жүйеге түсті деп айту қиын. Ғалымдарымыз жьт
атауының арғы жерде жыр, бергі жерде жырау сөздерімен байланысын айтудан көп үзаи кеткен жоқ. Кейбіреулер оғыз заманьшдағы үзандар мен кейінгі қазак ақындарының арасындағы өзгешіліктерді аңғармайтын секілді. ¥зан- жырау
типінен болса, ақып - кейінгі қүбьтлыс. Бүдар бір үғымның
түрлі сатылық кезеңдеріне тән атаулар: алғашқысы- суырьт
салма, соңғысы- жазба модениет өкілдері.
Қазақ фольклортану ғылымындағы айтушылар типіне
байлаиысты пікірлердің де типінс байланысты пікірлердіц де
бір іздеи шыға бермейтіні бар. Бүл, ең алдымен, жыр, жыршы, жырау атауларыньщ мән-мағынасына қатысты.
Ежелгі түркі тайпаларында эпос айтушыларының алғашқы типін шамандар, яғни бақсы -балгерлер атқарған. Олар
әрі емші, әрі ақын, әрі сазгер, әрі биші, әрі орындаушы. По*
эзияда 7-8 буынды жыр, музыкада -қобыз, кепшік, асатаяк
аспаптары мен қоңыр үнді мақам қолданған. Қолына тамбурын үстап ел арасында өлең-жыр айтатьш адамды үзан деп
атаған. Фарханг Шу-ри, В.Бартольд, А.Самойлович пікірлері
осының дәлелі.
Тарихи тектес халықтар сөздігінде айтушылар тишне
қатысты көптеген атаулар да сақталған. Олар: шайыр (түрік),
бахши (өзбек, түрікмен), ашыг (әзірбайжан), үлгерч (бурят),
бөө (монгол), т.б. Бүл атаулар бірде үстаз, бірде ел ағасы деген үғымды білдірсе, бірде айтушы, жыршъг, жырау мағыні
сында қолданылады. Ірі эпос айтушылары- жырау-жыршЫ"
лар, тәжік мақамшылары-гүргүлихандар, бурят
ы

онхошылар, кырғыз поэзиясыньщ алыптары- манасС С Ь І салаға қосылады.
СөздіН асылын, теңеудщ дүрш, мақамның саздысын
ген жыраулык өнер өкілдері- жырау, жыршы, шайыр,
іеші, өлеңші атауларының айырмасы да елеулі.
Жыр атауы казақ халқынан бөлек қарақалпақ, ноғай, балэ татар, карашай тілдерінде әлі күнге дейін қолданылып
шеді- М.Қапіқари оның жыр, әуен, саз деген мақам-саздық
іағынада қолданылғанын көрсеткен болса, жырды өлең
өлшемі ғана емес, музыкалық -поэтикалық жанр аясында
ұғынған дұрыс болмақ.
Асылы жырау, жыршы атауларының бір-бірінен пәлендей айырмасы жоқ. Қазақ ғалымдары ұсьпгьш жүрген ұғым
бойьшша жырау- үлкен импровизатор, суырып айтушы да,
жыршы - жаттатг альш айтатын косіпкер. Осы пікір біршама
орнығып қалса да, біз опы мәселенің ғылыми шешімі емес,
конвенционизм көрінісі, яғни ымырашылдық деп білеміз.
Жырау атауын М.Қашқари жазбасындағы иырағу
(ІЫВЛҒІІ) сөзінен тудыру қосымша дәлелдерді қажет етеді
(Түріксөздігі. А, 1998, Зт., 516.).
Жырау типі көне түркі дәуірінде болса да (Тоныкек), Орхон-Енисей жазбаларынан мүндай атауды кездестіру қиьга.
Дәл осы сөзжасам жүйесінің өзге түркі тектес халықтардың
мәдениетінен орын алмағанын ескерер болсақ, жырау-хандық дәуірден бергі жерде ауыз әдебиеті аясьшда туған атау
легенді сабақтауға болады.
^Зпос айтушылардың келесі бір типі- жыршы. Оның
^сын бағалауда көптен көзге ұрьш келе жатқан бір жалық бар. Оның мәнісі- жыршы сөзін тек насихаттауорьшдаушы, таратушы, яғни кәсіпкер ұғымының аясынДа түсіну.
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Жыршы атауы түркі тайпаларының сөзжасам жүйест
қайшы келмейді. Сөз түбірі- жыр, шы-белгілі бір кәсіп иесіңі
сипатын білдіретін қосымша. Осы қос буын бірігіп, есщ Сй
қүрап түр. Бақсы (бахшы), жыршы, қобызшы, домбыращг
сыбызғышы сөздерінің бәрі де осы негізде туған бодса
олардың бірін тудырушы, екіншісін орындаушы деп белу Ы
сынсыз.
Көлемді жыряарды өзгелер шығарып, жьтршылар тек
насихаттаған деп ұғыну- эпос айтушыларының шығармацщлығына түсау салу больпі шығады. Олай болғанда, қазақтщ
ең соцғы жырауы аталып жүрген Бұқардан соң тарихи тақырыпты қаузайтын ірі жыр- дастандар тумай, классикалық
эпосымыз циклизацияға түсіп, түрленбеген болар еді.
Жыршы үшін поэзия мея музыка бір -бірінен ажырамаған, жанрлық сипаты сараланбағаы кұбътлыс. Олар жеке өнер
арналары ретінде әлі жіктеле қоймаған. Демек, жьфау- жьфшы атауларын шығарушы, таратушы ұғымдарының аясында
түсіну- эпос айтушыларын екіге жіктеудің көрінісі. Қырғыз
эпос айтушыларының шоң жоне шала манасшы болып
бөлінетін кезінде М.Әуезов тс айткан. Мүның өзі эпикалық
дәстүрдің импровизаторлық жәие синкреттік сипатыи тсріске
шығару ма дейміз.
Олай болса, жыршы косіпкер, жаттап айтушы деп түсіну
бергі жерде туған үғым. Оның бір жағында кейінгі эпикалық
дәстүрдің бір ғана көлсмді жырларға қүрылмай, толғау,
желдірме секілді шағыи жанрлармен толығу процесі де жатады. Оны Р.Бсрдібай «термин эволюциясы» ретінде атаса, бі
еП
түтас күйінде алып, «жыраулык дәстүр эволюциясы» Д
білеміз. Батырлық, романдық, қисса-дастандык жырлармеі
бірге көлемі шағын-толғау-термелерді орыидайтын
иелерін жыршы деп атау ауыз әдебиеті мен жазба
тоғысуынан туған түсінік. Бергі жерде жыршылар
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коян-қолтык араласып, жазба әдебиет өкілдерінің
арын орындаған. Осы негізде жыршы сөзі семанти^ еріске түсіл, қазақ халқының ХІХ-ХХ ғасырлардағы
іӨЗ
ЯЙТУШЫ орьшдаушы, насихаттаушы мағьшасында

кабылданатын болған.
Жыраулық өнер- ғасырлар боиы қалыптасьш, дамып,
іліп, өзіндік музыкалық -эпикалық репертуар тудырған
юяхи-мәдени кұбылыс. Бұл дәстүрдің тағы бір ерекшелігір ғ а на тән репертуары, сюжеті, мотиві, музыкальіқ мақаіы мен орындау ерекшелігі болуымен қатар белгілі бір этнохык топқа катысты мәліметтерді сақтауында. Кейде қазад
ғалымдары дәстурді көркем қүбылыс деп білсе, оның негізінде
бір ғана сюжет, яғни мазмүн баяндаудың жатқаны анық. Олардыц пайымдауынша, сюжет- қозғалмалы катсгория. Ол үнемі
толығып, түлегг, өзгеріп отырады-мыс.
Жыраулық өнердің айрықша дамып, дазақ мәдениетінен
орын тепкен кезеңі ХІХ-ХХ ғасырлар. Этностық санаға
негізделген эпикалық дәстүр өкіл/^ері- жырау-жыршыларды
кеңестік дәуір саясаты қош көре қоймады. Өткен ғасырдың
20-30 жылдары көптеген эяос айтушыларының түтқындалып,
жер айдалу тегін емес. Соның салдарьшан жыраулық өнер
көмескі тартып, оны зерггеу, зерделеу ісі тек XX ғасырдың
орта шенінен қолға алына бастаған~ды. «Үяі ғасьф жырлайды», «Пернедегі термелер» жинақтары, Е.Ысмайыловтың
«Ақындар» атты еңбегі соның айғағы. Одан бергі жерде
Ә.Марғүлан, Ә.Қоңыратбаев, Р.Бердібай, О.Нүрмағанбетова,
•Тұрсьшов, М.Мағауин, Қ.Сидиықов, М.Жармүхамедов, т.б.
^імдардың ізденістері бой көрсетті. Соның бәрін эішкамұрамыздың каншалықты зсрттеле бастағанын айғақтайе
лгшер деп қабылдаған ләзім. Бүгінде жыраулық өнерді
'тырушы мамандар жоғары оқу орьшдарының жаныа
«рлана бастады. Олар, бір жағынан жырау, екінші жа51

