




"Көркемөнер халықтікі. Еңбек-
шілердің қалың бұқарасы арасына 
ол мейлінше терең тамыр жаюға тиіс. 
Көркемөнер осы бұқараға түсінікті 
және сүйікті болуға тиіс, ол осы бұ-
қараның ой сезімін және жігерін 
біріктіріп, оларды алға ұмтылдыруы 
керек" 

(В. И. ЛЕНИН) 

АЛҒЫ СӨЗ 

Бұл кітапшада Ұлы Октябрь социалистік революция-
сынан кейін Коммунистік партияның аталық қамқорлы-
ғы арқасында қайта туған қазақ халқының түрі ұлттық, 
мазмұны социалистік көркемөнерінің гүлдене өсуімен 
байланысты, осы салада елеулі еңбек сіңіріп келе жатқан 
бір топ көркемөнер шеберлерінің творчестволық өсу жо-
лы баяндалады. 

Мұндай шағын кітапшада республикамыздағы көр-
кемөнер шеберлерін түгел қамти жазу мүмкін емес 
екендігін айта кетуге тиіспіз. 

Алайда, осы кітапшада сөз болатын өнер иелерінің 
тәрбиеленіп өскен мәдениет ордалары туралы алдымен 
қысқаша шолып өтуді дұрыс көрдік. Мұнда, әрине, ең 
алдымен ауызға драма театры түседі. Өйткені бұл театр 
совет өкіметі тұсында туған қазақ көркемөнерінің ең 
тұңғышы, ең үлкен қара шаңырағы болып саналады. 

Ұлы орыс халқының театрлық өнерінен үлкен әсер 
алып, әуелде, 1925 жылы Қазақстанның бұрынғы аста-
насы Қызылорда қаласында ұйымдасқан осы театрға 
республикамыздың әр жеріндегі өнерпаз халық талант-
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тары жиналды, олардың ішінде басқалардан бұрын теа-
трдың ірге тасын өз қолдарымен қаласқан көркемөнер 
қайраткерлері Қалыбек Қуанышбаев, Әміре Қашаубаев, 
Иса Байзақов, Серке Қожамқұлов, Елубай Өмірзақов, 
Қали Байжанов, Құрманбек Жандарбеков және бүкіл 
дүние жүзінің чемпионы —Қажымұқан Мұңайтпасов бар 
еді. 

Міне, осы аталған таланттар тобының қатысуымен 
1926 жылы 13 январьда жас театрдың тұңғыш рет сах-
на шымылдығы ашылды. Бұл күні театр коллективінің 
шама-шарқына қарап, сол тұста жарыққа шыққан дра-
матург Мұхтар Әуезовтің «Еңлік — Кебек» пьесасының 
1-актісі ғана қойылды да, соңынан концерт берілді. Пье-
са толық қойылмаса да, театр ойынын тұңғыш көруші-
лерге халық таланттарының өнерпаздық қабілеттіліктері 
өте ұнады. Әсіресе, постановкадан соңғы берілген кон-
церттегі атақты әнші Әміре Қашаубаевтың асқақтата 
шырқаған әсем әндері мен Иса Байзақовтың жел маяша 
желдірте жөнелетін жалынды желдірмелері, сондай-ақ 
сан алуан күлдіргі сықақ сөздердің авторы — Қалыбек 
Қуанышбаевтың белгілі «Қыз ұзату» дейтін әңгімесі тың-
даушыларды мейлінше сүйсіндірді. 

Сөйтіп, басында он-он бес адамнан ғана ұйымдасып, 
әзірге көркемөнершілер дәрежесінде ғана жұмыс істей 
бастаған жас коллектив жылдан-жылға өсіп, жаңа кадр-
лармен толыға бастады. 

Осыдан төрт жыл өткеннен кейін театр коллективі 
Қазақстанның жаңа астанасы Алматыға көшіп келді. 
Бұл қарсаңда Күләш Байсейітова, Қанабек Байсейітов, 
Шара Жиенқұлова, Манарбек Ержанов, Жүсіпбек Еле-
беков, Рабиға Есімжанова, Сәбира Майқанова, Шәкен 
Айманов, Жағда Өгізбаев, Камал Қармысов, Сейфулла 
Телғараев, Ғаббас Қалиев, Шәріп Мәденов, Хасен Ба-
йырманов сияқты жас өнерпаздар тобы біртіндеп келіп, 
қосыла берді. 
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Жылдан-жылға мәдениеті артып, көркемөнер істеріне 
ерекше көңіл бөле бастаған астана жұртшылығының 
талаптарына сай қазақ көркемөнерінің сан алуан сала-
ларын қатарға қосу жұмысы қолға алына бастады. Осы-
дан келіп ең алдымен 1933 жылы республикалық музыка 
студиясы ұйымдастырылды. 

Жаңадан ұйымдасқан бұл жас студияға бұрыннан 
музыкаға бейім, әншілік қабілеті бар Темірболат Арғым-
баев, Абдолла Айтбақин, Әнуарбек Үмбетбаев, Жамал 
Омарова, Нұғыман Әбішев сияқты талапты жастар тобы 
келді. Оларға қоса бұрыннан істеп келе жатқан драма 
театры кадрларынан Күләш Байсейітова, Құрманбек 
Жандарбеков, Қанабек Байсейітов, Жүсіпбек Елебеков 
сияқты дарынды ән шеберлері музыка студиясына ауыс-
тырылды. Міне, осыдан бір жыл өткеннен кейін бұл сту-
дия Қазақтың мемлекеттік музыка театры атанды. 

Сөйтіп, бұл коллектив Жұмат Шанин мен Құрманбек 
Жандарбековтың басқаруында Мұхтар Әуезовтың «Ай-
ман—Шолпан» атты музыкалы пьесасын дайындауға 
кірісті. Бұл пьесаның музыкасын қазақтың халық музы-
касынан құрастырып, композитор И. В. Коцик жазды. 

Дайындық жұмысы әбден пісіп жетілді-ау деген кез-
де 1934 жылы осы «Айман—Шолпан» пьесасымен қазақ 
музыка театрының тұңғыш шымылдығы ашылды. Мұнда-
ғы ең басты рольдерді Күләш Байсейітова, Қанабек 
Байсейітов, Жүсіпбек Елебеков, Құрманбек Жандарбе-
ков, Елубай Өмірзақов ойдағыдай жақсы орындап 
шықты. 

Ең алғашқы адымы сәтті болып, сыннан сүрінбей өт-
кен театр коллективі енді Бейімбет Майлиннің музыка-
лы «Шұға» пьесасын дайындап, оны да сол 1934 жылдың 
июнь айында қойып үлгерді. Бұл пьесаның да музыка-
сын жазған И. В. Коцик болатын. 

Аз жылдың ішінде-ақ сапалы істерінің нәтижесін 
көрсете білген қазақ көркемөнерінің тұңғыштары Қалы-
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бек Қуанышбаевқа, Құрманбек Жандарбековке, Күләш 
Байсейітоваға және Қанабек Байсейітовке сол жылы 
республиканың еңбек сіңірген артисі деген құрметті атақ 
берілді. 

Ілгеріде айтылған «Шұға» пьесасының премьерасы 
сол қарсаңда Алматыда болған Қазақстанның халық 
музыкасы өнерпаздарының республикалық 1 слетінің 
ашылуына арналып қойылды. 

Бұл тұңғыш шақырылған 1 слет қазақ көркемөнерінің 
өркендеп өсе беруіне едәуір септігін тигізді. Өйткені рес-
публикамыздың әр түпкірінен слетке келген көптеген 
өнерпаздардың ең таңдаулылары сұрыпталып алынып, 
театрларға, музыка техникуміне қалдырылды. Олардың 
ішінде Ғарифолла Құрманғалиев, Әли Құрманов, Жа-
ңыл Қартабаева сияқты әншілер, Қали Жантілеуов, 
Лұқпан Мұхитов, Уәһап Қабиғожин, Науша Бөкейханов 
Жаппас Қаламбаев, Дәулет Мықтыбаев, Сқақ Уәли-
ев сияқты сыбызғышы, қобызшы, домбырашылар бар 
еді. 

Мұның өзі біріншіден, жаңа ұйымдасқан театрды 
кадрлармен толықтыруға, екіншіден, қазақтың халық 
музыка аспаптар оркестрінің ұйымдасуына үлкен мүм-
кіндік тудырды. 

Алғашқы ұйымдасқан кезінде қазақ пьесаларын ға-
на қойып, біраз шыңдалып, буыны бекігеннен кейін мем-
лекеттік драма театрының коллективі Гогольдің қазақ 
тіліне аударылған «Үйлену», Пушікиннің «Каменный 
гость», Погодиннің «Менің досым», Треновтың «Любовь 
Яровая» пьесаларын да қоя бастады. Бұл кездерде көр-
кемөнер шеберлері қатарына Әбікен Хасенов, Рахия 
Қойшыбаева, Қалыкен Әділшинов, Абдрахман Әсім-
жанов, Атайбек Жолымбетов, Айша Абдуллина сияқты 
бірсыпыра жаңа кадрлар да келіп қосылған еді. 

Творчестволық өнер жарысында қатар өсіп келе 
жатқан екі коллективтің бірі — музыка театрының қой-
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ған 3-музыкалы пьесасы Ғабит Мүсіреповтың «Қыз Жі-
бек» пьесасы болды. Мұнық музыкасын қазақтың халық 
музыкасы негізінде жазған композитор Евгений Бруси-
ловский. Бұл Брусиловскийдің Ленинград консервато-
риясын бітіріп, Алматыға келгеннен кейінгі қазақ опе-
раларын жазудағы ең бірінші тырнақ алдысы бола-
тын. 

Кейіннен операға айналған Ғабиттың осы «Қыз Жі-
бек» пьесасы 1934 жылы 7 ноябрьде Ұлы Октябрь мере-
кесі күні астана жұртшылығына алғаш рет көрсетілді. 
Мұнда Қыз Жібектің ролін Күләш, Төлегеннің ролін Қа-
набек, Шегенің ролін Манарбөк, Бекежанның ролін Құр-
манбек орындады. 

Театр коллективінің бұл «Қыз Жібектен» кейінгі 
койған төртінші спектаклі — Бейімбет Майлиннің 
«Жалбыр» атты музыкалы пьесасы. Қазақтың халық 
музыкасы негізінде бұл пьесаның музыкасын компози-
тор Евгений Брусиловский жазған болатын. Мұнда 
басты рольдерді орындаушылар: Жалбыр — Құрман-
бек, Хадиша — Күләш, Елемес — Манарбек тағы тағы-
лар болды. 

Ілгеріде аталған осы «Айман — Шолпан», «Шұға», 
«Қыз Жібек» және «Жалбыр» спектакльдері театр кол-
лективінің творчестволық өсу жолындағы ең алғашқы 
бастамасы болып саналады. 

Сөйтіп, алдымен музыка студиясы, соңынан музыка 
театры атанғанына екі жыл ғана болған қазақтың жас 
көркемөнерінің коллективі өздерінің аз жыл ішіндегі 
творчестволық табыстарын көрсету үшін 1936 жылы 
май айында Отанымыздың ұлы астанасы Москваға бар-
ды. Бұл қарсаңда театрға тағы да көптеген жаңа кадр-
лар келді. 

17 май күні Үлкен театр сахнасында қазақ көркем-
өнері мен әдебиетінің онкүндігі ең бірінші рет Ғабит 
Мүсіреповтың «Қыз Жібегімен» ашылды. 
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Бұл тұңғыш көрсетілген спектакль театрға келген 
астана жұртшылығына түгел ұнады. Әсіресе, мүнда 

«Қыз Жібек» роліндегі Күләштің, Төлеген роліндегі 
Қанабектің, Бекежан роліндегі Құрманбектің, Шеге 
роліндегі Манарбектің, Базарбай роліндегі Қалыбектің 
рольді орындау шеберліктері ерекше көзге түсті. 

«Қыз Жібектен» кейін қазақ театрының коллективі 
Бейімбет Майлиннің музыкалы «Жалбыр» пьесасын 
кероетті. Мүнда да Қүрманбек Жандарбеков Жалбыр-
дың, Күләш Байсейітова Хадишаның, Манарбек Ержа-
нов Елеместің, Елубай Өмірзаков Қайрақбайдың, Шәкен 
Айманов Алашордашының, Қапан Бадыров уезд на-
чальнигінің рольдерін өте жаксы орындап шықты. 

23 майкүнгі берілген ең соңғы қорытынды концертте 
қазақ халқының жүз жасаған үлы ақыны Жамбыл өзі-
нің жалынды жырымен Москва халқына Советтік Қа-
зақстанның жолдаған туысқандық сәлемін айтып берді; 
қазақ көркеменерінің көрнекті қайраткерлерінің бірі — 
Ахмет Жұбановтың басқаруындағы жаңадан ұйымдас-
қан халық музыка аспаптар оркестрі қазақтың бірнеше 
көңілді күйлерін сәнді сазымен орындап, тыңдаушылар-
ды тамаша сүйсіндірді. 

Сейтіп, қазақтың жаңа өсіп келе жатқан көркем-
өнерінің аз уақыт ішінде қол жеткен творчестволық та-
быстарын Москва халқы аса жоғары бағалады. Осы он 
күндікте өздерінің өте шебер орындаушылығымен ерек-
ше кезге түскен бірсыпыра көркемөнер қайраткерлері 
ордендармен, медальдармен наградталды. Олардың 
ішінде: Қалыбек Қуанышбаев, Күләш Байсейітова, 
Құрманбек Жандарбеков, Серке Қожамқүлов, Елубай 
Өмірзақов, Манарбек Ержанов, Қанабек Байсейітов бар 
еді. 

Бұл барған сапарлары сәтті болып, сыннан сүрінбей 
өтіп, үлкен қуанышпен қайтқан театр коллективі енді 
өздерінің кунделікті жүмыстарына барынша белсене 
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кірісіп, творчестволық өнерлерін күннен-күнге шыңдай 
түсті. 

Міне, осыдан бір жыл өткеннен кейін композитор 
Евгений Брусиловский жазған қазақтың «Ер Тарғын» 
атты тұңғыш операсы жарыққа шықты. Бұл опера театр 
сахнасында ең бірінші рет қойылғаннан кейін 1937 
жылы бұрынғы музыка театры қазақтың мемлекеттік 
опера театры болып аталуы жөнінде Үкіметтің арнаулы 
қаулысы болды. 

Осыған байланысты театрға жаңа артистер алу жа-
ғы мықтап қолға алынды. Соның нәтижесінде Мүслім, 
Ришат Абдуллиндер, Серғали Әбжанов, Мұрат Толы-
баев, Нұрмағамбет Әбішев, Рақымбай Қарымбаев, Би-
дахмет Сарманов сияқты бірсыпыра жас артистер қата-
ры молая бастады. Олар осы театрмен бірге өсіп, бірге 
жасасып келе жатқан бұрынғы аты әйгілі артистерден 
соңғы көркемөнеріміздің орта буынды жаңа туындыла-
ры еді. Қазақтың операсы «Ер Тарғыннан» кейінгі театр 
репертуарына біртіндеп қосыла бастаған компози-
торлар Надировтың «Терең көл», Великановтың «Тұтқын 
қыз», Зильбердің «Бекет», Брусиловскийдің «Алтын ас-
тық», «Гвардия алға» операларының барлығы да ілгері-
де аталған жаңа кадрлардың қатысуларымен қойылып 
отырды. 

Советтік Қазақстанның көркемөнері жыл сайын гүл-
дене өсіп, көрнекті табыстарға жетумен қатар ондағы 
кадрлардың орындаушылық өнер шөберлігі де күннен-
күнге төселе түсті. Басында көркемөнершілер үйірмеле-
рі дәрежесінде ұйымдасқан қазақ театры енді көптеген 
профессионал орындаушылармен толықты. 

Халқымыздың күнделікті өскелең талабына сай ар-
наулы музыка мектептерінде, консерваторияда оқып, жо-
ғары дәрежелі білім алған Ермек Серкебаев, Роза Жа-
манова, Кәукен Кенжетаев, Байғали Досымжанов, Ша-
бал Бейсекова, Бекен Жылыспаев, Бибігүл Төлегенова, 
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Айсұлу Байқадамова сияқты нағыз музыка шеберле-
рі туды. Бұлар — соңғы жылдар ішінде өнер шыңына өр-
леп қанат қаққан көркемөнеріміздің өрен жас түлек-
тері. 

Міне, осындай жас талаптылардың аралас катысуы-
мен театрдың соңғы жылдар ішінде дайындаған Ахмет 
Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Абай» операсы, Евге-
ний Брусиловский мен Мұқан Төлебаевтың «Амангелді» 
операсы, Төлебаевтың «Біржан-Сара» операсы, Бруси-
ловскийдің «Дударай» операсы, Құддыс Қожамьяровтың 
«Назгум» опералары қойылды. 

Қазақ операсы қатарға қосылып, кемеліне келген 
кезде орыс, Батыс Европа классиктерінің және басқа 
туысқан республикалар композиторларының операларын 
қоюды да толық меңгере білді. Олардың ішінде Чайков-
скийдің «Евгений Онегин» операсы, Рубенштейннің 
«Демон» операсы, Пуччинидің «Чио-Чио-Сан» операсы, 
Бизенің «Кармен» операсы тағы осындай бірсыпыра опе-
ралар бар. 

Тағы бір мақтаныш етерлік іс — опера театры мен 
мемлекеттік филармония коллективіне кейіннен келіп 
қосылған жас таланттар тобының шетелдерге барып, өз-
дерінің өскелең өнерлерін өте орынды көрсетіп, асқан 
абыройға ие болды. Демек, бұлар 1948 жылы Будапеште, 
1950 жылы Берлинде, 1953 жылы Бухаресте, 1955 жылы 
Варшавада, 1957 жылы Москвада болған бүкіл дүние-
жүзілік жастардың өнер жарысында үнемі алдыңғы қа-
тардан орын алып отырды. 

Міне, осындай ұлы дүбір жарыста озып шығып, ел 
мақтанышы болған жас орындаушылардың ішінде Роза 
Бағланова, Байғали Досымжанов, Бәтима Балғаева, Ер-
мек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова сияқты тамаша жас 
таланттар кәзіргі кезде көркемөнеріміздің көрнекті кадр-
лары қатарына қосылып отыр. 

Сөйтіп, Ұлы Октябрь социалистік революциясынан 
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бұрын басы бірікпей, жеке домбырада ғана орындалып, 
от басы, ошақ қасынан ұзай алмаған қазақ күйлері тек 
совет өкіметі тұсында ғана үні көкке өрлеп, өрісі кеңіді. 
Оның даңқы бір ғана совет елінде емес, бүкіл жер жүзіне 
жайылды. Міне, осы айтылғандардың барлығы да қазақ 
көркемөнерінің творчестволық өсу жолындағы аса жоға-
ры көрсеткіштерінің бірі болып саналады. 

Республикамыздың Жамбыл атындағы мемлекеттік 
филармониясында істейтін Жамал Омарова, Шара Жиен-
құлова, Жүсіпбек Елебеков, Манарбек Ержанов, Қали 
Жантілеуов, Жаппас Қаламбаев, Роза Бағланова, Нұ-
ғыман Әбішев, Гүлнәрфис Баязитова, Бәтима Балғае-
ва сияқты көркемөнер шеберлері өздерінің орындаушы-
лық өнерлерімен кейінгі жастарға үлкен үлгі болып ке-
леді. 

Қазақ көркемөнерінің жан-жақты өсуінің тағы бір ай-
ғағы — астанамыз Алматыда кейіннен ұйымдасқан қазақ 
киностудиясы, жасөспірімдер театры және мемлекеттік 
ән-би ансамблі, хор капелласы, симфония оркестрі, Абай 
атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет 
театрының хоры мен оркестрі сияқты орындаушылар кол-
лективі бар. Бұл коллективтерді басқаратын Ғазиз Ду-
ғашев, Нұрғиса Тлендиев, Шамғон Қажығалиев, Галина 
Виноградова, Фуат Мансуров, Евгений Манаев, Тұрғұт 
Османов, Василий Лисица сияқты музыка мамандары — 
дирижерлер қатары жыл сайын өсіп келеді. 

Қазақ көркемөнерінің және осы салада жұмыс істеп, 
өніп-өсжен көптеген өнерлі кадрлардың отыз үш жыл 
ішіндегі творчестволық тамаша табыстары таразыға тар-
тылғандай тағы бір үлкен сыннан өтті. Ол, 1958 жылы де-
кабрь айында қазақ әдебиеті мен көркемөнерінің Мос-
квада болған онкүндігі еді. Бұрынғы 1936 жылы болған 
онкүндікке қарағанда соңғы жиырма екі жылдың ішінде 
көркемөнеріміздің үлкен өзгеріп, өскендігі Москва жұрт-
шылығына бірден-ақ байқалғандай болды. 
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Бұрынғы онкүндікте «Қыз Жібек», «Жалбыр» музы-
калы пьесалары ғана көрсетілген болса, бұл жолы ірі 
формалы опералық шығармалардан: Мұқан Төлебаев-
тың «Біржан-Сара» және Ахмет Жұбанов пен Латиф 
Хамидидің «Абай» операсы қойылды. Сонымен қатар 
ұлы қытай халқы мен Совет Одағы халықтарының досты-
ғы жөнінде жазылған Нұрғиса Тлендиев пен Степанов-
тың «Достық жолымен» деген жаңа балеті көрсетілді. 
Бұл — біздің көркемөнер саласындағы ең сонғы жанр-
лардың бірі. Міне, осы спектакльдердің бәрі де көруші-
лер мен тыңдаушыларды тамаша сүйсіндірді. 

Осы онкүндіктің ең соңғы қорытынды концертінде 
Ришат, Мүсілім Абдуллиндердің, Жамал Омарованың, 
Ғарифолла Құрманғалиевтің, Роза Бағланованың, Би-
бігүл Төлегенованың, Ермек Серкебаевтың, Роза Жама-
нованың, Құрманғазы атындағы халық музыка аспаптар 
оркестрінің, хор капелласының, мемлекеттік ән-би ансам-
блінің орындауындағы қазақтың ән, күйлері, әсіресе, 
Мұқан Төлебаевтың «Коммунизм шұғыласы» атты кан-
татасы аса жоғары баға алды. 

Міне, бұл онкүндіктің тамаша өрлеу үстінде өте жақ-
сы өтуі нәтижесінде қазақ көркемөнерінің қарт қайрат-
керлері — Қалыбек Қуанышбаев, дарынды композитор 
Мұқан Төлебаев, сахна шебері және кинофильмдер ре-
жиссері Шәкен Айманов, талантты жас актерлер: Ермек 
Серкебаев, В. Б. Харламова және Роза Жаманова Совет 
Одағының Халық артисі деген ең құрметті атақ алды. 
Қазақстанның көркемөнер саласында сан жылдар бойы 
сагталы еңбек сіңіріп келе жатқан көптеген талант иелері 
ордендармен, медальдармен наградталды, олардың ішін-
де Серке Қожамқұлов, Елубай Өмірзақов, Құрманбек 
Жандарбеков, Қанабек Байсейітов, Жүсіпбек Елебеков, 
Жамал Омарова, Шара Жиенқұлова, Роза Бағланова, 
Хадиша Бөкеева, Евгений Диордиев, Евгений Брусилов-
ский, Құддыс Қожамьяров, Лидия Чернышева сияқты ал-

12 



дыңғы қатардағы көркемөнер қайраткерлері ең жоғарғы 
награда — Ленин орденін алды. Сондай-ақ осындай көр-
некті көркемөнер кадрларының тәрбиеленіп өскен үлкен 
мәдениет ордасы — қазақтың Абай атындағы мемлекет-
тік академиялық опера және балет театрына да Ленин 
ордені берілді. 

Енді, кітапшамыздың бас жағында айтылғандай, оқу-
шыларымызды көркемөнердің бір топ шеберлерімен же-
келеп таныстырайық. 



ҚАЛЫБЕК ҚУАНЫШБАЕВ 

Өз қалпынан өзгеріп, өзге адамның мүсінін жасау 
немесе жақсының жағымды, жаманның жиренішті 

мінезқұлқын бұлжытпай көрсете білу неткен кейіпкер-
лік қасиет десеңізші. 

Қоңыр күз. Елдің алды жаңа ғана қыстауға қона 
бастаған кез. Кәзіргі Қарағанды облысы, Қу ауданы, 
бұрынғы Сартау болысы, 6-ауылдағы «Шормақай» дейтін 
жерде тұратын Ауғамбай аулына күн бата берген кезде 
оншақты салт аттылар сау ете түсті. 

— Уа, бұлар кім болады екен? деген ауыл адамдары-
ның сұрауларына, бұлар сайлау өткізу үшін ауданнан 
келген уәкілдер көрінеді деп жауап берді, қонақтардың 
атын байлап, соларға араласып жүрген бір жігіт. 

— Ал, уәкілдің қасындағылары ше? 
— Олар: әнші — Ғаббас, кәдімгі пері Қалыбек, қал-

ғандарын өзім де біле қоймадым,— деді ол. 
Қонақтар жайланып біраз отырғаннан кейін шай да 
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дайын болды. Бірақ, үйдегі қонақтардың бірі Қалыбек 
жоқ. 

Апырау ол қайда? Әлде ауыл қыдырып кетті ме 
екен? — деген оймен қатарлас отырған үйлерді қарасты-
рып жүргенімізде, әскерше киінген, бурыл сақалды, орта 
жастағы бір адам үйдің алдына ат ойнатып жетіп келді. 

Келгеннен-ақ ол ақыра сөйлеп, ауыл адамдарының ап-
шысын қуырып барады. Сондағы айтатын сөзі: сендер 
Қышқаш дейтін қашқынды тығып отырсыңдар, соны тез 
шығарып беріңдер, әйтпесе біріңді қалдырмай ауданға 
жаяу айдап кетемін, Екінің бірі, екінің бірі, қалаған-
дарыңды алыңдар,— деп зірк-зірк етеді. 

Бөгде адамның зілді еөзінен зәресі ұшып, жандарын 
қоярға жер таппай, қорыққандар ауыл сыртындағы 
«Шормақай» бұйратына қарай бет ала, біртіндеп қашып 
та жатыр. 

Бұрын көрмеген ауыл адамдары түгіл өзімен бірге 
келген жолдастары да тани алмай сәлем беріп, амандаса 
бастаған кезде ғана Қалыбек шыдай алмай күліп жібе-
ріп, аттан секіріп түседі. 

Сөйтсек ол қонақтарға сойылып жатқан сұр серкенің 
терісінен сыдырып алған бұшпақтың қылын қайшымен 
қырқып, кәдімгідей сақал, мұрт жасап алыпты да, түсін 
бояп, сөзін бұзып, әлде бір әскери адамның қалпына түсе 
қойыпты. 

Оның ойда жоқта осындай образ жасауы осы күнге 
дейін менің ойымда қалыпты,— дейді өзінің бір заманда-
сы Қалыбектің актерлік жәйін әңгіме еткенде. 

Міне, бұл Қалыбектің жасынан бойына біте қайнаған 
нағыз актерлік қасиет еді. 

Ол кезде театрдың өзі түгіл, атын да естіп көрмеген 
бұл талант иесінің ауыл ішінде жүріп түрлі образдар 
жасау ісімен шұғылдануы, әрине, жәй бір кездейсоқ жағ-
дай ғана емес, дарынды ой толқынынан туған тамаша 
тапқырлық демекпіз. 
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Ал, енді, Қалыбектің өмірбаяны мен творчестволық 
өсу жолына тоқталалық. 

Қалыбек Қуанышбаев 1893 жылы 26 апрельде, кәзір-
гі Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Сартау село-
лық советіне қарайтын «1-Май» колхозындағы «Қара 
қопа» дейтін жерде, кедей шаруаның семьясында туды. 

Әке тәрбиесінде болған жас кезінде ауыл ішіндегі 
дүмше молдалардан оқып, арапша хат таниды. Бірақ, 
кейіннен оны пайдасыз деп тауып, оқуды тастап кетеді 
де, өзінің жасынан сүйетін ойын-сауық, той-думан жағы-
на көбірөк көңіл бөледі. Сөйтіп ол аздап та болса өлең, 
тақпақ және күлдіргі сөздер айтып, ауыл адамдарының 
көзіне түсе бастайды. 

Қалыбек 1916 жылы, 23 жасында қазақ жастарын 
қара жұмысқа алу туралы патша жарлығы шыққан қар 
саңда жұмысқа барып, қайтқаннан кейін өз тұсынан кә-
сіп іздеп, жан сақтау қамына кіріседі. Сол мақсатпен 
ол Омбы қаласындағы тері заводына барып орналаса-
ды. Онда төрт айдай істегеннен кейін сол қалада ат ай-
дау жұмысына ауысады. Сонымен, аяулы жас өмірінің 
бір бөлегін түрлі жұмыстар істеумен өжізген Қалыбек 
енді өзінің жасынан көксеген өнеріне бет бұрады. 

Қалыбек Қуанышбаев сол кездегі даңқты Қоянды 
жәрмеңкесінде әнші Қали, ойыншы Зәрубай, күлдіргі 
Омар сияқты сыйлас серіктерімен бірге жүріп, ойын-сау-
ықтың туын тіккендей болады. Көпшілік бас қосқан жи-
ын-топтарда түрлі өнерлерін көрсетіп, халықтың сый-кұр-
метіне бөленеді. Олар сол Қоянды жәрмеңкесінде балуан 
Қажымұқан, керекулік әнші Майрамен танысып, талай 
сауық кештерін бірге өткізеді. 

Ол кезде қазақтың театры, филармониясы, киносы 
сияқты ойын-сауық орындары бола қоймағандығы, әри-
не, бәрімізге де мәлім. Сондықтан жаңағы айтылған көр-
кемсөз өнерпаздарының көрсеткен ойындарының өзі де 
халықты соншалық қызықтыратын. 
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Міне, осы жәйді анықтай түсу үшін көз көрген мына-
дай бір жәйтті айта кетуге тура келеді. 

Июнь, июль айларының ми қайнатқан ыстық күнде-
рінде болатын сол Қоянды жәрменкесінде қымыз сауда-
сы да өте қыза түсуші еді. Онда Ақмола, Көкшетау, 
Баянауыл, Қарқаралы, Семей сияқты жерлерде жапсар-
лас отыратын елдерден әдейі қымыз сатуға келгендер өз 
алдына қатар- қатар киіз үйлер тігіп алатын да, күндіз-
түні тынбай қымыз сататын. 

Үнемі сонымен кәсіп ететін жырынды сатушылар кы-
мыэдары өтімді болу үшін әлгі Қалыбек бастаған бір 
топ өнерпаздарды үйлеріне таласа шақыратын, өйткені 
олардың көрсеткен ойындарын, асқақтата шырқап сал-
ған әсем әндерін тыңдауға жиналған жұрт күніне әлде-
неше саба қымыз ішіп кететін-ді. 

Жасынан-ақ жарқын мінезді, әзілқой Қалыбек өзінің 
дос-жарандарының арасында күлдіргі сөз шебері болу-
мен бірге, сол кездегі бай-манап, мырзасымақтардың сан 
алуан сұрқиялық мінез-құлықтарын сықақ етіп, қатты 
сынайды. Оның бұл сырын сырттан білетін кейбір бай-
шігештер мінімді айтып, бетіме басар-ау дегендей қор-
қып, Қалыбекті көрсе анадайдан қашып жүретін. 

Бір жылы тағы да сол Қоянды жәрменкесіне бұрын-
нан бір дуан елге аты әйгілі Ақайдың Хасені келіпті 
деген хабармен сол түскен үйге өзі бастас өңшең қасқа 
мен жайсандар жинала қалыпты. 

Міне, осы топтың үстіне Қалыбектер де кіріп келеді. 
Біраздан кейін-ақ ол ежелгі әдет бойынша отырғандар-
ды өткір тілмен сықақ ете бастайды. Осы кезде, жаңада 
ғана саудамен байыған Орынбасар Матақов орнынан 
ұша тұра келеді де, алақанын екі рет соғып, он сауса-
ғын нұсқайды. Бұл оның кейін он сомдықтан екі черво-
нец беремін, мені сынай көрме деп, жалынған ишараты 
екен. 

Міне, Қалыбектің осы сияқты күлдіргі әңгімелері ай-
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та берсе таусылмайды. Ал, енді келелі мәселелерге ке-
лелік. 

Жылдар өтті. Қалыбектің өнерпаздық даңқы ауыл-
дан ауданға, ауданнан облысқа, одан асып республика-
мыздың астанасына да келіп жетті. 

Бір күні, сол кездегі көркемөнер істерін басқаратын 
орынның арнаулы шақыртуымен Қалыбек Қызылорда-
дағы жаңадан ғана ұйымдасқан қазақ театрының ак-
терлік қызметіне келіп орналасты. Бұл 1925 жылдың аяқ 
кезі болатын. 

Қалыбек Қызылордаға барысымен республикамыз-
дың әр түкпірінен театрға түсу үшін жиналған өңшең 
талант иелерімен танысты. Олардың ішінде Әміре Қа-
шаубаев, Иса Байзақов, Елубай Өмірзақов, Серке Қо-
жамқүлов, Құрманбек Жандарбеков сияқты көркемөнер 
саңлақтары бар еді. Қалыбек солармен қол ұстаса жұ-
мыс істей бастады. 

Сөйтіп біраз дайындықтан кейін 1926 жылы 13 ян-
варь күні жаңадан ұйымдасқан жас театрдың тұңғыш 
рет сахна шымылдығы ашылды. 

Алғашқы күні Мұхтар Әуезовтың «Еңлік — Кебек» 
пьесасының 1-актісі қойылып, соңынан концерт бөлімі 
берілді. Қонцерт кезінде Қалыбек өзінің «Қыз ұзату» 
дейтін күлдіргі әңгімесін айтып, тыңдаушыларды тама-
ша сүйсіндірді. Әсіресе бір өзі үш-төрт дауыспен сөйлеп, 
түрлі образдар жасауы оның дарынды актерлік қабілеті 
молдығын әбден толық танытқандай болды. 

