
Сөздің шыны керек, оның аты өзіне сай, тұп-
тура дəл еді. ЖАҚСЫЛЫҚ туғанда, Періште 
келіп қасына тұрғандай. Рас, жүрген жері шын 

жақсылық, ылғи жарқырап тұратын. Қолы 
ашық, жүрегі кең, ерекше еркек мінезді болды. 
Өйткені сол заманда, Семейдің зоотехника-
малдəрігерлік институтында (СЗВИ), бір курс 
төмен оқыдым. Студент кезімізде Жақаңмен бір 
спортзалда, бір тренерде, бір кілемде 
шұғылданып едік. Алғашқы ұстазымыз – 
ЛЮВИНХАЙ Владимир Александрович, əкесі 
қытай аралас болғанымен ұлты орыс деп 
жазылатын. Жақсылықты – САША!, деп, 
еркелететін. Біздің спортзалға гимнаст 
школьниктер келіп, бөлек шұғылданатын, сол 
кішкентай ұлдар раздевалкадан Сашканың 
ботинкасын киіп кеткен көрінеді. Соған 
ренішін білдіріп, қазақша иянаттап жүргенде, 
тренер мынау келмей қояды деп қорықты ма, 
магизинге апарып, зимний ботинка əперген. 
Еркін күрестің ережесімен Жақаң 48 кг 
бойынша Семей қаласының чемпионы еді. Ол 
1-ші разрядтық нормативті 4 айда орындап 
шығыпты. Мені, осы топқа 52 кг салмақта 
қабылдағанда, Айтан Қайсаев (57), Ақан 
Қайрылбеков (62), Құрман Садыков (68), Төкен 
Камалиддинов (74), Сары Маймеров (74), 
Заманбек Нурпейісов (82), Виктор Герхарт (90), 
деген балуандар қаланың жеңімпаздары 
болатын. Ал тренеріміз өте көркем, өзі 
психолог, өзі əке ретінде жəрдемшіл еді, 
сырттай оны – «Льюик» деп, бəріміз айтқанын 
заң ретінде қабылдап өстік. Апталық, əр тəулік 
ішіндегі режимді міндеттегенде, Жақаңды 
маған ағалыққа бекітіп қойды. Шіркін жастық 
шақ, қандай едің, енді соның бəрін көз 
алдымнан өткізіп, еңіреп отырмын.

Т а м ы з д ы ң  б і р і н ш і  ж е к с е н б і с і  –  
Теміржолшылар күні! Біз үшін үлкен мейрам. 
Биылғы пандемияға байланысты, тек телефон 
арқылы құттықтадық. Солай 2-ші тамыз күні, 
адамзат баласы естімес хабар жетті. Ол əйгілі, 
1980 жылғы Мəскеуде өткен ХХІІ Олимпиада 
жеңімпазы – ҮШКЕМПІРОВ ЖАҚСЫЛЫҚ 
ƏМІРƏЛІҰЛЫ өмірден «озды» деген суық 
хабар...

Іштеріндегі сарауыз балапандай болып 
жүрген маған, осы Жақаң мен Айтан ағалық 
қамқор жасап жүрді. Қалалық біріншіліктен 
жүлделі орын алып, Каз ССР жастар 
арасындағы біріншілікке қатыстық. Бұл 1970 
жылдың қаңтары, жүрдек пойызға екінші рет 
отыруым. Жасыл вагон, бағымызға қарай 
плацкартка билет болмай, тренер купе орынға 
билет алды. Ішіне кіргенде мен аузымды ашып 
қалыппын, тренер Жақаңды, мені, Айтанды өзі 
қасына алды. Содан ертеңінде Жоңғар 
Алатауының ішімен өтіп, мына темір жолдың 
құдіретін Владимир Александрович бізге 
тəтпіштеп айтып берді. Бір станцияға келгенде 
ол: «Здесь была историческая стыковка, из 
Ту р к и с т а н а  л и н и ю  в о з г л а в и л  са м  
М.ТЫНЫШБАЕВ, а из Сибири линию 
возглавил Ж.ОМАРОВ. Именно, таким 
великим казахам, люди живут в благе терерь, 
а эту железную дорогу они называли – 
ТУРКСИБ!», -деп маған қарады. Мен шала-
шарпы бірдеме ұқтым. Льюик шығып кеткенде 
Жақаң маған қарап: Стыковка деген немене?, -
деді. Сол кезде ашық есіктен біреу кеп; 
Пирожок с тыкыва, тағы бірдеме деп айтып тұр. 
Əйел өтіп кеткесін Айтан ойланып, стыковка 
деген – пирожок с тыкыва жеген ғой деп, өзі 
аударма жасап жіберді. Сөйтсек, Айтан кезінде 
Қытай жерінде туған бала екен, ал Жақаң 
фосфорлы Жаңатастың қазағы. Осы үшеуміздің 
ішінде мен ғана орысшы бірдеме сөйлей 
алатын. Содан тренер кіріп келе, біз пирожок 
алды деп ойлаған болу керек: «Вы спортсмены, 
вам нельзя что попало кушать. Вот почему 

«мухачи», возле себе я вас держу, те старшие 
знают это», -деп ақыл айтты. Кейінгі 
өмірімізді соның дегенімен бекім ұстадық.

