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ИСІКДЗАНТЫЦ ИСАСЫ Кең даланы Жырламаиды Жүрегіне сыйса him. 
Хас таланты, ән өлһесі талай даст ан Қисаның. 
Лархан Жұртым Жүрегінде Желіп /Нүр,
Өлеңі егіз. ,
Өнері сегіз Желдірмесі Исаның!

Автораан.

ОЛ КІИ БОЛҒАН?
Ол - әп-сәгге ой-сезім әлемі 

дүр сілкініп, найзағайдай 
жарқылдаған ушқыр ойлары 
соншалықты шапшаң жайнаған 
жанды суреттерге, қанатты сөздері 
көк мұхиттай күрілдеп тебіренген 
ақпа-төкпе телегей айтыс ақыны.

Ол - шарболаттай шамырқанған 
шабытты, топ алдында тоты құстай 
сайрағанда мың турлі бұлақтың 
сылдыры мен сыңғырын салатын 
әнші-композитор.

Ол - сан ғасырлық қазақ 
қүңдылығын арқалаған, қалт етпей 
халыққа қызмет етіп келе жатқан 
хапық рухани мол мұрасы: әп-сана- 
хикаяпарын, аңыздарын, ертегілерін, 
тәмсілдерін, ән-жырларын, айтыс 
өлендерін жатқа білген жыршы- 
әңгімеші.

Ол - Көтеш, Құдайберген, 
Қултума, Әздембай сал, Сейітжан 
сал, Естай сияқты өнерде алдына 
жан салмайтын аузымен күс тістеген 
дүлдүлдердің асыл дүниесін 
кеирегіне тоқыған өрелі өнергіаз.

Ол - Әміре, Ғаббас, Қали, Майра, 
Қалибек, Қурманбек секідді ұлттық 
өнеріміздің үлы шоғыры ішіндегі 
шоқіығы шыңға жеткен сахна шебері 
және қазақ ұлттық драма театрын 
курысқан алғашқы актер, әнші әрі 
композитор. I

Ол - арқапы ақындар Кемпірбай,

Улы ақын М ағжан  
Жумабаев «туған жеріне 
олеңмен си йерген елім аеп 
еңітсіі оіпген, көкте к ү н  Son. 
көпке н у р ы н  шаша білген 
у п ы  ақдон ешуаіуэітта аа 
олмеііаі» аеген екен. Кешегі 
Буқао жы рауаан бесік 
түзеген қазак, халмының 
баға жетпес мол мүпасына 
м әңгіл ік өз таңбасын 
кдты оган аіфш.
Ә Н Ш І - К У Й Ш І .  tigs 
сазгерлерімізаің 
ә р 8 1 р і н і ң 
тарпхтан алар 
өзінлік тулғасы 
барыхак,

де, импровизаторлык, өнерінен қол 
үзбеген. Соңдықтан да болар, әдеби 
сыншылар ақынның басқа қырынан 
гері оны суырып салма ақын деп 
көрсетіп келген. Ал шын мәнісінде 
ол ауыз әдебиеті мен жазба адебиетін 
жалғастырған классик ақын екені 
баршаға мәлім. Жыраулар шоғыры 
жыр әлемін жаңаша с тильде 
жырлаған, өлеңінде дәлдік пен 
тездіктің туйінін құраған әрі лиро- 
эпикалық ақын. Улы Отан соғысы

Шашубай іспеттес сан қырлы жылдарында ел аралап, концерт 
* қоиып, өзіңдік шешендік тапқырльнынсершіпмен қдтар ат үстінде алуан 

түрлі таңқаларлық ерлік көрсететін 
ойыншы.

Ол - жанынан жыр шығарып 
суырылсалма ақыңцьнына басқанда, 
үланың қыран боп, қыраның рухқа 
айналары сөзсіз.

жырмен дәледдеп, халықты тек қана 
жеңіске үндеп, оларщы рухтандырып 
отырған.

Исаның атақты желдірмелерінің 
6-7 түрі бар. Исаның «Жеддірмелер» 
жаңа заманның то й б астар  өлөңі

жеңген. Көз ілеспес жылдамдықпен 
қарсыласын табан астында 
тапқырлық таньггып, тізе бүктіріп кетіп 
отырған. Ақынның асқақ шабыты гана 
емес, жаңа дәуірдің алып екпіні, 
жеңімпаз пафосы сезіледі.

