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Кітапта сонау Біржан сал, Ақан сері, 
Ж а я у Мүса, Мұқиттардан бастап қазіргі 
кездегі ән қайраткерлері туралы әңгіме 
болады.

Бұл еңбек профессор Ахмет Жүбанов- 
тың көп жылдар бойында жүргізген ғылми, 
зерттеу жүмысьшың нәтижесі. Кітап көр- 
кем, көпшілікке аса үғымды тілмен жа- 
зылған.



КІРІСПЕ

О  н сезімнің кейбір кезеңдерін сыртқа шығаруда, адамның 
табиғи ңұралының бірі болды. Халың әндерінің тартымды келетіні, 
жүрегіңе қона қалатыны, олардың баста өнер қуу мақсатында шың- 
пай, табиғилың жағының басым болуында. Осы күнге дейін музы- 
калық тәжірибесі мол құлағымыздың өзі, жаңа шығарманы тыңдап 
отырғанда, битаныс әуен теңізі ішінен бір халық әнінің тақырыбы 
естіле қалса, біраз уақьггтан бері көрмеген, кездеспеген бір досың- 
ның төбесі көрінгендей сезім пайда болады. Өйткені сол ән тақы- 
рыбы есіңе сан алуан оқиғаларды түсіреді. Өйткені ол ән көркем- 
өнер жасаймын деген алдын ала сызылған план бойынша шыққан 
емес, өмірдің, табиғаттың өз туындысы. Халық әндерінің үлкен каз
на екендігі де осы қасиетінде, сол әндерде халық өмірінің сәулесі 
болуында.

Ңаэақ халқы әнге бай. «АЛаған бүкіл ңазақ даласы ән салып түр- 
ғандай болып көрінеді» деп, ңазақ халқының әдебиеті мен өнерін 
көп зерттеген, Шоқан Уалихановтың досы Г. Потанин айтқандай, қа- 
зақта әнсіз өмір жоқ. «Тойбастар» айтқан жігіт, кешкі ауыл сыртын- 
да алтыбақан тепкен қыз-бозбала, шілдеңана күзеткен жас, кәрі, 
«Жар-жар» айтңан екі топ, елінен еріксіз алыска үзатылып бара 
жатқан қыз, өлген жүбайын жоқтаған жесір, түйеге мініп әр үйдің 
сыртында қақсаған жарапазаншы, ақ киім киіп, өгізге мініп ауыл 
аралаған дуана, «жынын» шақырыл, зікір салған бақсы —  бәрі де ән- 
детеді. Бәрі де жәй сөзбен айтңанда жетпейтін сезім тасқынын ән 
арқылы шығарады.

Әннің осы хасиетін қазақ халқы: «Жігітке өнер де өнер, елең 
де өнер», «Аңылың болса жыр тыңда» деген сөздер арқылы жақсы 
айтты. Данышпан Абай:

Туғаңда дүние есігін ашады өлең,
Өлеңмен жер қойнына кірер денең,—
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Деген жал да рында әннің өмірдегі орнын нақ суреттеді. Халық ау- 
зындағы: «Бір әнді сатып алдым қунан нарға» немесе «Сұрасаң ме- 
нің атым Таңжарбаймын, болсам да малға жарлы әнге баймын» де
ген әннің аса жоғары бағаланғанын, эншілердің өз өнерлерін сасық 
байлардың үйірлеген жылңысы мен қоралаған қойынан төмен са- 
намайтыні «көкірегін» көрсетеді.

Қаэақтың халық ендері орыс зерттеушілерінің көзқырларына ер- 
те кезден ілікті. Әрине, бул жөнде қазақ халңының Россияға қрсы- 
луының үлкен ролі болды. Орыстың этнографтары, жолаушылары, 
тіпті жорық себебімен барыл қалған көзі ашық офицерлері казак- 
тьгң халық әндері жөнінде көп нәрселер жазып қалдырды. Өткен 
ғасырдың басында бірен-саран болса да әндер нотаға түсіп, түрлі 
журнал, жинақтарда басылыл шықты.

Г. Потанин, А. Алекторов, С. Рыбаков, Н. Савичев, А. Эйхгорн 
және басңалары қазақ музыкасы жәйлі айтарлықтай сүйсінгендік- 
пен әлі күнгі ғылымдық маңызы зор не бір бағалы пікірлер айтты. 
Соңғы жылдарда, ңазақтың халың музыкасын жинауда орыстың улы 
комлозиторлары М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаковтың да ара- 
ласқандықтары туралы мәліметтер ашылуда. Бул айтылғандардың 
бәрі де орыстың прогрессивті зиялиларының қазақ халқының рухани 
мәдениетіне ағалық, туысқандық қамқорлық жасағандығын сыпаттай- 
ды. Олар қазақ халқында әннің үлкен қурметке бөленетіндігін, 
әннің айтарлықтай халық өміріне тигізетін әсерін жақсы баянадап 
кетті.

А. Алекторов өзінің «Қазақ өні» атты бір мақаласында былай 
Дрйді:

«Сыртта соғып турған боран, мен жылы зілмәңкеде отырып ән 
тыңдадым. Әнші тері тулақтың үстінде жайғасып отырып, домбыра- 
сының шегін қаға бастады. Шектің баяу дірілі, орындаушыға жа- 
қындай түскен адамдардың ңозғалыс дыбыстары, домбыраның күм- 
бірлеген, қайғылы дыбысы маған ерекше бір эсер етті. Мына сияқ- 
ты ңарапайым әнге- қарапайым музыкаға ңанша поэзия сыйып жатырі 
Қолдан істеген екі шекті домбырада мундай нәзік, мундай әсем 
дыбыстар шығады дегенге мен ешуақытта сенбеген болар едімі 
Егерде мына қарапайым, жаныңа тиетін әнді өз қулағыммен есіт- 
пеген болсам, мен оның ызыңдаған жаратылыс үнімен уласатын кү- 
шіне де сенбес едім!

Әнші шырқай түседі. Бетінен тер сорғалап, езі бірден-бірге 
ңызып келеді, тыңдал отырғандар тағы оған жа^ындай түсті, олар 
өннің ырғағына қосылып, бастарын шайқасады. Әнші орамалын алып 
бетін сүртіп, тағы шыркатты, ызыңдаған желдің музыкалы суылына 
үнін қосады, бул кездө тулабойлары шымырлай бастаған тыңдаушы- 
лар көкіректерінен талай күрсінген дыбыстар да шықты».

Қаэақ халқының ен өнерінен алған үлкен есерін ол осылай су- 
реттеді, ешбір бурмасыз, асырып-түсірмей, шым мәнінде баяндады. 
Жоғарыда аты аталған Г, Потанин өзінің «Қазақтың соңғы ханының 
үйінде» деген мақаласында;

«Сез тапқырлығымен, өншілігімен атағы жайьілған қыздың баска 
ңыздардан сөз салатын, соңьінан қалмайтын жігіттері ер кезде де 
кел болады. Сондай-ак өнші жігіт те, ерине, жасы келіп қалған 
немөсө тым сыйықсыэ болмаған күйде, қанша бай болып, Бухар мвд- 
ресесіңде мусылман оңуының түбіне жетсе де, басына қаншама да- 
ғарадай сөлда орап келсе де, қожалардан бурын қьізға унайды»,— 
дейді. Қьісқасы, енер иасінің қадірінің байдан, қожа-молдадан ха-
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лық алдында артық екенін баяндайды. Орыстың демократияшыл 
зиялилары әр кезде де «буратана» халықтардың өмірін әділ көрсе- 
туге шақырды. В. Белинский өзінің мақалаларында осы уранды кө- 
терді. Ол:

«Егер сіз баска елге, олардың әдет-ғурпын зерттеу үшін шық- 
ңан болсаңыз, сіз біраз уақыт өз жеріңіздің азаматы екеніңізді 
умыта туруыңыз керек. Әйтпеген күнде сіз ол жат елдің әдет-ғур- 
пын ез еліңіздің әдет-ғурпының өлшеуімен өлшейсіз, ал барлың ол 
өлшеуге сыймайтындары сізге келіспейтін болып көрінеді. Адам- 
заттың әлемдегі тарихи емірінің жалпы аккорд болып қалыптасуы, 
сол халықтардың әркайсысы бір-бір ерекше дыбысты болуынан, ал, 
бәрі бірдей дыбыстан ешуақытта аккорд шықпайды»,—  дейді.

В. Белинскийдің бұл сөздерінде терең мэн жатыр. Ол әр ха- 
лықтың өзіне тән рухани бояуын түсіну керек дейді. Қазақ музыка- 
сын зерттеген орыс оқығандары осы бір ережені қатты үстады. Өт- 
кен ғасырдың сексенінші жылдарында Ташкентте болып, одан қазақ 
музыкасының, музыка асбаптарының үлгілеріні жинауға шыққан 
А. Эйхгорн (улты неміс, орыс білімпазы А. Фіедченконың жүмсауы- 
мен шықкан. А. Ж.) қазақтың халық әндерін айтарлықтай мақтайды. 
Ңызықканы сондай, ол неміс тілінде, 196 бет, «Қазақ музыкасы» 
деген үлкен зерттеу жазған. Оның ішінде әндердің де, күйлердің 
де ноталары, өзінің пікірлері бар. А. Эйхгорн еңбегі қазақ музы- 
касының тарихын зерттеуде үлкен мәнді зерттеу (Москва профес- 
соры В.Беляевтің жеке архивында сақтаулы. А. Ж.) А. Эйхгорнның 
еңбегі мархум Г. Шомбалованын кандидаттық диссертациясында то- 
лык пайдаланылды.

Жирманшы ғасырдың бас кезінде казак музыкасы жөнінде ең- 
бектер көбейе түседі. Орынбордың Архив Комиссиясы, Импера- 
торлык География Қоғамының Батыс-Сібір Бөлімі тағы баска жер- 
лердегі ғылми қоғамдар, комиссиялар бул жумыска қызу кіріседі. 
1906 жылы марттың 23 күні, Орьгнбор Архив Комиссиясының толык 
мүшесі В. Карлсон өзінің «Қазақ халық әншілері архив комиссия- 
сында» деген мақаласында былай деп жазады:

«Марттың 23 інде бейсембі күні орынборлык ғылми архив ко- 
миссиясының мэжілісі бул мекеменің өмірінде бір жаңа іске ба- 
ғысталды, атап айтқанда халық әншілері Қазанқап және Көшелектің 
орындауында қазактың ескі өлеңдерімен танысу кеші болды. Екі 
ңазақтың екеуі де Орал облысы, Орал үезі, Жиренқопа болысынан 
келді. Булар кар еріп, су тасып, көп жерлерде өткелдің қиын және 
ңауыпты кездерінде сапар шыққан. Жайык өзенінің жағасындағы кі- 
тапхана орнаған кішкене, бірақ жәйлі, архив комиссиясының бөл- 
месінде казак мелодияларының тәтті үні шалкыды. Алдымен әнші- 
лер, өздерінің бурын үйре^еген жағдайы —  орындыкка отырулары 
біраэ ыңғайсыздык жасаса да домбыраның сүйемеліне косылып, 
отырған жұртқа өздерінің осы сапарларының жайларын, максатта- 
рын айтып, күттьіктады. Аңыз әңгіме айтар алдында әр кезде де 
хажетті жэне әдетке енген казак әншілерінің бул сияңты сол арада 
ойдан шығарып айтңан кіріспелерінен кейін, олар қазақтың халық 
шығармаларынан бірнеше әндер орындады. Қазанкап домбырада 
«А кку» күйін тартты. Бұл сөзсіз, домбырада ғана орындалды. Онда 
аккудың ушқандағы қанатының суылдаған дыбысына еліктеу бар 
жэне ол еліктеуінің сәтті шыкканы сондай, отырғандардың қулағына 
шынында да аккудың асыклай қаққан канатының дыбысы келгендей 
болды. Осының бәрі екі-ак шегі бар асбапта орындалдыI Қазанкап-
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тың екінші орындаған «Сөзі жоқ әні» —  «Аңжелең» де унады. Екі 
әнші де өздерін үйреткен устаздарының аттэрын үлкен хурметпеи 
әтайды».

1909 жылы Орыс Географиялық Қоғамьшың мәмсілісінде Торғай 
облысының крестьянский начальнигі С. Рыбаков «Торғай облысының 
қазақтары және олардың ән, музыка шығармалары» деген тақырып- 
та баяндама жасады. 1889 жылы шыққан «Этнографиялық шолу» 
журналында басылған Г. Пфеннигтің нотаға жазған екі әнін осы 
мәжілісте Боярова мен Рейман орындады. Баска бір еліктеу әнін 
Гольтинсон айтты. Соқыр қыз Айшаның ені мен «Неболды-ау еркем» 
деген әнді артистік шеберлікпен Янова орындап шықты. аіңір күйін» 
домбырада Глушков тартты. Қортындыда баяңдамашы казак музы- 
касын зерттеудің орыс муэыкасына жаңалық енгізуде әсері бола- 
тынын, ал данышпан Бородинның өзінің «Князь Игорь» олерасында 
біздің шығыс халықтары музыкасының ерекшеліктерін таңкаларлык- 
тай түсінген деген ойларын ортаға сапды» деп жазылған. Бул екі 
мәжілістің ерекшелігі —  онда баяндама, әңгіме мен катар казак 
әндерінің, күйлерінің орындалып көрсетілулері.

1915 жылы шыққан «Орынбор өмірі» (орыс тілінде) атты газет- 
тің 3̂ 0=і санында басылған: «Орынбор мусылмандарының арасында» 
деген макалада да кь|зыкты длэліметтер берілген.

«11 апрельде,—  дейді макалада,—  калалык театрда, жаралылар 
және оқып жатқан мусылман жастарының пайдасына жәрдем спек- 
таклі қойылды. Спектакльге Россиялык үш мусылман ултынан өкіл- 
дер қатысты: татарлар, башкурттар және казактар. Сауьпдсеште ха- 
лық көп болды, билет жетпей қалды, театрда бір де бос орын бол- 
мады. Бул кештің тағы бір кьізыктылығы, мунда бірінші рет сахнада 
көрініп отырған қазактардың шығуы болды. Қазак ханымдарының 
номерлері ойдағыдан артык болып шыңты. Ғайни-Жамал, Жаңыл 
ханымдар сахнаға неше түрлі алтын зер төккен, неше түрлі әдемі 
оюы бар кызыл бешбіт киіп шыкты. «Ханикейлердің» (кыздардың) 
киімдерін киіп шыққан ханымдары публика шын ыкыласпен 
ду қол соғумен қарсы алды. Күмістей таза әйел даусымен орын- 
далған дуэт халыкка айта қалғандай эсер етті. Ханымдардың энде- 
рінің жақсы шыкканы сондай, тіпті, оларды ңаламмен жазып, ауыз- 
бен айтып жеткізу мүмкін емес. Халық жас ханымдарды шыккамда 
да, сахнадан қайтқанда да үнемі ду ңол соғумен отырды. Жақында 
Семейде болып өткен әдебиеттік жәрдем кеші де үлкен эсер кал- 
дырды. Ал мунда, Орынборда казак артистері хальіқ алдында өзде- 
рінің абройларын түсірмей, керісінше, халықтың сүйіспеншілігі мен 
хурметіне ие болды. Біз қазақ актерлерінің бірінші рет сахнада кө- 
рінуін құттықтаймыз, олардың бірінші табысына куанамыз және бул 
пионерлердің аса сүйкімді іздену жолдарында будан өрі де табыска 
жетө берулеріне тілектестігімізді білдіреміз».

1914 жылдың 10 февраль күні Императорлык Орыс Географмялык 
Қоғамының Батыс-Сібір бөлімінің Омбыда болған мөжілісінде Қо- 
ғамның хурметті мүшесі Г. Потанин: «1913 жылдың жазында Қар- 
каралы уезінө барьгп қайтқаны» жөйінда баяндама жасады. Мунда 
Г. Потанин казактың музыка енері жайлы тоқтауымен катар бул кеэ- 
дерде орыс мөдениөтінің казак арасътда кең epic алуы, орыс тілі- 
нің жайыла бастауы, ңазактың біріндеген болса да, осы жағдандың 
нөтижесінде, окьіған адамдарының көріне бастауы женінде эңгіме 
ңозғайды. Жер-жердө едеби-музыкальіқ кештөр болып, онда орыс 
жазушыларының, ақындарыньің шығармаларьін гммназияда окитын
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қазақ ңыздарының тақпақтап айтып баргендерін айтңан Г. Потанин- 
сол баяндамасының ішінде:

«Орыс тілі жайылып барады, балалар орыс мектептеріне үмты- 
луда. Қазақтьгң интеллигенциясы туып келеді, мүғалімдер, фельд- 
шерлер, акушеркалар біраз бар. Баяндамашы бір ауылға қонғанын- 
да, онда әдеби-музыкалық кеш болып, гимназияда оқып жүрген 
қазақ балалары ән салып, музыка тартып, керкемсөз оқыған. Некра- 
совтың өлеңдерін бір гимназия оқушысы қазақ қызының оқып бёр- 
гені ерекше жаңалық болып көрінді...

«Табиғатты, ескі уақытты және музыка, поэзия, бейнелеу өнері 
сияқты халық творчествосын зерттеуде, қазақ халқы үлкен қолқабыс 
беруі мүмкін. Қазақтардың поэзиясы мен музыкасы тығыз байланыс- 
ты, өлең шығарушы бір жағынан композитор, ол шығармасына әуен- 
ді де, ырғақты да өзі береді. Поэзия мен музыка қолы бос жүретін 
еркектердің қолында. Бейнелеу өнері негізінде ою-өрнек болуы се- 
бепті онымен әйелдер шуғылданады. Үй ішінде бері де өрнекті. 
Тері де, киіз де, шүберек те, ағаш та өрнектелген, оюланған. Өрнек- 
тің мазмұны айналадағы көріністерден алынған, дөңгелек сызықтар, 
хайуанның мүйіздері, шөптің жапырағы, гүлі, уық, керегелердің түр- 
лері кездеседі... Қазақтар арасында аңындық творчество аса дамулы, 
ақын деген сахраға сыймайды.

«Қаэақтар өздерін музыкантпыз деп есептейді. Ол ңабілеттің 
тууы женінде олардың аңызы да бар. «Ән аспаннан ңалықтап үшып 
жер бетіне жақын келеді. Оның жерге ең жақындаған кезін бай- 
қаған халық, әнді үстап қалған, ал жоғары қалықтаған жердің адам- 
дары ешнәрсе үйрене алмаған. Қүдайдың құдіретімен келген ән 
қазақ жерінде тіпті төмен ушқан да қазақ халқы оны есітіп, әнді 
жақсы айтатын болған. Қазақтардың басқа халықтардан әнді жақсы 
айтатын себебі осы» (Шоқан Уалихановтың айтуынан). Шынында да 
қазақтардың дауыстары таза, үні күшті, ңүлақтарының есітуі тамаша. 
Хурметті баяндамашыкың пікірі бойынша «Е л у ж ы л д а  н к ей і н 
ң а з а ң т а р  о р т а л ы қ  қ а л а л а р  т е а т р л а р ы н а  ә н ш і  
л е р ,  м у з ы к а н т т а р  ж і б е р у і  м ү м к і н ,  о л а р д ы ң  
у л т т ы қ  д а м у л а р ы н ы ң  ол б а с ы  да  б о л ы п  ң а л а р »  
(астын сызған біз А. Ж.) дейді.

«Баяндамашының ойынша бір улттың есебінен екінші улттың кө- 
геруінің дурыс емес екендігіне отырғандардың бәрі де қол қоюла- 
ры керек, аз халыңтың халдеріне, жағдайына қарамау болмайды. 
Орыс интеллигенциясының борышы —  аэ улттарды қорғап, олардың. 
өмірлерін сақтап, қорғануға шамаларын келтіру. Муның ең дурЫс 
жолы —  білім. Мені (деді хурметті баяндамашы) Екінші Мемлекеттік 
Думаның мүшесі Марков «түкірігі шашыраған гуманист» деп атаса 
да, менің отанымның бақытын, бул жерді жайлаған аз улттардың ба- 
қытсыздығы негізінде көтергім келмейді-аң.

«1909 жылы Томск ңаласында Г. Потанин уйымдастырған бір кеш- 
те қазақ музыкасы да көрсетілді. Онда ңазақтың «Ай астында» де
ген мелодиясы орындалды... Сахраның еркін улдары өздерін кер- 
сеткісі келді, Ақмола облысының бірнеше қазақтары жиналып, біздің 
естуімізше, «үйірме» уйымдастырып, қазақтың халық творчествосы- 
ның туындыларымен европалық халықтарды (орыстарды деген мағ- 
нада болу керек. А. Ж.) таныстыру үшін, жақында артистік саяхатқа 
шыққан. Қазақ артистер жеке әндерін, дуэттерді, ертек, аңыздарын 
ңазақ тілінде және орыс тіліне аударып та орындайды, олардың бөрін
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ездерінің улттық асбабы—домбырада сүйемелдейді. Үйірмеде ұлттык 
киім киіп әйел-қыздар да шықты. Орыс азаматтығын жақында ғана 
алған қазақ халқы — ақылды, уғымды, мейірімді халық, оның бола- 
шағы жарңын. Әуелі бірінші астана Москваға, одан Петерборға, аңы- 
рында осы кездің Вавилоны болыл еселтелетін Парижге бара жат- 
ңан Жержүзілік Көрмеге сахралықтардың әндерін есіту бізге тіпті 
сүйкімді (Париж көрмесі 1900 жылы болу керек еді). Көп узамай 
біздің сахралықтар Орынборға келу керек. Орынборлықтар бурын- 
соңды болмаған артистерді, олардың программаларының орындау 
техникасына кешірімділік көзбен қарап, сахрада көшіп жүрген ха- 
лықтың қараңғыдан жарыңқа таллынған қүлаштарын үлкен назармен 
иарсы алар деп сенудеміз.

«1913 жылы май айында Г. Потанинның Омбыға келу курметіне 
Коғамның әдейі мәжілісі болды. Оның екінші бөлімінде дуананы, 
бақсыны, қазақтардың ән творчествосының үлгілерін тыңдау болды...

«Қарқаралы уезінің Едірей болсынан келген Дуама Сүлеймен 
Жубандықов әулиелерді шақырып, жын-шайтанды қуып, айқайлай 
бастады. Семей облысынан келген халық әндерін орындаушы Си- 
сенбай Жиенбаев қазақтардың өэщерінің әншілерін хурметтеуін көр- 
сететін «Файзулла» атты (Ғазездің әні болу керек. А. Ж.) ескі әнді, 
өлген атқа арналған «Қулагер», сүйгеніне қосыла алмаған қыэ туралы 
иіығарылған «Қорлығайын», ат қуып кеткен жігітке арналған «Аңжан», 
ныз алып қашқанды көрсететін «Дариға» әндерін айтты. АЛактаншаң 
лалуан (Балуан Шолақ) туралы жене қазақ халқының өткендегі бір 
аңызы жайлы, қазақтың жыршыларының стилінде термелеп орын- 
дал берді»,—  дейді.

Осы келтірілгендердің бәрі де орыс оқы«*ыстыларының чазақ 
халқының рухани байлығын үлкен хурметпен зерттел, үлкен қолқа- 
быс тигізгенін көрсетеді. Сонымен қатар жиырманиіы ғасырдың 
оныншы жылдарында қазақша басласөз беттерінде де біріндеген 
музыка туралы длақалалар көріне бастайды. Ол мақалаларда халық 
музыкасын жинаудьің, қағазға (нотаға) түсірудің керектігі жөнінде 
сөз болады. «Айі^агт»-мц(рнадымыц 1913, 1915 жылғы кейбір сандарын- 
да үш автордың қазақ музыкасы жайында жазған мақалалары бар. 
Олардың бірңатары музыка туралы айтқанда, алыстағы араб халқы- 
ның музыкалық дәстүрін еңгіме қылады. Мусылман дінін устаған- 
дарға осындай жағынан келсем айтқан сөзімді тыңдатам деген ой 
болу керек. Өйткені қазақ халқының тарихи жағынан да, этнография- 
лық, географиялық, саяси-экономикалық жаңтарынан да арабтарға 
■ешбір қатынасы жоқ. Олардың бул адістері мусылман дінінің тео- 
риялық жағынан түк білмейтін дүмше молданы, аузына шел өлшеп 
алып, дін сөздерімен діңкесін қуртып, домбыраны ақтаған Ңашаған 
ақынның өдісіне жақын сияқты. Мысалы Мухаммед-Селім Кішімов 
деген кісінің мақаласында:

«Әр миллет (улт. А. Ж.), өр журт музыкасыз тура алмайды. Бул 
анық болған нәрсе. Қай халыққа көз салып қарасаң да, бул музыка, 
бурынғы жене жаңа заманда болыл, ойналып келе жатқан. Бул му- 
зыканы өшкім етірік, бекер дей алмайды, арабтарда мусылмандық 
болмастан бурын бул музыка ойыны бар еді. ААусылмандыққа кірген 
соң да бул ойынды тыймады, қайта рим, фарсы сияқты реттірек журт- 
тарға араласып, олардан ертүрлі керек-жарақ музыка саймандарын 
алу себепті мусылмандардың арасында кебейіп, ершіп көтті.

«Бул музыка, ойнап күлу, жырлап, өлең айту турасында дүния 
уа ахырет басшымыэ болған Мухаммед саллалаһу ғайһессалам хаз-
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ратләрі ашық рұңсат еткен хабарлары эр жерде бар. Соның үшін 
мусылмандар бул ойынды іркілмей ойнап көп ләззәт алатын еді. Ға- 
раблар түрлі милләтлардің музыка саймандарын жиділәр, ғылым 
мәдәниятқа кіріп өнер тапқан сайын музьгкалары да, музыкаға қумар 
ойнаушылары да көбейіп өрши берді. Өздеріндө бурыннан болған 
үстіне шеттен де алып, түрлі қурал-саймандарын түзетіп турды. Мұ- 
сылмандардың арасында музыка қатты сүйкімді болды, музыка ой- 
най білушілерге үлкен құрмет-сый, көрсетісіп тұрды...

«Бул музыка куй күйлеп, ашынтып, күлдіртіп, муңайтып, жыла- 
татын, адамға рух беріп көтеретін, қайғылы уақытта көңіл ашатын, 
жалғыз уақытта серік болатын, осы... домбыра деп айтуға болады. 
Біздің қазақта домбыраны жақсы, таза тарта білуші аз емес еді. 
Бурынғы қария, үлкендердің бәрі де деп айтарлық зарлы, муңды 
жаңсы күйлерді білушілер көп еді. Өзім көзім көрген ңарияларда 
Аңмолаға қараған Қалутан өзені бойында мархум Есім деген кісінің 
тартқанын көрдім, әлі ңулағымнан кетпейді. Хазіргі уақытта солардай 
домбь'раны күйлеп тартып, шертушілер азайып бара жатқан сияқты 
көрінеді... Соның үшін қолынан келетін өнерпаз мырзаларымызға 
ескертемін: біздің нотаға келетін қазақ күйлерін, ңазақша әндер- 
ді нотаға салдырып ала алсақ жақсы болар еді, умытпас үшін»,—  
дейді.

Жоғарыда айтылғандай, Кішімов ңазақтың халық музыкасын но- 
таға түсіру керек екенін айту үшін, әріден қозғап, арабтардың біраз 
«қүлағын шулатады».

Сол журналда Ғалауатдин Мамиков дегек кісі де қазақ музыкасы 
жәйлі айта келіп, әндердің қазақ сөздерін сақтаудағы роліне тоқтай- 
ды, оған өлеңдерден мысал келтіреді. Оның да ңоятын маселесі 
өлең-әнді жинау, қағазға түсіру. Бул да осы ойларын айтуда арабтар- 
ды үлгіге алады.

«Айқап» журналында басылған музыка жөніндегі мақаланың кө- 
лемдірегі «Өлең және айтушылар» деген атпен басылған Султан 
Махмут Торыайғыровтың маңаласы. Басында автор қазаң халңында 
ән, өлең, сауық азайып бара жатыр, әншілер сиреп барады, қазақ- 
тың «шылығы» кетіп барады, ол өзінің кеткенімен қоймай ән-күй, са- 
уық, салтанатты ала кетіп жатыр деген сияқты бірқатар өкініш кейіп- 
тер көрсетеді, кейде тілті арылмас қайғы қушағына да еніп ңалады. 
Бірақ музыканың ролін айтқан жерде: «Бір халықты... жаңа рухпен 
ңандандыратын, таза бейілмен жандандыратын машина —  шын жү- 
ректен шып-шып шырқырап шыңқан өлең-жыр, әдебиет болады. Ол 
машинаның тетігін біліп сайратып, есіткендердің аузының суын ағы- 
зып көңілдеріндегі уын шығаратындар кім? Ол — неше түрлі әуез бі- 
летін әншілер, жыршылар. Халыңтың көңлі машинаның тетігін білетін 
уста адамдар сайраса жібиді. Ңысңасы— сырнай яки домбыраны 
тарта білмей, қур перне басып барқылдату қандай сүйкімсіз болса, 
әнімен айтылмаған өлеңдер де сондай сүйкімсіз болады. Маған сал- 
са, майы тамып турсын, әнсіз қур өлеңмен жақсылық сездіргенің 
сол, журтты өзіңнен бездіріл аласын. Соның үшін, бізден басқа ба- 
кытты, талайлы журттардың әнпаздары өнегелі өлең, үлгілі тақпаң- 
тарды жаттап алады. Сонымен шаһар-шаһарға жүріп, халыңқа естір- 
тіп, жүрек ңозғал, буын бсхгатады. Халық оған ңалыпты театрға кел- 
ген секілді билетпен жиналады. Халыңтың арғы-бергісін қозғап, 
естеріне түсіріп, муң-муңтаждарын зарлап, кем-кетігін көрсетіп, әдемі 
дауыспен ңуйкылжытып тұрғанда, қандай тас көңіл болса да 
меген еркіне қоймайды. Халықтың қайдағы-жайдағысы ойына қозға-
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лып түсіп, ңандары қайнап, тіпті арқалары қызыл кетеді. Әр кімнің 
көңіл көздерінен жастар моншаңтап, бойлары балқығандай шарт 
та-шурт қол соғып, акшасының үстіне мың қайтара «тәңір жарылға- 
сын!» айтыл тарқайды. Медреселердегі әдебиет кештері де осы мақ- 
сатпен жасалады...

«Байқаймын, біздің қазақ әнңумар халық... Біреу қолына дом- 
быра устал, ән сала бастаса, ойдағы-қырдағысы жиылып, сегіздегі 
бала, сексендегі шалына шейін қалмай қамалап, айтшы-айтшылап жа- 
нын жағасына келтіреді... Бір халықтың әні кетсе әдебиеті жесір қа- 
лады, сәні кетедіі, сәні кетсе жаны кетеді... әнді сактаудың қамын 
қылыңдар!

«Молдалар! Жас балаларды ән үйренуге кызықтырыңдар! Жаңа 
шыққан өлеңдердің жүректі жандыратындарынан үні жақсы балалар- 
ға әнге салғызып цойсаңдар, о шіркін, қандай ұтымды! Өлең айтушы 
әнпаз адамдарды жүртқа есерсоқ дел көрсетпей, есті деп, қадірлі 
етіп көрсетуге тырысыңдар!..» —  дейді. Сайып келгенде Султанмах- 
мут та халыңтық музыка творчествосын жинау, оларды орындату, 
жас буынға қазақ әншілдік дәстүрін үйрету мәселелерін қозтайды. 
Әрине, қазақ арасында Ыбрай Алтынсарин сияқты ағартушылар аш- 
Кан орыс мектептерінде болмаса, тал молдалар ән үйретеді, музыка- 
ны уағыздайды деп секу ңиын кез болатын. Ән жинаудың жолдарын 
айтып бере алмаса да, біз бул авторлардың осы бір мәселені көтер- 
генінің өзін о бір заман үшін үлкен прогрессивті көрініс дейміз. 
Ұзын-ұзын цитаттарын келтіріл отырғанымыэдың себебі де сол.

Жоғарыда айтылған орыс оқымыстылары, этнографтары қазақ- 
тың әк байлығын әйгі етіп қағазға түсіріп, әлемге жаюмен қатар, ән- 
шілер туралы да кептеген мәліметтер қалдырып кетті. Жетісуда бол
тан бір экспедиция адамдарьі қазақ аулында болып, онда Ыдырысқул 
деген әншіні тыңдаған. «Өзінің сахра киімінде бул қазақ жанған от- 
тың жарығы түскенде аса көрікті болып көрінді. Оның қозғалыстары 
жұмсақ, жасанды емес, манерасы нәзік, бет пішіні өте сүйкімді. Ол 
шатырдың есік алдына отыра кетті де, домбырасын бурап, минор 
тонды бір әуен тартты, ырғағы байсалды, кейде үзіліп-үзіліп кетеді. 
Оның қулағының есітуі айта қалғандай, асбабының зәредей келмей 
турған жері болса, сол минутта байқап қалады. Ол әнді баста алған 
тақырыбын неше саққа жүгіртіп қубылтып, әлде қандай әшекейлер- 
мен безеді. Өзі ойынға беріліп кетеді, екпін тездеді, ойын бірден- 
бірге жалындай бастады, ақыры кезек өнге келді. Ол әуелі айтты- 
рулы жексурын бай күйеуін жақтырмаған, кедей де болса өзінің 
сүйген жігітін айтқан қыздың өнін шырқады, одан ері «Бухар—аран- 
датушыларын» соғысып жеңген орыс күшін мадақтады... Ыдырысқул 
(бул біздің трубадурымыздың аты) шын мөнісіндегі артист... Техни- 
калық жағы сондай жетіскен дарежеде турған асбаптағы ойынына 
таңңаласын ба, жоқ енінің өсемдігіне ме, қайсьісына уйитыныңды бі- 
ле алмай қаласың. Мен ңазақтың мелодияларыньің өзіндік кейіпті, 
асңан сүлулығына бурын да талай таң-тамаша қалғанмын. Ал олар
ды ң ішінде опера театрьіның сахнасын да керкейтіп жіберетін те- 
норлар аз кездеспейді»,—  дейді.

Қазақстан жерін аралаған орыс жөне европалық этнографтар- 
дың, оқымыстылардың қазаң еншілері женінде осы планда жаэтан- 
дары көл. Олардың бері де қазақтың ен байлығымен катар, еншілік 
енердің жоғарғьі сатыда екенін айтады. Кейбіреулері ңазақтың ен са
лу манерасын (діауыс шығару техникасын) басқа Азия халықтарының 
ішінде прогрессивтік ерекшелігі бар деп мақтап та қояды. Қазақтың
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»н дәстүрін жақсы зерттеген А. Затаевич кейбір әншілердің орын- 
даушылыц дарынын катере келе, біреулерін: «Қарқаралының Карузо- 
сы» (жержүзіне аты шыққан итальяндық әнші. А. Ж ), «Вагнер опе- 
раларында айта алатын әнші» (неміс композиторы Р. Вагнер өзінің 
операларында әншілерге аса қиын ариялар жазған. А. Ж.) және сол 
сияқты салыстыруларды көп келтіреді. Ал қазақ әндерін мақтаған 
жерде А. Затаевич: «Лоэнгрин мелодиясы» (Р. Вагнердің операсы- 
ның аты), «Рубинштейн мелодикасы», «Руслан— Людмила» операсын- 
дағы «Баянның әні», «Садко» операсындағы «Варяг қонағының әні», 
«Француз халық әндері жинағының» ішіндегі «Бретон әні» деп, басңа 
халықтардың профессионал композиторлар жазған опералардағы 
әндермен салыстырады.

Ңазақ әндерінің таңырыбтық жан-жаңтылығына орыс музыка ма- 
мандарының көбі таңқалып, оған үлкен баға берді. Баста айтылған- 
дай, біздің әндеріміэ, өмірдің тарихы, сәулесі сияқты. Н. Г. Гоголь 
езінің «Малорослықтардың әндері жөнінде» деген мақаласында: 
«Халық әндері —  халық өмірінің барлық жағын көрсететін, шындық- 
қа, сырға толы, жарқын, көзі. тірі халық тарихы. Егер оның өмірі оқи- 
ғаға толы, сан түрлі, еркіндік іздеген, поэзиямен толы болса, со- 
нымен ңатар ол білім булағынан ңана алмай қалған болса, оның 
барлық жігері, сыртңа шығар күші, таза калпында түрған болмысы 
халық әндері арқылы тасқындап сыртына шығады. Тарихшы одан 
соғыстың болған күнін, айын, наң жерін іздеуі керегі жоқ; бүл жөнде 
бір нәрсе айта алатын әндёр аз-ақ болады. Бірақ ол шын өмірін, 
мінез-қүлқын, сезімінің, толқуының, қасіретінің барлық, барлық бояу- 
ларын, ол халықтың ойын-тойын, өткен ғасырдың рухын, барлық 
жағдайларының жалпы көрінісін олардың жеке-жеке түрлерін білгісі 
келген адам іздегенін табады: халықтың тарихы оның алдында айдан 
анық болып көлденең тартылады...

«Қай уақытта кім шығарғанын қүдайдың өзі білетін —  халық му- 
зыкасында адам таңқаларлық көркемдіктер аяғыңды аттап басқан 
сайын кездеседі. Олар даладағы ешкім сеппей, ешкім бақпай өзінен 
өзі өскен гүл тәрізді. Алғыр музыкант осы бір адам т а б и ғ а - 
т ы н ы ң  үнінде не бір үлкен қортынды беретін деректер жатқанын 
біледі»,— дейді.

Біз тек ңазақтың халық әндері туралы, әншілері туралы жазылған 
пікірлерді келтірдік. Оның бәрі де қазақтың халық творчествосын 
зерттеудегі тек ең алғашңы адымдар. Терең үңілген адамға ңазаң 
әндерінде, Гоголь айтқандай, толып жатқан тарих бар. Біздің әндері- 
міздің тарихы әлі тексерілген жоқ. Бүл жөнінде біздің музыка зерт- 
теу ғылымымыз әлі жас.

Жоңғар жорығы кезінде «Актабан-Шүбырындыға» кездесіп, бос- 
қан ел, Қаратауды басып, көшкенде:

Ңаратаудың басы на н көш келеді,
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді.
Туған жерден айрылған жаман екен,
Қара көзден мөлдіреп жас келеді,—

деген өлеңді сарнаған «Елім-ай!» әніне ңосңаны жөнінде біз бу
ры нғы еңбектерімізде айтқанбыз. Сондай-ақ Мүхиттың «Алпыс то- 
ғьгз» атты әні де өткен ғасырдың алпысыншы жылдарының аяғындағы 
ел билеудің жаңа түріне арналған екендігі белгілі. 1902 жылы Жеті- 
суда болған Тәуке батыр «ақ патшаға қарсы болғаны үшін» Сібірге
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айдалып бара жатып, туған жерін есіне алып. «Ел ңайда, туған жер 
қайда?» деп ән шығарған.

Сәлем де барғандарың Мәрияға (жұбайының аты), 
Тәуекел салдым қармақ дарияға.
Айдалып бара жатып Сібір жаққа,
Ән екен Тәуке салған жарияға.
Жетісу өлкесінде тауларым бар,
Көк майса, ңоңыр самал жайларым бар.
Қана алмай жеті өзеннің булағына,
Суындай көлбей аңқан арманым бар,—

деген өлеңнің жүрегіңді ^озғайтын әні бар. Ол ән тек Тәукенің 
емес, өмірі ңұлдықта, азапта болған кешегі за мандаты қазақ халқы- 
ның бейнесін жақсы келтіреді (Әннің нота үлгісі осы кітапта бар).

Осы кеэде үнемі орындалып жүрген, «Жалбыр» операсында Қай- 
рақпайдың әні болып енген «Әмірканның» тарихы да айта қалғандай. 
Әмірқан —  байдың баласы, малынан басқа қасиеті жоқ, нас, күндіз 
ңой соңында жүріп, кешке шуаш иісі аңқыған байлақтарын пешке 
жәйіп, үйдің ішін сасытып, көжеге тойып алып, қорылдап уйқтаған- 
нан басқа ешнәрсемен жумысы жоқ адам. Әмірқанның әкесі бала- 
сына ел асып барып ңалың беріп, ңуда түсіп, Ажар деген сулу 
ңызды айттырады. Ажар узатылып келгесін жеті-сегіз айдан кейін 
кішкене қыз туып, оның атын Мэрия қояды. Сулу Ажар кешкітурым 
кішкене бөбегін алдына алып, мезгіл-мезгіл көзін айырмай қарап 
отырып, зарланып, әндетеді:

Әмірқан не ғып жүрсін қойың жимай,
Мен жүрмін қайынатамның көңлін ңимай.
Он аяқ, отыз қасық көжеңді ішіп,
Жатасын кең төсекте кеудең сыймай.
Болғанда атым Ажар, сіңлім Айша,
Аяқты мен басамын жорға тайша,
Ңайнайды қай-қайдағы зығырданым,
Әмірқан ңойдан келіп байпаң жайса.

Ахау, Кідіге-ай,
Ңайран қызық-ай!
Қаралдым Мәрия-ай! —

деп ңайырмалап бітіреді. Ажардың осы бір күн батып бара жат- 
ңандағы зары атасының назарын аударады. Кепті көрген карт, Ажар- 
дың зарында бір сыр барын сезіп, келінінен өңгіменің бар шынын 
айтуды етінеді. Таза жанды Ажар, Әмірңанның ауру екендігін, оның 
«жубай» деген ардақты атқа тіпті лайық емес екендігін, мына қо- 
лында уілдеп отырған бөбектің Әмірқаннан емес, ңьіз күнінде көңлі 
ңосылған Кідіге деген жігіттен туғанын, осы хасреттің бәрі ішіне 
сыймай, өлең-ән болып ылғи кешкітурым сарнайтатынын ешбір жа- 
сырмастан айтып береді. Карт атасы еэі де бір сумдыңты сезетінін ақ 
көңіл келініне білдіреді. Аңыры Ажарды аяп, қазақ эдетінде, «бата 
бузу» шариғатңа қайшьі келетінін білсе де, берген ңалыңмалды қай- 
тарып алмай-ақ Ажарға улыңсат баретінін айтады. Ажардың зары 
ңарттың сүйегінен өтіп, жас кеэінде басынан өткен бір қайғылы хал- 
дерін есіне түсірөді. Бірақ Ажар атасының усынысын қабылдамайды. 
Өйткені бул екі арада Кідігв малы жоқтықтан Ажарға қалың телей
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алмай, ала алмағансын, соған құса болып, ауруға шалдығып, қайтыс 
болады. Ажар Кідігемен өткізген аз да болса бақытты күндеріне еш- 
кімді ортақ еткісі келмейді. Ол атасына: «Қолымда мына бір Мэрия 
бар ғой, сырттағы жұрт не біледі, Әмірқаннан- тумады деп ойлай ма, 
ұлыңсат етсеңіз осы үйде жүре берейін. Онда әке-шешемді, мүнда 
сіздерді жер қып қайтемін. Әңгіменің анығы ашыльгп, менің зарым- 
ды түсіндіңіз ғой, рақмет!» деп, адамды бетіне ңаратпайтын, қаһар- 
лі де, цадірлі де болып аты шықңан атасының мұндай егілген кең- 
ліне риза болып, сол босағада, мезгіл-мезгіл Мәрияны алдына алып:

Әмірқан не ғып жүрсін қойың жимай,
Мен жүрмін қайынатамның көңлін қимай,—

деп, қайырмасында: Ахау Кідіге-ай, Қайран қызық-ай, қаралдым 
Мәрия-ай! —  деп қала береді.

Осы сияқты байдың ңызын алып ңашып, қуғыншынЫң бұғалығы 
мойнына түсіп, атқа сүйретіліп өлген жылқышының тағдырын жыр- 
лайтын «Жылқышы» әні тағы сондай программалы, астарлы, мағна- 
лы әндер сансыз көп. Әр әннің әлікүнге ашылып болмаған сыры, 
аңызы, шежіресі бар.

Ңазақ тарихында ауыр жылдардың бірі болған 1916 жыл жайлы 
да әндер көп.

Жасым бар он тоғызда, жылым тауың,
Солдаттық ала ма деп бар ғой хауып,—

деп келетін, бай балаларының орнына айдап жіберетінін білген ке- 
дей жігіттің өлеңі мен әнін осы жолдардың авторы өз қүлағымен 
есітіп, жазып алған. Сондай-ақ Албан көтерілісі, Аманкелді бастаған 
Торғай көтерілісі кездерінде көптеген әндер туды. Қазақтың ән те- 
ңізі ішінде осындай көтеріліс әндері, бунтарлық әндер, лирикалың, 
махаббат, сағыну, күлкі әндері, балықшы әндері атын, ңүсын мақта- 
ған әндер кездеседі. Олардың бәрінде де адамның күнгей өмірін 
күткен арман, әйелдің теңсіздігі, кедей мен байдың арасындағы ал- 
шаңтың, жақсылықты алдан күткен үміт елестейді. Сонымен ңатар 
барлық өмір қызығының осы дүниеде екендігін уағыздап, молдалар- 
дың жаңсылықты о дүниеге сілтейтінін әшкерелеуде ңазақ̂ гың жыр- 
шылары да үлкен роль атңарды. Олар өздерінің орындап отырған 
үзаң дастандарының арасында, соның оқиғасының бір жеріне «ңыс- 
тырып», отырған әлеуметке: «Мың күн жұмақтан, бір күн тіршілік» 
деген мәтел айтып, немесе:

О дүние бу дүниеден не өтер еді,
Көңілді өлең айтып көтереді.
О дүкие бү дүниеден болса артың,
Жиылып қожа-молда кетер еді,—

деген өлең шумақтарын әнмен айтып, діннің сырын терең түсін- 
бесе де, ңызық та, жақсылың та адамның өз қолымен жеңіп алатын 
нәрселері екендігін түсіндіреді. Қазаңтың өншілері, аңындары өзде- 
рінің ңолдарындағы рухани қүралдарын халықтың басын айналдыра- 
тын тек дінге қарсы емес, таптың жіктерді теория жағынан айырып 
білуге сэяси өрелері жетпесе де, өздерінің өткір сезімдері арңылы 
бай мен кедейдің ңосылып ән сала алмайтынын көрсетеді. Әрине,
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оның бәрін де тікелей, кітап сөзімен емес, сол дінді жақтаған бо- 
лып, соның ішіндегі айтқандардың келгендерін көзімен көргендей 
етіп айтады. Кердері Әбубәкір белгілі феодал Қоңырбайдың Сейіті- 
нің үйіне келіп түседі. Сейіттің үй-ішіндегілері Әбубәкірді ңонақ 
үйіне түсірмей, басқа есік алды бір бөлмеге түсіріп, тамақты да оңды 
бермейді. Әбубәкір ерте түрыл, шайға ңарамай кетіп қалады. Сейіт- 
тің ақынмен келіп сәлемдеспеуі, осылай ңарсы алуы Әбубәкірдің 
арына тиеді. Соның алдында аз уақыт бүрын Сейіттің әкесі Қоңыр- 
байдың қаза болғанын есіткен, оның ешуақытта жалданған малайлар- 
ға, шөпші, егіншілерге ақыларын дүрыс бермейтінін бүрыннан біле- 
тін Әбубәкір, Сейіттен өлеңмен өшін алғысы келіп, ңағаз жазып 
тастап кетеді. Сәске түсте керіліп, үйқыдан түрыл жатқан мырзаға 
малайларының бірі әлгі қағазды «қонақ тапсырып кетіп еді» деп, 
ойында ешнөрсе жоқ, «жерден жеті қоян тапқандай» алып барып 
береді. Сейіт қағазды оқиды. Онда:

Бүгін көрген түсімде,
Бір алланың ісінде,
Ғаламат бір сыр көрдім,
Көп моланың ішінде.
Ақ кебінін сүйретіп,
Біреу шықты моладан.
Кім екен деп қарасам,
Қоңырбай екен ол адам.
Оттан киген тоны бар,
Біреу шықты оңынан.
Темір шоқпар ңолында,
Біреу шыңты соңынан.
Шырқыратып, шырлатып,
Жетектеп жүр қолынан 
Бірталай адам еріп жүр,
«Ақымды бер!» дел соңынан.
Санап келіп қарасам,
Бес жүз болды молынан.
Әлгі топтың ңарғысы,
Тиіп жатыр кесектей 
Отқа күйген жерлері,
Қалың шыққан шешектей.
Гүрзінің тиген жерлері 
Қағазға басқан пешеттей.
Сенің әкең, Қоңырбай,
Бақырады есектей.
Мен білсем, сол екең,
Бере алмай жатыр есепті-ай,—

деп жазылған екен. Әбубәкірді өлтіремін деп, артынан қуып, бі- 
рақ таба алмай, кейін ңайтады.

Қазақтың сал-серілері де ол кездің кертартпаларына үнамаған. 
Олардың киімдерінің алабажақт.ығы ерсі болып көріигем. Шынында 
салдар мен серілер ол замандағы өнердің өкілдері. Бул күндегі 
артистерше сахнаға киетін киімін чемоданға салып алып келіп, едейі 
оларға арналған белмеде ңайта киінетін жағдай сал мен серіде бол- 
ған жоқ. Олар ат үстіндө де, ауыл сыртында да, базарда да, жермең- 
келерде де өнерлерін керсетті. Сондықтан, басңа кісіге алабажақ,



әсіреңызыл көрінетін олардың киімдері сол сахнада киөтін киімдер. 
Ал олар өмірде де солай киіп жүреді. Өйткөні’ оларда өмір мен 
өнердің екеуі бірімен бірі қосылып, уласып кеткен. Бірқатар ескі- 
ліктен әлі ңутыла қоймаған адамдардың аузынан жазып алған А. За- 
таевич салдар жөнінде хате пікірлер айтқан. Ол оларды мақтаншақ, 
ерсі деген сияқты әңг.іме айтқан. Көркемөнер өкілдерінің басқа ең- 
беккерлерден қыэмет бабы басқа түрлі. Олар сахнада ән салғанда 
(осы кезде) өзінің ңызметтік міндетін атңарады. Бірақ сол «қызметін 
атңару» үстінде халық оларды хошеметтеп, дуылдаған ңол соғумен 
қарсы алады. Кейбір концерттерде тыңдаушылар хошеметі салқын 
болса, артистер кәдімгідей ренжіп ңалады. Ал басқа мекеме қыз- 
меткерлерінің қайсысында ондай жағдай бар? Сондыңтан сал, серілер- 
де артистерге тән жәй адамнан өткірірек сезім, мақтаншақтық болып 
керінетін өзінің өнерінің бағасын білу болмауы мүмкін де емес. 
Олардың өнерікің бағалылығын халық түсінді, оларды қурметке бөле- 
ді. Оларды аттак көтеріп алу, қыз-келіншек қана шай қуйып беру- 
лері, күйеуінің көзінше узатылатын қалыңдықтың шымылдығының 
ішіне кіріп отыратын еркіндігі —  бөрі де ол күндегі заң жинаңтары- 
ның тармағында қаралған емес, сал-серінің халықтан алған правосы. 
Осы жолдардың авторы салдардың соңы Меңке Төлеген деген кісіні 
көрді. Ол узын бойлы, сулу денелі, аса сүйкімді бет пішінді, әдемі қа- 
ра муртты, киідлді үлкен талғаммен киетін, жаз болса жылтылдаған 
фаэтонда, қыс болса бузаулық шанада қараған доға мен шлеясыз, 
бауырынан бір тартып, желгіш ат жегіп жүретін. Өзінің сол ат пен 
арбадан басқа не дүниесі, не малы болмайтын. Бірақ халық оны хан 
келе жатқандай ivapcbi алатын. Әңгіме айтса майын тамызады, ән 
салса таңдайыңды қақтырады. Ол совет тусында да сол беделінен 
төмендеген жоқ. Өйткені Төлеген советтік қурылыстың артықшылы- 
ғын уағыздады. Бірінші қараған кісіге ол еңбек етпейтін, тек қасына 
сулу Зүбайнасын ертіп алыл, ел аралап, «халық үстіңде» жүретін 
адам сияқты болып көрінгенімен, оның аузынан шыққан сөз халың 
үшін аса «дуалы», халықтың өз тілінде, асықпай, баппен отырып-ақ 
жеткізетін. Өзі сауатты, көп жаңалықты біліп отырады, өлеңді жа
зып шығарады, әнді де өзі шығарады. Сонымен қатар ол бурынғы 
кездегі халың әншілерінің өмірінен, творчествосынан хабарлы бола- 
тын, сол кездегі еңбекші елдің сойылын соңқан демократиялық му
зыка мен поэзияның жаңсы үгітшісі болатын. Төлеген бері келіп, 
отызыншы жылдардың аяғында Берсүгір көмір кенінде, баласының 
ңолында ңайтыс болды. Көзі жумылғанша халық алдында сол ңадірі 
түспестен кетті.

Ңазақтың халың әндері бурынғы кезде нотаға аз түсуі былай тур- 
сын, граммофон пластинкасына да тіпті аз жазылды. 1914 жылы Сыр 
бойында аты шыққан, кейін өзінің кішкенелігі, қара торылығы, әнші 
қустай сайраған өткірлігі арңасыкда «Қараторғай» атанып кеткен ке- 
ліншек пластинкаға Сырдың «Ңараторғайы» мен «Аңау Семей» өнде- 
рін берген. Ол келінідекті Қурманбек Жандарбеков көрген, ән орын- 
дауын есіткен. Қараторғай жөнінде А. Затаевич те жазып кетті. Эри
не, ңазақ халқының мыңдаған әндерінің ішінен екі әннің ғана 
пластинкаға түсуі, теңіздің тамшысындай ғана көрініс. Екі ән арқылы 
қазақтың халықтық музыка қэзнасы қанша үгіттеле қоймақі

Қазаңтың ән қазнасы, сөзсіз, қомақты түрде, тек совет тусында 
ғана жиналды. Жиырманшы жылдардың басында А. Затаевич Орын- 
борға келіп, Қазақстан Халықағ^рту Комиссариаты арқылы елге шы- 
ғып, бірнеше жыл бойьг мүзикальщ этвографиямйн шуғылданды. Ол
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Сол жылдар ішінде ңазақтың екі мыңнан астам ән-күйін нотаға түсі- 
ріп, оның мың жарымын екі том етіп 1925 және 1931 жылдары бас- 
тырып шығарды. Ол ән-күйдің ноталарын жазумен қатар, олардың 
кейбіреулерін фортепиано сүйемеліне икемдеп, оркестрге түсіріп, 
орындау арқылы уағыздады. Орындаушының бірі өзі болды. А. За- 
таевичтің бұл еңбегі жержүзіне жайылды. Ол сол жинаңтарының 
соңында ңазаң музыкасы туралы, знші-күйшілер жайлы аса қүнды пі- 
кірлер айтып жазды. Қазақтың көптеген әншілерінің аттары тарихта 
бірінші рет сол А. Затаевичтің аузымен халыққа тарады. Абай, Бір- 
жан, Мұхит, Ақан, Жаяу Мұса, Балуан Шолақ, Мәди, Майра тағы со- 
лар сияқты халық композиторлары жайлы бірінші рет баспасөз бе- 
тінде А. Затаевич мәлімет берді. Олардың творчестволық ерекшелік- 
терін баяндады.

Осы жиырманшы жылдардың басында Орынборда, Семейде, 
Ташкентте, Алматыда музыка үйірмелері ашылып, өнерпаздық етек 
ала бастады. Осы қалалардағы халық ағарту институттары жандарын. 
да үйымдасқан өнерпаздар топтары хор уйымдастырып, спектакль- 
дер, концерттер қойып жүрді. Олар өздерінің репертуарларында пар- 
тияның саясатын үгіттеді. А. Затаевич Адай округінен келген Қүрмаш 
Нүрханов деген кісінің оған татардың жаңа әні «Яшасін!» және «Ин- 
тернационалды» орындап бергенін жазады. Сонымен қатар Орынбор 
рабфагінің одушылары «Қайдаржан» атты жаңа өлең шығарады. Қа- 
зақтың «Ай-хай, жаздың күні» деген әнін, жаңа сөз жазып, «Ай-хай, 
майдың күніі» деп айтады. Әр жерден біріндеген жаңа әндер шыға 
бастайды. Олардың бәрінде де совет қүрылысының, коммунист пар- 
тиясының саясатының артықшылығы жырланады. Жер-жерден үлы 
Ленинге арналған әндер шыға бастайды. Өзгерген халық түрмысьь 
мен байланысты әндердің тақырыптары, мазмұны да өзгеріп, жаңа 
заманды мадақтайды.

Жиырманшы жылдардың ортасында атаңты әнші Әміре Дашаубаев 
Парижге, Франкфуртқа барып, ңазақ халқының әншілік дәстүрімен 
европалың халықтарды таныстырып, екіншіден еркіндік алған елдің 
өнер адамдарының сондай үлкен мүмкіншілікке ие болғанын ка
питал билеген елдерге көрсетіп ңайтады. Қазаңтың музыка мәдениеті 
күн санап өседі, профессионалдың жолға қадам басуға дайында- 
лады.

Отызыншы жылдардың басында Алматыда көркемөнердің про- 
фессионалдық мекемелері ашылып, қазақ музыкасы ңаулап все бас
тайды. Музыка білімі, концерт орындары, музыкалық театрлар об- 
лыстарда да дамиды. Қазақтың советтік музыка өнері шын манісін- 
де қүлашын кең жаяды. Сонымен қатар ңазаң музыкасының зерттеу 
жүмыстары басталады. Әндердің, күйлердің, асбабтардың тарихтары 
жиналады. Қырқыншы жылдардың басында бірінші рет қазақтың ха- 
лық композиторлары жөнінде мөліметтер жарыкка шығадьі. Осы жол- 
дардың авторының 1942 жылы «Қазақтың халық композиторларыныц 
өмірі мен творчествосьп) деген кітабі басылады. Онда жиырмаға 
жаңын қазақтың әнші-күйшілері жейлі еңгіме болады. Кітапта кейбір 
хателер болып, оны кепшілік сыны кезінде баспасөз беттерінде жа- 
риялады. Ол кітапқа енген күйшілер жөнінде қайтадан түзетіліп, 
1958 жылы «Струны столетий» («Ғасырлар пернесі») деген атпен бе
лек кітап болып шықты. Оқушыларымызға бұл үсынып отырған ең- 
бегіміз сол алғашқы кітаптің еншілер бөлімінің ңайта жазылғамы. 
Әншілерге баға беруде жоғарыда аталған хателерді ескерумен қатар 
жеке адамға табынушылықтың тигізген зардабынан бүрынғы еткен
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хаяық композиторларының бірқатарының шығармаларына нигилистік 
көзңарастарды қайта қарап, будан бұрынғы музыка зерттеу еңбекте- 
рінде, әсіресе А. Затаевичте кездесетін кейбір теріс пікірлер жөнін- 
де тоқталады. Көптеген халық комлозиторлары жөнінде жаңадан 
ашылған деректергө сүйеніп, олардың өмірлік, творчестволық «бет 
әлпеттері» басқаша жазылды. Олардың ішінде: Біржан сал, Ахан се- 
рі, Мухит, Жалу Муса, Балуан Шолац, Меди, Майра бар. Бурынғы 
кітапқа енбегендердек: Абай, Ыбрай, Естай, Әсет, Ңултума, Нартай, 
Әміре, Қали, Қуан, Жүсіппек, Манарбек, Ғарифолла, Әли, Ңосымжан, 
Темірболат бар. Сейтіп бул кітапңа әнші-комлозитор, әнші-орыңдау- 
шылар енді. Өздері белек тарауға енуге материалдары аз болған 
әншілер жөнінде кітаптың соңындағы қосымшада айтылды. Онда: 

£әтмағамбет, Қалаш,Ңүдайберген, Кемлірбай, Ғаббас, Ғазез тағы бас
ка әнші-композиторлар мен әнші-орЪіндаушылар бар. Кітаптің соңын- 
да осы еңбекке енген негізгі әншілер жөнінде деректердің қайдан 
алынғаны жэйлі әңгіме болады. Абайдың, Біржанның, Мухиттың, 
Ахан серінің, Жаяу Мусаның, Кененнің әндері басылып шыққан се- 
бепті олардың бурын жарияланбаған әндерінен немесе вариантта- 
рынан бірді-екілі үлгі кіргіздік. Сурет жағынан әншілердің бәрінікі 
бірдей табылмады.

Ңазақтың халық композиторларының өмірі мен творчествосы енді 
ғана толық ғылми түрде эерттеле бастады. Соңғы жылдарда консер
ватория бітірген қазақ жастарыньгң ішінен музыка зерттеу жағынан 
мамаңдық алғандар көрініп келеді. Олар зерттеу объектілерінде ха- 
лың комлозиторларының өмірі, және өнершілік қимылы бар. Әдеби 
және музыкалық мураларды сын көэімен қарап зерттеу туралы бол
тан партия қаулылары бул жүмысты будан былай дамытуда үлкен 
қолкабыс тигізіп отыр. Халық комлозиторларының творчествосына, 
орыңдаушылық жақтарына дурыс баға беру үшін біздің XX жене 
XXII КПСС сьездерінің шешімдері негізгі бағыт болды. Міне осы 
жолбасшылык шешімдер және жаңадан табылған деректер ңазақтың 
халық композиторларының бұрын баспасөз бетінде түрлі жайда ба- 
яндалып жүрген жақтары жөнінде бір-екі сезбен токтап кетуді ті- 
лейтін сияқты.

Абайдың музыкалық мурасы жөнінде бірінші рет сөз айтқан 
А. Затаевич болды. Бірақ А. Затаевич Абайдың улы орыс халқының 
музыкалық үлгілеріне творчестволық турғыдан қарал үйренуін, елік- 
теуін түсіне алмай, Абай әндерін орыс өндерінің нашар уқсасы де
ген пікір айтты. Шынында Абай творчествосы зерттеушілер үшін өлі 
де қызыкты жағы көп нәрсе. Өлеңде жаңа өлшеу-ырғак іздеген Абай, 
музыкада да жаңа форма, өлшеу іздеген. Бірақ интонациялық жағы- 
нан Абай әндері ңазақ музыкасы негіэінде шықкандығы даусыз. Ал 
Абайдың тағы бір жаңалығы, оның бір өнін бір әнінің сеэімен айтуға 
келмейді. Әр ңайсының өлең өлшеуімен, сәйкестігімен ңатар, сол 
өлеңнің мазмунымен сәйкес әуені бар. Тіпті кейбіреуі өлшеу жағы- 
нан басңа өлеңдерімен айтуға келіп жатса да, музыкалық мазмун, 
тіл жағынан келмейді.

А. Затаевичтің тағы бір шала лікір айтңан адамы Жаяу Муса. Ол 
Жаяу Мусаның әндерін жеңілқол, ңаланың кеңілді әндеріне, би му- 
зыкасына еліктел шығарған дейді. Ал, Мусаның шынында марш ыр- 
ғағында, көңілді, жүрдек келетін үш-төрт ені болмаса, шығармала- 
рының көпшілігі арқаның шырқатып салатын өндерінің үлгісінде. 
«Хаулау», «Гаухар-ңыз», «Көгаршын», «Баянауыл» тағы басқа көпте- 
ген әндерінде ешбір жеңілдік кездеспейді. Дурысында музыкалық
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творчество жағынан Жаяу Муса өте ңызықты, ерекше тұрған адам. 
Оның домбырадан баска гармонда, скрипкада ойнауы, кейбір өмір 
себептерімен Россияның, Украинаның, Балтық жағасындағы елдердің 
бірқатар қалаларык» аралауы, Польшада болуы, орыс музыка мәде- 
ниетімен ішінде жүріп, практика жүзіңде танысуы оның ән шығару- 
ына үлкен әсерін тигізді.

Жа^у Муса ңазақтың халық әндерінің әуенімен қаланың демо- 
кратиялық әндері және орыс халық әндерінің интонацияларын жак- 
сы меңгерген. Сондықтан ол тек жәй еліктеуден асып ешқайда бар- 
мады деу ағат пікір. Әрине, Абай сияқты халық санасының дауылпа- 
зы болып кетуге оның шамасы келген жок- Бірақ заманына лайық 
жаңа ырғақты музыка шығарып, ілгері талпынуы сезсіз. Біреулер 
Жаяу Мусаны революцияшыл етіп көрсеткісі келеді. Ол дурыс емес. 
Жаяудың сол кездер үшін демократияшылдық көзқарасы Қазақстан 
жағдайында үлкен жетістік.

Біздің Абай мен Жаяу Мусаға ңайта айналып соғып отырғаны- 
мыз —  олар музыка творчествосында халық композиторлары а ра
сы нда ерекше орын алады. Екеуінде де үлкен жаңалықтар бар. Ал 
ол жаңалықтардың біздің заман үшін үлкен мәні бар. Социалистік 
музыка мәдениетінің кәдесіне жарайтын баска халық композитор- 
ларының шығармалары да көл. Бірақ бул екеуінің шығармаларының 
формалық, интонациялық, өлшеулік, мазмүндық жақтары, жоғарыда 
айтылғандай ерекше.

Совет үкіметі қурылғаннан кейін қазактың музыка мәдениеті үкі- 
меттік іс болып тарихта бірінші рет қолға алынды. Сол А. Затаевич- 
тің өн-күй жинауының өзі бір жағынан этнографтың жігері, мақсаты- 
мен байланысты болса, екіншіден ондай усынысты ңойнын ашып қар- 
сы алу, ңолдан келген барлық жәрдемді көрсету тек еңбекші халық 
билеген елде, коммунист партиясы басқарған елде ғана болды. Жаңа 
заманға лайықты жаңа әндердің тууын күтпей халық жаңа шыққан 
өлеңдерге бұрынғы қазақ халык өндерінің мелодияларын «тіркел» 
алып айта бастады. Онда кез келген өнді емес, сол өлеңге жігер, 
ырғақ, пішін, мазмун жақтарынан жақындап келетін ендерді алды. 
Белгілі «Мақпал» енімен ендіріс орнының бірі Риддерді (Ленмногорск) 
елеңге қосты.

Төгілген алтын Алтай сілемінде,
Ертістің кекті жапқан жиегінде.
Жез бесік, алтын қундақ жатыр Риддер,
Сақтаған бар асылды жүрегінде,—

деп жырлады. «Бес ңарагер» еніне салып, жаңа турмыста қайна- 
ған еңбекті жырлады.

Ңазаны қызып еңбек қайнаған кез,
Жаркырап жаңа турмыс жайнаған кез.
Масайрал, ел бақьітқа шын бөлөніп,
Ән шырқап булбул қустар сайраған кез.

Жаңа турмыс жайнаған,
Жаңа тілмен сайраған.
Социалдык жарыспен,
Қыэып еңбек қайнаған.
Ахау, еңбекші ел,
Кел жарыскв кел, кел, келі —
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деп, жаңа жағдайға, бурым лағнат ңамыты болса, енді адамның ары, 
маңтанышы болған еңбекке әндетіп шақырадьі. Сондай-ақ: «Елім бар 
колхоз болып күрілдеген», «Жел көңлім желден озып желпін енді» 
дел басталатын елеңдерді «Толқын» әнімен айтады. Оның бөрі де 
әні өмірімен байланысты болыл келген қазақ еңбекші халқының мы- 
на бір бэқытты, жаңа заман көріністерін жай сөзбен мадақтаса жет- 
пейтіндей көріп, жаңа кейіпті өн іэдеу.

Отызыншы жылдардың басында басталған профессионалдық му
зыка өнеріне ңадам басу кезі халық әндерін де қайта тудырды. Ха- 
лық әндері, халық композиторларының шығармалары «Айман—Шол- 
пан», «Шүға», «Ңыз Жібек», «Жалбыр» жене баска үлкен шығар- 
маларға енді. Бұрын тек домбыраға, сырнайға жеке қосылып орын- 
далатын әндер енді симфониялық оркестр сүйемелімен жүрді. Бу
рым тек сөздері арқылы белгілі жайды суреттейтін өндердің көпші- 
лігі енді сахналық киім киіп, белгілі образда халық алдына ңайта жа- 
ңарып, дамып, гүлденіл, жайнап шықты. Қазақтың әндері қайта туды. 
Көркеменер жалпы халық мүлкіне айналды, Ұлы Лениннің: «Будан 
бурым бүкіл адамзаттың ақылы, оның бүкіл даналылығы техника мен 
мәдениеттің барлық жақсылығын тек біреулерге беріп, басқаларды 
ең ңажетті нәрседен —  ағарту ісі мен дамудан маңурым қалдыру 
үшін жасайтын еді. Ал енді техниканың барлың кереметтері, мәде- 
ниеттің барлық табьктары жалпы халық игілігіне айналады, сөйтіп 
будан былай адамзаттың ақылы мен даналылығы ешуақытта да зор- 
лық қүралына, қанау қуралына айналмайтын болады» (Ленин. 26 том. 
480-бет, ңазакшасы),—  дегені тапжылмай орындалуға айналды. Көр- 
кем өнер жалпы журттың игілігіне, қуанышына жумсалатын рухани 
қару болды.

Коммунистік музыка қурылысында шығармалары үлкен ңолқабыс 
тигізіп жатқан әнші-комлозиторлар, өздерінің орындаушылык да- 
рындары арқылы советтік музыка мәдениетінің дамуында айтарлық- 
тай үлес қосңан біздің әнші-орындаушыларымыз жөнінде бул бір 
шағын еңбегімізді оқыл, кемістіктерін айтқан кісілерге рахмет дей- 
міз. Кіталтьг қазактың ән ңайраткерлері туралы, көлшілікке арналған 
өңгімелер деп қарау керек.



БІРЖАН САЛ

жылдың жазы. Омбының гене
рал-губернаторы келеді деп 
Кекшетау бүлініп жатыр. Қала 
ез алдына да, бүкіл уезд болып 

үлкен дайындық жүргізуде. Қаланың маңындағы көгалға көптеген үй- 
лер тігілген. Елдің «жақсылары» жиналуда. Ақсарының болысы Жан- 
бота өзі бірнеше үй тіктіріп, оауын, сойьгсты дайындатып, ас пісіре- 
тін үйлерді бөлегірек жерге тіктіріп, сасыған қанның, бұрқыраған 
жерошақ түтінінің иістері келмесін деп, өзінше «дала мәдениетін» 
басқалардан асыра көрсеткісі келіп-ақ жүр. Екі білектерін сыбанған, 
«сен түр, мен атайын» жігіттер, табақ тартуға, қонақтың басңа жайла- 
рын жасауға дайын, тек бүйрық күтіп тұрған сияқты. Соңғы кезде 
Жанбота ұлықтарға ңадірлі болып, еңбекші халықтарды зар қақса- 
тып, соңғылар қолдарынан келсе оның жүрген жерін үйітіп-ан жібе- 
рер еді, бірақ оған күш қайда? Міне, сол Жанбота осындай ақ пат- 
шага сіңірген еңбегі үшін жинаған арам малдарын аямай, оның үсті- 
не тагы елден салық салып алған малдары бар, бәрін де өз еңбегі: 
табан еті мен маңдай терінің арқасында тапқандай, шалқақ ба- 
сып жүр.

Ңоңырқожаның Азнабайы да Жанботадан ңалмаймын дел, бірне- 
ше үйдің керегелерін қосып тіктіріп, үзын зал сияқты төр үй жаса- 
тып, оның ішін оқалы кілем, шайы көрпелермен безеп жатыр. Бул 
да өзінше әлемді басқарғандай, әдейі Жанботаның тобы есітсін деп, 
нешетүрлі байлық, паңдық араласқан бүйрықтарды әдейі дауыстап 
оқып беруде. Оның 'айналасында да толып жатқан пысық жігіттер, 
қазақтың рушылдық сезімінің салмағы басып, Азнабайдың «бағына» 
семіріп жүрген надандар, өздерінің жоқтыңтарына қарамай, қалай
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да өз болыстарының мерейінің үстем болу жағында қызмет істеуде. 
Ел арасында жүрген зиялы-сымаңтар да ондайлардың таптық сезі- 
мін түрткілеп оятудың орнына сол бір сүйегі қурап бара жатңан ру- 
шылдықтың отына май қуйыл, тұтандырыңқырап қояды. Ол да пат- 
шашылдықңа жағынудың бір тарауы болатын.

Бұлардың қандай қара пиғылмен жиналып жатқандарын, еңбекші 
елдің қамын жеуден аулақ екенін жаратылыс не қылсын, осы бір 
сөтте шаң басардай ғана жаңбыр жауыл, оньгң артынан шыккан күн 
жер бетін бұрынғыдан да сүлулап, не бір шөптердің хош иістері қо- 
сылып, мүрныңды жаратын, кеудеңді ашатын қасиеттерін адам пай- 
дасына беріп жатты. Сүлу табиғат, оның ішінде Көкшенің айналасы 
өзінің ежелгі мейірімділігіне бүгін де басты. Ол байлықты, ол көр- 
кемдікті иелене алмай отырған бүқара көпшіліктің түбі сол байлың- 
қа кожа екенін сезгендей, тарих майданында сол бір дуылдап билеп 
түрған аз ғана толка «өлім алдында қаншама көкірегіңді кере жүтсаң 
да күнің санаулы» деп әдейі мырзасып түрғандай болды.

Осы кезде Жанбота болыстың үйлер тобының бірінен ырғалтып 
салған әннің үні шықты. Ән үй-үйді аралап етіп, сонау Көкшенің 
бауырына, аспанға карай өрлеп бара жатқандай асқақ. Бүрын-соңды 
бүл араның жері де, шөбі де, желі де, суы да, адамы да мүндай 
дауысты есітпеген сияңты. Өз тобының ішінде осындай елді елеурет- 
кен, құлаңтарын тостырған әншісі болғанына Жанбота да көтерілмесін 
бе, түкірігін тіпті «шырт» деп біреулердің үстерінен асыра түкіріп, 
өзі ісік көзі тіпті ашылмай қалған сияқты. Әншінің сиқырлы үні екі 
болыстың бәсекесін, таласын не қылсын, Азнабай жақтан көптеген 
бозбала ығысып келіп, жаңындап, қүлактарын тосып, рақаттанып тың- 
дап түр. Жастардың ол мінөзі Азнабайға үнамай, ондай энші ала 
келмегеніне өзі де осы бір сәтте ішіне ашуы сыймай түрған. Сон- 
дықтан поштавайын жүмсап, жігіттерін ңайьірып алғысы келді. Ай- 
дағанға жүре беретін қой емес, қарсыласпағанымен бір шетін қуса, 
екінші жағы әнші отырған үйге қарай шүбап, әл бермеді. Оны ке- 
ріп түрған Азнабай, қолымен белгі беріп поштавайын шақырып ал- 
ды да:

—  Анау үйдеті өншіні менің қонақ үйіме алып кел, өн салсын, 
сыйлықты Жанботадан асырамын, ал келмесе аржағының бмлігі 
езімде,—  деді.

Атқа жеңіл телпекбай — поштавай қамшьісын қолына алып, бар- 
лык сүсын сыртына шығарып, енші отырған үйге карай адымдады. 
Бірак ол взінше айла қолдануды квздеп, жакындағанда аса бір мей- 
рімді адам болып, миығьінан күліп, үйгв селем беріп кіріп келді. 
Отьірғандар ығысып, қазақ едетінше орын берді. Поштавай бір ті- 
эелеп, камшысын таянып отырды да енші аяқтаған кезде Аэнабайдың 
тапсырмасын айтты. Оған енші козғала койған жок. Өйткені ocwi
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сәтте оның басында жаңа ғана орындаған әннің мазмұны, сонымен 
байланысты ойы әлдеқайда алыста отыр еді. Ол күлімсіреп, пошта- 
вайдың айтқанын өстімеген адамдай тағы бір әсем әнге бастап кет- 
ті. Поштавай амалы жоқ, әннің аяғын күтті де, келген жүмысын қай- 
талады, қолындағы қаруы —  қамшысын қатты қысыңңырап, күшінің 
де бар екендігін отырғандарға сездіріп қойғысы келді. Әнші ешқай- 
да да бармайтынын, мал, олжа, сыйлық іздеп жүрмегенін, тек мына 
сияқты халықтың топтасқан жерінде өнерін көрсетуге келгенін айт- 
ты. Тілін алдыра алмаған поштавай сол кеэде аңдаусыз отырған әнші- 
нің басына қамшымен бір-екі тартып қалды. Отырғандар ду түреге- 
ліп, оның цолын үстап, тартып алғысы келіп бір басынан үстап тұрған 
әншінің домбырасынан қолын бооатып жіберді. Өзінше «әлі де көр- 
сетемін көресінді» деп, неше алуан күштердің шетін көрсетіп, пош
тавай келген ізімен кейін қайтты.

Әнші ойда жоңта мүндай іске душар болғанына таң қалып, дом- 
бырасының сағасынан үстай-мүстай, жанталаса орнынан түра берді. 
Жүрген жерінде аттан қыз-келіншек көтеріп алатьгн, халқына сый- 
лы алтын басына мынандай жаман поштавайдың әңгір таяқ ойнатқа- 
нына қатты налып, тілі күрмелгендей, біраз уаңыт сөзге де келе ал- 
мады. Өзіне өзі енді ғана келіп, бір жаман түс көріп оянғандай бол
тан әнші, домбырасының қолында қалғанын көріп, қаруы белінде 
қалғандай кейіппен айналасындағыларға ңарады. Поштавай шығып 
кеткеннен кейін әнші де жүгіре басып далаға шығып, домбырасын 
сол үстаған бойы, әншейіндегідей үлықсат сүрап сызылып түрмай, 
Жанбота отырған үйге кіріп келді де, домбырасын ң-ағып-қағып жі- 
беріп, ең сағадағы пернені басып тұрып, ызалы дауыс, ащы үнмен, 
киіз үйдің түндігін бүлкілдеткендей екпінмен:

Жанбота, осы ма еді өлген жерім, 
Көкшетау боқтығына көмген жерің. 
Кісісін бір болыстың біреу сабап,
Бар ма еді статьяда көрген жерің?

Жанбота өзің болыс, әкең Қарпық, 
Ішінде сегіз болыс шенің артық. 
Өзіңдей Азнабайдың поштавайы 
Ңолымнан домбырамды қалды тартып.

Тартса да домбырамды бергенім жоқ, 
Есерді поштавайдай көргенім жоқ. 
Ңамшымен топ ішінде үрып еді, 
Намыстан о дариға, елгенім жоқ,—
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деп болған істі баяндап берді. Әннің бірден ең жоғары дауыста, 
шың нотадан басталуы, екіншіден әр кезде сабырлы, байсалды әнші- 
нің бул арада жүрдек, екпіңді, қажырлы үндерді түйдектей, жан ашу- 
ындай ащы лебізді төге, дыбыстан жалын аттыра шыр^ауы —  сол 
бір сәттің өзінен туған еді. Әннің аяғындағы қайырмасының өзінде 
дауысты баспалдақтап көтеріп тастап, екілендіріп барып бітіруі —  ол 
арада жайбарақаттылыққа жол жоқ екеңдігін, безбенге ар мен жү- 
гёнсіздіктің түсіп тұрған жері екенін, не де болса «музыкалық ары- 
зын» жеткізе, түйрей айту керектігін сезген еді.

Айналада отырған жұрт әншінің асқақтаған әніне, тасқындаған 
өршіл үніне, тек үлкен жүректен ғана шыға алатын музыкалық ай- 
барына риза болды. Поштавайдың қамшысы әншінің басына үйріл- 
генде, отырғандардың көбі өз бастарына төнген жүгенсіздіктей ке- 
ріп, бірақ қара күшке көріне қарсы шығып, сол арада поштавайды 
сарсаң кесек етуге шама жоқ заманда, мына бір ән поштавай тү- 
гел, болыстың басына тиген соқңыдай болып, оларды бір жағынан 
қуантты да. Әннің әр жерінде бір бозарып, қуқыл тартып, бір цы- 
зарып ісініп отырған Жанботаға көздері түскенде, әннің әсеріне жан- 
дары жай тапқандай, қышыған жерлеріне тигендей болып отырысты. 
Сүйектен өтетін сөз бүл арада асқак әнмен уласңанда болыстың сү- 
йегімен ңоса жүлынын суырып алғандай болды.

Тұтасып кеткен мойнын бура алмай, барлық кеудесімен буры- 
лыл қараған Жанботаның көзі эншіге осы кезде аса унамады. Өйт- 
кені Жанботаның жыландай ысңырған айбатының адрес! тентектік 
істеген поштавай, оны жіберіп отырған Азнабай болмай, көзін аш- 
пастан теңкиіп отырып:

—  Жетер! Қаңсама! «Бас жарылса бөрік ішінде» деген емес 
пе,—  деп, Жанбота әншіге ақырды.

«Май сасыса туз север, туз сасыса не себер?» деген мақалды 
әнші осы арада есіне түсірді де, жазықты поштавай емес, өзі бо
лып шыққанына ңатты күйінді. Бірақ «Бас кеслек болса да, тіл кес- 
пек жоғын» білетін әнші, тағы домбырасын ңағып, байсалды пішін- 
мен, не де болса бетіне баса кетейін дегендей:

Созады Біржан даусын қоңыр раздай,
Басқаға бір өзіңнен жүрмін жазбай.
Бас ңосқан мөжілісіміз болады деп,
Жанбота мазамды алдың ала жаздай.

Айтады Біржан елең ентелетіп,
Біржанды халқы қойған еркелетіп.
Есерге поштавайдай кез алдында,
Біржанды қоймаң па едің желкелетіп,—
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деп, созып келіп, қайырмасында тағы самғап аспанға шығып, аяғын 
жүз қубылтып, куйқылжытып «айтпағым осы еді» дегендей, домбы- 
расын алып, үйден тез басып шығып кетеді.

Бул ән алдыңғыға қарағанда сазды, сабырлы, байыпты, бір өң- 
гіме айтып отырғандай, бір оңиғаны баяндап отырғандай кейіпті. 
Сонымен қатар мунда үлкен қүлаш, кең тыныс, нәзік ліфика бар. 
Біржан мунда Жанботаны жібітем деген ойдан аулаң, оның шама- 
сын көргенсін, айналада отырған халқына шаққан муңы сияқты. «Бай 
байға ңуяды» деген нақылды білетік Біржан, Жанботаның әнші үшін 
Аэнабаймен ала көз болғысы келмейтінін бірден сезді. Анандай үл- 
кен улық келе жатқанда қандай да болса өзіне қарсы шалыс сөз кө- 
теретін жайдың бәрінен аулақ болып қалғысы келген Жанбота Бір- 
жанды садаңаға шалды да жіберді. Біржан алдыңғы еэі ән салып 
отырған үйге қайтып, киімін киіп кеткелі жатқанда, отырғандарға 
тағы бір қарап, ойына келген бір-екі ауыз сөзін айтты:

Бүрынғының биіндей би ңалмады,
Бүгінгінің биінде ми ңалмады.
Хатым-қуран болмаса молдалардан,
Өлікке тамнан басңа сый қалмады.

Бурынғының жақсысы тамам болды,
Ендігінің «жаңсысы» жаман болды.
Арғымақтың аяғын арңан шалып,
Есек озып бәйгі алған заман болды,—

деп, өзінің жайбарақат, жанға жайлы келетін бір әнімен осы екі 
шумақты айтты да, сол кеткеннен Біржан кете барды. Әділ билік із- 
деп барған Жанбота аыандай болғансын, поштавай сияқты «күші адал 
да, еті арам» есектерге жаэа болмай, Біржандай арғымақтың аяғЫн 
арқан шалған заман өзінің бұйрығын іске асырды. Бірақ Біржйн ай- 
тарын айтып кетті, сөзбен лағнат таңбасын басып кетті.

Арқаның ардагері, ақыны, әншісі Біржанның басына осы бір ой- 
наған таяқ кейінгі кездерде де қайталап, оның аңыры әншінің түбінө 
жетті. Ол жөнінде алдағы беттерде тоңтаймыз. Ал Біржанның басы
на жоғарыда айтылғандай іс түскенде сүйенгені —  халқы да, қуралы—  
әні болды. Оның әндері —  өмірінің «жыл жазбалары» деуге болады. 
Өз қолынан қай әннің қай уақытта, қандай жағдайда шықңанын жа- 
зыл кете алмағанымен, халық аузында, санасында, тарихта қалған 
деректер осы әңгіменің басында баяндалған жағдайда шыққан эн- 
нің «Жанбота» атанып кеткенін дәлелдейді. Генерал-губернатор Пе- 
ровскийдің алдында тартңаны үшін Қурманғазының 'бір күйі «Пе
ровский марш» атанып кеткені, Ақмоладағы дуан басы Ерденнің ал
дында тартқаны үшін Ыхластың бір күйі «Ерден күй» атанып кеткені
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сияқты, Біржанның бұл әні, оны тудырған оқиғаның кейіпкеріиің бірі 
Жанботаның алдындв айтылғаны үшін «Жанбота» атанып кетеді. Ал, 
өкінші сазды, салмақты әнін Біржанның өзі «Адасқақ» атандырыпты. 
Оның себебі— ұлық пен Жанботадан әділдік күтіп, оған барып Аз- 
набайдың поштавайының ңылығын айтып арыз —  әнінің лебізі мен 
мұңын шақңанының адасу екенін, әлі де кімнің дос, кімнің ел екенін 
біле алмағанына ызаланып қойса керек. Әйтпесе, әнмің формасы мен 
мәнісінде ондай атқа тікелей қатысы боларлық музыкалық дәлелдер 
жоқ сияқты.

Біржан осы күнгі Көкшетау облысы, Еңбекшілдер ауданы, Степ
няк қаласынан бір жарым километр жердегі Ермол деген жерде 
1831 жылы туған. Ол жерді бүрын «Ңожағұл ауылы» дейді екен. 
Біржан Қожағүлдың Түрлыбай деген баласынан туған. Бірақ кішкене 
күнінен үлкен шешесі баурына салыл асырап өсіріп, өздері «біздің 
баламыз» деп кетсе керек. Сондықтан Біржан Ңожағүлдың баласы 
болып атанған. Екіншіден Қожағүлдың қолында болуына бір себеп—  
Түрлыбайдың дәулеті шағын болады да, Біржан Қожағүлдың қолын- 
да кемдік көрмейді. Ал, бері келе ез әкесі Түрлыбайдың қолына 
шығады. Түрлыбай дәулет жағынан ғана шамалы болмай, ақылға 
да аса жарымайды. Ңатаң, өнермен ісі жоқ, малдан басқаны түсіне 
қоймайды. Біржан бір өлеңінде:

Ұсынсам қолым жетпес туған айға,
Айтсам да арыз жетпес бір күдайға.
Жылына бес жүз теңге тапсам-дағы,
Жақпадым өзім әкем Түрлыбайға,—

дейді. Ел аралап жүріп, бергек сый-сияпатты тастай берсін бе, со- 
лардың жылдық қортындысы біраз болса керек. Бірақ тойымы жок 
Турлцібай оның бәріне де қанағаттанбай, Бірвканның керкем жанын 
түсінбей, тек «мал табушы үл» дел қарайды. Біржанға Қожағүлдың 
қолынан өз әкесіне келгенсін алғашқы кезде ел аралап, еркін жүру 
ңиынға соғады. Аз ғана кейісті дө қаттьі сезіммен күтіп алатын Бір- 
жан екесінің жоғарыда айтылған мінездөрін көтере алмай, бетінен 
алуға оның адал жаны бармай, ыза болып бір мезгіл үйде жатып 
алады.

Мен езім жатыр едім көрінбей-ақ,
Шіркін тіл сөйлесейші ерінбей-ак.
Жастық жөл жоқшылыққа ңарата ма,
Ақьін-енші дегендер езімдей-а*,—

деп, олай «ңүдайдың салғаньіна» кеніп жата бермемін деп, ел ара- 
лауға шығады. Ал, Біржанмьің өкесінің кедейлігін:
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Жылқының арығындай Арғын-кедей,
Тойғансып мәз боласын ішпей-жемей.
Ңұр айқай салғаныңнан кім шошиды,
Жеңермін иттей қылып, адам демей,—

деген өлеңіңде Сара айтыс үстінде Біржанньгң кедейлігін бетіне ба- 
сады. Кейбіре/лердің айтулары бойьінша Біржан Ңожағулдың қо- 
лынан шықңан емес, мол дәулеттің арңасында қайта ел аралауға 
мүмкіншілігі болып, соның нәтижесінде ақындық, әншілік өнерін 
байытып алған, Сараның айтып жүргені Біржанның бері келе кедей- 
ленген кезі дейді. Біржанның бері келе «Мырза кедей» атанғанын 
оның баласы Теміртас та айтса керек.

Теміртастың берген дерегіне қарағанда, Біржанның арғы атасы 
Бертіс ертеректе Обаған өзенінің бойын мекендейді. Бері келе Көк- 
шетау өлкесіне көшіп келіп, Жекей көлінің шығыс жағына қоныста-_ і
нады. Бертіс осы қонысында қартайып барып қайтыс болады. Бер- 
тістен: Ақшуаң, Айшуақ, Жаншуақ, Қожамқүл, Қожағұл деген бес 
үл болады. БІздің бүрынғы айтып жүрген Ержан мен Нуржан Айшу- 
ақтың балалары. Қожағүлдан: Турлыбай, Нүралы, Ералы туады. Түр- 
лыбайдан Біржан болады. Біреулер Біржан Нүралының баласы, өкесі 
ерте өліп Ңожағүлға бала болып кеткен деп те айтады. Әрине, Бір- 
жанның қазақтың халық музыкасында алатын орыны үшін оның әкө- 
сінің кім болғенының шешуші себі жоқ. Біз жаңадан қосылған дерек- 
терді оқушыларымыздың алдына тартқымыз келеді.

Біржан жасынан өзгеше мінезді, әуесқой, өңгімеқумар, сезім- 
тал болатын. Малға тоғышар, ән десе аузын ашып, қанша уақыт бол- 
са да тыңдайды. Ауылға келген әнші, жыршы-күйші болса оны жаға- 
лайды. Тіпті көрші ауылда бір өнерпаз бүгіңі ән салады екен, жыр- 
лайды екен десе, оған да кетіл қалады. Санасы арқылы білмегенмен, 
қазақтың: «Ақылың болса жыр тыңда» деген мәтелін қуады. Жа
сынан сыртына көп қарайтын, өдемі киімді, жүйрік атты, алғыр та
зы ны, ңыран қүсты әңгіме еткен жер болса, аузының суы ңүрып тың- 
дап отыра береді. Өзі де даланың бүл қызығының соңына ерте 
түседі.

Бәсында Біржанның бүл қылығы, талабы, қызығуы атасына да, 
ағаларына да үнайды. Оның бүл қүмарлықтарының қайсысы да бол
са, бардың балаларының моральдық кодексіне ңайшы келмейтін 
болып көрінеді. Сондықтан Біржанның қолын қаға бермейді. Бірақ 
жігіт жасына келгенде Біржанның бүрынғыдай шаруашылыңпен ісі 
болмай, қызық, сауық, ән қуып, басқа «пайдалы» жүмысңа мойын 
ңоймауы оларды ойландырады. Оның үстіне «он бесте отау иесі» 
болады деп жүрген Біржанның тіпті үйлену ойында жоқ, басқа жасы 
үлкейіп кетсе де, кедейліктен қалың бере қоятын малы жоқтықтан
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бойдақ болып жүргендермен ой- 
нап күліп, араласып жүруі де ай- 
наласын ңобалжытады. Шынында 
да олардың ойына ой салатын қы- 
лық Біржанда жоқ та емес-ті.

Баста ауыл арасында болып 
жататын той-топырда, ойындарда 
ән салып, өзінің өсіп-енген еңіріне 
Біржанның «әнші бала» деген, 
бері келе «әнші жігіт» деген аты 
шыға бастайды. Бара-бара бүл 
әншілік қүлаш жаяды. Біржан, 
жоғарыда айтқандай, ауыл шең- 
берінен шығып, ел аралап кетеді. 
Әдемі ер-тоқымды ат, әшекейлі 
киім, аңыраған дауыс, көркем 
келбет — жүрген жерінің бәрінде 
Біржанның қадірін көтереді. Сөэ- 
ден кесте төгетін ақындық, жа- 

ныңды жайлайтын жібек үн, айызыңды қандыратын ән, дарынды 
орындаушылық —  әрісі Бертіс, берісі Ңожағүл түқымында болмаған, 
тек басына қонған «бақыт» сияқты болады. Біржан бүл «бақытты» 
бағалай біледі. Өзін сүйген халқына өнерін жаюдың жолы —  аралау, 
жаңа ән болса үйрену, орындаушылық шеберлігін үстарту деп-еүсі- 
неді. Осы бағыт, осы арман жолында Біржан арымай-талмай ілгері 
қарай тырмыса береді. Біржанның бірінші ән үйренген кісісі, үлгі 
алғаны кім екөні белгісіз. Біраң Біржан аз уаңыт ішінде халқына 
белгілі өнші, ақын, сал болып аты шығады. Енді қайда келсе де, 
өэінен бүрын аты естілетінін кереді. Музыка шығарудың теормясым 
үйреніп, белгілі ңиындьіқ баспалдағьін біріндеп аттап басатын белгі- 
лі композиторлың мектебі жоң Біржан, ен шығаруда, әңгіменің 
басындағыдай, жағдай бүйрьіғын орындайды. Басқа вншічсүйші ком- 
позиторлар сияқты Біржанның да таорчестволың емірбаяны қал- 
ған жоқ. Сондыңтан өндерінің шығу айларын, жылдарын, тертібін 
айта алмасақ та, дүниега келген себап-жағдайларын баяндама^- 
п ы э .

Біржан ел аралап жүріп, Аңтентек деген байдьің үйіне келеді. 
Өуелі қонағыньің Біржан екенін білмей, қоңырқайлау қарсы алған 
бай, киімінен, атының ер-тоңымынан, домбырасынан бүл жолаушы- 
ның жай адам емес екенін сеэіп, бейбішесіне дұрыстап қонақ етуді 
айтады. Шай ішіліп, олай-пүлай каэақ едетінше жен сүрасқаннан ке- 
йін, Біржан домбырасын алып ендетеді. Үй ішіндегі адамдар тамаша- 
лап тьіңдайды. Әсіресе еншіге қарап кезін айырмай отырған сүлу

Біржанның баласы Теміртас.
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Ажар, Біржанның да көз қырына ілігеді. Тыңдаушысы жаңа табылған- 
дай, Біржан да екіленіп, небір жаңсы әндерді бірінен соң бірін то- 
ғытады. Өнер қуып дағдыланбаған ауылға Біржан сияқты әншінің кө- 
луі үлкен оқиға болады. Ауыл адамдары дауысқа жиналып' қалады. 
Тек ас ішетін уақыт болып ңалғасын амал жоқ, халық тарайды. Ер- 
теңіне де Біржанды жібермей, ән салдырып, сол ауылда бірнеше күн 
болады. Кетерінде Ажар қызға арнап ән шығарып, «жолаяғым» деп 
тартып кетеді.

Қызы едің Ақтентектің Ажар атың,
Ешкімнен кейін емес салтанатың.
Кез келіп ушырастык, сәті түсіп,
Аман бол жолыңқанша перизатым,—

деп бастап, әннің басын Біржанның өзі айтқандай «жай бастап» ба- 
рып, қайырмасында қүйқылжытып, еркелетіп, дауысын неше саққа 
жүгіртіп, ойнақшытып алып кетеді. Әнде сыпайылық та, жіңішке се- 
зім де, қыздың келбетіне риза болған жанның көңіл күйі де, қүрбы- 
лық қалжың сияңты леп те бар. Әннің ңұрылысы, формасы, даму 
кезеңдері бірден Біржанның «ңаламынан» шықңанын көрсетеді. Әсі- 
ресе бүл айтылған қайырмасына көбірек жатады. Онда Біржанның 
басқа әндерінде кездесетін еркіндік, дыбыс әшекейі бар. Қазаңта 
өннің аты кездейсоқ бір сөзідермен аталып кететіні сияқты, бүл жа
ль^ аузында, Ажаоға аоналғанмен «Тснтек» деген атпен жайылады. 
Іңкарға шығарған ән «Аққүмның бір ңызы бар Іңкар атты» деп бас- 
талғаны үшін ғана, өлеңнің басындағы сөзбен, ешбір дәлелсіз, қа- 
тыссыз «Аңқүм» аталып кеткені сияқты, бүл арада Ажардың әкесі- 
нің атымен тарайды. Қазақтың халық әндерінде, күйлерінде бүл көп 
кездеседі. «Тентек» —  көңілді, мажор кейіпті ән. Біржанның албырт, 
жас шағында, өмірге үнемі «алқызыл көз әйнек» арқылы қарап, тек 
көңГлді жақтарын көретін уақытында жарыққа шығып қалған ән болу 
керек.

«Сал Біржан өлең айтар кезіп жүріп, Қайдағы жиын жерге мо- 
йын бүрып» деп «Біржан — Сараның айтысында» айтылғандай Біржан 
ел аралап жүріп, Қозыбақтың үйінде болған мәжілістің үстінен шы- 
ғады... Айтушылар Біржанның «Жәймашуаң» деген әні сонда шыққан 
деседі.

Көл жағалай бітеді көкше ңүрақ, 
Шырқаушы еді осылай

Ләйлім-шырақ.
Ңозыба^тың үйінде мәжіліс боп,
Ән еді Біржан салған «Жәймашуақ»,—
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деген өлеңмен халық арасына бүл әннің тарауы өзінен өзі айтып 
түр. «Жәймашуақты» кей кездерде әншілер басқа әндерге де жегіп 
алып (сөзін) жүре береді. Бүл да қазақтың халық әндерін орындау- 
да көп кездесетін жағдай. Қалай болғанда да Біржанның реті келген 
жерде, жағдайы туғанда ән шығарып кетуі белгілі нәрсе. Әннің аты- 
ның өзі Біржанның ол бір кезде көңілінің көтеріңкі, өмір соққысын 
әлі көре қоймаған уақытында туғанын дәлелдейді.

Біржанның көпке белгілі «Айтпай» ^тты әні де осындай жағдай- 
да шығарылған. Айтпай —  қыздың аты. Қазацта дыздың соңынан үл 
тумаса, қызға еркектің атын береді. Айтпайдың аты қойылуда да со- 
лай болған.

Атымның қақ түрады сауырына,
Қос тепкі салып келем бауырына.
Қолынан бір шай ішіп кетейін деп,
Келемін Айтпай сүлу ауылына,—

деп қазақ өдетіндегі кешкі түрым ат үстінде желіп келе жатып сал- 
ған әннің суретін береді. Ән, әрине, сол арада ат үстінде шықты ма 
(о да болуы мүмкін), одан бурын болды ма, оған тағы Біржанның езі 
жауап береді. Қасындағы Мамырбай деген өзінен жасы үлкен жол- 
дасына ңарап:

Мамекем Айтпай десем күлімдейді,
Сүр жорға астындағы сүрінбейді.
Аққудай аспандағы Жүз қүбылтып,
Сал Біржан ән салуға ерінбейді,—

деп, Айтпайды Біржанның бүрыннан білетінін, оған деп арнаған ән- 
ді айтуға Біржанның ерінбейтінін дөлелдейді. «Айтпай» Біржанның 
кесек шығармаларының бірі. Әнді тыңдағанда оның шалңыған кең 
тынысы, ешбір өлшеуі тар корсетке сыймайтын еркін өлшеу-ыр- 
ғағы, тағы да Біржанға ғана тен өннің кеудесінен басқа кейіпте жү- 
ретін қайырмасы, ондағы неше түрлі: «Ауызьің жеэ сырнайдьің ке- 
мөйіндей, Әніңнің көз жетпейді бүрмасына» деп Сара айтқандвм 
саналуан «бүрмалары» — жай өдеттегі куплеттік еннің шеңберінен 
асырып жібарөді. Осы кітаптың басқа бөлімінде айтқанымыздай 
«Айтпайды» осіресе Жүсіпбек орындағанда, жай кезге керінбейтім 
кейбір ернектардің, лупамен ңарағанда ғана анықталатындай, көпте- 
ген бадері ашылады. Қаэақстан композиторларының «Айтпайға» бір- 
ден «ауыз салулары» кездайсоқ аппетиттің бүйрығы емес, еннің те- 
рең муэыкальің қасиатінің есері.

Таміртас әңгіменің арасында: «Айтпай карей цызы. Жас кеэімде 
екеме еріп бір барғанымда, кептің ішінем, орта жасңа келген біо
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көрікті әйел біз түрған жақңа келіп: «Біржан-ай, мөнің атымды өлө- 
өлгенше бір жайып кеттің-ауі» деп, біраз қалжыңдасып турып, кетіп 
қалды. Соңынан сүрағанымда сол Айтпайдың өзі екен, балалы-ша- 
ғалы болыпты» деген екен. Біржан ол ауылда да «Айтлайды» айт- 
қан көрінеді.

Біржан ел аралап жүріп, Арықбалың жақтан қайтып келе жатып 
ағайынды Көлбай, Жанбай дегендердің ауылына келеді. Көлбай, 
Жанбай жас жағынан Біржанмен шамалас, Біржандармен қонысы 
ңатар, басқа өнерлері жоқ, малды-жанды адамдар болады. Өздері- 
нің менмендігімен, пандығымен аттары шықңан, анау-мынау кісіні 
менсінбейтін де мінездері бар-ды. Біржанның атын есітіп, оның 
халық алдында аса беделді екенін біледі. Өнердің ңадірін тереңдеп 
біле қоймайтын адамдар, Біржанның халың алдындағы беделінің 
тубінің неде екенін нақ басып біле алмайтын. Міне Біржанның осы 
ауылға қарай ңисайғанын көріп, олар бүрыннан көңілдес бола түр- 
са да, танымайды ма, үйлеріне еніп кетеді. Мүның бәрін байңап қал- 
ған әнші, іркілместен өзінше ңыр көрсетіп, ауыл шетіндегі қораш- 
тау бір үйге келіп түседі. Қонаңтың атаңты Біржан сал екенін білген 
үй иесі барынша күтіп, әншінің асты-үстіне түсіп, бәйік болады. Та- 
маң ішкеннен кейін Біржан әдетше домбырасын алып, ән салады. 
Ауыл адамдары жиналып, қошеметтеп, түннің бір уақытына шейін 
Біржанның әсем әндерін тыңдап рақаттанады. Көлбай, Жанбай екеуі 
бірдей ән тыңдауға келмейді, өздерінше қыр көрсетеді. Әншінің 
дауысын естіп отыра алмай түра жүгіргён ңарындасы Ләйлімді де, 
барғысы келген келіншектерін де жібермейді. Киіз үйдің ішіндегі 
дыбыс естілмей түра ма, муның бәрін де ауылдың бір ңу жігітінің 
қулағы шалып ңалып, ол ән арасының тынысында Біржан есітетін 
етіп ңасындағыларға асырып-түсіріп айтады. Байсалды әнші бәрін 
де көңіліне түйіп, ешнәрсе білмегендей отыра береді. Ертеңіне шай- 
дан кейін қудық басын жағалап кеткен атын алып келуге Біржан- 
ның жолдасы кетеді. Бірақ әншінің атының аяғындағы шідері жоқ 
болып шығады. Оны есіткен Біржан қудың жаққа қарап турып, әсем 
басып су алып келе жатңан Ләйлімді көреді. Қыздың кінәсі жоғын 
білсе де, оның ағаларынан кешегі жаратпаған кейіптері үшін, әнге 
ңарындасы мен келіншектерін жібермегені үшін кек алудың жолын 
ойлап, Ләйлімнің алдынан шығып, «Шідер көрмедіңіз бе?» деп су- 
рап, әңгімеге айналдырып турады. Бул суретті көрген Көлбай мен 
Жанбай ңудың басында жумыстары бардай ңарындасына қарай жү- 
реді. Ағаларының сөзді аның есітетін жерге келуін күткен әнші, 
табанда Ләйлімге ңарап, суырылып, әндетеді:

Ләйлім шырақ!
Мен де өзіңдей жас едім, жаңа талап.
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Біреуге Ташкент барған алдырып ем,
Қызыл жібек қырмызы пұт бес ңадақ,—

деп қоя берді. Ойда жоңта мундай ілтипатңа ушырағанына таң-тама- 
ша қалған Ләйлім, «бул сал маған не айтқалы келеді» дегендей ойға 
қалып, ңапелімде не дерге де білмей, аңырып турған орнында қоз- 
ғалмай ңалады. Біржан болса одан бетер екіленіп:

Ләйлім шыраң!
Ңыран бүркіт мен түсер таудан қулап.
Сегіз би сиязына салдырмай-ақ,
Кел, екеуміз бітейік қупиялап,—

деп қынжылған, «алдырған анасының ңойнын ашыпты» дегендей пі- 
шін көрсетеді. Жалынғандай:

Өзіме бер шідерді тауып алсаң,
Елу теңге берер ем шүйінші алсаң.
Жерде шіріп ңалса да, көзім көріп,
Қыршын жасым ңиылсын бітім алсам,—

деп, аяғын қатайта, түсін суыта тағы тілін безеп, жақындап дабырға 
келіп қалған екі ағасына көзін тігіп:

Ләйлім шырақ — асыл тасым!
Көлбай-Жанбай бірге өстік, замандасым!
Келген жоң көктен пері, жердей шайтан,
Шідерімді урлаған қарындасым,—

деп Ләйлімді әбден састырады. Ләйлім: «Бір қайыс үшін жұрттың 
бәрін уры қылдыңыз ғой!» —  дейді. Біржан тағы да екіленіп, істің 
жайына енді түсініп келе жатңан Келбай-Жанбайға, Ләйлімге кезек 
қарап, шідерін мақтай:

Ләйлім шьірақі
Таудан ақг.ан сылдырап мен бір булақ,
Қайыс болсын, жіп болсын неге керек,
Шідерімнің бағасы қырың қысьірац,—

деп, олар мен ңунына келіспей турғандай, басып айта береді. Әнші- 
нің ертеңгі уақыттағы ауылды басына кетерген дауысына жиналған 
журт бірден-бірге көбейіп, булардың қасьіна келіп қалғанын керіп, 
«мына сал тағы бірдемені былықтырар» дегендей хауіппен, Келбай,
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Жанбай, Ләйлімді ымдап үйге ңарай бүрады. «Не болды?» деп шу- 
лаған адамдарға «Біздің Ләйлім жанға шығарып түрған әні ғойі» деп 
істің шын сырын ашқьілары келмей, соңдарынан ерген жүртты жекі- 
ріп кейін ысырып тастайды. Ақбоз үйдің терінде қалы кілем жібек 
көрпе төселіп, самауыр бүрңылдап, қымыз ңүйылып, әпсәтте мүрт 
өзгеріс бола ңалады. Жүрген жерінде бізді жамандап жүрер деп 
қорыңқан Көлбай, Жанбай Біржанды қонақ етіп, сыйлап, бірнеше 
күн қондырып, ән салдырып, риза етіп жөнелтеді. Кетер кезде, жа- 
зықсыз біраз үялтқаны үшін, Біржан Ләйлімге ңарап, кешірім сүре- 
ғандай, шідерді қоспай, басқа сөзінде «ңотыры» жоқ өлең мен «Ләй- 
лім шыраң» әнін айтып, оны қызға арнағанын, қайда болса да айта 
жүргенде әр кезде Ләйлімнің суреті көзалдында болатынын сезді- 
реді. Бүдан артық ешнәрсе айта алмай, үстеріне ағалары кіріп келіп, 
әңгімені басқа жаққа бүра салады. Алғаш айтылғандағы әннің кеу- 
десіне (запев) үзаң қайырма қосып, Біржанның өзіне тән қүйқылжы- 
ған, ңүбылған, еркелеген дыбыстарды «оюлап», әшекейлеп, сыпайы- 
лап алып барып бітіреді. «Ләйлім шырақ» әнінің бүлай бейбіт 
кейіпке көшіп, аяғы «ңайырлы» кездесу болып біткеніне ңыздың аға- 
лары да қуанып ңалады. Осылай Біржан әндерінің ішіндегі бір бел- 
дісі — «Ләйлім шыраң» дүниеге келеді.

«Ләйлім шыраң» кепке белгілі шығарма. Оны түсіндіріп жату- 
дың керегі аз. Радиодан да жиі беріледі. «Біржан— Сара» операсына 
енді. Біржанның дауыс байлығымен байланысты шырқай, кере сала- 
тын ән. Байлығына мақтанып, баста менсінбегенмен жүректе түйткіл 
болып қалған ашудың жиынтығын бір мезет үлкен жігермен сыртңа 
шығарғаннан ба, әнде серпіген күш көп, тіпті, басында сөздері ба- 
сым айтылып, тек өлеңнің үшінші жолына көшкенде ғана аздап 
«тыныштала» бастайды. Біржан басңа әндеріндегідей, мүнда да со- 
зып түрған жоғарғы регистрге таяу жердегі бір нотаның өзінде үл- 
кен ңажыр жатады. Ләйлімнің жазықсыз түрін көрген әнші жүрегі- 
нің жібу кезеңін тек қайырмаға көшкендегі ерке дыбыстар арңылы 
ғана білесің. Әннің «қортындысы» сияқты, ңайырмадағы жылы леп 
дыбыс бояуы «Ләйлім шырақтың» бастағы ызғар-аязын ерітіп жібе- 
реді. Әндегі драмалық, лирикалың кейіп, Біржанның бірқатар ше- 
берлікке ие болып ңалғанын да көрсетеді.

Біржан әндерінің шыңының бірі — халық арасында «Біожан сал» 
атанып кеткен әні. Ол әннің бірнеше варианты жазылған (нотаға 
түскен). Кім айтса да белгілі, журттың бәрі білетін:

Баласы Қожағұлдың Біржан салмын
Ешкімге зияным жоқ жүрген жанмын.
Кісіге езім деген бас имеймін
Өзім әнші, өзім сал кімге зармын,—
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деген өлеңмен айтады. Бул басынан аяғына шейін сазды, ете бай- 
салды енпінде жүретін, Біржанның сал деген атына сәйкес келеді. 
Үлкен адамгершілік, азаматтық лирикаға толы, көктем желіндей 
сүйкімді, жумсақ терең жүректен шыңңан туынды. Мунда әншінің 
өмір образының сәулесі, әділдік, көпке бірдей жарық іздеген адам- 
ның арманы, екінші жағынан өз өнеріне сенген адамның творчест- 
волың «такаббарлығы», әні мен халңына қызмет ете алып жүргені 
үшін жанының жадыралығы, туысы дәулет жағынан өзінен жоғары- 
мын дегендерге бас имейтін, адамгершілік арды жоғары қоятын 
хасиеті —  бәрі де бар. «Біржан салды» өзінің үлкен шығармасына 
арңау еткен қазақ композиторлары жәйдан жәй бул әнге ауысқан 
емес. Ән дауыстың көлемі жағынан, әншілерше айтқанда, «өте ың- 
ғайлы», орындаушыға өз творчествосын қосуға барлық мүмкіндік 
береді, аша білсе, сыры туңғиың терең шығарма. Басынан аяғына 
шейін сабырлы, саспайтын мінезді адамның айналасына өзінің асқан 
жылылық, мейірімді жүрегінің адалдық деп соқкан ырғағының со- 
ғуынан туған ән екендігі білінеді. Екінші куплетінде айтылатын: «Жа- 
сым бар елу бесте жасырмаймын» деген сөз, біздіңше жәй, қазак 
үрдісіндегі емін-еркін аузына келген өлеңді тіркеп ала беруден ту
гаи, дәлелсіз «музыкалық неке» сияқты. Бул ән егде тартцан кезде 
емес, Біржанның «тастаған тасы өрге домалап», әлі де беті қайтпа- 
ған, жастық күштің кернеп турған кезінде шыққан әніне усайды. Біз 
жоғарыда келтірген бірінші куплеті әннің музыкалық мазмунымен 
ңабысады. Өйткені сөз ңанша шалқыса, ән де сондай шалқи түседі, 
жараланып үлгермеген жанның үні сияқты.

А. Затаевичтің жазуында осындай «Біржан сал» деген атпен 
аталған тағы бір ән бар. Оның сөзі де, музыкасы да оул баяндалған 
әннен тіпті басңа. Ол шынында да жасы улғая келгенде шыңқан ән 
болу керек. Бул жөнде кейінірек тоқтаймыз.

Біржан өмірінде үлкен бір оңиға болған, оның ақын Сарамен 
айтысуы. Біздің мақсатымыз — Біржанның әншілік жағын көрсету 
болған себепті бул арада айтыстың табиғаты болған аңындық жағын 
сөз етпейміз. Ол женіңде әдебиет зерттеу еңбектерде толық жа- 
зылған. Біреулер Біржанның Сарамен айтысуы дүниеде болмаған 
нәрсе, жөй бір ақынның езінің Біржан мен Сараның атынан шығар- 
ғаны дейді. Бул әңгіменің түп шындығын қуалап жатпай халық ау- 
зында кептөн келе жатқан дастанның Біржан мен Сараның басында 
болуы мүмкін оқиғаньі жыр етуі жеткілікті сияқты.

Айтыстың ішінде көрсетілген жер атына қарағанда, кездесу Еиь 
кі елместе болса керек. «Біржанның дүмбірлеген еніменен, Ешкі ел- 
мес өл жиналған бауырына» дегенде Біржанньің өнінің күшін реті 
келгенде айтып кетеді. Ал «Бул салдың езі елеңші аты Біржан, Сан- 
далтып Орта жүзді өнмен қырған» дегенде еншінің енерден алдына
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ңара салмағаны байқалады. Әрине, айтыс негізінде сөз шеберлігіне 
құрылған. Ол оқушы журтқа көптен белгілі: Солай бола турса да, 
біздіңше, бул айтыста әннің ролі аз болмаған. «Жіберді домбырасын 
көкке сермеп, Айқайға басты Біржан аспанға өрлеп» деген жол- 
дарда тағы да ақын даусының ала-бөле күшті екенін көрсетеді. Сөз 
таласында қурғақ айңай мен жеңіске жетрейтіні белгілі, ал бул ара- 
да домбыраны, дауысты әңгіме ету кездейсоң, уйқас үшін тіркеу 
емес. «Мойыным жүзген қаздай иіледі, Орта жүз ән шырңасам сү- 
йінеді» деп Біржанның өзі де, тек аңындығы емес, халың алдында 
әнімен ңадірлі екендігін баяндайды. Біз білетін нотаға т\скен, осы 
айтыста өлеңге қосып айтты деген ән, музыкалық жағынан Біржан- 
ның басқа әндерінен олқырақ түседі. Бірақ айтыста үзақ созып жа- 
татын жәй жоң, онда сөздің оты сөніп ңалады, сондыңтан үтымды, 
жүрдек, мелодиялың ңүбылысы сараң ән керек. Екіншіден кейбір 
өлеңдерінде Біржан басңа әндер айтпағанына кім кепіл, Қай бір 
жазылып ңалған нота бар? Оның үстіне, сөзбен барынша түйреп, 
ңандай да болса кемістік жағын тапсам деп, бар білгенін аямай түр- 
ған Сараның өзі: «Ауызың жез сырнайдың көмейіндей, әнгңнің көз 
жетпейді бүрмасына» деп, өзінің ңарсы «жауының» жарқын жақта- 
рын жасырмай айтып береді. Біржан әндерінде «бүрма» көп екенін 
тауып-ақ айтңан. «Өлеңіңді айт дегенсін өлеңіңді айт, өлеңіңді айт- 
басаң үйіңе цайт» деп жаттап алған, дежурный айтыс жолдарын айт- 
қаннан әрі шыға алмайтын ауыл арасының «бойдай талайы» емес, 
дарынды аңын, әнші Біржан, Сараның айтқанындай, сөз кестелерінің 
арасында, «он екі збот әндерін» көрсеткен болу керек. Арғынның 
мал байлығын, ел «жақсыларын» санағанда, елдің байлығының ар- 
тықшылығының, арының біріндей: «Тәттімбет Арғын асқан ардаге- 
рім, Қырық түрлі күй ілінген бармағына» деп күй перісін мадақтай- 
ды, көтереді. Бүл да болса Біржанның музыка дүниесіне деген ерек- 
ше көзңарасын көрсетеді. Қанша сөз тартысын күйттегенмен ән мен 
күй бір мезгілде оның басынан шықпайды. «Ақңу мен аспандағы 
ән ңосамын, шырңасам ащы күйді түптен тартып» деген сөздерінде 
Біржан үнемі сөз өткірлігінен ән-күйдің жан тебірентер ңасиетіне 
көше береді. «Даусымның жаңа түсті кәрі жыны, Дәуірлеп барған 
сайын болмайтүғын» немесе «Даусыма аспандағы қүс айлан?р, Қү- 
былып тоңсан екі төңкерілген» деп баяғы дауыс, ән, әннің неше 
қилы, тоңсан төңкерілетін ңүбылыстары әңгіме болады. Ал Сара 
болса, ол өзін баяндауға келгенде тек түрін, сүлулығын, денесін маң- 
тайды. Ән, дауыс жөнінде жүмған аузын ашпайды:

Мойыным сүңғағындай жүзген ңудың. 
Лебізім шербетіндей кәусар судың.
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Ңақпандай теңкерілген қас-кірпігім, 
Ңулпырған етегіндей жібек тудың.

Мойыным жас баланың білегіндей,
Иығым тік сандалдың тірегіндей.
Беталдым қоңыр қаздың кеудесіндей,
Тал бойым жолбарыстың жүрегіндей.

Қыр мұрын қызыл жүзді, маңдайым кең, 
Арғынның күдай кәне 'қай ңызы тең?
Тал бойым үзын да емес, ңысңа да емес, 
Болсаң да анық душпан, қай жерім кем? —

деп келеді.
Сөз іздеп, ңойын-қонышын ақтарып, жолдан қалып жатпайтын 

Біржан, шындықңа бас урғандай: «...Сан жүйрік көріп едім мен жа- 
сымнан. Кемітер душпан шіркін қай жеріңді, Адамзат оза алмайды 
өз басыңнан» деп, Сараның шын мәнісіндегі артықшылығын, қасие- 
тін айтпай кете алмайды.

Бул арада тағы да ңазақ әдетіндегі айтыста жігіт жеңу әдет бо- 
лып кеткен жағдай қайталайтын сияқты. Өйткені, «Біржанның Сара
ны жеңуі халың аузында да, «басқа бір аңын жазды» дейтін дастан- 
да да тек Жиенқулмен байланысты. «Обалың Есімбек пен Турыс- 
бекке. Күйеуің жаман екен, ей бишара» деген Біржан сөзі біздің 
айтқанымызды қостайды. Әйтпесе: «Біржанды бір ңақканнан шы- 
ғармас ем, Ңудайым мені қайдан қосты бүған» деп айтыс аяғында 
Сараның налуы жәй емес.

Таңсыр-ай, күні қурсын үрғашының,
Билігі болмаған соң бір басының.
Бергенсін тері-терсек ит те алады,
Булындай берекесіэ арбашьіның,—

деген Сараның хажы алдында шақңан муңы — жалпы казак кыэда- 
рының муңы, тағдырьі, теңсіздігі екені мелім. Бул айтыста да осы акі 
жаңтың теңсіздігі ңадам сайын керініп отырады. Әйтпесе:

Ңызы едім Тастамбактің атым Сара,
Бейгеден күнде келган жалғыэ қара.
Қолыма он үшімде домбыра алып,
Келемін бір сүрінбей жалғыэ дара,—

деп үлкен жігер, күшпен бастаған Сара, сезден жаңіліп емес, ай- 
тысқа катысы жоқ баска жағдайдан келіп «жеңіледі». Тағы бір нар-
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се — он үшінен ңолына домбыра алған Сара да тек аңын емес, эн- 
mi де болуында сөз жоң. Біраң баяғы «еркекке жеңдіру» мақсат 
болған, заң болған заманда Сараның басқа қасиеттері айтылмайды. 
Сондыңтан, көркем шығарма болса да X. Жумалиев пен М. Төлебаев 
ездерінің операларында екі асылды тең көрсеткен. Біздің ңолымыз- 
да' әзірге, жоғарыда айтылғандай, осы айтыстың музыкасы есебінде 
бір-ақ ән бар. Шынында Біржан өлеңін айтқан әнмен Сараның да 
айтуы мүмкін емес. Зерттей келе ол әндер де табылар. Біздің тоқ- 
тайын дегеніміз — Біржанның Сарамен айтысы халық аузындағыдай 
немесе «біреу» жазғандай бір беткей тек сөз таласы, сөз жарысы 
емес, басңа да өнер жарысы, ән жарысы болды дейміз. Әйтпесе, 
екі Сөзінің бірінде Біржан ән, дауыс, дыбыс өрнегі туралы айта 
бермес еді.

Тағы бір жәйіт — соңғы жылдарда Жетісудың жерін аралаған 
музыкалық экспедиция «Біржан— Сара айтысының» түрлі вариантта- 
рын алып келумен ңатар, Алматы, бурынғы Талдықорған облыста- 
рында тараған Біржанның көптеген әндерін алып келді. Ол әндердің 
Біржандікі екені анық көріне тура, заманнан заман өте бірқатар 
өзгеріске ушырағаны, әсіресе әндердің кейбір жерлерінде Жетісу 
ән дәстүріне тән «ңосымшалар», «өңдеулер», «жамаулар», «жыр- 
тыңтар» да кездеседі. Будан шығатын ңортынды — Біржанның сол 
Ешкі өлмеске келу сапарында көптеген әндерін Жетісуға жәйіп кет- 
кені байңалады. Олай деудің себебі — Біржан, Балуан Шолаңтың ән- 
дерінен басқа арқаның Ақан Сері, Қултума, Естай, Мәди, Жаяу Муса 
және басқалардың әндері кездесе бермейді.

Біржанның творчестволық өмірінде үлкен бір оңиға болған оның 
Абай аулына баруы. Баста өзінің әдеттегі ән саяхаты есебінде бар- 
ғанмен, поэзия алыбы, Абайдың әсері Біржанға күшті болады. Өлең 
шығарудағы жаңалығы сияңты ән творчествосында да бурынғы ата- 
баба салып кеткен ңаражолмен ғана жүре бермей, тыңнан із салған 
данышпан, ән еркесі Біржанның үлкен талант екенін танып, оған 
тиісті баға бередіЛӘншінің халың творчествосын бабына келтіріп 
орындаумен қатар, өзінің шығарған әндерінің терең мазмунына таң 
ңалады. Оған шейінгі болмаған ән әдісінің бар екенін, дарынды 
орындаушының өзі сезбейтін наңыштар енгізуін, ел аралау арқылы 
көптеген ән дәстүрлерінен сусындағанын ңызыңтайды, Біржан айлап 
жатып, өнөрдің шын бағалаушысы Абайдың өзінің және оның айна- 
ласындағы талантты поэзия мен әнді қуған жастарының сынын есіте- 
ді. Әсіресе Абай Біржанның басына біткен композиторлың, аңын- 
дың, асқан орындаушылықтың басңа қонған бақыт екенін қатты айта- 
ды. Осы бақытты орнында пайдалану үшін үлкен еңбек керек екенін 
түсіндіреді. Абайдың аулында болу, өлең мен әннің салтанатының 
қайнаған базарын аралау Біржан үшін үлкен табьіс болады. Әрбір
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күшті дарынға тән нәрсе — Біржан бүл сапарын ізсіз қалдырмайды. 
«Мен көрдім ұзын қайың ңұлағанын» өлеңіне ән шығарады. Біржан- 
ның музыкасы, әрине, біз білетін Абайдың вариантына жанаспайды. 
Мұнда әншінің творчестволың дәстүрі саңталған. Абай музыкасын- 
дағы ән бірден үлкен дыбыстық еекіру арқылы басталмай баспал- 
дақтап, төменнен жоғары қарай өрлеп шығады. Ой-хиялы арқылы 
ұзын ңайыңның тамырынан бастап басына шейін көз жіберіп біраз 
тамашалап тұрғандай. Өте жумсаң, ойлы, философиялық астары бар 
шығарма. Ән сөзінің мәнін, сырын Біржан өзінше ашады, өзінше 
музыка тілімен талңылайды. Мұнда өзінің бурынғы музыкалың қаз- 
насына Абай аулына барғаннан ңосылған жаңа жарна бар екені се- 
зіледі. Дарынды композитор, жазба поэзияның ой-ңырын ақтарып, 
үңіліп, ішкі-сыртқы ңасиеттерін зерттейтін ңолында қүралы-білімі 
болмаса да, жан байлығының, творчестволық күшінің арқасында өзі- 
не ой салған, тербеткен тақырыпты музыкалың жағынан меңгере ала- 
ды. Халың арасына көп жайылмаса да, бул әннің кей кездерде Бір- 
жан ңолынан шықңандығы дауға түсетін уақыттары болса да, шын- 
дық Біржан жағында екендігі көзге бірінші рет түсе береді. Біздің 
ңолымызда үнемі аз болатын деректер, халың қайраткерлері —  ән- 
шілердің, аңындардың творчестволық байланысы болатын. Міне, осы 
турғыдан Біржанның Абай творчествосымен, оның айналасымен та- 
нысуы —  ңазақтың халық композиторлары арасында болған игі бай- 
ланыс. Мысалы, біз осы күнге дейін Біржан мен Ақанның творчест- 
волық байланыстары жәйлі анық ешнәрсе білмейміз. Сол сияқты 
басқа да халық композиторларының оның ішінде әншілердің твор- 
честволың ңатынастарын бір ңатарымыз тек хиялға сүйеніп айтып 
келеміз. Ал, Біржанның Абай аулына баруы жәйлі халық аузында 
көптеген әңгімелер бар. Біз солардың бәрін бір-біріне салыстырып 
келіп, белгілі ңортынды жасадық. Бул жөнде Мухтар Әуезовтың 
Абай аулында Біржанның болғанын баяндауы, керкем шығармаға 
тән көптеген еркін ойлармен толы болса да, музыкалық шындықтан 
аулақ кетпейді. Өмірді, оның ішінде халық мәдениетін жаңсы эерт- 
теген суреткер, сол керкем шығармасының езінде музыка зерттеу- 
шілер үшін үлкен пікір айтып кеткен. Қысқасы — Біржанның бул 
сапары үлкен музыкалық сапар болып шықты. Кейін Біржан творчест- 
восының таңырыбына да есерін тигізді. Біржанньің Жанботамен кез- 
десуі біздіңше осы сапардан кейін болған сияқты.

Біржан езінің осындай бір музыкалық сапарында Әпіш деген 
ңызды алып келеді. Әпіш ақылды, Біржанның кім екенін, оның «күн 
ортаң, ай ортаң, жаңсьі ортаң» деген сияңты бүкіл хальіқтың Біржа- 
ны, халыңтың бөріне ортаң адам екенін жақсы біліп, жаңсылап ба- 
ғады. Ағаларының ойынша Біржан «аяғын шырмағансьін» енді үйкү- 
ц іік  болып, ешңайда шыңпайтындай керінеді. Біраң қадірлі енші,
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Әпіштің луқсатымен бурынғысындай ел аралап кетеді, жүрген жері 
айт пен той болып, білген әнін айтып, жаңадан есіткенін үйреніп ре- 
пертуарын байыта береді. Қалай дегенмен де Біржан бурынғыдай 
айлап-жылдап жоқ болып кетпей, аз уақытта аулына орала береді. 
Жасы келе тым алысңа кетпей, көбіне үйде болады. Біржанның ай- 
наласына көптеген әнші жиналады. Қултума, Жарылғапберлі сияқты 
сол дәуірде аттары шьіққан әншілер Біржанның шығармаларын өзі 
бар кезде де айналаға жаюшылар болады.

Жасы улғая келе Біржан ауылдай шыға бермейді. Оның үстіне 
ағалары Ержан, Нуржан: «Енді жасың келді, көп ңаңғырмай үйде 
отыр, сүйегің далада қалып ңояр» деп қорқытып, ңанша айтқанмен 
тумасы болғансын, сауын, сойыс бөліп беріп, ешнәрседен тарықтыр- 
майды. Өйткені Біржанның аты енді бурынғы айтып жүргендей: 
«Сандалтып Орта жүзді әнмен қырған» болмай, үш жүзге тегіс жа- 
йылып кетеді. Аралап барған жерлерінен іздеп келіп жатқан адам- 
дар да аз болмайды. Ержан, Нуржан Біржанға деген көзңарастарын 
өзгертпегенмен солардан (келімді-кетімді кісілерден) уялғаннан 
жаңағы айтылған «мырзалыңқа» барады. Оның себебінің тағы бірі —  
Біржан үйде отырып ңалғансын оның әнін іздеп келіп тыңдаушылар 
тіпті көбейеді.

Ежелден ақкөңіл, жомарт әнші келген адамдардың бәрін де 
сыйлап, мал сойып, ңурметтейді. Соның нәтижесінде ағалары берген 
санаулы «дәулет» күн сайын азая береді. Күндердің күнінде Біржан 
мүлде кедейленеді. Сонда да мойымайды. Бурынғысындай еңсесі 
жоғары, көңілі көтеріңкі болады. Осы кезде Біржан саңал-шашңа 
ңырау түсе бастағанын суреттеп, бірақ әлі де тағдырға мойнын усы- 
на қоймайтынын айта ән шығарады. Әннің аты «Бурыл» болады (бір- 
ңатар кісілер «Бурыл» болса «Бурылтай» да болар деп, «Бурылтай» 
атап кеткен. Біздіңше ол дурыс емес). Жоғарыда баяндалған «Біржан 
сал» атанып кеткен әннің екінші куплетін орындаушылар ол әнге 
зорлап қосып жүр. Шынында ол осы «бурыл» әнімен айтылады екен.

Жасым бар елу бесте жасырмаймын,
Басымнан жаман сөзін асырмаймын.
Ңысқа жіп келмесе де күрмеуіме,
Саған барып туысым бас урмаймын,—

деп азайып келген дәулетті келген адамдарды көңілдегідей аттан- 
дыруға шамасын келтірмесе де, ешнәрсе сурап ағаларына бармайды 
екен. Біраң кедейшілік әбден ңажытады. Кей күндерде келген адам
дарды қурауыз шығарып салатын да уақыттар болады. Міне осы бір 
дәуірде, жоғарыда аты аталған «Біржан салдың» екінші түрі шыға- 
ды. (А. Затаевич жазуындағы).
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Жігітке кедейшілік ол сергелдең,
Болмаса жалғыз атың өлгенмен тең.
Үйіңе ңурбың келіп қур аттанса,
He пайда ол өмірден босқа сүрген,—

деген өлеңмен айтылады. Ән өте кербез, мұңды, Біржанға тән саз- 
ды, салмақты, ңатты ңынжылудан шыңқан. Әсіресе қайырмасы әрі 
зарлы, әрі сулу, жылау емес, налу Абай айтқандай «қартайып, қайғы 
ойлауға» жаңын ңалғанын сезу ноталары бар. Бул ән де біздің орын- 
даушылардың репертуарында осы күнге шейін жоң. Тіпті Біржан 
өндерінің тізіміне кірмей ңалатын да уақыттары бар.

Ел үстінде жүріп ңалған әншіге, үйде шегіп қалу ауыр тиеді. 
Оның үстіне жас та алпысты иектеп қалады. Әпіштен туған Теміртас, 
Қалкен деген улдары, Асыл, Ахық деген қыздары есейеді. Біржан 
балаларының ңызығын қызьіңтап үйде отырғанмен оған әрбір үйіші- 
нің ңимылы көрініп, саналып, бірде ңуантса, бірде ренжітеді. Үлкен 
жүрек, ондай от басы-ошаң ңасының күңкілін көтере алмайды, тол- 
қиды, қобалжиды. Әрбір жанының қозғалысын дыбыс арқылы, ән 
арқылы сыртңа шығаратын адам, бул жағдайды да таңбалап кетеді. 
Дарңан жастық шағын еске алып, қарттыңтың ңайсы бір көңілсіз 
жәйларын көрсете ән шырқайды.

