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«Ж АҚСЫ ДАН - ШАРАПАТ» Сартрна ifr  сш т і
АТАҚТЫ ЖЕРЛЕСТЕРІМІЗ

ХалыҚ Жазушысы Жерлесіміз ҚалиЖан БекҚоЖин -  эпик 
аҚын, сыншы, иіебер аудармаиіы Жэне драматург ретінде 
ҚазаҚ әдебиетінің өркендеуіне атсалысҚан дарынды Қаламгер. 
ЛириһалыҚ саз. философиялыҚ толғаныс. романтикалыҚ 
серпіндері арҚылы сөз өнеріне өзіндік наҚыштар Жасады. 
шығармалары ұлттыҚ поэзияның алтын Қорына Қосылды. 
Қаламгер Жайлы. оның өмірі. шығармашылығы Жайлы Жазу, 
шығармашылығының Қыр-сырын зерттеу -  кейінгі толҚын 
үрпаҚтың міндеті. Сол арҚылы арҚалы аҚынды һейінгілер 
танып -  біліп, шығармаларын оҚып, өнеге алып. ұлттыҚ поэзия 
бұлағынан сусындайды...

Әдетте, дарынды адамдардың тіршіліһ Қалпы. өмірінің 
бүлтарыс-Қалтарыстары кімді де болсын ҚызыҚтырмай 
Қоймайды. Өйткені таланттардың өмір дағдысы. мінез -  ҚұлҚы. 
дүниетанымы өзгешелеу. keù-keùge Қалыпты шеңберден 
шығып. асып -  төгілу. бәлкім, тек соларға ғана тән болар.

«ЖаҚсыдан -  ш арапат » демеИші. ҚәлиЖан БеһҚоЖин 
кезінде талай-талай адамдарға ҚамҚор. аҚылшы. тәрбиеші 
бола білді. Олардың Қай-Қайсысы болса да ҚалеИең арҚылы 
ҚазаҚ әдебиетінің нәрімен сусындады. адамшылыҚтың -  
адамгершілік Қасиеттің үлгі-өнегесін һөрді.

Жазушыға кезінде  «Павлодар Қаласының К,үрметті 
азаматы» атағы берілді.

КалиЖан БекҚоЖинді үстаз түтып. т әлімін Иөрген 
Жандардың бірі -  аҚынның туысы баянауылдыҚ БаҚыт 
Төлеубайұлы. Ол -  һөп Жылдар үстаз. һейін мектеп директоры 
болып Қызмет еткен. tkac үрпаҚҚа ҚазаҚ әдебиетінің сан 
алуан Қыр-сырын ашып. үйретіп. дәріс берген Жан. БаҚыт 
Төлеубайүлы аҚын өмірі туралы былай деп әңгімелейді:

- Әкем Төлеубайдың шешесі Аманат 
әжеммен Қапижан ақынның әкесі Н урғож а- 
шөбере аталас, туыс 
адамдар. «Ергістің 
ерке төсі, Арқаның 
парнасы Баянауыл егіз 
бесігім» д ейтін  
нағашым әрқашан сол 
жерлерде өткен  
жастық шағын еске 
алып, жыр өрнегінде 
тербетіп өтті. Әжем 
Аманатқа Қалекең өз 
қолымен сыйлап беріп 
кеткен кітабы н 90 
жасында жастығының 
астына сақтап, келген 
а д а м д а р ғ а  
мақтанышпен көрсетіп 
отырушы еді.