Əйтеуір тықылға үйреніп қалыппыз, бір 
мезгілде пойыздың алды да, арты да көріне 
ирелеңдеп,  кішкене ауылды айналып 
жүргендей болдық. Оны да тренер тəтпіштеп 
айтып берді. Содан соң жазық даладан өттік, 
темір құрылысты көпірден өтіп, бұзылып 
қалған станцияға тоқтады пойыз. Шатырсыз, 
терезе орны үңірейген үйлер, Ұлы Отан 
соғысының киносындай. Түскен, не мінген 
адам болған жоқ, бірақ тұрмыз. Содан тренер 
өзі, бұл станция Или, келешекте осы жерде 
Капшағай ГЭС-і, мынау үлкен суқоймасы боп 
толады!, -деді. Əлі есімде, 1970 жыл, қаңтардың 
3-ші жұлдызы болатын. Біздің купеге үш 
д е ж у р н ы й  с и я қ т ы л а р  к і р і п  к е л і п ,  
паспортымызды тексеріп, кім екенімізді 
тізіміне жазып алды. Сөйтсек, сол жылы 
Бүкілодақтық халық санағын жүргізіп жатыр 
екен. Міне тағдыр қалай, əуелі Үшкемпиров 
Жақсылық, оның астына менің, Садуов 
Назымбек деген фамилиям жазылды. Бұндай 
тарихи кезеңдер менде көп.

Міне ең қызығы, өмірімнің ең алғашқы 
кереметінің бірі. Алматы-І вокзалына келіп 
тоқтадық. Ол кезде ескі корпус, бірақ соның 
қасында құрылысқа керек дүниені төгіп жатыр. 
Ал перронға тренер үшеумізді түсірмеді, 
купеде отырдық. Содан бір əйел кіріп келе; 
Апорт, апорт алыңыз?, дегенін естідік, сол 
бұрқыраған апорттың иісінен есіміз ауып 
кетіпті. Мен аңқаумын, 1 рубль бермекші 
болғам, Жақсылық осы оңтүстіктің тумасы ғой, 

қазақша «ояқ-бұяқ» дедіме, əйтеуір 50 копееке 
бір сетка алма сатып алды. Сонда əлгі əйел 
Жақаңа қарап: «Жұдырықтай боп мынаның 
бəлекетін-ай!», -деп шығып кетті. Сол алманың 
сыртын сүртпей жеп жібердік, тренер келіп 
қарқылдап күлді де, сразу не надо, через час по 
одной яблоке, өзі де бір шелек алма алғанын 
айтты. Пойыз қозғалып жүре бəріміз терезеге 
келіп тұрдық. Алатауды бірінші көргенім осы, 
бағыма қарай күндіз. Не деген биік, не деген 
алып тау, не деген керемет?! Осы сезім мəңгі 
ми-санама бекігені рас. Шын, Алматының бір 
институтына түспегеніме өкіндім, тіпті АЗВИ-
на. Қара-көк тас пен шырша ортасында, қары 
мен мұзы үп-үшкір, ала бұлтпен араласып, көк 
аспанды тіреп тұрғандай болып көрінді маған. 
Қазір ойласам, осы жол сапар, сол жарысқа 
келуім, Лювинхай жəне Жақсылықпен жанаса 
жүргенім, күні бүгінге дейін өмірімнің негізін 
қалағанын ұқтым. Сөз жоқ, Жақаңның əлеми 
тұлға екенін білесіздер, оны айтармыз, менің 
əңгімем оның досқа адалдығын, тазалық пен ақ 
жүректігін ашсам деймін. Рас, жаратылысы да 
ерекше, Алатау мен Қаратаудың жəй тасынан 
емес, гранит пен мəрмəрінəн десек болар. Бала 
кезімнен көргеннің бірімін, білсем де айтатын 
білімім жетпеді жəне оның жөні де түспей 
қойды. Ия сол купенің үстінде, одеяланы 
жамылып, білдірпей алманы өкіртіп жатсақ, 
тренер екеумізге: «Əу ұсақтар, қарындарың 
қампия іштерің шығып тұр, келгесін 15 
айналым, штраф!», -деді. Содан мен Жақаңнан 
сұрадам, штраф деген немене деп. Ол жылы 
киініп ап, стадионды айналып жүгіреміз, сол 
штраф. Е, е мен штраф ақша төлейміз екен деп 
ойладым дегенде, Льюик күліп жіберді де, 
команданы пойыздың ресторанына апарып 
тамақ ішкізді. Екеумізде тамақ сиятын орын 
жоқ, бізге зорлап гуляшты жегізді, қуаттау 
үшін. Кеш батып, түн ішінде Жамбыл (Тараз) 