Үшіне орамалдың түйдім сусар,
Көп жылңы көк алалы көлде жусар.
Кешегі ел қыдырған есер шақта,
Ән еді Біржан салған «Жамбас сипар»,—

деп, өткен сонау қызықты, ңызғылықты дәуренді көз алдына келті- 
реді. Біраң еэінің осы кездегі жәйіна оралып, оның қайтып келмес 
дәурен екенін баяндай:

Дегенге біз қартайдық, біз қартайдық,
Белгісі ңартайғанның серттен тайдық.
Қамекей соныменен шықңан мүйіз,
Қасына сулулардың кеп жантайдьіқ,—

деган сияңты езіне езі қалжың айтңандай, кеңілін кетергендөй жай- 
ларға барады. Бірақ:

Бергансін ңудай емір ақбас болдық,
Калін мен балаға да жақбас болдық.
Каргансін кеэі қурғыр шыдай алмай,
Таппайтын адам ебін саппас болды^,—
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деп, қарттыңтың көйбір ңайғылы суреттерін келтіреді. Әринв, квзін- 
де ойына алғанының бәрін де орындап әдөт алған Біржанға, ңолціна 
ңарап отырған келін баланың өлшеулі, біздіңше айтқанда «режимді» 
устауы өншінің жанына жақпайды. Сондықтан ол кей кездерде үйде 
отырудан іші пысып кетіп, ауылдан узап жаяу кетіп ңалып жүреді. 
Қырдың ар жағына барып, әдетінше айқайлап, алты ңырдан асатын 
дауыстың әлі де күші кетпегеніне риза болып, іштегі шерін шығарып 
алады. Біржанның бул әдеті тек балаларына ғана емес, Ержан, Нүр- 
жанға, ауыл-аймақңа жат ңылық болып көрінеді. Әншінің жан дүние- 
сін түсінуге интеллектуалдық өрелері жетпейтін ауылдың «жақсы- 
лары», молдалар муның бәрін дені сау адамның істемейтін ісі деп 
қарайды. Енді Біржанның далаға ңыр асып кеткенде не істейтінін 
аңдиды. Оның бар даусымен ән шырңап жүргенін көргөндөр шын 
мәнісінде Біржан шатасңан екен, жын урған екен деп ойлайды. 
Олардың ойынша сарылып тыңдап отырған айналасында ешкім жоң, 
ен далада өзінен өзі ән салу сораңы болып көрінеді. Кеп узамай 
Біржанның надан ағалары, ауылдың «жақсыларының», молдалардың 
айтуымен Біржанды жынданды деп байлап салады. Әншінің ешбір 
жыннан аулақ екендігін айтқан арызы тыңдалмайды. Осылай, жасы 
алпыстың ортасына келгенде, ардақты әнші, надандыңтың көп қүр- 
банының бірі болып, үлкөн азапқа салынады.

Біржанның шынында цайсы бір кездерде басы қатты ауырып 
кетіп, есінен танып қала жаздайтын минуттары болады екен, Оның 
себебі жын емес, тағы да сол кешегі заманның •йуандық заңы мен 
қазақтың рушылдың ңалдығынан болған трагедия. Айтушылар бір 
кезде Ңарауыл мен Керей арасында араздық болып, ол недәуір уа- 
ңыт созылады. Бул екі ру бір-бірімен қатынаспайды. Ел аралап, кезіп 
ңалған Біржан қазаңтың ондай «шылығын» ескермей араз дөген 
ауылдарға барып ән салып, ңыдырып қайтады. Олар Біржанды бу- 
рынғыдай ңурметтеп ңарсы алады. Жаны таза әншінің ауыл арасын- 
дағы усаң-түйекті елемейтінін біледі. Бірақ Біржан қайтып келгенсін 
ағайын-тумалары оны ортаға алып сабап, басына заңым келтіреді. 
Әңгіменің басында айтылған Азнабайдың поштавайының ңамшысы- 
нан бастап, Біржанның басына тиген таяқГың осындай трагедиялық 
нәтижесі болады. Оған дәлелдің бірі —  Біржанның сол байлаулы 
жатңандағы бір шумаң өлеңі. Онда аурудың ңалдығы анық айты-. 
лады.

Арқаның түгел көрдім кәрі-жасын,
Үмытпас қурбы-қурдас

асылтасын.
Ойланам ауруымның түрі жаман,
Біржанның кім устар деп

домбырасын,—

43



дейді. Бұл шумақты Біржан өзінің Тәңкібай деген ңурдасы көңлін 
сурай барғанда айтады. Тәңкібай барғанда есіл әнші көзіне жас 
алып, көңілі бузылады. Бірақ есі толық дурыс болады. Басқа біреу- 
лерден жазылып алынған Біржанның сол жатқандағы тағы бір ауыз 
өлеңі бар.

Аурудан ақыл кетіп адасам ба,
Жаңсымен бурынғыдай жанасам ба.
Білмейтін бул ауруды «Не ңылар» дейд,
Егерде «алам» десе таласам ба,—

дейді. Осының бәрі де Біржанның байлаулы кезінде аурудан қайтыс 
болғанын бір әңгімесінде Теміртас та айтңан көрінеді.

Біржанды қаншама «жынданды» деп лақап шашса да, оны біле- 
тін, көрген халық сенбейді. Узілместен әншісіне келіп жүреді. Сол 
жатңанның өзінде де Біржанның халық алдында беделі үлкен бола
ды. Ңаумалаған ңарындас, дос-жарандары күндіз-түні айналасынан 
кетпейді. Арңаннан босатып алатын олардың шамасы болмайды. Бі- 
раң Біржанның балаларын ңасына жібермеген тумалары анау келген 
адамдарды тоқтата алмайды. Сол жатқанның өзінде Біржан небір 
асыл сөздер, елді аралауда кездескен қызықты оңиғаларын айтады. 
Арасында күңіреніп ән айтып қояды. Оның дауысы күмістей таза 
қалпында қалады. Аяқ-ңолды байлағанмен, ең болмаса, аузының бос 
болуын пайдаланыП, Біржан өлеңмен, әнмен муңын шағады.

Саясы көп болады ңу қайыңның,
Жігітке керегі не уайымның.
Келгенде алпыс жасқа қонды ңонақ,
Білмеймін не ңыларын қудайымның.

Дүния өтеріңді біліп едім,
Білдірмей серілікпен жүріп едім.
Бул күнде арық қойдан бағам төмен,
Үш жүздің ортасында Біржан едім.

Ел кездім Кертебелмен шарықтатып,
Жақсыға сез сейледім шалықтатьіп.
Үш жүздің ортасында Біржан едім,
Қойдың ғой енді міне арыңтатьіп,—

деп, басына түскен ауыр жайды суреттейді. Бурынғьі жақсы күнде- 
рін есіне алады. Тек Арғын, Найман емес, бүкіл ңазақ даласына, 
үш жүэге атының шықңанын айтады. Қасына жолатпай қойған, жа- 
нындай жаңсы көретін балаларына ңарап:
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Теміртас, Асыл, Ахың қалдың зарлап,
Ежелден қалмаң па екөн солай сарнап.
Көз көрген қурбыларға дуғай сәлем,
Дуғасын оңи берсін біздерге арнап.

Ақ үйдің ай көрінер маңдайынан,
Шешеннің сөз шығады таңдайынан.
Теміртас, Асыл, Ахық қарғаларым,
Иіскетіп кетіңдерші маңдайыңнан.

Теміртас, Асыл, Ахық ңараңтарым,
Үкідей мен сендерді балаңтадым.
Бірге өскен қурбы-ңурдас, замандастар,
Есіктен келе ме деп алақтадым.

Салғаным ағаш үйге ызботты пеш,
Жаратқан мен бендеңнің күнәсін кеш.
Денеме кендір арңан жаман батты,
Ңайдасын Асыл, Ахың ңолымды шеш.

Теміртас, Асыл, Ахық балдан тәтті,
Қинауға салады екен адам затты.
Үкідей желпіндірген ңарақтарым,
Шешшеңші, білегіме арқан батты,—

деп, ңасына келе алмайтындарын білсе де, арңан батқасын балала- 
рына шеш деп жалынады. Біраң балалары Біржаннан қорқып, әкесі- 
нің маңына бара алмайды. Біржан бүкіл Атығай, Қарауыл ішіндегі 
достарын есіне түсіріп, ажалдың жаңындағанын сезгендей, тағы 
өлеңдетеді:

Атығай, Ңарауылым— ңоныстасым,
Ішінде бар еді ғой көп муңдасым. 
Ңуданың ңудретіне уақыт жетті,
Барады алыс жолға ғазиз басым.

Ңара су есік алды ылайланды,
Бай қылмақ, жарлы ңылмақ ңудайдан-ды. 
Камзолдай ңысңа пішкен дөңгелентіп, 
Дүние өтерінде шырайналды.

Жылама сен де анасы енді бекер 
Біржанға уаңыт келді алыс кетер.
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Артымда жастай ңалған қүлындарым,
Тірліктө өлі-ак бір күн өсіп жетер,—

дайді. Әсіросе Теміртасқа ңарап, соңғы демінің жақындап калган 
кезі болса да, домбырасын тартатын ңолы байлаулы, көзімен ғана 
жеп:

Біржан деп атым шықты алты алашқа,
Қүдайым берсін емір Теміртасқа.
Жасымыз алпыс бірге келгенінде,
Ңүдайым берді науңас ғазиз басңа.

Алдымда шам-шырағым, Теміртасым,
Тілегім сенің үзаң болсын жасың.
Хош болыңдар бауырым, балапаным,
Байқаймын ажал шіркін қүтқармасын,—

деп өзі кеткелі жатса да балаларының тілегін тілеп, солардың адам 
болуын ойлап, оның ішінде Теміртасты бөліп «йтады. Солай өлең- 
вннөн маржан тізген сал Біржан үш жылдай байлаулы жатады. Ар
кан кескен жердің жарасы үлғайып, асқынып (гангрена болып) ақы- 
ры жасы 64 ке келгенде 1894 жылы кайтыс болады. Аспандағы 
ақңуға үнін қосңан, Орта жүзді «әнмен ңырған» асыл мәңгі кезін 
жүмады.

Біржанның өлеріндегі жоғарыда келтірілген өлеңдермен айты- 
латын әні кейін «Асыл-Ахың» атанып кетеді. Ал Теміртасқа қарап 
айтқан өні халық арасында «Теміртас» деген атпен айтылады. Бү- 
лардан басңа: «Ғашык жар», «Керкекіл», «Ак серкеш», «Меті-Дәу- 
лен», «Алтын балдақ», «Тел коңыр» деген әндері де нотаға түскен.

Арғынмын ердегі Алтай Қуандықты,
Әркімге керсетіпті жуандықты. 
Аккошкар-Сайдалының заманында,
Бір келден кырык мың жылкы суарыпты.—

деп келетін өн «Аңңошқар» атанып кетеді. Сезіне Караганда, бүл 
ен руын, елінің байлығын айтып мақтанып, Сарамен айтыста шыккан 
болуы да мүмкін. Әйтпесе Біржанның баска ендерінде байлықты 
мадаңтаған елеңдер кеэдесе бермейді.

Қарағым айналайын, ей Бірленім,
Қыпша бел, конжар мойын бүрылганың.
Тілің бал, тісің меруерт, кеэің неркес,
Қасыңнан айналайын киылғаным,—
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Деп өлёңмён айтылаТын ән ел арасында Біржанның «БірЛёН КЬізы» 
болып кеткен. Бұл әнді біреулер Естайдың өні деп те айтады. Сөзі 
жағынан Естайдың сыпаттауының ушқыны бар, бірақ- музыкасы Бір- 
жанға келеді.

Шекеңе селдіретіп айдар тағып,
«Көк-көкІ» деп бос жургенше секең қағып.
Қосайын өле-өлгенше мен әніме,
Қалқадан хабар әкел үшып барып,—•

дейтін «Көкек» әні де халың аузында Біржан творчествосына жата- 
ды. Біздің булай тап басып айтпай, болжалдай беретініміз әлікүнгі 
Біржан әндерінің толық, тексерілген зерттеу елегінен өткен толық 
тізбесі жоқ. Соңғы жылдарда көрінген әнді «иесіз» жүрмесін деп 
неше «әменгер автор» тауып беру жолында жүр. Оның ғылым жо- 
лымен ңараудан алыс екені көпшілікке мәлім болу керек. Екіншіден 
жеке адамға табынудың кезінде кейбір он тоғызыншы ғасырдың ха- 
лық композиторларын зерттеудің өзін «кейінге қараған» деп кінә- 
лап, соны пайдаланғысы келген біреулер тіпті қазаң халңының ән- 
дерінің бәрі де авторсыз болды деген әңгімелерден де қур болған 
жоқ. Осы екі көзқарас та музыка тану ғылымын игі жолға сілтемей- 
тін долбарлар.

Біржан тек әнші емес, аңын екені мәлім. Ол талай адамдармен 
айтысңан. Бір жерде Біржан Шөжемен кездесіп қалады. Асңаң Шө- 
же ол арада Біржанның жас екенін көріп:

Ей Біржан, мдған берші біраз бу дат,
Аятта жоң нәрсенің бәрі де жат.
Сасың күзен сияңты шықылдама,
Сенен бурын туыппын тіліңді тарт,—

деп жасының үлкендігін алдына сала береді. Сонда Біржан:

Жақының алыс болар көрмеген соң,
Тойдың сәні келмейді күлмеген соң.
Аталы сөзге арсыз таласады,
Шөжеке, шырқап едім білмеген соң,—

деп өзінің де Шөжемен айтысқысы келіп турмағанын білдіреді. 
Ежелден сыпайы әнші Шөженің «сасың күзенге» теңегеніне де жа- 
уап ңайтара қоймайды.

Біржан бір жаңтан сайрандап, қасында көп адам бар, келе жат- 
са, Қараңайың деген өзенде үш бойжеткен ңыз шомылып жатыр
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екен. Су тайыз бояса керек, еркектерді көргенсін олар жүгіріп 
шыға алмай суда отыра береді. Келе жатңандар Біржанды қолтық- 
ңа түртіп, ана қыздарға бір нәрсе айтуын сүрайды. Сонда Біржан ат 
үстіндө түрып:

Бауыры Көкшетаудың Қарақайың,
Ңар кеткенсін болады малға жәйің.
Ішіңде адал да бар, арам да бар,
Ей ңыздар, былғамаңдар судың лайын,—

дейді. Сонда ішіндегі Нүрғайша дегені басын көтеріп, судан шы- 
ғыңңырап, әсем мүсінін Біржанның алдына көлденең тартып, екі 
алмасын қолымен басып түрып, бүрымын басына орай салып:

Үшады аңқу көлден сабаланып,
Біз ңалдың сіздің сөзге назаланып.
Келед деп игі жақсы аулымызға,
Шомылып жатыр едік тазаланып,—

дейді. Екеуі тағы бір-екі ауыз өлеңмен қағысады. Біржан Нүрғайша- 
ның аяң алысын байқағансын, «тіліңе тас түскір» ңыэ екенсін деп, 
аяғын қалжыңға шаптырып, ңоштасып кете береді. Біржанның Орыи- 
баймен, Бабаңпен айтысңан өлеңдері де бар. Сарамен айтысы айдай 
әлемге белгілі десе болады.

Айтыспен қатар Біржанның неше түрлі күлкілі, мысқыл сөэдері 
де бар. Ол Қарауыл ішінде бір үйге жазға салым кіріп келеді. Ша- 
руаның ңысьілшаң кезі болса керек. Үй ішінде жалғыз қьіз болады. 
Ол көзеден Біржанға сүт ңатпаған ңара көже ңүйып береді. Менсі- 
ніңкіремей отырған қонағына қарап, қыз:

Жүрсің бе аман-есен, ей Біржан сал,
Қыс аяғы үзарып кетпеген қар.
Шаруаның ішкені бәрі кеже,
Сал болсаң да көжеге ерніңді мал,—

дейді. Жоң жерде мына қыэдың суырылып қоя бергенін көрген 
Біржан:

Аралап таныс болдым өрбір елмен, 
Кеп кердім сияфатты жүрген жерден. 
Шаруаның ішкені кеже болса, 
Замандас, басып-басып екел бермен,—
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деп көжені қағып салады. Бул Біржанның ңыз қолынан көже ішкен 
елеңі болып атанып кетеді.

Бір жылы Шорманның Мүсасы, Сағынай, Мәт-Дәулен, Нурбек 
Омбыға барады. Сол бір туста Біржан да Омбыда болып қалса ке- 
рек. Отырғандар Мусаның үстіне кіріп келген Біржанды «Мына аңын 
БГржан келді» деп, орын береді. Сонда Муса турып: «Бул ән де 
сала ма ёкен» дейді. Біржан домбырасын алып:

Мусаеке, біздің әнге кенелерсің,
Даусымды есіткенде булбул дерсін.
Көтеріп көкке қарай мен шырқасам,
Бул үйдің сындырармын терезесін,—

дейді. Муса ешнәрсе айта алмай, Біржанның әнінің шынында да ас- 
ңаң екенін көріп, аузын жабады.

Біржан Байпаң деген сараң байға барып, о+ның бермесін білө 
тура, керек болып түрмаса да, аңша сурайды. Байды келеке еткісі 
келеді.

Ей Байпақ/ өлең айта келдім саған,
Ңалтаңда бір сом болса берші маған.
Біржанды өліпті деп есіткенде,
Сабаң мен азаң болсын саг.ған маған,-—

дейді. Байпаң әнді, өлеңді ңайтсын, бір теңгені де қимайды. Біржан 
оның осындай қаніпезерлігін халық алдында тағы бір көрсетеді.

Өткен ғасырдың орта кезінде Омбының орыс мектебінің біріне 
Көкшетау уезінен оқитын бай балаларына орын береді. Біраң байлар 
балаларын жібермейді, ңорқады. Біраң орынды бос ңалдырмай, 
қорғансыз кедей балаларынан таңдап жібереді. Олардың бірңата- 
ры қайтып келіп, біреулері оңып бітіріп, ауылда тілмаш болып, ша- 
руалары түзеліп, байып тіпті бурынғы ңатарларына сәлемдеспейтін 
ңалге де жетеді. Соның бірі Ңұдайбергеннің Балңожасы болады. Бір 
күні тілмаш Балңожаның үйіне Біржан көліп, ңонақ болып, ән сала
ды. Балқожа Біржанның шаруасының кем екенін біліп, оны кеміткі- 
сі келіп, өлеңінің аңысы деп үш сом ақша усынады. Біржан ақшасын 
өзіне лаңтырып жіберіп:

Балқожа, сенің әкең Қудайберген,
Әр ңашан жаман болмас жақсыға ерген.
Кешегі жаңа закон шыңқан кезде,
Оязнай келіп елден бала терген.
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Бит басып, іріп-шіріп жатңаныңда,
Азнабай өз қолымен сені берген.
Көтерем, аусыл болған өгіздерше,
Жаңа шығып келесің биік өрден.
«Көн тартылса ңалпына барад» деген,
Әкеңді мен урайын аштан өлген,—

дейді. Асығыс киімін киіп, шығуға айналған әншіні Балқожа тоқта- 
тып, кешірім сурап, қайтадан қонақ етеді, қазан көтереді. Балқожа 
Біржанның мінезін біледі, ол осы бір оңиғаны елге жаяды, абройым- 
ды айрандай төгеді деп корқады.

Біржан жоғарыда, өлеңінде өзі айтқандай, үш жүзді тегіске жа- 
қын аралайды. Ол Орынборда да болады.

Жігітке жарамайды ызақорлық,
Дауысқа келмей турса етпе эорлық.
Бозбала, біле-білсең осы әнге сал,
Аңызы жаңа шыңқан орынборлық,—

деп, сол жаңта жүргенде шығарған бір әнін айтады. Оның нотасы 
біздің қолымызға өлі түсе ңойған жоқ, бірақ ол күн де алыс бол- 
мас дейміз.

Біржанның өмірі жөйлі қосымша деректер берген, көптеген жаңа 
өлеңдерін жинастырып, баспаға дайындап жүрген, Теміртаспен тікв- 
лей әңгімелескен адам Байболов Есім. Ол 1928 жылы жаз айында 
Бурабай қаласынан шығып, Торайғыр тауының бөктерінде отыратын 
Ңожамңул, Шағрай, Жанбота, Тоқсанбай ауылдарының ңыстауын ба
сып, Аңкөл деген жерді жайлап отырған Қожағул аулына барады. 
Ол Біржанның баласы Теміртасты іздеп барады. Есім Теміртасты 
1916 жылғы июнь жарлығы бойынша ңара жумысңа барып қайтцан- 
нан кейін, 1918 жылы Бурабай қаласының қасындағы консере заво- 
дында жумыс істеп жүргенінде көреді.

Үйге кіргенсін Теміртас Есімді таниды (жамағайын). Қара мур- 
тын бір сипап қойып:

—  Үйезден будан бурын да талай адам келіп, әкем туралы де
ректер алып кетіп еді, білгенімді сіэдерге де айтыл керейін,—  дейді. 
Сол арада Теміртас осы еңгіменің бас жағында тоқталған сонау Бер- 
тістен бастап, Біржанның аталарын, бурыкғы қоныстарын айтып бере- 
ді. Ңожағулдьің деулөтінің арқасында жас кеэінде кемдік кермей ес- 
кенмен Біржанның бері келе кедей болғанын айтады. Жаяу 
Мусаны Шорман туңымдары «Мырза кедей», «Сылңым жаяу» деп 
кеміткені сияқты Біржанды да «Сал кедей» деп атандырғаньін да 
Теміртас сол арада айтады. «Өкеміз өлген жылы біздің үйде екі 
сиыр, бір биа, бір ат, он шақты ңой болып еді», дейді. «Біржаннан
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қалған төрт баладан тірісі мен ғана, мына бір Мұхамбетқали деген 
жалғыз балам бар» деп ңасындағы алты-жеті -жасар баланың басын 
сыйпап қойды дейді. Теміртас әкесін көріп қалғанын, оның аузынан 
небір ңызыңты әңгімелер есіткенін, көп жәйларды шешесінен есіт- 
кенін айтады. «Әкем алпыс үштен алпыс төртке Караганда өлді, он- 
да сегіз-тоғыз жасар бала едім, 1916 жылы ңара жұмысқа кеткенде 
жиырма жетіде едім, ңазір отыздың тоғызындамын» дейді Темір- 
тас (бұл 1928 жылы болған әңгіме). Сонда Теміртас 1889 жылы туған 
болады. Теміртас сол арада Біржанның қартайып өлмегенін, аурудан 
ңайтыс болғанын өз аузымен айтады. «Енді ондай әнші қайда?» —деп 
арасында налып та қояды.

Теміртастың айтуынша Біржан 1894 жылдың көктемінде, жазға- 
салым ңайтыс болған. Қойылған жері Степняктан екі -шақырым. Ерте- 
ректе басына тас шаптырып ңойған екен, ңазір ол сынып, тозып, жоқ 
болыпты. «Мүмкін, өлеңдерін жинаған үкімет, басына бірдеме ңой- 
дырар» деп, Теміртас өзінің дәмесін айтып, сөзін бітірсе керек. Те- 
міртас әңгіменің аяғында әкесінің Сарамен айтысқаны жөнінде үй 
ішінде әңгіме ңозғалғанда: «Мына біреуді сол заманнан саңтап жү- 
ретін едім» деп, ңағазы сарғайып кеткен, әр жері жыртылған, бірақ 
жалпы бет саны түгел, 1898 жылы Қазанда басылып шыққан «Бір- 
жан— Сараның айтысын» көрсетіпті. Теміртастың жүбайы— Сатай қызы 
Гүлжәмила да әңгіме арасында Теміртастың кейбір есінен шығып кет
кен жерлерін ңосып, атасының өмірі жәйлі көп нәрсе білетінін көр- 
сеткен.

1962 жылы Алматының Ңүрманғазы атындағы мемлекеттік кон- 
серваториясының доценті Хабидолла Тастановпен аспирантка Алтын 
Кетегенова Көкшетау облысына барып, Біржанның жүрген жерінде 
болып, оның баласы Қалкеннің әйелімен сөйлескен. Ңалкен отызын- 
шы жылдардың басында ңайтыс болып, оның әйелі басңа біреуге 
тұрмысқа шықңан екен. Атасы туралы ол да бірңатар мәліметтер 
берген көрінеді. Біржанның баласы Теміртастың суретін Қазаң ССР 
Ғылым Академиясының ңызметкері тауып алып келіп берді. Онда 
жоғарыдэ аты аталған Теміртастың Мүхамбетқалиының да суреті бар. 
Біржанның аталары, олардан тарау шежіресін (генеалогиясын) Есім 
Байболов жасаған.

Біржанның әндерін бізге жеткізіп бергендер: Қали Байжанов, 
Ғаббас Айтпаев, Әміре Қашаубаев, Қосымжан Бабақов, Қуан Лекеров, 
Жүсіппек Елебеков, Манарбек Ержанов, Мәжит Шалқаров, Естай 
Беркімбаев, Рамазан Елебаев және басқалар.

Біржан әндерінің ңұндылығы, оның идеялың-көркемдік мазмүны 
тереңдігі, форма жағынаң мүсінділігі біздің заманның музыка KVPbI_ 
лысындағы оның алып отырған орнынан да белгілі. 1941 жылы Ал- 
матыда болған композитор Зиновий Компанеец өзінің «Қазақ рап-
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содияеы» атты халық оркестріне арнап жазған шығармасында Бір- 
жанның «Жамбас сыйпар» өнін негізгі арңау тақырып етіп алды. 
Е. Брусиловский өзінің операларында Біржан өндерін кеңінен пайда- 
ланды. Басқа композиторлар да өздерінің ірілі-уаңты шығармала- 
рында Біржанның әндерін негізге алды. Біржан әндері а капеллалық 
(сүйемелсіз жүреді деген мәнде) хорларда, оркестрлік номерлерде 
де көп енді.

Ауыз толтырып айтарлыңтай, Біржанға өлмес ескерткіш жаса- 
ған — қазақтың талантты композиторы Муқан Төлебаев болды. Ол 
өзінің «Біржан— Сара» операсында әншінің шығармаларын толығынан 
пайдаланды. Либреттосын жазған жазушы, ақын, әрі ғалым Қажым 
Жүмалиев Біржанның өмірінің сахнаға ңолайлы, ңызықты жақтарыи 
алып, оның ңоғамдың мотивтерін тереңдетіп, тек Бірлсан емес, жал- 
пы алып ңарағанда кешегі заманның өнер қайраткерлерінің берінің 
басында болған трагедияны шебер сахналың жәйлар арңылы, әдемі 
тіл, жатық, түсінікті өлеңмен жаңсы берді. Ал М. Төлебаевтің твор- 
честволық лабораториясынан өткен Біржанның асыл әндері ңайта 
туғандай, гүлденіп, түрленіп бурынғыдан да әсерленіп, «семіріп», 
мазмүны бүрынғыдан да тереңдей түсті. Сахналық киім киіп, белгілі 
образға түсіп, ансамбль, хор, оркестрдің бай мүмкіншіліктері арқы- 
лы өзінің шын шыңына шығып, халың алдына жаңа заман лебізімен 
суарылып келді. Арманда кеткен әншінің атынан мәдени мүраның 
шынайы иелері совет тыңдаушыларының алдына иіліп сәлем беріп, 
жаңа есікке, жаңа үйге, жаңа елге келіп, енді авторы да, өздері де 
мәңгі өлмейтініне риза болғандықтарын білдіргендей болды. Опера- 
ның музыкасы басылып иіықты. Осы кезде Ташкентте, Қазаида 
«Біржан— Сара» ңойылмаң болып, дайындалып жатыр. Біржанның ас- 
қаң әндері мен Муңанның асқан таланты қосылып, советтік ңазақ 
халңын көтеретін үлкен туынды жарыққа шықты. Бүл Біржанға да, 
Муқанға да ескертк'ш болуға жарайтын шығарма.

Соңғы кездерде «Біржанның өмірі мен творчестяолық жолы» де
ген тақырыпта зерттеулер жазылып жатыр. Бул сияқты шағын ма- 
ңалалармен салыстырғанда, онда еншінің барлың жағы толың қам- 
тылады. Біржан туралы жан-жақты зерттеу арңылы ардагер еншінің 
өлі де біэгө белгісіэ кептеген көлеңке болып келген жақтары 
ашылады.

Біржан — ңаэақтың халықтық музыка медениетінің алыбы. Оның 
өмірін, творчествосын терең зерттеу, үлкен, терең, жан-жацты еңбек 
жарыңқа шығару біздің бүгін таңдағы ардақты борышымыздың бірі. 
Өмірін демократиялың енер жолына сарп еткен, ектемдікпен, жү- 
генсіэдікпен, кертартпалықпен ені, елеңі арңылы күресін соңғы де- 
мі біткенге дейін жүргіэіп келген енер ңайраткері, аэамат Біржанның 
аты қаэақ муэыкасының тарихында алтынмен жазьшады.
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АҢАН СЕРІ

ткен ғасырдың жетпісінші жыл- 
дарының аяң кезі. Жиырмадан 
аса жігіт, бәрінің астында та- 
ңасырып, ңамшыдай қатңан жа. 

pay аттар, тобын жазбай суыт жүріп келеді. Біресе аяңдап, біресе 
желіп, бір мезгіл аттың басын жіберіп, жарысып алады. Бірақ ұзаң 
шаппайды. Өйткені булардың алдында әлі аттың күшін сынайтын уа- 
қыт бар. Барлың ңасиетін сонда көрерміз дегендей, өзір тек ащы 
терін алып, аттарды еріктіріп, тың үстап келеді.

Бүл топ осылай бір жылғаға келіп, аттарын ңаңтарып ңойып отыр- 
ды. Ңырға жаяу шығып, баспалап ңарап тұрған жігіт ңайта жүгіріп, 
аттаныңдар дегендей белгі берді. Өзі де келіп, тез атына қонды. 
Салтатты жолаушы жол іздей ме, төтелеп, маңдайы Сырымбеттің 
тауында, суыт келе жатңан бір-екі атты адамдар бүларға жаңындап 
ңалды. Жаңындағанда бұлардың біреуі еркек, екіншісі әйел болып 
шықты. Әлгі жігіттер тобы іэдегені алдынан шыңқандай қуанып, жо- 
лаушылар өкпетустарына таяна бергенде, топырлай шауып, олардың 
алдын бөгеді. Ә  дегенше бір жігіт барып қыздың мінген атының 
шылбырын ңолына орап алды да, тарта жөнелді. Қасындағы еркек- 
тің анау-мынау әңгімесіне ешкім ңүлақ та салмады. Есілге қарай бет 
алып, қыз орталарында, жігіттер дабырласып келеді.

Дауыс естімдей жер жүргенсін басқа жігіттер оңшауыраң шыңты 
да, ңыздың қасына басында ңамшат бөркі бар, бүтында барңыт шал- 
бар, үстінде бешбет, сыртынан киген шүға желбегей, ортадан жо- 
ғарырақ бойы бар, ңызылшырайлы, маңдайы кең, ңыр мұрынды, ши- 
ратылған әсем мүртты, көзі өткір, кішіректеу, ұзын кірпікті, сұлу 
денелі жігіт астындағы қара атының басын тежеп, жақын келді. Жі- 
гіт көңілді, ойындағы мүратына жеткендей, ңызға ңараған сайын
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күлкісі келе береді. Бірақ қыз онша жайдары емес. Әйелдің жолы 
тар болғанға ма, жоң басңа себебі бар ма, жігіттің айтңан қалжы- 
ңына жүре жауап беріп, бір нәрсеге риза болмағандай кейіп біл- 
діреді.

«Жаңағы тарсыл-түрсыл, у-шуда қорңып кетіп, әлі өзіне өзі ке
ле алмай тұрған шығар» деген оймен жігіт қыздың бүл мінез не аса 
мән бермеді. Вұлар осылай әңгіме арнасын белгілі бағытқа түсіре 
алмай келе жатқанда, топ ауылға келіп қалғанын да сезбеді. Ойлэ- 
ғандары орнына келіп, көңілдері тынған жігіттер мәз-майрам болып, 
гуілдесіп, бірінің сөзін бірі іліп алып, ңызды қалай тартып алып кет- 
кенін айтып мақтанумен болды. Шәй, қымыз ішіп, демалып, кеу-кеу- 
лесіп отырғанда булардың баяғы өкша ізі жақтан бір топ аттының 
ңүйғытып келе жатқаны көрінді. Жалма-жан бүлар да аттарына мініп, 
ңуғыншыны тосып алуға дайындалды. Жхіттер тобын жазбай келе 
жатқандарды кес-кестеп алдынан шаба бергенде, үйлердің тасасымен 
қыз бен жігіт бір атқа міңгесіп қаша жөнелді. Екі жақ біраз кідірі- 
сіп, б'р-біріне қару сілтеп, шаң-шүң болып жатқанда қыз бен жігіт 
үзап та кетті. Ауыл жігіттерінің арасында қыздың жоқ екенін білген 
ңуғыншылар, бүларды тастай бере, алыстан кэрінген шаңды бетке 
алып, қуып берді. Ңыз бен жігіт Есілд ң б’р өткел бермейтін Сарыми 
деген түбегінің түсына келгенде, қуғыншылар да, бүларды ңорғамақ 
болған жігіттердің аттарының аяғы жеткендері де тақалып қалды. 
Енді не де болса бір шешімге келмесе бүлардың екеуі де қолғә 
түседі. Сондықтан бүлар соңғы рет біріне б!рі қарап, қия алмай түр- 
ды да, ңуғыншы таянып қалған кезде: «Сен елд'ң ардагерісің, мен 
болсам, көп ңыздың бірімін. Қуғыншылар жетсе сені аямайды, сен 
аман болуың керек. Дәм жазса тағы көрерміз, жау қолында гал
сам мен қалайын, азар болса кинар, сен мына судам жүзіп өт, екі 
адамды ат көтере алмайды» дейді ңыз. Ж гіт Есілден жүзіп етіп, 
қүтылып кетеді. Қыз ңуғыншылардың ңолында қалады.

Ңыз —  бөлгілі сүлу Аңтоқты да, жігіт — арқаның ардагер ақын, 
өншісі Ақан сері еді. Ауыл өдетінің көптеген статьяларын аяққа ба- 
сьтп, сүйгенін аламын деп, Еркімбай деген жездесінің аулынам қай- 
тып келе жатқан Аңтоқтының жолын тосып, тартып алып, бірақ қа- 
ра күшке төтеп бере алмай, сүйгенінен тірі айрылған Ақан сері:

Ақтоқты, ңалғаның ба шыныңменен,
Бал бердің талай жердв т.л ңме<нен.
Басыңды Сарымида кесіп алып,
Өлгөнше даулассамшы ңүныңменен,—

деп басңаға бүйыртңанша влтіріп-ақ кетпеген екенмін деп вкінөді. 
Аңтоңты атышулы Сүтемгеннің баласы Шамүңанның атастырып қой-
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ған ңалыңдығы болатын. Әрине, Шамүқаннан қалыңдық тартып алуға 
Ақанның да, оның жақтауиіы жігіттерінің де шамалары келмейді. 
Соған көзі жеткенсін бе, жоқ шынында да басқаға бұйыртқысы кел- 
мегеннен бе, Аңанның Аңтоқтының «басын кесіп алмадым» деп өкінуі 
анық болса керек. Біреулердің айтуынша Ақан Аңтоқтыға пышақ 
салған, біраң жанды жеріне жетпей қыз аман ңалған, жаралы күйінде 
оны Сарымида жатқан жерінен тауып алған дейді. (Біз бұрынғы кі- 
табымыз да сол вариантын жазғанбыз. А. Ж ) Аңтоқтыны, әрине, 61- 
раз зәбірлеп, ақыры, «өз қолын өзі кесе алмай», әкесі Боңтабай «ақ- 
батамен». атастырған жеріне ұзатады. Аңтоқты үш-төрт баланың ана- 
сы болып барып, жетпістен аса қайтыс болады. Тоқсанға келгенде 
Құралай сулуды айтып, сақалын көзінің жасы жуған Келден сияқты, 
Ақанның есінен Адтоңты өмірбойы шыңпайды. Ақтоңты әңгімесі 
Аңан тарихында үлкен орын алады. Тек Ақтоқтының арманы емес, 
кадірлі әнші Аңанның өмірі «қарлы-боранды», «жауын-шашынды» 
болып өтеді.

Акан сері 1843 жылдар шамасында (бұған шейінгі деректе де 
1834 жылы туған деген әңгіме болатын) осы күнгі Көкшетау облысы, 
Айыртау ауданы, Қоскөл деген жерде туған. Қоскөлдің қасындағы 
Қэратал осы кезге шейін «Ақан туған» атанады. Әкесі Қорамса — 
Арғын ішінде Ңарауыл. Ңорамсадан: Айша, Ақан, Мұхамбет, Рама
зан, Айберген туады, Ақанның шын аты Ақжігіт, кейін Ақан атанып 
кеткен. Ңорамсаның басқа балаларының айта қалғандай елтең-селтеңі 
болмай, бұрынғы ата дәстүрін ңуып, көптің бірі болып жүре береді. 
Ал Ақан кішкентайынан өзінің зиректігімен, әрнәрсеге әуестігімен 
көзге түседі. Ауыл молдасы Күнтеу дегеннен жас кезінен бастап 
оқиды. Аздап болса да хат таниды, көзі ашылады. Бі-раң молданың 
оңытуында көп кездесетін әптиек, қүран, суфалдияр, бақырған Адан- 
ның жүйрік хиялына бір түрлі түсау салғандай болып көрінеді. Жас 
та болса ол шын мәнісіндегі оқуды арман етеді. Жасы он үшке кел
генде Ақан Күнтеу молданың шыбығынан ңұтылып, Ңызылжарға 
тартып кетеді. Онда Уәлиахұн дегеннің медресесінде екі-үш жыл оқи- 
ды. Қалада жүргенсін аздап болса да орысша біле бастайды. Аң- 
қараны таныған сайын медресенің үнемі дінге сенетін оқуы бола- 
шақсыз болып кэрінеді. Ңалайда екі-үш жыл да болса Ақанның қа- 
лада болуы, оның дүние тануына әсерін, сөзсіз, тигізеді. Орыс мә- 
дениетімен тайыз түрде болса да танысуы, Аңанның тек өміріне емес, 
творчестволың жолына да белгілі әсерін тигізеді.

Аңан Ңызылжардан еліне ңайтады. Ңорамсаның азды-көпті дәу- 
летінің арқасында ол аса кемдік көрмейді. Балаларының ішіндегі жа- 
сынан көзге ерте түскені болганнан ба, жоқ, басца себептен бе, 
Ңорамса Ақанның айтңанын қайырмайды. Ақан сол кездің өзінде 
«шаруаға кем», басңа «дүние ңызығын ңуу» жолына түседі. Он ал-
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ты-он жеті жасынан әнге, өлеңге, домбыраға әуес болады. Шілде- 
қана, алтыбақан, ойын-той болса Аңан сонда жүреді. Аңанның әдемі 
бойы, келбеті, жаңсы даусы, оны өте ерте халыққа танытады. Оның 
үстіне көп адамдардың күйттейтін, дала өмірінің қызығы: жүйр:к, қы- 
ранңүс, алғыр тазы Аңанньщ да арманы болады. Ол Көбей еліндегі 
Шөкетай деген кісіден Құлагерді бір ат, бір сиыр, жиырма бес сом 
аңшаға сатып алады. Аңанның жас та болса талабына риза болған, 
оның жәй, көптің бірі емес екенін сезген Әлібек деген өзінің жаны- 
на балаған бүркіті Қараторғайды сыйлайды. Сайрат төреден күшік 
күнінде Базарала атты тазының күшігін сатып алады. Тағы біреуден 
Көкжендет деген ңаршығаны ңалап алады. Енді Аңан тек әнші, ақын 
емес, даланың жігіт басына керекті барлық ңызығын жинайды. Өзі 
аңын, өзі әнші, өзі аңшы, сүлу жігіт, халық арасында атағы тез жа- 
йылады. «Ел мақтаған жігітті -қыз жақтаған» дегендей, Ақанның айна- 
ласында қыз-бозбала топтала береді. Көкшенің көркем табиғатында 
туған не бгр әсем әндерді бабына келтіріп орындауға өнері жеткен 
Ақан енді ңайда барса да ңадірі а рта түседі.

Баласының осындай даңқына сай деп әкесі Қорамса Ақаиға се- 
гіз үлдың ортасында жалғыз өскен Бекбастың қызы Фатимаға қуда 
түседі. Біраң Фатима ауырып, әкесінің оңжағында, Аңанның босаға- 
сын аттап үлгермей, ңайтыс болады. Ақан бурынғысынша ел аралап, 
өн салып, өлең шығарып, қүс салып ит жүгіртіп жүре береді. Жет- 
пісінші жылдардың ортасында Кіші жүзді аралап, өзінің өнерін көр- 
сетеді. Міне сол сапарда^ қайтқанда, әңгіменің басында баяндалған 
Аңтоңтыға ғашың болып, біраң қосыла алмайды. Жастықтың күигі, 
албырттьщ кез, бурын-соңды өмірдің ащы таяғы етіне тимеген Аңан, 
мойи қоймай,' еңсесін жоғары устайды. Белгілі творчестволық план 
бойынша ән шығарамын демесе де, мундай жан қылын қозғаған оқи- 
ға Аңанды ңобалжытпай қоймайды, қозғайды, толғантадьі. Жанбай 
сенген ғашықтығын өлеңдетіп, жанға жәйлі келетін «Желдірме» сти- 
лінде, өзімен өзі сөйлескендей, дауысқа аса күш келтірмей, айнала- 
сындағылар есітетіндей етіп ңана, қоңырлатып:

Ғашыңтық бір ыстың күн, желі тынык.
Басына түскен жанның квңлі сынық.
Торығып сағым қуған шіркін кеңіл,
Ңара су енді хасрет жатқан тунып.
Беһуда ңур жүрістен түк енбейді,
Егердө іздемесең жөнін біліп.
Аспанда ушып жүрген туйғын жемін,
Құладін жей алмайды кектен іліп.
Өркімнің дерөже орны басңа-басқа,
Ер жүрмес ңырыны жоқ есек мініп
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Жарлы, бай, жаман, жақсы дегізбейді,
Уа шіркін, желіктірсе жігітшілік! —

деп, домбыраға ңосып әндетеді. Басында біраз мұң ноталары болса 
да, өлеңнің аяң жағында жігіттіктің ңызуын айтып, өзін жубатады. 
Ақанның «Желдірмесі» көпшілік білетін Исаның «Желдірмесіне» уқ- 
самайды. Мунда өлеңнің әрбір буынына бір-бір дыбыстан келеді де, 
сөзді көп айтуға жағдай туады. Қысқа ғана созымды кіріспесі және 
аяғында, тыңдаушылардан ңол соғып, қошемет көрсетуді күткендей 
ақырғы ноталарды әдейі созып барып әк бітеді. Әрине, басқа халың 
композиторлары сияңты Аңан шығармаларының да бәрінің бірдей 
жарыңқа шыққан мезгілі, айы, күні жоқ. Көбіне біздің сүйенетіні- 
міз — ауызша деректер. Біраң «Желдірменің» музыкалық құрылы- 
сына, көлемдік жағына, мелодиялық ңубылысына царағанда, Ақанның 
талаптанып, жаңа-жаңа творчестволық қадамын апыл-тапыл баса бас- 
таған кезінде шықңанға усайды. «Желдірме» —  ңайғының көлеңкесі 
емес, бір бастан өткен жәйларды баяндаған толғау сияңты музыка.

«Бекбастың ңызын мен аламын» деп көкірегін көтерген Муса тө- 
ремен таласып, айттырған қалыңдығы әкесінің үйінде қайтыс болған 
сон, Ақан біраз уақыт ешкімге сөз салмай жүреді. Бірақ қазақ әдеті 
бойынша он бестен асңансын-ақ шамасы келген жігіттің бойдаң жү- 
руі сөкет көрінетінін есептеп, Шомайт қожаның (Қазан ноғайы) қызы 
Фатимаға үйленеді. Фатима ақылды, байсалды, көркі де ешкімнен 
кем емес, Аңанға жаңсы жолдас болады. Жар ңызығымен Ақан не- 
дәуір уақыт үйішінде, ауылда болып, үйреніп ңалған әдет бойынша 
тағы ел аралайды. Фатимадан бір ул, екі қыз туып, енді Аңанның 
қайырылып соғар ошаң басы, искеп сүйер балалары болады. Он шақ- 
ты жыл турғаннан кейін Фатима ауырып қайтыс болады. Ақан Қа- 
рауыл ішінде Балташы дегенге атастырылып ңойылған Тіналының қызы 
Ұрңияны алып қашады. Жолда Қожым елінің батыр атанып жүрген 
жігіті Тулақ Аңаннан Ұрқияны тартып алып, әншіні атпақ болады. 
Біраң арашаға ел түсіп, Аңан аман-есен Ұрқияны ауылына алып ке- 
леді. Бул саларда Аңанның басына түскен өмір салмағы тағы езіп, 
Үрңия үш айдан кейін ауырып өледі. Енді Ақанды ауыр ңайғыдан 
арылтатын тек аты болады. Бул кездерде баяғы Қулагердің аты Ақан- 
ның өзімен бірге шығады. Кешегі бір-бірімен хабар алысу қиын, ме- 
шеу заманның өзінде, сонау Кіші жүзге Ңұлагердің аты «Қула шо- 
лаң» болып жайылады. Атығай, Ңарауылды «Қулашолаңтың елі» деп 
айтып жүреді. Міне, осы Қулагердің даңқын шығаратын тағы бір оқи- 
ға болады.

Алтай Ақңошқар— Сайдалының бес болысқа сауын айтңан асы 
болатын болып, Орта жүзден небір сәйгүліктер дайындалды. Аңан 
да Қулагерді дайындайды. Үш жүз ат шапқан сол астағы бәйгідө
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Ңулагер жалғыз келеді. Бұл Ақанды көтеріп, Фатиманың, Урқияның 
ңайғысын ұмыттырады. Әншінің «арқасы» қозып, бул сияқты жеңісті 
ізсіз ңалдырғысы келмейді. Айтушылар Қулагер жарауы түскенде 
ілбіп қана жүреді екен де, тек айңай шыңқанда ғана қызып шаба жө- 
неледі екен, ал бәйгі алдында ңыдыртып жүргенде, оны шабатын ат 
деп ойгау ңиын екен деседі. Міне, сүй кті жануарының осы бір қа- 
рапайым мінезіне риза болған Ақан, Сайдалының асында озып кел- 
геннен кейін, жетелеп, ілбітіп жүріп (Аңан Ңулагерді көрінген кісіге 
жетектетпесе керек), маңдайын сыйпап, оның маң-маң басқан жүрі- 
сінің ырғағымен ән шығарады. Оған өзі «Маңмаңкер» деп ат береді. 
«Маңмаңкер» халыңңа белігілі ән. Ол жәй, сазды, нәзік, жумсак ме- 
лодиялы, кербез ән. Екпіні жәй болғанмен ол ңайғылы әндерге қо- 
сылмайды. Музыкасында бір сыр, хиял бар сияқты. Мүмкін, қаншама 
аты бәйгіден келіп, көңлі тасып турса да, ол ңызыңқа Фатима мен 
Урңияның ортақ бола алмағанын арман етіп, бір сәт ойға шомып 
кетуі. Шыншыл суреткер, жүйрігінің тек өзіне емес, бүкіл Атығай- 
Ңарауылға атак алып беріп турған қуанышын басындағы ауыр мо- 
ральдың жүгінен бөліп алып жырлай ала ма. Міне, «Маңмаңкерді» 
тыңдағанда басыңа осындай ойлар келеді. Өлеңнің алдыңғы екі жо- 
лы бойына ғана жүріп, әннің кеудесінен алған ңайырмамен бітетін, 
бірінші қараған кісіге тужырымды, қысңа шығарма болғанымен, 
«Маңмаңкерде» үлкен адам жүрегінің соққан такт қимылы бар. Біэ- 
де бір әдетке енген, бірақ музыкалың жағынан ешбір дәлелі жок —  
жәй екпінде жүретін ән болса бәрін де жылайман деп атайды. Сон- 
дықтан бір кездерде кейбір композиторлар «Маңмаңкерді» қайғы- 
ны суреттейтін жерде пайдаланып жүрді. Бул тек түсінбегеннің нэ- 
тижесі. Үнсіз қалған ашудың ең ызғарлы ашу екенінен хабары бол- 
мағандың.

Ңанша қайғы басса да, аты бәйгіден келіп, кеңлі кетерілген Акан, 
біраз уақыт тағы да творчестволық шабытына енеді. Келтеген елең- 
дерімен ңатар (ол жағы өдебиет зерттеушінің қолдарында толығы- 
рақ) өндер шығарады. Концерттерде, радиода айтылмағанмен көпші- 
ліккө өйгі болған Аңанның «Нурила» деген ені тап сол кезде деп айту 
ңиын, біраң жас көэіндө шьікңанға усайды. Айтушылар осы бір ке- 
эеңде Аңан Нурила деген жеңгесіне өрі ңалжың, ері базына, өкпе 
есебінде айтңан елөң-ені екен дейді. «Нурила мен қвйтейін бесте- 
гіңді» деп басталуының езі еннің ңалжың маэмунда екенін белгілей- 
ді. Осы бір туста Ақанның кеңлін Қулагер шынында да котеріп тас- 
тайды. Соның арқасында Ақан өэінің ел аралауын бастайды. Қусын 
салып, итін жүгіртіп, атын бейгіге ңосып, ойын-той, жиында ән салып 
жүраді. Бір сапарында Ақан Жүсіп теренің үйіне түсіп, оның сулу 
ңызы Жамалға ғашық болып ңалады. Жамалды ешбір қыэға теңе- 
мейтінін елеңдерінде келтірвді.
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Етегін аңкөйлектің алтындаған,
Ажарың аңжамбыдай жарңылдаған.
Сексен ңыз серуенге шықса-дағы,
Ішінде сіз қоңырқаз қаңңылдаған.

Сармойын ақңуымсың көлге тартңан,
Жүйрік ат көлденеңдеп жемге тартқан.
Мінезін перуай қыздың мен айтайын,
Күмістей ширатылар сымға тартқан,—

деп «Желдірме» онімен айтады. Біраң бүл «Желдірме» аты бір бол- 
ғанмен біздің жоғарыда баяндаған «Желдірмемізден» мүлде басңа. 
Мүның музыкасы байыраң. Ырғақтық жағы аздап «Сармойынға» усай- 
ды. Кім 6'леді, «Сармойынның» бір түрі шығар. Ән лекілдеп, тез ек- 
пінде, үлкен жігермен жүреді. Өлшеуі анық, мелодиясы өткір, кө- 
біне сөздің бір буынына екі нотадан келіп отырады. «Желдірме» 
формасында болғанмен мүнда музыкалың мазмун алдыңғыдан те- 
реңірек. Өте ойнақылың, көңілділік беріп тұрған мелодияның үнемі 
ңозғалып отыруы және ырғақтық күш. Басында әнші біраз дауысын 
созып, екі-үш нота айналасында кідіріп түрады. Аяғында дыбыстан 

неше алуан и рек, «қошңармүйіз» жасап, шырқай тартып барып біті- 
реді. «Желдірменің» сөздері көп. Біз бүл арада бір-екі куплетімен 
ңанағаттандың. Өйткені, бірінші мақсат Аңанның ән творчествосын 
өңгіме ету болғансын, әдеби жағынан көп тоқтамадың.

Халқына қадірлі болғансын, Ақан да Біржан сияңты, өзінің орнын 
шамалайды, байқайды. Мақтанып, асып кетпегенімен бүл да өзінің 
кім екенін өлеңіне ңосып айтып қояды. «Кісіге өзім деген бас үр- 
маймын, Өзім әнші, өзім сал кімге зармын» деп Біржан шырқаса, 
Ақан да:

Кепсер ал, кепсер алсаң ңызылжар бар,
Өзім сал,

өзім сері мен кімге зар,—

деп, ел ішінде «Кепсер» атанып кеткен әнімен айта жүреді. «Кеп
сер»—  екпіні байсалды, мелодиясы жаныңа тиетін сезімді, тілі жар- 
қын, мазмүны лирикамен толы, паңдық емес, өз бағасын өзі білген 
өнерпаздар «айуанға таяқ» дегендей, кейбір адам мен адамның ай- 
ырмасын білмейтіндерге таяңтап түсіндіргендей, өнердің де бел- 
гілі қару екенін білдіретін ән. Мүнда «таяктағанда» тарсыл, айңай 
жоң, «аңылдының сөзіндей ойлы күй» бар. Сөз жоқ, әнде өршіл хи- 
ял, қабілет күшіне сенген жігер бар. Бүлар кульминацияда көрінеді 
де, кейін тағы ақын жанындай биязы дыбыстар бірі мен бірі кезек-
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тесіп, ңайырмада қүбыла, өшекейлене барыл ән аяқталады. Әннің 
жалпы көлемі үлкен емес, бірақ эмоциялық әсері айта қалғандай 
күшті.

Аңан Жамал қызды ойынан шығара алмайды. Қайда жүрсе де 
квзалдында Жамалдың обрезы түрады. Жақсы көрген адамына адам 
не бағыштамайды. Аңан Жамалдың атын жумбаңтап, басындағы *Ж», 
ортасындағы «м», аяғындағы «л» әріптерін олардың арабша айты- 
луымен өлеңге ңосады.

Қыздарды мен не қылам кіләм-сіләм,
Қалайша ғашық отңа сабыр ңылам.
Жаңартқан өмірімді ңалқам менің:
Басы «жүм», ортасы «миім», аяғы «ләм»,—

деп, сүйгенінің атын қырық ңубылтады. Жамалдың тойы болып, бе
ру лі жеріне аттандыруға дайындап, енді ертең кетеді деген түні Ақан 
сері Сырымбеттің бауырында, Жамал аулының сыртында түні бойы 
зарланып отырады.

Аулым ңонған Сырымбет саласына,
Болдым ғашың аңсұңқар баласына.
Бидайыңқа лайың ңарағым-ай,
Бөктергіге ңор болып барасың ба?

Аулым ңонған Сырымбет жел жағына,
Асып туған бала едің ел бағына.
Бидайыңқа лайң деген ңалқам,
Бөктергінің кез болдың ңармағына.

Алтын ңайың жарасар күймесімен,
Назым тартпас бүлбүл ңүс сүймесімен.
Ңоскөл жаққа таныса ки'п барған,
Бешбетіңді беріп көт түймесімен,—

деп, Жамалдың күйеуінің жаман, жасық екенін, амалы жоқ малға 
сатылып кете барғанын, езінің бүдан басқа жасайтын қайраны жоң 
болғансын, өлеңнің, музыканың тілімен ішіндегі шерін сыртына шы- 
ғарады. «Сырымбет» енін білмейтін кісі аз. Сондыңтан оның ңасиет- 
терін баяндап жатуымыздың орны жоқ сияңты. Біраң осы сияқты ли- 
рикаға толы, Жамалдай жарңын жүэді адамның образын суреттейтін 
шьіғарманы кейде таппай ңолданатынымыэды айтпай кетуге болмай- 
ды. Халың компоэиторларының шығармалары бүл күндө халық мүлкі 
болды. Әрбір творчествосына пайдаланамын деген адамға ешкім де



шек қоя алмайды. Тіпті операда орнын тауып пайдаланған әндер бү- 
рынғысынан «ееміріп» шығатын да уаңыттары болады. «Айман- Шол- 
панның» 1937 жылғы вариантында «Сырымбетті» Көтібардың әйелі 
Теңгенің аузына салу келіспей-аң тұрды. Теңге бұл сахнада батыр 
киімін киіп, айтңан әнінде де өктемдік ноталары болды. Батырлың 
кейіп беру үшін композитор «Сырымбетті» тез айтқызып, ырғағын 
бірқатар өзгертіп жіберген. Солай бола түрса да, «Сырымбет» ба- 
тырлык әннен аулаң шығарма. Халың ңазнасына ңол тигізбеу керек, 
музей экспонаттары сияңты етіп алыстан ғана ңарап ңою керек дв
оек, ол қате болар еді. Бірақ орынсыз пайдалану — аңшылыңтағы бра- 
коньерліктен кем түспейді. «Сырымбет» адамның жүрегін ңозғайтын, 
жан ашуының, үлкен адамшылың, азаматтың сырларды ңозғайтын 
шығарма. Онда ожарлыңтың, өктемдіктің, ңаракүштің ешбір дыбысы 
жоқ. Қайырмасындағы «Ңарындасым, енді есен бол!» деген сөздің 
өзі әннің адресін анық көрсетіп ңана ңоймай, мазмүнын, бағытын 
белгілеп тур. «Сырымбет» Ақанның шығармалары ішінде шоқтығы 
биігінің, жылысының бірі.

Аңан ңайтадан әнге, сейілге оралып, енді-енді еңсесін көтеріп, 
ңанатын жаза бергенде тағы аяқ астынан кесел тап болады. Көкжен- 
дет атты ңаршығасы ауылдан желге ңарай ұшып кеткенінен қайтып 
келмейді. Аңан сияңты нәзік жанды адамға ңолында баласындай мә- 
пелеп отырған ңүсының жоң болып кеткені ңатты батады. Әрі-бері 
іздестіреді, сұрау салады. Бірақ Көкжендет үштыкүйді жоң болады, 
табылмайды. Аңан қаршығасына арнап ән шығарады. Ол ән «Көкжен- 
дет» атымен халық аузында қалады.

Көкжендет, тұғрың еді маржандаулы,
Ағаш үйде түрушы ең асыраулы.
Шалшықтан алаңанат шабыр ілген 
Болсаңшы Көкжендеттей мүндар шәулі.

Көкжендет, сені салдым дабыл қағып,
Мойныңа әшекейлеп түмар тағып.
Ңолда өскен кішкентайдан, Көкжендетім,
Көз жаздым ңарап жүріп сенен не ғып?

Көкжендет, салдым сені өзенді өрлеп,
Кербесті қойды сонда көзі терлеп.
Намазшам, намаздігер арасында,
Ілуші ең қаз бен үйрек кезек-кезек.

Сусылдап сұқсыр үйрек үшса кешке,
Түседі Көкжендетім сонда еске.
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Қарасәм оң ңолымда қаршығам жоқ,
Жүгірем сонда келіп Қозыкөшке.

Көкжендет, аңңу да алдың, тырна да алдың,
Ңайырып Көкжендетті қазға салдым.
Қыранын қаршығамның мен айтайын,
Бір күнде үш жүз алпыс үйрек алдым.

Кэкжендет, мойның үзын, ңанат ңысңа,
Құс бар ма Көкжендеттей осы түста.
Ңаршығам кетіп еді желмен бірге,
Бір жармес бауыр басып жүр ғой ңүсқа,—

деп Көкжендеттің ңасиеттерін санап әндетеді. «Көкжендет» жоғарғы 
регистрден, ащы дауыспён басталады. Бүл қатты өкініштің кейпін бе
реди Кенет ән төмен түсіп, өте бір жылы, баяу үнмен қариіығаның 
сынын айтқан жерде жүректі қозғарлық үн келеді. Енді қайта кэ- 
терілгенде дауыс алдыңғы сатыға жете алмағандай, сүйікті қүсын 
таба алмай, мойығандай тағы төмендейді. Біраң дарынды компози
тор тағы шығандап аспанға көтеріліп, енді төмен түскенде бірден 
сылң ете ңалмай, 6'раз кідіріп, тоңтап, әннің аяғын кестелеп, мәиер- 
леп, сөз куплеті біткеннің соңында да жәй «ха-лә-лә»мен жоғарылы- 
төменді толңытып барып бітіреді. «Көкжендет» әннін еркесі. Не 
пайда, біздің көптеген әншілеріміз осындаи музыкалық мазмүн жа- 
ғынан бай, орындаушылық техниканы көрсетуге жарайтын кербез де, 
күшті де әнді айтпайды. «ЖалБыр» операсына енген ондаған әндер- 
дің ішінде «Көкжендет» те бар. Біраң ол біздің еңгіме етіп отыр- 
ғанымыздың басқа варианты (Қүрманбек Жандарбеков орындап Бер
ген). Бүл шығарма ңаршыға сияқты кішкентай ңүстың қасиеттерін Fa- 
на суреттеген деп түсінсек қате болар еді. Композитор бүл а рада 
«Көкжендет» деп ат қоюға лайықтап, сеэінде басынан аяғына шейін 
ңусты өңгімелегенімен, біздіңше еннің музыкасында құс қарамынан 
көрі үлкенірек «өңгіме» бар сияңты. Аңан қаршығасьіның кетіп қа- 
луымен байланысты өзінің бір кездегі ңыэығының бірінен, өзінің 
жанына азың беретін жвйлардың бірінен айрылып ңалғандай, бір 
кеэдейсоң жағдайдың Ақан басына тағы бір таяқ тигізгендей, адам 
жанының жырын жырлайды. Себел — қүс болғанымен, ен тынысы 
кең дария, оның ішінде көп ойлар, армандар бар сияқты. Орындау- 
шысы көліссе «Көкжендет» алтын қордың терінен орын алатын шы- 
ғарма.

Біэдің бүл айтқаньімыздың екінші далелі — Ақанның «Қаратор- 
ғай» енінің музыкалық мазмуны. Ақанның Әлібек батырдан алган 
Қараторғай атты бүркіті берегірек келгенсін қартайып, қанаты бүтін
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болғанмен ңүйрығының қауырсыны түсіп, азайып, жерге жаңындап 
келгенде ңона алмай, біраз уаңыт шырылдап жүретін болады. Өйт- 
кені халық аузындағы «Kvc канатымен үшып, ңұйрығымен ңонады» 
деудің белгілі мәні бар мәтел болса керек. Қараторғай шырылдап, 
айналғанда қонуға қорңады екен. Шаршап барып жерге жаңындап, 
куйрығымен ешнәрсе істей алмағансын қүлайды екен. Міне осы су- 
ретті көріп түрған Аңан, бір кезде қасқырды да алатын ңыранның 
қартайып бір уыс болып, торғайдай болып қалғанын, ңона алмай шы
рылдап, иесінен жәрдем сұрағандай болғанын көріп, әнге ңосады. 
«Каоатооғай! Уштың зорға-ай! Бишара, шырылдайсын жерге ңонбай» 
деп, ңайрмасында үнемі ңайталап отырады. Әннің кеудесінде: «Ке- 
леді Қараторғай қанат ңағып, астына қанатының маржан тағып» деп 
бастайды да, аяғында өлеңнің екі жолында тіпті басңа нәрсені айтып 
кетеді. «Бігэга, өскен кішкентайдан беу қарағым. Айрылдым ңапияда 
сенен нағып» деп, адам басына ңарай ауып кетеді. Бүл кездейсоқ 
жағдай емес. Ақын әнші, комопозитор, сері жігіттің көз шеңбері, 
айта ңалғандай кең. Сондықтан ол, жоғарыда айтылғандай, тағы да 
қүсты — Қараторғайды әңгіме ете, әндете отыра, сол арңылы ой тү- 
бінде жатқан басңа хиялы, арманы ңозғалады. Сүйген адамының 
ауыр тағдыры көз алдына елестейді. Сөйтіп, әннің шығуына бір жағ- 
дай себеп болады да, музыканың туу процесінде екінші жағдай, 
екіншісі көрнектірек, дәлірек «Қараторғай» әні адам таңңаларлың 
терең, жібектей созылған ән тілі бар, сэзсіз махаббатп&н&айяеныс- 
ты. Сондыңтан «Екі жиоенлц» «Пара рыжых» деп жауапсыз орысша- 
ға аудара салған сияқты «Қараторғайды» «Черный скворец» деп қана 
цойса, музыкасының мазмүнына ңарай ол түсініксіз нәосе болып шы< 
ғады. «Екі жирен» де, «Қараторғай» да басынан аяғына шейін махаб- 
бат лирикасымен толы әндер. Онда жирен аттың да, ңарақустың да 
образы «музыкалық әңгіме» болмайды. Қазаңтың халық әндерінің 
аттарының өлеңінің не бас сөзімен, не ңайырдласындағы бір сөзбен 
аталып кете беруінён көптеген музыка зерттеушілер түсінбей қзла- 
ды. Бүл мәселе өзалдына бір зерттеу, дәлелдеуді күтіп түр десек 
артың болмайды.

Қаншама қартайып, пайдадан кала бастаса да, Ақанның қолында 
көп жылдар болып, талай-талай ңуанышқа бөлеген кұсының бір түнде 
өліп шығуы Ақанға тағы батады. Ол аз деп, көп күн өтпей-аң, ңасңыр- 
ға деп салған уды жеп Базаоала тазы өлелі. «Жүт жеті ағайынды» 
дегендей, Қулагерге өзбетімен мініп шаЬамын деп жүріп, аттан ңү- 
лап інісі Әйбеоген каза болады. Осылай Аңанның басына ауыр хал 
үйіліп-төгіліп әншінің өмір салмағын ауырлатады. Аңанның қолында 
ңызығы да, өмірі де болып Ңулагер ғана ңалады. Қүлагердің буы 
Аканды бүл ауыр жағдайдан тағы шығарып елады. Қалай дегенмен 
де Қүлагердей өрен жүйрік Ақаннан басқа бір адамда да болмайды.
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Мына бір салмаңты жеңілдету мақсатында Аңан ел аралап кетеді, 
Өн, өлең арңылы аз да болса көңілін көтергісі келеді. Осы сапарын- 
да Ақан Ңарауыл Шәкейдің Ыбрайының ңызы Балқадишамен кезде- 
седі. Балңадиша өзінің атына сәйкес көрікті болады. Ақан онымен 
ойында танысып, сырласады. Ңыздың мінезінің, түрінің тартымдылы- 
ғы сонша, Аңан оны жібергісі келмейді. Бірақ қыздың жеңгесі бол- 
май ңайталыц дегесін Балңадиша тынышсыздана береді. Оны сез- 
ген Ақан:

Дегенде Балңадиша, Балқадиша,
Есілді өрлей біткен тал Ңадиша.
Жеңгеңіз ңайталық деп асығып тур,
Рухсат бізден сізге бар Қадиша,—

деп өлеңмен өзінің амалсыздан, қимаса да, рүхсат беретінін айтады. 
«Балқадиша» да халыққа кең тараған ән, Оны да түсіндіріп жату- 
дың керегі аз. Бул Аңан әндерінің ішінде көңілді, ойнақы, ңысқа 
қайрылатын: «бір айтар» ғана ән. Музыкалың жағынан пәлендей те
рец болмаса да, белгілі жағдайды суреттеуде өзіне тән формасы, 
«тілі» бар шығарма. Әннің шығу жағдайы ол арада шырңатып, со- 
зып, баптап жататын болмай, асығып турған қызға бір ауыз да болса 
өзінің ықласын білдіріп ңәлу маңсатында, әр нотаны созып жатпай, 
жәй ғана әндетіп айтңан көңіл күйі сияқты. «Балқадиша» осындай, 
шағын бола тура, тілінің өткір болғаны себепті композиторлардың 
творчествосынан кең орын алды, көптеген шығармаларда тақырып 
болып жүр. Муның ңайғы-хасреттен, өкініштен аулақ, басынан аяғына 
шөйін көңілді, жарқын болуы біздің заманның кейпін суреттеуде үл- 
кен роль ойнайды.

Аңанның көпке белгілі шурайлы шығармасының бірі «Мақбал» 
өні де осы бір кезеңде туғанға усайды. Бірақ «Мақбалдың» қандай 
жағдайда шығуы жәйлі анық дерек жоң.

Үйірі қысрақтың мацбал-ңара,
Шашыңды күндіз өріп, түнде тара.
Алыстан ат терлетіп келгенімде,
Ей Мақбал, мойның бурып бермен қара.

Біз қайтып елге ңарай бастьіқ ңадам,
Сипатың хатңа симас айтсам тамам.
Маңбал қыз, мунша неге зарланасың,
Елгө алып кетпес бе едім келсө шамам,—

деген сөздөріне ңарағанда Ақан елінен біраз жер шығып барып, 
Мақбалды көрген болу керек. Мунда да баяғы еңгіме: жацсы керген
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қыз бен жігіт, заман заңы бойынша ңосыла алмау. Мүның бәрі де 
Ақанның өз басынан өтті деуге тағы болмайды. Осындай бір өмір 
суретін көріп, аңын-әнші соған арнауы да мүмкін. «Мақбал» терең 
сырлы, ішінде мұң да, үрей де, арман да, өкініш те бар ән. Бірак 
бұл айтңандарға қарап энді зарлы деп түсінбеу керек. Мұң мен зар- 
дың, ңайғы мен үрейдің творчествода үлкен айырмалары бар. «Мак- 
бал» мелодиялық дамуы аса заңды, тыңдаған адамға әсері күшті, 
лирикамен ңатар, драмалық элементтері де бар ән. Әсіресе дарынды 
халық композиторларда кездесетін кейбір алыерациялың дыбыстар 
«Мақбалды» да көркемдеп түр. Ақанда ол жиі кездеспейді. Бірақ 
керек жерінде танқаларлықтай тауып ңолданады. Біреулер «Мақбал- 
ды» Ыбырайдікі (Сандыбаев) дейді. Біраң музыкалық кейпіне кара- 
ганда, Аканның творчествосы екендігі сезіледі.

Осы сапардан Аңан еліне келгенінде оны тағы бір кесел кар- 
сы алғалы түрады. Ереймен еліндегі Керей Сағынайдың асы болады. 
Ақан бір нәрсені сезгендей ол аска барғысы келмейді. Өзінің де, 
Ңүлагердің де жауы бар екенін біледі. Ақыры ағайынның кеу-кеуле- 
генімен баратын болады. Бірақ Қүлагерді жасырып алып барады, 
бәйгіге қосылып кеткенше ешкім білмесін дейді. Шабатын аттарды 
қарап жүрген Күреңбай деген атсейіс Қүлагерді таниды. Осы Күрең- 
бай аркылы Қүлагердің бәйгіге қосылғанын қуандык ішіндегі Ба- 
тыраш-Қотыраш деген байлардың балалары есітеді. Олардың бәйгіде 
алдын бермей жүрген аттары Аққошқар Сайдалының асында Қүла- 
гердің шаңына да ере алмай, күпілдеген көкіректері б!р басылып 
қалған-ды. Міне осылар ңұзғындай жиналып, Қүлагерге қастық жа- 
самак болады. Ат арқылы халыңқа беделі артып, бай балаларынан 
кадірлі болып бара жаткан Ақан серінің де белін сындырғысы ке- 
леді. Ton аттың алдында жалғыз кара үзіп келе жатңан Қүлагердің 
жолын тосып түрып, Батыраш-Қотыраштың адамдары Құлагерді шок- 
пармен ұрып өлтіреді. Төбенің басына шығып Қүлагерді карал түр- 
ған Акан сері алдыңғы аттың түсінің өзге екенін көріп, бірден 
тынышсызданады. Бір жамандықты көңлі сезгендей, қасындағы- 
ларға:

Жел болса қамыс басы майда деймін,
Ат қостым ат айдаушы айда деймін,
Алдыңғы ат баран болмай, қылаң болды,
Жығылмаса Қүлагер кайда деймін,—

деп зарлай бастайды. Акан ойлағандай аттардың ішінде Құлагер жок 
болып шығады. Аласүрып шауып іздеген Ақан сүйікті жүйрігінің бе- 
ломыртқасы үзіліп, өліп жатқанын көреді. Басында сарнап отырып 
қалады.
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Ңулагер кішкентайдан керім едің,
Нағашы сурағанда беріп едің.
Асына Арғын, Ңыпшақ косқанымда,
Алдында алпыс аттың келіп едің

Ңулагер әкең тулпар, шешең суңқар 
Соғып ем ңунаныңда он бес арңар.
Өлді деп Ңулагерді есіткенде,
Басыңа сауысқан да ңуран оңыр.

Аңша ңар бүгін жауса, ертең кетер,
Қайғысы Қулагердің маған өтер.
Ат тауып енді сендей мінгенімше,
Кұйрығы ақтүйенің жерге жетер.

Ңулагер жаз жайладым, күз жайладым,
Тусына ңызды ауылдың көп байладым.
Өлгенін Қулагердің көргенімде,
Жулдым да сақалымды ойбайладым.

Ор болып ңалушы еді шапқан жерің,
Шаттанып турушы еді қосңан елің.
Атығай, Қарауыг.ға олжа салған.
Бота тірсек, ңыз сағақ сандалкерім,—

деп Қулагерді жоқтап өлең айтады. Қулагерді тек мал еді деп жоқ- 
тамайды, оның өлімі Аңанның жанына жара салады. Сондықтан Аңан. 
ның жүйрігін айтып шығарған әні «Қулагер» атанғанмен ол әнді се- 
рінің жан ашуының туындысы деп қарау керек^ Қулагерді өлтіруиіі- 
лер бір жағынан жүйріктеріне бой бермейтің өреннен қутылғысы 
келсе, екіншіден Ақанның жығасын жыңқысы келді. Олар ол мац- 
саттарына жетті деуге болады. Өйткені, шынында да Қулагерд'ң өлі- 
мі Аңанның емірінде үлкен соққы болды, өншіні рухани жағынан 
біраз өлсіретіп тастады. Жігіт кезінде ел аралап, өн салып, думан- 
қызық арасында жүргенінде Ақан ңоғам емірінде зулымдың түбі 
ңайда екенін іздеп өуре болмайтын. Байдың да, кедейд ң да жама- 
ны-жақсысы болады дөп жүре беретін. Енді Ңулагердің оқмғасыкан 
кейін зулымдық түбінің ңайда екенін қараңғыда смпалағандай болса 
да, іздей бастады. Олай дайтініміз — ңоғам амірінің сан алуан ңу- 
бьілыстарының ішкі ңозғаушьі себептері жәйлі Аңанның мәлімөті 
болмайтын. Біраң негіэгі зорлыңтың, адамшылық деген үлкан сеэді 
аяңңа басатын соқыр күштің байлардан шығатынын практикалық амір 
жүзінда өз казімен караді. Осыдан келіп «бул амірда аділдік жоң
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екенв деген сияқты ойлар басына келіп, біраз уаңыт рухани дағ- 
дарыста болады. Үнемі терең ойға батып, айналадағылармен көп 
сойлеспей, оқшаулана береді. Алайда оның бул кезін өмірден без- 
гендік деп қарасақ, ол дурыс болмаған болар еді (Біэдің бурынғы 
жазғандарымызда сол сияқты қате бағалар болды). Біреулердің 
«Аңанды жас ортасына келгенде жын урыпты» деулері де серінің 
аз уақыт болса да моральдың дағдарысңа кездескен кезі бо- 
латын.

«Жетім ңозы тасбауыр, түңілер де отығар» деп Абай айтңандай, 
арада уаңыт өткен соң Ақан творчестволық формасына ңайта түседі. 
Бул кездерде жасы елуге келіп, әрнәрсені болжайтын, өмірден тәжі- 
рибесі бар, ащы-тущыны татқан адам болады. Өзінің хат білетіні ар- 
ңасында түрлі кітаптарды, біріндеген газет, журналдарды оңиды. Өт- 
кен өмірінің ойы мен ңырын, жолы мен соңпағын, асуы мен өткелін 
шолиды. Айналаға көз салады. Ел аралап, қалаларда болып, жаңсы- 
жаманды көзімен көрген Ақан, елінің білім-өнерден кенже қалға- 
нына ңынжылады. Ел «жақсыларына» қосылатын болыс, билердің 
пара жеп, халың ішінде лайсаңдың тудырып, шен-шекпен үшін ңан- 
дай сумдық ңылмысңа да бара алатынын көреді. Өнер іздеуден ау- 
лақ, жәй қолы бостыққа мәз болып жүрген жастарға да ренжиді.

Болғанда мундай күйде заманамыз,
Жәй жатып сахрада ңамаламыз.
Болыс, би ет пен шайға мәз болуда,
Ңайткенде тура жолды таба аламыз.

Жігіттер өнер үйрен заманыңда,
Денсаулық әлің келген аманыңда 
Жәйіліп сахрада жатамыз деп,
Ңалдың қой надэндықтың табанында,—

деп, туралыңтың жоқтығын, заманның жайсыздығын, сахрада қа- 
малудың болашақңа ешнәрсе бермейтінін жырлайды. Әрине, Ақан 
халықтың ішінен шыңңан, қаны-жаны араласып кеткен шығармала- 
рында демократиялың элементтер аның көрініп отыратын. Сондық- 
тан да ол айналасына қандай өсек ерсе де, ңызыңты бул дүниеден 
іздеуінен танбайды. Әлі де өзінің көңлінің көтеріңкі екендігін жыр
лайды:

Ой ңалңа, біздің көңіл ңайда жатыр, 
Толңыған он тертінші айда жатыр.
Ат турса, атан турса кез салмаймын, 
Арғымақ мың теңгелік тайда жатыр.



Гүл шашақ, жасыл бояу жайлауында,
Көңілім ел конбаған сайда' жатыр,—

дейді. Өлеңнің «ой қалқа» болып басталуы да жәй емес. Жоғарыда 
айтылғандай, Құлагер трагедиясынан біраз уақыт өткеннен кейін 
творчестволың шабытңа тағы оралған Ақан, «кәрі жыны» қайтадам 
устап, мазмуны өзге болса да, махаббат мәселесін музыкада тағы кө- 
тереді. Жасы елуден асқанда, сол өнірдегі үш сүлу ңызды көріп, 
оларды мадақтайды. Ақанның бул әні халық аузында «Үш тоты қус» 
атанып кетеді.

Бүгін мен уйңтап жатып көрдім бір түс,
Көргенім Иран-бақта үш тоты қус.
Бірің маржей, меруерт, сапы бірің,
Көргенде үшеуіңді көңілім ңош,—

деген сөздермен ән басталады. Бул басы речитавив 1 сиякты сөзінің 
мәні басым болып, кейін кантиленаға 2 көшетін ен. Музыкалық жағы 
Ақанның туындысы екеніне күмән келтірмейді. Ақан жәйлі музыка- 
лық шығарма жазатын композиторға дайын турған аса қымбатты 
материал. Сөзсіз, мунда «Қулагердегі» қулаш, мелодиялың түйін, 
айдындай шалңыған тыныс, терең мазмун жоқ. Қысңаша айтқанда 
бу да «бір айтар» ән деуге болады. Кім біледі, әркім бір орындап 
жүрген нотасыздың қалыпты заманда, әннің бастағы оригиналы ез- 
геріп, бізге шөжіп барып жетуі де мүмкін. Сондықтан, «Үш тоты қүс- 
ты» ғана емес, Аңанның басңа әндерін талдағанда да бас-көз:не қа- 
рамай, батыл пікір айта салудың шындыққа біраз даң келтіруі де 
мүмкін нәрсе.

Жасы алпысқа келгенде де Ақан ән салуын қоймайды. Бул кеэ- 
дердө жас шағындағы өлең-өндерінен басқа тақырыпқа көшеді. Бу- 
рынғыдай шырңап салатын дауыс күші де әлсірейді. Сондықтан ба, 
Аңан аңыл, насихат, толғау сияңты сездерді термелеп айтады. Бірақ 
Ақанның термесі біз білетін жыраулардың төкпе жыр музыкасына 
уңсамайды. Оның термесінің өзі қурылыс, ырғақ жағынан бір тебе 
болып турады.

Бөлде, белде бел асар, 
Белгілі жерден ел асар. 
Әлдилегон аң бесік, 
Келіншекке жарасар. * і
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Козы жаурын, ңу садаң,
Тартушы ерге жарасар.
Алты қырлы ақ мылтық,
Атушы ерге жарасар,—

деп басталатын сөздермен, мелодиялың толңуы аса кең емес, ша- 
малы көлемде болып, орындаушыға жәйлі терме кетеді. Ел арасын- 
да Ақанның бул әні-термесі «Белде, белде, бел асар» деген атпен 
тарайды. Терменің басңа да сөздері бар, бірақ біз оның бәрін кел- 
тіріп жатуды орынсыз көрдік.

Ақанды біздің ғасырдың сегізінші—тоғызыншы жылдарында көр- 
ген адам, оның сол жетпіске таянып ңалған күнінің өзінде, айнала- 
дағылардың сураулары бойынша ән салғанын айтады. Ол кезде 
Ақанның үстінде түйе жүн шекпен, түймелі ңара камзол, саптама еті- 
гі болады. Кездесу Дәулеткерейдің (Бөкейдің Дәулеткерейімен ша- 
тыстырмау керек... А. Ж.) үйінде болады. Ақан «Қулагерді» айтады. 
Дауысы жіңішкеріп, күші азайған кезі болса да, музыкалық жағынан 
өнде кіршік болмайды. Аяғында Ақан жылап жібереді, жатып ңала- 
ды. Халқына «дарңан» атанған әнші егде тартқан кезінің өзінде «Құ- 
лагер» сияқты әннің ардақтысын айтңанда, оның барлық трагедиясы 
көзінің алдына елестел хиялы сонау бір Сағынайдың асындағы бәй- 
геге тіреледі.

Дарынды суреткер, осы әңгіменің ортасында айтылғандай, хал- 
ңына сенеді, жуандардан көрген зәбірі естен кетпейтіндей болға- 
нымен, өзінің атының да халық есінен кетпейтініне сенеді. Бул за- 
манның эаңын өзгерту үшін оцу-білім керек екенін, сонда көп күш 
жатңанын қосып, өзінің арманын жырлайды.

Басылған талай жаннан біздің қарқын,
Шығарар оқығандар сөздің дәрпін.

Санамен салмаңтайтын ер табылса,
Айтылмай неге қалсын менің атым,—

дейді. Өмірде жаңсылық үшін, адам жанын жоғары көтеру үшін кү- 
рескен сері, бостан босқа бойындағы күшін, қолындағы ңаруын сіл- 
темегенін сезеді.

1913 жыл. Ел жайлаудан келіп, күзекке отырған. Ералының (Ақан- 
ның жездесі) үйі. Төр алдында ңалың етіп жайған төсекте ауру Аңан. 
Ардагер әнші, бірнеше күннен бері тамақ ішпейді. Үзын кірпігін ша- 
ңыраққа тігіп үнсіз жатыр. Жүзінің нуры таймаған. Әлі де сулу, ңа> 
раған көз тоймайды. Ақан ауру дегенді есіткен адамның келмегені, 
көңлін сурмағаны аз. Басында қыэыл пәсі бар, үкілі Ыбрай Ақанның
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цасынан кетпейді. Күндіз-түні бәйек болып, серінің өмірін «құдай- 
дан тілегеннен» басқа ңайраны жоқ, отырады. Ауру күннен күнгв 
меңдетеді. Ноябрь айының аяң кезінде ардагер әнші, халңын қы- 
зыңқа бэлеген сері, дарынды аңын, үлкен жүректі адам соңғы рет 
бір демалып, сүлу ңара көзін жүмады. Фатимадан туған жалғыз 
үлы Ыбан (шын аты Ыбрайым) мейрімді әкесіне тіс жарып ешнәр- 
се айта алмай, тек ыңырсыған бірнеше дыбыстар арқылы өзінің жан 
қайғысын сыртқа шығарып, Аңанның бетін жәйлап жабады (Ыбан 
мылңау болған).

Аңанның соңында өлеңі, әні, өмірінің шежіресі ңалды. Айту- 
шылар Ақанның көптеген әнін арқаға жаюшы болғанның бірі жо- 
ғарыда аты аталған «Үкілі Ыбрай» (Сандыбаев) ' деседі. Ақанның 
өндерін біздің түсымызда жақсы орындап жүргендердан: Жүсіп- 
бектің, Ңуанның, Мәжиттің, Мүсаның, Темірболаттың, Манарбектің, 
Қосымжанның аттарын атауға болады. Ақанның ән творчествосы соң- 
ғы жылдарда бөлек кітапша болып басылып шықты. Бірақ әлі де 
Аңанның әндері, сөзсіз, елде болу керек. Ақан творчествосы совет 
композиторларының шығармаларында үлкен орын алуда. Оның «Қү- 
лагері», «Жалбыр» операсындағы «Көкжендеті», «Бал Хадишасы», 
«Сырымбеті» («Айман— Шолпанның» екінші вариантында) «Қаратор- 
ғайы» бірнеше композитордың гармонияландыруында асбапты му
зыка шығармаларында пайдаланылған. Сол сияңты «Мақбал» әні 
«Аңан сері — Ақтоқты» пьесасына енді. Осының бәрі де дарынды 
композитордың музыкалың тілінің заман алдын ораған ңырағы 
екендігін, шығармаларында демократиялың түйіннің терең тамыр 
жайғандығын ыспаттайды.

Соңғы жылдардағы зерттеулерде Аңанның ақын достары көп 
болғанын дәлелдейтін деректер бар. Сердалы, Тілеубай, Мәмбета- 
лы, Жамшит деген кісілердің біреулері Аңанға туралай шәкірт бол- 
са, екіншілері ақынның талантына бас иіп, ңолдарынан келгенше 
Аңанға жәрдемдесіп отырған. Әрине, аңындардың бэрі бірдей про- 
гресстік көзқараста болды десек, ол тарихқа қиянат болған болар 
еді. Мысалы, Ақанның орыс тілін білуі арқасында және оның өнері- 
мен ңатар келбетінің де аса келген, сүйкімділігі арқасында қаэақ 
қыздарының алдында емес, орыс қыздарының ішіңде де әншіні қатты 
қүрметтөгөн, оның ңабілеті алдында жүгінгендері болған. Аңан- 
ның мәдениөті жоғары, түрлі білім, өнер тақырыптарынаи вңгіме- 
лескөнде үлкен жаңалық, соңғьі мәлімет бере алатын кейбір орыс- 
тың оқыған ңыздарымен жаңын жүріп, вңгімелескенін сорақы квр- 
ген аңьіндар да болған. Сүйіндік Нурңожа аңын ңаншама поэзиялық 
жағынан аты шығып, кейде бүл дүниенің ңызығының артықшылығын 
баса айтатын уақыттары бола отырса да, Аңанның жоғарыда баян- 
далған істеріна түгалдай нараэы болып, оны «сам матушкаға да ға«
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шың болдың, олармен де байланыстың, мүсылман дҒніне кір келтір- 
дің, шоқынуың ғана ңалды» деп кіналаған. Біраң «Өзім сал, өзім 
сері, мен кімге зар» деп эндеткен Аңан ондай сөздерге ыльщпа- 
ған. Ақанды сүрінтеміз деп, оның атын өлтіріп, итін улап, сүйген 
ңызын тартып алуға адамдардың әлі келсе де «бас кеспек болса 
да, тіл кеспек жоң» дегендей, серінің әнін, өлеңін, сөйлесетін, муң- 
дасагын адамдарымен, жақсы көрген ңазақ-орыс қыздарымен кез- 
десуіне тыйым сала алмаған. Өзінің орыс тіліне зер салуы арқасында 
ауызша болса да толық түсінісе алатын жағдайға жетуі — Аңан 
үшін үлкен табыс болған.

Көптен көп паклон айттым скажия,
Сырымды жасырмадым сізден зия.
Именной, искренней түсініңіз,
Хорошенко сестра сватия,—

деген өлеңді Аңан бір орыс қызына шығарса керек. Өзі орыстың 
бір ауыз сөзін білмейтін Нүрқожа сияңтыларға Аңанның өлеңіне 
орыс сөзін сүйіп қосқанының өзі де біраз әңгіме болады. Бірақ 
Ақан оны да ескермейді. Он тоғызыншы ғасырдан бастап ңазақтың 
аңын-әншілерінде болған-білген орыс сөздерін өлеңдеріне қосу 
үлкен ілгері басңан қадам болды. Ал, Ақан болса, ол тек Қызыл- 
жардан әрі озбаған, өмірбойы Көкшенің, Қоскөлдің айналасынан 
шықпаған адам емес, біраз сол кездің мәдениет, әкімшілік ортасы 
болған жерлерді көрген. Омбыға патшаның мұрагері келгенде Шың- 
ғыс төре Аңанды алып барады. Аңан мэжілісте ән салады. Аңанның 
әні тыңдаушыларға, оның ішінде Петербургтан келген үлкен қонақ- 
тарға ұнайды. Әншінің талантына, орындаушылың шеберлігіне, әсем 
дауысына, көркем талғаммен киінген киімінің сәнділігіне риза бол- 
ран патша мурагері Аңанды алтын медальмен награттайды. Біздің 
болжалымызша Омбының бай архивын аңтарса Ақан жәйлі деректер 
табылып қалуы сөзсіз. Мүмкін Ақанның сонда түскен суреті де сақ- 
талған болар.

Жас кезінде дін оқуын көп оңығанмен Аңан дінге беріліп, соның 
жолын ңуып кетуден бастартады. Әрине, оған ңарап Аңан атеист 
болды десек, артық айтылған сөз болар еді. «Ораза деген ңазақңа, 
құлшылық емес ңой» дегендей, Ақанның қудайға, пайғамбарға сенуі 
едет айналасындағы ғана нәрсе сияңты. Қудайды айтуға аузы бар- 
мағанмен, «пайғамбарды ешкім осы күнге шейін көрген жоқ» деуі, 
оның болуына күмән келтіруі деп қарау керек. Өйткені Ақан Ғалия- 
нур деген ноғайдың өзін «пайғамбар жүздімін» деп мақтанғаны үшін 
өлеңмен қатты кекейді:
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Мухаммед —  алла досы, пайғаамбары,
Пайғамбарды көрген жоқ журттың бәрі.
Пайғамбардың сыпаты сендей ме екен,
Ораң мурын, шегір көз, ақжал сары,—

дейді. Бірінші қараған кісіге бул сөздер пайғамбарды жақтап, ңор- 
ғап турған к:сінің аузынан шықңан сияқты болғанымен, терең үңіл- 
cej пайғамбардың болғанының өзіне күмән келтіріп түрған жәй бар. 
Ақанның ссыған үқсас өлеңдерін өздерінше жорудың нәтижесінде 
елуінші жылдардың басында кейбіреулердің «Ақан сері қазақты 
Россиядан бөлініп, Туркияға қосылуға шақырған өлең жазыпты» деп 
н»үргендері — Ақанның астарлы сөздерінің мәнісіне жете алмаған- 
дық. Соңғы кездегі зерт'теулерде Ақанның өмір жолынан ондай ша
лые қадам көрінбегенге үңсайды. Қайсыбір өлеңдерінде ңұдайды, 
қуранды, пайғамбарды, исламды айту болса, оның бәрі де исламдық 
шығысңа қосылудың уағыздауы деу дүрыс емес. Ақан сияқты өнер 
ңуып, барлың дүниелік ңызықты көргісі келген адам о дүниенің 
жырынан аулаК болады. Бул жөнде осы жылда басылып шыққан 
Аңан сері туралы үлкен кіріспе маңаламен ашылатын, ақынның шы- 
ғармалары (өлеңдер жинағы) қомақты деректер береді.

Ақанның Қүлагерінің оқиғасы тек Атығай-Қарауыл айналасында 
өңгіме болып ңалмай, үш жүзге тегіс тараса, біздің заманымызда 
ол әңгіме жер жүзіне жайылды деуге болады. Отызыншы жьшдар- 
дың ортасында ңазаңтың атышулы ақыны Ілияс Жансүгіров «Қулагер» 
атты үлкен дастан жазды. Дастанда тек Ақан серінің, Қүлагердің 
айналасында емес, ол оңиғаның сол заман трагедиясы екендігі жақ- 
сы көрсетілді. Аңан өмірінің бір ғана оқиғасын, бір ғана бөлігін 
осындай үлкен дастанға тақырып ету — Ақанның өз уаңытына қарай 
үлкен жүректен шыңқан көкейкесті сөздер, үндер ңалдырып, кет- 
кенін дәлелдейді. Ілиястың поэмасы ңазаң поэзиясының ірі туын- 
дысының бірі болып, ңазақ совет әдебиетінің алтын қорында 
ңалды.

Қырңыншы жылдардың басында жазушы Ғабит Мүсірепов «Ақан 
Сері — Аңтоңты» атты трагедиялық пьеса жазды. Ол пьеса осы күн- 
ге шейін көрушілердің назарын үнемі аударумен келеді. F. Мү- 
сірепов Аңан өмірінің тек бір ғана кесегін алып, үлкен шеберлікпен, 
шындықпен өншінің көпсырлы образын жасады. Мунда есіресе Аңан- 
ның дін сырын жақсы түсініп, оның халыңтьің көэін ашуда үлкен 
кесөл екенін, ңанаушы таптың ңолындағы ңару екенін, әрбір енер, 
адамгершіліктің нөгізіне ңарсы екенін, Аңан болса, басында дін 
оқуымен ауызданса, оның жөйін аша келе жиіркенгенін едемі бер- 
ген. Пьеса Ақан тулғасын шебер мүсіндеген, тек Ақан емес, кешегі 
заманда халықтан шыққан енер иелерінің жалпы тағдырын керсетеді.
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Соңғы жылдарда қазақтың халық, композиторларының өмірінө, 
творчествосына көп көңіл бөлінуде. Олардың өрқайсылары туралы 
буған шейін шағын маңалалар, көрген адамдардың естеліктері ғанз 
жазылып келсе, осы кезде халық композиторларының өмірі мен 
творчествосына арналған үлкен, ңомақты зерттеулер, диссертация- 
лар жазылып жатыр. Соның ішінде, алдыңғы ңатарда Ақан сері 
бар. Алдағы бір-екі жылда Ақан туралы үлкен зерттеу жарыққа 
шықпақ. Бүл арада тағы бір айта кететін нәрсе — Аңан және басңа 
да халық композиторлары жөнінде ел арасында деректер әлі күнге 
бар. Олар толығынан жиналып алынды деуге ерте. Біздің советтік 
музыка тану ғылымында жүрген кәрі-жас қайраткерлер халың ішінен 
шыңқан, халңының ең жаңсы деген рухани хасиеттерін мадақтауда 
айта қалғандай еңбек сіңірген адамдарын жарыңқа шығарулары 
керек
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МУХИТ

аңтардың ңылшылдаған аязды 
бір кешінде, Жақсыбайдың бо- 
йын қуалай, үстінде томар бо- 
яуға салған, сарғылт түсті сең- 
сең тон, ңырыңпа шалбардың 

балағы байпақты етіктің ішіне салынған, басында шошаң төбелі ты- 
мақ, узын бойлы бір адам қолшанасын сүйретіп, мезгіл-мезгіл де- 
малып, қараңғылың қоюланған сайын жүрісті жеделдетіп келеді. 
Ңарсы алдынан соққан үскірік жел бет бақтырмай жаяу адам үнемі 
ыңқа ңарап, ағарып бара жатқан бетін, мүрнын уқалай береді. Ал- 
ғашңыдағы жзяу борасын енді үлкеюге айналып, жаяуға нешетүрлі 
қауыпты ойлар салды. «Ңазаңтың иегінің астында үш күн жүресін» 
дегендей, будан бір сағат шамасы бурын алыстан ңараңдаған ауыл- 
дың ңарасы қапелімде жоқ болып кеткендей болды. Бір жақсысы —  
шана көп жүріп тапалып, ңар бетінің деңгейінен біраз жоғары шық- 
қан жол адастыратын емес. Ңалай да ауыл шетіне жету үшін жаяу 
адам бар күшін жинап, боранмен алысып, ілгері басып келеді.

Әлден уаңыт өткенде жаяудың ңулағына бір дыбыс естілгендей 
болды. Ңулағын түріп, тез жүргеннен дүрсіл қаңқан жүрегін тоқта- 
тып тыңдап көріп еді, ит екенін, қасқыр екенін айыра алмады. Осы 
бір сәтте жаяудың көзалдына осыдан бірнеше күн бурын ауылдас 
адамның бірін түнде қасңыр қамағаны, астындағы атының ңынулылы- 
ғымен ғана оның аман қэпғаны есіне түсті. Бул болса жаяу, басқа 
қаруы жоң, ңасңыр келсе жейді. Бірақ ондай ойды тез үзіп тастап, 
тағы қулағын тосып тыңдап еді, әлгі улыған да, үрген де ит болып 
шыкты. Жаяу енді жолдан шығып, сол иттің даусы естіліп турған 
жаққа кілт бурылып тартып береді. Көп узамай төбесіне шейін ңар 
басқан, тек шошайып моржасы ғана қалған бір зілмәңкеге келді.
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Сығырайған кішкене терезенің басңа көздерін ңар басып, тек үстің- 
гі карын керіп ңойған бір көзсымағы ғана ашық түр екен, содан ке- 
ліп жайлап ңарады. Жас келіншек ңазаннан бір нәрсенің буын бүр- 
қыратып тостағанға ңуйып жатыр екен. Шабалаңдап үріп, тонының 
етегін тістелеген итке артынан устаған таяғын кеміртіп, сыртқы есік 
жабылмай түрып албарға кіріп кетті. Ьіресе жылңыға, біресе сиыр- 
ға соғып, «кішт-кішт» деп дауыстап, сыйпалаг. жүріп үйдің есігін тап- 
ты. Ол «Кеш жарық» деп кіріп келгенде келіншек баяғы ңазан-аяқ- 
тың бетін бірдемемен жаба салып, күтпеген жерден келген қо- 
наңңа ңарап біраз кідірді. Ңонақ ешкім «төрге шық» демей-ақ аяғын 
шешіп, сәкінің астына етіктерін қойып, жоғары қарай тырмыса 
берді.

Аздан кейін мал байлап, ңора-қопсысын бекіткен байдың малай- 
лары, бәйбіше келді. Бәйбіше де көзінің аласымен қарап, қонақты 
жақтырмағандай кейіп білдірді. Бүл үйдің ңонақ қондырмайтынын 
бастан білетін жолаушының «қудайы қонақпын» деп сырттан мүлгіп, 
ұлықсат сурамай, баса-көктеп кіріп келу себебі де осы еді. Енді 
мына ңара боранда қуып шығуға батылдары бармайтынын біліп, 
осы үйдің бір көптен бері келмеген жекжатындай, киімдерін баптап, 
ңойнында келген үкілі сары домбырасын киіз ңабынан шығарып, 61- 
раз кепсін дегендей жарға сүйеп қойды. Домбыраға бәйбішенің де, 
келіншектің де көздері бірдей түсті. Келіншек аз ғана миығын тар- 
тып күлімсірегендей болды. Сыр бермеуге тырысқан бәйбіше түсін 
ңанша суытқанымен, оның бетіндегі ызғар да көктемгі өкпек жел 
соңңан ңардай ери бастады.

Кішкене жылынып, өзіне-өзі келген кезде, қонаң домбырасын 
алып бурап, бірнеше рет қатты-ңатты ңағып жіберіп, сағадағы пер- 
ненің бірін басып шырқап жіберді. Әлден уақыт бір дыбысты созып 
турды да, дауысын не домбырасын байқағандай, өзіне-езі ризалық 
пішінмен домбырасын ңайта жарға сүйей салды. Бәйбіше де, келін- 
шек те, малайлар да ауыздары ашылып, екі кездері бейуақыт кел
ген ңонаңтың бетіне ңарап шығып барады.

Келіншек баяғы беті жабылған ыдыстарды енді біріндеп ашып, 
қайта-ңайта ңонаңңа ңараумен болды. Бірақ ңонақ сыр бермеді. Бір 
нәрсе ойына түскендей, өзімен езі болып, бір сет айналадағыларды 
елемеді. Қонаңтың бул мінезі үйдегілердің ынтызарын оған бурын- 
ғыдан да ңаттырақ аударды. Буы бурқыраған сары самауырдан ке- 
ліншектің тал шыбықтай майысқан ңолдарымен ңүйылған шайды іш- 
кенде ңонаңтың жолшыбай керген бейнеті, бастан кешірген хауып- 
қатері умытылып, бейілі кеңіп, біразға созылған шайдың аяқталуын 
күтпей, домбырасын алып, үлкен кездерімен айналаны бір шолып, 
тамаңтьі кенеп, бір ңоэғалып ңойып, кенет түсін суытып, іштегі ше- 
рін сыртқа шығарардай:
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«Хальщңа салмақ түсті Мешін-Тауың,
Жігітке атқа мінген болды ңауып.
Оралдан ән оэдырған Мұхит ағаң,
Үйінен іше алмай жүр көже тауып»,—

деп, әннің аяғын өлеңнің соңғы «көже тауып» деген сөздерін қай- 
талап, біраз созып барып бітірді. Әнші дауысын көтерген жердө 
аласа зілмеңкенің төбесін көтеріп тастағандай эсер етті. Есік жақта 
отырған малайлар жоқтықтың ауыр салмағын бір сәт умытңандай, 
бастарын изеп, әннің ырғағына балқып отырды. Келіншек болса, 
ол әншінің даусына қорғасындай балңып, кейде шыныаяңтарды ша- 
тыстырып, енесінің ала көзімен қарағанын сезгенде ғана өзінің жа- 
ңылып отырғандарын байңады. Әнші «Үлкен Ораз» әнімен тағы бір 
ауыз айтты да, терін сүртіп, домбырасын бүрынғы орнына қойды.

—  Қапелімде Сіздің кім екеніңізді біле алмай, жақсы қарсы 
ала алмадың, онымызды кешірерсіз!— деді, келіншек екі беті гүл- 
гүл жанып.

—  Осындай бейуаңытта әнші ңайным келіп қалады деп кім ой- 
лаған, «Тоғай аралаған үйші болады, ел аралаған сыншы болады» 
деген ғой, жүрген жеріңде бізді сынай жүрсең де, міней бермес- 
сің!— деді, бәйбіше.

—  Оңасы жоқ. «Жылңы кісінескенше, адам сөйлескенше» деген 
ғой! — деп өлеңі арқылы өзін таныстырып та ңойғанын байңамаған 
әнші дағдылы кең пейілдігін көрсетті.

Өздеріне деп асңан көжені былай ңойып, бәйбіше ңонаңңа сүр 
асуға айналды. Тоңып, қарны ашып ңажыған Мүхитңа бұл бөтен 
көрінген жоң. Бірінің артынан бірін бірнеше ән шырңап, тыңдау- 
шылардың айызын қандырғандай болды. Үй ішіндегілер Мухиттың 
бул келуін үлкен бір бақыттай көрді. Ен далада, жалғыз үй, малдан 
басқа «қызығы» жоқ болып отырған адамдарға Мухиттың әні жан 
азығын молайтңандай, кейбіреулері үшін сонау бір жас кездегі 
ойын-сауық, думанды кештерді көз алдына келтіргендей болды. 
Баста тыңдаушылар бір әнші келді, біраз көңіл көтеретін болдық-ау 
деген сияңты ойда болғанмен, Мухиттың ңажырлы әндерінің сөзде- 
рін түйгенде, жай қыдырма өнерпаздың бірі емес, кесек тулғалы 
адамды көрді. Оның әні отырғандардың әрңайсысының да іштегі 
жатңан шерлерін жібітті. Байдың бәйбішесі болғанмен, оның да ерік- 
сіздің бірі екені, келіншек болса оның ллалға сатылып сонау алыстан 
келгені, малайлардың боран мен малдан, бейнеттен басңа ешнәрсе 
көрмей жүргенінде адам жанын ңозғаған асңац үннің әсері — осы- 
лардың бәрі қосылып, кейде айнала отырған адамдардың шарша- 
ғаннан ңалғып кеткен халдері әншінің көз ңиығына түсіп ңалды.

Әннің арасында Мухит күлдіргі әңгімелер айтып, отырғандарды



біраз серпіп тастап отырды. Өйткені бул кіс! тек әнші ғана емес, 
өңгімеші де болатын. Мұхит біраз уаңыттан бері өзінің тыңдауиіы- 
ларының психологиясын байңап отыратын да болған. Міне, осылай, 
өнінің әсері әбден жеткен кезде, ол демалыс есебінде езінің жүрген 
жерлері, көрген адамдары, қалалары жайлы әңгіме қозғап, өмірде 
осы зілмеңкенің айналасынан шықпаған, жаз айларында көшсе бел- 
гілі жайлаулардан басңа жаққа бурылып көрмеген бәйбішенің, ке- 
ліншектің ауыздарын сылп еткізіп, таң-тамаша калдырды. Ол кездің 
жағдайында Мухиттың Орынбор, Тройск, Ақтөбе, Гурьевке баруы 
үлкен жиһанкездік болып қаралать-н.

Тамаң ішкеннен кейін де Мухит біраз әңгіме айтып, шетте жат- 
ңан мал жағдайын ғана көздеп, жалғыз үй отырған адамдардың үй- 
қыларын шайдай ашты. Әдетте мал байлап болып, көжесін ішіп, қы- 
зыл іңірден жата қалатын үйдің шамы бүгін түн ортасы ауғанша 
жылтырап түрды. Қонаң әдетін жасап, далаға шығуға Мухит бет- 
темегенде, үй іші әлі де отыра беретін шамасы бар екен, бірақ бәй- 
біше конағының қажығанын сезіп, келіншекке төсек салуға ым қақ- 
ты. Кеш бойы аузының суы қурып, жаңа бір дүниенің есігін ашңан- 
дай болып отырған келіншек, есінің кеткені сондай, тіпті бәйбішенің 
бір рет айтңанын естімей қалып, ңайта буйрың бергізуге мәжбүр ет- 
ті. Барлық тәуір, жумсақ деген ңус жастық, көрпелер ол түні Мү- 
хиттың басы астында болды. Тоңып, шаршаған әнші төсекке басы 
тиер-тиместе уйықтап кетті. Әлі де әннің әсерінен бойын қутқарып 
ала алмаған келіншек, кепке шейін әлде қайдағы өтіп кеткен күн- 
дерінің елестері көз алдына келіп, уйықтай алмай узақ аунақшып 
жатты...

Ертемен ңурт-ірімшік төгілген дастарқаннан шайға қанған Му
хит, енді еліне қайтуы керегін, бала-шағасының күтіп отырғанын айт- 
ты да, жан серігі домбырасын қабына салуға ыңғайланды. Осы кез
де бәйбіше қасын бір керіп қойып, «жогаяқ» есебінде қайнысының 
гағы бір ән салуын өтінді. Мухит домбырасын қайтадан қабынан 
алып, аз ғана бурап, «Ақсойқанға» басты. Далада жүрген малайлар 
терезенің алдына келіп, ал асүйге кеткен келіншек зілмәңкенің есі- 
гінің сыртында түрып тыңдастьі. Кешеден бері аз да болса тымыц- 
ңаннан ба, Мухит.тың дауысы ширығып күшіне енді. Бәйбіше ешнерсе 
айта алмай, біраз уаңыт басын төмен салып отырды да, келіншектің 
артынан тез басып еэі де ас үйге кіріп кетті.

Мухит «олжалы» ңайтты. Өзі тіс жарып ешнәрсе сурамаса да, 
ернінің емеурінінен таныған тәжрибелі бейбіше, «балаларыңа азық 
болсын» деп бір қапқа дөн, екіншісіне сүр толтьірып, ат-шана жек- 
тіріп, Мухитты ауылыка алып барып салдырды. Бул «Жалпақ коян» 
атанған бір қысы қатты, өрі узаққа созылған жыл болса керек. Мү- 
іиттың үйінде бір-екі күндік қана аэығы қалып, жалғыз сиырды қыс
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сойып жесе, жаз аштан елетін болғансын, қолшанасын сүйреп, бала- 
ларға бір нәр тауып келсем деп шыңқан сапары екен. Әншінің өзі- 
нің айтуынша, осы сапар «Мухиттың Мухит болғалы ең көп табысңа 
ие болған сапары» екен. Мухиттың басында болған, өмір бойы со- 
ңынан ңалмаған кедейшіліктің бул, әрине, тек бір көрінісі ғана.

Мухит туралы баспасөз бетінде бірінші рет біздің заманымызда 
А. Затаевич өзінің «1000» және «500» әндер жинағының түсінік сөз- 
дерінде жазды. Ол Мухитты «Қазақтың баяны» деп көтерді. Мүхит- 
тың бірнеше әндерінің ноталарын келтірді. Мухиттың әншілік ше- 
берлігі жайлы ол өте әділ баға беріп, Ңазаңстанның Батысында Му- 
хиттың творчествосын белгілі ән «школасы» деп қарау керек деді. 
Оның бержағында Мухиттың әндерін нотаға түсірген композитор- 
лар, зерттеушілер Б. Ерзакович, Е. Брусиловский тағы басңалар бол- 
ды. Соңғы жылдарда Мухиттың әндері бөлек жинақ болып басылып 
шыңты, Әнші жөнінде мақалалар, қысқа зерттеулер жарыққа шың- 
ты. Мухиттың творчестволық емірбаянына біраз нәрсе қосылды.

Мухит 1841 жылы осы күнгі Батыс Қазаңстан өлкесі, Орал облы- 
сы, Ңаратөбе ауданы, Жаңсыбай өзенінің бойындағы Аң баңай деген 
жерде туды. Мухиттың әкесі Мералы недәуір дәулетті адам болған. 
Жаңсыбай бойындағы әдемі шалғын көлді алған кезінде Мералы 
бір ақбақай ат сойып той ңылады. Содан кейін ол көл Ақбақай ата- 
нып кетеді.

Мералыдан: Паңгерей, Шаңгерей, Мухамбеткерей (Мухит ата- 
нып кетеді) Сахыпкерей, Жәнша (узын бойлы, түсі аң болғансын ке- 
йін Ақжан атанып кетеді), Жүсіп және Саржан, Дәржан деген екі 
ңыз туған. Шаңгерей, Сахыпкерей, Жәнша, Жүсіп күшті домбырашы, 
әнші, скрипкашы болған. Біраң олар өнерпаздың жолды негізгі кәсіп 
етпей, өнерді қосымша табиғат сыйы деп қана қараған. Булардың 
ішінде өнер қуу жолына түскен Мухит болады. Ол бала жасынан 
музвікаға, суретке (ою-өрнек) икем болады. Жоғарыда аттары ата- 
лып өткен ағаларының домбыраға, әнге, скрипкаға әуестігінің де 
әсері болмай ңалмайды. Мухит кішкентайынан домбыра устайды. Бір 
есіткен әнін дауысымен үйреніп те, домбыраға салып та үлгереді. 
Оның емін-еркін домбыра, әнмен әуестенуіне тағы бір себеп — Му- 
хиттың балалық шағы кемтіксіз өтеді. Ойын-сауың, ән-өлең қуған 
тумаларының қасында бу да бірге болып, жас басынан өнердің дә- 
мін татады. Ауылға келген жыршы, әнші, домбырашы болса, олар 
қашан аттанып кеткенше Мухит қастарынан ңалмайды. Ңолына қайшы 
түссе ңағаз біткенді ңиып, ою ояды, хат білмесе де ңарындашпен 
өрнектер жасайды. Мухиттың өнерпаз ағалары жас талапкердің бул 
істеріне үлкен қуанышпен ңарайды. Олар да білгенін үйретіп, өң- 
менін өнерге деп созған жастың бетін қаңпай, ңайта алған бағыты- 
ның жолында табысқа жетуіне тілектес болады. Мералының өз басы
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енөрден аулаң, ата дестүрін көп сақТағысы келетін адам болғанмен 
балаларының бәрі бірдей өнерге қабілетті болып кеткенін баста жек 
көрмейді. Жай, жастыңтың желі болар, бара-бара қалар деген үміт- 
тен арылмайды. Өзінің аз уақыт болса да старшын болғаны бар, енді 
балаларының бәрі болмаса да бірқатарын әкімшілік жолына меңзей- 
тін ойы болады. Әсіресе оның жақсы көрген баласының бірі Мухам- 
беткерей (Мухит) ата жолын ңуар деп сенеді. Ата жолы деп отыр- 
ғанымыз —  Мухиттың арғы атасы «ақсүйек» Ңаратайдан тарайды. 
Ңаратайдан Еркін, Еркіннен Мералы туады. Енді Мералыдан туған 
Мүхит домбыра арқалап, ән салып, ңыздардың орамалына кестенің, 
бөшпет, шапандарына зердің оюын ойып беріп, басңа дүниеге тіпті 
бүрылмай бара жатқаны, ескіліктің әдәті қалмаған әкені недәуір ой- 
ландырады. Әсіресе жігіт жасына келе бере Мүхиттың өнерге әуес- 
тігі үдей түседі. Ол енді ауылға келген домбырашы, әнші, жыршыны 
былай ңойып, өзбетімен ел аралап, іздеп кететін болады. Жыршы- 
лардың ұзын дастан, қисса айтып отырып, арасында әндетіп:

«Жігітке өнер де өнер, өлең де өнер,
Ңас жүйрік өрге шапса өршеленер.
Барында қызылыңның қудай шайқал,
Шам-шырақ мың күн жанған бір күн сөнер»,—

деген еңгімелөрі жас талапкердің көкейіне ңона кетеді. «Барлық 
жақсылың о дүниеде» деген молдалардың үгітінен көрі мына бір 
сөздердің жаны бар сияңты болып көрінеді. Дүниедегі істердің 
ішінде Мухитты тартпағанның бірі әкімшілік болады. Сондықтан 
Мералының бірнеше рет баласына айтқан ақылы жас өнерпаздың 
жүрегінен орын аһмайды. Біраң ежелден кеңілі таза, мейірімді Му
хит әкесінің айтңанын ңимай ауылнай (старшын) болуға келісімін бе
ру гө мәжбүр болады. Айтқаны болған Мералы баласының бул ісіне 
риза болып, ңудайы беріп, өулекі улды дурыс жолға салдым деп 
қуанады. Ол ңуаныш та узақңа бармайды. Бір-екі айдан кейін, жа- 
санды өкімшілік Мухиттың санасынан орын тебе алмай, өке-кеке деп 
бір ауылдасына «дело» толған киіэ ңоржын мен мөрін беріп қутыле- 
ды. Еңсесін басңан бір ауыр салмақты лақтьірып тастағандай жаны 
жай тауып, Мухит өэінше айтңанда, «басына бостандың алады». Бул 
кездерде жасы да егде тартып келе жатқан Мералы «жетектеген 
тебет ңораға үрмейді» дегендей, зорлап баласын екім ете алмайты- 
нына кезі жетіп, бурынғыдай ата жолы жайлы уағыэ айтуын аэай- 
тады.

Мухит енер жолына біржолата түседі. Ауыл аралап, қайда ойын- 
той болса сонда жүредк. Мухит жиынның сәні болады. Мухиттың ай- 
наласына атағы шыға бастайды. Баласының мундай «жергегінен қа-
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ғынған» мінезін көрген Мералы атаЛың борышты сарқа ақтағысы 
келіп, Мухиттың «аяғын шырмамаң» ниетке көшеді. Мүмкін үйлі- 
баранды болса орнығар, отырар, ңаңғып кете бермес, әруақты «та
ре» туқымына дақ салмас деп ойлайды. Сол маңсатпен Мухитқа ке- 
ліншек алып беріп, енші бөледі. Көзінің тірісінде ең болмаса тағы 
бір отау ңондырып, айналасына әруағын көтергісі келеді. Мухит әке- 
сінің бул үмітін де ақтамайды. Басы-көзіне ңарамай жүмсап, дос-жа- 
ран келсе сойып, әдемі киім кию үшін базарға сатып, аз уаңыт ішін- 
де баяғы бөліп берген еншіні азайтады. Сайып келгенде күндердің 
күнінде Мухиттың қорасында жалғыз сиыр ңалады. Басңа тумалары- 
на қарағанда бул ең кедейі болады. Бірақ оған ренжитін Мухит жоң, 
жүрген жерінде:

Мухитта мал дегенде жалғыз сиыр,
Болады баспағымен төртеу биыл.
Мухиттың шаруамен жумысы жоң,
Елдегі ойын менен жиынға үйір»,—

деп халықңа жариялай жүреді. Әрине, үйдің ішіндегі бас көтерген 
бір адам тоғышар болғансын мал жинала ма, жылдап ешнәрсе ңо- 
сылмағансын, жоғарыдағы өлеңнің соңғы екі жолын өзгертіп, кейде:

Алтауға енді жарын толар десең,
Болады жыл айналмай қиыр-шиыр»,

деп те қуақыланып қояды екен. Қалай дегенмен де Мухиттың қадірі 
басқа байдың, бардың балаларынан халық алдында артық болмаса 
кем болмайды. Муны көрген айналадағы ауыл «жақсылары» Мера- 
лының ңулақ етін жеп, жалғыз Мухит емес, басқа балаларының да 
домбыра, ән, өлең ңуып кеткенін бетіне баса береді. Өмірде басы 
ңылтиыл көрінген жаңалық, басында әлсіз болғанмен бара-бара өсіп 
әл бермей кетеді емес пе, міне сол сияқты Мералының ңарашаңы- 
рағынан шықңан «әулекі Мухит» енді халық алдында «сал Мухит» 
атанады. Жүрген жері айт пен той болады. Ауылда анда-санда бо- 
лып туратын той-томалақ болмаса, басқа рухани азық алатын жағ- 
дай жоң заманда Мухит сияңты өнерпаздардың барған жерлері 
мәз-майрам болып қалады. Өнерді бағалаушы, сақтаушы халық өнер 
иелерін де ңадірлей білді.

Мухит біраз уақыт орындаушы болып жүрді. Сол өредегі өзі 
есіткен әндерді айтып, «арықтарын» семіртіп, «семіз» әндерді бу- 
рынғысынан да көтеріп, сәндеп, ңайта туғандай етті. Осы кездегі 
Батыс Қазақстан өлкесін тегіс аралап, бір шеті Орынбор, Қостанай, 
Жаманқала (Орск), мына жағы Аралды басып Қазалыға шейін бар-
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ды. Баста Жақсыбай бойының Мухиты бояса, енді оның даңқы көп 
жерге жайылды. «Төре» түқымының «қарамен» араласпайтын салтын 
бұзып, өнерін байытуда ңалың буңараның ішінде жүрді. Сондыңтан 
«әнші Мухит», «сал Мухит» болып аты көпке тарап, оның ата-баба- 
сының кім болғанын ойлау ешкімнің де басына келген жоқ. Мүхит- 
тың өзі болса ол жағына бастан-ақ мән бермеді.

Жасы отызға қарай кеткенде Мухиттың әншілік тәжрибесі мола- 
йып, ел аралау арңылы өмір тәжрибесі де кеңейіп, айналаға басқа 
көзбен қарайтын болады. Тап тартысының теориясынан журдай бол- 
ғанмен, зейінді, алғыр өнерпаз, іштей жарлы-жақыбайлар жағында 
болады. Ежелден мал, дүние жиюды маңсат етпеген адам, өнердің 
қадырын, салмағын — мал, байлықпен салыстырғанда, артық бага- 
лайды.

«Сурасаң менің атым Таңжарбаймын,
Болсам да малға жарлы әнге баймын»,—

деген сияқты өзінің бай репертуарын байлардың үйірлеген алалы 
жылқысынан артық көреді. Ал, шынында да Мухиттың орындап жүр- 
ген әндері бүкіл халың мүлкі, ортақ байлық. Мухит болса сол бай- 
лыңты еліне жаюшы, мадақтаушы, өзі айтңандай «қызыл өңешінің 
арқасында» халңымен сол байлықты бөлісуші болды. Сондыңтан Му
хит біраз орындаушылық тәжрибе алғаннан кейін өз жанынан ән 
шығару талабына көшеді. Ол кезде творчестволың қабілеті бар 
адамды әдейі баулитын, тәрбиелейтін белгілі оңу орны жоқ, кім де 
болса өзінің басына келгенін ғана, өзінің шамасы жеткенінше ғана 
талпынады. Кейбіреулерінің алдында устазы болып, бірқатар же- 
ңілдік келтіреді. Ал Мухитта ол жағдай болған жоқ. Сондықтан оның 
устазы да, мектебі де өзінің орындаушылық ңабілеті, ел аралап көп- 
теген әндерден хабары болуы болды. Екінші айта кететін нәрсе, 
басңа сол замандағы халың композиторлары сияқты Мухиттың да 
ңай әнін ңай уақытта шығарғанын «тап басып» ешкім де айта алмай- 
ды. Ңандай жағдайда шықңаны жайлы бірен-саран деректер кезде- 
седі. Оның бәрі де жазылып қалған тарихтың жоғы, жай сауаттан 
да, музыка сауатынан да халың композиторларының кебінің қүрала- 
қан болуынан. Солай болғансын өндердің шығуы жағынан хроноло- 
гиялың төртібі де біз үшін ңараңғы болып қалады.

Мухиттың алғашңы кезде шьіғарған өндврінің бірқатары арнау 
сияқты болып келеді. Айтушылар Мухит Қобда бойын аралап жүр- 
генде біреудің үйіне түсіп, өн салып, ауыл адамдары жиналып, кеш 
бойы сауықтайды. Ертеңінде сол үйдің бойжеткен қызы Куралайдың 
шай ңуйьіп отырғандағы сыпайылығы, міназі, ажары Мухитқа қатты 
унап, сол арада бір өн шығарады. Әншіг* қыздың квзі унайды. Сом-
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дыңтан ол: «Шырағым, мына бір әнді саған арнадым, нағыз айнам- 
көз екенсің, әннің аты да «Айнамкөз» болсын>- дейді.

Бүл ән халық арасына көп тараған, «Айнамкөзді» айтпайтын 
адам аз. Әсіресе жай үйде болған мәжілістерде көпшіліктің қосы- 
лып айтатын әнінің бірі — «Айнамкөз». Бұл Мүхитқа тән диапазон- 
ды, үлкен дауыс шеңберін тілейтін ән. Басынан аяғына шейін лири
ка, ешбір ңайғының үшңыны жоң, сүйгенін, жақсы көргенін сағынған 
әуен бар. Әннің тынысы шалңыған кең, А. Затаевич айтқандай жа- 
зық далада, сахрада туған. Қазақстанның Батысының ән қүрылыста- 
рына тән, әннің екінші «сөйлемі», «Айнамкөз» деп әннің атьін қосу 
арқылы «үзаяды». Әннің «кеудесі» мен қайырмасы бірімен бірі жал- 
ғасып кетеді. Ән байсалды, орнықты екпінде жүреді. Әрбір дыбысы 
ңатталып, орындаушыдан дауыс регисгрінің тегістігін тілейді. «Ай- 
намкөз» үлкен, жылы жүректен шыққан ән.

Мүхиттың «Алуаш» деген әнінің шығу тарихында айтушылар ар- 
науға жатқызады. Аңбұлақ түсында ол кезде Қоңырбайдың Сейіті 
деген бір шонжар болған. Өзінің бір сапарында Мүхит қоналқаға 
Сейіттің үйіне келеді. Шонжарларды жағалауды ңанша жек көрсе 
де, сол үйде бір көркем қыз барын есітіп, соның қолынан бір рет 
те болса шай қүйдырып ішкісі келеді. Сейіт өзінше аздап болса да 
оңығансымаң, үй түрмысында ханның үрдісінің элементтерін енгізе- 
ді. Қонаң жайы, ас пісіретін үйі, үйңы жайы — бәрі де бөлек-бөлек 
болады. Атағы ол кезде аспанға шықңан Мүхитты қондырмауға, елге 
жаман атым тарап кетер деп ңорңады. Әншіні жаңсы күтеді. Қүр- 
метті қонаққа көрсеткен сыйдың ең үлкені — Алуашты шаңырып шай 
ңүйдырады. Шайдан кейін әңгіменің жайы әнге қарай ауысып, Мүхит 
небір көркем әндерді орындайды. Жасынан әнге ңүмар да, талапты 
да Алуаш Мүхиттың орындаушылың қабілетіне қатты риза болады. 
Ңыздың ондай жағдайда отырғаны Мүхиттың ңырағы көзіне шалын- 
бай қоймайды. Біраз толғанып, сол арада тағы бір жаңа ән дүниеге 
келеді. Мүхит бүл әнді Алуаш сүлуға арнағанын айтады. Әннің аты 
сонымен «Алуаш» болып кетеді. Сылап-сипап бағып отырған жақсы 
көретін қызы Алуашңа Мүхит сияңты әншінің шығармасын бағышта- 
уы Сейіт мырзаның жібін босатады. Ертеңінде Мүхитты үлкен сый- 
лыңпен аттандырады. Сейіттің қолынан қаншама сыйлық алғысы кел- 
месе де, Алуаштың бір қараған мөлдір көзі әншінің ңолын қалай 
созғанын сездірмей де қалады.

Мүхиттың «Ңилым» деген әні де осындай жағдайда шьіққан де- 
седі. Онда да ел аралап жүріп, бір кедейдің үйіне түседі. Мұхит 
екенін сезген үй иесі біраз қынжылып, дүрыстап қонақасы бере ал- 
майтынына мойиды. Мүхит болса, ол бұл үйге қонақасы емес, әнші 
ңызды естиін дел келеді. Кедейдің үйінде не барын, не жоғын бі- 
летін Мүхит, әуелден жал-жая, қазы-қарта болмайтынын біліп келеді.
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Ңыздың әкесі ллән бермегенмен, әннің ңадырын білетін Мухит, Қи- 
лымның дауысын бір есіткені бай қонаңасыдан артық болмаса кем 
болмайтынын біледі. Үстінде тамағы үйіліп жатпаса да, кедейдің 
кең 'пейілді дастарқаны жиылғаннан кейін Мухит Ңилымның әнін 
есіткісі келеді. Қыз да Мухиттың алдында ән салуға жүрексінсе де, 
ондай адамның ңолпасына пәлденуге болмайтын сияқты көріп, соз- 
ған қолдан үкілі сары домбыраны алып ңағып, өзінің дауыс мөлше- 
ріне бурай бастайды. Тек әнші емес, домбыраның табиғатын жақсы 
білетін, Боғда, Тазбаланың күйлерін де бабына келтіріп орындайтын 
Мухит, ңыздың домбыраны қулак күйіне түсіруінің езінде үлкен 
сыр бар екенін аңғарып ңалады. Қыз көп узамай, бір әнді бастайды. 
Сол бір сәттегі өзінің ойында отырғаннан ба, жоқ, ақылды қыз бүкіл 
ңазақ әйелінің басындағы трагедияны көрсеткісі келгендігінен бе, 
«Соқыр қыз» әнінен бастайды.

«Ішінде Байулының Алаша едім,
Әкемнің ңоңыр қаздай баласы едім,
Шам-шыраң екі көздің бар шағында,
Қызына үш болыстың таласы едім»,—

деген сөздер тек бір ңыздың басына келген жаратылыс кеселін та
на емес, бүкіл ңазаң ңызының ауыртпалығындай болып шығады. Бул 
өнде де «Айнамкөз» сияқты, ңайырма есебінде, елеңнің екінші жо- 
лының соңғы сезінің алдында: «Ой алла-ау» деген қосымша еніп, 
екінші музыкалың сөйлемді кеңейтеді.

Қилымның орындауынан ба, жоқ әннің шын мәнісінде трагедия- 
лык кейпінен бе, Мухит недәуір уақыт басын төмен салып, ойланып 
ңалады. Қонағын жоқ жерде ренжітіп алдым ба деген кісіше, қыз 
да кенет домбырасын ңаттырақ бурап алып, көңілді ен «Ак Айша- 
ны» айтады. Сол кезде ғана Мухит өзіне езі келгендей, еңі өэгеріп 
сала береді. Қыз ңонағының кеңілін енді тапңандай, еннің қайыр- 
масын қуйңылжыта, кетере, екпіндете айтып, езі де күлімсірегендей 
болып, жаңа шығып келе жатқан күндей бүкіл үйдің ішіне жарқы- 
раған сеуле енгендей болады. Ңыздың өншілігіне қатты риэа болған 
Мухит, қайтадан ңолын домбыраға созғанын сезбей де қалады.

Кезек Мухитңа тигенде домбыраның бурауы сол қалпында ез- 
гермейді. Дауысы ете келемді, жоғарьі-темені бірдей шығатын ем- 
ші, ойына келіп ңалған дыбыс лебізін кідірмей сыртңа шығарады. 
Бірақ басңа кейбір өндеріндей айқайға баспай, басынан аяғына ше- 
йін бір қоңыр дыбыста болады. Әннің арналған адресіне қарады ма, 
жоқ өэінің жобалауы солай болды ма, ен бір сазды, ете нөзік, үл- 
кен бір ойдың суреті сияқты болып шьіқты. Мунда «Айнамкеэ», 
«Алуаштан» үлкен айырма бар. Өйткені өн елеңнің терт жолы бойы



мелодиялық жағынан қайталамайды. Тек қайырмасында «Алуаштың» 
ңайырмасына усайтын жөрі ғана бір кісінің қолынан шыққан шы- 
ғарма екендіктерін көрсетеді. Дыбыс көлемі жағынан да бұл ән 
«Алуаштың» айналасында. Бірақ оған қарағанда жалпы тынысы та- 
рырақ, демалысы жиі, жүректің тезірек соғуындай ырғағы бар. Кім 
біледі, шынында да Қилым қыздың өзі де, әні де жан ңылы нәзік 
әншінің жүрегін лүпілдетіп жіберген де шығар. Тек қайырмасында 
ғана ән бүрынғы екпінінен жайлап, саздылық қалыпңа түсіп, майда 
ңоңырлап барып бітеді.

Мүхит әнді бітіріп, терін сүртіп, домбырасын тізөсінө қойып, 
ңызға ңарап «Ңарағым, мына әнімді саған арнадым, кеңіліңе қонса 
айтып жүргейсің!» дейді. Ңыз «мақүл» дегендей, сызылып қана, әдеп- 
пен басын изейді. Содан бүл ән «Қилым» атанып кетеді. Қилымның 
дауысына, орындаушылық шеберлігіне, сұлулығына Мүхиттың риза 
болғаны сондай, бул әнді орындаған сайын автор болып өзін бірін- 
ші планға ңоймай, бул әнді қыздың өз аузынан үйрену керек деген 
аңыл айтады:

«Түйгенім орамалға қара мейіз,
Арманы әркімнің де бір сулу ңыз.
Әуре етпей бозбалалар сендерге айтам,
Бул әнді Қилым қыздан үйрөніңіз»,—

дейді. Ңилымның бул әнді өзінен асырып салмаса, жасытпайтынына 
сенеді. Үлкен бір ңоғамды қобалжытқан оңиғаға арналмаса да, Му- 
хиттың бул әні адамның асыл жанын, арманын суреттейді. Тыңдаған 
адамның тулабойын билеп, өзінің нәзік майда әуені арқылы жүрек- 
ті ңозғайды.

