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Иса Байзаңовтың туғанына - 110 жыл

КАНТАЛАНБАС ТҮЛҒА
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Сарыî самап жеаімеи

ж з р ы с ы п  внераіц желмаясын 
желяірткек, ән-жыряың пырағын 
ауызаықтап, шынайыаық леи 
шынаықтын кестесіи тоқьгп. 
желаірмесімен халықгың жүрегін

к о м п о з и т о р , с у ы р ы п  салма адон, 
®иші Пса Втзштвшң туғанына 5ныл 
110 ЖЫЛ ТОЛЫП ОТЫР.

Иса Байзақов көзі тірісінде-ақ аты аңызға 
айнапған, ән-өлеңңің әулиесі атанған тұлға 
болғандықтан, ол йнердің айрықша қубылысы 
іспеттес. Мұндай дәрежеге ақынның ақыны, 
дарынның дарыны ғана жеткен.

Заман ағысымен бірге аяқ апысын бір 
басқан ақын ез уақытында жаңа атқарылып 
жатқан келелі істер, йен оқиғалардың кайнаған 
ортасыңца журіп, қоғамдық өмірге белсенді 
араласты.

Иса қазақ совет адебиетіццегі Қазақстанды 
советтендіру кезінде

ойдан ой толғап, бірер минуттың арасында 
«Он бір кун, он бір тун» және А.С.Пушкиннің 
әйгілі «Египет түндері» шығармасы негізінде 
«Клеопатра» дастаңдары дәлел бола алады.

Ақынның көпшілік апдында сұлу дастан етіп 
жырлап, қауга түскен отгай лаулаған отты суырып 
салма, әрі дарынды әнші, сахна тарланы 
екендігінің бір бедері ғана.

Иса аз өмірінің ішінде хапық ақындары 
қатарында және жазба әдебиет сапасында 
ақындық енерін таньпты. Ерекше қасиеттерімен 
керінген ақын қазақ совет әдебиеті қорына 
аса мол улес қосты.

Исаның ауыз әдебиетін ұштастыра отырып, 
жазба әдебиетке келуі оның поэтикалық тілінен 
де айқын көруге болады. Иса Байзақов тілге 
мейлінше бай ақын. Оның желдірмелері мен 
поэмалары, саяси тақырыптағы басқа да 
елеңдері тіл көркемдігі жағынан аса қунды.

Иса эпикалық шығармаларының біразын 
ертедегі ел әміріне арнады, дәуір тынысын 
сол бір тұста өмір сурген адамдардың характері 
арқылы ашты. Исаның суреткерлігі, әсіресе, 
оның поэмаларынан анық көрінеді. Иса эпик- 
акын.

сездерін жазып алумен шұғылданып жүрген 
қазақ жазушылары бар ма, И.Байзақовтың 
импровизаторлық өнерімен угіт -көпшілік 

. жұмысына қатынасқаны, театрда істеуі өте 
дұрыс болған» деп Иса дарын-талантына 
айрықша мән берген.

Ұлы Отан соғыс жылдары Иса ел аралап, 
өзінің өрен жуйрік, шешендік, тапқыр 
жырларымен хапыкгы жеңіске шақырып, әр 
уакыт рухтандырып отырды. Алматы, 
Талдықорған, Жамбыл, І^ызылорда, Оңтустік 
Қазақстан, Павлодар облыстарын арапап, 
қззақ хапқының батырлық, ерлік дәстурін 
тіліне тиек етіп, тыддағы еңбек карқыны мен 
майдандағы жауынгерлердің кажырлы 
куресін улгі етті.

Ақын колхоз еміріне кең араласып, 
күнделікті жұмысқа нақтылы жәрдем берді. 
Сынның, өзара сынның құралы есебінде 
колхозшылар арасында ақыңдардың айтысын 
үйымдастырып, күнделікті жүмыстағы 
кемшілікті сықақ елеңдермен мінеп, кемшілікті 
жоюға кеп көмегін тигізді.

Ұлы Отан соғысы кезінде «Мәліктің 
сапары» атты дастан жазып, бірак, оны аяқтай 
алмай, өмірімен қоштасты.

Иса елеңдері тек казак хапқына ғана 
емес, орыс халқына да таныс. 1925 жылғы.; 
желтоқсанның 25-інде «Советская степь» 
газетіңде жарияланған «Иса Байзақов казак 
халқының ақыны» деген мақалада Исаның 
сол кездің өзінде дарынды ақын екендігін 
көрсеткен болатын.

