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• БАЙЗАКОВ ИСА (1900, Павлодар облысы, Ертіс ауданы Үлгілі ауылы - 1946, Алматы) - ақын, әнші-

композитор. Жастайынан суырып салма акындык, әншілік, домбырашылык өнерімен көзге тускен. Он 

жасынан Ci6ip шахталарында жұмыс істейді 1919-20 жылдары ел ішінде Бағит, Құдайберген деген 

ақындармен айтысып, жеңеді. 1921 жылы Семейге келіп жұмысшы факультетінде оқиды, драма 

үйірмелеріне қатысады. 1922 жылы Орынбордағы Қазақ халык ағарту институтына оқуға туседі. 

Өлеңдері баспасөзде туңғыш рет 1924 жылы жарияланады. 1926-29 жылдары Қазақ драма театрына 

шақырылып Әміре, Қалибек, Құрманбек, Серке, Елубай т.б. актерлермен 6ipгe жаңа театрдың негізін 

қаласады. Театр қойган алғашкы пьесалар - М. Әуезовтың «Еңлік-Кебегі» мен «Бәйбіше-тоқалында» 

ол басты рөлдерде ойнады. «Заулатшы-ай» (1926), «Қалқа» (1927), «Ісмет», «Назқоңыр» (1927) тағы 

басқа 40-тан астам халык эндерінің сөзін жаңа заманға, өміp салтына сәйкес қайта жазады. 

Байзақовтың репертуарындағы халык әндерінің көпшілігі «Қыз Жібек», «Айман-Шолпан», «Ер 

Тарғын» операларына енді. Театрға жиналған жұрттың -тілеген такырыбына іркілместен суырып 

салып, өлең шығарумен «ақын-әртіс» атанған. Байзақов өлеңді жазып та, ауызекі де шығаруға 

машықтанған. Оның эпикалық шығармалары «Құралай сұлу» (1925), «Қойшының ертегісі» (1926), 

«Алтай аясында» (1939), «Акбепе» (1945) поэмаларында адамгершілікті, адал махаббатты жыр етеді. 

1931-40 жылдары Алматы, Карағанды, Семей қалаларында радиода, Жазушылар одағында қызмет 

eтеді. Ұлы Отан соғысы жылдарында Оңтүстік Қазақстан облысында тұрып, ауыл-ауылды аралап 

жалынды өлеңімен, асқақ өнерімен үгітшілік қызмет атқарды. Оның атақты «Желдірмелері» (бес 

желдірме) халық арасына кеңінен тарады. Байзақов шығармалары бірнеше рет жеке кітап болып 

басылды, орыс тілінде де жарияланды (1967). Жазушы Н.Анов «Ән қанаты» романында (1956), осы 

аттас кинофильмде (1962) әнші-ақынның, көркем бейнесін жасады. Еңбек Кызыл Ту орденімен және 

медальдармен марапатталған. 



• Желдірме 

• Гүлденген Қазақстан кең даласы, 

• Кен шөккен өндірісті айналасы, 

• Ақ күміс алтын арай жент секілді 

• Елімнің, міне, қандай тамашасы. 

• Дариядай шалқып жатыр бізде мұнай, 

• Мол байлық мұнай алқа жанарындай, 

• Қарсақпай, Қарағанды, айдын  Балқаш 

• Қайнардай кен береді тыным алмай. 

• Риддер, алтын Алтай  тасын өрген, 

• Сүзбелеп суынан да алтын терген, 

• Қалбаның қойны-қоншын кені басып. 

• Бәрі де қазан шұңқыр оған төнген. 

• Осындай өндірісім  тағы талай, 

• Шаттықпен өскен елім, міне осындай. 

• Нормасын екі-үш есе орындатып, 

• Рапорт Сталинге берді талай. 
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• Дүниеде бар өлең, 

• Мен білетін дәл өлең 

• Екі топқа бөлінед: 

• Бірі байдың мұңымен, 

• Бірі еңбекші жырымен, 

• Екі түрде көрінед. 