Жоғарыда баяндалған «Жалпақ ңоян» жылы Мухит Жымпитының 
ашасында отырған Мухтардың аулында ңысты өткізеді. Мухтар —  
Сырымның баласы Ңазыдан туған. Дәулетіне мәз болып, өзін басңа 
буңарадан жоғары устаған, атасының дәстүрінен ешнәрсе устамаған, 
өзінің шала түсінігінде «ел жаңсысының» бірі болу үшін әуелі «мыр- 
за» атану керек дегенді өмірінің бағыты етіп устаған адам. Күздің 
басында азын-аулақ азығын тауысып алған Мухит Мухтардың ңасына 
келгенде тапқан үлкен олжасы —  жалғыз сиырын мырзаның көп ма- 
лымен бірге ңыстай баңтыруы болады. Басында Мухиттың бала-ша- 
ғасына азықтан ептеп ңарасқанымен жазға салым, «жуан созылып, 
жіңішке үзілуге» айналғанда, Мухтар жәрдемін мүлде тоқтатады. 
Бір күні Мухитты балалары әйелімен қуып жібереді. Міне осы са- 
парда, әңгіменің басындағы Мухиттың қолшанасын сүйретіп барып, 
«олжалы» ңайттым дегені, ңыстан аман-есен бала-шағасын алып шы- 
ғатын нәр тапңанын айтқаны еді.
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Мухтардың сараңдығымен ңатар бул арада тағы бір жәйтті ай- 
гып кетуге тура келеді. Мухиттың жаз шықпай турып ңуылуына оның 
да әсері болмай ңалған жоқ. Мухтардың Ңырмызы деген бәйбішесі 
болады. Елден таңдап алған сулу, ауыл-аймаққа ңадірлі болады. Кар
те н адамнъің бәрі де Қырмызының келбетіне, адамшылығына ри
за болады. Біраң Мухтардың «бақытына, байлығына басы айналған 
бәйбіше бері келе өзінің бурынғы кеңпейілдігінен айрылып, ашулы, 
өктемдікке көшеді. Оның себебі де жоқ емес-ті. Мухтар Қырмызы- 
ның үстіне екінші әйел алады. Әрине, күннен-кунге Мухтардың на- 
зары жас әйеліне қарай ауа береді. Бул бәйбішенің мазасын алады. 
Міне, осы кезде, жоқтықтан ңоңсы қонып отырған Мухиттың үй-іші- 
не бәйбіше теріс көзімен ңарап, аздаған азық жәрдемін тыйып тас- 
тайды. Қайта жас та болса, екінші әйелі Иіс шамасы келгенінше ән- 
шінің ңадірін біліп, қол ушын беріп турады. Ежелден қуақылық сөз- 
сіз отырмайтын Мухит осы арада тағы да бір «жағымсыз» сөз айтады. 
Ол сөз жай ңарапайым әңгіме емес, әнмен байланысты болады. 
Байдың да, әсіресе бәйбішенің де ңытығына тию үшін Иісті көтеріп, 
Бәйбішені темендетіп ән шығарады. Ән Мухиттың шалңыған кең 
демалысты шығармаларына уқсамай, көбіне сөзін есіттіріп, тақпақ- 
тап айтылуға арналған, екпіні жүрдек, мелодиясында қалжыңның 
мысңылдың үні бар.

«Жылқыда ерте турсам күрең тай жоқ,
Ноғайда бурынғыдай енді шай жоқ.
Аң Иіс келгеннен соң арта берді,
Ойласам Қырмызыға енді бай жоқ!» —

деген сөздердің мәнісін музыка айнытпай береді. Дарынды сурет- 
кер, адамның жаңсы ңасиеттерін баяндағанда да, біреуді кемітейін 
дегенде де тиісті дыбыс бояуын тауып «жаэады». Бул ан халық ара- 
сында «Аң Иіс» атанып кетті. Сөз жоқ, Мухиттың бул қалжыңы өзіне 
таяң болып тиеді. Бәйбіше мен мырзаны бір жағынан, бәйбіиіе мем 
тоңалды екінші жағынан араздастырып, енді ол арада отыра алмай- 
тынын біле тура Мухит осы ңадамды урады. Өткір еңгіме, әнге қу- 
мар халың, бірден-аң «Ақ Иіс» енін ңағьіп алып кетеді. Ән ауыл- 
ауылды, жайлау-ңыстаудьі, малшы-жалшыны жағалап аз уаңьіттың 
ішінде көпшіліктің ауэына түседі. Катса да Мухит Мухтар мырэа мен 
бөйбішесінің «даңқын» көтеріп кетеді. Жоғарыда айтқандай, аброй 
болып, «қыэыл еңештің арңасында» қыруар адамдьі «Жалпақ қоян- 
нан» аман-есен алып шығады.

Өэі ақын, өнші Мухит жасынан керкем сезге үйір болды. Оның 
ңызығып тыңдайтын жыркі, толғауының бірі аңын Бала Ораэдкің шы- 
ғармалары болса керек Бір күні Мухит Бала Ораздың ауэынан шық-
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ңан «Жылқышы хикаясын» жадына түйіп алады. Өзі көрікті, өзі әлді 
жылқышы көп жылдар бойы есігінде жүрген байдың сүлу қызына 
ғашық болады. Қыз да өзінің берулі күйеуінө барғысы келмей, жыл- 
қышыны сүйеді. Ңыздың жеңгесі буларды мезгіл-мезгіл жолықты- 
рып, біраң бүл істің артының ңиын болып кету қауыпыи айтады. Сү- 
йіскен жүректер оның бәрін де сезе түрса да, ңауыптен ңорқып ай- 
рылуға бара алмайды. Жаздың ортасында ауылдың азаматтарының 
көбі Көкжардың (Ойылды солай атайды) жәрмеңкесіне кеткенде, 
бір түнде, екеуі екі жүйрікпен қашып береді. Екеуінің арасында бір 
мылтық, бір соққы болады. Байдың ауылынан үзап шығып, арада 
бір-ёкі күн өткесін, булар енді ңүтылған шығармыз деп, жайбарақат 
бір иесіз ңорада дем алып жатқан кезінде ңуғыншылар қапыда же- 
tin ңамайды. Ойда жоқта қыздың астындағы ат аяғын жалғыз ңазық- 
қа тығып, қулағанда қуғыншылар жақындайды. Жылқышы ңосарын- 
дағы арғымаңңа ңызды мінгізіп, мылтықты қолына беріп, өзі қаша 
урыс қылуға қалып қояды. Қыздың астындағы ат тың, жауға жеткіз- 
бей, бірден қара үзіп кетеді. Бірақ ңыз қамауда ңалған жылңышыға 
ңарайлап, алысқа узамай, оқ жетпейтін жерде жүреді. Қарулы жыл- 
ңышы біраз адамды аттан түсіріп, енді қутыламын деп жүргенінде 
біреу артынан келіп абайсызда жігіттің мойнына буғалың салып тар- 
тып қалады. Жылңышының аттан қулағанын көрген ңыз ңайтып ке- 
ліп, буғалық салған жігітті табанда ңосауызбен атып елтіреді. Бас- 
ңалары ңапелімде мылтық аузына жолай алмайды. Сол кезде қыз 
аттан секіріп түсіп, буынып өлген жылқышының қасына барып, қой- 
нындағы пышағын алып, өзіне салады да, жылңышының қасына ба
рып, ңушақтап ңулайды.

Бул аңыз Мухиттың тулабойын тегіс меңгеріп, төбе қуйқасын 
шымырлатып, ңатты толңытады. Қыршынынан ңиылған екі жас, жан- 
бай сөнген таза махаббат, екінші жағынан соңқы мен сойылға сүйен- 
ген қара күш — әншінің асқаң қиялын аралап, тыныштығын кетіреді. 
Дарынды композитор сол арада домбырасын алып, қой шегінің 
шегіне жеткенше ңатты бурап, жан ашуының айңайындай, дауыстың 
ең жоғарғы регистрінен 1 бастап, ащы да, айбарлы да дыбыс шыға- 
рады. Бала Ораздан есіткен аңыздың суретін көз алдына келтіре 
отыра сол оқиғаны дыбыс өнерімен өрнектейді. Ән салған жерден 
кульминациялық дыбыстардан басталып, сол дыбысқа қайталап үш- 
төрт рет төнеді. Ондай творчестволық күш шығарушының бәрінде 
бірдей бола бермейді. Асбапты музыкада айта ңаларлықтай кульми
нация шыңы және оған бірнеше рет шығу тек Ңурманғазыда кезде- 
сетін. Енді міне, Мухит жан тербеуімен ойламаған дыбыс биігіне 
ңалай шықңанын езі де сезбей, әлден уақыттан кейін, баспалдаңтап

1 Дауыс кезеңдер!.
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«төмен түсе» бастады. Бірақ бірден ңүлдилап, таудың етегінен бір-ақ 
шыңпай, ңайта-ңайта артына қараған адамдай, жылқышы мен қыздың 
денелерін көріп, бүрылғандай, орта регистрге оралып, біраз кідіріп 
барып, қолы домбырасының бас пернесіне келгенін енді білгендей. 
әннің аяғын түйеді. Ңазақ халңының ән байлығына емін-еркін еніп, 
кеп зерттеген композитор Е. Брусиловский Мухиттың бүл энін Пуч- 
чинидің музыкасындағы шыңға көтерілуімен теңейді. Әділ теңеуі 
Бейкүнә өлген екі жастың азасы ма, жоқ әділетсіз феодалдық за- 
манның қара күшіне деген қаһарына мьщтап мінді ме, тап осы бір 
өнде Мүхиттың творчестволық ңүлашы тіпті кең жайылғаны сондай, 
анау-мынау әнші айта алмауы осы күнге шейін келеді. Бүл ән халық 
арасында «Жылңышы» болып та, «Бала Ораз» болып та, «Кіші ай- 
дай» болып та жайылып жүр. «Айдай» болатын себебі өлеңінен де 
болу керек. Дауысңа ыңғайлы ашық дыбысты «ай», «дай> дегендер- 
ді Мүхит көп пайдаланады. Дыбыстың, сөздің техникасын консерва
тория ішінде өтетін жағдайы болмаған әнші, өзінің өткір сезімі ар- 
қасында созатын дауысңа икемді келетін дауысты дыбыстарды таң- 
дауда шындыңтың үстінен түсіп отырған.

«Саламын сал Ораздың «Айдайына»,
Бақ бергей ер жігіттің маңдайына.
Талабың тай жегендей бір бала едің,
Заманның тап болып ең қандайынв» —

деп, сүм заманға кездескен жастардың тағдырын баяндайды. Жыл- 
қышының, ңойшының бүл сияқты хикаялары қазақта бүрыннан келе 
жатңан жай. Бул таңырыпта жазылған поэмалар да аз емес. Біз бүл 
аңызды тек көркемөнер бетіне Мүхит салған демейміз. Бірақ, музы
ка дүниесіндө бүл бірінші көрініс екендігінде сөз болмауға тиіс. 
«Жылңышы» Мүхиттың ән ңорындағы алдыңғы қатарльісьіның бірі, 
тіпті шыңының бірі десек те болады.

«Жылқышыға» диапазон,1 ңүрыльіс, жігері жағынан жақын келе- 
тін Мүхиттың егіз шығармасы —  «Үлкен Ораз». Бүл ен кейде «Үл- 
кен Айдай» болып та айтылады. Әннің шығуы жайлы біздің қолы- 
мызда ауызша да болса ешбір дерек жо*. Бүл да жоғарғы дауыс 
регистрінде басталады. Бірақ «Жылңышыдан» айырмасы —  бүл ен 
бірден емес, орта регистрден жағалаңқырап барып, жоғары шыға- 
ды. Мүнда бірінші және муэыкалық «сейлем» (бірінші, екінші елең 
жолдарына келетін) бірін бірі ңайталайды. Тек екінші сейлемнің ая- 
ғында мелодия ңайтадан жоғары кетеріліп, елі де еңгіменің бітпе- 
генінен тыңдаушыны хабарлайды. Содан кейін барып куплеттің ая-

1 Дауыс квлеиі.
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ғына көшіп, мелодия жолы бірнеше рет «иретіліп», «оралып» бітеді. 
«Үлкен Ораз» да орындау дарынын, кең дауыс шеңберін, үлкен жі- 
гер-күшті керек етеді.

Мүхит есейіп келгенде ел арасында Медет деген кісі жөнінде 
аңыз тарайды. Ол аңызда Медеттің үш әйелінен отыз үл, бір қыз 
болады. Елге келген ауру-апаттың нәтижесінде Медеттің отыз үлы 
бірдей өліп, жалғыз Зәуре деген ңызы ңалады. Медет Орынборға 
жолаушылап кетіп, ңайтып келгенінде Зәуре де өліп, тек шошайып 
моласы ғака қалады. Медет моланы қүшақтап күңіренеді. Міне, осы 
трагедия Мүхитты ңобалжытады. Ол домбырасын алып, Медет 
айтыпты деген сөздерге ән шығарады. Әннің аты халық арасында 
«Зәуреш» болып тарайды. Әннің сөзін түгел келтіруге тырыса- 
лық.

«Ңарағым, сенің үшін елден келдім, 
Баяғы өзің көрген жерден келдім=
Сен неге мен келгенде тебіренбейсін, 
Иіскеп, бір сүйейін деген едім.

Ңүланның түзде көрдім шоқырағын, 
Қайыңның жаста көрдім жапырағын.
Сен қалған отыз үлдан жалғыз Зәуреш, 
Бір уыс бұйырмады топырағың.

Жақын дос бір-біріне сыр айтады,
Атасы баласына' шын айтады.
Айрылып жалғызымнан қалғаннан соң, 
«Көке» деп енді мені кім айтады?

Ойлап ем мен келгенде шығар ма деп, 
Атаңның хал-ахуалын сүрар ма деп. 
Ңозғалмай өзгелерге жатсаң-дағы, 
Орныңнан менің үшін түрар ма деп.

Рухың білген шығар келгенімді,
Оқыдым мүнәжаттан білгенімді.
Басыңды мен келгенде көтермедің, 
Жалғызым, жаңа білдім өлгеніңді.

Ңайғының жаңа жеттім ңиынына,
Сел болды көзім жасы қойыныма. 
Қүшақтап қабырыңды біраз жаттым, 
Еркелеп асылар деп мойыныма.
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Саңталмас болат пышақ қын болмаса,
Өтірік неге керек шын болмаса.
Зарланып саулы інгендей мен келгенде,
Басыңды бір көтерші тым болмаса.

Сен едің таудан аққан бұлағым-ай,
Тағдырдан өміріңді сүрадым-ай.
Отыздан жалғыз ңалған балам едің,
Шыныңмен кеткенің бе, шырағым-ай.

Көңілімді тура алмадым елде тыйып,
Бір ңулаш қалңам жатыр жерге сыйып.
Кезің бар жанарындай қуралайдың,
Кім көмді бул орынға көзі қиып.

Отырмын әйет оқып аттан түсіп,
Шыдамай мезгіл-мезгіл ңабыр қушып.
Көрмесем бір сағат та төзбеуші едім,
Ғайып боп кеткенің бе ңолдан ушып.

Еліме Медет атым болды дәріп,
Кезінде айттым билік бузып-жарып.
Таяншым узақ болмай сен де кеттің,
Сияды жалғыз басым ңайда барып.

Дүние мына жалған кеттің ңырын,
Бәндеге кім де болса перзент шырын.
Ажал оқ саған деген маған жетіп,
Алдыңда мен өлсемші үш күн бурын.

Жайнаған жай тасындай кезің қайда,
Сыймадың ңыз да болсаң ңу маңдайға.
Кекеңнің еңіреп қалған халін білсең,
Күнінде қияметтің орын сайла,

Ақ бетің айдын келдің алабындай,
Қасың бар молдалардың ңаламындай 
Алдыңнан тағдыр қудірет жарылңасын,
Кешікпей мен де артыңнан барамын-ай»,—

деген халық аузында Медет айтыпты болып келген елең Мухиттъі 
толқытып, оның шығарған ені осы күнге шейін тыңдаған адамньің 
сай сүйегін сырқыратады. Қазаңстанның кейбір композиторлары
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«Зәурешті» шығармаларының арңауы етіп енгізІп, Оның үстіне осы 
«Зәуреш» тақырыбында жазылған бөлек «Қаралы марш» есебінде 
орындалып жүр. «Зәуреш» дауыстың жоғарғы регистрінен бастала- 
ды. Асықпай-саспай жай жүреді. Өлеңнің бір куплеті бойы мело
дия ңайталамай, үнемі жаңа бір үн қосылып, зар үстіне зар, ңай- 
ғыға ңайғы ңосылып, жамала береді. Әннің негізгі контекстінде 
артық бір дыбыс жоқ, бірі. мен бірі жалғасңан, бірін бірі толық- 
тырып түрған, бірінші нотадан бастап үздіксіз даму, шынығу, өр- 
бу жолындағы мелодия толқыны аяғына шейін тыңдаушыны билеп, 
үстап отырады. «Зәуреш» жоғарыда жай салыстыру үшін айтылған- 
дай марш емес, бас-аяғы бар, түтас, кіші-гірім «Реквием»1 са- 
тысына көтеруге жарайтын шығарма. Қазақ музыкасының ой-ңырын 
жаңсы білетін, халың композиторларының творчестволық қулашта- 
рын да тексерген. А. Затаевичтің «Зәуреш» әнін Мұхит шығарған 
деген ңортындысы өте дәлелді. Өйткені «Зәурештің» қүрылысы, 
мелодиялық кескіні, потенциялың жігері анау-мынау «бойдай-та- 
лай» әншінің маңдайына сиятын нәрсе емес.

Мүхит әндерінің ішінде эмоцияға толы, музыкалың мазмүны 
тереңінің бірі —  «Дүния». Бүл әннің де бірнеше варианты нота- 
ға түскен. Бірақ сол варианттардың негізі бір. Ән орта регистр- 
ден басталып, жоғары баспалдақтап өрлейді де, шынында көп тур- 
май кейін қайтады. «Айнамкөз» сияқты әннің негізгі «кеудесі» 
өлеңнің екі жолымен бітеді. Біраң екінші «сөйлемде» өлең жо- 
лының соңғы сөзінің алдында «Дүния» деген сөздің қосылуы арқы- 
лы сөйлем узаяды. Сөйтіп, мунда да Мухиттың басқа әндерінде 
кездесетін — ңайырма әннің кеудесінің ішіне кіреді. «Дүния» акы- 
рын, жай екпінде, шырқала, созыла басталады. Жоғарғы регистрге 
барғанда да айңайламай, бір сазда дыбыс күші қалады. Профессио
нал композиторлар әдейі ойлап енгізетін альтерациялың* 2 дыбыстар 
әннің орта шенінде әшекейлеп, жаңа бір әуен естіртеді. Әрине, 
альтерацияның теориялық жағын Мухит түсінде де көрген жоқ, 
бул арада композиторлың, творчестволық үлкен дарын ғана мундай 
әдістің үстінен шығарған. Сондықтан, бірінші қараған кісіге со- 
зылған, бір кейіпті, жубау шығарма сияқты болып көрінгенмен, жа- 
ңағы айтқандай бір дыбыстың жоғары-төмен ңубылуы (альтерация) 
арңылы ән үлкен мелодиялың-интонациялық өзгеріске ушырайды 
да, тыңдаушыға ңатты эсер етеді. Әсіресе «Қыз Жібек» операсының 
аяғында айналасындағы ңурбы-қурдастарьімен, елімен, жерімен 
ңоштасңанда Жібектің аузына осы «Дүния» салынған. Сахналық кө- 
рініс, артистканың орындауында да бар шығар, соның өзінде де

• Келемді қаралы шығарма.
2 Дыбыстың жарты жоғары не төмен қозғалуы.
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«Дүния» әні керушілерді біраз тербетеді. «Дүния» әнінің шығу 
жағдайы жайлы біздің ңолымызда белгілі дерек жоқ.

Халық арасында композитордың көп тараған әнінің бірі «Иіс» 
(мүны «Ақ Иіс» деп шатастырмау керек). Ңазақта кісісі өлген үйге 
көңіл айта келгенде жанына қара (мал) жетелеп келеді немесе бас
ка бұйым алып келеді. Ондай сыйлықты «иіс» деп атайды. Міне, 
Мухит Тайсойған жағында жүргенінде бір ауылда белгілі бір адам- 
ның асына кездеседі. Асңа келгендер малын (соятын), қымызын 
ала келеді. Мүхит болса оны не мал, не бүйым алып келетін қау- 
қары жоқ, не қыларын білмей сасады. Ac ішіліп, бәйге болып, бал- 
уан түсіп, халың тарағаннан кейін Мүхит элгі үйдің бәйбішесіне ке- 
ліп, өзінің жағдайын айтады. «Менің малым, дүнием —  мына қызыл 
еңешім, осының бір демін сіздің жамағатыңыздың аруағына арнап, 
айтып берсем деймін» дейді. Бәйбішенің ризашылығымен Мүхит 
сол арада менің үсынатын иісім деп ән салады. Бәйбіше де, балала- 
ры да, айналадағы қаумалаған ағайын да әншініңбул сый-қүрметін 
үлкен бағалайды. Бүл әнді кейбіреулер «Мұхиттың азаға салған әні» 
деп те айтады. Осы жолдардың авторы «Мухиттың азаға салған 
әнін» 1922 жылы Мухит әндерінің жаңсы орындаушысының бірі 
Есқара деген жігіттен есітті. Ал «Иіс» деген атпен екі-үш жыл өт- 
кеннен кейін, бул әнді Тасқараның Сарысы деген кісі орындады. 
Музыкалық жағынан екеуі бір ән. Ән дауыстың төменгі регистрінен 
қоңырлата басталып, сол мөлшерде біраз кідіріп, елеңнің үшінші 
жолында көтеріледі. Мухитқа тән жоғарғы регистрде тоқтап турып, 
жайлап төмен түсе бастайды. Ән де муңмен қатар «болған іске 
болат бол» деген сияңты күшті, өмірге шақыратын дыбыстар бар. 
Мүмкін, аста екі қыздың қосылып, узақ уақыт жоқтау айтуы әншіге 
есер етті ме, әннің орта белімінде зардың да келеңкесі кездесе- 
ді. Қалай дегенде дө «Иіс» азаға салған анау-мынау ат-түйеден 
бағасы кем түспейтін сыйлық. Менің музыкамен еуестеніп, есіткен 
жаңа өн-күй болса ңағып алуға тырысып, ойын-той болса тауып 
алған «жаңалықтарымды» уялмай журтқа айтып беріп жүрген кеэім- 
де, «Иісті» тыңдағанда еркек болса басын изеп, ейел болса ернім 
бір сылп еткізбей ңалмайтын. Бул өн Мухиттың өндер жинағына ем- 
беген.

Мухиттың үлкөн дауыс тілейтін ендерінің ішінде тағы бір 
карнектісі «Ңыпшаң». Орындаушылар бул енді жай бастап келіп, 
аяғында бірден жоғары шығып көтеді. Ж. Ңосыбаевтың кітабында 
«Қьіпшақты» Мағаметжан еншіден үйреніпті-міс. Бірақ қаэақ еншіле- 
рінің кебінде бар едет — езім шығардым дай бермей, пелен қыэ- 
дан, не басқадан үйрендім дей бараді. Оған қарап енді басқа біреу- 
ге таңуға болмайды. Тоқсаныншы жылдардың басында Батырша, 
Муқамбатжан деген султандардың кездесуінде болып, Мухмт сонда
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орындағаны айтылады. «КыПшақТың» бірінші нотасынан бастап Мү- 
хиттың әні екендігі тайға таңба басңандай анық көрініп түрады. 
Мүхит әндерін білетін адам ол жөнінде жаңылу мүмкін емес. Қан- 
дай жағдайда туғанда да «Ңыпшаң» әншінің көңілі бір аспанға ша- 
рыңтап, үлкен творчестволық қүлашын кең жайып, табыс үстінде 
орьіндағанда дүниеге келіп ңалған кесек шығарма. Әннің бір ерек- 
шелігі — белгілі стильде орындамаса көркемдік сыры ашылмайды. 
Бізге қатты эсер еткен — дауысы аса мәз болмаса да — Лүқбан Мү- 
хитовтың орындауы болды. Ал Мүхит әндерінің «қоймасы» сияқты 
адамның бірі Шынтас Қаратаев «Қыпшаңты» Лүқбаннан көрі кербез 
айтатын. Өлеңнің алдыңғы үш жолы бойы қысқа дыбысты, речита- 
тивке жақындатып, сөзіне көп мән бергендей болып келіп, қайыр- 
масында екпінін жайлата, мелодиясын сағыздай созып (Шынтастың 
демі үзақ болатын), еркелетіп барып бітіретін.

Мүхиттың «Паңкөйлек», «Дөң асқан», «Күлә», «Кербез» деген 
әндері халықңа көп тарай қойған жоқ. Бүл әндердің дыбыс көлемі, 
қүрылыстарына қарағанда, әр кезде шықңаны байқалады. Жоғарыда 
айтылғандай, жазба тарихы болмаған соң, ңайсысы қай жылы шық- 
қаны жайлы баса айту қиын.

«Алуашты» кей жерлерде «Жайма ңоңыр» деп, «Қилымды» 
«Майда ңоңыр» деп те орындайды. Ж. Қосыбаевтың кітабында 
«Жайма ңоңыр» өз алдына белек ән дейді. Ол кісінің айтуынша 
«Жайма қоңыр» Дәулеткерейдің «Ысқырма» күйі сияқты үлкен ой 
үстінде шықңан ән деуге, творчестволың адамдарда кездесетін кей 
кездердегі «өзі мен өзінің» бір сырласатын, белгілі жарияланған 
программасы жоқ шығармаға үқсайды.

Мүхит, осЫ әңгіменің басында ескертілгендей, тек әнші болып 
ңойған жоқ, жаңсы домбырашы да болды. Ол Боғданың, Тазбаланың, 
Абыл —  Қошқардың, Сәулебайдың күйлерін наңысына келтіріп орын- 
даушының бірі болды. Тек орындаушылыңта ңалып ңоймай, Мүхит 
күй де шығарды. Оның бірі А. Затаевичтің кітабында бар. Күйдің 
көлеміне, формасына, даму кеэеңдеріне ңарағанда, ол профессио
нал домбырашының ңолынан шыққан, түтас шығарма, тіпті бидің 
элементтері бар, түрақты ырғаңпен толы. Соған қарағанда Мухит- 
тың будан басңа да күйлері болуы сөзсіз, тек бізге әлі жетіп үл- 
гіре алмай жатңан болу керек. (Әдетте, Ңұрманғазының, Дәулет- 
керейдің, Тәттімбеттің, Тоңаның күйлері бізге жыл сайын «келіп» 
түрады).

Мүхит мектепте оңып білім ала алмағанымен, өмір мектебінен 
көп нәрсені үйренеді. Елді көп аралап, жақсылы-жаманды дүние 
көргеннен бе, ол езінің көзқарасында үлкен прогрестің адамы бо- 
лады. Бай мен кедейдің арасындағы таптың қайшылықты тап басып 
айтып бере алмаса да, пәленің неде екенін сезімі арқылы болса да
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байңайды. Оның үстіне Мұхиттың досы, ол кездің тілімен айтқанда 
«тамыр орысы» Степан деген болады. Мүхит оны Штапан деп кете- 
ді. Штапанмен Көкжарда (Ойыл) танысады, кейін екеуінің арасы 
өле-өлгенше үзілмейді. Штапан жас кезінде Тула қаласындағы қару 
заводында жүмысшы болғен. Еңбекақыны көтеру жайындағы бір 
көтеріліске ңатысңаны үшін оны Сібір айдайды. Күні біткенсін Ойыл- 
ға келіп, судың жағасынан бір мәлдік жер салып, дән, бақша егіп, 
шығырмен қолдан суарып, біржағынан ептеп балың аулап күн кө- 
реді. Мұхит Штапанның дән арцалаған ңүмырысңадай адал еңбегін 
көріп, ыңыласы ңүлап, достасып кетеді. Ңазаң тіліне судай болып 
алған Штапан Мұхиттың әнін тыңдап отырып, оған езінің Сібірде 
көрген-білгенін айтып, дала адамының бірқатар «көзін ашады». 
Штапанның осындай басынан кешкен ауыр күндерін, оның көп нәр- 
сені білетінін айтып отырғанда бір молда ренжіп, «кәпірді мақтай- 
сың, олардың бәрінің көзін жою керек, сауап болады» дегенінде, 
досын жамандағанға шыдай алмай, әлгі молданы таяңтың астына 
бір алғанын айтып Мүхит күлдіреді екен.

Штапанның өзінің ңара басы ғана емес, Мүхиттың оның үй іші- 
мен жаңын болып кетуіне тағы бір себеп, Мүхит қазақ әндерімен 
қатар орыстың әндерін де айтып, би музыкасын домбыраға тарта- 
тын болған. Әсіресе жоғарыда аттары аталған інілері: Жүсіп, Аң- 
жан, Саңып, Шайхы — бесеуі қосылып орыстың «Невозвратное вре
мя» деген вальсін тартңанда орыс поселкесінің тыңдаушылары үйып 
ңалады екен деседі. Бір күні Оралдағы «Тентек крестиянға» (Кре
стьянский начальник, өзі елге жағымсыз болып, тентек атанса ке
рек) «Невозвратное время» деп Тазбаланың «Өтті-кеттісін» тартқан- 
да, тентек крестиянның: «Ңандай жақсы вальс, орыс халқы музы- 
ката қандай қабілетті» деп, өзінің музыканы «ңатты түсінетіндігін» 
айтңанын айтып, Мүхит айналасындағыларды күлдіреді екен. Шта- 
панның әңгімесінің арқасында, Мүхит, сөйтіп, крестьянский началь
ник дегеннің халыңтың, оның ішінде қазақтың да, орыстың да досы 
емес екендігін біліп, мазаң етеді.

Мүхит Көкжардың жәрмеңкесін аралап жүргенде бір қария та
тар шалының «Мүхаммадияны» (дінді дәріптеген түрік-шағатай 
тілі аралас поэма) әндетіп айтып отырғанын көреді. Қасында біраз 
түрып, әлден уаңытта сыртқа жүгініп отыра қалып влгінің еэінен 
асыра, сол әуенімен айнытпай салып, «Мүхаммадияны» судыратып 
ңоя береді. Татар шалы Мүхиттың зиректігіне таң қалып, ауызы 
ашылып ңалады. Сол сәтте Мүхит беркін алып, «мына шалдың әні- 
нө де жүрт ақша беріп жатыр, менің айтңанымды Сіз ңалай баға- 
лайсыз» деп, ңасында түрған Соналыньщ болысы Аңшолаңқа үсы- 
нады. Мақтануды сүйатін болыс, айналасына қарап, ңалтасынан 
шиланын алып, он сом алтынды берікка лақтьірып жібереді. Мүхит
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тағы бірнеше рет, өзінің базарды басына кетеретін ащы дауысымен 
«Мухаммадияны» ңаңсатып жібергенде, діншілдер бөрікті әпсәтте 
аңшаға толтырады. Мухит бөрік ішіндегі табысты мүсәпір шалдың 
алдына аудара салып жүріп кетеді. Ел аралап жүргенде осы бір 
өңгімесін айтып, жүрттың қаумалауы бойынша «Мухаммадияны» 
айтып береді екен. Сондыңтан Мухит бері келе молдаға ңол беріп, 
әнді айтпайтын болыпты, сопылық жолға түсіпті деген әңгіменің бәрі 
де Ж. Қосыбаевтың жазуы бойынша жай лақап сияқты. Өйткені, әні 
өмірінің сәні, мазмуны, қызығы болған Мухит, қапелімде сәлде киіп 
мүлгіп қалуы мүмкін емес.

Көптеген халық композиторларының ішінде, өзінің ән мурасын 
түгелдей кейінгіге ңалдырып кетуде Мухит баңытты адам болды. 
Оның себебі — Мухиттың балалары, немерелері музыкаға аса ңабі- 
летті болды. Мухиттың әндерін балалары: Шоң (шын аты Мухам- 
бетжан, мурны үлкен болған соң Шоң атанып кеткен), Нәу, немере- 
лері: Шайхы, Луқбан, Ғубайдулла болды. Булардың бәрі де әнші, 
домбырашы болды. Әсіресе Шайхы (Нәуден туған) домбыра, скрип
ка, гитарада ойнайтын, әншілік жағынан Мухиттың әндерін өзінен 
асырып салмаса, төмен орындамаған. Шайхы алғаш Жымпитыда, 
кейін Күйік ңаласында (Илек) оңып, екі кластық орыс мектебін біті- 
ріп, недәуір сауатты болды. Ңаратайдың Тілеуінен тараған Шынтас 
Каратаев Мухиттың қасында көп жыл жүріп, оның әндерінің негізін 
алып ңалды және сол өренің әндерінің көбінің шығу тарихын біле- 
ді. Мухит әндерінің негізі Луқбаннан жазылып алынды. 1933—34 жыл- 
дары Луқбан радио арңылы, концерттерде ән салатын. Оның 
репертуарының негізі Мухит әндері болатын. Мухит әндерін Ңаэақ- 
станда радио арңылы таратушылардың ішіндегі ең көп еңбек сіңір- 
ген әнші Тәмти Ибрагимова. Тәмтиден Мухиттың көптеген әндері 
нотаға түсті. Мухит әндерін ала келіп, осы күнге шейін бабына кел- 
тіріп орындап, үгіттеп жүрген кісінің бірі —  Ңазақстанның халық 
артисі Ғарифолла Құрманғалиев. Ол жөнінде бул еңбекте әдейі тоқ- 
тайтын болған себепті бул арада кідіріп жатпадың. Отызыншы жыл- 
дардың басында Алматыға келіп, көп жылдар Қурманғазы оркест- 
рінде домбырашы болып, концерттерде үнемі жеке ән орындап 
жүрген Нағима Абилева да Мухит әндерін жаюда айта қалғандай 
ңызмет істеді. Орал, Гурьев облыстарында Мухит әндерін орындау- 
шылар осы күнде де аз емес.

Мухиттың әулеттері мінекей жүз жылдан аса уақыт бойы бәрі 
де музыка өнерін қуып келеді. Осы күннің езінде Алматының кон- 
серваториясының муғалімдері қатарында, музыка мектептерінде, 
филармонияда бірнеше Мухитовтарды кездестіруге болады. Европа- 
ның Бах әулеті сияқты Мухиттың журағаттары да атасының мура
сын алтындай сақтап келеді.
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Мухит шығармаларының ңундылығы—  олардың терең, демок- 
ратиялық музыкалық мазмуны, адам бақыты үшін аңсаған үні. Қа- 
заңстанның совет композиторлары Мухиттың шығармаларын, өзде- 
рінің творчествосында кеңінен пайдалануда. Е. Брусиловский, «Жал- 
быр» операсында Хадишаның аузына «Алуашты», «Қыз Жібектегі» 
Төлегеннің аузына «Үлкен Оразды», Жібектің аузына «Дүнияны» 
салды. «Ер Тарғында» акт арасындағы музыкалық антракт есебінде 
аҮлкен Оразды» оркестрде пайдаланды. Б. Ерзакович еэінің шекті 
аспаптарға арналып жазылған квартетінде «Айнамкөэ» өнін тақырып 
етіп пайдаланды. «Зәурешті» Л. Шаргородский мен С. Шабельский 
«Симгониэттасында» екінші бөлімнің негізгі тақырыбы етті. Будан 
басңа да ірілі-уақты шығармаларында совет композиторлары Мухит 
ендерін шығармаларына арқау етіп алды. Мухит әндері өздерінің 
түсінікті тіл, терең идеялық-көркемдік мазмуны арңасында ңазақ со
вет музыка ңурылысының кірпіштері болып қалануда.

Мухит Октябрь революциясына жасы улғайып келгенде кезде- 
седі. Соның өэінде де ол жарық күннің қазаң даласына жаңа ғана 
сәуле бөре бастағанына ңуанадьц Егде тартса да, творчестволық 
«арқасы» устап, Жаңа заманға арнап ән шығару мақсатында бола
ды. Біраң ол арманына жете алмай, 1918 жылдың март айында Му
хит қайтыс болады. Мухиттың әндері оның балалары, немерелері, 
шәкірттері арқылы бізге жетті, нотаға түсті, шығармаларға енді. Өл- 
мейтін, өшпейтін жағдайға енді жетті.
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АБАЙ

ууАбай Ңүнанбаев Тобықты руы-
нан,— қазақ ақындарының ірі- 
сі, ңазаңтың жазба әдебиетінің 
ірге тасын қалаушы, 1845 жы- 

лы туып, 1904 жылы 59 жасында ңайтыс болған. Білімі, шынында, 
өз бетімен ғана алынған, қазақ мектебінде төрт-ақ ай оқыған (орыс- 
ша оқытатын мектеп. А. Ж.), ал орысша түсінуді, сөйлеуді ол Семей 
губерниясына ауып келіп, қазаңтың аса дарынды далада жатқан сом 
алтындай, адамды өзіне еріксіз тартатын адамын біліп, сүйіп кеткен 
езінің народовольцтері — достары арқылы үйренді. Ңүнанбаевтің 
өзі олардың ішінде әсіресе геолог Михаэлисті (Чернышевскийдің 
досы) жаңсы көріп, оны өзінің бас үстазым деп түсінді. Осы орыс 
достарының жәрдемімен Абай Пушкиннің, Лермонтовтың, Крылов- 
тың творчествосымен танысты, олардың шығармаларынан тілі аса 
көркем ңазаң елеңдерімен кептеген үзінділерін аударды. Ол солар- 
ға музыкалық әуен шығаруды да жақсы көрді, бірақ ондай істе ке- 
ректі дарын мен талғамы жетпеді. Шынын айтсақ оның шығарған 
мелодияларының көпшілігі ңазаң музыкасының стилімен, характері- 
мен жанаспайды, оның үстіне, топас маршпен жылайман романстан 
бастап, төмен сапалы орыстьің диллетанттық 1 муэыкасымен таныс- 
тығы (кейде тура үсап та кететін уақыттарын есептемегенде) сезіле- 
ді. Алайда, осында келтірілген «Татьянаньің хаты» («Евгений Онегин- 
нен») музыкасы жағынан ңаэаң авторьіның сәтті шығармаларыньің 
біріне жатады» — дейді «1000 енге» жазған түсінік сезінде А. За- 
таевич.

А. Затаввичтің бүл жаэғанын еңгіменің басына келтіріп отырға- 
нымыэ, бүл баспасез жүзінде бірінші рет Абайдың муэыкалық қи>

Профессиоиалдық музыкаға әлі жетпсгсн.
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мылы туралы маманның аузынан шыңңан баға. А. Затаевич Абайдың 
әдебиеттегі үлкен орнын дурыс бағалай келе, оның музыкадағы ор- 
нына тиісті әділ сын айта алмайды. Әрине, оның да түрлі себептері 
бар. Оған кейінірек тоңтаймыз.

Біз Абайды бүл «замена бүлбүлдары» болып аталатын кітабі- 
мьізға енгізіп отырғанымыз — Абай да басқа әншілердей ңолына 
домбыра үстап, ел аралап, ән салып жүрді деп емес, Абайдың 
ңазақтың ән ңазынасына ңосып кеткен үлкен улесі жәйлі айта 
кету.

Абай ңазаң музыкасынан ерекше орын алады. Оның бізге әр 
ңилы болып жеткен әндерінің сан жағын алғанның өзінде белгілі 
ңортынды шығаруға жететін маңызы бар. Оны айтып отырғаны- 
мыз —  ауыздәстүрлікке байланысты (нота жазуы жоқ кез деген мән- 
де) басңа қазаң әншілерінің шығармалары сияқты Абай әндері де 
көлтеген варианттармен, өзгерулермен бізге жетті. Сол вариант- 
тардың бәрін салыстырып, ғылым турғысынан аудара ңарап, ақтара 
тексерсе, көптеген көркем сырлары ашылады. Бүл жөнде істелген, 
істеліп жатқан істер бар.

Өз заманындағы ән, күй шығарған халың композиторлары сияқ- 
ты, Абай да нота сауатын аша алмады. Сондыңтан музыка шығару 
жөніндегі ңолында болған құралы Біржан, Ақан, Жаяу Мүсадан ар- 
тык болған жоқ. Бу да тек өзінің музыкалық қабілетіне, бар даусы- 
на, домбыраға сүйенді. Біраң Абайдың музыка шығаруға келу жо- 
лы ерекше болды. Ұлы орыс халқының мәдениетімен таныс, оның 
демократ ақын-жаэушыларының шығармаларын оқығандығы арқа- 
сында ол қазаңтың әдебиетінде бүрын-соңды болмаған жаңалыңтар 
тудырды, өлеңдеріне жаңа өлшеу, ырғақ енгізді. Оның бәрі де ңы- 
рағы адамның жаңа заман желін, оның баяғы ырғақ, жүріске ңана- 
ғаттанбайтынын түсінуден шықты. Жаңа өлшеулі, жаңа формалы 
өлеңдері Абайдың музыкалық ■ творчествосына тікелей эсер етті. 
Абай әндерінің мелодикасы, ырғағы, формасы өзіне дейінгі келген 
ңазақ әндеріне үңсамады. Бірінші жағдай — Абай әндерінің әрңай- 
сысының өзіне меншікті өлеңі болды. Қазақтың халыңтық дәстүрін- 
дегі он бір буынды өлеңге келетін болса, әннің сөзін білмейтін не 
умытқан адамның: «Қарағым айналайын келдің қайдан» деп айта 
беретініндей «еркіндік» мунда жоң. «Сегіз аяқты» «Көзімнің қарасы- 
ның» сөзімен айта алмайсын. Міне, бүл жәй — музыка мен сөздің 
профессионалдың дәрежеде ңосылуы болды. Осының өзі айта қал- 
ғандай жаңалық болды. Сөйтіп, Абай музыка шығаруға сөз (текст) 
арңылы келді.

Абай бүкіл шығыстың, орыстың, ңазақтың халыңтың, профессио- 
налдық әдебиетін терең зерттегеніндей, музыкада да алдымен ка- 
заңтың халың әндерін, күйлерін жаңсы білді. Ол Біржанның, Аңан-
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ның, Жаяудың әндерін жоғары бағалады. Сонымен ңатар қазақтың 
асбапты музыкасын жете білді. Осылардың нәтижесінде Абай қа- 
заңтың халыңтың музыкалық интонациясы шеңберінде үлкен, терең 
тамырланған ортада болды. Поэзиясы халыңтық демде суарылған 
болса, музыка дүниесінде де Абай қазақтың халық музыкасының 
мүхитында тәрбиеленді. Абайдың ән шығарудағы ңадамдарының 
кейбіреулері осы бағытта, алғашқыда форма жағынан да халықтық 
негізде басталды. Мысалы «Көңіл қусы ңүйңылжыр шартарапқа» де
ген әнінде, сезсіз, арқаның ән дәстүрі көрінеді. Ол әннің формасын- 
да да, интервалдың секірулерінен де, сездің буындарына сай келе- 
тін белгілі созатын, көтеретін жерлерінен де көрінеді. Сол сияқты 
«АДен көрдім узын ңайың қулағанын» әнінде де халықтық ән форма- 
сы басым. Әрине, бул әннің мелодиялық дамуында бірқатар жаңа- 
лыңтар бар. Әсіресе Абай музыка сөйлемінің ортасында бір дыбыс- 
ты созып, шырқатып турмайды. Ол сөзге көбірек мән беруден, 
бірінші планға кейбір әндерінде сөзін ңоюдан болуы да мүмкін. 
Соның өзінде де ол ңазақ интонациясынан кетпейді. Ал сөзді бе
лу —  речитативті түйін қазаң музыкасында тағы бар ңасиет. Ондай 
әндер де аз емес. Айтарымыз — Абай ән шығаруға қазақтың ха- 
лықтық бай музыка интонациясын жақсы біліп, сол бір ән мухитын 
аралап, жүзіп келді.

Үшінші, Абайдың басқа әншілерден айырмасы, ол қазақ әндері- 
мен ңатар, орыстың халың музыкасын, ңаланың демократиялык ән- 
дерін және романстарды есітті. Ол Семейде бола жүре орыстың 
Глинка, Рубинштейн сияңты музыка шеберлерінің романстарын 
есітті. Абайдың жоғарыда айтылған орыс достары да оған музыка 
жағынан өсер етпей ңойған жоқ. Демократияльіқ өн-романс лири- 
касы ол кезде Россияның прогрессивтік интеллигенциясыиың ара- 
сында көп жайылды. Ал сол интеллигенцияның бір тобымен үнемі 
кездесіп жүрген Абай олардан, сезсіэ муэыкадағы демократиялық 
ағымды түсінуге де жәрдем алды. Оньщ үстіне Абай аулына келген 
орыс достары, орыс қонақтары кеңіл кетеретін кездерде ыңылдап 
өн салмауы, муэыканың теңірегінде Абаймен еңгіме-дүкен қурмауы 
мүмкін емес. Буларға қосьімша Абайдың Петербургта оқып жүрген 
баласы Әбдірахман профессионалдың асбапты музыка үлгілерін, ба- 
тьістың муэыкальіқ шығармаларын жаз айларында каникулға келгенде 
алып келіп жүрген. Абай ауылында солдаттықтан ңашқан татарлардың 
сол арада ңалып, ңоныстанып, үйленіп, сіңіп кеткендері аз болмаған. 
Олар да ездерінің «тальянкалары», скрипкалары, мандолиналары 
арқылы татар, орыс халың өндврін, орыстық қалалың ендерін орын- 
даған. Абай ауылында домбыраға үш сым шек тағьіп тарту дестүрі 
осылардан —  мандолина үлгісінен болу керек. Біздіңше Абайдың 
ендерінде орыстың, украинның халық ендеріне еліктеу, ем, романс-
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тык лирикалардың үлгісін алу, қаланың демократиялың музыка дәс- 
түрінің ізінде болу — осылардың негізінде жаңа түрлі, жаңа ырғак- 
ты, жаңа мелодиялың қүрылысты ән шығару Абайдың музыкаға кел- 
ген жолының бір тарауы. Үлкен муэыкалық арнаға қүятын бүйірдегі 
сайлардың, жылғалардың ішіндегі әлпетті, әсерлі, Абай творчество- 
сында жаңа жол ашқан ағыстың бір тарамы.

Абайдың тағы бір музыкалық ерекшелігі, оның музыкалық қа- 
машауы болды. Абайдың асңан музыкалың ңабілеті, ңазақтың халық 
музыкасын терең білетіні, орындаушылыңтың не бір түрінен хабары 
барлығының үстіне оның айналасында Мука сияңты скрипкашы, езі- 
нің баласы Әбдірахман, Аңылбай, әнші Әлмағамбет, әйелі Әйгерім 
болды. Булардың алдыңғылары орыс, европа музыка үлгілерін орын- 
даушы болса, кейінгілері қазаңтың халықтық ән дәстүрінің белгілі 
адамдары болды. Булардың ңолдарында тек домбыра емес, скрип
ка, мандолина, гармонь болды. Олар Абай шығарған әндердің тек 
тыңдаушысы, ңошеметшісі емес, ол әндерді бабына келтіріп орын- 
даушы және Абай тербиесі арқылы әдебиетте, музыкада әрбір жа- 
ңалықтың басы ңылт ете ңалса, соған өңмендерін созып, түсінуге, 
баурауға, айналаға үгіттеуге, соны өткізу жолында ңолдарындағы 
бар рухани қаруларын жумсауға даяр кісілер еді. Абай «уйымдас- 
тырған» поэзияда музыкада жаңа, өткір тіл, унамды үн, ңолайлы 
ырғак іздеу, тәжірибе жүргізу «лабораториясының» тілектес, мақ- 
саттас, белсенді «мүшелері» еді. Булардың «программаларында» 
Абайдың күшті жақтарын алып, дамытып, әлсіз соңқан жерлері бол
са оған шылбырдың ушын беріп, көтермелеп, көтеріп кету бар еді. 
Міне, сол максатта булар Абайдың жаратылыс берген хасиеттерінің 
кейбір шек қойылған кезеңдерін кеңейтіп алып кетіп те жүрді. Ол 
айтып отырғанымыз — Абайдың дауыстық шегі. Сөз жоң, Абай Бір- 
жандай, Мухиттай, Жарылғаптай алты қырдан асатын дауысңа қожа 
болған жоқ. Асбап үстінде отырып осы кездегі композиторлар 
сияқты дауыс жетпеген жерін жалғастыратын фортепианода ойна- 
ған жоқ. Сондықтан, шағын да болса Абай да өзінің бар дауысымен 
өн шығарды. Әдетте, ол заманда аңын, композитор, орындаушы —  
үшеуі бір кісі болатын. Әнді шығаратын да, бірінші рет орындайтын 
да сол үш маманның ролін атңаратын бір кісі болатын. Абай да сол 
рольден ңутыла алған жоқ. Солай да болса, бул арада да Абайдың 
баска халык композиторларынан айырмасы болды. Жоғарыда 
аттары аталған Акылбай, Әлмағамбет, Айгерім Абайдың «жәй дау- 
сы» мен айтып шығарып берген әндөрін аузынан қағып алып, шыр- 
ката, үдете, куйкылжыта орындап кетті. Абайдың ролі — бірінші рет 
«автор даусы» мен орындап беру болды. Эрине, одан әрі Абай ез 
әндерін орындамады деген сөзден біз аулакпыз. Міне, осылай, 
Абай әндері аулынан шықпай жатып жоғарыда ескертілген «лабо-

103



раториядан» өтіп, шыңдалып, біздің тілімізбен айтңанда Абай айна- 
ласының «литосынан» өтіп барып, халық алдына тарады. Оның 
үстіне жаңағы Абайдың музыкалық, әдебиеттік, өлеуметтік «анту- 
раждары» бір жағынан асқан «сыншылар» да болды. Олар табанда 
өздерінің пікірлерін айтып, әннің қаометтерін санап, унамай турған 
жері болса көрсетіп, біздіңше айтқанда музыкалық өзара сынды да- 
мытып, Абайдың әндерінің анатомиялық, физиологиялық жақтары- 
ның бәрін тексеріп, жебіріп отырды. Мундай жағдай қазақтың 
халың композиторларының көпшілігінде болған жоқ. (Мухит, Дәу- 
леткерейді былай қойғанда).

Осы бір ңысңаша баяндалған бірнеше түйіндер, жағдайлар, жа- 
ңалыңтар Абайдың музыкаға келуін, музыкадағы іздену жолдары- 
ның өзгешелігін көрсетеді. Өйткені, бул жолдың өзі де уақыт ту- 
дырған, заман сазы болатын. Абай болса, әрине, заман сазына ере 
бермейтін, мыңмен болса да, өзінің жаңашыл маңсатын орындауда 
жалғыз да болса белсеніп күреске шығатын адамға, оның айнала- 
сындағы жас талапкерлердің білгенінше, өздері шәкірт бола жүре, 
бойындағы табиғи ңасиеттерімен Абаймен бөлісуі, оның үстіне ән 
дегенде арңасы ңозатын халықтың Абайдың музыкалық творчество- 
сындағы ерекшелікті бірден көруі үшін, осындай Абай аулында бол- 
ран ән шыңдаудағы алдын ала жүргізілген дайындық, аз мүшелі 
топтың еңбегі болғанмен көптің ісіндей нәтиже берді. Тарихта ондай 
аз топ болып басталып, кейін оның ісі прогрессивтік түйінде болса 
көбейіп кеткен жәй аз емес. Орыстың «Могучая кучкасындағы» 5— 6 
кісі тарих таңңаларлық істер істеп, музыканың халықтық негізде бо- 
луында осы күнге шейін үлгі аларлық жол тартып кетті. Біз бул ара- 
да «Могучая кучка» мен Абай тобын салыстырғалы отырғанымыз 
жоқ. Оның бірі шын мэнісінде профессионалдық қалыпта болған 
топ, екіншісі поэзия мен музыкада жаңалық іздеген тек талапкерлік 
дәрежесінде ғана болған, бірақ қубыласы ілгері кеткен орыс мөде- 
ниеті болған себепті тарихта елеулі орын алған, баста бір ауылдың 
«даурыңпалары» болып, кейін рухани үлкен із қалдырған топ. Бул 
топтың Абай өндерін орындау дәрежесінің жоғарғьі сатысына жет- 
кізуде, «ауылдан шықпай турып» шынықтыруда үлкен қимылы бол
са, енді сол шығармаларды халық арасына жаюда да олар үлкен 
роль ойнады.

Абай өндерін халық бірден түсініп кетті, бірден ауыздан ауыэ- 
ға қағып алып кетті десек, ол үстірт пікір болар еді. Абай ендерін 
түсінбегендер де аз болған жоқ. Біраң ондайлардың ңарасы түсін- 
гендерден арьіғыраң болды. Әр кезде де жаңалыққа жаны жақын 
жастар жағы Абай ендерін бірден алып кетті. Одан кейін өншілер, 
•лаңшілер еэдерінің репертуарларын байыту, жаңаландыру маңса- 
тында Абай өндарін орындап кетті. Біреулері Абайдың асыл сез-
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дерін сүйіп, халыққа жаю үшін айтып бергенде, жеткізе алмай жат- 
са да, Абайдың әндерін сол сөздермен ңоса орындауға мәжбүр 
болды. Ал Абай айналасындағы әншілер Абай әндерін жақсы орын- 
дау ңалпына келтіріп алып ауыздары, аяңтары жеткен жерге жал- 
ғастырып жүрді. «Отыз тістен шыққан сөз, отыз рулы елге жайы- 
лады» дегендей, баста бірен-саран талапкердің аузынан шыңқан 
Абай әндері көп үзамай Арңаны аралап, Ертіс, Есіл, Нұраны бойлап 
кетті. Бүл жөнінде өткен ғасырдың өзінде ңазақ ауылдарына келген 
орыстың жолаушылары, оңымыстылары, офицерлері Абай әндерін 
есіткендерін жазып кетті. Бүл осы кезде библиографиялық сирек 
кездесетін көрініс емес.

Абай әндерінің, өлеңдерінің заман алдын орағытңан «қырағы 
тілі» ғасырлар бойы он бір және жеті-сегіз буын өлшеуі, соған сәй- 
кес әнмен тәрбиеленіп қалған адамдарға түсінікті болып жету үшін 
феодализмнің кертартпа дәстүрі, әрине, ңолайлы жағдай бола ал- 
мады. Абайдың:

Адам аз мұны біліп ән саларлық,
Тыңдаушы да аз ол әннен баһра аларлық,—

дегені осы баяндалған жаймен байланысты. Екінші жағынан осы бір 
екі жол өлеңнің өзі, ән орындауда Абайдың қатты және жаңа та- 
лап ңоятынын сездіреді: бүрынғы «бойдай-талаймен» күрес ашады. 
Өйткені Абай әндерін орындауда бұрынғы өлшеуіш-ңалып енді ту
ра келе бермейді. Бүл Абайға дейінгі ңазаңтың ән қорын кемітейін 
деп айтылған сөз емес, орындаудағы белгілі стильді меңгермей, ән- 
нің көркемдік-идеялық мазмүны ашылмайды дегіміз келеді. Ңай- 
та әрбір әнінде осы бір негізді үнемі үдетіп отырды. Түптің түбі 
«поэзия тілінің жетпеген жерін музыканың сиңырлы үнімен жал- 
ғастыруын» үрпаң түсінер деп, алдыңғы жағына сенім көзімен ңа- 
рады. Абайдың ол сенімі ақталды: өзінің көзі тірісінде-аң оның ән- 
дері көпшіліктің аузына түсе бастады. Эрине ол кезде Абай өзінің 
әндерінің бір күндерде орыс пен қазақ халқының достық жыры бо
лып кететінін болжай алған жоқ. Қоғам дамуының ңозғалысы ңырағы 
ойдан озып кетті.

Абайдың ән шығаруға келу жолы, әндерінің алғашңы «редак- 
циясы», орындау түйіндері, халыңңа жайылу тораптары осылай бол
ды. Абай әндерінің осы кезде кең жайылуымен байланысты біз 
оның әрбір туындысына музыкалық баға беріп жатпаймыз. Ондай 
бағаны халық беріп келеді. Тіпті радио, концерт сахнасын, өнер- 
паздар үйірмелерін былай ңойғанда, Абай әндері бүл күнде жай үй- 
лердің бас ңосқан кештерінің «көркемдік бөлімдерінде», көшеде 
келе жатңан жастар тобының аузында, жолаушыларын шығарып са- 
луға тұрған поезд басындағы топта, студенттердің, оңушылардың
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жатаңңаналарының терезе алдарынан өткенде орындауларын есіте- 
сін. Осының бәрі де Абай әндерінің басқа бір халықтың музыкасына 
соқыр сезім арқылы еліктеуден тумай, шын мәнісінде қазақ халқы- 
ның бай музыка дәстүрімен суарылып, халқымен қаны-жаны бір 
жайда дүниеге келуінің нәтижесі деп қарау керек.

Абай әндерінің нота үлгілері революциядан бүрынғы баспалар- 
да біртіндеп ңана, некен-саяқ кездеседі. Ңомақты түрде тек біздің 
заманымызда ғана жиналып, ңағазға түсіп отыр. Осы уақытта Абай 
әндерінің жарияланғаны бар, жарияланбағаны бар варианттарын 
ңосқанда алпыс-жетпіске барады. Жиырманшы жылдардың басын- 
дағы А. Затаевич, А. Бимбоэстің жазған әндерінен кейін Қазақстан 
композиторлары Б. Ерзакович, Л. Хамиди Абайдың көптеген әнде- 
рін нотаға түсірді. 1939 жылы ол кездегі Ңазақстанды Зерттеу Қо- 
ғамы Абай әндерін саңтап ңалу, дамыту мақсатында бүл мәселеге 
қайта оралды. Абайдың ұрпағының бірі, Абай әндерін орындауда- 
ғы беделді әншілердің бірі Мухаметжанова Мәкенді Алматыға ша- 
қыртып, одан Абайдың 16 әнін нотаға жаздырды. Музыка білімпаз- 
дарынан бағалауына қарағанда Мәкеннің орындауындағы Абай 
әндерінің варианттары оригиналына ең жақыны дейді. (проф. 
В. М. Беляев т. б.) Абайдың: «Сегізаяқ», «Бойы былғаң», «Сен мені 
не етесін», «Қор болды жаным», «Біреуден біреу артылса», «Қөзімнің 
қарасы», «Айттым сәлем қалам қас», «Ата-анаға көз қуаныш», «Сүйсі- 
не алмадым, сүйіндім», «Қараңғы түнде тау ңалғып», «Сүрғылт ту
ман», «Мен көрдім узын ңайың қулағанын», «Татъянаның әні», «Оне- 
гиннің өлердегісі», «Көңіл қусы ңуйңылжыр», «Ішім елген, сыртым 
сау», «Қарашада өмір тур», «Желсіз түнде жарық ай», «Өлеңді қайтып 
ңоярсың», «Онегиннің хаты» тағы басңа әндері бар. Бул аталғандар- 
дың әрңайсысының бірнешеден варианттары бар.

Абай әндері фортепиано сүйемелімен концерттерде орындала- 
ды. Сонымен қатар Ңаэаңстан композиторларыньің творчествосында 
кеңінен орын алды: хорда, оркестрде, шағын ансамбльдерде, опе- 
раларда енгізіліп жүр. Пайдаланудың саналуан формалары бар. 
Оның бөрі де композитордың ңабілетіне, халық ендерін түсінудегі 
қауңарына байланысты. Біреулер жанын кеп қинамай, тек цитата 
түрінде түгелдей ңолданып жүр, екіншілері творчестволыц турғыдан 
келіп Абай ендерін дамытып, «езгертіп» пайдаланып жүр. Қалай 
болғанда да Абай шьіғармалары осы кеэде советтік ңаэақ музыка- 
сының терінен орын алды деуге болады.

Кергені, білгені көп, рухани жағынан аса бай Абай тек ей шы- 
ғарып қойған жоң. Ол сол мезгілге карай үлкен сыншы, біліп баға 
беретін адал тереші болды. Ол тек еэ ендері туралы емес, жалпы 
музыка жайлы, ен, күй айналасында орындаушылық меселесінде те
рец, философиялың пікірлер айтып кетті. Ол емір шымылдығының
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музыкамен ашылып, музыкамен жабылатынын,* дүниеде музыкасыз 
ешбір кезеч жоғын айтып кетті:

Туғанда дүние есігін ашады өлең,
Өлеңмен жер ңойнына кірер денең,—

(бул арада «өлең» «музыка» деген мағнада болу керек) деп, бесік- 
тен көрге шейін музыканың жолдас болып жүретінін дәл көрсетті.

Бала туса күзетер шілдеқана,
Олар да өлең айтар шулап және,—

деп, дүниеге шырылдай, әндете келген нәрестені түні бойы сол эн- 
мен, сол музыкамен күзетіп отыратынын айтады.

Біреудің кісісі өлсе ңаралы ол,
Қаза көрген жүрегі жаралы ол.
Көзінің жасын тыймай жылап жүріп,
Зарланып неге әнге салады ол,—

деп, музыканың емірдің ең аңырғы кезеңіне шейін шығарып сала- 
тынын, әкесі өлген ңыздың, күйеуі өлген әйелдің ңара жамылып, 
бірнеше жыл қаңсап жоңтау айтатынын, музыкада көздің жасы да, 
езу тартңан күлкі де аралас жүретінін,— соның бәрінің де ән екенін 
айтады.

Қынаменде, «жар-жар» мен «Беташар» бар 
Өлеңсіз олар қызың бола ма гүл,—

деп, ңайғыны суреттеген әннің қызықты бүрынғыдан көтере түсетін 
сиңырлы күші барын келтіреді. Өмірдің түрлі көріністеріндегі му- 
зыканың алатын орындарын тап басып айтып береді.

Абай мүнымен ңатар музыка жайлы өткір, философиялың пі- 
кірлер ңалдырды. Өзінің: «Алты өлеңмен білдірдім әннің жайлы» 
дегенінде:

Салған ән көлеңкесі сол кеңілдің,—

деуі, музыканың объективтік емірдің сәулесі екендігін, сол шындық- 
ты біздің көңіліміз (санамыз деген мәнде айтылып отыр. А. Ж.) 
арңылы сәулеленіп көрінетінін топшылайды. Философияның, эстети- 
каның кітап тілімен айтпаса да, жабайы тілмен-ақ шындықтың үс- 
тінен түсөді. Алг

Жүрек тербеп, оятар баста миді,—
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деуі, музыка сезім,»есіту арқылы барып басңа (миға) жетеді. Ол бір- 
ден басқа төтелей ене алмайды, сезім арңылы барып, санаға эсер 
етеді де, тереші — ми болып оның нәтижесін қорытады дейді. Со- 
нымен қатар творчествоның, оның ішінде музыка —  тек сана, ми 
арңылы емес, жүректі тербету, жүрек қылын шерту арқылы адамды 
ңозғайтынын айтады. Шынында да тек бастан, ақылдан шықңан му
зыка тыңдаушыға жете бермейді. Музыка аса «ақылды» болса да 
көздеген мақсаттың ңарасы алыстайды. Сондыңтан жүректен шық- 
ңан музыка жүректі тербетеді, толғайды, содан кейін ғана басқа ба- 
рады.

Жаңсы әнді тыңдасаң ой кезіңмен,
Өмір сәуле көрсетер судам тынық,—

деп, тағы әннің-музыканың кеңілдің, сырт дүниенің сәулесі, образы 
екенін көрсетеді. Біраң әнді жай тыңдамай «ой кезвбен тыңдау ке- 
регін айтады. Академик Б. Асафьевтің «Музыканы тыңдау бар да, 
есіту бар» дегені осы араға қеледі. Жәй ғана кеңіл көтеру үшін 
тыңдап (о да аз емес), музыканың парңына түсінбейтіндер де аэ 
емес. «Тыңдаушы да аз бұл сөзден баһра аларлық» деп, жоғарыда 
Абайдың айтқанындай, әрине, түсінбейтіндер аз емес. Ал Абай, му
зыканы есіте білсең, онда тының судың түбіндегідей емір ап-анық 
көрініп түрады дейді. Ал, музыка өмірдің сэулесін, шындығын су- 
реттемеген жерде оның қоғамдық, эстетикалық, идеялық мэні қан- 
дай болады? Абай осы бір жерінде екі жол өлеңмен анықтайды. 
Оның:

Ойсыз қүлаң ала-алмас ондай сыйды,—

деуі осы Б. Асафьев айтқан «тыңдау» мен «есітуді» амтады. Жоғе- 
рыда керсетілгендей музыканың профөссионалдық тілімен айтле- 
ғанымен Абай музыка енеріндегі терге жиналған жүктей «есітудің»
шешуші мәнін, қадірін түсіндіреді. Берімізге белгілі:

Ңүлаңтан кіріп бойды алар,
Жақсы энменен тетті күм,—

дегенінде музыка сол есіту арқылы біздің бойымызды алады дейді. 
Әннің ңурылыс материалы — дыбыс, ол физикалық қүбылыс, адам- 
ның есіту мүшесі арқылы сеэімге, саиаға жетеді. «Бойды алады» 
деуі осы.

Муэыканың төориясын оқымаған Абай, еэінің еткір ойы арқылы 
бүл енердің тағы бір жаңтарын еңгіме етеді.
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Уйңтап жатқан жүректі ән оятар,
Оның тәтті оралған мәні оятар.
Кейі эауың, кейі муң дертін қозғап,
Жас балаша көңілді жақсы уатар,—

дейді. Әнде кейде зауық, кейдө муң суреті келетін мажор, минор 
ңурылыстарын айтқысы келеді. Ата-анасының ңайғысын, ренішін 
былдырлаған тәтті тілімен, балдырған денесімен, кіршіксіз таза күл- 
кісімен әпсәтте кетіретін жас баланың жубанышындай музыканың 
өткір әсерін, уйңтап жатңан жүректі оятатын күшін айтқанда сол 
күштердің музыканың түрлі кескінімен, түрлі жағымен келетінін 
айтады.

Абай әнмен ңатар қазақтың күйлері жөнінде де бағалы лікірлер 
айтты. Күйдің «сөзі жоң ән» екенін білген Абай, оның адамға деген 
әсерінің әнмен барабар екенін келтіреді.

Ақылдының сөзіндей ойлы күйді,
Тыңдағанда көңілдің өсері бар,—

дейді. Ңазақтың бай асбапты музыка мурасында көптеген програм
ма лы күйлер бар, тарихи, аңыздың күйлер. Осының бәрін де жақ- 
сы білген Абай, ішінде тіс жарып айтып турған тілі жоқ болғаны- 
мен күйді «ақылдының сөзіндей ойлы» деп, оның ішінде белгілі 
идеялың мазмун бар екенін, Динаша айтқанда «әңгімесі бар» еке- 
нін айтады.

Муңмен шыққан оралған тәтті күйге 
Жылы жүрек ңайда бар қозғаларлың,—

деп, өз тусында кездескен «сөзсіз әнге» түсіне ңоймаған адамдарға 
ренжиді. Ал күйдің музыкалың, көркемдік мәнін түсінбеу кездесіп 
турған жағдай. Біздіңше Абай тек ән емес, күй де тартңан, өз қо- 
лынан бул бір музыкалың үлгілерді де өткізген, күйдің егжей-тег- 
жейін жете айыра білген адам.

Абай ән-күйдің өзіне ғана баға беріп ңоймай, оның орындалуы 
жайлы да өткір пікір айтқан. Ол әннің басқа жағын қоя турып, 
басталу кезінің езін суреттейді, неге олай екенін түсіндіреді:

Көбінесе ән басы келер ащы,
«Кел, тыңда!» деп, өзгеге болар басшы,—

дейді. Бул кездег! концерт залы, клубы бар жердегі тыңдаушы көп- 
шілікті қоңырау немесе шам сөндіріп-жағу арңылы тәртіпке шақы-
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рып, тыныштандырып барып ән бастайтын жағдай жоқта, «тәртіп- 
сіз», шулап отырған халыңты, әнші алғашқы айқайы арқылы 
«Тынышталыңыздар! Тыңдаңыздар! Бастаймын!»— деген сияқты ес- 
кертіп алады. Екінші жағынан бул «айқай» күні бүрын афиша жа- 
йып, радио арқылы хабарлайтын жағдай жоқта, дауыс жететін жер- 
дёгілерге «Кел мундалап» қулаңтандыру ролін де атқарады. Ал күй- 
шілердің бас пернелерде көп турып ңалатыны да, тыңдаушыны өзіне 
ңаратып, біраз тыныштандырып алып барып, бастауды күтуі болу 
керек. Оның үстіне домбыраның дауысы нашар, алқаңотан отырған 
алтықанат киіз үй ішінен аспайды. Сондықтан олардың бастауы ән- 
шінің бастауынан да ерекшө. Абайдың:

Ңаңңылдап біреу ән салса,
Біріне бірі жуыңтап,
Тебінісіп, ңамалар,
Тоқтатып болмас сырыңтап,—

деп, осы бір жайды, халыңтың музыканы аса жақсы көретінін, әлгі 
әншінің даусына жиналыл қалатынын айтқан болу керек.

Әннің тек басталуы емес, оның орындау белестеріндегі неше 
алуан кездеоетін нақыстарына да тоқтайды:

Шырңап, ңалқып, сорғалап, тамылжиды,—

деген терт ауыз сөзінде кеп нәрсе жатыр-ауі Шынында да кейбір 
әндерде әнші шырңап, көтеріп, жоғары дыбыстарға барып алып, 
шығарманың мазмунына байланысты, төмен түспей, ңалықтап турып 
алады. Міне, біртіндеп, сорғалап, баспалдаңтай түсіп, алдыңғы кей- 
пін езгерте, тамылжыта келіп, «керім толғап» ақырьін «қоңьір-күң- 
гір» етіп барып бітіреді. Осымен қабат қай шығарманың болса да 
аяңбітісінің үлкен мөні барын білген Абай:

Сол жеріне ойыңмен араласшы,—

деп, едеби шығарманың да, музыкалық шығарманьің да аяққы қоры- 
туы жаэушы, ақьін, композитордан шеберліктің биік дережесін ті- 
лейтінін ескертеді. Бүл сияқты орындаудағы кезге бірінші түсетін 
басты кезеңдерді айта отыра, Абай усаң кезвңдерді де байқап, 
олардың да «үлкен іске» қатысы барын керсетеді:

Домбыраға ңол соңпа,
Шымырлатып бір-бірлеп,—
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дел, таңтай сабалап, көркем шығарманың көркін кетіретіндерді де 
көш жөнекей шалып өтеді.

Әнді, күйді шығару бар да, орындау бар. Жаңсы шыңңан ән 
жаман орындаушыға кездессе «арыңтап» ңалады. Кейде «ауыздан 
шыңқанда өңі ңашатын көңілдегі көрікті *ой» сияңты болады. Абай- 
дың заман қойған шегінің нәтижесінде болған шығарушы мен орын- 
даушы арасындағы еңбек бөлісу жоң кездің өзінде-аң, сол екеуінің 
екі түрлі мамандық, шеберлік екенін түсінгенін көреміз. Ол өзінің 
«кішкене» даусымен ән шығарып беріп қана ңоймай, жоғарыда ай- 
тылғандай, айналасындағы орындаушыларын да, сыны, аңылымен, 
езі тәрбиеледі, баулыды, олардың орындау әдісіне өзі араласты, 
белгілі орындаушылық дәстүр ңүрды. Ңысқасы Абайдың творчест- 
волық — шығарғыштық жағымен ңатар оның орындау жөніндегі айт- 
қандарының әлі күнге үлкен мәні бар.

Осы әңгіменің басында айтылғандай, Абай поэзияда орыстың 
алдыңғы қатарлы әдебиеттік көріністерінен үйреніп, өзінің елең тү- 
ріне жаңа өң ендіріп, дүниеге көзқарасында прогрессивтік түйінде 
болып, енердің қоғамдағы орнының жаңа адам тәрбиелеудің күші 
екенін сезіп, «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» дегені сияқты, 
әнді де тек еріккеннен жазған жоқ. Әннің ңазаң халқының рухани 
байлығының ішіндегі өткір ңаруының бірі екенін білді. Ол ән шы- 
ғару әдісінде жаңа интонациялың көріністермен танысты. Бүрынғы 
ңазақтың әндерінің дәстүрін меңгерді. Сол дәстүрде де ән шығар- 
ды. Ол осы кездегі қайсы бір әдебиеттегі қазан бүзарлар сияңты 
«он бір буынды өлеңнің омыртқасын» сындыру арңылы жаңалық 
табамын деген жоқ. Керісінше жаңа өлең фррмаларына сол он бір 
буын арқылы келді. Ал музыкада да Абай Біржанның, Аңанның са- 
лып кеткен музыкалық ізін, дәстүрін ңирату керек демей, қайта 
Арңа әндерінің асңақ үндерін езі есіткен орыс, украин халық әнде- 
рінің, ңаланың демократиялың ән үлгілерінің, орыстың романстың 
лирикасының үлгілерімен қабыстырып, түрлі бояудан келіп, жаңа 
бір сапалы түр тапты. Әрине, ондай қосынды тек химиялық қосын- 
ды емес, үлкен творчестволың талантпен шеберліктен туған қосын- 
ды болды. Абайдың кейбір әндері орыстың белгілі композиторла- 
рының шығармаларымен тікелей таныстыңтан туып жүрді. «Мен 
көрдім үзын ңайың құлағанын» атты әні сол аттас Рубинштейннің 
романсын есітіп барып шығарылуы да мүмкін деген жайлар бар. 
Ңалай болғанда да Абайдың орыс интеллигенциясының.арасында бо
лып, олар арқылы он тоғызыншы ғасырдың аяң жағындағы орыс 
мәдениетінің тигізген үлкен әсерін орынды, сәтті пайдалануы музыка 
шығаруында да прогрессивтік роль ойнады. Он тоғызыншы ғасыр- 
дағы орыстың турмыс салтын сәулелейтін романстары сол кездің 
демократиялың идеясын үгіттейтін күштің бірі болды. Оның үстіне
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сол ғасырдағы орысгың ән, романстағы лирикасы да түптің түбінде 
алдыңғы жылғаның бірі болып, халықңа жақын, буқараиіыл интона- 
циялың үлкен саланың өзіне келіп ңуйған жылғаның бірі болды. 
Осы бір интонациялың үлкен сарын Абайдың өткір қулағынан орын 
алып, Шыңғыстың даласында Татьянаның әні туып, одан әрі жаңа 
демді, жаңа формалы, ңүлақңа жетімді мелодиялы, орындауға ың- 
ғайлы әндер дүниеге келді. Жақсылығы бар жаңалық баста уяла, 
бойын тежей, сыпайы келгенмен, тез-аң халықтың санасын баурап 
алып кетті. Әрине, оның бәрі де өзінен өзі емес, ол үшін Абай жэ- 
не оның жаңашыл шәкірттері, жаңашыл мыңдаған адам көтеріп 
алып кетті. Сондықтан А. Затаевичтің Абай творчествосына берген 
бағасы үстірт, жирыманшы жылдардың басында қазаңта әлі ескінің 
етек тартпасы қалмай турған кезінде, Абай айналасында болған 
кейбір шолаң пікірдің нәтижесі болды. Жиырманшы жылдардың ба- 
сын былай қойғанда отызыншы жылдардың бас кезінде де біздің 
республикалық газететріміздің бетінде Абай туралы болған айтыс- 
тардың Абай творчествосын зерттеп, меңгеруге пайдасы болды деп 
айту қиын. Абай кедей болған жоқ, сондықтан оның өзіне де, твор
чествосына да сын көзімен қарау керек деген турпайы социология 
біздің социалистік мәдениетіміздің өсуіне біраз кеселін келтірді. 
Қысңасы Абай әндерін орыс музыкасының көлеңкесі деп қараушы- 
лардың қолында оны дәлелдейтін ешбір айғағы жоқ, Абай әндері 
басынан аяғына дейін ңазақ музыкасының халықтық интонациясында 
қурылған, біраң басңа интонациялық демдердің араласуы арқылы 
жаңа заман тілі, «сөздігі» бар шығарма болып ңалыптасқан. Абай 
әндерінің өсіресе біздің тусымызда, советтік жастар арасында үя- 
кен ңурметпен орындалуы, кез келген жерде айтылуы, совет компо- 
зиторларының шығармаларынан кеңінен орын алуының езі оның ті- 
лінің байлығын, оның достың жыры болып кетуін дөлелдейді.

Абай ауылына Біржанның келуі, Абайдың ардагер оншімі жоға- 
ры бағалауы оның ңазақтың халықтың өн қорының, өн қүрылысының 
байлығын сезінуі туралы, біздің ңолымызда аэір тужырымды дерек 
жоқ. Бірақ Абай қазақтың Біржаннан басңа да хальіқ композиторла- 
рымен кездесу мүмкін нврсе. Оны болашаң зерттеулер ашар. Өйт- 
кені бул мәселенің Абайдың музыкалың творчествосы үшін де, бас
ка халық компоэиторларының шығармалары үшін де үлкен ғылым- 
дың мөні бар.

Бір ауыз свз Абайдың квйбір ендарінің диапазондары (дыбыс 
көлөмі) жайында. Абайдың квйбір вндерінің дыбыс келемі адам 
даусының табиғи дыбыс келвмі швңбврінда сыймайды. Қандай диа
пазоны квң енші болса да бас-аяғындағы дыбыстарын бірдвй сапа- 
да ала алмайды. Ал Абайдың вэі болса ондай дауысы болған адам 
•мвс. Сондыңтан оның мейбір ендврі асбап сүйемелімен шыққан



кезде, асбап жеңіп кетіп, жәй дауыспен алуға бәрі бір бола беретін 
болғансын, сол айтқандай дыбыс көлемінде шығарыла берген болу 
керек. Өйткені, осы кезде кейбір композиторлардың дауысңа арна- 
ған шығармаларында диапазон жағынан тек асбаптар ғана ала ала- 
тын ноталар болады. Ал, өзінің әннен хабары бар, аз да болса «эн- 
шілік» дауысы бар композиторларда ондай жәй кездесе бермейді. 
Абайдың заманында домбыра ма, мандолина ма, скрипка ма, гар
монь ба — әйтеуір сондай асбаптар болды. Әуелі соларда ойнап 
шығарылған болуы мүмкін. Кейде бізге орындап берушілер осын- 
дай халге жеткізіп алған шығар, баста олай емес шығар деп те ой- 
лайсын. Бірақ ән қурылыстары алдыңғы пікір жағын ңуаттайды.

Біреулер Абай ән шығарғанда өлеңдерін сол әндері арңылы 
халыңқа тез жаю үшін шығарған деген пікір айтады. Біздіңше Абай- 
дың өлеңдеріне ешбір үгіттің, шыбыртңының, айдаушының, қосым- 
ша жағдайдың қажеті жоң сияңты. Ал Абай әндері ән шығару мақ- 
сатында туған, өлеңнен сырттай да ғылми түрғыдан зерттейтін 
музыкалық ңаситтері жоғары. Тіпті ңазақтың музыка мәдениетінің 
өсу, дамуында үлкен, күрделі орын алады дейміз.

Идеялық көзқарасында еңбекші шаруаның мүңын жоқтауға көш- 
кен Абай ән, өлеңдерінде осы идеяны сәулеледі. Ңазаң аулының 
болашағы еңбекші-шаруа ңолында екенін сезді. Сондыңтан, еңбек —  
ар, еңбек — салтанат болып отырған біздің советтік ңоғамда Абай 
әндерінің ңайта туып, еңбек жыры, коммунизмге бара жатңан кер- 
уеннің «көш жыры» болып кетуі — әндерінің халыңтығы.

8 А Жубанов
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БАЛУАН ШОЛАҢ

жыл шамасы. Бүрынғы Қотыр- 
көл болысында сайлау жақын- 
дап, ел арасында әңгіме кебе- 
йіп, жақ-жақ болып бөлініп, 

қазақ арасындағы әйгілі кезең келе жатты. Сайлау орны болып Ша- 
баң ңала, Жаңа су белгіленді. Үй тігіліп, мал сойылып, сайланам деу- 
шілердің мойындарына мінген шығын аспанға асып жатыр.

Бір кедергі болмаса ел арасы ңатты шайңальісқа кездескелі түр. 
Таласушы жақтар ешнәрседен тайынатын емес, жауласуға, дауласуға 
да дайын. Еңбегімөн күн көрген шаруа күнелту жолында жүргемде, 
азғана атңамінерлер осындай шала бүлінуде. Сайлау десе иіекесі қы- 
затындардың бәрі де сол арада. Біреулері үшін кімнің сайланғаны- 
ның тіпті мәні жоң, кім болғанда да байдың, бардың сайланатыны 
өлмисаңтан белгілі. Сондықтан бірді-екілі аяқ-лауы бар кедемлердің 
ішінде мына бір ақысыз-пүлсыз байлықтан ауыз тміп қалуға келген- 
дер де бар-ды. Күткен күн жаңындап, екі жақ аңдысып, белені ме
дей. бастарын біле алмай отырғанда, «Шолақ тобы» келеді деген ха
бар жетті. Бай да емес, бағлан да емес, өкім де емес болғанымен 
халың Шолаңты қатты сыйлайды, тіпті кейде жасқанатындары да 
бар. Өйткені Шолақ жуан туқьімның біреуі болса ершеленіп 
шатақты езі бастап та кетеді. Ал, Шолақ тобының мына бір келуі 
кейбіреулерге жаға қойғам жоқ. Бірақ, амалы жоқ, бері де шулап 
ңарсы алуға шыңты.

Астында ақбоэ ат, басында үкілі пүшбақ беркі бар, топтың 
ең алдында Шолаңтың езі келеді. Тобында домбырашы, вмші, жыр- 
шы, ойыншы, балуан бар. Сайлауға деп тігілген бір үйді бүларға 
түгел берді. Демалып, тамақ ішіп болғансын кешкі салқынмен топ 
сауың бастады. Арқаның не бір тетті күйлері орындалды, ем салым-
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Балуан Шолақ (Қастеевтіц салған суреті.)

ды. Одан кейін жігіттері ат ойынын көрсетті. «Программаның» со- 
ңында Шолақтың езі шығып бірнеше әсвм әндерді орындап берді. 
.Бір кезде үстіндегі әдемі киімдерін шешіп тастап, жәй киім киіп 
Шолаң жерге жата ңалғанда жігітінің бірнешесі жиналып үлкен бір 
тасты оның жүрегінің басына ңойды. Өздері устаның үлкен пұттың 
балғасымен әлгі тасты үра бастады. Шолақ біраздан кейін әлгі тас
ты бір ңолыньің басымен ысырып жіберіп турып, иығына үлкен бе- 
ренені салдырып, екі жағынан он-оннан жиырма кісіні асып қойды.
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Оған өзі майысңан да жоқ. Тағы осы сияңты күш көрсететін біраз 
ңимылдар көрсеткеннен кейін, Шолақ тобы ңонаңасыға отырып, сөз 
арасында Шолаң сайлауға таласып жатқанды есіткенін, екі елдің 
арасы шиеленісіп кетпес үшін, олардың көңілін азға болса да алаң- 
датуға келгенін, ал жағдай нашарласа тағы қайта айналып соғатынын 
айтты. Бүл Шолақтың соңғы кездерде біраз нәрсені сезіп, ңыр елінің 
осындай пайдасыз іске тым шүғылдануының халық үшін ешбір мәні 
жоқ екендігін түсініп, біраз ондайдан тьюдың жолын талпай, өзін- 
ше араласқандағысы еді. Өйткені Шолақ тек ңара күштің иесі ғана 
емес, аңын, әнші, азамат сезімтал адам болды. Жас кезінде «жал- 
ғанды жалпағынан басып артық-кемді қимылдар жасағанмен, осы 
бір шамада көп ойланған кезі болатын.

Жапалақ қүс болғанмен кімге дәрі,
Жаманның кісілікке бар ма сәні.
Мисызға айтңан сөзің еш қонбайды,
Ағады ңулағынан қалмай бәрі,—

деп, малы арңылы ауылнай, болыс болған талапсыз, қырсыз жаман- 
дарды сынай бастағаа уаңыты еді. Ал, Шолақтың өмір жолы болса, 
ол «кейде ңар, кейде жаңбыр бүрқасынға» толы еді.

Ңан тауын мекен еткен Ұлы жүздің Дулаттан тараған Сәмбет де
ген руы болды. Сол Сәмбет ішінде Баймырза деген кісіден 1864 жы- 
лы Шолақ туды. Оның азан айтып қойған аты Нүрмағамбет. Кейін 
ңолының басы күйіп (біреулер үсіп дейді) саусақсыз қалады. Нүрма- 
ғамбет өзінің бір өлеңінде:

Баласы Баймырзаның Балуан Шолақ,
Оң қолым отқа күйіп болдым олақ,—

дейді. Сүйтіп Шолақ атанып кетеді. Ал «Балуана деген сез Шолақ- 
тың күшіне байланысты халықтың өзінің ңосқаны.

Баймырза Шолақтың бала кезінде Кекшетауға кешіп барады. 
Сонда усаң кәсіпщілік етеді. Ағаштан түйін түйетін шебер болады. 
Бай балаларына әшекейлеген ер, бебектеріне бесік жасап тартады. 
Бірде тай, бірде ңой алып жүреді. Осылай, қолының усынақтылкі- 
ғыньің арқасьінда кемшілік кермей, біреуден ілгері, біреуден кейін 
деген сияңты емір сүреді. Шолақ болса, ол жасынан күреске қу- 
мар, ңайда тебелес болса іздеп жүреді. Күрессе езі қатарлылардың 
беріне де шаң қаптырады, тебелесса қан шығармай қоймайды. Оның 
үстінө езі жасынан ат үстінда ойнайтын болады: тізгінді устап ту
ры п түрегаліп шабады, айыл-тартпаны ңатты тартып алып, аттың бір 
жағьшда турып шабады, кайда жүріп келе жатңан аттың бауырынан
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айналады. Осындай өнерімен қатар домбыра ән құмар болады. 
Дауысы жақсы, ән-күйді бір айтқаннан, бір тартңаннан қағып алады. 
Оның осындай зиректігі еңбегімен күн көріп отырған Баймырзаны 
қуантады. Баласының қабілетіне риза болып, оның бетін ңақпайды. 
Тек төбелесі жөніндө жеңілген балалардың шешелері ңарғар деп 
ңорқып, Нүрмағамбетке ақыл айтады. Есті тентек орынсыз үрынуын 
азайтады. Бірақ әнін, өлеңін өрбітумен қатар денесін шыныңтыруын 
да дамыта береді. Он үш-он төрткө келгенде-ақ Нурмағамбеттің бе- 
тіне ңарауға көрінгеннің шамасы келе бермейді. Өйткені кішкене 
Нүрмағамбет ойнап қурбыларын жауырынға ңойып жібергенде» 
олардың көбі біразға шейін ңиқайып, жөнге әрең келеді. Оның үс- 
тіне ңаңтардың ңылшылдаған аязында бас киімсіз желбегөй, жиыр- 
ма-отыз шаңырым жер жүргенде тоңбайды. Біраң жоғарыда баян- 
далғандай, Шолаң тек бір беткей күшін ғана дамытып ңоймай, 
әншілік жағына да көп көңіл аударды. Ол Біржанның, Аңанның ән- 
дерін бабына келтіріп орындайды. Денесіне үні сай, дауысы аса 
күшті болады. Ол әсіресе драмалың, күш керек ететін шығармалар- 
ды сүйеді.

Шолақтың өмірі осылай кемшілікке соқпай келе жатңанында 
әкесі Баймырза ңайтыс болады. Көп узамай шешесі дө өледі. Шо- 
лаң Ғайныкей деген қызға үйленеді. Әкеден ңалған малмен біраз 
уақыт күнелтеді. Біраң жәй адамдай көптің бірі емес, табиғаттың 
үйіп берген күш пен көркем сый Шолақты отырғызбайды. Жасы 
жиырмаға келе ол сапарға шағады. Ел аралайды. Әңгіменің бгісында 
айтылғандай, айналасына өнерлі жастарды жинайды. Сонымен Шо- 
лақ жалғыз емес, өз алдына бір «ансамбль» болып жүреді, Біреу- 
лердің айтуынша Шолаңтың ансамблі ңазақ даласында бірінші per 
кейбір әндерді хор болып қосылып орындаған (Әрине, жалғыз да- 
уысты-унисон).

Шолақ отыз бес жасында елу бір пут тас көтереді. Өзінің бір 
өлеңінде:

Бул күнде отыз бесте менің жасым,
Ңамалдың бузып жүрмін тау мен тасын.
Кешегі сентябрьдің базарында,
Көтердім елу бір пут кірдің тасын,—

дейді.
Бул ән халық арасында «Сентябрь» деген атпен тарайды. Ән 

көңілді, өр, күш иесінің аузынан шыңқаны салған жерден білінеді. 
Әсіресе ңайырмасында «ой-ay» деп келетін, өрлеп қайтып, кейде бір 
нотада турып қалатын жерлерінде басңа халық композиторларының 
өндеріне усамайтын кесектер кездеседі. Оның ән аяғында ешбір
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дайындықсыз шалғай интервалға «жоғары ңарғығандай» немесе се- 
кіріп түскендей» барып бітуі де тек Шола^тың туындысында болады.

Шолақ Омбыға патшаньің мурагері келгендегі салтанатта бола
ды. Онда Севр деген балуанмен күресіп, жығып кетеді.

Омбыға патша келді Русия,
Әмірін айта келді халңын жия.
Севрден сонда күшім асып кетіп,
Мен болдым жан шықпайтын биік қия,—

деп елеңдетеді. Ал жасы қырықтың тоғызына келгенде Қояндының 
базарында Карон деген балуанмен күресіп, оның қабырғасын сын- 
дырады. Бір өлеңінде:

Бүл күнде қырық тоғызда менің жасым,
Ардақты елі шінде менің басым.
Ңалтамнан ежтпіс бес сом залог салып,
Сындырдым Карон балуан қабырғасын,—

дейді. Біреулер Шолақ Қажымүқанмен де кездесіпті, екеуі ңол алы- 
сып болғаннан кейін күресуден бастартыпты-мыс.

Бул сияңты күштің тасуы, үнемі табысқа ие бола беру, ңалай 
дегенмен де Шолақтың көкірегін көтереді. Оның үстіне дала заңы- 
ның айналасында ескен, ңазаңтың әдетінің шеңберінде ңалып қой- 
ған адам, кейбір жаңалықты түсіне алмайды. Әсіресе оның көзқара- 
сынша ңазаң жеріне орыс, украиндықтардың келіп орналасуы, 
поселкелердің түсуі — жамандықтың басы болып көрінеді. Мемле- 
кеті бір, жері бір елдердің 'ондай араласуыньің жақсьілық басы 
екендігіне көзі жете алмайды. Күш иесінің эр кезде де аңғалдау 
болатынын пайдаланып, кейбір кертартпа ауыл «жақсылары» Шо- 
лақты айдап салады. Міне, осындай жәйлар бірқатар уақыт Шолақ- 
ты дурыс жолдан тайдырады.

Мен Шолаң жас басымнан болдым ояу,
Оң ңолым отқа күйіп болды ңаяу.
Тал түсте Қояндының базарында,
Қырың сан егіэ сатқан мені қой-ау.

Атандым мен жасымнан Балуан-Шолақ, 
Оң ңолым отңа күйіп болдым олақ.
Бір езім қырық егізді айдап кетіп, 
Соңымнан ңуа алмады жалғыз дорақ,—
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деп, қырың өгізді қуып алып, базарға сатңанын айтып, мақтанады. 
Шолақтың ойынша поселке турғындары малдарын ңуып, мазаларын 
ала берсе көшіп кетеді деп түсінеді. Халықтар достығына үнемі ке- 
сел жасаушы ауылдың «пысықтары» Шолаңты, сөйтіп қылмысқа ай- 
дап салып, ол бірнеше рет түрмеге де түседі. Басында аты бір жа- 
ман болып шықңансын, басңа бір урылар ңуып кеткен поселкенің 
сексен өгізінің жаласы да Шолаңңа жабылып, одан әрең деп қүты- 
лады.

Мен Шолаң жас басымнан болдым ояу,
Каңғырып Қараөткелде жүрдім жаяу.
Жаласы сексен өгіз маған ауып,
Алдында жалғыз оңтың турдым таяу,—

деп, өзінің ажал аузынан ңалғанын өлеңіне ңосады. Біреулердің қот- 
ңоттауымен Шолаң жәрмеңке, базарларда болып туратын төбелес- 
терге де қатысады. Біраң бері келе оның бәрін де ңояды. Орыс пен 
ңазаң халқының арасында сына болып туратын ел билеушілер, әкім- 
дер екенін түсініп, кейін әкімдермен устасады. Қалай дегенмен де, 
жанының бір жағы өнерде жатңан адам, ән мен сәнді қумай тура 
алмайды. Өмірдің барлық мәселесі күшпен шешілмейтініне көзі 
жетеді.

Шолақтың күшін орынсыз жумсап, ардақты атына қір келтіріп, 
біреулердің айтаңтағанымен бейбіт еңбек жасап жатңан орыс шаруа- 
ларын мазалауын тоңтатуына тағы бір себеп оның Ңараөткелде бір 
орыс чиновнигінің ңызымен танысуы болады. Шолаңтың әсем әні, 
көркем, күшті мүсіні, ңайтпас ерлігі ңызды сүйсіндіреді. «Ел маңта- 
ған жігітті қыз жақтаған» дегендей, әкесіне арыз айта барған Шо- 
лақпен әлгі ңыздың көңлі жаңындайды. Бір күні оңаша жерде жолы- 
ғып турғанда Шолаңты көп адамдар ңамап, одан әрең ңутылады. 
Шолаңтың ойында муның бәрі қыздың айласы, устап бермек болып, 
жәй танысңан деп түсініп, ңызға қатер жасай жаздайды. Кейін оның 
бәрінің шындығына көзі жеткен кезде, ңыз басқа ңалаға ауысып, 
көзден ғайып болады. Бул оқиға Шолаңтың жігіт кезінде болса да, 
бері келе, ой түсе, басынан өткен тентектік «тасбиығын» санап отыр- 
ғанда бул сурет те алдына келіп көлденең тартылып, адам баласы- 
на сену керек екендігін мойындатады, ңазаңтың да, орыстың да ада- 
мымен ңатар жаманы да бар екенін есіне түсіртеді.

Шолақтың өмірінде үлкен орын алған адамның бірі — Ғалия. 
Өйткені Шолаңтың аты аталған жерде Ғалия еске түспей ңоймайды. 
Тағдыр булардың арасын қалай шешсе де, тарихта Шолаң пен Ға- 
лияның аты ңоса аталады. Мәселенің олай болуына себеп те мол-аң.

Аңмолада Тілеу атты дәулетті адам болды. Ол заманда журт-



тың көзіне түсетін сегіз бөлмелі көк төбелі үйі бар-ды. Олай Тілеу- 
дің күйленіп кетуі ол Сүлтанай Қамза деген ноғай байының доверен
ный адамы еді. Руы — Арғын ішінде Аралбай, туып-өскен жері 
Жаңа Арқа. Үлкен әйелінен Ғалия, Мэрия деген екі ңыз туды. Га
лия — сүрлау, ат жақты, үзын бойлы бетінде аздаған шешек дағы 
бар, өткір, сезге шешен, оң ңолынан өнері төгілген шебер болды. 
Ңазаң әдеті бойынша Ғалияны жастай Біржан дегенге атастырып, 
бой жеткенсін Ғалия узатылып барды. Бірақ көңлі сүймеген Біржан- 
мен узаң турмай, бір-екі жылдан кейін Ғалия Ңараөткелге қайта ке- 
леді. Бір кездерде өзі әбден сынына келіп, әдемі денесі талшыбық- 
тай буралып, көп адамның діңкесін қуртады.

Ақмолада Ғалия қымыз сататын әйелдің касында жүреді. Өйт- 
кені халықтың көп болатын жері сол. Басқа ол кезде адам топтаса- 
тын орын болмайды. Біреулердің айтуынша өзі де қымызшы бол
тан. Қалайда осы қымыз саудасы үстінде Ғалия күндердің күнінде 
Балуан Шолаңпен кездеседі. Ғалия Балуан Шолаққа унайды. Ғалия 
да Балуан Шолақңа ңызығады. Екеуі есебін тауып жолығып, емірді 
бірге өткізуге уәде байласады. Екеуі жолығысып жүреді. Оны Ғалия- 
ның жаңада тиген күйеуі білмейді. Ғалияны табанда алып кете қою- 
ға Балуан Шолак та дайын болмайды. Солай күн артынан күн ете 
береді.

Іскер Ғалия сүйгеніне деп арнап, сегіз қалта салып жият тігеді. 
Оған Шолақтың атын кестемен жазады. Қаншама жасырғанымен 
абайсызда күйеуі келіп қалып, Ғалия оны тығып үлгере алмай керіп 
кояды. Бурын да аздап сезігі бар күйеуі, енді әбден кезі жеткенсін 
Ғалияны көкала қойдай етіп сабап, бар киімін шешіп алып, тек ішкі 
көйлегімен көшеге ңуып тастайды. Енді сені желкемнің шукыры 
кәрсін дейді. Ымырт кезі екен, аброй болғанда Ғалия екі екпесіи 
ңолына алып жүгіріп отырып, әкесінің үйіне келіп, бір белмесіне 
кіріп кетеді. Шәй ішіп отырған бэйбіше Ғалияньің кіріп кеткенін 
керіп қалады. Бір сумдыктың болғанын әкесі де сезіп, қызын ша- 
кыртады. Әңгіменің мән-жайын есіткенсін олар Ғалмяны кайтадан 
жібермей еэіне бір белмені босатып осында турасын, ешкайда да 
бармайсын дейді. Ғалия өке-шешесінен қымыз сатуға улықсат ала- 
ды. Енді Балуан Шолақпен жиі кеэдесіп турады. Жалғыэ-ақ бүлар- 
дың ңосылуына кесел — Біржаннан алып ңойған Тілеубайдың қальің- 
малы болады. Ңалай дегенмен де мал телеген адам күиіті, Балуан 
Шолаң батыр болғанмен ңалай болса солай Ғалияньі алып кете бере 
алмайды. Сондыңтан ол Кекшетауға барып, қырық жетісін алып ке- 
луге катіп ңалады. Азар болса ағайыннан жиып алармын деген ойы 
болады. Ал Біржан болса малый даулай, Ғалиядан күдер үэгенсін 
билердің сотына түседі. Сотта Ғалияға сезін сейлейтін бм таңдауын 
салады. Бірак шешен Ғалия: «Маған ешбір адвокаттың да, бидің де



керегі жоқ, өзімді өзім қорғаймын, өз дауымды өзім устаймын» 
дейді. Осы сотта Ғалияның сөзі басым болып, әйелден бірінші рет 
дауға шыққан, әрі сүлу, әрі өткір Ғалия Біржанды ешуаңытта сүймө- 
генін айтып, оның сабап адамды қорлағанын бетіне басып, Балуан- 
Шолақты жақсы көретінін әшкерелеп, жеңіп шығып, басына бостан- 
дық алады. Біржан малдан да, әйелден де журдай болып, ңайтады. 
Балуан Шолақ Көкшетауға келе жатқан сапарында бір үйге түсіп 
отырып, тыныштала алмай, домбырасын алып:

Ғалия айналайын қалып еді,
Көп жылап таңға жақын талып еді.
Білмеймін не болғанын өңгіменің,
Біржанмен биге түсіп қалып еді,—

деп әндетіп, алдындағы тамағын іше алмай, одан әрі жүріп кетеді. 
Көкшетау Балуан Шолақты жамандыңпен қарсы алады. Жоғарыда 
айтылған сексен өгіздің жаласы жалғасып, Балуан Шолаңтың «дело- 
сы» қалыңдап, Семейден урланған бір топ жылңыны да буған тір- 
кейді. Сонымен Шолақты түрмеге жабады. Шолақ кешігеді. Ғалия 
не қыларға білмейді, сасады. Оның үстіне Біржанның адамдары жең 
үшінен жалғасып, ақшаға сатып алған кісілері арңылы ңалай да Ға- 
лияны Шолаққа қостырмау жағын ңарайды. «Шолаң пәлен жылға 
жер аударылыпты, ңайтпасңа кетіпті», «Балуанның елде тағы екі әйе- 
лі бар екен, Ғалияны жәй ермек етіп жүр екен, алайын деген ойы 
жоқ екен» деген өсектерді таратады. Өз үйімен қымыз дүкенінен 
басқа жерге шықпайтын Ғалия үшін бул әңгімелердің бәрі де рас 
болып көрінеді. Ол әрі-бері толңып, ойланып, әкесінің меңзеуі бо- 
йынша Есенжолдың Ңанапиясына шығады. Бірақ Балуан Шолақты 
өсектеген журт Ғалияны шатастырады. Қанапияның да әйелі болып 
шығады. Сөйтіп, Ғалия тоқалдыққа келген болады. Барып қалғансын 
амалы жоң біраз жүреді. Бірақ Қанапияға тоңал болып туру Ғалия 
үшін үлкен азап болады. Ғалия осы арада ғана «Сабырсыз ңалар 
уятқа» деген нақылды есіне алады.

Балуан Шолаң Ғалияны сағынады. Неше сақңа жүгіртіп Ғалияның 
атын әнге ңосады. Әншінің аузынан халың қағып алып кетеді.

Айдың көзін жалт еткен булт алсын,
Бүйте берсең діңкемді ңурытарсың.
Биюадан қосылған Ғалия жан,
Ңай қылығын қалқаның умытарсын.

Айым да сен, Ғалия, күнім де сен,
Оң ңабағым тартады күлімдесең.
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Менің көңлім Ғалия дауалансын,
Ауған түйе секілді бейімдесең.

Ғалияның қолында буйда-пышаң,
Ғалияны көрдім де жайдым қүшақ.
Ғалия жатыр ма екен, отыр ма екен,
Шомылған айдын көлде аңқуға усап?!

Ңараөткелде Ғалия сен емес пе ең,
Бул Арңаның шортаны мен емес пе ем.
Сүмбіл шаш, ңуралай көз Ғалия жан,
Ынтығымды қурытңан сен емес пе ең?! —

деп әндетіп, аяғындағы қайырмасын әлденеше қубылтып:

Ойпырмай, жан сәулем,
Ғалия, көзіңнен.
Қосылып ем өзіңмен.
Бір көрінсең көзіме,
Айрылмас ем өзіңнені

Ойпырмай, жан сәулем,
Ғалия, басыңнан.
Кеткім келмес қасыңнан.
Жупар исі шығады,
Қолаң ңара шашыңнані

Ойпырмай, жан соулом,
Ғалия, ңабағың.
Аппаң екен тамағың.
Қайта айналь п тағы да,
Керер ме екем, ңарағым?! —

деп, үші-қиыры жоқ созып, тағы бірнешо түрлондіріп кетеді. «Ғалия» 
өні — өннің тервсі, үлкен жүректен, шын сезіммен шьіққан он. Бас- 
таган жерден-ақ асқан ынтықтың бары созіладі. Өннің шубатылмай, 
динамикальіқ жағдайда жүріп отыруы да ғашықтық оттың ішто лау- 
лап жатңанын корсатаді. Ңайсыбір саздер салмаң бару үшін бір мо- 
тивта ңайталайды. Ол оннің откірлігін асыра түсаді. Ал ңайырмасыи 
тыңдағанда Балуан Шолаңтың алдында еркелеп отырған сулу Ғалня 
каз алдьіңа коладі. «Ғалия» онін білмайтін кісі аз. Бірақ бабына кел- 
тіріп орындау керінгеннің қолынан келе бармайді. Ал, Жүсіпбак 
Елабаков орындағанда «Шолақтың озі тіріліп калсе до рнза болар 
еді» дөп отырасың.
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Ңалай дегенмен де Шолақтың ойына хауіп түсе бастайды. От
тай жанған Ғалияның шоқ басып қалуының мүмкіндігі барын да есеп- 
тейді. Өткір сезімнің ңожасы болған Ғалия бір нәрсеге урынып ка
ла ма деп, түн үйқысын төрт бөліп, түрменің ауыр жәйін де үмытып 
кетеді.

Нүр сипатты Ғалия жамалыңыз,
Ешбір жанға тимесін залалымыз.
Аршын төс, алма мойьін, Ғалия жан,
Әлде қандай болады заманымыз,—

деп, хауіпті көбірек айтатын болады. Оның үстіне Шолақты енді 
Қараөткелдің түрмесіне алып келеді. Бір жағынан Ғалияның түрған 
ңаласына келгенде қуанса, екіншіден Ғалияның жәйі не болды екен 
деп тынышсызданды. Ғалияның жамандығын көргісі келмейді. Бір- 
неше күнге шейін Ғалиядан хабар ала алмай налиды. Тағы да шері 
ішіне сыймай, не ңыларын білмей ұрынуға кара таба алмай, еріксіз- 
дік емірдің бүғауында ңысылады.

Сәлем де Ғалияға жүрсін аман,
Артынан аяңдаған өсек жаман.
Шетіне шай орамал мейіз түйіп,
Кісіден қатынасңан берсін маған,—

деп, өзінше Ғалия мүнда екенімді білсе келер деп дәме етеді. Сү- 
йіскен адамнан күдер үзбейді. Өзінің жаңын арада босанып ңалу 
үмітін айтып, тағы Ғалияны өлеңге ңосып, арманын сыртқа шыға- 
рады.

Сәлем де Ғалияға умытпасын,
Ңасына ешбір жанды жуытпасын.
Жүлдыздың бес кезінде барып қалам,
Жүрекке жара салып суытпасын,—

дейді. Біраң Ғалия келмейді, ешбір хабар да болмайды. Сөйтіп жүр- 
генде түрменің бір қарауылшысы Ғалиядан суық хабар алып келеді. 
Ғалияның Ңанапияға кетіп ңалғанын, оны алдап-арбап қолға түсірге- 
нін, барған жерінде жылап жүргенін айтады. Шолақ не айла таба- 
рын білмей, түрме әкімдерінен қора ішіндегі бір аласа үйдің 
төбесіне шығып, домбыра тартып, ән салуға улықсат алады. Онда- 
ғысы —  Ғалия осы маңнан өтсе, дауысымды есітіп келер ме екен 
деп ойлайды.
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Ноғайлар бал жалайды шыныменеи,
Ешнәрсе бітірмедім муныменен.
Ғалия, сен туралы естігенде,
Дөңбекшіп жата алмадым түніменеи.

Ғалия, узын бойлы ырғақтым-ай,
Үстіңде дүрия көйлек сырғаңтым-ай.
Қазақтың сендей қызы үйінде отыр,
Шыдамай бір-екі айға жын қақтыма-ай,—

деп Ғалияның істің ақырын күтпей кеткенін күстаналайды. Муның 
сүйген адамдарға лайың емес екенін айтады. Ақыры баяғы қара- 
уылшының Ғалия келмеске кеткенін егжей-тегжейлеп түсіндіргенін- 
де, Шолақ та ңатты ойланып, езінің бул жөнде басқан қадамының 
ағат болғанын сезеді. Қанша сүйгенмен Ғалиядан оны қайтару сезі- 
мі болмағансын ойланады.

Сен Тілеудің қызы едің, Ғалиям-ай,
Ісің болды халықңа жариядай.

Бул ңылығың қоймасаң, Ғалияжан,
Арты болып кетпесін дариядай,—

дейді, біртіндеп күдер үзе бастайды. Бул кезде Шолаң түрмеден 
босайды. Баяғы жала жайына ңалады. Тілеудің үйіне барып, Ғалия- 
ның жайына ңанады. Ғалия деп кейінде қалған үй-ішінен безіп, бул 
жаңта қаңғып жүре беруді мақүл кермейді. Ғалияның ажары мен 
ақылының сай болмағанына, жеңілдікке сайып кетуіне кезі жетеді. 
Өзінің ошағын, қатын-баласын сағынады, оларды тастап кеткеміне 
ренжиді.

Атандым Балуан Шолак мен жасымнан,
Тартады денем ауыр қорғасыннан.
Бетіңнің алақандай ңызылы үшін 
Айрылман қияметтік жолдасымнан.

Болса да біэдің ңатын бостың босы,
Жарасар жігіттікке жүрген қосы.
Жубыммэ елі күнге айрылған жоқ,
«Коса ағар алғаныңмен» деген осы,—

деп, Ғалиямен біржолата арасын үэіп, еэінің еліне қайтады. Ғалия 
Қанапиядан кетіп, Ңояндыға барып қымыз сатады. Онда Семейден 
келген бір байдың баласы Ғалияға ңызығьіп, қырық аттың пулын 
ңалтасына салып, Ғалиямен еріп, Қараеткелге келеді. Қырық сегіэ
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болыс Семей елі болып «еркекті әйел алып ңашңанға» арланады. 
«Сырдың суы сирағынан келмейтін» Ғалия Қалимен Қараөткелде ту
ра береді. Арада бес-алты жыл өткенсін Қалиды ертіп Семейге ке- 
ліп, оның бурынғы әйелінен кешірім сурап, өзінде бала болмаған- 
сын оның бір ңызын сурап алып, бойжеткенсін өз қолынан узатады. 
1922 жылы Ғалия туберкулезден 35 жасында ңайтыс болады. Балуан- 
Шолақ пен Ғалияның арасындағы драма осы мен аяқталады. Оқи- 
ғаның бітісі қалай болғанда да, екеуінің артында аңырап «Ғалия» 
әні қалады.

Балуан Шолаң халық алдында әнімен, күшімен қадірлі болады. 
Өнер адамына тән ол бастан-ақ қудайшыл, діншіл бола ңоймайды. 
Қызықты осы дүниеден іздейді, соған халықты үгіттейді. Атасы-туы- 
сы Ұлы жүз болғанымен жасынан Көкшеде өскен Шолаң ән дәстү- 
рінде Біржанның, Аңанның әсерінен ауызданады. Ол Жетісуға келіп, 
бір шеті ңырғыз ағайынды аралап, осы жақтарға Арқаның әншілік 
өнерінің жаюшысы болады. Осы маңсатта үйде болуынан түзде бо- 
луы көп болады. Ол өзінің бір өлеңінде сол дінге шорқақ екенін, 
түзде көп жүретінін анықтап айтып береді.

Атанған мен жасымнан Шолаң едім,
Намаз бен оразаға олаң едім.
Айында қатын-бала бір көрмейтін,
Мен жүрген ел шетінде қонақ едім,—

дейді. Жас кезінде қыз-келіншектің пірі болғанын да Шолаң өле- 
ңінде айтып жүреді.

Баласы Баймырзаның Балуан Шолақ,
Бойымда толып жатыр күш пенен бақ,
Сулу ңыз, келіншекке тынышсызбын,
Жалғыз-ақ тал бойымда мінім сол-аң,—

дейді. Ел еркесі болған Шолаңтың жаңсы ңадамы болса мадаңтап, 
жаза басқан істеріне ренжіп отыратын халңы оның өнер иесі екенін 
сезіп, ңатты қурметке бөледі. Ал жоғарыда айтылғандай орыс 
крестьяндарымен болған жайсіз істерін, Шолақ бері келе түсініп, 
ондай қадамдардан бас тартты. Әсіресе Октябрь төңкерісінен кейін 
Шолақ мүлде өзгереді. Баяғы «тентектік» мінезді тастайды. Көкше- 
таудың совдепінде қызмет істейді, жәрдемдеседі. 1918 жылы елге 
ңашып келген большевиктерді ақтардан жасырады, оларға ат беріп, 
айтңан жерлеріне шығарып салады. Сөйтіп халыңтар достығы арңы- 
лы ғана жаңсы заманға жетуге болатынын іс жүзінде көрсеткен боль- 
шевиктік платформаны түгелдей мақулдап, ендігі жасын сол жолда
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ңызмет істеуге арнайды. Бірақ ол арманына жете алмай 1919 жылы 
төрт-бес күн ғана ауырып, 55 жасында ңайтыс болады.

Жоғарыда айтылған әндерден басңа Шолаңтан: «Талды көл», 
«Ашылы Айырың», «Ңос перне», «Кенже ңоңыр», «Қулан кісінес» 
«Дікілдек», «Ыңғайтөк», «Желдірме», «Қосалңа», «Ңос барабан», 
«Көкшетау» және бірнеше түрлі «Сарын» әндері қалды. Шолақтың 
жүбайы Ғайнікейден 8 ул, бір ңыз болды. Бәти ңыз да жасында күш- 
ті болған. Ол жөнінде мынандай әңгіме бар.

Бәтидің күшін сынайын деп, күйеуінің қүрдасы бір күні алып 
келіп азғырады. «Бәти, сенің көзіңе шөп салып жүр, сен оны неге 
тәлкектетіп ңоясын, неге сабап, жөндеп қоймайсың» деп, өтірікті 
шындай, шынды жындай ңып сөйлейді. Бәтидің күйеуі аңңаулау адам 
болса керек, әлгі ңурдасының айтңанына нанып, бір кезде Бэтиді 
жазықсыз сабай беретін болады. Біраң ешбір жазығы жоқ Бэти 
«Қояр, қайда барар дейсін» деп, мән бермейді. Бір күні ауылда 
ешкім жоңта күйеуі Бәтиді тағы сабайды. Бәти олай-былай қой десе 
де, ол ңоймайды. Бәти ашуланып кетіп, күйеуін бүріп алып, екі но
ль: н, екі аяғын артына байлап, белдеуге қыстырулы турған адалба- 
ңанға асып ңояды. Күйеуі тырп ете алмай, кешке дейін ілулі местей 
болып турады. Қурдасы ез үйінің жабығынан сығалап, миығынан кү- 
ліп отырады. Осы кезде анадайдан ауылға мал қайырып келе жат- 
ңан Бәтидің атасы баласының адалбақанға асылып турғанын көріп 
ңарң-ңарң күледі. Бәти атасынан уялып жалма-жан шешейін деп кел- 
генде, атасы шештірмейді: «Турсын, бәлем! Кім керінгеннің сөзіне 
еретін неме ғой! Муның аяғының осылай болатынын біліп едім! 
Рахмет, БәтижанІ Сазайын әбден тартқан екен» дейді. Бәти не де- 
генмен атасынан уялып, күйеуін шешеді. Сол кезде қурдасы да ке- 
ліп, Бәтидің адал жар екенін айтып, тек оның күшін көргісі келгенін, 
ңурдасының аңңаулығын пайдаланғанын еңгіме етіп, күлісіп тар- 
ңайды.

Шолаңтың бейіті Қайрақты қаласына жаңын. Мола турған жерде 
ел жоқ болса керек. Шолақтың өндері, оның емірбаяндың дерек- 
тері өлі толың жиналып болған жоқ. Ел арасында кеп болу керек. 
Сол сияңты Шолақтың суретін де таба алмай келеміэ. Солай да бол
са, осы бір аз ғана жарияланған деректерді оқыған адамдар езде- 
рінің ңолдарында барларын Шолаңтың қорына қосар деп сенеміз.

Шолақтың өндері осы кезде радиодан, концерт сахналарынан, 
совет компоэиторларының туындылары ішінен үнемі естіліп отыра
ды. Әнші, балуан жайлы белгілі жаэушымыз Себнт Муқанов повесть 
жазды. Әлі де Шолаң туралы керкем туындылар жарыққа шығады. 
Өйткені оның емірі мен творчестволық істері енегелі.
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ЖАЯУ МУСА

^ ІП а я у  Муса —  ңазаңтың белгілі ән- 
шісі, өлең шығаратын ақын, руы 
Айдабол, Баянауыл ауданы, 
Павлодар уезі, Семилалат гу- 

берниясыныкы. Осы кезде тірі болу керек, бірақ қартайған. «Жаяу» 
атанған себебі —  өзінің өнерін жаюда ауыл арасында жаяу жүрген, 
ал оның өзі аттан түспейтін, ат қадірлейтін қазақ үшін үлкен кемшілік. 
Солей бола тұрса да оның аты халыққа тез жайылып, бай қазақтар да 
оны қурметті ңонағындай ңарсы алды. Жамболовтың сөзіне Караган
да, Муса — көңілді қарт, ңазақ ақындарының әдетін қумай, көбіне 
домбырада емес, татар әншілері сияқты, скрипкада ойнаған. ІІІынын- 
да да кейбір татар әсері — әрңилы публнкаға унаймын деген, профес- 
сионалдың, жағыну нәтижесінен туған болуы мүмкін. (Муса орысша 
да ән салған.) Ал, Мусаның творчествосындағьі ңаэақтарға тән емес 
күлкі, жеңілдік кезеңдер де орын алады. Оның жеңіл, ойсыз, басқаша 
айтңанда көңіл көтеретін мелодиялары бірыңғай екі ширектік өлшву- 
ге сыйып отырады (бү да татарға тан), солай аяғына дейің өзгермей, 
«гитарға лайыңты» сүйемел кереккендей және бмге шақырып түр- 
ғандай болады (ал ол ңазаңта тіпті жоқ)> Біразды кврген Мусаға ма- 
эурканың ырғағы да белгілі болса керек»,— дейді. А. Затаевнч, өзі- 
нің «1000 өнге» жазған соңындағы түсімік свз мде.

А. Затаевич осы аз сөзіндв квп нөрса айтин. Кейбір үстірт соқ- 
қан жерлері болмаса, ол Жаяу Мусаның емірлік, творчестволық бв- 
тін негіэінда дүрыс ашады. Әрина, вмірі де, творчестволық жолы 
да басңа халың композиторларынан езгеше жайда богған Жаяу Му
са туралы о бір жылдарда толық баяндау қиын да болды. Сондык- 
тан, шындық жолында туған шежіредей, оқиға мен толы Жаяудың 
•міріна тоқтап, творчастволың бвлвстврін шарлайық.
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Муса 1835 жылы (кейбір 
деректер бойынша 1838 жылы) 
осы кездегі Павлодар облысы,
Баянауыл ауданындағь! Жасы- 
бай көлінің жағасында туды.
Руы — Сүйіндік, оның ішінде—
Аидсбол. Әкесі Байжан деген 
кісі жай шаруа, оның арасында 
усақ кәсіппен шуғылданған.
Өзіне жетерлік күнкөргіштігі- 
нің арңасында ешкімнен кем 
болмай, мінер ат, сауар сауын- 
ға тарықпаған. Өзі пысық, әкім 
болып ел билеп, би болып сөз 
қумағанмен, кісіге өзінің сөзін 
де, үпайын да алдырмаған.
Сол пысыңтығының аркасында 
Мусаны кішкентайынан молда- 
ға беріп, еск ше болса да хат 
танытәды. Муса бес-алты жыл Жаяд Муса.
оқып, көзі ашылып, 6 'лімнің 
негізі бул оңуда емес екенін
сезеді. Шын мәнісіндегі оқуға түскісі келеді. Бір айтқанды қайта айт- 
тыра беретін «ежік», «сүре» ңабілетті туған Мусаның басынан орын 
ала алмайды. Оның үстіне сол молданың өзі оқытып отырған араб 
сөздерінің ңазақша мәнісін айтып бере алмайды. Зерек Муса басқа 
балалардан бурын ондайды сезіп жүреді. Біраң жас талапкердің он- 
дай созған қолын ңолдайтын әке болмайды. Бул кездерде Байжан 
Мусаның шешесінің үстіне тоңал алады. Жас тоқалдың қызығымен 
бәйбішесіне де, одан туған балаға да ңарамайды. Муса шешесі На- 
ңышпен екеуі болып, өз беттерімен күн көруге көшеді. Бір-екі жыл 
солай жүріп, жасы он беске келгенде оқусыз қалу хаупы туғансын, 
шешесімен аңылдасып, Ңызылжарға бара жатқан бір ңалашымен 
ілесіп, сонда барады. Саудагер ноғайдың бірінде самауыршы болып 
жалданып, бос уақытында оқиды. Сөйтіп үш жылдай жүреді. Қала- 
ның жағдайы Мусаға жацсы эсер етеді. Ол практика жүзінде орыс- 
ша жақсы сөйгейтін болады. Ол сөйлеуі хат таныуына, орысша жа- 
зуды дурыс үйренуге себеп болады. Муса енді басқагарға ңарағанда 
ңазақша (арабіга), орысша сауатты кісі болады. Сауық кештеріне ба- 
рып, ңаланың музыкалың дәстүрімен танысады. Бірен-саран орыс 
жазушыларының, ақындарының кітаптарын оңиды, газеттер, журнал- 
дармен танысады.

Көз ашылған сайын Муса өзінің білімінің тіпті аз екенін сезедһ
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Қазең халңының су қара надан екенін енді анық түсіне бастайды. Бі- 
лімсіз ешбір өмірдің мәні жоқ деп шешеді. Көп үзамай есебін та- 
уып, жиған азды-көпті ңаржысымен Омбыға барады. Омбы, Кызыл- 
жармен салыстырғанда едәуір үлкен ңала, ондағы оқу орындары 
да басқаша, генерал-губернатор турғанға ма, халықтарының жүріс- 
түрысы да өзге болып керінеді. Муса онда да бірнеше жыл оқиды. 
Біреулердің дерегінше Муса Омбыда турған Султанғазы Аблайха- 
новтың үйінде жатты дейді. Ңолымызда ол жөнінде басқа дерек 
болмағансын оны тап басып айта алмаймыз. Муса Омбыда бурынғы 
біліміне көп нәрсе ңосады. Онда шығып туратын газеттерді жібер- 
мей оңып, айналада не болып жатқанынан хабардар болады. Орыс- 
тың классик жазушы, аңындарының, сыншыларының шығармаларын 
оңиды. Кештерде концерт, постановкалар көріп, профессионалдың 
музыканың шетімен болса да танысады. Қызылжарда басталған гар
монь мен скрипкада ойнау, мунда келгенсін үдей түседі. Әрине, жағ- 
дай болып, нота сауатынан хабары болса, Муса көп істер калдырған 
болар еді. Ол бақыт ол кезде Омбы сияңты Россияның орталығынан 
алыс жатқан қорған-ңалаларды аралай қойған жоқ-ты. Солай бола 
турса да үрлеп ойнайтын асбаптардың оркестрін тыңдау (Омбыда 
түрған әскері бөлімдердің оркестрі болса да), орыстың халық музы
ка асбаптарында ойнайтын өнерпаз оркестрді көру — Муса үшін үл- 
кен музыкалық школа болады. «Ән», «күй» деген екі түсініктен бас
ка музыкалык жанрды есітпеген Мусаға «марш», «вальс», «мазурка» 
дегендермен тек атымен емес, орындалуы аркылы түрімен, өлшеуі- 
мен характерлерімен таныс болады. Әсіресе Муса үшін бір жаңалық 
би музыкасы болған. Әдетте биде ырғақ-өлшеу басынан аяғына де- 
йін өзгермейді, әйтпесе билеушіг.ер шатасып қалады. Ал емін-еркін, 
ешбір есептеулі қозғалыспен байланысы болмаған казактың ен-күй- 
лерінде ырғаң-өлшеу үнемі езгеріп отырады. А. Затаевичтің жоға- 
рыда айткан әңгімелері осының айналасында.

Бул кездерде Мусаның недәуір интеллектуалдық тебесі биіктеп, 
аң-караны тани бастаған, оку аркылы тек Россияда емес, баска өл- 
дерде де не болып жатқаньінан мәліметі бар кез еді. Ңоғамдык түр- 
мыстың козғаушы себебін, ішіндегі ңайшылыңтердың шешуші күшін 
айыра алмаса да, зорлыктың, күштің, қанаудың кай жактан келетінін, 
өділсіздік негіэінің ңайда екенін, өкімдердің ез басының пайдасын 
бірінші ойлап өрекет жасайтынын сезе бастаған еді. Оның үстіне екі 
Россияның барын білмесе де, езі оқыған кітаптардан, прогрессивті 
көзңарасты оңыған адамдардан естігені нәтижесінде бай мен кедей- 
дің, екімдер мен бұңараньщ, патша мен халықтың тілек-мүдделері- 
нің бір сайға қүймайтынын сеэетін. Жас талапкердің басына осындай 
ойлар келіп, ол осы жайларды еуелі-ак ауыл турмысьіның суретінен
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анық көретін. Бірақ күштілермен, әділсіз әкімдермен, параңорлар- 
мен ңалай күресудің жолын біле ңоймайтын.

Омбыда ок,ып жүріп Муса жазда еліне келгенде өзінің оқып біл- 
генін, көргенін, естігенін айнагадағыларға баяндап отырады. Қанша 
айтқанмен оқығанның аты оқыған, «көп жасаған білмейді, көп көрген 
біледі» дегендей, Муса ңағаздан көп нәрсе көрді, білімі кеңіді, көзі 
ашылды, айналаға да қадірі күннен күнге арта бастады. Басқаны 
қойғанда қазаңтың халық әндерін, күйлерін орындай отырып, Муса- 
ның орыс музыкасының үлгілерін тыңдаушыларға естіртуі үлкен 
оңиға болады. Мусаның үстіндегі ықшамдалған киімі, тек домбыра 
емес, сырнайда, скрипкада ойнауы, тек қазақ аңындарының өлеңі 
емес, орыс жазушылары мен ақындарының шығармаларынан өзінің 
аударуы арңылы үзінділер де айтып беруі, кейбір кертартпа ауыл 
адамдарына унамайды. «Мына жаман Байжанның баласы тар шалбар 
кигенге шіреніп, артыңсынып барады. Өзі орыстың дәстүрін үгіттей- 
ді, жасындағы оңыған «иман-исламнан» ешнәрсе қалмаған, кедей 
ңанша киінгенмен байға жете ме» деген сияқты әңгімелер тарай бас- 
тайды. Бул әңгімелер баста жәй быңсыған шала болғанымен кейін 
тутасып, от болып, Мусаның соңынан еретін бәленің басы болады.

Әңгіменің басы — Мусаның аты болады. Ңандай ңиыншылық 
көрсе де, ауылға келгенде «аяң-лау» болсын деп, анасы Нақыш 
Мусаның жалғыз атын сақтап, бағып, ешкімге тигізбей отырады. 
Муса сол атпен ауыл аралап, Омбының әңгімесін айтып, не бір күл- 
кілі жайларды газет, журнал, кітаптардан оқып беріп, ара-арасында 
домбырасын, сырнайын, скрипкасын кезек тартып, айналасына үл- 
кенді де, кішіні де жинайды. Мусаның жазғы ауылда болған айы —  
өнердің, әңгіменің, жаңалықтың жәрмеңкесіне айкагады. Муның 
бәрі де жақсылықты өз бастарынан асырғысы келмейтін Шорман 
туқымдарына унамайды. Олар турғанда Усаң кәсіпші Байжанның 
Мусасының елге ңадірі артуы «заңсыз» болып көрінеді. Жоқтан-бар- 
ды сылтау қылып, Шорманның Мустафасы бір күні Мусаның жалғыз 
атын тартып алып, ерін арңалатып, жүгенін қолына беріп жібереді. 
Шормандарға ңарсы келетін күші жоқ Муса, амалы жоң, бурынғы 
аралаған ауылдарын жаяу кезеді. Осыдан келіп халың арасында ол 
«Жаяу Муса» атанады. Мустафаның ойынша ол Мусаны ңатты кеміт- 
тім, «Жаяу» атандырдым дейді. Бірақ, ежелден ңажуды білмейтін 
Муса, оған саса ңоймайды, әңгімесін, өлеңін, әнін айта, жаяу-ақ жү- 
ріп, жумысын бітіреді.

Бул оңиға Жаяу Мусаның жан ңылын ңозғайды. Кара күшпен 
теңдесе алмаса да өнерге келгенде Мустафадан бойы биік екенін 
біледі де, еңсесін төмен түсірмейді. Қайта творчестволың шүйдесі 
бурынғыдан көтеріліп, шабыт қанаты ңомдалып, толңын атқан жүрек-
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тен бір кесек туынды жарыңқа шығарамын деп талпынады. Буған де- 
йін үлкен аға әншілердің репертуарынан, орыс, қазақ, татар әндері- 
нен домбырасына, сырнайына, скрипкасына қосып орындап, өзі ән 
шығаруға әлі де ерте деп ойлап келген Муса, тап осы арада жаңа 
бір жігерге мінеді. Өзінің халық аузында күрестің гимны болып кет- 
кен атаңты «Ақ ситса» әнін шығарады.

Аң ситса, қызыл ситса, ситса, ситса,
Қалмайды кімдер жаяу зорлық ңылса.
Шорманның Мустафасы атымды алып,
Атандым сол себепті «Жаяу Муса».

Жаныма батңандықтан ашынамын,
Мен неге жаяумын деп басыламын.
Малым жоң Шорман айдап алатуғын,
Қылығын Мустафаның паш қыламын,—

деп, жоғарыда айтыгғандай, Шорманның қара күшіне өнердің же- 
ңілмес, тотықпас күшін қарсы қояды. Жаяудың бул өлеңі мен әні 
тек Шорман сияқты феодалды емес, бүкіл қазақ даласындағы фео- 
далдықтың қатты сыны болады. Өйткені Шорман түқымы өз түсым- 
да ғана нашарға көрсеткен зорлығымен шыққан аты ездерімен бір- 
ге өшті. Ал Жаяу Мусаның бул өлеңі Шормандарды, феодалдықты 
мәңгілік бетіне күйе жағып, масңаралап кетті және орындаған сайын 
зорлықшыгарға бір үк'м ңурылып турады.

«Ақ ситсаның» өлеңі осындай богғанда әні оған сай. Ол бурым- 
соңды қазақтың халықтық музыкасында болмаған үлгі. Бастагғаннан 
Мустафаны «жағадан алғандай» күшті, серпінді, дауыстың жоғарғы 
регистрінен алып кеткен дыбыс, сол сатыдан түспей, өршеленіп, екі- 
леніп, автордың рухани күшінің анау-мынау «белдеу күштен» басым 
екендігін сездіреді. Сол екпінмен, сол жігермен ән аяғына дейін 
барады. Ңайырмасының өзі де, «гәгәги, гәук-ки» деп, сезсіз келсе 
де, ашу, кейіс дыбысындай, ңышырланып, үдей түсіп, тек аяғында, 
«айтарымды айттым!» деп, көңлі тьіңғандай жайдары кейіпке көшіп, 
ңуйқылжып барып бітеді.

Жаяу Мусаның бул әні радио толқынындай халық арасына лезде 
тарайды. Оны үлкен де, кіші де, өйел де, мал шы да айтып кетеді. 
Нота жоқ, «осындай өн шыңты, жаңсы шығарма, айтыңдар!» —  деп 
жария ңылатын газет жоң кезде «Ақ ситса» ауыздан ауызға қағып 
алу арңылы халықтың ең жаңсы керген шығармасының бірі болып 
кетеді. Бір жағынан Мустафаның арам қылығын өшкерелеп, зоргық- 
шылдың атын елге паш етсе, екінші жағынан Жаяу Мусаның атын 
да кең жаяды. Шорман туқымының аіьін тартып алып, «жаяу» атан- 
дырғанының үстіне, тағдырға мойнын усынып, қарап отырмайтын
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Мусаға тағы да неше алуан «аттар» қосылады. Оның бәріне де Му
са қынжылмайды, қайта тиісті жауабын беріп, кемітем деп қойыл- 
ған атты өзін халық көзінде жоғары көтеретін ңасиетті атқа айнал- 
дырып, табалаймын дегендердің сағын сындырады.

Жаяу Муса өзі ел аралап, көптеген адамдар мен танысқаны ар- 
қасында оның үйіне де үнемі ңурбы-ңурдастары, әнін үйренемін деп 
іздеп келгендер болады екен. Жаяу Муса оларға барын беріп, ар- 
тын да ңалған-ңалмағанын есептемейді екен. Осыдан келіп оны ай- 
наладағы байдың балалары «Мырза-кедей» деп, өздерінше қатты ке- 
міттік деп атаса керек. Оған ңысыла қоймайтын Муса, сол өнерсіз, 
тек малының санымен кеудесін жоғары көтерген мырзаларға, руха- 
ни артықшылыңтың малдылықтан артып түспесе кем болмайтынын 
өлеңмен:

Байжанның мен баласы «Мырза-кедей»,
Мойнымда тумарым бар дөдегедей.
Жаяу жүріп аттыдай шіренемін,
Мың ңойым, бес жүз жылқым бар немедей,—

деп, әңгіменің артын мазақңа, мысңылға айналдырып кетеді екен. 
Біраң баста жәй сөзбен бірін бірі кемітуден басталған әңгіме улға- 
йып, Муса мен Шорманның Мүстафасы үлкен айтысқа кетеді. Жоға- 
рыда айтылғандай, ауылдағы тап жігінің ашылып, келіспес дәрежегө 
жетуінің ішкі себебін аның түсіне қоймаған Муса әлі де «аталастық», 
«ауылдастың», «түбі бірге түтпейді» деген үғымдардан арылып бол- 
майды. Оның Мустафа мен тартысы, кейбіреулердің оп-оңай шеше 
ңойғанындай, кедей мен байдың тартысы болып басталмайды. Шор- 
мандар болса, олар феодалдыңтың күні кететінін, хан туңымдарының 
«жоғарғы дәрежелерінің» төмендейтінін сезбейді. Муса болса, ол 
оңыған, көзі ашың, білімнің малдан артық екенін біледі, жөн біле- 
тін, көзі ашың азамат ауылда жүгенсіздік, артта қалушылың, феодал- 
дардың зорлығы жөнінде улықтарға түсіндіріп айтса, олар шындық- 
ты айырады деп ойлайды. Міне, осындай түйінмен Муса баста оязға, 
бара-бара Омбының генерал-губернаторына арыз жазады. Патша- 
шылдыңтың өкілдерінің ауылдағы «ақсүйектердің» қалдыңтары, фео- 
далдармен ауызы бір екеніне оның көзі жетпейді. Муса өзінше «әлі 
арызым жетпей жатңан шығар» деген оймен бірінің үстіне бірін жа- 
за береді. Ол ңағаздар Мүсаның қарсы жағының қолына келіп түсіп 
отырады. Законның тармаңтарын оқып, әділдік іздеген Муса тыным 
таппай, Омбы мен екі ортаны жол қылады.