ғынан фольклор зерттеуші болып, синкреттік Қүбыльіст
түтас күйінде зерттеуге жол сальтп отыр.
Жоғарыдағы айтылған жағдайларды түйіндей келгеңде
жырауға тән мына касиеттерді саралауға болар еді.
Біріншіден, жырау- шығармашылық түлға, эгіикальік
дәстүрді тудырушы. Оньщ бойында ақындық, сазгерлік, орыц.
даушылық қасиеттердің қатар болуы шарт.
Екінпгіден, жырау- эпикалық дәстүрдін негізгі сақтаущысы әрі дамытушысы. Ол қазақ ноэзиясына тән 7-8 және Ц
буьтнды өлшемдермен қатар сол өлшемдерге сай музыкадық
мақам" үлгілерімеи де жете таныс болуы қажет. Мақам бүрьщ
туады ма, әлде поэзиялык өлшем бе?- деген сауалдың маңызы зор болса да, әдеби ағымдағы іздеиістер оған жауал бере
адған емес.
Үшіншіден, жырау қобыз, не домбыра аспабынын бірін
жете меңгерген, жыр айтуға бейім болуға тиіс.
Төртіншідеы, жырау өз елінің тағдыры, тарихы мен
модениеті, әдет-ғүрып, салт-дәстүрінен мейлінше хабардар
болуы шарт. Ал, жырау - өз заманының сыншысы, қоғамдық
маңызы бар түлға деген анықтаманың кезендік сипаты басым. Әртүрлі кезевде жырауларды әртүрлі мәселелер толғантқан. Оньщ мәнісі, ХІХ-ХХ ғасырдағы жыраулар майда,
әлеуметтік-дидактикалық тақырыптарға да барған. Терме
жанрыныц тууы соның бір көрінісі іспсттес.
Жырау- этнограф, ^ғни қазақ тарихы мен модениетінің
жарқын беттерін өз өнері арқылы кейінгі үрпакка жеткізуші
түлға. Осы шежірешілдік қызметін мүлтіксіз атқару үшін ол
халық мұрасының үлкен жанашыры болуы қажет.
Жыраулық достүр- казақ өнерінің бүлақ бастауы. ОньЩ
тегі мен табиғатын таігу арқылы үлттық өнеріміздің туу, КЗлыптасу, өсу, генезисін анықтаумен бірге, ОІІЫҢ XIX ғасырда туған әншілік және күйшілік дәстүрлермен сабактастығьін
саралауға да жол ашады.
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Жыраулык өнер- оғыз дәуірінің жемісі. Оның басында
• ә л е міне танымал Қорқыт тұлғасы тұрады. Оғыздардың
,і келе қазак, түркімен, әзірбайжан, анадолы халықтары, этногенезін күрағаньш назарға алар болсақ, осы этноск топтардың тарихи тектестігін анықтау үшін жыраулық
нердің атқаратын қызметі де айқындала түспек.
Жыраулық өнер- архаизм көрінісі емес, түркі тектес халыктардың эпикалық дәстүріне, әдебиеті мен музыкальщ
мәдсниетіне негіз болған тарихи-мәдени қүбылыс.
Қоңыратбай Т. Үлтпгыц өиеріміздіц тарихи арналары //
Ацщат.-2003.-№2.-63-69 б.
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Предисловие
Великий Абай говорил, что казахи, как и другие народы
не могут жить без песен, что песня сопровождает человека от
рождения до смерти, является его неразлучным другом: «Двери в мир открыла песня для тебя, песня провожает в землю |
прах, скорбя».
«Любовь к пению - национальная черта казахов. Древняя легенда так объясняет происхождение музыкальной одаренности казахского народа, отношение его к песне, глубокое ее восприятие: «Небесная песня царила над землей. И где
она спускалась ниже - там ее слышал народ и воспринимал,
где поднималась - народ той страны не слышал и не научился петь. Над казахской степью божественная песня спускалась низко, казахский народ услышал ее, воспринял и научил- '
ся петь». Эту легенду со слов Ч.Валиханова записал наш земляк, ученый Г.Н.Потанин.
Акыны-певцы составляют истинно вдохновенную плеяду поэтов малого песенного жанра, они же были и зачастую
импровизаторами, участниками состязания.
Павлодарское Прииртышье имеет богатую поэзию акы- 1
нов-жырау, начиная с вершины исполнительского искусства Бухар жырау, который является центральной фигурой,
одним из основоположников профессиональной школы акы- 1
нов, кончая представителями школы молодых акынов Павлодарского Прииртьппья. Все они создавали и создают про- 1
изведения высокого художественного совершенства и социальной значимости. Для своего времени они являются обра- ]
зованными людьми, обладающими поэтическим и музыкаль-1
ным даром.
Предлагаем вашему вниманию биобиблиографический
справочник «Акыны - жырау Павлодарского Прииртышья». \
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Цель настоящего издания - в рамках библиографического
пособия в сжатой и лаконичной форме отобразить богатейшее музыкальное наследие акынов Павлодарской области,
дать представление о казахском песенном и поэтическом творчестве акынов как явлении историко-культурного, социально-психологического и музыкального порядка.
В биобиблиографический справочник вошло большое
количество известных имен выдающихся акынов Павлодарской области, таких как Бухар-жырау, Котеш Раиымбекулы,
Жумабайулы Жарылгапберды, Естай Беркимбаев, Жаяу Муса
Байжанов, Кудайберген Альсеитов и др. Каждый из них обладал неповторимой творческой индивидуальностью, своим
стилем и манерой исполнения. Творчество акынов связано
друг с другом, уже последующие поколения обогащались и
учились у предыдущих, развивали и углубляли лучшие стороны их произведений. Продолжателями традиций Бухар
жырау, Жаяу Мусы являются акыны, представители современной школы исполнительского мастерства. Имена некоторых из них вошли в справочник это Иса Байзаков, Жунусбек Жолдинов, Кимадиден Ныгманов. Их традиции продолжают Бейсенби Мукажанов, Серик Кусанбаев, Асхат Турганбеков и др.
На данном этапе изучения музыкального наследия акынов-жырау Павлодарского Прииртышья выявлены и отражены не все имена акынов.
В справочник включен текстовой материал об айтысе из
книги «История казахской музыки» с приложением списка
литературы о жанре айтыса. Здесь также представлен текст
статьи Э.Д.Соколкина «Павлодар музыкальный. Из истории
айтысов в Палодарской области».Айтысам, проводившимся
в разные годы в Павлодарской области, посвящен отдельный
список.
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Справочник составлен на основе фонда областной библиотеки им. С. Торайгырова. Включает книги, брошюры,
статьи из газет и журналов. Материал расположен в хронологии дат жизни и деятельности акынов, включает литературу на казахском и русском языках и адресован широкому кругу читателей.
Составители просят присылать свои замечания и пожелания.
637000
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Наш адрес: I
г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 104\
Областная библиотека им.С.Торайгыровал
Информационно-библиографический отдел. I
Ы1р: мтщм. ЕШ. кг/ИЪгагЛ
' Е-таИ: НЬгагуШеЫ.кг Тел.: 52-55-/51

Калкаманулы Бухар жырау (1693-1787)
Казахский поэт-сказитель, государственный деятель Бухар-жырау Калкаманулы родился в районе горы Далба на территории нынешнего Баянаульского района Павлодарской
области. Он происходил из рода Аргын, из его рода Каржас.
Отец Бухара был батыром. Известно, что он имел мусульманское образование, в совершенстве владел искусством слова.
Дошедшие до нас произведения Бухара были сохранены народом и записаны в конце XIX и начале XX столетия. Прожив долгую жизнь, Бухар-жырау стал свидетелем многих
исторических событий. При Тауке-хане он был одним из влиятельных биев.
Перетерпев материально-бытовые трудности и лишившись своего былого влияния в «Годы Великого бедствия...»,
с приходом к власти Абылай-хана Бухар-жырау возвращается к государственным делам. Являясь главным советником
хана и одним из авторитетнейших биев, Бухар-жырау играл
важную роль в разрешении крупных проблем жизни казахского народа.
Бухар-жырау был весьма образованным для своего времени человеком и писал на арабском языке. Из его поэтического наследия до нас дошло около 1200 строк. Они
были собраны в Х1Х-ХХ вв. из устных преданий. Из сочинений Бухар-жырау и содержащихся в них идейных противоречий, выявляются многие противоречивые тенденции
того времени. Нестабильный и переменчивый характер своего времени Бухар-жырау воспринимает как вполне закономерное явление. Он говорит, что в мире нет ничего вечного,
подвергаются изменениям не только жизнь человечества, но
и сама природа.
Бухар-жырау мечтает об объединении трех жузов казахского народа под началом единого сильного государства
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с одним центром. Поэтому, считая Абылай-хана способным
претворить в жизнь эту мечту, Бухар-жырау всячески поддерживает его в своих действиях и песнях, ведет самоотверженную борьбу за развитие и укрепление ханской власти.
Бухар-жырау понимает, что установление дружественных отношений с русским народом отвечает жизненным интересам казахского народа. В этой связи он оказывает определенное влияние на Абылай-хана. Наряду с этим Бухаржырау понимает, что основной целью царского правительства
является реализация колониальной политики.
Затрагивая наиболее актуальные проблемы своего времени, в своих произведениях Бухар-жырау призывал людей
к единству, дружбе и героизму. Подвергая острой критике
некоторые жестокие поступки Абылай-хана, он, наряду с
этим, является автором многих философско-афористических
размышлений.
Произведения Бухара, в которых он касался всех животрепещущих вопросов своего времени и пытался ответить на
них, начали появляться на страницах печати еще до революции. Его произведения неоднократно издавались в сборниках, антологиях и хрестоматиях. Наиболее полно они представлены в антологии «Алдаспан», изданной в 1970 году. В
2002 году вышел сборник «Нар заман мен заман поэзиясы»,
где представлено значительное количество произведений
жырау.
Литература
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Бухар-жырау Стихи // Поэзия жырау: Стихи казахских поэтов
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Бухар-жырау Произведения - Алматы.-1992.-95 с.-(каз)
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казахской д о р е в о л ю ц и о н н о й литературЫ.-Аяма-Ата, 1968.С.126-130
Бухар-жырау К а л к а м а н о в // Казахская ССР; К р а т к а я
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Бухар Жырау Калкаманулы (1668-1781)'^Щупа. -Астана,
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Бухар жырау Калкаманулы Павлодарское Прииртышье:
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Бухар жырау // Магауин М. Кобыз и копье: Повествование о
казахских акынах и жырау ХУ-ХУШ веков-- Алматы, 2003. -
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Арын Е. Властелин поэтического слова / ЕАрьщ, А.Нухулы
// Звезда Приииртышья.-2003.-4 сент.-СЛ8
Бурабаев М.С. Бухар жырау // Дауа.-ШЗ.Л»5(цюль).-С.З
Бурабаев М. Мудрое слово не умирает //ЗвездаПрииртышья.1993.-10 авг.
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Бурабаев М. С. Мудрость была его жизнью // Звезда
Прииртышья. -1993.-21 авг.; Казахст.правда.-1993.-29 июня
Гомер казахского народа // Воин Казахстана.-1993.-27 авг. I
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Исабаев К. Акбарак-это пикет Калкамана. Оберегать
памятники старины // Звезда Прииртышья.-1967.-24 мая
Минин В. Певец земли казахской // Советы Казахстана.-1993.-|
24 авг.
Михайлов В. Люди помнили поэта, забытого государством /
/ Казахст.правда.-1993.-13 авг.
Михайлов В. Праздник у подножья старой Далбы: [О
торжествах, посвященных 325-летию Бухар жырау] //
Казахст.правда.-1993.-24 авг.
Наши великие земляки // Звезда Прииртышья.-1997.-18 февр.
Танашев Н. Знакомьтесь: Бухар-жырау // На страже.-1993. 6 дек.