«Прощай, мать», «Защитникам Родины» 
деген Исаның орысшаға аударылғакР 

бірнеше елеңдері «Литература и



i " I  Ж  'с' қазаққа танымал, өр қиялы от 
өрген Иса ақын Мұхтар Әуезовтің

V  Итілімен айтсақ «Қайтапанбас ұлы 
түлға, ол жүз жылда бір-ақ рет туатын 
дарын иесі».

Иса Байзақов - қазақ өнерінің биік 
мұнарасы. Сол мұнарадан мен мұндалаған 
Иса өнері ешқашан өлмек емес.

Исаның әндері, желдірмелері желмен 
бірге жарысып, уақыт келе өнер ауқымы 
қапай кеңейсе, олардың да маңыздылығы 
солай арта түсуде.

Өйткені ақынның әндерінде қазақтың 
тарихы, қазақтың мұңы, қазақтың болашақ 
аптын таңы жырланған.

Жастайынан жиын топтарда жыр нөсерін 
тасқындатып төгіп төгіп тастайтын Иса, өзінен 
бурынғы импровизатор ақындардың 
қолданып келген айтыс өнері мен 
дидактикапық жыр, толғау дәстүрін дамыта 
отырып, социалистік реализмнің талғам, 
талаптарын лирикалык өлеңдері мен 
поэмаларында шебер қолданып, жазба 
әдебиетте өзіндік стилін кэлыптастырды.

Қазақ совет әдебиетінде алғаш Иса халық 
ақындарымен бірге келді де, іздену үстінде 
келген жаңапықты тез сезіңді.

Тумысында зерек, талантты ақын алған 
імін, керген-түйгенін шығармашылық өсу 
ілыңда пайдалана білді. Социалистік жанэ 
ьілысқа, жаңа өмірге белсене араласып, 

домбыра мен қаламын катар ұстады. Соның 
арқасыңца ауыз әдебиеті дәстүрін паіадаланып 
қана қоймай, хаяық ақындары арасынан 
қазіргі жазба әдебиеті өкідцерінің катарына 
келді.

Иса суырып салма өнерін жұртшылыққа 
екінші ақынмен айтысу арқылы ғана 
танытпайды, көпшілік жиналған мәдени 
орындарда, сауык кештерде, жұртшылықтың 
талап етуі бойынша болып жатқан 
жаңалықтарды, қол жеткізген табыстарды 
табан астында жырлап беріп отырған.

Ол орыс ақындары Пушкиннің, 
Лермонтовтың және қазақтың ұлы акыны 
Абайдың шығармапарын жатқа білді. Оның 
ішінде Абай әндерін жиі орындады.

Қазақтың маңцайына біткен өнер тарланы

көрнекті үптші болды.
Семей қаласына ең алғаш 
білім қуып барғанында 
ол атакты әнші Әміре 
Қашаубаевпен кездесіп, кос 
өнер майталмандарынын 
жүрек тебіренгерлік кездесуі
- олардың арасына берік 
шығармашылық достық 
орнатты.

Әміре Исаны ағарту- 
шылық «Ес аймак» 
уйірмесіне тартып, сахна 
терінде бірге өнер көрсетті.
Кейіннен Иса Алматы 
капасында драма театрда 
жұмыс істей жүріп Қалибек 
Қуанышбаев, Елубай 
Өмірзаков, Қапан Бадыров,
Әміре Қашаубаевтармен 
бірге сахна төріңце бірнеше 
рөлдерді сомдап, қазақ 
театрының болашағын 
болжап, бір -бірлерімен 
тәжірибе апмасты.

Осы театр негізінде 
музыкапық студия а̂шылып, кейіннен музыкалык 
драма театр больіп курылып, оның сахнасында 
өнерде өзіндік орнын алып, актерлік шеберлігін 
шыңдаған Иса Байзаков алғашқы музыкалық 
спектакльдердің қойылымдарына белсене 
қатысты, оның бойынан әрқашан халықтың 
әншілік және аспаптык шығармашылығының 
үздік шебері екендігі сезіліп тұрды.

Сахна төрінде жайыңдай жарқыраған Иса 
Байзаковтың актерлік шеберлігі өнердің шынар 
биігіне шықты. Актер сомдаған әрбір роль 
көрерменнің көңілінен шығып, оқиға желісімен 
желпінтіп, еріксіз елітіп әкететін.