Ңарағым, айналайын асыл туған, 
Сорлы әкең жаяу жүріп зәкүн қуған.
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Муса мен қағаздасып жүргенімде,
Садықжан айналайын сонда туған.

Ішуге Омбы барып шай таппадым,
Кайтейін көңлі құрғыр жай таппадың.
Жулдызға аспандағы ңогым сермеп,
Жыландай ңарашубар қайңаңтадым,—

деп келетін өгеңі, сол б:р айтысып жүрген кезінде жарыққа шыққан 
болу керек. Бул өлеңді «Гәуһар қыз» әнімен айтады. «Гәуһар ңыз» 
Мусаның әндерінің ішіндегі ірісінің бірі. Бул әнде сөзсіз, Біржан, 
Аңанның әсері бар. Осы әңгіменің басында Муса турагы жазған 
А. Затаевичтің сөздерін келтірдік. Онда А. Затаевич Мусаның әндері 
орыс, татар музыкасына көп усайды дейді. Шынында Муса өзінің, 
творчествосында өз тусындағы халық композиторгарынан ерекше, 
жан-жаңтырақ болды. Ол қалаларда оқып, кейін тағы жақын-агыс ел 
аралап, музыкалық сөздігіне басқа елдердің интонациясын қосканы 
рас. Әсірес, оның гармонда, скрипкада тартуы бул жағынан эсер ет- 
пей ңойған жоқ. Екіншіден Мусаның өсіп-өнген жері Баян —  әннің 
ордасы болды. Ол арадағы әннің үлкен дәстүрі Мусаны қобалжыт- 
ты, жаны нәзік суреткер Біржанның, Аңанның және оның айналасын- 
дағы Жарылғапберлі, Қүлтуманың әндерін есітіп, өзі орындау арңы- 
лы олардың қасиеттерін зерттеді. Соның нәтижесінде келіп Муса 
дүниеге «Гәуһар ңыз» сияқты ән шедеврін берді. «Гәуһр қыз» —  аза- 
маттық лирикамен толы, аса жумсақ, басталуының өзі тыңдаған 
адамды уйытып алып кетеді. Өлеңнің екінші жолынан бастап ән 
шырқап жоғары көтерілгенде, Абай айтқандай «баңырған қур айқай» 
болмай, өте жумсаң, сызыла көтеріледі (әсіресе Жүсіпбек Елебеков- 
тің орындауында бул ән композитордың мақсатына жақындайтын 
сияқты. А. Ж.). Өлеңнің үшінші жолында да ән сол «төбеден» түспей 
біраз тоқтап, соңғы жолда ғана жайгап кейін қайтадьі. Әннің қайыр- 
масындағы сөздердің шығарманың негізгі арқауына көркемдік-идея- 
лың мазмунына ңатьісы жоқ сияңты. Мүмкін бері келе біреулер со
лей айтып кетті ме, өлеңнің кеудесіндө композитор басынан өткен 
айтыс күндерін есіне түсіріп, жаг.ғыз угыка деген мейірбандығын 
әсерлі әніне ңосып отырғанда, оның есінө түскен басқа бір жеке 
бастың өткінші оқиғаларының көлеңкесі, содан туған сөз шумақтары 
болуы.

Тағы бір жағдай, осы бір өлең сол уаңытта шыққанмеч, «ГөуЬар 
ңыз» өнін сол кездө шығарды деу ңиын. Өйткені, «ГэуЬар қыз» Tini- 
не, зергер ңолынан өткендей формасына қарағанда, творчестволык 
төжірибесі жамалып, шыңдалып келгенде жарық керген туынды 
сияңты. Осы жағынан ңарағанда елеңнің де осы кезде шыққанына 
күмэнданасың. Себебі — Муса саңайып келіп үйлечген болу керек.
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Оның қазіргі көзде тірі, үлкен қызы Анна 1880 жылдар шамасында 
туған. Садьіқ — кенжесі. Ал ол кезде ңай бір туғанды тіркеу бар, 
сондықтан бір он жыгға үлкен қызы шатасңан болар дегеннің өзінде 
де 1870 жылдар шамасы болады. Архиз деректеріне қарағанда бұл 
кезең Мұсаның, Шормановтар емес, тіпті басқа адамдармен үстасып, 
қағаздасып жүрген кезі.

Ел аузындағы аңыз бойынша Мұса жасы отызға жетпей, жоға- 
рыда дйтылған айтыс-тартыстар нәтижесінде 17жылға Тобылға (То
больск) жер аударылады. Соңғы жылдарда Тобольскінің архивтеріне 
жазған хаттардың жауабында, онда жер аударылғандардың тізімінде 
Муса Байжанов жоқ болып шықты. Ал, Казаннан табылған Мусаның 
өзінің қолжазбасында Тобылға айдалғаны айтылады. Сондықтан Му- 
саның өзінің жазып кеткеніне сенбеуге біздің хақымыз жоқ сияңты. 
Тек Н. Оразбековтің кітабындағы Мусаны үстеғанда үй иесі Султан- 
сазы Абылайхановты қоса устап кетіпті деген пікірге ңосылғымыз 
келмейді. Өйткені хан тұқымын устау үшін үй иесілік қылмыс заңы- 
на жата қоймайды және көрінген солдат Абылайхансвтарды «Сен де 
жүр» деп жетелеп кете алмайды.

Мусаның сол «дәптерінде» жазылған әңгіме бойынша ол Петер- 
борда, Литвада, Украинаның бірңатар ңалаларында болады. Шынын- 
да' да Муса осы сагарда көп кала, ел, жер көреді. Оның өмірден 
алған мәліметтері толыға түседі. Орысшасы бурынғыдан да байиды, 
жазуы да шеберленеді. Өзінің жазуы бойынша Черняев отрядында 
болуы рас. Бірақ онда Шоңан, Султанғазы жайлы ешнәрсе айтыл- 
майды. Ал Муса Черняев отряды қазақ даласына келгенде өзінің 
еліне ңашып кетеді. Бул уақытта көп дүние өзгеріп, Мұсаның арты- 
нан ерген дау иелері бірі өіліп, бірі ңажып дегендей, бурынғыдай 
ңудалау болмайды. Оның үстіне көп елді, жерді көріп келген Муса 
да біраз тыныңқысы келеді. Мусаның ауылын бірнеше үйден бөліп, 
әр жерге ңоныс аударып жібереді. Муса оларды жиып алады. Чер
няев отрядында болды дегеннің өзі ауылдағы шала оңығандарға, 
надан әкімдерге үлкен күш болып көрінеді. Ояздың басшылар да 
Мусаның көтеріліс басңан, Орта Азияға келген отрядта болды де- 
генсін Мусадан сескенеді. Оны патшашылдықтың белсенді сойыл- 
соғары болды деп есептейді. Муса осы бір кезеңді пайдаланып, 
әділдік жасау әкімнің ңолында, әділ басңару арңылы халқыма пай- 
дамды тигізем деп айналасының қаумалауы бойынша ауылнайлыққа 
сайланады. Мусаны бул сапар тек ауыл емес, жоғарғы басшыгар да 
сүйейді. Сөйтіп, бір кезде жер ауып, айдалып жүрген Муса енді ел 
басңаруды өз ңолына алады. Аз уақыттың ішінде шаруасын жөн- 
дейді. Жалғыз басты болып жүрудің есебін таппай, Муса үйлену қа- 
мына кіріседі.

Муса сол өредегі Ңыпшақ Қулбайдың қызы Сапарға үйленеді.
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(біреулердің айтуынша Ңулбай дегеннің аулында Сүйкім хажының 
ңызы, екіншілер Қулбайдың баласы Сүйімбайдың ңызы дейді. 
А. Ж.) Сапар Мүсадан біраз жас кіш! болады. Өйткені, жоғарыда ес- 
кертілгендей Муса сақайып келіп үйленеді. Шаруасы шағын адамдар 
үшін ондай жағдай ол бір заманда бола беретін. Міне, осы бір ке- 
зеңде Муса аз да болса тыныштық өмір сүреді. Әкімшілік, шаруа- 
шылық, үй-іші жумыстарымен қатар Муса өнерін де өрбіте береді. 
Бір жағынан жасынан жақсы көретін ісінің бірі —  қус салады. Ойын- 
тойда ән салады. Басқалардай муның да ошағы, уясы болып, Муса 
көңілденеді. Бурынғы Шорман туқымдары әлі де күшінде болғаны- 
мен, ел билеудің түрі өзгеріп, ңазақ ауылындағы патшаиіылдықтың 
тірегі Шорманов сияңтылар ғана болмай, ел басқаратын жаңа меке- 
мелер жарыққа шығады. Олармен араласу үшін білім, оңу керек бо
лады. Мусаның көтерілу себебінің бірі осы екенін жоғарыда айггық. 
Бірақ Мусаның бул бір дәуірі көпке созылмай, оның басына тағы 
пәле төнеді. Ол өткен ғасырдың жетлісінші жылдарының орта шені 
болады.

1874 жылы Муса Павлодар үйезінің Айдабол болысында ауыл- 
дық старшина болып турады. Уезд начальнигі Ферафонтов деген кі- 
сі Жаяу Мусаны жумыстан ңашқан екі кісіні іздеуге жумсайды. Муса 
оларды ңояр да қоймай іздеп, астындағы аты жүрмей, жолдан ат 
жалдап мініп ңуып, ңалай да екеуін де тауып келеді. Лауға төлеген 
жүз сом аңшаны уезден ңайтаруын сурап, Муса Ферефонтовқа арыз 
жолдайды. Міне, осы бір арыз Жаяу Мусаның басына төнген қара 
булттың басы болады. Өйткені, арыз Ферефонтовқа унамайды. 
Жемсауы кең ояз, ауыл ңазағының шағын ақшасын сурағанын өзінің 
әкімшілігін кеміткендей көреді. Оның үстіне Айдаболдың болысы 
Көбеев Муса мен ояздың арасындағы осы бір әңгімені пайдалакып, 
екі ортаға сына болып кіреді. Болыс болғанымен Мусадан білімі то
мен, көрген-білгені аз және Муса ел арасында Көбеевтен кері қадір- 
лірек болуы оған уйңы бермей жүрген. «Сәті түсіп, оязбен Мусаның 
арасының ашылуы Көбеевке «қуланның қасынуына, мергеннің ба- 
суындай» болады. Ояздың енді Мусаны бүрынғыдай жақтамайтынын 
білген Кебеев Мусаның соңына әбден түсіп алады.

1875 жылдың 21 августта Муса Батыс-Сібірдің соғыс генерал-гу- 
бернаторына арыз жаэады. Онда ңашқандарды ңуамын деп ушыра- 
ған шығынымды сурап берген арыэымды ояз басңа жаққа бурды, 
билер сотының шешімі бойынша менің ата-бабамнан бері қарай ке- 
ле жатқан қонысымды даулады дейді. Ояздан шығьінымды сураймын 
деп қатынасымды бузып алғанымды пайдаланып, болыс «Квбееа еш- 
бір соттың шешімісіз маған тиісті жердің жартысын бөліп егды же
на одан бір ай еткеннен кейін біздің болыстың жене ауылдың қазақ- 
тарымен келіп, мен туыстарымды аралап жүргенімде, ешбір заңсыэ
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он ат, он ңой, ішінде екі жүз он сом аңшасы бар сандың, эр ңайсы- 
сы жиырма сом туратын екі бухар кілем, жеті жүз сом туратын бө- 
рік пен текемет тартып алып кетті, неге алғанын, ңандай заңға сү- 
йенгенін маған жариялаған жоң» дейдГ.

Генерал-губернатор Семейдің соғыс губернаторына бул іс жө- 
нінде тиісті мәлімет бер деп жазады. Біраң Муса ешбір жауап ала 
алмайды. 1875 жылдың 5 октябрінде Муса жаңадан арыз жазып, он- 
да бурынғы айтқандарын қайталай келе: «Кай күн екені есімде жоқ, 
сентябрь айында, ңасында Әбсем Малдыбаев деген би, Бегалы де
ген кісі және мен танымайтын Арыстанбаев деген кісілер, ішінде екі 
қазаң-орысы бар, не бары отыз кісі болып менің аулыма келді. Кел- 
гендердің көпшілігі бурын мен үстерінен арыз берген ңас адамдар 
болатын. Келгендер маған: «Сіздің мархаматшілігіңізге берген ары- 
зым үшін, уездный начальник, байлап, устап алып кел, гауптвахтға 
жабамыз деп жіберді деп түсіндірді. Өзімнің жазықсыздығымды 
сеэіп, жазыңсыз жаза шеккім келмей және күні бурын, тергеусіз, 
сотсыз еркімнен айрыгғым келмей, мен олардан ңашып, жасыры- 
нып, көрші уездегі Аңмола ңаласына кетіп, осы арызды содан жа
зып отырмын» дейді. Келгендердің менің жылңымнан 15 ат, союға 
деп 8 қой айдап кетті деп қосып жазады.

Генерал-губернатор бул екінші арызды алып, тағы да Семейдің 
соғыс губернаторына істі тексеріп, нәтижесін білдір деп жолдама 
жазады. Бул істің артын өздерінің урлығы шығатынын сезген Көбеев 
пен Ферафонтов, Мусаны ңаралап, жоғары орындар алдында оның 
беделін түсіру үшін «ат урлады» деп іс ңозғап, Мусаны сыртынан 
билер соты бойынша бір айға түрмеде отыруға үкім ңурдырады. 
1876 жылдың 29 январында № 716 ңағазында Семейдің соғыс губер
наторы Генерал-губернаторға Мусаны ңаралай түседі. Көбеев болыс 
Мусаны устай алмай, Ояздан жәрдем сурағанын, ояздың Поспелов 
деген ңазақ орысты жібергенін, бірақ Поспеловтың іздеген Мусаны 
таба алмай және Мусаның ағасы Уәлиден таяқ жеп қайтқанын, аг 
соның ізінше ояздан жіберілген екі қазаң-орыс, бір урядниктің таяқ 
жемесе де, не Мусаны, не Уәлиді таба алмай бос ңайтқанын жаза
ды. Муса мен Уэли хабарлар бойынша Семей уезі жағында болса 
керек дейді. Одан әрі соғыс губернаторының жолдамасында: «Муса 
усталый, бірақ Баянауылға келе жатңан жолда оның ауылдастары 
тартып алған, қазаң-орыстардың бірінің жағына таяң тиген, 8 қазақ- 
орыспен тағы іздегенде, Муса Аңмола облысына кетіп таба алмай 
келген. Байжановтар мен оның ауылдастары туралы тексерілу тоқ- 
тады, жазықты Байжанов болған себепті оны іздеу жайында бопы- 
лық шашылды. Ол көп көрген адам, полицей ңызметкерлеріне ңарсы 
келу — тексеріске, сотқа келтіретінін біледі, буған ңазақ-орыстармен 
еріп келген қазақтар куә бола алады» деп жазады.
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Бастыңтардың түрін көргенсін жергілікті әкімдер Мұсаның ауы- 
лын, өзін бурынғыдан да күшті талан-таражға сага бастайды.

1876 жылдың 12 мартында Муса Батыс-Сібір Бас Басқармасы 
Советінің председателіне тағы арыз жазады. Онда Көбеевтің заңсыз 
қылықтарын айта келе «тергеу және ол сияқты зорлыңтан қорғауын 
күткенін, сол жылдың октябрінде, қай күні екені есімде жоқ, біздің 
ауылға би Әбу Молдабаев, ауыл старшинасы Ыбырай Қаралианов, 
Баякауыл станциясының 11 қазақ-орысы, барлығы 30 адам богып, 
менің және 8 ауылдасым: Шекей Шымыровтың, Сатгыбай Шекеев- 
тің, Бүке Доғалаңовтың, Көкі Шымыровтың, Елеусіз Бекеевтің, Тай- 
жан Төбетовтің, Байман Төбетовтің және Қали Байжановтың 246 ңо- 
йын, 25 атын, 9 сиырын, 6 кілемін, 4 киізін тартып алып, 8 үй ауылды 
Қаржас болысының Қүлеке деген жеріне қыстаудан қуып салды. 
Керек болса куәләрім де бар. Бул істегендері мені де, ауылдаста- 
рымды да ңатты күйзеліске ушыратты, бұрынғы жазғандарыма жа- 
уап ала алмай, не істерімді білмей, тағы әділдік іздеуге мәжбүр ет- 
ті» деп жазады. Неге екені белгісіз, бул арыздың аяғында Байжанов 
хат білмеген үшін деп Жуман Жабыңов деген кісі қол қояды. Осы- 
ны пайдаланып, екіншіден, бул істен мүлде бас тарту үшін, Семей- 
дің соғыс губернаторы, генерал-губернаторға қайтарған жауабында: 
«Муса сауатты адам, бул арыз оныкі емес, подлог, сондықтан мен 
арызды иесіне қайтарып ж!берд:м» дейді.

Жауап ала алмаған Муса қарап отырмайды. 1876 жылдың сен- 
тябрінде Омбының генерал-губернаторына тағы арыз жазады. Ай- 
дабол болысы билер сотының менің ңыстауымды тартып агып, өзім- 
ді 30 күнге тутқынға алуы жайлы үкімін тез тексеруді, істі қысқар- 
туды және төртінші осы арызымның жауабын Павлодар ояздық 
судьясы арңылы өзіне хабарлауын сурайды. Буіі арыз да аяқсыз 
қалады.

1876 жылдың 25 сентябрінде тағы арыз жазады. Онда: «Осы 
жылдың 10 августында менің аулыма Алтыбасар Жылқьібаев бм, 
старшындар Тәтібай Шоқаев, Ыбырай Ңараманов, сол болыстың 30 
кісісі ңастарында, болыстың өмірі бойынша менің қыстауымды тар
тып алуға келді. Олар буйрық Сізден келді деді. Мен копиясын сү- 
рап дім, бермеді. Менің 300 сом туратын жүйрік атымды, 425 сом 
туратын 1 700 шөмеле шөбімді алып кетті. Ол женінде Павлодардың 
ояздың басңармасына білдірдім. Сіздің әміріңіз бойынша деп, Кв- 
беев болыстың маған істеген зиянын санағанда 3 667 сом болды, 
Биік мертөбелі Сіздің рахымыңыздан втінетінім — Сіэдің өлкеңізде- 
гі бастыңтардың өділсіздігіне квңіл бөліңіз, формально да болса 
тексеру жүргізіп, әділдікті Сізден керетінін кврсетіңіз. Сентябрьдің 
25, 1876 жыл, Омск» — деген.

Бес арыэдың бері де аяңсыэ қалады. Тек 1877 жылдың 6  дека-
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бріндө NS 2 670 қағазда, генерал-губернатор Семей губернаторына: 
«Писарь Тыгинскийдің тексеруі бойынша Балшыңов деген ңазақтың 
Мүсаның 1 700 шөмеле шөбін алғаьы және Көбеевтің заңсыз істері 
дегендер ыспатталмады, ал Муса 1877 жылдың 30 январындағы өзі- 
нің Тыгинскийге берген жауабында өзінің бурынғы шағымын қайтып 
алды, оның ауылдастарының арызы Көбеевтің үстінен берген өтірік 
жала еді деп мойындады» дейді. Одан кейін Мусаның және Уәлидің 
қарсылық білдірді деген істері табылмағаны үшін ол істің ңысңар- 
тылғаны жайлы Мусаға білдір дейді. Шынында істе Тыгинскийдің 
тексеруі жөнінде ешбір дерек жоқ. Ол Тыгинскийдің әкімдер ал- 
дында ыңласпен атқарған көптеген «адал» рольдерінің бірі болу ке- 
рек. Үнемі қашып жүруі нәтижесінде ол Мүсамен кездескен де 
емес.

«Формально болса да» деп Мұсаның өзі айтңандай, 1877 жылдың 
15 декабрінде Семей Облыстық Басқарманың Жалпы Присутствие- 
сінде Мусаның ісі ңаралады. Бул іс бойынша: үш ат урлағаны үшін 
Муса сырттан кескен үкім бойынша түрмеде бір ай отырған. Одан 
әрі Мусаның ңылмыстары саналады: Уели Поспелов деген қазаң- 
орыстың бетіне урған, туысңандары, ауылдастары Мусаны ңұтқар- 
ғанда Дроздов деген ңазақ-орыстың жағына таяңпен үрған, Арыс- 
танбаев деген қазаңты урған. Осының бәрі әкімдерге ңарсылық көр- 
сетудің статьяларына кіргізілген. Мәжілісте Мусаның арыздары 
жайлы ешбір сөз болмайды. Сонымен бул істі қысңартылды деп 
Павлодардың ояздың судьясына жіберуге уйғарады. Іс әбден біт- 
пей, үкім орындалмай турып облыстық прокурордың қарап шығуы- 
на беру керек деп ңосады. Әрине, бул іс прокуратураға түспеген 
болу керек. Павлодардың ояздық сотының архивында да бул іс кө- 
рінбейді. аяғы сиырңүймышақтап, дурыстап тексерілмей, белгілі 
заңды қортынды шығарылмай біткен болу керек.

Муның бәрі де Мусаның армай-талмай, өмірбойы әділдік үшін 
алысңанын көрсетеді. Бурынғы ауызша деректердегі Мусаның 
ңоғамдық бейнесі архив деректері арңылы бірден бір расңа шы- 
ғады.

Үш жүзге мағлум болған атым Муса.
Жігіттер шешен болсаң маған уса.
Сыртымнан мені ңазақ ңашқын дейді,
Көрер ем ңашңындыңты күнім туса,—

деген өлеңдері, бір жағынан оның шынында да үнемі кашқындық 
жайда жүруін, екіншіден, сол жүргенінің өзінде де, жасымай, мойы- 
май, жақсылық күнді алдынан күтіп, сол күннің өзінен өзі «аспан- 
нан түсе қалмайтынын» біліп, күресін үзбегенін көрсетеді. Біреулер
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«Сыртымнан мені ңазаң қашқын дейді» деген жолды «өңдеп», «Бай- 
лары орыс, ңазақ ңашңын дейді» деп, бул жолға өзінің тап тартысы- 
нан хабары барын білдіргісі келеді. Бірақ Мусаның «қазақ» дегені 
жалпылай түсінік. «Осы қазақ не дейді», «бу қазақ қарап жүре ме» 
деген сөздерде мүның бәрі «осы жүрт» деген мағынада болып ке- 
теді. Бүл жөнде кейінірек тағы тоңтаймыз.

Мүсаның Ңазанға барып қайтуы да осы бір шамада, жетпісінші 
жылдардың аяғында болу керек. «Қазан дәптеріндегі» 1880 жыл 
деуі, басын ауылда бастаса да, сонда барып аяқтаған сияқты. Муса- 
ның «Қазан қыздары» атты әні, әрине, Қазанға барған сапарының 
нәтижесі болу керек. Ол әнді сонда шығарды ма, жоқ ауылға келіп 
шығарды ма, Мусаның творчестволың тарихы үшін оның үлкен мәні 
жоқ. Чайковскийдің Италияға бару нәтижесінде шықңан «Итальяндық 
каприччиосы», Глинканың Испанияға барғандағы «Арагонская хота- 
сы» сияңты, Ңазанға барғанда композиторға жаңа бір тақырып пай
да болуы аның.

Ңасы қара, ақ маңдайлы,
Зейнетті ол, орта бойль:.
Қысқа да емес, узын да емес.
Бой ортасы унар жайлы,—

деген өлеңді халық арасында жоғарыда айтылған «Казан қыздары» 
энімен айтады. Әнде Муса татардың ән ңурылысына еліктемеген. 
Олардың пентатоникалық курылысымен шығармаған (пентатоникада 
жарты тондар болмайды, тек бүтін, біржарым тон кезектеседі). Эри
не, таңырып — ңазандың болғанымен, музыка квзакша. Чайковский- 
дің, Глинканың аттары аталған шығармалары да орыс музыкасы бо
лып есептеледі. «Жаяу Мусаның әндер жинағында» бул эннің елеңі: 
«Қыздары Ңазан сипатын, қызықтьім көріп сымбатын» деген сездер- 
мен келеді.

Мусаның Қазан сапары біз үшін үлкен ғылми мэні бар сапар 
болып отыр. Өйткені Муса ол сапарда «Қазан қыэдары» әнімен емес, 
ондаған бөттік өз қолымен жаэылған емірбаянын жоғалмас жерге 
тапсырып кеткен. Ол, сөзсіз Мусаның көзі ашықтығының нәтижесі. 
Ол ңолжазба Мусаның емірінің кеп жақтарын ашып отыр. Әсіресе, 
кейбіреулердің «Муса Тобылға айдалмаған, Петерборда және баска 
қалаларда болғаны күмен» деген болжалдарыньің тірексіз екенін 
дөлелдеп кетті. Олай дейтініміэ — Муса қолжазбасында азінің Пе- 
терборға Кострома, Ярославль арңылы барғанын, одан Польшада, 
Литвада, тіпті Владимир қаласында болғанын, Черняев отрядында 
Өулие-Атаға (Жамбылға) көле жатқан сапарда кетіп қалғанын жа- 
зады.
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Муса Қазаннан келгенсін де жайбараңат өмір сүрді деуге бол- 
майды. Сонда да, бурынғыға қарағанда едәуір бейбіт өмірге енген- 
дей болады. Өткен ғасырдың сексенінше жылдарындағы ауыр 
кезеңдерден кейін біздің ғасыр басындағы революция рухы қазақ 
даласына да өзінің демін таратады. Муса ауылда болып, ауызша 
деректерде айтылғандай өнермен, аңшылыңпен жүреді. Мусаның 
турымтай, жағалтай, ителгі, ңаршыға, лашын, қырғи, бүркіт сияқ- 
ты ңүстарды тобымен устап отыратынын көрген адамдар әлі тірі. 
Соған қарағанда шынында да Муса ңус салуды аса жақсы көрген 
болу керек. Оның бүркіт және басқа ңустарға арнаған әсем өлең- 
дерін былай қойғанда «Тұрымтай», «Ңаршыға» сияңты әндерінің өзі 
ко^позитордың творчестволық тізімнде ңустың белгілі орын алғй- 
нын дәлелдейді. Әрине, ол шығармаларда реалист композитор 
тек ңус туралы емес, сол арқылы адам жанының жағдайларын 
береді.

Айтушылар Муса сол қус салып, өлең шығарып, ән айтып жүр- 
геннің өзінде, үйіне барсаң айналасы толған газет, журнал, кітап 
болатын еді, жер жүзінде не болып жатқанын біліп отыратын еді, 
онымен қоймай сол оқығандарын ауылдастарына еркек-әйел демей, 
бөлмей, бәрін айналасына жиып алып айтып отыратын еді деседі. 
Бул сөздің де жаны бары сол, Муса сонау дәптерінде де, бөлек 
жазбаларында да белгілі жағдайларға, тарихи адамдарға, әдебиет, 
өнер қайраткерлеріне арнап поэмалар, өлеңдер жазып кеткен адам. 
Сондықтан, осы әңгіменің басында айтылғандай, Мусаның жалпы 
көзшеңбері басқа халық композиторларынан анағұрлым кең жатыр. 
Мусаның басқа өзі сияқты халық композиторлары шығармаларын- 
дай, әндерінің ңайсысының ңай кезде, ңай жылда жарық көргенін 
тап басып айту қиын. Бул жөнде Н. Оразбековтың «бул ән пәлен жы- 
лы шыққан» деген сөздері аса дәлелді болып турмаған сияңты. Сон-. 
дыңтан әндерінің сөздеріне, шырайларына қарап тек жобалап айт- 
паса, ңағазға жазылған хронологиялың тәртіп жоқ жерде ондай та
рихи «батырлықтың» қажеті аз.

Халың арасында көп тараған әнінің бірі — «Күлбай». Оны өзінің 
атасына арнаған болса керек. Ңулбайдың келіні, ірі, семіз Тәңке де- 

'ген кісі Мусадан «қолустатар», «шаш сипатар», «көрпе ңимылдатар» 
деген сияңты неше түрлі кәдені, аттарын атап ала беретін болса ке
рек. Қу кедей болмағанымен, дәулеті асып бара жатпаған Муса Тәң- 
кенің ңылығын:

Қулбай байдың өгізі,
Ит Тәңкенің семізі. 
Берген сайын жоймайды, 

Тоймаған екен негізі,—
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деген өлең арқылы суреттейді. Ол заманның байларының әдетінше 
тек малдың басын санап, соған мәз болып, жатар орын, үй дегендер- 
ді дүрыстап ұстай білмей, неше түрлі бит, бүрге дегендері төл өсіп 
жататынның бірі Құлбайға, атам екен деп иба қылып түрмай, өзі 
оқып, көзі ашылып, ңалаларды көріп, дүние танып, мына сияқты 
настыңтан жиіркеніп, дүрыстап асын да іше алмаған Муса:

Ңүлбай байдың іргесі,
Бузауының сіргесі.
Битіне төзіп жатсам да,
Тыным бермейд бүргесі,—

деп мәселенің шынын айтады. Бірақ сол сасың-бықсықтың ішінен 
өзінің алатын жары Сапарды бөліп алғысы келіп, оны Ңулбайдың 
қоңысынан оңшаулап:

Ңүлбай байдың түсағы,
Өткір екен пышегь:.
Өзі оңбаған болса да,
Ңызының жақсы ңушағь:,—

деп, Сапарды көтеріп кояды. «Қулбай» әнінде, Мүсаның кейбір шы- 
ғармаларындағыдай ңалжын, мысңыл бар. Әсіресе ңайырмасында 
Мусаға тән қуйңылжытып. өршелендіріп келіп: «Әй, Қулбай бай, Қүл- 
бай бай! Әнім менің красивей! Қыпшағыский жәрмеңке-ай!» деп 
кеткен жерінде Ңүлбайдың руын айтып, өзінің бул жүрісінің сол қа- 
лың Қыпшақ ішінде жәрмеңкедей екенін суреттейді.

Мүсаның «Қүлбай» дәстүрінде шығарыгған әнінің бірі —  «Шол- 
пан». Қазаң арасында Шолпан жүлдызы ертеден өэгеше орын ала- 
ды. Біріншіден ол таңның қарлығашы сияқты. Екіншіден ала-беле жа- 
рың. Шаншардың бір қуы, таң алдында бір мэжлісте отырып далаға 
шығып келіп, Шолпанға қарап: «Мынау жарықтығынан біздің Шан- 
шарға ай болуға жарайтын екен» деген әңгіме бар. Қазаңта қызда- 
рынын атын Шолпан ңою да өте жиы кездеседі. Мүсаның бүл әні- 
нің шығүы жайлы қолымызда дерек жоқ. Ал, өннің өлеңіне Ка
раганда:

Таң алдында Шолпан туса.
Тартқан сымдай белін бүса.
Неше алуан ан шьюкайды.
Сол сипатты Жаяу Мүса.

Ңайдан кегдің былқ-сылқ етіп,
Гауһар тастай жарқ-жүрқ етіп.
Шыққан күндеи жарқырайсың,
Сейлесуге кеңіл етіп,—
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деген сездер осы бір жарың жулдыздың әсемдігін суреТтегендей. 
Ал, ішінде өзін қосып қоюы — ақын, әншілердің ежелден келе жат- 
қан ізі болу керек. Ән көңілді, кейбіреулер айтатынындай жеңілдік- 
тен аулақ, жаратылыс сулуына қызыққан адамның көңіл ырғағын 
бергендей кесек туынды.

Сырт жағынан осы «Құлбай», «Шолпан» әндеріне уқсайтын Му- 
саның әнінің бірі — «Турымтай». Біраң ол булардан көрі байыраң. 
Соған қарағанда автордың музыка шығаруда, орындаушылықта бір- 
қатар тәжірибесі молайып, қорланып ңалған кезінде шығарғанға 
усайды. «Турымтайдың» асбапқа арналып марш болып кете баруы 
да, оның музыкалық тынысының кеңірек болуынан да шығар дей- 
міз. Басталуы осы әндерге жақын болғанымен «Турымтайда» аз да 
болса даму, ңурылыс жағынан толыға, өсе түсу бар.

Муса осындай елде болып, аз уақыт болса да көңілі көтеріңкі, 
отының басында, қатын-баласының ңасында, бір жағынан ңусын са- 
лып, екіншіден өнерін өрбітіп, айналасына жайып жүреді. Бірақ бул 
дәуір кепке созылмай, Мусаның басына тағы бір ңара булт түнейді. 
37 жасында сүйген жары, терт баланың акасы болған сүйікті Сапар 
қайтыс болады. Бул қаза Мусаға ңатты батады. Ол бул шамада жоға- 
рыдағы өзінің атасына деген көзқарасы арқылы Қулбай мен чаты- 
насты азайтып жүрген. Ңалай дегенмен де ақ-қараны таныған Муса 
мен Қулбайдың малдан басңаны білмейтін топас ой көлемінің өл- 
шемдері әр ңилы болып, екеуі үйлесе алмаған. Сондықтан ба, басқа 
себептерден бе, халық аузындағы әңгіме бойынша, Муса Сапардың 
моласынан атасының үйіне соңпастан кетеді. Жубайының моласын 
ңушақтап, күңреніп, балалары қасында, сол оқиғаға арнап ән шыға- 
рады. Ол ән аСапар» атанып кетеді.

Келдім Сапар басыңа,
Жалғыз Садық қасымда.
Кеттің Сапар дүниеден,
Отыз жеті жасыңда,—

деген сөздермен басталады. Соған қарағанда Сапар бір жақта жо- 
лаушылап жүргенде ңайтыс болғанға усайды. Әлде ол кезде үнемі 
ауылда болмай, ит жүгіртіп, ңус салып, әндетіп, шалғайырақ кетіп 
қалғанда бул күйге ушырады ма, әйтеуір бір нәрсе бар. «Сапар» әні 
А. Затаевичтің жинағында «Ңатын өлгенде» деген атпен берілген. 
Орындаушылардың беруінен бе, ол әнде ешбір қайғының, ренжудің 
кейпі жоқ сияқты. Ал Елебеков Жүсіпбектің орындауында ән аса 
ңайғылы, сай-сүйегіңді сырқыратады. Бабақов Қосымжанның орын
дауында да шындыққа жаңын келеді. Біреулер әннің мажор ладын- 
да болуы — оның қайғы суретін бере алмауының себебі дегісі келе-
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ді. Олай болғанда екі ғасырды бірдей шулатқан, не бір ақын, жазу- 
шы, композитордың жан ңылын қозғаған Ақан сері басының ең ауыр 
трагедиясының біріне арналып шыққан ән —  «Қүлагер» де мажор 
ладында шықңан. Сондықтан ол дәлел жәй «мектеп теориясьіның» 
ерінде қалып ңойған сүт ізі болуы керек.

Мусаның осы сазда шықңан әндеріне жататын туындысының 61- 
pi —  «Шорманға» деген атпен әндері жинағына енді. О  да 7-8 буын- 
ды жолдарға лайыцталған. Әннің күрылысы «Қүлбай», «Шолпан», 
«Турымтайларға» жақын. Ал Мүсаның басқа әндерінің бәрі де Бір- 
жан, Аңан және басқа арқа әншілерінің дәстүрінде шығарылған. 
Олар жайлы кейінірек тоқтаймыз.

Муса осы айтылған жайлармен, өмірден бірде таяқ жей, бірде 
жеңіп, бірде жеңіліп, айтысу, тартысу арқылы улы Октябрь күнде- 
ріне жетеді. Ал Муса 1916 жылы көтеріліс уйымдастырыпты деген 
деректер біздің қолымызда жоқ. Сондықтан ол сияқты жазба тарих- 
ңа белгілі оңиғаларда Муса қатысыпты, басшысы болыпты дегенді 
айту аса ңиын. Мусаның өмір жолы, әділдік іздеп арпалысуы, ол за
мен үшін үлкен прогрессивен көрініс. Сондықтан Мусаның үстіне 
жақсылықтың бәрін үйіп-төгу маңсатында дүдамал жайларды көэ- 
бен көргендей айту кейіпкерге де, авторға да утымды болып шыц- 
пайды.

Муса, сөзсіз Октябрь революциясын қушақ жайып қарсы алады. 
Совет үкіметінің алғашқы жылдарында совет, партия мекемелеріне 
кіріп кеткен тегі жат адамдар болды. Солардың бірқатар әлі де Му- 
сага деген кіжіңін түрлі формаларда ана арада, мына арада көрсете 
жүреді. Біраң Муса олардың күндерінің санаулы екенін енді біледі. 
Қорңа қоймайды. Бул кезде жасы болса келіп, енді бурынғыдай көп 
айналаға шықпай, өнерін, білгенін советтік жас буынға беріп кету 
талабында болады. Кейбіреулер айтуындай Муса қарулы күш жинап, 
Колчак ескерлерімен соғысыпты деуге, біэдің қольімыэда документ^ 
тер болмағансын айта алмаймыз. Ал Муса Султан-Махмут Торайғы- 
ровпен, Иса Байзақовпен кездесіпті деген еңгімега қүлақ қоюға бо
лады. Бірақ олардың арасында қандай өңгіме болғаны бізге мәлім 
емес.

Жаяу Муса 1928 жылы Шорман түңьімдарын конфискациялау ке- 
зінде өзі ңатыса алмаса да, баяғыдан келе жатңан кеэегін бір алған- 
дай болады (біреулердің айтуынша ез қолымен конфискация лайды). 
Қалай болғанда да Жаяу Муса осы бір үлкен таптық шара жүріп 
жатңан кеэде тірі, зорлықшыл, байлардың басына ақырзаман туға- 
нын еэ кезіман керді.

V929 жылдың жазында, еэінің ата қонысында, 94 жасында (бу- 
рынғы кітабімызда 91 де, Жаяу Муса қайтыс болады. Бейіттің басын- 
да Тыныштығул атты ақын елеңмен сеэ сейлейді:
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Сен едің асқар тауы Сүйіндіктің,
Өлеңмен бай, болыстың үйін жыңтың.
Жасыңнан зәбірлінің қамын ойлап,
Өткіздің өміріңді ңиындықпен.

Ұлы едің Орта жүздің даңқың шыңңан,
Әніңмен дүшпаныңды жерге тыққан.
Адамды бұл жиһанда ңутқармайтын,
Саған да жетті міне ажал буқңан,—

дейді. Осылай өмірі де, өнері де айта ңалғандай мазмүнды, шым- 
шытырың көріністермен толы, халың арасында «батыр» атанған, эн- 
mi, аңын, ңоғам ңайраткері, шын мәнісінде тапжылмас күрескер —  
Муса, өзінің жоғарыда біз келтірген өлеңіндегі сөзіндей: «Көрер ем 
ңашқындыңты күнідл туса» деп, сол күнді көріп, біраң оның жемісін 
ауыз толтырып жеуге жастың егде тартңаны өлшеп-тамап, соның 
өзінде халқының жарың дүниеге жеткеніне қуанып, көңлі бір жайлы 
болып барып дүние салды.

Жаяу Мусаның мәдени мурасы өте бай. Өйткені ол ерте оянып, 
ерте көзі ашылып, ерте улы орыс халңының мәдениетінен сусындап, 
көп нәрсені байқады. Оның «Олжабай батыр» деген үлкен дастанын 
былай қойғанда басңа да көптеген өлеңдері бар. Олар Пушкинге, 
Гогольге, Глинкаға, Кутузовңа арналған. Сонымен ңатар: «Жақсы 
мылтың», «Жан серігі», «Күз», «Күлзимаға», «Секретарьға», «Баян- 
ауыл дуанында», «Данышпан қыз» (поэма), «Қазақ сыйлары», «Жул- 
дыз» атты өлеңдері бар. Аңға байланысты, жоғарыда көрсетілген 
«Жақсы мылтықтан» басқа: «Ңаршыға», «Бүркіт», «Қақпан» деген 
өлеңдері бар.

Жаяу Муса Крыловтың мысалдарын көп оңыған. Соның нәтиже- 
сінде өзі де «Бөдене мен қаншыр», «Шал мен торғай» деген мысал 
өлеңдер жазған. Бірінші мысалда біреуге ор ңазған өзі түседі деген 
де, екіншісінде адал жүріп ңана мал табу керёк деген ақыл айты- 
лады.

Жаяу Мусаның ел арасында жайылып кеткен ңанатты сөздері 
де бар. Әрине, оның бәрі де бурынғы заман суретін береді.

Биді «би» десең күледі,
Кулды «би» десең өледі.
Айласыз кей надандар,
Тасқа егін себеді.
Жүгенсіз кеткен басасау,
Айтңанға ңайтып көнеді.
Аңымаққа айтқан насихат,
Дәл сонымен тең еді.
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Жаңсы болса туысңан,
Алыста болса жуық-ты.
Жаман болса туысңан,
Душпаннан бұрын салады 
Мойыныңа құрықты.

Булбулдай шешен бір қус жоқ,
Бармаңтай-ақ ңарасы.
Мылтықтан тез ажал жоқ,
Тырнаңтай-ақ жарасы.
Туыстан қалса көңілің,
Алыстығын айтайын,
Жер мен көктің арасы.

Кешегі замандағы билердің, байгардың, әкімдердің бір күні дос 
болып, ертеңіне кезеңі келсе қас болып қалатынын, достың деген- 
нің турақсыз екенін Жаяу Муса өлеңіне косады:

Болғанда билер хаяр, байлар мекер,
«Жақсылар» ел ториды жаудан бетер.
Қосылған шын көңілмен ықлас жоқ,
Өтірікпен ңосылған достар бекер.

Бесікте алдаймын деп бала жатыр,
Қор болып ін түбінде дана жатыр.
Осы заман не болар деп ойлаймын,
Адам түрі бузылып бара жатыр,—

дейді. Жаяу Муса кей кездерде болыстықтың мал шашу, бекер даң- 
дайсу екенін сынайды.

Жолдасбек улы Айсабек,
Жай жүрмейді о да тек.
Өз мүлкінө қастан боп,
Лағнат айтар жер мен кек,—

дейді. Кейде Жаяу Муса үлкен сатиралың, улы мысқылға жетеді. 
Үры аттандырып, солардың күшімен теңдік бермей, ал олардан ай- 
рылған күні журтта қалған иттей болып қалған байларды кекетіп:
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Бәшәрдені кеткен соң,
Аңсақ иттей шоқайды,—

дейді. Бәшәрден урының аты. Жаяу Муса аңыл айтып, бір кезде оның 
урлығын ңойдырған да күндері болса керек. Біраң «Көн ңатса ңалы- 
бына» деп, кейін қайтадан бурынғы сарына түсіпті-міс. Халық компо
зиторы Қапаштың ««Бәшәрден» атты әнінің сөзі Жаяу Мусаныкі бол
са керек.

Жаяу Муса кешегі ңаратүнек заманның өзінде әйел мәселесіне 
дурыс қараған. Ол ңолынан келгенінше әйел теңдігі үшін күрескен. 
Әрине, әйел теңдігі мәселесі негізінде саяси мәселе екеніне көзі 
анық жетті деу дурыс болмайды. Бірақ шыншыл суреткер, жаны таза 
адам, талтүсте зорлап шалға, малдыға беріп жатқан қызды ңорғайды. 
Ол кездің заңына сүйеніп ешнәрсе шыңпайтынын біледі, күшіне се- 
нетін қауңары тағы жоң, сондыңтан бул жерде Жаяу Муса айгаға 
көшеді. «сАйман— Шолпандағы» Жарастың ролін ойнамағанмен А. За- 
таевич жазғандай, ежелден қалжыңды, қулықты жаңсы көретін Муса 
осы жағы арңылы күреседі. Ауылдасы Исабек деген кедейдің Кү- 
ләнда атты сулу қызын Жексеке деген бай шал айттырады. Күләнда 
екі көзіне ғана әлі келіп жылаудан басңа шара таппайды. Осы кезде 
Жаяу Муса өлең шығарып, оны Күләндаға жаттатады. Жастардың 
кешкі ойыны болса, той-топыр, шілдеқана, ңынаменде болса Күлән- 
да айта жүреді. Оның дауысы да түріне сай, әсем, әрі зарлы бола- 
ды. Өлеңді ауыл жастары қағып алып, тез елге таратады, тіпті Жек- 
секенің бәйбішесінің ңулағына, шалдың өзіне, ауылына жеткізеді.

Атаеке мені саттың жастай зорлап,
Бір шалға жетпістегі күштеп-қолдап.
Ңазақтың ңыздарының күні ңурсын,
Бермесе заман бақыт өзі оңдап.

Сәлем айт ағаларға ойласын-ау,
Бул шалға мені беріп ңоймасын-ау.
Бул шалға кім сатса да мен сорлыны,
Төбеңде терт аяғым ойнасын-ау.

Кетем бе жылай-жылай сатылып-ай,
Ңайғымен қапаланам, ңысты ғой бай.
Әкемнің әкесімен жасы ңурдас,
Бір қу бас дейді-ау мені «Қатыным-ай!».

Ей тоба, ризамын көргізбей ал,
Қойнына судыр шалдың кіргізбей ал.
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Бір сүрау біз сорлыға кез боп қалса,
Алдында қатын етіп жүргізбей ал! —

деген жолдар шынында да ол кездегі ңазаң ңыздарының жалпы 
тағдырын суреттейді. Жексекенің бәйбішесі тулап, үйлі-баранды 
болып ңалған балалары да ңостамай -ақыры Күләнданың басы бо- 
сайды.

Жаяу Мүсаның ңоғамдық қимыгына келсек, жоғарыда айтыгған- 
дай, оның ол заман үшін үлкен ңоғамдық істер істеп кеткені анық- 
талады. Біздіңше Мүсаның Тобылға айдалуы жайлы «Тобольскіның 
архивында дерек жоқ, сондықтан ол мәселе дүрыс емес» деген пі- 
кірлердің тиянақсыз екендігін Мүсаның дәптері ашса, екіншіден сол 
әңгіме авторының бірі Б. Ерзаковичтің келтірген архив деректерін- 
де: «Павлодар облысы, Айдабол болысының кедей қазақтарының 
жергілікті болыстардың, уездік начальниктің парақоргығы жайлы 
арызында» бай-феодалдармен әкімдердің ауыз жаг.асқандарын жақ- 
сы келтіреді:

«Жоғары Мәртебелі Батыс-Сібірдің генерал-губернаторы, гене
рал-адъютант кавагерге, орыс мемлекетіне бас июші —  Павлодар 
уезі ңазаңтарынан арыз. Жоғары мәртебелі, әділ бастьіқ, біздің уезд 
начальнигіміздің бес жыл бойғы қүлдығынан бізді қорғаңыз. Бул 
начальник емес, талаушы, айнала бізді тонауда. Үрыгарды богыс 
етті, Егер біз дүрыс адамды сайлайық десек, сған жол бермейді. 
Ал үрыдан 1 000 сом алады да, болыс қояды... Оның бүхаральж 
Нүрым Темиров деген үры досы бар, ол ойына келгенін істейді... 
Бес жүз сомдап, мыңдап аңша алады... Біз Жоғары мэртебелі гене- 
рал-майорға да жаздық, ояздың бізді талап болғанын айттық, ша- 
ңырдық, ол келмеді. Сізден сүрайтынымыз —  бізге адал бастық бе- 
ріп, Нүрымовты басңа оязға жіберіңіз, Ферафонтов мырзамен де біз 
түра алмаймыз. Ңорғаңьіз, Жоғары мертебеліміз!» дейді. Богыс Сау- 
дегеров пен Ферафонтовтың эүлымдықтарын әшкерелеп, Мүса тағы 
біркеше рет арыз жазады. Бірақ оның бері де жауапсыз қагады.

Бүл айтңанның бөрі де Мүсаның арыз жазуының рас екендігін, 
соның нәтижесінде Мүсаның екімдермен араэ болғаньін, Мүсаның 
Пөтерборға патшаға ңонаңңа бармағанын, өзі тілеп әскер қатарына 
бару арңылы өэінің басындағы істерін аэ уақытқа болса да жеңілда- 
тіп алғанын, сол бір барысының нәтижасінде едауір ысылып, заң- 
эаконды да жаңсы біліп ңагғанын аныңтайды. Оның үстіне, архив 
деректаріна сене отырып, Мүсаның езінің жазғаньіна сенбеуге біз- 
дің ешбір двлаліміэ жоқ. Мусаның ауылнай болуы оны қудалаудан 
ңүтңаратын өкімшілік емес. Ал, бүл сияқты саяси мөні бар іс ол «ез
да полицияльщ басңарманың қарауында болатын. Сондықтан жвй 
қылмыспен айдалушылардың тіэімінде Мүсаның болмауы да мүмкін
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нәрсе. Бул өлі де тексеріңкіреп, іздестіріп, тінтініп барып ңортынды 
шығаратын жағдай. Тобольскіның .архивымен хат арқылы байланы- 
сып, соның нәтижесінде Жаяу Муса өмірінің үлкен, шым-шытырық 
бір кесегін «сызып тастау» асығыс шара сияңты.

Жаяу Муса өмір бойы үнемі кедей дв, дәулетті де болып көр- 
ген жоқ. Сондыңтан кейбіреулердің оны бірыңғай кедей деп ңарауы 
шындыңқа тура келе ңоймас. Өзінің арызында Жаяу Муса болыстар- 
дың, билердің малдарын тартып алып кеткенін, жүздеген шөмеле 
шөбін алғанын айтады. Ңарасирақ кедейде ат та, ондай көп шөп те 
болмайды. Оның үстіне 7-8 алғыр ңус устау үшін де жағдай керек. 
Ол қустарға жем беру керек және көпшілігі қызыл кермесе тура 
алмайтын ңустар. Қус салып, ит жүгіртіп жүру үшін де үйдегі шаруа 
орнында болу керек. Эрине, Жаяу Мусаның кедейленіп ңалған кез- 
дері де болғандай. Үлыңқа берген арызы үшін оның малый, дүние- 
сін тартып алған кез, Сапарға үйленгенде барын сыпырып Қулбайға 
берген кездер Жаяу Мусаның ауыр халдегі бір уақыты болу керек, 
Біраң ңандай қиыншылың басынан кешкенде де Муса торықңан, сас- 
қан емес. Ол өзінің негізгі устаған бағытынан бурылмаған адам. Сал, 
серілер сияқты Муса да ауыл арасының түсінігі бойынша «ңызылды- 
жасылды» киім киіп жүрген. Онысы айналадағы Шорман туқымда- 
рының мырзаларына унамайды. Байжанның кедей баласының ондай 
журттың кезіне өнерімен ғана емес, сырт түрімен де түсуі оларды 
уйықтатпайды.

Тон киген қызыл саңнан Жаяу тоңбас,
Оған ерген Қали мен Мустапа оңбас.

(Қали, Мустапа Жаяудың аға-інілері. А. Ж.) деп оның ңызыл кигенін 
кемітеді. Муса болса ол ондай масаның шаққанындай іске қысылмай:

Кигенім үстімдегі бәрі қызыл,
Шорманов сөйлер сөзге тілім узын.
Жылансың екі басты ел жалмаған,
Қоймаймын өлтірсең де айтар сезім,—

деп шағып алады да, оның соңынан іле-шала өзінің көп көргені ар- 
қасында қоғам дамуының бара жатқан бағытынан түйді ме, жоқ өзі- 
нің жеке басының топшылауы ма, Шорман туқымының нашарлайтын 
уақытын:

Болдыңдар елменен бай жер қожасы, 
Жібермес зәбір көрген көздің жасы. 
Түсімде талқанданып, қара кидің, 
Төгілер тасығанның миманасы,—
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деген өлеңмен айтып, әдеттегідей сөз есесін жібермейді. Әрине, 
кедейлік шағында б:раз қынжыгып, қагай дегенмен де қолқысқалық- 
тың жігітті тежеп отыратынын өлеңге ңосады:

Кедейлік не боласын менен өтіп,
Барады тапшылықпен күнім етіп.
Тасалап аттай зулап ңашсам-дағы,
Соңымнан қалмай ңойдың ңуып жетіп,—

дейді. Бір өлеңінде Шорманның Мусасына:

Ей Муса, сен бидайық, мен бір торғай,
Жүрерміз тірі болсақ ойнай-ойнай...
Берерім жоң, еңбекпен күн'м көрген,
Адаммын мен бір жүрген бедняк, черней,—

дейді. Осымен байланысты бір айта кететін нәрсе — Жаяу Мусаның 
әндер жинағындағы «Кедей әні». Әннің музыкасы да, сөзі де «арық- 
тау». Оның үстіне бір шумаң қана өлең не айта алады? Ал әні тіпті 
шолақ, бас-аяғы жоң сияқты. Мүмкін орындаушыгардың бірінен бі- 
ріне көшіп жүріп, кей жерлері «түсіп қалған» болуы. Екінші әннің 
ңай дәуірде шығуы да белгісіз.

Муса Біржан, Ақан сияқты ән тақырыбына жеке адамның басын 
ала бермейді. Оның ңыздарға арнаған әні де аса көп емес. Оның 
«Қыздар-ау» деген әні жас кезінде шыңқан болу керек. Өлеңінде өзі 
аты шықңанын айтады. Бірақ Мусаның атының ерте шыққаны кім- 
кімге де мәлім. Оның үстіне орыс тілін сол кезде бастап сөйлеген, 
жазған кезі болар дейміз. Өйткені әннің ңайырмасында орыс сөзде- 
рін енгізген. Ондай нәрсе алғашқы үйреніп жүргенде, қызығы күннен 
күнге артып келе жатңанда болады. Адам реті келген жерге білген 
орыс сөздерін ендіргісі келіп-ақ турады.

Қазақңа дүбірім шыңқан мен бір тулпар,
Ңыздарын орыс-қазаң қьшдым іңңар.
Үйректі ңарапайым суға жығьіп,
Ңаз ілген айдын көлден мен б'р суңңар.

Киргизскай красивей,
Ңыздары оның сулу-ай.
Я прошу поцелуй,
Не женатый, холостой,—

деп келеді.



Жаяу Мусаның халық арасына көп тараған, жоғарыда саналған- 
дарынан басңа: «Көгаршын», «Хаулау», «Сүрша қыз» (граммафон 
пластинкагындгғы Сара Есованың жаздырған вариантымен шатыстыр- 
мау керек), «Гауһар ңыз», «Жуан аяқ» әндерінен басқа ән жинеғына 
енгендердің іш!нде «Толңыма» (Кыз Жібектегі «Толкымамен» ша- 
тыстырмау керек), «Баянауыл» (бу да белгілі «Баянауыл» әнінен 
басқа), «Ләйлім» (белгілі «Ләйлімнен» өзге), «Сарын», «Толғау», 
«Арап батыр» сияңты шығармаларды сөз етуге болады.

«Толңыма» — кантиленагы 1 ән, көңілді, ңайырмасы Мусаға тән 
тездеп, жүрдек бітеді. Екінші варианты (Ң. Лекеров берген), әрине, 
әндік жағынан, орындау жағынан тереңірек.

«Баянауыл» — жылы шығарма. туған жерге деген махаббат әр 
нотасынан көрініп тур. Белгілі «Баянауылдың» төбесі де көрініп-кө- 
рініп кетеді. Бірақ, негізінде ән баска. Кеуде шумаңтың екі жолымен 
бітеді де, қайырмасы шалңиды. Сөзіне байланысты ма, жоқ компо- 
зитордың өзі солай бағыттады ма, бул әнде ңайырма кеудеден көрі 
толығырақ келеді. Әннің өгеңін, түр жағынан да, мазмун жағынан 
да нашар творчестволық електен өткеннен бе, «дәмсіз» болғансын, 
келтірмедік.

«Боз торғай» —  музыкалық Жағынан «ГәуЬар қызға» ұқсайды. 
Соның не «нағашысы», не «жиені» болу керек. Муның сөзі де (әсі- 
ресе қайырмасы) қатты бурмаланған болу керек.

«Шорманға» — «Кұлбайдың» бір варианты сияқты. Аздаған өзге- 
рістер әнге оригиналдық ңалып бере алмайды.

«Ләйлім» көңілді, мажорда шығарыгған өн. Әсіресе ңайырмасы 
Мусаға тән усақ бөлшекті дыбыстар арңылы қозғалып, жүрдектеліп, 
дамып кетеді.

«Сарын» — Балуан Шолаңтың «Сарындарына» қарағанда музыка- 
лык жағынан төмен жатыр. Басынан аяғына дейін речитатив сияқты 
болып келеді, ешбір жерде даму, кантилена жоң. Мунда «Сарын» 
дегеннен көрі, композитордың бір өзі мен езі отырып, көңіл күйін 
шерткені болу керек. Арасына Садығын ңосуы да заеды-аң.

«Толғау» —  біздің түсінігіміздегі толғау емес, кәд;мгі белгілі ба
сы, аяғы, формасы бар ән. Минорда шыңңан. Біраң үмітсіздік нотасы 
жоқ. Қайғыдан көрі «Ер азығы — уәйім» бар сияқты. Әсіресе кең 
интерваядарға секірулер «болған іске болат бол, болаттан да ңатты 
бол» дегендей күш береді. Тағы бір айта кететін жәй — мундай ән- 
нің ңайырмасы болу керек, мүмкін уақыт өте орындаушылардың бі- 
реулері «түсіріп алуы».

«Арап батыр» —  мажорлы ән. Сөзінде қынжылу болғанымен му- 
зыкасында ондай жәй жоң. Тек орта жерінде жетінші басқыш ды-

1 Шырқалып айтылатын ән.
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бысты жарты тон томен түсіруі арңылы бір мезет «кабак түйіп» қалу 
бар. Әннің аяғы да ешбір мою кескінін бермейді.

«Бузау зары» — Арка әндерінің кейбіреулерінің интонациялары 
жүр. Әсіресе «Маңмаңкерге» усайтын жерлері көп. Әннің сөзі му- 
зыкасына ңайшыраң келетін тәрізді. «Ақ ситса» сияқты ән мен өзінің 
жан ашуы өлеңін айтңан Муса, Шорман туқымына деген өз'нің ыза- 
сын бул сияқты ешкімнің шаңырағын ортасына салайын деп турған 
кажыры жоң музыкамен береді деп ойлау қиын. Біздіңше берегірек 
келгенсін орындаушылар, белгілі одет бойынша, бул әнге баска бір 
өннің сөзін «жегіп алып» жүре берген болу керек.

Мусаның жинақңа енген үш күйінің ішікде қурылыс, форма жа- 
ғынан толықтауы —  «Ңумжылан» күйі. Сөзсіз, бул күйлер домбырада 
орындалған болу керек. Ұсынаңты қолдан өтсе, күй оркестрдің, дом- 
бырашылардың репертуарына еніп кетеді. Қимылы жан -жақты 
адам — Муса күйге әндей уақыт бөлмеген болу керек.

Жаяу Мусаның музыкалық твсрчествосы жөнінде бір-екі ауыэ 
сөз айтпауға болмайды. Өйткені оның әндеріне беріліп келген баға 
бір беткей, сыңаржақтылау болып келеді. «Мусаның әндері татарға 
жақын, би мелодиясы басым жатады» деген сездер кім айтса да 
дәлелсіз. Өйткені, Мусаның әнінің көпшілігі өзіміз білетін арканың 
ән дәстүрінде шығарылған. Еркелеген «Көгаршын», ер кеуделі «Хау- 
лау», сағыздай созылған «Гауһар ңыз», революциялық рухқа толы 
деп тапжылмай айтуға жарайтын «Аң ситса», туған жер —  ананы ба- 
лалың мейірбанмен суреттеген «Баянауыл», алдағы үмітке созған 
ңолдың бейнесіндей жарңын «Сурша қыз» — қай жерінде татар эні- 
не уңсайды, ңай буынында журттың аяғын жыбырлатып бите шақы- 
рып тур? Жоң, бул әндер Біржанның, Аңанның, Ңултуманың, Ыбырай- 
дың, Естайдың өзімізге белгілі шыркаған, керілген, шебер орындау- 
шыны тілейтін шынайы туындыларымен катар түседі. Мумда Муса 
қазаңтың өзіне дейінгі ән шығару дәстүрін обден меңгеріп барып 
творчестволық ңулаш урған адам екені корінеді. Екіншіден, Мусаның 
ондерінің де көпшілігі осы қалыпта шығарылған. «Толқымасы», «Тол- 
ғауы», «Арап батыры», «Бузау эары», «Боз торғайы» —  барі де осы 
стильге жатады. Сондыңтан Мусаньің он шығарудағы нагізгі түйінін 
бурып, ол тек татарға еліктеп, би музыкасын шығарды деу — Муса* 
ны түсінбеу болады.

Сөзсіз, Мусаның будан басқа творчестволық өдісте шығарған 
өндері бар. «Қулбай», «Түрымтай», «Шолпан», «Сапар» (кейбір вари* 
анты) қала муэыкасының достүріно еліктеу нәтижесінде шыққан. Bi- 
рак оларды да татарға таңуға болмайды. Муса даланың да, каланың 
да муэыкалың дестүрін зерттеген адам. Ол кеп жерлерде болып, 
басңа халыңтардың да музьікалық тілдарін есіткен. Ал кала музыка- 
сына аліктегөнда, Муса алдыман орыстың қала андаріна карайды
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Соның әсерінен келіп ол марш ырғағын меңгереді. Марш — татар 
музыкасының біте ңайнаған бөлегі емес, жаңа заман, жаңа қоғамдық 
ңубылыс тудырған форма. Б. Асәфьевтің айтуынша, марш — өзінің 
өктем ырғағы арқылы адамның еркін билеп, басын ңосатын музыка
льна форма. Өзі тілеп барған болса да біраз уақыт Мусаның әскер қа- 
тарында болуы, әскердің жүріс-тұрысындағы уйымдасңандық, ондағы 
ойналатын марштардың да әсері ңулағында ңалып, қазақ даласына 
ала келуі. Оның үстіне Мусаның тек домбыра емес, сырнай, скрип- 
када ойнауы, оның репертуарында татар, орыс және басқа халық- 
тардың музыка үлгілерінің, сөзсіз болуын ңуаттайды. Нота сауаты 
жоқ заманда, халың әншілері Мусаның аузынан ңазаңша шығарыл- 
ған әндерін алып, өздеріне битаныс музыка шығармаларын ала ал- 
мау нәтижесінде ғана бізге Мусаның бай репертуары жетпей отыр- 
ған сияңты.

Муса бул жағынан Абайдан да өзгеше жәйда. Абай ңазаңтың 
халық әндерінің стилінде ән шығармады (шәкірттерін, балаларын 
айтпаймыз), ол поэзиядағысындай, қазақтың ән формасынан шығып 
кетті, сол арңылы біздің ән қорымызды мықтап байытты. Біраң ке- 
зінде Абайдың ол бір игГ қадамын бәрі бірдей түсінді деуге бол- 
майды. Ңазақтың халық музыкасын бір кісідей-ақ терең зерттеп, 
сала-салаларын шарлаған А. Затаевичтің өзі Абайдың музыкалық 
творчествосына берген бағасында тайып басады, орыс музыкасына 
усайды деп өте шығады. Шынында Абай орыс музыкасына творчест- 
волық турғыдан қарады, оның жақсы үлгілерін тінтті, сол арңылы ән- 
нің жаңа формаларын іздеді. Бірақ ңазақтың музыкалык интонация 
шеңберінде қалып, жаңа түрдің үстінен шықты. Муса болса ол ңа- 
зақтың халың ән дәстүрінде көптеген туынды берді де, екіншіден 
«ән», «күй» деген екі уғымнан басқа ешнәрсені білмейтін казак ара- 
сына «марш», «вальс», «мазурка» ырғактарын алып келді. Муса да 
өзінің шығармаларында (марш кескінді, «татарша») казак музыкасы- 
ның интонациялык шеңберінен шықкан жок- Тек жаңа тур, жана 
ырғақ, сырнай, скрипкада ойнау арқылы жаңа, озат орындау техни- 
касымен байыту арқылы, бірінші тыңдаған кісіге «татарша» не «орыс- 
ша» болып көрінетін музыка үлгілерін берді.

Корыта айтарымыз — Жаяу Муса музыкалык творчество жағынан 
аса бай, жан-жакты адам болды. Ол бір жағынан Біржан, Аңан дәс- 
түрінде шығарса, екінші жағынан кала музыкасының рухында әндер 
шығарды. Соның бәрінде де оның туындылары басынан аяғына ше- 
йін шынайы казақ музыкасы болып калды. Үлы орыс халқының тілін 
біліп, оның музыкалык дәстүрлерімен танысканнан Муса өзінің му
зыкалык «сөздігін» байытбаса нашарлатқан жок- Оның кейбір әндері- 
нің аяғында сырнайын безілдетіп, марш ырғағында кұнқылжытып, 
дауыс ңоспағанның өзінде, аспаптық жағдайында да әсерлі қайырма-
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лар, аяқтаулар, музыкалық тоңетер ңортындылар беру!, творчество- 
сын әсергемесе, ңазақтың музыкалық тілін байыта түспесе, басқа 
ешбір жаққа бурған емес. Жаяу Муса шын мәнісінде хагық компози
торы, үлкен, сауатты, жан-жаңты музыкалық ңайраткер.

Әдебиет дүниесінде аның көрінетін, кешегі замандағы саяси, 
мемлекеттік ңурылысқа, заң-зәкүнге сын кезімен қарауды таңбала- 
ған сын реализмі басқа халың композиторларының шығармагарынан 
көрі Жаяу Мусаның шығармаларында шоңтығы биігірек болып көрі- 
неді, Оның «Қулбайы», «Жуан аяғы», жай өлеңдері әсіресе келіссіз 
кейіпкерлерді суреттеуде қатты қиындың тудыратын музыка сала- 
сында бірінші бастамалар еді деуге болады. Тіл безеу мен үн бе- 
зеудің айырмасы үлкен. Бул жөнде Абайдың «Бойы былғаңы» сияқ- 
ты шығармалар ғана (музыкасын агғанда) Жаяу Мусаның жоғарыда 
атагған әндерімен қатар түсе алады. Музыка тілімен қалжыңдау мүм- 
кін де, ал жамандау, тілдеу тағы сол сияқты өткір әңгімелер беру 
ңиын.

Жаяу Мусаның шығармалары совет композиторларының твор- 
чествосында кеңінен орын алды. Композитор Мүқан Төлебаев өзінің 
«Біржан — Сара» операсында Мусаның «Гәуһар қыз», «Хаулау», 
«Шолпан» әндерін пайдаланды (Н. Оразбековтың «Б'ржан—  Сарада» 
«Турымтай» бар деуі ағат сөз). Мусаның әндері әншілердің репер- 
туарында, көп дауысты хоряарда бар. Композитор туралы 3. Ақышев 
драмалың пьеса жазды. Жазушы — ақын С. Бегалин мен композитор 
Қ. Мусин бірігіп «Жаяу Муса» атты опера жазу үстінде. Жоғарыда 
баяндалғандай Жаяу Мусаның әндер жинағы басылып шықты. Тағы 
да көптеген әндері нотаға түсіп, жиналып, баспаға дайындалып жа- 
тыр. Жаяу Мусаның өмірі мен творчествосы туралы Қазақ ССР Ғы- 
лым Академиясының М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер 
институтының музыка бөлімінің аспиранты 3. Қосбақов диссертация 
жазу үстінде. Ңысңасы, өмірін халқының бақытына арнаған қайрат- 
кердің айналасында осы кезде көптеген игі істер жүріп жатыр.

Бір-екі ауыз сөз Мусаның балалары жайлы. Осы күнге дейінгі 
деректерде Мусаның Садыңтан басқа балаларының болғаны жайын- 
да еш жерде сөз болған жоқ. Бул өңгімеге сүйенетін, Мусаның «Са- 
пар» әніндегі: «Келдім Сапар ңасыңа, жагғыз Садық ңасымда» деген 
сезі болатын. Соңғы кездерде Мусаның аулына барып, балаларымен, 
ауылдастары, керген кісілер мен сейлесіп қайтқан адамдар біздің 
Мусаның өулеті туралы мәліметімізді біраз тольщтырды, Мусаның 
балаларының үлкені — Анна деген ңызы осы кезде тірі, 83 жеста 
көрінөді. Анна туар алдында Муса Лев Толстойдың «Анна Каренина» 
романын оңып, езінің «тула бойы — туңғышына» орыс едебиетінің 
алыбы жазған романның бас кайіпкерінің атын беруді қалайды. Бі- 
раң ауыл молдалары, діншілдер: «Біз көпірдің атын айтып, сэбндің
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қүлағына азан шақыра алмаймыз» деп бас тартады. Сонда Мұса тү- 
Dbm: «Сендер білген әлхамды мен де білемін, аллаһу әкбарді сен- 
дерден көрі Дүрыс айта аламын, бері бер сәбиді» дёп, өзі азан ай- 
тыл қойса керек. Әрине, ол кез үшін Мүсаның түңғыш баласының, ә:і- 
ресе сақайып келгенде Сапардан аяғаш көрген перзентінің атын Ан
на ңоюының өзі үлкен прогрессивтік көзңарас еді. Міне, осы Анна 
бүл кезде тірі, о да бірнеше әндер шығарған. Аннадан кіші Зекен 
деген ңызы ерте қайтыс болған. Одан кіші Кәсіп деген қызы 1945 
жылы өлген. Садық Мүсаның балаларының ішіндегі ең кішісі екен. 
«Сапар» әнінің бүрын біз есітпеген бір куплетінде:

Зекен, Анна, Кәсібім,
Үзілді менен нәсібің.
Садық отыр қасымда,
Өзіңнен туған асылың,—

дейді Мүса, жүбайының ңабырының басына барып отырып. Осы шу- 
мақ та Мүсаның басқа балаларының болғанын дәлелдейді. Аннаның 
дауысы әлі де жақсы көрінеді. Жасында үлкен әнші болған. Садық 
Екібастүз қаласында түрады. Оның ңолында әкесінің әлі де жария- 
ланбаған қолжазбалары бар көрінеді.

Жаяу Мүса тек өнер қайраткері емес, үлкен күрескер, жеке 
бунтарь, алған бетінен қайтпаған адам. Оның әдеби, музыкалық мү- 
ралары өте бай. Біздің маңсагымыз —  оның әлі де болса көп жер- 
лерде таралып жүрген өлеңдерін, әндерін жинап, үлкен бір еңбек 
шығару. Бүл әңгімеде біз Жаяу Мүсаның тек музыкалық қимылдары 
айналасында ғана сөз еттік. Оның себебі — кітап бағыты солай бол- 
ды. Оқыған адамдар Жаяу Мүса туралы әлі де білгендерін ортаға 
салып, бүл әңгімедегі деректер байи түсуіне күмәнданбаймыз.



БАШАР ДЕН
JfCasty Afу ісое
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мәди

жыл. Атбасардың маңындағы 
бір ауылда, отыздан жасы жа- 
ңа ғана асңан сүлу жігіт, ақ- 
сұр беті аздап күнге тотыққан, 

бойы сұңғаң, дене құрылысы аса көркем, аяғында кэксауырлаған 
етік, үстінде жаңаша тіккен камзол, домбыраны сүқсаусаңтың басы- 
мен ғана шертіп ңағып, дыбысын қатты шығармай:

Атыңнан айналайын, Қараңаралы,
Сенен бүлт, менен қайғы тарқамады.
Саяңнан сайғаң ңурлы сая таппай,
Мен бір жан зарлап өткен Арқадағы,—

деп, сызылған ңоңыр үнмен дауысын қосып отыр. Ән домбырамың 
басындағы бірнеше пернелердің бойында басталады. Калемі кш- 
кене болғаньімен, әсері айта қалғандай. Үнінде бір ззр бар сияцты. 
Айналасындағы адамдардың тым мүңайып кеткен түрлеріне ңарады 
да, жігіт олардың ба, жоң езінің бе, кеңілін қетерейін дегендей:

Немесе, көрген қызық көрмегендей,
Жас даурен жауар бүлт ерлегендей.
Жігіттік как семсерд ң жүзі емес пе,
Ңайрап ап қалың жауға сермегендем,—

деп, бүл өлөңді айтңанда домбыраны қаттьірақ ңағып, күш бергісі 
келді. Әсіресе ңайырмасында дауысты жоғары кетеріл, қыздырьің- 
қырап барып, кейін цайтңанда баяғы бір ауыр жей тағы келденең- 
деді. Кішкене кідірді де:
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Басында Үшңараның балғын едім,
Көкорай сазға біткен шалғын едім.
Екеудің бірі болсам арман емес,
Бәпиден жалғыз туған1 Мәди едім,—

деп, одан әрі домбыраны тартпай, сандыңқа сүйеп қойды. Отыр- 
ғандар да айт деп зорлауға ауыздары бармай, үндемей қалысты. 
Бүл кезде әркім де өзімен өзі сырласқандай, біреу біреуге қарамай, 
«адам басына бір алла» болып кетті.

Өэі өлеңінде танытқаіндай, бұл жігіт болыс ағасы Ңақабайдың 
приговорымен туған жерінен жер аударылған Арқаның атыииулы 
әншісі, композиторы Мәди еді. Қарқаралы мен Атбасардың арала- 
ры айта ңалғандаи шалғай болмағанмен ол күнде аулынан басңа 
жаққа жіберу үлкен жаза сияқты еді. Халық аузында «Үшқара» ата- 
нып кеткен Мәдидің әні осы бір жәйда шыңса керек. Бүл әнді 
осы кезде айтпайтын адам аз. Өйткені, жоғарыда айтылғандай, ән 
шырқап басталмағанымен, тыңдаушыны бірден тартып алатын, әсер- 
лі, үлкен терең мазмүнды шығарма. Біреулер бүл әнді басңа да 
куплеттермен айтады.

Мәди 1880 жыл (кейбіреулердің айтуынша 1888 жылы), бүрынғы 
Семей губерниясы, Қарңаралы көзі, Едірей болысы, № 3 ауылда 
туған. Туып-өскен жері Үшқара деген тау. Руы —  Қаракесек. Арғы 
аталары —  қаздауысты Қазыбек, Бекболат би, одан бері Алшынбай. 
Алшынбэйдан, Қақабай, Бәлау, Қосық, Жанығүл, Бәпи, Шәпи туады. 
Мәди Бәпидің баласы. Бәпи шаруасы кем адам болған себепті Ме
ди жасынан әкесімен бір туысқан Қаңабайдың қолында болады. 
Қақабай Мәдиді баста сылап-сипап баңқанымен кейін оны өзінің 
малайларының қолшоқпарларының бірі еткісі келеді. Мәди оған 
көнбейтін мінез білдіреді. Қақабайға Мәдидің бул жәйі ұнамайды. 
«Осы бір кесірлі болады-ау шамасы» деп, Қақабай ішінен Мәдигө 
кіжіне қарайды. Мәдиді сынау үшін оған бірнеше рет сотқарлық 
тапсырма береді. Бірақ ежелден жүрегі адалдық деп соғатын Мәди 
көне қоймайды. Ңаңабайдың тілін ол өреде ешкім ңайтармаған. 
Сондықтан ол Мәдиге енді қастық көзімен қарай бастайды. Қақа>> 
байдың болыстығы, оның әмірінің айналаға қатты жүруі, Мәдиге 
эсер етпейді. «Ит ұяласынан қорықпайды» деп, Меди қымсына қой- 
майды. Біржағынан ит те болса туысқан ғой деп, хауіптенбей жүре 
береді. Ал, Ңақабай болса Мәдиге тор құра бастайды. Меди де оны 
сезіп, өз қолы өз аузына жеткенсін Қақэбайдан үзілді-кесілді бөлі- 
ніп, ез бетімен күн көруге көшеді. «Атадан ала да, қүла да туады» 
дегендей, сонау Қазыбектің тұңымынан Қақабай сияңты ңарашоң- 
пар, тек малы мен «бағына» сенген, өнерден жүрдай адаммен ка
тар, жасынан сөйлесе жорға, әндетсе тыңдағанньің аузының суы
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қүритын, күрессе жығатын, әділдік десе жанын беретін Мәдидің қа- 
райып жүруі айналаның көзіне бірден түседі. Болыс Ңаңабайдан көрі 
өнер иесі, жалынды жігіт Мәдидің ңадірі жүртқа үстем болады. 
Жасынан әдемі әңгімеге, өлең-жырға домбыраға ңумар Мәди аз 
уақыттың ішінде халықтың сүйіктісі болыл кетеді. Міне бүл жағы 
да Ңаңабайдың «ішіне жақпайдьг». Сондықтан Ңаңабайдың бірінші 
озбырлық қадамы— Мәдиді Атбасар жағына жер аудартады (бі- 
реулер Атбасардың түрмесіне салған дейді).

1914 жылы Мэди Калкаоалыға ңайтады. Жолда белгілі феодал 
Шорманның жылқысынан «байдың малы жаудың малы» деп екі 
жүйрік атын мініп кетеді. Еңбексіз жиған малдан «садаңа» алу —  
Мәдидің түсінігінше шариғатқа да, заңға да томпак келмейді. Мәди 
Үшқараға келеді. Туған жерінде бірнеше күн болса да аунап-кунау 
ойында болады. Бірақ өзінің ңьгстауын түк ңалдырмай Ңаңабайдың 
өртеп жібергенін көргенде, оған деген өшпенділігі үдей түседі. 
Қасына өзіне тілектес болып, үнемі хэбарласып жүрген жігіттерден 
біразын қосыл алып, өзінің пәлен жыл жылңысын баққандағы ақы- 
сының есебі деп Ңақабайдың жылқысынан ту бие, мінетін ат алып 
ңайтадьг. Үіиқараға әйелі Қазиды алдырып, сонда бірнеше күн бола
ды. Жолдас-жораларымен, жұбайымен бірге болып, көңлі аз уақыт- 
ңа болса да орнына түсіп, ңызықтап жатқанында, оны Қақабай біліп 
қалып, ояздан әскер жәрдем сүрайды. Өйткені Мәдиді жалаң кол- 
мен үстай алмайтынын біледі. Полицияның және «қызылбөріктердің» 
жәрдемімен Қақабай Мәдиді ұстап, сонау алыстағы Қазальіның (бі- 
реулер Ақмоланың, біреулер Қарқаралының дейді) түрмесіне жа- 
бады. Мәди бул түрмеде біраз жатып калады. Көп уақыт тергеу- 
тексеру деген болмайды.

Барады бүл түрмеде күжм өтіп,
Бір күні ажал шіркін келер жетіп.
Жасымнан аяғымды тарта баспай,
Кетті ғой Қаңабайға тізем етіп.

Ағамыз Ңакабайдың аркасында,
Алдық қой бүл түрмеден жақсы қоныс,—

дел, еңгіменің бері Қақабайдан екөнін айтады. Күшін жүмсайтын 
жағдай жоқ, Меди қатты налиды. Шері ішіне сыймай, жастыктың 
жігерін адам үшін, бақыт үшін пайдалана алмай, мына қонакқа 
жайсыз, лас қапаста күнінің етіп бара жатқанына екінеді. Толқып, 
ңатуланып, езінің басындағы драмасын сиңырлы үн арқылы сыртка 
шьіғаруға бекінеді. Будан келіп үлы (езімнен туған ен шыгады.
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Сүрасаң руымды Ңаракесек,
Досым аз, дұшпаным көп қылған өсек. 
Үстінде ңұс мамыктың жататын ем,
Бұл күнде ңу қарағай болды төсек.

Міндім де Ңаракөкке жылыстадым, 
Бардым да Ңараөткелден пул устадым, 
Науқасым жанға бәтып жатқанымда, 
Болмады жанашитын туысқаным,—

дөп, өлеңнің соңғы жолын қайтара көтеріп, өэінің ңапаста жатса 
қайрылмас, мойымас күшін көрсеткендөй болады. Бүл ән еңкейген 
кәрі, еңбектеген жастың бәріне белгілі «Қаракесек» деген атпен осы 
кезде жер жүзіне тарады десек, артық болмайды. «Қаракесекті» 
оқугиыға түсіндіріп, оған комментарий берудің керегі жоқ сияқты. 
Біз тек бул әннің ерекше ңұрылысын, даму кезеңдерінің аса заңды- 
лығьж, форма жағынан айта ңалғандай мүсінділігін, мазмунында ли
рика мен қатар терең драма жатқанын’ айтып кетпекпіз. Дауыстың 
ең төменгі регистрінде төмен жылжып басталуының өзі бүрын-соң- 
ды ңазақ әндерінде кездеспеген жүріс. Тек Имам-Жүсіптің «Сары 
Арқасында» ғана осыған усайтын бастау бар. Бірақ онда төмен 
бастап жоғары көтеріліп, кейін қайтады. Ал мынада алған дыбыс 
жоғарыламай бірден төмендейді. Ол, шығару кезеңіндегі автор- 
дьгң ауыр халде болуының әсері болу керек. Әсіресе өлеңнің үшін- 
ші басталарда екі рет төмен қарай жүретін фраза қапастың ауыр 
суретін келтіреді. Одан әрі шырңап көтеріліп, кульминацияға жетіп 
драмалық жәйді жеріне жеткізіп, кейін, баяғы бастаған дыбыстар- 
ға қайтып келеді, аса салмаңты, қайғылы үндер арңылы, баспалдақ- 
тап төмендеп барып бітеді. Ңайратты жігіт, қанша күшіне мінгенмен, 
ңолды бұғау, аяқты кісен тырп еткізбейді, налытады, ойға шомды- 
рады, Қазақтың ескі салтында тәрбиеленген Меди, қысылған жер- 
де аруаңты, ата-бабасын айтып, өзінің трагедиясына тоқтайды-

Бабамыз кешегі өткен Алшынбай-ды, 
Ақылы өткел бермес терең сай-ды. 

Әруағың Ал>атаудай бабаларым,
Көрдің бе ғарьт болған біздің жәйді,—

деп, оларға да жалбарынып қояды. Түрменің қатал тәртібін, күннің 
өтіп болмайтынын, іздеп келгең ағайынмен де дұрыстап сөйлестір- 
мейтінін өлеңге қосады.
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Бұл күнде абаңтыда біз жатамыз,
Көңілді қүмалақпен жубатамыз.
Алыстан іздел келген ағайынмен,
Тесіктен алақандай тіл қатамыз,—

деп, біресе жоғарыда баяндалған «Үшңара» әнінің, біресе «Қараке- 
сектің» әуенімен түрмені басына көтеріл шырқап жібереді. Қанша 
катал болғанмен күзетшілер, өздерінен үлкен әкімдері келіп кал- 
ғанда болмаса, Мәдиді тыймайды. Ал басқа еріксіздер болса, олар 
айта түссе екен демесе, басқа тілек тілемейді. Мәди осылай біраз 
уақыт болып, мәселенің шеті көрінбей бара жатқасын қалай да 
қашудың жосларын жасайды. Қарулы жігіт, түрменің іргесін қазып, 
күндіз жауып қойып, бір күні аман-есен қашып шығады. Бул 
1915 жылдар.

Мәдидің «Үшңарасы», «Қаракесегі» өзінің түсында ауыздан 
ауызға көшіп, Қыр мен Сырға тегіс тарайды. Халық Мәдиді әнінен 
біледі, түсін көрмегендер оның образын өздерінше неше саққа 
жүгіртіп көз алдарына басқа адамнан өзгеше бір алып етіп сурет- 
тейді. Мәди халықтың хиялында ертегінің батырларындай эпикалық 
образда суреттеледі. Мәди әкімдерден, оның ішінде Қақабай бо- 
лыстан хауылтеніл үзақ уақыт еліне бармай, алыстан хабарласып 
жүреді. Сол жүргеннің өзінде де ол ән шығаруын тоқтатпайды. Қа- 
пастан босап, елінің еркін ауасын жүтып, кенеліп ңалған Меди бір 
сәт те болса көңілі көтеріліп, атақты «Шіркін-ай» әнін шығарады. 
«Шіркін-ай» салған жерден үлкен интервалға жоғары секіріп баста- 
лады. Ол автордың шалқыған ойын, мызғымас күшін береді. Тек 
өлеңнің соңғы жолында, қайырмаға келгенде әннің динамикасы аза- 
йып, бір сәт үлкен ойға кеткендей, өткен бір қызық күндері еске 
түскендей, әсем үн, қоңыр дыбыс арңылы, қүйңылжып барып ән бі- 
теді. Мүны біреулер:

Әуелі бүл «Шіркінді» бастау қиын,
Сонансоң көлтің сөзін тастау қиын,—

деген сөздермен айтады, Мәдидің езі айтатын сездері біздіңше 
басқа болу керек. Өйткені еннің алалат күшпен басталуы, сол де- 
режеде біраз орындаушьіның үстап түруы, тек аяғында ғана дыбыс 
баяулап, бірақ қайғы-хасіреттен аулақ, тек бір төтті хиял дүниесінө 
еніп кеткендей болып аяғының бітуі басңа бір текстер керек ете- 
тіндей.

Меди алыста жүргенмен, жоғарыда айтылғандай, өзінің дос- 
жарандары арңылы елмен ңабарласып жүреді. Қақабаймен болыс- 
тыққа Жүсіптің Ысламбегінің таласқа түсіп жатканын, Ысламбектің 
Қаңабайды басып бара жатқаньін естиді. Ысламбекті қайрап, елең- 
мен хат жазады.
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Ысламбек, ортадағы Сіз байтерек,
Ңорғалар бұтағыңа сан көбелек.
Майысып ол бұтағың сынып кетсе,
Болғанмен құр бәйтерек неге керек,—

деп бітіреді. «Сынып кетсе» дегені — болыстыңты ала алмай жеңі- 
ліп қалма дегені болу керек. Қақабайдың Мәдимен дүрьис емес 
екенін Ысламбек те біліп, Мәдиге қатынап жүрген жігіттерден се
лем айтады. Мәдидің оған жазғаны қайтарған жауабы екен. Шынын- 
да да Қақабай әлсіреп, Ысламбек белые болады. Меди 1916 жылы 
елге ңайтьгп келеді. Ысламбек Мәдиге тимейді. Бірақ Мәдидің ты- 
ныш жүругне тағы да. кесел нал келеді. Ол кесел де әкімдерден 
келеді.

1917 жылы оқыған жігіт Айқожа Теміржанов деген болыс бо
лады. ТемірМсанов Мәдидің үстінен пирговор жасап, қашқын, ұры- 
қары деп, сол жылы елге шықңан пристав Ахметқали Аяғановқа 
береді. Аяғанов алты кісімен келіп, қапылыста Мәдиді үстайды. Bi- 
pa қ елде ұстап түруға қорқады. Өйткені Мәдидің достары бірнеше 
рет оны босатып алудың әрекетін жасайды. Тек әкімдерден, оның 
ішінде азуы алты қарыс приставтан сескеніп ойлаған мақсаттарын 
орындай алмайды. Аяғанов Мәдиді Қарқаралының түрмесіне жат- 
ңызады.

Октябрь революциясын Мәди түрмеде қарсы алады. Еріксіздік- 
те болса да еркіндіктің енді туғанын сезеді. Оның себебі —  Меди 
қүралақан адам емес, аздаған болса да сауаты бар еді. Кейін ол 
сауатын өзі кеңітеді. Қазақша да, біртіндеп орысша да біледі. Оның 
таза қазақтың ауыл киімін кимей, ңала үрдісімен шағын, орысша 
киім киіп жүруі де содан. 1918 жылы Мәдиді түрмеден босатыл, ол 
елге қайтып келеді. Бостандық таңының атуы Мәдиді қатты қуан- 
дырады, ол күнінің енді туғанын біліл, қолынан келгенінше совет 
үкіметіне жэрдемдесуге бел байлайды. Мәдидің өз атымен атала- 
тын, халық арасында «Меди» деген атпен жәйіліп көткен әні осы 
түста шыққан деседі. Ол ән аса көңілді, үлкен бір қуаныштың, тол- 
ңудың нәтижесі сияңты. Басынан аяғына шейін бір көтеріңкі қалыпта 
жүріп отырады. Ескі заманның таяғын көп жеген ардагер әнші, дау- 
сының да енді шалңитын күнінің жеткеніне ңуанып, оны мына бір 
көркем шығарма арңылы сыртына шығарады.

Меди жаңа үкіметтің жақсылығына іштей риза болып ңана оты- 
руды лайық көрмейді. Халыңты ңобалжытатын оқиғаға әр кезде де 
қызу араласатын ыстық ңанды, адал жанды Меди 1919 жылы Кол- 
чактың ескерлерімен соғысқанда, қызылдармен үзеңгілесіп отыра
ды. Ол ақтардың бір тобының басшысы Черепанов дегеннің бірне- 
ше адамын өз қолынан оқңа үшыратады. Ңарцаралы аңтардан таза-
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рып, «біз үкіметпіз» деп келетін неше түрлі оның топтарынан қүтыл- 
ғансын Мәди совдептің жұмысына жәрдемдесіп, ңолынан келгенінше 
советтік саясатты ңолдайды. Ол патша заманында, кейін ақтардың 
түсында большевиктің тонын жамылып, неше түрлі лас жұмыстар 
істеген, жоғарыда аты аталған Айғожа Теміржановтың және оның 
досы Малаевтың Ңарңаралыда үкімет орынында халық басцарып 
отырғанын көріп, Семейдің губерниялық мекемелеріне арыз бере- 
ді. Онда Теміржановпен Малаевтың халықты зар қақсатқан, кедей- 
лердің басына талай әңгір таяқ ойнатқан істерін қалдырмай жаза- 
ды. Мәдидің ойынша губерниялық мекемелерде нағыз үкімет жо- 
ғын жоқтайтын, адал, совет ісіне берілген ғана кісілер отырады 
дейді. Бірақ онда отырған қой терісін жамылған қасқырлардың бірі 
Мәдидің арызын сол Малаевтар істейтін Қарқаралының мекемесіне 
астыртын жібереді. Олар енді қалай да Мәдидің көзін қүрту тала- 
бына мінеді. Ол кезде Мәди басқа қалаларға кетіп, ңолдарына түс- 
пейді. Бірақ Теміржановпен Мамаевтің және ақтардың бір бастығы 
Черепановтың тобынан Қарңаралыда бүғыл қалған Шумаковтың Мэ- 
ди өңінде есінен, ұйңтаса түсінен кетпейді. Мәдидің қайда барса да 
ізіін аңдиды. Мәди болса, ол енді совет үкіметі біржолета нығайды, 
маған келетін хауып-қатер тиылды деп, қаннен дапері жоқ, еркін 
жүре береді. Кей кездерде ол біреулердің Қарқаралы түрмесін- 
де жазықсыз, мына сүрңиялардың айласы бойынша жатқанын бі- 
ліп, оларға келіп жолығып кеткісі, ақыл үйреткісі келеді. Сонда да 
бірнәрсені сезгендей, Қарңаралыға беттесе Мәдидің мазасы 
кетеді.

1921 жылдың февраль айының басында Мәди Қарқаралыға ке- 
ліп, өзінің баяғы жазған арызын үездік мекеменің бір қызметкері 
оқып отырғанын көріп шошыл кетеді. Түрмеге барып, он да жатқан 
бір кісілерді көруге талаптанады. Бірақ түрме бастығы Мәдиді үс- 
тап алып, Жасанов деген конвойға береді. Ол Мәдиді айдап түрмеге 
келе жатып, талтүсте атып өлтіреді. Бүл женінде Семейде шьіғатын 
«Қазақ тілі» газетінің 1921 жылы 8 март күнгі 123 санында «Мвди- 
дің өлімі» деген мынандай мақала шықты. Оқушыларьімыэ толық 
мөлімөт алу үшін мақаланы түгел келтіреміз. Маңала соңымда: «Жол- 
дасы» деп қол қойлыған.

«Осы жылы 1-ші февральда Меди Бөпи үлын күндіз сағат 12 де, 
Ңарқаралы қллаеында 5-ші участкенің районный на чаль ни гі Жаса
нов атып елтірді.

Медидің жасы 41 де, өкі ңатыннан баласыз еді. Өлімі былайша 
болды. Декабрь басында Едірей еліне 20 процентті раэверстканы 
белгенде Теміржанов Малаев дейтін волпредседательді қолына қон- 
дырыл алыл, малды ауылнайларға беліп, кедейлерге аудара салады. 
Өткен замандарда стражннк болып ңан сорған, бүл күнде комму-
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нистік тонын айналдырып киіп, түрлі хиянаттар істеп жүрген Малаев- 
тің істерін қуа Ңарқаралы барғанда, онда отырған үкімет адамда- 
рының кейбіреулері қазақ өмірінө қолайсыз, мына заманға унам- 
сыз әртүрлі хиянаттарын әм алған параларын айтып, губисполком, 
губкиротделге арыз береді. Мәди Қарқаралыдан сескеніп, енді Се
мей кетемін деп жүргенде, Қарқаралының хакімшілік бөлімі Едірей 
елінің жерқұмар байлары Торанов, Теміржановтың доносымен Мал- 
дыбаевтардың малый конфисковать етеді. Осы малы туралы Пар
ка ралы барған Малдыбаевты жауып ңояды. Осындай жұмыстар та- 
ңырыпты М. Бәпи ұлы Қарқаралыға барады. Өзінің ондағы хакім- 
дердің үстінен жазған арызынан к°рқьіп, біреуінің қатыны арңылы 
екі бастыкпен танысады. Мойынғә түлкі оралады. Бірақ шырайлары 
келмейді.

—  Менің губисполкомға жазған арызымды сонда бір орыс оқып 
отыр, өзім хауыптеніп шықтым,—  деп жолдастарына айтады Мәди.—  
Колчак заманында Едірейдің ескі болысы Теміржанов мені хұкімет
ке ңарсы деп көрсетіп, неше айлар абақтыда жаттым. Енді мына 
хүкімет заманында Малаевті қырғи қып соңымнан салыл мынадай 
қорқыныш халде жүрмін,—  деп отырады. Ертеңінде, 1-ші февраль 
күні, 2-ші аудан халық сотынан абақтыдағылармен1 амандасуға қа- 
ғаз альні, түрмеге барады. Ңасында 4 жолдасы бар. Түрменің бас- 
тығы рүхсат бермейді. Аттанып жатқан Мәдилерді қолына винтов
ка алып, түрме начальнигі ңуалай бастайды әм аттанып жатңан 
Мәдиді үш мәртәбә прикладпен үрады. Біраздан соң ңасындағы 
жолдастарымен ңайтып бара жатңан Мәдиді көшеде үстап, түрме 
начальнигі уисполкомға алып барады. Онда не сөйлеп, не істегені 
бізге мәлім емес. Бірақ начальник милиции Аклатигин өз кеңсесінде:

—  Жасанов қайда?— дел, үш мәртәбе жүгіріп барған. Аздан 
соң уисполкомнан Мәдиді арестовать етіп бір солдат алып шықты. 
Ол исполкомнан жумыстан ңайтқан арестанттарды түрмеге ңарай 
алып, бір қазақ милициясы жүре бастады әм бірнеше казақтар 
да сол көшемен кетіп бара жатады. Исполком адамдары көшеге 
жүгіріл шығып, арестанттарды басқа көшемен жібереді. Қазақтарды 
шақырып кеңсеге қамап алады. Мәдиді конвой Жасановпен бірге 
белек кешемен жібереді. Түрмеге таяна бергенде, алдында келе 
жатқан Мәди Бәпи үлын атып тастағанын бірнеше адамдар көріп 
түрған. Оң ңараңустан тиіп, маңдайынан шығып кеткен.

Мына бу өлімді, аңылдасыл, тон жамылған соқңандардың істеп 
отырғаны анық. Арыстан жүректі ер Мәди екі жылдан бері бурынғы 
тентек мінезден тиылып, сенімді халық азаматтарының қатарына Kip- 
ген еді.

Топырағың жеңіл болсын, жолдас!
Туысңан, жамағаттарыңа тәңірім сабыр берсін!»

167



Бұл документ көп жылдан бергі біздің Мәдидің өлімі туралы 
неше алуан айтып жүрген әңгімелерімізге үлкен анықтама. Мәдидің 
хальщ жаулары ңолынан ңаза табуы айдан анық. Оның патша за- 
манында ақтардың Колчактың түсында қандай, кімнен қорлың көр- 
генін білген жауыздар уездегілері мен губерниядағылары болып, бі- 
рігіп өлтірген. Талдықорғанның Ңапал ауданын да түратын 
Есмағамбетовтің айтуынша Мәдиді атқан баяғы Черепановтың бөлі- 
мінде істеген ақтың сарңыншағы Шумаков деген кісі. Бул кісінің 
айтуынша кейін Мәдидің әйелі Қаэи Қарқаралыға келіп Мәдиді ат- 
ңан Шумаковты қинап өлтіреді. (Мәдиді білеміз деген адамдар бул 
әңгімені растамайда). Шумаковтың аңтардың адамы екендігі анық- 
тала бастағансын Қазиды жазаға тартпайды.

Мәди қайратты жігіт, халық бацыты үшін өмірін күреспен өткіз- 
ген ңайраткер, еңбекші халықтың жауының қолынан арманда өлген 
ңыршын, артында үлкен көркем ескерткіш қалдырып кеткен комло- 
зитор-әнші. Оның шығармалары үнемі халықтың аузында, советтік 
музыка майданына шаттық үніндей болып естіледі. Оның «Қараке- 
eeri» «Ер Тарғын» операсында Тарғынның бас ариясы болып беріл- 
ген. «Шіркін-ай» мен «Мәди» «Ңыз Жібек» операсында жүр. Ал 
«Үшқараны» үйінде отырып айтпайтын адам аз. Ол әркімнің де 
жүрегін қозғайды. Мәдидің өмірі үлгілі оқиғамен толы емір. Ол 
жөнінде архивтерде әлі де деректер көп екенінде дау жок- Оның 
бәрі де ашылып, Мәдидің бізге мәлімсіз көптеген жайлары жарық- 
ңа шығуында сөз жоқ.
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ЫБЫРАЯ

Ө ткен ғасырдың сексенінші 
жылдары. Алңаңотан отырған 
жұрт. Сырлы кереуеттің, үс- 
тінде он жеті жасар қыз Кә- 

кима. Оның қолында он екі баспалы сырнай. Қүлаштап тартыл, қүй- 
қылжытып үн шығарып, отырғандарды тамсандырады. Бір кез Кәки- 
ма дауысын қосты. Ңоңырқаздай сыңғырлаған дауыс, үнін баяулат- 
қан сырнайға қосылғанда жаңа бір бояу пайда болып, адам мен 
асбаптың дауыс ңосындысынан бүрын-соңды қүлақңа естілмеген си- 
қырлы дыбыс шықты. Кәкима дауысқа жайлы деді ме, «Ахау-Се- 
мейден» бастады. Арасында сырнайды лекітіп, өршеленіп, алыл ңаш- 
қан аттай жер дүниеде тұрғызбай кетеді. Тыңдаушылар ңыздың дау- 
сы мен қайсы кездерде өздерінің қалай қозғалғандарын байқамай 
да қалады. Ал, қыз дауысын созған кезде отырғандар аңырып, ас- 
панда ңалықтаған қүс көргендей, еріксіз шаңыраққа да қарап қалып 
отырды. Кәкима одан кейін Жаяу Мусаның сағыздай созылған 
«Гауһар-қызын» айтты. Екі куплеттің арасында әннің тарихынан екі 
ауыз сөз қосқанында отырғандардың ішінде бастарын шайңап: 
«О, сабазым-ай!» демеген кісі аз болды.

Кенеттен «Үкілі Ыбырай келеді» деген сөз даладан естіліп, отыр- 
ғандар жоғарыдан орын дайындады. Ыбырайдың жасы бүл отыр- 
ғандардың көбінен кіші болса да, қазақтың өнер иесін сыйлайтын 
дәстүрі бойынша оны төрдің төбесіне шығару керегін бөрі де сезіп, 
қозғалақтап жатты.

тСәнді киінген жігіт, сыпайы ғана сәлем беріп кіріп келгенде-ақ 
ол үйдегілерге үнай берді. Төр алдына отырып, қолындағы дом  ̂
бырасын ңасына қойдь» да, тез-тез аман-сау сүрасып, сәл үндемей 
ңалды. Қазақтың «аман-сауы» узын келеді: «мал-жан, бала-шаға,
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ауыл-аймақ, қара-қүраның бүтіндігі, иттен-қүстан ауылдың аманды- 
ғы» әрңайсысы бірнеше қайталанып сүралады. Әңгімені көп сүй- 
Мейтін жігіт осындай «үзын сүреге түсіп кетермін» деп үндемей қал- 
ғаны екен. Кенет оның көзі кереует үстіндегі Кәкима мен оның сыр- 
найына түсті. Әлгіде алыстан талып естілген музыканың үні осы 
сырнай болыл шықты. Кәкима да көзінің астымен ңарап, жігіттің 
барлық бойын шолып отыр. Әдеттегі шәй келіп, қыздың өзі қүюға 
айналды. Шынаяңтарды шатыстырмай әдемілеп шәй қүюуының езі 
Ыбырайды сүйсіндірді. Ол әлдеқашан ішіп ңанса да, Кәкиманың қо- 
лынан іше бергісі келіп, дастарқанның түра беруін жақсы көргендей 
болды. Тек қызбен екі ортада бірнеше кісі отырды да, шынаяқты 
Ыбырайдың қолына берген жердегі Кәкиманың аузынан шы^қам 
демі жетпей отыр. Ыбырай үшің о да болса жүмақ лебіндей бо- 
лар еді.

Дастарқан жиналғаннан кейін Ыбырай домбырасын алыл цағып, 
қүлақкүйін түсіріп, дауысын байқайын деді ме, жоқ Кәкиманың 
назарын аударып, бір қаратайын деді ме, айқайлап жіберді. Ол 
кезде жалғыз Кәкима емес, отырғандардың бәрі де бір бүрылды. 
Тіпті далада жүргендер де топырлап, есікке бір лықып келіп, дауьк 
тез үзілген себепті қайта шалқайды. Ыбырай көп кідірмей Арқаның 
бірнеше әсем әндерін айтты. Дауысы кең, шалқып жатыр, әннің 
ажарын келтіре салады, вған қоса өзінің көркі, мимикаға бай беті 
түрленіп, үйдің ішіне күн сәулесі түскендей тыңдаушылардың өңі 
кіріп ікетті. Бүл отырғандар, әсіресе ол заманның дәстүрі бойын- 
ша үйден шығып, ел кезе алмайтын Кәкима, Ыбрайдың дыбысын 
есіткенмен, өзін көрген жоқ-ты. Сондықтан «Күлақ есіткенді көз пе
ред!» дегендей бүлар алғашқы кезде оның өн шеберлігіне, әндер- 
дің мазмүнына үйымас бүрын, Ыбырай сән-салтанатына шыңға өр- 
леген дауыс күшіне қарап ңалды. Кэкима болса, ол ңүлақтан көрі 
көзімен көл тыңдайтын жыныстың өкілі болса да, бірінші дыбыс- 
тардан-ақ өнге үюмен болды. Өйткені, Кәкиманың есітпеген ендері 
де Ыбырай орындауында болды. Әннің өзі ел аралап кететін нота 
сауаты өдетке енген көз емес, ән тек орындаушы арңылы біреуден 
біреугө ауысатын заманда, жоғарыда айтылғандай, еркектей елді 
емін-еркін аралай бермейтін әйелдерге жақсы ендерді осындай алып 
келушілер ғана жеткіэіл берөтін. Ыбырайдьің келуі Кекима үшін қы- 
дырщың қыдыруындай болды. Кекима басқа қыздардай үялшақ, ата- 
ананың айтқан «дала кодекстерінің» тармақтарьінан жаза баспайтын 
қыэ емес, еркіндеу, сырнай тартқанда орамалды сыпырыл тастап, 
қос бүрымын артына лаңтырып жіберіп, сақиналы саусақтарын тіл- 
дерді қуып жүгірткенде, оның отырысына, сымбатты мүсініне, сазды 
дауысына риза болған ауыл айналасы шариғаттың ейелді жалаңбас- 
тандырмайтын жарларін үмытып та кететін.
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Ыбырай Сандыбай ұлы

Ыбырай Какиманы аса үнатыл, оның гармон тартқанын, сулу 
үнін, уялшақ болмағанымен сыпайы мінезін, сөйлесе сөзге шешен- 
дігін көріп,, тіпті осы ауылда кыстап қалу керек болса да, бастарт- 
пайтынын іштей шешіп отырды.

Кешкілік әлгі үйге халық бурынғыдан да көп жиналып, түлкінің 
мурньг бататын жер ңалмады. Ыбырай да бабына келіп, бірінен соң 
бірін не бір шурайлы әндерді айтып отырды. Бір мезгіл қолына 
гармонын алып Кэкима әндетті. Ол біраздан соң қолына домбыра 
алып, оған қосылып ән салды. Ол гармонға да, домбыраға да бір-
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дей шебер болып шықты. Кәкиманың жүрген жері ойын-той, қызық- 
думан екенін Ыбырай да көрді. Халық тарал, екеуі аз уақыт оңаша 
ңалғанда сырларының тоқетерін түйіп, бір-біріне қатты үнайтындық- 
тарын> айтысты. Өйткені, бул күндегідей көшені он айналып, емін- 
еркін әңгіме айтысатын заман онда жоқ, көңілдің буйрығын қас 
ңаққанша білдіріп жеткізбеген жігіт әке-шешесі айттырып келіншек 
өпергенше түк бітіре алмай жүре береді. Түні бойы төцбекшіп 
уйықтай алмай шыққан Ыбырай, ертемен тағы қобалжып, толқып, 
ішіне симай бара жатқан цуанышты далаға қалай шығарарын біл- 
мей, мүндайда түнгі сыръін айтып, біраз тынығып ңалатын жолдас- 
тары да жо>к, бар тапқаны —  ең жақын жолдасының, сырласының, 
мундасының бірі домбырасына жармасты. Ертеңгі астан кейін, жүрер 
алдында, қаумалаған халықтың сурауы бойынша, қоштасу ретінде 
тағы бірнеше ән орындады да, аяғында: «Кәкіма жан, мынау саған 
деген менің жолаяғым» дел жаңа бір әнге басты.

Шомылған айдын көлде сіз бір ацқу,
Мундай сөз естідің бе бек ләззәтлу.
Сырнай мен домбыраның арасында,
Балқыған қорғасындай қайран Гәкку,—

деп, бастал, одам әрі Гәккуді түрлі жайда суреттеп кетті. Журт 
өннің жаңа екенін сезбеді де, «Гамхү». ,дегенніің КІМ екенін біле ал
май отырысты. Жалғыз-ақ кереует үстінде отырған Кәкима, Ыбы
рай эннің аяғында «Гәкку, Гәкку, гә-гәгә» дел безілдетіп, шубыртып 
жонелгенде миығын тартып бір күліп қойды. Әнші одан әрі ку
шайте:

Таранған айдын көлде сіз қоңьір қаз,
Қал^аға көңіл сүйген айтамын наз.
«Гөккуді» ңоңырлатып мен салғанда,
Үйренбес талабы бар қандай маңғаз.

Шөрөгей келден ушқан сен бір тарғақ,
Мухиттың дариясына салдым қармаң.
Өндетіп, «Геккуімді» алдарыңа,
Басайын аяғымдьі шалңақ-шалқақ.

Бул сеэді сөйлеп жүрмін келтен бері,
Әндетіп, елін кеэген мен бір сері.
Ңаңқылдал боңыраудан ңайтқан ңаздай,
Салайын «Геккуіме» ерлі-берлі.
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Қыздан да қылықтымын жүрген жерде,
Ханнан да ңадірлімін туған елде.
Аққуым көлденеңдеп алда жүзбей,
Сала алмас «Гәккуіме» ешбір пенде,—

деп, тағы аяғын «гәккулеп» қайырып, бір жоғары, бір темен түсіп, 
отырғандардың айызын ңандырды. Әннің адресін Кәкима болмаса 
басқа ешкім сезген жоқ. Оны тек Ыбырай екеуі ғана біледі. Осылай 
дүниеге Ыбырай творчествосының шыңы «Гәкку» әні шықты. Айту- 
шылар Ыбырай бұл кездерде жиырма жас шамасында екен дейді. 
Ал «Гәкку» дегені Кәкиманың атын өзгертіп, еркелетіп айтқаны екен. 
Осьгдан бүл ән халық арасына «Гәкку» болып жайылып кеткен.

Ыбырай 1860 жылы бүрынғы Көкшетау уезі, № 5 ауылда туған. 
Руы —  Қарауыл, оның ішінде Қалдаман. Жас кезінде молдадан оқып 
хат таныған, одан әрі көп оқи алмаған. 8— 9 жасынан ән сала бас- 
таған. Шаруаға жас кезінен ыңғайлы болмаған. Әкесі Сандыбай 
кедей, аздап ұсталық құрған, ағаш шебері болған. Ал, Ыбырай, 
айналасындағы ағайын-тумаларының айтңандарына көнбей, ерте атқа 
мініл, жігіт болып, серілік жолға беттеген.

Жігіт бол'дым он жетімде,
Тыңда айтқан кебімді.
Шаруадан бастартып,
Салдыңқа бурдым бетімді,—

дейді бір өлеңінде. Өзі «түс көрдім, маған әнші боласын деп, бі- 
реулер маңдайымнан сипаДы» деген. Ал, әкесінің жолын қууды да 
мэқұл көрмей:

Ағаштан арба-шана ие алмадым,
Басыма тері берік кие алмадым.
Әкеміз «ңара мүрын уста» атанған,
Көмірге өзімді өзім қия алмадым,—

дейді. Қысқасы, ұстальгқ еткісі келмей, әкесі барында, соның ең- 
бегімен семьясының күнкөріп тұрғанын пайдаланып, ән, өлең қуып 
кетеді. Аты ерте шығады.

«Сал» атандым он сегізде,
Қайғыеыз ендім бір теңізге.
Он тоғызда оттай лаулап,
Ойнақ салдым кемеңізде.
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Жігіт боп жетіп қалдық жиырмаға,
Кезегенге дәм үйден бүйыра ма?
Өнерге өңмен салып үмтылмасаң,
Жастықта нәпсі шіркін тыйыла ма,—

дейді, өзінің жасын қуып айтңан өлендерінің бірінде. Осы жолға 
түсіп кеткенін:

Ән салып, сері болып талалтандым, 
Тыңдамай ақылын да барлық жанның. 
Бөркіме үкі тағыл, сәндеп киіп, 
Жолына түспей кеттім дүние-малдың,—

дел қорытады.
Ыбырай сол жігіт кезінде Атбасар жағында жүріп, бір ауыпға 

Ноналқаға келеді. Түскен үйінде Алтынай атты қыз болса керек. 
Өзі сұлу, өзі мінезді Алтынай бірден Ыбырайдың көңлін аударады. 
Бірақ Кәкиманы ала алмай қалып, «түмсығы таена тиген мекіре ба- 
лықтай» тауы шағылған әнші, өңгімені алыстан қозғап, бірден өзінің 
ойьгн айтпайды. Алтынай да Ыбырайды үнатып, бірақ берулі жері 
бар екенін, олардың күшті екенін айтады. Ыбырай басқа амалы 
жоқ болғансын, анда-санда болса да Алтынайды көріп кету үшін 
келіп жүреді. Алтынай да одан әріге бара алмайтынын біліп, ең бол- 
маса, Ыбырайдың дауысын есітіп, әнін тыңдап жүргеніне мәз болады. 
Бірақ, әкесінің оң жағында отырған қыздың жаманаты елге жайылмас 
үшін Ыбырай өзінің Алтынайдың ескерткішіне деп шығарған әнін қыз- 
дың атымен атамайды. Оның аулының түрған жері Алтыбасар деген 
атпен шығарады. Эрине, бүл «Алтыбасар» өзіміз білетін осы аттас 
ән деп тастай етіп айту қиын. Өйткені ол «Алтыбасар» Ыбырайдың 
творчестволық «почеркіне» келіңкіремейді. Алайда, қазақтың күйле- 
рінде кездесетін бір атты көп варианттар сияқты Ыбырайдың өз «Ал- 
тыбасары» болуы мүмкін. Қалай болғанда да, Ыбырайдың Алтынай 
ңызға ән шығаруы рас болса керек. Оның бүл «Алтыбасардьің сөзін- 
де өкініш көп, біз білетін өннің кейпі олай емес, онда үлкен опти
мизм, жігер, ңайрат, көркем лирикамен ңатар үлкен драмалық кезең- 
дер кездөседі және ол жағдайдың бөрі де күшті, серпінді музыкалық 
тілмен шешіледі.

Айрылдым сенен, свулем, жылай-жылай,
Боламын ие қып адам бүдан былай.
Қайғыға арылмастай салып кеттің,
Алты жЫл ғашық болған ңарағым-ай.
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Келуші ем кеш болғанде кеңлім түсіп,
Ежелден болдық таныс бірге есіп.
Астынан Аксандықтың аттандырыл,
Қалушы ең қош айтысып, ңолды қысып.

Қалқаға табынушы ем бала ңустай,
Аулыңа келуші едім ала қыстай.
Бір жаман малый берген альгп кетер,
Туйғыннан жем айырған қараңұстай,—■

деген сөздері әннің ңандай кейіпте болатынынан хабар береді. Біз, 
әрине, «Алтыбасарды» Ыбырайға қимаудан аулақбыз. Бірақ авторы 
белгісіз әндерді, әбден шындығына жетпей біреуге тели салуға ңар-
сымыз.

Ыбырайдың осы бір кезеңдер шамасына жататьнн әмі —  «Қарақат 
көз». Ол әнді біздің тусымыэда да көп айтаіды. Халыққа кең жайы> 
лып кеткен. Ән аса көңілді, жастық дәуірдің суретін береді. Сөзін- 
де сулу қыздың сымбатын неше сақңа жүгіртіп мэқтайды. Ән сол 
сөзіне лайықты, көркемдік мазмуны тура келіп жатыр (сөзімен) десе 
болады. Сөзі көп болған себепті бәрін келтірмедік.

Ңараңат көзді ақ білек,
Айтайын бір сөз үлгілеп.
Ішіме салдың қайғы-дерт,
Жүректің басын тілгілеп.
Бураңдамай ей, ңалқа,
Айтсаңшы бір сөз үлгілеп.

Қарақат кезді ақ саусаң,
Лебізің сенің балқаймақ.
Жолыңа сенің сарп етпей, 
меге керек малды айдап.
Шамасын білмес надандар,
Атын бір қалсын борбайлап.

Ңараңат көзді ақ тамақ,
Қараған жан таңқалмақ.
Ңармағыма ілінсең,
Суда жүзген ақ шабақ.

Ңараңат көэді ернің бал,
Тастап кетсең бітер хал.

12 А. Жұбанов /7 7



Жолдасың тең болмаса,
Неге керек жиған мал.

Қарақат көзді сүмбіл шаш,
Оймақ ауыз, қиғаш қас.
Алыстан аңсап келгенде,
Еркелеп, сәулем, қойныңды аш,—

деген сияқты келе береді. Ыбырай әр кезде де, түрлі тақырыбтарға 
өлеңдер, әндер айтқан ақын, әнші. Соңдықтан оның сөздерінде ұй- 
қас үшін, айтайын деген ойына ңатьгсы жоң сездер сирек кездеседі. 
Бірңатар өлеңдерінде араласқан ол сияқты «бөтен сөздер» біздің- 
ше ауыздестүрлік жағдайда косылған жамау болу керек. «Қараңаг 
көздің» сөздері де, әні де бір-бчріне сай келіп жатыр. Соның нәти- 
жесінде бүл ән, жоғарыда баяндалғандай, кең жайылуда музы- 
калық қасиеттері жайлы әдейі сөз етуді керек етпес деп ойлай- 
мыз.

Айтушылар «Арарай» өнін Ыбырай шығарған деседі. Ал сөзіне 
қарағанда біркатар анахронизмдер бар. Өйткені, Ыбырай: «Арғы 
затым сүрасың, Тобықтыда Қүнанбай» деп айтуы мүмкін емес. Мүм- 
кін бүл сөзді кейінгі орындаушылардың біреулері ңосып жіберуі. 
Ән, сөзсіз, Ыбырайдың қолынан шьғққан сияқты. Алдыңғы әңгіме 
болған «Қарақат көз» әнінің ыргағына, ойнаңылығына, көңілділігіне, 
өткірлігіне жэқыңцығы сезіледі. Бүл ән де кепке белгілі болған се- 
белті, оның музьжалық жағын әңгіме етіп жатудың қажеті жоң. 
Тек бір айта кететін нәрсе —  осы «Арарайға» қатты ұксайтын ән өт- 
кен ғасырдың басында басылған бір журналда шықты. Ыбырай, 
мүмкін оны өңдеп дамытып алуы.

Жиырманың ортасына келгенде Ыбырай Жамал кызды алып 
цашады. Оның себебі — қалыңға беретін малы болмайды. Бір өле- 
ңінде:

Қалтам таңыр ңыз алар қалың беріп,
Жаным ңалса жарайды елге келіп,
Күйеу келіп, сайрандап жатңан түні,
Сүйгенім кете берді қасыма еріп,—

дойді. Бул ен халық арасында «Сүйгенім» болып тараған. Жамалмен 
Атығай ішіндегі Ырсай аулына келіп, Аю, Жақып, Тешігүл, Машке 
дегендердө өкі жыл паналайды. Жамалмен турып қалады. Ал, бүл 
еннің біз жазып алған өлеңінде қыэдың атын Ма^бал дейді. Ол ңа- 
эақта «Мақбал» дегеннің жалпылай қыэға тағылатын ат-түмарының 
меніндей сияцты.
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Бір іске белді байлап міінген кезім, 
Сымбатты бір сүлуды мөрді көзім.
Уәде, айтқан сөзге белді байлап, 
Жөнелдім Мақбаліды алып жалғыз өзім.

Ертерек қамданбадым артымды ойлап, 
Наркескен болат едім қойған қайрал. 
Атығай, Қарауыл мен Керей, Уақ, 
Баласын терт Момынның жүрдім жайлап.

Мен келдім жауға бермес елім бар деп,
Кір жуып, кіндік кескен жерім бар деп.
Келгенде оң тізесін көтеретін,
Жерге қазьгқ, елге би, шерім бар деп,—

деген сөздері бір жағынан оның малы жоқтығын, екіншііден к°Р~ 
ғайтын панасының көптігін көрсетеді. Ал, Ыбырайдың «Мақбал» де
ген әніндегі сөзіне қарасәқ, онда әнші Мақбалмен қосыла алмайды.

Біраз күн Дәнежінде салдым салық,
Артымда зарланамын Мақбал ңалып.
Ңосылған ғашық болью, ңайран қүрбым,
Ңасретің өзегімді өтті жарыл,—

деп келеді. Бул сөзден Ыбырайдың Мақбалды алғанъі көрінбейді. 
Сондықтан «Суйгенчмде» өлең ішіндегі қыз аты «Мақабал» емес 
«Жамал» болуы да ьгқтимал. Кейінгі кезде орындаушылардың ал- 
мастырып қоюы.

«Сүйгенім» аса ірі ән емес, шырқап, созып турмайды, дауыстың 
жоғары регистрінен бастальіп, аяғында төмен түсіп, баяулап, речи- 
тативке жақын болып бітеді. Буған ңарағаніда ән сөзіне бағынышты, 
негізгі мацсат сөзін жеткізу болған себепті, музыкалық жағынан 
тепе-тең мән бермегендей болып көрінеді.

Ыбырайдың аЖиырма бес», «Желдірме» атты шығармалары да 
осы бір творчестволық белесінде дүниеге келген болу керек. 
«Жиырма бестің» сөзі ел арасында көп тараған, Қазақстанның қай 
бурышы болса да, білетін, айтып жүретін сөэдер. Әрине, Ыбырай 
оған біраз нэрсе қосқан болар, Бірақ бізідің қолға түокен ен сөзінде 
айта қалғандай, поэзиялық жағынан жаңалық болып көріікөтііндей 
ешнөрсе болмады. Сондықтан бул арада «Жиырма бестің» сөздерін 
келтірмедік. Ал, «Желдірме» қызық басталады:
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Сөйлеп қал тілім мүдірмей,
Аңқан судай кідірмей.
Еркін жүйрік белгісі,
Баурын жазбас жүгірмей,— 1,36

деп, одан әрі төкпелеп кетеді. Музыкасы речитативті, сөзді көп ай- 
тып уту үшін мелодиялық қубылуы сараң, бірақ ырғаңтьгқ жағынан 
өткір, екпіңді келеді. «Желдірменің», «Жиырма бестің» музыкасы 
Ақам серінің «Желдірмелерінің» үлгісімен шығарылғаны сезіледі. 
Ыбырайдың Ақан серіні көруі, оның қасында болуы әсері тигізген 
сияқты.

Ыбырай отызға келген кезде әкесі өліп, жоғарыда айтылғандай, 
үйленіп, шаруашылықлен айналысуға мәжбүр болады. Біра^ ауылда 
ңарап отырмайды. Әнін, өлеңін шығарып, қус салып, тазы жүгіртіл, 
ат баптайды. Айтушылар Ыбырайдың әкесі аз да болса артына 61- 
раз мал қалдырып кеткен дейді. Оның үстіне халықца қадірі күн 
санал арта бастаған Ыбырай, өзі сүрамаса да, айналадағылар оны 
мінер ат, сауатын сауыннан тарықтырмайды. Сойыс та алып келіп 
тастайды. Ыбырай Біржаннан, Ақаннан, басқа ұлы әншілерден үлгі 
алады. Орындаушылығымен творчествосы ңатар дамиды. Өзіне уч- 
сас ауылідағы өнер ңайраткерлеріндей Ыбырай шығармаларына күн- 
бе-күнгі қулағы естіген, өзі көрген жәйттерді алады. Осы бір аулында 
кідіріп қальт, ит жүгіртіп, ңүс салған кезінде «Бір қызық ит жүгіртіп 
аң ауласа» деген өлеңін шығарады. Оның әнінің қандай болғаны 
бізге мәлім емес. Берегіректе Қали Байжановтан үйренген әнші 
Қуан Лекеров бүл өлеңді «Шама» әнімен айтатын. «Шама» біздіңше 
Ыбырай творчествосына жатпайды. Біреулер ол әнді Жарылғапберлі- 
нікі дейді. Екіншілер Жарылғаоберлі ән шығармаған, тек жацсы 
орындаушы болған кісі дейді. Ал, «Шаманың» Ыбьірандыкі дегенім 
ешкім айтпайды.

Бір қызық ит жүгіртіл аң ауласа,
Мінген ат шабуылмен танауласа.
Болғанда түсі ңызыл орман түлкі,
Қулпыртып жез сабаумен сабауласа.

Болғанда биең жарау, атың ңату,
Жігітке лайық па қарап жату.
Серілік, жастықта ерлік бойға қонып,
Жігітке бір қызық іс дауылдату.

Кызыл жел кеңіліңді қыздырмалап,
Түрмайды тағатыңды бурдырмалал.
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Жүйрік ат, қыран бүркіт, алғыр тазы,
Үшеуі ер жігітке үлкен қанат.

Сол күнде соқса көңлің 'қайтуға елге,
Мінген ат қарауытьгп батса терге.
Өлеңші, домібырашы ңасыңда боп,
Кез болсаң қоналқаға бүраң белге.

Самауыр, ақ шәйнекпен түрса қайнап,
Отырса сол бүраңбёл көзі жайнап.
Сол күкі қыз әісесі үйде жоқ боп,
Отырсаң әэілдесіп, күлтгнойнап,—

деп, әрі қарай жалғасып кете береді. Әңгіме дала ңызығы жайында. 
Ән екпіндеп, лекіп, қыздырып келеді іде, бірнеше шумақтан кейін 
ңайырмасы басталады. Қайырманың өзі анау-мынау әндей бар, узақ- 

қа созылады, эққан судай иретіліп, сан толқып, біресе тез айтыла- 
тын одағай сөздер тізбектеліп, біресе сөзсіз тек «е» дыбысы арқылы 
ңүбылып, жоғары-төмен лықсып барып, сол екпінде жайламай, осы 
кездегі кейбір әншілердей ңол соғып, қөшемет етуді дәметіп, әннің 
аяғын жасанды түрде —  өзінің көркем талғамына бағындырмай, кілт 
тоқтап қалады.

Ыбырай әндерінің тізіміінде «Қараторғай» деген ат бар. Оның 
сөзі:

Шаш алмас жасық темір қайрағанда,
Томар су суат бермес жайлағанға.
Көңілің тас та болса бір жібиді 
Таңертең қараторғай сайрағанда,—

деп келеді. Ал ән кепке белгілі «Харарау». Шыныніда Ыбырайда 
шығарған «Ңараторғай» аттас ән болуы. Біра<қ бері келе орындау- 
шылар басқа әнге шатастырған болу керек. Әннің сөзіне қарағанда 
біз білетін «Қара торғайдан» басқа музыкасы бар сияқты. Мүмкін 
о да табылып қалар деп ойлаймыз.

Ыбырайдың «Шеренге» деген әні бәр. Оны бір қүрдасына ба- 
ғыштаған дейді. Әннің құрылысы, ырғағы (нақпа-нақ болмаса да) 
Жаяу Мүсаның «Ақ ситсасына» уқсайды. Бүл жерде кермесе де 
(бізде Ыбырайдың Жаяу Муса мен кездесуі жайлы дерек жоқ) әнін 
естіп еліктеу бар немесе тағы да орыңдаушылар шатастырып мор
ген болу керек.

Шьл қ̂аы уақыты- белгісіз Ыбырай әнінің бірі — «Жалғызтау». Ол 
өзінің туып-өскен жерінің аты болса керек.
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Жалғызтау, басың биік бүлттан асқан,
Сырласып сулу күнмен қүшактасңан.
Оқалап қызыл пүліс шапан киіп,
Қулпырыл май айында жупар шашқан.

Сылідырап қойнауыңнан булақ ағып,
Қарағай, кэйың, терек үкі тағып.
Сырласып ңыз-келіишек көЛёңкеңде,
Назданған ғагиықтыңтың отын жағып,—

деп келетін сөздерін біреулер Сәкецдікі дейді. Ал, музыкасы аса 
бай, Біржанның үлгісінде шығарылған. Басталғанның өзінде-ақ бір- 
тіндеп көтеріліп, шырңап, жүрегіңді қозғайды. Әннің бітісі де басңа 
әндерден ерекше, күтпеген бір дыбыста барып аякталады. Ән аса 
әсерлі, шырқалған үңді, қай әншінің болса да репертуарына енсе, 
үлкен көркемдік байлық болуға түр.

Осымен кескіндес әннің бірі «Шал^ьгма», Ол «Жалғыз таудан» 
өзгеше, қоңырлата бастайды, тек бара-бара көтеріледі. Дауыстың 
шыңына шығып, әннің атындағьгдай «шалқып», тасып, өлеңнің шу- 
мағының үшінші жолынан бастап төмен түседі де, баяғы цоңыр үнмен 
жүріп отырып, аз уакытқа іжоғары өрлей түсіп, бірак тез кейін қай- 
тады. Сөзсіз тек уілдеп келетін дайырмасы қубылып, біркелкі дыбыс 
белесінде кідіріп турып барып бітеді.

Өлеңмен екі өкпеңді қаліңытайын,
Қорғасындай денеңді балңытайын.
Біржаннан алып қалған әнім еді,
Азыраң «Шалқымамды» шалкытайын,—

дейтін өлеңіінің өзі «Шалқыманың» тармхын, біз коспай-ақ айтыл 
тур. Біржанның әсері Ыбырайдың баска ендерінем де керініп ту ра
ды. Халык аузындағы «кепке шейін Біржан, Ақаңдар барында Ыбы- 
райдың аты шыға алмай жүріпті» деген сез —  Ыбырайдың үлкен аға 
еншілерінөн орьіндаушылық, творчестволық үлгі ала жүргенін, олар- 
дың келеңкесінде аэ уақыт қалып койса да кейін жарыкка иіыға- 
тынын білгені сезіледі. Окың бір айғағы —  Ыбырайдың «Дүниесі».

«Дүние» —  А. Затаевичтің айтңанындай «вмртуоздык-шалкығам», 
тынысы көң ен. Әсіресе А. Затаевичтің жазуындағы «Дүнме» айта 
қалғандай. Оніда ен шын манісінда саэды, шалқм басталады. Одан 
кейін Ыбырайға тен екпінін тездетіп, куйқьшжытып алып кетаді. 
Бул аралары Біржанның кай •ндеріндегі прмемдарына уксайды. 
Ал соңғы жылдардағы біздің қолымызға түскен «Дүнменің» вариан
ты тіпті арың, «жілігі враң татиды». Оның сабебі, к*нша айтқамымен
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Ыбырайды көрген немесе сол туста болъіп, етегінен үстаған адам- 
дардың орындауымен музыкалық немере-шеберенің қулағына та- 
лып жеткен ән суретінің бояулары әр басқа болуы керек. Қысқасы, 
«Дүниенің» А. Затаевичтің «1000 әніндегі» варианты Ыбырай «қала- 
мына» келеді. Оның үстіне жақсылықты о дүниеден іздейтін адам- 
ның мінезі жоң Ыбырайдың бул дүниені молдалардың айтқанындай 
«жаман кемпір екен, опасыз екен» деп халыққа үгіттеуі де біз үшін 
дүдәмалдау. Одан біз Ыбырайды атеист етіп шығарғалы отырғаны- 
мыз жоқ. Бірақ: «Баласы Баймырзаның Шолақ едім, Намазбен ора- 
заға олақ едім» дегені сияқты ол өнер иесі, халықтан шыққан қай- 
раткер адамдар дін жағына аса жүйрік болмағанын ғана айтқымыз 
келеді. Ыбырайдың «Дүнмесінің» төл сөзінде әңгіме өмір туралы 
болу керек. Дүние сол түеінікте сияқты, А. Затаевичке айтып берген 
Әлікей Өтекин де «Өмір» деп аударылты.

Айтушылар «Маңмаңкер» әнін Ыбырайдыкі дейді. Бул жөнде 
біздің пікіріміз өзгеше. «Маңмаңкер» әнінің музыкасына қарағанда, 
сезіне қарағанда Ақан сері творчествосының туындысы. Ауыздес- 
түрлікте табан тіреп айтьгсу да қиын. Солай да болса біз «Маңмаң- 
кердің» Ыбырай әні екендігіне үлкен күмән келтіреміз. Бір жағы- 
нан халық әндерін жақсы білген, Ыбырай жайльг өлең жазған, кез- 
дескен Сәкен Сейфуллин «Мақмаңкерді» Ыбырай әндерінің тізіміне 
қосады.

«Әні бар «Гакку» деген аңқылдаған,
Ақкудай айдын көлде ңаңқылідаған.
«Кідігай», «Қалдырран» мен «Маңмаңкерін», 
Ырғалтса керней даусы саңқылдаған,—

деп жырлайды. Әрине, Секеннің айтуы да дурыс болуы мүмкін. 
Бірақ Аңаннан бірінші болып Ыбырай алып, бірінші рет ел арасын- 
да Ыбырай жаюдан, халың оған таңып жіберуі де ғажап емес. Ал 
«Маңмаңкердің» сөзі біз білетін:

Маңмаңкер кекілің келте, жалың майда,
Бал татыр шекер қосса ңағаз шайға.
Жүрісің желмаядай, жануарым,
Көрейін қызығыңды осындайда

Маңмаңкер, ән қосайын жүрісіңе,
Дер екен ңалқа ңалай келісііме.
Сыідыртып Маңмаңкермен келе жатып,
Осы әнім құйңылжыған түсті есіме,—

деп келеді.
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Біздің булай дейтініміз, кейбіреулер қазаңтың ежелгі қанына 
сіңген, әлі күнгі арыла алмай келе жатңан жерлестігіне тартыл, 
жақсы өн, жаңсы күй болса өзінің аталасына, ауылдасына жапсыра- 
ды. Мысалы, «Сырғақты» әнін Ыбырайға жапсырудың ешбір орны 
жоқ. Ол әннің Әсеттікіі екені әлдеңашаннан белгілі. Сондықтан «Сыр- 
ғаңты» жайлы біз музыкальна түсінік беріп жатпадьгқ.