...Нағашым бірде елге келгенде әжеме 
жолығып, «немереңді соңыма ерт, оқуға 
түсірейін»,- деп қамқорлық ілтипатын 
білдірді. Сөйтіп, мен нағаш ымның 
арқасы нда Қ а зМ У -д ің  ф илология 
факультетіне ок,уға түстім. Содан бастап 
ол кісі менің жақсы оқуыма, бітіріп 
шығуыма медет, сүйеуш і болды.
Нағашымның жарқын жүзі, ол берген 
тәрбиенің уыз нәрі маган өмірлік рухани 
бастау болды. Бүгінгі адами қалпыма 
сәулетші болған асыл жанның рухына 
тағзым етіп, дұга бағыштап отырамын.
Нағашымның бойындағы періште пейіл, 
ақ тілектілігі, нурлы ақылы өмірдің сырын 
пайымдауыма эсер етіп, жүрегіме гул 
өсірді. Жас шағында Сәкен Сейфуллинді 
көріп, одан дәріс алған нағашым бойында 
сүлулық сыры байқалғандай болатын.
Әсем киініп, сүлу мүртын таранып, кербез 
басып көшеге ш ы ққанда бүрылып 
қарамайтын жан болмаушы еді. Кейде 
мен нағаииымнан жыр пы рағы ны ң 
дүбірін естігендей болатынмын.

Мен Алматыда нағашымның үйіне жиі 
барып турдым. Жеңгей ашық-жарқын, 
ақынның жүбайы болуға лайық жан еді.
Қалекең жыр жазып болғаннан кейін, 
жеңгем екеуімізге тындататын.

Мүртын ширатып, кербез басып, 
кірпиязданып жүретін Қалекең бірде 
Грузия еліне барады ғой. Көшеде 
кездескен грузиндер бас изеп, күлімсіреп 
амандасып өтсе керек. Сонда Қалекең:
«е, грузиндердің бәрі менімен туысын 
кеогенпей аманласты. Тегі, мен Сталинге

Жетпісінші Жылдары ҚалиЖан БекхоЖин облыстыҚ 
«Кызыл ту» (Қазіргі «СарыарҚа самалы») газетінің 
редакциясында.

Суретте.- (солдан оңға Қарао) редактор Сүбхан 
Шошанов Және аҚын ҚалиЖан БекхоЖин. Түрегеп 
түрған Жас Журналист БаҚыт Баймүратов.

аңғырттығыма қатты күйіндім. Ол 
ке зд е , әрине , С ы рбайлар, 
ке зд е с у ге  б арған  басқа  да 
қаламгерлер Қалекеңнің ізін басып 
келе жатқан шәкірттері сынды еді 
ғой. Бір ауыз сөзге де болсын 
мән берм еу, сез тер ең іне  
бойламаудың қандай қателік 
екенін сонда үғынған едім.

Ж азуш ы лар одағы ны ң 
б а сқар м асы н д а  ақы н-
жазушылардың жаңа туындылары 
тапданып, жүртшылық пікір айтып, 
жақсы баға алғандары баспаға 
үсынылатын. Сондай бір жиналыста 
нағашымның да бір қолжазбасы 
талданып, пікірталас туындап, 
кейбіреулер қызғанышпен әділ 
бағасын бермей, жаңсақ лікір 
кетеріп, дау-дамайға айналыпты. 
Сол кез кейде жікке, жерлестікке 
бөлініп, асылын танымай, жасығын 
м а дақтайты н заман болған. 
Асқақтатып жыр жазған ақын 
аға сол топтың сөзінен үйге қатгы 
ренжіп, кейіп оралды. Есіктен кіре, 
бөлмесіндегі середе қаз-қатар 
тізіліп түрған кітаптарға жақындап 
барып, аз турды да, бір жазушының 
4-5 кітабын апып, бүрышқа тастай 
салды. Сөйтсек, әлгі жерлес жазушы 
пікір қоспай, тек қатысып қдна үнсіз 
отырса керек. Мен ауызгы үйде 
жатушы едім, таң алдында есік 
қағылды. Шықсам, сол таныс 
ж ер л ес  жазуш ы  нағашымды  
сурады. Кешірім сүрауға келіпті.