Раимбекулы Котеш
(1745-1818)
Казахский народный акын Котеш Раимбекулы родился
в местечке Сексен в Баянаульском районе Павлодарской области. Он происходил из рода Суюндык. Песенным творчеством начал заниматься с 1762 года. Известность пришла к
нему в 17 лет, после сочиненной им песни в защиту рода
Мейрам, выступившего против хана Аблая. Отрывки из его
песен распространялись в форме острословии, назиданий,
загадок. Песни и айтысы Котеша выделялись высокой художественностью, глубокой идеей, богатой содержательностью.
В своих песнях Котеш призывал народ к борьбе против
джунгарских захватчиков. Воспевал подвиги Жасыбая и Олжабая батыров. В его песнях «Девушка и Котеш», «Айтыс
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с девушкой Кипине», «Айтыс Котеша с Загипой»
изображена жизнь кочевого народа с его радостями и боля^я. Песни поэта - акына, отличаются сарказмом, насмешкой,
выраженной в иносказательной форме.
Находчивый и быстрый на поэтическое слово Котеш
много раз участвовал в айтысах. Он является одним из самых
ранних участников песенных состязаний. К сожалению, многие его айтысы не сохранились.
Творчество Котеша исследовали М.Ж.Копеев, Б.Жакыпбаев, Г.Мукатов. Не все песни и айтысы акына дошли до наших дней. Дошедшие до нас произведения печатались в сборниках «ЕртедеН эдебиет нускалары» (1961), «Алдаспан»(1971), «ХУ-ХУШ гасырлардагы казак; поэзиясы» (1982),
«Казак, крлжазбаларынын гылыми сипаттамасы» (1985),
«Еюмыцжылдьщ дала жыры» (2000).
Литература:
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Котеш Раиымбекулы (1745-1818) // Баянаула.-Астана,2001.С.210
Котеш Раиымбекулы // Казахская ССР: Краткая энциклопедия.
В 4-х томах. - Алма-Ата.-1991. -Т.4. -С.ЗЗЗ
Котеш Раиымбекулы // Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия.-Павлодар,2003.-С.353-354
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Бурибайулы Коблан
(1760-1840)
Коблан Бурибайулы родился в Баянауле в 1760 году.
Поэтическое и песенное дарование Коблан унаследовал от
отца, известного в Сарыарке певца-импровизатора Бурибая,
автора стихотворения «Шон би». С детства рос музыкально
одаренным, трудолюбивым, увлекался охотой и ремеслом.
Повзрослев, стал ездить по аулам, учиться у известных акынов песенному мастерству и сочинять собственные произведения. В них он придерживался критических взглядов Бухар
жырау и Шал акына.
В произведениях Коблана личные переживания, связанные с лишениями и невзгодами, переплетаются с напряженными раздумьями о тяжелой жизни казахской бедноты («Бедность, в юности тебя не знал я», «Язык мой, расколовший
черный камень», «Приходят в мир различные эпохи»). Творчество Коблана проникнуто обличением деспотизма и ханжества представителей правящих верхов, направлено на отстаивание интересов трудового народа. В произведениях
Коблана воспеты героические подвиги батыров Олжабая и
Баяна, сыгравших важную роль в борьбе против джунгарских завоевателей в XVIII веке, высмеяны пороки Нуралы,
сына бая Саккулака. В песнях «Что плохо», «Крик», «Старость», «Коль сыт, так почет и уважение», «Невдалеке», «Эпоха» акын осмысливает вечные вопросы человеческого бытия,
социальные проблемы общественного строя, его внутренние
противоречия'.
Впервые произведения акына увидели свет в сборнике
«Ертедеп эдебиет нускалары» в 1967 году, затем - в сборниках «Бес гасыр жырлайды» (1984), «XIX гасырдагы казак;
поэзиясы» (1985), «XIX гасырдагы акындары» (1988). Сведе66

ния о нем даны в 6-м томе Казахской советской энциклопедии. Небольшой очерк о жизни и деятельности К.Борибайулы помещен в учебном пособии «Е^азаь; эдебиет! XVIIIXIX г.» известного литературоведа Х.Суюншалиева.
Поэтическое творчество акына собирали и исследовали
Б.Жакыпбаев, О.Иманбаев, М.Ахметов. Популяризацией песен акына занимался наш земляк, акын-импровизатор Н.Баймуратов.
Литература:
Кобылан Борибайулы (1760-1840) // Баянаула.-Астана,2001.С.211
Коблан Бурибайулы // Казахская ССР: Краткая энциклопедия.
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Маукеулы Сакау
(1798-1875)
Акын-импровизатор Сакау Маукеулы родился и вырос
в местности Майозек Баянаульского района. Жизнь и творчество акына мало исследованы. Единственное свидетельство
о происхождении акына сохранилось благодаря рукописям
известного собирателя образцов казахского устного народного творчества Машхур Жусупа Копеева, которое собрано
в папку за номером 1172/2 в фонде Национальной Академии
наук РК.
Известно, что Сакау Маукеулы с юных лет участвовал в
песенных состязаниях акынов. Благодаря своей страсти к
импровизаторству стал известен широкому кругу людей. Его
песенным мастерством восхищался Акан серэ.
Из поэтического творчества акына до нас дошли всего 9
песен, 5 айтысов. Известны его айтысы с акынами-певцами
Жамишбаем, Бегентаем, Тати и с девушкой-поэтессой Тог67

жан. К его творчеству обращались Мухтар Ауэзов, который
высоко оценил айтыс «Сакау и Тогжан», Машхур Жусуп
Копесв, комментировавший воспроизведенные им айтысы
«Сакау и Тогжан», «Жанак и Тогжан». Шаймерден Торайгыров и Нуртай Казыбеков передали в архив НАН РК айтысы «Сакау и Тати», «Сакау и Жамишбай», «Орынтай и
Саеао».
Некоторые его произведения вошли в сборник «Бес
расыр жырлайды» (1984).
Литература:
Сакау Маукеуяы (1798-1875) // Баянаула.-Астана,2001.-С.2П

Куттыбайулы Жапар
(1828-1907)
Известный акын, певец, домбрист, кобызист Жапар Куттыбайулы родился в Баянаульском районе. Ученик акына
С.Маукеулы. В свое время состязался с известными акынами
Сарыарки Щоже, Кожабеком, Ажар, Арыстанбеком, Орынбаем, Тезекбасм, Торсбаем. Интерпретировал поэтическое
состязание «Айтыс Исмаила и Загипы». Большую ценность
представляют его дастан «Кулше и Назымбек», стихотворное послание атбасарскому бию, волостному правителю и
этнографу Мейраму Жанайдарулы.
Ж.Куттыбайулы - автор поэм «Сепз серьРайнижамал»,
«Олжабай батыр», «Керей Сырымбет-батыр» и др.
Собирателями поэтического наследия Ж.Куттыбайулы
являлись Ш.Торайгыров и Конкыш Исаулы. Отдельные сочинения акьша хранятся в редком фонде Центральной научной библиотеки НАН РК.
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Как образец айтысов, словесные состязания его с Шоже
акыном вошли в сборник «Айтыс».
Литература:
Жапар Куттыбайулы (1828-1907) // Баянаула.-Астана,2001.С.210
Жапар Куттыбайулы (1828-1907) // Павлодарское
Прииртышье: Энциклопедия.-Павлодар,2003.-С.262

Байжанов Жаяу Муса
(1835-1929)
Народный композитор, певец, акын Жаяу Муса Байжанул родился 18 октября 1835 г. близ озера Жасыбай, ныне
Баянаулъский р-н Павлодарской области. Отец Жаяу Мусы
Байжан был бедняком. Мальчик рано испытал тяготы сиротства, оставшись в детстве без матери. В судьбе Мусы принял
участие дядя, давший ему воспитание. С 7-ми лет был отдан
на учение мулле, у которого познал азы арабской грамоты. В
детские годы Муса познакомился с искусством посещавших
его родной аул певцов и кюйши, с разновидностями исполнительской школы народной музыки. Сам он также пел и
играл на домбре. В 1851 году, приехав в Кызылжар (ныне
Петропавловск), самостоятельно учился русскому языку.
Помимо домбры и кобыза, осваивал скрипку и сырнай. Посещал концерты певцов и различных оркестров, что в значительной мерс способствовало формированию его музыкально-эстетических взглядов. Муса дружил с первым казахским
ученым, путешественником Ш.Ш.Уалихановым, создал музыку на стихи И.Алтынсарина «Давайте, дети, учиться», вел
дневниковые записи в стихотворной форме, посвятил песни
Абаю Кунапбаеву, назвал сына именем одного из героев
Л. Н.Толстого - все это свидетельствует о том, как глубоко
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ощущал поэт веяние своего времени, дыхание современности, какой полнокровной творческой жизнью он жил. Многопланово и идейно содержание песен и стихов Жаяу Мусы, в
творчестве которого критические наблюдения, гаклии, сатира, пейзажные зарисовки перемежаются с изображением тяжелой женской доли, свободолюбивых устремлений, мотивами неудовлетворенности. Значительное место в нем занимают любовная и гражданская лирика, образцы жоктау, басни.
В 1854 Жаяу Мусы учился в русской школе в г. Омске. Во
время учебы знакомился с газетами и журналами, издаваемыми в Петербурге, Москве, Казани, Оренбурге, Акмолинске. Первое крупное произведение «Кыздар-ай» («Ох, девушки») Муса создал в Омске. Творчество Жаяу Мусы развивалось в тесной связи с традиционным искусством того времени. Образцами служили произведения таких современных ему
акынов и жыршы, как Токсанбай, Жанак, Тубек, Котеш, Жанабай и др. Вернувшись из Омска в родные края, Муса активно включился в общественную жизнь. В ту пору им сочинена песня «Аксиса» («Белый ситец»), в которой воссоздана
картина социального неравенства, произвола правящей
верхушки, протеста против несправедливости. Став свидетелем актов террора, устраиваемых царским правительством
над народом, Жаяу Муса продолжал бороться, создавая гневные, обличительные песни и стихи.
На творчество Жаяу Мусы значительное влияние оказала музыка, созданная разными народами, услышанная в городах, где он побывал и привнесшая в его произведения
танцевальные ритмы, формы марша. В своих песнях он смело использовал не только интонации казахской народной
музыки, но и интонации русских крестьянских и городских
песен. Песни Жаяу Мусы отличаются острой современностью, с большой силой и страстью раскрывают социальное неравенство («Аксиса», «Хау-лау», «Толгау», «Плач теленка», «Плач узника», «Суюндык»).
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Многие - поэтично и образно изображают лирические
переживания любящих сердец («Суршакыз», «Шолпан»,
«Саулем кыздар», «Гаухар кыз»), воспевают природу родного края («Баянаул», «Летний день», «Летом», «Улытау», «Сарын»), рисуют картины охоты, путешествий («Кобчик», «Каршыга», «Когершин»). В творчестве акына имеют место и
юмористические песни («Кулбай», «Девушки Казани»), песни-посвящения спутнице жизни Сапар («К изголовью твоему я, Сапар, вновь пришел»). Жаяу Муса автор кюев «Кюй
девушки», «Кюй Кызбалы», «Кызкаркыра», «Камшылау».
Наряду с песнями он оставил богатое литературное наследие -стихи и басни, отмеченные его демократическими
устремлениями.
Творчество Жаяу Мусы имело большое значение в формировании и развитии народной музыки дореволюционного Казахстана. Множество его рукописей найдено в архивах
Алма-Аты, Казани, Ленинграда, Омска. Нотные записи песен и кюев Жаяу Мусы сделаны в разные годы А В. Затаевичем, А. К. Жубановым, Б. Г. Ерзаковичем, М. Пшпшовым,
исполнители его песен - К. Бабаков, К. Байжанов, А. Кашаубаев, К. Лскеров, С. Мусин.
Музыка Жаяу Мусы используется в онерах «Кыз Жибек»,
«Ер Таргьш», «Биржан и Сара», «Бекет».
Образ самого акына воссоздан в романе Зейтина Акишева «Жаяу Муса».
Имя Жаяу Мусы носит Аксуский колледж и одна из улиц
г.Павлодара.
Литература:
Байжанов Ж.М. Каршига: Пер. с каз. / Д.Приймак // Звезда
Прииртышья.-1990.-20 февр.
Из песен Жаяу Мусы // Звезда Прииртышья.-1985.-31 мая
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Абдрахман Г. О некоторых композиционных средствах
казахской устно-профессиональной песни (К проблеме
композиционного воплощения авторства) // Мелодии веков:
Материалы междунар.конференции, посвященной 100-летию
кюйши К.Медетова. Алматы,2001г. / Каз.нац.консерватория
им.Курмангазы.-Алматы, 2002.-С.247-260
Акишев 3. Жаяу Муса: Роман: Пер. с каз. / И.Щеголихин,Алма-Ата: Жалын, 1981.-416с.
Жаяу Муса Байжанулы (1835-1929) // Баянаула.-Астана,
2001.-С.210
Жаяу Муса // История казахской музыки. В 2-х томах. Т.1
Традиционная музыка казахского народа / Отв. ред.
Т.Джумалиева, А.Темирбекова.-Алматы, 2000.-С. 156-158
Жаяу Муса // Казахская ССР: Краткая энциклопедия. В 4-х т.
-Алма-Ата, 1991. -Т.4.-С.237
Жаяу Муса Байжанов // Ерзакович Б. Музыкальное наследие
казахского народа.-Алма-Ата,1979.-С.128-153
Жаяу Муса Байжанов // Жубанов А. Соловьи столетий.-АлмаАта, 1967.-С.130-162
Жаяу Муса // Жубанов А. Соловьи столетий: Очерки о
народных композиторах и певцах: Пер. с каз. / Г.Белъгер.-Алматы,
2002.-С.143-177
Косиаков 3. Жаяу Муса Байжанов.-М.:Сов.композитор, 1977.32с.-(Серия «Народные певцы и музыканты»)
Жаяу Муса Байжанулы // Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия.-Павлодар, 2003.-С.266-267
О Жаяу Мусе Байжанове // Буренков В. Баянаул.-Алма-Ата,
1979.-С.121-124
О Жаяу Мусе Байжанове // История казахской литературы.
Казахский фольклор.-Алма-Ата, 1968.-С.96,365,368-370,403
Связь с русской революционной песней: [Русский мотив в
песне Ж.М.Байжанова «Толгау»] // Ерзакович Б.Г. У истоков
казахского музыкознания (По материалам русских ученых XIX
в.).-Алма-Ата, 1987. -С. 102-103
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Акишев 3. Жаяу Муса: Отр. из пьесы: Пер. с каз. / Д.Приймак,
АКалиев // Звезда Прииртышья.-1968.-18 янв.
Каляев А. Слово о поэте / А.Калиев, Н.Есимов //' Звезда
Прииртышья.-1985.-31 мая
Об увековечении памяти акына, народного композитора
Жаяу Мусы (М.Байжанова): Постановление Совета Министров
Каз ССР от 11 апреля 1985 года // Собрание постановлений
Правительства Каз.ССР.-1985.-№11.-С.422
Приймак.Д. Богатый талант // Звезда Прииртышья.-1985.-31
мая
Приймак Д. Ее зовут Анной: [О дочери Жаяу Мусы и ее детях]
// Звезда Прииртышья.-1967.-16 авг.
Семерьянов В. На родине Жаяу Мусы // Звезда Прииртышья.1985.-5 июня
Федоров М. Памятник народному акыну // Звезда
Прииртышья.-1969.-17 окт.