Не керек бұл менің алғашқы сыртқа 
шыққаным. Сондағы қыс кезі, Жамбыл (Тараз) 
қаласының тұрған жері, көркем табиғаты, 
халқының саудагерлігі де үлкен əсер еткені рас. 
Тіп-тік теректер, сондай қыс мезгілінде соған 
қонып отырған қарға мен ұзақ құстар осында 
қалғанын білдім. Ал қала көшесі арасынан су 
ағып жатыр, Талас өзені қатпапты да. Біз польто 
киіп барғамыз, оны шешіп тастап пиджакпен 
жүрдік. Қайтар жолда Алматыдан түнде өттік, 
менің өкінішім Алатауды қайтадан көре 
алмағаным болды.

Тренер риза болып: «Саша ты у себе дома 
победил, тебя зачислили в состав сборной 
комонде молодежи Казахстана, скоро сборы, 
съезди к родителям!», -деп жанына Құрбан 
Садыковты қосып, Жамбыл (Тараз) қаласынан 
Жаңатасқа пойызбен екеуін жіберді. Құрбан 
команданың капитаны, Лепсінің жігіті, денесі 
де үлкен жəне 4-ші курс студенті еді.

Семейге келе бір өзгерістегі, аса демеуші 
күшпен жаттықтыруға кірісіп кеттік. Владимир 
Александрович жатақханада тұратын 
балуандарды түн ішінде келіп тексеріп жүрді. 
Жоғарғы курстағы балуандар қыздарға 
кетпесін деп. Жақсылық екеумізде ондай болу 

қайда əлі. Тек əшейін кіре салды, бар екенімізге 
көзі жетіп, во сне боритесь?, -деп сұрады. Мен 
оған дом в ауле снится, мамины кеспе хочу, -
дедім. Ал Жақсылықтың комнатасындағы 
балалар оған, ол əр түн сайын крəуеттен күресе 
домалап түседі депті. Сонда, риза болып 
Льюик: Саш, ты локтем не падай, осторожно 
десе, мен білмеймін дейді екен. Əйтуір 
дайындалған мерзім күнге де жеттік. СЗВИ 
спортзалына Қазақстан ССР-і бойынша 
ауылшаруашылық институттарынан жəне 
барлық Орта Азия ауылшарауа ЖОО-нан 
командалар келді. Тек ғана І жəне ІІ орын алған 
топ Бүкілодақтық жарысқа жолдама алады. Екі 
жерде боз кілем, ол кезде квадратын болатын, 
қазіргідей круглый емес. Бастаушымыз 
Жақсылық, ол 48 кг бойынша бірінші шықты 
да, қарсыласын кілемнің ішкі бұрышына итеріп 
апарды да, бұрыштан бұрышқа өткен сияқты 
боп, «Нырок» əдісімен қолтығына кіре көтеріп 
ап, кілемге жауырынымен ананы таза түсірді. 

қаласына келіп жеттік. Бізді тосып тұрған 
а вт о бу с қ а  о т ы р ғ ы з ы п ,  го с т и н и ц а ғ а  
жайғастырды. Ертеңінде ауыр салмақтылар 
қосымша тамақ ішіп əлек, орта салмақтылар өз 
қалыпында, біз үшеуміз жылы киініп жүгіруге 
кірістік. Келесі күні аталған додаға түстік, 
жарыс өте қиын болды, келгендердің бəрі өз 
облысының жеңімаздары ғой. Кем дегенде 
жүлдегерлер. Үшінші күнгі жарыстың 
финалына бізден тек Жақаң ғана өтті. Міне, 

Жақсылық Үшкемпиров осылай – ЧЕМПИОН!, 
-деген атақ алды.

