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О Сухбат

"Мендеп акындык енердщ
бастауы - анамнын элдиГ'

К- Элкембаева

Айтыскер акын, Казацстан 
Республикасы "Мэдениет 

саласыныц узд1п" Элкембаева
ku n a n a u  V a n u o rw u iu  Ю 7С

алдындагы парызымньщ 6ip белшепн 
faHa етеген шыгармын. Анамнын 
айткан акылын, есиегп еленЫ санама 
cinipin ecriM. Жалпы мендеп акындык 
енердщ бастауы - анамнын алдымен 
келд1 деуге болады.

екен1 байкалады. Кей61р1н1н сахнага де
ген курмеп аз.
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ОКольщызга неше жасынызда 
•  домбыра алып, айтыска шыга 

бастадьщыз?
- Мен домбыраны терт жасымнан бас- 

тал уйренд1м. Кедес уюмеп тусында 
каз1ргщей домбыра да кершгеннщ 
колында бола бермейдк Сондыктан 
алдымен гармонь тартып уйренд1м. 
Одан кейЫ iineiai аспап кой дел ата- 
анам балалайка алып бердг Осы- 
лай аспаптарды б1рт1ндеп уйренд1м.

Ал сез енер1не алгаш рет 
6eciHiiji сыныпта кадам 
бастым. Устазымыз "ана" 
такырыбында шыгарма 
жазып келу туралы тап- 
сырма берд1. Мен 
шыгарманы еленмен 
жазып шыктым. КейЫ 

де сол ypflicTi кайталап 
журфм. Мендеп акындык 

енерд1 байкаган казак Tini 
мен едебиеп пежнщ MyraniMi 

Бикен апай рухани шараларга 
катыстырып журдг Ал домбы

раны Мэйеш ага уйреттг Осыпай 
мектеп кабыргасынан айтыска кадам 

бастым. Айтыс сахнасындагы устазым 
Абаш Какенов. Айтыска барарда 
анам сол Абаш агама аманаттап epTin 
ж1берепн. Ол кезде "сен былай айт" 
дел ешюм аузына саз салып бермейдг 
Абаш агам сахнага шыгарда "корыкпа, 
кара кыз" дейпн. Сол ce3i маган улкен 
демеу едг Осыпай тулымшагым 
желб1реп Абаш агаммен epin журт 
акын болып кетлм.

)скеменд1к жас акындардьщ 
• Ke6 i Республикага таныла алмай 

жур. Колдау жоктыктан ба, элде, 
ездершщ жалкаулыгынан ба?

- Таяктын ею ушы да бар. В>з баягыда 
айтыска барганда жалгыз баратын- 
быз. Ызде ani де сол урдю. Ал баска 
облыстыц акындары топ-тобымен 
журедг Bip акынньщ касында б1рнеше 
аткосшысы бар. Bipi кшмЫ кетерт, 
6ipi KeniniH кетер1п рухани колдау 
керсепп журедг Колдау дегенд1 ау
зына сез салып беру дел ойламау ке- 
рек. Бул жерде мЫдегп турде еюм epin 
журан деген сез емес. Дем 6epin, де- 
мел ж1берелн акындар тобымен журсе, 
жарасымды да болады. ©згелер сиякты 
сэн-салтанатымен журсе артык болмас. 
Б1зде кай жагынан да колдау аз. Жас 
акындардьщ республикалык денгейге 
шыга алмауына себеп кеп. Б1р1ншщен, 
осындай колдау жок. Еюншщен, 
барлыгыньщ басын косатын б1зде ру
хани орталык жок. Акындардьщ ба
сын косып, айтыска ж1бер1п отыра- 
тын орталык курылса дел ойлаймын. 
Ол орталык айтыска баратын акынньщ 
жол каражатын кетерсе, керек болса 
сэнд1 KniMiH де тауып беру керек. Одан 
тыс орталыктьщ айтыска баратын 
акынды кызмепнен босатып алатындай 
мумюндю болса. Акындар танылу yiuiH 
алдымен осындай жагдай жасау керек.

- Ие, интернетке солай дел салыпты 
айтысты. Алгашкы ма, емес пе оны 
накты бтмейм1н. BipaK екеу1м!здщ 
айтысканымыз рас. Ол 1998 жылгы ай
тыс болатын. Мен 6ipiHmi айналымда 
Аманжол ©лтаевпен айтыстым. Ал фи- 
налда шыгыстын кос кызы айтыстык. 
Кыз бен жют айтысы болса, калжын 
болар ед|. Кыз бен кыздьщ айтысуы 
киындау екен. Айнур менен сел басым 
TycTi. BipaK менщ де жеиуге мумюндюм 
бар едг Тапкырлык жетюпедг

OBipa3 уакыт айтыстан кол узт  
Г кетущ1зге не есер erri?
- Айтыстан 6ipa3 уакыт кол y3in 