• И.Байзақов 
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ИСА БАЙЗАҚОВТЫҢ СУРЕТКЕРЛІК ШЕБЕРЛІП 

 

А.Ф. Зейнулина С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Мақалада қазақ әдебиетінің жыр дүлдүлі Иса Байзақовтың шығармашылығы туралы қарастырылады. 

Әсіресе Иса Байзақовтың «Ақбөпе», «Құралай сұлу», «Кавказ» поэмаларының көркемдік ерекшелігінің 

табиғаты танылады. Ақынның суырып салмалық өнерінің ерекшелігі көрсетіледі. 

В статье рассматривается творчество одного из ярких поэтов казахской литературы - Исы 

Байзакова. Особое внимание уделяется исследованию природы художественного мастерства поэм Исы 

Бапзакова «Акбопе», «Куралай сулу», «Кавказ». Показана меткость поэтческого слова поэта. 

In the article there is examined the creative works of one of the most outstanding poets ofkazakh literature - Isa 

Baizakov 's. Spesial attention is paied to the research of the nature of the artistic perfection of such Isa 

Baizakov's poems like «Akbopye», «Kuralay sulu», «Kavkaz». There is exposed the keenness of his poetic word. 

 

• Иса Байзақов - қолына домбырасы мен қаламын қатар ұстаған дарынды 

импровизатор, жазба әдебиеттің көрнекті қаламгері. Ақынның 

импровизаторлық  өнерін танытқан негізінен желдірмелері болса, жазбагерлік 

шеберлігін танытқан-поэмалары. Домбыра сүйемелімен жыр нөсерін 

тасқындатып, саңлақ жүйріктей самғай жөнелетін Исаның ақындық өнepi екі 

үлкен саладан байқалады. Aқын шығармашылығы бірде ауыз әдебиеті 

үлгілерін сақтаса, негізгі саласы жазба әдебиеттің биік талаптарынан 

танылады. Осыған байланысты Исаның қыры мен сыры, мол ақындық арнасы 

да қос өрімденіп келеді. 
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№1 2001 

Еуразия гуманитарлық институтының 
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• Айтқазин Қ.Т. 

• Иса Байзақов творчествасының әлеуметтік-философиялық аспектілері 

• Қазақтардың қай кезеңдеп болсын, тар жол, тайғақ кешудің бастан өткеріп жүрген уакыт 

па, әлде ішер ас, киер киімге жарымай, жок, әлде, қазақ халкының басқадай  қилы-қилы 

тағдыры ма, бабаларымыздың қандай максат-мұраттары от ауызды, орақ, тілді акын-

жыраулардың, ойшылдардың кейінгі ұрпактарға қалдырған мұраларынан білуге болады. 

• Тарихи сабақтастық принцип біздің мақтан тұтып жүрген импровизатор-ақын Иса 

Байзақов шығармаларында анық байқалады. Жанынан шығару, суырып салып айту, оны 

халықтың табан астында жаттап алып, санасында сақтау, - міне, бұл дегеніңіз қазақ 

халқының әдебиетке, өнерге, мәдениетке деген ынтазарлығын, сүйіспеншілігін көрсетеді. 

Бұл қазына-байлық кешегі өткен ұрпақтың тарихы ғaнa емес, сонымен бірге бүгініміз үшін 

де, болашақ .  

• Иса Байзақовтың өмipi мен творчестволық іс-әрекеті Ұлы Қазан революциясымен, Кеңес 

өкіметімен тікелей байланысты. Ол өзінің көркем шығармаларында өз халқына берілген 

адал ұлдары мен қыздары, социализм мен коммунизм мұраттары, идеялары үшін өмірін 

арнаған адамдарды көрсете білді. Қарапайым адамның еңбеккердің мұраты, оның мүддесі 

мен қажеттілігі деп санайды Байзақов. Мінеки, социализмнің мұраты, мақсаты дегеніміз 

осы. Социалистік революциядан кейін адамның бостандығына, оның өз мүмкіндігін 

барынша көрсетуге, қазақ халқын дамыған елдер мен халықтардың деңгейіне көтеруге  

жағдайлар жасалғаны сондықтан. 

• . 
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