Ыбырайдың халықка көп тарап кеткен енінің бірі «Былңылдаң». 
Ол аса шалқыған, үлкен көлеміді шығарма емес, бірак «аз айтып, 
көп айтңан» әңгіме сияқты жүректен шыңқан шығарма. Мүнда да 
Ыбырайға тән көңілділік, оптимистік кейіптер бар.

Жүйріктің бола бермес күнде бабы,
Сынбаған алты алашқа оның сағы.
Үкідей буыны жок былқ-сылқ еткен,
Бүл бір ән Ыбырайдың «Былңылдағы,—

деп басталыл, ар жағында жалғасыл кете береді. Ыбырайдың:

Жігіттің бір ңызығы сауықты амір,
Шырңатып ән салғанда қайғың кемір.
Кешегі бес болыстың съеэініде,
Әк еді Ыбырай салған «Майда қоңыр»,—

дейтін өні болса керек. «Майда ңоңыр» қазак халық композмтор- 
ларыньің көбінде бар (Мухит, Естай т.т.). Бірақ ерчайсысының «Майда 
ңоңыры» біріне бірі музыкальна жағынан усамайды. Сондай-а*:

Домбырам екі шекті мойны ырғай,
Тартқанда бес саусағым кетер зырлай.
Ңурбылар жастық шақта ойна да күл,
Бул даурен елі-ақ втер бір күн турмай.
Домбырам басы балқурай,—

деп найырмасы келвтін вн Ыбрайдың «Балңурайы» атанып кеткем. 
Бул да біз білетін «Айман — Шолпанға» внгвн «Балқурвй» емес, тек 
аттас. Мундай жай, жоғарыда айтьілғандай қазақ ем, күйінде келе 
бврвді.

Ыбырвйдың бул айтьшғандардан басқа жас кеэінде шығарған 
•ндврінен «Қаралдым», «Кідігай» сияқтыларын айтуға болады. Ол 
ендердің «Кідігайы» белгілі да, «Қарапдым» кел жайыла қоймаған. 
Ол, жоғарыда баяндалған, «Қарацат квз» (кейде «Алғак» деген ат- 
пен айтылады) «Арврай» ендеріне жақын. Сезі дв жеті-сегіэ буынға

184



күрьшған. Сондай-ақ Ыбырайдың «Қаракөз» деген әні де өзі өсіп- 
өнген өреден басқа жерге әлі тарап болмаған.

Он тоғызыншы ғасырдың аяғынан біздің ғасырдың оныншы жыл- 
дарының ортасына дейінгі кезеңдегі Ыбырай творчествосының туын- 
дылары жайлы біздің қолымызда нақты дерек жоқ. Әрине, кейін ол 
олңылық жойылады. Бізгө белгілі болған жағдай Ыбырай Октябрь 
революциясын аса ңуанышпен нарсы алған. Ол өзінің «Октябрь 
теңкерісі» атты өлеңін:

Зор куаныш күн болды,
Ескі дүние күл болды.
Николайшыл байларға,
Жарық дүние түн боліды,—

деп бастайды. Ңазақ халқының оған дейінгі халын:

Мал бағып шәруа қуған қазақ еді,
Қоршылыіқ, көрген күні азап еді.
Ел қоры, жүрттың соңы, есепте жоқ,
Қазақ байғүс эркімге мазақ еді,—

деп суреттейді. Ол «Ленин» деген өлеңіңде:

Күн күркіреп, жел шыңты,
Тарлық кетіті кең шықты.
Суалып қалған көңілден,
Ңуарып ңалған өмірден,
Тасыған дария сел шықты.
Тәнгн, қаньгн підә ңып,
Большевик деген ел шьгқты.
Большевикті бастаған,
Ленин деген ер шықты,—

дөйді. Ал «Ленин ізіне» деген өлеңінде:

Қараңғы түнде жол таппай,
Туман басып, ел таппай.
Ңанаты сынған қоңырқаз,
Жүзейік десе көл таппай.
Жаралы жүрек зарланып,
Ауруына ем таппай.
Қамалған оорлы халық едік,
Тарлыңтан шығып, кең таппай.
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Сөйяейтұғын сөз таппай,
Қарайтүғын көз таппай.
Жарқырап шыққан алтын деп,
Патшаға мүңды шаққанда,
Алтын турсын жез таппай.
Ңорльсқта жүрген халық едік.
Ленин шығып бақытқа,
Жетім-жесір қуанған.
Сол Лениннің жолы деп,
Еңбекші тап ту алған,—

дейді. Совет түсында Ыбырай жасы біразға келіп қалса да, ән мен 
өлеңін бурынғыдан үдете түспесе, әлсіретпейді. Ол жиырманшы 
жылдарда, жасы алпысқа келгенде «Қалдырған» әнін шығарады. Сү- 
раған деген шәкіртіне қарап:

Алпыоқа келдім азамат,
Шыңпады ешбір жаманат.
«Қалдырғанды» тапсырдым,
Сураған саған аманат.
Жасымда болдым балдырған,
Талайды әнге ңандырған.
Мәжілісімді көркейт деп,
Мырзалар ңалап алдырған.
Сол балдырған кезімде,
Талайды сөзім талдырған.
Сүмбіленің бултындай,
Сөзім жиын жаңбырдай.
Алпысқа келген мендей шал,
Есін білмей қаңғырған.
Алпысңа келіп ән салып,
Атын ^ойдым «Қалдырған»,—

деп, сүйікті әнін табые етеді. 1925 жылы Сәкен Сейфуллин Бурабай- 
ға келеді. Сонда Ыбыраймен кездеседі. Екеуі Оқжетпестің бауы- 
рында отырып, өңгіме шертіп, сол арада Ыбырай өзінің ата^ты 
«Көкше» өнін шығарады.

Арңаның асау туған ардагері,
Кім сүйіп, кім жырламас,

Кекше, сені.
Суың бал, шебің шуйгін,

қойньің ырыс,
ЖаЬанда бағаң артьіқ свн бір сері,—
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деп бәсталатын өлеңге сай, ән аса кербез, Әсіресе қайырмасы бай, 
жоғары, төмен толқып, қүйңылжып, еріксіз тыңдаушыны ертіп алып 
кетеді. Сәкеннің поэзиясы Ыбырайғә қатты эсер етеді. Сэкенге де 
Ыбырайдың әж, әлі де болса кең жатқан демі, үлкен артистігі пат
ты үнайды. Өзі әнді сүйетін, жақсьг орындайтын адам, әншінің ңа- 
сиеттерін жоғары бағалайды. Ыбырайды өзінің өлеңіне қосады (оны 
кейінірек береміз). Тек «әттең!»— деп ңалатын жер, екеуінің сол 
отырғандағы суреті болса!

Ыбырай бері үлкейіп келгеннің өзінде ән шығаруын қойған жоң. 
Ол «Қүрама» деген әнінде, дауысы бүрынғысындай болмаса да:

Әнім бұл салған «Қүрама»,
Дауысым тозған шағында.
Салмасқа әнді бола ма,
Әлі де қуат барында.
Ән сал десең әлеумет,
Шашымның мына ағында.
Тарлан көк енді жорғалар,
Думан көрсе ағылып.
Домбырасын қолға алар,
Ңалған екен сағынып.
Біраз шырқап көрейін,
Ңалмаса үнім тарылып,—

деп, алдыңда отырған тыңдаушыларынан кешірім сүрағандай, бір 
жағынан әлі де оған халықтың айттырғысы келгеніне қуанғандай 
көңіл білдіреді. «Қүраманың» музыкасы баяғы «Алғак», «Арарайлар- 
ға» үсайды. Әрине, ол кездегідей от қэйдан болсын, сонда да мез- 
гіл-мезгіл қызып кеткенде ән өршеленіп сала береді.

Ыбырай үлкейіп, жасы келіп, қүлаңтың естуі кеміп, жүрек на- 
шарлауға айналғанын сезіп, оның бәрінің сол кәріліктің келіп ңал- 
ғанынан екенін біліп, өлеңіне ңосады. Оның әні «Көкейкесті» ата- 
нады.

Кәрілік қатты соққам жынменен тең, 
Көзім көрмес болғанда, ңүлағым кем. 
Әулиесі бақсының қараса да, 
Жүрегімді жазуға табылмас ем.
Бірді алдап көргенім жоқ,

бірді қорғап,
Жігіттікті өткіздім ән-күй толғап. 
Күрмеуііме ңысңа жіп кейде келмей, 
Ұшығына жібердім өлең жалғап,—



деп, өзінің жастық шағын ңызықпен өткізгенін, кейде қол қысқалық- 
тан ойдағысының бәрі бірдей болмай, ауқаты жетпеген жерде өлеңі, 
әнімен алідынан жол ашңанын айтады. Өзінің бурынғыдай ел кезе 
алмай, үйде отырып қалғанын азалап:

Ңызығың дүние өткен күн,
Кәрілік куып жеткен күн.
Усталмаған асаудай,
Сырт айналып тепкен күн.
Қара бура « а̂ртайып,
Жар басына шөккен күн,—

деп, өмірбойы халықтың арасында жүрген әнші, от басында отыру- 
дың ңиындығын суреттейді.

Ыбырай тек әжііі ғана емес, суырып салма аңын. Ол өз өмі- 
рінде талайлармен айтыоқан. Доскей, Есімбет ақындармен салыс- 
ңан. Есімбетке Ыбырай өзіц таныстырғанда кім екенін айтыл өлең- 
детеді:

Есеке, Арғын болсаң жақыныңмын,
Олжа алған осындайда батырыңмын.
Атығай, Ңарауылдан шығып жүрген,
Ыбырай бесті жүйрік ақыныңмын,—

дей келіп,

Өлеңге өлең сата келгенім жоқ,
Өзімде өлең десең он екі арба,—

деп бул жағынан байлығын да айтып қояды. Атығай Қожаңмет деген 
отыз кісімен Кекшетауға қүдалыққа кетіп бара жатып, жолда жас 
та болса Қыпшәқ Ңудайберген ақынды ала кетеді. Жолда бүлар бір 
ауылға түсіп отырғанында Ыбырай келіп ңаладьі. Ол кезде Ыбырай 
елу шамасында екен. Ол осы үйде а<ңьж отыр дегенді есітіп, сырт- 
тан елеңдете келеді:

Есіктен кіріп келдім басьіп ңадам,
Он үште сез сейлетті хақ тағалам.
Ңызығың цүтты болсын жиылған кеп, 
Ассалаумағаликүм бердіім сөләм.
Аоқар тау, қиядағьі бел деп келдім,
Тесыған дари я, бүлақ кел дел келдім.
Кекшетау дуанында атым Ыбырай,
Татуға земзем суын шелдеп келдім,—

дейді. Сонда бала жігіт Қүдайберген турып:
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Біз-дағы сәлем бердік, Ыбырай аға,
Мейірбан дидарыңыз көрдім жаңа.
Адамға бірңанибет дидарласбаң,
Қол беріп көріселік ақьж дана,—

дегенде, Ыбырай оған қарап, бас-аяғын тегіс шолып;

Көкшетау дуанында атым Ыбырай,
Патшаға сөз сөйлеуші ем бір жиылмай.
Аддыма ешбір адам келмеп еді,
Шьгқты ма жер астынан мына сүмрай,—

д е й д і .

Ңудайберген оған ашулана қоймай, сыпайы түрде:

Ыбеке, сурасаңыз затым — Қыпшақ,
Арғы атам жүртқа мәлім Сейіт-Булғақ.
Булының тоқсан екі булбулымын,
Сайрайды өлең десем тіл менен жақ,—

дейді. Бірақ екеуі одан әрі салғыласпай, айтыспай, жәй әңгімемен 
мәжіліс бітөді. Біреулердің айтуыніша Ыбырай Қудайбергенмен ай- 
тысыпты, жеңісе алмалты ідеңді. Екіншілер Ңүдайберген жеңіп кетіп- 
ті дейді. Бізге бул арада Ыбырайдың ақындығынан көрі әншілігі 
керек болды да, ол жағын әдебиетшілерге тастап, айтыстарының 
бэрін түптеп жатпадық.

Ыбырай ңу тілді, мысқылшыл болған. Ол Маймақ деген ауыл- 
дасы жасыңда кадей болып, кейін орыс мектебінде оқып, тілмаш, 
бара-бара болыс болып, өзінің бурынғы достарын танымай кетсе 
керек. Бір күні Ыбырайды да танылдаған болып өтіп бара< жатқанын- 
да, ол Майма^ты тоқтатып, шаршы топтың алдына отырғызып 
ңойып:

Бүқшантайдың баласьг Маймаң едің,
Өлі жүнің түспеген тайлақ едің.
Әкеңді көрмесем де, естуім бар, 
Арбаңа жалғыз сиыр байлап едің. 
Ңызылжар ңойың жаяу айдап едің, 
Күйген нан натырлатып шайнап едің. 
Бул күнде Маймақпын деп күпілдейсің, 
Сол кезде Маймақ болсаң ңайда едің? 
Ақ майды осы кезде жей алмайсың, 
Үмытпа, жылында бір тоймап едің.
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Бір ңатынға беруге малың жетпей,
Отыз беске келгенше бойдаң едің.
Мен сені жамандайын дегенім жоң,
Сен ңаспаіқ, мен халқымның хаймағы едім,—

деп бастап.өзін эбден ажуалап, будан былай танытатын етеді. Сон- 
дықтан ол өреде Ыбырайдың сырын білетін адам оған тимеңді. Бо- 
лыс па, би ме, бай ма—  оған ңарамайды, қарсысына келсе улы тілін 
сүғып алады. Ол өле-өлгенше өнерін бір күнде тоқтатпаған адам.

Ыбырай 1932 жылы 72 жасында ^айтыс болды. Оның артында 
К&птеген әндері мен өлеңдері ңалды. Ол 1921 жылы «Мың бір түн», 
«Тотьжың тарауы» сияңты вңгімелерді дастан етіп айтып жүрген. 
Оның «Бір қызық ит жүгіртіп, аң ауласа» деген өлеңін 1924 жылы 
Сәбит Муқанов Ыбыраңдың өз аузынан жазып алып, «Қызыл Казах
стан» журналының сол жылы шыққан 7—8 сандарында «Қазақ әде- 
биеті әм Ыбырай» атты көлемді мақаласының ішіне енгізді. 1925 жы. 
лы Ыбырай Үстемір деген баласын оңуға түсіремін деп Қызылжарға 
барып, онда өзінің «Қараңғы түн», «Өскен ел», «Партия саясаты», 
«Қазақ автономиясы», «Ленин бабам» деген өлеңдерін «Бостандын 
туы» газетіне берді. Ол өлеңдер келесі 1926 жылғы сол газеттіц 
26 санында жарияланды. Жоғарыда айтылған махаласынан кейін 
Сәбит Муқанов 1925 жылы сол «Бостандық туы» газетінің 25 июльде 
шыңңан 28 санында «Қарауыл Ыбырай аңын» деген тағы бір маңала 
шығарды. Онда ол Ыбырайдың ақындығына үлкен баға берді. Ал 
Сәкен Сейфуллин өзінің «Көкшетау» поэмасында Ыбырайға кесек 
өлеңдерін бағыстады, әншілігін, ақындығын көтерді.

Әнші бар Көкшетауда талай ірі,
Ыбырай топ жарғанның о да бірі.
Қаңбакша хыз-боэбала кағып алып,
Жайылған талай әсем өн мен жыры.
Өзі ақын, өн шырқағыш, домбырашы,
Сауыңтың жандуманы болған пірі.
Аңырып арыстандай ен салады.
Ыбырай жүйрік тарлан елі тірі.
Кең алқьім, кең көмейлі, даусы керней,
Ақырмай ен салмайды, көкірек керней.
Астынан алты қырдың естіледі,
Шырқаса екіленіп ңулаш сермей.
Ән салса алқымы ісіп, хуй^ылжиды,
Бейгі атша алып қашып, ырық бермей.
Айнала айдын келге естіледі.
Жаңғырып керней даусы, асланға ерлей.



Әні бар «Гәкку» деген аңқылдаған,
Ақңудай айдын көлде ңаңқылдаған. 
«Кідігай», «Қалдырған» мен «Маңмаңкерін», 
Ырғалтса керней даусы саңқылдаған.
Туса егер өнерлі елдің бақтарына,
Білім ал жүрсе бәрі баптарына.

дейді. Ыбырайдың дауысын, оның орындаушылық дарынын, әндері- 
нің бірегейлігін жа,қсы келтірвді. Ыбырайдың басқа әнші ағаларын- 
дай оқи алмай қалғанына күйінеді. Айтушылар біздің ғасырдың ба- 
сында Петербургта оқып жүрген Шүбекоз Мәмбеталы деген кісі 
Ыбырайдың әнін естігенде есі шығып, оны Петербургтың консерва- 
ториясына түсірмек ойы болады. Бірақ Ыбырайдың орысша білмеуі 
кесел болып, ойы орындалмай ңалады. Шынында Ыбырайдың оқу 
талабы болған сияқты. Ол жөнінде А. Затаевич те «1000 әннің ком- 
ментарийінде Ыбырайды «әлді кісілер Петербурга да алып, барып- 
ты, музыкалық білім бергісі келіпті, бірақ ол болмай қалыпты» дейді 
Бегишевтің айтуына сүйеніп. Әрине, Ыбырай оқығанда оның бола- 
шағы басқа болар еді. Ал, Ыбырайдың сол күйініде де оның музы
кальна, аңындық беделі үлкен болды. Одан ңазақ әдеті бойынша 
«бата алуға» да келеді екен. Белгілі ақын Тайжан бір өлеңінде:

Халқым сүйіп атымды қойған Тайжан,
Тайжанға риза болған Арғын-Найман.
Бүл жерде бір тиын да жұмысым жоң,
Бата алғалы келіп ем Ыбырайдан,—

дейді. Бұған қарағанда Ыбырайдың шәкірттері көп болған болу ке- 
рек. Ол әлі де зерттеуді тілейді.

Ыбырайдың әндері біздің заманда үлкен беделге ие болды. 
Оның «Гәккуі» «Қвіз Жібек» операсында Жібектің негізгі ариясы. 
Тіпті Жібектің образын былай ңойғанда халық «Гәккуді» есітсе, сол 
Жібектің образын бірінші рет сахнада жасаған біздің заманның үлы 
актрисасы, әншісі Күләшті көз алдына келтіреді. Ал Күләштің аты 
аталған жерде «Гәкку» ауызға алынбай қоймайды. Тек, бір айта 
кететін нәрсе — «Қыз Жібекке» енген «Гәкку» ңазаңтың жалынды 
аңын, әкшісі Иса Байзақовтан жазылған. Халық арасында айтылып 
жүрген «Гәккудің» 'вариантынан біраз өзгешелігі бар. Бірақ бэрінің 
де түбі бір екені байқалады. Исаның вариантында «Гәкку» бұрын- 
ғысынан жетіліп, толысып, байып, формалық жағы шыңдалып, үлкен 
творчестволық лабораториядан өткен сияқты. Біз бул арада Иса
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Ыбырайдан күшті болды, «Гәккуді» өңдел, жаңсартты дегіміз кел- 
мейді. Бірақ Исаның енгізген жаңалықтарын айтпауға тағы болмай- 
ды. Сондай-ақ Ыбырайдың «Арарайы» «Ер Тарғын» операсында Аң- 
жүністің әні болып енді. Муның бәрі де дарынды композитор, асқан 
әнші Ыбырайдың творчествосында заманның алдын ораған прогрес
сивок тілі, демократиялың негіэі болғандығын дәлелдейді. Ыбырай- 
дың ән мирасы әлі тегіс жиналған жоқ. Сол сияқты өмірбаянында 
да картадағы ақтай ңалған жерлері бар. Оның бәрі де алдағы жү- 
мыс. Ыбырай зерттелуде. Оның творчествосының не бір күңгірт бо
лып келген жақтары әлі-ақ ашылады, көпшілікке жетеді.
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ҢҰЛТУМА

^

ө ткен ғасырдың жетпісінші 
жылдарының аяғы. Сырдың 
бойы .Ақмешітке (осы күнгі 
Ңызылорда қаласы) жақын

жерде Тайшың деген байға ас беріп жатыр. Ол маңайдағы Кішкене 
Шекті, Қыпшақ қалмастан жиналған десе де болады. Бір жыл бурын 
айтңан сауын, сойыс мал келіп жатыр. Топталған шабатын аттар. Бір- 
қатар атсейістер көз тиеді деп, бәйгіге ңосатын жүйріктерін көр- 
сетпей, түйе жабуын жауып, ауылдан аулақ жерде қыдыртып жүр. 
Әлі де ңызуы бар жас ат иесілер мақтану үшін ауылдың сыртында 
көлбеңдетіп жүр. Балуанның шеті сонау Хиуадан келіпті деген лақап 
өпсәтте тарады. Қызыл топырағы желмен аспанға шыңқан Сырдың 
сырын білетіндер ас өткізілетін үйді ол айналаның көптеген көк 
шалғынының біріне ңаз-ңатар етіп тіккен.

Сәрсембінің сәтіне түс-түстан халық шүбап келе бастады. 
40— 50 киіз үйдің іші ңапелімде толып, жастар жағьі ашық аспан ас- 
тында огырып ңалды. Әдеттегідей ңазақ жумьістың бөрін тамаңтан 
бастайтыны —  жігіттер табақ тасуға айналды. Түтіні бүдақтаған ошақ- 
тардың бастарында жарлы-жаңыбайдың әйелдері тұзын қараған 
болып, сорпаны урттап ішіл жатыр. Асбазшы ұзын таяқты баңы- 
рауьщ шал «байдьің асын байғүс ңызғанады» деп, өлгі қатындардың 
мүрнынан боғы аққан, үстерінде лыпасы жоқ, көпшілігі жалаңаш 
балаларына бүйрек-сирақ, шөк-ңарьіннан лаңтырайьін десе айқайлап 
турып алады. Оның таяғының асты-үстінен сырғып өткен балалар 
топьіраңпен араластырып, шешелері лақтырған ет кесектерін, толар- 
сак, ондай-мундайларды ауыэдарына салып, «ңудай қазғамнан» ку- 
латып жатыр. Өйткані, кедейлер айында бір қьіэыл көрмвйді, взде- 
рінде соятын мал болмайды. Байлар себепсіз мал соймайды. Ал, мы. 
нандай аста олар не да болса бір тойьіп калады.
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Ет жеп, бірінен бірі кезек алып, қолідарының атамзаманнан бері 
жуылмаған кірлерімен бірге туздықты жағалатып ішкен үлкендер, 
күн тәртібінің негізгі мәселесі біткендей, көңілденіп, молдаекеңдер 
болса қарны тойғансын әуәлай-сәллаэиді қойып, тура тәбәріктен жі- 
беріті жатыр. Аят аяқталғанда «Атшабар!» деген айқайлар одан-бү- 
дан шыға бастады. Баяғы әр жерде топталып жүрген аттар енді бір 
жерге жиналып, ат айдаушы да өзін>ің орнын алып, ал деп белгі- 
леген жерге қарай щаңдіатып жүздеген ат кетті. Балүан түсті. Жүрт 
бірнеше тайпаға бөлініп, әрқайсысы өздерінің ата-бабаларының ат- 
тарын айтып айқайлап, қазақтың ежелгі ру жігі де анықталып жатты. 
Күрестің қызығы аяқтала бергенде аттар да келді. Жаніды-жақты 
адамдар аттарының жолдарын тосып, біреуі шылбырынан, біреуі 
құйрығынан тартып, көтермелеп, оздыру талабында, оның ішінде 
шаршап-талған аттардың өліп кетіп жатқандары да бар. Аты озған- 
дар атағына мәз, «атымды атап, сыбағаміды итке сал» дегендей бәй- 
гені ауылдың ақсаңалдары бөлісіп алып жатыр.

Күн кештете жүрт үйге кірді. Еңдігі қызыіқ ән, өлең, жыр. Жан- 
жақтан келген сөздің жүйріктері енді шабады. Осы жүйріктердің 
ішінде сонау арңэдан келген ақын Құлтума бар. Ол өзінің бір өле- 
ңіңде:

Жаратңан бәрімізді жалғыз жаббар,
Өлімнен бұғалыққа бірсіз кәббар.
Доңыз өтгп кеткен соң келер жылы,
Дэм айдап Аңмешітке шектім сапар.

Атым кеткен узын ел иығына,
Даңқым шықты қысқа елдің қиырына.
Қоңыр салңын күземде барып едім,
Кез келіппін Тайшыңтың жиынына.

Алхам, сүре қуранның басы болды,
Иманды қул алланың досы болды.
Жеті дуан жиналған үлкен жиылыс,
Ат шаптырған Тайшықтың асы болды,—

дейді. Қултума Сейілдің Байқадамыкың үйінде домбырасын баптап, 
ңұлақ күйін түсіріп, арқа әншілерінің әдетінше шырңатып бір айңай- 
лап, даусының күйін біліп, әзірге шешіле қоймай, өзчнің халық ара- 
сында «Соқпайкееқпа» атанып кеткен әнінің кіріспесін домбырада 
сызылтып қана тартып отырды. Аэдан соң шекті ңағып-қағып жіберіп 
әсем әнді бастап кетті. Дауыстың орта регистрінде басталатын бул 
ән аса бір сазды, жүрегі салған жерден шық ете қалады. Әнші орта
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дауыста бірқатар уацыт сызылтьт отырды да, өрмелеп жоғары шыға 
бастады. Онда да айқайламай, сағыэдай созып, баптап, дыбыстан не 
бір ңошқар мүйіздер жасап, айналып кейін қайтты.

Мінезі жүйрік аттың соқпай-со*^па,
Айтамын мен өлеңді осынау топқа.
Сөйлеп қал қызыл тілім өлмей тұрып,
Өмірің бір азырақ бар ма, жоқ па,—

деп әхші-жыршылардың әр кезде де өмірді мадақтайтынына, мол- 
далар қаншама барлық ңызьгқ о дүниеде десе де, «мың күн жұмақ- 
тан бір күн тіршілік» деген философияны ңуаттайтынына басты. 
Отырған жұрт Арғынның әншісін үлкен ынтамен тыңдады. Үйдегілер 
былай түрсын, Ңүлтуманың дауысын есіткен басца үйлерде отырған- 
дар жабырлап далаға шығып, сырттан тыңдап түрды.

Осы кезде Найманның ақыны Ырыспай келе жатыр деген шу 
шықты. Әсем киінген аңын, қолындағы домбырасын қағып, үйге:

Ырыспай ілкі сөзге болдым шешен,
Бастаған боэбаланы мен бір көсем,—

деп, өлеңдете кірді. Әдеттегідей екі ақын бірін бірі сөзбен түйреп, 
байңасып, кейін өлеңмен жөн сурасып, Арғын — Найманның жацсы- 
жаман жаңтарын айтып кетті. Әңгіменің бірқатар белесіне жеткендө 
Байңадам оларды тақтатыл, Ңүлтуманың тек төкпе ақын емес, қа- 
тарынан озған әнші екенін біліп, оған біраз Арқаның әндерін айт- 
қызды. Ac тарағансын Қултуманы Доспол би үйіне шақырып, бала- 
шағаның у-шуынан аулақ жерде оның өнер есіткісі келіп, белек үй 
тіктірді. Бір өлеңінде Құлтума:

Мен барып қонақ болдым Доспол биге,
Сый қылып қүрметтеді күнде-күнде.
Арғыннан бүл бір келген жүйрік ңой деп,
Оңаша отырғыэды ақбоз үйге,—

дейді. Ңултума Сыр бойында біраз жүріп қалады. Оны бері дв үн- 
леріне шаңырады. Өлеңін, енін жырын тыңдайды. Ақын да шалқмды.

Сейлеп жүрген біздерде тіл мен таңдай,
Қайтпай жүрган ешкімнен иііркін маңдам.
Іэдөгенім алдымнан табылған соң,
Артымда жумысым жоқ асыққандай,—
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дел, ән сапарына шыққанда асықпайтынын білдіреді. Осы жүрісін- 
де Сырдың талай дастандарын, жаңа әндерін Арқаға арқалап 
қайтады.

Қудадоа бұрынғы Дхбасар уезі, Қорғалжын көліне жақын Жар- 
төбе деген жерде ШбО-жьшдвр шамасында туады. Әкесі Сармурат 
кедей адам болады. Құлтуманың руы Алтай, оның ішінде Саратты, 
Жайлауы —  Айыртау, Шубаркөл. Сармурат Аққошқар Сайдалының 
малын бағып, отын жаңқан адам. Сармураттан:Қултума, Қатпа, Тоқа 
деген үш ул болады (кейбір деректерде Тоқаны Қултуманың немере 
інісі дейді). Қатпа жэй шаруа, басқа өнер қумайды. Тоқа балуан жә- 
не атсейіс болады. Осы екі жағынан кейін аты шығады. Қултума 
жасынан өлең-жырға, домбыраға, әнге икем болады. Өзінің еңсесін 
байдың жумысы басса да, Сармурат кішкене Қултуманың талабын 
ңайтармайды. Театры, киносы, радиосы, кітабы жоқ сардалада, мал- 
дан басқа қызығы жоқ болып отырған байдың оқшау жүрген ауы- 
лында Ңұлтуманың өнері басында кедей улының әулекілігі болып 
көрінгенмен, кейін айналаның назарын аударады. «Сармураттың осы 
бір жаман немесінің талағында бір нәрсе бар-ау» деген әңгімелер 
көбейді. Кешкі турым алтыбақан тепкен, ақсүйек ойнаған жастар 
Қултуманың безілдеген дауысын есіткенде ойынның бәрі жайына 
қалады. Той-толыр, шілдеқана болса, ол арада Қултума болады. Жа- 
сынан уқыпты бір айтқан әнді, өлеңді қағып алатын зирек жас, бері 
келе үлкен-үлкен дастандарды, қиссаларды көзді ашып-жүмғанша 
жаттап алады. Оның үстіне Біржанның, Ақанньің әншілік, салдық, 
серілік дәстүрі жайылған жерде, өнер адамының салмағы малды- 
дан кем түспей, жәй халық көзінде аузы қисық байдың улының сө- 
зінен әсерлі ақынның сөзі мен әсем әннің орындаушысының 
бағасы жоғары болады. Қултуманың аты баста ауыл айналасына жа- 
йылып, кейін сол өренің белгілі ақын-әншісі деген атқа не болады. 
Әкесінің улықсатымен Ңүлтума жасы 15— 16 ға келгенде ел аралап 
кетеді.

Басыңда Қултума өзінің есіткен әндерін орындайды. Келе-келе 
өз жанынан ән шьгғару талабында болады. Тәжірибесі аз жас әнші 
ел аралап жүріп бір үйге келеді. Ол үйдің иеоі сараң болса керек. 
Жөнді іқонаңасы бермейді. Ңултума ертеңінде сол үйдің жанында 
желкек қазып, ермек етіп отырғанда үй иесі келіп, «не ңып отыр- 
сың?» деп сурайды. Ңултума: «Үйге барғансын айтамын» деп жүрер 
алдында домбырасын алып:

Түбінен тобылғының алдым желкек,
Жамандарды жақсылар қылар тәлкек.
Ңолына ұстағаннан айрылмайды,
Япырмау, бул не деген сараң еркек,—
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деп, өлең шығарады. Басында ән дауыстың қоңырлататын жерінде 
бір-екі дыбыстың айналасында ғана жүреді де, кейін біріндел кө- 
теріліп. «Япырмау...» дегеннен бастап іқуйқылжып, өрнектеліп, ойна- 
қы түрде бітеді. Көлем жағынан ән аса үлкен емес, бірац эмоцио- 
налдық нәтижесі бай. Басы Жаяудың кейбір әндеріне аздап мең- 
зейді де, кейін Қүлтуманың өзіне тән ойнакгы, өрнекті аяң буынға 
көшіп кетеді. Үй иелері қонағының Қүлтума екенін енді сезіп, үяла
ды. Әнші болса өзінің бағыт алған жағына қарай, атына мініп тар- 
тып береді. Ел ішінде бул «Жәлкек» деген атпен тарайды.

Ңултума бері келе өзі сияңты ақын, әншілермен танысады. 
Сол арадағы белгілі әнші-ақындар Шежемен, Орынбаймен таныса
ды. Олар Қултуманы сынайын деп айтысқа шақырады. Бірақ Қул- 
тума ешкімнен кем түспейді. Суырыпсалма ақын, дарынды әнші, 
екібірдей қабілет бір басына сиғансын, қадірі күн санап елге аса 
береді. Бір сапарыніда мырза болып аты шық^ан бір үйге келіп, 
әдетше жәйбарақаттанып шешіне бастайды. Үй иелері қазз* салты 
бойынша ешнәрсе дей алмай, маңүлдаған болады. Қултума домбы- 
расын алып төрдің ■қақ алдына сүйеп жатқанда үйдің иесі турып: 
«Мына қараідөңбек басымызға шыға ма?» десе к грек. Сонда Қултума 
домбырасын алып, сүртіп, тиегін орнына ңойь:п, б!р айқайлап алып:

Алдыма өңгергенім қара дөңбек,
Дәулетіңе Сіэдердің болдьгң еңбек.
Жеті атаң Жетімберген мырза еді деп,
Алдыңа ән шырқауға біз де келдік,—

дей бергенде, арғы жағын айтқызбай, бәйбіше турып: «Е, бул өзім- 
нің немере қайным екен ғой, оның домбырасы шаңырағыма шықса 
да көтеремін, самаурынды қой» деп бағанадан бері ауэының суы 
қурып, ән тыңдап турған қызына буйырады. Үй иесі бәйбішенің сөзі- 
нен кейін қонақасының басқа жөнін ңарастыруға шығып кетеді. Қул- 
тума шөйдің дайындалуын күтпей, түгінетін кісісі кездескенсін, алгі 
сияқты дөкір еркекке кеэдескен еқылды бөйбішеге риза болып ке- 
тіп, бастағы өннің әуенімен, шырңай, жалғастьірып кетеді:

Дауысым ал дегенде бір саңңьілдар,
Жел болса ңатпа түйе үйге аңцьілдар.
Жігіттің алған жары жақсы болса,
Алдыңнан аңқу ушып, қаз ңаңңьілдар,—

деп өннің аяғында теменгі дауыс регистріна түсіп, қоңырлатып, баяу- 
латып, бір кетеріліп, бір басылып, тағьі майдалап, еркелетіп, кеэін 
бейбішеге теңкеріп барып бітіреді. Мені жағынан тура келмесе да,
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өлеңнің бірінші жолының аяқ сөзі бойынша бул ән «Дөңбек» атанып 
кетеді.

Қултума Кереку жаңңа барған бір сапарында түскен үйінде бір 
сулу қыз болады. Түні бойы жырлаған ақынның дауысы ңыздың жү- 
регінен үлкен орын алады. Ертеңінде Қултума тағы қонады. Жырмен 
қатар әсем әндерін орындайды. Бір оңаша қалғанда Қултума Дәме 
қызбен тілдеседі. Көңілдері жарасады. Бірақ Дәме берулі болады. 
Ңыздың айтуынша күйеуі көңіл толарлық адам емес, өнерсіз, жәй 
малмен ғана аты шығыл жүрген байдың улы. Бірақ басқа амалы жоқ, 
соған баруы керек. Булардың булай сөйлесіп қалғанын тың/дап тур- 
ған біреу ңыздың шешесіне жеткізөді. Ол енді қонақтың аттануын 
маңулдағандай белгі бергенсін Қултума жолға дайындалады. Бірақ 
кетерде домбырасын алып:

Бетінде ақ Дәменің бар-ды меңі,
Дарияның жарңырайды аққан сеңі.
He болса соны айтады қазаң шіркін,
Әркімнің беп-белгілі ойнар теңі,—

деп ән бастап кетёді. Ән қажырлы, екпінді, жүрдек, бір нәрсені 
қатуланып айтқандай, өлеңнің алдыңғы үш жолында тынымсыз жү- 
реді. Тек аяқ жолдың ортасында, «Айтарымды айттым» дегендей, 
тынышталып, баяғы кербездікке басып, неше алуан тәтті үндерден 
тоқыған кесте арқылы аяқталады. Бул ән ел арасында «Пау-ой!» 
деген атпен тараған. Ақ Дәмемен будан кейін Қултума кездесе ал- 
майіды. Өзінің айналасьгнан әкесінің меңзеген бір қызды елады. 
Үйленіп біраз уақыт елде болып, одан кейін тағы да ел аралауға 
шығып кетеді.

Қултума Қызылжар жақта жүргенінде үлкен бір таластың үстінен 
шығады. Ол болыстьгңңа таласңан мәжіліс екен. Сонда біраз болып, 
жырын төгіп, әнін салып, жиылған халықтың көңлін кэтереді. Мәжі- 
лістің аяғында арқа сүйер, жанашыр жақыны жоқ, тек малына семір- 
ген бір жігіт белшесінен бата шығынданып, аңыры көп атаның улы- 
нан шыққан біреу жеңіп кетеді. Сонда Қултума:

Қарабулт күн жауады торлаған соң,
Ағайының жан тимес қорлаған соң.
Қалың дауға белсеніп түсіп кетпе,
Жанашырың қасыңда болмаған соң,—

деп, аңыл өлең айтады. Ән ңүлаш, ңурылыс жағынан Біржанға елік~ 
тейді. Біржанның «Жанботасьиндай» деп түсінбеу керек. Бірак әннің 
өсуі, дамуы қайырмасының әсерлілігі, еркіңді билеп алатын күші
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сол үлкен ағаларының үлгісінде. Болыстыққа таласқан жігіт біздіңше 
тек себеп болу керек те, сол сәтте Ңултуманың ойындағы бір кезең 
ңозғалып кетіп, өнер куған адам көзіне, Абай айтңандай: «Орын- 
сыз бекер мал шашу» ағайын-араздық түрпайы көрінген болу керек. 
Ән жеке бастың үні емес, үлкен әлеуметтік протест сияқты болып 
шығады. Неге екені белгісіз, бүл ән ел арасыңда «Демалыс» детей 
атпен жайылған. Бірқатар жер, ел көрген акын дала емірінде уақыт- 
ты бооқа өткізу, өнер қуудың орнына еңгіме дау, қууды бос өткен 
күндер деп есептеді.

Көлге айдаған жылкының тозаңындай,
Өтіп дэурен барады басымыздан,—

дейді осы әннің бір сөзінде. Жасынан әкесінің ауыр еңбегін керген 
Ңұлтума, ңыруар, малдың босңа жұмсалуына, сан адамныц сарылып 
бос даумен жүруіне риза болмайды. Бірақ ондай «стер мен күресу- 
дің жолын да білмейді. Шындыкка тек сезімі арңылы, суреткерге 
тән, жүрегі арңылы келеді.

Өткен ғасырдың сексенінші жылдарында Қултума Орынбор, 
Тройск, Ақтөбе жақтарына барады. Сол жақта жүргенде «Жамар, 
Шамшид» деген әнін шығарады. Әннің қандай жағдайда шыңқаны 
белгісіз. Музыкалық жағынан бул піскен, жетіскен шытарма.

Орынбор, Тройск үлкен базар,
Көңілім қапаланған ңайтып тынар,
Қырық жылқы, он бес түйе қалыңмалың,
Есебін ержігіттің өзі-ак табар,—

деген өлеңмен бастап айтылады. Біреулердің айтуынша Жамар- 
Шамшид бірге туған екі қыздың аты. Біреулер қыз бен жігіт аттары 
дөйді. Қалай болғандл да әннің шығу тарихы біз үшін күңгірт жетыр.

Айтушылар Қүлтума Аккошқар Сайдалының асында тоғыз акын- 
мен айтысып, берін де жеңіп шығыптьі дейді. Сонда Найман Есем- 
бақты Керейдің бірі алып барған он сегіз жасар Намаз акын Қул- 
туманы айтысып жеціп беремін дейді. Намаз отьірған үйге Ңултума- 
ны шаңьірады. Ол келгенде бері де турып амандасып, жас Намаз 
колын бермейді. Бірдемені сеэген Ңултума Намазды: «Мынау қай 
неме?»— деп шьінтағымен қағып жіберіп:

Мурнымнан лабіз бурңыра,
Қаламдай біткен он саусақ,
Деңгеленген он тырнақ,
Сом алтындай жылтылдд*
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Ңиылып біткен екі қас,
Көз алдында бүлтылда.
Өр Алтайдан мен шыққан,
Атақты жүйрік Қүлтума.
Өзге аңындай сен көрме.
Аяғың, ақсап қалмасын,
Балам, маған үмтылма! —

дейді. Намаз тұрып қолын беріп, кешірім сүрап, Қүлтумамен айтыс- 
пайтынын айтады. Намазды дайындағандар да үялысып ңалады. 
Қүлтума ақындық жағынан да алдына қара салмаған жүйрік болып- 
ты деседі. Қүлтуманың айта қаларлықтай әнінің бірі халық арасын- 
да «Тау қиялап» деген атпен тараған ән. Ол әнді қүлтуіма бір қызға 
арнаса керек. Біреулердің айтуынша баяғы Дэме қыз. Дәмені есінен 
кетіре алмай жүріп, бір күні оның еліне баратын бір жолдасынан 
хат жібереді. Дәмедей сүлуға хат жібергеніне көтеріліп, оны өлеңге 
қосады. Көңлі шалқып, шырқаған әнге қосадьг.

Саладан қүсым салдым тау қиялап,
Жас кезде әрбір істен еттім талап.
Бергенім сәлемдеме ала ңағаз,
Ішіңнен оқы қалқам қүпиялап,—

деп бастайды. Ән аса көңілді, екпіңді, тіпті Құлтума Дәмемің қа- 
сында түрып, оның тал-бойын құшып мәз болып түрғандай. Әлде 
әннің аруақтысы Дәмені көз алдына келтіріп, сүйгенімен қосылатын 
бір күнгей кезеңдерді көз алдына елестетті ме екен дейсің. Осы 
кездегі адамның қиялын, арманын киноның не театрдың сахна су- 
ретімен беретіндей техника жоң кезде Қүлтумадай суреткер дыбыс 
дүниесімен көз алдына Дәменің образын келтіріп, көңілін бір серпіп 
тастаған сияқты.

Қүлтуманың ендерінің ішіндегі бір кульминациялық биігі, шыңы, 
«Үш көтерме». Салған жерден кереқар интервалға шапшып баста- 
луына қарағанда онда Мәдидің құлашы бардай. Әнде үлкен рухани 
күш бар. Онда лирикамен ңатар бір драмалық элемент те бар сияқ- 
ты. Өрлеп басталған күш көпке дейін әлсіремейді. Қайта үдей түседі. 
Сөзі әннің кейпін бермейді, ңазақтың ауызша дәстүрлік жағдайында 
кездесе беретін кірме сөз болу керек. Ән Күлтуманың творчество- 
лық пісіп жеткен кезінде, бір өзін қатты қобалжытқан жайда шыққан 
болу керек. Бүған ел аузында бүл әнге тіркеп айтып жүрген: «Тү- 
сынан терезенің тырс-тырс ңаңқан» деп басталатын сөзінен көрі:

Сүрасаң менің атым Ңүлтума-ды,
Момыннан Қүлтумадай үл тумады.
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Қолға алып дембыраны шырқағанда,
Қосжақтап шіркін көмей бултылдады,—

дейтін, әншінің өзі салған автопортретіндей, оның асқақ ойын, асңан 
талэнтыін, асқардай дауысын, асқақ үнін, өмірде анау-мъпнауға имей- 
тін алтын басын бір шумақ өлеңмен беріп турған сезі лайық келеді. 
Құрманғазы, Біржан сияңты өмірде ңанша қорлық көрсе де өз 
орындарын сезіп кеткен жандардың бірі осы Құлтума. Оның «Үш 
көтерміесі» —  өзімің асқақ суреті, әнінің музыкасы осы бір сөэдері- 
мен қабьгсып-ақ жатыр. Өйткені мына ән басқа сөзге «сыймайды» 
да, ал мына сөз басқа әнмен үйлесіп «эмір сүре алмайды». «Үш ке- 
терме» —  Құлтуманың творчестволың квинтэссенциясы 1 десек қате 
болмайды. Ол үшін қолға үстата салатын архивтік не кітаптан алған 
деректеріміз жоқ болғанмен, мұндайда ең эділ қазы музыка бар. 
«Үш көтерменің» музыкасы ғасырдың куәсі болуға, Қүлтуманың езі 
жоқ болса да, көзі болып, жоғын жоқтауға жарайды. Әрине, өмірі- 
нің қай кезеңінде ңай әнінің шығарылғанын білмесек те әндердің 
дамуына ңарай шығу кезектерін әңгіме етуге болады.

Құлтуманың бүл айтқандардан басқа да әнідері көп. «Шайқап- 
ма», «Қүла атым» дегеч ендерінің ноталары бар. Қултуманың әнде- 
рінің кең жайылуына 6'здің заманның музыка қайраткерлері үлкен 
еңбек етті.

Ңүлтума 1915 жылзі -тақонысында қайтыс болады. Өзінен бала 
ңалмаса керек. Ңүлтуманың әндерінің негізгі көпшілігін бізге орын- 
дап беріп, нотаға түсірткен белгілі әнші Қосымжан Бабақов, Қүлту- 
маның әндері біздің заманның музыкалық қурылысынан өзін'ң ар- 
дақты орнын алып жатыр. «Абай» операсында осы жолдардың ав
торы мен Л. Хамиди Ңултуманың «Үш көтерме» әнін Абайдың 
бірінші актыдағы «Қай талқы қүл алдына ңурылмаған» деп бастала- 
тын ариясының тақырыбы етіп және «Тау қиялал» әнін үшінші акты- 
да хордың таңырыбы етіп алды. Ол қырағы суреткердің творчество- 
сында халық үнін үндеген, демократиялық түйінде шығарған туын- 
дыларының көп болғанын, басым болғанын суреттейді.

Құлтума жіайлы біздің қолымыэіда өмірбаяндық дерек тілті аз. 
Алайда барын көпшіліктің алдына салуды ма*үл кердік.

1 Түйіні.
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САРЫ

Ө' ткен ғасырдың сексенінші 
жылдарының басы, Жармо- 
ланың (Ырғыз) түрмесі. Үзын 
бойлы, қапсағайлау келген, ірі

мұрынды, атжақты, аяғында биік өкше былғары етігі бар жігіт бел- 
беуін домбыра етіп ңаққан болып камераны басына көтеріп, шыр- 
цатып отыр.

Баласы мен Батақтың атым Сары, 
Курысын мендей болса жұрттың бәрі. 
Он екі ай абақтыда жатқанымда,
Ңара шай бір қайнатым болды дәрі.

Баласы мен Батақтың атым батыр, 
Шайнаймын қара нанды ңатыр-қатыр, 
Жарым ай Жармолада жатқанымда, 
Тусыма екі келді гүбірнатыр.

Баласы мен Батақтьің атым батыр, 
Ішінде ңараңғы үйдің бу да жатыр. 
«Баспаңшы басқа түссе» деген сез ғой, 
Төсексіз қу тақтайға жаттық ақьір.

Селам айт барғандарьің Жөмек бите, 
Байлаулы жатыр Сары қараңғы үйде. 
Біздің үй жалғыз ауыл қалды дейді, 
Кешіріп ала керсін Шеңгел шиге,—

деп, еннің аяғында муңайып, біраз терең ойға кеткендей, үндемей 
отырып езі айщан ңу тақтайға қисая кеггі. Сарыньің дауысын есіткен
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басқа тутқындар: <*Ой, сабаз-ай!» деп, төмен қарап, бастарын изесіп 
отьгрдьк Ап, түрменіің қарауылшылары болса, олар айқайлап, бала- 
ғаттап, неше түрлі жан түршігерлік жаман сөздерді қусып, «Көрсе- 
термін, саған, тағы да!» —  деп аңырып жүр. Ондай «іріген ауыз- 
дан шььққан шіріген сөздердің» не сумпайын есітіп, ңулағы үйреніп 
қалған Серы: «Әттең, сеңдердің біреуіңді анау Есеншағыл, Шөлша- 
ғылдың қумында да қүдай кездестірмейді-ау, даусыңның қалай 
шыққанын сонда көрер едім» деп ішінен ызаланып қойды.

Сары 1863 жылдар шамасында осы кездегі Ақтөбе облысы, Шал- 
қар ауданы, Жетей-Ебестің тұсындағы Талдыңұм деген жерде туды. 
Руы —  Кіші жүз ішінде Тілеу, оның ішінде Алтон. Әкесі Батақ өз 
шаруасы өзіне жеткілікті адам болып, балаларының қандай бағытта 
болса да, талаптарына дарсы болмай, болғанынша жағдай жасады. 
Батаңтың үлкен әкесі Достан Көтібар, Арыстанмен бірігіп, Кіші жүз. 
ден үш мың кісі қол ертіп, Исатайдың көтерілісіне жәрдем берген 
кісі.

Батақтан бес бала туады. Оның үлкені —  Жолбарыс пысық, ел 
арасында еті тірілігімен аты шығады. Одан кішісі—Мухаметияр асқан 
аңын, суырып салма ақын халыңқа сол өнерімен ңадірлі болады. 
Одан кейінгі Тілеулі дегені би, сөэді үнемі тақбақтал, мақалдап ай- 
тады. Ңайда дау, талас болса, сол арада Тілеулі жүреді. Ал Жәңкен 
дегені ікарапейым шаруа, малдан беоқа ешбір өнермен шұғылдан- 
байды, әкеоі Батаққа тартңан, жуас-қоңыр дейді.

Ең кенжесі Сары жасынан ала-бөле көзге түседі. Өзі көркем 
денесі өлпетті, алғыр, зейінді әңгіме айтқан кісіден көзін алмай 
кейін соның айтқанының бәрін булжытпастан айтып береді. Дауысы 
аса күшті, біртүрлі зардың үні бардай ән салса безілдетіп жібереді. 
Біреулер, үлкен шешесі Сарының әнін тыңдағанда аздан соң құла- 
ғын басып: «Қарағым, қойшы, үнің ңандай зарлы еді, нағашыңа 
тартпағай едің» дейді екен. Өйткені нағашылары өнерлі адамдар 
болып, өмірінде айналадан көп қорлық көрген адамдар болса ке- 
рек. Сарының өскен ортасы басқа қазақтың мал баққан аулындай 
тек куйрық пен мүйіз санап өткендер емес, өнердің де базары 
болды. Аталары Мөңке би өз заманында аса тапқыр, ердің қунын 
екі ауыз сөзбен шешкен адам болған. Кердері Әбәбәкір сияңты 
Мөңкенің жаңа заманның бірқатар көріністеріне «бәленің басы» деп 
қарауы да болған. Бірақ Мөңкеден басталған тапкыр сөз дәстүрі ол 
өреде үлкен орын алды. Алтон-Қызайда аты әйгілі әнші, жыршы, 
домбырашы, ақындар көп болды. Міне, соның есерімен Сары да 
ерте сілкінді. Жоғарыда айтылғандай, Сары бала кезінде-ақ асқан 
музыкалық қабілетімен «әнші бала» атанды. Аталарының атын атай 
алмайтын келіншектер осылай ат қойса, ауылдың шалдары «Жас 
пері» деп атады. Сары жігіт бола бергенде, ол арада үлкен қоғам-

205



дық толңулар болды. Болыс, ауылнайлар елге қаталдыңты күшейтіп, 
әділсіздік молайды. Бірен-саран шындыңты айтамын деген адамдар 
ағаш оңқа байланды. Сары сияқты жасынан өнерге өңменін созған 
талаптыны ел арасындағы итіс-тартыс ру дауына араластырғысы кел- 
ді. Оған көнбеген Сары ол заманның түсініксіз адамы болды. Бара- 
бара оның би, болыстардың ңылықтарын әшкерелеген өлеңдері аң 
патшаның жауының ісі болып көрінді. Оқу о^ып, көзі ашылмаса да, 
ақылымен ақ-қараны айыра бастаған ойлы жігіт Сарыға қазақтың 
қызды мал орнына сатуы да оғаш болып керінді. Бүл сияқты атаның 
салған «ақжолына» қарсы шығу Сарыны ңаралайтын статьяларды 
толықтыра берді. Әсіресе Сарының соңғы кездегі бір ісі оның емір- 
бойына соңынан ңалмайтын бәленің басы болды.

Күздің бір үзақ түнінде, үстінде қақпа шекпені бар, үзын бойлы 
бір жігіт ойпат-ойпат жерлермен құлан текірекке салып бара жатты... 
Сол жүрістен тынбай отырып, ел тегіс жатты-ау деген мезгілде Көк- 
жидеге дөңгелей ңонған бір ауылдың ту сыртына жақындап келіп, 
аттан түсе ңалды. Бір апанға атын буып тастады да, тымағын ердің 
қасына іліп, бузау тіс он алты өрме ңамшысын екі бүктеп үстап, 
ауылдың ңақ ортасындағы сегіз қанат аң-үйдің жанына жацындап ке- 
ліп, біраз тың-тыңдап түрды да, жата қалып, іргеден қолын салып 
жіберді.

Көзді ашып-жүмғанша болмай есік ашылып, жігіт үйге елтеп 
басып еніп кетті. Қсраның ортасында әр жерде бүғып отырған он 
шақты адам, бөкшеңдесіп, біріне бірі жаңындап келіп, күбірлесті. 
Бүлардың ішіндегі Көшкімбай дегені:

—  Ал, сендер менің соңыма еріңдер, жайды білесіңдер ғой, осы 
сапар үстатпай кетсе, қолға қайтып түслейді. Менімен бірге басса- 
лыңдар да, бірден қолын үстаңдар, бірдемесі болып, жазым қылыл 
жүрмесін, оның мінезін білесіңдер,— деп бүйрық берген болды.

—  Қап бәлем, наше қолға түспейтін болсаң да, тап бүгін еңсеңе 
бір мінермін-ау,— дел, Кешкімбайдың өзі мықтымсьіп, соққысым сүй- 
реп, ңанжарын беліне қыстырып- бір түйенің жазысынын тасасында 
жата берді. Бүл кезде үркер тебеден ауып, ай да туып, күздікүнгі 
көшпөлі бүлт кейде айды тасалап, кейде жыртылған жерінен ай жа- 
рьіғын жіберіп түрды.

Шай ішіімдей уаңьіт өткенде ақүйдің есігі сықырлап ашылуға ай- 
налғандай болды. Кешкімбайдың жүрегі дүрсілдей, біресе қуанып 
денесіне қорқу кіріп, түлабойы дірілдеп аяэ қысқандай тістері бір- 
біріне тиіп сақылдап, ңалай тап берудің ретін елі де тастай етіп жа- 
сай алмай жатты. Соның арасында есік ашылды да, ақбозүмден асы- 
ға басып бір жігіт далаға шықты. Жігіт алға парай екі-үш қадам бас- 
қан кезде баяғыдан аңдыл жатқан Көшкімбай, <қолындағы сойылымен 
«тастебе осы ғой» дел салып жіберді. Сойыл басқа тимей- сел ең-
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кейіп бара жатқан жігіттің солжаң жауырцына тиді. Көшкімбай сияқ- 
тының ңолын бит шаққандай кермейтін жігіт, оң жағына қарай кілт 
бүрылып ңаша берді. Осы кезде Көшкімбайдың жігіттері оның алды- 
нан өре түрекеліп, алдын кес-кестеді. Жігіт артына ңарай шегініп 
еді, Көшкімбай түб етектен алып тоқтатпақшы болды. Басқалары 
жақындап келіп үлгірмей, жігіт белінідегі тапаншасын алды да, Көш- 
кімбайдың басынан асыра атып жіберді. Көшкімбай мылтық даусымен 
ңүлай кетті. Басңалары да мылтық даусынан шошынып, быт-шыт бо- 
лып- әр қайсысы әр жаңқа ңаша жөнелді. Ауыл оянып, «аттандап» 
айцай-қиңу болып жатқанда, жігіт жүгіре басып атына барып мініп ал. 
ды да, тар жерде иесіне жол ашңан тапаншасының аузына бір үрлеп 
беліне қыстыра салып, үйреншікті жыра-жықпылмен, айідың астын ала 
жүріп кетті. Ежелден қорқу, сасу дегенді білмейтін' ер жігіт, астын- 
дағы атына сенді ме, өзіне се-нді ме, дауыс естім жер үзап болміай 
көңлі жаңа тынғандай, жаны бір рахатңа батңандай, тамақты бір ке- 
неп қойып:

Баласы мен Батақтың атам Достан,
Достанға бата алмаған ешбір дұшпан.
Тапсырдым жолықңанша бір құдайға,
Хош, сау бол, жолыққанша жаным Қосан,—

деп әңдетті. Сарыньің дауысы түнгі даланы жаңғыртыл, айналадағы 
елдің, қой күзеткен қойшьиның, ақсүйек ойнап, алтыбақан тепкен 
қыз-бозбаліакың қүлақтарына жетті. Әлгі ауылдың адамідаріы Сары- 
ның даусына қүлақтарын тосып:

— О сабаз-ай! — десті. Бірқатары сүйретіліп турып жатңан Көш- 
кімбайды көріп:

—  Өзіңе де осы керек, еріккен болыс, билердің айтаңтағанына 
еріп тапқан олжаң ғой, өліп кетсең олар сенің ңұныңды да жоңта- 
майды, сорлы, өлмегөнің аброй болған, шыньінда да еңірегөн ер 
екенсің, оң дарымай, таңң еткен дауысқа жалп ете қалған,— деп, 
ажулап, өткен оңиғаға аса таңдана қоймай, ңайта үзап бара жатқан 
әнге әлі де құлаңтарын тосып, бастарын шайңаумен болды.

Аттандағанмен атңа мініп, жігіт ңууға шыңңан ешкім жоқ. Бі- 
рен-саран Сарының сырын білмейтін желөкпе жастардың қызып қал- 
шылдағанын көріп, ақсақалды бір адам:

— Шырақтарым, әуре болмаңдар, енді ол сендерге қарасын да 
көрсетпейді, жете ңойған күнде де таяқ жейсіңдер, істің артын то- 
салың, таң атсын— деп жиналып ңалған топты таратты.

Ауылды улыған-шулыған қып, іргесінен келіп Сарының қол сал- 
ған үйі Ңарабас Сидаңтың үйі еді. Жолығып шыққаны Сидақтың үл- 
кен қызы Ңосан. Ол Төртқара руының бір белдісіне жасынан айтты-

207



рулы болатын. Көшкімбай болса, ол Сарының ағайындары Мырза- 
ғул, Шыманның қайрап салғанына көтеріліп, «Сарыны не тірі үстап 
берем/ін не өлтіреміні» деп, екі білегін сыбаньт, соңына өзі сияісгы 
әпер бақандарды ертіп, Сарының келетін күнін аңдып жүрген қол- 
шоңпар еді. Басына өлім таяғы ойнаған кезде «ақауызбен» алдынан 
жол ашңан Сарының ешкімге зиян ңылмай кетсе де, өмірбойы үзіл- 
мей пәленің жабылу алщы осы еді. Ал, Сары болса ол қашқын да 
емес, бүзақы да емес, өзінің сүйгені Қосанға- алыс сапарға кетер ал. 
дында жолығып кететін әдеті бойынша келген еді. Қараңғы түнді қақ 
жарып оның салып бара жатқан әні халық аузында әншінің өз аты- 
мен «Сары» атанып кеткен ән еді. Біреулер оны «Қыз Қосан» деп те 
айтады.

Сидақ Қабақ ішінде Қарабасы өзі ешкімге теңдік бермейтін өр 
кеуделі адам. Қосан, Досан деген екі қызы болған. Қосан Еңліктің 
образындай «биік қабақ сүрлау қыз» деуге жақын келеді екен. Өзі 
бойлы да, ойлы да болыпты. Айналаның бәрі, оның ішінде азуы ал- 
ты ңарыс әкесі де біліп қалып, бірақ ерке өскен бірбет Қосанға ба- 
тып ешнәрсе айта алмайды. Ңосан болса Темір бойында болған Қа- 
рылақ апаларының:

Ңызы едім Сиялының Қарылақ-ай-
Қаладан алдым мақпал қарылап-ай.
Кей жаман қылған ісін жасырады,
Мен жүрмін айт пен тойды жарылап-ай,—

деп езінің сүйген жігіті Бәйсеумен ашына болғанын аңыратып, ойын- 
той болса энінө қосып отыратын өжеттік мінезіне ауып, қатын-қа- 
лаштың өсегіне ңүлақ та қоймай, «ит үреді, керуен жүреді» деп 
ыңғайы келген жерде Сарымен кездесіп жүре береді. Әкесі Сидақ- 
тың бүғауынан ңүтылып сүйген Сарысына бара алмайтынын білсе де, 
алған бетінен қайтпайды.

Міне жаңағы өңгіме болған он осы Қосанға арналған. Ән дауысты 
орта мөлшерінде баяу үлкен ойда отырған адамның кейпіндей, үс- 
тамды екпіндө басталады. Сол регистрдегі бір неше дыбыс айнала- 
сында төңіректеп біраз жүреді. Тек өлеңнің екінші жолы басталған- 
да өн жоғары қарай ерлеп, ащылана бастайды. Сол бойы кульми- 
нацияға кетеріліп, одан қайтқанда бірден сылң етіп түсіп кетлей, 
артына қарап, сүйгенін ңимай алысңа кетіп бара жатқан жандай, кі- 
дірістеп, «демалып», алаңдап кейін қайтады. Қайырма белек турған 
жоқ, өннің кеудесімен біте ңайнағандай жалғаса береді. Біраң онда 
сеэ жоң, ез кеңліне езі бойлағандай, тек «а» деген дыбыс арқылы 
орта регистрде бірнеше рет жыландай иретіліп, не бір қыэықты ер- 
нектер жасап, тағы да асықпай артына қарайлай, кейін ңайтып еннің
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бітер жерінде тағы кідіріп, дыбыстан тағы бір-екі түйін түйіп барып, 
баяулай, қонырлай, көкіректі ңарыс айырғандай арман үнімен барып 
бітеді.

Сарыға жабылған жаланың басы сол бір түн еді дейтініміз аңды- 
ған жігіттер, бастағы Көшкімбай болып, өздерінің үстай алмаған 
өшін басқадан алғысы келіп, Қосанды қаралайды, оны бүзылғандар- 
дың ңатарына қосқысы келеді. Оның үстіне Сары көздеп-аң атты, 
өлтірейін деді, тек тигізе алмай қалды деп, Сарыны да оқ ұшына 
байлай даурықты. Алтон, Қызай сияқты екі атаның үлы болып біраз- 
дан жауласып келе жатңан екі ауылға бүл оңиға да азық болды. 
Қызайдан шыққан Мырзақүл он сегіз жасында болыс болып тастаған 
тасы өрге домалап түрған. Оған Шолан болыс бірігіп, Алтоннан шық- 
ңан асңақ жігіт Сарыны сүріндіруге бас ңосады. Ңосанның берулі 
жері Тартңараға кісі салып, Ңосанның қылықтарын айтып, оларды да 
Сарыға өшіктіреді. Біраң Төртқара Сидаңқа бата алмай, бүлармен 
бірікпейді. Тек Сарыға іштей жау болып жүре береді. Мырзақүлдың 
мүндай істерін есіткен Сары оған ерегісіп, тапа талтүсте Мырзаңүл 
аулының бар түйесін ңуып кетеді. Оны көріп түрған жігіттер, қызы- 
нып, соққыларын сүйретіп аттарына міне бергенде Мырзаңүл өзі бас 
болып жігіттерді тоңтатады. «Біреулерің жазым боларсын, Сары тек- 
тен тек ңолынан мал бере қоймайды» дейді. Бүл оңиғадан кейін әң- 
гіме тіпті шиеленіседі.

Осылай Алтон — Ңызайдың басында ңарабүлт үйріліп түрғанда 
тағы бір оциға кездесіп, ол көк күркірегендей әлемнің әлегін кетіре- 
ді. Біріне бірі қаны қатып жүрген екі ауыл сәл нәрседен таласып, 
Бақсы көл деген көлдің басында төбелес болып цалады. Сол төбе- 
лесте Шоланның ағасы Есенаман таяққа жығылып өледі. Міне осы 
Есенаманның өлімін Сарыға жауып Мырзақұл, Шолан приговор жа- 
сайды. Сары өзінің жазықсыздығына сеніп, ауылда жүре береді. Бір 
күні абайсызда бірнеше солдат келіп, Сарыны үстап алады. Оны жо- 
ғарыда аты аталған, Ырғыздың (Жармола дейді қазақтар) түрмесінө 
жабады. Сары түрмеде отырып, өзінің цапастағы жайын өлеңге әнгө 
ңосады.

Емес ңой дәреже, ақыл бәрі бірдей,
Мырзаңүл іс ңылады әлін білмей.
Ағайын бір-бірімен ңастасқан соң 
Қан төгіс болып қалды кәдімгідей.

Басында Бақсыкөлдің Есенаман,
Таяқтан өліп кетті сәліңгірдей:
Ағаның кегін ңуып,

жоқтаймын деп,
Жаланың жаптың Шолан бәрін бірдей—
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деп, Шоланның арызымен жатңандығын баяндайды. Бірақ кайратты 
жігіт, мойи бермей өзін өзі жубатып, бул түрмеде көп бола бермей- 
тініне сенеді.

Ңонысым улыңқумда Жетей-Ебес,
Іркілмей Аққуламен жаумен тегес.
Біз шықңан садақаға бір жумыртқа,
Екі ру арасында болып егес.

Болмаса тап оншама күнәм жоң-ты,
Халқыма қарап турсаң олай демес.
Басым жас әлі-ақ бәрі умыт болар,
Ер жігіт еткен іске қайғы жемес.

Жаладан іс істедің Шолан болыс,
Ісімнің жай-жағдайын шешпей тегіс.
Атам бір, анам басқа сеніменен,
Қашаннан Алтон, Қызай жолың теріс,—

деп, тағы да «Баласы мен Батақтың атым Сары» деп келетін бірне- 
ше куплетті өлеңдерін айтады. Бул арада тағы бір эн дүниеге келв- 
ді. Бул ән алдыңғыға жақын. Бірақ басталуы одан да қоңыр созылып, 
шырңалмай, речитативке жақын, мелодиясы сөз не бағынышты, төк- 
пелеу болып келеді. Бірнеше куплетті айтып болғаннан кейін ғана 
қайырма есебінде өлеңнің тоқтайтын жеріндегі соңғы екі жолында 
көтеріп кетеді. Дауыстың жоғарғы регистрінде көп уақыт алып, иіыр- 
кап, бір көтеріліп, бір басылып турып, ақыры алдыңғы әндей, асық- 
пай, ңарайлай жүре бастаған дыбысңа ңайтып келеді. Бу да аса қам* 
ғылы, ішінде жастықтың алапат күші де бар, шаққан муңның да үмі 
бар, терең мазмунды үлкен эмоциялық асері бар ан. Бул вн де ел 
арасында «Сарының өні» деген атпен тарайды. Муны да халыц ара
сында орындамайтын кісі аэ.

Сары Жармоланың түрмесіндө бір жылдай жатып, бір күні есебін 
тауып қашып шығады. Ңосанына жолығып, бул арада енді тура ал- 
майтынын білгенсін Бесңалаға (Қоңырат, Шымбай, Твртквл, Үрганіш, 
Хорезімді — бесңала дейді) кетпекші болады. Қосан Сарыға европа- 
лың түсініктегі талисман сияқты, ескерткіш дап маңпал ңолғап тігіл 
бөреді. Ңайда жүрсең да мені өсте устап жүр деп. Белгілі жүйрігі 
Тарланмен Сары Басқала қайдасын деп жол тартады.

Беріпті Косан бізга мақпал ңолғап,
Ауыэын таспен зерлеп ңойған торлап,
Кыз Қосан, мен калгеншө үйдан шыңпа,
Тартқара алып катпайд сані зорлап.
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Беріпті Ңосан бізге мақпал қолғап,
Мен кеттім Бесқалаға басым ңорғап.
Тілекті бүрынғыдай тағы беріп,
Төртңара жүтап ңалғай қүдай оңдап,—

деп Кэсанның цайындары жүтап ңалса орындарынан көше алмай- ңа- 
лыңдық қуалайтын жайы ңалмас еді деп ойлайды.

Дедім де Тарлан атңа бастым қамшы,
Жас ағып екі көзден тамшы-тамшы.
Бусанып, еті қызып алғаннан соң 
Тарлан да екіленді желге ңарсы.

Айрылған ңиын екен сүйгенінен,
Ңайтейін оласы жоң дүние балшы.
Жаңғыртып сардаланы, зарын төгіп,
Өткен-ді бүрын талай мендей әнші.

Баласы мен Батақтың Сары серің,
Бел байлап тәуекелге буған белін.
Жасаған жолды оңғарсын,

ңылдым бата,
Тірідей кім қияды туған жерін.

Барамын танымайтын алыс жолға,
Кім білсін жолаушының ата тегін.
«Көз жүмбай дария кешпес» деген сөз бар,
Қош, сау бол көргенімше туған елім.

Батақтың баласы едім түтқындағы,
Кәмекей көрінбейді жүтңындағы.
Би, белые арыз салып жата берші,
Мен де бір қызыл түлкі бытңылдағы—

деп аяғында өзінің бостандыққа шыққанын өлеңдетіп, тағы біраздан 
кейін өзін мундай күйге ушыратып, елден-жүрттан бездірген Мырза- 
ңүлды қарғайды:

Баласы мен Батақтың атым Сары,
Дейтіғұн «Сары.Сары»

жүрттың бәрі.
Мырзақүл жарың алып түсті соңға,—
Оның да мендей болсын балалары,—
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дейді. Ңазақ эдетіндегі қарғыстың күші болады деген үғыммен, әсі- 
ресе оны күн батып бара жатқанда айтса ңабыл болады деген әңгіме 
бойынша баса айтады (Мырзаңұлдың өзі де, баласы Әтеғүл да тур- 
меде өлді. А. Ж.).

Бүл ән халың арасында «Туған ел» деген атпен тарады. Ән Сары- 
ның өз айналасының дәстүрінен көрі Мүхитңа жаңын. Салған жерден 
шырқап, жоғары дауыс мөлшерінда басталады да, сол арада түрып 
алады. Басталуы да, кульминациясы да сол арада. Шыңда біраз кі- 
діріп, ңайта-қайта оралып түрып, кейін ңайтады. Бірақ бүдан бірден 
біте қоймай, тағы бір кезек жоғары өрлел, әлденеше иректер жасап 
барып, баспалдаңтап, төмендеп, аяғын соза келіп бітіреді.

Сары Хорезім жағында екі-үш жылдай жүріп, осы кездегі Кара
калпак елінде өзінің өнері арқасында аса кэдірлі конак болып, ешбір 
кемістік көрмейді. Жүрген жері әннің, өлеңнің жәрмеңкесі, Сары де- 
се бәрі келеді. Бірак Сары елін, Қосанын сағынады, қалай да кейін 
қайтқысы келеді. Бір жағынан Мырзақұл мен Шолан түрғанда оған 
күн жок екенін біледі. Олардан жақсылың болмайтынына көзі же- 
теді. Сөйтіп жүргенінде Алтон, Қызай татуласыпты деген хабар келе- 
ді. Сары бәленің басы ағайынның араздығынан басталғанын ойлап, 
енді гынышталар деп еліне ңайтуға беттейді. Тарланды баптап, бір- 
неше таң асырып, жолға дайындайды. Жабағының шыңымен Қасар- 
ма асып, Ұлықүм, Кішіқүм көрінгенде әншінң аузынан калай шыр- 
қаған үн шыңқанын өзі де сезбей калады. Туған жерд ң ауасы да, 
шөбі де, желі де, суы да, тауы да Сарының бетінен сүйіп, аймалап 
түрғандай болады. Акылды Тарлан да екі к¥лаі<ты к^йшылай, басын 
сүзіп, екілене түседі. Сары өндетеді:

Мен шыктым Хорезім журт, Қоңыраттан,
Болар ма жылкы мықты Тарлан аттан.
Сөскөдө Ши бүлаңтан міне салып,
Бесінде ете шыктым Ңүмсуаттан.

Аяқтьі басар Тарлан екіленіп,
Ңонаға жем сурайды мекіреніп.
Жүрістен кажымайтын жануарым,
Арбаның белағашы секілденіп.

Шідерім күдеріден күміс тиек,
Бір малсың шөп жөмейтін тересүйек.
Кектер ңып, жүріп келіп байлай салсаң,
Турушы ең иегіңді үйге сүнеп.

Тарлан ат бас аяғың урынбай-ак,
Салбырар тебе шашың түлымдай-ад.
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Жем беріп, сауырынды турсам сипап,
Азбарда ойнуашы едің, қүлындай-ақ.

Мінуге сен Тарланды әркім қумарг 
Байлардың әлпештеген улындай-ақ.
Әрі атым, әрі дооым менің Тарлан,
Қайтейін өлең ңылмай сыныңды аяп.

Шөлшағыл, Есеншағыл құмның аты,
Қасқа жол, Қаратамақ шыңның аты.
Тарланмен шыға келсем Бозбелеске,
Көк ирім шалқып жатыр Қумсуаты.

Кэрдім бе сені бүгін ңайран жерім,
Үш жылдан жаңа көрдім елдің шегін.
Кэз салып тура ңалып төңірекке,
Тарланның бір сипадым көзден терін.

Үш жылым үш сағаттай енді міне- 
Көргенде Сары серің туған жерін.
Жат қылып туып-өскен ел мен жерден,
Бітті ме болыс, билер менен кегің! —

деп біресе шырқатып, 6 ’ресе көзден жасын төгіп-төгіп алады. Бул 
эн ел арасында «Дариға», «Әридау», «Дүния» деген аттармен жа- 
йылды. Ән басқа шығармаларына қарағанда көңілді, сағынған жан- 
ның лүпілдеген жүрегінің соғуы бар. Ырғағы аттың желісіне келеді. 
Өлеңнің бірнеше шумағынан кейін ңайырып-ңайырып қойған жерле- 
рінде ән ңуйқылжып, аспандап, шарықтап, сонау көрінген шыңдар- 
дан, шағылдардан асып кеткендей болады. Әнде туған жерге деген 
сүйіспеншілік, нәзік лирикамен ңатар сүйген н біраз жыл көрмеген 
адамның сағьинуы бар. Бірақ оның бәрінде де қайғының, жүдеудің 
үні жоқ. Болашақ Сары жайлы музыкалық шығарма жазатын компо- 
зиторға дайын турған лейтмотив.

Сары еліне келіп, аунап-ңунап дегендей, біраз демалып, бурынғы- 
сынша әнін салып, өлеңін айтып жүре береді. Сырттай Алтон— Ңы- 
зайдың арасы шынында да тату сияңты болып көрінеді. Бірақ жасы 
отызға толмай жатып жамандықты көп көріп қалған Сарыға кейбі- 
реулердің пыш-пыштары унамайды. Сондыңтан ол бул бейбіт көрі- 
ністін баянды емес екенін сезеді де, қалай да Ңосанға жолығып, 
жайды білгісі келеді. Елеусіз деген адамды жіберіп, Қосанмен кез- 
десетін жерді белгілейді. Бірақ ол адам ақшаға сатылып, Сарының 
жолығатын жерін баяғы шоланның кісілеріне білдіреді. Сары одан
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хабары болмай, Қосанмен жолығып турғанда бес адам тұс-түсынан 
ңамап, Сарыға тап береді. Бірақ Сарының пысы басып, олар жақын- 
дап нелгенде Сарының суырған қылышынан сескеніп, бесеуі бес жақ- 
қа қаоіады. Сары өзінің бір өлеңінде бул жайды былай суреггейді:

Түрғанда бір тар жерде жолығысып,
Бес жаяу жетіп келді ентігісіп.
Суырдым Көкбуйраны ңынабынан,
Бәлемнің алайын деп басын кесіп.

Бес жаяу ізіменен ңайта қашты,
«Келесін тағы бір» деп кіжінісіп.
Ңосаннан мені айыру қиын болар,
Ңанша жау шықса-дағы желігісіп----

дейді. Қосанмен көздескенсін Сары аяғын сақ басатын болады. 
Алтон— Қызай татуласыпты дегені жай сырттай ғана әңгіме екенін 
сезеді. Ашуға мініп, не де болса Мырзақұлдың аулын бір шапсам 
ба екен деген ойға да кетеді. Бірақ ңазақтың ырымына әлі де сеніп 
ңалған басы сол жағынан келіп өзін өзі тоңтатады.

Шу десе жылқы озбайды Сарылақтан,
Ырғытып ңоян соқтым шаңылтақтан.
Салар ем ат көтіне болысыңды,
Қорқамын Қызай шыққан шаңырақтан,—

деп, үлкен үй Ңызайда қальіп, шаңыраң Мырэакұлда болуынан тоқ- 
тайды. Сары олай ойлағанмен Мырзаңүл мен Шолан басқаша ойлай- 
ды. Сарыны енді алдап ңолға түсірмек болады. Ана бес жаяуды 
Тертқараның жіберген кісілері еді, біз елі саған туысқандық сезім- 
нен аулақ кеткеніміз жоқ деп, Сарымен кездес п, іші-бауырына кіре> 
ді. Онымен ңоймай, Шолан: «Патшаның өйелі үл тауыпты. Сонымеч 
байланысты патша мінөпас (манифест) жриялап, көп адамның күне- 
сін кешіріп жатқан көрінеді. Сен Орынборға езің барып, генерал- 
губернатордан кешірім сүрасвң, ол жарым-патшаның (генерал-гу- 
бернаторды правосының кеңдігіне ңарай ңазақтар солай атеған. 
А. Ж.) езі-аң сені көшіріп, емін-еркін жүруіңе мүмкіндік береді» деп 
алдайды. Ежелден кеңілі аң, адал жанды Сары олардың айтқанда- 
рына наньіп, Орынборға барады. Барған бойда Сарыны үстап, түр- 
меге ңамайды. Баяғы кісі елтірді, біреудің заңды қалыңдығым азғыр- 
ды дөген материалдар алдынан шығады.
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Дариға торға түстім сенгенімнен- 
Патшаға арыз айта келгенімнен.
Ңор болды қайран басым, енді айла жоқ,
Сөзіне залымдардың, ергенімнен,—

деп зарлап жата береді. Ңазақтьщ «Түбі бірге түтпейді» деген сөзіне 
еріп, ААырэақул да, Шолан да бөтен кісі емес ңой деп, ңапыда ңал- 
ғанын енді біледі. Генерал-губернатордың ел әкімдерімен аузы бір 
екендігін енді түсіне бастайды. Қалай да будан ңутылып, елге барып, 
өзін мундай кіріптар еткен адамдардан өшін алу жоспарын ңурады. 
Көп узамай ол ойының орындалатын күні де келеді. Тутқындарды 
далаға жумысқа алып шығып, кейін қайтқанда Жайыңтан өтетін 
паром тоңтап ңалып кешігіп, түңнің ңараңғысына қалады. Қанша 
солдат қамалағанмен, Сары есебін тауып сытылып кетеді. Конвой- 
лар саны шағын болған себепті көп адамды тастап, бір Сарының со- 
ңына түсіп узаң қуа алмайды. Бәрінен айрылып қалады екенбіз деп 
ңорңады. Сары ел ішіне кіргенсін, оны ешкім устап бермейді, ңай- 
та жасырып, тамақ беріп, киіндіріп, көлікпен айтқан жерне жет- 
кізіп отырады. Түрме басшылары Сарының ісінің аса ңауіпты емес 
екендігін есептеп, және жаяу қайда барады дейсің, қолға түседі ғой 
деп тек Орынборға жақын жерлерге ғана хабар береді. Ол кезде 
Сары Шалқардан барып бір-ақ шығады. Аман-есен аулына келіп, 
таңымы Тарланына тигенсін Сары қайта қалыбына келеді. Бірақ ол 
ауылда көрініп жүре алмай, сырттай береді. Ырғыз өзенінің бойын- 
дағы Самырат деген кісіге барып муңын шағады. Сонда біраз күн 
аялдайды. Самырат Сарыға енді тентектікті қойып, істің аңысын аң- 
дап, ауылға көріне бермеуін сурайды. Дау деген көнереді, оны ңуу- 
шылар да шаршайды, ешнәрсе орнында турмайды дейді. Самырат- 
тың ақылы қонып, оның ағалық ңамқорлығына риза болып, асықпай 
әнін салыл, домбырасын тартып, Орынбор барғанындағы неше түрлі 
халдерін баяндап отырғанда, ауылға бір топ солдаттың жақындап 
қалғанын далада жүрген әйелдер хабарлайды. Сары жалма-жан 
белдеудегі Тарлаңына мініп, «шу» деп үлгередГ. Солдаттар ңоңаң- 
дап куа түседі. Бірақ олардың астындағы нашар аттары көтеріліп 
шапқанша Тарлан қарасын көрсетпей кетеді. Алыстап кеткен Сары* 
ны мылтықпен патырлатып атңанмен оң жететін жерден шалғайда 
болады. Жерді жацсы білетін жігіт жыра-жыңпылмен, еңкейіп ша- 
уып оқтан қутылып кетеді. Сары өзінің бір өлеңінде:

Бөбейлік қамшы бастым Тарлан атқа,
Басыма хауіп-қатер туған шаңта.
Алыстан ат терлетіп іздеп келіп,
Жолықтым тауып алып Самыратңа.
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Дүние өттең сенің жалғаның-ай,
Балтаның батыр едік жалманындай.
Атаға арқасүйер жолығысып,
Жеттім ғой енді міне арманыма-ай.

Самырат айтты маған ақылын-ай,
Кыз берген ңудандалы жаңыным-ай,
Сәскеде ауылды әскер басңан шақта,
Жылысып үйден шықтым ақырын-ай.

Белдеуде қаңтарулы Тарлан аттың,
Үстіне шыға келдім атылып-ай.
Талтүсте жауған қардай оқ астынан 
Ңутылып кете барды батырың-ай,—

дел, бүл жайды толық баяндайды. Қайткенде де елінде тыныштық- 
пен жүре алмайтынын біліп, тағы біраз қарсы жақңа үмыттырайын 
деп Табын асады. Ол жақта бір жылдай жүріп қалады. Елін сағы- 
нып, домбыра алып, шырқайды.

Басы еді Улыңумның Қарашолаң,
Аяғы көрінеді Ңаратамақ.
Сабаттан мың жылқы ішкен айдын көлдей,
Ортада отырушы еді Тілеу-Қабақ.

Қасңажол, Қаратамақ, Қозыбылақ,
Алдымда Қожасайы жатыр сулап.
Басында Есеншағыл шауып шыңсаі^
Көрінер елес-елес Ңоянқұлақ.

Жері еді Жанңылыштың Қыздар шьіңқан,
Әулие Ңошңарата Түздан шыңңан.
Батақтың еркө өскен Сарысы едім,
Болдым ғой осы күнде «Елден шыңқан».

Мен езім елден шығып Табын астым,
Табында бір жыл жүріп ажырастым.
Сүрбедеу қосарлыңңа ол жарамай,
Ңүбылға Қаңбақтыда саудаластым,—

деп туған-өекен жерлерін есіне түсіреді, оның бері де кезіне оттай 
басылады. Бул елеңдермен айтылған ен халық арасында «Тілву-Қа- 
баң» болып аталып кетеді. Біраң ол біэ білетін, «Дудар-ай» опера-'
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сына енген «Тілеу-Қабак» емес, аты бір болғанымен музыкасы мүл- 
де басқа. Ән ңоңырлап басталып, бір мезгіл желдірмелердің кейпі- 
не түсіп, өлеңнің соңғы жолдарында үнемі кід;ріп созылып, ңайтала- 
нып, қубылып барып бітеді. Ол өренің әндерінің формаларына тән, 
қайырма кеуденің жалғасы болып кетеді, айырмасы мелодиялың, 
екпіндік, кейде өлшеулік жақтарында болады. Бул әнде елін сағы- 
нумен қатар, қайнаған ыза бар. Ол дауыстың мезгіл-мезгіл шырңап 
жоғары шығып, серпіп отыруы арқылы берілген. Бул әнді жаңсы 
орындау үшін шалқыған кең дауыс, және түрлі кезеңдеріне көш- 
кенде оны түсінетін ңабілет керек.

Сары Табыннан (осы күнгі Байғанин ауданының жері) қайтып, 
елінде біраз уақыт болады. Бурынғыдай Қосанға жолыға алмайды. 
Өйткені ол узатылып кеткен. Біраң Сарының елге келгенін есітіп, 
төркіндеген болып, Көкжидеге ңайтып келеді. Әкесінің үйінде бола
ды. Әуелден мінезі тік, басңаға бағына бермейтін Ңосан барған 
жерінде де бүкіл ауылды өз аузына қаратады. Күйеуі жай жуас адам 
болып, малының есебіне босаға аттап қалыңдық келгенге мез, «өт- 
кенге салеуат» деп, Ңосанға бір ауыз сөз айтпайды. Міне, осының 
бәрін пайдаланып Ңосан әкесінің үйіне келгенсін асьщпай, ағайын- 
туманы аралап күнді кешіктіргісі келеді. Бір күні «Сары тағы уста- 
лыпты» деген суық хабар Қосанның ңулағына шалынады. Жаман 
сыбыстың жалған болуы сирек емес пе, шынында да Сары 
усталып Жармоланың түрмесіне ңамалады. Қашып кетеді деп енді 
оның қолына буғау, аяғына кісен салады. Күндердің күнінде Сары- 
ны Орынборға айдайды деген хабар бүкіл елге тарайды. Оның arfa- 
натын күнін біліп Айт-Бужыр (бірнеше болыс ел) болып шамасы үш 
мыңдай адам жиналып Сарымен ңоштасуға Жармолаға келеді. Ңо- 
сан да барғысы келіп, әкесіне айтады. Ол шырай бермегенсін өзінің 
бурынғы өжеттігіне басып, жылқышыға белгілі жүйрік Салкүреңін 
устатып алады да, Жармола қайдасын деп тартып береді. Қамалаған 
адамнан өте алмай, әрең дегенде көкарбаға тіркеулі турған Сарыға 
жақындайды. О да Ңосанды көріп қалып:

Ырғыздән бір өткенде үш-төрт өттік, 
Міндік тек Тарлан атқа бөжеңдеттік. 
Сарғайтқан сағынғаннан сорлы Ңосан, 
Тусыңнан айтып өлең талай өттік.

Қанды көз, ңасңа Қосан, бол риза, 
Аңыры міне мундай күйге жеттік. 
Көрем бе, көрмеймін бе ңайран елім, 
Ңош болың, алыс сапар Сібір кеттік,—
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деп бар даусымен шырңайды. Өлеңнің аяғын да айтқызбай. Сарыны 
жүргізіп кетеді. Аттылы-жаяу, мыңдаған адам біраз жер шүбырып 
еріп, тек солдаттардың мылтық атуы арқылы ғана сескеніп, ңала 
береді. Сарының қарасы көрінбей кеткенше бүкіл ел болып қарап 
түрады. Сүйгенінен тірі айрылған ер қыз Қосан екі көзінен ңанды 
жасын ағызып, Сарының зарлы әнінің бірін ыңылдап айтып, ешкім- 
ге ңарамай, сөйлеспей, әкесінің үйіне келіп, жер бауырлап жатып 
алады. Жаны, жүрегі Сарыда кетіп, Төртқараға тек сүлдесі қайтады. 
Сарысын одан қайтып көрмейді. Сарының кетіп бара жатқан жолын- 
да ел аузында өлеңі мен әні қала береді. Сол саларында бірінші 
күні жетіп қонған аулында Сарының мынандай өлеңін ауыл адам- 
дары көздеріне жас алып айтып берген:

Ауылдан шығып қондың Бейтібайға,
Жас жігіт жаңа болған ауылнайға.
Антүрған бейілі тар, сараң екен,
Шекерсіз қамап салды қара шайға.

Түлігін түк көтере шабар едім,
Астымда Тарлан болса осындайда,
Бәрі де көргеи түстей өтті-кетті,
Сарыға батыр деген енді ат қайда! —

шаршап, талып, жаяулықты көрмеген басы, теңселіп аяғын әрең 
басып келе жатқанын суреттеп:

Жігіттің амалы не аллаң салса,
Жігіттің арманы не үйінде алса.
Талтаңдап Орынборға біз барамыз,
Жүк тартқан Хиуадан қызыл нарша,—

дейді. Ол кездө жігіттер сендікке ңара етіктің таңасын аса бмік 
ңылып салдырады екен. Өйткені, қазақ едетінде жаяу жүрменді де, 
аяқтьі ауыртатын жағдай болмайды. Сары сондай етікпен жүргенсін 
аяғын ауыртып:

Басына шауып шықтым Кекнүраның,
Тілегін бергей алла бозбаланьің.
Тіктірген бір тай беріп қара етіктің,
Өкшесі бастырмайды адыраның,—

дейді. Кісенімен аяқтарының ауырғанына қарамай, үрып-соғып ай* 
даған солдаттарды айтып:



Көрмедім ңатты адамды ңу солдаттай,
Түсірді басқа қатты мұсалдатты-ай.
Кеші жоқ, ертесі жоқ, тыным бермей,
Қуады сылдырлатып кісенді аттай,—

дейді. Сарының туысңандары, әбден әкімдерден мазалары кеікөн- 
нен бе, артынан іздеп бармайды, істі қуынбайды.

Тілеулі, Жолбарыспен менің ағам,
Малға бай, тәуекелге өте сараң.
Әйтсе де пайдаға асар осы екеуі,
He білсін бір туғанмен Жәңкен жаман.

Ажары жарқырайды туған айдың,
Ақырын бергей алла осындайдың.
Аға деп әншейінде жүруші едім,
Бір келмей ңалғаныма Наурызбайдың.

Маман мен келді Бақсы амандаса,
Ңайырлып соғар ма еді жаман болса.
Қүдайым денсаулыққа жаза ңойса,
Көрермін әлі-аң тағы аман болса.

Күз болса ел қонады терең сайға,
Батыр ем, тутқын болдым осындайда.
Көп жылдар дәмдес болған інісі едім,
Бар еді не жазығым Артыңбайға,—

деп, тумапэрын, ағайындарын, әншейінде «Сары, Сары» деп жүретін 
жақындарын санап, олардың «жаман дос— көлеңке» деп Абай айт- 
ңандай, басын бүлт шалған күні ңараларының өшіп ңалғанын айтып 
ңынжылады.

Орынборда көп үстамай, үкім шығарып, Сарыны үры-қары деген 
статьямен Сібірге айдайды. Ол Аңтөбе мен Орынбор арасындағы 
қалың Жуғалбайлы арңылы жаяу өтеді. Қонған, түстенген жерлеріндө 
өзінің қайғылы халын өлеңмен үнемі айтып отырады. Ауыл сайын 
десе боларлық, Сарының өлеңдерімен әндері қалып отырады. Жа- 
ғалбайлының Бескүрегінің б:р үйінде қонып шыққанында Сарының 
мына бір екі шумақ өлеңімен тағы бір әні қалыпты.

Күз болса қүс қайтады жайлауына, 
Душпанның біздер түстік байлауына.
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Артымнан іздейтүғын кісі жоқ боп,
Сібірдің кеттім қапы айдауына.

Ішінде көп түтқынның Сары жүрер,
Талай жыл жаяулыңпен дәурен сүрер.
Біз шықтың алды туман алые жолға,
Қайдан дәм буйырарын қүдай білер.

Бул өлеңнің әні «Сарының Сібір айдалып бара жатқандағы әні> 
болып айтылады. Басталғанда жан ашуынан шыққан үндей қатты 
шырңалып, кем-кемнен төмендеп, баяулап, аяғында кішкене көтері- 
ле түсіп, тағы басылып ңалады. Бул әнді естігенде кемпір-шалдар- 
дын иектері кемсеңдеп, ылғи жылал отырады.

Сары күндіз-түні айдаудан қалжырап, ауруға шалдығады. Жү- 
руге жарамайды, жиі демала береді. Оны «тағы ңашайын деп 
айла салып жүр» деп, сенбей мылтықтың дүмімен үрып зорлап жүр- 
гізеді. Бір күндерде әбден халы бітіп, орнынан түра алмайды. Ауру- 
мен қабат мына көрген соңқы нашарлатады. Солдаттар «қашайын 
дегенде атып тастадың» деп акт жасап, шынында да ешбір заңсыз 
Сарыны атып өлтіреді. Ңайран әнші, аңын, ер жігіт, өмірбойы азап- 
тан басқа ешнәрсе көрмей, аңсаған арманына жете алмай, сүйген 
Ңосағымен қосыла алмай, би, болыстан кегін де ала алмай, арманда 
кетеді.

Осылай, жасы отызға жаңа кіре бергенде 1894— 95 жылдар ша- 
масында, Жаманқаланың (Орскіны қазақтар солай атаған) солтүстік 
жағьнда ы Шиелісай деген жерде Сары қаза тауып, сол жерге оның 
денесін қазаңтар аң жуып, арулап қояды. Көп жылдарға дейін оның 
бейіті, басына қойған қүлпытасы, айшығы турады. Біраң заманнан 
заман өтө оның ешбір ізі ңалмайды.

Сарының әндерін саңтап, орындап берген Мөңке Төлеген деген 
кісі болды. Ол өзі де сері, өңгімеші, өнші еді. Өлеңдерінің квбін 
Самыратов Жақия бөрді. Олардың барін де осы жолдардың авторы 
көріп, ауыэдарынан жазып алды. Ал, Сарының внін біздің туған ше- 
шеміз (1962 жылы 93 жасында қайтыс болды) Бибішнар, Үльі ңүмда, 
13— 14 жасар кезінде естіген. «Ертеңгі уаңыт. Қыз-келіншек жина- 
лып, жаңа көшіп келген Шолқияқ деген жерде үй тігіп жатқанымыэ- 
да ауылдың үлкендері: «Шуламаңдар түге, жабыңдар ауыздарың- 
дыі — деп айқайлағанына вңгімені тоқтата салғанымыэда, алыстан 
сыңғыратып салған өн естілді.— Мынау кетіп бара жатқан Батақтың 
Сарысы. Ой, шіркіннің дауысы-ай!» — деп, ауыл адамдары барлы* 
жүмыстарын ңойып, біраз уаңыт аңырып, ан тыңдадьі» двйтін.

Сарының өндөрі біэдің эаманда үлкен орын тапты. Оның бір 
•ні «Аманкалді» кинофильміна анді. 1940 жылы Әбділдв Тажібаав-
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тың либреттосы бойынша осы жолдардың авторы «Сары» атты бір 
ақтылы музыкалы пьеса жазды. Ол филармонияның сахнасында, кон- 
церттің екінші бөлімі есебінде 100 ден аса рет көрсетілді. Осы 
кезде Бәкір Тәжібаевтың либреттосы бойынша' 3 актылы музыкалық 
пьеса жазылып жатыр. Бүл пьесаның аты да «Сары».

Сарының өмір жолы әлі де толық зерттелген жоң. Орынбордың 
архивында бул жөнінде көптеген деректер бары даусыз. Кезінде 
оның бәрі де ашылады. Біз ол күнді күтпей, ңолдағы барды халық- 
ңа жариялағымыз келді. Тағы бір айта кететін жай — 1942 жылы 
шықңан кітаптағы «Сары» деген бөлімнің негізі солай қалды да, бір- 
цатар адамдармен кездесу арқылы аздаған жаңа деректер қосылды.
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MARPA

4М м6ыдан Семейге карай, Ертісті 
жоғары ерлеп келе жатңан 
«Ленинград» атты пассажирлер 
таситын пароход Павлодардың 

пристаньінан шықпай жатып, төмендегі үшінші класс каютасының 
терезесіне әсем, қоңыр, жумсақ тембрлы контральто (әйелдің ең 
жуан дауысы. А. Ж.) дауыс естілді. Оның сүйемелі де мен күтпе- 
ген — гармонмен қосылып қазақ әндерін орындады. Бір минут өт- 
пей-аң мен де төменге түстім. Айнала ңамап түрған халықтың орта- 
сында, жасы отыздан аса түскен, арықша келген, көрікті, жағы сәл 
сопгқтау, екі үрты аз ғана ішіне кірген, беттерінің үші қызыл, қара 
торы эйел отырды. Қулағында шығыс өдетіндегідей узын сырға, 
омырэуында бірнеше қатар моншақтан тізген алқа. Үстіндегі жібек 
көйлегі, иығына бос салған шәлі аса жарасып тур. Осының бәрінде 
де бажырайған, «айқайлап», ерсі көрініп турған ешнәрсе жоқ, қайта 
еншінің тглғамының жаңсы екендігі байкалады. Будан келіп мен 
сның профессионал әнші екендігін сездім.

Мен оның әнін тыңдадым. Ән орындауда оның бірінші планда 
қоятыны: біркатар өктемдік, буйыру, кең ңулаш, от мінез. Қазаңтың 
мен көріп жүрген буйығыңңы ңыздарынан мен мундайды кездестір- 
меп едім. Оның сопақшалау болып келген беті де жалпы ңазақ қыз- 
дарына усамайтынын көрсетіп турды.

Енді бул жумбақты шешу ғана қалды. Мен оның әні біткен кезін 
күтіп турып, атының кім екенін сурадым. Ол салмаңпен:— Мағира,—  
деді. Осы бір аттың өзі маған біраз нәрсені түсіндіргендей болды. 
Мен оны сырттан білетінімді, өзімнің кім екенімді айтңанымда, ол 
да мен туралы есіткенін және мені көргеніне аса ңуанышты екенін 
білдіріп жауап берді (өзі тым тәуір ғана орысша сөйлейді екен)».
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1926 мылдың жазында Майрамен бірінші рет кездесуін А. В. За- 
таевич осылай жазады. А. В. Затаевичтің осы бір азғантай әңгімесін- 
де көп мән бар сияқты. Мунда Майраның сырт пішіні, бетәлпі, кні- 
нуімен ңатар ән орындаудағы кейбір түйіндері жайлы да терең баға 
беріліп кеткен. Ңазактың небір саңлақ әншілерін тыңдап, тәжірибесін 
әбден молайтқан зерТтеуші аз сөзбен Майраның адамшылың та, 
творчестволың та суретін айта қаларлың дәрежеде бере білген.

Айта кететін нәрсе —  Майра бул жылдарда өмірде көрген көпте- 
ген зорлың-зомбылықтың нәтижесінде ауруға шалдығып, шаршаңқы- 
раған да, екінші жағынан совет дәуірінің арқасында творчестволық 
ңулашын кең сермеуге шын мәнісінде мүмкіншілік алып, жүрегі ор- 
ныңқан да кезі болатын. Майраның А. В. Затаевич сезген екі бетінің 
үшіндегі сәл күреңдік те жай көрініс емес, үлкен трагедияның леп 
беруі, ушңыны болатын.

Майоа 1896 жылы июнь айында Кереку қаласында туды. Әке- 
сі — Уәли сол Керекудің турғыны, шала-ңазақ, шешесі Ңатира қазақ 
болған. Уәли жасынан кемтарлықты көп көрген, қапа халқының ои- 
дайларына ортақ усақ кәсіпшілік етеді. Уәли ноғай-бөрік істеп сата- 
ды. Сондықтан оны кейбіреулер «бөрікші Уәли» деп те атап кеткен. 
Қатира болса жай үй иесі әйел болады, ңолы тигенде Уәлиге қол 
үшін беріп қояды.

Булардың басңа балалары жасында өле беріп, қолдарында жал- 
ғыз Майра қалады. Әрі қызы, әрі улындай Майраны әке-шешесі ер- 
келетіп, қолдарынан келгенше ешнәрседен кемшілік көрсетпей есі- 
реді. Әкесінің қолөнерінің арқасында біреуден ілгері, біреуден кейін 
өмір сүріп Майра еркін өседі.

Ол кездегі қала әдеті бойынша ата-анасы Майраны ноғай мол- 
дата беріп, сауатын аштырады. Жазу-сызуы болмаса, молданың о 
дүние жайлы айтқан ертегілері жасынан ала-беле ескерімді болған 
Майраның санасынан орын таппайды. Жалғызын жақсы көргеннен 
бе, жоқ «ораза, намаз тоңтьіқта» болғаннан ба — Майраның әке-ше- 
шесі жасөспірім өжет қыздың ондай қадамына қарсы шықпанды. 
Ңайта Майраньің керші орыс балаларымен ойнап, аздап та болса 
орысша сөйлей бастағаны оларды қуандырады. Жоғарыда баяндал- 
ған А. Затаевичтің: «Майра орысшаны тым тәуір сейлейді екен» 
дегенінің негіэі осы бір жағдайда жатңан болатын. Бала шақтан бас- 
тап, кейін байыта түскен орыс тілі Майраның бері келе репертуар- 
лык байлығына есер етеді, онда-мунда жүргенінде де «сокыр» емес, 
кезі ашың, ңаэаңпен де, татармен де, орыспен де сейлесе кететін 
болады. Берік пен аз ғана тиын-тебен айналасынан орысша сездігі 
аспайтын Уелидің қызының тіл біле бастауына қуануы да жен еді. 
Өйткені, еэі оқымағанмен, ол бір кеэде де: «Ендігі байлық орыс 
тілінде» дейтін, ілгеріге кез жібере білген адамдар жоқ емес-ті. Бул
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аға халықтың өз бауырына тигізе бастаған жақсы өсерінің дәні бо- 
латын.

Майра жас кезінен әнді, өлеңді жаңсы көреді. Ңала турғыны бол- 
ғаннан ба, жоқ өзінің жастай бүйрегі бурғаннан ба, Майра гармонға 
ңумар болады. Ол кездерде қазақ арасына, әсіресе ңала халқында 
татардың «тальянка» аталатын шағын, қоңыраулы гармондары жайы- 
ла бастаған. Көлеміне қарай оның тілдерінің саны болатын. Міне, 
Майраның әкесі оған осы айтылғандай гармонның кішкене түрін са- 
тып алып береді. Майра өз бетімен шатбақтап тартып, аңыры жеңіп, 
келе-келе жақсы гармоншы болады. Эрине, ол кездерде нота са- 
уаты музыкалың минимумға кірмейді. Сондықтан жаттай тартудың 
өзі үлкен рухани қадам болып есептелетін. Оның үстіне Майраның 
ңыз екенін еске алсаң, ол жағдай түсініктірек те болады. Кейбіреу- 
лердің ңазақтың әйелдері езілудің себебімен өнер ңуудан аулақ 
болды деуі жалпылай жағдайды баяндауда дурыс болғанымен, кей 
уақыттарда халық арасында болған ерекше көріністерді түгел сурет- 
темейді. Айжан қыз, Алтынай, Дина, Қарылаң, Қосан, Сары-айғыр 
сияқты қазақтың өжет қыздары ңараңғылықтың тас қамалын бузып, 
өнерді игерді. Ондайлар кейін келіншек болып түскенде де бір 
ауылды билеп, бастарынан сез асырмады. «Қайнаға болсаңыз да 
сырттағы келі мен келсапты үйге ала кіріңізші» деді деген жумсағыш 
келін туралы аңызды халық бекерден бекер шығармаған. Міне Май
ра да сол ңараңғылық буғауын үзуге жасынан-ақ талпынады. Қыз 
балаға «Қырың фарыздың» бес тармағын ғана білдіріп, сол бір діни 
минимуммен оның барлың ағарту жағын бітіретін әдеттен Майра 
асып кетеді. Ол тек сырнай тартып ңоймай, өзінің сулу дауысын ңо- 
сады. Тақымы жастайынан тайдың бүйірінен ңалып алмай, ңаланың 
көшесін тік басып, көшкенде кебеже ішінде белі бүкшимей еркін 
жүріп ескен сулу дене, әсем аяқ, күлдәрі көйлек пен борлат дам- 
балдан жоғары шүберек жоқ дейтін талғамнан аулақ ңаланың сәнді 
киім киюінен үлгі алған Майра жасынан әні мен сәні бір гармония- 
льщ уласуда болады. Оның үстіне аралас қанның нәтижесі де Май- 
раны, А. Затаевич айтқандай, ңазақтың басңа қыздарынан ала-бөлө 
керсетеді. Міне, талшыбықтай иілген сулу Майра сызылған гармон 
дауысына өзінің әсем де, әсерлі де үнін қосқанында Уәлидің үйіне 
тек бөрік іздеушілер емес, рухагіи жаңа азық іэдеушілердің де ауыз- 
дарының суы шубырып келіп туратын болады.

Жасы он үш-он төртке келгенде Майра Керекуге түгел белгілі 
әнші-гармоншы атанады. Ойын-той, шілдеңана, ңынаменде болса 
Майрасыз өтпейді. Өзі сулу, өзі өнерлі қыздың айналасында «Бука 
буға» деген сияқты керсеқызар жастар, тулыпқа мөңірегендер аз 
болмайды. Бірақ Майра, кейбіреулердің айтңанындай «ақылсыз, дач
кой» емес, ешкімге мойын бурмайды. Оның үстіне әке-шешесі дө нө
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бір ңалың көп беретінін айтып айттырғысы келген мырзаларға жүре 
жауап беріп жібереді.

Майраның бой жетіп келген кезінде әкесі Баянның жәрмеңкесіне 
барады. Өзі бөрік тігіп, Қатира да қолынан келген киімдер тігіп, бір- 
аз пайда тауып ңайту талабында болады. Жәрмеңке кезінде сауда- 
дан басңа да ңызыңтаулар болып туратыны сияқты, Ғарипан Тома- 
шев деген татардың бай саудагері үйінде ойын уйымдастырады. Оған 
Керекудің, Баянның байлары, саудагерлері, оңығансымақтары жина- 
лады. Ғарипан ңайдан да болса Майраның осында екенін біліп, оны 
да осы кешке шақырып алып келеді. Майра бірінші рет Керекуден 
сыртңары жерде гармон тартып, ән салады. Бүл кездерде әнге бір- 
аз машыңтанып қалған Майра шебер ойыны, сазды дауысы арқылы 
тыңдаушыны үйытады. Ғарипанның кішкене үйіне сыймай, Майраның 
үні сонау Баянның шыңын, Сабынды көлдің толқынын куып кеткен- 
дей болады. Сол күнгі түскен пайда, байлық, туысты айтңан мақтану- 
лардың бәрі де ңалып, ол үйдің ауасында тек ән ғана шарықтайды. 
Консуэлоның әнін тыңдағанда шіркеуде түрғандарын, сонымен қабат 
қудайын да қоса умытқан сопылар сияқты, Майраның әні емірдің 
ңызығы малға, баққа ғана келіп тіреле бермейтінін сездіреді. Жиын- 
ның барлың назары енді Майра болады. Бірақ, бул мәжіліс бір жа- 
ғынан — Майраның атын бүрынғыдан да кеңірек жаюдың басы бол
са, екіншіден Майраның басына төнген қара бүлттың да басы бо
лады.

Осы кеште белгілі феодал Шорманның туңымы жас богыс Зэр- 
жан болады. Ту дегенде түкірігі жерге түспей жүрген албырт жас, 
әрі кедей, әрі қоргансыз бөрікшінің сүгу ңызы Майраны тоқал- 
дыңңа алу ойына бекиді. Оның айналасындағы атарман-шабарманда- 
ры да болысты қот-ңоттап, мақүлдасьт, шуласады, бурынғыдан ша
ман желігін көтереді. Зәржанның бул ойын жеткізген адамдарына 
Майра жауап бермейді. Майраның әке-шешесі де: яБаланың өзі 6і- 
ледіге» салады. Өйткені Шорман түқымының үсақ кәсіпші шала қа- 
заңты тең жегжат тутпайтынын біледі. Оның үстіне жас та болса Зер- 
жанның халыңты ңанңақсатып үлгергенінен де бүлар хабардар бола- 
ды. Майра болса, өзі жас, езі сулу, езі енер иесі, қатьін үстіне, 
өрине, барғысьі келмейді.

Енді байлыңпен де, атақпен де ала-алмайтынын білгенсін Зәржан 
Баян ңаласындағы досы Оске Артамонов деген атаманмен ақылда- 
сып, Майраны күшпен тартып алмақ болады. Ken узамай Баян қала> 
сының жатағы Керімжанның үйінде, өдетше күндізгі көсіптен кейін 
үйңы алдында өңгімелесіп отырған Уели, Қатира Майраның бейбіт 
емірі күл-талқан болады. Стражнигі бар, шабармандары бар, бір 
юп адам көліп, Майраны тартып алып кетеді. Уели мен Ңатира жал- 
гызынан айрылып, жылап-сықтап ңала береді. Кеэсіз қара күшке
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ңарсы тұрарлық дәрмен жоқ кез, қайран сүлу бір түнде солай ға- 
йып болып кете барады. Зәржан бір жетідей Майраны қалада жа- 
сырып ұстап, одан еліне алыг. кетеді.

Ойда жоқта мүндай бақытсыздыққа үшыраған әке-шеше, жыяай- 
зарлай, Керекуге қайтқан жәрмеңкешіге еріп, өздерінің қара коны- 
сына қайтады. Крестьянский начальникке тілмәш болып жүрген, аз- 
кем оқығаны бар, сыпайы ғана жігіт Тоңжігітов Таңыш Майраға сөз 
салып, қыздың онда көңлінің жоқ емес екенін біліп, бірақ ауылдағы 
некелі әйелін қалай етуді біле алмай, неше алуан план жасап жүрге- 
нінде «Көп ойланған ңүл ңаша алмайды» болып, бү да Майрадан 
айрылып ңала берді. Көңілі бар адаммен дәм-түзы қосылмай, азған 
заманның аңызақ заң желіне ығып, Майра да Ақкелін өзенінен бір- 
аң барып шықты.

Үнемі пәлендей жасаумен, ырғап-жырғап келетін келіннен Май- 
раның келісі басқа болады. Басы Садуақас болып келгеннен Майра
ны жек көреді. Бір жағынан жанды-жасақты, атаңты, малды жердің 
қызы болмағаны болса, ендігі бір қара ойлары — Майра Зәржанды 
сиқырмен айналдырды деген болады. Бүл бір соңғы жағдай күннен 
күнге өсіп, жамалып, неше сақңа жүгіртіліп, бүкіл ауыл-аймақтың 
аузында болады. Оның үстіне Зәржанның бәйбішесі де кірпідей 
жиырылып, Майраны жутып-аң қойғысы келеді. Тек зәрлі Зәржан- 
нан қорыққаннан ғана іштей қайнап жүре береді. Ауыл адамдарына 
тағы бір ерсі көрінген Майраның сырт түрі болады. Ауылдың олпы- 
солпы, екі көзімен ауыз-мүрнынан басқаның бэр'н жауып көрсетпей- 
тін киімге үйренген сорлы көздері — ңала үрдісімен киінген Майра- 
ның киімдері, оның еркін ұстаған бойы, жас әйелді еркекке тура 
қаратпайтын шариғат буйрығымен үштаспайтьгн, феодалдық заңның 
шырқын бүзатындай болып көрінеді. Бірақ, түтқында отырғаны бол- 
маса, Майра басын имейді. Ауылдың ондай сасық заңына бағынбай- 
ды, өзінің ежелгі мінез айналасында қала береді.

Зәржан Қылшақ Ыбырайдың ңызы — көкдауыл бәйбішенің маза 
бермесін білгенсін, бойдаң малдарды бөлеқ карауылдау сылтауымен 
Майраның отауын ауылдан оқшау қондырады. Майраға бүл үлкен 
жеңілдік келтіреді. Ішіндегі ңайғы-шерін гармонына қосылып күңі- 
ренген үні арңылы сыртқа шығарады. Қанша қаніпезер болғанымен 
Майраның әсем жаны мен сызылған әні Зәржанның буынын боса- 
тады. Ол Майраның істеріне ңарсы шыға алмайтын халге жетеді. 
Өрі сүлу, әрі өжет, әрі әнші-гармоншы Майраға ол ауылда пар ке- 
лерлік қыз болмайды. Көкірегін көтерген не бір шөпжелкелер Май- 
рамен сах.ыстырғанда тек «Ата даңқымен қыз өтедінің» дәрежесінен 
аспайды. Бүл Зәржанның мақтау сүйетін жанын бұдан әрі жайба- 
рақаттандырады. Сондықтан ауылдағы Майра айналасындағы топта- 
лып жүрген өсектері, жай сыбырдан әрі аспай, дауыстап айтылуға
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Зәржанның пысы басады. Бү да ауға шырмалған ақсүңңарға аз күн- 
ге болса да тыныа болады. Бірақ, Майра айналасындағы өсек, енді 
қатын-ңаг.аш аузынан Шорманның бөрік киген «намысты» үлдарына 
ңарай ауысады. Мәсег.е насырға шабуға айналады.

«Майра адамзаттан жаралған емес, «жүһа» жылан екен. Тек 
күндіз адам суретінде жүреді де, түнде әдеттегідей жылан болады 
екен. Оны пәленшелер көріпті. Түнде шам сөндірмейді екен. Шам 
сөнсе түншығып қалады екен және қараңғыда жылан болып кетуден 
ңорқады екен. Әсіресе Зәржан келіп ңонған күні шам сөндірмейді 
екен. Бір күні бәйбішенің көп ақы беріп әдейі жіберген бір қатыны, 
шамды сөндіріп көргенінде, үйдің ішінде қаптеған жылан көріпті. 
Зәржан оянып кетіп, ңорқып, оятса Майра оянбапты. Содан Зәржан 
ауруға шалдығыпты. Майра болса ертецінде әрең деп келеге келіп- 
ті. Жүрттың тілін алмай, Зәржанның Майрадан айрыла алмай жүр- 
гені де сол екен. Ол бір түнде өлтіріп тастайды деп Майрадан қор- 
қады екен. Осының бәрін әлгі ңатын біліпті» деген өсектер бірден 
бірге аңыз, ертегіге айнала береді. Бірақ оған Майра мән бермей- 
ді, бурынғысындай сырнайын сызылтып, әнін қосып, Ақкеліннің бо- 
йын музыканың сиңырлы үніне бөлейді. Зәржан да осы бір кезеңде 
Майра жағында болады. Бара-бара Майра жалғыз болмам, оған 
ауылда қандай ңара өсектердің барын жеткізіп түратын достары да 
шығады. Бір жағынан баяғы феодалдық қара күш иелері өздерінің 
пасық істерін жүргізе береді.

Зәржанның Майрадан айрылмасын білгенсін ауыл «жақсылары» 
тағы бір амал іздейді. Зәржанның қарындасын алған күйеуі — Поиі- 
тайдың Қүсайынының баласы Әбу-Жүсіпті үгіттейді. Оған Зәржанға 
барып, қалай да Майраны тастауы керегін айтуды тапсырады. Ьір 
алса, Зәржан осының тілін алар-ау деген үмітте болады. Әбу-Жүсіл 
кіріп келгенде, Майра кенет шошып кеткендей селк етіп, бірақ тез 
өзін өзі устап, оттай жанған көзін Әбу-Жүсіпке қадайды. Майраның 
оңша ңадалған кірпілі, сымбаты, жай адам Караганда түрінен шо- 
шитын Әбу-Жүсіптің келбетінен ңаймыңпауы.оның келген нметінен 
ңайтуына себеп болады. Әбу-Жүсіп Зәржанға оны-мүныны айтып, 
жай келген болып кете барады. Феодалдардың соңғы тірвгі, соң- 
ғы сенімі болған Әбу-Жүсіптің миссиясы да қулайды, Майрадан ай- 
рыл дөп айтуға ауэы бара алмай, ол еэінің калган ізіман кейін қай- 
тады.

Заржанньің ңолында, сомыман Майра бірнеше жыл түрып қа- 
лады. Ауылдың өсек-жыбыры Майраны жасыта алмайды. Қайта гар- 
мснын алып, аңыратып өнін салып, азін жасытпау ниетіңда жанына 
рухани азың алып отырады. Әрина, моральдық ңапастағы Майра, 
кабіна азі сияңты таңдіксіз, праяосыэ болған қаэақ қыздарының 
халын сураттайтін андарді асіна түсіраді. Қаэақ даласына каң жа-
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йылған әннің бірі «Зұлхия» болатын. Еріксіз малға сатылып, алдына 
кішкене бөбегін алып, күндіз-түні зарлап, өзінің ауыр тағдырын эн 
арқылы халқына жайған бақытсыз қыздың әнін айтады:

«Кызы едім мен Зүлхия Оспанбайдың,
Қолында Абылқасым болыснайдың.
Тақсыр-ау мизамыңа мүмкін болса,
Алдыңнан кішілікпен жол сүраймын.

Оспанбайдың ңызы едім мен Зүлхия,
Зүлхияның қолында гармония.
Он бес пен жиырманың тентегінде,
Ташкенттікпен мен болдым кампания.

Екі ауылдың арасы ңамыс-пішен,
Ңыз күніме, қүдай-ау, қалай түсем,
Жер соңтырып жаманды кетер едім,
Аяғыма сен болдың алмас кісен.

Ңой айдадым Ташкенттің базарына,
Кім көнеді жаманның азарына.
Отырғызып жаманды кетер едім,
Ңарап жүрмін халқымның ажарына»,—

деп, өзінің жаман шалға әйел болып келгенін, болыстан әкім деп 
әділеттік іздегенін, жас кезіндегі өзінің сүйген ташкенттік жігітінен 
айрылғанын, жагғыз басы болса қашып та кетер еді, бірақ ңолында- 
ғы кішкене бөбегінің аяғына кісен болғанын, сол заманның әдет-ғүр- 
пы бойынша елінің бетіне дақ түсірермін деп, өзін өзі садақаға бер- 
генін айтқан Зүлхияның әнін өзінің әніндей, өзінің зарындай етіп 
күңіренеді. Ән арқылы іште қайнап жатқан шер сыртқа шығып, бір- 
аз бойы жеңілденеді. Ауылдың бірен-саран ескілік шырмауына қат- 
ты оралған адамдары болмаса, көпшілігі Майраның әнін тыңдағанда 
өздерінің тағдырлары көздеріне елестегендей, еркектері бастарын 
үндемей изесіп, әйелдер ауыздарын сылп еткізіп, үнстз қостап ңоя- 
тын. Өйткені, ауыл көпшілігі, әсіресе қоңсы, кедей, қыз-келіншек 
жалпы жастар іштей Майра жағында болып, тек сырттай Зәржанның 
долы бәйбішесінен қорықңаннан ғана Майра соңындағы өсекті қос- 
таған болатын.

Бүл кездерде «жүт жеті ағайынды» дегендей, өз соры арылма- 
ған Майраның басына тағы қара бүлт төнеді. Аю бәйбішеден, өсек- 
шілерден оңашараң жерде үстап, азғана күн болса да Майраның 
ңулағына тыныштық берген ері Зәржан ойда жоқта ауырады. Қа-
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заңтар ондай ауруды «кірне» дейтін. Ол кәдімгі «соқыр ішек». Bi- 
рак ауылдың бейпігауыздары осы арадан тағы бір сөз шығарып, бұл 
аурудың ез!н жаңа жалаға таңырып етеді: «Майра тырнағын ңаймақ- 
ңа орап Зәржакға беріп, ол өсіп ңарнына кадалыпты» деген әңгіме- 
лер жаяды. Тап сол кезде Шорман ауыгына күйеушілеп келіп жүр- 
ген, басқа бір қалада дәрігерлік мамандықта оқитын б'р жігіт келіп 
Зәржанды көріп, оның кідірмей Омбыға баруы керегін, тезінен опе
рация жасау керегін, бул аурудьің ешбір тырнақ-сырнақпен байла- 
нысы жоғын, кәдімгі аппендицит екендігін айтады.

Садуақас езі бас болып Зәржанды Омбыға алып жүреді. Бай- 
лығы мен длансабы болмаса, Шорман түңымында Майрадай орысша 
тілге жетігі жоқ болған себепті А^айраны тілмаш есебінде ала кете- 
ді. Зәржанның операциясы жақсы өтеді. Біраң қазақтың әдеті бо- 
йына терең сіңген болыс, дәрігердің айтқандарын орындамай, жа- 
зылып кеттім деп, көрінген тамақты ішіп, өзінше артық қимылдар 
жасап, қайта дәрігерге бара ңоймай, «енді не қылады дейсінге» 
сагып жіберіп, қарнының тіккен жері ашылып, сол арадан неше түр- 
лі инфекция кіріп, ауру үлғайып, аңыры Зәржан қайтыс болады. 
Аурудың соңғы кезеңінде тағы Омбыға барады, бірак кеш болады, 
дәрігерлер де уаңыттың өтіп кеткенін айтып, өзіне кешіктіріп опера
ция жасайды, бірақ ол сәтсіз болады.

Майра Зәржанның өлігін алып қайтқандармен Омбыдан кейін 
оралады. Шорман түңымдарының жауыздық істерін көзімен көрген 
Майра Керекуге келгесін есебін тауып, өзіиің туған қаласында ка- 
лып қояды.

Алғашқыда Майра Шорман түкымының бүл қорлығына б раз 
ызаланса да, кейін оған қынжылуын тоқтатады. Өйткені Шорман 
ауылының өсек-жыбырынан қутылып, қулағы бір тыным area, екін- 
шіден, өзінің туып-өскен алтын бесігіне келіп, емін-еркін өнерін өр- 
бітуге мүмкіншілік алып, жаны жай тапқандай болады. Уәлм ғайтыс 
болып, жагғыз қалып қойған шешесі Майраны көріп қуакады. Өм р- 
дің ауыр соңңыларын кеп көріп кенбісті болып ңалған адам, Май- 
раның басынан өткен ауыр күндерінің шеж ресін кешкі шамның жа- 
рығымен «Мың бір түннің» ертегісіндей тыңдап, жагғызының аман- 
есөн ңайта оралғанына ңұдайына шүкірлік етіп отыра береді.

Осы бір кезең Майраның творчеетволық өмірбаянына теғы бір 
табыс қосады. Зулап аңқан асау Ертіс, Майраның жан кыгьін қоз- 
ғайды. Бала жасынан су жағалап, жалақ ойнап, еркін өскен емірі 
көзіне елөстейді. Майра всем Ертісіне арнап өн шығарады. Бул виде 
тек ңайғы емес, үлкен ой, ңиял жатады. Жас та болса өм рдің талай 
соқпағьін кврген Майра бул виде Оспанбайдың Зулхиясьіның: «Қоя 
ғой бепем, ңой бвпем! Жылама сеулвм, өлди-ауі» деп әнін кайырып, 
бвбегіне вйтып, взін дө жубатңан ауыр жәйды суреттеп тынбайды.
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Бүл әнде созылып аққан Ертістің әсем суреті, жаңсылыңңа, жарыңқа 
аңсаған адамның арманы бар. Әсіресе ңайырмасында Майраға тән 
шарықтау, шырңап аспанға шығу бар. Ән — өткен өмірдің музыка
льна тарихы сияқты, бұрычғы қазақ қызының тағдыр үніндей. Сөйте 
тұра әнде басынан аяғына шейін ңайғы, жылау-сықтау емес, үміттің 
елесі де бар, әділдіктің келуіне сенім бар сияқты. Жай адамнан 
сезімі мол жаралған Майра сол арада көріп тұрмаса да, өзіне ла- 
йық, өмір серігі, қорғаны болуға жарарлық идеалдық дос іздейді, 
арман етеді: «Ертістің аржағында көрдім сені, ңамшыңды қайың қы- 
лып өткіз мені» деген халың аузындағы үйреншікті сөз бұл арада 
жаңа мағынаға ие болған сияқты. «Ертіс» әні халық арасына тез 
тарайды. Қалашы арқылы елге барады, кеменің матросы, жолау- 
шылары арқылы Семейге, Керекудің сауықшыл жастарының арасына 
тарап кетеді. Патшашылдықтың ауыр салмағы халықтың еңсесін қан- 
шама басқанымен, бүл кездерде революцияның сарыны далеға да 
үн бергендей, халықта бір жігер, күш, үміт болады. Октябрьдің таңы 
осы бір кезеңде қүланиектеп ата бастағанмен таң алдындағы Шолпан 
жұлдызындай бір шырайды халык сезеді. Оның ішінде жан сезімі 
аса күшті Майра өткенді ойлап өкініп, оған күш-ңайратын сарп ет- 
пей, елін үлкен аттаныска шақырғандай албырт әнді тағы шырқайды. 
Бүл ән радионың толқынындай, қазақтың сол кезде қойған атымен 
айтқанда «шыбыңсыз телеграммадай» Қазаңстанның жер-жеріне те- 
гіске жаңын жайылады. Автордың өз атымен ән «Майра» атанып ке- 
теді. Оны бір жерлерде «Увәйра» деп те атайды. Осы аттармен ол 
ән кейін нотаға түсті. Аты әнімен ілесіп жүртңа жайылып, енді көп 
жерлерде халық әннің авторын көруге таңсық болды. Өйткені, ке- 
шегі мешеулік заманда ауыздан ауызға түсіп кететін ән адамның 
жүрісінен бүрын ңыдырып кетті. Бул революцияның алдындағы жыл- 
дар болатын. Он алтыншы жылдың оңиғасы, Албан, Торғай көтерілі- 
сі, қаруы патша әскерімен тең болмаса да, халың күшгнің түпсіз Те
рек екенін көрсетті. Калада өсіп, түрлі жаңалыңтарды елдегі адам- 
дардан бүрын білетін Майра бүл оқиғалардан да хабарсыз болмады. 
Оның үстіне: «Патша түсіп ңалыпты», «Патша мінапас (манифест) 
болып ңалыпты» деген сөздер ел арасында кең тараған болатын. 
Осының өзі патшашылдың таңтың халық күшінің лебімен қазығы бо- 
сап ңиралаңдай бастаған кезі болатын.

Октябрь революциясын Майра, барлық саясат негізіне түсініп 
жетпегенімен, қошеметпен қарсы алады.

«Кел ңазаң кедейі,
Ұйымдас жалшымен.
Байларды, молданы
Ңойдай қу ңамшымен»,—



деген сол кездерде халыққа тарап кеткен қысңа үгіт-елең еңбекші 
елге үлкен эсер етті. Майра бостандықтың, еркіндіктің енді туғанын 
кезімен көрді. Кешегі дәуірде Шорман қапасында жүргендегі кө- 
ңілсіз өннің орнына енді шырқата, гармонын кере жаңа әуенді ән 
айту керегін білді. Өзінің «Майра» атанып кеткен әсерлі әнін бурын- 
ғыдан да дауылдатып, бүрынғыдан да екпіндетіл, әсерлетіп айтты.

«Қызы едім Уәлидің атым Майра,
Кызыл тіл, көмекейім түгел сайра.
Қолға алып домбырамды шырқағанда,
Ілесер сонда бізге жігіт қайда?» —

деп, кеудені көтере, еркек-әйелдің теңдік заманы туғанын баса ай- 
та шырқайды. Енді «Майра» жай ән емес, еркіндік әні болып кетеді. 
Әннің серпінді мелодиясы, марш кейіпті өткір ырғағы, өктем-ектем 
сөздерді, оның үстіне Майраның бабына келтіріп орындауы —  Кере- 
кудің базарын Уәлидің аласа үйіне алып келеді. Кереку былай тур- 
сын, бүл кездерде Майраның әндері де, езінің даңқы да алысқа ке- 
теді. Майраның өнері енді ғана шын мәнісінде өмірге жолдама 
алып, өзінің тыңдаушысын тапқандай болады. Майра Керекудің 
шеңберіне симай, толқын атңан өнерін басқа ңалаларға да жайғысы 
келеді, ел аралауға бет алады. Бірақ Майра Керекуден шықпай жв- 
тып, оның «Ертістегі» «қамшыңды ңайық қылып өткіз мені» деп аңсе- 
ған идеалды досы алдынан тосып алғандай болады.

1918 жылы Жаңа Семейде түратын жатақ Әбілмажын Керекуге 
келеді. Ол орысша оқыған, езі сері, палуан болады. Керекуде бір 
жиында Майраның өнін есітіп, қалай да жолықпақ болады. Ken уза- 
май Майрамен танысып, бірі көркемдіктің, бірі күштің месі көңіл 
қосуға бел байлайды. Майра жолаушылап шьіғуға талаптанып түрған- 
да Әбілмажын Керекуге барып ңалып, екеуі енді Семейге қол уста- 
сып келеді. Семей халңы ежелден сауықиіыл, әнді, аншіні деріптем- 
тін. Кептен атын ғана есітетін Майраның езі келіп, не бір сулу 
ендерді шырңағанда эстетикалық сусынды зерең-зереңімен жүткан- 
дай болады.

Майра Керекуден шешесін кешіріп алып келіп, біржолата Се
мейге орнығады. Әбілмажынмен сүрген емірі бүлтсыэ бір ешық 
күндей кеңілді етіп жатады. «Семейге Майра келіпті, елгі кедей 
Әбілмажьінға шығьіпты» деген лаңап тез тарайды. Қаланың байла- 
рының балалары бурыннан Майраның сүлу, амау-мынау кісіге кеэ 
салмайтынын естігені бар, мына жатаңтың ондай аруды бауырына 
басып жатңанына ңызғаныш білдіреді. Оның үстіне кемеде орыс мат- 
ростары, кочегарларымен танысып, біраэ саяси көзі ашылып кал
ган Әбілмажын, ерине, жүмысшы табына бүйрегі бурады. Ол үйіна
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«Екібастүздың» бір революциялың тапсырмамен келген жүмысшы- 
сын паналатады. Аңдып жүрген полицейскийлер ізіне түсіп Әбіл- 
мажынның үйіне келеді. Оларды терезеден көрген Майра Әбіл- 
мажынмен жүмысшыны іштен ңатынайтын бір сарайға жасырып, өзі 
қояына гармонын алып әндетіп отырады. Әннің нақысын бүзбау үшін 
әдейі есікті ашып болмағандай, кешігіп барып ашады да, келгендер- 
дің сөздеріне мән бермегендей, әнін салып отыра береді. Сүлу ке- 
ліншектің гармонмен бүралтып әдемі ән салып отырғанын көр- 
ген солдаттар есі шығып біраз кідіріп, тыңдап ңалады. Әлден уакытта 
Майраны тоқтатып, келген жүмыстарын айтады. Майра ешнәрсе тү- 
сінбегендей басын шайқап, бүл үйге ондай адамның келмегенін ай
тады. Майраның әдемі орысша сөйлеуі әлгілердің назарын тағы 61- 
раз уақыт айналдырады. Бүл кезде Әбілмажын мен жүмыскер 
ңашып та үлгіреді. Екі солдат ңолдарын мүрнына тығып бос ңайта- 
ды. Сөйтіп, Майраның тапңыштығымен екі адамның өмірі бейнеттен 
арашаланып қалады. Айтушылар Майра қазақ, татар әндерімен қатар 
орыс әндерін, әсіресе қала әндерін жаңсы білетін болған дейді. Әлгі 
керексіз ңонақтар келгенде, олардың көбіне жүйесін босатңан Майра- 
ның орыс халқының әндерін қуйқылжытып орындағаны болса керек.