Шорманов Садуакас
(1850-1927)
Шорманов Садуакас Мусаулы родился в 1850 году по
одним данным в Баянаульском районе, по другим - в Омске.
Начальное образование получил у муллы. Тогда же обучался
русскому языку у нанятого отцом учителя. Свободно поступил в гимназию, после окончания которой поступает в Томский университет, но по состоянию здоровья не смог продолжать на учебу. В эти же годы он увлекся поэзией. Был
приверженцем поэтической школы Абая. В своих стихах воспевал природу родного края, духовные ценности - любовь,
честность, человечность, милосердие.
1 ворчество С.Шорманова мало изучено, среди известных
ам произведений: «Махаббат», «Ак, баян кусманы бгз крлайык», «Млнэжат», «врттщ зияны», «Шол;и суару». В 1907
году вышла его небольшая книжка «Англы».
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В газетах «Дала уалаяты», «Айкап» публиковались его
статьи, посвященные истории, этнографии, культуре, экономике, образованию казахского народа. Его перу принадлежат актуальные материалы о реформах и изменениях в административной, судебной системах, судах биев, которые
печатались в газете «Казак».
С.Шорманов является одним из собирателей казахского
рукописного наследия. В 1897 году С.Шорманов отдал рукописи отца, Мусы Шорманова, профессору Петербургского
университета, исследователю казахского языка и литературы П.ММелиоранскому, которые в настоящее время хранятся в архиве академика А.Н.Самойловича в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Среди них имеются рукописи стихов Абая.
Садуакас Шорманов первым, в 1903 году, открыл русско-казахскую школу в Аккединской волости.
Литература:
Шорманов Садуакас Мусаулы (1850-1927) // Павлодарское
Прииртышье: Энциклопедия.-Павлодар,2003.-С.641

Жумабайулы Жарылгапберды
(1851-1914)
Жарылгапберды Жумабайулы родился в Баянаульском
районе в бедной семье. Хорошо знал арабскую грамоту, восточную поэзию, пел жыры, киссы, славился как отличный
охотник, борец-палуан. Преемник творческих традиций Биржан-сала Кожагулова. Побывал в городах Кокчетав, Кызылжар, Омск, где переняв песни лучших певцов и домбристов,
распространял затем на родине - в Баянауле и Прииртышье.
С большим мастерством исполнял песню «Топайкок», услы74

шанную в краю Сырымбета и ставшую затем известной под
именем Жарылгапберды. Создал множество песен любовной
лирики, среди которых ныне бытуют лишь «Шубартау»,
чШама», «Карагоз», «Ардак». Их исполняли Б.Ержанов,
К Байжанов, Г.Айтбаев. Жарылгапберды был наставником
Кали Байжанова.
Песню «Ардак» высоко ценил А.В.Затаевич, назвав ее
«находкой в музыкальном искусстве». Вокруг творческой
биографии акына бытует много легенд, все они требуют изучения и внимания исследователей.
Литература:
Жарылгапберды Жумабайулы // Казахская ССР: Краткая
энциклопедия. В 4-х т.-Алма-Ата,1991.-Т.4.-С237
Жарылгапберды Жумабайулы (1851-1914) // Павлодарское
Прииртышье: Энциклопедия.-Павлодар,2003.-С.263-264
Жарылгапберды Жумабаев // Жубанов А. Соловьи столетий:
Очерки о народных композиторах и певцах: Пер. с каз. /
Г.Бельгер.-Алматы,2ОО2.-С.4О5

Буркитбайулы Мустафа
Годы рождения и смерти Буркитбайулы Мустафы неизвестны: примерно вторая половина 19 века. Уроженец Баянаула. Он учился в азиатской школе в г. Омске. В годы учебы познакомился и подружился с прославленным кюйши Таттимбетом.
Мустафа Буркитбайулы ученик известного востоковеда
и фольклориста Н. Ф. Костылевского. Именно по его заданию он занимался сбором образцов устной литературы, национальных игр. Это и положило начало его песенной карье
Р е - Одновременно Мустафа стал писать короткие новеллы.
Участвовал во многих песенных состязаниях вместе с Жа75

рылгапберды Жумабайулы, Козыке и другими акынами.
Мустафа Буркитбайулы преемник песенных традиций Биржана Кожагулулы и известного Баянаульского певца-сказителя Отельбая. Исполнял свои песни в Акмолинском округе
(1866). Из множества лирических песен сохранилась лишь
широко распространившаяся в народе «Песня Буркитбая».
Литература:
Буркитбайулы Мустафа // Казахская ССР: Крат, энциклопедия
В 4-х томах. -Алма-Ата."- 991.-Т.4. -С.8
Буркитбайулы Мустафа // Баянаул: Фотоальбом / Сост. В.
Григорьева.-Алма-Ата. -1985. -С.8
Буркитбайулы Мустафа // Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия. -ПавлодарДООЗ. -С. 196

Машанулы Молда Мукан
(1854-1924)
Молда Мукан Машанулы родился в 1854 году в местечке Шомак Баянаульского района. Жизнь и деятельность акына мало исследованы. Известно, что он считался образованным человеком, и поэтому обучал детей грамоте в близлежащих аулах. Одним из его учеников в 1902-1907 годы был известный поэт-демократ С.Торайгыров. Переводил стихи на
казахский язык с арабского, фарси. Сам сочинял сатирические стихи. Собирал образцы казахского устного народного
творчества, среди них полный образец эпоса «Козы Корпеш
и Баян Сулу», состоящий из 11-ти слогов. В рукописном отделе АН РК хранятся сочинения Машанулы: поэмы «Обманчивая жизнь», «Великий доход», «Сильнее смерти», «Три
джигита» и другие, собранные Б.Жакибаевым.
В 1990 году в издательстве «Жазунш» вышла книга «Боздагым», в котором опубликован жоктау «Молла Маканный
т е ш жоктауы».
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Литература:
Мукан Машанулы (1854-1924) // Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия.-Павлодар,2003.-С.414

Копеев Машхур Жусуп
(1858-1831)
Видный казахский поэт и публицист, этнограф и просветитель Машхур Жусуп Копеев родился в 1858 г. на территории волости Кызылтау, нынешнего Баянаульского района
Павлодарской области. Подлинное его имя — Жусуп. Народ
прозвал его Машхур («знаменитый») за публикации, которые были широко известны в его родных краях.
До 15 лет Жусуп обучался в медресе хазрета Камара, после чего в 1872 г. он едет в другие районы Северного и Центрального Казахстана, чтобы собирать произведения устного
народного творчества. Он посетил известные всему Казахстану места: Караоткел, Атбасар, Кызылжар, ознакомился с
жизнью, бытом и фольклором родов и племен, населявших
эти края. Уже тогда он показал себя вдумчивым и наблюдательным поэтом, умеющим точно охарактеризовать и передать увиденные события и явления жизни.
В 1872 г. Машхур Жусуп поступил в медресе Кокельдаш
в Бухаре и получил по его окончании высшее мусульманское духовное образование. После окончания медресе он несколько лет проработал учителем в родных краях. В 18871890 гг. с целью углубления образования и знания восточных языков Машхур совершил путешествие в Среднюю Азию,
жил в Туркестане, Ташкенте, Самарканде, Бухаре, где встречался со многими учеными и поэтами, в том числе с акадеиком В.В.Радловым. Жусуп Копеев в это время писал статьи и стихи, которые печатались в Казани. Хорошо извест77