Астана жұртшылығының алдындағы ең алғашқы сах-
налық өнері өте сәтті болып шыққаннан кейін-ақ Қалы-
бек енді түрлі пьесалардағы жауапты рольдерді орын-
дауға кірісті. Театр сахнасында тұңғыш рет қойылған 
драматург Мұхтар Әуезовтың «Еңлік — Кебек» пьеса-
сындағы Кебектің, Қараменде бидің және Көбейдің 
рольдерін ойдағыдай жақсы орындау шеберлігін жақсы 
меңгере білді. 
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Қалыбек Қуанышбаев отыз жылдан астам театр 
сахнасында жүз алпыс түрлі рольдер атқарып, асқан ак-
терлік шеберлігін шын мәнісінде көрсетіп келеді. Оның 
ішінде: Мұхтар Әуезовтың «Түнгі сарыныидағы» халық 
көтерілісінің басшысы Данекенің, Шахмет Хұсайыновтың 
«Алдар көое» пьесасындағы Шораяқтың, Әуезов пен 
Әбішевтің «Намыс гвардиясындағы» генерал Панфилов-
тың, Ғабит Мүсіреповтың «Ақан сері — Ақтоқты» пьеса-
сындағы мылқау балуанның рольдерін орындаудағы 
кейіпкерлік шеберлігін атап айтуға болады. 

Әсіресе, тілсіз мылқаудың ролін үнсіз ойнап, оның 
ішкі ой дүниесі мен көздеген мақсатын, іс әрекетін жә-
не сыртқы көрініс образдарын жасаудағы тамаша ше-
берлігі көрушілерді еріксіз тандандырады емес пе? 

Қалыбек тек қазақ пьесасында ғана емес, сонымен 
қатар орыс және Батыс Европа классиктерінің бірсыпы-
ра пьесасындағы түрлі үлкен рольдерді де ойдағыдай 
жақсы орындап келеді. Мысалы, Погодиннің «Ақсүйек-
тер» пьесасындағы лагерь бастығының, Гогольдің «Реви-
зорындағы» дуанбасының рольдерін ойнаудағы асқан 
актерлік шеберлігін мейлінше мақтанарлық өнер деуіміз 
керек. 

Қалыбектің өзгелерден озық актерлік қасиеттері то-
лып жатыр, оның өмір шындығын өз қалпында дұрыс бе-
ре алатындығы, қай халықтың болса да өзіне тән салт-
санасына сай образдар жасай білетіндігі, өзінің бойына 
біткен дарынды өнерімен әрбір рольдің өзіне лайықты 
дауыс кұбылысын өте орынды пайдаланатындығы, бір-
ыңғай, халыққа сүйікті кейіпкерлердің ғана емес, соны-
мен қатар жексұрындар образдарын да шебер жасай 
алатындығы және сахнада сөйлеу әдісіне өте жетіктігі 
жан сүйсіндіреді. 

Қалыбек Қуанышбаев осындай актерлік өнерімен 
жазушылық талантын да қоса көрсетіп келеді. Ең ал-
ғашқы адымын ертеде ауылда жүрген кезінде күлдіргі 
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сықақ өлеңдер жазудан бастаған ол, соңынан сахналық 
пьесалар жазу ісімен де шұғылданады. 

Бұдан бұрынырақ жазған бірнеше шағын пьесалары-
нан басқа драматург Шахмет Хұсайыновпен бірлесіп 
жазған «Шаншарлар» атты пьесасы 1948 жылы жарық-
қа шығып, театр сахналарында қойыла бастады. 

Қалыбектің сан алуан күлдіргі әңгімелері мен өлең-
дері газет-журнал беттерінде және түрлі жинақтарда 
жыл сайын жарияланып жүр, олардан басқа өзінің жеке 
кітапшалары да басылып шықты. 

Қалыбөк Қуанышбаев өзінің орындаушылық және 
жазушылық өнерінің үстіне ол тәрбиеші, көпшілік қо-
ғам қайраткері. Ол театр коллективіндегі көптеген жас 
актерлердің кемшіліктерін түзетумен қатар өз білгенін 
үнемі үйретіп, оларға көп жылдар бойы ұстаздық етіп 
келеді. 

Қалыбек 1947 жылдан 1958 жылға дейін, он екі жыл-
дай, СССР Жоғарғы Советінің депутаты болды. 

Ұлы Октябрь социалистік революциясының жеңісі 
нәтижесінде қайта туған қазақ халқының түрі ұлттық, 
мазмұны социалистік көркемөнерін өркендету жолында 
отыз жылдан астам актерлік қызметін атқарудағы сіңір-
ген ерекше еңбектерін партия мен үкімет өте жоғары ба-
ғалап, Қалыбекке 1934 жылы республиканың еңбек сіңір-
ген артисі, 1936 жылы Қазақ ССР-нің Халық артисі де-
ген құрметті атақтар берді. Сонымен қабат 1936 жылы 
Құрмет белгісі орденімен, Қазақстанның жиырма бес 
жылдығында Еңбек Қызыл ту орденімен және Мемле-
кеттік драма театрының жиырма бес жылдығында 
Ленин орденімен наградталды. Сондай-ақ «Абай» 
спектаклінде Құнанбайдың образын өте жақсы жасаған-
дығы үшін 1951 жылы Қалыбекке Сталиндік сыйлықтың 
лауреаты атағы берілді. 

Жақында Қалыбектің шат өміріне сай, әрі қызықты 
әрі қуанышты тағы бір тамаша жаңалық болды. Ол — 
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қазақ әдебиеті мен көркемөнерінің Москвада болған 
онкүндігіне байланысты Совет Одағының Халық артисі 
деген ең құрметті, ең жоғары атаққа иеленді. 

Жасы алпыстың алтауына жетіп, кемеліне келіп 
отырған кезінде кездескен бұл абыройлы атақ халқы-
мыздың ардагері Қалекеңнің атына қандай лайықты, 
кандай жарасымды мәртебе десеңізші. 

Міне, осының бәрі оның ұзақ жылдар қажымай-тал-
май істеген адал қызметінің қымбатты жемісі. 

Ал, ендігі айтарымыз еліміздің осындай қадірлі ақса-
қалы, көркемөнердің көрнекті қайраткері Қалыбек әлі 
де көп жылдар бойы жасай берсе екен дейміз. 



КҮЛӘШ БАЙСЕЙІТОВА 

Баласы бақытты елдің ұл 
мен қызы 

Жібектей ширатылған 
жайнап жүзі. 

Есейді өнер-білім 
құшағында, 

Секілді жаңа туған таң 
жұлдызы 

деп, жыр атасы Жамбыл ақын айтқандай Совет өкіметі 
тұсында талай тамаша дарынды талант иелері туды. 
Солардың бірі Күләш Байсейітова еді. 

Ұлы Октябрь революциясының алтын арай бақыт 
таңы жарқырап атқан кезде Күләш бес жасар бала бо-
латын. Сондықтан да ол «Біз бақыт бесігіне бөлене ту-
дық, есіміз кіріп, етек-жеңімізді жинасымен-ақ өрге жү-
зіп, өнер-білім шыңына ұмтылдық, өйткені партия мен 
үкіметтің аталық қамқорлығы бізді тап осыған үйретті» 
дейтін еді. 

Шынында да, туысымен үкімет тәрбиесін көрген Кү-
ләш өнер-білім үйрену ісіне жасынан-ақ талаптана бас-
тады, оның су толқынындай тасыған талантты жігерін, 
өнер сүйгіш жалынды жүрек сезімін жақсы түсіне білген 
өзінің ата-анасы да әлпештеген Күләшінің көркемөнер 
істеріне бейімделе өсіп, өркендей беруіне үлкен жәрдем-
ші болады. 

Бала күнінде басқалардан үйренген әсем әндерін үй-
де отырып шырқағанда «Шырағым Күләш жан! Мүмкін, 
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келешекте көркемөнердің көрнекті бір шебері де болар-
сың, осыдан бастап шырқата бер әніңді» — деп, әкесі де 
оның көңілін көтермелеп қоятын. 

Алғыр ойлы, аса зерек Күләш оқып жүрген кезінде-
ақ көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысып, көп алдында 
тартынбай ән айтуға төселе берді. Оның бұлбұлдай сай-
раған толқынды үнін тыңдағандар бүгінгі бақыт таңы-
ның таңдаулы жыршысы, талантты өнер иесі болып өсе-
тіндігіне күмәнсіз сенетін-ді. 

1930 жылы мемлекеттік драма театрына артистка 
болып кірген Күләш театрдың ірге тасын қоса қаласып, 
бірге жасасып, келе жатқан сахна шеберлері Қалыбек, 
Елубай, Серке, Құрманбек, Қанабек, Парижда болған 
бүкіл жержүзілік әншілер жарысында 2-бәйгі алып, қа-
зақ музыкасын әлемге таныстыра білген атақты әнші 
Әміре, ақын Иса сияқты сан алуан көркемөнер қайрат-
керлерімен қол ұстаса қызмет істеп, шебер өнерпаздар 
қатарында шыңға өрлей қанат қақты. 

Алғашқы кезде театр сахнасында түрлі образдар жа-
сап, шын кейіпкер бола алу тосыннан келіп түскен жас 
артистка Күләшқа тым қиындау да соқты, оның ұзақ ой-
ланып, көп толғануына тура келді. Бірақ та, туғаннан 
біте қайнасып, бойына біткен күшті дарын, жалынды 
жігер алдағы қиыншылықтардың барлығын да жеңіп 
шықты. 

Қазақстанда тұңғыш рет ұйымдасқан жас театрдың 
сахнасына Күләш драматург Мұхтар Әуезовтың сол кез-
де қойыла бастаған «Еңлік — Кебек» пьесасындағы 
Еңліктің ролін орындаумен көрінді. 

Театрға жиналған астана жұртшылығы Күләштің ең 
алғашқы көрсеткен сахналық тырнақ алды өнеріне өте 
риза болып тарасты. 

Осы айтылған Еңліктің ролін орындауда Күләш ер-
тедегі қазақ қыздарының бастарынан кешірген ауыр аза-
бын, сүйгеніне бара алмай, теңсіздік торына шырмалға-
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нын, өмір өгейлігін көріп, өлуге де мәжбүр болғанын 
шын мәнісінде өте шеберлікпен көрсете білді. 

Міне, сол күннен бастап Күләш театр сахнасының 
таңдаулы өнерпаздары қатарынан орын алды. 

Сөйтіп, бірнеше жылдар бойы қойылған драмалық 
пьесаларда түрлі жауапты рольдерді орындап, үлгілі 
образдар жасаған Күләш 1933 жылы астанамызда жа-
ңадан ұйымдасқан мемлекеттік музыка театрына 
ауысты. 

Бұл театрда ең алғашқы қойыла бастаған «Айман — 
Шолпан» операсындағы Айманның, «Қыз Жібек» опера-
сындағы Жібектің, «Ер Тарғын» операсындағы Ақжүніс-
тің рольдерін ойдағыдай жақсы орындап, үлкен табыс-
тарға жетті. 

Бұл рольдердің барлығында да Күләш болған уақи-
ғалардың мазмұнына терең түсініп, ұмытылмастай образ-
дар жасады. Опера сахнасында бірінші рет орындаған 
«Айман— Шолпандағы» Айманның ролі өте сәтті болып 
шыққаннан кейін-ақ Күләштің шынайы образ жасауда-
ғы терең ой, өткір сезім хиялы көкке өрлеп шарықтай 
берді. 

Сүймесе де сүйдіртіп, өзінің қара күшімен көндірмек 
болған Бекежанның озбырлық әрекетіне бой бермей, нақ 
сүйері Төлегенді өмірлік жар етуді көксеген Жібектің 
дегеніне жете алмай, арманда қаза тапқандығын қандай 
керемет кейіпкерлікпен көрсете білді десеңізші. 

Сондай-ақ, ескі әдет-ғұрып бойынша ата, анасының 
қырық жеті алып, қатын үстіне атастырған әрі бай, әрі 
болыс Сүгірге барғысы келмей, жарлы болса да арлы 
туған Елемеске көңіл қосқан Хадишаның «Жалбыр» 
операсындағы ерлік істерін шын мәнісінде көз алдыңа 
әкеліп елестеткендей болды. 

Күләш сахна шеберлігін жаңа ғана меңгеріп, өнер 
шыңына енді ғана шарықтап қанат қаққан кезінде әрі 
қиын, әрі қызықты бір үлкен сыннан өтуіне тура келді, 
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Ол, 1936 жылы Отанымыздың астанасы Москвада бол-
ған қазақ әдебиеті мен көркемөнерінің оңкүндік сы-
нағы еді. 

Май айының тамылжыған сәнді бір кеші. Үлкен театр-
дың залы лық толы халық. Қазақ көркемөнерінің жетіс-
тіктерін көруге жиналған астана жұртшылығы сол күні 
қойылатын «Қыз Жібек» операсының басталуын асыға 
күтті. Бір кезде үкімет басшылары да келіп, арнаулы 
орындарына отырысымен-ақ сахна шымылдығы да жай-
лап ашыла бастады. Театр залы тым-тырыс, құлаққа ұр-
ған танадай бола қалды. 

Осы кезде біздің өнерпаздарымыз да өздерінің орын-
даушылық шеберліктерін айтарлықтай жақсы көрсете 
білді. Олардың ішінде, әсіресе, Жібектің роліндегі Кү-
ләштің жасаған образдары залда отырғандарды тамаша 
таңдандырып, ерекше көзге түсті. Сол күнгі театрға кел-
ген Антонина Васильевна Нежданова, Иван Михайлович 
Москвин, Константин Сергеевич Станиславский сияқты 
Совет Одағының ең көрнекті көркемөнер қайраткерлері 
Күләштің асқан өнерпаздығына өте риза болып, шын 
жүректерінен жалынды алғыстарын айтты. 

«Қазақ көркемөнерінің қадырлы өнерпазы — Күләш-
тің сандуғаштай сайраған әсем үні маған үлкен әсер ет-
ті. Мен оған теңдес тамаша әншілер аттарын аздап қана 
атай алатын сияқтымын. Сондықтан да мен оны Қазақ-
станның ғана емес, бүкіл Совет Одағының мақтанышы 
десем де жаңылмаған болармын» деп жазды Совет Ода-
ғының Халық артисткасы Валерия Владимировна Барсо-
ва. Сонымен қатар ол Күләшқа армянның «Қарлығаш» 
дейтін лирикалы әнінің нотасын сыйлыққа тартты. Сол 
ән Күләштің негізгі концерттік репертуарының бірі 
болды. 

Қыз Жібек ролін ойдағыдай жақсы орындаған Кү-
ләштің өте өнерпаздығы жөнінде «Правда» газеті: үлкен 
талант иесінің сахнадағы қимыл әрекеті, әсерлі әндері-
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мен көрушіні сендіргендігі сонша, тыңдаушы халық қа-
зақ тілін білмесе де, уақиғаның желісіне, түйінді кезең-
деріне түгелдей түсініп отырды, деп жазды. 

Ән маржанын шашқандай, 
Күй теңізі тасқандай. 
Аялап Отан өсірген, 
Мыңдаған қыз бен ұлым бар. 
Отанымның бір гүлі, 
Құс дауысты бұлбұлы, 
Күләш сынды қызым бар — 

- деп жүз жасаған Жамбыл да Күләштің бұлбұлдай 
сайраған тамаша сұлу үнін өзінің жалынды жырына 
қосқан болатын. 

Күләштің көркемөнер майданындағы осындай күрде-
лі еңбектерін партия мен үкімет өте жоғары бағалап, 
Москваға осы барған сапарында оған Совет Одағының 
Халық артисткасы деген кұрметті атақ берді. Сонымен 
қатар Еңбек Қызыл Ту орденімен наградтады. 

Москвадан қайтқаннан кейінгі театр коллективінің 
дайындаған «Ер Тарғын» операсында Күләш хан қызы 
Ақжүністің ролін де асқан шеберлікпен орындап, астана 
жұртшылығынан тағы да үлкен алғыс алды. Бұрынғы 
рольдерде үнемі халыққа жағымды героиналардың об-
раздарын жасауға әдеттенген ол, бұл жолы екі жүзді 
айлакер, мейрімсіз қатал хан қызы Ақжүністің образын 
мейлінше дұрыс көрсете білді. 

Сахна шеберлігіне жыл сайын жаттығып, орындау-
шылық өнері өрістей түскен Күләш соңғы жылдар ішін-
де жарыққа шыққан Қазақстан композиторлары опера-
ларының қайсысында болса да өзіне тиісті рольдерді үне-
мі жақсы орындап, халықтың сый-құрметіне бөленіп 
отырды. Оның ішінде композиторлар: Ахмет Жұбанов 
пен Латиф Хамидидің «Абай» операсындағы Ажардың 
ролін орындауда тамаша талант иесі айтарлықтай та-
бысқа жетті. 
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Композитор Мұқан Төлебаевтың «Біржан — Сара» 
операсындағы Сараның образын жасауда да текіне ко-
сыла алмай, өзінің сүйген жары үшін өмірмен бір жола 
қош айтысып, жанын қиған арудың жан тебіренткендей 
жәйін жалынды жырмен ұштастыра, үлкен бір трагедия-
лық уақиғаны шын мәнісінде өте шеберлікпен орындап 
шықты. Осы «Біржан — Сара» операсындағы көрнекті 
еңбегі үшін Күләш Сталиндік сыйлықтың лауреаты ата-
ғын алды. 

Күләш тек қазақ операсының ғана шебері емес, ол 
ұлы орыс және Батыс Европа классиктерінің, сондай-ақ 
Совет Одағы халықтарының атақты композиторлары 
жазған талай операларда ойнап, өзінің асқан өнерпаз-
дығын халыққа таныта білді. Мысалы, орыстың ұлы 
композиторы — Чайковскийдің «Евгений Онегин» опера-
сындағы Татьянаның, итальян композиторы Пуччинидің 
«Чио-Чио-Сан» операсындағы Мадам Баттерфляйдің, 
Азербайжан композиторы Магомаевтың «Нергиз» опера-
сындағы Нергиздің, татар композиторы Жигановтың 
«Алтыншаш» операсындағы Алтыншаштың, грузин ком-
позиторы Палиашвилидің «Даиси» операсындағы Маро-
ның рольдерінде орындау шеберлігін толық меңгеру дә-
режесіне жетті. 

Күләш бірыңғай опералық орындаушы ғана емес, ол 
әсем ән шебері. Оның концерттік репертуарында көпте-
ген әндер де бар. Күләштің шарықтата шырқаған сан 
алуан шаттық әндерін, ауыл шаруашылығының түрлі са-
лаларындағы жұмысшылар мен колхозшылар да, Эмба-
нефтінің мұнайшылары да, оңтүстіктің мақташылары да, 
өнеркәсіптің үлгілі озаттары да өтө сүйсіне тыңдады. 

Күләш республикамыздан тыс, одақ көлеміндегі Мос-
ква, Ленинград, Киев сықылды бірсыпыра ірі қалаларда, 
сондай-ақ шет мемлекеттерде де концерттер беріп, мил-
лиондаған тыңдаушыларға қазақ музыкасын таныстыру-
да, сонымен қатар олардан үйреніп келген әндерін 
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республика жұртшылығына таратуда айтарлықтай көп 
еңбек сіңірді. 

1950 жылы бейбітшілікті жақтаушылардың бүкіл дү-
ниежүзілік өкінші конгресінде делегат болып, Варшава-
ға барған сапарында Күләш поляктың «Қыз келеді» 
деген халық әнін үйреніп қайтты. 

Қай елге, қай жерге барса да Күләш үлкен құрмет-
пен, үнемі жақсы баға алып отырды. 

1951 жылы өздерінің 30 жылдық мерекесімен байла-
нысты Монғол Халық Республикасы үкіметінің арнап 
шақыртуы бойынша бір топ совет артистері Ұлан-Батор-
ға барды. Олардың ішінде Күләш те болды. Ондағы 
опера және балет театрының сахнасында бұлбұлдай 
сайраған Күләштің мінсіз сұлу үні мен әсем әндері кон-
цертті тыңдаған монғол жұртшылығына өте жақсы ұна-
ды. Концерт аяқталғаннан кейін моңғол халқының кө-
семі маршал Чойбалсан Күләшқа монғолдың ұлттық 
костюмін сыйлыққа тартты. 

Күләш көп жерлерді аралап, көп елдердің көркемөне-
рімен, мәдениетімен танысты. Өздерінің арнап шақыртуы 
бойынша Грузияның орталығы Тбилиси қаласында да 
болды. Ондағы опера және балет театрында қойылған 
композитор Палиашвилидің «Даиси» операсына қатна-
сып, Мароның ролін көңілдегідей орындап, үлкен абы-
ройға ие болды. 

1952 жылы, жаз уақытында Күләш қазақтың Құр-
манғазы атындағы халық музыка аспаптары оркестрімен 
бірге бірсыпыра ірі қалаларға барып, концерттер беріп 
жүрді. Оның осы сапарында концерттік репертуарында 
қазақ әндерінен басқа орыстың халық әні «Қоңырау», 
армянның халық әні «Қарлығаш», чехтың халық әні 
«Пастушок», белорустың халық әні «Жапанда өскен қы-
зыл тал» сықылды әр халықтың әндері болды. 

Партия мен үкімет Күләштің көркемөнер саласында-
ғы еңбектерін әр уақыт жоғары бағалады, құрметті атақ-
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тар берді. Ол Еңбек Қызыл Ту орденімен, Құрмет белгі-
сі орденімен және ең жоғары награда—Ленин орденімен 
наградталды, екі рет Сталиндік сыйлықтың лауреаты 
атағын берді. 

Күләш тек көркемөнер шебері ғана емес, сонымен 
қатар ол көрнекті қоғам қайраткері болды. 1938 жылдан 
бастап, өзі қайтыс болғанға дейін Қазақ ССР Жоғарғы 
Советінің депутаты болып үзбей сайланып келді. 

Бейбітшілікті қорғаудың Бүкілодақтық комитетінің 
мүшесі болған Күләш еліміздің қоғамдық өмірін өркен-
дету ісіне үнемі белсене қатысып отырды. 

Міне, осындай қоғам қайраткері, қазақ көркемөнері-
нің асқан өнерпазы, Қазақстанның бұлбұлы атанған аяу-
лы Күләшті мейірімсіз ажал арамыздан алып кеткеніне 
кәзір үш жылға айналды. 

Күләшті әркім-ақ есіне алып, сырлы сөзбен жалынды 
жырына қосты. 

Қазақтық көзін жұмды бұлбұл қызы, 
Үзілді сабағынан гүл — қырмызы. 
Жарқ етіп көрінді де ағып түсті, 
Алматы аспанының бір жұлдызы. 

Сөнгендей Ақжүніс пен ақын Сара, 
Сөнгендей Қыз Жібек пен Татьяна. 
Аққуы айдын көлдің асыр салған, 
Оқ тиіп құлағандай қапияда. 

Таранып өскен тоты күн нұрына, 
Ұқсаған үні бұлақ сыңғырына. 
Сылаңдап сахнаға қайта шығып, 
Қонарма кербез сұлу тұғырына 

деп, жазды ақын — Сырбай Мәуленов. 
Сондайақ қазақ көркемөнерінің ірге тасын Күләшпен 

бірге қаласқан қарт қайраткеріміздің бірі Қалыбек Қуа-
нышбаев қария да: 
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Қайрымсыз ажал қармады, 
Қабырғам кетті қайысып. 
Суық ұрып, солды гүл, 
Бағында өскен майысып. 

Хош, Күләшжан, елің бар, 
Ел ішінде гүлің бар. 
Гүлді әніңді солдырмас, 
Сіңлің, баурың, інің бар, 

деп жырлады. 
Қүләш көптеген өнерпаздардың өнерге ұмтылып, іл-

гері басуына үлкен еңбек етіп еді. Күләштің өзі ортамыз-
да болмаса, да оның әсерлі әні көкейімізден кетпейді. 

------------



МҰҚАН ТӨЛЕБАЕВ 

Мың тоғыз жүз отыз төртінші жылдың. қоңыр күзі. 
Астанамыз Алматы қаласында халық өнерпаздары-

ның бүкілқазақстандық IV слеті болып жатқан кез. Рес-
публикамыздың әр түкпірінен жиналған өңшең өнерлі 
жастар театр сахнасына шығып, алуан түрлі өнерлерін 
ортаға салуда. 

Міне, осы топтың ішінде Алматы облысы, Бөрлітөбе 
ауданынан келген жас талант Мұқан Төлебаев та болды. 

«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» дегендей өзі-
нің әнші анасы Тәжібаланың тәрбиесінде өсіп, жасынан 
музыка біліміне бейімделе бастаған Мұқанның өнер жа-
рысындағы осы тұңғыш сапары өте сәтті болып, слет 
соңынан Москва консерваториясы жанындағы қазақ сту-
диясына оқуға жіберілді. Бұл оның жиырмадан жаңа ға-
на асқан кезі болатын. 

Талапты жастың творчестволық қабілеті барлығын 
бірден-ақ байқаған консерваторияның музыка маманда-
ры Мұқанды мейлінше ұнатып, оқуға орналастырады. 
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Барған бетте ол вокальдық бөлімге түсіп, кейіннен өзінің 
негізгі мамандығы композиторлық бөлімге ауысады. 

Ауылда жеке домбыраға қосылып қана ән айтуға 
әуестенген жас талапкер талмай ізденуі нәтижесінде 
өзінің арнаулы орнын тауып, Отанымыздағы өнер-білім-
нің үлкен ордасы Москва консерваториясына келіп кіруі 
игілікті-ақ іс десеңізші. 

Сөйтіп, әуелден аңсаған арманына жаңа ғана жеткен-
дей болған Мұқан Төлебаев консерватория табалдыры-
ғынан аттасымен-ақ творчестволық білім алудың даңғыл 
жолына түседі. Онда композитор Глиердің басшылығы-
мен біраз оқып, жаттыққаннан кейін ол өз тұсынан му-
зыка жазу жағына көңіл бөледі. 

Болашақ композитор Мұқан Төлебаев творчестволық 
еңбектегі өзінің ең алғашқы тырнақ алдысын қазақтың 
халық әндерін нотаға түсіріп, оны өңдеуден бастады. 
Одан кейін өзінің «Кешкі аспан» дейтін тұңғыш әнін 
жарыққа шығарды. 

Аздап та болса музыкалық шығармалар жазып, ком-
позиторлық қаламы жаңа ғана ұштала түскен кезде 
1941 жылы Ұлы Отан соғысының басталып кетуі Мұқан-
ның онан әрі оқи беруіне үлкен бөгет жасады. 

Еліміздің жауынгер ұл, қыздары қатарында Мұқан да 
Отан қорғау жорығына аттанды. Москва жасағында бір-
аз қызмет істегеннен кейін денсаулығының нашарлы-
ғына байланысты сол жылы Алматыға қайтарылды. Со-
дан былай ол бұрыннан тәжірибелі композитор Евгений 
Брусиловскийдің басшылығымен өзінің творчестволық 
жұмыстарын жүргізе береді. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында Мұқан бірсыпыра 
тартымды әндер шығарды. Олардың ішінде: «Соқ бара-
бан», «Жорық», «Жеңіс» сияқты әндерін халық өте сүйсі-
не тыңдайды, сондай-ақ оның Совет Одағының Батыры 
Зоя Космодемьянскаяға арналған әні Отан соғысы тура-
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лы шығарылған әндердің республикалық конкурсінде 
сыйлық алған болатын. 

Отан қорғау жолында ерлікпен қаза тапқан осындай 
батырларымыздың ерлік бейнесін музыка тілімен шебер 
суреттей білген Мұқан сол Отан соғысы майданында 
болған жауынгер ақын Асқар Лекеровтың елдегі жарына 
жолдаған «Кестелі орамал» атты өлеңіне лайықты сұлу 
лирикалық ән жазды. 

Мұқан Төлебаев тағы да сол Отан соғысы кезінде 
жаңағы айтылған «Кестелі орамал» әні тақырыптас 
«Тос мені» дейтін романс жазды. Мұнда да сүйген жа-
рына жолдаған жауынгер жігіттің сағынышты жүрек 
сыры айтылады. 

Соғыс аяқталғаннан кейін бұл романсқа ақын Нұт-
фолла Шакенов басқа текст жазып, соңғы жылдарда 
«Сүйгенім сен» деген атпен де айтылып жүр. 

Өзінің композиторлық жолындағы творчестволық 
еңбектерін ең алдымен ән мен романстар жазудан бас-
таған Мұқан Төлебаев біраз қаламы төселіп, қатарға 
қосылуға айналғаннан кейін енді музыканың түрлі жанр-
ларын жазуға кірісті. Оның бірінші рет жазған камера-
лық шығармаларының ішінде скрипка үшін поэма, ішекті 
аспаптар квартеті үшін фантазия және скрипка мен фор-
тепиано үшін «Еске алу» атты шығармалары бар. 

Мұқан Төлебаевтың Ұлы Отан соғысы кезінде шығар-
ған бірсыпыра әндері мен романстарының ішінде Сұл-
танмахмұт Торайғыровтың «Көп жүрдім» атты өлеңіне 
жазған лирикалы романсы жан тебірентіп, жүрек қы-
лын шерткендей тыңдаушыларға тамаша әсер етеді. 

Мұқан осы романсын өзінің кейіннен жазған «Бір-
жан — Сара» операсының 2-актысында айтылатын Жан-
ботаның ариясына да пайдаланды. 

Баритон дауысқа лайықты бұл романстың бірде қал-
қып, бірде шалқитын асқақ әуені құлакқа өте жағымды 
естіледі. 
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Тек қана талант тербеп, бірталай тартымды шығар-
малар жазғанымен де ілгеріде айтылғандай, оқып жүрген 
кезінде Отан соғысының басталып кетуімен байланысты 
композиторлық жоғары дәрежелі білім ала алмауын үл-
кен арман ететін Мұқан 1947 жылы Москва консервато-
риясына қайта оралып, оны 1951 жылы жақсы бағамен 
бітіріп шықты. 

Мұқан Төлебаев Москвада оқып жүрген кезінде де 
бірсыпыра сапалы шығармалар жазды. Олардың ішінде 
ансамбль үшін камералық музыка, хор үшін сюита және 
симфония оркестрі үшін «Қазақстан» атты поэмасын атап 
айтуға болады. Бұл поэма идеялық және көркемдік жа-
ғынан өте құнды шығармалар қатарынан орын алады. 
Мұнда социалистік құрылыс жолындағы советтік Қазақ-
станның байлық бейнесі суреттеледі. 

Мұқан Төлебаевтың мұнан соңғы жарыққа шыққан 
симфониялық шығармаларының бірі лирикалық фанта-
зия. 

Мұқан Төлебаевтың творчестволық еңбектерінің ішін-
де әсіресе әндік шығармалары кең орын алады. 

Ұлы Отан соғысы жеңіспен аяқталғаннан соңғы шық-
қан әндерінің көпшілігінде кәзіргі бейбіт өмір сүріп 
отырған бақытты еліміздің байлық бейнесі, сәнді тұрмы-
сы суреттеледі. Олардың ішінде: «Амудария туралы 
баллада», «Дала әні», «Қырманда», «Шахтер әні», 
«Жылқышы әні», «Қойшының әні», «Ақ мақта» сияқты 
көптеген көркем әндер халық арасына тез тарап, тың-
даушылардан тым жақсы баға алуда. 

Композитор Мұқан Төлебаевтың хорға жазған шы-
ғармаларының ішінде мектеп балаларының өміріне ар-
налған: а) Костер жыры, б) Тоғай арасында, в) Шаң-
ғышылар, г) Шаттық әні деп аталатын 4 бөлімді хор 
сюитасы бар. Бұл сюитаны мектептер жанындағы көр-
кемөнершілер үйірмелеріндегі талантты жастар тамаша 
ұнатып, сүйсіне орындауда. Әсіресе, оның партия тура-
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лы, Отан туралы патриоттық әндері Отан сүйгіш халқы-
мыздың ең құмарта тыңдайтын таңдаулы әндеріне ай-
налды. 

Композитор Мұқан Төлебаев түрлі кинофильмдер мен 
музыкалы-драмалық пьесаларға да арнаулы музыка 
жазды. Мысал үшін оның радио арқылы кәзіргі айтылып 
жүрген «Мен сүйемін» дейтін әні драматург Әлжаппар 
Әбішевтің «Достық пен махаббат» атты пьесасында май-
дандағы жауынгер досын сағынған жас арудың жалын-
ды жыры болатын. 

Композиторлық жолындағы творчестволық еңбектері 
тыңдаушылардан жақсы баға алған сайын Мұқан да 
сатыдан сатыға көтеріліп, музыкалық өнер шыңына өр-
лей түсті. Бұрын вокальдық, камералық және симфония-
лық шығармалар жазуға ғана дағдыланған Мұқан енді 
опера жазуға талаптанады. 

Талантты жас композитор Мұқан Төлебаев опера жа-
зудағы ең алғашқы тырнақ алдысын бұрын бірнеше 
опералары жарыққа шығып, қаламы әбден төселген 
тәжірибелі композитор Евгений Брусиловскиймен бірігіп, 
1916 жылы қазақ жастарын қара жұмысқа алу туралы 
патша жарлығына қарсы халық көтерілісін бастаған қа-
зақ батыры Аманкелдіге арнаулы опера жазудан бас-
тады. 

Опера жазуда мамандығы мол, таңдаулы компози-
тормен бірлесіп жазған тұңғыш еңбегі Мұқан Төлебаев-
тың алдағы уақыттарда өз алдына жеке опера жазуына 
үлкен сабақ болып, сара жол ашты. 

Сөйтіп, көп толғанудан туған күрделі творчестволық 
ой талантты композиторды тамаша табысқа жеткізді. 
Демек, жазушы Қажым Жұмалиевтің либреттосы бойын-
ша жазған «Біржан—Сара» операсы өте сәтті шығып, 
1946 жылы театр сахнасынан ойдағыдай орын алды. 

Операның негізгі сюжеті белгілі халық әншісі Біржан 
мен ақын Сараның айтысынан құрылған. 
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Әйгілі Қоянды жәрмеңкесі. Қазақстанның кең байтақ 
жерінің әр тупкірінен жиналған халық. Бұлардың ішінде 
атақты Естай ақын бастаған жастар тобы ойын-сауық 
пен қызықты думан жасауда. Естай термелей ән шырқап, 
сол жерге жақында Біржан мен Сара келетіндігін, екеуі-
нің айтысы болатындығын баяндайды. 