Майра мен Әбілмажынның жаулары мүнымен де тыныштық тап- 
пайды. Өзі сері, өзі шешен, өзі әлді Әбілмажынның кедейлігін ай- 
тып, кемітіп, Майраның ңүлағына масадай ызыңдағандарын қоймай- 
ды. Ондайларға Майра:

«Әр істің аңырында сабыр жаңсы,
Пайдасыз жиған малдан қадыр жақсы.
Жігіт боп бір атыңды шығармасаң,
Жүргенше өйтіп тірі ңабыр жақсы»,—

деп өлеңдетіп, әндетіп жауап береді. Майраның ондай жауабы бай 
балаларының зығырданын бүрынғыдан жаман ңайнатады. Енді олар 
басңа амалға, ңаражүректік жогға көшеді. Эр  жайда да күш иесінө 
тән Әбілмажынның аздаған аңғалдығын, сенгіштігін пайдаланып, 
олар неше түрлі сүмдық, өтірік жаланы Майраға жабады. «Адамзат- 
ты сөз бузады» дегендей, аңыры бір күні Әбілмажынның басын ай- 
налдырып, Майрадан айырып тынады. Сол кезде жалғыз шешесін 
жерлеп, мүңды болып отырған Майраға мына соққы ауыр тиеді. 
Сөйтіп Керекуден үшеу болып келген Майра Әбілмажыннен тірі 
айрылып, шешесінен өлі айрылып, Керекуге жалғыз қайтады. Кішкен- 
тайынан басына түскен өмірдің ауыр салмағы тағы қайта оралып, 
Майраның семьялық ошағы ңүлайды.

Майра —  әйел үшін бүл сапары сәтсіз болып біткенмен, Май
р а—  енерпаз үшін оның Семейге бүл келуі олжасыз болмайды. Ол
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мүнда белгілі әнші Әміремен танысады. Екеуі қосылып талай әндер- 
ді шырңап, Ертістің бойын жаңғыртады. Ол бір кезде Әміренің де 
тері заводының ңарауылынан енді-енді арңа-басы босап, еңсесін кө- 
теріп, жаратылыс берген дарынын аша бастаған кезі еді. Өзі жас, 
өзі адамға бітпеген әрі күшті, әрі жоғары дауысты Әм ре Майраға 
үлкен эсер етеді. Майраның ңсю қоңыр меццо дауысы, Әміренің 
лирико-драмалық тенорымен үштасңанда, көзіңді алмай қарайтын 
көркем суреттей үйисың. Бүл кездегі біздің түсінігімізде бірер сағат- 
тық цана әуе жолы болғанымен, ол кездің географиялық жайында 
Кереку мен Семейдің арасы едәуір ңашық болатын да, ән дәстүрле- 
рінде де айта ңалғандай айырма бар-ды. Семей айналасында тараған 
«Әудемжер», «Үш дос», «Екі жирен», «Ағаш аяқ», «Қос барабан» 
сияқты әндерді Майра үйреніп, репертуарына үлкен жаңалың қосып 
қайтады. «Жамандыңтың да жаңсылығы болады» деген орыс хал- 
ңының мәтеліндей, Майраның жел аударған қаңбақтай Шорман ауы- 
лына баруының өнер жағынан үлкен пайдасы болады. Тек қаланың 
музыкалың дәстүрінде қалып қоймай, ол арқаның ән дәстүрін бойы- 
на жиып қайтады.

Майра —  әнші үшін бүл сапардың тағы бір олжасы —  Семейде 
оның Абайдың әншісі Әлмағамбетпен кездесуі болады. Қазақтың 
бүрынғы ән дәстүріне ңарағанда үлкен жаңалық болған Абай әндері 
Майраның жүрегінен айрыңша орын алады. Ақын жанды, сүлу се- 
зімді Майра данышпан Абайдың әндерінің музыкасына да, сөзіне 
де үйып тыңдап, үлкен мән береді. Кейбір әндерінде езінің суретін 
көргендей, көз алдынан небір өткен өмір суреттері тізбектеліп өтіп 
жатады. Өмір образының, мінезінің, әнінің жаңалықпен толы, ескі- 
ліктің азабын басынан кешірген Майраға, Абайдың әндері қатты үна- 
ды. Халық әндерінде кейбір кездерде көрінген сөздерді «жегіп 
алып» жүре беретін болса, Абай әндерінің әрқайсысының сөзі мем 
музыкасы өз алдына, бір әнін екінші сөзбен айтуға кегмейді. Оның 
үстіне «Ауылым көшіп барады», «Астымда б р атым бар», «Барсаң 
селем айта бар», «Ауылдың ақсақалы» деп келетін сездер емес, 
өмірдің түрлі тарауын «бетен сөзсіз» тура айтңан өлең үнады. Оның 
үстіне Әлмағамбеттің өэ аузынан Абайдың әндерін алу —  Майра 
үшін үлкен жаңалың, өн сапарындағы соны қадам болады. Семей 
қаласында атаман Анненковтың, Колчактың әскерлерінің түрғамды- 
ғын пайдаланған байлар мен саудагерлер Майрадан Әбілмажынды 
айырып, жанына жара салғанмен, Әміре, Әлмағамбет арқылы Майра 
жан азығының ңорын молайтып алады. Майра Керекугө келгенде 
бостандың алып, ңуанышқа тогған қала еңбекшілері, оны жаңсы қар- 
сы алады. Майраньің репертуары бүрьінғыдан байып, Кереку жүрт- 
шылығы естімеген Семейдің не бір ендерін алдарына тартады. Әні- 
не ебден берілген Майра өмірдің ңызығын енді енерден іздеу
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керек деген шешімге келеді. Гармонды қүлаштай, әсем дауысын 
ңүйқылжыта, Керекудің қалалық клубында жиі шығып түрады. Май- 
раның ңайтып келуімен байганысты Керекудің сәні кіргендей бо- 
лады.

Қанша уайым жемеймін дегенмен, кей кездерде Майраның ңия- 
лы шарыңтап, сонау Ертіс жағасындағы пристанды аралап кетеді. 
Осы халіне қала жазықтыдай Керекуді кінәлайды.

Кереку күйіп кетсін ңала болып,
Көргем жоқ өмір мүндай бала болып.
Ішкенім алты ай жаздай қайғы ц̂ айы,
Байланды көкірекке нала болып,

деп өлеңдетеді. Одан қаганың кішкене бақшасын сүзе, жақсы бір 
күндерін есіне түсіреді. Ол Әбілмажынмен танысқан, жүрген жер- 
лері болады. М!не баңтың ішінде келе жатып, Майра ыңылдап қана 
бір әннің тақырыбын бастайды. Әдемі түстей ойы бүзылып кетер де* 
гендей, тез басып, айналадағы ешкімді көрмей, кездескен таныста- 
рына қайрылмай үйіне жетеді. Шешінбестен гармонын алып, іште 
қайнаған шердей әнін аңь:ратып ала жөнеледі.

«Дос түттым, болдым жақын тіліңе ердім,
Еасңадан сені өзгеше артың көрдім.
Кіршіксіз махаббаттың қойынында,
Өзің біл, жүрегімді саған бердім»,—

деп шырңай бастап, арасында толңыған жүректің ырғағының көлең- 
кесіндей ән жоғары, төмен толңып, ақыры, қайырмасында күні 61- 
Tin акқан жүлдыздай төмен қарай баспагдақтап жылжыған мелодия 
жолы — сөніп бара жатңан махаббат отындай түншыға, «қарауыта» 
түседі. «Бүл керемет, жаныңа тиетін, ңайғыға толы мелодия» дейді 
бүл әнді А. Затаевич. Майра бүл әніне «Бақша» деп ат берді. «Баң- 
ша» жаңсы күннің естелігіндей. «Мейлің суыңқа үсір, суға түсірі 
Әйтеуір болдым жақын, соңына ердім» деген ңайырмасындағы сөз- 
дері, бір жағынан нәзік жанды адамның лирикалың үні болса, екін- 
шіден, трагедияның, айрылудың ауыр жайларынан да хабар береді. 
Әттең, біздің, бір әнді отыз жыл айтып, репертуарында жаңалың із- 
деуге тоғышар әншілеріміз осындай шығармаларды халың арасына 
жайса ңандай жаңсы болар еді! Кім біледі, «Бақша» Майраның Се- 
мейде жүргенде көкейіне келген ән де болар. Өркөкірек өнерпаз, 
ауыр оқиғаның бог.ған жерінде совет халқының жауларының ңама- 
уында сыр бергісі келмей, ңайғының, өкініштің үнін ішіне жинап, 
туған қаласына алып келіп бір-ақ шығаруы да мүмкін. Қалай деген-
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де де «Бақша» өннің асылы, А. Затаевичше айтңанда, Майраның езі 
қалдырып кеткен «Аза әні» деуге де Ч5олады.

Майра Керекуде тура бермейді. Совет үкіметі орнап, ақтардың 
әскерлері күйреп быт-шыт болып, Ертіс бойында енді жаңа емір 
басталады. Калибек Қуанышбаевтың бір естелігінде 1924 жылы Май- 
раның Семейдің осы күнгі облыстық театрының үйінде богған үл- 
кен концертте шыңқанын оңимыз. Ңалибектің айтуынша онда Майра- 
дан басңа Әміре, Кали (Байжанов) тағы басңагар болған сияқты. Ол 
жиынды уйымдастырушы сол кезде Семейдің губерниялық атқару 
комитетінің председателі болып турған Мухтар Әуезов көрінеді. 
Мәжіліс олимпиада сияқты болып, онда бірнеше түрлі бәйгілер бел- 
гіленген. Бірінші бәйгені Әміре мен Ңалиға бөліп берген. Майраның 
онда қандай әндер орындағаны жөнінде Қалибектің естелігінде еш- 
нәрсе айтылмайды. Бірақ сол жылы Майраның Семейде болуы анық. 
Ол қымызшы Ажар деген қатынның үйінде жатады. Ажардың қы- 
мыз дүкенінің жанында жиналған журтқа ән салып береді. Әрине, 
Майраның әнін тыңдаймын деп келгендер Ажардың қымызынан 
ауыз тимей кетпейді. Сондыңтан Ажардың Майраны аса қүрметтеп, 
Семейден сыртқа шығып қымыз сатңанында да, үйіне жатқызып қүр- 
меттеуі жай емес. Бірақ Майра мен Ажардың достығын тек сауда- 
мен байланысты деу де дурыс болмайды. Еңбегімен күн керген ка- 
рапайым әйел Ажар Майраның өнерін қатты бағалау арқылы жақын 
болса керек.

Майра Семейден тағы Керекуге қайта оралып, одан Баян жаққа 
кетеді. Жүрген жерін базар етіп, Семейдің әндерін ол араға жайып, 
Баянның сулу әндерін репертуарына енгізеді. Жоғарыда айтыгған- 
дай, Майра шын мәнісінде сүйген өнеріне бүтіндей беріліп, өнші- 
лік тәж рибесін могайту үшін ел аралайды. Бірқатар адамдардың: 
«Майра бетімен кеткен адам болған» деулеріне де осындай ән са- 
парлары себеп болу керек. «Творчествоға берілген, қызу мінезді, 
артистік ңабілеті бар әйелдің еркін, төуелсіз характері, әсіресе даң- 
қьі шығып, жеңістен жеңіске ие болып турған кезінде, оның істеген 
ісінің бәрі де шығыс халқының еэіліп келген ейелдерінің салтына 
қарама-қарсы келетін. Сондықтан, ондай өйелдерді тым еркін, бел- 
мен кеткен, жүгенсіэ деп ңана бағалайтын» дейді Майра туралы бір 
сөзіндө А. Затаевич. Ал Майра болса ондай еңгімелерге қулақ ас- 
пай, езінің алған бетінен қайтпайды. Бурынғысындай аяғы жеткен 
жерге барып, азығы — енін күйттеумен болады. Енді кандай жиын- 
топ болса, ол Майрасыз етпейді. Ат аяғы жететін жер болса Майра
ны алдырады. Майра кепшіліктің сүйген адамы болады.

1925 жылдың жаэы. Майра Ңоянды жэрмеңкесіне барады. Онда 
кептеген халық енерпаэдарымен кездеседі. Ңазақтың не бір саңлақ 
еншілері, таңпаңшылары, аңындары, палуандары, едеттегідей, жер-
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меңкеде бас қосады. Ақын Иса, балуан Қажымұңан, Майра үшеуі 
жәрмеңкенің адамдарына өнерлерін көрсетеді. Жуп-жуан темірді 
қамырдай илеген күш алыбы Қажымұқан, өлеңі дв, әні де жастық- 
тың жалынымен толы Иса көркемдіктің, күштің базары болады. Осы 
сапарда Майра өзінің «Даланың әні» деген әнін шығарады. Бул ән 
кепке белгілі «Майрадан» өзге, созымдылық, кантилена жағынан 
«Ертіске» (Кереку айналасында бул ән «Хәллу-Бәллу» деп айтыла- 
ды) жақындайды. Мунда еркіндік алып, гүлденген даланың, еркін 
жутқан ауаның хош иісі келеді. «Дала әні» үлкен дауысты тілейді. 
Майраның орындауындағы А. Затаевич нотаға түсірген әндердің кө- 
бі солай — орындаушылық шеберлікті, кең көлемді дауысты тілейді. 
Ал, бул кездерде шын мәнісінде еркін заманға кез болған Майра 
дауысын бурынғыдан да көтере, шырқай әндеткен болу керек.

1926 жыл. Июнь айы. Майра пароходпен Керекуден Семейге ка
рай өрлеп келеді. Оның Ертісті жоғары өрлеуі — ән өнерінің дө 
жоғары өрлеуі, жаңа белестердің асуынан асу сияңты. Ол осы са- 
парында белгілі этнограф А. Затаевичпен кемеде кездесті. А. За- 
таевичтің айтуынша Майра Семейге шейінгі екі суткалық жолда бі- 
рінші кластың салонына бірнеше рет көтеріліп, пианино аркылы 
оның әндерін жаздым дейді. Әңгіменің басында баяндалғандай 
А. Затаевич Майраның әншілігіне, адамшылығына жоғары баға бер- 
ген. Ол дәлелді де. Шынында Майраның А. Затаевичпен кездесуі 
онші үшін үлкен оңиға болған. Бір кезде әні үшін жазғырылып, жа- 
ратылыстың бойға берген өнерін дамытуға жағдай таппай, үнемі қу- 
далауда, дәлелсіз өсек ортасында болса, енді Майраның өнерін ха- 
лың пайдасына керек деген адам келіп, қағазға түсіруі, оның үстіне 
үлкен ңошемет көрсетуі әншіге жаңадан ңанат бітіргендей болады. 
Осы бір Семейге келген сапарында Майра қалада уйымдаса баста- 
ған драма үйірмесімен, оның адамдарымен танысады. Бул үйірмө 
болашаң театрдың арңауы болады. Жеке ән орындау мен белгілі 
рольде ән орындаудың айырмасын көреді. Майра театрдың белгілі 
кадры болғысы келеді, сол кезде көріне бастаған қазақ драматург- 
тарының пьесаларында ойнауды арман етеді. Майраның тек дауысы 
ғана емес, сахналық қабілетінің де бар екенін, оның үстіне жараты- 
лыстың өзі Майраны сахнаға арнап «жаратқанын» әрқайсысы да кө- 
реді. Семейдің үйірме мүшелері Майраның бул ойына қосылып, 
ңатарларына әйел ролін ойнайтын адамның табыла кеткеніне ңуана- 
ды. Өйткені, ол бір жылдарда көбіне сахнада әйел ролінде еркектер 
ойнайтын. Ңандай оңыған, көзі ашық азаматтардың кейбіреулері 
әйелдерін сахна артына жібере қоймайтын. Сондықтан драмалық 
үйірмелерде әйел роліне әдеміше келген, беті қызыл шырайлы, 
кішкене, бойы орташа, жіңішке еркектерді таңдайтын. Ал оның кей- 
біреулері күні бурын дағдыланып, үйреніп, сахнада ешбір күмән
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келтірмейтіндей дәрежеге жететін. Мысалы, кесте тіккенде ондай 
«әйелдердің» қолдары қолдарына жуңпайтын. Ал, енді жасанды 
өйел емес, шын әйелдің өзі, екіншіден, Майра сияқты сүлу, дарынды 
адамның келуі салтанат болған-ды.

Бірақ мүнымен Майраның армандары орындалмайды. Өткен 
өмірдің соқңылары қоя ма, денеде жинала жүре, ақыры сыртңа да 
білінеді. Майра туберкулез болып ауырады. Өзінің туған қагасы 
Керекуге қайтады. Ауру күннен күнге үдей түседі. Соның салдары- 
нан келесі жылы Москвада өткен СССР халықтарының концертіне 
ңатыса алмайды. Әдейі шақырту жіберген А. Затаевич Майраның 
ондай халге түскеніне қатты қынжылады. Майра осы аурудан бас 
көтермейді, 1929 жылы ардақты әнші, ңазақ совет сахнасының бола- 
шақ көркінің бірі ңайтыс болады.

Майра А. Затаевичке 13 ән жаздырған. Олар бірінен бірі өтеді. 
Сол әндердің өзі Майраның өнер құлашын көз алдыңа келтіреді. 
А. Затаевич Майраның «слухы, дауысы жақсы, бір есіткенін қгғып 
алатын, орындағанда әр кезде өзінше интерпретация беретін» деп 
келіп, оның осындай әншілік кең қүлашының «көптеген әндердің 
авторы болуына себеп» болғанын айтады. Майраның адамшылығын 
баяндаған жерде А. Затаевич: «Калай болғанда да мен Майраның 
көргенсіздік, шалпауыттығын көргенім жоқ, қайта ол айнагасында- 
ғыларға салмаңты, үстағанды көрінді», «... өмір карьерасын уачыт- 
сыз үзген бай ңабілетті адамды көрдім» дейді. Оңушыларға түсіндіре 
кететін бір жағдай А. Затаевич Майрамен 1926 жылдың жазында 
кездесті де, ол туралы жазғандарын 1931 жылы «500 қазақ әні» де
ген кітабының комментарияг.арында жариялады. «Омбыға қайта келе 
жатңан сапарымда Мағираны Павлодардың пристанында кездестір- 
дім, онымен достық лебізде ңоштастым, оның көз тартатын көркем 
костюмында, эффектілі күйде соқғы рет кездестірем'н ғэй деген 
ой менде болмап еді» деп жоғарғы әңгімелерінің жалғасында тағы 
ңынжылады.

Бүл мәселегө біраз тоқтаған себебіміз — Майра туралы ел ара- 
сында оны-мүны үсақ өңгіме, аңьіздар да жоң емес. Олардың бірқа- 
тары Майраны: бетімен кеткен, бузың болды деген де бар. Бірақ 
жоғарыдағы ңазаң музыкасының нүсқаларын кеп жинаған, көптеген 
адамдармен кездескен, емірлік, муэьікалық тәжірибесі бай, қазақ 
халқының шын досы — А. Затаевичтің берген бағасы ондай есектер- 
ді өшкерелейді. Әринө, ол заманда ез бетімен үйден шығъіп, үлкен 
ңалаларға, жөрмаңкелерге, жиындарға барып жүретін ерт мінезді 
ейелді найэаньің үшына іле сөйлеу — үйреншікті нәрсе. Майра бол- 
са, кез көлген жерде өн айтып, немесе өнерін сатып жүрген адам 
болмаған. Ол музыка енерін аса ңьімбат, музыка туын жоғары ус- 
таган адам. Бул жөнінда Майраны керген адамдардан жиған мапі-
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меттер біздің айтқанымызды растайды. Бойынан кісі сөзін асыр- 
майтын, өр көкірек эйел, өз басының да, өнерінің де бостандығын 
іздеген қайраткер көпшіліктің бәріне бірдей қайдан жаға ңойсын.

«Жігітке қиын сауда халыққа жақпаң,
Көңілін бай-жарлының бірдей таппаң.
Қақ жарған қара қылды болсаң да әділ,
Кетеді біреу мақтап, біреу боқтап»,—

деген өлең бекер шыңпаған болу керек. Біздіңше Майра ңазаң хал- 
ңының ңалаулы ңызының бірі, кейінгіге өшпес мұра қалдырып кет- 
кен творчество иесі. Басңа әндерін былай ңойғанда оның жалғыз 
«Майрасының» өзі әншінің өз қолымен ңалап кеткен ескерткіші бо- 
луға турады.

Майраның жоғарыда аты аталғандардан баска «Кызыл гүл» ат- 
гы әні бар. Әрине, әннің атының езі ңалада өскен адамның, оның 
ішінде нәзік жанды суреткердің көзіне бірінші түсетін гүл екенін 
айтып тұр. Қазаңтың халың композиторгары, әншілері, күйшілері 
жөнінде соңғы кездерде ғана көлемді зерттеулер басталуда. Сөз 
жоң, Майраның өмірі жайлы, оның бурын естілмеген шығармалары 
жайлы жаңа деректер көрінуге тиіс.

Бул жазылып отырған материалдың негізі ңазақтың халықтық 
мәдениетін талмай зерттеп келе жатқан жазушы, ақын Сапарғали 
Бегалиннен алынды. Ол Майраның туған, жүрген жерлеріне әдейі 
барып, оның Кереку бойынша өмір бойы көрші турған адамдары- 
мен сөйлесіп, турған үйін, бейітін суретке түсірген. Майраның ңабы- 
рының нусңасын көрсеткен — Павлодар қаласында, 25 октябрь кө- 
шесі, 73 үйде туратын Садық Торсықбаев деген азамат. Ол өмір 
бойы, жоғарыда көрсетілгендей, Майраның үйімен көрші турған 
керінеді. Садың Майра ңайтыс болғанда ңолынан қойысқан, Майра- 
ның балалың, жастық шақтарын біледі. Майраны ңолымен қойған- 
ның бірі — әншінің ең соңғы орыс жубайы көрінеді (аты-жөні қолға 
түспеді). Өнерінде де интернационалшыл Майра өмір жолдасын 
таңдауда да улт арасындағы көне заман тудырған жасанды шекара- 
ны бузып өткен. Бул күйеуі кітап саудасында істеген, мәдениетті, 
Майраны аса ңадірлесе керек. Майраның Шорман ауылындағы кез- 
дерін, одан кейінгі бірсыпыра өмір кесегін Баян қаласында туратын 
Бисембай Байғазы баласы берген. Ал Зәржан алар алдында Майра 
Баян қаласында Совет көшесі, N2 2, Кәрімжан Баймуратов деген кі- 
сінің үйінде турған. С. Бегалин бул айтқандардан басқа көптеген 
адамдармен сөйлескен. Олардың бәрін бір жерге жиып, салыстырып 
келгенде, Майраның аянышты да, үлгілі де өмірі бір қатар көз ал- 
дыңа келеді. Келешекте одан да толығар дейміз.
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Майраның творчествосы советтік Қазаңстанның музыка мәде- 
ниетінде үлкен орын алады. Композитор А. Зильбер өзінің «Қайта 
туған Қазаңстан» атты симфониясының бір бөлімін түгелдей «Майра» 
әнінің негізіне қүрды. Бүл ән көп композиторгардың өңдеуінде ән- 
шілердің репертуарынан кең орын алды. Жазушы, ақын, ғалым 
Өбділда Тәжібаев «Майра» атты драмалық пьеса жазып, Қазақтың 
Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық драма театрында ол пьеса 
қойылып, халықтың махаббатыка бөленді. Өмірі күрес, өнер өрбіту- 
мен өткен Майраның образы көркем шындық негізінде сахнадан 
жарңырап көрінді. Майра жөнінде әлі де көптеген көркем туынды- 
лар шығуына біздің барлық мүмкіншілігіміз бар.



БАҚША
М ойра

Дсықпай үлкен сезіммен.

Дос гут-гым бол-дым жос-қын ті-лі--қ(е)ер-

тық көр-дім. Кө рі -ніс шы-ра-йың*да еш к»р-ші

■ у  2 — Р - • - * Т~Гі A  С 5  » і

"  Г Т w  j  /  j  * 1
__________*1_____ 1____ U .____ ^  ш  f  • ' || m  *  ф

W -  ’ 1— 1 — „
% /  О  41 С_І КІЛ І І — ----------------- :-------- —жок;, Ө-зің мен жу*ре-гім _ ді хак; _

16 А. Жубанов 241



ЕСТ АЙ

іздің ғасырдың оныншы жыл- 
дарының ортасы. Жаздың бір 
самалды кешінде астында то- 
былғы торы аты бар, басында—  

ішіне кестелі орамалды бастыра салған қара ноғай тебетей, кең маң- 
дайлы, ірі мүрынды, шоңша ңара сақалына жарасып түрған әдемі 
мүрты бар, сәл сопаң бетті, ойлы көзді, қара бешбеттің ішінен ңылқн 
жаға аң көйлек киген, қараторы адам жай желіспен келеді. Сол жа- 
ғында Жағалбайлы тауы, оң жағында Ңара-Ертіс алдында кең боса- 
ғадай болып бір жағында Жақсы-Арғанаты, екінші жағында Жаман- 
Арғанаты таулары көрінеді. Салтатты асығатын түрі жоқ, кеш жақын- 
дап ңалса да біресе асау Ертістің жағасын көзімен шолып, біресе 
жаңындап ңалған Арғанатына ңарап, бір нәрсе ойына түскемдей ба- 
сын изеп, қасында ешкім жоқ болса да бір мезгіл күлімсірегендей 
болып, ңайтадан ойланып қалады. Бір сәтте ол ерінің қасындағы үш 
бүрышты, ңысқа мойынды, сегіэ пернелі, екі қүлақтың арасынан 
бекітө сары үкі таңңан домбырасын алды да, тізгінін ердің ңасына 
іле салып, аттың жүрісін өэ еркіне беріп, ңамшысын тақымына қыс- 
гырып, тиөгін орнына тіквйтіп ңойьіп, түратын жеріне бір-екі түкіріп 
жіберіп, қүлақ-күйін түсіре бастады. Ұзақ бүрап жатпай перне 6а- 
сып, домбыраның мойнын аз бойлады да, оң ңолдың басбармағын 
бат-таңтайдың үстінен басып түрып, сүңсаусаңпен жайлап, екі шеккө 
кезек кашіп қағып-ңағьіп жібарді. Кешкітүрьім салқынмвн бабына 
түсіп ңалған домбыра аңырай жөнвлді. Осы кезде әдетше әншілар- 
дің алғашңы айқайына баспай, домбьіраның бас регистрінде түрып 
алып, майдо қоңьір үнман: агігай-ай, егигай-ай, егигай, егигай! — деп 
бір жаңа өн таңырьібының басын іэдегендей болды. Одан кейін бір- 
наша рат осы бір квркем малодияны бір-акі рат ңайталап, үзбай
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аңырын ғана даусын ңосып, үн сандығының кілтін тапңандай бетінде 
ңуаныш, рахат сезімі керініп, уілдетіп, соза берді. Оның басындағы 
«Егигайы» бір жағынан әннің тақырыб-мелодиясын іздеу болса, екін- 
шіден ішінен сөэін қалай бастауды да іздеген сияқты болды. Енді 
бір-екі рет тамағын кенеп, адам жоң екенін біле турса да айналасы- 
на ңарап алып, ілбіп ңалған атын кішкене тебініп жай желіске тү- 
сірді де, соны әннің ырғағы (ритмі) еткендей:

Ертістің аржағында Арғанаты,
Әншінің домбырасы — қолқанаты.
Аралап Кара-Ертісті Естай ақын
Деп салған «Жай қоңырдай» әннің аты,—

деп, қайтадан қоңырлатып, «егигайлап» әннің кеудесін бітіргенсін 
домбырасын ңаттыраң ңағып, дауысын көтеріп: «Халә-лэ-ку-лэй- 
ләй» деп ңайырмасын бірнеше рет қиюлап, оюдай ирілтіп, біресе 
жоғары, біресе төмен лекітіп, кейін ңайтты да, аяғын баяғы қоңыр 
дауыспен «Егигайлап», сызылтып барып бітірді. Бір үлкен жүмысты 
бітіргендей тағы бір жымиып күлді де, домбырасын ерінің қасына 
іліп, ңас ңарайып бара жатқанын көріп, алдындағы белден асып, 
иттің даусы естіліп жатқан ауылға бармақ болып, қүлан-текірекке 
салып, кідірместен жүріп кетті.

Бүл келе жатқан белгілі әнші, ақын, композитор Естай еді. Оның 
халың арасына «Жәй ңоңыр» деген атпен тараған әні осы сапарда 
шыңқан болатын. Алдындағы әнші ағалары сияңты Естай да ел ара
лап, есіткен әнін ала жүре, өзінің творчествосын жайған кісі бола
тын. Ңазақтың халыңтық музыка творчествосының бү да бір белді 
қайраткері болды. Оның өмірі жайлы айта қалғандай толық баян- 
дай алмасақ та, енді сол жақңа оралалық.

Руын, туған жерін Естай өзінің елеңінде анықтап айтып береді. 
Бір өннің сөзінде Естай:

Облысым Павлодар, Естай атым,
Жүртқа баян істері азаматтың.
Орта жүз, Сүйіндікпін бері келе,
Төлебай, Қанжығалы арғы эатым,—

дейді. Міне сол Павлодар обльісының, Куйбышев ауданы, «Ақкөл» 
деген жерде Естай 1874 жылы туған. Естайдың қьістауы осы Ақкел 
де, жаз жайлауы Ит мурын, Бес тобе, Қойайырған деген келді жер, 
Руы — Алмашы. Әкесі Беркімбай екі аяғы жоқ мүгедек болған. Дәу- 
латі де айта қалғандай емес, егер тек екесінің қолына ңараса Естай- 
ға оңай соқпайды екен. Естайдың бақытына бір ағасы күйлі болып,
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Естай жас басынан соның қолында болады. Мүндай мүқтаждық көр- 
мей өсу — Естайдың болашағы үшін үлкен роль ойнайды. Басқа өне- 
рі болмаса да, ағасы Естайдың талабын кес-кестемей, оның ертө оян- 
ған сезімінің баюына қолынан келгенінше жәрдем береді. Қазақ 
өдетіндегі жастай мал бағуға бейімдеу де ағасының ойында бол- 
майды. Оқып.біліп сезбесе де, Естайдың көп балалардың бірі емес 
екендігін байқайды.

Естайдың арғы аталарында айта қалғандай әнші-күйші, ақын 
болмағәнмен, нағашы жағынан өнерден қүр болмайды. Нағашысы 
ңозған руынан кезінде белгілі әнші болған Байтүлым деген кісі. Ес- 
тайдың шешесі Ңүлипа жақсы әнші, көркем дауысты, өткір адам 
болады. Өзінің «арқасы» болғаннан ба, Ңүлипа да кішкене Естайдың 
әуесңойлығын ерте байқайды. Шешесі ән салғанда аузына қарап, 
үнемі баңылап отырған жас талапкердің талағында бір нәрсе бар 
екендігі көп үзамай білінеді. Ауыларасылық шағын ойында Естай 
өзінің бала дауысымен ән салғанда, айналадағы бала түгел, үлкен- 
дердің өзі қүлаңтарын түріп тыңдайтын болады. Он бес жаска кел- 
генде Естай өз айналасында әнші бала, кейін әнші жігіт атанады. 
Оның бағына ол кездегі Павлодар уезінің жерінде әншілер көп бо
лады. Тек ән емес, өткір сөз, улы қалжың, сықақпен аттары әйгі 
болған өнер иесі адамдар көп болады. Әсіресе ол өреде аты шулы 
Біржан сал, Аңан сері сияңтьі әншілерді білмейтін, әнді ңұрметте- 
мейтін кісі сирек кездеседі. Міне, осы бір дәстүр Естайдың тез шы- 
нығуына, өнер жағынан ерте ер жетуіне шешуші себептің бірі бо
лады.

Жасы жиырмаға келмей жатып Естай, жоғарыда айтылған, әннін 
ек! алыбын да көреді. Біржан салдың қасында бір жылдай еріп жү- 
реді. 1889 жылы сондай-ақ Ақан серіге шәкірт болады. 1893 жылы 
екеуінен де тікелей ән үйренеді. Бүл жағдай Естай үшін үлкен бақыт 
болады. Айтушылар Естай Аңанның «Нүриласын» хальщ арасына бі- 
рінші жаюші болды дейді. Екіншіден, Естайдың Біржан мен Ақанды 
көруі, бірге болуы, олардың орындауын есітуі әндерін үйренуі үл- 
кен мектеп болды. Ол мектеп Естайдың ән шығару әдісіне эсер ет- 
ті. Байңаған кісіге Естай әндерінде Біржанның да, Ақанның да әуен- 
дері сезіледі: шалқыған кең тыныс, куплеттік өлеңнің схемасынан 
өнде «шыға жайылу», кеудеден кем соңпайтын, аса дамыған қайыр- 
малар, сөз мәні мен ән мазмүнының ңабысып жатуы, азаматтың 
лирика, демократиялың арңау тағы тағылар «ағаларының» дәстүрі- 
нен көшкен деуге болады.

Естай ңабырғасы ңатып, өзінің өскен жерінде бірқатар уақыт бо- 
лып, әнші деген атқа іліккенсін саларға шығу талабында болады. 
Бірінші маңдай түзеп, беттегені Маралды жағы болады. Өзінің өле- 
ңінде келетіндей, Естай ол елді біраз аралайды. Біржанның, Аңанның
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өндерін айта журе, өзінің де творчестволық ңадамы сол елде баста- 
лады. Қайда барса да ңадірлі, сыйлы қонақ Естай, асықпай, бір ауыл- 
ға түстеніп, екінші ауылға қонып, жүре береді. Ал, оның өз жанынан 
өн шығару ңадамын ұруда белгілі себеп болады.

Марагды болысында (солтүстік-сібір жақтағы аймақ), Үрьщ ауы- 
лында, түбі Қыпшаң — Суңқар, Сұлтан деген белгілі адамдар бола
ды. Оның Сұңқары болыс та, Султаны би болып, сол елде беделді- 
лердің қатарында болады. Султанның Хұсни, Хорлан деген екі ңызы 
болады. Естайдың жиырма жас шамасында шыққан «Хорлан» әні осы 
екі ңызбен байланысты болады. Ал, Естайдың Хорлан аулына келіп, 
онымен кездесу оқиғасы былай:

Аңкөлден жүз елу шақырымдай Ертіс деген жерді (кейін Ертіс 
ауданы болды) жайгайтын Сүлеймен деген бай болған. Оның бала
сы Шошан мырзаның айттырып қойған қалыңдығы Маралды елінде 
екен. Шошан қайнына барарда, бурыннан атын хасық білетін, өзінің 
үйінде де бірнеше рет қонақ болып, ән салған Естайға қос атпен 
кісі жібереді. Ел аралауды жақсы көретін әнші, мүмкін Маралды 
жақтан жаңа ән олжалап қайтар, күйеу жолдасы болып емес, елдің 
ардақты әншісі болып, жайы келсе менімен барып ңайтсын дейді.

Естай үшін бул бір сапар ңызықты болып көрінеді. Жаңа жер, 
көрмеген ел, әншіні қызықтырады. Әдетінше әсем киініп, Естай 
Шошанның аулына келеді. Біраз күн тынығып, Шошан мен Марал- 
дыға бірнеше кісі болып жүріп кеіеді. Ол кезде қазақ Сібір жақты 
«іш жақ» дейтін, сол себепті Естайдың «Хорганында»: «Іште бар 
жердің аты Маралды-Үрық» деп келеді.

Шошанның ңалыңдығының үйі жалпы «Султан аулының» атына 
жатады екен. Күйеу келгенсін Султан аулы және айнагадағы жақын 
ауылдардан ңыз-бозбала жиналып, күнде думан болып ңалады. Сол 
думанның бел ортасында Султанның ңыздары Хусни мен Хорлан 
болады. Өзі сері, өзі әнші, өзі ақын Естай бірден Хорланға унайды. 
Естайға да Хорланның бірінші көзқарасы ой салады. Екеуі ретін та- 
/ып әңгімелесіп, бір-бірін сүйетіндігін жария қыгады. Калай да бол
ев қосылудың жолдарын әңгіме етеді. Ақырьі Естай Хорланды алып 
ңашпақ болады. Өйткені бөрулі қызды алудың басқа жолы болмай- 
ды. Уәдені ңатты байласып, Естай Ақкөлге келіп, дос-жарандарымен 
аңылдасады. Бөрі де Естайдың суреттеуі бойынша Хорлвнды алуды 
ңостайды. Келесі жылы Естай ңасына Қауидың Қожвқыметі деген до- 
сын ертіп Маралдыға жүреді. Султан аулымен көршілес ауылда өн 
салып, ңыдьірып жүрген болып, Хорланға хабар жібереді. Хорлан- 
ның шығуының сеті түспей арада жылға жақын уақыт өтеді. Ол екі 
ортада Естай мен Хорланның кеңіл жақын екендіктері де ашылып 
ңалады.

Қыэьіның мундай жағьінан хабардар болған өкесі Султан Ши



қаласы (Славгород маңындағы) Шуқыр деген жерді жайлайтын Хор- 
ланны^ күйеуі Мухамеджанның әкесінө хабар беріп, уйпа-жуйпа, тез- 
детіп тойын өткізіп, «ай-күннің аманында ңұтты жеріне қондырайын» 
деп, Хорланды узатып жібөреді.

Хорлан Естайдың өле-өлгенше ішінде қалған арманы, өмірінің 
драмасы. Міне, осы оңиғаға арнап Естай «Хорлан» әнін шығарады.

Іште бар жердің аты Маралды Үрың,
Сол елді сейіл қылдым кезіп жүріп.
Әмізе қорлыға деп зар илеймін,
Сол елде хусни көркем бір қыз көріп.

Сурасаң ңыздың аты Ңорлығайын,
Мағруб қолға берді туған айын.
Әуелде жазбағансын болмайды екен,
Мақсатқа жете алмадым, не қылайын.

Бірі апа, бірі сіңлі Хүсни-Хорлан,
Екеуі туған екен бір анадан.
Бұрынғы Гүлжазира қыздарындай,
Дүниеге келе бермес ондай бағлан.

Айрылдым Хорлан сенен ңудай алмай,
Ңур ішім тола берді жылай алмай.
Бар еді қимас күндер тату өскен,
Келер ме енді айналып о, дариға-айі

Журт күлсе «ғашың адам» деп күледі,
Басына келмеген жан не біледі?
Айрылдым Хорлан сенен арманда боп,
Шіркін-ай, екі келмес бір күн еді.

Ахау жалған,
Хусни-ХорлаиІ 
Екі бағлан.
Екеуі туған екен бір анадан.

Жігіттер ңалма қапы бул жалғаннан,
Жігіттің арманы не сүйгенді алған.
Сірә сіздей жан тумас,
Туса туар артылмас.
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Бул ғаламды шарыктап,
О, дариға ләуліктас,
Бағдат, Мысыр, Шынмашын,
Іздесем Хорлан табылмас,—

деп бітіретін, жәй куплеттік ән емес, өзі жатқан бір ірі романс ке- 
ліп шығады. Әннің ңайырмасының езі жәй түсініктегі «қайырма» де
ген уғымға симайды. Ол әннің біте ңайнаған б:р бөлімі, тек шығар- 
маны қортындылап турған себепт! ғана, сырттай «қайырма» деп 
айтылады. «Хорлан» Естайдың басңа кейбір әндері сияқты қоңыр 
дауыстан, домбыра тілімен айтсақ бас пернеден басталады. Жүре- 
гіңді ңозғайтын жылы әуен салған жерден тыңдаушы еркін билеп 
кетеді. Бірақ сол б!р қоңыр үн сызылып, баяу басталған музыкалыц 
«сөйлемдердің» өзі жәй көрінгенімен, дауыл алдындағы кенет 6а- 
сылған желдей, ішінде тынып турған куш, эмоция бар екендігі се- 
зіледі. Ән осындай жайда «ңашан дауыл бурқ етер екен» деген- 
дей тыңдаушыны күттіреді, созылған байыпты бастапқы шумақтың 
өуені саспай жүріп отырады. Осыдан кейін қайырма басталғанда 
өннің екпіні де өзгере бастап, үні де қатайып, дыбыс та баспалдақ- 
тап жоғары тырмысып, шығарманың шыңына жақындап келе жатқа- 
ны білінеді. Ал шыңға шыға сала кейін қайтпай, сол жерде әнші 
біраз тоқтап қалады. Тек: «Іздесем Хорган...» деген сөздердің тү- 
сында ғана дыбыс төмен жылжи бастайды. Біздің «Хорланныц» қа- 
йырмасы жәй түсініктегі қайырма емес дейтініміз де осы.

Музыкәның теориясынан қуралақан болғанның езінде Естай осы 
бір шығармасымен ән шығарудың классиктерінің қатарына бір-ақ 
секіріп шыңты деуге болады. Өйткені, жоғарыда айтылғандай, «Хор
лан» байырғы түсініктегі: біз есітіп, біліп жүрген ән қурылысынан 
өзгеше. Музыкалық мазмунынын тереңдігін, тілінің аса аткірлігін 
былай ңойғанда, «Хорлан» форма жағынан айта қалғандай мүсінді, 
сымға тартңандай өсем, ал басталғаннан кейін дамуы, есуі де ком- 
позиторлық ңағиданы оқығандай заңды. «Хорлан» —  Естай шығарма- 
ларының шыңы, жүрегі десө ңателеспейміз. Әңгіме өннің қай кезда 
шыңңанында емес, ңалай шыққанында. Сондықтан композитордың 
жас, тәжірибесі әлі байымаған кезінде жарың карее де, «Хорлан» 
шынайы, үлкен жүректен шьіққан рухани перзент.

Естай осылай сүйген Хорланына қосыла алмай, емірбойы, азі 
айтқандай, «зар илейді». Өзі жоқ болса да Хорланның туып ескен 
мекені Үшқамысқа үстінен өтсе соқпай кетпейді. Кейінгі кездерде 
де Хорланньщ жеңгесі Фатима келімшектің, Хорланның ағайында- 
ры — жас жігіттер Нүрғазы, Әбділде дегендердің езіне тілектес бо- 
лып, Хорланды алып қашуына кеп көмектескенін үнемі айтып жү- 
реді.



Естайдың нағашы жұрты — Қозған елі Хорлан ұзатылып барған 
ауылдармен көршілес екен. Хорланын сағынған Естай ұзатылғаннан 
кейін алты жыл өткенде нағашысына барған болып Хорланның үйіне 
түседі. Екі күндей қонақ болып өткен-кеткеннен небір шер болып 
қалған сырларды айтысып, Хорланымен біргө болып, көңілін баса- 
ды. Күйеуі момын адам екен, ал Хорлан болса ол сол үйдің биі, еш- 
нәрседен жасқанбайды. 1931 жылы Естай Шуқырда отырған Хорлан 
аулына тағы барып, сүйгенімен жүз көрісіп қайтады. Бүл Естайдың 
аңырғы рет Хорланды көруі болады, одан кейін жолыға алмайды.

Естай жасы алпыстың жетеуіне келгеннің өзінде, «Хорланды» 
айтарда, қолына домбырасын алып, біраз уақыт үн-түнсіз түнжырап, 
терең ойға шомып, бір күрсініп қойып, көзіне іркілген жасты жібек 
орамалмен бір сипап қойып, әнді бастап кетеді екен. Баяу бүраған 
домбыраның шегіне дауысын косқанда бір түрлі күңіренген, көп дү- 
ниені көз алдына елестетіп, Исаның «Қүралай сүлуындағы» тоңсанға 
келген Келденбайдың арманындай үлкен, тозбайтын, көнермейтін, 
өлмейтін армандай үн шығады екен. Естайдың домбыра қаңқан оң 
қолының атжоқ саусағындағы алтын жүзік: «Мен Хорланның көзі- 
мін» деп тұрғандай жарң-жұрқ етіп, әннің ырғағымен қозғалғандай 
болады екен. Әншінің өзі де «Хорланның» соңында өмірдің «талис- 
манындай» жүзігіне қарап: «Я шырақтарым, мынау сол бір күндер- 
дің куәсі, Хорланның көзі» деп, үзақ уақыт жаңа көргендей тесіліп 
қарап біраз отырып ңалады екен.

Естай сүйген сүлуына б:р ән шығарып тынбайды. Ол аз еияқты 
көрінеді, Хорланның суреті онымен шыңпайтындай болады. Күндіз- 
түні ойынан кетпеген Хорланына үздіксіз, сансыз жаңа ән-өлең шы- 
ғара бергісі келеді. Хорлан үшін қанша болса да ән артық болмай- 
гындай көрінеді. Хорланның трагедиясы Естай үшін жәй жастыңтың 
желі емес, үлкен мазмұнды өмірлік мәселе болады. Естайдың алпыс 
жетіге келгеннің өзінде, жоғарыда айтылғандай, Хорлан дегенде егі- 
ліп кетуі сезімтал суреткердің адал, нэзік жанының үні деу керек.

Естай «Хорланның сипаты» деп тағы бір ән шығарады. Бүл ән де 
сөзі, музыкасы жағынан көркем. Әннің эмоционалдық ңүрылысы 
«Хорланнан» солғынырақ. Шығарманың кеудесі созылған мелодия 
емес, речитативке, жыр характеріне жақын, ырғақ-өлшеуі бірыңғай 
екпіні орташа мелодия баспалдақтап, аса адымдамай, аттамай жүріп 
отырады, сонымен ңатар әуеннің қүбылу жақтары да сараң. Мело- 
диялың байлың кіріспеде. Онда «Жәйқоңырдағы» сияқты сөзсіз «ха- 
лалау» мен әдемі, сазды, өте жылы, іштегі ойдың толңынындай бір 
жүріс бар. Кіріспенің музыкалық негізі айтарлықтай бай, дыбыс кө- 
лемі де шалңыған кең (ундецима), мелодия өрлеумен атып көтері- 
леді, екінші рет қана төмен ңарай беттегенде, Естайға тән саспай, 
жүгірмей, байылты ңадаммен бастағандағы негізгі дыбысңа келіп,
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соны бірнеше орап, дыбыстан түйіндер түйіп барып бітеді. Әннің 
кеудесінің созылмалы мелодия болмай, речитативпен келуі: Хор- 
ланның сипатын баяндағанда, музыканы екінші плакға қойып, әдемі 
поэзиялық сөздерді түгел жеткізгісі келгеннен болу керек.

Көзінің қаралығы қараңаттай,
Сөзі бар аң ңағазға жазған хаттай.
Кезіндей ңүралайдың ойнақтатып,
Арман не соны ңүшңан адамзатта-ай.

Гүл жүзді, шырын сөзді, бал сілекей,
Аяғын келер басып шекей-шекей.
Алмадай беттерінен сүйгеніңде,
Сурылар тілмен ңабат сол көмекей.

Болғанда тілі жақүт, тісі Маржан,
Еті аппаң жазғытүрғы жауған қардан.
Қан шырын, пісте мүрын, лағыл иек,
Ңалмайды жүзін көрген пендеде арман.

Меруерт кірпіктері бейне тізген,
Үңсамас адамзатқа көзін сүзген:
Mac болып, дидарына талып қалып,
Жанынан көрген адам күдер үзген.

Бриллиант шаш бауында таңңан теңге,
Түк болмас шаш пен кірпік, ңастан өзге.
Сағымда сәулеленіп көтеріліп,
Қүйылар бір сағатта әртүрлі еңге.

Сүмбіл шаш, пісте мүрын, лағыл иек,
Шынардай он саусағы, ңүлжа сүйек.
Осындай махбуб жардан жат болғансын,
Жалын боп лапылдаған жанды жүрек.

Ақ кейлек, қызыл камзол, лағыл етік,
Отырмын ғашық жарды өлең етіп.
Шіркін-ай «Хұсни-Хорлан» деген кезде,
Алдымнан өтер ме аді келең етіп.

Аспайды шам жарығы табағынан,
Қыэыл гүл үялады сабағынан.



Аққудың мамығындай үлбіреген,
Көрінер ішкен асы тамағынан.

Болғанда өзі мундай, жүріс қандай,
Күлкісі көңілді ашар гүлістандай.
Көтеріп алаңанда отырсаң да,
Білінбес ауырлығы бір мысқалдай,—

деп, ең шүрайлы поэзия тілімен Хорланды сипаттайды. Өлеңнің 
соңғы сөзімен байланысты ән халық арасында «Бір мысңал» атанып 
кетеді. Бул әннің кіріспесінің сызылтып, үзілтіп, толңын атып баста- 
луының екінші бір себебі — Хорлан жайлы әңгімені бастағанда оның 
сипатына сай келетін сөздерді бірден таба алмай, тек үнімен сөзсіз, 
музыканың сиқырлы әуені арқылы айналада отырғандарға муңын 
шағып, арызын айтып алайын деген де сияқты. Оның үстіне Естай 
өзінің сол кездегі тағдырлас, замандастары сияңты өлеңді, әнді 
шығарғанда «карандашын жалап, терезеге ңарап» ойланып оты- 
ратын жағдайы да, уақыты да жоң, не де болса сол жерде суы- 
рып салу керектіктен де, жоғарыда айтңандай, уақыт утып отыр- 
ғандай.

«Бір мысқалды» операның геройларына беремін деген, не бас
ка хор жеке дауысңа ыңғайлаймын деген композитор болса әннің 
бастағы «кіріспесін» кеудеден кейін екінші рет қайталаса екі есе 
утатын сияқты.

Естай әндерінің ішінде музыкалық жағынан аса бір ерекшесі —  
«Ашу пышақ» болып аталатын шығарма. Әннің тек сөздеріне қарап 
маз'мунын айыру қиын. Оның себебі — біздің қолға түскен нота 
жазуында бір-екі куплет өлең бар. Ал оларға сүйеніп, басы-көзіне 
ңарамай, батыл түрде белгілі пікір айту ушқарылық ететін сияқты. 
Олай деп отырғанымыз — «Ашу пышаң» жай өткінші сезімнен туған 
емес, бірқатар философиялық негізі бар шығарма. Басында әлгі 
жігерлі дыбыстармен басталып, белгілі бір жан жағдайында бекіп, 
кейін жадыраған күндей жайдарыланып, мелодия мың буралып, 
жоғары-төмен толқып, кестеленіп, өрнектеліп барып бітеді. Әннің 
қурылысында, әсіресе басталуы мен аяқталуында, даму кезөңдерінде 
Біржан үлгісі аның көрінеді. Міне сол сиякты кең ойлы, үлкен өрелі 
шығарманың сөзі:

Аспанда ай нурланар толған сайын,
Жігіттік ңызықтырар болған сайын,
Болғанда ашу пышак,

аңыл таяң,
Кемиді сол таяғың жонған сайын,—



деп басталады. Эрине бул сөздерде де мэн жоқ емес. Бірақ өн тек 
ашуды пышақңа, ақылды таяңқа теңеп қоюмен «әңгімесі» аяқтал- 
майтындай. Естай бул әнді де жасы келе айтып берсе де, орындау- 
шының дарынын көркемдік талғамын керек ететіні көрініп-ақ тұр. 
Бұл әннің Біржан үлгісінде болуы да кездейсоң көрініс ёмес. Естай, 
жоғарыда баяндағәнымыздай, ағасының арңасында емін-еркін ел 
аралауға мүмкіншілігі болғанын пайдаланып, жастығына қарамай 
өннің дүлдүлі Біржанды тауып алады. Оның қасында еріп жүреді. 
Біржанның ңасында болу ол кездің «дала академиясындай» болады. 
Ол Біржаннан «Ләйлімді» үйреніп, ел арасында айтып жүреді. Тек 
өн емес, Біржаннан өнердің туын биік көтерудің сабағын алады. 
«Ашу пышаң» әнінде азаматтың лирикамен қатар драмагьің күштің 
де элементтері бар. Сөзі де бір адамның айналасында емес, кең 
қүлашта алынған. Бүл кезде композитор өз айнагасынан үзап шығып, 
ел кезіп, жаңсы-жаманды сезген тәжірибесі жамалған суреткер бол- 
ды. Сондықтан да, өлеңнің екінші шумағында:

Алатау, Ңаратауды көзім көрді,
Өнерім де өзімді үйден қуды.
Бір жерде сабыр кылып түра алмастай,
Десеңдерші «Басыңа не күн туды?» —

деп келуі, өзінше өзі сүрақ беруі, композитордың сана-сезімінде 
жаңа жайлардың пайда богғанынан хабар береді. Біздіц әннің му- 
зыкасында терең бір сыр жатңандай дейтініміз осы.

Естай негізінде лирик композитор. Оның көптеген әндерінде бүл 
айтылған жайлар аның көрінеді. Мысалға «Майда қоңырын» алалық. 
Бүл аттас ән халық композиторы Мұхитта да бар. Бірақ олардың 
өрқайсысының өз әдістері бар. Естейдың «Майда қоңыры» оныч 
басңа кейбір әндерінде келетін кіріспемен басталады. Сөэсіз тек 
«харида» мен жүретін кіріспе майда қоңыр үнге тыңдаушыны да- 
йындайды. Әдеттегідей кіріспенің дыбыстық келемі кең, мелодия- 
лық толңуы белгілі шамада болып келеді. Кеуде үш-терт дыбыстың 
арасында жүрдек ырғақпен берілген. Онда созылып шырқалып жат- 
қан жер жоң. Бірақ ңайырмасына келгенде композитор тағьі езімен 
езі сырласқандай қубылған керкем дыбыс кестесіне еніп кетеді. 
Кейбір дыбыстың ңурылыс жағынан ңайырманың кіріспеге усайтын 
кезеңдері бар. Алайда мунда ой толқуы тынышсыздау, тек аяғымда 
саябырлап, еэін еэі тоңтатңандай, жубатңандай кеп дайындьіқсыз тү> 
йіп тастайды. «Әртүрлі сез сейлейді менің ңалңам» деп басталатын 
елеңнің сезінде майда ңоңырлаудан көрі баска жайды сураттейтін 
кайіп бар сияңты. Ән каудесінің жүрдек ырғақта жүруі да осыдан 
болу керак. Майда ңоңырлың мунда кіріспесі мен ңайырмасында ғана 
карінеді.
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Естай Ақан серімен де кездеседі. Одан «Нұрила» атты өнді үй- 
реніп, жеңгелеріне айтылатын ңалжың орнына айтып жүреді. Ақан- 
ның әсері де аз тимейді. Біржандай сал, Аңандай сері болып аты 
шықпағанымен, Естай ән дүниесінде атағы жайыла бастаған талант- 
ты жас болады. Оның әні де, поэзиясы да халықтық негізде дамиды. 
Ңазақ поэзиясында болған сыншыл реализм музыкада Жаяу Муса 
да көбірек көрінеді. Бірақ іздеген кісіге Біржаннан да, Ақаннан да, 
оның айналасы, шәкірттері жолын ңуғандары араларынан да көрі- 
неді. Сол айтқанның үшқыңы жаңа ғана сөз болған «Майда қоңыр» 
әнінің сөздерінде бар.

Естай Қорланды ала алмайды. Жоғарыда айтылғандай Ңорланға 
арнап бірнеше әндер шығарады. Қорлан мен Естайдың арасындағы 
махаббат, ңосыла алмау тек жеке бастың трагедиясы емес, за
мен желі екендігін композитор кейін түсіне бастайды. Өзін аттан 
көтеріп алатын сүйген халқы өз алдына да, сол көпшілікті билеп- 
төстеп отырған ат төбеліндей «ел жақсылары» дегендердің өз ал
дына екенін көреді. Өлеңі, әні арқылы бойындағы арманын айта жү- 
реді. Сол арманның бірі—-Гүлнар қыз болады. Онымен де көңіл 
ңосып, бірак әнінен басңа ешнәрсесі жоқ Естай ала алмайды. Естай 
қызға арнап ән шығарады.

Шіркін-ай, жаңындығы жандай еді,
Ңүрбының өзі теңді маңдайы еді.
Кетпейді тәттілігі таңдайымнан,
Гүлнарымның ләззәті қандай еді.

Шіркіннің мінезі ауыр ңорғасындай,
Күлкісі Шымкент, Сайрам жорғасындай 
Білмедім айрыларын ғашық жардың,
Етпес пе ем жанды піде о басында-ай,—

деп, бар ыңласын, жанын сала суреттейді. Әннің музыкасында Аңан 
серінің ыңпалы бар сияқты. Әрине, творчестволың ыңпал тактылап, 
не сөйлемдеп цитаттап алу емес, кейбір интонациялың, ңурылыстық 
кейіптік еліктеу. Әнде жылылықпен ңатар суреткерге тән жігер де 
бар. Естайдың басңа әндерінен айырмасы мунда кіріспе не шалкы- 
ған қайырма жоң. Тек қысқа ғана әннің кеудесімен жалғасып, ушта- 
сып жатңан өлеңнің екі жолы аумағында ңайырмасы бар. Ңалай де- 
генмен де «Қорландағы» шалқу мунда жоқ.

Естай «Шоң қара ағаш», «Еркем», «Қара көз» деген әндер шы- 
ғарды. Булардың музыкалың жаңтары жоғарыда баяндалған әнге 
ңарағанда басқалау: келемдері тар, даму кезеңдері аса күшті емес, 
бір сыдырғы әндер. Кейбіреулері басқа әндерге усайды. Мысалы
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«Еркем», оЕділбай» өнінше басталады. Біраң одан көл дамымай, 
сол шеңберінен аулақ кетпей бітеді.

Естай Ңараөткел (Целиноград), Семей, Кереку (Павлодар) кала- 
ларында болады. Жоғарыда айтылғандай Ертісті өрлеп, Зайсан, Тар- 
бағатайда болады. Казақстанның оңтустігінде, Жетісуда болады. Өз 
уақытына қарай бул да біраз жиһан кезеді. Улы Октябрь революция- 
сы Естайдың творчестволық қулашын сермеуіне жаңа жол ашады. 
«Жасаңғырап келемін күн-күн сайын, үкімет тәрбиесін көрген сайын» 
деп жырлайды ол өзінің «Өмір» деп атаған өлеңінде. Ол Ңазакстан- 
ның шуғылалы астанасы Алматыға жасы алпыстың бесеуіне келгенде 
келеді.

Жастықпен араладым талай жерді,
Табиғат композитор өлең берді.
Алпыс бесте сайрайын енд! біраз,
Мінекей шаттық-шарық күнім туды,—

деп жырлайды. Ал композитор өзінің «Туды күнім» деп шығарған 
өнінде:

Бесеуіне алпыстың келді жасым,
Күн өткізген ңорлықпен менің басым.
Баға берер өнерге жан таба алмай,
Мен бір жан босңа өткізген есіл жасын.

Дауысым екпініндей соққан желдің,
Ән шығарып әр елге өрнек бердім.
Өнерге баға берер күн туған соң 
Ңазақстан ордасын іздеп келдім.

Үкімет баға берді бул өнерге,
Шығатын замен туды өнерлі өрге.
Енді сайра булбулдай кәрі тарлан,
Ңулашты ңарьіштайтын келдің жерге.

Ахау шіркін,
Сайра тілімі 
Туды күнімі —

деп жырлайды. Бул елеңнің ені де еэіне сай. Әнде басынан аяғына 
шейін шаттыңтың шабыттың үні бар. Ңайырмасында композитор да- 
уыстың (секундалық) толқуы арңылы сеэдеріне үлкен жігер күш бер-
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ген. Өмірбойы творчествосын адам баңытына, халқының рухани 
азығы болуына арнаған дарынды композитор асқан әнші, аңын:

Мен еңбекші баласы, кедей улы,
Тәрбием — өсіп, өнген, ңазаң елі.
ЖасасынІ Алға бассын! — деп уранда,
Үлы Ленин көрсеткен даңғыл жолыі —

дейді. Баста айтылғандай, Естайдың әкесі дәулеті шағын, кедей бо- 
лады. Гек ағасының арқасында творчестволың ңанатын кең жаюға 
мүмкіншілік алған Естай, халқының өнерді сүюі, мадақтауы арңасын- 
да жарыңқа шығады. Оның үстіне Біржан салдың, Аңан серінің ңас- 
тарында бірнеше жылдап болып, ән үйреніп ңана қоймай, творчест- 
волың жолға шығу алдында әсем үлгі, тәжірибе алуы ол заман үшін' 
музыканың мектебінде болуымен барабар болады. Өйткені әннің, 
күйдің творчестволық, орындаушылың дәстүрінің белгілі өңірде етек 
алуының үлкен маңызы бар. Естай үшін әннің, поэзияның халықтың 
негізде қалыптасқан байлығының өкілдері — Біржан, Ақанның кейінгі 
буын үшін рольдері айтарлықтай болды. Естайдың музыкадан ауыз- 
дануы, осылай дурыс прогрессивтік, халықтық бағытта болды.

Естайдың «Хорланын» айтпайтын адам сирек. Біреулері тіпті му
зыкальна өрелері жетпей жатса да «шатпаңтап», ңалай дегенде де 
эннің жалпы кескінін келтіргендеріне мәз болады. «Хорлан» Темір- 
болат Арғынбаевтың орындауында пластинкаға жазылды. «Хорлан» 
көпдауысты хорға түсті. «Хорланды» композитор Е. Брусиловский 
«Ер Тарғын» операсында Тарғынның бас ариясы етіп пайдаланды. 
Операда «Хорлан» оркестрде де, басңа кейіпкерлердің аузында да 
естіледі. С. Шабельский мен Л. Шаргородский оркестр сүйемелімен 
жүретін, ңобызға арнап жазған концертінің екінші бөлімінде «Хор- 
ланның» бір вариантын таңырыб етіп алған. Естайдың «Жай қоңы- 
рын» семейлік әнші Хасен Байырманов аса бабына келтіріп орын- 
дайды. Композитордың басңа әндері де әншілердің аузында, 
хордың, оркестрдің репертуарында жүр. Естай творчествосы совет- 
тік музыка майданында ңадірлі орын алады.

Естай 1939 жылдың апрель айында Алматыға келіп, көптеген ән- 
дерін нотаға берген. Одан кейін Ңазақстан жазушыларының екінші 
съезіне қатысқан. Содан ол Семейге барып, онда біраз күн болып, 
Керекуге қайтады. Сол Семейде болған күндерінде Естай Ңайым Мү- 
хамбетхановтың үйінде болып, Хорлан ңыздың және басңа әңгімеле- 
рін айтып жаздырып кетеді. 1945 жылы Абайдың туғанына 100 жыл 
толған мерекеге Естай арнап шақырылады. Онда Нартай, Нурлыбек, 
Төлеу, Сапарғали ақындар болады.
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Келесі 1946 жылы Естай ңатты ауырады. Күннен күнге меңдеп, 
науңасының барысы қауіп туғызады. Сезімтал аңын, әнші күндерінің 
санаулы ңалғанын біледі. Адамшылық, азаматтық қимылды өлеңнен, 
әннен бастаған, еңбекші халыңтың қамын жеуде әнімен алдында 
турған ңиыншылықтармен күрескен Естай, соңғы ретсоңғы  демін 
де, соңғы лебізін де поэзияға, музыкаға арнайды.

Япырмау, ңартайдым ба, өтіп дәуір,
Менде жоқ бір туысқан, жақын, бауыр.
Жүрдай боп замандастан, жаг.ғыз қаппын,
Осыны ойлағанда болды-ау ауыр.

Сақал, шаш аплаң ңудай басымдағы,
Жолдас жоң муң шағарлың ңасымдағы.
Ән салар, домбыра алар кезім емес,
Әншейін әдетім ғой жасымдағы.

Арманның бір үлкені бала жоғы,
Өзекті өртеп жатыр қайғы шоғы.
«Қорланым», «Қоңырларым», сөзім қалар,
Өзім жоң жеткен сатте ажал оғы.

Сері боп, сайран салып, дүние көрдік,
Сал Біржан, Ақан сері қасына ердік.
Тағдыр сол, өткен өмір,

қайта оралмас.
Шөу тартып, туралайтын жасңа келдік.

Ауыр дерт, ңарттық жеңіп, бітті-ау әлім.
Жанымда уғар жан жоқ сөздің мәнін.
Баршын тартқан дауысым жетпейсің-ау,
Ңулаңта ңалмадың-ау ақырғы әнім.

Домбыра енді аман бол, ңарт жолдасым,
Жасымнан жанымдағы сен муңдасым.
Тапсырдым кейінгі жас урпақтарға,
Мендей ғып қадірлөсін, қолына алсыні

Ақыньің, өншің болдым, «ркаладім,
Кеше квр, хош аман бол

ардаңты влім.
Естайдың болды енді свзі темам,
Ақтық с*з, айтқан қошым осы манің,—
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деп, бірнеше бүктелген, сарғайған қағазға жазған өлеңін, әндетіп 
айтуға дауысы болмай, жай таңпаңтап оқып, отырғандардың біріне 
усынады да, көп ұзамай, өзі айтқандай, «Хорланын», «Жай ңоңы- 
рын», «Бір мысңалын», елін-журтын артында қалдырып, есіл әнші, 
ақын, композитор, азамат— Естай көзін жумады.

Естай «балам жоқ» дегенімен, мәдениеттің мурагері, советтік 
урпақ, сансыз көп Естайдың балалары оның әнін жаттап айтып жүр. 
Естайдың атын халық ардаңтап атауда, оның әндерін шырқауда.

17 А. Жұбанов
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ӘСЕТ

жылдың көктемі. Май айының 
орта кезі. 15— Іб.адаммен, ке- 
йінде, еңбек істеп жатқан елді 
аралап, өнер көрсетіп, көңілде- 

рін көтеріп, екінші жағынан Отанның ңаржы қорына қолдан келген 
үлес қосьт, жіеңіс күнін жэқындагудың барлық шіарасын қолдіанып, 
майдан мен тыл бір кісідей ұмтылып жатқан кез еді. Аягез, Үржар 
аудандарын аралап, одан әрі Мақаншы (жергілікті халқы Мықаншы 
дейді) аудан орталығы арқылы совет^қытай шекарасына жаңын отыр- 
ған Бахты селосына бардық. Шекараның күзетшілері — жауынгер- 
лерге, отрядтың басшылары мен семьяларына арнап концерттер 
бердік. Село түрғындарына өнеріміэді көрсеттік. Бізді қуантқан —  
совет халңына тән үлкен еңбектің ңызуы, қарқыны болды. Жас де- 
мей, кәрі демей, әйел, еркек демей жұмыла жұмыс істеп біздің 
адал ісіміздің сөзсіз жеңіп шығатындығына табжылмас сенім үстін- 
де болды. Қабағын шытып, ауыр күндерге еңсесі төмен түсіп жүрген 
ешкімді көрмейсің, барлың мақсат қанқүйлы жаудың жеңілуіне кү- 
рекпен де, машинамен де, ңарумен де, ән-күймен де ңызмет істеу 
болды.

Соңғы концерттің алдында бір село түрғынының үйінде, әдетше 
шәйді тартып отырғанымызда, мен отырып: «Осы араларда белгілі 
Әсет әнші болыпты дейді, тіпті осы маңайда қайтыс болса керек, 
оны білетін бүл арада кім бар және үйішінен, бала-шағасынан біреу- 
міреу табылмас па екен?» —  дедім. Үй иесі әйел (ері майданда 
екен): Осы бізге қарсыі үйде Әсеттің туған ңызы тұрадьі1, керек 
десеңіз шақыртайын,—  деді. Біз ңуанып кеттік. Көп үзамай, бойы 
орташа, қара торы, әкесіне қатты үсайтын, жаңылмасам отызға әлі 
кіре қоймаған әйел келді. Үйлі-баранды болған. Ән салмайды.
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Әкесін аса аның біле алмайды. Жас 
қалған болу керек. Ол өзінің үл- 
кеңдерден естіген-білгендерін біз- 
ге айтыл берді. Біраң көл жаңа- 
лық жайлар шықлады. Көбіне ол 
кісінің қатты риза болтаны —  біз- 
дің әкесінің өмірбаянын, әншілік 
жолын, жүрген жерлерін, туған, 
өлген кездерін сүрағанымыз бол- 
ды. Халық арасына тегіс тарап кет- 
кен белгілі «Әсет»» әнінің шығар- 
ған адамына қатысы бар бір кісі 
тауыл сөйлескенімізге біз де мәз 
болып іқалдың. Ол бізге тағы өзі- 
нің рахметін жаудырып, әкесінің 
аты жарыққа шығатыиына қуаны- 
шы қойнына симай, тіпті «әкемді 
көргендей болдым» деп көтеріліп 
қалды. Кешке біздің конце ртте 
болғанында, энші Қуан Лекеров 
кӘсет» әнін орындеды. Ол арк,а- 

ның ән қайраткерлерінің бірі Әсеттің рухани ескерткіиіін тағы бір рет 
халық алдына тартқандай болды.

Әсет 1867 жылы Қарқаралы уезі, Темірші болысы, 8-ауылда 
(осы күнгі Ңарағанды облысы, Қоңырат ауданы, «Қызыл арай» кол- 
хозының түрған жері) туды. Алғашқы мекені Кертас тауы, Қаршы- 
ғалы өзені болды. Руы— Ңаракесек, оның ішінде — Майльпц Кейбр  
жазылған деректерде Әсеттің туған жылы 1856 немесе 1864 болып 
та келеді. Самегой деген қызының жоктауындағы сезіне қаратаңда 
және баласы Ңожекенің сөздеріне сүйенгенде Әсеттіц туғаи жылы 
1867 болып шығады. Әсеттің жас кезінде екесі Найманбай осы кез- 
дегі Маңаншы ауданына ңарасты (Семей облысы) Бахты, (Кектүма) 
маңына көшіп барады. Әсетті сол Квктүма қаласындағы Зейнүлла 
дегеннің мөдіресесіне оқытады. Әсет ескіше хат таниды, жаза біле- 
тін боледы. Жасынан зерек, алғыр бала Әсет ез ңатарынан ілгері 
болып, молданың да, айналаның да кезіне ерте түседі. Бір жағынан 
оңудағы үқыптылығьі болса, екіншіден оның жастай әр нөрсеге еуес- 
тенуі көргандардің каңілін аударады.

Әсет хат тани бастағанда-аң шатпақтап езінің ойындағы бала- 
льщ еңгімелөрін қағаэға түсіраді, Тіпті суфалдияардың: «Сөнэлел 
халқил ғибра уе афлек, яратты қатраиден геухари пек» деп бастала- 
тын саздаріндагі елөңдік үйлесімді пайдаланып, оның аржағына азі 
қазақтың тел сездерінен қүралғам екі жол ңосып қояды. Бір айтңам-

Әсет Найманбаев.



ды жүз рет қайта-қайта айттырып, оңушыны өбден көк ми қып шар- 
шатып жіберген кезде, молданың айқайымен бала біткен шулап 
«̂ айта дауыс көтергенде: «Ңу-лңуалла қуыпты, ңаулаллати қашыпты» 
деп кейбір қу балалар қосылып бергөнде молда көп дауыстың іші- 
нен оны айыра алмайтын. Мінө сондай кезеңдерде Әсет те суфал- 
дияр, баңырған оқыған болып, арасына өз жанынан сөздер қосып 
отырған. Әрине, оның бәрі де сол кезден бастап дінге ңарсы болып, 
сонымен күресудің жрлы деп емес, дәмсіз оңудың, түсініксіз, бос 
сөздердің әбіден қажытқанының нәтижесінде туған жай болатын. Bi- 
pa қ басқа өзі сияқты әлгідей шыға жайылуды жасайтын балалардан 
Өсеттің айырмасы, ол өлең қосумен қатар қайдағы бір әуендер та- 
уып, үнемі бір пәммен жүретін балалар «хорьин» бастап отырады 
екен.

Жасы 13— 14 ке келгенде Әсет ңиссалар жаттап айтатын болады, 
жаттау қабілеті аса жоғары болады. Әсіресе әнқүмар болған жас 
талапкер, ауылға келген әншінің әнін, жыршының сазын, тіпті бақ- 
сыкың эікір музыкасьж да бүлжытпай 'қағыл алады. Саба^тан қолы бос 
кезде үнемі өлең айтып, ән салыгі, баста за манда стар ы ның арасында, 
бері келе ауылдың сәнінің бірі болады. Көзін сүзіп, жүзін бузып 
молдалық жолға түсер деген үстазының айтңанынан шықпайды. Кеп 
уаңыт өтпей-ақ «әнші Әсет» атанады.
ш

Бүл кездерде Әсеттің басына бір ауыр жағдай тап бола кетеді. 
Әкесі қайтыс болыл, бұрынғы еркін дәуір бітеді. Арабша болса да 
хат танып, басқа әдебиет оңуға, одан әрі білімін кеңейтуге жол 
ашып келе жатқан оңуы да үзіледі. Әсет Көктал болысына ңарасты 
Байжігіт еліндегі нағашысына кетеді. Онда барғанда да Әсеттің ән, 
өлең ңууына бірқатар жағдай кездеседі. Әлімғазы деген болыс 
Әсеттің әнші, аңын екенін біліп, оны өзіне жақын үстайды. Бері 
келе Әсет ер жетіп, айналаға әбден атағы шығып, белгілі белді өнер 
иесі болған кезде бір жағынан мақтану, өзін қарамағындағылары 
көзіңде көтермелеу ме, жоқ шын мәнісінде өнерді сүйетінінен бе, 
Әлімғазы Әсетті қасына алады. Қайда барса да бірге алып жүреді, 
катты сыйлайды. Ақь»ры өзімен аталас Жылқышы деген кісімің қы- 
зын Әсетке алып береді. Енді ол арадан әйел алғансын Әсет бір- 
жолата қоныстанып, Арқаға ңайтып оралмайды, сол Байжігіт елінде 
қалып қояды. Бірақ Арқаның әсем әндерін Тарбағатайдың деңіне 
Әсет көтеріп, Біржанның, Ақанның, Ңултуманың әндерін сол арада- 
ғы Байжігіт еліне таратушы болады. Әсет бүкіл Емілбарлық (Бай- 
жігіттер) елін ңайын қылып, өлеңін айтып, әнін салып жүре береді. 
Халық әндерін бабына келтіріп орындайтын Әсет «Еркем-ай», «Ңара- 
көз» сияқты әндер шығарады. Бул әндер осы аттас ән ңорымызда- 
ғы үлгілерден басқа болып келеді. Бірақ әннің қурылысы, жалпы
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Сырт кескіні, сөзсіз Арңаның ән Дәстүрінен туған екендігін білдірііг 
турады.

Әсет Тарбағатайды ңуып, Жетісуды аралайды. Ол жердің ән 
дәстүрімен танысады. Әсеттің дауысы, әншілігі халық ауызында 
үлкен аңыз болып ңалады. Біреулердің айтуынша бері келе Әсет 
шаңырған жер болмаса, өзі қыдырып ән салмаған. Алайда, қазақтың 
көшбелілік жағдайында ел аралап ән салып жүру —  кемістік емес, 
осы кездің екі жаңтап сөйлесіп келісіп, шарт жасасып, қағазға ңол 
ңойып баруымен тең сияңты.

Әсет Арқаның әнші біткенінің Мекесіндей болған Қояндыға да 
барыпты. Сексенінші жылдардың екінші жартысында сонда болып, 
ән салып, аңындармен айтысса керек. Өйткені Әсеттің аңындығы 
әншілігінен кем емес. Онда Абай айтқандай сөз арасы бөтен сөз- 
дер мен былғана бермейді, өлеңдері қорытқан металдай таза келе- 
ді. Біреулер Абайдың Әсетке деген бір шумақ өлеңіне сүйене 
отырып, Абай Әсетті жаратпаған, ақындығын, әншілігін бағаламаған 
дегісі келеді. Біраң Абай сияңты данышпанның сыны Әсеттің кейінгі 
уаңыттағы творчестволың қимылына жаңсы эсер ғана тигізген болу 
керек. Әсет Ңояндыда белгілі ақын қыз Рысжанмен айтысады. Әдет- 
тегі аңындардың елін, жерін, байларын, мырзаларын, билерін айтып 
маңтанатынына бүл екеуі бармай, салған жерден өздерінің жеке 
бастарынан әңгіме қозғайды. Әрине, бір-бірінің қытығына ңаттьі тию 
үшін өткір сөздер ңолданады. Рысжан Әсетті көріп:

Осы ма атақтыңыз Әсет деген 
Бере ме өнер пайда көрсетпеген.
Топастау, торшолаңтың біреуі ғой,
Муның кім сөзбілгішке есептеген,—

дейді. Әсет оған жауап бере қоймай, салмақ сақтайды. Әйел деп 
кемітіп, менсінбей, жауап беруді де артық көріп отыр ма деп ойлап 
ңалған Рысжан:

Жіңішке бойым нэзік ңылдырықтай,
Сүйтсе де сөзім үшқыр булдырықтай.
Қызығып қыз екен деп далаңдама,
Туйғынның жемін ңуған кэзқуйрықтай,—

деп, эзін кетеое таныстыра түседі. Айтушылар осы сапарда Рысжан 
мен Әсат жаңісө алмапты дейді. Шынында екеуі де жадсы ақын, 
сэзга шебар, айтыста талай түскен тежірибелі адамдар. Әсет сол 
оапарда тағы да Арқаның всем «ндэрін эңгэріп қайтады. Оған Жа- 
рылғаптың, Ыбырайдың вндврі үлкен эсер етеді. Жарылғапты есіту-
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дің нәтижесінде ме, Әсет «Шама» деп ен айтады. Біреулер Әсеттің 
өз әні дейді. Ал біз білетін «Шаманың» Әсет өз сүрлеуіне салып 
алған түрі болғанның өзінде де Әсет утылмайды. Әсеттің «Майда 
ңоңыр», «Мақбал» (Аңанның «Мақбалы» емес), «Қайшақпай» әндері 
осы бір творчестволық саларының ықпалында жарыққа шығады. Бүл 
әндер де, жоғарьіда айтылғандай, Арңаның ән дәстүрі үлгісінде бо- 
лады. Әрине, әр экшінің өзіне тән музыкалық ерекшелігі барын- 
дай, Әсеттің өз «почерксы» болады.

Өткен ғасырдың аяғында қазақта өнер иелерінің басын қосатын 
жиынның бірі, көп ел жиналған ас болады. Ол Садыр Жақанбай 
деген кісінің Үш жүзге түгел хабарлаған салтанаты болады. Осы 
асңа Әсет те келеді (біреулер Қанағат, Байбатыр дегендермен еріп 
келген дейді). Осы жиында Әсет Баңтыбай ақынмен айтысады. Бірін- 
ші болып Әсетті айтыстың талайын өткізіп әккі болған, көбінде жеңе 
жүрген Бақтыбай шаңырады:

Менің атым Баңтыбай,
Домбырамды қақтым-ай.
Талай шаршы жиында,
Сөз нақысын таптым-ай.
Үйсін, Найман бас қосты,
Тыңдатайын жаңсыма-ай.
Тұралы түмар дуда озар,
Өлеңмен оқты аттым-ай.
Өлең-жырды өргізіп,
Ңайырып малдай бақтым-ай.
Арғыннан келген аңын кім?
Ел ңыдырған бақсыдай? —

дейді. Әсет байсалды түрде, олай біріден текетіреске салмай, ақын 
дық жаңңа қарай сүйеніп, әңгімені алыстан қозғайды, өлең аяғында 
келіп бір түйеді:

Жігітке ңигық ңылық мінменен тең,
Бойыңа жарасбаса сынменен тең.
Қолы сараң надан бар, көңлі ңарау,
Жүрегі оның қараңғы түнменен тең.
Күлдіргі, ңалжыңға үста, тәуір жігіт,
Көңілдің бақшасында гүлменен тең.
Сасқан жерде ойланып тапңан аңыл,
Заты жалған болғанмен шынменен тең 
Ақылыңа жарасқан жақсы жолдас,
Кіндігіңнен тараған үлменен тең.
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Ойыншыл, ңалжың, сықақ көтерген ер 
Tepid жуан елі пілменен тең.
Жақсы атадан жарымес бала туса,
Қайырымсыз қайғысыз суменен тең.
Ойсыз, мисіз болады кейбір жігіт,
Жігерімді қылады құмменен тең.
Біреуден пайдаланған ақыл, білім,
Жанбырмен араласңан нұрменен тең.
Ңатынша жырлап айтқан Жалайырға,
Дегенге шыдайын ба жынменен тең,—

деп, одан әрі де осы бағытта шұбатып жүре береді. Бас жарып, 
көз шығаратындай ағаш оқ атпай-ақ, осылай жайлап, мақтамен ба- 
уыздап, Бақтыбайды бірәз қинайды. Жеңу-жеңілуді айтпағанның 
өзінде отырғандар Әсеттің поэзиядан шүйдесі жоғары екенін бай- 
қап қалады. Жоғарыда айтылғандай, қанша айтқанымен оқығаны бар, 
көзі ашық Әсет өлеңді басқа қоқыс сөздермен ластамай, маржандай 
тізіп, қалауын тауып шығарады.

Әсет өзінің қонысына ңайта оралады. Өлеңімен ңатар бурынғы- 
дай әндерін дамытып, бірінің соңынан бірін, жаңа ән туындыларын 
береді. «Үлкен Ардақ», «Кіші Ардаң», «Зулқия әнінің» өзінше өзгерт. 
кен варианты, «Мәлике қыз» сияқты әдемі әндерді береді. Бүл 
кездерде Эсеттің ақындық та, әншілік те атағы аспанға өрлеп, бүкіл 
Арқа, Жетісу, Тарбағатай, Сауыр, Алтайды аралап кетеді. Әсеттің 
аты тіпті бул айтылған өрелерден тыс жайылып, бүкіл қазақ даласы 
оның өлеңдерін, әндерін білетін болады. Бірақ Әсеттің творчест- 
восының будан әрі де өсе беруіне туған өз еліндегі жағдай кейбір 
себептермен сырт береді.

Жоғарыда айтылған Емілбарлың елі Ңытай жеріне ығысқанда, 
солармен бірге Әсет те кете барады. Үйіші байланысы, ңайын жур- 
ты Әсетті туған елінің топырағынан тыс алыл кетеді. Ол жа^та да 
ңазақтар көп болғанымен Әсет өзінің туған жерін сағынады. Баяғы 
Көктума айналасындағы Байжігіт елімен, Емілбарлың сияңты жерін 
сағынып, бір өлеңінде:

Жеріміз кейін ңалды Емілбарлық,
'Дутьіңнан таңба қағаз алдық жарлық.
Бұтаңқа ңорғалаған торғайдай боп,
Дәм тартып елдеріңе келіп қалдық,—

дөйді, сол араның біреулерінө айтңан сөзінде. «Дутың» — *ытай- 
дың өкімінің атауы болса керек. Бірден барған жері қушағын жайып 
ңарсьі ал  ̂ ^оймай, басңа біреулердің долбарымен барып қалып,
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елін, жерін сағынып айтқаны тәрізді. Одан әрі асырып айтуға сол 
ортасынан сескенген болар. Россияда Октябрь революциясы болып, 
біздің халық жаңа, жарқын түрмысқа ие болғанда Әсет бүрынғы 
жай «еліміз артымызда қалды» деп қоймай, әңгіменің анығын 
айтады:

Үкімет советский жақсы болды,
Көрсетіп бүхараға тура жолды.
Есітіп барып келген адамдардан 
Көз тойып, хабарына көңіл толды.
Халықтың түрмысына шаттьщ еніп,
Дүғаға біз жаямыз сырттан ңолды,—

деп, аңсағанын өлеңіне ңосады. Түрлі себептермен өзінің басқа елге 
кетіп ңалғанына, не де болса Отанымен бір көрмегеніне өкініп:

Бір болмай, шалғай жатыр аңылымыз,
Хайырлы жүмыс болсын ақырыңыз.
Жылап жүр осы күнде ел сағынып,
Біз турғай бала-шаға, жақынымыз,—

деп шынын суреттейді. Бір сыртқа шығып кеткенсін ңайтып орала 
алмауын үлкен өкініш, сағынышпен жырлайды.

Әсет өлеңмен өмірдің түрлі саласын да кезген. Кейбір өлеңде- 
рінде дінді мадақтау да кездеседі. Бірақ ол за манда басқаша түрде 
өлеңдерін халыңқа жәю қиын. Реалист аңын, қалай дегенмен д-е, 
негізінде еңбекші, бүхараның жырьін жырлайды. Жаяу Муса үлгі- 
сінде би-болыстарды шенеп, мысңылдап өлеңдер шығарған. Әкесі 
өлген ңыздарға жоқтау жазып беру, біреулерді өлеңмен сықаңтау 
сияңты немесе айтысып жатңан жігіт пен қыздың арасына түсіп, 
ңызға өлең жазып беру Әсетте болған. Ол қазақ елінің надандығы 
жәйлі:

Қазағым ңараңғыда өмір өткен,
Еңбексіз әрнәрседен көңіл еткен,—

деп өлең айтады. Ал сайлау таласына келгенде барын салып, малын 
ысрап ететінін:

Үш жылда бір келетін сайлау болса,
Бар малын ысрап қып төгіп өткен,—

деп сынайды. Сол сияқты малды мен малсыздың теңсіздігін:
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«Малдының беті жарық» маңал болып, 
Малсыздың тіршілігі кеміп еткен,—

деп суреттейді.
Тегіне қарап, қабілеті болмаса да, көрінгенді әкім қоюды да 

сынайды:

Төрені түк білмейтін сұлтан қойып,
Көргендер, білгендермен тең келе ме? —

дейді. Қазақ арасына сауда капиталы ене бастап, надан халыңтың 
ңанын сорған, ар-ұяттан безгендерді:

Ала аяқ сәудагер бар базардағы,
Олар да ңараңғы елге тажал-дағы.
Ұялмай бір теңгеге бір ңой алып,
Халықтың ңанын сорды-ау булар-дағы,—

дейді. Жоғарыда айтылғаидай, қалай дегенмен де өлеңдерінің не- 
гізінде бухараның сойылын соғады, демократиялық түйіндерге ке- 
леді.

Әсет ңазақша оқу үстіне ел аралап, қалаларда болып, жазуды 
терең білмесе де, орыс тілін практика жүзгңде тым тәуір білетін 
болады. Дулат дегеннің тойында ояз келіп, белгілі әнші бар деп 
есітіп, Әсетті шақырып алады. Әсет ңазақтың халық андерін, өэінің 
атаңты «Қисмет», «Әсет» әндерін сырнаймен қуйқылжытып айтып 
береді. Одан әрі қызып кетіп Ояз алдында орыстың бір әнін орын- 
дайды. Ояз ңатты риза болып, Эсетке, алмаймын дегеніме болмай, 
ескерткіш деп сыйлық береді.

Белгілі Кемпірбай аңын хал үстінде жатңанында Әсет келіп, 
өлеңмен:

Ассалаумаликүм, мен, Кемпірбай, 
Науңасқа шыпа берсін патша цудай. 
Аспаңда айнала уитқвн аксуң«фарым,
Кез келіп жайған торға бопсың мундай. 
Науқасың меңдеу тартты дегеннен соң, 
Жыладым жасым твгіп үш күн удай. 
Даусымды танимысың, атым Әсвт,
Мен келдім вдейі іздөп, квңіл сурай. 
Апырмау жауап ңатпай кеткенің бе, 
Қазакңа атың шыңңан қыраньім-ай,—

дап каңіл сурайды.
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Әсеттің келуі өлім аузында жатқан аңынды ңозғайды, соңғы 
күшін жинап:

Көңлімді Әсет келді көтергелі,
Барады өкпем қысып жөтелгелі.
Өлсем де «Көккептерге» бір салайын,
Ку тақтай, екі шекті әпер бері! —

дел, Кемпірбай әдетінше шүбыртып кете береіді. Кемпірбайдың 
өлімі Әсетке үлкен эсер етеді. Творчестволық көзі жыты ақын-әнші 
бүл бір сапарынан да көркем із қалдырады. Жоғарыда аты атал- 
ған «Қаракөз» деген әнді осьждай бір өлім үстіндегі адам халіне 
арнайды.

Аңша бет ауырғанда албырарсың,
Қаракез жан берерде жаудырарсың.
Ңаламға атша шапңан он саусағым,
Астында ңара жердің саудырарсың,—

деген өлеңмен айтады екен. Әсеттің «Ырғақтысын» былай қойғанда, 
оның халың арасына көп тараған, балаға дейін білетін «Әсет» атанып 
кеткен әні Әсет творчествосының шыңы десе болады.

Әсеттей сал ән салсаң әсемдетіп,
Делебесін ңоздырып, әсерлетіп.
Даусым дауыл, сөзім жел, әнім ескек,
Ойнақтап басылайын аз желдетіп,—

деген сөзіне музыкасы сай келеді. Орындауы келіссе «Әсет» әні 
сахнаның сәнінің бірі. Әсіресе қайырмасьгнда ән қүйқылжып, төгіліп, 
шын мәнісінде ойнаңтап, делебеңді ңоздырып кетеді. Қазақтың бел
ил! ақыны Ілияс Жансүгіров Әсеттің әншілігіне, әніне түгел бір 
өлеңін бағыстауы жәй көрініс емес.

Әсет аідамның жасьгның қосылуымен ушырайтын өзгерістер жәй- 
лі өлеңінде:

Атаға бес жасында ңулындайсың, 
Қыздың буы, көңілдің нурындайсың.
Он жаста ми ңатпаған аңылсыз кез, 
Жақсылың, жамандыңңа урынбайсың.
Он бесте бір отауға ие болып,
Болдым деп мен де жігіт ңырындайсың. 
Ңанжардай қайрат алған жиырма бес,
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Айт пен той асыл болсаң туындайсың.
Отызда ойлы болар немел жасың,
Қырықта күнде қылыш суырмайсың.
Елу жас екі жастың тап ортасы,
Бар болса ескі күштен сығымдайсың.
Алпыста самай, саңал бәрі ағарып,
Жас күнің еске түссе жымыңдайсың,—

дейді. Одан басқа өзінің «Кәрілік» деген әнһчде:

Ет қатар қартайғанда сүйегіңе,
Ңартайып тамыр тоқтар білегіңе.
Сөйлесең аузы-басың кемсең ңағып,
Тиеді мүрның барып иегіңе,—

деп келеді.
Әсет «Салиха-Сәмен» деген поэма жазған. «Мың бір түннің» 

ізімен «Үш жетім ңыз» атты узақ өлең шығарған. Ол «Евгений Оне- 
гинді» аударған. Қазақтың үрдісіне бағьгндырып, Әсет Татьянаны 
«Тәтіш» дейді. Татьянаның хатын:

Басында Сізге піскен егін едім,
Иесіз, орып алсаң, тегін едім.
Әлемде жаным сүйіп, жар болмаққа,
Жаңтырып сәлем жазған бегім едің.
Нүр Тәтіш, мен ңырьщ алты, сен он сегіз,
Арамыз екеуміздің үшан теңіз.
Жадырап өзің теңді жас байға бар,
Жолың болсьгн, өлмеудің қамын жеңіз,—

деп, Онегиннің жауабын да аударады. Абайға мүмкін оның осындай 
тым еркіндігі, Пушкиннің өэ стилін сақтамай, назақ топырағына 
инемдеуі жақпаған болар. Солай бола түрса да, нолында поэзиялың 
ңаруы Абайдыкінен елсіз соқса да, Әсеттің Пушкинге жармасуы, ол 
көз үшін үлкен прогрессивтік керініс екенінде дау болмау керек. 
Орьістың үлы адамы Пушкинді аудару, гармонмен орысша өлең ай~ 
туға талаптану — Әсеттің игі басқан цадамы деуге болады.

1923 жылы Ңүлжа ңаласьінда Әсет Афари деген кісінің үйінде 
отырып өн салады. «Інжу-маржан» сияқты енін айтарда дауыстың 
нешө түрлі ңүбылуы еркін болу үшін Әсет ен алдында нысатыр ішеді 
екен (біреулер шайнайды екен дейді). Сол күні езінің нысатыры 
таусылып ңалып, кімде бар дегенде, бір бақсы орамалға түйген тү- 
йіншектері арасынан нысатыр береді. Әсет оны шайнап жүтады.
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Бірақ бақсы түйіншектерін шатыстырып, Әсетке нысаіыр деп бергені 
алмас болып шығып, ертеңінде Әсет уланып өледі. Жаны қысылып 
жатқанда:

Жолықтым дәм таусылар уақтысына,
Ажалдың мейірімсіз ңаттысына.
Жүргенде елден ауып, есік ңағып,
Тұрмыстың тура келіп тапшысына.
Ажалды ақша беріп,

сатып алып,
Кездестім надан елдің баңсысына.
Әу деген үнімді ел көп тыңдаған,
Жиналып жаяуы да,

аттысы да.
Сөйлесем жүректегі шерін төккен,
Арызды, армандысы, аттысы да.
Сезімді, сергек туған көзі ашыңтың,
Талантты, талабы зор оттысы да.
Ажал ма, арманіда ма, ңалайша өлем,
Білетін дәрігердің жоқ жақсысы да,—

деп, бір жағынан өзінің елінен ауып жат жерде «есік қағып» түр- 
мыстың тапшылығына кездескенін, надан баңсының дәрісінен өліп 
бара жатқанын, ол елде дүрыс дәрігер де жоғын, екінші жэғынан 
арманда кетіп бара жатңанын айтып зарлайды. Өлім сағаты жақын- 
дағанын сезіп:

Болжаусыз осы екен ғой өлім деген, 
Күн бүрын көзге келіп көрінбеген. 
Артыма сөз қалдырмай ала кеттім, 
Айқайға ңайран даусым ерінбеген. 
Абайдай арт жағына сөз ңалдырып, 
Жақсы еді-ау әттегенай өлу деген. 
Ертең жазып, бүрсікүн бітірем деп, 
Баянсыз тіршілікке сенуменен. 
Ңатын-бала асырау амалында,
Кеттім ғой соған көңіл бөлуменен. 
Менен сорлы аңын кеп кетті ме екен, 
Бір сөзі баспа орнына берілмеген. 
Осымен өмір бітіп, сөз таусылды, 
Ішімде кетті-ау көп сөз терілмеген. 
Тіршілікте әрекет ете алмадым, 
Сүйектен не шығады кебіндеген,—
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деп, көзі жумылар алдында да Абайды ардаңтап, шет жерде қатын- 
бала асыраудың амалымен өмірінің өткенін айтып, ол кездегі Қытай 
сияңты надан еліде дурыс баспа орнының да болмағанын көрсетеді. 
Осылай:

Арғынмьгн, атым Әсет арындаған 
Арындап ән сала ма дарымаған.
Аспанның аясында ән шалқытыл,
Булбулмын даусым көкте дабылдаған,—

деп, Сарыарңа, Жетісу, бір шеті Қытай жерін жаңғыртцан әнші, 
жоғарыда баяндалғандай, баста бір дақбыртпен туған елінен, жері- 
нен кетіп, советтік Ңазақстанның өскелең музыка мәдениетіне бея- 
сене араласа алмай, кездейсоқ жайда қайтыс болды. Бірақ мәде- 
ниеттің мирасңоры — совет елі Әсеттің әсем әндері мен өлең- 
дерін ардақтайды, үлкен музыка қорының жарнасы етеді.

Әсеттің белгілі «Әсет» әні совет композиторларының шығарма- 
ларында таңырып болып жүр. Ол әкнің әуен негізін осы жолдар- 
дың авторы композитор Л. Хамидимен жазған «Абай» операсында 
Абай ариясының орта бөліміне енгізді (цитата түрінде емес, негізі 
ғана бар, музыка дүниесіне жете білмеген адам жай кулақ арқы- 
лы табуы да қиын).

1933 жылы композитор Д. Мацуин, М. Әуезовтің «Еңлік —  Кебек» 
пьесасына музыка жазғанда «Әсет» әнін Кебектің аузына салды. 
Онда, үмытпасам, әннің кеудесі бар да, ңайырмасы жоқ. Ол пьеса 
ішіндегі өлеңнің өлшеуінен, сахналың жағдайдан туған болу керек.

Қысқасы Әсет творчествосы біздің эаманымыздың музыкалыц 
кәдесііне тольгқ асуда. Ол Әсет творчествосының халыіқпеи байла- 
нысты болып, халыңтың жоғын жоқтау жолыңда болуынан.
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НАРТ Ай

Ң  азақтың халы» әншілерінің 
ішінде тек енді ғана кэсіл ет- 
пей, бірқатар көркемөнердің 
басын ңосып, өз тусында «сегіз 

ңырлы» болған қайраткерлер аэ болған жоқ. Оларды осы кездө 
«әнші-аңын», «жыршы-ақын» деген аттармен айтып жүрміз. Өйткені 
бул адамдар әдебиетке де, көркемөнерге де ортақ, екеуінің бірінен 
айырып алуға болмайды. Булар женінде едебиет зерттеушілер де, 
көркемөнер зерттеушілері де жазып жүр. О да заңды жағдай. 
Шығарушы мен орындаушы арасында еңбек бөлісу елі туа қоймаған, 
кешегі заманда бір кісінің өзі ақын, өзі композитор, езі орындау
шы болуы табиғы да көрініс болды. Біраң осы баяндап отырғандай 
халың енерінің өкілдері тек революциядан бурынғы дәуірде ғана 
болып, біздің тусымызда өшіп кеткен жоң. Казахстан жағдайындағы 
біздің бір мақтанышымыз — осы дестүрдің біздің заманда да болып, 
дами түсуі. Өйткені бул дестур формасы жағынан сақталғанымен, 
оның мазмуны мүлде өзгерді. Ендігі ақын, енші-жыршы коммумизм- 
ды жырлаушы болды. Олардың еткір тілдері, халыңқа сіңімді, тү- 
сінікті өндері, орындаудағы үлкен өнер —  біздің социалист!» идея- 
мызды уағьіэдауда үлкен орын алды.

Міне осы бір енші-ақьіндардың қатарына ңосылатын адамның 
бір! —  Нартай. Оның аты хальщқа ерте жайылды. Әсіресе оның 
еншілік аты ерте шықты. Кешегі жалпылай сауатсьіздық кезде, ери- 
не, ақынның ауызша айтңан, не қолжаэбада жүрген елеңдері кең 
іарай қоймады. Уэаң елеңді жаттап алу ңиынырақ екені еркімге де 
мелім. Ал ен болса, оны бір айтқаннан қағып алатын қаэақ аз 
болған жоң. Өлеңге ңарағанда еннің «ңанаты» уэынырақ, алысца 
қағады. Соның нетижесінде «Нартай ені» деген ен жиырманшы жыл-
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«ардың бас кезінде-аң Қызылордадан бастап осы күнгі Батыс Қазақ- 
стан, Оңтүстік Ңазақстан өлкелеріне тарап кетті. Отызыншы жылдар- 
дан бастап, б!здің мәдениетіміз өсіп, республиканың жер-жерлері- 
нің қатынастары күшейе бастағанда Нартайдың әні де, өлеңі де кең 
өріс алды. Бүрынғы тек «Сыр бойының Нартайы» енді «бүкілказац- 
стандың» ақын болып кетті. Социализм дәу;р н!ң ңазақ сияқты ха- 
лықтың рухани мәдениетін дамытудағы ыкпалы, жағдайы, Нартайдың 
творчестволық табысын халық мүлкіне айналдырды. Біз осы бір 
шағын бөліміміз де Нартайдың өмірі мен творчестволық жолына 
тоқтамақпыз.

Нартай осы күнгі Ңызылорда облысы, Шиелі ауданы, Бестам 
деген жерде 1890 жылы туды. Әкесі Бекежан кедей адам болып, 
шаруашылықтан басңа кәсіл істеп, өнер ңумаған Басқа өзі сияңты 
кедейлердей күнкөргеніне шүк!рш'лік етіп жүре берген. Оның үс- 
тіне Нартай екі жасңа толар-толмаста әкесі қайтыс болып, бүрынғы 
түрмыс енді қиындала түседі. Нартай он үш жасына шейін шгшесінің 
тәрбиесінде өседі. Мейрідхді ана, тапқан-таянғанын кчіжене Нартай- 
дың аузына ұстап, ешнәрседен кемдік келтірмей өсіруге бар күшін 
салады. Бірақ қолқысқалық мезгіл-мезгіл қиын жағдайларға соңты- 
ра береді. Қажырлы ана, өмірдің не бір қиын-цыстау белестерінің 
бәрінен де жас Вартайды аман-есен өткіз п отырады.

Нартай он үш жасқа келіп, қабырғасы қатып, бұғанасы өсуге 
айналады. Шешесін аяп, Нартай енді сол арадағы Кэшк'мбай, Тол- 
ғанбай деген байларға жалшы болып жүмыс істейді. Аз да болса 
күнкяруге о да себел болады. Бір мезгіл сол жалшылыц кәс пті 
ңуып Қарақүм жаққа кетіп қалып, онда біраз уақыт болып келеді. 
Міне осылай, Нартай табаны күректей тоғыз жыл кісінің естінде 
болады. Ерте басқан өмір салмағы Нартайды қадірлі анасының қасын- 
да отырғыза бермейді. Бірақ, жасынан қажырлы, ойлы жүмбақ сыр- 
лы бала, соқңан сайын шыңдала түсетін болаттай, жасымай шиыры- 
па түседі. Ңаншама ауыр жүмыста жүрсе де ңажымайды Жара- 
тылыстың өзінө берген хасиетін көп үзамай сыртқа шығарады. 
Кедейліктің ңамыты ерте киіліп, қанша салмақ еңсесін басқвгімен, 
талант жөтел сияқты, бәрі бір сыртңа шықпай қоя ма, акыры Нартай 
кішкентайынан «Әнші бала» атанады. Далада жүрген адемның қолы- 
на түсетін музыкалық асбабы— қурайдан кесіп сыбызғы жасап, 
сарнатып не бір әндөрді, күйлерді тартады. Балальіқ шақты бақта- 
шылың астында еткізіп дүние қызьіғын қызықтай алмаған Нартай, 
жасьі жиырмаға келө енерге деген өңменін соза бастайды. Жоға- 
рыда айтылғандай, біресе сыбызғыда соэылтып, біресе аузына 
бас киімін ңағып әндетеді. Әринө, Нартайдың бүл бір жаңа басталған 
«кесібі» жоқ жерде пайда бола ңалған нәрсе емес, белгілі «дайын- 
дығы» болады.
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Нартайдың экесі жәй шаруа ғана адам болғанмен шешесі Бақ- 
тығұл белгілі ақын, әнші болады. Міне, кішкентайынан зирек Нартай 
шешесінің айтып отырған өлеңдерін үйрене береді. Жәй ғана ку
лак аспай отырған бала сияктанып, өзінің сол өлеңге құштар болып 
отырғанын алғашқы кездерде білдірмеуге тырысады. Бірақ көпті 
көрген ана, баласының жәй көптің бірі емес, «арқасы» бар екендігін 
ерте сезеді. О да жәй, «ешкім үшін емес» уаңыт өткізуге айтып 
отырған болып, енді үнемі Нартай үйге келгенде өлеңдете береді. 
Оның үстіне Нартайдың ағасы Мансур да акын адам болады. Ман- 
сурдың акындык атағы ерте шығады. Ол вреде Мансурдың атын 
білмейтін, оның өлеңдерін айтпайтын адам аз болады. Міне, осы 
екі жағдай Нартайдың әншілік, акындык касиетін ерте оятады. Евро
па дәстүрінде ерте деп 4-6 жасынан рояльда ойнап, жанынан му
зыка шығарған жас талапкерлерді айтады. Бірақ ондайлардың не 
әкесі, не шешесі профессионал музыка маманы болып келеді. Нар
тай сиякты «конарын сай, көшерін жел білетін» жағдайда өскен 
өнер иесі баланың жиырмаға жаңындағанда әншілік-акындықты бас- 
тауы, әрине, сахра жағдайында кеш те емес.

Бул айткандарға тағы бір оқиға кездесіп, Нартайдың бетін тү- 
гелдей өнер қууға бурады. Арғын, Найманға атағы кең жайылған 
атақты ақын Тайжан «жел аударған қаңбактай» революцияның ал- 
дында Акмешітке келеді. Арканың арқалы акыны, әншісі Тайжан 
өзімен бірге «қап-ңап» ән мен өлең ала келеді. Ақмешітте болған 
бірнеше күн ішінде Тайжанның аты аспанға шығады. Жас талапкер 
Нартай көптің ішінде Тайжанның тамылжыған әдемі әні мен жүре- 
гіңе ңонақтай калатын поэзиясын аузының суы құрыл тыңдайды. 
Мен де осындай ақын, әнші болар ма екенмін деп арман етеді. 
Ел аралап, сыншы болып калған Тайжан да жас Нартайдың ынтасын 
байңап, оған өзінің әндерін үйретеді, ақылын айтады, осы жолды қуса 
ақын да, әнші де болатынын, жаратылыстың берген сыйын бағалау 
керек екенін білдіреді. Осы себептерден бе, Нартай Тайжанды өзі- 
нің устазы деп есептейді.

Тайжан Нартайға үлкен дем береді. Енді Нартай жалшылык 
өмірдің азабынан кутылып, өзінің өнерін қалай өрбітудің жолын 
іздейді. Жоғарыда аты аталған ағасы Мансурдың, шешесі Баңтығұл- 
дың жәрдемімен басына бостандық алғандай болып, ел аралауға 
бел байлайды. Өнердің жаңа үлгілерін көріп, күнде талабын жаң- 
ғыртып отыратын сахна жок кезде әншілердің, ақындардың жалғыз 
жолы —  ел аралау болатын. Міне Нартай да домбырасын, гармо- 
нын аркалап, Сырдың бойын жағалап кетеді. Қазақ арасынада сол 
кезде тарай бастаған он екі тілді гармон Нартайға унайды. Ойын- 
той, баска кызьщ-думан енді Нартайсыз өтпейді. Нартайды аяк же- 
тетін жер болса, қосаттап болса да үнемі алдырады. Нартай халык-
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тың сүйген ұлы —  кешегі сұр өмірде, елдің еңсесін анда-санда болса 
да көтеретін сиқырлы күштің бірі Нартайдың өнері болады. Иығында 
гармоны мен домбырасы, Нартай қонып, түстеніп жүрген жерінің 
бәрін сән-салтанатқа, ән мен жырға бөлейді.

Бүл кездерде Нартай халың арасында кең тараған «Құлыншақ- 
тың әні», «Қалжанның әні», «Ңараторғайдың әні», Тайжаннан алып 
ңалған арңаның не бір сүлу әндерінің нүсқасын репертуарына ен- 
діріп, сүлу дауысымен безекдіріл орындап, естіген жанның бойын 
балқытып жүрді. Біраң түпкі арманы өзі де ән шығару, өзінің өнер- 
шілік үлесін қосу болатын. Міне осы арманды орындауының алды, 
ол өз жанынан әндер шығара бастайды. Музыканы ңағазға түсіріл 
отыратын нота сауаты жоқ кезде, ңай әнді қай уақытта шығарды, 
оның бәрін тарихи сатьгда баңылап отыру қиын. Әндерінің ішінде 
халыкңа көп тарап, біздің қолымызға отызыншы жь:лдардъң басын- 
да жеткені «Нартай әні» аталатын ән. 1934 жылы июнь айында Алма- 
тыда өткізілген бірінші бүкілқазақстандық слетте «Нартай әнін» цо- 
бызға қосылып Жаппас Ңаламбаев орындады. «Нартай әні» кең 
ңулашты, кербез, күнгей лирикалы, терең сырлы шыркалған жылы 
шырайлы шығарма. Куплетті өлеңге құрылғанмен форма жағынан 
өзіндік ерекшелігі бар, куплеттік схемадан шығып кетеді. Нартайға 
төн демі кең, көлемі мол дауысты керек ететін, орындау стилін тап- 
паса, көптеген музыкалың ңасиеттерін жоғалтып алатын ән. Әнн н 
ңүрылысына, дыбыс көлеміне қарағанда, Нартайдың жас кезінде, 
дауысы мол шағында ңандай ойлы-қырлы жерлерінде сүрінбей орын
дап шығатын ңаухары мол кезінде дүниеге келген шығарма екені 
байқалады. Әннің музыкалық тереңдік, шыныңңандық сатысын тек- 
серсек, оның тырнақалды шығарма емес, артына біраз ән үлгісін 
тастап барып шыңңаны анықталадьі. Сондыңтан Нартайдың аты 
қойылып, айдар тағьілмаған «ұсақ» өндерінің бірқатары «Нартай 
өнінің» алдында шыңңан дей аламыз.

Біздің бүл жүмысымызда Нартайдың өншілік жағы қаралғанмен 
оның аңындың енері жөйлі да бір-екі ауыз сөз айтып кетуге тура 
келеді. Нартай жасынан ңалаға жаңын жерде болып, есіресе темір 
жол бойында есіп, мектептө сарылып білім алатын жағдайы болма- 
ғанымен, көбіне ез талабымен, ез бетіман хат таныған. Таланты, 
ңабілеттілігі арқасында басында иненің жасуындай ғана болғам кіиі- 
көне жарың сеулені үлкейтіп, кеңейтіп алған. Шатпақтап көп жазып, 
түрлі қолына түскен кітаптарды аударып қарап, аңтара тексергані- 
нің арқасында бері келе недәуір сауатты адам болады. Әсіресе 
Октябрь революциясынан кайінгі двуірда сауатын біраз катеруга 
жағдай болады. Осының бері да Нартайдьің ақындық жағын да 
дамыта түсті. Ол сол енман қабат поээиямен да шүғылданды. Баска 
Каэаңтың ауызша айтатын аңындарынан Нартайдың айырмасы, ол
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елеңдерін қағазға түсіретін мүмкіншілігі болды. Музыканы түсіретін 
нота сауаты болмағанымен, әдеби жағынан тек суырып салма, 
ауызша ақын емес, жазба ақын қатарында болды. Айта кететін нәрсе 
Нартайдың сол айтып отырған жазба өлеңдерінің көбі әнмен орын- 
далды. Уақытына қарай олардың бірқатары таза ән күйінде, енді 
біреулері термеге жақьгн, сөзді көбірек айтып үлгеру жағына қара- 
ған, ал кейбіреулерінде ән мен терменің қосындысы сияңты әуен- 
дері де бар. Ал осының бэрінде де Нартайдың музыкалық «почерк- 
сы» айқын көрініп тұрады. Оны баска біреумен шатыстыруға кел- 
мейді.

Отызыншы жылдардың басындағы ңазақ совет көркемөнерінің 
профессионалдың сатыға көтеріле бастауының лебі Нартайға да 
тимей калған жоқ. Бүл кездерде ол өзінің әншілік, ақындык жұ- 
мыстарын ңызу жүргізді. Осы бір-екі касиет Нартайдың бағасын 
халық алдында аса жоғары көтерді. Өйткені Совет шындығын хальің 
арасына уағыздау, жеткізуде халың ақындарының, әншлердің, күй- 
шілердің, жыршылардың рольдері үлкен болды. 1937 жылы Нартай 
Шиелінің аудандық мәдениет бригадасының мүшесі болып, кэп жү- 
мыстар істеді. Кэп үзамай ол бригада өсіп, ұлғайып, Нартай бастаған 
облыстық ансамбльге айналды. Нартай ансамбльдің арңауы болды. 
Ансамбльдің составында домбырашылар, әншілер, бишілер, тақ- 
пақшылар болды. Ансамбль күн санап ес:п, халық алдында беделі 
арта берді. Әрине, оның бірінші себебі басқарушысы Нартай бол- 
ғаннан еді. Бүл коллектив репертуар жағынан да бай болды. Қазақ- 
тың халық әндері, совет композиторларының шығармалары, біздіц 
заманымызды үгіттейтін к:ші-гірім драмалық пьесалар болды. Мүны 
«Нартай ансамблі» деп атап кетті халық.

Ұлы Отан соғысы кезінде «Нартайдың ансамблі» творчестволық 
ңүлашын кең жәйді. Ол Шымкент, Жамбыл, Қызылорда облыстарын 
аралап, үлкен творчестволық табыстар мен концерттер беріп жүр- 
ді. Ансамбль Ңазақстан облыстарын ғана аралап ңоймай, Қырғыз- 
станның Ош, Жалал Абад облыстарын аралап, тылда ерлік еңбек 
жасап жатқан адамдардың рухтарын үнемі көтеріп жүрді. Ансамбль- 
дің творчестволың табысының үлкен болуының тағы б;р себебі —  
Нартайдың сегізңырлы өнерпаз, жан-жақты орындаушылығы болды. 
Ол патриоттық өлең-жырларды айтып берумен катар өзінің сол кез- 
де әсем-күшті даусының аркасында не бір жанға тиетін әндерді 
орындап берді. Тіпті көбіне өзінің орындағаны былай түрсын, ол 
внсамбльдің әншілеріне гармонымен де, сырнайымен де сүйемел 
жүргізді. Ансамбльдің әнш лерінің репертуарының біркатарын өзі 
жасап берді, өзі сол әндерді үйретуші болды, өзі керек жерінде, 
көңілді болу үшін концерт жүргізіп, конферансье ролін де аткарды. 
Шынында, бүл бір кезеңде, әсіресе Нартайдың әншілігі үлкен кү-
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рал болып, оның басына біткен басқа өнерлерінен жоғары түрды. 
Біздің бул пікіріміз бен әдебиет дүниесіндегілер келіспеуі де мүм- 
кін. Біраң Нартайдың ақындығына, сөз тапқыштығына үлкен мән, ба
ра берө отырә, біздіңше тап осы бір кезеңде ансамбльге басшы 
болу үшін әншілік, комлозиторлыңтың және артистіктің жәрдемі 
шешуші болды. Нартай тек аңын, әнші, ән шығарушы ғана емес, шын 
мәнісінде артист болды. Міне осы қасиеттерд!ң бэрінің б!р өзінің 
басына жиналуының арңасында Нартайдың аты көп, өзі қатарлы 
аңындардан кеңірек жайылды. Нартайдың бүл кездерде шығарған 
әндері сан жағынан аз емес. Біраң оның көпшілігі өлеңімен байла- 
нысты болған себепті «ңысқа демді» речитатив пен кантиленаның 
ңосындысы болды. Соның өзінде де Нартайға тән жумсақ, икемді 
мелодия, жылылық әуендері көрінеді.

1943 жылдың қысында Алматыда ақындардың айтысы болды. 
Онда Шашубай, Кенен, Қалңа, Нүрлыбек тағы көптеген кәрі-жас 
ақындар ңатысты. Сол айтыста Нартай да болды. Ол Нурлыбекпен 
айтысып, кейбір ақындар жазып алған ңағазбен айтңанда, Нурлы- 
бек, Шашубай, Нартай одан шығып кетіп мезгіл-мезгіл сол арада 
суырып шығарып айтып жіберіп отырды. Нартай гармоныча қосы- 
лып, басқа аңындардай сөзді тез айту үшін термеге сала бермей, 
өдеттегісіндей даусын соза, шырқай әндете орындады. Сол жылдар- 
дың өзінде де Нартайдың даусының әлі де күшті, көркемдік бояуы 
оңбаған екендігін байңатты. Ақындардың ол айтысы бізд ң тылдағы 
еңбеккерлердің Отан қорғауға қосып жатқан үлкен табыс-үлестерін 
халыңқа уағыздауда үлкен роль атңарды. Сол айтыстың қортынды 
кешінде Нартай өзінің ансамблінің орындаушыларымен шықты. 
Аңын, өнші, артист, жақсы үйымдастырушы, бүл арада көптеген өзі- 
нің өрштестерінің алдында жан-жаңты қайраткер екендігін байқат- 
ты. Нартайдың тағы бір ңарапайымдығы — ол өзі ансамбльде басшы, 
уйымдастырушы бола отыра мүшелеріне өзінің шығармаларын көп 
айттыра бермеді. Әрине, бул тәрбие жағынан аса үлкен мәнді мэ- 
селө.

Отан соғысы аяқталғаннан кейін де Нартай өзінің жоғарыда 
баяндалғандай жан-жақты ңайраткерлік істерін жүргізе берді. Бей- 
біт емірге арналған өлеңдер, әндер шығарды. Бурынғы ансамблімен 
ел аралап, бейбітшілік үшін күрес уранын уағьіздады. Ол бейбітші- 
лік жағдайына ңарай ансамбльдің репертуарын ңайта қурды. Аңын- 
дың, еншілік тежірибесі молайған қайраткер, хальіқ алдыкда беделі 
ебдөн бекіп, үлкейіп алды. Өзінің бойына біткен енері арқылы Нар
тай бейбітшілік туын жоғары көтерді. Қай жерде жүрсе да, біздің 
Үльі Коммунист Партиясьіның бейбітшілікті орнатудағы күресінда 
•эінің ңолынан келгенінің барін істеді. Ол бір күн да ңарап отырған 
жоқ, үнемі іэденумен, күнбе-күнгі саясаттың дамуын зарттеумен
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болды. Осының бәрі де Нартайдың өзінің және оның басқарған 
ансамблінің жаңалыңтың жыршысы болуына бірінші жағдай болды. 
Ал, ансамбльдің репертуарындағы колхоз қүрылысына, оның өміріне 
арналған пьесалар кәрушілердің алғыстарымен толы болды.

Нартайдың әншілік, артистік, үйымдастырушылық жағын айта 
отыра, оның негізгі өнері аңындық екенін үмытуға болмайтынын 
айттық. Өйткені Нартай ақын болғанда тек өзінің ойына келгенің, 
өзінің тек ңулағы есітіп, көзі көргенін ғана өлең еткен кісі емес. 
Оның хат білгенінің арқасында бірқатар көру шеңберін кеңейтіп 
алған адам. Оның Науаиды, Тоқтоғұлды оқуы үлкен рухани азың 
берген. Қазақ әдебиетінің бүрынғысы мен соңғысын, оның үсті.не 
туысңан елдердің әдебиетімен танысып отыруы, басңа бірқатар 
ақындардан ерекшелік берген. 1950 жылғы Нартайдың «Домбыра 
сазы» деген атпен жарияланған жинағы ңазаң әдебиетіне ңосылған 
айта қалғандай үлес болды. Нартайдың бір орындауын естікенде, 
оның өлеңіне де, әніне де, орындаушылық шеберлігіне де риза 
болып кеткен Сәбит Мүқанов, сол арада:

«Жүлделі жүйрік Нарекең,
Сүйсінгендей бар екен»,—

деп бекер айтпаған. Біздің осы әңгіменің басымда айтңан Нартай- 
дың сегізқырлы өнерпаз дегенімізді Сәбеңнің осы бір-екі жол ғана 
өлеңі ңолдап кетеді. Ақындығының 75 жылдығында (1938) совет 
поэзиясының алыбы, халық аңыкдарының ағасы Жамбыл тойына 
келген ақындардың ішінде Нартайды көріп оған өзінің қатты риза 
болғандығын білдіреді. Псэзияны да, музыканы да жаны жете түсі- 
нетін ңарт, табанда Нартайға қарап турып:

«О, Нартай, шешен таңдай, ңасңа маңдай,
Сөзің тәтті, дәмді екен шекер-балдай.
Жүректі сілкіндіріп бір ояттың,
Сарғайып күншығыстан атқан таңдай»,—

деп, бір жағынан Нартайдың шашсыз төбесін қалжың ете, бір жа- 
ғынан оның өнеріне тамаша баға береді. Басқа бір жылы ақындар- 
дың бас қосқан жерінде Жамбыл:

«Нартай, Кенен, Нурлыбек,
Өлең-жырды дүрілдет»,—

деп халық поэзиясы саңлақтарының таланттарына деген өзінің тала- 
бы мен бағасын беріп кеткен. Жамбылдың бул бағалары Нартайдың 
өнерпаздық қасиетін анық суреттейді.
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Нартай 1942 жылы өзінің аңындық, жазушылық өнерінің халык- 
тан жоғары баға алып, белгілі сатыға көтерілуінің арқасында Казак- 
стан Жазушылар Одағына мүше болыл алынды. Ол 1934 жылы өткен 
Қазақстан Жазушыларының І-ші съезіне және 1954 жылы өткен 
екінші съезіне қатысты. Жоғарыда аталған өлеңдерінің жинағынан 
басқа да Нартайдың газет, журнал беттерінде жарияланған әдеби 
шығармалары көп. Оның бәрі де осы кезде М. Әуезов атындағы 
Ңазаң ССР Академиясының әдебиет және өнер институтында жина- 
лып жатыр. Әрине, Нартайдың әдеби мурасы туралы толық сөзді 
өдебиет зерттеушілерден оқу керек.

Нартай өзінің орындаушылық жумысында тек Қазақстан және 
көршілес туысқан республикаларды ғана аралап қойған жоқ. Ол біз- 
дің сүйікті астанамыз Москваның сахналарында бірнеше рет өзінің 
өнерін көрсетті. Алматыда отызыншы, қырқыншы жылдарда өткізіл- 
ген слеттерге, олимпиадаларға, фестивальдарға қатысқанын былай 
қойғанда, ол 1939 жылы Москвада болған Ауылшаруашылық Көрме- 
сінің концертіне қатысты. Онда өзінің «Ленин мавзолейіне» деген 
елеңін әнмен орындап берді. Москва тыңдаушылары Нартайдың 
ақындығымен қатар орындаушылың дарынын ңатты бағалады.

Нартай 1949 жылы Москвада өткізілген қазақ совет әдебиетінің 
онкүндігінің концерттеріне де қатысты. Онда да өзінің жоғары са- 
тылы орындау шеберлігі нәтижесінде жоғары бағаға ие болды. 
Оның алдында біраз жыл бурын Нартай Москва да болған казак 
көркемөнерінің онкүндігінде (1936) делегация ңатарында барған. 
Кейбір өткен әдебиеттік кездесулерде Нартайдың гармонымен ко- 
сылып айтып берген өлеңдері астана тьіңдаушыларын таңкзлдырған 
Нартайдың жақсы көріп айта беретін әндері, жоғарыда көрсетілген 
«Нартай әні» атанып кеткен шығармасьімен катар «Толқьін» атты 
өн болатын. (кәдімгі біз білетін «Толқьін» мен шатыстырмау jce- 
рек. А. Ж.)

«Сырнайын аңын Нартай қолына алсын,
Жаңғыртып аспан астын өнге салсын.
Ңубылтып, қуйқылжытып толғағанда,
Қалыктап Москваға даусым барсын»,—

деп, «Толңын» өнін радио толңындарымен теңеп, ер кезде взінің 
көкейіндө жүретін улы астана Москваны мадақтайтын. «Толңын» біэ 
баяндап кеткен, елеңге бағынышты «қыска демді» ырғакк* күрыл- 
ған шьіғармаларына жатпайды. «Нартайдың вні» сияқты гармонды 
кулаштай созып, даусын шырңай, «аспан астын жаңғырта» айтат^ін 
•н. Мунда Нартайға твн кең ңүлаш жүрегіңді жылытатын лирика, үл- 
кан гуманистік кайіп бар.
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Нартайдың халық алдында еңбегі арқылы көтерілген беделін, 
көркемөнергө сіңірген айта ңалғандай еңбегін бағалап Қазаңстан 
үкіметі оған 1939 жылы көркемөнерге еңбегі сіңген ңайраткер деген 
қүрметті атаң берді. Соғыс кезіндегі Нартайдың тыл еңбеккерлерінің 
рухын көтеруде, Совет Армиясының жеңіс жолын уағыздауда, біздің 
социалистік қурылысымыздың ең алдыңғы ңатарлы ңоғамдың қуры- 
лыс екенін үгіттеуде атңарған үлкен ролін еске алып, оны бірнеше 
сэғыс медалдарымен наградтады. Республиканың 25 жылдығында 
Нартайға «Қурмет белгісі» ордені берілді.

Нартай 1955 жылы 65 жасында қайтыс болды. Өмірінің соңғы 
кезеңіне шейін ол қолында өткір идеялық ңуралы — өнері мен 
социализм мәдениетін дамыту жолында күресті. Нартайдың ақын- 
дық, әншілік, композиторлың, артистік өнері әлі де болса зерттей 
түсуді керек етеді. Қайраткердің ңағазға түспеген шығармалары, 
өмір кесектері әлі де болуында күмән жоқ.
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КЕНЕН

<,?Е  кейде елу баңсы, сексен ақын» 
дегендей, Жетісуда Сүйімбай- 
дан, Жамбылдан келе жатңан 
ақындың дәстүр дүниеге көп-

теген талакттар берді. Олардың бәрі бірдей тек сөз ңуып ңана кет- 
кен жоң, ішінде жыршылары, әншілері болды. Ақындық, айтыс дәс- 
түрі әлі күнге дейін бұл өреде сол қалпымен келеді. Тіпті жаттап 
алған өлеңдері болса да еркек демей, әйел демей, той-топырда 
айтысып жүре береді. Ол дәстүр тек егде тартқан адамдарда емес, 
жастарға да ауысңан. Сондыңтан да, Жетісу өресінде сөз қуу, айты- 
су дегендер кең жайылған дәстүр.

Міне осы топтың ішінен ала-бөле көзге түсетіні -ғ- Кенен. Ол 
бір жағынан суырыпсалма ақын да, екіншіден жаңсы әнші, ал үшін- 
ші жағынан өзі көптеген ән шығарған халық композиторы. Кененнің 
өмірінде кейінгі жас урпаңқа үлгі боларлыңтай кезеңдер көп. Ол 
творчествосында адам бақыты үшін күрестің жырын жырлады, бері 
келе, совет таңы атқанда жеңістің, туысқандыңтың, шын мәнісіндегі 
баңыттың жырын жырлады.

Кенен Жэмбыл облысы, Қордай ауданы, осы күнгі Киров атын- 
дағы колхоз тұрған жерде 1884 жылы туды. (Бүдан ширек ғасыр 
бүрынғы деректе туған жылы 1888 болатын да, жерікің аттары Қо- 
ңыр адыр, Мәтібұлаң еді. Жыл жағынан болмаса, жер шамасының 
бәрі біріне бірі жаңын сияқты. Әкесі Әзірбай айтарлыңтай өнері 
болмаса да о да ауыл арасында ән салып, домбыра тартып жүрген. 
Біраң аты шығып не ақын, не әнші болып жайылған емес. Ал, ше- 
шесі Үлдар үлкен әнші, ақын адам болады. Үлдардың ол өреде 
атағы кең жайылады. К шкене күнінде Кенен шешесінің өлеңін, 
әнін есітеді. Біраң мейірбанды ана, өліп-талып көрген (Үлдар үл
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көрмей көп зарығыл жүреді) Кененді баулып, тәрбиелеп, мәпелеп 
өсіруге тағдыр ңурығы оған ерте тусіп, Кененнің жасы жетіге келө 
бергенде Ұлдар цайтыс болады.

Үлдардың өлімі Кенечге де, ол кезде жетпісті алқындырып кал- 
ран Әзірбайға да оңай тимейді. Үй ішінде үлкен ңайғы-қасірет жас 
бала мен кәрі әкенің басына төнеді. Оның үстіне Әзірбайдың адал 
дегенде екі-үш ешкіден басқа малы болмайды. Кенен қабырғасы 
ңатпай жатып байдың қойын бағады. Аз ғана да болса аужал бол- 
сын дейді. Күндіз қой бағып, кешкілік ауыл шетінде кішкене итар- 
каның астында әкелі-балалы екеуі жоңшылыңтың муң-зарын тартыл, 
айран-шалабын ішіп отыра береді. Айлар, жылдар тізбектеліп, кө- 
ңілсіз өте береді. Күңдіз далада жүріп шаршал-талған Кенен, көб.не 
ауыл жастарының түнгі ойындарына да қатыса алмай, уйқтап қала- 
ды. Кейде оның күнұзақңа күнге күйіп талып келгеніне қарамай 
бай оны түні бойы к°й күзеттіріп қояды. Біраң жас, кажырлы дене 
оның бәріне де төтеп беріп, тіпті оннан асқансын сол бір ауыр 
бейнеттің ортасында жүріп, Кенен соның арасында домбыра тарту- 
ға, ән салуға да уақыт табады. Баяғы бала кезінде шгшесі Үлдардан 
алып қалған аздаған өн жобалары, жыр нусңалары енді жас талап- 
кердің көңлінде ңайта қозғалып, біріндеп оларды есіне түсіреді. 
Кешкітурым ауыл жастары ңыр басына шығып, Ақсүйек ойнап, Ал- 
тыбаңан тепкенде, Кененнің әндеткен әсем дауысы көп жастардың 
буынын босатады. Байдың топас, ерке-шэлжіңдері болмаса, ауылдын 
қубатөбел дәулеті бар адамдарының балалары Кененнің осындай 
ауыр жайда жүргенін сезеді, аяйды, бірак оған ңол ушын беретін 
жағдай өздерінде де бола ңоймайды.

Жоғарыда айтылғандай, Жетісу дәстүріңцегі аңындыктың жайы- 
луы Кененге жаңсы есер етеді. Бай аулына келген, ңона-түстене жа
тып жыр жырлаған, өлең айтңан өнші, аңындар Кененнің санасында 
үлкен іэ ңалдырады. Қабілетті бала есік алдында, кейде үй сыртында 
жүріп-ақ олардың маржандай сездерімен, аңыраған әндерін көкіpe
ri не түйіп алады. Көбіне Кененнің оларды тыңдайтын жәйі да бол
майды. Өйткені, Кенен күндіз далада қойда болады. Тек ңона жат- 
ңан, түні бойы өлең айтңан, айтысңан ақын, еншілерді тыңдауға 
ғана мүмкіншілігі болады. Оның өэінде де түнгі уйқыны соларға 
беріп, ертеңінде күнузаққа қалғып-шулғып жүреді. Әрине, уйқтап 
ңалса, қойына қасңьір шапса, Кененнің басына байдың еңгір таяғы 
ойнайды.

Кенен осылай жүріп өзінің ендерінің санын кебейтеді. Қойшы- 
лармен кездесіп олардан ертегі, наңыл сездер есітеді, кейде сыбыэ- 
ғының үніна ңосылып бала даусымен Қордайдың даласын жаңғы- 
рыңтырып ен салады. Кейде белбеуіне кыстырып жүрген домбыра- 
сын алып, оған езінің сазды, дауысын қосып, ен шығару тала-
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бында болады. Ал өлеңді Кенен ерте шығара бастайды. Ол сол бір 
далада жүрген кезінде-аң жаратылыстың не бір өсем көріністерін 
өлеңіне қосады. Өзімен ңатар жүрген қойшыларға айтып береді. 
Олар Кененнің мүндай цабілеті барлығын сезіп, осындай таланттың 
ңой соңында, ен далада күні өтіл бара жатқанына қынжылады. Бү- 
лардың да одан басқа ңолдарынан келері жоқ, тек мына бір теңсіз- 
дік заманға ңосылып лағнат айтумен бітеді.

Кенен болса ол тағдырдың жазғанынан басңа амал жоң, соған 
бас иіп жүре беру керек деген ойдан аулаң болады. Ол күші болмаса 
да, табиғат берген мына бір сыйлықты ңалай да даланың шаңына 
бастырмай, желіне ушырмай, жаңбырына шайдырмай таза ңалпында 
саңтап, реті келген жер болса іштегі шерді өлеңмен, әнмен сыртқа 
шығарғысы келеді. Өлең-әннің күресте өткір қүрал екенін анық бі- 
ліп болмаса да, оның сезімді жүрегі бір нәрсені андайды. Кенен 
далада жүргенде есітетін дыбысы: судың сылдыры, торғайдың шыры. 
лы, желдің гуілі тағы сол сияңтылар болады. Ол сол бір даланың 
дыбыс симфониясын ңүлағына іле жүре, солардың ішінен де өзіне 
рухани серік, мүңдасатын дос тауып алады. Ол аспанда шырылдап 
жүрген бозторғайдың емін-еркін парлап жүргенін көріп, жаратылыс- 
тың оған берген сыйына ңызығады. Боз торғайдың ңайда барам десе 
де жететінін, аспан әлемінде кезіп жүруге мүмкіндігі бар еркінді- 
гін, басңа күш-қуаты шамалы болғанымен қанаты болғансын күн кө- 
руге оның да жәрдемін ойлап, біраз кідіреді. Өзінің ңойшылың өмі- 
рі, мына бір бай ңойына байланып, ешқайда қозғала алмайтын ерік- 
сіздігін, аспанға үшпаң түгіл, жер бетінің өзінде барамын деген 
жеріне бара алмайтынын ойлап, налиды. Бірақ торғайда бар қанаттың 
өзінде де барын, оны да жаратылыс сый етіп бергенін есіне алады. 
Ол қанаты— өлең, ән шығару, өнер қанаты, ол қүстан да алые үш- 
пай ма, Ол Қордай түгіл анау Алатаудан асып та кетпей ме, сөзді, 
әнді кім тоңтатады, кім оның «етегінен» тарта алады. Міне өнердің 
осындай касиетін толың жетіп білмесе де, жас Кенен өзінің қабілет 
қылын ңозғап, дүниеге бірінші рет жаңа бір туынды береді, жанынан 
жаңа ән шығарады. Әнді аспандағы бозторғайға қарап айтады, әнінің 
ать:н да «Бозторғай» қояды.