студ е нтте р  ке зд е су і жи і
ұйымдастырылатын. Араларында 
нағашым, басқа да белгілі ақын- 
жазушылар бар, университетке келіп, 
елеңдерін оқып, шығармаларымен 
таныстырды. Ертеңіне Кдпекең үйінің 
түскі шайларына елбеңдеп мен де 
бардым. Студенттің жағдайы белгілі 
ғой, «кедейдің бір .тойғаны - шала 
байығаны» деп жүрген кез, күнара 
барып тамақтаныл қайтамын. Нағашым 
да, жеңгем де мені шайға шақырды. 
Мен сол арада:

- Нағашы, кешегі кездесуді қабырға 
газетіне шығарып іліп қойыпты. 
Ф о т о с у р е т т е р ің із  де бар. С із 
Сырбайдың жанында (ақын Сырбай 
Мәуленов. С.М.) отырсыз,-деп қалдым. 
Сол-ақ екен:

- Кімнің жанында?,- деп қайталап, 
қадалып сұрады. Мен: «Сырбайдың 
жанында» деп қайтападым.

- Сен сөйдейсің, басқалар не 
демейді, бар, үйден шық,-деді зілмен. 
Не жазығым барын қайдам, қатты 
састым, орнымнан зорға  түрып, 
сүйретіліп, үйден шықтым. Іле соңымнан 
жеңгей қолын иығыма салып:

- Бақыт, ренжіме. Сен бар-дағы 
сол суретті алып кел. Иағашыңа көрсет 
те: «міне, нағашы, сіздің жаныңызда 
Сырбай отыр» деп айт,- деді. Дереу 
жүгіріп, университетке бардым да, 
еш кім ге көрсетпей қабырғадағы  
газеттен фотосуретті жүлып алып, 
жылдамдатып, үйге келдім. Нағашым 
үлкен запында отыр екен, рүқсат сүрап
l/irvnilul Л о г ц у __-_____________________________



студ е нттер

Төлеубайұлы. Ол -  көп Жылдар ұстаз. кейін мектеп директоры 
болып Қызмет еткен. Жас ұрпаҚҚа ҚазаҚ әдебиетінің сан 
алуан Қыр-сырын ашып. үйретіп, дәріс берген Жан. БаҚыт 
Төлеубайүлы аҚын өмірі туралы былай деп әңгімелейді:

- Әкем Төлеубайдың шешесі Аманат 
әжеммен Қалижан ақынның әкесі Нурғожа- 
шөбере аталас, туыс 
адамдар. «Е ртіст ің  
ерке төсі, Арқаның 
парнасы Баянауыл егіз 
б е с іг ім »  д ей т ін  
нағашым әрқашан сол 
ж ерл ерде  өткен  
жастық шағын еске 
алып, жыр өрнегінде 
тербетіп өтті. Әжем 
Аманатқа Қалекең өз 
қолымен сыйлап беріп 
кеткен  к ітабы н 90 
жасында жастығының 
астына сақтап, келген 
а д а м д а р ғ а  
мақтанышпен көрсетіп 
отырушы еді.

...Нагашым бірде елге келгенде әжеме 
жолығып, «немереңді соңыма ерт, оқуға 
тусірейін»,- деп қамқорлық ілтипатын 
білдірді. Сөйтіп, мен нағаш ымның 
арқасы нда Қ а зМ У -д ің  ф илология 
факультетіне оқуға тустім. Содан бастап 
ол кісі менің жақсы оқуыма, бітіріп 
шығуыма медет, суйеуш і болды. 
Нағашымның жарқын жүзі, ол берген 
тәрбиенің уыз нәрі маған өмірлік рухани 
бастау болды. Бүгінгі адами қалпыма 
сәулетші болған асыл жанның рухына 
тағзым етіп, дұға бағыштап отырамын. 
Иағашымның бойындағы періште пейіл, 
ак, тілектілігі, нұрлы ақылы өмірдің сырын 
пайымдауыма эсер етіп, жүрегіме гүл 
өсірді. Жас шағында Сәкен Сейфуллинді 
көріп, одан дәріс апған нағашым бойында 
сұлулық сыры байқалғандай болатын. 
Әсем киініп, сүлу мүртын таранып, кербез 
басып көш еге ш ы ққанда бүрылып 
қарамайтын жан болмаушы еді. Кейде 
мен нағаш ы мнан жыр пы рағы ны ң 
дүбірін естігендей болатынмын.