Осы кезде өзінің белгілі Айтбай дейтін әнін айтып 
келе жатқан Біржанның дауысы естіледі. Жиын топ жақ 
жазбай, үнсіз тыңдай қалады. Алыстан шырқалған ән 
бірте-бірте жақындай түсіп, сол жиынға Біржан да келіп 
жетеді. 

Қалың топ Біржанды қошаметпен қарсы алады, оның 
айтып тұрған Айтбай әнінің қайырмасына бәрі қосылып, 
бүкіл Қоянды жәрменкесін басына көтереді. 

Міне, осы қызу думанның үстіне Сара келеді. Кезде-
суді көптен аңсаған екі жүйрік кезекпен айтыса жөнеле-
ді. Олардың айтыстарын кұмарта тыңдаған халық зор 
қуаныш сезіміне бөленеді. Бірақ бұл ән думаны Жанбо-
та болысқа ұнамайды. Бұлбұлдай сайраған өнерпаздар-
дың үні оның өңбеніне қадалған оқтай тиіп, оларға тиым 
салуға әрекеттенеді. Өзінің атарман-шабармандарына 
әнді тоқтат, жиынды тарат деп әмір етеді. 

Жанботаның бұл зұлымдық ісіне қатты жәбірленген 
Біржан сол жерде Жанбота атты жалынды ән шығара-
ды. Жиналған жұрт Біржанды қостап, Жанботаға қар-
ғыс айтады. 

Амал не, аяқтап келгенде Біржан мен Сараның ара-
ларындағы өмірлік шын махаббат достығына ара түскен 
Жанботаның зұлымдық ойы іске асып, опера жазықсыз 
жан Біржанның арманда ажал торына шырмалуымен 
аяқталады. 

«Біржан—Сара» операсы театр сахнасында екі жыл-
дай қойылғаннан кейін-ақ 1948 жылы композитор Мұқан 
Төлебаев және операның басты рольдерінде ойнаған бір 
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топ көркемөнер қайраткерлері Сталиндік сыйлықтың 
лауреаты атағын алды. 

Өткен 1958 жылы декабрь айында қазақ әдебиеті мен 
көркемөнерінің Москвада болған онкүндігі осы «Бір-
жан — Сара» операсымен ашылды. Бұл операны көрген 
Москва жұртшылығы оған өте жоғары баға берді. Сол 
кезде шыққан орталық газеттерде операның идеялық жә-
не көркемдік жағын дәріптеген музыка сыншыларының 
бағалы мақалалары басылды. 

«Біржан—Сара» операсынан басқа Мұқанның онкүн-
дікте орындалған «Коммунизм таңы», «Партияның даң-
қы арта берсін» атты күрделі кантаталары да онкүндік-
тің концерттік репертуарының ішінде ерекше көзге түсіп, 
тыңдаушыларын тамаша сүйсіндірген болатын. 

Міне, осындай сапалы шығармалар жазудағы Мұқан-
ның творчестволық еңбектері өте жоғары бағаланып, 
онкүндіктің қорытындысында оған Совет Одағының Ха-
лық артисі деген ең құрметті атақ берілді. Бұдан бұрын 
ол 1945 жылы Қазақстан көркемөнершілерінің еңбек 
сіңірген қайраткері деген атақ алған еді. 

Мұқан Төлебаев 1948 жылдан бастап Бүкілодақтық 
совет композиторлары одағының мүшесі, кәзір ол Одақ-
тық және Қазақстандық композиторлар одағының бас-
қарма мүшесі. 

Мұқан кәзір Қазақ ССР Жоғарғы Советінің депу-
таты. 

Талантты композитор Төлебаев осы кезде «Москваға 
сәлем» атты кантата және «Қозы көрпеш — Баян сұлу» 
атты опера жазу ісімен шұғылдануда. 



ЕРМЕК СЕРКЕБАЕВ 

Алуан түрлі таланттардың алға қойған мақсатта-
рына жетуіне тамаша жағдай жасап отырған советтік 

дәуірімізде талай-талай жас өнерпаздар көркемөнер 
шыңына қарай қанат қағып, ел-жұртының игілігі үшін 
елеулі еңбек етіп келеді. Олар өздерінің өскелең өнері-
мен ерекше көзге түсіп, халықтың сый-құрметіне бө-
ленуде. 

Міне, осындай көркемөнер саласындағы көрнекті 
қайраткерлеріміздің бірі — Совет Одағының Халық ар-
тисі Ермек Серкебаев. 

Ермек 1926 жылы Солтүстік Қазақстан облысы, 
Петропавл қаласында туды. Оның әншілік қабілеті бар-
лығы жастайынан-ақ байқала бастайды. Өйткені ол 
орта мектепте оқып жүрген кезінің өзінде мектеп жанын-
дағы көркемөнершілердің үйірмесіне қатысып, концерт-
терге шыққанда өзінің кең диапозонды асқақ үнімен 
тыңдаушыларын еріксіз өзіне тартып отырды. Соның 
нәтижесінде ол көп кешікпей-ақ өзі тұратын қала халқы-
ның арасында әнші Ермек атанады. 
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Мектеп бітіріп, орта дәрежелі білім алғаннан кейін 
Ермек енді өзінің жасынан сүйетін көркемөнер саласын-
да қызмет істеуді аңсады. Ол үшін ең алдымен музыка-
лық білім алуды алдына зор мақсат етіп қойды. 

Жігерлі жас Ермектің бұл ізгі талабы, әрине, төкке 
кеткен жоқ, ол өзінің ойындағы аңсаған арманына жетті, 

Ал, енді осы Ермектің іздену жолы мен творчество-
лық өсу кезеңдерін шолып өтейік. 

Ермек Серкебаев 1945 жылы Алматы қаласына келіп, 
музыка училищесінің скрипка класына түседі. Осы учи-
лищеде оқи жүріп, ол қазақ радиосында дикторлық 
қызметін атқарады. Сонымен қатар микрофон алдында 
ән айтуға да әдеттенеді. 

Радио арқылы айтқан әндері тыңдаушыларға бірден-
ақ ұнай бастаған Ермек енді бұрынғы оқып жүрген 
скрипкалық кластан әншілік жағына қарай ауысуды 
ұйғарды. Сөйтіп, ол 1946 жылы Алматы мемлекеттік 
консерваториясының әншілер дайындайтын факультетіне 
түсті. Мұндағы оның қамқор ұстазы атақты қарт әнші, 
доцент Александр Матвеевич Курганов болды. 

Жас талант Ермек Серкебаевтың оқуға өте зейінді-
лігін танып, келешегінен үлкен үміт күшен Александр 
Матвеевич әншілік өнердің қиын да, қырлы да түрлі сыр-
ларымен таныстырып, оны толық меңгере білуіне шын 
ағалық көңілімен үнемі көмектесіп отырды. 

Ермек Серкебаев сол консерваторияда оқып жүрген-
нің өзінде-ақ жастардың өнер жарысында сан рет озып 
шығып жүрді. 

Сондай өнерпаз жастар жарысының бірі — 1949 жы-
лы Отанымыздың ұлы астанасы Москвада болған әнші 
студенттердің бүкілодақтық байқауы еді. Бұл Ермектің 
әншілік қабілетін анық айыра білетін жұртшылық сы-
нына тұңғыш рет түсуі еді. 

Москваның театр сахнасында ең алғаш ән салған бұл 
жас таланттың орындаушылық өнері астана тыңдаушы-
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ларына өте ұнады. Оның ішінде Нежданова, Козловский 
сияқты ең таңдаулы ән шеберлері Серкебаевтың орын-
даған әндеріне тым жоғары баға берді. 

Алматы мемлекеттік консерваториясының студенті 
Ермек Серкебаев бүкілодақтық жастар жарысында өзі-
нің шебер орындаушылық өнерін шын мәнісінде толық 
көрсете білді. Әсіреое, ол «Долданба тентек жел» дейтін 
орыстың халық әнін өте жақсы айтты деп жазды 
РСФСР-дің Халық артисі, профессор Свешников. 

1951 жылы консерваторияны өте жақсы бағамен бітір-
геннен кейін Ермек қазақтың Абай атындағы мемлекет-
тік академиялық опера және балет театрына солистік 
қызметіне алынды. 

Ермек Серкебаев астанамыздағы ойын-сауықтың үл-
кен ордасы — опера театрының табалдырығын аттасы-
мен түрлі рольдерде тың образдар жасау жағына талап-
танады. Соның нәтижесінде ол жасаған әрбір жаңа 
образдар бұрын байқалмаған соны ерекшелігімен көрі-
ніп, көрушілеріне тым тәуір әсер етіп отырды. 

Талантты жас актер Ермектің басқалардан бөлегірек 
өзінше жасаған осы тың образдары туралы, яғни компо-
зиторлар Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Абай» 
операсындағы Абайдың ролін болсын, Евгений Брусилов-
скийдің «Дударай» операсындағы Артемнің ролін болсын 
немесе Құддыс Қожамьяровтың «Назгум» операсындағы 
Гүльматтың ролін болсын Ермектің орындауындағы 
өзгешеліктерді ұзақ әңгіме етуге болар еді. 

Жоғары дәрежелі білім алып, музыкалық өнер тех-
никасымен жете қаруланған Ермек Серкебаев енді 
бірыңғай қазақ операларында ғана емес, орыс және Ба-
тыс Европа классиктері операларында да әр қырлы, әр 
сырлы жауапты рольдерді ойдағыдай жақсы орындап, 
аз жылдың ішінде-ақ айтарлықтай табыстарға ие болды. 

Ермек Серкебаев ілгеріде айтылғандардың ішінде 
композиторлар Чайковскийдің «Пиковая дама» опера-
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сындағы Елецкийдің, «Евгений Онегин» операсындағы 
Онегиннің, Вердидің «Травиата» операсындағы Жермон-
ның, Россинидің «Севильский Цирульник» операсындағы 
Фигароның және совет композиторы Мейтустің «Жас 
гвардия» операсындағы Олег Кошевойдың рольдерін, 
алуан-алуан қалыптағы бейнелерін бар колоритімен біз-
дің тыңдаушыларымызға жеткізе білді. 

Жас талант Ермек Серкебаевтың өзгеден ерекше ел 
мақтанышы боларлықтай тамаша табыстарының негізгі 
бір саласы — ол бүкіл одақ көлемінен тыс бірсыпыра 
шетелдерді аралап, өзінің асқан әншілік өнерін үнемі 
таныстыруда. Халқымыздың гүлдене өскен көркемөне-
рін баоқа елдерге де көрсету жөніндегі оның сіңірген 
еңбегі де өз алдына бір сала әқгіме. 

Міне, осы жәйді анықтарлық біраз фактілерге тоқ-
тала кетуге тура келеді. 

Ермек Серкебаев 1955 жылы жастар мен студенттер-
дің Бухаресте болған бүкіл дүниежүзілік IV фестиваліне 
қатысты. Онда жер шарының әр түкпірінен жиналған 
кілең өнерпаздар жарысына түсіп, конкурстің лауреаты 
атағын алды. Шетелге барған оның бұл тұңғыш сапары 
өте сәтті болып, тамаша сый-құрметке бөленді. Әр ха-
лықтың өнерлі жастарымен танысып, олармен достық пі-
кір алысты. 

Фестиваль біткеннен кейін румын үкіметі Совет 
елінің өнерпаздарын румын халқының бостандық күніне 
арналған мерекесіне шақырды. Ермек онда да асқақтата 
ән шырқап, көпшіліктің назарын аударды. 

Ермек Серкебаев осы барған жолында басқа да 
совет өнерпаздарымен бірге Румыния Халық Республи-
касының бірсыпыра ірі қалаларын аралап, көптеген кон-
церттерге қатысты. Соның бәрінде де ол өзінің орындау-
шылық өнерімен үнемі көзге түсіп, үлкен абыроймен 
қайтқан болатын. 

1956 жылы Ермек Серкебаев бір топ совет жастары 
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делегациясымен бірге Үндістан республикасы тәуелсізді-
гінің мереке күніне барды. Совет делегациясы Дели 
қаласында болған салтанатты парадқа қатысты. Соның 
кешінде президент сарайында үкімет мүшелерімен кез-
десті. Келесі күні премьер Нерудің қабылдауында болып, 
жылы шырай, достық ниетпен кеңес құрды. 

Совет делегациясы Үндістанда болған 50 күн ішінде 
көптеген қалаларды аралап, үнемі концерттер беріп жүр-
ді. Үнді жұртшылығы совет өнерпаздарының, оның ішін-
де Ермек Серкебаевтың әншілік өнеріне өте ризалық 
пікірлерін білдіріп, үлкен алғыс айтып отырды. Сөйтіп, 
үнді халқы совет елінен барған кұрметті қонақтарын 
асқан сый-құрметпен аттандырды. 

Ермек Серкебаев 1957 жылы совет делегациясы 
қатарында Пакистанға барды. Онда бір ай бойы берілген 
концерттердің бәрінде де ол өте жақсы баға алып отыр-
ды. Совет делегациясының құрамында бұл жүрген 
саяхатында француз тыңдаушылары да Ермектің орын-
даушылық өнеріне өте ризалықтарын білдіріп, жылы 
шыраймен қарсы алды. 

Бұл жүрген сапарларында Ермек орыс және Батыс 
Европа классиктерінің, совет композиторларының шы-
ғармаларын орындаумен қатар қазақтың халық әндерін 
басқа елдерге таныстыру жөнінде де күрделі еңбек 
сіңірді. 

— Шетелдерді аралаудағы маған аса ұнап, үлкен 
әсер еткен, ең қызықты сапардың бірі — туысқан Қытай 
Халық Республикасына баруымыз болды деп баяндай-
ды — Ермек өзінің әр елде болған саяхатында көрген 
уақиғаларын әңгіме еткенде. 

Совет делегациясы осы сапарында Қытай Халық Рес-
публикасының бірсыпыра ірі қалаларында болып, талай 
тамаша концерттер берді. Оларды тыңдаған қытай 
жұртшылығы тым жақсы ұнатып, үнемі алғыс айтып 
отырды. Осы жолындағы Ермектің бір олжасы ол қы-
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тайдың «Арлан-Шень» тауы дейтін әнін үйреніп қайтты. 
Ермек Серкебаев Қытай елінен қайтқаннан кейін 

жастар мен студенттердің Москвада болған бүкіл дүние-
жүзілік VI фестиваліне қатысты. Онда әр елден келген 
өңшең өнерлі жастар жарысында оның дауыс байлығын 
және орындаушылық шеберлігін жоғары білімді музыка 
сыншылары өте жақсы бағалады. Олардың ішінде жюри-
дің председателі — Италияның атақты әншісі Тито жас 
таланттың өскелең өнеріне үлкен ризалық білдіріп, оған 
келешекте творчестволық сәт сапарын тіледі. Сол сапа-
рында Ермек тағы да алдыңғы қатардан орын алып, 
фестивальдің лауреаты атағына иеленді. 

Ермек Серкебаев өткен 1958 жылы Брюссельдегі 
бүкіл дүниежүзілік көрмеде өткізілген СССР-дің ұлттық 
күндерінде Совет Одағының әр республикасынан барған 
450-ге жуық таңдаулы артистерімен бірге көрменің үлкен 
залында болған бірнеше концерттерғе қатынасты. Сон-
дай-ақ, ол Азия мен Африка елдері жазушыларының 
Ташкент конференциясында берілген концерттерге қаты-
насып, үлкен абыройға жетті. 

Қорыта айтқанда Ермек қай елге, қай жерге барса да 
өте жақсы бағамен тыңдаушылардан үнемі алғыс алып 
отырды. Ол биыл 33 жаста ғана. Міне, осы жасында 
Совет Одағының көптеген ірі қалаларында және бірсы-
пыра шетелдерде болып, өзінің асқан әншілік өнерімен 
осыншалық тамаша табыстарға жетуі және бүкіл дүние-
жүзілік өңшең өнерпаз жастар жарысында сан рет озып 
шығып, үнемі жүлде алуы қандай қуаныш, қандай сүй-
сінерлік іс десеңізші. 

Талантты жас Ермек Серкебаевтың аз жыл ішіндегі 
көркемөнер саласында сіңірген сапалы еңбектерін пар-
тия мен үкімет өте жоғары бағалап, оған 1954 жылы рес-
публиканың еңбек сіңірген артисі, 1958 жылы Қазақ-
станның Халық артисі деген құрметті атақ берген 
болатын. 
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Ел мақтаны Ермектің осындай бақытты өміріне ла-
йық құрметті тағы бір ат қойылды. Ол қазақ әдебиеті 
мен көркемөнерінің Москвада болған онкүндігіне байла-
нысты СССР Жоғарғы Советінің Указы бойынша Совет 
Одағының Халық артисі деген ұлы атаққа ие болды. 

Біздің елімізде адал еңбек әрқашан ерекше бағалана-
ды, абырой, атақ әперіп, сый-құрметке бөлендіреді 
дейтініміз міне осы. 

Ендігі тілек — Ермек Серкебаев бұдан былай да 
еліміздің игілігі үшін жемісті жұмыстар істеп, табыстан-
табысқа жеге берсін дейміз. 



ҚАЛИ БАЙЖАНОВ 

Қазақтың әндік мұраларын халыққа тарату жөнінде 
күрделі еңбек сіңірген талай тамаша талант иелері 

туды. Солардың бірі халыққа әйгілі әнші — Қали Бай-
жанов. 

Қали Байжанов 1877 жылы, кәзіргі Павлодар облысы, 
Баянауыл ауданы, «Қайың көл» деген жерде, кедей 
шаруаның семьясында туған. 

Қалидың туған жері Баянауыл болғанымен өскен 
жері қазіргі Қарағанды облысы, Қу ауданындағы Балық-
бай ауылы болады. 

Ата-ананың балаға деген қамқорлығына мейірімсіз 
ажал ара түскендей болып, Қали жастайынан жетім 
қалады. 

Бойы өсіп, бұғанасы қата қоймаған кезіндегі жетім-
дік пен жоқшылықтың қабаттай тиген соққысы, Қалиды 
бірсыпыра қиыншылыққа ұшыратып, кисе киімге, ішсе 
тамаққа жарымастай халге түсіреді. 

Өйтсе де жасынан әншілік өнерге бейім талантты Қа-
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ли жоқшылық ауырмалдығына жасымай, қолына домбы-
ра алып, ән айтуға әдеттенеді. 

Ел ішіндегі таңдаулы әншілердің айтқан әндерін 
құмарта тыңдап, оны үйреніп алуға талаптанады. Бір 
кезде мендағы осылардай ел сүйсінерлік жақсы әнші 
болар ма екенмін деп, өз ойында үлкен арман етеді. 

«Ексең орарсың, іздесең табарсың» дегендей Қалидың 
творчестволық іздену жолындағы бұл талабы текке кет-
кен жоқ, аз жылдар ішінде-ақ ол жасынан аңсаған ар-
манына жетеді. 

Қалидың құлаққа жағымды, көңілге қонымды қоңыр 
дауысымен ауыл арасында айтқан әндері тыңдаушылар-
ға жақсы ұнағандықтан да, келешекте Байжанның осы 
жетімі де үлкен әнші болар-ау сірә, дескен сөздер ел 
аузына іліне бастайды. 

Бұрын от басында, ошақ қасында қолындағы көсеуін 
домбыраша қағып, оған қосыла ән айтатын Қали енді 
ел ішіндегі той-думан, ойын-сауықтарға арнап шақыры-
латын әншілер қатарынан орын алады. 

— Маған ең алғашқы ән үйретіп, ұстаз болған Арқа-
дағы атақты әншілердің бірі — Жарлығапберлі еді. Мен 
18 жасымнан бастап Жарлығапберліден ән үйреніп, 
оның орындаушылық өнерінен үлгі-өнеге алдым. Осы 
кездегі ел аузында айтылып жүрген «Ардақ», «Алтыба-
сар», «Алғарайкөк», «Аққұм», «Топайкөк», «Шама», 
«Үш дос», «Қарға», «Қанафия», «Жалғыз арша» сықыл-
ды көптелен халық әндерін мен сол ұстазым Жарлығап-
берліден үйренген болатынмын,— дейді Қали өзінің жа-
сындағы ән үйрену жолын әңгіме еткенде. 

Сөйтіп, ол ел ішіндегі бірсыпыра таңдаулы әншілер-
ді тыңдап, ән айту әдісіне жыл сайын жаттыға түседі. 
Арқада әннің туын тіккен атақты ән шеберлері Біржан 
мен Жаяу Мұсаға да кездесіп, олардың асқақтата сал-
ған әсем әндерін өз құлағымен естігенде ерекше әсер 
алатындығын Қали өз алдына бір суре етіп баяндайды. 
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Жаз айы. Жас кезім. Бір күні басқа жақтан келе 
жатқан бір топ кірешілерге ілесіп Қоянды жарменкесі-
не келдім. Бірінші көрген бұл жарменке маған соншалық 
қызықты әсер етті. Әр жердегі жиын топтарға қыдырта 
көз тастап, төңірекке құлақ түре, таңырқана қарап келе 
жатқанымда таяу жердегі бір қымызшының үйінен ас-
қақтата ән шырқап отырған бір әншінің әсем үні құла-
ғыма келіп, саңқ ете қалды. 

Ән тыңдауды ең таңдаулы табысым деп санайтын 
әуесқой басым тұра жүгіріп, жаңағы ән айтылып жатқан 
жерге ілезде-ақ келіп қаппын. 

Алты қанат ақ үйдің ішінде ине шаншардай бос орын 
жоқ, лық толы адам. Үйге симағандар сыртта тұрып, 
жабықтан, босағадан қарауға иін тіресе таласуда. 

Барған бетте ішке қарай кіре кету маған тым оңай 
да бола қойған жоқ, дегенмен сол жиын топтың ара-ара-
сымен ұмтыла жылжи отырып, әрең дегенде кіреберіс 
есік алдына таман келіп жеттім. Ондағы мақсатым үй 
ішіндегі әншінің түсін көріп, жөнін білу еді. 

Бір кезде аспанға өрлеген асқақ үнді әншіге көзім 
түсе кетті. Басында күләпәрәсі бар салдарша сәнді 
киінген, сымбатты қара сұрлау кісі екен. Сұрастыра кел-
генімде, бұл аспандағы аққуға шарықтата үнін қосқан, 
Арқадағы әйгілі ән шебері — кәдімгі Біржансал ғой десті 
жанымда жақын тұрған жігіттер. 

Бұрын сырттан атын естіп, өзін көре алмай жүрген 
Біржанға ойда жоқта кездесіп қалуым маған үлкен 
бір бақыт сықылданды. 

Біржанның сондағы айтқан сан алуан әндері осы 
күнге дейін менің есімде берік сақталуда. Бірақ та, амал 
не? Шіркін кедейліктің салдарынан бірыңғай әншілік 
жолында жүре алмай, сол бір көргеннен кейін Біржан-
мен қайта кездесе алмауымды өз ойымда үлкен арман 
етемін. 

Ал, Жаяу Мұсаны Біржаннан гөрі мен жақсы біле 
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мін, өйткені, онымен біз бір жерде тудық, төскейде мал, 
төсекте бас қосылғандай ауыл арасы тым жақын бола-
тын. Өзінен ән үйреніп, оның алдында өзімде талай рет 
ән айтқанмын дейді Қалекең. 

Жасынан жарлы болып өскен Қали машықтанып ке-
ле жатқан әнін айта жүріп, адал еңбекпен кәсіп іздеу 
жолына түседі. 

Сөйтіп, ол 1895 жылы он бес жасында «Екібастұз» 
заводына барып, шахтер болып істейді. Онда екі жылдай 
істегеннен кейін «Желтау», «Казмедстрой» құрылыста-
рында тас қалаушы болып қызмет істейді. 

Міне, осындай еңбектегі адал табысымен тұрмыс жағ-
дайы біраз түзелгеннен кейінгі жерде Қали енді бірың-
ғай әншілік өнері жолына түседі. 

Қалидың сол кездегі көбірек тұрағы кәзіргі Қараған-
ды облысы, Қу ауданындағы Күдері ауылы еді. Өйткені, 
ол ауылдың адамдары малға бай болмағанмен де 
сері мінезді, ойынсауықшыл болатын. 

Бір жылы Қали сол Күдерінің Нұрлан дейтін бала-
сының қасына еріп, Абай аулына да барады. Әсем әнді 
соншалық қадірлейтін сыншыл Абай Қалидың әншілік 
өнеріне өте сүйсініп, жақсы баға береді. Бұл жағдай 
оның әншілік өнерін өрістете беруіне үлкен әсер етеді. 

Бұрын ауыл арасындағы жеңіл-желпі той-думандар-
да ғана айтып, алысқа ұзай алмай жүрген Қали енді 
әйгілі әншілер қатарына қосылады. Оның осындай үлкен 
өнерпаздық даңқы қанаттас отырған Қарағанды, Ақмо-
ла, Павлодар, Семей облыстарына түгел жайылады. 

«Ел құлағы елу» дегендей, бірден бірге тарап, Қали-
дың аты астана жұртшылығына да мәлім болады. 

Міне, осындай лақаппен Қали 1926 жылы республи-
калық театрға шақыртылып алынады. Мұнда келісімен-
ақ Әміре Қашаубаев, Иса Байзақов, Қалыбек Қуаныш-
баев сықылды достарымен кездесіп, басқа да көрнекті 
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көркемөнер шеберлерімен қол ұстаса қызмет істей 
бастайды. 

Жасынан аңсаған көркемөнер ордасының табалдыры 
ғын енді ғана аттағандай болған Қалидың театр сахна-
сында айтқан әндерін тұңғыш рет тыңдаған халық өте 
риза болады. 

Бұрын өзі туып-өскен орталарында, немесе кейбір 
жеке қалаларда ғана айтып әдеттенген Қали енді Қазақ-
станның астаналық театры сахнасында да көпшілік 
алдында асқақтата ән шырқау шеберлігіне күннен күнге 
төселе түседі. Сонымен қатар ол театр артистерімен бір-
ге ел аралап, өзінің асқан әншілік өнерін көрсете біледі. 

Орындаушылық қабілеті артып, халықтың қалаулы 
әншілері қатарына қосылған Қалидың көркемөнер сала-
сында көбірек қызмет істеген орны Қарағандының об-
лыстық радиосы болды. 

Бұрын сахналарда болатын ашық концерттерде ай-
туға жаттықан Қалидың асқақ үні, енді радио арқылы 
берілетін концерттерде де ауа толқынымен араласып, 
облыс көлемін аралай бастайды. 

Қалидың Қарағанды радиосында қызмет істеп жүр-
ген кезінде есте қаларлықтай бір уақиғасын Қазақстан-
ның Халық артисі Борис Александрович Орлов былай 
деп баяндайды: 

— 1936 жылы Қарағанды облыстық радиосының хо-
ры мен солистері Москваға барып, театрдың үлкен сах-
насында концерт беріп жатты. 

Бір кезде қоңыр домбырасын қолтығына қысып, 
сахнаға Қали да шықты. Ортаға қойылған орындыққа 
жамбастай отыра қалып «Жалғызарша», «Алтыбасар» 
әндерін айтқанда, отырған жұрт ду қол шапалақтап, 
Қалиды көпке дейін сахнадан жібермей қойды. 

Ақырында Қали көпшіліктің қалауы бойынша өзінің 
ертеден сүйіп айтатын төл әндерінің бірі «Шаманы» 
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шырқап, өзінің орындаушылық шеберлігін шын мәнісінде 
көрсете білді. 

Бір кезде атақты сыншы және композитор Александр 
Затаевич сахна сыртында Қалидың қолын алып, құттық-
тады да, бізге қарап былай деді: 

Әншілер арасында мұндай диапазоны кең даусты мен 
сирек кездестіретін едім. Байжанов жолдастың бүгінгі 
шыққан үні, шырқаған әні маған өте ұнады. Еліміздің 
басқа да өнерпаздары қатарында қазақтың да осындай 
өнерлі ұл, қыздарының өркендеп, өсе беруіне тілектесті-
гімді білдіремін. 

Музыка мәдениетінің белгілі маманы Александр 
Затаевичтің Қалиға бұлайша баға беруі біз үшін үлкен 
мақтаныш, зор қуаныш болды. 

Александр Затаевич Қалименен мұнан кейін де бір-
неше рет кездесіп, сол барған сапарында: «Бүркітбай», 
«Екі жирен», «Көкпай», «Қызыл бидай», «Тоқсанбай» 
сықылды бірнеше таңдаулы әндерін нотаға түсірді. 

Қали Байжанов көп жылдар бойы Қарағандының 
облыстық радиосында өзі айтумен бірге Ибраев, Қарта-
баева, Жұбанова сықылды көптеген талапты жастарды 
да тәрбиелеп өсірді. Сондай-ақ Қали өзімен қатар өскен 
талантты әншілердің талайына үлгі болды. Бір кезде ән-
ді Қалиша айтамыз деп еліктеу ел ішіндегі әншілер ара-
сында да үлкен әдетке айналды. 

Қали жасы ұлғайып, даусы кеми бастаған кезде, Қа-
зақ ССР Ғылым академиясы көркемөнер секторының 
шақыртуы бойынша Алматыға келіп, елу шамалы халық 
әндерін жаздырып қайтқан болатын. Оның бұл еңбегі 
қазақ көркемөнерінің бағалы қазынасы есебінде сақта-
луға тиісті. 

Қалекең биыл 82 жаста. Ол өмірінің көпшілігін ән-
шілік жолында жүрумен өткізді. Сондықтан да қазақтың 
әндік мұраларын халыққа тарату жөніндегі оның алатын 
орнын ең алдыңғы қатарда деп толық айта аламыз. 
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Ұзақ жылдар бойы көркемөнер саласында талмай 
қызмет істеп келген Қалидың осындай күрделі еңбекте-
рін партия мен үкімет өте жоғары бағалап, оған 1938 
жылы республиканың еңбек сіңірген артисі, 1945 жылы 
Қазақстанның Халық артисі деген құрметті атақтар 
берді. 

Халықтың қалаулы әншісі Қалидың мектебінен тара-
ған талай талапты әншілеріміз ұстазының үлгісімен ән 
шырқап, оның тамаша орындаушылық өнерін ұрпақтан-
ұрпаққа тарата бермек. 



КЕНЕН ӘЗІРБАЕВ 

ұ лы Октябрь революциясының арқасында бүкіл еңбек-
ші адам баласы бақыт нұрына бөленіп, өздерінің 

творчестволық еңбектерімен елеулі үлестерін қосқан та-
лай тамаша талант иелері жарыққа шықты. 

Міне, осындай халық таланттары қырықтан астам 
жылдар ішінде талай қырдан асып, жұртшылықтың өске-
лең талаптарына сай сан алуан құнды шығармалар бер-
ді. Солардың бірі әрі ақын, әрі композитор, әрі әнші аза-
мат Кенен Әзірбаев. 

Кенен 1884 жылы кәзіргі Жамбыл облысы, Қордай 
ауданында туды. Әкесі Әзірбай жасы алпыстан асқанша 
бала көрмей, бас пен малға бірдей жарлы болды. Бірақ 
та, еті тірі, ер көңіл қарт жоқшылыққа қажымай, әйелі 
Ұлдар бәйбішесімен екеуі аздаған ешкі-ылақтарынын 
ағымен жан сақтап отыра берді. 

Осыдан біраз уақыт өткеннен кейін қарт ата-ананың 
тұңғыш перзенті Кенен туды. 
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Жастары ұлғайған кезде көрген бұл қызық жағдай-
мен олар қарттықты мүлдем ұмытып, қайта жасарғандай 
болады. Ауыл шетіндегі қоңыр күркеде отырып, бұлар 
ертелі-кеш Кененді ермек етуші еді. Бірақ, Кенен жеті 
жасқа келгенде анасы Ұлдар бәйбіше қайтыс болып, 
ол жетім қалды. 

Жасы жетпіске жетіп, қайраты қайтқан әкесі Әзір-
бай өзім қарт, балам жас, жан сақтау жағы сірә қиынға 
соқты-ау дегендей ойын сыртқа шығармағанмен де іші-
нен қынжылып та қояды. 

Міне, осындай тұрмыс ауырлығы Кененді он екі — он 
үш жасынан бастап-ақ тамақ үшін көршілес байдың қо-
зысын бағуға мәжбүр етті. Сөйтіп, ол он бес — он алты 
жасқа келген кезінде бұрынғыдай қозы бағуды қойып, 
енді жылына қой-серкеш ақы алатын қойшылық жағына 
ауысады. 

Бұл жағдай олардың тұрмысына аздап та болса же-
ңілдік жасағандай болады. 

Жасынан әнге әуес Кенен жоқшылықтың желке бас-
тылығына жасымай, ел ішіндегі белгілі әншілерді ынта-
лана тыңдап, солардан ән үйренуге талаптамады. 

Қой шетінде, жел өтінде жүргенде де қолындағы 
қайың таяғын домбыраша қағып, шырқата ән салады. 

Сол қойшылық кезінде кездескен бір қызықты уақи-
ғасын Кенен өзі былай деп баяндайды: 

— Жаз уақыты. Жасым жаңа ғана он жетіге жеткен 
кез. Бір күні жайлауда қой жайып жүргенімде жақын 
жердегі иек артпа белестен бір топ қыз-келіншек, жас 
жігіттер шыға келді. Олардың ортасында мінгені жорға, 
кигені торқа, бір жерде қоныстас отыратын Сыйқымбай 
дейтін байдың ақын қызы Шарафия шаттана ән салып 
келеді екен. 

Жасымнан әнге құмар, әуесқой басым үстімдегі қо-
ңыр шекпеннің қырық жамау шоқпытына қарамастан, 
бағып жүрген қойымды қасымдағы Аямбай дейтін қой-
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шының қойына қоса салдым да астымдағы шабандау көк 
шолақ атты тебіне түсіп келе жатқан жастар тобының 
алдынан шықтым. 

Менің алдарынан келе жатқанымды көрісімен-ақ та-
қаббар бай қызы Шарафия тоқтай қалып, менің мінген 
ат, киген тонымды келемеждеп өлең айта бастады. 