Біздің жанкүйерлер Жақсылықты аспанға 
лақтырып жатқан, дəп осы сəтте екінші кілемге 
мені шақырды, Льюик жанталаса Саш ты 
молодец!, дей сала маған жүгірді. Менің бағыма 
Ташкенттің өзбек студенті шықты. Өзімше 
тыртыңдап барымды жасап жүрмін, бірінші 
перерывпен шетке шықтық. Заманбек 
орамалмен мені желпіп тұр, тренер маған 
былай: «Қайтадан диірмен əдісіне кір де, сəл 
бөгеліп қолын босатпа, ол екінші қолымен 
сенің артыңнан аудармақшы болғанда, сол 
қолыңмен ішінен орап алып арқаңа аударыл. 
Но, қолдарыңды жіберме!», -деп ескертті. 
Еңкейіп келе соны жасадым, өзбекті таза жеңіп 
шыққанда, барлық жанкүйерлер көтеріп əкетті 
де, аспанға атып жатыр. Жерге түскесін 
бейтаныс үлкен кісі; өзбектен жеңілсең, 
артыңнан теуіп осыннан қуып шығушы едім, 
деді де Владимир Александрович, поздравляю!, 
-деп қолын берді. Сөйтсем ол Алматының 
тренері екен. Осындай додаға тұңғыш түсіп, 
Жақсылық пен Айтан – Чемпион болды. Мен 
жүлделі ІІІ орын алдым, біздің тяждағы екі 
жігіт ІІ орын, орта салмақтағы үш жігіт ІІІ орын 
алып, команда бойынша АЗВИ – І орын, СЗВИ – 
ІІ орын алдық. Нəтиже нормативі бойынша 
маған 1-ші разряд тағайындалды, өзім 
шитікпін, денем жұқа тіпті, ал сол значёк – 
балуан дегенді білдіріп тұратын. Жақсылықта 
ондай бар, ол тағып алып экзамен тапсыруға 
кетті. Содан мен де, экзамен тапсыру үшін 
костюміме тағып алдым.

Еркін күрес бойынша бұндай жетістік, ІІ 
орын алу, СЗВИ-да тұңғыш болыпты. Енді 
Всесюзный турнир среди вузов МСХ СССР по 
вольной борьбе, ол Ингушетияның астанасы 
О р д ж а н а к и д з е  қ а л а с ы н д а  ө т е д і .  
Дайындығымыз күшті, топ ішіндегіден 
физикасы нашар мен ғана, тренер өзі норма мен 
жоспар жасап баптап жүр. Ал Саша тебе надо в 
захвате боротся деп, оған «Бычёк» əдісін 
жетілдіре шыңдауда. Бұл: «Қарсыластың оң 
қолын оң қолымен білегінің астынан үстіне 
қарата ұстау, сол қолымен оның тоқпан 
жілігінен шап беріп тартып қала,  
қолтықтықтың астына кіре, бүйіріне 
итеріп жібере еңкейтіп түсіру не жығу. 
Еңкейтіп түсіргенде жығылмаса қолтық 
астынан, сағат тіліне қарсы айналып, сол 
қ о л ы н ы ң  а л а қ а н ы н  б о с а т ы п  а л а ,  
қарсыластың белінен қапсыру керек, ал оң 
қолын осы толық орындалмай босатпай 
ұстауға тиіс». Тек төреші бір ұпай 
тағайындаған соң, «накат» жасауға кірісетін. 
Бұл Жақаңның жеке дара, индивидуальный, 
комплектік, үш этаптан тұратын əдісі. Осы 
əдіспен Олимпиада финалында алғашқы екі 
ұпай алды. Лювинхай жарыстағы кілем үстінде 
əр шəкіртінің ыңғайын байқап, оның икеміне 
байланысты өз əдісін шыңдайтын. Мысалы 
мені «без захвата» күресуге үйретіп жүрді. Сол 
кезде аптаның 6 күнінде тренировка жасаймыз, 
бұрын күн ара болатын. Сейсенбі мен бейсенбі 
күні волейболшылар жаттығады, олардың 
теңбіл добы біздің кілемге ұшып келеді. Оны 
біз өздеріне лақтырып жібереміз, ал олар 
коверды баспауға тиіс. Семейдегі ең биік 
спортзал СЗВИ-да, тренері Микряков деген 
адам. Мыналар қаланың сборная командасы, 
содан бір ұзын орыс жігіті, алақаны күректей, 
доп алу үшін таптайтап ковердан жүре берді, 
оған екі-үш рет ескертті де. Сол Жақсылықтың 
қолын басып кетті ме, ескерткенде кешірім 
сұрамай, «пошол ты на три буквы» деді 
тренерге.  Льюик жетіп келгенде,  ол 
алақанымен беттен салып қап, ұшырып 
түсірмекші екен, жалт ете оны «качерга» 

əдісімен алып соқты да, «растяшка» жасай 
салды. Анау бұратылған бойда солай қалды, 
Льюик волейболшыларға келіп; кто ещё 
заходить на ковер, ждет это!, -деді. Осы бейне 
көз алдымда əлі тұр, сонда Владимир 
Александрович топ қасқырдың ортасына 
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