Бүпнде ақынның көз нүры, 
таңбалы тастағы ізі боп урпақтар 
ұлағаты жалғасып келеді. Иса мен 
Шәрбанудай қос қарлығаштың 
қанатынан қауырсын алған, өнерінен 
өмірлік тәлім алған үрпақтар үлағаты 
бар. Қазақстанның екінші астанасы 
саналатын Алматы қаласында 
түрып келеді. Ақынның үрпақтары өзі 
сияқты әртүрлі ғылым мен білім жөне 
өнер жолын жалғастыруда. Байзақова 
Қүралай - Тарих ғылымдарының 
докторы, профессор, Иса 
Байзақовтың немөресі; Байзақова

- Маған ғашықпын деушілер көп- 
ақ, ондай ғашықтарға қоятын шартым 

• бар. Бір түнге ғана маған үйленіп, 
таң ата басымен қоштасады. 
Ондай саудаға ырза қайсыңыз 
бар десе, қалың топтың ішінен үш 
батыр «Ырзамыз»! - бірінен сон бірі 
шығыпты. Бұл үлы патша атанған сүлу 
Клеопатраның қандай әйел екенін 
көрсетеді?, - деген оқиғалы-сұрақ 
қояды. Тақырыптың тайғанақтығына 
қарамай Иса Байзақов бес минут 
ойлануын өтініп, бес минуттан соң 
жырлап қоя береді. Әрі домбырамен, 
әрі әсем әуезімен, әрі 
тапқырлығымен, әрі ақындығымен 
бірге бес минутта өзінің бойыңдағы 
баға жетпес бес қырын бірақ 
көрсетеді. Сондағы отырған 
қонақтардың берген бағасы: «Бұл Иса 
А.Пушкинның суреттеген тірі шабыты 
той», - деген екен. Бірде ұлы ғүлама 
жазушы М.Әуезов «Соңғы 5-6 ғасырда 
дал Исадай бір поэманы бір-ақ жазып 
тастайтын суырып салма ақын жер 
дүниеде болмаған, сол Исаны туған 
қазақтан туғанымды мақтан етем» 
деп ерен ұлдың еңбегіне ет жүрегін 
елжіретеді.

ҢЫН 6НІРІ -
ОНЫЦӨНЕР!

«Егер шынайы поэзия мен шын 
асыл сөздің зергерлігіа бір-ақ 
мысалмен дөлелдеу қажет болса, мен 
Иса есімін атап, бесаспап 
өнерпаздыгын алға қояр едім, - депті 
ақын Мүзафар Әлімбаев. Иса Бйзақов 
1938 жылы 7-ші қарашада, ушқыш

бүгінгі үрпаққа елмес із қалдырды, 
әттең ол да өмірден ерте кетті. Ал, 
үлдары Ертіс Байзақов Қазақтьің 
мемлекеттік университетінде оқытушы, 
этика-эстетика бөлімінің деканы, 
тарих ғылымының кандидаты болды. 
Ол әкесінің шығармашылығын 
жинақтауда мол қызмет етті. ( 

Міне, Иса Байзақов дарыйды 
талант иесі ғана емес, төрбие/іі әке 
ретінде де биіктен көрінеді. Иса 
Байзақовтың шығармашыл^қ өмір 
жолы мен поэзиясы халыққа қызмет 
етудің жарқын мысалы. Ғалым 
әдебиетші, әрі сыншы Манап 
Хасеновтың берген бағасына жүгіне 
отырып, оның ой тапқырлығы, 
сюжеттік желісі мен көркемдік 
шеберлігі, дәстүр жалғастығы мен 
жаңашылдық, замандастар бейнесі 
мен дәуір тынысын дәл көрсету 
арқыпы проблемалық мәседелер Иса 
шығармашылығынан шынаиы көрініс 
тауып, тел әдебиетіміздің төрінен 
ерекше орын алған. , {

РУХАНИ Ml 
КЕЛЕР ҰРП

Ертістің түнығына жүзіп, өлең мен 
жыр өріне қүлаш үрған қайталанбас 
біртуар талант, суырып салма, 
дарынды ақын Иса Байзақовтың 
туғанына 90, 100 -жьщдығы Павлодар 
қаласында өз кезеңінде үлкен 
абыроймен аталып өтті. 
Заманымыздың айыр көмей, жез



ап пси lapisi wouio.