Мінгенің қырсау шабан көк шолақ ат, 
Кигенің қырық жамау, қабат-қабат. 
Жоламай жанымызға жаман қойшы, 
Жүре бер өз жолыңмен, жөніңе тарт 

— деп, тым тиісе сөйлеген соң мендағы шыдай алмай, 
шырқай қоя бердім. 

Рас, менің мінгенім көк шолақ ат, 
Кигенім қырық жамау, қабат-қабат. 
Қойшыдан сен де талай дәм татқансың 
Құрбекер кесірленбей тіліңді тарт. 

Уа, аспанда бұлт басқан ай бола ма, 
Ат-тоны қойшылардың сай бола ма. 
Келгенше жиырма беске күйеуің жоқ, 
Сұлу ат, сәнді киім бай бола ма? 

— деппін. 
Бұрын мұндай кекесін сөз естіп көрмеген шалдуар 

бай қызы қатты шамданып кетті де: 
Қорадағы ешкінің бәрі тоқал, 
Әріптесім сен болсаң адыра қал. 
Аспандағы жұлдызға қол созбай-ақ, 
Жел жағымнан сасытпай әрі жоғал 

— дегенде, соған орай мендағы былайша жауап бердім: 
Сиқымбайдың қызы едің өтпей жүрген, 
Қырсық шалып басыңнан кетпей жүрген. 
Несіне мақтанасың сорлы жазған, 
Қол созып, қоншыға да жетией жүрген 

- деп, мен де онан тілімді тарта койғаным жоқ. 
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Айтуға сөз таппай әбден амалы құрыған Шарафия 
қайыра сөз айта алмай, жақын жердегі той болып жат-
қан ауылға қарай жөнеле берді. 

Жеңдім-ау сірә дегендей, жаңағыдан гөрі шоқтығым 
көтерілгендей болып, мендағы жанамалап, жандарынан 
қалмай, еріп келемін. 

Жол-жөнекей тағы да айтыса отырып, ауылға таян-
ған кезде, менен кұтыла алмасын білген жақсы атты-
лар, маған жеткізбей жарыса жөнелді. 

Жазы-қысы үстінен ертоқым түспей, қырсау тартқан 
көк шолағым ілесе алмай калғанына қатты қынжылдым 
да, сол жерде қолма-қол ән шығардым. Кәзіргі халық 
аузында айтылып жүрген менің «Көк шолақ» дейтін әнім-
нің жарыққа шығу себебі де міне, тап осы уақиғаға бай-
ланысты еді — дейді Кенен. 

Көк шолақтың шабандығы салдарынан жете алмай, 
артта қалуыма үлкен өкінсемдағы, өшіккен қыздан кек 
алу мақсатымен әлден уақытта той болып жатқан ауыл-
ға мен де жеттім. 

Қалың топты қақ жара іздеп жүріп, бір үйде ән са-
лып, ойын-сауық құрып отырған бағанағы жастар тобы-
на тағы кездестім. 

Бұрынғы шалдуар мінезді Шарафия мені көргеннен-
ақ күлімсірей сөйлеп, құрмет көрсете бастады. — Ал, жо-
рары кел Кенен аға! Қойшы деп қомсынуды біз қоялық, 
өткен-кеткенге кектеніп, өкпе етуді сіз де қойыңыз, сөй-
тіп, көп алдында сайыспай-ақ, оңашада сырласармыз,— 
деп өз қасынан орын берді. 

Әуелде кекірттене сөйлеп, келемеж еткен такаббар 
қыз біраз тіл қатқаннан кейін-ақ беті қайтып, қыры сын-
ғандығын білдірген соң мендағы ескі жараның аузын 
қайта тырнауды қойып, оған сыпайылық жасадым да, 
жай ғана ән салып отыра бердім. 

Осы тойға жиналған жұрт Кененнің сыңғырлаған сұ-
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лу үнімен шырқата салған әсем әнін тыңдап, тамаша 
сүйсінеді. 

Бұрын ел көзіне түспей жүрген жас әншінің бұл өне-
рін халық өте жоғары бағалап, сонан былай оған әнші 
Кенен деген ат қояды. 

«Ел құлағы елу» дегендей Кененнің әншілік өнері енді 
көпке тарап, ауыл ішіндегі тойдумандарда әнші Кенен 
деген атпен төрден орын алады. 

Бір жылы ел ішіндегі мырзасымақтар он тоғыз жас-
тағы Кененді Қырғыз Шабден батырдың асына апарып, 
ән айттырады. Кенен бұл сапарында да сан жүйріктер-
мен сайысқа түсіп, жүлде алады. 

Ең алғашқы қадамын ақындық пен әншілік өнерден 
бастаған Кенен өзінің қойшылық өміріне сай біраз ән де 
шығарады. Оның ішінде ілгеріде айтылған «Көк шолақ» 
сияқты, «Боз торғай» «Ірит қойым ірит» дейтін әндері 
бар. 

Кенен жасы жиырмаға толып, жігіт болған кезінде 
бірыңғай творчестволық іздену жолына түседі. Ел ара-
лап, өлең айтып, ойын-сауықтың туын тіккендей болады. 
Жүрген жері той-думанға ұласып, Кенен сері атанады. 
Ауыл ішіндегі ақындар айтыстарында да үнемі алдыңғы 
қатардан орын алып отырады. 

— Менің творчестволық өсу жолыма жөн сілтеп, үл-
кен көмек көрсеткен кәдімгі елге әйгілі Балуан Шолақ 
еді, — дейді Кенен өзінің бір әңгімесінде. 

Шынында да Арқадан Жетісуға келіп қайтқан сапа-
рында Балуан Шолақ Кененді шақыртып алып, ән айт-
тырады, оның әншілік өнері өзіне өте ұнағандықтан жа-
нына ертіп жүріп ән салдырады. Сонымен қатар ол өзі-
нің де әндерін үйретіп, оның келешегінен үлкен үміт 
күткендей болады. 

Балуан Шолақтың «Құлан кісінес», «Діңкілдек», 
«Ыңғай төк», «Желдірме», «Жай қоңыр», «Кенже қоңыр», 
«Көкшетау», «Қос перне», «Қос қалқа», «Қос барабан» 
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сықылды көптеген әндерін үйреніп алып, Кенен оны ел 
арасына тарата бастайды. 

Міне, осындай әншілік және ақындық өнерімен жұрт-
қа ұнаған Кенен, жасы ұлғайып қалған кезінде Базар, 
Назар дейтін екі баласы бірдей шешек ауыруынан өліп, 
үлкен аянышты халге ұшырайды. 

Қатар өсіп келе жатқан қос қалкасының күйігі Ке-
неннің жанына қатты батады. Бұрынғыдай ойын-сауық-
тың бәрін де қойып, күндіз-түні уайым, қайғыда болады. 

Көктем. Мал төлдеп жатқан кез. Күн еңкейіп ұясына 
кіруге таянған мезгілде, іштегі көңіл шерін тарату үшін 
ауылға таяу жердегі кішірек төбешікке шығып, табиғат-
тың тамаша көріністеріне үнсіз сырласқандай, жан жа-
ғына сүйсіне көз тастап, қам көңілді Кенен отыр. 

Осы кезде оның да егіз туған екі лағы қабат өліп, 
соларды жоқтағандай, өзге малдан оқшауырақ ауылға 
қарай бет алған бір ақ ешкінің маңыраған мұңды зары-
на ет жүрегі елжіреп кеткен Кенен қос қалқасынан ай-
рылған, қанатынан қайрылған сен де мендей бір сорлы-
сың ау дегендей: 

Сорлы ақ ешкі жылайсың лағыңа, 
Емшегіңді емізген шырағыңа. 
Кел екеуміз қосылып, зарланайық, 
Жетермекен халықтын, құлағына 

— деп, сол жерде Ақ ешкі дейтін мұңды ән шығарады. 
Міне, осындай ауыр қайғыдан соң айлар өтті. Ауыл 

ішіндегі жаны ашыр ағайындардың айтуларымен де жә-
не өз ойынша да өткенге өкінуден өнер іс болмайтынына 
көзі жеткен Кенен белін бекіте байлап, бұрынғы қалпы-
на түседі, ел аралап ән шырқап, халықтың сый-құрметіне 
бөленеді. 

Жасынан әділдік аңсап, үстемдікке жиіркене қарай-
тын Кенен 1916 жылы қазақ жастарын қара жұмысқа 
алу туралы патша жарлығына қарсы шыққан халық кө-
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терілісі кезінде Әли батырдың жанында бірге болады. 
Еліміздің есінде мәңгі сақталатын Әлидің сол көтеріліс-
тегі ерекше ерлік істерін суреттей жазған Кененнің тоғыз 
жүз жолдай поэмасы 1949 жылы басылып шыққан. 

Кенен өзінің «Аттан қос егіз» дейтін әнін де 1916 жыл-
ғы халық көтерілісіне арнап шығарған көрінеді. 

— Ұлы Октябрь революциясының жеңіс туы желбі-
реп, еңбекші адам баласының бақыт таңы жарқ етіп 
атқаннан кейін-ақ менің жігерім тасып, творчестволық 
өрісім ұзара түсті. Өйткені Коммунист партиясының ата-
лық қамқорлығы бойыма қуат, ойыма саналы сезім қос-
қандай болды. Сондықтан да мен өзімнің соңғы қырық 
жыл ішіндегі ең таңдаулы ақындық және композиторлық 
шығармаларымды сәнді өмір, салтанатты тұрмысымызға 
және оны бізге орнатып берген кемеңгер көсеміміз Ле-
нинге арнадым, — дейді Кенен өзінің бір әңгімесінде. 

Дұрысында да оның көркем шығармаларының көпші-
лігінде көңілді өмір, көрікті тұрмысымыздың сан алуан 
сәнді бейнелері суреттелетіндігін көреміз. 

Кененнің Ұлы Отан соғысы күндерінде шығарған 
«Аттан жауға», «Біздің отан жеңеді», «Батыр Москва» 
сықылды көптеген әндері еліміздің ерлік тұлғасын көз 
алдымызға әкеліп елестеткендей болады. Сондай-ақ Ұлы 
Отан соғысы жеңіспен аяқталғаннан кейін шығарған 
«Жеңіс жыры», «Балқұйылды», «Еңбек ерлері», «Нұрлы 
жаз» дейтін көптеген әндері бар. 

Кененнің көркемөнер саласында осындай сапалы ең-
бектерін партия мен үкімет жоғары бағалап, 1956 жылы 
оған Көркемөнердің еңбек сіңірген қайраткері деген 
құрметті атақ берді. 

Кенен кәзір жетпіс бес жаста, оның жетпіс бес жыл-
дығын республика жұртшылығы зор кұрметпен атап 
өткізді. 
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ЖАМАЛ ОМАРОВА 

Ән айту кемшілігі жаңа ғана айта бастаған жас талап 
сендер түгіл, талай жылдар бойы ән салып келе 

жатқан кейбір дағдылы, тәжірибелі әншілерден де кезде-
седі. «Ер қосы жүре түзеледі» дейтін емес пе еді? Сон-
дықтан азды-көпті орындаушылық өнеріңді олқысынбай, 
барыңды ортаға салудан жасқанба, бойға біткен жігерің-
ді жасытпа, жалындай бер, жарысқа түс, сонда ғана 
жарыққа шыға аласың, — деп Құрекең ағалық ақылын 
айтатын. Ол кезде мен Ташкенттегі халық ағарту инсти-
тутының жұмысшылар факультетінде оқитын едім,—дей-
ді Жамал өзінің жасындағы ән айта бастаған кезін әңгі-
ме еткенде. 

Шынында да сол кездегі институт жанындағы көр-
кемөнершілер үйірмесін басқаратын Құрманбек сияқты 
шебер сыншының алдына ән айтып, өнер жарысынан өту 
оған оңай да болған жоқ-ты. 

Дегенмен ауылдағы әнші әжесінің ұстаздығы және 
өзінің әуелден-ақ әншілік қабілеті барлығы оның жүрек-
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сінбей, астана жұртшылығының алдында сахнаға шы-
ғып, асқақтата ән салуына бекіндірді. 

Қоңыр күз. Студенттер жазғы демалыстан қайтып, 
институтта оқу басталған кез. Міне, осы кезде көркем-
өнершілердің концерті болғалы жатты. 

Ән мен биге әуелден әуесқой халық институт клубына 
лық тола жиналып, жас өнерпаздардың концерті баста-
луын асыға күтті. Осы кезде қолаң қара шашы беліне 
төгілген, өткір көзді, қара торы қыз сахнаға шығып, 
рояльдің жанына келді. Бұрыннан төселген дағдылы ән-
шілерше, залда отырған көрермендерге қыдырта бір көз 
тастап алды да, өзінің бала жасынан айтып әдеттенген 
«Қара торғай» әнін желдірте жөнелді. 

Осындай тыңдаушылары көп, сахнаға тұңғыш рет 
шыққан жас таланттың орындаушылық өнеріне өте сүй-
сінген халық қайта-қайта қол соғып, оны ұзақ уақыт 
сахнадан жібермей қойды. 

Бұл әншінің орындаушылық шеберлігіне өте сүйсін-
ген жұрт шынында да тамаша талант екен десіп, оған 
үлкен алғыс айтып тарасты. Кейін сұрастыра келсек, ол 
жас әнші Ташкент түбіндегі Қауыншы қыстағында туып 
өскен Жамал Омарова екен. 

Сөйтіп, өзінің әнші әжесінің тәрбиесінде өскен Жа-
мал қаршадайынан-ақ халық алдында ән айтуға құлшы-
на берді. Біздің ілгеріде сөз еткен көрінісіміз оның 
жиырмабесінші жылдардағы сахна табалдырығын тұң-
ғыш аттаған кезі болатын. 

Тартымды әншілік белгісі тыңдаушыларға ертеден-ақ 
біліне бастаған Жамал 1927 жылы Ташкент қаласында 
өткен Орта Азия республикасының балалар олимпиада-
сына қатысып, «Ақ дариға», «Бипыл» сияқты халық ән-
дерін өте шебер орындағаны үшін бас бәйге алады. 

Өзінің жанындай жақсы көретін ерке қызын, әуелде 
ақылын айтып, оку сапарына аттандырған да сол ақыл-
қой анасы еді. Бірақ та, басқа балаларынан ерекше 
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көретін сүйікті Жамалын соншалық сағыну салдарынан 
Ташкентте оқып жүрген кезінде үйіне шақыртып алады. 

Бұл жағдай оның ертерек оқу бітіріп, жоғары дәре-
желі білім алуына әрине, үлкен бөгет жасады. Амал не, 
көрмесе тұра алмайтын ата-ананың балаға деген мейір-
бандылығының бұ да бір түрі шығар деп қана түсінуге 
болады. 

Әншілік өнер де өте қымбат Бірақ, Жамал әлі де оқи 
түсуі керек деген дос-жарандарының ізгі кеңесіне енді 
қарт әжесі де қарсы бола қойған жоқ. Сөйтіп, оны 1932 
жылы Ташкентке оқуға жіберді. Бұл Жамалдың 20 
жасқа толған кезі еді. 

Жамал Ташкентке келгеннен кейін өзінің қалауы 
бойынша Кен-металлургия институтына түседі. Сонда 
оқып жүрген кезінде студенттердің ойын-сауық кештерін-
де, көркемөнершілердің концерттерінде өзінің асқан 
орындаушылығымен ерекше көзге түсіп, тыңдаушылар-
дан жақсы баға алады, Сөйтіп, оның әншілік өнері көп 
ұзамай-ақ Алматыға да естіледі. Сонын нәтижесінде 
Жамал 1934 жылы Алматыдағы тұнғыш ұйымдастырыл-
ған музыка театрына шақыртылды. 

Жамал Омарова театрда концерттерге қатыса жүріп, 
музыкалық спектакльдердегі бірнеше жауапты рольдер-
ді де шебер орындай біледі. Әсіресе, оның құлаққа жа-
ғымды қоңыр ғана орта дауысымен желпінте орындаған 
әсем әндерін тыңдаушылар тым жақсы ұнататын болды. 

Бір күні көптеген көркемөнер қайраткерлерінің қаты-
суымен Қазақтың музыка театрында үлкен концерт бері-
леді. Міне, осы концертке жиналған астана жұртшылығы 
Жамалдың орындаушылық өнеріне өте сүйсінеді. Әсіре-
се, оның жасынан өзі сүйіп айтатын «Екі жирен» әні көп-
шіліктің назарын ерекше аударады. 

Театрда екі жылдай қызмет істегеннен кейін 1936 жы-
лы қазақ әдебиеті мен көркемөнерінің Москвада болған 
онкүндігіне барып, астана жұртшылығының алдында 
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өзінің шебер орындаушылығын көрсете білді. Сол он-
күндіктің қорытындысы күні Үлкен театрдың сахнасында 
үкімет басшылары тыңдаған концертте қазақтың бірне-
ше халық әндерін айтып, Жамал тағы да тамаша жақ-
сы баға алды. 

Осы сапардан қайтып келгеннен кейін Жамал қазақ-
тың Жамбыл атындағы мемлекеттік филармониясының 
әншілігі қызметіне ауысады. 

Бұрын театрда актерлік жұмысын қоса жүргізіп кел-
ген ол, енді бірыңғай әншілік жолына түседі. Концерттік 
репертуарын молайту ісіне кіріседі. Қазақ әндерімен қа-
бат Совет Одағындағы барлық халықтың әндерін үйре-
нуге талаптанады. Міне, осындай қажымас еңбектің 
нәтижесінде Жамал әр тілде ән шырқады. 

Сөйтіп, Жамал өзбектің «Қайларға барай», «Айжан» 
дейтін халық әндерін, қырғыздың «Паризатой», «Ой то-
бо» дейтін халық әндерін, армяннің «Келе-келе», «Ахчи 
бахта-бар», татардың «Сағыну», «Гүлшара», башқырт-
тың «Байық», «Қос білезік», украинның «Менің ұйқым 
келмейді», «Барвиночек», белорустың «Ой ты, казаче», 
орыстың «Ой, сен кең дала», «Көңілді күндер болған 
еді» дейтін әндерін де айтатын болды. 

Жамалдың кәзіргі концерттік репертуарында 15—16 
тілде айтылатын көптеген әндер бар. Жамалдың әншілік 
өнері мен іздену жолындағы осындай үлкен табыстары 
тыңдаушысын тамаша сүйсіндіріп, халқымыздың зор 
мақтанышына айналды. Филармония Жамалдың атына 
арнаулы ансамбль құрып, Совет Одағының әрбір респуб-
ликасына гастрольге жіберіп тұрды. Сол гастрольге бар-
ған сапарларының бәрінде де ол үнемі жақсы баға алып 
жүрді. 

Халықтың сый-құрметіне бөленген Жамал жыл сайын 
репертуарын жаңартып, үнемі дайындық ісімен шұғылда-
нуда. Ол кезкелген әнді үйрене салу әдетінен мүлде ау-
лақ, өзінің даусына, айту ырғағына лайықты әндерді ға-
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на талғап үйренеді. Жамал соңғы жылдар ішінде қазақ-
тың халық әндеріне, және Совет Одағы халықтарының 
әндеріне қоса Қазақстан композиторларының да көптеген 
көркем шығармаларын үйреніп, өзінің концерттік ре-
пертуарын бұрынғысынан да молайта түсті. 

Жамал Омарова Отанымыздың күш-қуатын, халқы-
мыздың байлығын, бақытты совет адамдарының сәнді 
өмір, салтанатты тұрмысын, еліміздегі еңбек озаттары-
ның ерлік бейнесін сипаттайтын сан алуан әндерді тез 
үйреніп, тыңдаушылардың өскелең талаптарына сай, са-
палы орындауда. 

Жамал айтатын осы тақырыптағы әндердің ішінде 
композиторлар: Евгений Брусиловскийдің, Ахмет Жұба-
новтың, Мұқан Төлебаевтың, Латиф Хамидидің тағы бас-
қаларының талай тамаша әндері бар. Мысалы, Брусилов-
скийдің «Қазақстан», «Алтай», Ерзаковичтің «Балқаш», 
«Кел біздің ауылға», Хамидидің «Алматы вальсі», 
Кәрімбаевтың «Жетісу», «Оңтүстікте ақ алтын» дейтін 
әндерін халқымыз талай рет ұйып тыңдаған-ды. 

Міне, осы сықылды Қазақстан композиторларының 
көптеген әндерін халыққа жеткізу жөнінде де Жамал 
айтарлықтай күрделі еңбек сіңіруде. Ол өзінің ансамблі 
мен бірге кең байтақ республикамыздың колхоздары мен 
совхоздарында, өнеркәсіп орындарында сан жылдар 
бойы сапалы концерттер беріп, тыңдаушыларынан үнемі 
алғыс алуда. 

Кешегі Ұлы Отан соғысы кезінде Жамал майдандағы 
жауынгерлер арасына барып концерт беріп жүрді. 1942 
жылы республикамыздың бірсыпыра таңдаулы артис-
терімен бірге Солтүстік-Батыс майданда жан аямай, 
жауға қарсы қаһармандық күрес жүргізіп жатқан көп 
ұлтты совет жастарының ортасында талай тамаша жа-
лынды әндер айтып, олардың жауынгерлік күш-жігер-
лерін тасытқандай болды. 

Жамалдың осы сапарындағы өзімен бірге барған 
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орындаушылардан өзгешелік бір қасиеті, ол әр тілде ән 
айтып, әрбір ұлт жауынгерін ерекше қуанышқа бөледі. 

Жамал Омарова Москва, Ленинград, Киев, Саратов, 
Минск, Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Ха-
баровск, Сахалин, Куйбышев, Уфа, Ташкент сықылды 
Совет Одағының көптеген ірі қалаларында да концерт-
тер берді. Оның ішінде Қиыр Шығыста төрт жарым ай-
дай жүріп, үлкен қалаларды аралады. 

Жамал өткен жылы республикамыздың бір топ өнер-
паздарын басқарып, Монғолияға барды. Бригада құра-
мында республиканың еңбек сіңірген артистері: Нұғыман 
Әбішев, Бәтима Балғаева, әнші Хапиза Абуғалиева бол-
ды. Бұл сапарында да ол тыңдаушылардан көп алғыс 
алып, үлкен абыроймен қайтты. 

1939 жылы Түркменстанның 15 жылдық, 1949 жылы 
Украинаның 30 жылдық тойларына Қазақстаннан барған 
делегация құрамында Жамал да болды. 

Жамалдың көркемөнер саласында көп жылдар бойы 
сіңірген күрделі еңбектерін партия мен үкімет өте жоға-
ры бағалап, 1942 жылы Республиканың еңбек сіңірген 
артисткасы және Қазақстанның Халық артисткасы деген 
құрметті атақтар берді және Еңбек Қызыл Ту ордені-
мен наградтады, сонымен қатар ол жиырмадан аса түрлі 
грамоталар мен наградтар алды. 

Жамалдың ең соңғы үлкен бір табысы — ол қазақ 
әдебиеті мен көркемөнерінің 1958 жылы Москвада өткен 
онкүндігіне байланысты Ленин орденімен наградталды. 



ЖҮСІПБЕК ЕЛЕБЕКОВ 

Солтүстік жақ сілемі Мыржық тауына барып түйісе-
тін жалпақ қоңыр адырдың күнбатыс жақ қойнауын 

қоныс еткен үш-төрт қораның орталығындағы аласалау 
кірпіш үйде ертелі-кеш асқақтата шырқалған әсем ән 
аспанға өрлей шарықтап, айналадағы тау-тасты жаңғы-
рықтыратын. Бұл ауылдың тұсынан өткен-кеткендер сірә 
мұнда үлкен бір той болып жатқан шығар деп те ойлай-
тын. 

Дұрысында онда той емес, бірақ, тойға бергісіз ду-
манды ән шеберлерінің арнаулы мектебі болатын. Демек, 
бір ұядан ұшқан өңшең өнерпаздар тобы өз орталарынан 
шыққан әйгілі әншіні қоршай отыра қалып, онан ән үй-
ренетін, орындаушылық өнерінен үлгі алатын. 

Бұл мектептің ұстазы сол кезде өзінің асқан әншілік 
өнерімен бүкіл Қарқаралы уезін аузына қарата бастаған 
—жас талант Жақыпбек еді. Ол әкесі Балғабайдан тара-
ған үлкен аға, кіші інілеріне ұстаздық етіп, үнемі ән үй-
рететін, олардың ішіндегі ең кішісі мұрыны сорайған 
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сары бала «Өсемін, өрге жүземін, көркемөнердің ең төрі-
нен орын аламын» дегендей қиялға көз тастап, жаңа ға-
на талпына қанат қаққалы отырған — жігерлі жас, 
Жақыпбектің нағыз өзіне тартқан әнші інісі — Жүсіпбек 
еді. 

Кейін өзінің орнын басып, әншілік дәстүрін ұстайтын 
мұрагері осы Жүсіпбек болатындығына кәміл сенген 
Жақыпбек оны ерекше тәрбиелейді, өзіне лайықты кіші-
рек домбыра жасаттырып беріп, үнемі әншілік өнеріне 
баулиды. Соның нәтижесінде Жүсіпбек 7—8 жасында-ақ 
домбыра шертіп, ән шырқауға әдеттенеді, әнші ағасынан 
үйренген әндерін бұлжытпай, тап өзініне айтып беруге 
талаптанады. 

Сөйтіп, «ұяда нені көрсең, ұшқанда соны ілерсің» де-
гендей ағасы Жақыпбектің әсем әншілігі үлкен әсер ет-
кен ол, көп ұзамай-ақ жиын-топтарда тартынбай ән шыр-
қап, көзге түсе бастайды. Бірақ, амал қанша, Жүсіпбек 
он төрт жасқа жаңа толған кезінде оның әрі тәрбиеші 
ұстазы, әрі арқа сүйер ағасы — Жақыпбек жиырма бес 
жасында мезгілсіз қайтыс болады. Бұл жағдай, бұлбұл-
дай сайрап, жаз гүліндей жайнап, жаңа ғана өсіп келе 
жатқан жас әнші — Жүсіпбекке әрине жеңіл тие қойған 
жоқ. Сөйтсе де жалынды жігер, дарынды өнер оны ешбір 
жасытпады. 

Жүсіпбек 1922 жылы 17 жасында Семей қаласына 
барып, ат айдаушы болып жұмысқа кіреді. 

Жүсіпбек Семейде біраз тұрғаннан кейін-ақ "ел құла-
ғы елу дегендей", осында бір әнші бала келіпті деген 
лақап бүкіл қала халқына тарай бастады. Оның ішінде 
сондағы театр басшыларының да құлағына шалынды. 

Міне, осындай хабармен ол бір күні театрда болатын 
концертке арнап шақыртылды. 

Ауыл адамдарынша жұпыны ғана киінген баланың 
театрда ән салуына күмәнданушылар да болды. Шынын-
да да әнді бұрын ауыл арасында ғана айтып, мұндай ұлы 
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дубір жарысқа түсіп көрмеген жас әнші — Жүсіпбеккс1 

бұл жағдай әрине жеңіл де бола қойған жоқ. Бірақ онын 
бойындағы талант, жігер оған «сен жүрексінбе, батыл 
бол, не де болса тәуекелге бел байла» дегендей ұғым 
тудырды. 

Оның алдында, бүрыннан төселген біраз тәжірибелі 
әншілер де ән салып жатты. 

Бір кезде, ауылдан ала келген ақ домбырасын қолы-
на кесе көлденең ұстаған жас әнші — Жүсіпбек те сахна-
ға шыға келді. Ол дағдылы әншілердің әдеттерінше 
театр залындағыларға қыдырта бір көз тастап, сәлемдесу 
ишарасындай бас иді де сахна орталығына қойылған 
орындыкқа отыра қалып Біржанның «Жамбас сипар» 
дейтін әнін шырқата жөнелді. 

Ауылдан келген жас әнші — Жүсіпбектің жібекше 
созылған, мөлдір судай түнық, кіршіксіз таза, сыңғырла-
ған сұлу дауысымен шырқата салған әсем әнін естіген 
жұрт бірден-ақ құлаққа ұрған танадай жым-жырт бола 
қалды. Ол әрбір әнді айтқан сайын қайта-қайта қол со-
ғып, оны сахнадан жібермей қойды. Сондықтан да ол 
көптің қалауы бойынша Балуан Шолақтың «Ғалиясы», 
Ақан серінің «Құлагері», Жаяу Мұсаның «Көк аршыны» 
сияқты таңдаулы әндер айтып, тыңдаушылардың құлак 
кұршын қандырғандай болады. 

Сол күні Семей театры сахнасында тұңғыш рет ән 
салған Жүсіпбектің орындаушылық өнеріне сүйсінген 
қала халқы оған үлкен алғыс айта тарасты. 

«Жүрген аяққа жөргем ілінеді» дегендей Жүсіпбек 
осы сапарында атақты әнші Әміре Қашаубаевпен таны-
сып, онан қазақтың «Ағаш аяқ» дейтін күлдіргі әнін үй-
ренді. Сондай-ақ Абай аулының әншісі болған Сәлма-
ғамбетке кездесіп, онан бұрын өзі шалалау білетін: «Се-
гіз аяқ», «Бойы бұлғаң», «Көзімнің қарасы», «Татьяна» 
дейтін Абай әндерін түзетіп, дұрыс калпына келтіріп 
алады. 
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Сөйтіп, ол Семей қаласында біраз уақыт тұрғаннан 
кейін өзінің жұмыс істеп, тапқан азды-көпті ақшасына 
жетісінше азық-түлік, киім-кешек алып, сол жылы күзге 
қарсы еліне қайтты. 

Жүсіпбек 1926 жылы 22 жасында Түркістан темір жол 
құрылысын салушылар қатарында Аягөз станциясы 
маңында жұмыс істейді. Онда күндіз жұмыс істесе, кеш-
кілікте құрылысшыларды өзінің тартымды тәтті әнімен 
шаттық сезіміне бөлендіріп жүреді. 

Тұрмыс жағдайы біраз түзелгеннен кейін Жүсіпбек 
енді бірыңғай әншілік жолына түседі. Ел ішіндегі көпші-
лік бас қосқан жиын топтардың арнап шақырылатын 
тандаулы қонақтары қатарына қосылады. Өйткені оның 
әншілік өнерін жақсы бағалайтын жұрт өзін де аса құр-
меттейтін еді. 

Жүсіпбек әнді өзі айта жүріп, өзгелерден үйрену ісі-
мен де шұғылданады. Ел ішіндегі таңдаулы әншілерді 
тауып, соларды зор ықыласпен тыңдайды. Әсіресе, бұрын 
Арқа жақта жыл сайын жаз айларында болып тұратын 
атақты Қоянды жәрменкесінде көп жерлерден жиналған 
талай тамаша талант иелерімен танысты. Олардың ішін-
де атақты әнші — Қали Байжанов, марқұм Ғаббас Айт-
баев, Майра Уәлиева, Қуан Лекеров, көркемсөз шебері — 
Қалыбек Қуанышбаев сияқты сан алуан саңлақ өнерпаз-
дармен бірге болып, олармен орындаушылық өнерін 
ортаға салысып, творчестволық пікір алысты. 

Сөйтіп, әншілік өнері жыл сайын өрістей бастаған 
Жүсіпбектің аты ауылдан ауданға, ауданнан облысқа, 
облыстан астанамыз — Алматыға да жетті. Соның нәти-
жесінде ол 1931 жылы 27 жасында, Республикалық му-
зыкалы драма театрына шақыртылып алынды. Онда 
Күләш Байсейітова, Қалыбек Қуанышбаев, Серке Қо-
жамқұлов, Иса Байзақов, Әміре Қашаубаев, Құрманбек 
Жандарбеков сияқты өңшең көркемөнер қайраткерлері-
мен қол ұстаса қызмет істеді. 
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Жүсіпбек келген бетте театрда берілетін концерттер-
ге қатысып жүрді де, аздан соң сол кезде қойылатын 
Мұхтар Әуезовтың «Еңлік — Кебек» пьесасындағы Жа-
палдың ролін, «Айман — Шолпан» пьесасындағы Әлібек-
тің ролін ойдағыдай жақсы орындап шығады. 

Театр сахнасында 4—5 жылдай қызмет істегеннен 
кейін Жүсіпбек 1935 жылы жаңадан ұйымдасқан Қазақ-
тың мемлекеттік филармониясына ауысты. 

Жүсіпбек Елебековтың өмірлік есінде сақталатын әрі 
қызықты әрі құрметті сапарының бірі — ол 1936 жылы, 
май айында Отанымыздың астанасы Москвада болған 
Қазақстанның әдебиеті мен көркемөнерінің онкүндігіне 
барып, Үлкен театр сахнасында берілген концертте аста-
на жұртшылығынан жақсы баға алуы болды. Бұл жағдай 
оның ертеден аңсаған арманына жетіп, әншілік өнердің 
ең төрінен орын алғандығының шын айғағы сықыл-
данды. 

Жүсіпбектің көркемөнер саласындағы еңбектерінің 
ішіндегі тағы бір әрі маңызды, әрі жауапты істерінің 
бірі — Ұлы Отан соғысы кезінде майдан шебіне барып, 
жауынгерлер арасында концерттер беруі. Ол бұл сапа-
рында да өз міндетін абыроймен орындап, ондағы отанын 
қорғаушы жауынгерлерден үлкен алғыс алады. 

Жүсіпбектің осы сапарындағы үлкен бір олжасы 
Қазақстаннан майданға барған жауынгерлердің бірі — 
жас композитор — Рамазан Елебаевтың Совет Одағы-
ның батыры — Төлеген Тоқтаровқа арнаған «Жас қазақ» 
дейтін әнін үйреніп қайтты. Бұл ән халқымыздың сүйсіне 
тыңдайтын ең таңдаулы шығармалары қатарында осы 
уақытқа дейін шырқалып келеді. Бұл әнді композиторлар 
Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди өздерінің «Төлеген 
Тоқтаров» операсына да енгізді. 

Міне осы «Жас қазақ» әнінің қалай жарыққа шығуы 
жөнінде 1957 жылы «Қазақ әдебиеті» газетінде ақын 
Мұзафар Әлімбаевтың мынадай бір өлеңі басылды: 
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Күз аспаны бірде күңгірт, бірде ашық, 
Сағынышты қам көңілмен ұласып. 
Бір жас қазақ отыр окоп ішінде, 
Елден келген әнші ағамен сырласып. 