Бозторғай, шырылдайсың жерге түспей,
Мек жүрмін кешке шейін тамақ ішпей.
Ат ңылып ақ таяқты ңолға үстап,
Сандалып қой артында азар кешкей.
Келемін ңойды жайып Қоғалыға,
Шығады бүркіт салған Обалыға.
Ңой соңында жүрсең де кешке дейін,
Қарамайд бай, манаптар обалыңа.



Ңойшылар қой жайғанда кеш батпайды,
Отырсаң мал күзетіп таң атпайды.
Ңарайтын обалыңа иесі жок,
Төсекке белін шешіп бір жатпайды.

О, Бозторғай!
Шырылдайсын шіркін-ай.
Ңутылар күн болар ма,
Қой бағудан бір күні-ай?! —

дей келеді әннің сөзі. Бүл ән радио толқынындай, баста ңойшылар, 
малшылар арасында, кейін халық арасына тез тарап кетті. Әннің әсем 
сөзі де, ңорпың көргеннің, зорлық көргеннің, бейнет тартқэнның бә- 
рінің де жүрегінен орын алады. Әрине, байларға, онын сойыл со- 
ғарларына бүл ән унай қоймайды. Біраң халық дуылдап көтеріп алып 
кеткенсін топыраққа от қоя ма, ән қанатын самғап сол өречі шарлап 
кетеді. Енді Кенен қойшы Кенен ғана емес, «Аңын Кенен» деген 
атақтар алады. Ол атақты да өнерді баулып, ңамқорльқ етіп оты- 
ратын үкімет жоқта тағы да сол халқынан алады. Кененнің өлеңдері 
аузынан шыңса болды, ілезде елге тарап кетеді. Оның муқтаждық 
өмірді суреттеген бірнеше шумаң өлеңі ауыздан ауызға көшіп, ауыл 
жастары айтып кетеді.

Қозы жайған жер:м бар Мәтібулақ,
Шешемді ойлап зарланам күнде жылап.
Күн шыңпастан дірдектеп мен жүргекде,
Шешесі бар балалар жатыр сулап.
Шешемді ойлап далада айқай салсам,
Талқан шекер татиды шайнай ңалсам.
«Ңу жетім»— деп қуады қозы иесі,
Тілін алмай кей күні бармай қалсам.
Карт боп ңалған әкем бар жетпіс жаста,
Байғустың баласы жоң менен баска.
Жалғыз улын баға алмай жасы жетіп,
Жыласа көзі толған қанды жасңа.
Біргө отырсаң сыймадық туысқанға,
«Қу жетім» — деп қуады үрысканда.
Үш ешкі мен бір ңойдың басын устал,
Әкеме сауғызамын мыс қуманға.
Алты уың бас-пана етіп тігіп алдьіқ,
Баяғьі үш ешкі мен жалғыз саулық,
Бір жағына ңамалып кіріп алдық.
Өкем байғус артымнан кеп ту рады,
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«Шаршадың ба, шырағым»,— деп түрады.
Ңой, серкешке жүргізіп, жылдығына 
Аяқ-лау алсам деп еп ңылады,—

деген өлеці Кененнің басындағы ауыр халін жеткізе суреттейді. Бас
ка кірме сөзсіз, таза тілмен айтылған өлең Кененнің ақындық жағы- 
нан да жоғары екенін көрсетеді. Кененнің өлеңдері түсінікті, қара- 
пайым болып келеді. Оның мәнісі терең бола гұра оқуға жеңіл, 
ешбір түсініксіз, жүмбақты жері жоң болады. Екіншіден бүл өлеңі ке- 
шегі заманның тек Кенен емес, жарлы-жақыбайларының бәрінің де 
басына салған трагедиясы суреттелген.

Әзірбай шынында да ептеп, тырнаңтап жинап жүріп, бір-екі жыл- 
дан кейін бір ыңғыршағы айналған арық, өзі сәуірік көкшолақ ат 
сатып алады. Бурынғыға қарағанда енді недәуір жаңсы болып ңала
ды. Әзірбай да аты бар адам болып, оны бағып-қағып оңалтып ала
ды. Ауыл арасьгнда қандай жақын да болса жаяу жүруді ар көретін 
қазаңңа, мына көкшолаң аттың таңымына түсуі үлкен бір байлықтай 
болып көрінеді. Кенен көкшолаңтың басңа аттармен салыстырғанда 
мүсіннен жұрдай түрін де өлеңге ңосады.

Сатып алдың Тоңпақтан Көкшолаңты,
Қүйрығы жоқ, жалы жоқ шоп-шолақты.
Өзі сәурік көктемде байтал ңуып,
Бір жағынан азынап қүдай атты.
Айғырлармен таласып жауыр болды,
Бағып міну әкеме ауыр болды.
Күндіз ңойға мен мініп, бағып-қағып,
Әйтсе де аяқ-лау тәуір болды,—

деп, қалай дегенмен де кылңұйрықтың үлкен көлік екендігін айта- 
ды. Кенен атына тек өлең арнап қоймай оған өн шығарады. Ән Же- 
тісудың дәстүрінде, халықтық интонация негізінде шыкңан. Аздаған 
қалжыңның элементі бар. Ол әсіресе қайырмасында көбірек көзге 
түседі. «Көкшолаң» әні де тез жайылып кетеді. Орындауға да же- 
ңіл, музыкалық жағынан аса мазмүнды, қоңыр ән, өлеңнің сөзіне сай 
келеді. Кенен бул әнде де тақырыбы, аты жануарға арналғанмен, 
шыншыл суреткер сол бір сыртңы атаулар арңылы езілген таптың 
өкілдерінің жан дүниесін, үй-ішілік «қуанышын», аяқ-лау бола тура, 
көп мініліп, ығыр болған Көкшолаңтың жал-ңуйрыңтан айрылып, ша- 
бан болғанын поэзия мен музыканың сиқырлы тілдерін ңолданып, ке- 
дейдің «күрмеуге келмейтін қысқа жібіне», «шолақ тонына» теңейді. 
Әсіресе:

Ж



Мінгенім астымДағы Көкшолақ-ты,
Жалы жоқ, ңуйрығы жок шоп-шолақ-ты.
Әй ңыздар, қойшысынбай өлеңіңді айт,
Тусыңа мендей қүрбың келіп ңапты,—

деп, ңойшы да болса, байдың ңыздарына мырзалардан қадірсіз бол- 
маған Кенен айтьіп журеді екен. Біраң малға кедей болғанымен, жа- 
ны бай, әні көп Кененнің ңадірі күн санап халық арасында арта 
береді.

Сол өредегі Бибол дейтін бай екі болыс елді шақырып қызына 
той ңылады. Ол тойға, ңойын біреуге уаңытша бақтырып кетіп, Ке
нен де барады. Байдың балалары жолда Кененді келекелеп:

Әй байғүс, тойға барар сәнің бар ма,
Қызбенен айтысатын әлің бар ма.
Кеудеңді өрге айдайсын сорлы кедей,
Сарапқа салысатын малың бар ма?
Үстіңде тіккен сенің үйің бар ма,
Айт пенен той қуатын күйің бар ма?
Атты мен тондыныкі емес бе олар,
Басыңда аз да болса миың бар ма? —

деп өлең айтады. Кенен: адамның қасиеті малмен өлшенбейтіндігін 
өлеңмен ағызып айтып береді. Оларға ерегісіп, Биболдың қызының 
тусына келіп, жоғарыдағы: «Әй қыздар, қойшысынбай өлеңіңді айт, 
Тусыңа біздей қурбың келіп қапты» деп жетіп барады. Өзі ацын, өзі 
өнші — кімнен ңорыңсын, Көкшолағын тебініп, бай балалары өзін де, 
атын да кеміткен сайын екіленіп, Көкшолағымен сөйлескендем:

Жылдам жүрші, Көкшолақ,
Шапшаң жүрші, Көкшолақ.
Олай жүрші, Көкшолақ,
Былай жүрші, Көкшолақ.
Жамандатқыр, Көкшолақ,
Діңкө қуртқан, Көкшолақ,—

деп, атының дүлдүл емес екенін паш ете, елеңіне коса жүре, қыздың 
үйін кимелей береді. Бірақ Кенен қыздардың өзінің ендерін, өлең- 
дарін айтып жүрөтінін, жақсы керетінін біледі, мырзалардың күтын 
қашыру үшін осындай улы ңалжыңға барады. Кенен қыздың тойын- 
да елең айтып, он селады. Оның одемі дауысы, еткір сездері тойдың 
басқа қызьіғын умыттырыл, оған жиналған хальсқтың кебін езіне ңа- 
ратады. Осы күннен бастап Кененнің ақындығы, оншілігі Қордайдан
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баска жерлерге де жетіп, Кененнің ңойшылың өмірбасын біржолата 
босатып алуына себептің басы болады.

1910 жылдарда Еркебай дейтін болыс Кененнің дабылын есітіп, 
оны зт жібертіп шақыртып алады. Байдың қойы жайына қалып, Көк- 
шолаңты әкесіне міңгізіп, Кенен Еркебай аулына кетеді. Енді қырық 
тебінгенде бір елең етпейтін Көкшолаңтан басқа атқа да тақымы тие- 
ді (әкесі Әзірбай осы шамада дүниеден қайтып, Кененнің қайда бар
са да қарайлай ңоятын ешнәрсесі болмайды). Б'реулер Кенен жа- 
сынан қой бағып, таптың сезімі ерте оянып, байларға, болыстарға 
ңарсы болып, туғалы олардың ңасына жолаған жоқ деген сияңты 
аңыздарды айтады. Ол шындыңпен жанаса ңоймайтын әңгіме. Өйт- 
кені ешкімде туғаннан бай мен болысқа қарсы болып тумайды. Одан 
кейін байлардың, болыстардың ішінде кедей табына бойтамыры ел- 
жіремегенімен, қадірлі адамдарды, ақын, әншілерді көтеріп, мадаң- 
тап, кейде ңасына ертіп, екінші бір елд:ң немесе болыстың ақын- 
дарымен айтыстырып, өз жағының акыны жеңіп кетсе көтеріліп жүре- 
тіндері сөзсіз болды. Кенен де ол бір жәйдан сырт қалды деу 
тарихқа қиянат болады. Екіншіден, Еркебайдың қасына ергеннен Ке- 
неннің адамшылық қасиетіне де, аңындығына да, әншілігіне де, тап- 
тық сезіміне де ешбір нүқсан келмейді. Қайта Еркебайдың шақырту 
себебімен Кенен мойнындағы қойшылықтың лағнет қамытынан бо- 
сайды.

Осы кездерде Кенен өзінің «Қос ңалқа» деген әнін шығарады 
(кейін өзі «Ңызыл қайнар» деп те атап жүр). Ән Кененнің Еркебай 
аулында болғанда Естайдың Хұсни-Хорланы сияқты апалы-сіңлілі екі 
көркем қызды көріп, солармен әңгімеге келеді. Кәркем сөздің, әнші 
жігіттің кадірін білетін қыэдар Кененді қадірлейді. Бірақ кедейліктің 
салдарынан Кененнің тек жолығысып, орамал, сақина алысып, ес- 
керткіш ңана ңалдырғаны болмаса, одан әріге бара алмайды. Міне 
сол қыздарға арнап шығарған «Қйс ңалқада»:

Узын су мен Ійірсу, Қызылқайнар,
Қыз-бозбала жиналып күліп-ойнар, кос қалқаі 
Алма,өрігі албырап, гүлі жайнап,
Саясында сандуғаш-бүлбұл сайрар, қос қалқаі 
Сүлу ңыздай керілген Сүлутөрім,
Ән шыркатып, айтысып жүрген жерім, кос қалқа 
Керегенің көзінен қол жалғасып,
Шай орамал үсынған кербеэдерім, кос калкаі 
Басынан Алатаудың үлар үшқан,
Ой жүйрік, қалыспайды үшқан күстан, кос калқаі 
Көзінен керегенің жүзік беріп,
Едіңдер әріптестер колды кысқан, кос калкаі
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Ңызылңайнар, шөл қайың,
Су ағады сай-сайын,
Сен сағынсаң ай сайын,
Мен сағынам күн сайын,—

деп, әрбір екі өлең жолынан кейін «Қос ңалңа» деген сөз қайталап 
отырады. Ән шағын көлемді, халық әндерінің қысқа демді әндері- 
нің әуенінде шығарылған. Қайырмасында да шырңап, аспандап кет- 
пейді, сол б:р шамада ңалады. Жалпы Жетісу әндерінің жан ауырт- 
пайтын, шағын диапазонды қалпында.

Осы шамада Кененнің «Мөртай сулу» атты әні шығады. Мөртай 
кыздың аты. Кенен мен Мэртай бірін бірі үнатады. Бірақ ңалың бере- 
тін Кененнің малы жоң болып, Мөртайды басқа біреу айттырады. 
Мөртай үзатылады. Кенен оған да ңарамай, біреу арқылы қызбен 
уәделесіп, оны бір түнде алып қашады. Бірақ чолға түсіп, зәбір көріп, 
аңыры жуандардың айтқаны болып Кенен өліп-талып жеткен жалғыз 
сиырын сатып, айып төлеп әңгімеден 'әрең ңутылады. Кейін сүйген 
Мөртайын сағынып, оны өлеңіне қосып:

Сенің аулың Қордайдың қырқасында,
Менің аулым жартастың жырасында, Мөртай-ай!
Тал бойыңда тарыдай бір мінің жоқ,
Тоты қүстай бүралып түрасын ба, Мөртай-ай!
Сенің аулың Қордайдың кезеңінде,
Біздің ауыл Қопаның өзенінде.
Аулың алыс кеткенде сулу Мертай,
Өшбейтін от жанады жүрегіме.
Сен де арманда, Мөртай жан.мен де арманда,
Екі ғашың ңосылар заман бар ма?
Ңалың малға сатылып сен кеткенде,
Зар еңіреп мен ңалдым амал бар ма.

Туған жерің Қызылңур,
Сулу Мөртай қайда жүр.
Анда-санда көрсем де,
Сүйген ңалқам аман тур,—

деп, домбыраға ңосылып, өзінің «Мертай» атты енімен осы елеңді 
үнемі айтып жүреді. «Мөртай» да басы-аяғы жинақы, тмянадай ен. 
Басынан аяғына шейін бір ырғаңтан ауыспайды. Дауыстьің орта ре
гистр! мен төмөнгі регистр айналасында басталып, сонда бітеді. Ән 
жумсақ, жүрекке жылы тиеді.

1916 жылы 25 июнь жарлығы бойынша қара жумысқа патша ка
зак сияңты халыңтардан жігіт жиғанда кеп жерлерде кетерілістер 
болғаны оңушыға малім. Міна сол кетерілістің үлкен ерті Жетісуда
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болды. Ол жөнінде Мұхтар Әуезовтің «Албан көтерілісі» атты үлкен 
прозалың шығармасында оңиғаның суреті толың берілген болатын. 
Кенен Өли Нурғожаевтың отрядында болып, осы көтеріліске қару 
алып ңатысады. Ол көтерілісшілер ішінде не б!р ерлікке шақыратын, 
«ақ патшаның» жауЫздық қимылдарын әшкерелейтін өткір өлеңдер- 
мен рухтарын көтеріп, ауызбіршілік, күш сақтауға шақырады. Патша- 
шылдықтың ауыр салмағының елге батңан үлгілерін келтіріп, өзінің 
өткір сөздері арқылы отрядтың дауылпазы болады. Бірақ патшаның 
ңарулы күші отрядты жеңіп, көтерілісті басады. Оған қатысқандарға 
қара күн туғызып, неше алуан жазалар ойлап тауып, берекетін қа- 
шырады. Сол кездерде көтеріліске қатысқандардың бір қатары Қы- 
тайға, екіншілері басңа губернияларға өтіп кетеді. Кенен ежелден 
өзінің творчестволық қатынасы үзілмеген ңырғыз ақындары-достары- 
на қашып 'кетіп, сол жақта біраз уақыт жүріп қалады.

Бауырлас қырғыз елінде жүргенде де Кенен жәй қыдырып, бас 
сауғалап, уақытты бос өткізбейді. Ол творчестволық күшінде, шабы- 
тында болып, белгілі көтерілістің басшысына арналған «Эли батыр» 
деген поэмасын жазады. Кененнің жас кезінде өзінің зиректігінен, 
длолданың алдында көп бола алмаса да, хат танып қалғаны, келешегі 
үшін үлкен роль ойнады. Ол өлеңді үнемі тек күлаңты қағып қойып 
айтпай, қэғазға жазып та шығаратын. Ал, поэма сияқты үлкен өлең, 
дастэн әрине жазуды талап етеді.

Кенен қалай дегенмен де туған жерін қатты сағынады. Жерін де, 
суын да, тауын да, адамын да, аңын да деген сияңты күнде айтып 
аузынан тастамайды. Жас кезіндегідей, тағы да жалғыз отырғанда 
мүңдасар дос іздейді. Аспанда жырлап турған булбулды көріп, со- 
нымен муңдасады, тілдескендей болады:

Ей булбул, сен де булбул мен де булбул, 
Ңаңғыртқан екеумізді патша қурғыр.
Айрылып ел мен жерден жүрген шаңта,
Жубатып ертелі-кеш сайра да тур.
Ер жігіт шетте жүрген ел сағынар,
Елден соң туып-өскен жер сағынар.
Туған жер, өскен халңым, орның белек,
Сыйласар ңырғыздан да ер табылар.
Ер жігіт тірі шақта нені көрмес,
Ер болса ңасіретке бойын бермес.
«Ел кегі — жауға кетпес»— деген бар ғой,
Дегенге кек қайтпайды кәңіл сенбес.

Алатау, аңсадым-ау самал-лебін,
Қордайдың көкседім-ау коңыр желін,—
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деп, сырласар жанында жан болмағаннан емес, Махамбет, Өтемі-
совіің:

Ей қызғыш қус, қызғыш қүс,
Қанатың ңатты, мойның Ьос.
Сені көлден айырған,
Лашын ңустың екпіні.
Мені елден айырған,
Хан Жәңгірдің тепкіні,—

дегені сияңты, қазақтың от-жалынды ақындарынын табиғат дүниесімен 
бір мезет сөйлесіп, мүңдасып кететіні сияқты, Кененнің «Бүлбулы» 
да б!р үлгі. Алдыңғы әндеріндегі аяқ алыстан «Бүлбүлда» баска бір 
ңадам бар сияқты. Басында Кенен бірнеше устамды, сабырлы, со- 
зы-мды ноталар арңылы іштегі шерін шығарып алғандай, тек содан 
кейін ғана сөзге бағынған қысңа әуенді музыкалық сэйлемдер арцы- 
лы ойын «айтады». Сондай-ақ: «Алатау аңсамдым-ау!..» — деп баста- 
латын ңайырмасында да үлкен дем бар. Ән шын мәнісінде туған, 
өскен өлкесін, адамдарын сағынудан шыққан екендігін танытады. Ке- 
неннің ол бір кездегі творчестволық туындыларының ішінде «Булбу- 
лы» музыкалың тілінің анықтығынан, байсалдылығынан, ырғақтык 
жан-жақтылығынан ерекше орын алады десе болады.

Кенен 1916 жылдың көтерілісіне арнап «Егіэ ән» дегенін шыға- 
рады. Сол әнмен көтерілісті күшпен басңаннан кейін:

Есіттік Алматыда Сэтті алды деп,
Ңожамбет, Асңар, Дәулет қартты алды дел.
Баланы елдилеген бермейміз деп,
Калың ел урысуға саптанды деп.
Бекеттің ішіндегі Алпыс солдат,
Халықты оқ жаудырып атңаны кеп.
Үш жүз қол мен Маисов келеді деп,
Біздің ел Қолқамысқа ат қойды тек,—

деп, кетерілістің барысынан, оньің нашарлауынан, кетерілісшілердің 
ңамысқа кіріп жасырынуынан, АДаисов бастаған қарулы қолдың ке- 
луінен звресі ушқан елдің бас сауғалауынен хабар береді. Бул елең 
көтерілістің аяқ жағында Кенен елі қырғызға кетпей турғанда шыға- 
рылған болу керек.

Октябрь революциясынан кейін Кенен ел’ме қайтады. Басына күн 
туып, елінен ауып кеткенімен Кенен ол жақтан «олжалы» қайтады. 
Қырғыздың алып ақындары Тоңтоғул, Қалмырзамен жақын болып, 
олардың жалынды елеңдерін, ендерін ала келеді. Кенен езінің же*-
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сы дауысының арқасында ңырғыз халқьіның көптеген әндерін ала 
келеді. Кырғыз арасында да Кененнің өлеңдері, әндері кеңінен жа- 
йылады. Октябрь революциясы алдымен Кенен сияқты бурынғы 
заманда ңорлың көрген адамды ңатты ңуантады. Кенен шалқып, 
өлеңді де, әнді де бурынғыдан көбейтеді. Күнінің енді туғанын көр- 
ген аңын-әнші совет үкіметінің сан жетпес ^қасиеттерін айтып әнге 
қосады.

1919 жылы Алматыда болған ақындар кездесуінде Жамбыл, Үм- 
беталы аңындар болады. Сол жиында Кенен де ңатысып, өзінің жа- 
ңадан шығарған «Октябрь» атты әнін айтады. Бүл әнде Кенен:

Ңүл мен күңді ңутқарып,
Ерік берген Октябрь.
Жержүзіне нүр төгіп,
Көрік берген Октябрь,—

деп, термелеп, екпінді, жарқын мелодия арңылы жаңа күннің нүрын 
жыр ңылады. Кененнің бул әні сол кездің өзінде-ақ көп жерге бел- 
гілі болады.

Кенен енді тек әнші аңын болып, совет үкіметінің жақсылығын 
жырлап жүруді місе тутпайды. Ол совет қурылысына қолынан келге- 
нінше тікелей, іс жүзініде жәрдем еткісі келеді. Сонымен 1921 жылы 
Кенен Қордай ревкомының председателі болады, созеттендіру жу- 
мысына ңызу араласады. Ол кезде республиканың шығыс-түстік жа- 
ғында ерте уйымдасңан «Қосшы одағының» жумысына да Кенен ара
ласады. Одақтың еңбекші шаруа, дихандардың басын ңосудағы же- 
тістіктерін Кенен басқалармен бірге тойлайды. Оған да арнап ән- 
өлең шығарады. Ол әні халық арасында «Шаңң етпе» атанып кетеді.

1924 жылы совет халқының басына үлкен ңаза кездеседі. Үлы 
Ленин қайтыс болады. Кенен осы оңиғаға арнап «Ленин бабам» атты 
эн шығарады. Бул әнде қазаңтың байырғы жоқтауының әуенінде Ле- 
ғһннің өлімінің ауыр ңаза екенідігін суреттейтін кезеңдер беріледі.

Ленин жержүзінің тірегі еді,
Өмірдің қуаты мол жүрегі еді.
Бабамның дана сөзі, жолы өлмейді,
Тірлігі еңбекші елге керек еді.

Ой, бабам-айі 
Ержүректі данам-айі 
Туған елді тапсырып,
Компартия-балаңа-айІ —
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деген сөздерге лайьщты ауыр дыбыстар әнде үнемі кезектесіп оты- 
рады. Онда Лениннің ерте кетуін айтып қайғырумен қатар, көсемгө 
деген махаббат, шексіз сую, ңурмет эуендер'мен эн толы.

1925 жылы Кененнің басына үлкен б;р қайғының қара бұлты тө- 
неді. Кенен әдетше ел аралап, өлең айтып жүріп, қайтып келгенде, 
оның Базар, Назар деген екі үлы бірден қайтыс болыпты. Мей;р:мді 
әкені бүл жағдай ңатты күйіндіреді. Кененнің бүл трагедиясын есітіп, 
көршілес қырғыздың бір топ адамдары, аңындары келіп, оған елец- 
мен көңіл айтады. Мүндай екі бауырлас халықтың бірдей азаматта- 
рының ңайғыға ортаң болуы Кененнің болған іске болаттан да берік 
болуы керек екенін ескертеді. Кенен сүйікті бағландарына арнап, 
кейін «Базар-Назар» атанып кеткен, қайғы-шермен толы, шын жү- 
ректі тербеп, түкпірінен шыққан үлкен туындысын жарыққа шыға- 
рады.

Зарланайын аң ешкі лағыңа,
Емшегіңнен емізген шырағыңа.
Кел екеуміз ңосылып зарланайық,
Жетер ме екен қудайдың қулағьіна.

Жалған дүние,
Салдың күйге 
Жүрегімнен үзіліп түсті 
Екі түйме.
Базарым-ай, Назарым-ай!

деп аңын узақ күндер жылап жатып алады. Тек, жоғарыда айтқан- 
дай, екі елдің адамдары келіп, жубатып, Кененнің басын көтертеді. 
«Базар-Назардың» сөзі қандай болса, әні одан да өтк р тыңдаға- 
ныңда сай-сүйегіңді сырңыратады, аңынның сол мезгілдегі ауыр қай- 
ғысына ортақтастырады.

Кенен сүйікті балаларының қазасынан кейін бірңатар уақыт ауыр 
уайымда жүреді. Қалай дегенмен де екі улдың бірдей қаза табуы 
оңай болмайды. Бірақ халқы сүйген Кенен, тағы да ел аралап, жаңа 
өлеңдер, өндер шығарыл, еэінің рухани қаруын үшкірлей береді. 
1933 жылы Алматыда республиканың колхоз екпінділерінің б рінші 
съезінде болып онда езінің осы топқа арнаған «Колхоз өні» деген 
шығармасын естіртеді. Бул жылдарда да Кенен, бурынғысындай қай- 
да жүрсө де өлеңі, өні арқылы партияның кезекті қаулыларын үгіт- 
тейді, халықты социалистік ңурыльістың қьізу еңбегіне, ауылшаруа- 
шылығы ерлерін мол дөн, мал енімін алу жумысына шақырады.

Кенен республиканың қандай тарихи оқиғалары, жиындары бол
са, соның оргасында жүрді. 1936 жылы Москва ңаласында болған
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өнер өнкүндігіне ңатысты. Онда Кенен өзінің «Ленин мавзолейі» де
ген әнін шығарды. Жамбыл бастаған ақындар тобымен Москваға 
барғанда үлкен аброймен қайтты.

Кенен Ұлы Отан соғысы кезінде өзінің өлеңі, әні арңылы Отан- 
ның жеңуіне үлкен күш қосты. Ол «Біздің Отан жеңеді», «Елімнің 
ерке жастары» сияңты үлкен патриоттың әндер шығарды. Кененнің 
бүл әндері майданда да, тылда да орындалып жүрді. Кененнің өзі де 
ел аралап, біздің ңарулы күшіміздің неміс басқыншыларын жеңіп 
шығатыиын уағыздап, халықтың партияның айналасында топталып, қа- 
рулы күштерімізге ңолдан келген жәрдемдерін үзбей беріп отыруы- 
на шақырды.

Соғыс бітіп, біз жауды жеңгеннен кейін Кенен «Ел ңуанышы» 
деп аталатын біздің үлы жеңісімізге арналған жарқын, қуаныш әнін 
шығарды. Онда шексіз шаттық, үлкен елдің жүрегінің соғуы бар.

Кененнің негізгі тақырыбы — біздің заман. Ол осы майданда үз- 
бестен шығармалар беріп келеді. Қандай жаңа оқиға болса да Ке
нен оны әнде, өлеңде халың арасына үгіттеуде республиканың ком- 
позитооларының ішінде бірінші орынның бірін алады. Кененнің: 
«Жайнады тыным», «Жас малшылар әні», «Ңазақстан», «Бейбітшілік 
жыры», «Партияға алғыс», «Күләшқа», «Батыр Москва» (астананың 
800 жылдың тойына барғанда шығарған) деген әндері тек таңырыбы 
жағынан аяғанның өзінде де совет топырағында болып жатңан үлкен 
оқиғаларды қамтиды.

Кенен совет әдебиетінің 1949 жылы Москвада болған онкүнді- 
гінде, 1958 жылы болған Москвадағы әдебиет пен өнердің онкүнді- 
гінде, ауылшаруашылығы көрмелерінде үнемі болып жүрді. Ол 1960 
жылы Москва ңаласында өткен бүкілжержүзілік шығыс зерттеу кон- 
гресінде болып, онда өлеңмен өзінің сөзін айтты. Ңазақ халңының 
совет түсында бүрынғыдан да ңомақты, жаңа сапада өркендеп келе 
жатқан ақындың-әншілік өнерінің озат үлгісін көрсетті.

Кенен тек өзінің туып-өскен жерінде бола бермей, өлеңмен, эн- 
мен Ңарағандының көміршілерінің, Балңаштың мыс-мырышшылары- 
ның, Шымкенттің ңорғасыншыларының, мақташыларының, Каспидің 
балықшыларының, Гурьевтің мүнайшыларының, Қызылорданың егін- 
шілерінің араларында болып, совет халңының шаруашылыңта, мэде- 
ниеттегі жетістіктерін уағыздады. Ол туысқан қырғыз елін үнемі ара
лап түрады.

Кененнің репертуары кең. Онда әндерден, өлеңдерден басқа 
қазақтың «Қобландысы», Ңырғыздың «Манасы», түрікпеннің «Көрүғ- 
лы» сияқты үлкен эпикалыц дастандар бар. Оның үстіне революция- 
дан бурын Кененнің Балуан Шолаң Жетісуға келгенде, онымен 
бірге көп жылдар жүруі, одан көптеген арқаның әндерін үйренуі, Ке- 
неннің ән қорын байытты. Ал Жамбылдан тараған ақындық дәстүр
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Кененнің жанынан жастайынан-аң орын алған. Кенен халық ақыны, 
әнші Шашубаймен де жаңын дос болды. Онымен де өнер жағынаң 
кең түрде «алыс-берісі» болды. Бүл жағдай да Кененнің репертуар 
шеңберінің кең болуына себептің бірі болды.

Кенен 1961 жылы Алматыда М. Әуезов атындағы әдебиет және 
өнер институты ұйымдастырған ақындар айтысына қатысып, онда 
аңын Өтеғалиева Халимамен ңағысты. Кенен өзінің Халимаға айтар 
сөзін:

Батырым Компартия жол бастаған,
Булжытпай нұсқауларын ел қостаған.
Ак отау Отан тіккен орда мынау,
Отанның ақынымын ойңастаған,—

деп, әлі де өзінің творчестволық күшінің қайнап жатңанын айтты. 
Халиманың:

Сен бе едің Ңордайдағы аңын Кенен,
Ңулағым «Кенен» десе елеңдеген.
Түсімде үш уйқтасам бар ма менің,
Кенеке, қатарыңа келем деген,—

өлеңмен келіп, аяғында Кененге сөз тастап:

Ішінен осынша журт мені қалап,
Отырмын мен де сізді ерге балап.
Әр кімнің өз қатары езіне алтын,
Мен үшін жас жігітсін жаңа талап,—

дегеніне Кенен өзінің ежелгі ңалжыңқойлығына басып және отырғам 
журттың көңлін бір көтеріп ңояйын деп:

Өлеңің, Халимажан, ңандай тәтті,
Ңартайған жүрегімнің шамын жақты.
Теңбекшіп тесек жайын айта кеттің,
Болсын сол уәдеміз енді нақты.

Сөз табылса айтайын,
Қуатыңды байқайын.
Жумыртқа бол Халима,
Бауырымда шайқайын,—

деп, айтысңа ңатысқандардың берін бір күлдіріп қойды. Бүл әлікүні 
Квнаннің елең-енінің сарқылмас қоры барын, елі де совет даңқын 
арттыруда Күшінің көп екендігін ыспаттайды.
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Кененнің өндерінің ертө уақыттан бері белгілі болуының айға- 
ғы — А. Затаевичтің жинақтарында Кененнің әндерінің журуі. Ол өзі 
көрмесе де, Кененнің аңын-әнші екенін кітабының түсінік сөзінде жа- 
зып кеткен. Кенен әндерін композиторлар Л. Хамиди, С. Шабельский 
1934 жылы нотаға түсірді. А. Затаевич жазуындағы энді композитор 
Е. Брусиловский өэінің «Ңыз Жібек» опер-асында пайдаланды. Ол ән 
сөзсіз Балуан Шолақтың ыңпалымен шыққан сияқты. Арңауында Арңа 
әндерінің «тіні» көрініп-аң тұр. Салған жерден әннің шалңуы осы 
жәйді көрсетеді. Кененйің әндерін кәп жиған адам Б. Ерзакович. 
Ол Кененнен 150 ден астам ән жазып алса керек. Кенен творчество- 
сы осы әңгіменің контекстінде айтылғандай, халың түрмысы, еңбекші- 
лер арманымен байланысты. Ал совет түсындағы шығармаларының 
бәрі де — Ұлы ГТартияның саясатын өнер тілімен үгіттейді. Кенен 
шын менісінде прогрессивті, озық ойлы өнер иесі. Ол елуінші жыл- 
дарда ұэақ уақыт төсек тартып ауырып түрды. Соның өз нде де Ке
нен ешуақытта творчестволық шабытын, өзінің жақсы көретін, ардақ- 
тайгын — совет шыңдығын жырлауын то^татңан емес.

1959 жылы Кененнің 75 жасца толу салтанаты өтті. «Той десе цу 
бас домалайды» дегендей, Алматыдан, Жамбылдан, басқа ңалалар- 
дан, көршілес қырғыздан көптеген адамдар жиналды. Ол күні Ке
нен бурынғысынан да жасарып үнемі жаңа бір әуендерге қүрылған 
шығармалар айтумен болды. Сонымен қатар жаңалықты көркем ізсіз 
қалдырмайтын ақын, өзінің осы бір кезеңіне, асуына арнап «Жетпіс 
бес» деген жаңа әнін айтып берді. Кененнің тойы ултаралық дос- 
тыңтың, сарңылмас өнердің салтанаты болды. Бір кезде байдың ңо- 
йын бағып, анадан ерте айрылып, аспандағы бозторғаймен муңдасып, 
тағдырға налып жүрген Кенен, енді міне, совет халңының ардақты 
адамының, суреткерінің бірі. Ол әлі де творчестволың ңажырында, 
елі де бір емес, бірнеше «шабары» бар тарлан. Ол әлі де совет 
адамдарының улы коммунизм қуру жолындағы талай-талай ерлік 
істерін жырлайды, талай өнер бәйгесіне де түсіп, талай жүлдені ала- 
тын қарт.

20 А. Жубаноа
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ӘМІРЕ

« О м :ре сахнада. On халық сый- 
май отырған залды бір шолып 
өтіп, домбырасына қарады. 
Әміре залдағыгардың қүлағын 

жарып кететіндей бір-екі айқай дыбыстар алды, біраң ол тек бас- 
тауы екен. Онысы залдың дыбыс ерекшелігін байқайын дегені болу 
керек, енді өзінің дауысының да, домбырасының да ңандай күш 
дзрежесінде шығуы керек екенін түсініп алғандай болды. Енді аэ 
ғана уақыт өткенде әнші залды да, онда қүлаңқа үрған танадай бо- 
лып тыңдап отырған публиканы да үмытып кеткендей болды. Оның 
ойында осы бір ән тыңдап отырғандар бүл арадағы жағдайды үмы- 
тып, онда осы сияңты адам жүрегі қуанышпен де, реніиіпен де со- 
ғатын сонау отарланған малмен, алңаңотан отырған ауылдары бар 
сахраға ңарай ойлары ауысса деген пікір болу керек. Әміренің дау- 
сы күннің күркірөгеніндей кейде аспанды жерге түсіріп дүрілдеп, 
кейде баяу соққан самал желмен қозғалған бидайьіқтың шашағын- 
дай сусылдап, сыбырлап кетеді»,—  дейді, 1927 жыгы апрель айында 
Москвада болған бүкілодақтьің советтер съезінде шыққан концерт- 
ке жазылған бір мақалада. Әміренің аты тек Қазақстан емес, бүкіл 
Одаңңа, бүкіл Европаға өйгі болды. Әміре арқылы ңазақтьің әнші- 
лік өнері мемлекеттік шекараны сонау жиырманшы жылдардыц ор- 
тасьінда-ақ аттап өтті, орыстың, батьістың үлы мәдениет қайраткер- 
лерінің ауыздарына түсті. Әміре — қазаңтьің қалай мақтаса да, 
ңалай мақтанса да бола беретін, сия беретін асңан енерпазы.

Өмірө 1888 жылы (кейбір деректерде 1886 жылы) Семей облы- 
сы, Абралы ауданына ңарасты Дегелең тауының етегінде туды. Өке-
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сі Қашаубай кедей адам болып, тек күнелту айналасында ғана, күн- 
бе-күнгі өмірді ңуып жүрді. Ауылды жерде тиянақты кәсіп богмаған 
соң, Кашаубай көп үзамай Семейге кеш'п барды. Ь'алада да кәсіп 
істеу оңай богған жоң. Дага байы мен ңага байының кедейдің, жал- 
шыкың еңбегін жеуде қакдай айырмасы болсын, Әм:ре әрең деген- 
де үй ш'н асырап тұрды. Бірак жасыган бейнет шегіп, иыкбасты бо- 
гып қагған Каігаубайдың денесі канаргап, кажып, бара-бара кара 
жүмысңа жарамайтыыдай галге келді. Ал Әм;ренің шешесі Тойған 
да үй-ішінің ұсақ-түйегі болмаса білекпен келетін ауыр жүмысқа о 
да жарамай ңалды. Мұның бәрі келіп, ақыры жас Әміренің мойнына 
үлкен ауыр бейнет ңамытын кигізудің басы болды. Баска амал бол- 
маған соң жас Әміре Жаңа Семей жағында түратын Исабек деген 
байдың (кейбір деректерде Каражан деген бай) көлік айдаушысы 
болады. Әм!ре-е бүл бөтен богған жоқ. Өйткені, ашық ауада, аузы 
бос, жол ңысқарту үшін болса да, іштен лықсып шықкан үн богса 
да Әміре ыңылдап әндетіп жүретін богды. Бара-бара Әміре дауыс- 
тап, өзінің үн ңабілетінің баргығын сез:п, кей кездерде ат айдаушы 
екенін үмытып кетіп, әннің қызығына түсіп, қожасынан, б:зд<ң тілі- 
мізбен айтңанда, сөгістер, ңатаң сөгістер агып қагып жүрді. Бірак 
оның бәрі де Әм;ре үшін мәнді нэрсе емес, әйтеуір аузының бос- 
тығы да әбиер богып, осы алған маңдайынан қайтпады.

Әкесінде айта ңалғандай өнер жоң болса да «жаман» Ңашаубай- 
дың багасының музыкаға деген қабігеті оның атшыгығынан бүрын 
«әнші бала», бері кеге «әнші ж гіт» деген атағын шығарды Көшенің 
екі жағында турған, ашық қақпаның ішінде самауыр ңойып жүрген 
қыз-келіншек, кешкі түрым әңгіме-дүкен қүрып отыратын үлкендер 
тобы, ойында жүрген бозбала фаэтонның «ешкісінде» отырып, ар- 
баның доңғагағының айналған ырғағымен қссыгып, кешкі Ертісті 
жаңғыртып салып бара жатңан Әміренің әнін сілтідей тынып тыңдап 
түрысты. Бүкіл Жаңа Семей болып енді Әм!рені жақсы білетін бол
ды. Ол арада болған ойын-сауьщ Әміресіз өтпейтін болды. Әншілі- 
гінің үстіне әсем мінезді, ақ көңіл жігіт хагықтың назарын үнемі 
өзіне тез аударып алатын. Осындай екі бірдей қасиетінің арқасында 
Әм:ренің атағы кеп үзамай Ертісті кесіп етіп Семейдің қагасына 
жетуге айнагды. Бұрынғы бүрынғы ма, енді Кашаубайдың «жаман 
баласы» бүкіл каланы аузына ңаратуға айнагды.

Муның бөрі де Исабек байға унамай, ол ңагай да Әміренің мы- 
на бір кедейге «келіспейтін» кыльіғын тоқтатңысы кегді. Бірінші ша
ра есебіндө ол Әмірені жәмшік айдағанда қаланы аралап, кезге тү- 
седі, қалаға танысады, ңугағын түріп оның енін тыңдайтындар кебе- 
йеді, сондыңтан бір жөрге қадап ңою мақсатымен, Әмірені тері 
күзеттіріп қойды. Ондағьісы Әміренің жолын кесіп тастау, еншіні 
сүйген хальіқтан айыру еді. Біраң ол мақсатына Исабек жете
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алмады. Әміренің дауысы түнгі Семөйді тегіс аралап, көше бойы 
қыдырып, сайрандаған жастар, терезесін ашып ңойған әнқүмар үл- 
кендер қүгаңтарын тосып тыңдап ләззат алды. Жаратылыстан күшті 
дауыс кешкітүрым салқынмен бурынғыдан да дүрілдеп, «мына бай- 
лаудан ңүтқар, еркіндікке жібер, қанатымды бір ңарыштайын, аспан- 
ға бір шырңайын» деген сияқты болыл, Әміренің дауысы өзінен 
бүрын Исабектің сасық иісті тері скгадынан іргені аулаң салуды сү- 
рап түрғандай, Арқаның жазығына, Ертістің еркін ағысына шыңңысы 
келгендей кейіп білдіретін.

Бүл кездерде Әміре аз да болса бірқатар ақылай табысңа ие 
болып, оларын үйіне беріп, өзі.Семейден сыртқа шыңқысы келді. 
Қаншама ңиын болғанымен, мейірімді әке-шеше өнерлі баланың ал- 
fa  н маңдайын ңақпады. Әміре енді әніне бостандық алатын болды. 
Бірнеше күн тынығып, Исабекпен есеп айырысып, Арңа әншілерінің 
Мекесі болған Қояндыға жол тартты. Бүл Әміре үшін үлкен, игі 
сапар болды. Жалпы кең дүниеге шығумен қатар, Әміренің бүл ән 
сапарына, музыка жәрмеңкесіне тартңан сапары болды. Өйткені осы 
күнге дейін өзінің ғана білгенін айтып келген Әміре, не бір саңлаң, 
топтан озған ән иелеріне кездесті. Жасы келіп ңалса да, әлі ңунақ, 
күлдіргі ңалпынан таймаған, карт дауысымен әлі де әннің нақысын 
бүзбай айтатын аға әнші Жаяу Мүсаны көрді. Семейде жүргенде 
оның «Аң сисасын», «Гаулһар ңызын», «Хаулауын» айтып, Жаяу Мүса- 
ның өз жүзін көрмесе де творчестволық жүзіне ңаның болатын. Ен- 
ді міне, «ңүлақ естігенді көз көреді» болып, ңарт әншінің өзін де 
көрді. Жас талапкер үшін бүл үлкен рухани олжа болды. Ал тап 
осы кезде нағыз бабында түрған Бапидің Мәдиі, Ғаббастың Айтпайы, 
Байжанның Қалиын есіткенде Әміренің бул күнге дейінгі орындап 
жүрген әндерінде көптеген «күнәлар» болып шықты. Ол бір дүниені 
сындырып алған жазыңты баладай, үндемей, томпиып, қүлағымен 
де, көзімен де бірдей тыңдады. Мынау аннің базары Әмірені еліт- 
тіріп, енді ңайтып Исабектің терісінің иісі.че оралмастай іштей уәдө 
айтты. Қандай жолмен болса да Әміре бүдан былай өзін бүтіндей ән 
өнеріне бағыстауға бел байлады. Жоғарыда айтылған әншілерден жа- 
ңа ән үйреніп, репертуарын біраз байытты да, оның үстіне Семей 
әндерімен Баян, Көкшенің, Аңмоланың »н дәстүрлерінде аса алшаң 
жатпаса да ептеген айырма бар екендігін сезді. Әр әнді өзінің сти- 
лінде орындауға бар күшін салды. Кабіпетті әнші ол мақсатына да 
жетіп ңалды. Жеке дара жүргендегі ән түсінігі бүрынғыдан көп ба- 
йып ңалды. Тек ңана сан жағынан емес, сапа жағынан да Әміре бул 
Ңоянды жәрмеңкесінен түрлі айна, тарак, иіс су, шүберек — пүл, 
кәмпит, шекер алып қайтқан қалашылардан өзінше олжалы ңайтамын 
деп ңуанды. Он үш жасынан ән салып, Жаңа Семейдің шала ңазақ, 
татарлар арасында «әнші бала» атанып, жасы он сегізге жаңа таян-
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ғаида мына Кояндыға келуі, Әміре үшін он дүниесін ашуын былай 
қойғанда басңа да дүниелік, өмірлік үлкен жаңалықтар көрген жүрісі 
болды.

Әміре қойын-ңолтығын әнге толтырып. қайтып Семейге келеді. 
Енді бүрынғы жәмшік, күзетші Әміре емес, ысылған, өмір көрген, 
жаңсылардың ңасында болған тәжірибелі Әміре болып келді. Семей 
оны бүрынғыдан да қызу ңарсы алды. Әміре енді жиы шақырылатын 
болды. Оның үстіне бүл кезде Семейге кел<п жатңан атақты Майра- 
мен кездесіп, екі ән алыбы біресе домбырамен, біресе гармонға 
ңосылып Семейдің ән базарын ңыздыра түсті.

Октябрь революциясының ңазақ даласына келуі саяси-экономи- 
калың өзгерістермен ңатар, мәдениетте де үлкен революция жаса- 
ды. Ңазаңтың кешегі заманда еңсесін бейнет басып, кеудесін көтере 
алмаған Әміре сияңты әншісі, ңараңғылықты жарып шыңқан Майра 
сынды өнершісі шүйделерін көтеріп, дауыстары бүрынғыдан да сың- 
ғырады. Майра Кереку мен Семей арасында ән базарын көтеріп, 
Әміре Семейде жиынның, кештің сәні болып кетті. Әміренің күшті 
үні революцияның дүбіріне қосылғакдай аңңылдап аспанға шығып, 
бір күні үлы астана Москваға да жетіпті...

«Қазаң әншісі Әміре Кашаубаев Парижде болатын жержүзілік 
көрмеде қойылатын этнографиялық концертке қатысуға келісім бере 
ме екен? Соның хабарын тез білдіруіңізді сүраймын. Жол қаражаты, 
гонорары төленеді. Мерзімі — июнь, июль лйлары. РСФСР Халық 
Ағарту Комиссары — Луначарский» деген Семейдің губерниялық ха- 
лық ағарту бөліміне телеграмма келеді. Халық ағарту белімі де, 
Әміре де сасып ңалады. Күні кеше Исабектің терісін бағып, жәмшік 
айдаған Қашаубайдың баласын қапелімде Парижге шақырғанына тү- 
сіне алмай, оны-мүнымен біраз күн өткізіп алды. Бүлар осылай там* 
санып-таңырңап жүргендерінде Москвадан тағы: «Әнші қазақ Әміре 
Қашаубаөв туралы менің берген телеграммама жауалты тездетуле- 
ріңізді сүраймын. Парижде болатын біздің концерт мәселесінің мем- 
лекеттік маңызы бар» деген Луначарскийдің қолымен телеграмма 
келді. Енді ойланатын, кеңесетін уақыт жоқ, телеграммадағыны тек 
орындау ңалды.

Әміре Москваға жол тартты. Ңоянды барғанын Мекеге барған- 
дай үзаң сапар көрген Әміреге енді мына бір жол тіпті қызық сияқ- 
ты көрінді. Кедей Қашаубайдың баласы анау-мынау ауыл арасын қо- 
йып, міне, совет үкіметінің арқасында ата-бабасының түсіне де ен- 
баген шетелге шыңпақ. Бүл не деген бақыт! Теміржолдың ербір 
рельсінің ңосңан жеріне соқңан поезд доңғалағының ырғағымен бір* 
ге Әміренің жүрегі де соғады. Мөзгіл-меэгіл вагонды басына ке> 
таріп ендетіп, кейде үлкен ой теңізі билегенде жөй сыэылтып, ыңыр- 
сып қана отырады. Бурын Лениннің тек атын есітіп, пайғамбардай~ақ
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шығар деп ойлайтын Әміре, енді мына бір жағдайға ие болған 
кезде ңудайдың да, пайғамбардың да, оларды уағыздаған молдалар- 
дың да жақсылыңты әрі ысырып, о дүниеде болады деп уақыт несие- 
сіне қаратқанында бір шикілік бар шығар дегендей де бір тужырым- 
ға келе түсіп, бірақ алысқа бармай, поездын тербетуімен нәрестенің 
уйңысындай таза ойын аяқтауға түсінік қауқары жетпей, көзін жумып, 
цорылдай кетті.

Парижде болатын концертке ңатысу үшін Москваға Ңазақстан- 
нан басқа улт республикаларынан белгілі енерпаздар келді. Бул ше- 
берлердің, оның ішінде Әміренің Париж концертіне дайындық есе- 
бінде өткен Үлкен Театрдағы концертте шығуы үлкен табыс болды. 
Бул жөнінде «Правданың» 1925 жылғы 26 июнь күнгі номерінде:

«Керемет концерт! Маусымның «шын шыңы». Керек болса —  
башңурттың ңурайшысы Исенбаев, ңазақтың әншісі Әміре Қашаубаев, 
өзбектің бишісі және әншісі Тамара Ханум, армянның асбап триосы 
Сукиясов, Харибекишвили және Кахуров — шьін мәністегі Одақтық 
республикалардың халық артистері (үкімет берген қурметті атақпен 
емес). Олардың «жабайы өнерлері» творчествосының -көркемдік са- 
тысы жағынан, орындаушылықтан европалық шеберлердің тәуір де
ген номерлерінен кем түспейді, ал, қолдарындағьі асбаптарын са- 
лыстырсаң, олар тағы бірінші орын алады: тыңдаушыларға эмоцио- 
налдың, эстетикалың эсер етуде олардың қолдарындағы қандай 
жупыны ңурал десеңізші!» —  деп жазды. Ай-тушылар Әміре «Ағаш 
аяқтың» басындағы жоғарғы нотасын шырқап алғанда, партердің ал- 
дыңғы қатарында отырған бір әйел: «Мынау не деген күшті дауыс!» 
деп, шошып кетіп барып айтыпты деседі.

Әміре этнографиялық ансамбльмен Парижге барады. Париж хал- 
қы неше түрлі өсек есітетін совет елі туралы мәліметтерінің үстіне 
өнер өкілдерін көретініне ңуанады. Көздерімен көріп, есіткеннің 
жаңСақ жерлерін түзетіп алғысы келеді. Сонымен ңатар олар бул 
келе жатңан совет елін жайлайтын халыңтың бірңатарының ғана өкіл- 
дері екенін жиылған жарнамалардан есітеді. Совет өнершілері Па- 
риждіц залдарында 11 концерт береді. Сол концерттерде Әміре өзі- 
нің сүйікті әндері: «Ағаш аяң», «Үш дос», «Екі жирен», «Дудар», 
«Ңос барабан», «Кызыл бидай» тағы басқаларын айтады.

Ансамбльдің концерті бурын-соңды ондай музыканы тыңдамаған 
Париж халқына ңатты унайды. Неше түрлі улттардың әндері, олар- 
дың сан алуан түрлі асбаптары, неше түрлі түсті киімдері, орындау 
шеберліктері совет өкілдерін үлкен табысңа бөлейді. Әсіресе бурын 
аттары шыңпаған Россияны жайлайтын аз улттардың совет үкіметі 
орнаған аз мерзім ішінде мундай табысқа жетуіне дос сүйініп, душ- 
пан күйінеді. Бір кезде Ертістің асау толңынының аккомпанементімен 
ен шырқаған Әміренің енді Сена езенінің сылдырап аққан дыбысына
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сиқырлы үнін ңосуы, тек ән өнеріндегі емес, халықтар достығьін ны- 
ғайтудағы совет саясатының өнерді үлкен рухани қүралға айналдыр- 
ғаны көрінді. Совет енер өкілдерінің үндері «Идеяның шекараны 
танымайтыны» сияқты бір жағынан советтердің әділ үлт саясатын да 
үгіттеп кетті.

Париждің гаэеттері совет өмершілерінің концерттері жейлі үзбей 
жазып отырды. «Париж аптаяығы» атты газет езінің 192S жылғы 31 
июльдегі номерінде:

«Комедия» залында етіп жатңан орыстың этнографиялық енері 
едеттегі біз болып жүретін концерттерден ерекше. Б!з аса жоғары, 
ңызықты сахна кердік, біз Түркістанның, Украинаның, Оралдың, Кав- 
каздың таза шынайы қалпында түрған, жүрек ңылыңды қозғайтын 
муэыкасын есіттік. Оларда гармониялық, мелодияльіқ бүрмалау, ды- 
быс ңүрылыстарьін өзгерту сияқты езінің ерекшелік характерін буза- 
тын нерсөлерді таба алмайсың. Қаэаңтардың, башқүрттардың, орыс- 
тардың өндері олардың төл интонациялары арқылы, ал асбаптық 
пьасалар аэдарінің қолдан жасаған асбаптарында орьіндалды... Қа-
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заңтың әншісі Әміре Қашаубаев өзінің халықтық манерада айтыла- 
тын емін-еркін даусыка улт асбабы домбырасының сүйемелін ңосып 
өз елінің жаныңды толқытатын әндерін орындады. Солардың бәрін- 
де де, өздерінің өнергерін Парижге көрсетуге келген адал көңілді 
артистердің өз Отанына деген жагынды сүйініші сезіледі» — деп 
жазды.

Француздың белгілі музыка зерттеуші ғагымы «Ле мюзикаль» 
журналында Әміренің сирек кездесетін музыкалың көрініс екенін 
жазды. Сорбонн университетінің профессоры Перно фонографңа 
Әміренің орындауында қазақтың бірнеше әндерін жазып алды. Бір 
айта кететін жай, біз осы күнге шейін Әміренің сол фонографңа 
түскен әндерін шетелмен байланысты мекемелер арңылы қанша та- 
лаптансақ та, ага агмай жүрміз.

Әміре Париждан елге кегеді. Москвада болып, одан туған ңа- 
ласы Семейге кегеді. Біраң онда көп бога агмай, күзге қарай Қы- 
зылорда келіп, ол кездегі Қазақстанның астанасында ашылғалы жат- 
қан театр труппасыка кіріп, солармен бірге дайындық жумысңа кірі- 
седі. Кегесі 1926 жылда январьдың 13 күні Мухтар Әуезовтың 
«Еңлік — Кебек» пьесасымен қазақ тарихында бірінші рет профес- 
сионагдық театрдың шымылдығы ашылғанда Әміре қойшы Жапал- 
дың ролін ойнайды. Оны сол кезде көрген адамдар әлі-күнгі аузы- 
нан тастамайды. Өйткені Әм:ре тек әнші емес, жақсы артист болды. 
Ол сахнада жасанды ңимыл-ңозғалыссыз, ңандай образда болса да, 
шын жүректен, нанымды, қарапайым етіп келетін. Солай бола түрса 
да Әміренің шын шүйдесі көтеріліп, шоқтығы аспанға шығатын ке- 
зеңі концерттерде болатын. Афишада Әміре шығады деген концерт- 
тер ол кезде үнемі лық толы богады екен. Күлкілі сөз шебері Кали- 
бек, поэзияның жас перісі, әнші Иса, характерлі номерлерді жан- 
дырып шығаратын Елубай, от боп жанған Қурманбек — бәрі бірінің 
артынан бірі шыңқанда концерт жөнсіз көп уақытқа созылып, публи
ка уақыттың қагай өткенін сезбей де ңалады екен.

1927 жылдың апрель айында Әміре тағы Москваға шақырылады. 
Онда, осы әңгіменің басында баяндаг.ғандай, советтер съезінде кон- 
цертке шығып, үлкен табысңа ие болды. Сол жылдың жазында Әмі- 
ре Германияның Майдағы Франкфурт ңаласында болатын Жержүзі- 
лік музыкалың көрмеге жіберілді. Бүкілодақтың шетелмен байланыс 
жасаушы қоғам онда көрменің советтік бөлімін ашты. Бөлімнің кон- 
церттерінде біздің әр ултымыздың өкілдері шыңты. Июльдің 22 мен 
31 арасында көрмеде орыс музыкалық апталығы болып, онда каты- 
сука РСФСР-ға еңбегі сіңген артист, профессор Г. Любимов бастаған 
советтік этнографиялық ансамбль қурылды. Сол ансамбльдің ішінде 
Әміре де болды. Ансамбль Франкфурттың Үлкен театрында 9 кон
церт берді. Концерттер аса қызғынмен қабылданды. «Франкфуртер
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цейтунг» газеті «Аса қабілетті жеке орындаушылардың ңатынасуы- 
мен профессор Г. Любимовтың көрсеткені біздің күткенімізден асып 
шыңты... СССР-дың улттық музыкасының бай жаңтарынан нағыз шын- 
шыл, айта қалғандай етіп көрсету арңылы ВОКС өзінің уәдесін орын- 
дады» — деп жазды. Советтер Одағы халықтарының өнерлерін екін- 
ші рет шетелде көрсетуде, осылай, Әміре, екінші рет көзге түсті. 
Қазаң халңының ән байлығын шетке көрсетуде өнер ңайраткерлері- 
нің ішінде Әміре пионері болды.

Өміре Қсйтып Қызылордадағы қазақ театрына келді. 1928 жылы 
театр Алматыға көшкенде Әміре де бірго келді. Әміре драма теа- 
трында бірнеше рольдер атңарды. Әсіресе концерттерінде басты 
артист болып жүрді. 1933 жылы драма театрының бір белек адамы- 
нан ңұралған «Музыкалың студияның» ішінде бірінші болып Әміре 
кетті. Ол студия келесі 1934 жылдың январының 13 күні «Музыкалық 
театр» болып, Мүхтар Әуезовтің «Айман — Шолпан» аты  музыкалы 
пьесасымен ашылды. Әміре «Айман —  Шолпанда» басты рольдің бі- 
рін атңарды. Бірақ өмірі үзақ болмай сол жылдың күзінде қайтыс 
болды.

Әміренің негізгі ресми қызметі театрда болғанымен, ол үнемі 
концерт беруде болатын. 1926 жылы Қ. Жандарбековпен бірге Шым- 
кент, Ташкент ңалаларында концерт берді. Қала халңы, оқушылар 
үлкен ынтамен ңарсы алды. «Әміренің залды күңрентіп жіберген 
ащы ‘айқайы мен сыңғыраған көмейінен буралып шыққан үнге та- 
ңырқамаған журт болмады. Бір кешті Әміренің бір езі алды» дейді, 
өзінің «Әміре —  топтан озған әнші» деген мақаласында Қ. Жандар- 
беков.

«Әміренің дауысы — тенордың жоғарысы» деген мақаласында 
жалынды аңын, әнші Иса Байзақов: «Әлі есімде, 1926 жылы Қазақс- 
тан мемлекет театры ең бірінші рет ел аралауға шыңты. Бастығы 
Әзез Байсейіт улы болып, барльіғы жиырма-жиырма бір адам ед;к. 
Қызылордадан шығып, Түркстан, Шымкент, Әулие-ата (Жамбыл), 
Пішбек (Фрунзе), одан Алматы келдік. Концерт әншігерінің ағасы 
Әміре Қашаубай улы болатын. Әсіресе Әміреге бір риза болған же- 
ріміз Қарқара жәрмөңкесінде болды. 1916 жылдың «Албан көтері- 
лісіне 1926 жылы он жыл толуымен байланысты Алматыдан Жандос 
улы Ораз бен Көшкін улы Ыдрыс келді. Бір күні ертемен екі-үш 
мыңдай кісі жиналды. Ыдрыс пен Ораз жолдастар патшаға қарсы 
он алтыншы жылдың кетерілісі туралы баяндамагар жасады. Соңы- 
нан ңаэақ труппасыньің артистері, бастығы Эм'ре болып концерт 
берді. Күндікке демонстрацияда жүріп, ен салып, егең айтып, шаң 
жутып, шаршағанына ңарамай, артистер концартті жаңсы еткізді. 
Өсіресе журттың ынтамен тыңдағаны Әміре өндері болды. Әміре 
шығады дегенда жиылған журт ңол соғып, сахнаға шығуын қошемет-
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теді. Әміре жәйтаңдаған бойы кепке басын иді де, орындыңқа оты- 
ра салып, шалңып, даусын бір көтеріп алды да ңоңыраулатты. Бір- 
аз әнді айтып кетпек болып еді, журт үсті-үстіне ңол шапалақтап 
жібермеді. Әміре «Жаг.ғыз арша», «Сырғаңты», «Ісмет», «Қанапия» 
әндерін айтты. Ңасында бір-екі жігіті бар, ңалыпты «Қыз Жібектің» 
ңиссасын жазған Шайқы-Ыслам Жүсіпбек улы келіп, сахнаның сыр- 
тында Әміреге танысып, рахмет айтты. Әміренің бүдан басңа да 
талай үздік шыққан жерлерін көрген едік. Бір есте ңалғаны осы» — 
дейді.

Өзінің «Екі естелік» дегенінде Қалибек Қуанышбаев 1924 жылы 
Семейде өнерпаздардың февраль айында болған жиналысында бол- 
ғанын айтады. Ол Ңарқаралы, Өскемен, Павлодар, Баян — бәрі бір 
облыс екен. Павлодардан Майра, Семейден Әміре, Ңарқаралыдан 
Ңали Байжанов болады. Басңа әншілер жарысңа түсіп, кезектесіп эн- 
дер орындағаннан кейін, топталып келе жатып, қарақшыға жақын- 
дағанда шубалып, біріндеп шыға бастайтын бәйгі аттарындай, аяғын- 
да Ңали мен Әміре ңалады. Булар баста әрңайсысы әртүрлі ән айтып, 
кейін бір әнді екеуі бірінің аузынан бірі жулып алып айтып, біресе 
домбыра, біресе гармонмен сүйемелдеп, ңыза-ңыза екеуі сахнадан 
шықпай ңояды. Қазақтың ескі әдеті ңала ма, Ңали айтқанда Қарқара- 
лы, Павлодар, Баяндыңтар хошеметтеп, Әміре айтқанда Семейдің 
көпшілігі шулап, айңайлап ңостайды. «Ала ңойды бөле ңырыңңан 
жүнге жарымайды» дегендей, екі әншінің бірінен бірін бөлмей, еке- 
уінің де пірлі екенін көрген төреші топ, бірінші, екінші бәйгені қосып 
жіберіп Қали мен Әміреге бөліп береді.

«Әміренің адамшылығы аса зор ед і Барынша әділ, жүректі еді. 
Ңаннен-қаперсіз, қалай болса-солай жүретін. Дүние үшін ңабақ шы- 
тып, бір тарыңпайтын. Қоң етін кесіп беретін жомарт еді... Біздің 
Әміре ңасым жомарт ңой деп күлуші едік. Кейде бір нәрсеге үлкен 
ерні томпайып, балаша өкпелейтін. «Ой, сорлы Ңашаубайдың бала- 
сы-ай!» — деп, бір саусағыңды шошайтып, ңытыңтасаң, күліп, ол 
өкпесін әп-сәтте умытып кететін... Әміре ән салғанда әнді көркем- 
деп, ыйыңтандырып, аспандата айтар еді. Қандай әнді болса да тү- 
зеп, кесек бейнелі ән ңып айтып жүрсе де, «мынаны мен түзедім» 
демес еді. «Ағашаяң», «Шіркін-ай», «Баянауыл», «Қарға», «Екі жи
рен», «Толңын», «Қос барабан» тағы толып жатқан әндердө Әміре- 
нің аса көп еңбектері бар. Әміре ән салғанда ңандай күшпен, айқай- 
мен бірнёше ендер айтқанда, түсі бузылмас еді. Күшпен айтатын 
әндердің алдында демін бір-аң жиып алатын. Оң жақ алңымында 
мойнының қалтасы бар еді. Соған бар демді толтырып алып, үнемдеп 
шығарып, кепке дейін дем алмайтын. Әміре әнді ылғи сүйіп, үна- 
тып, өзі әнге ғашың болғандай айтатын. Халың көп болса делебесі 
қозып кететін... Халықтың ішінде өзінің жақсы көретін жолдастары
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отырса немесе сырттан біреулер болса тіпті қүйындай уйтқып, құ- 
ландай ойнақтап, жүйткіп, дабылдай саңқылдап, кішірек театр, клуб- 
тарға сыймай кетер еді... Аса көтеріліп ән салғанда, біресе куанған- 
дай күлімсіреп, біресе жеке келе жатқан бәйге атындай жарқылдап, 
ойнақтап кетер еді. Кейде өршеленіп, даусынан әртүрлі қүбылыс- 
тар, бүрма-бурма иіндер, біресе сүңңылдаған, біресе толқынданып, 
әсерлі үндер үсті-үстіне боздап шыға берер еді. Әміре қала мен 
даланы кезген, ел дәстүрін аның білетін сері әнші еді. Қыз үзату, 
жар-жар, шілдехана, дүбірлі тойда Әміре талай сайраған болатын™ 
Әміре халың ңазнасын советтік Қазақстанға өз қолымен алып келіп, 
тапсырып кеткенін атап айтуға тиіспіз»,—  дейді сол естелігінде 
Қ. Ңуанышбаев.

Әміремен бірінші кездескенін Қалибек былай деп жазады:
«1925 жылдың октябрь айының ішінде «Еңбекші қазақ» газетіне 

бірсыпыра адамдардың аттары жарияланды. Солардың басын ңосып, 
құрастырып, театр ңүру керек деп, Оңу Комиссариаты шақырған 6о- 
латын. Семейден Әмірені, Исаны, Павлодардан Майраны, Қостанай- 
дан Серкені, Орынбордан Елубайды, Ташкенттен Қүрманбекті, Қар- 
қаралыдан мені атаған екен. Осылардың соңын ала декабрь ішінде 
мен де келіп жеттім. Ңызылордаға келісімен Әміренің үйін іздедім. 
Біреуден біреу нұсқап, көрсетіп, әйтеуір таптым-ау.

«Келген бетімде есігін қағып едім, қасңа маңдай, үлкен ауыз, 
шашын тап-таза қып ңырған, кіршіксіз таза киінген, тығынын алған 
шақшадай таңқиған, жап-жас түрі сарылау, бір инабатты жігіт есік 
ашты. Маған жақсылап түрып сәлем берді. Оның маған сәлем бере- 
тін жөні де бар: менің сақалым жоқ болғанмен, қыяқтай қалың ңара 
мүртым бар еді. Түлкі тымақты шалңайта киіп, цара шапанды жел- 
бегей салып, ойда-жоңта есігінің алдында турған мені өзінен бес- 
алты жас кіші деп ойламаған сияңты. Оның үстіне өзі туып-өскен 
Ңарқаралының киімімен турған соң сәлем беру Әміреге міндет 
болды.

Амандасқаннан кейін:

—  Әміренің үйі осы ма? — деп сурадым. Осы дегенсін үйге к!- 
ріп шешіміп, жуынып жатңанымда, Әміренің өзі орамалды устап, кү- 
тіп турды. Жайланып болып, шайға отырғанда, ойелімен амандасып, 
аз кідіріп:

— Әміре ағай қайда? — дедім. Ерлі-зайыпты екеуі біріне-бірі 
ңарап күлді. Сол сәтте Иса кіріп келді. Ол екеуміз бурыннаи таныс 
болатынбыэ. Аржағын Иса «жендеп өкетті» —  дейді.

Ңалибек өзінің қысңа естелігінде Әміренің сырт түрім, адамшы- 
лығын, еншілігін әдемі-ақ суреттейді. Әміремен кеп жылдар жолдас 
болған, советтік қазақ енерінің альібының, іргетасын қалаушысының
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талантты артисінің бірі Қалибектің айтңанын біз оңушыларымыздың 
алдына әдейі тарттық. Өйткені оның ішінде көп жайлар кездеседі.

Әміренің қазақ әндерін кеп ажарлағанын, байытқанын ңазаңтың 
туңғыш режиссері, халық артисі, үлкен өнер қайраткері Жумат Ша
нин де, улы жазушы Мухтар Әуезов те айтып кетті. Сонымен ңатар 
қазақ музыкасын жинауда, ңағазға түсіруде үздік еңбек сіңірген 
А. Затаевич те Әміреден әндер жазып алған кезде, оның әншілігі 
жайында пікір айтып кетті. Оны да келтіргіміз келеді.

«Әміре Қашаубаев,— дейді, А. Затаевич, өзінің «Қазаңтың 500 
ән-күйі» деген кітабінің соңындағы түсінік сөзінде,—  Қарқаралының 
атацты әншісі, 1925 жылдың көктемінен қазақтың мемлекеттік теа- 
трының труппасында. Қ. — әзірге ңазақ әншілерінің ішінен шетелге 
шыққанының біріншісі, ол: 1925 жылдың жазында Парижде, бір 
жылдан кейін (А. 3. бул жерде ңателескен, екі жыл кейін деу ке- 
рек. А. Ж.) Майн өзені бойындағы Франкфуртте болды, екеуінде де 
Росфил (Париж), ВОКС (Германия) уйымдастырған, белгілі музыка 
этнографиясының ңайраткері, еңбегі сіңген артист Гр. П. Любимов- 
тың баскаруындағы этнографиялық группамен барды.

«Қ. тың көркем, күшті, нық даусы (тенор) бар, демі кең, қорлы, 
үлкен. Оның әншілігіне, музыканттығына баға беру үшін, «ақын» 
Ғаббас Айтпаевпен, «қарадүрсін» Қали Байжанов сияңты ңарқаралы- 
лық екі дарынды әншімен салыстыру керек. Ондай жағдайда Қ. еке- 
уінің арасынан орын алған болар еді. Өйткені, сахрада көбірек жүр- 
ген ана екі әншіге тән ашық, күшті әсерге жетпесе де, ол екеуінің 
жанрында да айта қалғандай орындау дарынын көрсеткен, реперту
ар жағынан ол екеуінің де әндері бар. (Қ. қалада көп турды, әлі ту- 
рады). Таза дауыс жағын алғанда Қ. ол екеуінен де асып түсөді. 
Сахрадан қол үзіп, қаланың алданышына түсу, бул сияңты жақсы 
әншіні табиғи сезімді, таза, адамды бірден тартып кететін шынайы, 
ңарапайым творчествосын, қаланың жасанды, суық, белгілі бір ңа- 
лыппен орындауына түсіріп кете ме деген ңауып бар.

«Біраң, шетелге де шығып, көріп келген әнші бул байқаудан, 
өзінің ңазаңтың ән өнерінің көрнекті өкілі екенін түсініп, үлкен 
аброй, утыспен өтеді деп сенеміз де, соған тілектестеміз» —  
дейді.

Эрине, А. Затаевичтің Әміре қалада жүріп, қазаңтың халыңтық 
ән орындау дәстүрінен айрылып ңала ма деп ңорқуы дурыс та шы- 
ғар. Бірақ жас басынан халықтың әншілік дәстүрін бойына әбден сі- 
ңірген Әміре, ол жолға түспестен кетті. Екінші, Әміренің демалысы- 
ның аса үлкен, созымды екендігін «алқымында ңалтасы бар еді, 
соған демді толтырып алып, біріндеп шығарып отыратын еді» деп Қа- 
либекше суреттемесе де, А. Затаевич те оның демінің шамадан узақ 
екенін анықтап айтып кетеді. Демалу әншінің шеберлік сатысына
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көтерілуіндегі бірінші шарт. Демалысы тәртіпке түспеген профессио
нал әнші де көздеген мақсатына жете бермейді. Әнді көркемдеп ай- 
туда, белгілі идеялық-көркемдік мазмунын ашуда демалудың үлкен 
Мәні бар. Міне, ешбір консерваторияда «дауыс ңою, демалысты 
тәртіптеу» сабақтарын өтпеген Әміренің табиғи түрде ерекше үзын 
демалысының әншілік үшін үлкен мәні болумен байланысты А. За- 
таевич те ол жәйді бөліп айтып отыр.

1934 жылдың сентябрь айында Ңазақстан Халық ағарту Комисса- 
риатының үйінде көптеген өнерпаздар бас қосңан үлкен мәжіліс 
болды. Оған әншілерден: Әміре Қашаубаев, Темірболат Арғынбаев, 
Куан Лекеров, Манарбек Ержанов, Жүсіпбек Елебеков, Ғарифулла 
Құрманғалиев, Биби Сәрсенбаева тағы басңалары келді. Мәжіліс ал- 
дағы 1935 жылда Алматыға келетін граммафон пластинкаларына ән- 
күй түсіретін бригаданың жүмысына дайындық, музыкалық номер- 
лерді, орындаушыларды саралап алудың басына арналған бо- 
латын.

Әнді сазбен, асықпай, қоңырлатып айтатын, баритон дауысты 
Темірболат, салған жерден қырандай аспандап, шырқап кететін Ку
ан, әр нотасынан сахраның кең тынысы сахнаға ере келіп түрған 
Манарбек, әнді еркелетіп, уілдетіп, лебізімен жыланды іннен шыға- 
ратын Жүсіпбек, дауысының жоғарысы әйелдің сопраносының «бақ- 
шасына кіріп кететін» Ғарифолла, жүрекке жылы тиетін, жүмсақ 
меццо-сопрано Биби — бәрі де, бәйгеге түсетін болғансын, бірінеи 
бірі оздырамын деп, бар шеберліктерін салып, не бір сүбелі әндер- 
ді комиссияның алдына табақтай тартып жатыр. Октябрьдің арқа- 
сында еркіндік алған елдің ән шеберлерінің дауыстары да еркіндеп, 
сонау Алатаудың басынан асып кеткендей болып жатыр.

Ең артынан бір бүрышта бүкшиіп қана, жупыны киімде отырған 
Әміре басын көтерді. Аздап сырқаттанып жүрген кезі болатын. Сон- 
дықтан біреулер оны келмес деп, енді біреулер келгенімен жәй 
басңаларды тыңдар, ән айта қоймас деп отырған. Бірінші қараған 
кісіге сырт түрі ңораш көрінетін шын жүйріктей, айқай шьщқаннан 
кейін Әміре лезде басын кетеріп, бет-ауэына жаңа бір өң еніп, қыс- 
қа мойынды, өзінен басңа кісі қүлаң күйін түсіріп тарта алмайтын 
ңара домбырасын дыбысын қатты шығармай бір-екі тықылдатып 6ү- 
рады да, Ңалибек суреттегендей әншейіндегіден мойны жуандап, ал- 
ңымы кебіңкіреп, екі үрты бір томпайып, бір қусырылып, алдыңғы 
отырысынан тікейіңкіреп алды да айқайға басты. «Ағашаяқ», «Үш 
дос», «Екі жирен», алдында Манарбек айтцан «Смет» тағьі басқа 
әндер кетті. 7— 8 өнді бірінің артынан бірін тастап жібергенде, отыр- 
ғандар біріне бірі қарап, бір сет пауза болды: Алдыңғы еншілер де 
бастарын шүлғып: «О, сорлы-ай, сырлы аяқтың сыры кетсе де, сыны 
кетпеген екен ғой» десіп, рахаттанғандықтарын білдірді, Әміренің
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әні Наркомпростың аласа төбелі кабинетін көтеріп тастай жаздады. 
«Әміренің дауысы қалды, өнді бізбөн таласа алмайды» деп, әнші- 
лердің кейбіріне тән әңгүдіктеніп, барын ортаға салып, «қырдымі» 
деп отырғандар, бүгінгі Әміренің әніне тең келе алмағандарын сезсе 
де, сыр бермегенсіп, жасанды күлкіге салып, басңалармен бірге 
маңтау хорына ңосылып жатты. Өзінің адресіне деген осындай өсек- 
тің барын білетін Әміре, соңғы әнінің аяғында маңдайдан аңқан те- 
рімен бірге, жүртңа білдірмей ғана көзінен шыққан ызалы жастың 
моншақ тамшыларын да сүртті де, ар жағындағы оңиғаның не бола- 
тынында жүмысы болмай, кабинеттен жылдам басып шығып кетті. 
Отырғандардың ішіндегі орындаушылар асыңпай, асбаптарын қабы- 
на салып, енді қашан, ңайда жиналатындарын сүрап, тарасты да, ко
миссия мүшелері әдетше, мәжілістің белгілі сарынымен жұмыста- 
рын соза берді. Әміренің бүдан кейін сахнада ән салмағанын көрген 
біздер үшін осы бір күн халңы сүйген, қазаңтың ән абройын Сена 
мен Майн өзендерінің ағысымен жалғастырып дүниеге әйгі ет- 
кен, өзіне тиісті қүрметті өнер атаңтарын үсақ өтірік-өсек үшін ала 
алмай кеткен ардақты әншісінің «бой жасағаны» сияқты болып 
көрінді.

Әміре, оқуы көп болмағанымен, тоқығаны, ескергені көп адам 
еді. Осы жолдардың авторы Алматының музыка техникумында істеп 
тұрған кезінде ол бір күні техникумға келіп, екі сағаттай сөйлесті. 
Әңгіменің мазмүны — өзінің бұрынғы заман өктемдігімен оқи алмай 
ңалғаны, енді мына бір кішкене қыздарын музыкаға оқытңысы келе- 
тіні болды. Оның үстіне Әміре: «Сіз, шырағым, жасыңыз кіші де бол- 
са мамансыз ғой, осы жүрт менің даусымды түрлі-түрлі бағалайды, 
бір тыңдап көрсеңіз деп едім» деді. Екеуміз, келісіп, белгілі күн бел- 
гіледік. Бул 1933 жылдың күзі болатын. Мен онда да Әміреніңдауы- 
сынан тоқырауды таппадым. Әміренің ән формасын жақсы түсінуі, 

орындау кезінде дыбыс топтарының өршу мен бәсеңдеу кездерінің 
кезектесулерін өте заңды түрде беруі, драмалың және лирикалық 
әндердің әрқайсысының өзіне тән ерекшеліктерін тауып айтуы, неше 
түрлі өрнектер, әшекейлер, Кәлләкише (драма театры коллективінің 
Қалибекке жаңсы көріп ңойған аты) айтқанда «бурмалары», «иректе- 
рі», біресе самғап көкке шығып, біресе ңулдилап төмен түскендегі 
ән делбесін (бозжысын) қатты устап, ерікті үнге біржолата беріп 
жібермей отыруы, мың буралған әсем дыбыстардың бірінен бір* 
асып түсіп еркіңді билеп кетуі, әсіресе басңада жоң (кейін Жүсіп- 
бекте қалған) өзалдына бір музыкалық «әңгіме» болып жататын 
домбырадағы сүйемелі,— оңудан жаңа келіп, кеңбайтаң Қазақстан- 
ның жер-жерінің әншілік дәстүрлерімен танысып болмаған біз сияң- 
ты нота сауаты бар да, халықтық музыка дәстүрінің не бір жарңыра- 
ған асыл тастарының түстерін танып, аттарын біліп болмаған кісіге

21 323



үмытылмастай эсер қалдырды. Бірақ, жоғарыда баяндалған, Әміре 
«бастаған» әншілер тобының Наркомпрос үйіндегі әсерінің бойы бұ- 
дан әлдецайда биік еді. Сондықтан, осы жазда «Қазақстан правда- 
сы» бетінде республиканың бір облысында Әміренің қызы Күләш 
әншілердің тобын басқарады, ән орындағанда халық жақсы қарсы 
алады дегенде, бір жағынан, осыдан отыз жыл бүрынғы Әміремен 
кездескеніміз еске түсіп, екінші — оның ізін ңуған жұрағаты болға- 
нына қатты қуанып қалдық.

Әміре — үлы әнші, азамат. Оның өмірі мен қимылы әлі де зерт- 
теле түседі. Ол жөнінде талай кітаптар, дастандар жазылмақ. Оның 
аты би мектебінде мәңгі ңалды.



Ң А Л И

^ Ьгер  өзімен жүзбе-жүз көріс-. 
кенше Ғаббас Айтбаев жөнінде 
мен ешнәрсе есітпеген болсам, 
қарқаралы уезінің басқа да-

рынды әншісі Қали Байжанов туралы, мен алыстағы далаға шығамын 
деген ойымда жоқ кезде, ертерек есіттім. Онымен кездесуді де, 
сондықтан асығыспен іздедім. Бірақ оның кәсібі (ол — әнді кәсіп 
етеді) оны бір ауылдан бір ауылға ңуып, үзаң уақыт маған ңуйрығын 
үстатпады. Тек Ңарңаралының ңаласында мен оны іздеп жүр дегенді 
есітіп, бір жағынан о да мені іздеп жүрсе керек, Ңали, астында әде- 
мі аты бар, ән жаздыруға маған келді.

Сырттай ңырықтан жаңа асып жүрген тығыншыңтай адам, орта 
бойлы, келбетті, дөңгелек жүзді, салбырағандау жирен мұрты бар, 
кепке белгілі Репиннің картинасындағы запрождықтарға да кейбір 
жаңтарынан үсайды десе болады.

Оның дауысы күшті, алысңа кететін (жоғарғы баритон), ал оның 
әндегі ерекшелігі: қою, бояуы әдемі дыбысты, дүрілдеген, созыл- 
ған мелодия, ерлік немесе кейде айқайлау, тіпті күлдіргі әндер, ша- 
ғын әндер —  демалыс минуттарында ңымыз ішіп отырған сахралық- 
тардың жүрегіне жылы тиетін көңіл аулағыш әншілердің белгілі ре
пертуары.

Жалпы алғанда —  бүл, ақын және хиялшыл Ғаббастай өмес, қа- 
радүрсіндеу. Ал, ол кейде әндерінің лирикалық кезеңдерінде, дауы- 
сын баяулатып, сыбырға жаңын, мурнын кіржите, нәзіктік акцент 
жасаймын дегенінде,— оның шын мәнісінде іштей елжіреп отырға- 
нын, немесе тіпті жәй күлдіргілі ойын жасап отырғанын айыра ал- 
майсын!
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Өмірде көңілді, сүйкімді Қали, сөзсіз музыкалың қабілеті күшті. 
Олай дейтінім — Москвада (Қали қазақ группасымен концертке кел- 
генде...) мен оның әндеріне фортепианода сүйемел жүргізіп көр- 
дім. Дала әншісінің күлкілі-көңілді шағының қайда кетіп қалғанын 
білмейсің! Ол бүрын үйренбеген, тосын дауысты сүйемелге ешбір 
ңысылмай, әнді әдемі, ойлы айтты, өте нақ және күшті үнмен дыбыс- 
тарды хатесіз тауып отырды.

Алғашңыда Москва оны таңқалдырды, аузының суын ңүртты, бі- 
рақ үш жетідей уаңыт өткеннен кейін, оның шуына, сендей соғы- 
лысңан көпшілігіне, иін тірескен тарлығына әбден тойып, сахралың 
адам езінің даласының улан-байтаң тыныштығын сағынды»— дей- 
ді А. Затаевич, өзінің «Қазақтың 500 ән-күйі» деген жинағының со- 
ңындағы түсінік сөзінде.

А. Затаевич ңазақтың асқан өнерпазы, советтік ңазақ музыкасы- 
ның дамуында үлкен роль атқарған адам — Қали жөнінде жақсы ба
га берген. Қалидың творчестволық жолы аса бай. Ол екі ғасырды 
бірдей көрді, әншілік дәстүрді біздің советтік дәуірге ала келіп, езі- 
нің бай репертуарын, орындаушылық тәжірибесін жаңа бастап қала- 
нып жатңан үлкен музыка ңурылысының ортасына салды. Жасым 
келді деп қарап отырмай, өзі де оңып, нота сауатын ашып, жеке 
ән өнерін өрбітумен ңатар хор, ансамбль мәдениетін есіруде де, езі 
ңатыса отырып, үлкен ңолңабыс тигізді.

Қали Байжанов 1877 жылы, Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, 
«Қайың көл» деген жерде туды. Руы — Сүйіндік ішінде Ақбура. Ол 
кезде Қарңаралы, Баян, Павлодар, Өскемен, Зайсан, Бухтарма Семей 
губернасына кіретін.

Қали Баянауылда турғанымен, өскен жері — Караганды облысы- 
ның Қу ауданы. Қудың Үлкентау, Балқантау дегендеріне жас кезінен 
ңызыңңан Қали, үнемі өлеңдерінің арасында:

Ңу биік, өзге таудан мунарланған,
Басқа тау «Қу болам!» —  деп ңумарланған.
Куда кеп қураңты кел, емен ағаиі,
Қу шунаң Ку болуға кім арланған,—

деген шумаңтьі айтып отыруды жақсьі кереді екен. Кіндік кескен 
жері болмағанымен, есіп, үлкейіп, енерге жеткіэген жерінің соне- 
дайдан үнемі керініп туратын биігіне еэінің емірбойы кезі түсіп жү- 
ретінін айтқан болу керек.

Қалидың екесі Байжан кедей адам болады да, Кали жас күнінен 
ауыр бейнет ортасында болады. Ол жасы он сегізге жетер-жетпесте 
Екібастузда шахтада жумыс істейді. Жер бетіндегі, ашың аспан ас- 
тында жүретін байлардың малшылық-жалшылығынан не да болев
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табысы қалтасына айлап түсіп оты- 
ратын еңбекті ңалайды. А. Затае- 
вич айтқандай, оның сом денесі 
қара жүмысңа ңайрыла қоймай- 
ды. Екібастүзда бір-екі жыл іс- 
тегеннен кейін Желтауда тас қа- 
лаушы болады. Ол жүмыс қолы- 
нан келгенімен өнерші Қалидың 
ңиялданған бағытына ауырыраң ти- 
етін беті көрінеді. Оны айтып 
отырғанымыз— тас ңалау қалай де- 
генмен де, сол кездің өзінде дом- 
быра тарта бастаған, әнші атағына 
ие болуға жаңын жүрген Қалидың 
ңажырын алатын болады. Сондық- 
тан Қали Желтауда да көп болмай, 
өзінің жаратылыс берген сыйы—  
дауысын ербіту жолынэ кетеді.
Әрине, тас қалап жүріп, бір күні Кдли Байжанов.

ұйңтап түрып, кенет әнші бола 
салмайды. Ол кәсіп ерте басталады.

Ңали жасы он екі — он үшке келгенде-аң өзінің бала дауысымен 
бір есіткен әні болса қағып алып, айналасын таңңалдырады. Жасынан 
есіту қабілеті аса зор, музыкаға бейімділігі ауыл-аймаңқа көріне бе- 
реді. Оның үстіне ол бір өреде ертеден келе жатқан ән дәстүрі жас 
талапкердің ңаққан қанатын қолдайды. Жоғарыда айтылған шахтыға 
бармас бүрын-ақ Қали әншілік өнерін өркендету жолында өмір бө- 
геттерінің ешқайсына тоңтамайды, есіткен әні баста шатпақтап отыр- 
ған болып көрінсе де, аз уаңыттан кейін зергердің қалыбынан өткен- 
дей жарқыратып, әшекейлеп алып келіп, көп алдына тартады.

Өзінің айтуынша Қали он сегіз жасынан бастап Арқаның белгілі 
әншісі Жарылғаптан (біреулер Жарылғапберді дейді) ән үйрене бас- 
тайды. Оның ңасына еріп, шәкірті болыр көл жылдар жүреді. Жа- 
рылғапберді өзі ән шығармаған, бірақ ңатарынан озған әнші-орын- 
даушы болса керек. Міне оның репертуарынан Ңали: «Шама», «Ал- 
тыбасар», «Топай көк», «Ардаң», Келіншек» және басңа әндер 
алады. Ңали Жарылғаптың сүйікті шәкірттеріңің бірі болады. Ол алған 
әндерін бабына келтіріп орындайды және әрбір трорчестволық 
адвмға тән өзінің «менін» қосады. Жарылғап сиякты рқымаса да, 
көргені. көп үстазға Қалидың бүл ңадамы игіліктің басы болып көрі- 
неді. Ңалидың орындауында, А. Затаевич айтңандай, өзіндік ерөкше- 
лік бар. Ол әнді салған жерден аспандатып көтеріп алып кететің же- 
рінде бой жеткізбей, ал оюлайтын, ңиыстыратын, қуйңылжытатын
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жерлерінде ңазаң әншілерінде аз келетін өзінің ңою, төмен (жуан 
деген мағнада) дауысымен дүрілдетіп, дыбысы жәй кездің өзінде 
аржағында бір алапат күш жатңаны сезіледі.

Ңали Біржанды көреді, Аңанды көреді. Олардың берегірек кел- 
ген, жастары ұлғайған кездері болғанымен өз көзімен ән алыптарын 
көру, олардың дауыстарын, ән орындаудағы әдістерін байқау, Tine- 
лей тілдеспесе де, басқа біреулер арңылы әңгімелерінің ішінде бо
лу, Ңалиға, ңазақтың ән өнерінің үлкен өмірлік, күрестік мәні барым 
танытады. Біржанның «Жанботасын», Ақанның «Көкжендетін» арда- 
гер әншілер аталарының өздерінен есіткен Қали, өмірбойы өзінің 
орындаушылың түйінінен шықпай, сол дәстүрді сақтауға, үстаздар- 
дың ңолдарынан беріп кеткен өмір жолдамасындай болады.

Қали көп әншілерден «олжалы» болды. Ол әрі әнші, әрі әділдік 
жолындағы күрескер, аңын, азамат Жаяу Мұсамен де кездеседі. 
Жаяудың алдында Қали ән салады. Арқаның ән дәстүрін жақсы мең- 
герген, сонымен ңатар басқа елдердің музыкасымен де танысқан, 
музыкалың көзшеңбері кең Жаяу Қалиды тыңдап, оның үлкен та- 
лантына ңатты ңуанады. Ән дәстүрінің жақсы-жақсы қолдарда қала- 
тынына іштей риза болады. Қалидың репертуарында сөйтіп Жаяу 
Мүсаның, Біржанның, Ақанның әндері енеді.

Аңындығы мен әншілігі қатар, жарыса түсетін бүлбыл Қүлтума- 
ның әндері де Қалидың репертуарынан кең орын алған. Өйткені 
Ңұлтума әншілік жағынан соңғы жылдарға дейін ңағазға түспей кел- 
генімен, өз қатарынан асып түспесе кезінде кейін болмаған адам. 
Міне, сол Ңүлтуманың әсем бір әні Қалидың орындауында А. Затае- 
вич қолымен жазылып, оның жинағында жүр.

Ғасырдың аяғында Ңали, ауызша мәліметтер бойынша, Абайды 
көреді. Поэзия мен әннің жәйін жете білетін данышпан, Қалиға көп- 
теген ақыл айтып, оның творчестволық жолының жемісті болуын 
тілейді. Үлкен драмалық кейіптегі әндермен қатар, А. Затаевич жаз- 
ғанындай, сырлы лирикалық ендер (этнографтың Қали лирикалы ән- 
дерді келтірө алмайды деуі үстірттеу пікір сияңты) жене көңілді- 
күлкілі әндер орындайтын шалқар репертуарлы Ңали, түрлі жанрды 
меңгеруі арқылы Абайдың алдында үлкен абройға ие болған болу 
керек. Әрине, Қали үшін Абайды керу, оның алдында енерін жария 
ету, оның аңылды сездерін есіту — үлкен табыс, «кектен тілегенді 
жерден берген» тағдырдың үлкен қайьірьімы, мархабаты.

Қали енді енді кевіп етіп, тамақ асырауының негізгі материал- 
дьің іргетасы да сол болады. Осындай езінің бір «гастролінде» 1916 
жылы Едірей, Ку> Дастар, Сартау болыстарын тегіс шақырған Төуке- 
байдың асында ен айтады. Онда Қалидан басқа Нағайыбыл, Исайын, 
Ғаббас, жас Ңуан болады. Бүл жиында да Қали ерекше кезге түседі. 
Осы топ жөне Қарңаралының жынды Алатайы, Омар тағы басқала-
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ры Кіптан, Потап жәрмеңкелерінде кездеседі. Булар Нюрнбергтің 
мөйстерзингерлері сияқты ән базарын қыздырып, жүрген жерлерін- 
де аңыз ңалдырып отырады.

Әрине, бул айтылғанның бәрі де ңазақтың кешегі күндегі ән ие- 
лерінің бәріне ортақ тағдыр, енерді қолдап, күнбе күн бул күнгідей 
әкелік қамқорлың жасап отыратын партия мен үкімет жоңта, әркім 
ңолда барымен базарлап, көбіне өздерінің таланттарыныц, халыңтың 
ңолдауының нәтижесінде ғана атағы жайылған, бізге енерлері жет- 
кен некен-саяқ ңайраткерлер. Сол топтың бір мүшесі —  Қали. Ол 
осындай халде Октябрь революциясына жетті. Еңсесі көтеріліп, 
өнердің өркендейтін кезінің енді келгенін көріп ңуанды. 1924 жылы 
Семейде болған өнерпаздардың мәжілісінде әнге шығып, кейін 
Әміремен ән жарыстыруы —  Қалидың сол күткен ңуанышты күнінің 
бірінші жемістері еді.

Қалидың аты кең жайылады. Қазаңстандағысы өз алдына, улы 
астанамыз Москваға жетеді. Ңали басңа сол кездің кезге түскен үл- 
кен өнершілерімен бірге Қызылорда да уйымдасқалы жатқан бірін- 
ші қазақ драма театрына шаңырылады. Келесі 1927 жылдың апрель 
айында Қали Москвада болатын бүкілодақтың советтер съезіне бере- 
тін концерт группасымен сахнаға шығады. Қали орындаған жеке эн- 
дер! тыңдаушыларға ңатты унайды. Ңарңаралының қазақ даласына 
кең жайылған, маңтауға сиярлың ән дәстүрінің үлгілерін тілектес 
астана тыңдаушыларына естіртеді. Бул Ңалидьің үлкен сахнаға шы- 
ғуының басы болады.

Театрда көп болмай, Қали Қарағандыға келеді. Еңбек кезім аш- 
қанда шахтада болған өнерпаз сол шахтер қаласын өзіне негізгі ме- 
кен еткісі келеді. Ңолындағы енерін алдымен ауыр да, абройлы да 
еңбек үстінде жатқан шахтерлардьің рухани азығы болуына жүмса- 
ғысы келеді. Ол Қарағандының радио комитетінде істейді. Сонда 
Б. А. Орловпен, В. С. Пирогова бастаған бірінші кеп дауысты қазақ 
хорында негізгі бас — дауыстьің бірі болып орнығады. Хорда айтуы- 
мен ңатар, жоғарыда баяндалғандай, Ңали жеке әнге үнемі шығып 
турады, езінің нота сауатын ашып, хордағы партияларын емін-еркін 
оқитын болады. Сонымен қабат жас әншілерді тәрбиелейді, бай ре- 
пертуарын олардың алдына салып, бөліседі. Ыбыраев, Қартабаева, 
Жубатова сияңтьілардың еншілік майданында өсуінде Қалндың еңбе- 
гі эор болады.

Ңали 1936 жылы сол хордың ңурамында Москваға барып, онда 
хорда жене жоке өнде концерттерде шьіғады. Ңалндың орындаған: 
«Жалғыз арша», «Алтыбасар», «Шама» сияқты өндері қайта-қайта 
биске шаңырылып, өнші үлкен жеңіске ие болады. Қали елде жүр- 
генінде жене Москваға 1927 жылы барғанында А. Затаевичпен кез- 
деседі, оған өндер береді.
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Міне, Ңали сол кезден бастап қаэаң совет өнерінің өркендеу жо- 
лында үзбестөн еңбек етіп келеді. Сол кезден бастап ол Қараған- 
дыдан ешңайда шыққан жоқ. Өзінің сүйікті өнерін өрбітіп, айнала- 
дағы жастарға үлгі, үстаз болып, тапжылмастан музыка майданында 
ңызмет істеп келеді. Ол езінің практика жүзіндегі үлкен еңбектері- 
мен қатар ңолындағы бар рухани байлығы — әндерін кейінгі үрпақ 
игілігіне айналдыру үшін өткен жылдарда Алматыға Академияға ке- 
ліп, ондаған не бір әсем, әсерлі әндерін жаздырып кетті. Бүл уа- 
кытта ол әндер нотаға түсіріліп, топталып, сараланып, зерттеу үс- 
тінде.

Ңазаңстан үкіметі Қалидың советтік өнер алдындағы сіңірген ең- 
бектерін ескеріп 1938 жылы оған республиканың еңбегі сіңген арти- 
сі, 1945 жылы республиканың халық артисі деген атаңтар берді.

Қали ңазірде сексеннің ортасында. Әлі де қуатты. Еңбегі сіңген 
демалыста. Ңалидың орындаушылығында басқа өзі сияңты аға буын- 
ның әншілерінен үлкен айырма бар. Оның пленкаға жазылған әндері 
арқылы сол ерекшелікті, сол бір орындаушылық әдісті зерттеу біз- 
дің міндетіміз. Қазақтың классикалың ән орындау дәстүрінде біздің 
заманның орындаушылық мәдениетінен орын алатын көптеген кезең- 
дері, жақсы үлгілері бар. Қалидың дауысы, оның үстіне, ешбір кон
серватория көре алмаса да, табиғи түрде қойылған дауысңа меңзей- 
ді. Оның ңандай себептері барын, тек әндерін жазып алғанға місе 
түтпай, терең зерттесе ғана әңгіменің сыры ашылады. Қалидың орын- 
даушылық өнері біз үшін үлкен мәдени, рухани қазна. Ардаңты эн- 
mi, ңазаң совет өнерінің іргетасын қалаушының бірі, көптеген жас 
әншілердің устазы, барлың білген өнерін советтік музыка ңурылыс 
жолында аямай салған қайраткер — Қали әлі де жасай берсіні



ҢОСЫМЖАН

жыл. Ақмоланың жэрмеңкесі. 
Белгілі Файзолланың Ғазезі- 
нің түскен үйі. Ғазездің өзінен 
басқа онда: гармоншы Кара

кас, әншілер Ахмет, Исабай сияңты жас өнерпаздар, ал аға өнерпаз- 
дардан: Қапаш, Түрсынбай, Сәлкен, Кәрімжан тағы басқалары бола- 
ды. Бүлардың бір үйге, оньің ішінде Ғазездің пәтеріне бастарын 
ңосып отырған сөбептері —  Қосшығүл деген байдың балаларының 
шаңыруымен Ақмолаға граммафон пластинкасына ән жазып жүрген 
адамдар келеді екен. Бүлар соның алдында ән бәйгесін үйымдас- 
тырып, ңазаңтың ең жақсы деген әндерімен, ең жүйрік деген әнші- 
лерін таңдап алмаң екен. Жиынның, біздің тілімізбен айтканда үйым- 
дастырушысы Ғазез болса керек, жатқан жеріне шақырып жүргем 
де сол, кім біледі Қосшығүлдың әулеттерін кетермелейін деп емес, 
өннің саңлақтары бірін-бірі керіп, дидарласып дегендей, жаңа шық- 
ңан әндерді, жаңадан дүниеде керіне бастаған жас өншілерді тың- 
дап, байңайын деген де болуы мүмкін.

Бірер өнші «әңгіме бастау» ретінде ендетіп, шьіғарып салғаннан 
кейін, домбыраны енді кім алады деп түрғанда сырттан:

— Оөтмағамбет келедіі — деген айқайлар шығып, отырғандар 
бір сет тынып ңалады. Дарынды әншіні үйде отырғандар қошемет- 
теп қарсы алып, үйірлеріне тағы бір саңлақтың қосылғанына қуаны- 
сып ңалады. Бүлар ездерінің бір-бірімен еңгімелері жарасып, меселе 
еннің, өншінің, өнердің айналасында болады. Әрі-беріден кейін тіпті 
жиналған жүмыстарьіның тақырыбынан кетіп, ездері емін-еркін енер 
базарьіның қыэу ортасына түсіп кетеді.

Қапаш орнынан қозғалып, ырғалып, айналадағыларды кезі кер
месе де (Қапаш ңари болған) дауыстарынан танып, ерқвйсысымың
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өзіне лайыңты аттар тауып ңойып, ушатын ңырандай ңомданып, дом- 
бырасын ңаттьі бурап алып, өзінің сүйіп айтатын төл репертуарының 
бірі «Ңарғаға» басты. Қапаштың дауысы көтеріп айтқан кісіге түн- 
дікті бүлкілдетіп жібереді десе болатындай. Бірақ булар қаланың 
кірпіш үйінде болып, ашып қойған терезеден Ңапаштың дауысы екі- 
үш кеше бойы саңғырап, талайдың цулағыиа барып жетті. Желсіз, 
жазғы түнде дыбыс қандай қуйғытады, ілезде көшені қаптаған ха- 
лың Ғазездің жатқан пәтеріне ағылып келе бастайды. Бәрі бірдей 
үйге қалай сыйсын, көпшілігі далада турып тыңдап: «Ой сабазым- 
ай!» деп, ара-арасында өздерінің бағаларын беріп, пікір алысып та 
қояды. Ңапаш та әбден арқасы қозып, жынданып, бірінің соңынан 
бірін не бір кесек әндерді тастап жатыр. «Шалқаң кер», «Гауһар», 
«Арман сол» сияңты әндер тыңдаушылардың кебінің басын шулғы- 
тып жатыр. Ал Қапаш «Шамсы-Қамарды» айтқанда дауысы тіпті ас- 
пандап, шәй қуйып отырған әйел жаулығының шетімен қулағын ба- 
сып та ңойды.

Үй қожасы болғаннан ба, жоқ сол кеште төраға болып отырған- 
ға ма, Ғазез, терін сүртіп, аз кідірген Ңапашңа:

—  Домбыраны енді Бабаңтың баласына берсек қайтеді,— деді. 
Біраз желпініп алған Қапаш оны бөтен көрген жоқ, домбыраны Қо- 
сымжанға берді. Қосымжан Біржанның «Айтпайы» мен Жаяу Муса- 
ның «Көгаршынын» айтты. Екінші әнді аяқтағалы жатқанда Ғазез: 
«Менің «Шалқымамды» айтып көрші» дегенсін, Қосымжан домбы
раны сәл басңаша бурап «Шалқыманы» орындады. Сәтмағамбет те 
ңызып кетіп, Ңосымжанның ңолындағы домбыраны әниің аяғына аз 
жеткізбей алып, бу да «Шамсі-Қамар» әніне басты. Сәтмағамбеттің 
дауысы тіпті зор екен, аласа пәтерге сыймай, ашық турған терезе
ден, будаңтап шыңқан түтін сияқты лықсып далаға тартып, түнгі Ад- 
моланың астан-кестенін шығарды. Осы кезде қару асынған бірнеше 
стражник келіп «Тәртіп бузуға болмайды» деп, олардың ендеріи 
тоңтатты. Жиырмаға жаңа келген жас жігіт Қосьімжан қорқып кетіп, 
қаша жөнеліп, езінің жатцан жерін тауып алады. Межілісті ертең де 
созатын болып, сонымен ырылдасып жатамыз ба деп, тертіп орна- 
тушыларға бағынған болып, енераздар жай әңгімеге, мьісқыл-сықак- 
қа, еткен-кеткенге кешіп, түннің біраэын еткізді. Булар Бабақтың 
Қосьімжанының алды жақсы екен деп, жас талапкердің езін ңапелім- 
де таба алмай ңалса да, сыртынан мақтады. Шынында да Қосымжан 
жоғарыда аталған екі енді бабына келтіріп-ақ орындаған. Салған 
жерден жоғарғы ноталардан басталып, біраз уақыт темен түспей, 
үнемі қалықтап жүретін «Айтпай», басында жей, қоңыр ен сияқты 
болып, бірақ аяғында кенет аспанға шапшып бір-ақ шығатын «Ке- 
гаршын» жақсы орындаушыны тілейтін. Ол ендерге керінген талап- 
кердің тісі бата бермейтін.
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Қосымжан 1895 жылы Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы 4-і 
ауылда туды. Әкесі Бабақ шаруасымен қатар өнер ңуған адам бол- 
ды. Домбыра тартып, ән салды. Қосымжанның шешесі де елге белгі- 
лі әнші, ақын болды. Бірақ ңадірлі шешесінің тәрбиесін көп көре 
алмай, ол кісі Қосымжанның бес жасында дүние салды. Әке-шеше- 
нің екі бірдей өнерпаз болғаны балаларына әсерін тигізді. Бабақтан 
туған 14 баланың жарыдан көбі әнші болды. Үлдан: Сейтжан, Есім- 
жан, Қосымжан, Досымжан, қыздан: Күлжәмилә, Бижан, Биңара, Қан- 
ша — бәрі де шетінен өнер иелері болып, Бабақтың ордасын көркем 
дыбысқа бөледі. Бүлардың ішінде, өнерге қабілеттері болғанмен, Қо- 
сымжаннан басқалары үнемі ән соңына түспей, тек «өздерінің 
көңілдерін кетеру үшін» ғана айтатын дәрежеде ңалды. Ал, олар- 
дың, солай бола түрса да музыкаға деген қабілеттері бірінен бірі 
асып жатты.

Қосымжан тоғыз жасңа келгенінде Ақмоладан Атбасарға бара 
жагып, Бабақтың үйіне әнші Ғазез келеді. Ол үш күн жатып, «Бабақ 
балаларының әнін естимін» деп жоғарыда аттары аталғандардың 
бәріне, үл, қыз демей, ән салдырып, үш күн жатады. Белгілі әнші- 
лерден, осылай, Ңосымжан, Ғазезді тыңдап, соны үлгі етеді. Ғазез, 
әрине, Бабаң балаларын тек тыңдап ңана қоймай, өзі де ән салады. 
«Қиғаш қас», «Ңарындаш» деген әндерінің сөзіне Ңосымжанды қо- 
сып, Бабақтың басқа балаларының көзінше оны біраз қоқайтып 
кетеді.

Ңарындаш, ңағаз алып жазған хатым,
Балалар, айналайын, асыл-затым.
Беріңдер домбыраны Қосымжанға,
Шығарар тірі болса әннің атын,—

деп, жас талапкердің көңілін көтеріп, біраз демегендей болады.
Әнге маған арнап сөз қосқанға шелиіп кеттім бе, осы күнге де

й т  «Қарындашты» айтңым келеді де түрады. Соны орындағанда Ға- 
зездің сонау алыс күндердегі біздің үйде жатқан, өзі әндетіп, өзге- 
лердің әнін тыңдап небір жаңсы аңылдар айтңан суреті көзалдыма 
келеді, оның бергі жағында, 1925 жылға шейін Ғазезбен сан рет 
кездесіп, көптеген басқа да әндерін үйренсем де, «Ңарындаштың» 
орыны бір белек болады да түрады,— дейтін әңгімелескенде Ңо- 
сымжан.

Басңа кейбір замандастары сияқты Қосымжан да бірден домбы- 
расын арңалап тек әнді кәсіп етіп кететін шамасы болмайды. Ауыр 
түрмыс, жоңшылыңтың керінен Ңосымжан 11 жасында Темеш елін- 
дегі Күшіген деген байға жалданады. Сол малайлық дәуірі жасы 
жиырманың екеуіне келгенше иығынан түспейді. Біраң Қосымжан
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сондай ауыр жайларда да әнін, домбырасын тастамайды, бір сәт до
лы босап кетсе-аң әндетеді. Өйткені, ән Қосымжанның аз уаңытқа 
болса да ңиын халын «жеңілдетеді», шаршаған, талған дене, ән са- 
малы жанды тербете, о да бағынып, елеңдеп, пысып, шиырыла бас- 
тайды.

Қосымжан қаншама өзін-өзі қайрап, қажымасңа бекінгенмен, 
байдың күндіз-түні демей тынымсыз жүмсауы оны ңалжыратады. 
Бүйтіп жүргенде оның өнері байдың малдарының шаңы астында 
ңалатын түрі көрінеді. Сондыңтан не де болса бір қимылдайын деп, 
Ңосымжан жылқыдан байдың бір жүйрігін мініп, тайып береді. Елге 
жуи алмай Ақмола, Атбасар жақта жүріп қалады. Онда өзінің сүйік- 
ті өнері — әнді баптап, жаңа әндер болса қосып, бурынғыларын 
шыныңтырып, басына да, өнеріне де еркіндік алғандай аз күндері 
болады.

Күшіген Бабақтың басңа балаларына ауыз сала бастағанын, Ба- 
бақты зәбірлеуге айналғанын есітіп, Қосымжанның өнеріне риза бо- 
лып жүретін аға әншілер Қапаш, Исабай, Түрсынбайлар жас әншіні 
іздеп тауып алып, байдың атын өзіне қайтарып бергізеді. Ауыл ара- 
сында дау-жанжал болмасын дейді. Сөйтіп Ңосымжанды өздері 
ңастарына алып, оның әнінің өрбуіне үлкен долқабыс береді. Қосым- 
жан үшін халыңқа аттары танылып қалған өнерпаздардың қамдор- 
лығы үлкен сүйеніш болады. Олар ңолдарынан алып барып берген- 
сін Күшіген де, ңанша одырайғанмен мыналардың тілінен қорқып 
аузын аша алмайды. Бірдеме деп мінез көрсетсем, мына ел ақтап 
жүретін «қызыл кеңірдегімен қызыңтың ортасына батып» жүрген ку
лер елге жаман атымды жаяр деп сескенеді.

Совет үкіметі келгенсін Қосымжанның қорңатын байлары өз бас- 
тарымен қайғы болып, әнші жігіт бүрынғы алған бағытында талабын 
асыра береді. 1928 жылы әкесі Бабақ қайтыс болады. Қосьімжан 
әкесінен көптеген репертуар алады. Оның үйретіп кеткен Біржан- 
ның, Аңанның, Жаяу Мусаның, Қултуманың, Бәлтекейдің әндерін же
не сол әншілердің шығармаларының тарихтарын Қосымжан алтындай 
саңтайды. Қағазға жазып қоймаса да, вэінің үмытпайтындығы арңы- 
лы көп жайларды бергі жылдарға жеткізеді.

Қосымжан 1929 жылға шейін елде болып, келесі 1930 жылы Қа- 
рағандыға келеді. Кейін радиода жүмыс істейді. Бір жағынан жеке 
өнде шығып, екіншіден хорға қатысады. Бүл да Ңали Байжановтың 
үлгісімен, жасым келді демей бірінші күннен бастап нота сауатын 
ашу жолында болады. Аз уақыттың ішінда Ңосымжан нотадан хат 
танитын кісі болады. Ол білім хорда көп дауыстьшықты айыруда, 
басына келген жаңа музыкалық ойлар болса, оны «айрылып қалмай» 
турып ңағаэға түсіруге мүмкіндік алады. Қарағанды радио комитеті- 
нің хоры, осы кітаптың басңа балімдерінде айтылғандай, Москваға
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барғанда, оның ішінде Қосымжан да болады. Радиода қызмет істеу 
Қосымжанның ән мәдениетін бурынғыдан да көтереді. Олай болу 
себебі — эфирден тек халық әндерін айта бермей, көптеген совет 
композиторларының шығармалары да беріліп жатады. Әні ескі бол- 
ғанымен, соған жаңа, біз — социалистік ңүрылыстың істерін, оның 
адамдарын суреттеген өлеңдер болса, халың үлкен ыңласпен тыңдап, 
өзінің замандастарының әнші аузында жыр болуын қатты қуаттайды. 
Жан-жақтан радиоға хаттар келіп, Дунаевскийдің, Покрасстың әнде- 
рін, жене «Миллион толңын», «Біздің күш», «Екпін» сияңты жаңа 
әндерді көп сүрайды.

Қосымжан осының бәрін де байңап жүреді. Бір күні өзі жанынан 
біздің заманды суреттейтін әндер шығару талабына кіріседі. Ол 
алғашқы адымы есебінде өзінің «Темірші» деген металшыларға ар- 
налған әнін шығарады. Ән ңазаңтың басқа оған дейінгі ән ңүрылы- 
сына үсамайды. Онда жаңа лебіз бар. Жеті-сегіз буындың өлеңге 
ңүрылған ән басынан бастап бір жігері бары, бірақ оның бірден 
тасымай екпінді, алға үмтылған пішінде басталып, шығарманың ор- 
тасынан әуездің көтерілетінін көреміз. Ән металшылардың үлкен 
еңбегін суреттейді. Ңосымжанның бүл шығармасы тез жайылады. 
Радиода басңа әншілер.де айтып кетеді. Басңа радио комитеттер де 
тонфильм арқылы алып, совет жүмысшыларының өмірі тақырыбын- 
да беретін концерттерінің программаларына үнемі енгізіп жүрді. 
Қосымжан «Теміршіден» кейін тағы бірнеше жаңа тақырыпта әндер 
шығарды. Халыңтың интонацияны меңгеруде тәжірибесі үлкен әнші, 
осы әндерінде сол байлыңты пайдаланып, оның әні идеялық-мазмүн 
жағынан жүмысшының ардаңты еңбегін, социализм ңүрылысының 
күн санап өсіп, ілгерілеп келе жатңан жүріс кескінін берсе, форма 
жағынан да жаңа, ал интонациялың негізі қазақ музыкасына ңүрыл- 
ған. Осы жағынан Қосымжанның әндері жасанды түрде жаңартам 
деп «Абайдан абайлап, Тоңайдан тоқайламай-аң», творчестволық 
түрғыдан түр, мазмүн жағынан жаңа сапалы туынды болып шыңты. 
Сүйте түра тілі өте демократиялық түйінде болу арңылы халыққа 
тез жетті.

Жеке адамға табынушылыңтың салқыны ңайда болмады, сонау 
Ңарағандының радио комитетінің ішінде ол өсіп келе жатқан өнер 
адамдарының да игі жүмыстарына кеселін тигізеді. Он бір жыл Кү- 
шігеннің малайлығында болған Ңосымжанды табы жат адам деп 1937 
жылы Қарағанды радиосында әңгіме етеді. Өзінің барлың саналы 
өмірін халық игілігіне, советтік өнердің дамуына беріп келе жатқан 
әнші ондай қазан бүзарлықңа ңатты ызаланады. Сөйтіп түрғанда Ал- 
матының Жамбыл атындағы мемлекеттік филармониясы Қосымжан- 
ды жеке әншілікке шаңырып, ол республиканың астанасына келді. 
Ңосымжан филармонияда 1943 жылға дейін жүмыс істеді. Ол өзінің
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шексіз бай репертуары, асңан әншілігі, жақсы адамгершілігі арқа- 
сында филармония коллективінің ішінде үлкен қурметке бөленді. 
Бір жағынан әнін айта жүре ол көптеген Арқаның атаңты халық 
композиторларының әндерін нотаға түсіртті. Осы жолдардың авторы 
Ңосымжаннан алпысңа жақын ылғи бірегей әндер жазып алды. Оның 
кейбіреулері творчестволың жумыстарда пайдаланылды. Қосымжан 
бір бөлек әндерін композитор Муқан Төлебаевқа берді. Оның дені 
Біржан мен Жаяу Мусаның әндері болатын. М. Төлебаев оларды 
өзінің «Біржан — Сара» операсында кеңінен пайдаланды. Сөйтіп, 
Қосымжан Қазақстанда туңғыш қазақ авторларының қолдарынан үл- 
кен форманың бірі опера шыға бастағанда, оларға музыкалық мате- 
риалдан бірінші болып ңолқабысын тигізген кісі болды. Олай дей- 
тініміз — нотаға тускен «өлі» сүр мелодияны пайдалану өз алдына 
да, орындауын өзің ңулағыңмен есітіп, көзіңмен көріп таңдап алған 
әнді творчествода пайдаланудың мәні тіпті басңа. Қосымжан берген 
Қултуманың, Біржанның, Ғазездің, Қапаштың, Ақансерінің әндерінен 
осы жолдардың авторы да Латиф Хамидимен бірігіп жазған «Абай» 
атты операсында пайдаланды. Оны бул арада айтпай кету ардақты 
әншінің рухына істеген ңиянат болып шығар еді. Өйткені «Семіздің 
аяғы сегіз» дегендей, «семіз» әндер пайдаланылған шығарманы «се- 
міртіп», көтеріп жібереді.

Үйішілік мәселелермен байланысты Қосымжан 1943 жылы қай- 
тып Қарағандыға келіп, сонда ңызмет істеп турды. Елуінші жылдар- 
дың ортасында Аңмолаға келіп, сонда біраз ауруға шалдығып, 1956 
жылдың июнь айында қайтыс болды.

Қосымжан ақын, әнші анасы — Орекенің інісі, өзінің туған наға- 
шысы, белгілі «Әупілдек» әнінің авторы Шитеннің Мақажанынан да 
көптеген ән үйренген. Кейін оның әндерін де жаздырды. Сокдай-ақ 
осы әңгіменің басында аты аталған атаңты ән шебері Балтекейдің 
де бірнеше өндерін А. Затаевичке берген. Қосымжан шын мәнісінде 
әннің, оның тарихының шежіресі, архивы болатын. Қайта біз өзіміз- 
дің еліде арылып болмаған надандығымыздан оның кептеген асыл 
әндерін, әдемі ән айналасындағы әңгімелерін жаза алман қалдық. 
Соньің езінде де ол осы жолдардың авторына Қултуманың, Қапаш- 
тың, Балуан Шолақтьің, Жаяу Мусаның, Ғазездің, Ыбырайдың, Бір- 
жанның, Аңанньің біз естімегөн кептеген ендерімен қатар, олардың 
өмірбаяндарына, елеңдеріне қатысты талай деректер беріп кетті. 
Совөттік музыка зерттеу ғыльімы үшін ол үлкен қолқабыс деп қарау 
көрек.

Қосымжанмен бірге туған Сейтжан, Досымжан осы кезде шабан 
болып істейтін керінеді, екеуі де «Баршын» совхозында. Сол совхоз* 
да Бижан да турады. Ал Қосымжамның ағасы Есімжаннан туған бел* 
гілі енші Рабиға Есімжанова қазір республиканың еңбегі сіңген ар-
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тисткасы, қазақ совет ән мәдениеті майданында қызметін істеп ке- 
леді.

Жоғарыда айтылғандай, Қосымжан әншілік өнерінің үстіне адам- 
шылығы аса зор, совет өнерінің туын үнемі жоғары үстайтын, мо- 
ральдық жағынан кіршіксіз таза, шын мәнісінде еңбеккер адам бо- 
латын. Сондықтан да ол өзінің жүрген жерлерінде өте ңадірлі бол- 
ды. Ал концерттерде оның неше сырлы, неше түрлі, бай жанрлы 
әндеріне тыңдаушы тоймайтын. Өзінің жүздеген ән репертуары 
ішінде Қосымжан бір әннің не әуенін, не орындау манерасын екін- 
шісіче сүйреп алып келіп салу сияңты жаман әншінің әдетінен аулаң 
болатын. Осы бір аз ғана беттік әңгімеміз Қосымжанмен бірге бол
тан жаңсы күндеріміздің жупыны да болса ескерткіші бола алса, 
біз өте ризамыз.

22*



ТЕМІРБОЛАТ

1936 жыл. Ноябрь айының аяқ кезі.
Филармонияның кезекті бір 
концертінде біздің Абай атын- 
дағы опера жене балет теа- 

трынан сол жылдың басында келген «жаңа әншіміз» Темірболат 
шығады дегенсін тыңдауға біз де келдік. 1934 жылы Темірболатты 
бір естігенде аса түсіне ңоймаған болатынбыз. Оның үстіне Арқаның 
әндерінің түрлері көп, әншілерінің орындаушылың дәстүрлері де сан 
алуан. Біздер сияңты бір облыстың ғана музыкалық дәстүрінің шең- 
берінде тәрбие алған адамға қапелімде мүндай әннің де, әншілер- 
дің түрлерін түсіне ңою қиын. Темірболат шығатын концертке келу- 
дің мақсаты — асықпай, оның әншілік беталысын әбден көріп, тың- 
дап алу еді.

Темірболат белгілі «Юран» әнін айтты. Ол ән Алматыда тарап 
бола қоймаған кез еді. Бірінші рет 1934 жылы осы кездегі респуб- 
ликаның еңбегі сіңген артисі, домбырашы Үрістембек Омаровтан 
есіткенбіз. Ол сол жылы ғана Семейден келіп, Казатком атьіндағы 
оркестрде домбыра тартатын. Концерттерде езінің жасының он 
төртке жаңа ғана келгеніне қарамай әндермен шығатын. Міне, сол 
Үрістембек айтқан «Юраннан» бастаған Темірболат «Тоғыз жар» ат- 
ты өнге иөшті. Ән қоңыр ғана, еш жерінде айцай, жыртар дыбыс 
жоң, басынан аяғынан сазды жүреді екен. Тыңдаушыларға қатты 
үнады. Темірболат соңғьі номерінде Естайдың атышулы «Қорланын» 
айтты. Оның сағыздай соэьілған әдемі баритон дауысына арнап шы- 
ғарғандай, «Қорлан» өні де керіктене қалды. Темірболаттың бір 
ерекшелігі, ол еннің баста алған екпінін қатты ұстайтын да, керегі 
болмаса, қуып кету сияқты өдеттен аулақ болатын, Басында майда- 
ңоңыр үнмен келіп, «Сіре Сіздей жан тумас» дейтін жеріне келгенде,
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шыңғырмай, Ісіп-кеппей, мо- 
йынтамырлары білеудей болып 
шыңпай, дауыстың табиғи көр- 
кемдігін, ңалпын саңтай шыр- 
қап, ырғап, көтеріп алып кетті.
Кульминациясы осы ғой деп 
отырсаң, жоқ дарынды компо- 
зитордың ой шыңы әлі таусыл- 
маған екен, тағы бір-екі бас- 
қыш жоғары өрлеп, «О дариға 
ләуліктас, Бағдад, Мысыр, Шын- 
машын» деген сөздерде аң 
булттың аржағына самғап шық- 
ңан қырандай аспандады. Бірақ 
сол бір аспан әлемінде жүрген- 
нің өзінде де әннің терең ли- 
рикалы, жүмсақ үнді, жүректің 
түбінен шыққан Қорланға деген 
махаббаттың кескінін бұзбай, 
елжіретіп, барлық ынтық, ңа- 
білетін салып, автордың ойын 
нысана еткендей, бір мезетте күрғақ бажылдақ дыбыс үшңынын көр- 
сеткен жоқ. Ал әннің аяғына беттегенде, композитордың елеңнің бір 
буынына бірнеше дыбысты топтап, сол арқылы әннің тәттілігін тағы 
арттырып, Ңорланның сынына сөз жетпегенсін дыбыстан оның мүсі- 
нін сүгіреттегендей етіл берген бітісін баппен, салмақпен, іште жат- 
ңан үлкен шердің, арманның үнімен, кімде болса: «Осылай болу 
керек еді!» дейтіндей-ақ жеткізді. «Қорланды» есіте жүре, біз ондай 
орындауды есіткен де, көрген де жоқпыз. Тап сол арада Естайдың 
өзі отырса да риза болар еді. Әннің стилі Темірболаттың оң жам- 
басына келіп кетті ме, жоқ Темірболаттың орындаушылың түйініне 
әннің көркемдік қүрылысы үйлесіп кетті ме, бүл бір сирек кездесетін 
орындау болды. Публика әдетше, көбіне елпілдеген жүрдек немесе 
ішінде күлкі араласқан әндерді көп сүрап, дулап кететін. Бүл сапар 
«Ңорлан» сияңты бір өзі 6-7 минут жүретін, баяу екпіндегі әннің өзін 
ңайта сурап, әнші енді соза бермейін деді ме, биске «Қорланның» 
бір куплетін ғана айтып берді. Ңазақ әншілерінің арасында жиі бола 
бермейтін баритон дауыстың болғанына ма, жоң Темірболаттың «Қор- 
ланның» бір нотасын жартышекелемей, бәрін де орны-орнында, то- 
лың, өсу-баяулау, шырңау-қулдилау сияқты әннің көркемдік кезең- 
дерін әдемі бергенге ме, тыңдаушылар ол күні біраз тамсанып ңал- 
ды. Біз болсаң, Темірболатты жаңа көргендей, сахна артында 
қамалап, қолын ңысып, хошеметтеп жаттық. Толық мағнасында твор-
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чествоның төл адамы, халық алдында абройым жоғары болды деп 
тасқан жоқ, өзінің ежелгі ңарапайымдылығына салып, біздің әңгі- 
меміздің арасында, әлі жібі үзілмеген ойдың жалғасындай, «Ңорлан- 
ның» ңайырмасын домбырасында жайлап, саусақтың басымен ңағып, 
тартып отырды.

Темірболат Павлодар облысы, Лебяжье ауданы, Шарбақты село- 
сында 1889 жылы туды. Шарбақтыда қазір Ұйымдас атты колхоз 
бар. Әкесі Арғынбай жәй шаруасымен ғана айналысңан, басқа ел- 
тең-селтеңі жоқ адам болған. Бірақ Арғынбай кішкене Темірболат- 
тың музыкаға әуестігімен ңатар қабілетінің барын сезіп, «ата бала- 
ға сыншы» дегендей, жас талапкердің созған қолын қақпай, ңайта 
оған қолынан келгенін істейді. Темірболат 12 жасқа келгенде кәдім- 
гідей езінің бала даусымен әнді дұп-дүрыс салатын болады. Осыны 
көрген әкесі сол өредегі Ақбай деген белгілі әнші, домбырашыны 
шаңырып, баласы Темірболатқа ән үйреттіреді. Тёмірболат аз уа- 
қыттың ішінде үлкен көркемдік табыстарға жетеді. Ежелден салмақ- 
ты, орнықты жас, ине мен қүдық қазғандай болса да өнер жолын- 
дағы беталған мақсатына жетуге бар күшін салып тырысады. Ондай 
еңбектен белгілі нәтиже шығады. Темірболат ол бір вреде әншілік 
атаққа ие бола бастайды. Біздің ғасырдың басында Темірболат Бес- 
ңарағайда болған Бүлаңай дегеннің үлкен асында біріниіі рет көп 
алдында ән салады. Сол күннен бастап Темірболаттың аты бүкіл 
аймаңқа жайылады.

Темірболат өзінің ортаға жаңын шаруасының арқасында көп аса 
кем-кетік көрмейді. Шаруасын да істей, әнін де сала жүреді. Совет 
үкіметі ңүрылғанда Темірболат жігіт болып ңалған, ақ-қараны танм- 
тын кісі болады. Өйткені жасында қазақша оқып, тым тәуір дерлік 
сауаты болады. Соның арқасында ол ауылды советтендіру жүмьісы- 
на қызу араласады. 1919— 20 жылдарда ауыл советтің мүшесі қызме- 
тін атқарады. Ал 1920 жылдан 1921 жылға қарағанда Семей уеэдік 
тергеушісінің іс жүргізушісі болады. Ол жүмыста бір-екі жыл бол- 
ғансын ауылшаруашылық бірлестігі кооперативінің мүшелік қызметін, 
ал 1923— 25 жылдар арасында Бесқарағай болыстық атқару комите- 
тінің мүшелік міндетін атңарады. 1925 жылдың ортасынан ауданда 
мал дайындау агенті болып, ол қызметте үш-тврт жыл, ал жиырма- 
сыншы жылдардың аяғынан бастап Семейдің уездік мекемелеріңде, 
Сибкрайда қызмет істейді.

Осы жүмыстардьің қайсысында жүргенде де Темірболат бір уа- 
ңыт та әнін тастамайды. Қайда болса да қолында домбырасы, аузын- 
да өні жүреді. Павлодар, Семей, Сибкрай жақтарының бері де Тв- 
мірболатты қызмет бабынан кері еншілік жағьінан кебірек біледі. 
Өйткені Темірболаттың өні тыңдағандарды екінші рет іздеуге, керуге 
межбүр етеді. Өэі де ңанша ңыэметті жанын салып істеп, адал мім-



дет орындау жөнінде көзге түсіп жүрсе де, үнемі бір нәрсесі жет- 
пегендей, бір шаруасы келіспей жатңандай, енжар болады да жүре- 
ді. Әншілік жағы «маған ңарай ауыс» деп күндіз-түні ңулағының 
ңүрш етін жегендей болып, біраң бала-шаға асырау амалында белгі- 
лі бір қызмет істемеске болмайтын болғансын, мекемелерді, жоғары- 
да айтқандай, «аралайды». Профессионалдық өнер коллективтері 
ол кезде некен-саяң, сондықтан ат ңүйрығын түйіп, бірден «өнер 
қайдасын!» деп етек-жеңін сыбанып шыға ңоюға өмірдің үсақ-үлан 
бөгеттері алдынан тосқауыл бола береді. Темірболат болса қайткен- 
де сүйген енер жолына түсудің амалдарын ойлап, біраң бір қор- 
тындыға келе алмай жүреді.

Бір күні Темірболат өзін Алматыға шаңыртңан ңағаз алады. Бүл 
1933 жыл еді. Алматыда ашылғалы жатңан музыкалы театрдың бас- 
тамасы музыка студиясына әншілікке шаңырыпты. Мүндай ңызметтің 
ән салудан басқа белгілі еңбек ақысы болғансын, соның арңасында 
үй-ішін де асырап, сүйген өнерінің ортасына барып кіретін жол 
ашылғансын Темірболат көп ойланбай Алматыға тартып береді. Ке- 
лесі 1934 жылы музыкалы театр «Айман— Шолпан»мен шымылды- 
ғын ашқанда Темірболат ақынның ролінде шығады. Бүрын сахнада 
ән салғанмен мынандай музыкалы пьесаларда ойнап көрмеген Те- 
мірболат үшін «Айман — Шолпан» жаңа ңадам болады. Бірақ музы
кальна ңабілеті күшті Темірболат оркестрмен жақсы ңосылып, дири- 
жердың сілтеген таяң жобасын да тез түсініп кетеді. Оның белгілі 
образда шығуы өзі үшін де, тыңдаушы-көрушілер үшін де үлкен 
творчестволың жеңіс болады. Осылай, Қазақстанда бірінші рет музы
калы театр дүниеге келгенде кешегі тергеушінің іс жүргізушісі 
болып, азаматтық және қылмыс заңдарының тармақтарын тиеген пап- 
каны көтеріп, зыр жүгіріп жүретін Темірболат, жана профессионал- 
дық музыка мекемесінің шымылдығын ашысады. Ңазаң совет музы- 
касының даму жолында бүл үлкен, көрнекті еңбек болады. Темірбо- 
лат одан кейін «Шуғада» хазреттің жолдасы, «Қыз Жібекте» Бекежан 
тобындағы әнші жігіт ролін ойнайды. Булардың ңайсысында шыңңанда 
да Темірболат алдымен музыкалық образ жағын үнемі көңілдегідей 
келтіретін. Сол 1934 жылы Темірболат музыка театрымен Семейге 
барды. Онда спектакльдерде ойнаумен ңатар концерттерде ән сал- 
ды. Сол сапарында Семейде жүрген жерінен болашаң үлкен музыка 
шебері, Ңазақстанның барлық жерлерінің күй орындау дәстүрін то- 
лық меңгерген Үрістембек Омаровты алып Алматыға келді.

Өзінің халық әндерін орындаудағы белгілі орнын сезіп, Темір- 
болат 1936 жылы қазаңтың Жамбыл атындағы филармониясына кел- 
ді. Сол филармонияның концертінде біз көргенімізді жоғарыда 
баяндадық. Темірболат өмірінің соңғы күндеріне дейін филармония- 
ның жеке әншісі болды.
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Ңазаңтың басңа әншілерінің «міндетті түрде» баратын, болатын 
қаласы, жәрмеңкесі Қояндыда Темірболат та Алматыға келмей тур- 
ганда болды. Ол тек Ңоянды емес, Қарқаралы, Кереку, Семейде бо- 
лып, оның бәрінде де ән салып, жаңа ән болса үйреніп, біраз ара- 
лады. Темірболаттың ол сапарлары оның әншілігінде үлкен із қал- 
дырды. Не бір тәжірибелі орындаушыларды есіту арқылы ол өзінің 
де орындаушылық бойын биіктетті, есті.