ЖҮРЕК
Жаңә өтір, /кас уланғә гүлін шашты.
Тасыды, өсті олар да алга басты.
Кезі ашыҚ, ойға терең өнерпаздар
Өнерін иіарыҚтатып, Ненін аиіты,
Иса - халықтың музыкалық 

өнеріне өлшеусіз еңбегін сіңірді. 
Оның шығарған және жазған 
әндері колхозды ауып мен өңдірісті 
қаланы шарлап, жүртшылықты 
тамсаңцыряы. «Қалқа», «Наз қоңыр», 
«Ақерке», т.б. атақты әндері 
халықтың асыл мурасына, бай 
қазынасына айналды. Өнер тарихын 
зерттеуші ғалым Борис Григорьевич 
Ерзакович кезінде «Төгілме», 
«Қалқа», «Алтай», «Кең сарай» 
әндерін алғаш Исаның өз аузынан 
естіп нотаға жазып алған. Иса өзінің 
букіл өмірін қай қызметте журсе

секілді. Иса сахна теріне үкілі 
домбырасымен шыққаңда сарыарқа 
бірден желдірме желін еседі.

АКЫНЙЫЦ 
АЛЫПТЫІЫНДА -NEC, 

АНЫЦТЫГЫНДА!
Жыр жампозы Жамбылдан 

бастау алатын суырып салмалык, 
айтыс өнері - Исаның қара өлеңге 
иінін кдндырған ең күшті кэруы. 1919 
жылы айтыс енеріңде алғаш per Сағит 
деген ақынмен айтысып: «бір 
шақырымды қанша ине қурайды?» 
деп тығырыққз тіреп, сонан соң өзі 
«24000 иненің бойы бір шақырым 
боладьі», - деп жауабын айтқан екен. 
Иса Қудайберген ақынмен айтысып

Қырмызы Ертісқызы - Мемлекеттік 
кітап палатасының меңгерушісі; 
Байзақова Жулдыз Ертісқызы - 
Англия елшілігінің қызметкері, 
Иса Байзақовтың немересі; 
Баймухамбетова Еркежан Болатқызы
- Қуралай Байзақованың қызы, 
Иса Байзақовтың шөбересі; Байзақов 
Еділ - Қырмызы Байзақованың үлы, 
Иса Байзақовтың шөбересі.

Әбділдә Тәжібаевтың
естелігінде: белгілі кинорежиссер 
Вера Павловна Строева бір мерекелік 
бас қосуда Иса ақынның суырып 
салмапық өнерін сынамақкд мынадай 
тақырыпты усыныпты:

қыз Марина Раскованың ерлік істері 
жайлы атақты «Он бір кун, он бір 
түнде» поэмасын ауызша жатқа 
жырлаған. Шынында да тоғыз 
жасынан енер бәйгесіне тускен 
сулейлер сарқыты «желдірмелерін» 
желдей естірген шабытты әнші, 
дарынды композитор, әртіс, сонымен 
қатар тағы бір қыры халық 
фольклорын жинаушы, әдебиет 
насихатшысы Иса Байзақов, - деп 
тарих таңбасын алтынмен әрлеген. 
Жубайы Шарбану Байзақова - ол 
да Қазақтың қара шаңырағы 
драма театрын қурысқан алғашқы 
актрисалардың бірі.

Иса мен Шәрбанудан туған 
қыздары Махпуза Байзақова әке-ана 
жолдарын жалғастырып драма 
актрисасы болды. “Қазақ ССР-нің 
еңбек сіңірген әртісі” атағының иегері. 
Иса ақын жайлы екі кітвп жазып,

таңдай, орақ тілді, от ауызды 
ақынымыз Иса Байзақовтың биыл 
110 жыдығын атап етпекпіз. Иса ақын 
әмірінің соңына дейін жырлады және 
кдзақ улты барда әлі талай ^сырдың 
ғаламатымен қауышпақ. • /

«Әр дәуірдің сахнасында Исалар 
туып отырса, осы тур қазақ 
сахнасының ерекше бір қызығы 
болып емір сурзеді. Исасы жоқ болған 
заманда уақыт та узіпеді. Тағы бір 
Исаның келуін кугеді»,- деген екен 
жазушы М.Әуезов. Исі «jқазақтц 
Исасы болған улы ақын келеи 
ұрпақтың жүрекке жацтап өті 
хиссасы болары хақ.

Әміржан БОПАТХАНУПЫ,
Буқар жырау атындағы 

әдебиет және енер музейінің 
енер бөлімінің қызметкері.