калуыма кызмелм есер erri. Кайта-кайта 
жумыстан суранып кете алмайсьщ де- 
гендей. Мысалы, сол кезде Айнур, Ора- 
залы сиякты акындар кызмет ютемейпн 
ед|. Колдары бос болды. Сондыктан 
шакырган кейб1р айтыстарга бара ал
май жYpдiм. BipaK сол кезде аздап болса 
да колдау бар едг Медениет саласында 
кызмет icrrereH Анар Кусайынова ай
тыс туралы келген хаттарды 6ipfleH 
акындарга жолдап отыратын. Ал ол idci 
медениет сапасынан кеткеннен кейЫ 
айтыс жайлы акпараттардан хабар- 
сыз калдык. Ka3ip б!зде айтыс туралы 
акпарат аз айтылады. Кейде айтыс елп 
кеткеннен кейЫ кeйбip адамдар "ай
тыс еткен бе?" дел сурап жатады. Б1здщ 
медениет саласы кейде жумысты ЖYйeлi 
аткармайтын сиякты.

O C i3  еткен жылы "Актангер" деген 
Г жобаны колга алганьщызды ай- 

тып едщ!з?
- Ие, ол улкен жоба болатын. Айтыс 

етюзу, дыбыс жазу орталыгын ашу тагы 
да баска дуниелер жазылган болатын. 
BipaK сез ж у з ^ е  гана капып отыр. Bis
барлыгын жазып облыстык Мапениет

О О рал каласында еткен ”Ал- 
Г тын домбыра" айтысына 6а- 

рып кайттьщыз. Ол жактьщ 
уйымдастырудагы кандай утымды 
тусын кердщ'З?

Биылгы "Алтын домбыра" 
айтысыньщ 6ip ерекшелю epi кызыгы 
"тимбилдинг" болды. Ол жерде бурын
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Айтыскер акын, Казакстан 
Республикасы "Мэдениет 

саласынын уздвгГ Элкембаева 
Куралай Калиятцызы 1975 
жылы Тарбагатай ауданында 
дуниеге келген. С. Аманжолов 
атындары Шырыс Казакстан 
мемлекетпк университетжщ 
"Музыка" жэне "Казак Tini мен 
эдебиетГ мамандыктарын 
бтрген.

0"Мэдениет саласыньщ уздю" де- 
Г ген атак алыпсыз. Кутты болсын! 

Кандай енбегщ1здщ аркасында бул 
атакка кол жетмздщ1з?

- Иэ, бул мэдениет саласына сНрген 
енбепм ушж 6epinfli деуге болады. 
©йткеш мэдениет саласында 20 жыл- 
дан астам уакыт кызмет erriM. Ай- 
тыс енерше де 6ipa3 ецбек cinipfliK, 
оны да ескерген болу керек. Жалпы 
бул атакка меж айтыс акындары мен 
жыршы-термештердщ халыкаралык 
одагы усынды. Енбепм1зд1 елеп, 
ескергендерше рахмет!

ОС1здеп акындык енер кайдан бас- 
•  тау алады?
- Балалык бал гумырым Тарбагатай 

тауыньщ бауырында erri. Тарбагатай 
ауданынын Жана ауыл деген жершде, 
карапайым отбасында дуниеге келд1м. 
MeHin eMipfleri де, енердеп де устазым - 
анам Кулпаш Обдтдакызы. Анам 
жазба акын болатын. Отбасында, 
ошак касында журт те ойына келген 
жыр жолдарын дэптерше турпп, жа- 
зып журелн. Менщ колымда анамнын 
уш-терт дэптер1 болды. Олардын 
imiHfle елендерк есиет сездер1 
жазылган едг 0ткен жылы ол KiciHin 
"Айналайын, ул-кызым!" деген атпен 
ютабын шыгардым. Сейлп, анамньщ 
алдындагы, анамдагы акындык енердщ

кара кыз" дейлн. Сол c©3i маган улкен 
демеу едг Осылай тулымшагым 
желб1реп Абаш агаммен epin журт 
акын болып KerriM.

О У л ке н  сахнага кай кезден бастап 
•  шыра бастадыныз?
- Улкен сахнага алгаш 1992 жылы 

Дэулетбай бабамыздын тойында 
шыктым. Ол кезде 11-сынып окитын 
ед1м. Сол жылдары батырларга 
ас беру, еске алу сиякты тойлар 
кеп болды. Сондай-ак, Самарда 
Абаш агамыздын шыгармашылык 
кепи erri. Сонда 6ip тамаша ай
тыс жасадык. Содан, 1993 жылы 
С. Аманжолов атындагы 1ЩМУ-дын 
музыка факультелне окуга туслм. 
Сол кезде Анар К,усайынова мен Жа- 
нат Оскербеккызы багыт-багдар бердг 
Абай атамыздын 150 жылдык тойын
да айтысып, epeni енер корсетом. 
Токсаныншы жылдардын басында 
б1збен катарлас шыккан 6ip буын айтыс 
акындары болды. Барлыгы да аккенш 
анкылдаган айтыскерлер. Ол кезде ай
тыс та табигилыгынан айырылмаган 
efli. Сол орта мен) тэрбиеледг

OKa3ipri айтыс табигилыгын 
Г жогалтып алды дейаз гой. Жал

пы Ka3ipri жас акындардан кандай 
кемшш1к xepeci3?