Мен Алматыда нағашымның үйіне жиі 
барып тұрдым. Жеңгей ашық-жарқын, 
ақынның жүбайы болуға лайық жан еді. 
Қалекең жыр жазып болғаннан кейін, 
жеңгем екеуімізге тыңдататын.

Мүртын ширатып, кербез басып, 
кірпиязданып жүретін Қалекең бірде 
Грузия еліне барады ғой. Көшеде 
кездескен грузиндер бас изеп, күлімсіреп 
амандасып етсе керек. Сонда Қалекең: 
«е, грузиндердің бәрі менімен туысын 
көргендей амандасты. Тегі, мен Стапинге 
ұқсайтын болармын. Өйткені, сұлу мүртым 
бар ғой» деп әзілдеп келгені есімде.

Ол кісінің «Кек» атты поэмасының 
басты кей іпкер і азамат соғы сы на 
қаты суш ы  баянауы лдық Балтабай 
Баратбаев болатын. Ол Баянауыл, Ертіс 
бойындағы ақ бандалармен соғыста 
ерлікпен қаза болған екен. Оның үлы 
Сапар Баптабаев алпысыншы жылдары 
Баянауылда бір мекеме басшысы болып 
қызмет атқарды. Сол жылдары нағашым 
Баянауылға келіп, біздің үйде қонақта 
болды. Бірер күннен соң, Сапар келді. 
Есікті ашып, иіліп сәлем бере келген 
Сапарға нағашым сес көрсетіп: «тізерле, 
менің алдыма тізерлеп кел»,- деп қапды. 
Сапар дереу тізерлей қалды. Әжем болса: 
«қой, қара ғы м , Қалиж ан , т ізе с ін  
ауыртасың ғой», - деп жатыр. Сапар 
сонда да тізерлеп келіп, нағашыма сәлем 
берді. Сейтсек ол бірнеше күн басқа 
жерде сапарлап жүріп, Қалекеңнің елге 
келгенін естімей қалыпты. Мүны естіген 
нағашым булт астынан жарқырап шыққан 
айдай болып, Сапарды қүшағына апды.

Менің университетте оқып жүрген 
кезім. Ол кезде ақын-жазушылармен

Жетпісінші Жылдары КалиЖан БеһхоЖин облыстыҚ 
«Кызыл ту» (Қазіргі «СарыарҚа самалы») газетінің 
редаһциясында.

Суреттв: (солдан оңға Қарай) редактор Сүбхан 
Шошанов Және аҚын ҚалиЖан БекхоЖин. Түрегеп 
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ке зд е су і жи і
уйымдастырылатын. Араларында 
нағашым, басқа да белгілі ақын- 
жазушыпар бар, университетке келіп, 
өлеңдерін оқып, шығармаларымен
таныстырды. Ертеңіне Қалекең үйінің 
түскі шайларына елбеңдеп мен де 
бардым. Студенттің жағдайы белгілі 
ғой, «кедейдің бір тойғаны - шала 
байығаны» деп жүрген кез, күнара 
барып тамақтанып қайтамын. Нағашым 
да, жеңгем де мені шайға шақырды. 
Мен сол арада:

- Нағашы, кешегі кездесуді қабырға 
газетіне шығарып іліп қойыпты. 
Ф о т о с у р е т т е р ің із  де бар. С із 
Сырбайдың жанында (ақын Сырбай 
Мәуленов. С.М.) отырсыз,-деп қалдым. 
Сол-ақ екен:

- Кімнің жанында?,- деп қайталап, 
қадалып сүрады. Меи: «Сырбайдың 
жанында» деп қайтападым.