ными были его книги «Наша жизнь», «Кому принадлежит
Сарыарка», «Увиденное за долгую жизнь». Машхур написал
поэмы «Кероглы», «Ер Кекше», «Ер Саин», «Чертов торг» и
другие.
Копеев с радостью встретил Октябрьскую революцию
1917 г. Несмотря на свой возраст, он активно участвовал в
деятельности культурно-просветительских обществ и организаций. В своих произведениях этого периода Копеев приветствовал новшества, которые вводила Советская власть в
жизнь казахов.
Всю свою жизнь Машхур Жусуп Копеев посвятил делу
просвещения казахского народа, улучшения его жизни. Просветительство Копеева ярко проявилось в его участии в распространении среди казахов новой методики обучения и нового алфавита («усули жадит»), созданного на основе староарабской письменности. Он сам обучал детей и молодежь
грамоте, используя для этой цели книги, изданные новым
шрифтом.
Блестящее знание арабского и персидского языков, природный поэтический дар, великолепное знание культуры и
истории родного народа, способности аналитического характера помогали ему глубже и яснее, чем многим современникам, понимать суть происходящих событий и явлений, оценивать их, соразмеряя со своими просветительскими воззрениями.
Оригинальные произведения М.Ж.Копеева в разное время входили в литературные хрестоматии, учебники и сборники казахской поэзии.
М.Копеев был не только поэтом, но и собирателем народного фольклора. Он оставил богатое наследие собраний
генеалогий казахских родов и племен, которые отличаются
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ообностью сведений и событий, связанных с происхождением того или иного рода.
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Амирамзеулы Салык (Мухамедсалык)
(1860-1923)
Акьш Амирамзеулы Салык родился в Малыбайской во110сти Семипалатинского уезда (ньше аул Малыбай Лебяжинского района Павлодарской области). Род акына издревле
занимался коневодством, по традиции Салык продолжил это
дело. По рассказам современников юному Салыку приснился вещий сон, будто седовласый старик в белой одежде предложил ему на выбор курук для ловли лошадей и домбру. И
тогда, немного подумав, Салык выбрал домбру. Никогда не
бравший в руку инструмент и не умевший ни играть, ни петь,
Салык, вдруг стал что-то наигрывать и напевать. Проснулся
он от собственного голоса. С тех пор он не расставался с
домброй, играл, пел, импровизировал, путешествовал, показывая свое искусство. Говорят, когда он играл, рука не касалась струн, становилась незаметной. Став популярным в народе, участвовал во многих айтысах.
О жизни и творчестве акына мало известно. Акын Корт
Борамбай оставил две записи на арабском языке о Салыке.
Сравнительно недавно среди рукописей Корт Борамбая найдена также поэма «К^саиын болыс». Стихотворение Салыка
«Призвага», записанное со слов жителя аула Шоктал Лебяжинского района К.Айткалиева, посвящено мобилизации казахов по царскому указу на черные работы в 1916 году. Это
первое произведение, в стихотворной форме обличающее
Царский режим.
Акына Салыка народ помнит до сих пор, его произведения исполняются на многих торжествах.
Литература:
•

См. на каз.яз.
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Кутпанулы Иманжусуп
(1863-1929)
Народный композитор, акын-импровизатор Иманжусуп
Кутпанулы родился в Ермаковском (ньше Аксуском) районе
Павлодарской области. Его юность прошла в Акмолинской
области. Предки Иманжусупа были свободомыслящими людьми, мечтали о независимой жизни. Его отец Кутпан участвовал в восстаниях, сыграв значительную роль в героическом
движении Кенесары Касымова. Уже ребенком Иманжусуп
отличался большой физической силой, желанием во всем
быть первым. С юных лет у него было два увлечения, одно
из них - любовь к песням, поэтическим импровизациям. Он
увлекался песнями, сказаниями, риторикой. Познакомился с
творчеством Биржан-сала Кожагулова, Ахан-сере Корамсина, Укили Ибрая, Балуана-Шолака Баймурзина, Мади Бапиулы, был в дружбе с Жарьшгапберды, Естаем и другим певцами. Встречался с Жаяу Мусой Байжановым, который оказал
влияние на его мировоззрение и становление, как акына-импровизатора.
В своих произведениях следовал традициям народных
певцов, разоблачал несправедливость феодальной знати, ханов и султанов по отношению к народу. И неоднократно преследовался за свои свободолюбивые взгляды. Являясь защитником всех слабых и обездоленных, он часто конфликтовал
с властями, будь то - аульный начальник или царский чиновник, иногда даже прибегал к физическим расправам.
Иманжусуп был против политики экспансии России по отношению к Казахстану, вел активную борьбу против ущемления прав казахов. Он принял Советскую власть в надежде,
что наступит время независимости, свободы и равенства. В
этом отношении на него сильно повлияла дружба с Хаджимуканом Мунайтпасовым и Сакеном Сейфуллиным.

Когда началось повсеместное раскулачивание и конфисция
имущества, Иманжусуп жил в Джамбульской области.
а
Он видел, что жертвами этих реформ стали не только баи, но
и простые люди. Известно, что в это время он начал поднимать народ против несправедливых реформ. Разочарование
в советской власти привело его и его соратников в борьбе
против несправедливости к забастовке в Мойынкумах, где
участвовали около 2000 человек. Но восстание было подавлено, и Иманжусуп снова стал гоним.
В 1937-1938гг. участники мойынкумского восстания
были признаны врагами народа. 20 декабря 1930 года его схватили и посадили в тюрьму, а весной 1931 года он был расстрелян на окраине Аулие-Аты.
В 1960 году дело И.Кутпанова было пересмотрено, и с
него частично сняли вину, в 1990 году признали полностью
невиновным.
К сожалению, сохранилась лишь малая часть творческого наследия акына. Долгое время запрещалось не только исполнение его песен, но и упоминание его имени. До нас дошли песни «Сарымойын», «Сарыарка», «Экем К^утпан», «Сарыбел», «Бугылы-Тагылы», «Ерейментау», «Сейфш-Мэлш».
Еще четыре песни композитора вошли в сборник А.В.Затаевича «Тысяча песен казахского народа» под названием
«Иманжусуптщ эш».
Песни Иманжусупа были популярны в народе, они свидетельствуют о высокой гражданственности певца. Автобиографические мотивы и природные зарисовки в его песнях находятся в неразрывном единстве, личные переживания переплетаются с обращением к родным местам, которые ассоциируются с образами близких друзей. Эта взаимосвязь является одной из специфических черт творчества
Иманжусупа.
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Бердалин Кабыш Исаулы
(1867-1935)
Акьш, государственный и политический деятель Бердалин Кабыш родился в 1867 году в Павлодарской области в
, е м ь е аульного старшины и бия Исы, потомка знаменитого
бая Казангапа. До февральской революции 1917 года состоял бессменным управителем Караобинской волости Павлодарского уезда. В марте 1917 года был избран членом Павлодарского уисполкома, являлся членом городской Думы, а в
1918 - гласным Семипалатинской области Земского собрания. Как член партии «Алаш», представлял Павлодарский
уезд вместе с А.Барлыбаевым, учителем, позднее членом
тюркской секции Павлодарского уездного ревкома, на П-ом
Всеказахстанском съезде, проходившем в декабре 1917 года
в г. Оренбурге, а в 1918 на уездном казахском съезде в Павлодаре единогласно был избран председателем Павлодарского уездного комитета партии «Алаш». Будучи религиозным
и авторитетным человеком в уезде, выдвигался Центральным
Духовным Управлением мусульман на должность Мухтасиба, участвовал в работе Всероссийского съезда мусульманского духовенства. Преследуемый советской властью за деятельность в Павлодарском уездном совете «Алаша» вынужден был соблюдать жесткую конспирацию. Но это не помогло достичь всех поставленных целей, и в конце 1919 года
совет «Алаша» был ликвидирован. Самому К.Бердалину пришлось долгое время скрываться у родственников в Омске,
затем в Актюбинске, куда постановлением президиума
Павлодарского окрисполкома за №19 его семья была подвергнута ссылке, а его имущество конфисковано как «кулацкое
байское хозяйство». В январе 1934 года по доносу он был
арестован за причастность к «контрреволюционной деятель85

ности», отбывал наказание в Сиблаге, где и умер. Реабилитирован в 1957 году.
Кабыш Бердалин был известен и как выдающийся акын
Он был наставником Естая Беркимбаева, возил его по аулам
на большие той, оказывал материальную помощь. К.Бердалин славился своим мастерством по импровизации, состязался в песенном мастерстве со многими акынами, автор многих стихов, песен.
В фондах библиотеки НАН РК сохранились его стихи,
песни, слова философских назиданий. Там же хранится экземпляр газеты «Казах» от 24 июня 1917г., где опубликована статья Кабыша Бердалина.
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Беркимбаев Естай
(1873-1946)
Выдающийся композитор, Заслуженный деятель искусств Каз.ССР (1939), певец, акын и импровизатор, один из
первых членов Союза композиторов Казахстана (1939) Естай Беркимбаев родился в ауле Акколь Экибастузского района в небогатой семье. Рос и воспитывался Естай у своего зажиточного дяди, который, заметив незаурядные способности мальчика, всячески его поддерживал. Родственники по
линии матери были даровитыми людьми. Сама мать Кулипа
и дядя Байтулым были популярными певцами. У них Естай
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еренял и исполнял многие жыры, дастаны, толгау. Петь нарано. Его любили слушать не только дети, но и взрослые.
В ауле его прозвали «малыш-певец», а впоследствии - «пед Ж Н Г И Т ». Уже в 16 лет приобрел известность как талантливый исполнитель песен.
В 20 лет встретился с гигантами казахского песенного
творчества Биржан-салом и Ахан сере. Около года Естай сопровождал Биржан-сала в его поездках, а в 1889 году стал
учеником Ахана-сере. Школа мастерства двух великих сказителей оказала огромное влияние на молодого певца и композитора. По словам А.Жубанова, «он развил традиции своих наставников. Размашистость, широта, плавность, яркость
мелодии, развернутые, красочные припевы, не уступающие
по художественным достоинствам основной части песни,
мягкий и нежный лиризм, единство слов и музыки-все эти
характерные черты творчества Биржан сала и Ахана нашли
отражение и в музыкальных произведениях Естая». Поэтическому и композиторскому искусству и исполнительскому
мастерству он учился также и у своих знаменитых земляков
ЖарылгапбердыЖумабайулы, КабышаБердалина. Выступал на
больших празднествах вместе с известными Балуаном Шолаком, Шашубаем в г.Омске, Кокчетаве, Кызылжаре, Семипалатинске, Зайсане, Алма-Ате и в окрестностях Тарбагатая.
Большим художественным совершенством, богатством
интонационных красок отличаются песни «Жай коныр», «Паз
коцыр», «Майда коцыр», «Гулнар», «К^оштасу» и др. Широкую известность Естаю принесла песня «Хорлан». Мелодия
этой песни использована в операх «Биржан и Сара» М.Тулебаева, «Ер Таргын» Е.Брусиловского, сама песня вошла в
репертуар многих хоровых коллективов.
Творчество Естая, глубоко демократическое в своей осюве, пользуется искренней любовью народа. В апреле 1939
года Естай приезжал в Алма-Ату, где музыковедом Б.Ерза87