Сағынғаны Сарыарқаның өлкесі, 
Сағынғаны Алатаудың өркеші. 
Сағынғаны Ақжайықтың толқыны, 
Сағынғаны кербез сұлу еркесі. 

Кең көсілер менде қандай шама бар. 
Көңіл күйін халқым өзі бағалар. 
Домбыраның кеудесіне қоңдырып, 
Бір баланың сәлемі деп ала бар. 

Сөзі қандай, өзі қандай сүйкімді. 
Шертер еді-ау жүрек сырын мың түрлі. 
Шабуылға кете барды жас қазақ, 
Әнші ағаның көзіне жас іркілді. 

Неткен көркем, неткен аянышты сөз десеңізші. 
Отан қорғау жолында ерлікпен қаза тапқан Төлеген 

туралы шығарған осы әнін елден барған әнші ағасы 
Жүсіпбекке окоп ішінде үйретіп отырған кезінде кенет-
тен жауға қарсы шабуылға аттанған жалынды жас 
композитор — Рамазан Елебаев сағынған ел жұрты-
на сәлемдеме ретінде осы аманатын қалдырып кете 
береді. 

Міне, Мұзафардың «Бір жас қазақ» деген осы өлеңі-
не лайық композитор Сыдық Мұхамеджанов өткен жылы 
өте бір көркем ән шығарып, оны тағы да Жүсіпбектің 
орындауына ұсынған болатын. Бірақ сол ән әлі күнге 
дейін жарыққа шыға алмай келеді. Ал, оның себебін ав-
торлардан сұрағанымызда: 

— Өздеріңіз де білесіздер, Жүсекең әуелден-ақ бір 
жұмсақ мінезді, көңілшек жан ғой. Сол әнді өзі де сонша 
үнатқанмен де оны айтуға келгенде өте жүрексінетін кө-
рінеді. Өйткені окопта отырып, ең алғаш өзінің «Жас 
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қазақ» әнін үйреткен совет жауынгері Елебаев Рамазан-
ның тар жерде көрсеткен соншалық тамаша талантты-
лығы, ел қорғау үшін аттанған сол сапарында өзі де 
ерлікпен қаза тапкандығы есіне түскенде ол еріксіз көзі-
не жас алады екен. Сондықтан да бұл жағдай концерт 
кезінде де кездесіп қала ма деп қатты күдіктенетін 
сияқты деп баяндайды олар. 

Жүсіпбек Елебеков еліміздің еңбекшілері алдында 
үнемі концерттер беріп, өзінің әншілік өнерімен халық 
үшін қажымай қызмет атқаруда. 

Жүсіпбек барып концерт бермеген республикамыздың 
колхоздары мен совхоздары, өндіріс, кәсіпорындары сірә, 
кем де кем-ақ болар. 

Жүсіпбектің аты бір ғана Қазақстанда емес, баска 
туысқан республикамызда да зор құрметпен аталады. 
Өйткені ол Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан респуб-
ликаларында болып, көптеген концерттер беріп жүрді. 
Өздерінің қалап шақыртуы бойынша 1958 жылдың жа-
зында Қарақалпаққа барып, екі ай бойы концерттер бе-
ріп қайтты. 1950—1955 жылдары екі рет Қытай Халық 
Республикасының Синьцзян аймағында болып бірсыпы-
ра концерттер берді. 

Халқымыздың сүйікті әншісі Жүсіпбек Елебеков қай-
да барса да сый-құрметке бөленіп үнемі алғыс алуда. 

Жүсіпбектің ән салу өнерінің басқа әншілерден өзге-
шелігі жөнінде сан рет газет-журнал беттерінде де және 
ел аузында да аңыз болып айтылып келеді. 

Бұл жөнде есте қалған мынадай бір әңгімені айта 
кеткім келеді. 

Ұмытпасам 1933 жылдың күзі. Москвада болатын бір 
концертке жіберілу үшін Алматыдағы ең таңдаулы ән-
шілер шақыртылып, сол кездегі музыкалық драма теа-
трында сынақ жұмыстары жүргізіліп жатты. Бірсыпыра 
әншілер айтып біткеннен кейін, кәнігі әнші Қашаубаев 
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Әміреге кезек келді, ол өзінің ертеден айтып келе жатқан 
ең сүйікті «Ағаш аяқ» дейтін әнін айтып болды да, көп-
шілікке қарап: 

— «Мен қартайдым ғой, ендігі жолды мына Жүсіп-
бекке бергеніміз жөн болар, өйткені тап осы шақта ха-
лық әндерін, оның ішінде Арқада әннің туын тіккен кеше-
гі Біржан сал; Ақан сері, Жаяу Мұса сияқты халық 
композиторларының әсем әндерін осыдан жақсы айтатын 
жанды мен әзір кездестіре алмай жүрмін» — деп қолын-
дағы домбырасын жанында отырған Жүсіпбекке ұсын-
ғанын өз көзіммен көріп едім, дейді жиында болғандар-
дың бірі. 

Дұрысында да сол ертедегі халық композиторлары-
ның бағалы музыкалық мұраларын кәзіргі біздің зама-
нымызға әкеліп жеткізіп отырған кімдер деген сұраққа, 
солардың ішіндегі ең тандаулы мұрагерлердің бірі — 
Жүсіпбек десек те, әрине, жаңылмаған болармыз. 

Міне осындай асқан әншілік өнерімен де, жібектей 
жұмсақ, ұнамды мінезімен де қайда барса да халықтын 
сый-құрметіне бөленген Жүсіпбек туралы айтарлықтай 
тағы бір қызықты уақиғаның куәсі болдық. 

Жаз айы. Айнадай ашық аспан. Тау алқабында қаз-
қатар тігілген алпыстан астам шағаладай ақбоз үйлердің 
сәнді көрінісі ерекше көз тартады. 

Күн найза бойы көтеріліп, сәске түске айналған кез. 
Жан-жақтан топ-топ болып ағылған жұрт әлгі үйлерге 
бөліне түсіп жатты. Аздан соң-ақ, ауыл айналасы үлкен 
думанға айналды. Әр жерде ән шырқалып, түрлі ойын-
сауықтар жасала бастады. 

Бұл өткен 1958 жылы бүкіл Семей облысы малшыла-
рының бас қосқан үлкен бір салтанатты тойы еді. 

Жиналған жұрт асын ішіп жайланған кезде ортада-
ғы ақ үйден асқақтата шырқалған бір әсем үн естілді. 

Құлақтан кіріп бойды алар, 
Сұлу ән мен тәтті күй. 
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Көңілге түрлі ой салар, 
Әнді сүйсең менше сүй — 

деп ақын Абай айтқандай бұл әсерлі ән әуені айналаны 
аса бір шаттық сезіміне бөлегендей, тойшыларды тама-
ша сүйсіндіре түсті. 

Таныс емес әншінің аты-жөнін білуге асыққан кейбі-
реулер білетіндерден сұрастырып, тез білуге асығып тұр. 

Осы кезде үйден бір жастау жігіт шығып, жиналған 
жұртқа әншіні былай деп таныстырды. 

— Бұл Қазақстанның Халық артисі—республикамыз-
дағы ең таңдаулы әншілеріміздің бірі — Жүсіпбек Еле-
беков жолдас. Біздің облыс басшыларының осы малшы-
лар тойына әдейілеп шақыртуымен келген құрметті қо-
нағымыз. 

— Е бәсе, Кәдімгі Жүсіпбек әнші осы еді деңіз. Алыс-
тан атын естігеніміз болмаса, өзін бұрын көрмеген соң 
біз қайдан білейік қарағым. Ендеше өзімен танысқымыз 
келеді, деді бір қарт шопан. 

— Мақұл ата, айтайын деп, әлгі жігіт үйге қайта кі-
ріп кетті. Соның артынша көп кешікпей-ақ, іле-шала 
Жүсіпбек те далаға шығып, бір топ қарт шопандарға қол 
қусырып сәлем берді. 

— «Жақсыда жаттық жоқ» деуші еді ғой, жатырқа-
массың жаным. Әлде қалай ортамызға келе қалған екен-
сің, қадамың қайырлы болсын. Біздің тойымызға ән 
салып, тамаша жасағаның үшін үлкен алғыс айтамыз. 
Тек жасай бер жаным десті, шопандар. 

Осы мезгілде қолындағы қызыл жалауын желбірете 
көтерген бір жас жігіттің «Ат шабар-ат шабар» деген 
асқақ үні олардың өзара әңгімелерін бөліп кетті де, қа-
лың жұрт қарақшы тігілген жерге қарай қозғала бет 
алды. 

Көптен күтіп баптаған жал-құйрығы сүзулі жетпіс 
шамалы өңшең сәйгүлік жүйріктер де екшеле жөнелді. 

78 



Отыз шақырымдық алысқа айдалған аттар қайтқан-
ша: күрес, қыз қуу, жерден теңге ілу, жаяу жарыс сияқ-
ты түрлі қазақ ойындары ойнала берді. 

Күн қайтып, түс ауа берген кезде ат кеткен жақтан 
будақ-будақ шаң да көрініп қалды. 

«Әркімнің өзі шыққан тауы биік болсын» деген емес 
пе. Қай ауданның, кандай аты алдынан келер екен деген 
толқынды оймен жиын топтың жүрегіне қобалжу кіре 
бастады. 

Мыңдаған қалың қол қадала қарап тұрған кезде шаң 
ішінен бір күлді бадан ойқастап шыға келді. Біреулер, 
уау мынау Барнауылдың Буырлы ғой, біреулер жоқ, ол 
емес, Шыңғыстаудың Шұбары екен десіп, әркім әр түрлі 
саққа жүгіртіп, өздерінше жорамалдап тұрған кезде, 
ақыры оның бірі де емес, Шұбартаудың Нарқызылы бо-
лып шықты. 

Ат келіп, той тарқар алдында аудан жұртшылығы жа-
ңағы жетпіс аттан озып, алдында жеке келген Нарқы-
зылды кілем бастатқан тоғызымен қоса Жүсіпбекке әке-
ліп сыйлыққа тартты. 

Міне, бұл көрініс, әрине, халықтың Жүсіпбекке деген 
сүйіспеншілігінің тамаша бір фактісі сияқты демекпіз. 

Жүсіпбектің асқан ән шеберлігі және көптеген та-
лантты жастарды әншілік өнерге тәрбиелеп, үйреткендігі 
жөнінде жазылған хаттарды Қазақ радиосының музыка 
редакциясынан көп көреміз. Ол өз білгенін өзгелерге үй-
ретуден ешуақыт та жалыққан емес. Бұл оның бойына 
біткен негізгі қасиеттердің бірі. 

Жүсіпбек музыка мектебінде оқып, арнаулы маман-
дық білім алмағанмен де жасынан жан азығындай бо-
лып, бойына біте қайнаған қабілетті дарынмен халықтың 
сүйікті әншілері қатарынан орын алды. 

Жүсіпбектің репертуарында кәзір жүзден астам ән 
бар. Ол бірыңғай халық әндері мен халық композиторла-
рының шығармаларының ғана орындаушысы емес, соған 
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қоса Қазақстан совет композиторларының да көптеген 
көркем әндерін өте шебер орындайды. Оның ішінде елі-
міздің сәнді өмір, салтанатты тұрмысын, ұшан-теңіз мол 
байлығын бейнелейтін композиторлар: Мұқан Төлебаев-
тың, Бақытжан Байқадамовтың, Қапан Мусиннің, Сыдық, 
Мұхамеджановтың, Аблақат Еспаевтың және Садық, 
Кәрімбаевтың талай тамаша әндері бар. 

Жүсіпбектің көп жылдар бойы көркемөнер саласын-
дағы сіңірген еңбектерін партия мен үкімет өте жоғары 
бағалап, 1936 жылы республиканың еңбек сіңірген арти-
сі, 1942 жылы Қазақстанның Халық артисі деген құрмет-
ті атақтар берді және бірнеше рет орден, медальдармен 
наградталды. Сол сияқты ол 1958 жылы қазақ әдебиеті 
мен көркемөнерінің Москвада болған онкүндігімен бай-
ланысты Ленин орденімен де наградталды. 



МАНАРБЕК ЕРЖАНОВ 

Адамды адам етіп шығаратын ел мен заман, деп Алек-
сей Максимович Горький айтқандай Ұлы Октябрь 

революциясы тудырған талай тамаша талант иелері 
бар. Солардың бірі — әрі әнші, әрі күйші, әрі компози-
тор Манарбек Ержанов. 

Манарбек 1901 жылы, кәзіргі Қарағанды облысы, 
Қоңырат ауданында, кедей шаруаның семьясында туды. 
Манарбектің әке-шешесі бірдей ерте өліп, жастай жетім 
қалды. Жетім бала Манарбектің негізгі кәсібі Балқаш 
көлінің Қоңырат жиегінде балық аулау, байлардың үйін 
салу, қозысын бағып, қойын күзету болды. Ол байларға 
жалданып, мал бағу, үй салу және арық қазу жұмыста-
рында жүрген кезінде көрген бір жәбірлігін Манарбек 
былай деп баяндайды: 

— Көктемгі егіс кезі. Қолдан суарылу арқылы ғана 
өсетін Тоқырауынның атақты ақ бидайынан мол өнім алу 
үшін жан таласқан жұрт. Жоғарыдан құлай ағып Бал-
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қаш көліне құятын тасқынды су арнасынан жұрт жабы-
ла арық қазатын. 

— Бір күні, қаз-қатар қазылған көп арықтардың бі-
рінің екі арқан бойындай жері құлап су ақбастай бо-
лып мүлдем бітеліп қалыпты, соны аршып, қалпына кел-
тіру үшін тоғанбасы Темірбек дейтін кісінің шақыртуы 
бойынша көп адам көмекке барып, аз уақыттың ішінде-
ақ арықты ойдағыдай жақсы тазарттық та түске жақын 
ауылға қайттық. 

Тапсырмасы орындалып, көңілі судай тасыған Темір-
бек жұмысшыларға тамақ дайындатып, тамаша бір ойын-
сауық жасатбақшы болды да білетіндерге ән айттырып, 
күй тарттыра бастады, ең алдымен өзінің домбырашы 
әйелі Күлсімге кезек берді. 

— Мына бір күйді Жетісудың атақты домбырашысы 
Нұралы қожаның шәкірті — Кенже қожадан осы жаққа 
бір келгенінде үйреніп қалып едім деп, бір күйді бастау-
ын дұрыс бастаса да, аяқтауында аздап мүдіріп қалған-
дай болды. Осы кезде бізді бастап апарған бригада бас-
тығы орнынан ұшып тұра келіп: 

— Ендігі кезек біздің жас домбырашы Манарбекке 
берілсін, деді де, маған домбыра әкеліп ұсынды. Асқан 
домбырашылық өнерім болмағанмен үлкеннің тілін сый-
лайтын әдетпен ауылдас Күсембай қарттан үйренген бір-
аз күйлерді орындап, өз білгенімді ортаға салдым. 

— Е, бәсе, күйді осылайша тарту керек қой, жақсы 
білмейтін күйдің қадырын кетіріп, босқа әуре болғанша 
деп, біздің бригададан барған жігіттер ду ете түсті. 

Міне, осындай көтерме сөздерге көңілім көтеріліп, 
желіге күй шертіп отырғанымда жаңағы айтылған Темір-
бектің темірдей қатты қайың таяғы тас төбеме тақ ете 
қалғанын бірақ білдім. Бұрыннан да жаралы бастан ақ-
қан жылы қан жылжи ағып, лезде-ақ қойын-қонышымды 
толтырып жіберіпті де, аздан соң басым зеңіп құлап та 
қалыппын. 
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— Бұл не деген сұмдық. Сорлының тіл алып, домбы-
ра тартқаннан баоқа жазығы бар ма еді. Мұның домбы-
рашылық өнері озықтығына намыстанғанша өз әйелің 
өзінің әлін білмей әлектенуіне неге тиым салмайсың деп, 
ауылдас жігіттердің Темірбекке айтқан ашулы сөздері 
еміс-еміс қана естіледі. 

Ертеңінде есімді жиып, жан-жағыма қарасам өзіміз-
дің қоңыр лашығымызда жатыр екенмін. Ол кезде мен 
сияқты жәрдемсіз жалшының жазықсыз жәбірленгені 
кімнің жанына батсын. Мейманасы асқан мырзасымақ 
Темірбектің жауыздық қылмысы «Жабулы қазан жабу-
лы» дегендей сол бетімен қозғаусыз қала берді,— деп 
қынжылады Манарбек — өзінің өткен өмірден көрген 
осындай қиыншылығын айтқанда. 

Жастық шағын ауыр азаппен өткізген Манарбек қан-
шалық, қиындық көрседағы оған ешбір қажымай қайрат-
тана берді, өйткені бойындағы талант, жігер оны бос 
отырғызбайды. «Өмір мұңына өксімей, өнер шыңына қа-
рай өрлей бер» деп үгіттегендей болды. 

Сондықтан да ол қолындағы көсеуін домбыра етіп, ән 
шырқап, күй шертуін қоймайды. Мал бағып, жел өтінде 
жүргенде де, тастай қараңғы қара жаңбырлы түндерде 
қырық жамаулы қоңыр шекпен жамылып, ұзақ түнге 
кірпік қақпай, кой шетінде күзетте тұрғанда да асқақта-
та ән салып жүреді. 

Манарбектің аспанға өрлеген асқақ үні даланы басы-
на көтеріп, айналадағы тау-тасты жаңғырықтыратын еді. 
Оның көңілге қонымды, құлаққа жағымды, жүрекке жы-
лы тиетін кіршіксіз таза, көтеріңкі дауысымен ұйқысы-
нан оянған кейбір жігерлі жастар: 

— Әттең шіркін! Шерленген жүрек шаттанып, күр-
мелген тұсау шешілер ме еді. Шырқалған үн шыңға өр-
леп, өз еркінше көсілер ме еді, деп арман ететін. Үнің ас-
қақ, өрең кең, үлкен өнерлі жанның бірісің-ау Манарбек! 
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Бірақ та, амал не, сенің өскелең өнеріңе өгей өмір өре 
салып, өрісіңді тарылтып тұр ғой деп өкінетін олар. 

Жылдар өтті. Ұлы Октябрьдің жарқыраған алтын 
арай таңы атты. Жасынан күтіп аңсаған арманына жет-
кен Манарбек бұрынғы жетімдік пен жоқшылықтың ар-
қаға батқан ауыр азабын серпіп тастап, енді бір беткей 
өнер-білім іздену жолына аттанғысы келеді. 

Сол мақсатпен ол 1925 жылы жазғытұрым, Балқаш 
көлінің мұзы түспей тұрғаң кезде, Алматыға кәсіп іздеп 
барғалы жатқан жігіттермен ілесіп, сол көлдің оңтүстік 
жағына өтеді. 

Сөйтіп олар Балқаш бойын мекен еткен қалың үйсін 
елін аралап, біраз қонақтап жүреді. 

«Бұрын көрмеген жердің ойы-шұқыры көп» дегенден 
келген бетте тосаңсығанмен кең пейілді, меймандос ха-
льгқ жақсы қарсы алып, құрмет көрсете бастаған соң сол 
жерден кете алмай, бірсыпыра уақыт тұрып қалады, 
ауыл ішіндегі ойын-сауықтарға қатынасады. Асқақтата 
ән салып, ел еңбекшілерінен үлкен алғыс алады, сый-
кұрметке бөленеді. Бұл Манарбектің жасынан бойына 
біте қайнаған әншілік өнерін өрістете беру жолындағы 
ең алғашқы бастамасы еді. 

Сол жылы күзге қарсы Манарбек астанамыз Алматы 
қаласына келіп, балалар үйіне орналасып, оқуға түседі. 
Онда біраз уақыт оқып, сауатсыздығын жойғаннан кейін, 
мектеп жанындағы комсомолдар ұйымының көмегімен 
1928 жылы өзінің жасынан жаны сүйе, жақсы көретін 
көркемөнердің көрнекті бір саласы қазақтың мемлекет-
тік драма театрына артистік қызметіне орналасады. Он-
да қазақтың алдыңғы қатардағы таңдаулы әншілерінің 
бірі — Әміре Қашаубаевпен танысады, одан тағы да көп-
теген әндер үйреніп, өзінің концерттік репертуарларын 
бұрынғыдан да толықтыра түседі және оның асқан орын-
даушылық өнерінен үлгі алады. 

— Ауылдан Алматыға келіп, Әміремен кездескеннен 
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кейінгі меніц ән айтуымда үлкен өзгерістер болды, өйтке-
ні оның әншілік шеберлігі маған үлкен әсер етіп, содан 
былай әнді Әміренің үлгісімен айтуға талаптандым, кә-
зіргі халық аузында көбірек айтылып келе жатқан: «Ар-
дақ», «Ағаш аяқ», «Смет», «Келіншек», «Топай көк» сы-
қылды халық әндерін, сондай-ақ Біржанның «Жанбота-
сы», Ақан серінің «Балқадишасы», «Толыбайы», Жаяу 
Мұсаның «Ақ сисасы», Естайдың «Қорланы» сияқты көп-
теген әндері Әміренің өз аузынан есітіп, үйренген бола-
тынмын,— дейді Манарбек өзінің әншілік өсу жолын әң-
гіме еткенде. 

Манарбек жаңадан ұйымдасқан жас театрымызға 
республикамыздың тұс-түсынан келіп түскен талай тама-
ша талант иелерімен танысып, асқақтаған үні бар әнші-
лердің, аяғында желі бар бишілердің, ауызының ебі бар 
ақын-жыршылардың, өмір шындығын өте шебер сурет-
тей білетін кейіпкер орындаушылардың орталарынан кең 
орын алады. 

Манарбек осы республикалық театрда үш жылдай 
қызмет істегеннен кейін 1931 жылы кәзіргі Лениногор 
қаласындағы жұмысшылар театрына барып орналасады. 
Ондағы театр коллективі де Манарбекті құшағын жая 
қарсы алады. Клубта қойылған спектакльдер мен кон-
церттерде ол үнемі алдыңғы сапта болады. Сол Ленино-
гор заводының клубына жұмысшылар үшін ең алғашқы 
қойылған концертте Манарбек халық әні «Сметті» айт-
қанда жұмысшылар ду қол шапалақтап, оны сахнадан 
жібермей қойды. 

Манарбек әншілік өрісі кеңейіп, ой-санасы ұлғайған 
сайын көркемөнер саласындағы өнер-білімнің түрлі жа-
ғына үңіле көз тастайды. Бұрынғы орындаушылық өнер-
мен ғана тоқталып тұруды ол өзінің өскелең талабына 
тапшылық деп санайды да, оған қоса енді өз ойынан ән-
күй шығарып, композиторлық жолына түсуге талапта-
нады. 
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Творчестволық ең алғашқы адымын ол сол кезде Ле-
ниногор заводындағы тасты қашап, тау бұзған құрыш 
қолды еңбек қайраткерлерінің қарқынды ісі мен қажыр-
лы күшіне арнап «Жарыс» деген жаңа ән шығарудан 
бастайды. 

Міне, осы бірінші шығармасы жарыққа шығып, тың-
даушылардан жақсы баға алғаннан кейін-ақ, келешекте 
оның тағы да ән, күйлер шығара беруіне творчестволық 
ізденудің даңғыл жолы ашылғандай болады. 

Манарбек Лениногор заводы жұмысшылары арасын-
да екі жылдай қызмет істегеннен кейін 1933 жылы Алма-
ты театрына қайтадан шақырылып алынады. 

Мұнда ол, театрда сол кезде қойылып жүрген «Ай-
ман — Шолпандағы» Жарастың, «Қыз Жібектегі» Шеге-
нің, «Жалбырдағы» Елеместің, «Ер Тарғындағы» Сақан-
ның рольдерін ойдағыдай жақсы орындап, өзінің талант-
ты өнерпаздығын астана жұртшылығына шын мәнісінде 
тағы да көрсете біледі. Оның сахнада жасаған кейіпкер-
лік көріністері, аудандық, облыстық, республикалық жә-
не одақтық газет, журнал беттерінде жарияланып, жа-
рыққа шыға бастайды. 

Бүгін бесінші күн болды, Петропавлдың еңбекшілері 
театрға ағылып барып жатыр. Онда жұрт әдетте көріп 
жүрген ойындарына емес, операны тыңдауға таңсық. Қа-
зақстанның орденді халық артистері Манарбек Ержанов, 
Құрманбек Жандарбеков сияқты атақты артистердің 
ойынын көруге асық. 

— Қарағым-ау, мынау артист өзіміз көрген кәдімгі 
ақ жарқын, күлдіргіш жігіттен айнымайды. Біздің елде 
тап осындай бір жігіт болған еді, тіпті мен соның өзін кө-
ріп отырмын-ау деймін. Өзінің жүріс-тұрысы да, жайда-
ры жарқын мінезі де, әсерлете салған әні де тап сол тә-
різді деген еді, бір күні «Айман — Шолпан» музыкалы 
пьесасын көріп отырғанымызда оң жағымыздағы бір 
бәйбіше. 
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Бүгінгі театрға жиналған жұрт «Жалбыр» операсын-
дағы Елемес ролінде ойнап жүрген Манарбек екенін 
бұлжытпай-ақ тани қойды. Жалбырдың туған інісі Еле-
местің образын жасаудағы Манарбектің актерлік ойыны 
жұртты бар ықласымен өзіне қаратты. Ол, Елеместің жа-
лынды бетін де, аянышты халін де шындықпен аудармай 
келтірді. Оның шарықтата салған әніне, сүйген жары 
Хадишамен қол ұстасып майданға аттанғанына жұрт өте 
сүйсінді. Қыршын жастың ол үшін жанын қиған аяныш-
ты халіне шын мәнісінде қатты күйінді. 

Манарбек Ержанов көп жылдар бойы театр сахна-
сында сапалы образдар жасау және халық әндерін, ха-
лық композиторларының көптеген көркем шығармала-
рын халыққа таратумен қатар өзінің композиторлық 
жолындағы творчестволық еңбегімен де көзге түсіп ке-
леді. 

Манарбектің әндік шығармаларында жеңімпаз ота-
нымыздың күш-қуатының молдығы, бейбіт өмір құша-
ғында шаттық пен қуаныштың қызығына бөленген еңбек 
сүйгіш еліміздің тамаша табыстары мен бақытты, сәнді 
тұрмысы суреттеледі. 

Манарбектің ең алғашқы шығарған әндерінің ішінде 
«Паровоз» дейтін әнін тыңдағандарыңызда Қазақстан-
ның кең даласымен кейде жылжи ағатын, кейде заулай 
шабатын заманымыздың жел жетпес жүйрігі — паровоз-
дың құйындай жүйткіген жүрісі көз алдарыңызға елес-
тегендей болады. 

Манарбектің ұлан байтақ жеріміздегі талай тамаша 
жетістіктерді және халық қазнасының молая беруіне 
маңызды үлестерін қосып отырған алдыңғы қатардағы 
еңбек озаттарының елеулі табыстарын таныстыратын 
«Туған жер», «Еңбек ерлері», «Қойшының әні» дейтін 
әндері бар. Сондай-ақ ол атақты Аманкелді батырға да, 
асқақ үнді ән шебері Біржан салға да арнап ән шығар-
ды. 
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Ер азамат жауға қарсы майданға аттанған кешегі 
Ұлы Отан соғысы күндерінде де Манарбек үйде бос қа-
рап отырмай, өзінің композиторлық жолындағы өнер-
білімін өткір құрал есебінде жұмсап, көппен бірге күрес-
ке аттанды. Майдандағы жауынгерлеріміздің жігер-кү-
шін тасытып, жеңіске, ұмтылдыратындай өткір тілді, 
әсерлі әндер шығарды. 

Ежелден жеңімпаз ел, тағы да жеқіп шығатындығына 
толық сенген Манарбек сол сұрапыл соғыс басталған 
күні-ақ «Біз жеңеміз» деген жауынгерлік ән жазды. 

Отанымыздың алтын астанасы Москва түбінде бол-
ған өлім мен өмір таласы арпалысында «Жан арым са-
дағасы» — деп борандай түтеген ажал оғына төсін тө-
сеп, қарсы ұмтылған, өздерінің сүйікті Отаны үшін жан-
дарын құрбан етіп, бірақ Москваны жаудан аман қорғап 
қалған халқымыздың қадірлі адал ұлдары — жиырма 
сегіз батырларға да арнап ән шығарған болатын. Сон-
дай-ақ Отан қорғау жолында жанын аямай, ерекше күш 
жұмсап, ерлікпен қаза тапқан Совет Одағының батыры 
Мәншүк Мәметова да Манарбектің творчестволық еңбегі-
нен орын алды. Бұлардан басқа «Отан үшін», «Парти-
зандар жорығы» деген әндерін де сол Отан соғысы кезін-
де шығарды. 

Ұлы Отан соғысы жеңіспен аяқталғаннан кейінгі елі-
міздің бейбіт өмір құшағында қол жеткен табыстарын 
таныстыру жөнінде де Манарбек елеулі үлес қосты. 
Олардың ішінде «Алтын өлке», «Қазақстан», «Волга — 
Дон», «Бейбітшілік жыры», «Сайра бұлбұл» сияқты ән-
дерін халқымыз сүйсіне тыңдайды. 

Манарбек Ержанов бірыңғай әндік шығармалардың 
ғана авторы емес, ол бірсыпыра көркем күйлердің де ав-
торы. 

Соңғы жылдар ішінде шығарған «Орталық», «Өр-
нек», «Жорға», «Би күйі», «Жетісу», «Жеңген солдат» 
сықылды күйлерінен басқа да бұрынғы өзінің жас өмірі-
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нен алып жазған «Балалық шақ», «Шалқар көл», «Теңіз 
кұстары», «Аққу» атты күйлерінің әрқайсысының арнау-
лы тарихы барлығы байқалады. 

Манарбектің «Аққу» дейтін күйінде өзінің балалық 
өмірін өткізген Балқаш көліндегі аққудың таң сәріде 
саңқылдаған тамаша әсем үнін, су сабалай ұшып, жай-
лап қана қанат жая қонуын домбыраның қос ішегін іл-
мелей тартып, қатарлана тағылған тіл пернелерін жоға-
ры-төмен термелей басумен-ақ түсіндіре біледі. Ал, «Ба-
лалық шақ» күйінде жасындағы өз басынан кешірген 
көңілсіз, жалшылық өмірдің өкінішті сыры сипатталады. 

Қорыта айтқанда, Манарбек өзінің композиторлық 
өнерімен қырық-елудей ән мен күй шығарды. Олардың 
ішінде «Қыз Жібек», «Ер Тарғын» сияқты қазақ опера-
ларында пайдаланылғаны да бар. 

Партия мен үкімет Манарбектің көркемөнер саласын-
дағы осындай сан алуан сапалы еңбектерін жоғары ба-
ғалап, 1936 жылы Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген артисі, 
1937 жылы Республиканың Халық артисі деген құрметті 
атақтар берді. Сондай-ақ 1936 жылы Құрмет белгісі 
орденімен, 1945 жылы Еңбек Қызыл Ту орденімен жә-
не 1958 жылы қазақ әдебиеті мен көркемөнерінің Моск-
вада болған онкүндігімен байланысты Құрмет белгісі 
орденімен 2-рет наградталды. Манарбек кәзір Қазақс-
танның Жамбыл атындағы мемлекеттік филармониясын-
да әншілік қызметін атқарады. Ол жасының ұлғайып 
қалғандығына қарамастан қысы-жазы ел аралап, өзінің 
асқан әншілік өнерімен еңбеккерлер арасында ерінбей 
еңбек етуде. 



РАХИЯ ҚОЙШЫБАЕВА 

Бүкіл еңбекшіл адам баласының бақыты үшін Ұлы 
Октябрь социалистік революциясы орнаған шақта 

Рахия жасқа толмаған сәби еді. Ол Қарқаралы қала-
сында, отын тасып жан сақтайтын Рысбай Жылқайда-
ров дейтін жұмысшының семьясында туды. 

Рыспай жарлылыққа бой бермейтін, әділдікті сүйетін, 
орынсыз үстемдікке көнбейтін ер көңілді, батыр мінезді 
адам болыпты. 

Рахия бес жасқа ғана толған кезде, 1921 жылы Қар-
қаралы қаласын басып өткен атаман Дутовтың әскері 
әкесі Рысбайды атып өлтіреді де, бойы өсіп, бұғанасы 
қатпаған Рахия жастайынан жетім қалады. Шешесі 
Дәмеш бәйбіше қолында қалған жетім қызының қамы 
үшін 1924 жылы кәзіргі Лениногорскіге көшіп барып, өзі 
шахтада жұмыс істейді де, сегіз жастағы Рахиясын мек-
тепке түсіреді. 

Рахия жеті жылдық мектеп бітіргеннен кейін техни-
кумға орналасады. Осында оқып жүрген кезінде оның 
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әкесі Рысбайдың мейірімсіз жау қолынан қаза тауып, 
панасыз қалған жетімдігін еске алып, үкімет Рахияға 
арнаулы пенсия бергізіп тұрады. Бұл жағдай келешекте 
кызының оқу оқып, өз қаражатымен тұра беруіне мүм-
кіндік тудырғаннан кейін, шешесі Дәмеш бәйбіше 1932 
жылы Қарағанды шахтасында жұмыс істейтін еркек 
баласының қолына барып тұрады. 

Тұрмыс жағдайы жақсарып, техникумның 2 курсінде 
оқып жүрген жалғыз қызы Рахиясын көзінен таса қыл-
ғысы келмей, анасы Дәмеш оны Қарағандыға шақыртып 
алдырады. Онда барғаннан кейін Рахия қызмет істей 
жүріп, көркемөнершілер үйірмелеріне қатысады. Бұл 
оның жасынан ең жақсы сүйетін өнері болатын. 