- K,a3ipri акындар талантты. Олардын 
енерлер1не таласым жок- Ырак, 6ipniK 
жок сиякты. Kasipri жастар жулде уш1н кеп 
жупрелндей кер1недг Сырттай бакылап 
отырамын. Олар айтыска дейт 6ip- 
6ipiHeH алшактап, саяк журедг TiriTi, 6ip- 
6ipiHeH кашкактайды екен. Онын iLuiHfleri 
рухани байлыгын 6ipey урлап алатын- 
дай болып турады. Ыздщ кез1м!здеп 
айтыстын "болганынан боладысы кызык" 
едг К,онак уйде тан атканша эн айтылып, 
энпме ербит!н. Ерте^нде карсылас бо
лып айтыса берелн едж. Î a3ipri жастарга 
сол 6ip дархандык пейт желспейлн 
T9pi3fli. Содан аздап жалкаулык бар
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O C i3  еткен жылы "Актацгер” деген 
Гжобаны колга алганьщызды ай- 

тып едщ1з?
- Иэ, ол улкен жоба болатын. Айтыс 

етюзу, дыбыс жазу орталыгын ашу тагы 
да баска дуниелер жазылган болатын. 
Ырак сез жузЫде гана калып отыр. Bi3 
барлыгын жазып облыстык Мэдениет 
баскармасына етюзгенб1з. Облыс эюм! де 
жобаны колдау туралы KeniciMiH берген 
efli. Алайда акша мэселеане келгенде 
жобамыздыц жолы кестген сиякты. 
Кейде жогары жацтан "жоспардагы 
шарапарыц не болып жатыр" дел 
сурайды. Акша жок болса аукымды жо- 
баларды кайлп icKe асырмакпыз? Со- 
нымен "Актангер" деген жобамыздьщ 
басы бар да, аягы жок болатын сиякты. 
Алдагы уакытта жобамыз колдау тауып 
жатса 6ipa3 жумыс аткармак ниеттем1з.

ОАлгашкы кыз бен кыздьщ ай- 
Г тысын Айнур Турсынбаева 

екеулерщ1з жасадьщыздар ма?

фото К- Элкембаеваньщ 
жеке мурагатынан

ОО рал каласында еткен "Ал- 
Гтын домбыра" айтысына ба- 

рып кайттьщыз. Ол жактьщ 
уйымдастырудагы кандай утымды 
тусын керд1фз?

Биылгы "Алтын домбыра” 
айтысыньщ 6ip ерекшелИ api кызыгы 
"тимбилдинг" болды. Ол жерде бурын 
сахнада журген ага буын акындарынын 
басы косылып, арка-жарка энпме 
айтты. Жас акындармен niKip алмасты. 
Айтыстьщ жана ережеан жасау туралы 
усыныстар, nixipnep айтылды. Айтыс 
жаиа ереже бойынша erri. Бурынгыдай 
жогары упай алган акын емес, жуп 
акынньщ женгеы финалга шыкты.

ОЖ аца ереженщ журтка жакпаган 
■ тусы болды ма?
- Эр нэрсенщ артыгы да, тыртыгы 

да болады гой. Бул ереже кейб1р 
мыкты акындардыц аягына тусау 
салды. ^азылар алкасы ереже бой
ынша e«i акынньщ 6ipiH 6 ipiHuui ай- 
налымда ушыруга мэжбур болды. 
Журттын ыкыласына беленген Жан- 
дарбек Булгаков жаца ереженщ 
Курбаны болып кегп. Сол сиякты 
Талгат Мыки да ушып Kerri. Bip 
кызыгы Бауыржан Шимердинов де
ген акын 6ipiHiui айналымда ете 
жаксы айтысты. Ал eкiншi айналымда 
шаппа-шапка келгенде шабандык 
танытты. Жана ереже осылай 
колданыла 6epeTiH болса, нагыз та- 
ланттар гана топтан озбак.

О К ай  акынньщ сез жебесй нысанага 
•  дел Tnin жатты?
- Мен бул айтыста Мухтар Ниязовка 

риза болдым. Мухтар кебЫен басым 
болган сиякты. Дарынымен де, ары- 
нымен де, талантымен де топтан озып 
журген акын гой. Цылыштай кылпылдап 
тур. Ал Рустем бауырымыз сол баягы 
байсалдылыкпен, байыппен когамдагы 
барлык такырыпты козгады.

|Cy6eni сухбатынызга рахмет!
■

Сухбаттасцан 
Кызырбек Дургмбайупы