«Біржан мен Сара» айтысын сахнаға 
лайықтап жазып, әрі сол Біржанның рөлін ойнау 
Иса Байзақов үшін қиынға түскен жоқ. Өйткені 
Біржанның бойына біткен дарындьілық Исаның 
бойында да бар еді.

Иса өзінің халық арасына кеңінен тараған 
әндерімен ғана емес, сонымен катар суырып 
салмалык өнерімен де ел зиялыларының 
арасында өте танымал болған. Оның жырдан 
жыр туғысыз, таскындап нөсерлете төге 
жөнелетін ақын екендігіне кас кағым уақытта



Исаның ақіындық талантын қүрметтеп, ардақ 
түтқан қазақ зиялылары Ахмет Байтұрсынов, 
Жүсіпбек Аймауытовтар оның өнерін жоғары 
бағапады.

Иса қазақ совет әдебиетіңдегі Қазақстанды 
советгеңціру кезіңце көрнекті үгітші бодцы. Семей 
кдласында түрған кезінде, Қоянды, Қарқара 
жәрмеңкесінде, театрда жургеңде қолма -қол 
шығарған өлеңцері осыны дәледдейді.

Николай Анов мақалапарының бірінде: 
«Ол сөз тасқынын ағытып, шаршы топтың 
апдында жыр нөсерін сорғалатып тұр. Ақынның 
қүдіретінің күштілігі сондай, әлгі думандатып 
жүрген жұрт лезде тына кдлды. Атты, жаяулы 
бес мыңдай адам акынның сөзін бір кісідей 
мақүлдап, күлісіп, дуыпдасады» - деп жазды.

Бүл Исаның 1925 жылдың езінде-ақ 
жүртшылыққа белгілі, халық алдында беделі 
күшті, аты әйгілі болғандығын дәлелдейді.

Кейіндері Н.Анов Исаның енері жөнінде 
орыстың ақиық ақыны Максим Горькийге 
әңгімелеп беріп, М.Горький Исаны катты ұнатып, 
«осыңдай ақыңдар Қазақстанда көп пе, олардың

искусство Казахстана» журналының 
1939 жылғы 3, 8, 9 - сандарында 
Д.Снегиннің аударуымен басылып 
шықты.

Йса Байзақов қай тақырыпта 
қалам тербесе де емір шындығын, 
патриотизм мен гуманизм идеясын 
ез шығармаларына арқау етті. 

Ерһін күиіпен врлеймін.
Өшрі/л үзаҚ, өтеймін, - деген 

акынның рухы казынамыздағы, 
халықтың жадындағы өмірі тым ұзақ, 
ол елмейді. Қайта уакьгг еткен сайын 
тұлғаланып есе бермек.

Иса қазақ әдебиетінде «Ақбөпе», 
«Алтай аясында», «Қойшының 
ертегісі» сынды шығармаларымен 
қатар, «Гәкку», «Алтай», «Кең сарай», 
«Бір бидай», «Қалқа», «Уридәй» 
сынды әндері халқымыздың мол 
мұрасы болып қапды.

Иса - езінің дарындылығымен 
иісі қазақ халқын желдірмесімен 
желпіндіріп, рухтандырып, екі 
әдебиеттің арасын жалғастырған 

үлы көпір.
Иса кдзақтың енер майталмандары Үкілі 

Ыбырай, Майра, Естай, Жаяу Мұса сындм 
әншілерімізбен бірге өнер кдлықтады.

Өмірінің соңына дейін Иса барлық 
күш-куатын Оган үшін жүмсап, жан-төнімен 
қызмет етті. Оның Отанымыздың игілігі 
үшін істеген қажырлы еңбегін үкімет пен 
партия ерекше бағалап, акыңды 1939 жыд̂ і 
«Еңбек Қызыл Ту» орденімен марапаттады.

Иса совет әдебиетінің үлгілі дәстүрін 
берік үстаған, әрі үгітші, әрі эпикалық үлкён 
шығармалар жазған ірі ақын.

Мақаламды ғұлама жазушы Мүхтар 
Әуезовтің сөзімен аяқтағым келеді: «Соңғы
5-6 ғасырда дәл Исадай бір поэманы 
бір-ақ жазып тастайтын әрі суырып салатын 
ақын жер дүниеде болмаған, сол Исаны 
туған қазақтан туғанымды мақтан етем».

Роза ПГІБАЕВА.
Бүкар жырау атындағы әдебиет және 

енер музейінің директоры.