ковичем были записаны многие песни на ноты в авторском
исполнении. Принимал участие во 2-м съезде писателей Казахстана.
В 1946 году Естай тяжело заболел. Умер он в ауле им. Муткенова Актогайского района.
Естаю посвящены поэма Касыма Аманжолова «Харлыгайым», поэма Музафара Алимбаева «Естай-Хорлан».
Его именем названы улицы в г.Павлодаре, и Актогае,
населенный пункт в Актогайском районе.
На могиле установлен памятник республиканского значения.
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Альсеитов Кудаиберген
(1884-1933)
Кудаиберген Альсеитов родился в ауле Каратерек Иртышского (ныне Железинского района) Павлодарской области. Некоторое время Кудаиберген учился в медресе муллы
Химади в Татарском районе Новосибирской области. В Ц .
12 лет его называли «бала-акын». Уже к 16-ти годам Кудаиберген приобрел известность как одаренный акын-импровизатор. В 1900 году он участвовал в айтысе с популярным
тогда акыном Кокшетауской области Ибраем Сандыбаевым,
затем был айтыс с девушкой Хадишой. Оба айтыса с 1941
года неоднократно печатались в сборниках поэтов-импровизаторов. Произведения в осповном исполнял сам в сопровождении домбры. С импровизированными концертами выступал во многих аулах Павлодарской, Кокчетавской, Акмолинской, Семипалатинской областей, а также на ярмарках: Кояндинской, Караоткельской.
Религиозные взгляды акына, отразившиеся в его произведениях были причиной недоброжелательного отношения
властей к поэту. В текстах его песен неоднократно встречаются упоминания Аллаха, Бога. Несмотря на это его имя было
внесено в Казахскую Советскую энциклопедию (том.2, с.36).
Кудайбергену пришлось столкнуться с несправедливостью и
в личной жизни. Его любимая девушка Танакоз была насильно
выдана за старика и умерла от тоски и горя. Ей посвящена
песня «Танакоз», которая входила репертуар его современников.
Мелодии песен Альсеитова основаны на легкой ритмике, присущей жанру терме.
Его популярные музыкальные произведения, такие как
«Песня Кудаиберген а», «Терме Кудаиберген а», «Айтыс Ку90

айбергена с девушкой Хадишой» полюбились многим и сохранились по сей день.
В сборники стихов акына вошли около двадцати крупных произведений Альсеитова. Из них два знаменитых айтыса в которых певец рассказывает о своем крае, знатных,
одаренных, добрых людях. По словам очевидцев, акын Кудайберген - неповторимая, одаренная личность. Альсеитов
мог часами без запинки излагать мысли в стихотворной форме буквально приковывая внимание слушателей.
Активным популяризатором творчества акына был Иса
Байзаков. Имя Кудайбергена Альсеитова присвоено одной
из улиц села Железинки; где установлен бюст (1994).
Умер акын в 1933 году, в ауле Жуматай Черлакского района Омской области.
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Баймуратов Нурлыбек
(1887-1969)
Казахский народный акын-импровизатор, поэт, заслуженный деятель искусств Каз.ССР (1939) Баймуратов Нурлыбек
родился 6 декабря 1887 года в Бескарагайском районе Семипалатинской области (до 1959 года район входил в состав
Павлодарской области, ныне Майский район) в семье скотовода-бедняка.
С малых лет Нурлыбек батрачил, затем работал матросом в Иртышском пароходстве. Учился в медресе аула Башколь. С детских лет научился владеть русским, немецким,
татарским языками. После смерти отца переехал в аул Бозарал Майского района. Учился в Оренбурге на рабфаке, работал председателем ревкома в Каркаралинском уезде. В эти
годы у него складывается талант певца-импровизатора, исполнителя и сказителя.
Нурлыбек Баймуратов принимал участие в айтысах с
известными акынами Исой Байзаковым (1922), Н. Бекежановым (1939), М. Жапаковым (1943), Т. Кабдиковым (1949). Был
участником республиканского слета акынов от Семипалатинска на 2-м съезде писателей Казахстана (1922). Его особый
поэтический и певческий талант проявился в годы Великой
Отечественной войны. Патриотические песни акына поднимали дух у бойцов фронта и тыла. После войны были изданы
его стихи и песенные айтысы. Он автор таких произведений,
как: «Ер Толеген» (1945), «Кровавый поход» (1948), «Месть
народа», «Счастливая эпоха», «Айтысы» (1945), «Песни народных акынов» и др.
После смерти автора издан сборник песен «Казына»
(1982).
Умер 8 ноября 1969 года. Похоронен в селе Новониколаевка Восточно-Казахстанской области.
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Аширбеков Момын
(1890-1973)
Аширбеков Момын родился в совхозе им. Сатпаева Баянаульского района Павлодарской области. Еще с детства
Момын приобщился к музыке, пению и поэтическому творчеству, несмотря на нелегкую жизнь и ранний труд.
Свое песенное творчество он периодически публиковал
в печати. Много песен сохранилось в народе.
Литература:
Аширбеков Момын // Народные акыны и жырши / Под ред.
М.Т.Дюсенова.-Алма-Ата,1979.-С.29-30.-(на
каз.яз.)

Меркемелдинов Бекболат
(1891-1963)
Меркемелдинов Бекболат родился в Баянаульском районе. Его отец, Меркемелдин, открыто выступавший против
Царского режима был заключен в Павлодарскую тюрьму и
там скончался. Оставшись на воспитании матери, он самостоятельно изучает грамоту, осваивает письмо.
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В 1916 году Б.Меркемелдинов принимает участие в
июньском восстании. После революции, в 1923 году, поступает на учительские курсы в г.Петропавловске. С 1924 по
1956 годы ведет просветительскую деятельность в Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской областях. В эти же
годы возглавляет работу по развитию самодеятельного творчества в школах, совершенствует свое мастерство как акынимпровизатор.
Он неоднократно выступал с акынами из Акмолинской
области Р.Байкошкаровым, К.Торегельдиным и А.Альжановым. В 1958 году становится победителем областного айтыса. Большую известность получила его песня «Акындар
жыры», которую Б.Меркемелиденов посвятил республиканскому слету акынов, состоявшемуся в 1961 году. Одна из его
песен «Ереймен» вошла в сборник «Пернедей термелер».
Литература:
Меркемелдинов Бекболат (1891-1963) // Народные акыны и
жырши / Под ред.М.Т.Дюсенова.-Алма-Ата, 1979.-С. 106-107.-(на
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Жолдинов Жунусбек
(1895-1983)
Поэт-импровизатор Жунусбек Жолдинов родился в ауле
Караащи Баянаулъского района. Рано остался без родителей.
В 5-летнем возрасте был усыновлен Кириллом Гаргоновичем и наречен еще одним именем Кузьмой. С 1921 года, будучи слушателем Омской вечерней школы, участвовал в
кружке художественной самодеятельности, сочинял стихи,
которые не сохранились. Только в пожилом возрасте Жунисбек Жолдинов стал участвовать а айтысах акынов, сочинять
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ихи В издательстве «Жазушы» вышли две его книги стихов «Ойлар» - «Думы» (1966) и «Орендерге - онеге» - «Молодому поколению» (1969).
Жунусбек Жолдинов неоднократно участвовал в областных и республиканских айтысах. Его имя, как акына-импровизатора, было известно всей республике.
Литература:
Жолдинов Ж. Песня о дружбе: Пер. с каз. / В.Семерьянов,
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Байзаков Иса
(1900—1946)
Известный казахский поэт-импровизатор Иса Байзаков
родился 3 октября в селе Ульгули Иртышского района. С детства Ису в семье окружала атмосфера творчества, которая
была создана благодаря подлинному интересу и любви к искусству его отца Байзака и матери Газизы. Талантливыми
певцами, домбристами были его родственники Злиха и Рахмет. Мать Исы умерла рано, когда ему было 9 лет, затем мальчик воспитывался у бабушки Жанбалы, замечательной певицы и рассказчицы. Рахмет научил его играть на домбре,
привил любовь к народной песне. Байзаков обучался в аульной школе. До революции батрачил, работал на сибирских
копях. Окончил рабфак. В 1922 году учился в Казахском ин-
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ституте просвещения в Оренбурге. В 1931-1940-х годах работал на казахском радио, в Союзе писателей Казахстана.
Поэтический импровизаторский и исполнительский талант Байзакова проявился рано. В 1919-1920-х годах он состязался с акьшами Багитом и Кудайбергеном, в которых одержал победу. Активно участвовал в работе драмкружка в Семипалатинске, в художественной самодеятельности, выступал в составе концертных бригад на крупных стройках республики. Байзаков внес большой вклад в развитие театрального искусства. Исполнял роли главных героев в ранних пьесах М. Ауэзова «Еюпк-Кебек» и «Байбише-токал», поставленных на сцене первого Казахского национального театра и
множество др.
В соответствии с требованиями нового времени Байзаков обновил содержание 40 народных песен, среди них - «Заулатшай» (1926), «Калка», «Смет», «Назкрцыр» (1927) и др.
Пять переработанных текстов был записаны собирателем казахского музыкального фольклора А.В.Затаевичем и переложены на ноты («Кокен», «Бике», «Жар-жар»).
Песни акына создавались как в устной, так и письменной форме. В печати песни впервые появились в 1924 году.
Иса Байзаков автор ряда эпических произведений, сложенных на основе казахского фольклора: «Красавица Куралай» (1925), «Сказка пастуха» (1926), «В предгорьях Алтая»
(1939), «Кырмызы Жанай» (1940), «Кавказ» (1941), «Акбопе» (1945). В них воспеты идеалы гуманизма, добра и справедливости.
В годы войны Байзаков выступал как певец-агитатор,
исполняя свои песни, проникнутые патриотическим пафосом. В этот же период он также плодотворно работал как композитор. Широкую популярность приобрели его речитативные песни «Желд1рме».

Творчество И.Байзакова исследовано в трудах казахских
литературоведов Е.Исмаилова, М.Хасенова, Р.Бердибаева.
В Павлодаре и поселке Иртышск его именем названы
улицы, на родине в с.Ульгули действует музей, установлен
бюст Его имя носят областная филармония в Павлодаре, совхоз в Иртышском районе.
Литература:
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Жаманбалинов М. Певец, композитор, артист // Звезда
Прииртышья.-1985.-9 окт.
Жаманбалинов Г. Самородок земли казахской: К 90-летию
Исы Байзакова // Звезда Прииртышья.-1990.-2 авг.
Иса Байзаков // Звезда Прииртышья.-1980.-14 авг.
Кокумбаев Б. Иса Байзаков // Звезда Прииртышья.-1979.-5
окт.
Коныров Т. Юбилей акына // Звезда Прииртышья.-1980.-7
окт.
Масюк Д. Мой земляк // Звезда Прииртышья.-1990.-20 июня
Мажитова Ш. Талант- Исы Байзакова // Звезда Прииртышья.1990.-27 июля
Никитина В. По закону сердца: К 90-летию акына //
Казахст.правда.-1990.-27 июля
Приймак Д. Гражданин, акын, артист // Звезда Прииртышья.1990.-3 июля
Юбилей акына // Звезда Прииртышья.-1985.-12 окт.