- Сен сөйдейсің, басқалар не 
демейді, бар, үйден шық,-деді зілмен. 
Не жазығым барын қайдам, қатты 
састым, орнымнан зорға тұрып, 
сүйретіліп, үйден шықтым. Іле соңымнан 
жеңгей қолын иығыма сапып:

- Бақыт, ренжіме. Сен бар-дағы 
сол сүретп алып кел. Нағашыңа көрсет 
те: «міне, нағашы, сіздің жаныңызда 
Сырбай отыр» деп айт,- деді. Дереу 
жүгіріп, университетке бардым да, 
еш кім ге  көрсетпей қабырғадағы  
газеттен фотосуретті жүлып алып, 
жылдамдатып, үйге келдім. Иағашым 
үлкен залында отыр екен, рүқсат сурап 
кірдім. Сосын:

- Нағашы, міне, Сіздің жаныңызда 
Сырбай және басқапар отыр, - деп 
суретті бердім. Кешірім кейіппен 
маған қарап:

- Бар, шайыңды іш,-деді. Сонда 
мен ө з ім н ің  аң ғал ды ғы м а,

аңғырттығыма қатты күйіндім. Ол 
ке зд е , әр и не , Сырбайлар, 
ке зд е с у ге  б арған  басқа да 
қаламгерлер Қапекеңнің ізін басып 
келе жатқан шәкірттері сынды еді 
ғой. Бір ауыз сөзге де болсын 
мән б ерм еу, сез терең іне  
бойламауды ң қандай қателік 
екенін сонда үғынған едім.

Ж азуш ы лар од ағы ны ң 
б асқар м асы н д а  ақы н -
жазушылардың жаңа туындылары 
талданып, жүртшыпық пікір айтып, 
жақсы баға алғандары баспаға 
үсынылатын. Сондай бір жиналыста 
нағашымның да бір қолжазбасы 
талданып, пікірталас туындап, 
кейбіреулер қызғанышпен әділ 
бағасын бермей, жаңсак, пікір 
көтеріп, дау-дамайға айналыпты. 
Сол кез кейде жікке, жерлестікке 
бөлініп, асылын танымай, жасығын 
м адақтайты н заман болған. 
Асқақтатып жыр жазған ақын 
аға сол топтың сөзінен үйге қатты 
ренжіп, кейіп оралды. Есіктен кіре, 
бөлмесіндегі середе қаз-қатар 
тізіліп түрған кітаптарға жақындап 
барып, аз түрды да, бір жазушының
4-5 кітабын алып, бүрышқа тастай 
салды. Сөйтсек, әлгі жерлес жазушы 
пікір қоспай, тек қатысып қана үнсіз 
отырса керек. Мен ауызғы үйде 
жатушы едім, таң алдында есік 
қағылды. Шықсам, сол таныс 
ж ерлес жазуш ы  нағаш ымды 
сүрады. Кешірім сүрауға келіпті. 
Кейін білсек, ол кісі Қапекеңнің 
жаңа жазбасын оқып-таныспаған 
екен. Сол себептен де ез ойын 
нақтылай айта апмаған.

Қапекеңнің осындай тек өзіне 
ғана тән мінез-қүлықтары бар еді.

Бақыт Төлеуоайүлының эңгімесін естіп отырып, 
і^агіран қаппы м . Бір к,арағанға сонш алықты  мән  
оеретінаеіі де жағдаһ емес. Бірақоп ж ү г ір т іп . астарына 
үңіпе оілсең, ерен Sip ерелік жатыр. Бүл  - көңілімен 
көретін, бүлтсыз к ү н г і апмен тең нәзік жанаы ак^інның 
жүрек назы. Олар - таланттар, сонаап ас^ақгығымен. 
өзін бағалата алаты наы ғы м ен, озгені а е  оағалап, 
парасаттылықтанытуымен Зылапғы аламаарпан 5пік 
т у р . Ерке м інез, еркін  м інез тек  шығармаилылык, 
апамаарына ғана тән ғогі.

Асылаар жалғанға сыпмап, жары қ пүнпені і^пмап- 
ақ, кетті. ж ер -ан а  қуш ағы на алаы. Бірак, олардың 
ж ал ы н аы  ж ы рлары  к,алпы, ж аң ғы р ы п , соған  
рпзамыз!

' ' '4>"<у  '/ '
Жазып алған: 

Сая МОЛПАПЫП,
Баянауыл ауданы.