Үйірмедегі өнерпаз жастар ортасында Рахияның ән-
шілік өнері көзге түсіп, концертке шыққан сайын тыңдау-
шылардан тым жақсы баға алады. Кешегі Рысбай мар-
құмның өзіне тартқан Рахия дейтін өжет қызы қатарда-
ғы әнші болуға айналыпты деген сөз ел аузында аңыз 
бола бастайды. Соның нәтижесінде ол 1935 жылдан бас-
тап бірыңғай көркем өнерге бет алады. Театр сахнасын-
дағы ең алғашқы тырнақ алдысын Рахия Қарағандыда-
ғы шахтерлер клубына қойылатын спектакльдерге қаты-
судан бастайды. Сонымен қатар сахналық концерттерге 
шығып, өзінің әншілік өнерін жыл сайын шыңдай түседі. 

Қарағанды театрында екі жылдай артистік қызметін 
атқарғаннан кейін Рахия 1935 жылы астанамыз Алматы 
қаласына келіп, мемлекеттік драма театрына орнала-
сады. 

Облыстық театрдан актерлік қызметіне үлкен әзірлік-
пен келген Рахия аз жылдың ішінде-ақ республикалық 
театрда бұрыннан істеп жүрген көркемөнер қайраткер-
лерінің қатарында түрлі жауапты рольдерді орындап, 
сахна шеберлігін меңгере біледі. 

Рахия Қойшыбаева өзінің үлесіне тиген рольдердің 
ішінде драматург Мұхтар Әуезовтың «Түнгі сарын» пье-
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сасындағы Жүзтайлақтың, Ақынжановтың «Исатай — 
Махамбет» пьесасындағы Алманың, Ғабит Мүсреповтың 
«Қозы Көрпеш—Баян сұлу» пьесасындағы Мақпал мен 
Күнікейдің, Шахмет Хұсайыновтың «Алдар көсе» пьеса-
сындағы Меңсұлудың, Әлжаппар Әбішевтің «Күншіл-
дік» пьесасындағы Қаманың, «Кім менің әкем» пьеса-
сындағы Жарқынның рольдерін орындауда өзінің шын 
кейіпкерлік шөберлігін астана жұртшылығына айқын 
көрсете алды. 

Рахия бірыңғай қазақ пьесаларында ғана емес, ол 
ұлы орыс және батыс классиктерінің де бірсыпыра пье-
саларында жауапты рольдер атқарып, айтарлықтай 
табыстарға иеленді, атап айтқанда, Гогольдің «Ревизор» 
атты пьесасындағы Анна Андрееваның, Островскийдің 
«Талант пен табынушылар» пьесасындағы Пантелеева-
ның, Погодиннің «Мылтықты адам» пьесасындағы На-
дежданың рольдерін де ойдағыдай орындау дәрежесіне 
жетті. 

Бір кездегі қарапайым қазақ қызының орыс және 
Батыс Европа халықтарының салт-сана, әдет-ғұрыптарын 
түсіне отырып, тамаша образдар жасай білуі қандай 
мақтанарлық, маңызды іс десеңізші. 

Рахия Қойшыбаева сахна шеберлігіне әбден шынық-
қан кезінде Мұхтар Әуезовтың «Абай» пьесасындағы 
Зеренің ролін өте жақсы орындағандығы үшін 1952 жы-
лы Сталиндік сыйлықтың лауреаты атағын алып, айтар-
лықтай абыройға ие болды. 

Театр сахнасының шебері Рахия халықтың сүйікті 
әншілері қатарынан да көрнекті орын алады. Оның әнші-
лік өнері елге радио арқылы ауа толқынымен тарады. 
Өйткені ол 1940 жылдан бастап, жиырма жылға жуық, 
осы орында үздіксіз ән салып келеді. 

Рахия Қойшыбаеваның айтқан әндерін радио тыңдау-
шылар қатты ұнатады. Оны біз қазақ радиосының музы-
ка редакциясына түсіп жататын көптеген хаттардан 
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көреміз. Бұған дәлел боларлықтай мынадай бір фактіні 
айта кетуге тура келеді. 

Қарағанды облысы, Ворошилов ауданы «Жаңа қала» 
колхозының мал жайылым участогындағы мұғалім 
Аллажар Абдразақов жолдас өзінің радиоға жіберген 
бір хатында былай депті: 

— Әттең шіркін Жүсіпбек, Роза, Манарбек, Рахия, 
Жамалдар біздің ортамызға келіп ән салар ма еді. Неме-
се осы аталғандардың түгел қатысуларымен радио ар-
қылы берілген концерттерді жиі есітіп тұрар ма едік 
деп, үйімізде отырғанда үлкен арман етеміз. Бұл біздің 
ойымыздағы шын ниетіміз. Мүмкін бұл пікірді басқалар 
да қостайтын болар. 

Ал, қайсыбір радио тыңдаушылар ілгеріде аталған-
дардың радио арқылы айтқан әндерін азырқанып, әлі де 
айта түспеді-ау дегендей өкініп қалатындықтарын да 
білдіреді. Міне, мұндай хаттар өте жиі кездеседі. 

Рахия Қойшыбаеваның концерттік репертуарында 
кәзір алпыстан астам ән бар. Оның ішінде Рахия әсіресе, 
халық әндерін шеберлікпен орындайды, өйткені ол әр 
әнді өзінің халықтық стилімен нағыз қалпынан бұзбай 
айтады. 

Рахия халық әндерін тамаша айтумен қатар соңғы 
жылдар ішінде Қазақстан композиторларының да сан 
алуан көркем шығармаларын үйреніп, оны халыққа тара-
ту жөнінде елеулі еңбек сіңіруде. Оның ішінде еліміздің 
мал байлығы мен жер байлығын сипаттайтын Бахытжан 
Байқадамовтың «Ақбидай» дейтін әні, Садық Кәрімбаев-
тың «Жетісу», «Оңтүстікте ақ алтын», «Біздің ән», «Шат-
тық әні», «Тракторшы қарындас», «Сауыншы жеңгей», 
«Жылқышы қыз» сияқты әндерін Рахияның орындауында 
халық өте сүйсіне тыңдайды. 

Рахия Қойшыбаеваның көркемөнер саласындағы көп 
жылдық сапалы еңбектерін партия мен үкімет үнемі жо-
ғары бағалап келеді. Оған 1943 жылы республиканың 
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еңбек сіңірген артисі, 1947 жылы Қазақстанның Халық 
артисі деген құрметті атақтар берді, сонымен қатар өт-
кен 1958 жылы қазақ әдебиеті мен көркемөнерінің Мос-
квада болған онкүндігімен байланысты Еңбек Қызыл 
Ту орденімен наградтады. 

Кешегі отыншының қызы болып өскен Рахияның 
Ұлы Октябрь социалистік революциясы жеңісімен бірге 
жасап, партия мен үкіметтің аталық қамқорлығы арқа-
сында көркемөнершілердің көрнекті қайраткерлері қа-
тарынан орын алып отыруын үлкен мақтаныш етеміз. 



ҒАРИФОЛЛА ҚҰРМАНҒАЛИЕВ 

Адам болар баланың кісесінен белгілі, ат болатын құ-
лынның мүшесінен белгілі, дегендей көркемөнер сала-

сындағы сан алуан өнерпаздарымыздың өсу жолына көз 
жіберсек, оның көпшілігі-ақ көркемөнерге жастайынан 
бейімделе, ойын-сауықтарда ән айтып, күй шертуге әуес-
тене бастағандықтары байқалады. Солардың бірі Ғари-
фолла Құрманғалиев. 

Ғарифолла 1909 жылы, Батыс Қазақстан облысы, 
Қаратөбе ауданында кедей шаруаның семьясында туды. 
Ол он жасынан бастап домбыраға әуестеніп, ән сала 
бастайды. Оның аспанға шарыктаған асқақ үні тыңдау-
шыларға сол кездің өзінде-ақ өте ұнап, келешегінен 
үлкен үміт күттірегін еді. 

Алғашқы кезде, ауыл ішінде ғана айтатын Ғарифолла 
14—15 жастарында көпшілік бас қосқан үлкен той-ду-
маңдарда жүрексінбей ән шырқап, жұртшылықтың көзі-
не түседі. 
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— Жасымда менің ән үйренген ұстаздарым: Шынтас 
Қаратаев, Ғұмар Абуғалиев, Шайқы Мұхитов дейтін ән-
ші, термешілер еді. Олар әннен гөрі де көбінесе халық 
термелерін басымырақ айтатын еді. Ал, ән жағын мен 
кейінгі кезде ел ішіндегі басқа да жақсы әншілерден 
көбірек үйреніп, концерттік репертуарымды жыл сайын 
толықтыра бердім,— дейді Ғарифолла өзінің ең алғашқы 
ән үйрену жолын әңгіме еткенде. 

Ғарифолла ең алғаш ән сала бастаған кезінде-ақ кө-
бінесе көңілді, күлдіргі әндерді нақышына келтіре, жел-
діре, тыңдаушыларын өте сүйсіндіре айтатын. Ол әнді 
соншалық шебер орындауының үстіне, сол әннің ырғағы-
на қарай көзқарасы, бет бейнесін кұбылтып, жұртты 
аузына қарата еріксіз өзіне тартып алатын, тағы да 
айта түссе екен дегізіп, тамаша қызықтыратын. 

Ғарифолла «Ыңғай-ау», «Аяй-ай-ау», «Бағила», «Ау-
ғайша», «Сәулем-ай», «Желкілдек», «Он алты қыз», 
«Көк айдай» сияқты көптеген күлдіргі әндерді айтқанда 
тыңдаушылар күлкіге де бір кенеліп қалатын. 

Әншілік өнері күн сайын өрістеп, елге аты әйгілі бола 
бастаған кезде Ғарифолла ауданнан асып, облыс көлемін 
аралады, шырқата ән салып, айтарлықтай шын өнерпаз-
дығын көрсете білді. Кей жерде ойын-сауық, той-жиын 
болса, ол арналып шақырылатын сыйлы қонақтар қата-
рынан орын алды. 

Халықтың осындай сый-құрметіне бөленген Ғарифол-
ла бір кездерде өз облысынан ұзап, іргелес отырған 
Орынбор, Ақтөбе, Орал, Гурьев облыстарына да барып 
ән салды. Ол өз әнін айта жүріп, сол елдердегі жақсы 
әншілерден көптеген әндер үйреніп, өзінің орындаушы-
лық өнерін жыл сайын жақсарта берді. Орындаушылық 
өнері осылайша қалыптаса келе, жасы жиырмаға толған 
кезде Ғарифолла көпшілік қоғам жұмыстарына да бел-
сене қатынасты. 1929 жылдан 1934 жылға дейін ол бес 
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жыл бойы ауыл Советтің секретары, одан кейін предсе-
дателі болып қызмет атқарды. 

Бірақ, мұндай қызметті атқарып жүрген кездерінде 
де өзінің әншілік өнерінен қол үзбей, ойын-сауық, той-
жиындарда бұрынғыша ән шырқау әдетін үдете берді. 
Соның нәтижесінде ол 1934 жылы май айында астана-
мыз Алматыда болған республикалық өнерпаздар жары-
сында озат шығып, 1-бәйгіні алды. 

Ғарифолланың судай тұнық, сынаптай толқыған сұлу 
үнімен шырқата салған әсем әнін астана жұртшылығы 
өте ұйып тыңдады. Әсіресе ол халық композиторы Мұ-
хиттың атақты «Айнамкөз» әнін айтқанда театр залында-
ғылар аса риза болып, үлкен алғыс айтты. 

Ғарифолланың бір ғана әншілік өнер емес, оның үс-
тіне актерлік образ жасауға да қабілеті жететіндігі 
байқалған соң ол кәзіргі Абай атындағы мемлекеттік 
академиялық опера және балет театрына артистік қыз-
метіне алынды. 

Алматыға бұл келуі өте сәтті сапарға айналған Ғари-
фолла өзінің жасынан аңсаған көркемөнер ордасының 
табалдырығын тұңғыш аттаған кезде зор қуанышқа бө-
ленді. Театрға жаңа ғана келіп орналасқан жас талант-
ты Күләш Байсейітова, Құрманбек Жандарбеков, Қана-
бек Байсейітов сықылды сахна жұмысына ысылған, 
көркемөнер қайраткерлері өздерінің қамқорлықтарына 
алып, оның творчестволық өсу жолына үлкен көмек көр-
сетті. 

Бұл жағынан өзі де тым қаражаяу емес Ғарифолла 
көп ұзамай-ақ жауапты рольдер ойнауға жарай бастады. 
Оның театр сахнасындағы ең алғашқы тырнақ алдысы 
Мұхтар Әуезовтың либреттосы бойынша жазған компо-
зитор Коциктің «Айман—Шолпан» операсындағы Жа-
растың және Арыстанның образдарын жасаудағы кейіп-
керлік өнер көрушілерге өте ұнағаннан кейін-ақ, ол 
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үлкен бір сыннан өткендей болып, сонан былай сахна 
шеберлігіне күн сайын төселе берді. 

Көптеген операларда сан алуан рольдер атқарып, 
солардың барлығында да жақсы баға алып отырды. 
Атап айтқанда, композитор Евгений Брусиловскийдің 
«Қыз Жібек» операсындағы Шегенің, «Жалбыр» опера-
сындағы Елеместің, «Ер Тарғын» операсындағы Қайрақ-
байдың, Сыпыра жыраудың және Сақанның, «Алтын 
астық» операсындағы Жамбылдың және басқа қазақ 
операларындағы түрлі рольдерді орындау шеберлігін 
ойдағыдай жақсы меңгере білді. 

Ғарифолла тек Қазақстан композиторларының ғана 
емес, өзге туысқан республикалар композиторлары опе-
раларында да әр халықтың өзіне тән ұлттық салт-сана-
сын сақтай отырып, ондағы адам образдарын жасауда 
да үнемі жақсы баға алып отырды. Оның ішінде грузин 
композиторы Палиашвилидің «Даиси» операсындағы 
Титоның, Азербайжан композиторы Магомаевтың «Нер-
гиз» операсындағы Латифтің, әсіресе орыстың ұлы ком-
позиторы Чайковскийдің «Евгений Онегин» операсында-
ғы Триконың ролін орындаудағы шеберлігі тыңдаушы-
лардың назарын ерекше аударады. 

Ғарифолла Құрманғалиев операдағы сахна шеберлі-
гінің үстіне өзінің асқан әншілік өнерін де қоса көрсетіп 
келеді. Ол, Қазақстанның барлық облыстарында болып, 
мыңдаған колхозшылар мен жұмысшылар, шахтерлер 
мен мұнайшылар, теміржолшылар мен құрылысшылар 
арасында көптеген ашық концерттер беріп жүр. Бұлар-
дың барлығында да ол халықтан үлкен алғыс алып, зор 
құрметке бөленуде. 

Ғарифолла осы Алматыға келгеннен бері жиырма бес 
жыл бойы радио арқылы да шырқата ән салуда. Мил-
лиондаған тыңдаушылар оның аоқан әншілік өнеріне өте 
ризалықтарын білдіріп, хат жазып отырады және оның 
концертті жиірек беруін сұрайды. 
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Ғарифолла Құрманғалиев республикамыздан тыс, 
Совет Одағының Фрунзе, Ташкент, Ашхабат, Киев, Ле-
нинград, Москва сияқты ірі қалаларында, сондай-ақ 
Қытай Халық Республикасында да болып, онда берген 
концертімен халықты қазақ музыкасымен таныстыру 
жөніңде едәуір еңбек сіқірді. 

Ғарифолла Құрманғалиев Ұлы Отан соғысы кезінде 
өзінің туған елін қорғау жолында жан аямай, жауға 
қарсы ерлік күрес жүргізіп жатқан жауынгерлер арасын-
да да көптеген концерттер беріп, ерекше көзге түсті. 
Оның бұл сапары да өте сәтті болып, «Қызыл жұлдыз» 
орденімен және медальдармен наградталды. Сөйтіп, ол 
мыңдаған жауынгерлерден алғыс алып, үлкен абыроймен 
қайтты. 

Ғарифолланың актерлік өнері мен әнге шеберлігі 
жөнінде аудандық, облыстық, республикалық және орта-
лық газеттерде де талай рет мақалалар басылғаны есі-
мізде. 

Ғарифолланың концерттік репертуарында кәзір жүзге 
жуық ән және халық термелері бар. Оның ішінде халық 
композиторы Мұхиттың «Айнамкөз», «Жайма қоңыр», 
«Паң көйлек», «Ақ иіс», «Үлкен ораз», «Кіші ораз» сы-
қылды көптеген әндерін ауылдан астанамыз Алматыра 
ала келіп, ашық концерттерде де және ауа толқынымен 
радио арқылы берілетін концерттерде де көбірек айтып, 
халық арасына кеңірек таратқан да осы Ғарифолла бо-
латын. 

Ғарифолла әншілік және актерлік өнерінің үстіне 
соңғы жылдар ішінде өз ойынан ән шығару ісімен де 
шұғылдануда. Кәзір оның ел аузында айтылып жүрген 
«Сүйген жар», «Нұржамал», «Жер ана», «Тыңнан тар-
ту», «Кел құрбым», «Жайық», «Алатау», «Тың көтеру» 
сияқты кәзіргі жаңа тақырыпқа жазған отызға жуық 
жақсы әндері бар. Бұлардың бәрі де республикалық 
радиокомитетте, филармонияда және халық творчество-
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сы үйінде қабылданып, әншілердің концерттік репертуар-
ларынан орын алды. Ғарифолла Құрманғалиев 1958 жы-
лы қазақ әдебиеті мен көркемөнерінің Москвада болған 
онкүндігіне барған жолында астана жұртшылығынан 
аса жақсы баға алып, үлкен абыроймен қайтты. 

Үлкен театр сахнасында қойылған композитор Мұқан 
Төлебаевтың «Біржан—Сара» операсындағы Естайдың, 
Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Абай» операсын-
дағы Нарымбеттің рольдерін ойдағыдай жақсы орындап 
шықты. Сондай-ақ онкүндіктің ең соңғы берілген қоры-
тынды концерттерінде қазақтың түрлі күлдіргі әндерін 
айтып, тыңдаушылардың ерекше назарын аударды. 

Міне, осы онкүндікке барғандағы көрсеткен бағалы 
еңбектері үшін Ғарифолла Еңбек Қызыл Ту орденімен 
наградталды. 

Ғарифолла Құрманғалиевтің 25 жыл бойы көркем-
өнер саласында сіңірген сан алуан еңбектерін партия 
мен үкімет үнемі жоғары бағалап келеді. Атап айтқанда 
оған 1939 жылы республиканың еңбек сіңірген артисі, 
1954 жылы Қазақстанның Халық артисі деген құрметті 
атақтар берді. Сонымен қатар ол қазақтың Абай атын-
дағы мемлекеттік академиялық опера және балет теат-
рына артистік қызметіне орналасқан күннен бастап, 
бүгінге дейін 40 шамалы грамоталармен және бірнеше 
медальдармен, значоктермен наградталды. 



РОЗА БАҒЛАНОВА 

Мың тоғыз жүз отыз екінші жылдың күзі. Оренбург 
қаласындағы пионерлер сарайында жасөспірім өнер-

паздардың олимпиадасы өткізіліп жатқан кез. Мойында-
рына қызыл галстук тақкан пионерлер кезекпен сахнаға 
шығып, көп алдында өнер жарысына түсуде. Осы кезде 
сахнаға аласа бойлы, талдырмаш, аққуба қазақ қызы 
шыға келіп, өзінің құлаққа жағымды сылдырлаған сұлу 
үнімен сызылта ән салып қоя берді. 

Тыңдаушылар бұл жас таланттың тамаша әншілік 
өнеріне өте сүйсінді. «Өнерлі жас өрен, өркендеп өсе 
бер, тек өмір жасың ұзақ болсын» — деп, қабаттаса 
шыққан үн біріне-бірі ұласып, клуб іші үлкен қуаныш 
сезіміне бөленгендей көпке дейін тынбай қойды. 

Бұл — Ташкент темір жолы бойындағы Қазалы 
станциясы мектебіне келген жас оқушы, он жасар Роза 
Тәжібайқызы Бағланова еді. 

Роза 1922 жылы кәзіргі Қызылорда облысы Қазалы 
ауданында, кедей шаруаның семьясында туды. Әншілік 
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өнері онжылдық мектепте оқып жүрген кезінен-ақ ерек-
ше көзге түсе бастаған Роза, мектеп жанындағы әншілер 
үйірмесіне белсене қатынасып, орындаушылық шеберлі-
гін жылдан-жылға төселдіре берді. 

Роза Бағланова орта мектепті бітіргеннен кейін кәзір-
гі ел дәстүріне айналған жоғары дәрежелі білім алуды 
аңсады. Сол мақсатпен 1938 жылы Қызылорда қаласын-
дағы педагогикалық институтының жаратылыс тану 
факультетіне түсті. Институтта оқуды өте жақсы оқып, 
2-курсінде жүрген кезінде оның әкесі Тәжібай қайтыс 
болады да, Розаның мұнда онан әрі оқи беруіне мүмкін-
шілік болмайды. 

Сөйтіп, ол 1940 жылы Ташкент қаласында тұратын 
ағасының қолына көшіп барады да, сондағы тоқыма 
фабрикасына жұмысқа кірмекші болады. Бірақ, оның 
әншілік өнерінен келешекте үлкен үміт күткен жанашыр 
ағайын-туғандары оның басқа жұмысқа кіруіне рұқсат 
бермей, өзінің жасынан сүйетін көркөмөнер жолына тү-
суіне жөн сілтейді. 

Ағаларының айтқан осындай ақылымен ол Ташкент-
тегі Өзбекстанның мемлекеттік филармониясының әйел-
дер ансамбліне әншілік қызметіне орналасады. Сол ан-
самбльге кірісімен-ақ оның үлкен әншілік қабілеті 
барлығын білген Өзбек ССР-нің Халық артискасы Гау-
һар Рахимова Розаны өз қамқорлығына алып, орындау-
шылық өсу жолына шын ниетімен көмек көрсете бас-
тайды. 

Бұрын көркемөнершілер дәрежесінде ғана көзге түс-
кен жас талант Роза енді тәжірибелі үлкен әншілермен 
бірге концерттерге шығып, тыңдаушыларын тамаша 
сүйсіндіретін дәрежеге жетті. Ол өзбектің «Ой жан», 
«Там башида» дейтін халық әндерін айтқанда елді аузы-
на қаратқандай, ерекше шеберлікпен орындайтын болды. 

Ташкент жұртшылығы сахнара жаңадан пайда болған 
жас әнші Розаның үлкен өнерпаздығына бір көргеннен-
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ақ көңілдері өте риза болып, оның өнер шыңына қарай 
өрлей беруіне шын ниетпен тілектестік білдірді. 

Роза қызмет істейтін ансамбльдің көркемдік жағын 
басқарушы ілгеріде аталған Гауһар Рахимова Өзбек-
станның бірсыпыра дағдылы әншілерімен бірге ансам-
бльге қосып, Розаны гастрольге шығарды. 

Гастрольде жүрген сапарларында да ол өзінің асқан 
әншілік өнерін халыққа тағы да таныта білді. 

Өзбекстанның ауыл шаруашылығының түрлі салала-
рында, өнеркәсіп орындарында қызмет істейтін мыңдаған 
колхозшылар мен жұмысшылар арасында берілген ан-
самбль концерттерінде Роза ерекше көзге түсіп, елдің 
сый-құрметіне бөленді. 

Сол гастрольде жүрген сапарында Қатта-Қорған су 
қоймасының құрылыс басқармасы мақтау грамотасымен 
қоса бағалы сыйлық берді. 

Күн сайын тындаушылардан үлкен алғыс алып, ата-
ғы халыққа жайыла бастаған Роза өзінің шын әншілік 
өнеріне енді ғана сенгендей болып, сонан былай концерт-
тік репертуарын молайту ісімен шұғылданады, бұрын 
қазақша, өзбекше ғана айтатын ол енді орысша, украин-
ша және басқа халықтар тілінде де айту мамандығын 
меңгере бастайды. 

Өзінің бойына біткен табиғи талантымен ғана жаңа-
дан көріне бастаған жас әнші Розаның әншілік өнеріне 
өте сүйсінген Өзбекстан көркемөнер істерінің басқармасы 
оның теориялық біліммен де қарулануы үшін оны Мос-
квада Чайковский атындағы мемлекеттік консерватория-
ға оқуға жібермекші болады. Бірақ, 1941 жылы Ұлы 
Отан соғысы басталып кетуімен байланысты ол ізгі 
мақсат орындалмай қала берді. Өйткені бүкіл совет 
халқы еңбекші адам баласының қас жауы — фашизмге 
қарсы шығып, өзінің сүйікті Отанын қорғау жорығына 
аттанды. 

Міне, солардың қатарында Роза да майдандағы 
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жауынгерлер арасында жалынды ән шырқап, олардың 
күш-жігерін тасытқандай, арам ниет жау жүрегін жасыт-
қандай өзінің азаматтық үлесін қосты. 

Розаның совет солдаттары арасында көптеген кон-
церттер беріп, сіңірген бағалы еңбектері үшін Солтүстік-
Батыс майданындағы саяси басқарма Розаға алғыс 
жариялады. 

Роза бұдан басқа да майдан шебіндегі жауынгерлер 
арасында болып, көптеген концерттер берді. Қаһарман 
совет солдаттары қалың орман, қарлы окоптар ішінде 
отырғанда да оның көңілге қонымды, құлаққа жағымды 
сұлу үнімен жан тебренте шырқаған жалынды әнін тың-
дап, қыза жігерленді. 

Міне, осы сапарында Роза майдан қолбасшылары 
Коневтің, Рокоссовскийдің қабылдауларында болып, 
олардан алғыс алды. Сонымен қатар «Жауынгерлік ерлі-
гі үшін» медалымен екі рет наградталды. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында Роза Украина жерле-
рін, Балтық теңізі жағалауындағы совет елдерін аралап, 
өзінің әншілік өнерімен үлкен сый-құрметке бөленді. 

Роза Ұлы Отан соғысы жеңіспен аяқталғаннан кейін 
1946 жылы Москвада болған эстрада шеберлерінің 
Бүкілодақтық жарысына қатынасты. Онда да ең таңдау-
лы орындаушылар қатарында конкурстың дипломанты 
деген құрметті атақ алып қайтты. 

Міне, осындай асқан өнерпаздығы ел аузына ілініп, 
бүкіл одақ көлеміндегі жақсы орындаушылар қатары-
нан орын ала бастаған Роза Бағланова 1947 жылы Қа-
зақстанға шақыртылып алдырылды. Бұл оның жиырма 
бес жаоқа толып, тұғырға қонған қырандай, өнер шыңы-
на өрлей қанат қаққан кезі еді. 

Қазақ көркемөнеріне жаңадан келіп қосылған жас 
талант Розаны астана жұртшылығы зор құрметпен қар-
сы алды. 

Қоқыр күз. Қазақтың Абай атындағы мемлекеттік 
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академиялық опера және балет театрына қарай тұс-тұс-
тан ағылған жұрт асыға басып, иін тіресе кіріп жатты. 

Мұнда бүгін Ұлы Отанымыздың алтын астанасы — 
Москваның 800 жылдығына арналған салтанатты мәжі-
ліс өткізілмек. Соңынан көркемөнер шеберлерінің кон-
церті болмақ. Бұған Роза Бағланова да қатынаспақшы. 

...Әртүрлі жанрда орындаушылар сахнаға шығып ән 
айтып, куй шертіп жатты. 

Бір кезде басында үкілі тақия, үстінде белін қынай 
пішкен қызыл барқыт камзол, желбір етекті ұзын, ақ 
торғын көйлек, өткір көзді, талдырмаш, ақ құба бір сұлу 
мүсін сахнаға шыға келді де, залдағыларға қыдырта көз 
тастап, әдеппен бас иді. Бұрын таныс емес, сахна төрінде 
тұңғыш рет көрінген бұл жас орындаушының келуін 
құрметтегендей отырғандар да ду қол шапалақтап қоя 
берді. 

Осы кезде Роза жайлап қана рояль жанына барып, 
өзінің жүрекке жылы, жібектей жұмсақ үнімен «Екі жи-
рен» әнін сызылта жөнелді. 

Розаның өте шебер орындаушылығына шын ниетпен 
ризалық білдірген тыңдаушылар «Сапарың сәтті бол-
сын жас талант» деп, тұс-тұстан үн қоса алғыс айтты, 
театр ішін жаңғырықтыра қол соғып, оны сахнадан 
жібермей қойды. 

Көпшіліктің сұрауы бойынша Роза тағы да бірсыпы-
ра әндер айтып, тыңдаушыларын тамаша сүйсіндірген-
дей болды. Бұл оның Алматы жұртшылығына көрсеткен 
ең алғашқы өнері еді. 

Міне, содан бастап, Розаның аты республикамыздың 
барлық жерлеріне әйгіленді. Өйткені қазақтың Жамбыл 
атындағы мемлекеттік филармониясы оның өз атына ан-
самбль ұйымдастырып берді, сол ансамблімен бірге Роза 
Қазақстанның көп жерін аралап, колхозшылар мен жұ-
мысшылар арасында көптеген концерттер беріп, көпші-
лікке өзін таныстыра білді. 
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Розаның әншілік өнері айқындалып, кең өріс алған 
аз жылдар ішінде айтарлықтай атаққа иеленіп, ерекше 
сый-құрметке бөленген ең табысты жылдарының бірі — 
1949 жыл болды. Бұл жылы май айында Москвада бол-
ған қазақ әдебиеті мен көркөмөнерінің онкүндігінде та-
маша талантты, ән шебері екендігін тағы да көрсетіп, 
Қазақ ССР Жоғарғы Советінің грамотасымен наград-
талды. Сол жылы август айында Венгер республикасы-
ның астанасы Будапеште болған бейбітшілік сүйгіш жас-
тардың халықаралық фестивалінде жер шарының әрбір 
түкпірінен жиналған өңшең өнерпаздар жарысына қат-
насып, фестиваль лауреатының дипломымен қоса күміс-
тен жасалған кубок алып қайтты. Фестиваль біткеннен 
кейін Роза бірсыпыра совет өнерпаздарымен бірге Чехо-
словакияның көптеген қалаларына барып, концерттер 
берді. Мұндағы айта кететін бір қызықты уақиға: 

— Бір күні, облыс орталығы Брно дейтін қаладағы 
үлкен бір бақшада көп адамдар қатысқан концерттен 
кейін сол бақшаның күзетшісі — бір қарт адам Розаның 
жолын тосып тұрып, «қарағым, сен Совет еліндегі қазақ-
тың өнерлі туған қызы екенсің, егер рұқсат етсең саған 
тапсыратын бір аманатым бар» дейді. 

Е, айтыңыз ата, деген Розаның жылы жауабын есті-
геннен кейін: 

— Ендеше, бала жасымнан айтып әдеттенген бір әнім 
бар, соны үйреніп, сәлемдеме ретінде еліңе ала барсаң 
қайтеді, —дейді. 

Қарттың бұл ұсынысын өте орынды екен деп тапқан 
Роза әнді нотаға жаздырып алып, үлкен бір олжа есебін-
де қазақ еліне әкеліп таратты, ол оның кәзіргі айтып 
жүрген «Биле-биле» дейтін чехтың халық әні болатын. 

Осы сапарында олар Австриядағы Вена қаласына да 
барды. Сол Венада болған бір үлкен концертте ән айтып 
тұрған кезінде бір төрт жасар бала сахнаға шығып, Ро-
заға сыйлық ұсынды. 

101 



Советтік Қазақстанның сан алуан әндерін шетел ха-
лықтарына өте шеберлікпен таныстырып, тамаша табыс-
тармен қайтқан Роза Москваға келгеннен кейін, сол жы-
лы 6 ноябрь күні, Үлкен театрда Ұлы Октябрь социалис-
тік революциясының мерекесіне арналған концертке қа-
тынасып, тыңдаушылардан тағы да өте жақсы баға алды. 

Роза Бағланова 1950 жылы Қазақстанның көркем-
өнер қайраткерлері делегациясымен бірге Қытай Халық 
Республикасының Синцзянь провинциясына барды. Он-
да Құлжа, Турфан, Үрімші қалаларында болып, көпте-
ген концерттер берді. Бұл да Розаның сәтті сапарлары-
ның бірі болды. Осы жолы ол Қытай халқының көсемі 
Мао Цзэ-дун туралы әнді қытай тілінде үйреніп келіп, 
бүкіл Совет Одағы халықтарына таратты. 

Роза ілгеріде айтылғандардан баақа да бірсыпыра 
шет елдерді аралап, концерттер берді. Соның бәрінде де, 
ол алғыстар алып, үлкен абыроймен қайтты. Міне, соның 
айғағы боларлықтай мынадай бір фактіні айта кетейік. 

1950 жылы Роза Үндістанға барып, оның ірі қалалар-
ын аралап концерттер беріп жүреді. Бір күні таңғы сағат 
жеті жарым кезінде Роза жатқан қонақ үй бөлмесінің 
терезесі қағылады. Роза тұрып сұрастыра келгенде бұ-
лар жұмысқа кетіп бара жатқан бір топ жұмысшылар бо-
лып шығады. 

— Осында қазақ қызы Роза Бағланова болуға тиіс, 
содан қазақтың бір ауыз әнін тыңдайық деп едік. Егер 
сіз Роза болсаңыз кешіріңіз! Біз өндіріске ерте барып, 
кеш келетін жұмысшылар едік. Сіз бүгін қайтады деген 
хабарды естіп, бір ауыз болса да қазақ әнін тыңдап 
қалуға өте құмарланып келіп едік деседі. 

Олардың шын ықласты пейілін түсінген Роза қап, ен-
ді бұлардың тілектерін орындамай болмас деген қортын-
дыға келіп, қазақтың «Ахау керім» дейтін халық әнін 
айтып береді. 

Розаның кішіпейілділікпен көрсеткен осы құрметіне 
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өте риза болған жұмысшылар үсті-үстіне алғыс айтады 
да, өздерінің бара жатқан жұмыстарына кете береді. 

Міне, әдетте бола бермейтін мұндай уақиғалар Роза-
ның шет елдерді аралап жүрген сапарларында үнемі 
кездесіп отырғанға ұқсайды. 