Каппасов Боранбай (Корт Боранбай)
(1907-1991)
Жырау Боранбай Каппасов родился в 1907 году в ауле
Корт (нынешнем ауле Мергалым) Лебяжинского района.
Обучать грамоте в медресе мальчика у родителей не было
возможности. В 10-летнем возрасте Боранбай самостоятельно изучает азы грамоты, учится читать и писать. Изучает сначала арабскую грамоту, затем латинскую и русскую. Много
читает. В это же время знакомится с искусством айтыса, впервые в руки берет домбру. В 21 год его назначают председателем аульного совета. Неудачи в хозяйственных делах, засуха, а затем и голод, гонят его с другими аульчанами в Новосибирск. Там он устраивается на комбайновый завод. Затем,
некоторое время живет и работает в Бердском районе Новосибирской области. Но тоска по родным краям привела его
семью обратно, сначала в Семипалатинск, затем в совхоз
«Сталин» Лебяжинского района. Здесь живет и трудится, занимается земледелием до 23 июля 1941 года, когда его призывают на фронт. В составе 183-й стрелковой роты доходит
до Дальнего Востока. В тайге получает тяжелую травму и
попадает в военный госпиталь. Здесь он начинает писать стихи родным и близким, послания стихотворной форме.
Осенью 1945 года Б.Каппасов возвращается домой. Долгие годы работает в сельском хозяйстве. Одновременно он
небросает самое главное увлечение - собирательство и исполнение дастанов, киссы, айтысов. Его сочинения отразили многие темы - жизнь и деяния ханов, память о войне, трудовые будни аула, благодаря ему дошли До потомков и вошли в золотой фонд казахской культуры многие образцы устного поэтического творчества. Хранятся они сегодня в семейном архиве. Слушателям запомнились исполнявшиеся им
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лы «Сатбек батыр», дастан «Койшьшын ертейс1» о батыре
Агыбае, «Камар суду» С.Торайгырова, айтысы Малики и Габдыгалыма, Рысжана и Асета, Умбеталы и Нурилы и другие
10 апреля 1991 года в возрасте 84 лет акын Корт Борамбай умер.
Литература:
См. на каз.яз.

Ныгманов Кимадиден
(1924-1980)
Ныгманов Кимадиден родился 11 января 1924 года в селе
Жанабет Актогайского района в семье ремесленника. Отец
акына, Ныгман, был по тем временам образованным человеком, мастером на все руки. Дед Саке бьш знаменитым, народ
прозвал его бием. Кимадиден рано потерял семью, воспитывался в детском доме. В 18 лет окончив школу №10 г.Павлодара, ушел на фронт. Вернулся в 1948 году. Окончил областные колхозно-совхозные курсы.
Творческий путь акына-импровизатора начался в 30-е
годы. Первое стихотворение написал в 14 лет. С 16-ти лет
начал участвовать в айтысах. Первый айтыс, в котором участвовал Ныгманов, был посвящен 95 -летию Жамбыла Жабаева. Песенному мастерству Ныгманов учился у известных
тогда акынов Исы Байзакова и Естая Беркимбаева. Стихи
печатались в областных и районных изданиях с 1940 года.
Принимал активное участие в айтысах, посвященных юбилеям республики, юбилеям Джамбула и Естая.
Ныгманов Кимадиден - автор ряда стихов, в том числе
«Алпыс-батыр», «Естай-Корлан» и др. Неоконченной оста-
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поэма, посвященная Естаю Беркимбаеву. Выпустил книгу стихов «Баянауыл жырлары».
К Ныгманов — летописец, составил шежире рода Басентиин-Актилес.
Умер акын в 1980 году.
-> ^ *
Литература:
%
Акьшу Кимадидену-50 // Кызыл ту.-1974.-23 февр.-(на каз.яз.)

Заитов Муксихан
(1928-1976)
Акын, журналист, педагог, член Союза журналистов
СССР Заитов Муксихан родился 25 июня 1928 года в селе
Бестау Майского района Работал в областной газете «Кызыл
Ту» (ныне «Сарыарка самалы»). В 1985 году в период возрождения традиций айтыса Муксихан активно включился в
состязания акынов. Он участник многих республиканских и
областных айтысов акынов. Муксихан Заитов состязался с
акынами, как Айтбай Сулейменов, Рашид Сулейменов, Рашид Сабитов, Ильяс Оспанов и др. Несколько его песен включены в поэтические сборники «Жыр шашу», «Шугыла», выпущенный в 1977 году. В 1974 году в одном из издательств
Алма-Аты вышел его дастан «Ацсаган арман». Стихи его
вошли в сборник «Меня зовут Алма».
Произведения акына посвящены родному краю, матери,
детям. Из-под его пера вышли также критические статьи, скороговорки, басни.
Муксихан Заитов также участник Республиканского
айтыса акынов, проходившего в июне 1980 года.
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Литература:
Заитов Муксихан // Айтыс.-Алма-Ата,1982.-С.163.-(на каз.яз.)
Нурмагамбетова 3. Встречи в музее // Звезда Прииртышья 1998.-25 июня.-С.З
*****
Темирбекова А,

АЙТЫС
Одним из наиболее значительных явлений казахской
устной музыкально-поэтической традиции является импровизационно-состязательное искусство — айтыс. В основе
айтыса как сфере приложения акьшского мастерства лежит
поэтическое соревнование, «творческий турнир», «импровизаторское единоборство» на определенную тему. Тематика
айтыса широка и многоиланова. Она имеет прочную связь с
жизнью и бытом народа, с его общественно-социальным строем, устоявшимися нормами эстетических и нравственно-эстетических взглядов.
В. Радлов, Ч. Валиханов и другие исследователи фольклора отмечали богатое содержание казахского народного творчества, своеобразие и специфику импровизаторского искусства, связанные с историческими условиями. Ч. Валиханов,
характеризуя айтыс как один из популярных видов казахской устной поэзии, писал о связи этого жанра с патриархально-родовым бытом.
Научное осмысление природы айтыса в новых исторических условиях получило свое продолжение в исследованиях крупных ученых: М. Ауэзова, С. Сейфуллина, С. Муканова, К. Джумалиева, Е. Исмаилова, М. Каратаева, 3. Ахметова, Р. Бердыбаева, М. Дюсенова, И. Дюсембаева и многих
других.
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В процессе формирования айтыс как тип состязательного искусства прошел ряд эволюционных этапов, начиная с
древних обрядовых песен импровизационного характера, до
выделения в самостоятельный музыкально-поэтический
жанр. Расцвет этого жанра наблюдается на рубеже XIX—XX
вв и связан с развитием устной народно-профессиональной
традиции, носителями которой были: жырау — создатели и
сказители эпических поэм, жыра - эпоса; жыршы — сказители и исполнители эпоса, крупных эпических произведений, исторических песен; акын — поэты, поэты-импровизаторы; сал и сер1 певцы-импровизаторы, к тому же
к о м п о з и т о р ы ; э н ш 1 - к у и ып - л е в ц ы ; а
также представители инструментальной культуры — музыканты — куйнн.
В айтысе слово и напев едины. Поэтическая импровизация, как отмечает Е. Исмаилов, рождается вместе с напевом,
мелодией. Музыка в айтысе имеет такое же приоритетное значение, как и поэзия.
Особенностью казахского народного песенного творчества является ее импровизационность — свободное творческое отношение к исполняемому произведению. Русские ученые-этнографы отмечали удивительную способность казахов
петь по поводу всего, что они видят перед собой, начиная от
самого незначительного. «Едет казах по долине, он начинает
петь, как долина хороша, какая на ней славная трава, питающая стада, такие тучные» и т. д. Или: «...Каждый киргизец —
импровизатор. Довольно самого обыкновенного случая жизни, самого обыкновенного явления в природе, чтобы воспламенить восторг в пылком сердце ордынца и заставить его без
приготовления выразить нестройными звуками нестройные
чувства души свободной и горделивой».
Истоки импровизационного искусства, составляющего
основу аитыса, лежат в глубокой древности. Корни его свя103

заны с музыкальными традициями народа, с системой образно-композиционного строя некоторых форм песенного творчества, построенных на основе диалога. Импровизации в виде
диалога встречаются в ранних пластах казахской обрядовой
культуры. Это можно наблюдать в принципе развития сюжетной канвы семейно-обрядовых песен свадебного цикла
например, в песнях «Жар-жар» («Друг-супруг»), построенных на импровизации состязающихся групп — мужской и
женской. Бытовали в прошлом у казахов оригинальные песни типа свадебных тартысов. Песни такого плана исполнялись молодыми людьми и девушками перед отъездом невесты в аул жениха. Темой для импровизации служили всякого
рода пожелания счастья молодым, а также благополучия родным и близким как со стороны жениха, так и невесты. Диалоговая форма песнопения на свадьбе — это старинный, древний обычай. Песенный диалог получил отражение и в эпических сказаниях («Алпамыс», «Кыз-Жибек» и других поэмах) при характеристике нар одно-бытовых сцен, в показе
семейпо-обрядового ритуала — свадьбы.
Элементы импровизации присущи также древним формам песенного творчества, спору-айтысу человека и животного, песням-беседам зайца с верблюдом, конем, бараном —
таким, как «Ацдардыц кенес1» («Совет зверей») и т. п. По
жанровым признакам они группируются вокруг оригинального жанра казахского песенного творчества •— песен о четырех видах скота (Торт тулк туралы эн). В музыкальном
отношении эти песни представляют собой образцы речитативного склада. Ритмика отличается строгим однородным
членением слогов с небольшим распевом в конце песен. В
напеве их заметны следы усложнения мелодической канвы,
благодаря широкому охвату ритмикоинтонациониого поля.
Отмечаемые нами типы состязательности, свойственные
некоторым формам казахской традиционной песеиности —
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то еще не признаки самостоятельного стиля айтысов. «Айжанр наиболее гибкий и богатый... Он не ограничивается рамками обрядности, не связан с дидактикой, практическими и деловыми функциями (свойственными ораторской речи)». «В основе айтыса лежит неограниченная импровизация, и это обеспечивает ему богатые возможности для
развития».
Основой для песенного диалога могли служить искренние любовные чувства и переживания, а также намеки и намерения, выраженные в аллегорической и шуточной форме.
В традиционной поэзии прослеживаются и разновидности «характерного айтыса» (М. Ауэзов) в виде «Тау эндер1»
(«Песни гор»), «Су эндерг» («Песни воды»), «Жер .эндер!»
(«Песни земли»). Такие состязания проводились на узко заданную тему в «порядке проверки познаний в области географии».
Существовал поэтический айтыс в форме загадок и ответов. Часто в айтысах поднимались темы, связанные с выражением чувств любви, характеристикой достоинств и отрицательных качеств человека, темы восторженного отношения к женщине. Особой темой айтыса было осуждение калымного брака. В народе до настрящего времени жива память об айтысе известных акынов прошлого — Биржана и
Сары (XIX в.), в котором наряду с ярким красноречием, «полным обаяния красоты слова», проявляется одна из главных
лейттем спора — протест против бесправия женской доли.
Мелодика песни строится на сопоставлении речитативного
начала, достигаемом четким выпеванием каждого слога стиха в запевной части и мелодически контрастного припева,
примечательного распевами привнесенных слов и слогов
ахау, ппрк1н-ай.
Высшая школа импровизационного искусства -— суреаитыс. В нем отражались общественные взгляды, выража105

лась оценка отношений подродов, родов, племен и жузов
Чтобы победить в поэтическом споре, участникам необходимы были обширные знания об истории и современном состоянии родов, их взаимоотношений, полные биографии крупных деятелей родов и т. д.
Таким образом, вступающий на путь поэтического состязания в суре-айтыс акын должен быть не только человеком всесторонне осведомленным в своей родословной, но и
обладать широким диапазоном знаний истории и культуры
своего народа.
На рубеже XIX—XX вв. появляются акыны, певцы-мелодисты — сал и сер! — освоившие традицию письменной поэзии. Создавались рукописные айтысы и айтысы в
письмах.
Музыкально-поэтическое состязание — аптыс — живая
история развития в современных условиях традиций казахского устного импровизаторского творчества. Он же — носитель самобытных черт музыкальной культуры.
Айтыс значителен и популярен не только импровизационной убедительностью сюжетной линии, своеобразием
структуры (тирадность), он привлекателен еще и особой насыщенностью музыкального фона.
Музыка в айтысе является составной частью его архитектоники. Она же в неменьшей степени является средством
глубокого эмоционального воздействия. Редко кто из акынов не пользовался и не пользуется музыкальным сопровождением. Главными инструментами, под которые слагались импровизации, служили кобыз, домбра, гармонь. Еще в прошлом
представителями научной и творческой интеллигенции России высказывались интересные мысли о характере напевов,
мелодий, используемых акынами в их импровизаторском
искусстве. Они оставили немало сведений, не потерявших
своей актуальности и сейчас.
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Проблемы изучения литературной природы айтыса составляют значительную часть казахстанского научного наследия Однако в айтысоведении немало вопросов, которые рассматриваются и музыковедением республики. Связывает,
прежде всего, эти направления характеристика личности акына рассматриваемая в том и другом случаях в неразрывном
единстве поэта и певца-музыканта.
Б. Г. Ерзакович, долгие годы работавший в творческом
содружестве со многими известными певцами, акынами, говорит: «По традиции, акын имеет свое постоянное терме или
сарыны, т. е. мелодию речитативного склада, служащую ему
постоянной музыкальной канвой при выступлениях на айтысах, когда темы сораановаиий требовали быстрой, незамедлительной смены текста. Без поэтической импровизации на
определенной музыкальной канве нет и айтыса, его самой
главной основы, его природы».
Высокое мастерство акына, сочетавшего в себе и музыканта и поэта, наиболее ярко проявилось в импровизаторском искусстве — айтысе, в особенности его поэтического
строя, в специфике музыкального языка.
Импровизации акынов строго сочетаются с напевом.
Казахский мелос представлен речитативом и широко распевным стилем. Основу музыки айтыса составляет распевно-речитативный стиль, обладающий большим интонационно-мелодическим богатством. Этот стиль вокальной мелодики лежит в основе терме и желдгрме.
В айтысе все взаимосвязано. Музыкальное начало предопределяет атмосферу всего поэтического «действа», придает ему эпичность не в прямом понятии формы и жанра, а в
понятии развития сущности этого самобытного явления
импровизаторского искусства. От характера «музыкального
фона» айтыса, его мелодико-интонационной структуры, ос107

иованной главным образом на распевном речитативе, перемежающемся инструментальным сопровождением, на котором строится поэтическое состязание акынов, во многом зависит и выразительность всего музыкально-живописного
строя импровизаторского искусства.
Напев айтыса в творчестве наиболее ярких представителей импровизаторского искусства изобилует оборотами, иопевками, бытующими в музыкальной лексике казахской песенной культуры. В музыке айтыса происходит логичное
преломление, с одной стороны — ритмически четкой подачи речевой интонации, с другой — свободного наложения
на стих мелодически выпеваемого речитатива. Все это подчинено единому замыслу — достижению как можно большего эмоционального эффекта в искусстве импровизации. Не
случайно и поныне можно слышать, что такой-то акын использует в своих импровизациях мелодии известных певцовимпровизаторов прошлого или напевы современных акьшовпесенников.
Музыка айтыса отличается рядом специфических черт:
характером выпевания народного стиха, в котором широко
используются своеобразные приемы ритмико-фонетического явления казахского стихосложения — дробления и элизии, — создающие в поэтике стиха разнообразие звуковой
палитры, а в структуре мелодики — гармонию и равновесие
метроритмической основы при чередовании неравномерных
строк стиха, состоящих из семи-восьми, восьми-девяти, одиннадцати-двенадцати слоговых групп.
Для мелоса айтыса характерны также внутрислоговые
распевы, привнесение междометий типа «аи», «ей», «ау», «оу»
и. т. д.; эмоционально-эффектные кульминационные взлеты;
наконец, экспрессивные, с ораторским пафосом вступления,
«зачины-возгласы», важнейшие музыкально-смысловые элементы речитации акына.
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Особую структуру напева составляют развитые кадеияионные построения, имеющие много общих черт с виртуозной инструментальной музыкой. Мелодика айтыса притягательна и контрастом ладовых сопряжений, особенно ощутимых в конце напева. Этот широкий комплекс выразительных
средств объясняется близкой связью музыки айтыса с нормами «интонационного словаря» казахской песенности вообще. Более того, он вошел в художественно-образную сферу
вокальной исполнительской традиции устного народно-профессионального искусства жыршы, анши, оленши, акынов,
наиболее четко, к примеру, проявляющуюся в песенном творчестве выдающихся народных композиторов-певцов Биржансала, Ахана-серэ, Мади и других, а также в музыкальном наследии известных акынов современности Нартая, Калки.
Кенена, Кокена. В характере собственно устоявшихся норм
«интонационного словаря», где очень важную роль играет
стиль распевного речитатива, можно определить локальные
проявления казахского мелоса; принадлежность певца, поэтаимпровизатора к той или иной песенной традиции, приверженность их к особенностям какой-либо вокальной исполнительской школы.
Мелодика айтыса служила акынам и средством драматургии — восстановления архитектоники всей композиции
произведения. Этот момент помогал импровизатору сосредоточить свое внимание на происходящем турнире и давал
возможность психологически настроиться на поэтическое
состязание, продолжительное по времени.
В искусстве акына — носителя древней народной культуры — находят отражение и степень его одаренности, и чувство художественной фантазии, и умение обобщать выработанные в народе не одним поколением певцов-импровизаторов богатые фольклорные явления, и способность творчески
109

использовать услышанные в народе тончайшие оттенки «омузьжаленной» речи.
В айтысе остросюжетная канва поэтического начала зависела и зависит от быстроты и мгновенной реакции на воцриятие определенных ситуаций. И точно высказанная мысль
четко отработанная деталь импровизации на происходящие
события играли первостепенную роль. Музыка была тесно
связана с особенностями содержания айтыса, неся в себе, как
отмечалось, черты и свойства казахской песениости.
В памяти народа сохранились старинные состязания, в
которых принимали участие известные в прошлом акыны
Шортанбай, Орынбай, Слепой Шоже, Кемпирбай, Кулмамбет, Суюнбай и его ученик Жамбыл. Участниками айтыса
были и девушки-акыны, не раз побеждавшие в поэтическом
состязании прославленных акынов. Среди них — Сара, Ахбала, Рысжан, Манат и др. Импровизационное искусство получило свое продолжение в творчестве талантливых акынов
современности, созидателей и носителей фольклора Жамбыла, Нурпеиса, Исы, Калки, Нартая, Кенена, Маиапа, Кокена
и многих других.
В казахской песенной культуре четко прослеживаются
разные стили и традиции. В этом отношении айтыс весьма
показателен. Здесь можно наблюдать «сплетение» различных
песенных традиций, составляющих при этом своеобразие
единого процесса развития народной музыки, особенностей
исполнительского и импровизационного искусства.
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Соколкин Э.

Из истории айтысов в Павлодарской области
Музыкальное творчество в Павлодаре не ограничивалось
эстрадой, хорами и духовой музыкой русско-язычных коллективов. Большой вклад в развитие песенного мастерства
вносили и вносят национальные певцы, композиторы, музыканты. На протяжении многих лет в Павлодаре звучат песни
Майры, Естая, Нурлыбека, Кайрбека Тайкенова, бывшего
артиста русско-казахского драматического театра в 40-50 годах и ставшего потом профессиональным домбристом. Песни Кайрбека звучали не только в городе, но и за его пределами. Он был в составе народного ансамбля пенсионеров, созданного по инициативе В. Критинина и Г. Корниенко. Ка114

захская часть ансамбля всегда выступала вместе с русскими
и украинскими номерами.
При областной филармонии в 70-80 гг. существовал казахский народный ансамбль «Голубой Жасыбай», который
гастролировал по многим областям Казахстан. Среди тех, кто
проводил различные мероприятия, связанные с национальной музыкой при филармонии, был художественный руководитель Ануар Каляев. С 1997 года он был в казахской труппе объединенного театра, затем режиссером на Павлодарской студии телевидения, и почти 17 лет был художественным руководителем в Павлодарской облфилармонии. Благодаря его инициативе, в 1980 году филармонии присвоили имя
известного композитора и поэта, уроженца нашего города,
Исы Байзакова. Ануар Калиев два года был председателем
областного отделения музыкального общества. Калиев еще в
1.970 году, будучи работником областного Дома народного
творчества (ОДНТ), вел песенный национальный праздник айтыс, который долго не проводился в Павлодаре после смерти Естая Беркимбаева и Кали Байжанова. Именно тогда в
нашем городе состязались акыны из районов области, и среди них тогда прославились Ж. Жолдинов (Баянаул), К. Ныгманов (Краснокутск) и К. Сагитов (Иртышск).
Большой айтыс акынов проходил в Павлодаре в 1987
году, в рамках республиканского телевизионного айтыса. 16
акынов, 14 жырши, 8 биши, 13 кюйши, 26 акши, 3 ансамбля,
2 семейных ансамбля, 2 трио и фольклорный оркестр казахских струнных народных инструментов, созданный композитором Ш. Ракишевым, выступили на областном айтысе акынов, посвященном 40-летию Победы.
Казахские самодеятельные композиторы Н. Дукенбаев.
К. Сатиев, Ш. Ракишев, М. Ермекбаев, М. Садыков, Р. Нурбасаров и другие вносят определенный вклад в песенное творчество казахской национальной культуры.
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Среди этих композиторов заслуживает внимания руководитель оркестра казахских народных инструментов педагогического колледжа Назьшбек Дукенбаев, сын заслуженного учителя Казахстана С. Дукенбаева (1917-1967). Он, педагог-музыкант, начал свои эксперимент в начальных классах казахской школы-интерната № 3 Павлодара, который стал
основой для учебных пособий по музыке - «Уроки музыки»
во 2 и 3 классах. Главный его труд - это «Чарующие мелодии
Арки», где представлено творчество восьми самодеятельных
казахских композиторов -118 песен и 8 кюев.
Марат Садыков - один из тех, кто начинал свою композиторскую карьеру в районной музыкальной школе, пишет
музыку на слова акынов, участник многих фестивалей и конкурсов.
Среди других композиторов следовало бы называть и имя
Кайрбека Сатиева, окончившего в 1974 году Павлодарское
музыкальное училище, а затем работавшего в Доме культуры
и музыкальной школе. Он организовал в совхозе-техникуме
(с. Кенжеколь) вокально-хореографический народный ансамбль «Карлыгаш», который в восьмидесятых годах насчитывал 80 участников -учащихся и преподавателей техникума, рабочих и служащих этого пригородного хозяйства. Художественным руководителем в1983 годо был композиторакын М. Ермекбасв. Ансамбль - неоднократный лауреат областных смотров и конкурсов, участник массовых мероприятий Павлодара и Павлодарского района.
//Новое время.-2002,-20 февр.-С8
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