Розаның шет елдерді аралаудағы ең сәтті сапарының 
бірі — оның 1958 жылы, август айында Брюссельдегі бү-
кіл дүниежүзілік көрмеде болуы. Мұнда өткізілген 
СССР-дің ұлттық күндерінде Совет Одағының әр респуб-
ликасынан барған 450-ге жуық ең таңдаулы артистері-
мен бірге Роза 2500 адам сиятын көрменің үлкен залын-
да болған концертке қатынасып, тағы да жұрт таңданар-
лық тамаша табыстарға иеленді. 

Халықтардың сүйікті әншісі атанған Роза Бағланова 
бірсыпыра елдерді аралаумен бірге бүкіл Совет Одағы 
көлеміндегі ірі қалаларда болып, көптеген концерттер 
берді. Ол бір жолғы сапарының өзінде 70-ке жуық қала-
ға барып, бірсыпыра концерттер берді. Оның ішінде: 
Қиыр Шығыс облыстары, Сахалин, Куриль аудан орта-
лықтарында және Отанымыздың ұлы құрылыстарының 
бірі — Куйбышев су электр станциясы құрылысшылары-
на, Сталин атындағы үш орденді металлургия комбинаты 
коллективіне арнаулы концерттер берді. Міне, осының 
бәрінде де ол тыңдаушылардан орынды баға алып, твор-
честволық үлкен табыстарға ие болды. 

Роза осындай гастрольде жүрген сапарларында қазақ 
республикасынан тыс бүкіл Совет Одағы халықтарының 
және көптеген шетелдердің ірі қалаларында болып, он-
дағы халықтарға қазақ музыкасын таныстыруда да үл-
кен еңбек сіңірді. Сонымен қатар ол әр елдің музыка 
мәдениетімен танысып, олардың әндік мұраларын мұнда 
әкеліп таратуда да тамаша табыстарға жетуде. 

Роза қай елге, қай жерге барса да үнемі ән үйреніп 
қайтып отырады. Олардың ішінде ілгеріде айтылғандар-
дан басқа чехтың халық әні «Бірге бол менімен», ко-
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реяның халық әні «Бұлақ басында», негритянның халық 
әні «Козленок», үндінің халық әні «Жүрегімді тебрент-
тің» тағы осындай әндер бар. 

Розаның концерттік репертуарында кәзір жузге жуық 
әндер бар. Олардың ішінде халық әндерінен басқа Қа-
зақстан композиторларының шығармаларынан: Латиф 
Хамидидің «Жайлау», «Екі дос», «Жазғы таң» дейтін ән-
дері; Бақытжан Байқадамовтың «Комсомол», «Домбы-
ра», «Шаттық әні», Ғазиза Жұбанованың «Қалайша ұм-
ыттың», «Ақ сәулем», Аблақат Еспаевтың «Әлі есімде», 
«Қыз қуу», «Бейбітшілік сақталады»; Мұқан Төлебаев-
тың «Ақ мақта»; Садық Кәрімбаевтың «Ақ тамақ»; Нұр-
ғиса Тлендиевтің «Жаз келді», «Жан сәуле»; Евгений 
Брусиловскийдің «Бейбітшілік туы берік қолда» дейтін 
әндерін өте шебер орындайды. 

Розаның искусство саласындағы сапалы еңбектерін 
партия мен үкімет өте жоғары бағалап, оған 1950 жылы 
республиканың еңбек сіңірген артисткасы, 1956 жылы 
Қазақстанның Халық артисткасы деген құрметті атақтар 
берді. 

1958 жылы Москвада өткзілген онкүндікке байла-
нысты Ленин орденімен наградталды. 



ӘНУАРБЕК ҮМБЕТБАЕВ 

Көркемөнерімізді өркендету жолында күрделі еңбек 
сіңіріп, еліміздің игілігі үшін жемісті жұмыстар істеп 

келе жатқан талай-талай талант иелері халқымыздың 
зор мақтанышы болып отыр. 

Міне, солардың бірі — Қазақстанның Халық артисі, 
Сталиндік сыйлықтың лауреаты Әнуарбек Үмбетбаев. 

Әнуарбек 1914 жылы бұрынғы «Верный» атанған кө-
зіргі Алматы қаласында Бейсембай дейтін жұмыскердің 
семьясында туған. Бейсембай Үмбетбаев жарлы болса 
да жоқшылыққа мойымайтын, сауыққой, әрі әнші, әрі 
ақын адам болыпты. Сондықтан да әкесінің әншілік өне-
рі өзіне үлкен әсер еткен Әнуарбек жасынан әнге әуесте-
не бастайды. 

Әнуарбек Үмбетбаев мектепте оқып жүрген кезінде 
көркемөнер үйірмелеріне қатынасып, жасөспірім әншілер 
қатарына қосылады. Оның шарықтаған асқақ үнімен 
шырқата салған әсем әндері сол кездің өзінде-ақ тың 
даушыларға ұнай бастайды. 
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Бірақ та, ол бірыңғай әншілік жолына ғана түспей, ең 
алдымен оқу оқып, білім алу жағына көбірек көңіл бөле-
ді. «Ексең орарсың, іздесең табарсың» дегендей оның 
бұл талабы да текке кеткен жоқ, үзбей оқып жүріп, ол 
жоғары дәрежелі білім алды. 

1933 жылы Ленинградтағы оқу комбинатын, 1940 жы-
лы Қазақ ССР-нің мемлекеттік академиялық опера және 
балет театрының жанындағы актерлер дайындайтын 
театр студиясын, 1953 жылы Алматыдағы марксизм-
ленинизм кешкі университетін өте жақсы бағамен бітіріп 
шықты. 

Әнуарбек Үмбетбаев бір жағынан оқи жүріп, екінші 
жағынан өзінің жасынан сүйетін әншілік өнерін де да-
мыта берді. 1929 жылы Алматыда театр студиясы ашы-
лысымен-ақ ол сахнаға шығып, ән сала бастайды. Соны-
мен қатар жаңадан ұйымдасқан радио студиясына ән 
салушылардың да тұңғышы осы Әнуәрбек болды. Ол 
1931—1937 жылдары Совет Армиясы қатарында жүрген-
де де ән-күй ансамбльдерін басқарып, жақсы баға алып 
қайтты. 

Армия қызметінен қайтып келгеннен кейін Әнуарбек 
Үмбетбаев өзінің жасынан жақсы көретін көркемөнер 
саласында болуды ұйғарды. 1937 жылдан бастап осы уа-
қытқа дейін 22 жыл бойы қазақтың Ленин орденді Абай 
атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет 
театрында артистік қызметін атқарып, көркемөнер қай-
раткерлері қатарынан көрнекті орын алып отыр. 

Әнуарбек Үмбетбаев театрға келгеннен бергі жылдар 
ішінде отыздан астам жауапты рольдер орындады. Олар-
дың ішінде «Жалбыр» операсындағы Қайрақбайдың, 
«Ер— Тарғын» операсындағы Тарғынның, «Қыз Жібек» 
операсындағы Төлегеннің, сондай-ақ советтік жаңа та-
қырыпқа жазылған «Гвардия алға» операсындағы гене-
рал Панфилов пен Қайраттың, «Дударай» операсындағы 
Думанның және «Абай» операсындағы Айдардың, «Наз-
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гум» операсындағы Бақидің рольдерін ойдағыдай жақсы 
орындады. 

Бұл айтылған Қазақстан композиторларының опера-
ларынан басқа Әнуарбөк туысқан республикалар компо-
зиторларының, сонымен қатар орыс және Батыс Европа 
классиктерінің бірсыпыра операларынан да басты роль-
дер атқарып келеді. 

Атап айтқанда, грузин композиторы Пялиашвилидің 
«Даиси» операсындағы Малхаздың, Азербайжан компо-
зиторлары Магомаевтың «Нергиз» операсындағы Альзар-
дың, Гаджибековтың «Аршын Малалан» атты музыкалы 
комедиясынан Аскердің, татар композиторы Жигановтың 
«Алтын шаш» операсындағы Жектің рольдерін орындау-
да әр халықтың өзіне тән салт-санасын толық сақтай 
отырып, сан алуан образдар жасай білді. 

Бұл айтылғандардан басқа Әнуарбек орыстың ұлы 
композиторы Чайковокийдің «Пиковая дама» операсын-
дағы Германның француз композиторы Бизенің «Қар-
мен» операсындағы Дунхозенің, Италия композиторы 
Пуччинидің «Чио-Чио-Сан» операсындағы Пинкертонның, 
«Флория тоска» операсындағы Каварадосидің рольдерін 
шебер орындау дәрежесіне жетті. 

Әнуарбек Үмбетбаев өзінің негізгі қызмет орны театр-
да істей жүріп, радио арқылы да 30 жылдан бері үзбей 
ән салып келеді. Оның атын мыңдаған радио тыңдаушы-
лар зор құрметпен атайды, концерт беруін сұрап, көпте-
ген хаттар жазады. 

Әнуарбек республикамыздан тыс басқа жерлерге де 
барып концерттер беріп жүр. Ол 1944 жылы Ташкент қа-
ласында болған Орта Азия республикалары мен Қазақ-
станның әдебиет және көркемөнер онкүндігіне, сондай-ақ 
1949 жылы Москвада болған онкүндікке қатынасты. 
Әнуарбек Үмбетбаев бұл айтылғандардан басқа туысқан 
Азербайжан, Қырғыз, Өзбек, Түрікмен, Башқұрт респуб-
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ликаларында, Москва, Ленинград калаларында концерт-
тер беріп қайтты. 

Әнуарбек Үмбетбаев Ұлы Отан соғысы жылдарында 
Совет Армиясының жауынгерлері үшін майданда да жә-
не тылда да талмай қызмет істеп, көптеген концерттер 
берді. 

Міне, осындай елеулі еңбектері үшін Әнуарбек бірне-
ше рет наградталып, халықтың сый-құрметіне бөленді. 

Үмбетбаев жолдастың көркемөнер саласындағы көр-
некті еңбектерін партия мен үкімет әр уақытта жоғары 
бағалап отыр. 

Әнуарбек Үмбетбаев 1943 жылдан республиканың ең-
бек сіңірген артисі, 1947 жылы Қазақстанның Халық 
артисі және 1949 жылдан Сталиндік сыйлықтың лауре-
аты деген құрметті атақтарға ие болды. 

Көркемөнер саласындағы сіңірген сапалы еңбектері 
нәтижесінде Әнуарбектің қол жеткен ең соңғы табыста-
рының бірі — ол қазақ әдебиеті мен көркемөнерінің 
Москвада болған онкүндігімен байланысты Еңбек Қы-
зыл Ту орденімен наградталды. 



БАЙҒАЛИ ДОСЫМЖАНОВ 

С овет мектебінде тәрбиеленіп, өнер-білім шыңына қа-
рай талпына қанат қаққан талай тамаша талант ие-

сі — көркемөнер шеберлері туды. Олардың әр қайсысы 
өздері сүйген мамандықтарына қарай бейімделіп, әнші, 
күйші, ақын, жазушы, музыкант, композитор деген сияқ-
ты алуан түрлі өнер иесі аталып еліміздің игілігі үшін 
елеулі еңбек етуде. Солардың бірі — Қазақстанның Ха-
лық артисі, Сталиндік сыйлықтың лауреаты — Байғали 
Досымжанов. 

Байғали 1922 жылы, Семей қаласында, жұмыскердің 
семьясында туды. 1927 жылы әкесі өлгеннен кейін Бай-
ғали Барнаул қаласындағы балалар үйінің тәрбиесіне 
алынды. Онда жеті жылдық мектепті бітірген соң ол 
өзінің жасынан аңсаған әншілік өнерін іздену жолына 
түскісі келеді. 

Міне, осы мақсатпен ол 1936 жылы, 15 жасында Ал 
матыдағы музыка училищесіне келіп, оқуға орналасады. 
Оны бітіргеннен кейін Қазақстанның көркем өнер істерін 
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басқаратын комитет Байғалиды Москва консерватория-
сы жанындағы опералық студияға оқуға жіберді. 

Ізденуге ерінбей, музыка білімін алу жолында өнер-
білімнің үлкен ордаларының бірі консерваторияның та-
балдырығын ең алғаш аттаған күннен бастап-ақ көңілі 
көкке өрлеп, ерекше бір қуаныш сезіміне бөленгендей 
болған Байғали енді жатса-тұрса да тек музыка маман-
дығын меңгеру ісімен ғана шұғылданды. Ол үшін ұлы 
орыс халқының классикалық музыка мұраларымен, 
оның ішінде Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, 
Рахманинов, Варламов сияқты атақты композиторлар-
дың шығармаларымен танысады, сонымен қатар Козлов-
ский, Лемешев сияқты көркемөнердің көрнекті қайрат-
керлерінің орындаушылық үлгісімен сызылта ән салуға 
талаптанады. 

Біраз оқығаннан кейін-ақ құлаққа жағымды лирика-
лы сүлу үнімен студенттер арасындағы концерттерге қа-
тынасып, өзінің шебер орындаушылық қабілеті барлығын 
көрсете білген Байғалидың беделі енді оқытушы, профес-
сорлар арасында да арта түсті. 

Сөйтіп, консерваторияның IV курсінде оқып жүрген 
кезінде 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталып кетуімен 
байланысты Байғали Совет Армиясы қатарына шақыр-
тылады. 

Армия қызметінен қайтып оралғаннан кейін Байғали 
қазақтың Абай атындағы мемлекеттік академиялық 
опера және балет театрының артистік қызметіне кіреді. 

Операға жаңа келген жас артист Байғали Досымжа-
нов аз уақыттың ішінде едәуір басты рольдерді ойдағы-
дай жақсы орындау шеберлігін меңгереді. Композитор 
Зильбердің «Бекет» операсындағы Самалдықтың және 
жас тұтқынның, композитор Брусиловскийдің «Қыз 
Жібек» операсындағы жігіттің, «Алтын астық» операсын-
дағы матростың, және композитор Коциктің «Айман — 
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Шолпан» операсындағы Ақынның рольдерін тым жақсы 
атқара білді. 

Операда біраз істегеннен кейін Байғали Қазақ Окру-
гінің шекарашылар ансамблінің әншілік қызметіне 
алынды, онда бір жылдай істеп, 1943 жылдың бас кезін-
де Бүкілодақтық шекарашылар ансамбліне шақырты-
лып Москваға барады. Байғали Досымжанов сол жылы 
Сталинградтан бастап, Брянскіге дейін төрт жарым ай 
бойы майдандағы жауынгерлер арасында жүріп, көпте-
ген концерттерге қатысты. 

Бұл ұзақ сапардан қайтқаннан кейін Байғали Москва 
қаласында және Москва облысындағы бірнеше ірі қала-
ларда концерттер берді. 

1944 жылдың бас кезінде Байғали ансамбльмен бірге 
Солтүстік Кавказдағы дем алып жатқан жауынгерлер 
арасында бір жарым айдай концерттерге қатысып жүрді. 

Сол сапарында Байғали Грузин ССР орталығы Тби-
лиси қаласында да болды. Қара теңіз жағасындағы Ба-
туми, Сухуми, Пота, Гори сықылды ірі қалаларды ара-
лады. 

Байғали Досымжанов осы ел аралап жүрген сапары-
ның барлығында және мыңдаған Совет Армиясы жауын-
герлері арасында өзінің асқан ән шеберлігімен ерекше 
көзге түсіп, тындаушылардан үнемі алғыс алып отырды. 
Сонымен қатар ол түрлі қазақ әндерін бүкіл Совет Ода-
ғына таныстыру жөнінде де бірсыпыра күрделі еңбек 
сіңірді. 

1944 жылы июнь айында Байғали қазақтың Абай 
атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет 
театрына қайтадан шақырылып алынды. Содан бері осы 
театрда артистік қызметін атқарып келеді. 

Қайта оралған ол республиканың опера театрында 
он төрт жыл ішінде көптеген жауапты рольдер орында-
ды. Оның ішінде қазақ операларынан композиторлар 
Евгений Брусиловский мен Мұқан Төлебаевтың «Аман-
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келді» операсынан партизан Таранның, композиторлар 
Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Төлеген Тоқта-
ров» операсынан Рамазанның; «Абай» операсынан Ай-
дардың, Мұқан Төлебаевтың «Біржан — Сара» операсы-
нан Біржанның рольдерін өте жақсы орындады. 

Байғали Досымжанов тек қазақ операларының ғана 
орындаушысы емес, ол туысқан республикалар компози-
торларының операларынан да бірнеше басты рольдерді 
шебер меңгерді. Олардың ішінде грузия композиторла-
ры Палиашвилидің «Даиси» операсынан Малхаздың, 
татар композиторы Жигановтың «Алтын шаш» операсы-
нан Жектің рольдерін атап айтуға болады. 

Талантты артист Байғали Досымжановтың операда-
ғы творчестволық еңбектерінің ішінде ерекше көзге тү-
сіп, көпшіліктің көңілін аударарлықтай ең таңдаулы та-
быстары — орыстың және Батыс Европа классиктерінің 
операларынан орыс тілінде бірсыпыра үлкен рольдерді 
шебер атқаруы. 

Атап айтқанда, композитор Глинканың «Руслан мен 
Людмила» операсынан Боянның, композитор Чайков-
скийдің «Евгений Онегин» операсынан Ленскийдің, ком-
позитор Римский-Корсаковтың «Снегурочка» операсынан 
Берендейдің, «Май түні» операсынан Левконың, компо-
зитор Бородиннің «Князь Игорь» операсынан Владимир-
дің, композитор Рахманиновтың «Алеко» операсынан 
жас цыганның, композитор Гуноның «Фауст» операсынан 
Фаустың, «Ромео — Джульетта» операсынан Томеоның, 
композитор Берндидің «Риголетто» операсынан Герцог-
тің, «Травиата» операсынан Альфреттің, композитор 
Направниктың «Дубровский» операсынан Дубровский 
рольдері тағы басқалар бар. 

Байғалидың әншілік өнері бір ғана Қазақстанда 
емес, бүкіл Совет Одағы халықтарына мәлім болды. Ол 
1945 жылы декабрь айында Отанымыздың астанасы 
Москвада болған Бүкілодақтық әнші-музыкант орындау-
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шылар конкурсына қатынасып, дипломант атағын алды. 
Сондай-ақ 1951 жылы Берлинде болған бүкіл дүниежүзі-
лік жастардың үшінші фестиваліне қатынасып, фести-
вальдің лауреаты болды. 

Міне, бұл айтылған фактілердің барлығы да Байға-
лидыц көрнекті әнші екендігінің толық айғағы бола 
алады. 

Байғали 1950 жылы Қазақстанның, Өзбекстанның 
және Қырғызстанның көркемөнер шеберлерімен бірге 
Қытай Хальгқ Республикасының солтүстік аудандарын-
дағы: Құлжа, Үрімші, Хами, Турфан сияқты қалала-
рында болып, көптеген концерттерге қатысты. Бүкіл одақ 
көлемінде және шетелдерде де әншілік аты әйгілі бола 
бастаған Байғали бұл сапарында да тамаша сый-құрмет-
ке бөленіп, үлкен абыроймен қайтты. 

Байғали Досымжановтың атын республикамыздың 
қарттары да, жастары да үлкен сүйіспеншілікпен атайды. 
Өйткені ол 1936 жылы Алматыға келіп, музыка мектебі-
нің табалдырығын ең алғаш аттаған жылдан бастап-ақ 
радио аркылы шырқата ән салып, жұртшылыққа өзін 
жақсы таныта білді. 

Байғали Досымжановтың көңілге қонымды, құлаққа 
жағымды, жібектей жұмсақ лирикалы сұлу үнімен баяу-
лата бастап, шарықтата шырқайтын, қоңырлата қайы-
рып, тамылжыта тындыратын тамаша әсем әні тыңдау-
шылардың ойын тербеп, бойын сергітіп-ақ тастайды. 
Сондықтан халық оны өте сүйсіне тыңдайды, жиі-жиі 
концерттерге шығып, ән салуын сұрайды. 

Байғали Досымжановтың көркемөнер саласындағы 
сан алуан күрделі еңбектерін үкіметіміз әр уақыт жоға-
ры бағалап келеді. Оған республиканың еңбек сіңірген 
артисі, Сталиндік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның 
Халық артисі деген құрметті атақтар берді. Ол 1958 жы-
лы қазақ әдебиеті мен көркемөнерінің, Москвада болған 
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онкүндігімен байланысты Еңбек Қызыл Ту орденімен 
наградталды. 

Он бес жасынан бастап музыкалық білім алуды, көр-
кемөнер саласында қызмет істеп, халықтың қалаулы ән-
шісі болуды аңсаған Байғали Досымжанов сол ойлаған 
арманына жетіп, өзінің талмай ізденуі жолындағы твор-
честволық табыстарын еліміздің игілігі үшін тарту етуде. 



КҮЛӘШ СӘКИЕВА 

Ө ркені өскен елімізде талантты жастар үкімет пен пар-
тияның қамқорлығына бөленіп, өнер-білім үйреніп, 

алдыңғы саптағы өнерпаздар қатарынан тиісті орын алу-
да. Олар өздерінің творчестволық іздену жолындағы қол 
жеткен табыстарын халқымыздың игілігі үшін жұмсай-
ды. Міне, солардың бірі Күләш Сәкиева. 

Күләш 1920 жылы Зайсан қаласында, жұмысшы се-
мьясында туған. Ақпейіл ата-ананың әлпештеуінде кем-
шілік көрмей, еркін өскен ерке қыз Күләш жасынан-ақ 
ән салуға әдеттенеді. Мектепте оқып жүрген кезінде көр-
кемөнершілер үйірмесіне белсене қатысып, Сәкидің әнші 
қызы атанады. 

Туған жерінде жеті жылдық мектепті бітіргеннен ке-
йін ол үлкен қалаларға қарай, өнер-білім іздену сапары-
на аттанғысы келеді. «Ата — балаға сыншы» дегендей, 
жаста болса Күләштің келешегінен жемісті үміт күткен 
ата-аналары да оның бұл талабына қарсы бола қойған 
жоқ-ты. 

Сөйтіп, ол 1934 жылы Алматыға келеді. Алғашқы кез-
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де қазақ педагогика институтының Түргендегі жұмыс-
шылар факультетінде оқиды да, онан кейін өзінің жасы-
нан сүйетін өнерін үйренуге талаптанады. 

Күләш Сәкиева өзінің осы ойлаған мақсатын жүзеге 
асыру үшін 1937 жылы Алматыдағы театр училищесінің 
актерлер дайындайтын факультетіне оқуға түседі. Онда 
өзінің негізгі мамандық жұмысын үйрене жүріп, ән салу 
әдетін де тастамайды. 

Күләш Сәкиева 1941 жылы училищені бітіргеннен ке-
йін Жамбыл облыстық театрына жіберіледі. Онда алдың-
ғы қатардағы актерлік қызметін атқарып, түрлі жауап-
ты рольдерді ойдағыдай жақсы орындағаны үшін үлкен 
сый-құрметке бөленеді. 

Атап айтқанда, драматургтер Ғабит Мүсіреповтың 
«Қыз Жібек» пьесасындағы Қарлығаштың, «Қозы Көр-
пеш — Баян сұлу» пьесасындағы Баянның, Шиллердің 
«Зұлымдық пен махаббат» пьесасындағы кедей скрипач-
тың қызы Луизаның, Назым Хикметтің «Махаббат тура-
лы аңыз» пьесасынан Михмена банудың, өзбек жазушы-
сы Абдолланың «Ауру тістер» пьесасында Санавархан-
ның рольдерін аса шеберлікпен орындады. 

Бұл аталған пьесалардың ішінде Күләш, әсіресе, Мұх-
тар Әуезовтың «Еңлік — Кебек» пьесасындағы ескі әдет-
ғұрыптың құрбаны болған, еріксіз қазақ қыздарының бі-
рі — Еңліктің әменгерлік жолымен алмақ болып, 
озбырлық жасағысы келген Есен батырдың айтқанына 
көнбей, өзінің сүйгені — Кебекке еріп бара жатқан сапа-
рында өзінің ата-аналарына, туған ел, өскен жеріне қош-
тасуын айтқанда тыңдаушылардың сай сүйегін сырқыра-
тып, ой сезімін тебіренткендей болады. 

Күләш Сәкиева Жамбыл облыстық театрында оннан 
аса жыл қызмет істегеннен кейін 1952 жылы Семей об-
лыстық театрына ауысып, содан осы уақытқа дейін сол 
орында өзінің негізгі мамандық қызметін көңілдегідей 
жақсы атқарып келеді. Ол Семей театрында да көптеген 

116 



пьесаларда актерлік образдар жасаумен қатар концерт-
терге де қатысып тұрады. 

Күләш Сәкиева 1958 жылы июль айында Семей теа-
тры коллективімен бірге Алматыға келіп, драмалық пье-
салардан қойылған бірнеше спектакльдерге катысып 
қайтты. Оның түрлі образ жасаудағы асқан кейіпкерлі-
гін астана жұртшылығы өте ұнатты. Әсіресе, жазушы 
Әбділдә Тәжібаевтың «Майра» пьесасындағы Майраның 
ролін аса жақсы орындағаны туралы республикалық га-
зеттерде бірнеше мақалалар жазылды. 

Ал, енді Күләштің әншілік өнеріне келсек, оның ре-
пертуарында кәзір 50 шамалы әндер бар. Мұның көпші-
лігі халық әндері. Олардың ішінде «Жалғыз арша», 
«Әсеттің әні», «Көкем-ай», «Қос өрік», «Ғайни», «Хай-
ләйлім», «Маңмаңкер», «Ақ саусақ» сияқты өзінің жасы-
нан айтып келе жатқан көптеген төл әндерін ол тыңдау-
шыларын тамаша сүйсіндіре, өте жақсы айтады. 

Күләш Сәкиева халық әндерін орындаумен қатар 
кәзіргі Қазақстан совет композиторларының да көптеген 
көркем әндерін көңілдегідей жақсы айта біледі. Олардың 
ішінде Кәрімбаевтың «Қой өсірген келіншек», Байқада-
мовтың «Сауыншы жеңгей», Жамақаевтың «Шофер 
әндерін» айтқанда халық оны зор ынтамен тыңдайды. 

Бұрын облыстық ашық концерттерде ғана айтатын 
Күләштің асқақ үні соңғы жылдар ішінде радио арқылы 
ауа толқынымен бүкіл республика жұртшылығына да 
естіле бастады. Мыңдаған радио тыңдаушылар өздерінің 
өскелең талаптарына сай, талантты әншінің шырқата 
салған сан алуан әндеріне өте ризалықтарын білдіруде. 

— Біздер Күләш Сәкиеваның өмірбаяны мен твор-
честволық өсу жолын таныстыру ретінде радио арқылы 
берілген музыкалы хабарды тыңдадық. 

Бұл концерт бізге өте ұнады, мүмкін ол бізден бас-
қаларға да ұнаған шығар деп ойлаймыз. Өйткені оның 
сыңғырлаған сұлу дауысымен салған әндері адамның 
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шын сүйіепеншілік сезімін оятқандай, тыңдаушылардың 
көңілді дем алуына үлкен әсер етті. 

Бұрын жұмысшының семьясында өсіп, партия мен 
үкіметтің аталық қамқорлығы және өзінің жігерлі тала-
бы арқасында мамандық білім алып, мұншалық табыс-
тарға жетуі әркімді-ақ сүйсіндіруге тиісті,— деп хат 
жазыпты Семей облысынан бір топ совхоз қызметкер-
лері. 

Күләш Сәкиева соңғы кездерде өз ойынан өлеңдер 
жазып, ақындық өнеріне де талаптануда, оның бірсыпы-
ра өлеңдері облыстық газеттерде де басылып жүр және 
өзі айтатын: «Жеті арал», «Жайнашы құрбым», «Ақ 
саусақ», «Қос жеңгей» сықылды әндерінің текстерін ол 
өзі жазған. 

Күләш облыс орталығындағы негізгі қызметінің үсті-
не, сол облыстағы колхоз, совхоздарды аралап, еңбек-
керлер арасында да елеулі еңбек сіңіріп келеді. 

Соңғы кезде он адамнан құрылған мәдени бригада 
құрамында Шұбартау, Абай аудандарында болып, «Ар-
қарлы», «Қарабұлақ», «Екпін», «Доғалаң», «Қайнар» 
участоктарындағы колхоз, совхоздарды айлап аралап 
жүріп, көптеген концерттер беріп қайтты. 

Күләш Сәкиева еліміздің таңдаулы ұл, қыздары қа-
тарында 1955 жылдан 1958 жылға дейін Қазақ ССР 
Жоғарғы Советінің депутаты, 1958 жылы Семей облыстық 
Советінің депутаты болып сайланды. 

Таңдаулы қоғам қайраткері, талантты артистка, та-
маша ән шебері Күләш Сәкиеваның көркемөнер саласын-
да сіңірген сан алуан сапалы еңбектерін партия мен 
үкімет әр уақыт жоғары бағалап келеді. Атап айтқанда, 
1945 жылы Құрмет белгісі орденімен, екі рет Қазақ 
ССР Жоғарғы Советінің грамотасымен наградталды. 
Сонымен қатар 1947 жылы республиканың еңбек сіңір-
ген артисткасы, 1958 жылы Қазақстанның Халық артист-
касы деген құрметті атақтар берілді. 



БИБІГҮЛ ТӨЛЕГЕНОВА 

Семейдің жаңа қаласындағы кішіректеу бір кірпіш үй-
де түрлі музыкалар ойналып, ән шырқалып жататын-

ды. Бұл үйдің тұсынан олай-бұлай өткен адамдар мұнда 
бір концерт болып жатқан шығар деп те ойлайтын. 

Ал, дұрысында онда көпке арналған үлкен концерт 
емес, бір топ жұмысшылар өзара бас қосып, әрбір дем-
алыс күндерінде сауық кешін өткізетін-ді. 

Бұл топтың әрдайым жиналатын жері — сол қалада-
ғы орталық тиірменнің жүк тасушысы — Ахмет Төлеге-
новтың үйі еді. Өйткені ол домбыра, гармонь, балалайка, 
гитар және скрипка сияқты музыка аспаптарының бәрін 
де жақсы ойнай білетін және оның әйелі де гармоньға 
қосылып, қазақша, татарша ән салатын өте өнерлі адам 
болыпты. Сондықтан да олар өздерінің басқа да музы-
кант достарын жинап алып, әр кезде ойын-сауық құрып 
жатады екен. 

Бұл кезде, осы үйдегі жеті жасар, тұлым шашы жел-
біреген, қара торы қыз әрбір өнерпазға үңіле қарап, құ-
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лақ түре тыңдайтын да, соларға еліктеп, өзі де ән айтуға 
талаптанатын. 

Талапты жастың табиғи әншілік дарыны барлығы 
тыңдаушыларға сол кездің өзінде-ақ байқалғандай еді. 
Сонан былай ол өз үйінде де, балалар бақшасында да, 
мектеп жанындағы көркемөнершілер үйірмесінде де ән 
салуға әдеттеніп, өзінің орындаушылық өнерін өрістете 
беруге ұмтылады. 

Бірақ та, амал қанша, Бибігүл жаңа ғана талпына қа-
нат қаға бастаған кезінде оның әкесі өліп, шешесі ауыр 
сырқатқа душар болады да, семья асырау салмағы Би-
бігүлдің бір өзіне түседі. Өйткені өзімен бірге туған бес 
баланың бәрі де шиеттей жас, бір үйдегі жұмысқа жа-
райтын, ең бас көтерер үлкені осы Бибігүл болатын. 

Бұл кезде Бибігүл Төлегенова оқуды да, ән салуды 
да тоқтата тұрып, жұмысқа кіруге мәжбүр болады. Бұл 
Бибігүлдің 1945 жылы жеті жылдық мектепті жаңа ғана 
бітіріп шыққан кезі еді. 

Бибігүл Төлегенова ең алдымен Калинин атындағы 
Семей ет комбинатының клубында киномеханик көмекші-
сі болып істейді. Одан кейін 1947 жылы өзінің қалауы 
бойынша сол комбинаттың консерв заводына ауыстыры-
лады. Өйткені ол шаруашылық жағдайы біраз түзелісі-
мен-ақ өзінің жасынан сүйетін әншілік өнеріне қайта 
оралғысы келеді, ол үшін күндіз жұмыс істеп, кешке 
көркемөнершілер концертіне қатысуына бұл қызмет өзіне 
өте қолайлы сықылды көрінеді. 

Сөйтіп, ол бір жағынан істей жүріп, екінші жағынан 
үйірмеде үйреніп, сахналық концерттерде татарша әндер 
айта бастайды. 

Сахнада ән айтып, біраз төселгеннен кейін Бибігүл 
Төлегенова 1948 жылы Алматыда болған республикалық 
олимпиадаға қатынасады. 

Қазақтың Абай атындағы мемлекеттік академиялық 
опера және балет театрында қойылған қорытынды кон-
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цертте Бибігүл орыстың ұлы композиторы — Глинканың 
«Боз торғай» атты әнін, композитор Латиф Хамидидің 
«Қазақ вальсін» айтып, тыңдаушы астана жұртшылығын 
тамаша сүйсіндіреді. 

Республикамыздың тұс-тұсынан жиналған өңшең 
өнерпаздар жарысында озып шығып, 1-бәйгі алады. 

Бұрын қалалық көркемөнершілер арасында ғана ән-
ші атанған Бибігүл Төлегенова енді бүкіл республика 
өнерпаздарының алдыңғы сапында болып, өзінің әншілік 
өнерімен ерекше көзге түседі. Соның нәтижесінде ол ко-
миссияның ұйғаруы бойынша кәзіргі Құрманғазы атын-
дағы Алматы мемлекеттік консерваториясының вокаль-
дық факультетіне оқуға қалдырылады. 

Астанаға тұңғыш рет келген осы сапары өте сәтті 
болып, музыкалық оқу ордасының табалдырығынан ат-
тасымен-ақ ол өзінің жасынан аңсаған әншілік өнерін 
дамыта берудің даңғыл жолына түскендей болады. 

Бибігүл Төлегенова консерваторияда оқи жүріп, қа-
зақ радиосына әншілік қызметіне орналасады. 

Бұрын ашық концерттерде ғана айтатын Бибігүл енді 
ауа толқыны арқылы микрофон алдында да шырқата ән 
салып, мыңдаған тыңдаушыларға өзін таныта біледі. 

Радиода ән айтудың өте жауаптылығын жақсы түсін-
ген ол орындаушылық шеберлігін күн сайын шыңдай 
түседі және концерттік репертуарын жаңарта беру жағы-
на үлкен көңіл бөледі. 

Сөйтіп, ол аз жылдар ішінде-ақ қазақтың халық әнде-
ріне қоса, совет композиторларының, орыс және Батыс 
Европа классиктерінің көптеген әндері мен романстарын 
және опералық арияларын орындау шеберлігін толық 
меңгере алатын болады. Атап айтқанда, Рубинштейн, 
Даргомыжский, Чайковокий сияқты орыс классиктерінің, 
сондай-ақ Дунаевский, Новиков, Мокраусов, Будашкин 
сияқты көптеген совет композиторларының құнды шы-
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ғармаларын қазақ тілінде айтып, халыққа таныстыру 
жөнінде де күрделі еңбек сіңірді. 

Бибігүл Төлегенова 1954 жылы Алматы мемлекеттік 
консерваториясын бітіргеннен кейін қазақтың Абай атын-
дағы мемлекеттік академиялық опера және балет теа-
трына солистік қызметіне жіберіледі. 

Театрға барғаннан кейін ол түрлі жауапты рольдер-
де ойнай бастайды. Композитор Евгений Брусиловский-
дің қазақ музыкасы негізінде жазған «Қыз Жібек» опе-
расынан Қарлығаштың, итальян композиторы Вердидің 
«Риголетто» операсынан Джильданың, орыс композито-
ры Чайковскийдің «Пиковая дама» операсынан Приле-
паның рольдерін ойдағыдай жақсы орындады. 

Сөйтіп, опера театрында екі жылдай қызмет істеген-
нен кейін Қазақ ССР Мәдениет министрлігінің ұйғаруы 
бойынша Бибігүл Төлегенова 1956 жылы қазақтың Жам-
был атындағы мемлекеттік филармониясына әншілік 
қызметіне ауыстырылды. Сонан осы уақытқа дейін сол 
орында қызмет істеп келеді. 

Бибігүл Төлегенова көбінесе Құрманғазы атындағы 
музыка аспаптар оркестрінде солистік қызметін атқара-
ды. Бірсыпыра әндерді оркестрге қосылып та айтатын 
болды. 

Бибігүл Төлегенова филармонияға барғаннан бері 
республикамыздың көптеген қалаларында, колхоз, сов-
хоздарында, өндіріс, кәсіпорындарында көптеген концерт-
тер беріп, тыңдаушылардан үнемі алғыс алуда. Сондай-
ақ одақ көлеміндегі және шетелдердегі бірсыпыра ірі 
қалаларды аралады. 

1955 жылы Варшавада болған жастар мен студент-
тердің бүкіл дүниежүзілік фестиваліне қатынасып, жақ-
сы баға алып қайтты. Сол жылы Орта Азия жас орын-
даушыларының концерттік бригадасымен бірге Қытай 
Халық Республикасының Синьцзянь провинциясында 
көптеген концерт берді. 1957 жылы Құрманғазы атында-

122 



ғы оркестрмен бірге Қытай Халық Республикасына екін-
ші рет барды. Бұл сапарында ол өздерінің коллективімен 
бірге Мао Цзэ-дунның қабылдауында болып, үлкен сый-
құрмеже бөленді. 

— К. Е. Ворошилов пен Мао Цзэ-дунның біздің кон-
цертімізді тыңдап, сүйсіне қол соғулары менің өмірлік 
есімде сақталарлық уақиға болды,— деп үлкен қуаныш 
етеді Бибігүл Төлегенова. 

Жастардың өнер жарысында озып шығып, сан рет 
жүлде алған жас талант Бибігүл Төлегенова 1957 жылы 
Москвада болған фестиваль конкурсіне және 1958 жылы 
эстрадалық жас орындаушылардың Бүкілодақтық кон-
курсіне қатынасып, осы екі сапарында да лауреаттық 
атақ алып қайтты. 

Бибігүл Төлеғенова өзінің орындаушылық шеберлігін 
жақсартумен бірге жыл сайын жаңа репертуар дайындау 
ісімен де шұғылдануда. Кәзір ол әр тілде алпыстан ас-
там ән айтады. Оның ішінде Евгений Брусиловский, Ах-
мет Жұбанов, Мұқан Төлебаев, Бақытжан Байқадамов, 
Сыдық Мұхамеджанов сияқты Қазақстан композиторла-
рының да көптеген көркем әндері бар. 

Бибігүл Төлегенова 1958 жылы Москвада өткізілген 
онкүндіктің қорытынды концертінде ерекше көзге түсіп, 
астана жұртшылығынан аса жоғары баға алғандығы 
үшін оған Қазақстанның Халық артисі деген құрметті 
атақ берілді және Еңбек Қызыл Ту орденімен наград-
талды. 

Партия мен үкімет Бибігүлдің көркемөнер саласын-
дағы көрнекті еңбектерін жоғары бағалап, бұдан бұрын 
да Қазақ ССР Жоғарғы Советінің грамотасымен наград-
тады және республиканың еңбек сіңірген артисткасы 
деген атақ берді. 



РАБИҒА ЕСІМЖАНОВА 

Бұрын-соңды халық ортасынан шыққан сан алуан 
өнерпаздардың творчестволық өсу жолымен таныс-

қанымызда олардың бірсыпырасы өздерінің ата-аналары-
ның немесе туған-туысқандарының машықтанған өне-
рінен үлгі алып, солардыц дәстүрі бойынша жастайынан 
іздену жолына түскендіктерін көреміз. 

Соған қарағанда «Ұяда нені көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің» дейтін осы бір нақыл сөз өте орынды айтылған 
екен-ау деген ойға келеміз. 

Міне, тап осыған сәйкес мынадай бір жәйді айта ке-
туге тура келеді. 

Өткен он тоғызыншы ғасырда, кәзіргі Ақмола облысы, 
Қорғалжын ауданында туып өскен Бабақ дейтін кісі жә-
не оның әйелі Өреке бәйбіше екеуі де қалыпты ел таны-
ған әйгілі әнші болыпты. Олардан туған төрт ұл, төрт 
қыз, атап айтқанда: Сейтжан, Есімжан, Қосымжан, До-
сымжан, Гүлжәмила, Бижан, Қанша, Бағира бәрі бірдей 
әншілік өнерін сүйген сауықшыл жандар екен. 
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Бір ұядан ұшқан осындай топты әншінің үлкен орда-
сы — Бабақ қарттың үйінде күн сайын ертелі-кеш тама-
ша ән шырқалып, күмбір-күмбір тартылған домбыраның 
әсем үні естіледі де жатады. Өйткені өздерінің өнерлі ұл-
кыздарын жинап алып, оларға кезекпен ән айттыру 
сауыққой ата-ананың дағдылы әдетіне айналған көрі-
неді. 

Міне, осылардың арасында тұлымы желбіреген, қар-
шыға көз бір қара торы қыз бала өз ойына болашақ 
өмірдің өнер кестесін тоқығандай құлақ түре, ән тыңдап, 
қадала қарайтын да отыратын. 

Ол, ілгеріде аталған Есімжан әншінің тұңғышы, Ба-
бақ қарттың немересі, осы кездегі шарықтата ән шырқап 
жүрген халқымыздың сүйікті әншілерінің бірі — Рабиға 
Есімжанова еді. 

Ал, енді осы Рабиғаның әншілік өнерінің өсу жолы-
мен танысайық. 

Рабиға Есімжанова сол әнші ағалары мен апалары-
ның үлгісімен жасынан-ақ ән салуға әуестене бастайды. 
Біраз төселіп, жаттықаннан кейін олардан үйренген ән-
дерін ол өзі де бұлжытпай орындай алатын болады. 

— «Шөп те шыққан жеріне шығады», дегендей, ән 
шеберлігінің желісі әлі де үзілмей, енді мына немересі 
Рабиғаға да жетіпті ғой,— дескен сөздер ел аузында үл-
кен аңызға айналады. 

Сөйтіп, Рабиға әншілік өнердің іздену жолына енді 
біржола бет бұрады. Ол ел ішіндегі ең таңдаулы әнші-
лердің айтқан әндерін тыңдап, солардан үйренуге үлкен 
көңіл бөледі. 

Бір кездерде Рабиға астанадан радио арқылы беріл-
ген концерттерде Әміре, Күләш, Жүсіпбек, Жамал, Ма-
нарбөк сияқты өңшең ән шеберлерінің асқақтата шырқа-
ған әсем әндерін естігенде: 

— Әттең шіркін! Алматыға барып, осылардан ән үй-
реніп үлгі алсам-ау, солармен қатар жүріп, көркемөнер 
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саласында қызмет істесем-ау деп, өз ойында үлкен ар-
ман етеді. 

Көп кешікпей-ақ ол өзінің жолын тауып, аңсаған 
арманына жетті. 1930 жылы Алматыға келіп, тұңғыш 
ұйымдасқан музыкалы драма театрының ірге тасын қо-
са қаласқан Әміре, Иса, Күләш, Жүсіпбек, Елубай, 
Серке, Құрманбек сияқты көркемөнер қайраткерлерімен 
танысты, солардың кеңесімен театрға артисткалық қыз-
метіне орналасты. 

Талапты жас артиска біраздан кейін сахнада ойнау 
шеберлігін меңгере бастады. Әсіресе, театр репертуарын-
дағы сол кезде қойылып жүрген драматург Мұхтар Әуе-
зовтың «Еңлік — Кебек» пьесасында Еңліктің ролін өте 
жақсы орындап жүрді. 

Республикалық театрда түрлі рольдер ойнап, төрт 
жылдай артисткалық қызметін атқарғаннан кейін Раби-
ға Семейдің облыстық театрына ауысты. Онда компози-
тор Коциктің «Айман — Шолпан» операсынан Айманның, 
Брусиловскийдің «Қыз Жібек» операсынан Жібектің, 
«Жалбыр» операсынан Хадишаның, «Қозы Көрпеш — 
Баян сұлудан» Баянның рольдерін орындауда түрлі об-
раздар жасаумен және асқақ үнді әншілік өнерімен ерек-
ше көзге түсті. 

Семейдің облыстық театрында екі-үш жыл қызмет 
істегеннен кейін Рабиға қайтадан Алматыға шақырты-
лып, республикалық опера және балет театрына кірді. 

Театр коллективімен бірге Рабиға Москва, Ленинград 
қалаларына барып, көптеген ашық концерттерге шықты, 
сондай-ақ радио арқылы берілген концерттерге де ка-
тысты. 

Сөйтіп, қазақтың халық әндерін туысқан басқа ха-
лықтарға таныстыру жөнінде Рабиға бұл сапарында да 
күрделі еңбек сіңіріп қайтты. 

Бұрын сахналарда ғана ашық концерттерде айтып 
әдеттенген Рабиға соңғы жылдарда бірыңғай радио ән-
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шілігіне ауысты. Ең алдымен ол 1940 жылы Қарағанды 
облыстық радиокомитетінің әншісі, соңынан 1942 жылдан 
бастап, республикалық радиокомитеттің әншісі болып, 
жиырма жылға жуық радио арқылы үзбей ән салып 
келеді. 

Ең алғаш радио әншісі болған кезден бастап-ақ Ра-
биға өзінің концерттік репертуарын молайту ісімен шұ-
ғылданады. Көптеген халық әндерімен қатар Ақан сері, 
Біржан сал, Жаяу Мұса сықылды атақты халық компо-
зиторларының әндерін де радио арқылы халыққа тарату 
жөнінде көп еңбек сіңірді. 

Рабиға Есімжанова халық әндерін нағыз өз қалпы-
нан бұзбай, өте шебер орындайды. Сондықтан да оның 
асқақтата шырқаған әсем әндеріне радио тыңдаушылар 
мейлінше сүйсінеді. Оны біз көптеген радио тыңдаушы-
лардың жазған хаттарынан көреміз. Міне, солардың 
ішіндегі қайсы бір хаттардың қысқаша мазмұнын айта 
кетейік. 

— Біз радио тыңдаушылар кейбір ән шеберінің сал-
ған әсем әндерін, оның ішінде Есімжанова Рабиғаның 
жүрекке жылы, көңілге қонымды, лирикалы сұлу үнімен 
айтқан әндерін сүйсіне тыңдаймыз, әсіресе оның «Жонып 
алды», «Гауһартас», «Әупілдек» сияқты әндерді айтуы 
бізге өте ұнайды. Сондықтан мұнан былай радио арқы-
лы Рабиғаның концерті жиі беріліп тұруын тілейміз, деп 
жазған Павлодар қаласындағы заң қызметкерлерінің бір 
тобы. 

Біздер радиокомитеттің әншісі Рабиға Есімжанова-
ның әншілік қабілеті туралы өзіміздің пікірімізді біл-
діргіміз келеді. 

— Радио аркылы берілетін концерттерде айтылатын 
әндердің ішіндегі бізге өте-мөте ұнайтыны Рабиғаның 
орындауындағы қазақтың халық әндері, өйткені ол қан-
дай ән болса да өзіне тән нақысын, түрлі ырғақтарын 
дұрыс келтіре өте шебер айтады. Оның жұмсақ үнімен 
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асқақтата салған сұлу әндері тыңдаушыларын еріксіз 
өзіне тартпай қоймайды. Сондықтан оның айтқан әнде-
рін жалықпай тыңдай бергіміз келеді,— деген Алматы 
қаласындағы кондитер фабрикасының жұмысшылары. 

Міне осындай көптеген радио тыңдаушылардың сұ-
раулары бойынша Рабиға Есімжанованың өмірбаяны 
мен әншілік өнері жәйінде радио арқылы берілген бір 
концерт-очеркті тыңдаған Алматы облысы Балқаш ауда-
ны, Бақанас селосындағы аудандық мәдениет бөлімінің 
меңгерушісі Сыдық Қоныспаев, аудандық мәдениет үйі-
нің директоры Батырчаев, аудандық кітапхана қызмет-
керлері Сегізбаев, Оспанова тағы басқалары былай деп 
хат жазған: 

— Рабиға Есімжанова туралы берілген музыкалы 
хабар бізге өте ұнағандығы сонша, бәріміз радиоқабыл-
дағышты қоршай отыра қалып, басынан аяғына дейін 
зор ынтамен тыңдадық. Сол кезде бізбен бірге отырған 
83 жастағы бір қарт ата мен 77 жастағы ана да өте ри-
залық пікірлерін білдіре, үлкен алғыс айтты. Әсіресе, 
Әупілдек, Әпиток, Жонып алды әндерін айтқанда, тіпті 
қарттықты ұмытып, бір жасарғандай болдық-ау десті 
олар. 

Рабиғаның әншілік өнерін сипаттайтын бұл сияқты 
хаттарды қазақ радиосының музыка редакциясынан жиі 
кездестіруге болады. 

Рабиға Есімжанова бірыңғай халық әндерінің ғана 
орындаушысы емес, соңғы жылдарда ол Қазақстан совет 
композиторларының да көптеген әндерін айтып жүр. 
Олардың ішінде өзінің ағасы Қосымжан Бабақовтың 
«Кел шырқалық жолдастар», «Завод», «Машина», «Қар-
қынды еңбек» дейтін әндері, Садық Кәрімбаевтың «Көк-
тем», «Қара көз», «Ақ ерке», «Сағындырған сәулем-ай» 
дейтін әндері, Аблақат Еспаевтың Абай сөзіне жазған 
«Өзгеге көңілім тоярсың», «Мен сәлем жазамын қарағым 
қалқама» дейтін әндерін тым жақсы орындайды. 
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Рабиға Есімжанованың көркемөнер саласында көп 
жылдар бойы сіңірген сан алуан елеулі еңбектерін үкі-
мет жоғары бағалап, 1958 жылы республиканың еңбек 
сіңірген артисткасы деген құрметті атақ берді және сол 
жылы қазақ, әдебиеті мен көркемөнерінің Москвада бол-
ған онкүндігімен байланысты Құрмет белгісі ордені-
мен наградталды. 



БЕКЕН ЖЫЛЫСБАЕВ 

Жасынан өнер жарысына түсіп, талай сындардан сүрін-
бей өткен сан алуан шеберлеріміздің қатары өсіп, 

бақытты еліміздің өскелең талабына сай қажырлы еңбек 
етуде. Солардың бірі республиканың еңбек сіңірген ар-
тисі Бекен Жылысбаев. 

Бекен Жылысбаев 1923 жылы, кәзіргі Қарағанды об-
лысы, Шет ауданында кедей шаруаның семьясында туды. 

Жасынан әншілік өнеріне бейім Бекен мектепте оқып 
жүрген кезінің өзінде-ақ көркемөнершілер үйірмесіне 
қатысып, аудандық клубта концерт беріп жүрді. 

Тыңдаушылар ол талапты жастың орындаушылық 
өнеріне өте ризалықтарын білдірумен қатар, келешекте 
оның жақсы әнші болып шығатындығына зор сеніммен 
қарайтын болды. 

«Халық айтса, қалт айтпайды» дегендей халықтың сол 
күткен сенімі көп кешікпей ақталып, Бекен өзінің әнші-
лік өнерін жылдан жылға өршіте түсті. 

Сөйтіп, шын мәнісінде шебер орындаушылық қабілеті 
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барлығын халыққа айқын көрсете білді. Демек, ол өз ор-
тасындағы талапты жастардың өнер жарысында үнемі 
алда болып, ерекше көзге түсе бастады. 

Аудан ішіндегі көркемөнершілер жарысында үздік 
шығып, бірнеше рет жүлде алған Бекен 1936 жылы Ал-
матыда болған пионерлер олимпиадасына қатысып, 
республикамыздың әр түкпірінен жиналған өңшең өнер-
паз жастар жарысында тағы да алда болып, бірінші бәйгі 
алды. 

Бекен осындай республикалық олимпиадаға мұнан 
кейінде екі рет қатысып, ең таңдаулы орынға ие болды. 

Аудандық және республикалық жарыстарда сан рет 
озып, жүлде алған Бекен 1939 жылы Алматыдан жібе-
рілген ең таңдаулы өнерпаздар қатарында Отанымыздың 
ұлы астанасы Москвада болған бүкілодақтық олимпиа-
даға қатысып, бұл жолы да үлкен абыроймен қайтты. 
Бұл Бекеннің он алты жастағы ғана кезі еді. 

Астана жұртшылығының алдында тұңғыш рет асқақ-
тата ән шырқап, өңшең ән шеберлерінің сынынан сүрін-
бей өткен Бекен енді өзінің дарынды өнерімен ел аузына 
іліне бастайды. Сөйтіп ол Москвадан қайтып келісімен 
қазақтың Абай атындағы мемлекеттік академиялық опе-
ра және балет театрына солистік қызметіне орналасады. 

Театрда бір жылдай кызмет істегеннен кейін Бекен 
енді оқу оқып, музыка білімімен қаруланғысы келеді. 
Сол мақсатпен ол 1940—1941 оқу жылдарында Москва 
консерваториясы жанындағы қазақ студиясына түседі. 

Бекен Жылысбаев Москвада оқып жүрген кезінде 
Ұлы Отан соғысы басталуымен байланысты 1942 жыл-
дан 1945 жылға дейін Совет Армиясы қатарында өзінің 
азаматтық борышын аткарады. 

Армия қызметінен қайтқаннан кейін Бекен Алматы-
дағы мемлекеттік консерваторияның вокальдық факуль-
тетіне оқуға түседі. Онда республиканың еңбек сіңірген 
артисі, доцент Александр Матвеевич Кургановтың класы-
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нан оқып, 1950 жылы консерваторияны толық бітіріп 
шығады. 

Бекен сол консерваторияда оқып жүрген кезінде бір-
неше жылдар бойы қазақ радиосында әншілік қызметін 
де атқарады. Сондықтан да оның әншілік өнері бүкіл 
республика еңбекшілеріне түгел әйгілі. 

«Ізденген жетер мұратқа» дегендей жасынан талпы-
нып, жоғары дәрежелі музыкалық білім алуды аңсаған 
Бекен көздеген мақсатына жетіп, консерваторияны бітір-
геннен кейін сол консерваторияның педагогтік қызметіне 
алынды. Содан бері ол өзі сияқты музыка сүйгіш көпте-
ген талантты жастарды әншілік өнеріне төселдіре тәрбие-
леп, оларға ұстаздық етуде. 

Бекен Жылысбаев консерваторияда оқытушылық 
қызметін атқарумен қоса қазақтың Жамбыл атындағы 
мемлекеттік филармониясында көптеген ашық концерт-
терге қатысып және ауа толқынымен радио арқылы да 
шарықтата ән шырқап келеді. 

Бекеннің концерттік репертуарында қазақ әндерімен 
қатар орыс және Батыс Европа композиторларының да 
көптеген әндері мен романстары және опералық арияла-
ры бар. 

Ең алғаш әншілік адымын көркемөнершілер үйірме-
лерінде қазақтың халық әндерін айтудан бастаған Бекен 
жоғары дәрежелі білім алып, музыка техникасымен то-
лық қаруланғаннан кейін кәдімгі профессионал әншілер 
қатарында классикалық көркем шығармаларды орындау 
мамандығын да меңгеріп отыр. Бұл жағдай әрине, өте 
сүйсінерлік іс. 

Бекен Жылысбаевтың көркемөнер саласындағы са-
палы еңбектері жоғары бағаланып, оған республиканың 
еңбек сіңірген артисі деген құрметті атақ берілді. 

Бекен Жылысбаев 1957 жылдан бастап Алматы мем-
лекеттіқ консерваториясының доценті. 



РОЗА ЖАМАНОВА 

Москва. 1958 жыл. 12 декабрь. Кешкі сағат 7 ден бы-
лай астана халқы үлкен театрға қарай лег-легімен 

ағыла бастады. Олардың аузындағы сөз біреу ғана, бү-
гін Қазақстанның әдебиеті мен көркемөнерінің онкүндігі 
ашылады екен, соны барып көруіміз керек деседі. 

Москва уақыты бойынша кешкі сағат жеті жарым. 
Театр залы лық толы халық. Бұл кезде Никита Сергеевич 
Хрущев бастаған үкімет мүшелері де келіп, арнаулы 
орындарына орналасқан болатын. 

3-звонок беріліп, театр сахнасының шымылдығы да 
жайлап ашыла бастады. Осы кездегі сахна төріндегі көрі-
ніс: Қоянды жәрмеңкесі. Біржан мен Сараның келуін 
күткен жастардың ән шырқап, би билеген қызу думан, 
ойын-сауықтары болып жатады. 

Аздан соң осы топтың ішіне Біржан мен Сара келіп, 
үлкен айтысқа кіріседі. 

Міне, осындай көңілді ойын-сауықпен басталып, ақы-
ры трагедиялық уақиғамен тынатын композитор Мұқан 
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Төлебаевтың осы «Біржан — Сара» операсы басынан ая-
ғына дейін астана жұртшылығына аса ұнайды. Оның 
ішінде операның бас кейіпкерлері Біржан мен Сараның 
рольдерін орындаушылар, әсіресе Сара образын жасау-
шының өнері ерекше көзге түседі. Ол, Совет Одағының 
Халық артисткасы, Үлкен театр сахнасына тұңғыш рет 
шыққан жас талант Роза Жаманова болатын. 

Розаның сол күнгі қойылған «Біржан — Сара» опера-
сындағы Сараның ролі өте жақсы орындалғандығы жө-
нінде келесі күннен бастап-ақ «Правда», «Советская 
культура» және басқа орталық газеттерде көптеген ма-
қалалар басылды. Сондай-ақ 14 декабрьде қойылған 
композиторлар Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің 
«Абай» операсындағы Ажардың ролін орындауда да Ро-
за москвалықтардан айтарлықтай жақсы баға алды. 

«Советская культура» газеті сол кездегі өзінің бір 
номерінде: өз героинасының ішкі дүниесін шынайы сезіне 
білген, тамаша даусы бар Роза Жаманова «Абай» опе-
расындағы Ажардың бейнесін таңғажайып жасады және 
аса әсерлі етіп көрсетті деп жазды. 

Осы онкүндік кезінде Москвадағы көркемөнер қыз-
меткерлерінің үйінде болған бір концертте Роза орыстың 
ұлы композиторы Чайковскийдің «Мен емеспем далада 
гүл боп өскен» дейтін белгілі романсын орындағанда 
залда отырған еліміздің әйгілі әншілерінің бірі Валерия 
Владимировна Барсова орнынан тұрып, сахна сыртына 
барады да, Розаның маңдайынан сүйіп, қолына гүл ұс-
татады. 

— Мен сені 1957 жылы жастар мен студенттердің 
Москвада болған Бүкілодактық VI фестивалінде ең бі-
рінші рет тыңдаған едім. Міне содан бергі аз уақыттың 
ішінде сен қандай жақсы болып өскенсің Роза. Осындай 
творчестволық тамаша табыстарыңды құттықтаумен бір-
ге келешекте, советтік көркемөнердің көрнекті бір қай-
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раткері болуыңа шын ниетпен тілектестік білдіремін деп, 
жылы шыраймен хош айтысты ол. 

Осы онкүндіктің 23 декабрьде болған қортынды кон-
цертінде Роза итальян композиторы Пуччинидің «Чио-
Чио-Сан» операсындағы Чио-Чио-Санның ариясыи ай-
тып, тыңдаушылардың ерекше назарын аударды. 

Қорыта айтқанда Роза Жаманованың қазақ әдебиеті 
мен көркем өнерінің онкүндігіне барған осы сапары өте 
сәтті болып, 1959 жылы 3 январьда Совет Одағы Жоғар-
ғы Советі Президиумының Указы бойынша Совет Одағы-
ның Халық артисткасы деген құрметті атаққа ие болды. 

Жасы 31 ге биыл ғана толған жас таланттың осындай 
үлкен мәртебеге жетуі қандай қуаныш, қандай мақтанар-
лық іс десеңізші. Бұл жағдай бір ғана Розаның өз қуа-
нышы емес, бүкіл республика жұртшылығын сүйсіндіріп 
отыр. Бұған ел еңбекшілерінің кұттықтау телеграммала-
ры мен көптеген газет мақалалары толық айғақ бола 
алады. 

Ал, енді Розаның өмірбаяны мен творчестволық өсу 
жолына біраз тоқталайық. 

Роза Жаманова 1928 жылы 6 апрельде Ақтөбе қала-
сында туды. Ата-анасынан жастайынан айрылған Роза 
жетімдік көрмей, Орал қаласындағы балалар үйінің тәр-
биесіне алынады. Аздан соң қаладағы 7 жылдық музыка 
мектебінің жанындағы интернатқа ауысып, онда форте-
пиано класынан оқу оқиды. 

Жасынан әншілік өнерге бейім Роза 1945 жылы жа-
ңада ашылған музыка училищесінің әншілер даярлайтын 
бөліміне түседі. 

Розаның әншілік кабілеті барлығы сол кездіқ өзінде-
ақ байқала бастайды. Мектеп жанындағы көркем өнер-
шілер концертіне қатысып, тыңдаушылардан сан рет ал-
ғыс алады. 

1949 жылы Оралдағы музыка училищесін бітірісімен 
Роза Алматы мемлекеттік консерваториясының вакаль-

135 



дық факультетіне келіп, оқуға орналасады. Онда қарт 
педагог Алексей Матвеевич Кургановтың ағалық көмегі-
мен оқуды өте жақсы оқып, келешекте өзінің опералық 
артистка бола алатындығын шын мәнісінде көрсете біле-
ді. Соның нәтижесінде ол 1953 жылы консерваторияның 
IV курсіндегі кезінде-ақ қазақтың Абай атындағы мем-
лекеттік академиялық опера және балет театрына шақы-
рылады. 

Театр табалдырығын тұңғыш рет қана аттаған жас 
талантқа төселген егде артистердің ортасында, опералық 
рольдерді бірден орындап кету әрине, онша оңайға 
да түсе қойған жоқ-ты. Бірақ, Күләш Байсейітова, Құр-
манбек Жандарбеков сияқты көркемөнер қайраткерлері-
нің көмегімен көп кешікпей-ақ Роза жұрт көзіне көріне 
бастады. 

Ең алғашқы рет композитор Евгений Брусиловскийдің 
«Ер Тарғын» операсындағы Ақжелеңнің ролін ойдағыдай 
жақсы орындап шыққаннан кейін ол енді бұрынғыдан 
гөрі буыны бекігендей болып, басқа рольдерді де орын-
дауға жүрексінбей, батылырақ кіріседі. 

Роза Жаманова келесіде Брусиловокийдің «Қыз Жі-
бек» операсындағы Төлегеннің қарындасы Қарлығаштың 
ролін де көңілдегідей орындап, көпшілікке ұнай бастады. 

1954 жылдың көктемінде Роза консерваторияны өте 
жаксы деген бағамен бітіреді де, енді ыңғай творчество-
лық өнер жолына түсу үшін қолына жолдама алып, 
қазақтың Абай атындағы мемлекеттік академиялық опе-
ра және балет театрына артисткалық қызметіне орнала-
сады. 

Консерваторияда оқып жүрген кезінде ең алғашқы 
тырнақ алдысын Ақжелең мен Қарлығаштың рольдерін 
ойнаудан бастаған Роза аздан соң-ақ операдағы ең 
жауапты үлкен рольдерді орындау мамандығын да толық 
меңгеріп кетті, атап айтқанда, композиторлар: Ахмет 
Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Абай» операсындағы 
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Ажардың, композитор Мұқан Төлебаевтың «Біржан— 
Сара» операсындағы Сараның, композитор Құддыс Қо-
жамьяровтың «Назгум» операсындағы Назгумның роль-
дерін айтарлықтай жақсы орындап, тыңдаушылардан 
тым жақсы баға алды. 

Музыка білімімен толық қаруланған жас талант Ро-
за Жаманова бірыңғай Қазақстан композиторларының 
ғана емес, енді орыс және Батыс Европа классик компо-
зиторларының да көптеген операларындағы жауапты 
рольдерді өте жақсы орындап, үлкен табыстарға жетуде. 
Мысалы, орыстың ұлы композиторы Глинканың «Руслан 
мен Людмила» операсындағы Гориславанын, Чайков-
скийдің «Евгений Онегин» операсындағы Татьянаның, 
«Пиковая дама» операсындағы Прилепаның, неміс ком-
позиторы Вердидің «Фауст» операсындағы Маргарита-
ның, итальян композиторы Пуччинидің «Чио-Чио-Сан» 
операсындағы Чио-Чио-Санныц рольдерін де өте шебер-
лікпен орындуда. 

Айналасы 5—6 жыл ішінде ғана осыншалық зор 
табыстарға ие болу, әрине, екінің бірінің қолынан келе 
бермейді, демек, бұл талантты жас Розаның тамаша 
тапқырлық, асқан алғырлық өнерінің үлкен айғағы деп 
айта аламыз. 

Роза Жаманова тек опералық артистка ғана емес, 
ол ашық концерттерде де алдыңғы қатардағы әнші, 
оны анықтау үшін мынадай фактілерді айта кетуге тура 
келеді. 

1957 жылы Роза жастар мен студенттердің Москвада 
болган бүкілодақтық конкурсіне қатынасып, фәсти-
вальдің лауреаты деген кұрметті атақ алып қайтты. 

Роза Жаманова Совет Армиясының 40 жылдығына 
байланысты Қазақстанның концерттік бригадаеы кұра-
мында Балтық теңізі жағасындағы моряктарға арнап 
берілген концерттерге де қатысты. Онда композитор 
Глиердің «Біз жасай береміз» дейтін романсын, композн-
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тор Хамидидің «Қазақ вальсін» және басқа да әндер мен 
романстар орындап, ерекше көзге түсті, сол сапарында 
ол мақтау грамотасын алды. 

Роза Жаманова қазақ әдебиеті мен көркемөнерінің, 
Москвада болған онкүндігіне барып қайтқаннан кейін 
Қазақстан көркемөнер шеберлерінің Фрунзеде Қырғыз 
ССР көркемөнер қызметкерлерімен кездесуіне 
барып, онда да туысқан кырғыз республикасы халықта-
рының алдында өзінің асқан әншілік өнерін өте шебер-
лікпен көрсете білді. 

«Советтік Киргизия» газетінің 7 июньдегі нөмірінде 
Розаның әншілік өнері біраз сыпатталған, әсіресе орыс-
тың ұлы композиторы Чайковскийдің «Мен емеспем да-
лада гүл боп өскен» дейтін әйгілі романсын және Қазақ-
стан композиторы Нұрғиса Тлендиевтің «Нұрлы күн» 
атты әнін аса шебер орындағандығы атап айтылған. 

Роза Жаманованың көркем өнер саласындағы сапа-
лы еңбектері жоғары бағаланып, 1958 жылы ноябрь 
айында Қазақ ССР Жоғарғы Советі Президиумының 
Указы бойынша оған республиканың еңбек сіңірген ар-
тисткасы деген құрметті атақ берілген болатын. 

Роза Жаманова өзінің негізгі қызметіне қоса көпші-
лік қоғам жұмыстарына да белсене қатынасуда, ол кәзір 
Алматы қалалық Советінің депутаты. 

Аз жыл ішінде айтарлықтай аброй-атаққа ие болып, 
советтік көркемөнердің көрнекті қайраткерлері қатарына 
қосылған Роза Жаманова алдағы уақытта да творчест-
волық өрлеу үстінде, табыстан табысқа жете берсін 
дейміз. 

* * * 
Коммунистік партияның қамқорлығы арқасында шат 

өмір сүріп отырған совет халқы әсем әнді, тәтті күйді 
күнде естігісі келеді; көркем суретті, алуан тақырыпты 
кино-картиналарды, постановкаларды жиі-жиі көруге 
құмартады. 
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Халқымздың осындай өскелең талаптарын орындау 
жолында үлкен абыройға ие болып, көрнекті еңбек сіңі-
ріп келе жатқан көркемөнер шеберлерінің бір топ саң-
лақтарымен осы кітапшамызда оқушыларымызды азды-
көпті таныстырғандай болдық. 

Халқымыздың күн санап өсіп отырған мәдени тілек-
терін орындау жолында осында аты аталған көркемөнер 
шеберлерінің бұдан былай да зор абыройға жете беруле-
ріне шын ықыласпен ниет білдіреміз! 
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