Темірболаттың репертуарында: «Юран», «Тел қаратай», «Үш 
дос», «Бурылтай» «Хорлан», «Қара айдар», «Бөрік тал» және сол 
сияқты ондаған әндер болатын. Белгілі әнші, қу тілді, қазақтың ха- 
лықтың эстрада өнерінің жарқын өкілінің бірі Тоқпай мен Темір- 
болаттың бір кездерде бірге болуы, оның репертуарын байыта түс- 
ті. Сол бай репертуарды келешек үрпаққа ңалсын деп 1939 жылы 
Темірболат елуден астам әндерін нотаға түсіртті. Темірболаттың 
бірнеше әндерін А. Затаевич те жазып алған.

Темірболат 1940 жылы майдың 25 күні узақ аурудан кейін қай- 
тыс болды. Оның жубайы Қазден, қызы Камал қазір Апматыда ту- 
рады. Ертіс жағасынан тай-шаптырым жердегі, 19 ауылға қарасты, 
ңазаңтар «Қисың» деп атайтын Лебяжьеден ертеңгі шаң ішіп иіыққан 
салтатты желе жортып отырып «ңатын бесінде» баратын ну ағаиіты, 
көк тоғайлы, көлді Шарбаңтыда туып, қазақтың ән өнерінің дамуы- 
на көзге түсерліктей үлес қосқан, музыка майданының ыссысына 
шыдап, суығына тоңып, бар өнерін ортаға салып, білгенін үрпаңқа 
қалдырып кеткен ңайраткер Темірболаттың аты үлкен қүрметпен 
аталады.



ЖҮСШБЕК

------- ^

жылдың жазы. Қазақтың мем- 
лекеттік драма театрында кон
церт жүріп жатыр. Екінші бө- 
пімде сахнаға отызға жетпеген 

жас жігіт шықты. Аяғында саптама етік, үстінде маңпал шапан, ба- 
сында қундыз бөрік. Бойы ортадан жоғары, келбеті келген, сахнаға 
аз ғана жымиып шыңты. Жүрісінде салдықтың ізі бар сияқты. Бірақ 
ол бірінші ңараған кісіге.

Конферансье: «Әнші Жүсіпбек «Сүржекейді» орындап береді» 
деді. Мен сияңты бурын-соңды Арқаның әндерін жақын естімеген 
кісіге, ол кеш үлкен жаңалыңтың басы болды. Әнші домбырасының 
бурауын тексерді, әннің кірісбесін ойнады. Үлкен бармақ пен суң- 
саусағын кезек пайдаланып, іліп ңағып бір көркем музыка кесегін 
тартты. Енді Жүсіпбек «Сұржекейді» бастап кетті. Дауыстың төменгі 
регистрінде жәй ғана бастап, әннің мелодиясын сағыздай созып, тіп- 
ті ңай жерінде демін алып отырғанын да сездірмеді. Шумаңтың 
үшінші жолына көшкенде кульминацияға ңарай бара жатңаны се- 
зілді. Онда да мелодияның арқауы үзілмей, тек дауыс басңышы- 
ның жоғарғы сатысына шығуға өрмелегенін көресің. Басында жәй, 
ңоңыр үнде бастағанмен, енді әнші музыканың екпінін қозғай тез- 
дете, ңыздыра соңты. Ол кезде бет әлпі де өзгеріп, Суржекей ат- 
тың үстіне желіп келе жатып арнаған әнінің объектісі — сүйгені көз 
алдына елестегендей, күлімсірегендей болады. Қайтадан бояғы қоңыр 
үнге көшкенде, соғуы әлгіде жиілеген жүрегі басылғандай, әдемі 
түстен кейінгі үзілмей жатқан ойдай өзін умытңандай кейіпте болды. 
Әннің бір нотаны созыңңырап турып қалған жерінде домбырадағы 
сүйемел «басын көтеріп» көркем, жаңа бір әуен ойнайды. Бул сияқ- 
ты сүйемел тек Жүсіпбекте ғана кездеседі десек асырып айтқан 
болмайды.
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Әннің соңғы нотасын аларда Жүсілбек домбыра қойған он ая- 
ғын жәйлал көтеріл, дауысын үзбестен орнынан түра келді (ол әдет 
өмірбойына қалды). Өте сыпайы түрде басын иіп, дүрілдеген ша- 
палақтың аккомпанемент астында сахнадан әдемі басып, шығып кет- 
ті. Керушілердің лсихологиясын жақсы зерттеген конферансье бу- 
рьгнғыідан бетер қыздырып, әншіні басьгн изей шаңырып тұр. Қанігі 
артистердей ңайта-тчайта шығып кетіл қалып сарылтпай, Жүсілбек 64р- 
ден сахнаға қайта келіп, үстелінің жаньгнда конферансьемен сыбыр- 
ласты. «Бүл қысқа ғана ендіріс мәжілісі» дел конферансье халықты 
тағы бір күлдіріп алды. Жусіпбек отырар-отырмастан жан-жацтан 
«Қанатталды-Қанатгалды» деген дауыстар шыңты. «Айтңаидарың бол- 
сын!»—  дегендей енші басьм изеді де, домбырасын басқа тонға тү- 
сіруге бурай бастады. Біз сияқты «есіту әділдігін» камертонға тап- 
сырған адамдарға Жүсіпбектің оп-оңай өзгне керекті тонды тауып 
алуъг таңңалдырды. Ә+ииіжң есіту дәрежесінің аса жоғары сатыда 
турғанын дәлелдеді. «Қанатталды» алдында әннің контекстсінде бар 
ма, жоқ кейін орындаушылар ңосты ма, жоғары нотаны айі$айлап 
алу бар екен. Содан кейін ғана әннің өзі басталады екен. Ән «Сұр- 
жекейден» өзге, бірдөн жоғарғы регистрден басталды. Мүнда сал- 
fa  ң жерден үлкен толқу —  тынышсыздық, серпінді ішкі қоэғалыс бар. 
Өлең шумағының алдыңғы екі жолы бойы тынбастан толқын атңан 
дыбыс дауылы, үшінші жолдың басында басылғандай болып, бірац 
тағы жоғары тырмысады. Алдыңғы аласүрудан шаршаған ән қанаты, 
енді бурынғыдай самғал жоғары ушатын өлі болмағандай, тек тауық- 
тың ушатын биігіндей көтеріліп, қайта «жерге» түседі. Әннің аяғын- 
дағы дауыстың төменгі регистрінде «қорытылатын» бөлегінің әсері 
айта қалғандай «Қаматталды» дейтін сөз алдындағы әннің уілдеп, сея
на дан тек еншінің әлі де дыбысты үзбегенін ернініц қимылы мен 
домбыраньщ сүйемелһнен ғана білесін. Әлден уақытта булттан шық- 
қан күңдей әншінің дауысы есітіле бастап, үзілместен «ҚанатталдыІ» 
делен сөзге келіл жалғасады. Әрине, Жүсіпбоктің бул арадағы ше- 
берлігі тыңдаушыларды еріксіз уйтты. Біэ болсац сотто воче (жарты 
дауыспен айту) дегенді кітапта оқып, бірақ оның қазақтың халық ен- 
шісінің орындауынан есітеміз деген ойымыз болмайтын. Сол себепті 
ме, Жүсіпбектің еншілігі басқадан ала-беле артық керінді. Дыбыс 
ернегінің незіктігін, «жүқалығын» тек сурет енері саласындағы ак- 
варельмен теңеуге болар еді. Жоғарыда айтылғандай, Жүсіпбектің 
есіту дережесінің биіктігі, о рында у ңабілетінің күштілігі, жаратылыс- 
тан езінің муэыкаға бейімділігі, оның ен айтқанда бүкіл жан дүние- 
сімен беріліп кететіні — оның орындаған ендерінің берін де «анасы- 
нан ңайта туғызды». «Қанатталдыны» нотасына ңарап үйреніп айт^ан 
адам, өрине, Жүсіпбектің орындау мемерінен аула* болады.

Концерт программасының сыртыңда Жүсіпбек тағы бірнеше ен
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орындады. Бірінен бірі асып түсіп, бірімен бірі артық сияқты болып 
көрінді. Жүсіпбекпен бірінші танысу осылай болды.

Жүсіпбек бүрынғы Семей облысы, Қарқаралы уезі, Сартау болы- 
сы, № 16 ауыл (осы күнгі Қарағанды облысы, Қу а у даны) «Қойтас» 
деген жерде 1904 жылы туды. Әкесі Елебек жәй шаруа болған. Тур- 
мысы кедей, басқа өнер жолын қумаған. Елебек жас кезінде әц са- 
лып, күй тартқам. «Ауру жігіт», «Жекеннің желпуі», «Бозайғыр» тағы 
басқа репертуарында күйлер болған. Бері келе Елебек әцді де, күй- 
ді де қойғані. Оның себебінің бірі — түрмыс халы бүрынғыдан да ау- 
ырлап, «ораза-намаз тоқтықта» дел, ән-күйді жиіп қойған. Бірак бо
ла шақ әнші Жүсіпбектің айналасында ән дыбысы үзілмеген. Ол ауыл- 
да әншілік дәстүр жоғары бағаланған. Елебектің әкесі Балғабаймен 
бір туысқан Қарабатыр деген кісі дарынды әнші болған. Ал Қараба- 
тырдың баласы Әділден туған Балабек те белгілі әнші болады. Ба- 
лабектің баласы Ысламбек те аталарьгның музыкалық дарынын алып 
қалады, о да әнші болады. Балабекті (отызыншы жылдарда Алматы- 
да болған ңарт енші Балабекпен шатыстырмау керек. А. Ж.) Жүсіп- 
бек жиырма жас шамасында көрген. Сейтіп Балғабай-Қарабагтырдам 
бері келе жатқан ән дәстүрі, жалғаса отырып, біздің заманға жетті.

Ауыз толтырып айтарлықтай әннің алыбы — Елебекпен бір ту- 
ысқан Жақыпбек болған. Mine, осы Жақыпбек Жүсіпбектің тікелей 
үстазы. Айтушылар Жақыпбектің алдында баска әншілер «аузын 
аша алмайды екен» дейді. Осының өзі Жаңыпбектің халық алдында 
аса жоғары бағаланғанын суреттейді. Арка әншілерінің «Меккесі»—  
Ңояндыда Жаңыпбек те ән салэды. Талай рет жәрмеңкені басына ке- 
теріп, тыңдаушылардың айызын қандырады. Ол Семей, Қарқаралыда 
болады. Жаңыпбек өзінің басқа замандастарындай қайда жиын, той, 
жәрмеңке болса, сонда жүрді. Кей кездерде Күдерінің Нурланы, 
Малкелдінің Ғубайы, Аңайдың Хасені сияңты малды да, бір жағынан 
дала кызығының, акьгн, әншінің анда-санда басын қосатын, меломан- 
мықтылардың мәжілістерінде ен салып жүрді. Аккуба, кезі тоста- 
ғандай қара, имектеу ірі мурьгңды керікті Жаңыпбек, жоғарыда са- 
налған мырзалардың «араздық алмасы» да болып жүрді. Ол енін 
сатып мал жимаса да, әрбір «ел адамымын» дегендер, баска езіндей- 
лермен кездескенде, өнер жарысында аброй алып беретін, рудың, 
елдің атын шығаратын шын мәнісіндегі «ер жігітті» іздеді, Таптык 
сезімі мүқап, кедей еншіге тамыры иіп емес, бері де сол «ата даң- 
ңын» көтеру мақсатында болды.

Жақыпбек жасынан енерге деп еңменін соэып, дүниа қуу ісіне 
шорқақ болып, көптеген домбырашы-еншінің «тарихи үлесі» болфн 
кедейліктің етегінен бу да мьіқтап устайды. Ағасы Өмірбек екеуінің 
малым қосқанда бір үйдің деулетіндей болмағансын, белуге келме- 
генсін екеуі еле-алгенше енші алыспай кетеді. Әрине, мумың шешуші
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себебжің бірі —  олардың арасынан қыл өтлейтін татулығы болады. 
Өмірбойы арман еткен еркін дәуірге жаңа жете бергенде, 1918 жыл- 
дың 16 март күні, 23 жасңа жаңа толғанда Жақыпбек қыршынынан 
қиылады. Бір жетіден кейін аға-сы Өмірбек те өледі. Сирек біткен 
талант, дарынды әнші Жаңыпбек, өнерін өрістете алмай, ерте өліп 
кетеді. Өзінің осындай қайғылы тағдырын сезгендей, Жақыпбек 
10 жасңа жетер^жетпесте Жүсіпбекті қасына ертіп алады. Жүсіпбектің 
гармонға қосыльіп айтқан нәзік, бала даусы Жақыпбекке қатты унай- 
ды. «Менің ән орындау өнерімді алса осы Жүсіпбек алып қалады» 
дейді екен Жақылбек, жәй отырғанда. Жаіқыпбектің тек сырт түрі 
ғана Жүсіпбекке келіп поймай, оның ішкі музыкалық дүниесі де Жү- 
сіпбекке ңатты үңсаса керек. Жақыпбектің дауысы да тенюрдың жүм- 
сағы, диапазоны (көлемі) кең, эн салғанда о да сай-сүйегіңді сыр- 
қырататындай, қүлақтан кіріп, бойды алатын болған. Айтушылар 
Жүсіпбек Жақыпбектің мәнерімен айтады, устаз-ағасының барлың 
орындаушылық қасиетін, нәзіктігін, шеберлігін алып қалған дейді. 
Ойын-той, шілдеқана, қынаменделерде Жақыпбек он жасар Жүсіп- 
бекке ән айтқызып, өзі қызықтап мәз болып, екіншіден өзіне дема- 
лыс алады екен. «Келіншек», «Қалия», «Сұржекей» әндерін Жүсіпбек 
табанда қағып алып, Жаңыпбектің сынынан өткізіп отырады екен. Осы 
күнге шейін Жүсіпбекпен әңгімелескенде, кішкентай да болса оны 
Жаңыпбекпен ңатар қояйын десең, басын шайңап, жолатпайды, аға- 
устазьгна шаң тигізбейді, «ол ңайда, біз қайдаю деп Жақыпбекті жо- 
ғары ңарасаң бөркің түсетіндей шыңдай биіктетеді. Ал, Жүсіпбектің 
өзі ше...

Жаңыпбек ңайтыс болғансын екі-үш жылдай елде жүріп, Жүсіп- 
бек ән салады. Атадан ңалғак әрбірі біір асылдай әндерді қайта-ңай- 
та айтып, устазының орындау мәнерін умытып қаламын ба дегендей, 
күндіэ-түн әнмен шұғылданады. Ол айналаға Жүсіпбек Жақыпбектің 
көзіндей, жақын сыйлас, бауыр үшін Жақыпбекті «тірілткендей» бо
лады. Талантты орындаушы әрине, тек Жақыпбекке еліктеп ңака пой
май, дағдылана келе өзінің орындау әдісі көріне бастайды. Үстазға 
усай тура, оның барлын жақсы творчестволық қасиетін- сақтай тура, 
өзінің «почерксі» болу деген өнердің ңай салаісында да керекті нер- 
се. Жүсіпбектің бойында барын өмірдің өзі анықтай түседі. 
Жүсіпбек енді ауылда жүріп, белгілі бір шеңбердің айналасы- 
нан шықпай ңалу ңаупін сезеді. Азамат соғысы аяқталып, бейбіт өмір 
қуруда барлық жігермен кірісіп жатңан совет халңының тыныс желі 
сонау Қарңаралының даласында да сезіле бастайды. Аздап болса да 
оңып, өзінің хат тануының арқасында Жүсіпбек баспасөз бетіндегі 
жәйлармен танысып, мәдениеттің негізгі ошағы— қалаға баруды ар
ман етеді. Атышулы ақын, әншілердің сондай жерлерде жиніалаты- 
нын біледі. Жас та болса бул да езінің енерін шаршы толпа салғысы
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келеді. Екіншіден — қадірлі ағасы — үстазы Жақыпбектің орнын жо- 
ғалтбай, бүрынғы ол барып жүрген қалада ән орындап өнер жары- 
сына түсіп, өзін байқағысы келеді.

1921 жылы Жүсіпбек Семейге келеді. Елден келген адам, қала- 
Ның ой-шүқырын ^апелімде біле алмайды. Сондыіран алғаш Бәкіш 
(деген туьгсқанының үйгіне түсіп, жағдаймен танысады. Әнін көптің ал- 
дына салуға қорғалақтап, Бәкіштің бір таныстарының үйінде шілде- 
қана болғанда байқау есебінде, сол үйде аздал ән салады. Қала хал- 
қьгның алдында жүрексінген Жүсіпбектің бірқатар күмәні ашыла бас- 
тайды. Шілдеқанаідағы тыңдаушылар Жүсіпбектің әдемі үніне, оның 
музыкалық қабілетіне, орындаудағы Семей тыңдаушыларына бүрын- 
соңды кездеспеген жаңа өрнеклен безеуіне қатты риза болады. Бір 
әннен кейін екіншісі-н сүрал, одан әрі қүлақ нүрыштары қанғанша жас 
талапкерге тыным бермейді. Жақыпбек кеткелі екі-үш жыл өтіп, оның 
орындау мәнерін жоғалтып алдым ба деп қауіптеніп жүрген жас 
әншінің бір түрлі жоғалғаны табылғандай, сөнгені жанғандай, еңсесі 
көтеріліп, рухтанып қалады.

«Ел қүлағы елу» дегендей, біреуден біреу есітіл, Бәкіштің кіш- 
көнтай үйі Жүсіпбекті көреміз, тыңдаймыз деген кісілерден арыл- 
майды. «Қойтастан» Жақыпбектің інісі, өзгңдей әнші жігіт келіпті, 
шілдеқанада эн салыпты» деген хабар жаңа ғана үйымдасып жатцан 
Семейдің театр үйірмесінің мүшелеріне жетеді. Үйірменің басқару- 
шылары Қүлғарин Кенжебек пен Әуезов Ахмет Бәюштің үйінен Жү- 
сіпбекті тауып алады. Енді Жүсіпбек жалғыэ жүрген саяқ-әнші емес, 
белгілі талалкер сахналың үйыммың мүшесі болып, қыэметке кі- 
ріседі.

Жүсіпбектің үйірмеде болуы, оның жалгты дүние тану жолын ке- 
ңейтеді. Әсіресе сол жылдары оның асқан өнші Әміре мен жальін- 
ды аңын Исаны көруі үлкен бір тарихи кезең сижры болады. Әміре- 
нің асқақтаған даусы, И саны ң суырыпсалма ақындығы Жүсіпбекті 
жаңа бір өнер тауыньің басына шьіқңандай көп нерседен кезін вша- 
ды. Жүсілбек осы сапарда Әміреден белгілі «Ағашаяқ» енін үйрене- 
ді. Әміренің репертуарының байлығына таңқалады. Бірақ Әміре Се- 
мейде үзақ болмай 1923 жылы Иса екеуі басқа қалаларға кетеді. 
Жүсіпбек қалада қалып, біржағьінан ен салып, екіншіден аэдап кесіп 
істеп, түра береді. Қалай дегенмен, Семейдің сауықшыл халқы Жүсіп- 
бекті магниттөй тартьіп, басқа жаңңа жібермей қояды. Бір жағынан 
концерттерде ен салып, екіншідем үйірменің спектакльдеріне цаты- 
сып, біэдің заманның таңырыбына жазылған шьіғармаларды үгіттеу- 
шінің бірі болады.

1927 жылы Жүсіпбек Түрксмбте жүмыс істейді. Арасында »нін 
салып, езі сияқты жүмысшыларды кеңілдендіріп, жаңадан реперту- 
арына ендер ңосып, рухани байльіғын арттыра түседі. Турксмбте
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1928 жылдың сентябрь айының аяғына шейін істеп, қайтып езінің ауы- 
лынв келеді. Бул кездерде ірі байларды конфискациялау науқаны 
жүріп жатқам. Жүсіпбек бірден бул науқанта араласып кетеді. Атадан 
атаға кедейлікпен көшіп келе жатқан Жүсіпбектің енді «үні туып, бу- 
рынғы өзі сияқтыларды қанаған байлардың күндерінің таусылғанын 
көреді. Жүсіпбек ксхнфискациядан мал алады. Біраң, кейбір конфиска- 
циядан мал алып, енді байыдым деп тоңтап ңалған адамдардай бол- 
май, Жүсіпбек өзінің бурынғы еңбеккерлік қызметін жүргізе береді. 
Ауылда бір жылдай түрғансьсн ол Қояндыдан Қызылжарға (Петро
павловск) қой айдайды. Екі арада көп жүріп, қойды аман-есен тиісті 
жеріне жеткізіп, 1931 жылдың 15 февралінда ңайтып аулына келөді. 
Аздап демалып, бурынғысынша әндетіп, ауыл адамдарының көзіне 
оның біраз әншілік өнерден ілгері кеткені байқалады. Семейде болу, 
Цоянды, Қызылжарда болу —  жаратылыстан ңулағы сергек әншіге 
«көшггелі мектел» сияқты б о лады. Бурын-соңды ол кездің мешеулі- 
гіне байланысты өзінің аяғы жетпеген жерлерінде болып, бірқатар 
ән дәстүрінің жаңа түрлерімен танысып алады. Міне, осының бәрі 
Жүсіпбектің жаңа әндерін тыңдаған ауыл-аймағының көзіне бірден 
түседі.

Сол жылдың май айында Алматыдан казақ мемлекеттік драма 
театрының директоры,. жаэушы Орынбек Беков келіп Жүсіпбекті 
алып кетеіді. Жүсіпбек театрдың концерттерінде үзбей катысып, бі- 
ріндеп көзге түсе бастайды. Өзі дара да жене белгілі әнші Есімжа- 
нова Рабиғаға қосылыл та айтып жүреді. Көп уаңыт өтпей-ақ Жүсіп- 
бек драмалық пьесаларға қатыса бастайды. Ол «Сүңгуір қайық», «Ең- 
лік— Кебек» пьесаларында ойнайды. Әсіресе Мухтар Әуезовтің «Ең- 
лік— Кебек» пьесасында Жүсіпбек өзінің ойынымен қатар әншілігімен 
көзге түседі. Оған спектакльдің музыкалық жағының жаңа бір белес- 
ке шығуы себеп те болады. Алматыда туып-өскен қазақтың тілін бі- 
летін, музыкасыін кеп эерттеген композитор Дмитрий Міацуцин со- 
ның алдьгнда ғана Москваның консерваториясын бітіріп келіп твор- 
чествольгқ жумысқа кіріседі. Ол бірінші жумыстарының есебінде 
«Еңлік — Кебек» пьесасының музыкасын жазады. Қазақтың не бір шү- 
райлы әндерін, күйлерін алып, гармониялап, өңдеп, симфониялық 
оркестрдің сүйемелімен орындауға икемдейді. Ол жылдарда қазаң 
артистерпнің ішінде нота білетіндері болмағанмен (режиссер Жумат 
Шанин-нен басқа) өздерінің цабілеттері, Д. Мацуцинның, сол жылы 
театрдың музыкалық басшысы болып қызмет істей бастаған белгілі 
композитор Латиф Хамидидің жәрдемімен қаэақ артистері біраз та- 
бысқа жетеді: олар бірінші рет, ыңшам да болса симфониялық ор
кестр сүйемелімен сахнада еңдер орындайды. Міне, солардың бірі 
болып Жүсіпбек те шыңты. Ол «Еңлік— Кебекте» ңойшы Жапалдың 
ролін орындап бурын өзінің репертуарында бар, әрі композитор «ау-
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зына салған» «Көк көбелек» әнін айтты. Жүсіпбектің асңан музыкалың 
қабілеті орындаушылық. дарыны, темірдей қатты ырғағы (ритм ма- 
нісінде) оның нота білмейтіңдігін тыңдаушыларға сездірген де жоң. 
Ңаңпажартастың залдан қарағандағы ңызьгқты көркінің фонында Жа- 
пал қойшының «ай мен күндей, әмбеге бірдей» сүлу қыз іздеген ар- 
маньгна «Көк көбелек» сайма-сай келіп, терең лирикалық, нәзік орын- 
дау арқылы үлкен адам жанының сиқыры ашылды. «Еңлік—Кебек* 
музыкасының байлығы жағынан бірінші спектакль болды да, шын мә- 
нісінде қазақтың музыкалы театрының туу дәуірінің басы болды. 
Осы бір көрінуінің өзі, тыңдаушылар алдында Жүсіпбектің үлкен 
әншілік талант иесі екенін, ол тек домбыраға ңосылып қана айтушы 
емес, сахнада белгілі музыкалық образдар жасауға творчестволық 
дәрмені бар адам екенін көрсетті. Ал, Жүсіпбектің театр жиі ұйым- 
дастыратын концерттеріндегі ролі, осы әңгіменің басында баяндал- 
ғандай, айта қаларлың болды. Халық әндерін бабына келтіріп орын- 
дауда Жүсіпбек бірден-аң үлкен абройға ие бола берді.

Жүсіпбектің тағы бір «жүлдызы оңынан туған» себебі — осы әң- 
гіме болып отырған 1933 жылы драма театрында белгілі әнші Әміре 
болатын. Көптен арман етіп жүрген «ән ағасы» енді Жүсіпбекпен бір 
коллективте болды. Әміренің орындауьжда не бір шыр^алған сулу 
әндерді Жүсіпбек енді жиі есітетін болды. Бұл жылдарда, револю- 
цияның алдындағы ауыр өмір жылдарынан ңалған сырқаттың Әмі- 
рені аздап шаршатып жүрген кезі болса да, «ар«<алы» әнші, кейбір 
ңызып кеткен мезгілінде алдына ңара салмайтын. Міне, бул жағдайда 
әнші, артист Жүсіпбек үшін үлкен роль ойнады. Екіншіден, «Бүкіл 
қазаң даласы маған әндетіп түрғандай болып көрінеді» деп Г. Пота
нин айтқандай, ежелден музыкалық қабілеті асқан қазақ халқы, дра- 
малық пьесаларды үлкен ықласпен тыңдай, көре жүре музыкалық 
спектакльдерге ңатты аңсайтыны сезілді. Қазақтың өсіп келе жатңан 
советтік профессионалдық өнері мен талғамы артқан көруші-тыңдау- 
шылар өнер майданының алдына үлкен эстетикалық мүқтаж қойды—  
жалғыз драма театрының аздың ететінін аңғартты.

Сол 1933 жылы Халық Ағарту Комиссариатының жанынан «Му
зыка студиясы» ұйымдастырьілып, оған драма театрының муэыкаға 
ңабілетті адамдарын енгізді. Соның ішінде бірінші сапта болып Жү- 
сіпбвк те кетті. Студия бір жыл шамасындай Мухтар Әуезовтың «Ай- 
ман— Шолпан» пьесасын дайындап, келесі 1934 жьілдың январының 
13 күні музыкалық театрдың сахнасын ашты. Ол күн қаэақ совет 
профессионалдық өнерінің дамуында үлкен тарихм күн болып жа- 
зылып қалды. Сол күні «Айман— Шолпан» музыкалы пьесасында Жү- 
сіпбек Әлібек ролінде шықты. Жүсіпбек сахналық тежірибесікің аз- 
дьіғына қарамай Әлібек ролін өте жақсьі шығарды, кеңілде, кезде, 
қулақта қаларлық муэьікалық образ жасады. Оның басқа ендерім
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былай қойғанда, соңғы актыдағы Алматының көрушілеріне бірінші 
тэртңан музыкалық сыйлығы —  «Балқурай» әні сол күндерде есіткөн 
кісілердің әлі де қулағында десек артық болмайды. Әннің еркесі 
«Балқурай» Жүсіпбектің орындауында, сөзсіз алғашқы қалпынан семі- 
ріп, гүлденіп, байып, түрленіп әшекейленіп шықты. Өйткені Жүсіпбек 
әнді жабайы күйінде орындай салмайды, өзінің орындаушылық твор- 
честволық елегінен өткізіп, саралап, кейбір нашар орындаушылар- 
дың әлсіреткен жерлерін өңдеп, жақсысы болса бұрынғыдам да асы- 
рып алып кетеді. «Тыңдаушылардың қулағына «Балқурай» осындай 
«сахна киімін киіп сәнденген, түрлі алтын-күміспең оңаланған» белгі- 
лі, жаңа идеялық мазмунмен арқауланған, сүйгенін іздеп келген жі- 
гіттің аузында біресе сағыныш үні, біресе неде болса көріп алатын 
тәуекел ноталары (әсіресе қайырмасында) кезектеседі. Бірақ осы- 
ның бәрі де тек Жүсіпбек орындағанда ғана көзалдыңа елестейтін. 
Оның тағы бір себебі —  Жүсіпбек, шын асыл музыканттарға тән, тек 
«ноталардың ғана дыбысын шығарып» қоймайды. Ол сол бір тышқан- 
ның ізгндей ондаған ноталардың «жол арасынан» неше алуан сырлар 
табатын. «Балқурайдың» бір жерінде ежет, бір жеріінде еркелетіп 
кететіні осы бір «жол арасын» оңи білуінен еді. Қысқасы, өзі жас, 
өзі сахнаға икем, бойлы, келбетті, ойынында шьждықпен толы, дау- 
ысы сыңғыраған өнер саңлағы —  бұл пьесада өзінің үлкен музыка- 
лык болашағын халқына көрсетті.

Арада біраз жыл өткеннен кейін Жүсіпбек сахнаға тағы бір ора- 
лып, Абай атындағы опера және балет театрындіа «Қыз Жібек» опе- 
расындағы Төлеген ролін ойнады. Опералық спектакльде Жүсіпбек- 
тің бас рольді ойнауының бул басы еді. Тыңдаушы халың Жүсіпбек 
жасаған Төлегеннің ролін өте жылы жүрекпен ңарсы алды. Бул ойы
нында Жүсіпбек тек концерт әншісі емес, музыкалық сахнаның да 
шебері екенін көрсетті. Ол оннан аса спекгакльде шығып, удайы 
тыңдаушылардың алғысьгн алумен болды. Бірақ халық әнінің шебері, 
нәзік орындаушы, жеке әнге қарай бүйрегі бура береді, өзінің ежел- 
гі өнер стихиясыюа кету ойынан арылмайды.

Отызыншы жылдардың ортасыман ауған кезде Жүсіпбек біржо- 
лата концерттік жумысқа көшеді. Қазақтың Жамбыл атындағы мем- 
лекеттік филармониясының составында белгілі енші болады. Өзінің 
жеке домбыра сүйемелімен, оркестрмен ән салады. Бірақ филармо- 
нияда жүргенде де сахналық өнерін тастамайды. 1940 жылы филар
мония да қойылған «Сары» атты музыкалық бір актлы пьесада бас 
роль Сарьжы ойнайды. Жүсіпбек «Сары» пьесасына жүзден аса pet 
қатысады. Патша эаміанында, Октябрь революциясына жете алмай, 
әділдік жолынщағы күресте жастай қаза болған халық сүйген енші 
Сарының образын айта қалғандай мүсіндейді. Өнер иесі, ер жігіт —  
Сарының музыкалық тулғасы көруші-тыңдаушылар алдында кесек бо-
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лып шьгғады. Жүсіпбектің всем, коңыр дауысына домбыра, қобыз- 
дардан ңұралған халық асбагттары оркестрінің қосылуы, бүрын-соң- 
Аы қамқ тарихьгнда болмаған бір «дыбыс гармониясын» береді. Әу- 
елден лирикалық шығармаларға и кем әншіге Сарының музыкалық та, 
сахнальгқ та образы «оцжамбасына келіп» кетеді.

Жүсіпбек бері келе өзінің жас кезінде оқи алмаған музыка сау- 
атын ашуға қатты кіріседі. Зейінді, алғыр музыкант аз уаңыттың ішін- 
де нота сауатын меңгеріп кетеді. Соның арқасыңца ол республика- 
ның халық артисткасы Жамал Омаровамен екідауысты дуэт айтып 
жүрді. Қырқыншы жылдардың басыңда Отан соғысы майданында ка- 
за тапкан бас дауысты өсем әниіі Аскар Жексембаев және басцалар- 
мөн ңосылып квартеттер айтты. Мүндай вокалдық ансамбльдерде 
Жүсіпбектің шығуы, оның музыкалық тәжірибесін, ансамбльдік сезі- 
мін байыта түсті. Екіншіден, Жүсіпбек ңазақтың жалғыздауыстылык. 
шеңберіңде қалмай, совет композиторлары жазған көпдауысты му
зы юанъі меңгеру жолында үлкен табыска жетті. Оның бірінші себел- 
шісі —  осы ансамбль болды.

Жүсіпбек казаңтың халық емдерін асқан шеберлікпен орындай 
отыра, репертуарьта үзбестен совет комлозиторларымың шығарма- 
ларын ендіріп отырады. Ол Е. Брусилове киңдіц, Мүқан Телебаевтың 
көптеген шығармаларын сөтіне келтіріп орындайды. Кептеген өндер- 
ді Жүсіпбек симфониялық оркестрдің сүйемелімен орындап жүрді. 
Ол салада да үлкен творчестволық жеңістерге ие болды.

Соңғы жылдарда Жүсіпбектің басшылығында езінің дербес кон- 
церттік бригадасы бар. Ол бригада Қазақстанның барлык бүрыш- 
бүрышын тегіс аралады. Балықшылар, кеншілер, малшылар егінші- 
лер, мақташылар — олардың бәрі де Жүсілбектің енін есітті. Ол 
1950-55 жылдары Ңытай Халық Республикасының Синьцзян елке- 
сінде, 1959 жылы Монгол Халық Республикасының Баянүлгі аймағын- 
да болды. Қайта туған қазақ халңының өскелең музыка маденеитімен 
біэдің социализм күрып жатқан дос кериіілеріміздің тыңдаушыларыи 
таныстырды. Осы айтылған екі елде де Жүсіпбектің абройы үлкен 
болып, қүшақ-күшақ алғыс алып кайтты.

Жүсіпбек 1936 жылы Москвада еткіэілген казак енерінің он күн- 
дігіне қатысты. Онда «Қыз Жібек» операсында Бекежанныц еншісі 
ролінде болды. 1949 жылы қазак совет едебиеті онкүңдігінің кон- 
церттерінде Жүсіпбек Қүрманғазы атындағы оркестрдің сүйемелі- 
мен ен салды. 1958 жылы Москвада болған казак енері мен вдебие- 
тінің онкүндігінде де белсене катысып, кептегвн концертте шыкты.

1942-43 жылдарда Жүсіпбек Ұлы Отан соғысы майданына барып, 
біздің дапкты И. В. Панфилов атындағы № 8 Гвардиялық аткыштар 
дивизиясының түрған жерінде кептвген концерт беріп келді. Сол са
па рда ол казаңтың белгілі композиторы Рамазан Елебаевпен кезде-
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сіп; одан әйгілі «Жас қазақ» әнін алып келіп, халықңа бірінші рет 
таратты. Жүсіпбектің орындауында «Жас қазақ» түрленіп, құбылып, 
өңделіп кетті.

Жүсіпбектің аса жақсы көріп және үлкен шеберлікпен орындай- 
тындарының бірі —  Абай әндері. Ол Абайдың «Сегіз аяқ», «Қор бол- 
ды жаным», «Көзімнің ңарасы», «Бойы былғаң», «Айттым сәлем ка
лам қас» сияқты әндерін баска ешбір әншінің әуеніне келмейтіндей 
етіп орындайды. Жүсіпбектің орындауында Абай әндері лирикалық 
биіктікке көтеріліп, сөзідерінің мәнімен қосылады. Қазақтың поэзия- 
сын жаны жақсьг түсінетін Жүсіпбек, Абай эндерін орындауда олар- 
дың сөзі мен музыкасымың қабысуына бар күшін салады.

Жүсіпбектің репертуарында: «Қарға», «Көгаршын», «Қанатталды», 
«Сүржекей», «Аржақ», «Құлагер», «Айтпай», «Жамбас сипар», «Аға- 
шаяқ», «Жиырма бес» және осылар сияқты халық эндері мен ңатар 
көптеген совет композиторларының шығармалары бар.

Жүсіпбек үлкен өнер иесі шебер әнші. Ол әлі де қажырлы. Әлі 
де халқының мәдени шөлін ңандыру жолында армай-талмай ңызмет 
істеуде.
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ҢУАН

жылдың жазы. Қазантың мем- 
лекеттік Жамбыл атындағы фи- 
лармониясының бір топ артис- 

тері тылдағы еңбек ерлеріне өнер көрсету, көңілдерін көтеру ушін 
Семей, Шығыс Қазақстан облыстарын аралап келеді. Семейдің ше- 
карадағы «Комсомол» атты ірі колхозыңда концерт беріп, Тарбаға- 
тай ауданына астық. Ол кезде Тарбағатайдың орталығы Аіркар село- 
сы бірнеше үйден қуралады десе де болады. Тіпті кішкентай. Орта- 
лықтан артистер келеді дегенсін Ақжардың кішкентай электр жары- 
ғын беретін движогының ол түнгі барлық күшін кішкене клубты 
жарың ңылуға жумсау нусқауы берілсе керек. Шынында да клуб- 
тың іші аса жарық, көңілді, концерт жүргізуге де ыцғайлы болды. 
16 адамнан қурылған концерт группасы аудан орталыцтарында ба- 
сымызды қосып, түгел турып концерт беріп енді ауданныц колхоэ- 
дарын аралағанда сегіз кісіден екі бөліміп кететінбіз. Оның менісі—  
соғыс кезі, машина біткеннің бәрі де майдан мухтажыне алынған, ел- 
де тек не салт атпен, не арбамен жүру керек. Оналты кісіге nap 
жеккен екі арба немесе бір-бір ат жеккен екі арба керек. Ол 
өздері жумыстан босай алмай, келікті де босата алмай жатқан ауыл 
еңбекшілеріне ете ауыр. Ал, сол еңбекшілерге енер керсетіл, олар- 
дьің кеңілдерін аулаудың орнына, елгідей үлкен топлен жүрсек, кол- 
хозшылардың мазасын кетіріп, жолдан қалдиратын болдыц.

Міне Ақжврда екі жақтан келген тобымыз бас қосып, күндіз 
өдетше репетиция жасап, кешкі коА^ертке келдік. Тоғыз кісіден қү- 
ралған домбыра, қобыз ансамблі ңазақтың бірнеше күйлерін ойнап, 
бір еншіге сүйемел жүргізді. Халық аса жақсы цабыл алып жатыр. 
Бул «раға оркестр оған дейін келмесе керек. Кезек-кеэек би, жеке
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домбыра, кобыз ноллерлері ке- 
тіп, концерттің аяғына жақын- 
дағанда, біздің программамыз- 
дың діңгегі сияқты етіп алып 
шықңан, ңазақтың атышулы ән- 
шісі, республиканың еңбегі сің- 
ген артисі Ңуан Лекеровті шы- 
ғардың. Қуан алдында біз түс- 
кен үйде, сексеннен аса кило
метр жер атпен жүріп, шаршап 
келіп, қызыл шайға қанып ал- 
ғансын қайтадан қайратына мі- 
ніп, сдомбырамды байқап қоя- 
йыншы, дауыстың өзі де неғып 
тұр екен, ә!» деп, ңабындағы 
домбырасын алып бурап, саға- 
дағы пернесін басып, бір ай- 
қайлап алған. Ашық түрған те- 
резеден оның ащы даусы Ақ- 
жардың біразының ңүлағына 
жеткен болу керек. Ңуан шы- 
ғады деп жариялакғанда халық отырған орындарында бір қозға- 
лып, үсті-үстіне шапалаң үрып жіберді.

Өзі де келбеті келген ақңүба, қызылшырайлы, сулу денелі, үл- 
кен көзді, кең маңдайлы, сахнаның сәнді киімімен шыңңанда, оның 
жасы қырыңтың бел ортасынан асып кетті деп ешкі/л ойламайтын. 
Әнші сахнаға шыққансын, алдында тексеріп алса да, домбырасын 
тағы аздап бурал, әр лернеон көріп, басып қаріап, айтылатын әннің 
кіріспесіи ойнап кетті. Ол әдетінде кіріспені біраз уақыт ойнайтын. 
Кейде ән«ің өзі'н түгел домбырада бір рет әншейіндегіден тезірек 
екпіңде тартып та алатын. Қуанның домбырасы да жәй баяғыдай қол- 
ға түскен ағаштан ңолдан келгенінде жасай салған емес, осылай 
жүрер алдында ағаштан түйін түйетін шебер, Қурманғазы оркестрі- 
нің бірінші домбыраларын жасап шығарған Мануил Романенко деген 
кісіге кіші-гірім қойдың бағасын беріп, өрнектеген, таңдаулы ағаштан 
ңураған арқаның ңысқа мойынды әсем домбырасын жасатып алған. 
Біреулер Ңуанның өзіне қараса, екіншілері оның домбырасына, тағы 
біреулері үстіндегі зерлеген, жалтылдаған сахналық киіміне де көз- 
дерін салып жатыр.

Қуан осьг айтылға-ндай домбырада осыдан бес-алты сағат бурын 
тізгін устап келген қолын илендіріп алайын деді ме, тез-тез аннің 
кіріспесін, қайырмасын қатты дауыспен ойнады Да, бір кез басын 
көтеріп, кеудесін босатқандай шалқайыңқырап отырып алып, «Жан-

Қуан Лекеров
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ботаны» бастап кетті. Қуаи«ың айтатын «Жанботасының» халық ара- 
сындв гғэрағэн бұл эннің түрінен көлтеген айырмасы болатыя. Бірін- 
ші тыңдаған кісіге «Жанботаға» тіпті үсамайтын сияқты да көрініп 
қалатын. Ал кейбір халық әндерін білемін дегендер үшін «Жанбо- 
таны» бүзып отырғандай да болуы сөзсіз еді. Оның себебі Қуан- 
ның әншілік көзін ашқандағы «школасы», дәстүрі де өзгеше бо- 
латын.

«Жанботакың басьтдағы ешбір дайындыңсыз бірден шырқап 
жоғары шықңан нотасы, басы на таяқ тиген ел арда^тысы Біржан- 
салдың жан ашуы, ар ашуы, зәбірдің шағымның ыэалы үні еді. 
Жоғары ноталары басқа әншілерден де ащырақ болып келетін Қуан- 
ның орындау вариантында осы бір крэеңі тыңдаушылар алдына ар- 
дагер әншінің ауыр тағдырын көлденең тартңандай болды. Басыңда 
тыңдаушьгны бір баулып алғансьгн, енді әншінің: «Кісісін бір бо- 
лыстың біреу сабап» деген жеріндегі дауысын бір сәт баяулатып 
жүргізгені де айнала отырғамдарды тырп еткізбеді. Ал, Біржан әде- 
тіндегі дыбыс басқалдағы бойынша жоғары қарай сатырлата, жүгіре 
шығып барып, канет топтал: «Сабал кетгі-ау!» — дейтін жерімде 
Аэнабайдың поштавайының әңгір таяғының үші көздеріне тиіп кете- 
тіндей, отырғандарідың әрқайсысы да бір «еі» деп ңалды. Тағы да 
дыбыс еріне тездете өрмелеп шығып, «айтарымды-айтып болдым!»—  
дегендей, әннің аяғында еркелетіп, бірнеше рет дыбыстан ерім 
өргендей, кесте төккендей, оюлап, әшекейлеп, сызылтып, баяулап 
берыл бітіргенде ғана заддағылар демін алғандай, поштавай, бо- 
лыстардың үйлерін әнімен жьгқ^ан Біржанның мерейінің үстем бол- 
ғанын тілеп отырғаңдардың, сол бір суретті домбыраның пернесі, 
ңызылөңеш арңылы алыстағы Тарбағатайдың деңгейіне жеткізген 
еншіге рахметтерж іштей айтқандай болды. Өйткені Қуан «Жанбо- 
таның» екімші шумағьгн айтыл бітіргеңде халық дүрілдетіп бірщен 
қол соғудың орнына оннің сөзіне, еуеиіне, орындаушының шебер 
жеткізгеніне уйып отырып ңалыпты. Тек енші басын мзеп, домбы- 
расының мойнын темен түсіріп, тізесіне койып, кішкене клубтың 
ыссылығынан төрін сүртуге қойнындағьі орамалына қолын салғамда 
барып шапалақ жерчжерден дүрлігіл кетті.

Ңуан еэінің жаңсы керіп айтатын жөне аса терең менде орын- 
дайтын «Келіншек» еніне көшті. Ән езінің мазмунына ^арай әйел- 
дің орындауында болуы керек еді. Бірац ^азақта едетке енген 
еркек-өйел бірінің енін бірі айта береді. «Жонып алды» енім осы 
күнге шейін радиодан ейелдер айта береді. Тіпті соғыс кеэінде 3«м- 
зем деген енші айел Манарбектің «Паровоэын» ыцңыЛдатыл айтып 
бергенін еэ қулағымыэбен есіттік. Ал Қуан «Келіншекті» апдыңғы 
ендей қатты айқайға салмай, мүның да басыніда жоғарғы ноталар 
болса да, анырында даумспен сыпайы түрде бастады, Бірад еннің
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драмалық жағы орнына келу, идеялық мазмунын ашу үшін, сөзсіз, 
кей жерлерінде дауысты безеп алуға тура келді.

Келіншөк менің лтым Нүркүлонда,
Теңікө бара алмаған ңыз арманда.
Ағайын ата-ананың көңлін ңимай,
Сырымды паш қылмадым ешбір жанға,—

деп, қазақ қыздарының қандай ауыртпалық келсе де, ата-анасының, 
елінің абройын сақтаймьгн деп, не де болса қусасы ішінде кетіп бара 
жатңан правосыз ңыздың немесе келіншек болып түсіп келіп отыр- 
ған қыздың басьгндағы трагедиясын береді. Ңуан бул внді байыбыно 
келтіріп орындайды. Осы жолдардың авторы «Келіншек» әнін Қуан- 
ның дәрежесінде айтқан кісіні көрген жоқ. Өйткені өн өзінің ңуры- 
лысы, дыбыстық көлемі, тесситурасы (дауысқа ыңғайлылығы) жақ- 
тарынан Ңуанның дауыс түріне келіп ңалған болу керек.

Айцай шыққансьгн, жолдан шаршап келгенін үмытып кетіп, An
na ңбаевич (біз оны денесінің ақтығына қарай солай атап кеткенбіз) 
ең ңиын әннің бірі «Топай көкө» кетті.

Көкшетау, Баянауыл жер науаіы,
Елі-нен көктей гүддеп шығады оні.
Баурында Кекшетаудың көкке шығып,
Толға.нтып Жарылғаптың салған ені,
Жарылпап ескі әншінің маңызы еді,
Әнді ерттеп, күйді мінгін ардагері.
Осы энді Көкшетаудан есіттім деп,
Баянға алып келіп жайған еді,—

деген сөздері әннің кімнің аузьпнан шық^анын көрсетіп түрды. Қуан 
болса, ол атақты өнші Қали Байжановтың шәкірті, Қали Жарылғап- 
тың шәкірті болатын. Сондықтан Қуан бүл онді айтқанда жәй қыз- 
мет бабын орыкдал тұрғандай болмай, өзі де әнмен бірго толғанып, 
көз алдына сонау алыста ңалған Жарылғаптың әншілік дарыны елес- 
тейтін еді. Тыңдаушылар Арқаның ерке әндерін Тарбағатайға алып 
келіп, ңүлақ ңурыштарын қандырған өншіні қатты ңурмөттеп, тіпті сах- 
надан жібергісі келмей ңойды. Тек «Ңуан тағы да дуэтте шығады» 
дегенсін ғана жіберді.

Көнцерттің соңында Ңуан әнші Ғайни-Камал Баубековамөн қосы- 
лып, кішкене өркестрдің сүйемөлімен совет композиторларының жау- 
ды жеңуге, аттанысқа шақырған, халықтың отаншылдың рухын көтөрө- 
тін бірнеше әндерді орындады. Жасының көлгенінө қарамай нота 
сауатын ашып, көп дауысты ансамбльдерде де айтуға жүйрік болып
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алған Ңуан концерттің сіргежиярындағы «Серт», «Отан аттанысы» 
сияқты әндерде және грузинның халық әні «Суликода» үлкен 
ансамбльдық шеберлік көрсетті. Ңуан концерттің ңазығы, жүрегі 
болды. Ол ңайда жүрсе де, қандай топты басңарса да халық алдында 
үнемі абройлы болатын.

Қуан Қарағанды облысы, Ңу ауданы, І-і ауылда 1896 жылы туды. 
Әкесі Лекер ерте өлді. Шешесі Бәдіғүл төрт баламен қалды. Бірақ 
Лекердің өзіне өзі жететін күнкөргіштігінің арқасында Бәдіғүл ай- 
тарлыңтай кем-кетіктік көрмей, балаларын асырап түрды.

Куан балаларының ішінде өнерге ыңғайлысы болып, жастайынач 
домбыраға, әнге үйір болды. Жасы он үшке келгенде Қуац өз 
ңатарларының ішінде ала-бөле көзге түсетін өнерші бала болды. Ол 
өзінің күшті бала ідаусымен бір есіткен энін қағып алып, безілдетіп, 
бүрынғысынаін да жандандырып айтып береді екен. Сол кездің 
өзінде-ақ Қуан үлкендермен бірге ел қыдырып, нсацсы әншілерді 
тыңдап, ерте аулынан іиықты. Сол өредегі көптегеи жаксы әнші- 
лердің орындеуларын көзімен көрді, қүлағымен есітті. Оның өзі 
Ңуан үшін үлкен сабақ болды. Окиғаның бүлай дамуына тағы бір 
себеп —  Қуанның шешесі Бәдіғүл қатарынан асқам ақын, әнші дом- 
бырашы болды. Ауылдың ондай-мүндай әйелдің елтең-селтеңін түрлі 
нәрсеге жоритын сасың әдетіне, гуілдеген өсегіне Бәдіғүл мән бер- 
ген жоқ. Ежелден қайратты, бір беткей адам, әкесінің оң жағъжда 
отырғанда, қыз күнінде бір ауылды билеп, ерке болып, кейін келін- 
шек болып түскенде өжет келіндердің бірі болды. Бедіғүлдың бетіне 
ол арадағы Жарылғал (Қаракесектің бір бөлімі) болып ешкім қарай 
алмады. Кешкі түрым кейде түрегеліп турып, домбыраны екі ем- 
шектің үстіне жатқызып қойып, сырнайдай сыңғырлағам әсем дауы- 
сымен Бәдіғүл «Келіншекті» шырқатңанда ауылдың кәрі-мсасы фео- 
дализмның әйелге бес намаздан басқаны қимайтынын үмытып кетіп, 
«Ой сабазым-ай, үніңе болайын, тек айел болып туған екенсің, әйт- 
песе мына Мырзашоқыны жәйлаған Ңаракесекті етекке қуып тығатын 
қауңарың бар-ауі»— деп рахаттанып түратын. Осы Бвдіғүлдың асқақ 
енімен, кестедей сөзімен, былпылдаған домбырасымен, бірбеткей, 
ер мінеэімен, асқан адалдығымен ауызданған Қуан, жас басынам ал- 
ған жолында табьгсты болды. Жас шағынан, емшек сүтімен аралас 
алған үлгі, үлкен көркем талғам оның болашағының жаркыреған 
күндей нүрлы болуының бас қозғар күші болды деуге болады.

Қуан шөшесімен қатар бала жасынан К^ли Байжаноятан ен үм- 
ренді. К^ли жас Қуанның талабы бар екенін біліп оған өзінің шама- 
сы келгенше релертуарын үйретіп, ер халық композмторымың енініп 
өр түрлі орындау ерекшеліктері бар екөндігін керсетіп те, айтып та 
беріп жүрді. Сондықтан да Қуанның кең ен корымда неше «луан 
шеберлердің шығармалары болатын. Қуам Қалммен бірге ел аралап,

360



бернеше рет саңлақ әншілердің өнер жарысында болды. Есік жақта 
тыңдап отырып-ақ жас талапкер есіткөнін, көргенін көңліме тоқып 
отыратын. Ңуан тек ән, күй, өлең емес, ол өреде ат-түйемен бірдей 
бағаланатын ңулық сөз, өткір мысңыл, улы қалжың, Шеншардың қу- 
ларының неш-е алуан әңгімелерінің бәрін де қалт жібермей жа.ттап 
жүреді. Оның бәрі де кейінгі кеЭдерде Ңуанның аузынан өзінің 
жолдастарының ңүлағына жететін. Осылай өмірі бір күңгейлік қа- 
лыпта, әкеден ерте айрылғанымен мейірімді шешесінің арқасында 
өнерге деп созған қолы қараға жетіп, күннен күнге шынығып келе 
жатқан Ңуанның жасы жиырмаға тола бергенде Бәдіғұл қайтыс бол
ды. Бүл кезде жігіт болып, анадан әзелде жасық тумаса, жетім 
қалдым деп айтуға ешбір түрмыс заңына сыймайтын сияқты болғаны- 
мен, Қуан үшін оның шешесінің өлімі үлкен ңайғы болды. Өйткені, 
Бәдіғұл тек ана емес, бір жағынен өмірде адал іс үшін қандай қиын- 
дыққа болса да қарсы түруға үйреткен адам, екіншіден Ңуаннъің 
өнер жолындағы табысының бас себепкері, тіпті »», күй үйренудегі 
алғашңы өкер шымылдығын ашқан үстазы еді. Әйел болғанмен еркек 
орньжда ешкімге үлесін, есесін, сөзін, теңдігін жібермейтін қайратты 
ел ңызы еді.

Осы оңиғадан екі жыл өткенсін, 1918 жылы Қуан үйленіп, үй 
шаруасын да өзінің ңолына алады. Тек әнімен емес, өзінің бастан 
халыққа сүйкімді мінезімен, табакды, алған ісін аяқтамай қоймайтын 
қажырлығымен Қуан елге қадірлі болды. Міне, оның осындай адам- 
огылық қасиетін сезген, совет үкіметі жаңа қүрылып жатқан кезде 
үлы істің басында отырған уез, губерниялық мекеме кызметкер- 
лері Ңуанды совет жұмысына араластырады. Ол Партия мен Үкімет- 
тің ауылда қанідәй жаңа Шаралар туралы қаулысы болса, соның ісіне 
үнемі араласты. Жиырманшы жылдардың ортасынан ауа бергендегі 
«Қосшы одағьгн» құру, егіндік, шабьгндық жерлерді қайта бөлу, одан 
кейін болған ірі байлардың мал-мүлкін конфискациялау сияқты 
шаралардың бәрінде де Ңуак алдыңғы қатарда жүреді. Ол жиыр
маншы жылдардың басыңдағы әр жерде қарақшыланып жүрген 
бандылармен күресуде де қолынан келгенінше тиісті орындарға жәр- 
дем береді.

1929— 30 жылідйры Қуан Ф. Энгельс атындағы колхозда бастың 
болып істейді. Ал бері келе (отызыншы жылдың аяқ кезінде) ауыл- 
дьщ совет председателі болады. Қай жүмыста болса да Қуан өзіне 
тапсырылған міндеттерді адал орындап отырады. Қуанның беделі 
елде күннен күнге жоғарылайды. Ол сол жүргеннің өзінде жаны 
сүйетін ән өнерін бір мезет те қалдырміай, мемлекет жүмысымен 
барған жерінде тиісті кызметі біткенсін отырған жүрт алдьжда өзінің 
әдемі әидерін орындап, совет үкіметінің саясатьж іс жүзінде орын- 
дай жүре, көркем өнерді де уағыздай, жая жүреді. Қуанның істе
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қатты, ал өнер ортасында қаралайым екендігі халықты тағы сүй- 
сіндіреді. Кейбіреулер тіпті Қуанның болашағын совет жүмысының 
ауылдық, одан әрі уездік, губерниялық ңайраткері ролінде бол- 
жайды.

Осы кезде Қуенды Алматыға шақьгртқан қағаз келеді. Бұл күт- 
пеген жағдай болады. Қуан болса бүл сияқты астана қүрметіне катты 
риза болып, игі жолға дайындаяады. Бүл сол 1930 жылдың аяғы еді.

Нуэн Алматьгның радиокомитетінде әнші болып ңызметке орна- 
ласты. Ауылда әнді белгілі қызмет деп қарал, оған деген штат, 
еңбекаңы болмай, сондыңтан шаруаны, қызметін тастап совет орын- 
дарында біржолата сүйікті өнерін қуу мүмкіншілігін ала алмаған адам 
үшін мына жіағдай көңліне ңона кетеді. Мүнда келісімен Қуан ре- 
пертуарын көбейтіп, музыкалық сауатын ашып, профессионалдын 
дәрежедегі өнер қайраткерлергнің сапына қосылу әрекетін жа сайды. 
Бір жағынан қазақтың драма театрына кіріп, онда М. Ауезовтің 
«Еңлік — Кебек» пьесасында Жапалдың ролін атқарады. 1934 жылдың 
басына Музыка театры ашылғанда «Айман — Шолпан» пьесасында 
Ңуіан ақынның ролін атқарады. Бірақ өзінің негізгі жумысы радиода 
қазақтың халық әндерін, совет композиторларының әндерін (ау дар
ма арқылы) біріндеген сол кездерде көріне бастаған Казахстан ком- 
позиторларының шығармаларькн үйреніп айтады. Қуанның репер
туары шынында да тіпті көп болады. (Оның жеке архивында сақта- 
лып түрғанының өзі бірнеше жүз десе болады.)

Радио сияқты миллиондаған тыңдаушымен ңағазсыз сөйлесіп 
отыратын байланыстың жаңа түрі арқылы республика еңбекиіілерте 
қазақ совет енерінің, оның ішінде музыка өнерінің жетістіктерін кең 
түрде жайғаны үшнн Казахстан үкіметі 1939 жылы Қуамға республм- 
каның еңбегі сіңген артисі деген қүрметті атак берді. Қуан ол 
атаңқа дандайсымай, одан кейін өзінің орындау шеберлігж, музыка 
сауатынан шынығу талабын күшейте түсті. Ол анда-санда радиоко
митет үйымдастырып түратьш ашьіқ концерттерінде шыкқанында ха- 
лық аса үлкен қүрметпен қарсы алатын.

1940 жыЛьг тиісті орындардьің меңэеуі бойынша Қуен Жамбыл 
атындағы ңазақтың мемле-көттік филармония сына ауысты. Онда жеке 
енші болып қызмет істеді. Филармонияның ез сахнасыкда шыгумек 
қатар Қуа» оньің түрлі концерттік шағьгн бригадалары аркылы рес- 
публиканың еңбекшілеріне енер керсетуде үлкен еңбек сіңірді. Қуен 
ңатысңан бригада »Р уақьгтта үлкен творчестволық табыста қайтатьш 
болды.

Үлы Отані соғысы кеэінде Куан тылдағы елдің арасында енер 
керсетіп, жаэ, қьіс демей жігерлі жүмьк істеді. Осы еңгіменің ба- 
сындағы Қуанның ңатьісуымен болған бір концерттің суреті ол кез- 
дердегі Қуанның Істеген ісінің жүзден бір белегі ғана. Қуан қала-
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ларды, өнідірістерді а рал ап, республика көлемінде ғана қалып кой* 
май, біэдің үлан-байтақ отаінымыздың сонау Қиыр-Шығыс сияқты 
альгста жатқан жерлеріне де барып, кала, дала еңбекшілерінің, 
жауынгерлердің арасында кептеген концерттер беріп қайтты. Совет- 
тің шығыс шыкарасында тұрған біздің даңңты ңарулы кушіміздің бө- 
лімдерінен көптеген алғыстар алып келді. 1942 және 1944 жылдар 
.арасында Қуан концерт бригадасымен Батые майданы және Прибал
тика майданына барып қайтты. Онда да жауынгерлерден үлкен ал- 
ғыс, сый-қурметке бөленді. Қуанның халық музыкасына негізделген 
ондаған шүрайлы әндері, совет композиторларының отаншылдыққа 
шақыратьгн жаксы-жақсы шығармаларьгнан қуралғак репертуарын 
тындаушылар айтарлыңтай жылылықпен. ңарсы. алды.

Ңуан соғыстан нейін бейбітшілік қалыпта еңбек істеп жатқан 
халық арасында рухани взықтың бірі музыканьг үгіттеуде тынымсыз 
кызмет етті. Ңырңьжшы жылдардың аяғындәғьг өзінің денсаулығының 
нашарлағаньгна да қарамастэн ол қатарынан қалмай, бурынғысынша 
адал қызметін атқара берді. Бірақ сол денсаулығы төмендей келіп, 
оны төсекке жатқызды. Үзақ аурудан кейін 1955 жылдың май айы- 
ның 23 күні Қуан қайтыс болды.

Ңуанның дауысы сол таза, күшті күйімен кетті. Ешуаңытта то- 
тыңқан жоқ. Оның күшті драмалық тенор дауысы тонфильмге, маг- 
нитофонға жазылып қалды. Ол концерттік әншіінің жолын ғана қу- 
май сахнада жүрсе күшті дауысты керек ететін не бір үлкен роль- 
дерді ойнаған болар еді. Ңуан жеке домбыраға ңосылып та, форте- 
пианоның сүйемелімен де, оркестрге, хорға қосыльіп жеке әнші 
ретінде әңдер орындайтын. Жоғарыда баяндалғандай, өзінің күшті 
музыкалық кабілетінің ерекше есіте алатынының арқасында дуэт, 
квартет сияқты дауыс ансамбльдерінде де айтып жүрді. Ңуан кейбір 
«менің дауькым халык асбаптары оркестрімен қосылмайдьі» дейтін 
надан эншілердей меңгінің кебін соғып түрміай, сол радиода жүрген 
кезінде де, одан кейін де орыстың жәме ңазақтың хальіқ асбалтары- 
нан қүралған оркестрімен қосылыл ән салып жүрді. Хальиқ оныц 
мундай керкем коллективтермен К°сылып шығуыін қыза қабыл ала- 
тын. Осьглай домбырамен де, рояльмен де, оркестрмен де, хормен 
де қосылып айткансын Қуанның репертуары баска әншілерге ңара- 
ғанда өте жан-жақты болды.

Қуан 1934— 35 жылдарда өзінің музыкалық білімін көтеру үшін, 
халықтың асбапты музыкасымен жақын танысу үшіін біраз уаңыт 
Ңурманғазы атыңдағы халыд асбаптары оркестрінде қызмет істеді. 
Ол сол эзғантай мерзімнің ішінде оркестр мүшелеріне өзінің үлкен 
еңбеккер екендігін таньітты. Шаршаміай, талмай, өзінің радиодағы 
негізгі қызметін жүргіэе отыра оркестрдің репертуарынан көптеген 
күйді меңгерді. Өмірбойы тек әнді қуып, күй тартуды кәсіп етпеген
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адамға ңапелімде күй теңізіне еніп, оның сан түрлі орындау әдіс- 
терін меңгеру оңайға соқпайды. Біріншіден, әр істе де тәртіп керегі 
белгілі, Қуан оркестр мүшелерінің көзікде өзінің тәртіпті қатты сак- 
тайтындығын көрсетті. Өйткені керкем коллективтің жұмысының же- 
місті болуының елу проценттен де жоғарысы тәртіппен байланысты. 
«Артист деген— еркін халық» деп даурығып, бос уаңытын өмірдің 
үсақ-түйек, баянсыз жактарына сарл етіп жүретін, өнер ңайреткері- 
нің басты жауапкерлігі — жаңа адамды тәрбиелеуде партияның сая- 
сатын орындаушының бірі екенін түсініп жетпеген адамдарды тәрбие- 
леушілердің бірі, Ңуан болды. Ол сауаты ашық, саяси жайлардың 
бәрін біліп отыратын, газет, журналдарды оқып отыратын, заман де- 
ңінен кейін қалмайтын адам еді.

Қуан әнінің, күйінің үстгне үлкен әңгімеші, есіткені-білгені көп 
адам еді. Ол сонау күндерде, «Кіптан», «Потапя жерменкелерінде 
болып, Қали, Нағайыбыл, Исайьт, Ғаббас сияқты өншілерді көріп, 
солардың көптеген әюиілік. адамшылық үлгілері» алған. Өзі адал 
көңілді, ақ пейіл, турашыл болатын. Соцдықтан көркемөнер мекеме- 
лерінің кейбір қабілетінен көрі мөріне сеніңкірейтін басшыларымен, 
тәртіл бузушы коллектив мүіііелерімен келісе алмай калатын. Ал, 
жалпы коллектив алдында Қуанның кадірі аса ж  of ары болатын.

Ңуан—  халықтық эн қазынасьт бойына жиған үлкен кайраткер, 
жаңіалыкты жаны жақсы көретін ілгеріге ңареған озат пікірлі азамат, 
ең алдымен өзіміздің замен ерлерін, істерін дәріптейтін шығарма- 
ларды бірінші планда орындайтын сезімді суреткер, өсіп келе жат
ка н өнерші жастарға жақсы үлгі болатын.



МАНАРБЕК

жыл. Майдың 17 күні Үлкен 
театрда Қазан енерінің онкүн- 
дігі ашьмып, саханада «Қыз 
Жібек» операсы жүріп жатқан. 

Алдыңғы орындардың бірінде менімен ңатар советтік музыкатану 
ғылымьғның алыбьгның бірі, академик Б. В. Асафьев отырды. Ол аса 
бір назэрмен спектакльді карап отыр. Қасыңдағыларға үн ңатпайды- 
Ңазақ халқының өнерін, оның ішіңде «Ңыз Жібек» сияқты лиро-эпос- 
тың шынайы үлгісі бойынша жазылған музыкалы пьесаны бірінші рет 
көріп отырған болу керек. Қулағы өткір адам, ңазақтың не бір се- 
міз-семіз әндерін таңдап қаластырған мозаикалық музыка суретін, 
бір нотасын қалт жібермей қарап-тыңдап отыр.

Бір кезде сахнаға Төлеген мен Шеге келіп, мьірзасының нусқауы 
бойынша Шеге-Маніарбек Төлегеннің кім екенін түсіндіріп, байлы- 
ғын мақтап, басьжда үзақ айқаймен термелетіп жөнелгенде, Б. Аса
фьев отырыл:

—  Мына бір әнші ңазақтың кең даласын Москваның сахнасы- 
на алып келді-ау! — деді де, жалғас отырған музыка сыншысы, ол 
кезде «Комсомольская Правда» гаэетінде ңызмет істейтін Виктор 
Городинскийге қарады. О да тап осыны айтпағанымен шамасы сондай 
пікірде отырған болу керек, дүрыс дегендей басын изеді. Антрактта 
ол екеуі менен Манарбектің қандай музыка мектебінде оқығаны 
туралы сүрап, мөи ол ешбір мектеп керген жоқ, музыка жөнінде 
талалкерліктен басқа білім багажы жоқ екенін айтқанымда, олар 
сенерін де, сенбесін де білмей, біраз таңданғандыңтарын білдірді. 
Әсіресе Манарбектің осыдан 15— 20 жыл буръгн нойшы ғана болған- 
дығын есіткенде, совет шындығында болатын кереметтердің бірі 
осы екен дегендей, екеуі де үнсіз бас изеу арқылы «түсіндік» деген-
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дей болды. Шьшьтда да Манарбек үшін бүл күнгі оның басынан 
втіп түрған оңиға бүрынғы заман болғанда өңі түгіл түсіне де ен- 
бвйтін нәрсе еді. Бірақ еркіндік түрмысқа ие болған елде к°йшы 
демей, малшы демей, жүмысшы демей, шаруа демей —  қай-цай- 
сысының болса да рухани қдбілетін дамытатын, адам таңңаларлық 
дәрежеге көтеретін алып күштің барлығы — Манарбекті де бүгж 
осындай, орыс, европа сахналарьмың талай «жүлдыздарын» тыңдал 
көрген Асафьев, Городинский сияқты адамдарды таңқалдьгрды, пуб
лика болса, ол артистеріінің қай^ңасысына болса да үнемі дүрілде- 
ген қол соғумен қарсы алып отырды.

Манарбек Ңарағанды облькьжың Қоңырат аудамыңда 1901 жылы 
туды. Әкесі Ержан кедей адам болды. Оның үстіне Манарбектің 
эке-шешесі ерте өліп, ол жастай жетімдік көрді. Сондықтан оя 
жасынан өзінің еңбегімен күн көрді. Балхаш көліиің Қоңырет жаң 
бетіне шығып, сонда балық аулал, байлардың малый бағып, оның 
ара-арасында үй салу жүмысымен де шүғьшдамып, әйтеуір тамақ 
асырау жолында түрлі-түрлі кәсіптер істеді. Бірақ қанша ықласын 
салып байдың жүмысын өзінше адал атқарғанымен белгілі зорлық 
Манарбектің д е соңынан калмады. Темірбек деген бай АЛанарбектің 
басына таяқпен үрып, емірбойына таңба салды. Тек жас дене қор- 
ғасындай балқыған сүйек, кішкентайынам көресінің бәрін көріп шы- 
ныққан түлабой —  Манарбектің өлімнен ңалуына себеп болды.

Манарбек жас басынан домбыраға, әнге үйір болады. Өз беті- 
мен болса да домбыра тартуда тез арада қолы-колына жүқпай ауыл 
адамдарының көзіне енерші бала болады. Дауькы да әуелден әдемі, 
бір ерекше сарын бар сияқтьг еді. Оның талабына сол жердегі Кү- 
сенбай деген кісі Манарбекке күй үйретеді. Жас баладан бір нврсе 
шығатынын сезеді. Қанша айтқанмен белгілі шеберден күнбе-күн 
үйрену өзінің жаксы нәтижесін береді. Жоғарыда айтылғандай жас- 
тайынан басына киілген қойшылық қамыт, қорлық, зәбір, байдың 
ойнаткан өңгір таяғы осы бір қолға домбыра тиген сәтті Маиарбек- 
тің ойынан шығып, бірез уақыт өнердің осерімеи өзін өзі үмьггып 
кететін болады. Күеөмбайдан үйрөнген күйлермен катар Манарбек 
өңді де қуып, жасы он баске темам келгенде ол ареның белгілі енші 
жасы болып ауызға ілінеді.

Осылай бір жағынан мал бағып тамағын асырап, екіншіден өне- 
рін ңуып Манарбек жиырма шақты жыл еткізеді. Совет үкіметінің 
бірінші' жылдарында ол қойшының таяғын біраколатв тастап, ел ара- 
лап, домбьгра тартып, »н салып, анөрді кесіп етеді. Балқаштың мүзы 
ерімей түрып келдің оңтүстігіне етіп, ңалың Үйсінді аралайды. Бір 
ауылға ңонып, екінші ауылға түстеніп деген сиякты енерін ері жая, 
•рі дамыта береді.

Манарбек жас кеэінде аз уақыт балалар үйінің де есігін ашады.
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Оңда болған аз уаңытында шала да болса хат танып, сауатты өз 
бетімен біраз кеңейтеді. Ақындардың өлеңдерін жаттауға, айтатын 
әндерінің сөздерін қағазға түсіруге оның бәрімің де жәрдемі бола- 
ды. Бірақ АЛанарбек балалар үйінде көп болмай, далада, еркіидікте 
өсіп қалған адам, елге шығып, енер жолына түседі. Жиырманшы 
жылдардың ортасында АЛанарбек Алматы айналасына келіп, жаңадан 
мундв орталықтың келетінін, одам да бүрьгн ңазақтың бірінші теат
ры тың келетінін есітеді. Ол өзінің сүйген энін, күйін өрбітіп, алдағы 
болатын қызметіне дайындық жүргізу сияңты талапта болады.

1928 жылы Алматыға ңазақтың түңғыш драма театры келгенде 
АЛанарбек катты қуанады. Өзінің өмірбойы аңсаған арманына енді 
жететіндей болғанын, ол арманның қарасы елеңдел көріне бастаға- 
ным сезгендей болады. Театрға келіп, онда түсу ойы барын айтады. 
Театрдың басшылары АЛанарбекті тыңдап көріп, оның әдемі дауы- 
сына, сөйлеген сөзінен, жүріс-түрысынан артистік ңабілетінің бар- 
лығына қызығады. Манарбекті театрдың артистері қатарына а лады. 
Осы күннен бастап АЛанар дариядай шалқып, судай тасып, еңсесін 
көтеріп, жаңа бір жігерге мінеді. Күн-түн демей Қалибек, Қүрман- 
бек, Елубай, Серке сияқты талант иелерінен сахналык шеберлікті 
үйренеді. Қазақтың бірінші режиссері, сауатты музыканты Жумат 
Шанин (ол нотаны жақсы меңгерген кісі болатын) АЛанарбектің сахна- 
лық шеберлік жағынан да, әншілік жағынан да кабілеті бірдей еке- 
нін бірінші күннен бастап сезіп, осы екі ңасиетін де байыту, дамыту 
бағытында басшылық етеді. Оның үсгіне ААамарбек атышулы Әміре 
әншіні кереді. Әміренің бай репертуарынан: «Ардақ», «Ағашаяк», 
«Ісмет», «Келіншек», «Топай кек», «Жанбота», «Толыбай», «Қорлач» 
және басқа әндерін үйренеді.

Алғашңы кездерде АЛанарбек театрдың уйымдастырып туратым 
концерттерінде шығады. Халық АЛанарбекті аса жаксы ңарсы алады. 
Оның ашық үні, музыкалық жақсьі талғамы, ән салғанда басқаларде 
жоқ бір сахрамың ерекше үніндей сарыны бірден оның болашағы- 
ның зор екенін байңатады. АЛанарбектің сахналық ңабілетін дамыту 
үшін осы кездерде оны жеңіл-жеңіл рольдерге жібереді. АЛанарбек 
ол емтиханнан да мүдірмей өтеді. Сейтіп АЛанарбек енші де, артмс 
те екендігін танытады. Театрдың белді адамының бірі болып ор- 
наласады.

Жасынан қолжумысын істеп, ауылшаруашылық, жүмысиіылық 
кесіпте болған АЛанарбек, аздак кейін сондай бір ортага тағы барғы- 
сы келеді. Сол жоспар бойынша ол 1931 жылы Риддердің (Ле- 
ниногорск) жумысшылар театрына барыл кіреді. Онда екі жылдай 
ңызмет істеп, езінің Алматыдан алған тежірибесін үйретіп, театрды 
біраэ көтеріп тастайды. Бай ен, күй репертуарымен беліседі. Ңыс- 
ңасы совет енершілеріне тен үлкен қолқабыс етіп тастайды. Лени-
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ногорск жумысшылар театрында Манарбектің болған уақыты ол кол
лектив үшін үлкен бір творчестволық есу кезеңі болып есте қалады. 
Әсіресе театрдың Манарбек қатысқан концерттері үнемі лық толы 
тыңдаушылар болып өтеді. Жумысшылар қэлаісьгның турғыңдарының 
аузында Манөрбектің аңыратып салған әңдері аңыз болып ңалады.

1933 жылы Манарбек Апматыға қайтып келеді. Театрдың сос- 
тавында өзінің белгілі міндеттерін атқаруға кіріседі. Көп узіамай 
Мәнарбектің творчестволық өмірінде тағы бір жаңалық болады. 
Ол —  сол жылдың күзіне қарай «Музыкальиқ студияның» ашылуы 
болады. Оған негізіндө драма театрының дауысы бар артистерінен, 
біріндеп басқа мекемелерден, басца ідалалардіа» кісілер шақырыла- 
ды. Сол топтың қақ ортасында Манарбек болады. Бір жағынан театр- 
да өзінің тиісті рольдерін атқара жүріп, бір жағынан студи я да 
дайындьгқ жумыста' болады. 1934 жылдың басында Музыка театры 
ашылғанда Манарбек соның негізгі артисінің бірі болып, «Айман—  
Шолпанда» бастап (алғашқыда Елубай Өмірзақовтың дублері болып) 
Жарастың ролін ойнайды. Елубайдың ойынында комедиялық жағы 
басым болса, Манарбектің ойынында тағдырлары бір қыздың да, 
кедейдің де правосы жоқ деген, муңдастық, мақоаттастыңтың түйіні 
бірінші планда көрінеді. Әрине, бірінші спектакльдерде Елубай сияқ- 
ты сахналық тәжірибесі мол, дарынды артистің көптеген, «ңарусыз 
көзге» елене бермейтін кейбір кезеңдері Манарбекте жетпей жатты. 
Бірақ пьесадан пьесаға өте, жылдан жыл аралай Манарбек сахна ті- 
лін әбден меңгеріп алды.

Манарбек сол Жарастан бастап, «Қыз Жібекгге» —  Шеге, «Жал- 
бырда» —  Елемес, «Ер Тарғында» — Саңан, «Абайда» — Әзім, «Бір- 
жан —  Сарада» —  Естай, тағы сол сияңты басқа операларда көптеген 
сахналық образдар жасады. Манарбек ойнаған қандай образ болса 
да, онда біргншіден үлкен музыюалық терең мен, үлкен идеялық 
астар, жарқын бейне, нанымды «өрініс, ал қазақ операларында ха- 
лықтық рух аньгқ көрініп турады. Манарбек өзінің әсем бояулы 
дауысы арқылы, сахналық айта қалғзндай қабілеті арқылы әр кезде 
бэс-аяғы тұжырымды, мүшелерінің бәрі де орньжда болып келетін 
бір тутас мүсін жасайтын. Оның бәрі де сахнөның сырларын мектеп- 
тен оқып емес —  ондай бақыттан Манарбек кештеу соғып қалған —  
өзінің таланты және үзбестен сол маңайда ңызмет істеуі, ізденуі 
арқылы, совет сахнасының озат адісі социалистік реализмді, кітап- 
тан оқып, сарғайып меңгермесе де, сахнада ойнай жүріп, түрлі ха- 
рактерлі рольдерді атқара жүріп, түрлі профильді образдарды жасай 
жүріп барып меңгеруіден болады. Манарбек сахнада көбіне теңдікті 
не еңбегімен, не ебімен, не енерімен алатын жағымдьи образдарда 
шьгқты. Ол өзіне жүктелген қандай көркем сахналық тапсырма. болса 
да, үлкен аброймен орьғңдап шықты.
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Со ңғы жъшдарда Манарбек Жамбыл атындзғы каза* мемлекет- 
тік филармониясына барып, онда өзі бастаған ансамбльмен респуб- 
ликаның, кейде одан сырт елдердің еңбекшілері алдында өзінің 
өнерін көрсөтті. Қайда барса да Манарбектің ансамблінің творчество- 
лык жеңісі үлкен болдьи Тәжірибесі мол, ліскен энші, сахнаның бел- 
гілі шебері —  Манарбектің жүрген хсері, ескіше айтсак, «айт пен той» 
болды дей аламыз.

Манарбек тек оръгндаушы емес, ол композитор. Қазакстанда 
бірінші рет Комлозиторлар Одағының Үйымдастыру Комитеті 1939 
жылы курылғаніда Манарбек сол комитеттің 5 мүшесінің бірі бола- 
тын. Ол сонау Лениногорскіге барғанда жүмысшыларға арнап шы- 
ғарған өзінің «Жарыс» атты әнінен бастап, содан бері ңарай үнемі 
ән шығару үстінде. Манарбектің бүкіл халықңа белгілі «Паровозы- 
нан», кейін басңа кісі жазған фортепианолың сүйемелін қойып, жеке 
домбыраның өзінде авторлың аккомпанементпен орындағанның өзін- 
де де, әннің атына сәйкес музыка есітесін. Әинің ырғағында бір ты- 
нымсыз жүріс, жүріс болғанда аттың текірегі емес, қүстың қанатының 
ңағылғаны да емес, поездың доңғалағының ырғағы —  айналуы көз ал- 
дыңа елестейді. Манарбектің «Қойшының әні» деген шығармасында 
да үлкен шындың жатыр. Ол көркем шындық емір шындығымен ас- 
тарласып, дүниеге ңомаңты бір туынды келтірген. Ңой бағудың кодек- 
сінің сан статьяларын білетін Манарбек, бүл арада әнінің қай дыбысы 
болса да мағнасыз бермеген. Бірақ Манарбек қой бақңан кездегі, 
Кенен қой соңында сарылып жүргендегі дәуірдің ән әуені мүнда 
естілмейді. Бүл — совет ңойшысы, мал өсірудегі ардақты адамның 
қасиөттерін беретін үн. Бүл — тағдырға налу емес, үлкен, ардаңты 
міндетті аброймен орындап жүрген адамның рахаттанған жанының 
сәулесін көрсететін музыка.

«Қаэақстанның бүлбүлы» —  Күлеш жақсы керіп орындаған Ма- 
нарбектің «Қуанамын» деген әні де біэдің өмірдің образын, біздің 
замандастарымыздың кеңіл шабытым беретін, емір ңыэығының арт- 
та емес, үнемі алда екенін уағыэдайтын шьіғарма деп кара у керек. 
Мүның тағы бір ерекшелігі —  әэі жаңсы орындаушы, еннің күнгені 
мен келеңкесін, мвңгі ңары ерімейтін «теріс бауырайын», не бір 
аңғары мөн асуын жақсы білетін Манарбек, консереаторняда компо- 
зиторлықтың заңдерьин оқьімаса да, ейелдің ащы дауыстылары айт- 
канда сендел отыратын стаккатоларды берген, Ол вннің керкемді- 
гін кетеріл тур.

Манарбек соғыс кезінде совет халкын жауды женуге шеқыра- 
тын, жауға деген ыэа, кекті арттыратын жаркын шығармалар берді. 
Олардың ішінде «Отан үшін», «Партизан жыры» сияқтыларын айту- 
ға болады. Ал жау жеңіліп, совет халқы бейбіт еңбекке жалпай 
кешкен кезде Манарбек: «Алтын елке», «Каэакстан», «Бейбітшілік
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жьгры», «Сайра булбүл» сияқты халықтың бейбіт еңбегін қорғауда 
жержүзінде бейбітшілік орнатуда әлемде бірінші болып даусын кө- 
терген совет елінің аллан саясөтын мадақтап өн шығеріды. Ма/нар- 
бектің бул әндері осы кеэде халық эңдеріне айналыл, профессионал 
өншінің де, талапкерлердің репертуарына да еніп кетті.

Басі а̂ өзімің тустастарының, замандастарьгның бәрінде бірдей 
кездесе бермейтін Манарбектің тағы бір творчестволық қэсиеті — 
ол эңдермен катар күйлер де шығарды. Өзі жаңсы домбырашы, 
Манарбек күйлеріңде идеялық-көркемдік мазмұнмен қатар оның 
техникалық жетістік жағына да қарайды. Манарбек күйлері cap на у, 
тоқырау мотивтерінен аулақ, өмірді, оның неше алуаін жаңсылық 
жаңтарын суреттейді. Манарбектің: «Орталың», «Өрнек», «Жорға», 
«Би», «Жетісу», «Жеңген солдат», «Шалқар көл», «Аққу» сияқты күй- 
лері бірінен бірі асъіп жатқан үлкен керкем. казына-, оркестрге, 
операларға, балеттерге «мені түсір» деп сурап турғаін, үлкен фор
ма лар ішіңде жаңа сапамені сахнаға шығуды аңсап турған шьіғар- 
малар.

Манарбектің осы баянідалғаңдай совет өнеріне сіңірген үлкен, 
ардакты еңбектерін еске алып, Қазақстан үкіметі оға>н 1936 жылы 
республикеның еңбегі сіңген артисі, бір жылдаін кейін халық өртисі 
дегек қурметгі өнер атағын берді.

Манарбектің жоғарыда саналған шығармалары бул күнде қа- 
ғазға түсіп, белгілі ғылми мекемелерде жиналып, баспаға дайын- 
далып жатыр. Манарбек әлі де творчестволық ңуат үстінде, өзінің 
заңды ідемалысьжда болса да, ол кейде халықты аралап, өнерін 
жиюды жаңсы көреді, әлі де музыкалық жаңа туындылар беріп 
отырады.
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ҒАРИФОЛЛА

жыл. Ноябрь айының ортасы. 
Ңытай Халық Республикасының 
Турфан қаласы. Бір қызығы, 
бул ңала теңіз бетінен 200 

метрдей төмен екен. Сондықтан онда ешуаңытта қыс болмайды, үй- 
лерінде пеш жоқ. Ңылтанақ жоқ тақыр, тасты таумен жүріп отырып 
келіп, бірден үлкен, бірнеше шаршы километрдей казан шұңқырға 
түсесін. Міне сол бір төмендікте «ңысы-жазы» үнемі көкжасыл ағаш, 
шөпке бөленіп Турфан ңаласы түр. Советтер Одағынан келген өнер 
қайраткерлерінің тобын Турфандыңтар 20 километр жердей қарсы 
алды. Қытайдың бурынғы қала салу дәстүрлеріне тән ылғи шикі кір- 
піштен соқңан биік-биік дуалдар, турғын үйлерінің негізі бірнатардан 
салынған. Біз барар алдында ғана салынып біткен үлкен клубы бар 
екөн, сол клубтың шымылдығьін ашуға біз тура келіппіз. Түрфаи- 
дықтар ңатты ңуанысьіп, клубтың сыю шамасынан екі есе адам бо- 
лып, аса тығыздықта концерт бастадың. Мүнда келген Қазақстанның 
45 кісіден қуралған концерт тобы болатын —  Ңүрманғазы атьтдағы 
оркестрден шағьіндалған группа, еншілер, бишілер, керкемсеэ ше- 
берлері.

Клубтың ішкі стенасы бойына салынған балконда ылғи ейелдер, 
ал партерде тек еркектер отырды. Бүл сияңты жасанды түрде ер- 
кек-ейелді айырым отырғыэу советтік адамдардың кезіне бір түрлі 
оғаш болып керінді. Бірақ конаңтың аты қонаң, ол еэінің жүмысын 
білу керек, біэ концерт бастап, екі жақтан кеш алдында сездер сей> 
леніп, улы совет елінің бостандыңқа қолын созған елге ер кезде де 
демеу екендігі айтылды.

Концерттің екінші белімінде республиканың халық артмсі Ғари- 
фолла Қүрманғалиев сахнаға шығады деп жариялағанда эелдағылар
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Ғарифолла Кұрманғалиев,



ДУ ңол шапалақтап, үлкен жылылықпен қарсы алды. Бірақ жаңағы 
балконда отырған әйелдер баста партердегі еркектерге қарап, 
улықсат сурағандай кідіріп қалып барып, артын ала қол соғып кетті. 
Халықтың негізі уйғырлар екен. Ғарифолла Мухиттың «Үлкен айда- 
йынан» бастап, әдеттегісіндей жоғары нотаны шырңыратып көтеріп, 
домбырасының басын ырғап қойып, кейбір узын ноталарда екі жа- 
ғын қозғап, аузында шайнап отырған сағызы бар адамдай қайзаңдап 
ңояды. Ол Жетісу аңындарының жыр төгер алдында қулақтарын бу- 
райтыны болғаны сияқты Мухит әндерін орындағанда кездесетін 
жәйлар болатын. Біраз айңайға басып ащы терін шығарып алғансын 
Ғарифолла біркелкі, дауысқа аса куш түсірмейтін, ңүлаңқа жеңіл, 
еркелегендеу «Ақ Айша» сияқты әндерге көшті. Халық аса жақсы 
ңарсы алып, тіпті әннің аяқталуын күтпей, кейде ән кеудесін бітіріп 
ңайырмаға көшіп болмай да қол урып жібергендер болды. Екі-үш 
әннен кейін басын изеп, рахметін айтып, сахна артынан жол тартқан 
Ғарифолланы қайта шаңырған дуыл секунд санап үдей берді. Сахна- 
ға жылдам басып шықты да Ғарифолла конферансьеге бірдеме деп, 
стулына жайласып отырып, асбабының қулақ күйін тексере бастады. 
Конферансье «Он алты қыз» деп жариялағанда оның сөзінің аяғын 
есіттірмей ңолсоғу тағы ду ете түсті. Ғарифолла жынына жаңа мін- 
гендей, күлім ңағып, ңасын керіп, әннің кей жерінде көзін ежірейтіл, 
«Он алты ңызды» қыздыра бастады. Қайырмасындағы қыздардың 
атын санағанда баяғы балконға қарап, сонда оның атаған қыз-ке- 
ліншектері отырғандай кейбіреулеріне тікелеп қарап, басын изеп, 
өздері үркердей болып, дүниеден бөлініп отырған әйелдерді ерік- 
сіз қозғады. Олар шынында да бізді танып отыр ма дегендей, біреу- 
лері орамалдарының үшімен беттерін жауып, көздерін тайдырып, 
уялып ңалды. Оны көріп ойындағысы болғандай Ғарифолла әннің 
екінші куплетінде тіпті балконды ерсілі-қарсылы сүзіп, аралап, ар- 
ңайсысына бір ңадальіп қарап, басын изеп, кеэін қысып, әбден «ма- 
заларын алды». Кейбір партерде отырған еркектер жоғары қарай 
мойындарын созып, өйелдеріне қарап, Ғармфолланың қалжың оғы 
дарымады ма екен дегендей, ездеріне жақын адамдарын түгелдеп 
те ңойды.

Ғарифолла «енді болған шьіғармын» дегендей тағы да бірнеше 
рет басын иіп, сахна артына кетіп еді, халық тіпті арқасы қозып, 
эалды сатырлатып, конферансьеге ауыз ашуға мурша бермеді. Ама- 
лы жоқ, Ғарифолла тағьі шығып, енді езінің жорға мінгендей ты- 
маңты алшы киетін «тел аты» —  «Термеге» басты. Мунда Ғарифол- 
ланың ауэы енде, саусақтары домбырада, ал кезі баяғы балкон 
деңінен темен түспей, сол жаңңа қарап біресе бадырайып, біресе 
ежірейіп, біресе күлімдеп, біресе қағылып есі-дерті ейелдер тобы 
болды. «Оның қалай?» — деп кейін сурағанымызда, ол ейелдердің
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белек отырғанына өзінше «саяси наразылың» көрсеткендегісі екен 
де, екіншіден, оның наразылығының аяғы төменде партерде отыр- 
ған еркектердің көзінше ол әйелдерді көтеріп, дәріптеу екен.

Бул бір суретті беріп отырғанымыз, Ғарифолла қайда, ңандай 
елде, ңай жерде шықса да, оның көркемдік табысы эр кезде де аса 
жоғары болады. Ол дауысы шалңып жатқан кең дариядай айта қал- 
ғандай әнші. Термелеп, желдірмелетіп кетсе алдына қара салмайтын 
жыршы. Ол халықтың мол ән байлығын, орындаушылық дәстүрін 
жете меңгерген халықтан шыңқан шығанда бір кездесетін суреткер. 
Ол халық әндерін, термелерін, желдірмелерін бабына келтіріп 
орындаумен қатар операда образ галлереясын жасаған сахнаның 
да шебері. Ол тек республиканың бір өлкесінің әндік, орындаушы- 
лық дәстүрін ғана ңуып қоймай, оның әр бурышының музыкалың 
ерекшеліктерін үйреніп баурап алған үлкен еңбек иесі адам. Ол 
орындаушылығымен қатар халыққа эстетикалың тәрбие беруде өзі- 
нің білгенін көп алдына аямай салып отыратын ңоғамдың қайраткер.

Ғарифолла Орал облысы, Қаратөбе ауданы, Ақкөл деген жерде 
1909 жылы туды. Әкесі Қурманғали кедей шаруа болған адам. Басңа 
айта ңалғандай енері болмаған Ғарифолла 4 жасқа келгенде әкесі 
ңайтыс болған, ал онға жетер-жетпесте шешесі өледі. Сонымен кіш- 
кене Ғарифолла әкесімен бірге туған Ғубайдулла, Хамидулла деген 
кісілердің ңолында өскен. Он жасынан бастап Ғарифолла домбыра 
тартып, ән салады. Ол өреде Мухит және одан тараған үлкен әншілік 
дәстүрінің салқыны Ғарифолланың болашаң музыка ңайраткері бо- 
луына лебін тигізеді. Буыны қатып, жігіт жасына келе Ғарифолла сол 
айтылған Мухиттың жолын ңуған адамдармен жаңындайды. Ол кез
де Ғубайдулла, Хамидуллалар Аңкөлдің қумын қыстап, жазда Шубар 
ңудың, Қумсай, Сарыалжынды араларында көшіп жүретін. Сондық- 
тан бурынғы қазаңтың, жершалғайымен есептегенде Мухит балала- 
ры, айналасы көшіп жүретін Жымпиты маңы алыс болмай, Ғарифол- 
ла Шынтас, Шайңымен кездесіп туратын болады. Бул екеуі Мухиттың 
ән репертуарын да, орындаушылық әдісін де қаз қалпында алып кал
ган, кейбір жайларда Мухиттан кем түспейтін музыка қайраткерлері 
болды. Ғарифолла енді Шынтас пен Шайқыға ән жағынан шәкірт 
болып, олардың ңасына еріп ел аралады. Өзі әнге, домбыраға зирек 
және аз да болса жасында ңазаңша сауаты ашылған Ғарифоллаға, 
оның үстіне келіп жаратылыс берген шалқыған кең дауыспен айтар- 
лыңтай ңабілет ңосылғансын, ол көп узамай-ақ белгілі әншілер «тізі- 
міне» енеді. Бір жағынан өздері дем алу үшін, екіншіден үйрене 
берсін деп, айт-тойда, базар-жиында Шынтас, Шайңы әнді көбіне 
Ғарифоллаға айтқызады. Домбырада сүйемел жүргізуді жаңсы мең- 
герген, еркін түрде қалай созса да жете беретін, ырыңқа көне бе- 
ретін дауысының арңасында Ғарифолла біраздан кейін ауыларасы-
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ның шеңберінен шығып, атағы басңа көршілес өрелерге жайыла бас- 
тайды. Ғарифолланың бақыты ол ес жиіп, етек жаба берген кезінде, 
ата-анадан бірдей жүрдай болса да, совет үкіметі келіп, халықтан 
шыққан таланттарды қадірлейтін күнге кез болады. Жоғарыда ай- 
тылған өкесімен бірге туысңан адамдардың өз балаларындай етіп 
ңарағанының арңасында жас шағында кемдік кермей өнер қууға 
мүмкіншілігі болады. Сейтіп 1927 жылы Ғарифолла Ойыл ауданында, 
Бөрте болыстарында (Орынборға қарасты 1-і және 2-і Берте болыс- 
тары деген болды. А. Ж.), Орынбордың қаласында, не бары үш ай- 
дай әнмен ел аралады. Одан кейін Гурьев облысында, Қарағашта, 
Табында болды. Бул жүрген жерлерінің бәрінде де Ғарифолла аса 
сыйлы әнші, ңурметті ңонақ, халыққа өтімді де, сүйкімді де өнерпа- 
зы болып ңабылданды. Репертуарының негізі Мухит әндерімен қа- 
тар «Қыз Жібекті», Бала Ораз аңынның айтыстарын айтып жүрді.

Ғарифолла 1929 жылы Ңаратөбеде қызмет істеп, 1930 жылдан 
бастап «Ақкөл», «Қанкөл», «Қулшың» колхоздарында председатель 
және ауылсовөттерде председатель болып жүрді. Осы жүргенде де 
Ғарифолла сүйікті өнері әнін бір мезгіл де қалдырған жоқ, үнемі ха- 
лық алдына шығып, репертуарын байытып, орындаушылық дәреже- 
сін көтеріп, шыныңтыра берді.

1934 жылы көктемде Жымпитыда, одан аз кейін Оралда халық 
енерпаздарының слеттеріне ңатысты. Онда ылғи бірінші орындар 
алып, сол жылдың июнь айында Алматыға келді. Мунда Бүкілңа- 
эаңстандың халық өнерпаздарының бірінші слетіне қатысып, жюри- 
дің шешімі бойынша музыка театрында артист болып қалдырылды. 
Ғарифолла театрда «Қыз Жібек», «Жалбыр», «Ер Тарғын», «Айман—  
Шолпан», «Абай», «Біржан—Сара», «Бекет», «Аманкелді», «Даиси», 
«Нергиз» жәнө басқа операларда жиырмадан астам роль ойнады.

Улы Отан соғысы кеэінде Ғарифолла үш рет майдандағы жа- 
уынгер арасына барып енер керсетіп қайтты. Ол концертпен Моск- 
вада сан рет, Ленинградта, Киевте, Орта Азияның барлың қалала- 
рында болды. 1950 жылы Қытайда, 1960 жылы Ауғаныстанда болды.

Ғарифолланың ңазақ совет енерін дамытудағы үздік еңбегін ве
ке алып, Ңазаңстан үкіметі оған 1939 жылы республиканың еңбегі 
сіңген артисі, 1954 жылы халың артисі деген қурметті атақтар берді.

Ғарифолла осы кеэде де барлық творчестволық күшінде. Ол елі 
де орындаушылар тобының алдыңғы ңатарында. Ңандай үлкен кон- 
церттер, шетелден, орталыңтан келген қадірлі қонақтар ңатысқам, 
немесе үкіметтік межілістерде болатын концерттөр Ғарифолласыз 
болмайды. Ғарифолла орындаушылың жағынан осы кезде Мухмт 
жене басңа Қазақстанның батысының ен дестүрін шынайы түрінде 
үгіттеушілерден ңалғанньің бір де бірі десе болады. «Ңазақконцерт- 
те» Ғарифолланың ен орындау дестүрін меңгергелі жүрген, үйреніп
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жатқан жастар бар. Ол, әрине, игі жүмыс. Өмірін адам баласының 
жақсылығы, бақыты жолында, өнерін демократиялың көріністерді ал- 
дымен суреттеуге жүмсаған, А. Затаевичше айтқанда «Қазақтың 
баяны» — Мухиттың ән дәстүрін совет музыка майданында үгіттеу- 
ші Ғарифолланың бул салада еңбегі зор.

Ғарифолла тек орындаушы емес, ол соңғы жылдарда ондаған 
өз жанынан әндер шығарған талапкер. Оның өндерінде халыңтық 
интонация негізгі арңау болып отырады. Оның жаңа әндер «тіліне» 
еліктеп шығарған туындыларының өзінде де жастайынан ңанына сің- 
ген халықтың негіз бадырайып турады. Ғарифолла әндерінің тақы- 
рыптары сан түрлі, олар біздің заманның бейнесін музыка сәуле- 
леуге бағытталған.

Ғарифолла халықтан шыққан үлкен өнер иесі. Ол өзінің қадір- 
лі дауысын ардақтай, бағалай білгөнінің арңасында әлі де күшінде. 
Әлі күнгі ңандай концертте Ғарифолла шықса да, халың оны үлкен 
ңошемет, ңүрметпен қарсы алады. Ондай сый-қүрметке бөленуге 
Ғарифолланың барлық қасиеттері келеді.



эли

\

1935'жылдың жазы. Түркістаннан 
75 километр жердегі Қаратау 
ішінде бірінші бесжылдықтың 
перзентінің бірі— Ащысай қор-

ғасын кені, Жамбыл атындағы ңазаң мемлекеттік филармониясы- 
ның бірінші рет уйымдасқан жылындағы республика еңбекшілерін 
аралап, өнер көрсетуге шықңан сапары. Тар темір жолдың бойында 
аяң жүрістің аз-ақ алдында бірнеше кішкене вагондарды сүйреп ша- 
ғын паровоз келеді. Сол вагондардың біреуінің ішінде артмстер то- 
бы. 75 километр жерге 12 сағатта әрең деп жеттік. Кеннің жумыс- 
шылары бізді кішкене қызыл жалау көтеріп шығып қарсы алды. 
Оның себебін артынан сүрастырсақ, Қазақстанда бірінші рет уйым- 
дасңан филармонияның артистері келген қүрметіне, бірінші профес- 
сионалдық жолға ңадам үрған қазақ совет өнерінің өкілдеріне, бү 
да саяси оқиға деп, қызыл жалау алып шығып жүр екен. Әр кезде 
де жаңалыңтың, емірді өзгертер себептің негізі, жаршысы болып 
жүретін жумысшы тап, осы арада да езінің үлкен жүрегін керсетті.

Қонақ үй ол кезде Аіцысайда жоқ болатын, сондықтан бізді екі- 
ден-үштен жумысшылар үйді-үйіне беліп алып кетті. Ол кездө негі- 
зі орыс жумысшылары болатын. Міне біэ олардьің үлкен қонац- 
жайлығын керіп, қаттьі ңуандық. Шөй ішіп, түнімен жүріп келген 
адамдар өрі-бері кеэдің шырымын алғансын, тау баурайындағы үл- 
кен де, сөнді де клубқа келіп, кешкі концерттің репетициясыи ет- 
кіэдік. Одан кейін шаршағаньімызға қарамай, қорғасынның шахтасы- 
на түстік. Жоғарьідан темен түсу керегі жоқ екен, бір баурайда 
үлкен аңырайған адам бойы жетпейтін биік тесіктен шубырып кіріп, 
злектр жалтьілдаған шахтының ішін аралап, бурын кермеген кеп 
жайлармен таныстық.
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Эли Карманов.
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Кешке концерт болды. Публиканың кебі жумысшылар болды. 
Жәй халық та аз болған жоң. Күнібүрын халық жабық клубқа сый- 
майтынын біліп, екінші таудың бауырайындағы ашық клубца бердік. 
«Залға» сыймаған халық таудың биік бауырайына отырып, сахнадағы 
барлық болып жатңанды аның көріп отырды. Бізге қарасқандай түн 
де желсіз, тымық, салқын болды. Публика аралас болған себепті әр 
номердің мәнісін қазаңша, орысша айтып түруға мен өзім конфе
рансье болдым. Оркестр қазақтың бірнеше күйін жатқа ойнады (ол 
кезде нота білмейтін). Бишілер бірнеше билер биледі. Ңазақ тари- 
хында бірінші рет домбыраларда ңосылып ойнағанын көрген жүрт 
таң-тамаша ңалды. Жүмысшылардың біздің алдымыздан қызыл жа- 
лау алып шықңанына орай біз концертті оркестрдің орындауында 
«Интернационал» мен аштық. Оның өзіне біраз уақыт қол үрылды. 
Мәсі таба алмай, аяқтарына қара шүлық киіп билеген қыздардың 
аяғын керіп отырған кемпірлер: «Ой, аяғыңнан айналайын!» —  де
гендер! болды. Олардың ойынша қара шұлықты әдейі, дыбыс шың- 
пасын деп киіп жүр деп ойлапты.

Концерттің аяқ шенінде белгілі әнші, жыршы, қулық, күлкі, сөз- 
дің шебері Әли Ңурманов шықты. Ол Мүхиттың әндерінен бастап, 
жеңіл «Сусар-ай», «Сүмбіл шаш» әндерін айтып, соңғы номерінде 
«Молдабайды» орындап, сахнадан кете қоямын ғой деп еді, ол жо- 
лы брлмай ңалды. Ңол шапалаңтап, жер тепкілеген, айқайлап тағы 
сүраған халық Әлиді ңайта шығуға мәжбүр етгі. Әли енді «Он алты 
ңызды» айтты. Халық бүрынғыдан да жаман шулап, әсіресе ішінде 
ңазаңтың да, татардың да, орыстың да қыздарының аттары болған- 
сын, оның үстіне қызып алған әншінің неше түрлі қолдарының қоэ- 
ғалыстары, бетінің байымы отырған жүртты езіне тартып алды. Енді 
Әлиді жіберетін халық жоқ, бірінің артынан бірін, біресе созылған 
өдемі Аңтебенің шағын әндері, біресе Әкімгерей, Пүсырман жыр- 
шылардың саздарымен төгіп айтқан жыр, олардың өрцайсысының 
аяғындағы неше бір дыбыстан түйін түйген, ою ойған иіндер, ирек- 
тер, тіпті кейде аузын ашпай, дыбысты мурнынан шығарып, екі үр- 
тын бір қысып, бір күмпитіп «дүңк-дүңк» шьіғарған дыбысы кері Қа- 
ратаудың Аңтабан шүбырындьі арңылы, қайғылы кештің үнімен 
аталаіыны бүгін мүлде үмытылып кеткендей болып, Әлидің дауысы: 
«Ол күндер енді келмеске кетті, «Елімайлап» зарлап өтетін кештіц 
орнына сәулетті қаланың мынау іргесінің орнағаны орнаған, емірі- 
міз де, елөңіміз де тек кеңілді бола береді деп түрғандай болды. 
Әлидің тағьі бір қасиөті — оның ендерін жариялап терлейтін кон- 
ферансьенің керегі жоң, ол рольді де еэі атқарады, ал кейбір ен- 
дерінің мөнісін, сездерін орысшаға аудару міндеті де езінде, ша- 
малы орысшасымен еэінің күлкілі етіп аударғанына біздің нақпа-мак 
аударып бергеніміз жетпейді. Артынан санап ңарасақ, Әлидің еэі
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сахнада 40 минут' алыпты. Ол ңалалы жерде берілетін концерттің 
дыңдай бір бөлімі. Сондықтан біз, Ащысайдан көйін Әлиді соңғы 
номөрде шығарып, «концөрттің аяғын өзің тужырарсын, біэ барып 
дем ала берелік» деп кетіп қалып та жүрдік. Ал, Әли алғаш Алма- 
тыға келгенде оның «Оналты қызының» ішінде орыс ңыздарының 
аттары жоң болатын. Астана концерттерінде шығып, публиканың сос
тавьте ңарай, жақын арада Эли Тайса, Раиса дегендерді қосып, 
Маруся мен бітіретін болған. Әлидің репертуары интернационалдық 
репертуар, халыңтың ңандай тобы болса да өте беретін. Міне, осы 
бір Ащысай сапарында Әлидің аты әсіресе шығып, жумысшылар- 
дың ақбейілдігіне, ықластарына сәйкес, концерттен кейін үйге кел
генде де Әли тағы бір жарты сағаттай әндетіп, жырлап берді. Әли 
әнші де, жыршы да, домбырашы да. Оның осындай сегізқырлы өне- 
рі арқасында араламаған жері аз. Өзінің барлық ңажыр, ынтасын, 
өнерін, өмірін ол советтік қазақ музыкасының дамуына жумсады. Ал- 
пыстан асып, заңды демалысына шығып отырғанның өзінде, кейде 
«кәрі жыны» устап кетсе, бір кешті түгел алғандай қауқары бар.

Әли 1901 жылы Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, 10-ауыл, «Шү- 
бар ши» деген жерде туды. Ол жерде осы кезде «Коммунизм жо- 
лы» атты колхоз бар. Әкесі Төлеміс (Қурман — үлкен әкесі) 15—20 
ңарасы болып, өзінің күнкөргіштігі болған себепті шаруасын істеп, 
жәй көптің бірі болып жүре берген. Аздап домбыра тартңан, бірақ 
оны кәсіп етіп, соңына түсе қоймаған. Оның домбыра устауы, Қа- 
зақстанның бул бір ересінде де домбыра екінің бірінің үйінде бола
тын да, күйді әннен, жырдан төмен қадірлемейтін. Ал, Әлидің шеше- 
сі Аңңыз (шын аты Ұмсындық) асқан домбырашы, әнші болған. 
1934 жылы Алматыда Әлидің үйіне осы жолдардың авторы бір ба
рып отырғанда Аңңыз шешеміз, нан илеп отырған ңолын қағып-ңа- 
ғып тастады да, ңолына домбыраны алып, «Көкілдің» бір түрін тар- 
тып бергенде, әлі де саусаңтары жуқпайтын болатын.

Міне, сол Ақңыздың әсерімен Эли бала күнінен домбыраға, ән- 
ге, жырға үйір болады. Ол маңайда әйгілі Әкімгерей, Қабақ Пүсыр- 
ман, Алтынбай Жаппарберлі, Жаңайым Жаңаберген жыршылар, 
Әбдіразақ, жаңғылыш Төреңан әншілер болды. Осылардың арасын- 
да жас Әли де жүріп, ел аралап, өнер ңуады. Жасы 17— 18 ге кел
генде Әли сол арада аты белгілі талапкер, өнерпаз болып аты шы- 
ғады. Осы кездерде, Әлидің өзінің айтуынша, ол белгілі Тәңірберлі 
Молдабай әншіні көреді. Молдабайдың өз атымен аталып кеткен 
әнін шебердің өз аузынан есітеді. Атаңты Үсен домбырашы Орын- 
борда базарбасы болып турғанда Молдабай сол базардың рухани 
жағын көтеруші, дем беруші, сәні болады.

Әли бул уақыттарда домбырасын арқалап, әнді, жырды негізгі 
кәсіп етіп кете қоймайды. 1915— 16 жылдарда русско-киргизское
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училищенің екі класын болса да бітірген оқуы бар жас, революция- 
ның алдыңғы кездерінде қазаң аулында советтік тәртіпті орнатудың 
белорта қызметіне араласады. 1919-20 жылдарда Эли милиция ңыз- 
метінде болады. Сол бүйірінде үші жер сүйреткен ңара қылышы, 
оң иығында домбырасы, үкімет тәртібін орната жүре, өзінің өнерін 
елге жая жүреді. Барған жерінде белгілі ресми жумыстарын бітіріп 
болғаннан кейін үстіндегі милиция формасын шешіп қойып, екі бі- 
лекті сыбанып, ңызыл шайды тартып отырып, айналасында жиналып 
ңалған көпшілікке сол араның ән, күйлерін орындап, жыр жырлап 
береді. 1921 жылы Әли оңу талабымен Орынборға барады. Онда 
екі-үш ай жүріп ешбір оңу орнына орналаса алмай еліне ңайтып ке- 
леді. Бірақ үлкен ңаланы көріп, екі-үш айдың ішінде оның өмірімен 
танысып, болып жатңан жаңалық жағдайларды, әсіресе өнер сала- 
сындағы бірінші қадамдарды көзімен көрген Әли, темір жол бойын- 
дағы шағын қала Шалңарда театр үйірмесін ашып, соны өзі басқа- 
рады. Әрине, күн көру, үкіметке ңызмет істеу талабында бүл кезде 
райпродкомда қой жинайтын агент болып істейді. Үйірмеде Әли 
өзі бас рольдерді ойнап, «Қызыл сүңқарлар», «Бетім-ау, қүдағай 
ғойі», «Үш ңонақ», «Сылаң ңыз» пьесаларын ңояды. Шалқар халқы 
әрбір ойын сайын клубңа сыймай кетеді. Сахнаға керекті киім, шы- 
мылдық және басңалардың бәрін ңала халңынан, айналадағы елдер- 
ден де жинайды. Сахнаның кейбір шарттарын әлі біле цоймаған 
«артистер» пьеса ішінде шай ішу, ңымыз ішу, ет жеу керек болса, 
оның бәрінде сол шын түрінде орындайды, ол үшін жаңағы айт- 
ңандардың бәрін елден жиып алып келіп, сахнада ішіп-жеп отыра
ды. Әли осындай «гастрономиялық реалистік» театрдың ойынын 
уйымдастырушысы, белсенді артисі болады. Спектакльдермен ка
тар олар концерттер де қояды. Әсіресе қазақтан басқа да үлттар- 
дың номерлері араласқан концерттерінде халық тіпті көп болады. 
Әли Орынбордан осы үйірмеге көректі пьесалармен қатар, онда 
қойьілғандарын керіп, езі өмірінде театр мектебінің есігін ашпаса 
да, «режиссер» болып келгенсиді. Сейтіп, оқуға кіре алмай келсе 
де, Әлидің Орынборда болуы, оның медени кезшеңберін недәуір 
кеңітеді.

Әли осылай, түрлі мекөмелерде ңызмет істеп, 1927 жылға дейін 
келеді. Ал осы бір кезден бастап ел аралап, профессионал енші, 
жыршы болып, өнерді кесіп етеді, енерімен үйішін де асырайды. 
Ол бірде үзіліп, бірде жалға жүріп, үэын ырғасы, жоғарыда аты 
аталған езінің негізгі ұстазы Әкімгөрейге он бес жылдай шекірт 
болады (Элиде Әкімгерейдің оншақты сазы бар). Әкімгереймен 
бірге болу, оның еткір сездерін, етімді жырларын, шырқатып сал- 
ған ендерін есітіп жүру Әли үшін үлкен школа болады. Осы кездер- 
де Әли өзінің елең, жыр репертуарын байыта түседі. Мүхмт ендері,
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Қызылдың әндері, Батаңтың Сарысының әндері, Қаршығалы жыршы- 
ның сазы тағы сондай музыка ңорын жинайды.

Өнердің ңандайы болса да, селтиіп, екі ңолын қалтасына салып 
қарап түрмайтын Әли, отызыншы жылдардың басында киім тігу ісін 
меңгеріп, әншілігінің үстіне «шебер жігіт» атанып, ел арасында қа- 
дірлі ңонақтың бірі болады. Ол көрінгенге тікпей, тек өзінің ңалау- 
лы деген адамдарының заказдарын алып, бул жағынан да маманда- 
нып кетсе, біреуден ілгері, біреуден кейін болатыны көрінеді. Бірақ 
киім тігуді дара әйелдің жүмысы деп қарайтын ауыл әдетінде Әли- 
дің бул бір ісі оның «жігіттік арының» жүзіне секпіл түсіретіндей 
көрініп, мейірбанды анасы Аққыз Әлидің сол өнер жолын ңуа бе- 
руін ңуаттап, жақсы көретін баласын «еркектің жумысына» біржола- 
та көшіреді.

1932 жылы Әли турмыс салдарымен Қарақалпаңстанға барады. 
Онда устазы Әкімгерей, Сапарғали жыршымен кездеседі. Қоңырат, 
Шымбай, Төрткүл, Үргеніште болып, аралап ән салып, жыр жырлап 
күн көреді. 1933 жылы Әли ңайтып Шалңарға келеді. 1934 жылы 
Әли Алматыға бірінші бүкілқазақстандық халық өнерпаздары слеті- 
не келеді. Онда екінші бәйге алып, Әли Алматыда қалып ңояды. 
Осы күннен бастап Әлидің өміртарихының жаңа беттері ашылады.

Әли алғаш Ңурманғазы атындағы (ол кезде Қазатком атындағы) 
оркестрде домбырашы болып істейді. Ол көптеген күйлер үйреніп, 
оркестрдің ңалыптасуында үлкен еңбек сіңіреді. Өзі үйренгенімен 
ңоймай Әли жаңа ғана репертуар жасап жатңан коллективке өзінің 
күй ңорынан бірнеше көркем шығармалар береді. Сол оркестрдің 
домбырашысы болып жүргеннің өзінде Әли концерттерде үнемі ән 
салып шығып жүрді. Оның халың алдында абройы күннен күнге арта 
берді. Әли сахнаның сәні, ол шықңан концертте залға кісі сыймай- 
тын болды. 1935 жылы январьдың басында ресми түрде Алматыда 
Филармония уйымдасңан кезде Эли де ресми түрде «филармония- 
ның солист-әншісі» болып тағайындалды. Біраң ол оркестрде ойна- 
уын тоңтатқан жоқ. Әңгіменің басында баяндалған Ащысай сапарын- 
да да Әли әрі ән салып, әрі оркестрде домбыра тартатын. Ңалай 
дегенмен де Әлидің әншілік жағының басым болуымен байланысты, 
1936 жылдардан бастап Әли әншілікке біржолата көшіп, оркестрді 
қойды. Сол 1935 жылдың жазғы концерт саяхатында Әли үлкен 
творчестволың табысңа ие болып қайтты. Шымкент, Қызылорда, Ак- 
төбе, Орал, Гурьев және Ңостанай (ол кезде Ңостанай Ақтөбенің 
қарамағында болатын) облыстарында малшылар, кеншілер, балық- 
шылар, мақташылар, мунайшылар арасында болып, социализмнің 
материалдық іргетасын өз ңолдарымен қалап жатқан еңбеккерлер- 
дің алдында жас қазақ совет музыка өнерін көрсеткенде бетке ус- 
тайтынның, алдыңғы ңатар қоятын артистің бірі Әли облды. Әлидің
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«Молдабайын» айтам деп ұртын томпайтпайтын, «Он алты қызын» 
айтамын деп ол әннің ішіндегі тізімде жоқ қыздардың аттарын са- 
нап шатыстырмайтын кісі аз болды. Ңазақтың улы актрисасы Күләш- 
тің аты аталғанда «Гәккуді» еске түсіріп, «Гәкку» орындалған жер- 
де Күләш көзалдыңа елестейтіні сияқты Эли десе «Молдабай», «Он 
алты ңыз», ал ол әндердің аты аталса бір жақта жүріп Әлидің оң қү- 
лағы шулайтын болды.

1936 жылы Жамбыл атындағы мемлекеттік филармония көктем 
айларында Донбасс көмір кеншілерінің шаңыруын алды. Онда 36 
концерт беруіміз керек болды. Сол сапарға дайындалғанда Әли 
өзінің репертуарына совет поэзиясының алыбы Жамбылдың өлең- 
дерінен жаңа терме ңурып, одан кейін сол кездерде әлі орында- 
лып жүрген сөзі жаңа да, музыкасы бүрынғы қазақтың халық әндері 
үлгісінен алынған «жаңа» әндерден дайындады. Оның ішінде: «Тол- 
ңын», «Бесқарагер», «Біздің күш» (бүл жаңа ән), «Миллион толқын» 
(Тайыр Жароковтың социалистік жарыс таңырыбында жазылған өле- 
ңіне ңосып айтылады) және басқа әндер дайындады. Бірақ сол жыл- 
дың май айында Москвада болатын қазақ өнерінің онкүндігіне бай- 
ланысты ол сапарға филармония жүре алмай қалды.

Москваның онкүндігінде Әли Үлкен театрда болған қортьшды 
концертте аңын ролінде шықты (концерттің екінші белімі театрлан- 
ған болатын). Әлидің өткір термесі, әлді дауысы, қолдарын неше 
саққа жүгіртіп, ойнақшытып, домбыраны қағуы, ән орындағандағы 
творчествольің еркіндігі, бай мимика Москва тыңдаушыларының 
айызын қандырды. Бір кезде қылыш асынып, киім-машинасының 
үстінде асылып, түрмыс өктемдігімен ел асып Қарақалпақстанға ба- 
рып, сүйегін Шалқарға әрең сүйретіп келген Әли, енді міне, жержүзі 
көзін тігіп, жақсылық жел адам баласы үшін осы жақтан соғады 
деп отырған үлы астана Москваның сахнасына шығып, көтеріліп, да- 
мып келе жатңан қазаң музыкасыньің туын бір биіктетіп, езінің де 
шын мөнісіндө шебер өнер иесі екендігін танытты. Басқа қазак енер- 
шілері сияқты Әли де бүл сапардан үлкен күш, жігер, сенім алып 
қайтты. Қалған емірін казаң совет енерінің ербу жолына жумсауға 
о да серт берді.

Сол 1936 жылдың күзінде Қазақстан үкіметі Әлиге республика- 
ның еңбегі сіңген артисі деген қүрметті атаң берді. Ол Әли үшін 
үлкен көтеру, бағалау, әкелік қамқорлық болды. Өли бүрынғыдан да 
кері өэінің есу жолында үлкен еңбекке кірісті. Ол алдымен «енші- 
нің жаны» болған репөртуарын байыту мақсатында жумыс істеді. 
1937 жылдың басында филармонияда Мухтар Әуезовтің либреттосы 
бойынша бір белімді концертке арнаған «Аэат ңыэ» атты театрлан» 
ған сахна болды. Музыкасы қазақтың халық компоэиторларыиың 
классикалың өн-күйлерінен таңдап алынды. «Сахнаны» белгілі р%-
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жиссер Ңурманбек Жандарбеков ңойды. Сүйемелді ұлт асбаптар 
оркестрі жүргізді. Міне, сол сахнада басқа Жүсіпбек Елебеков, 
Жамал Омарова сияңты маңдай алды әншілермен қатар Эли Кур- 
манов та бірінші рольдің бірінде шыңты. Өмірбойы әнін домбыра- 
сымен сүйемелдеп, ңай жерін қанша созса да сүйемел делбесі өз 
ңолында болып, емін-еркіндікке үйренген Әлиге де, басқаларына 
да, ңапелімде оркесгрдің тап басып отыратын секундтап өлшенген 
ырғағымен ән салу оп-оңайға түскен жоң. Бірақ бул бір байқаудан 
да Әли жаңсы өтті. Сахнада образға еніп ойнау, сонымен ңатар көз*- 
дің ңиығымен дирижерді көріп жүру, әніңді оркестрмен бірге жүр- 
гізу —  оңай нәрсе емес. Екіншіден үнемі «еркін» жүріп, әннің, сү- 
йемелдің нақты өлшеулеріне түспей, «тағылық халде» қала беру де 
өнердің профессионалдың ңалыпқа түсуіне шаңырмайды..Әлиді бас
ка өзі сияңты «еркін өскен» әншілерімен ңатар осындай тар музы- 
калың «корсетке» салуымыздың себептері болатын.

Сол 1937 жылдың жазында Әли Жүсіпбек екеуі Абай атындағы 
опера және балет театрымен Ленинград каласына гастрольге барып 
ңайтты. Одан келісімен Әли Қарағанды, Көкшетау, Аңмола, Павло
дар, Солтүстік Ңазақстан облыстарын аралап, филармонияның кон- 
церттерінде жеке әнге шығып және жаңағы «Азат ңызда» үнемі 
ойнап ңайтты. Ашылған жылы республиканың батыс өлкелерін ара- 
лата н филармония бул сапарда Қазақстанның Солтүстік Шығыс өл- 
келерін аралап, өсіп келе жатңан жас өнерімізді еңбекші халыққа 
көрсетті. Жүзден астам концерттің бәрінде үлкен табыспен шығып 
қайтқан Әли де, қайтып оралысымен болашақ, өзінің өсу жолына 
лайықты еңбекке кірісті.

1940 жылы осы жолдардың авторы қазаңтың халың композито
ры, атақты әнші Сары Батаңовтың өмірінен алып, «Сары» атты му- 
зыкалы бір актлы, екі картиналы пьеса жазды. Либреттосын Ә. Тә- 
жібаев жазды. «Сары» басынан аяғына дейін, бірен-саран номерлері 
болмаса, оригиналдың музыкальі болатын. Ол концерттің екінші бө- 
лімі есебінде филармония сахнасында қойылуға арналған болатын. 
«Сарының» премьерасы сол жылдың октябрінің басында, республи- 
каның 20 жылдығына арналып қойылды. Онда Сарымен айтысатын 
Қабыл атты ақынның ролін Әли ойнады. Әли Қабылдың сахналық 
образын да, музыкалық мәнін де жақсы шешті. Бул кезде «Сарыны» 
сүйемелдейтін халың асбаптары оркестрі нотамен ойнайтын және 
оркестр ңурамында әлі де бір толық группа бола алмай, буыны бе- 
кіп болмай, жаңа ғана ңаз турып, аяғын апыл-тапыл басып келе жат- 
қан қобыз группасына жәрдем есебінде гобой, флейта, кларнет 
тағы басңа сондай асбаптар енген болатын. Міне осылардың халық 
асбаптарымен к°сылып жүргізген сүйемелінде оған дейінгі кұлакқа 
естілмеген бір жаңа дыбыс қосындысы, жаңа бояу пайда болды.
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Оның үстіне осындай бояулы оркестрдің музыкалы пьесаны сүйе- 
мелдеуі де тыңдаушылар үшін қызыңты болды. Домбыраның акком- 
панетіне еліктеп берілген көп дауысты сүйемел: баста Әлиді әрі-бе- 
рі алып қашса да, кейін ол есепке үйреніп, Әли өзінің сахналық та, 
музыкалық та міндетін жаңсы орындап шыңты. Әлидің өнер ңуған 
өмір жолында бұл бір жаңа арна, жаңа жол болды.

Ұлы Отан соғысы кезінде басқа өнер ңайраткерлері сияқты Әли 
де бүрынғыдан да шабыттанып, жауды жеңуге өзінің өнерімен қо- 
лынан келген үлесін қоса беруге бар күшін сзлды. Тылдағы ардақ- 
ты еңбекке ие болып жатқан ерлердің арасында қыс демей. жаз 
демей, боран демей, ашың демей Әли үзбестен халың арасында кон
церт бригадасының белді адамы болып жүрді. Ол бүл кездерде 
өзі ән салып, жыр жырлап, өзі конферансье болып, өзі бригада бас- 
тығы болып, жан-жақты міндеттер атқарды. Қайда жүрсе де Әли 
бастаған концерт бригадасы творчестволың үлкен табысқа ие болып, 
Отанның моральдың та, материалдың та ңорын көбейте түсуде көр- 
некті роль атқарды.

Әли Отан соғысының қас жаумен қарсыласып жатқан жауынгер- 
лерінің арасына да барып қайтты. Ол 1943 жылы Солтүстік-Батыс 
майданына аңын Ғали Орманов бастаған концерт бригадасымен ба
рып, онда көптеген концерттер беріп ңайтты. Біздің айбынды жа- 
уынгерлер, офицерлер Әлидің әндерін үлкен ынтамен тыңдап, оған 
өздерінің әскери рахметтерін айтып, ңазаң музыкасының өркендеу 
бетінде жаңа табыстарға ие бола беруде тілектестіктерін білдірді. 
Өлеңімен неміс басқыншыларына ңарсы күреске шыққан Жамбыл- 
дың сол кездегі үлкен патриоттық шығармаларын музыкаға салып, 
Әли майдандағы ерлерге таныстырып ңайтты.

Отан соғысы аяңталып, жау жеңіліп, ақ түйенің ңарны жарыл- 
ған кезде Әли де ендігі өзінің сүйікті өнерін бейбіт еңбек істеп жат- 
қандарға жаюға шықты. Ол совет үкіметінің алғашңы күндерден 
бастап ңатты үстаған саясаты — бейбітшілік сақтау күресінде алдың- 
ғы шептің бірінде, тағы да ел аралап, ауыл-село еңбеккерлерінің 
рухтарын көтеріп, эстетикалық төрбие беруде өнерін жүмсады. Ен- 
ді Эли концерт баригадасының ішіндегі көп мүшесініц бірі емес, 
«Әли Қүрмановтың басшылығындағы ансамбль» деген группа қүрып, 
сонымен алыс-алыс республика бүрыштарына барды. Қайда барса да 
бүл ансамбльдің творчестволың табысы айта қалғандай болды. Әли 
соғыстан кейінгі бейбіт жылдарда Кыргызстан, Өзбекстан, Қарақал- 
паңстанда болып, бауырлас совет өліне қазақ совет енерінің жетіс- 
тіктерін үгіттеді. Әсіресе ансамбль басшысы Әлидің орындаудағьі 
«тілі» ңайда болса да үнемі түсінікті болып отырды.

Әли елуінші жылдарда репертуарын жаңалап, бүрынғысының 
үстіне Қазақстанның түрлі жөрлерінің өн дестүрінен үягілер ендірді.
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Жасының егде тартып келе жатқанына ңарамастан Әли осындай өзі- 
нің іздену арңылы, соңғы демалысқа шығатын күндеріне дейін сах- 
нада үнемі табысты болып отырды. Осы алпысыншы жылдардың 
басында Әлиді өзінің істеп жүрген коллектив! ардаңты демалысңа 
шығарып салды.

Әлидің репертуарында әлі де қағаз бетіне түспеген көптеген 
әндер, термелер бар. Сонымен қатар Әли жырменен ңазаңтың ше- 
жіресін айтады. Оның бәрі бірдей ғылымдық түрғыдан тап басып 
жатпағанымен қағазға түсіп қалуы біздіңше шарт сияңты. ҚазақССР 
Ғылым Академиясының М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер 
институтының музыка бөлімі бүл жүмыстарды ңолға алуда.

Әли Төлеміс үлы Қурманов ңазақ совет музыкасына айта қа- 
ларлыңтай еңбек сіңірген, ол женінде айтып мақтануға түратын бел- 
ді қайраткердің бірі.
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ҢОСЫМША

ітаптың негізгі тарауларына ен- 
ген әншілерден басқа да қазақ- 
тың халыңтық музыка мәде- 
ниетінде айтарлықтай еңбек 

сіңірген, творчестволық, орындаушылық істерінед үлкен үлес қосып 
кеткен адамдарымыз бар. Олар жөнінде де дара тараулар жазуға 
түрар еді. Біраң біздің ңолымызда күні-бүгін олар жөніндегі дерек- 
теріміз жеткіліксіз. Сондықтан біэ ондай адамдарды кітаптің тарау
ларына енгізбегенмен осы бір «Ңосымшамызды» әдейі соларға ар- 
надың. Ондай адамдар жөнінде үндемей қалуға біздің арымыэ 
бармады. Осы «Қосымшада» олардың әрқайсысы туралы шолып өту 
арңылы, оқушы журтшылықтан есіткен-білген деректер түсіп қалар 
деген үмітіміз де бар.

Александр Затаевичше айтқанда, Қазаңстанньің батысында бел- 
гілі әннің «школасын» жасаған Мухиттың қасында узақ жылдар еріп 
жүрген, Мухиттың орындаушылық үлгісін алып ңалған, ол үлгіні ке- 
йін халыңңа таратңан және Мухиттьің ендеріи орындауда аса тиянак- 
ты адамның бірі Шынтас Каоатаев болды. Ол 1884 жылы кедей се
мь яда туған. Әкесі Шөймерден Шынтасты ауылдық орыс мектебіне 
беріп, бір кластың орысша білім берген (бір класс —  үш жылдық 
болады. А. Ж.). Шынтас 1902 жылдан бастап, революцияға дейін 
ауылда писарьлық жумыстар атқарып келген. 1917— 19 жылдар ара- 
сында Қаратебе поселкесінде Зебиров дегендердің дүкенінде при
казчик болады. 1919— 22 жылдар арасында Жақсыбай болыстыц ат- 
ңару комитетінің секретарі болып істейді. 1922— 26 жылдар аресында 
ауылшаруашылығында болып, одан кейін совет мекемелерінде қыз- 
мет істейді. Қырңыншы жылдардың ортасында Шынтас Алматыға 
келді. Ол Мухиттың емірі жейлі кептеген деректер берді. Біздің
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«Мухит» атты тарауымыздағы деректердің денін осы Шынтас берген 
болатын. Шынтас Мухиттың немересі Шайңы екеуі болып Мухиттың 
өндерін кейінгі шәкірттеріне үйретті. Шынтас арқылы әншінің көп 
бізге бурын белгісіз жәйлары жетті. Шынтас сол мекемелерде істеп 
жүргенінде өзінің әншілік өнерін бір күн де тастамаған. Жасы кел- 
геннің өзінде ол бізге Мухиттың әндерін басңа ешкімде жоқ мане- 
рамен орындап берді. Оның үстіне Шынтас «Зәуреш» әнінің алпыс- 
ңа тарта өлең шумағын бізге жазып берді. Көпке белгілі «Әмірхан» 
атты әннің тарихын да Шынтас айтып берген болатын. Шынтас 
1948 жылы қайтыс болды.

Ңазақтың асқан әншісінің бірі Ғаббас Айтпаев болды. Ол жөнін- 
де А. Затаевич аса үлкен ңурметпен аитады. ^ондықтан а . Затаевич- 
тің өзінің «Қазақтың 500 ән-күйі» атты кітабынің түсінік сөзіндегі 
Ғаббас туралы жазғанын толық келтірелік.

«Ғаббас Айтпаев — Қарқаралы уезінің, кесек жатңан сары ал- 
тындай, аса жоғары талғамды, тамаша әншісі, әндердің варианттары- 
нан таңдаулысын алатын, мүсіндейтін, жүрегіңді ңозғайтын жылы- 
лыңпен орындайтын, сирек кездесетін музыканың аңыны. 
Профессионалдарға тән тыңдаушыларға ұнаймын деген жағымпаз- 
дық, асты-үстіне түсу, тәкаббарлық, маңтаншақтық, шала піскен ән- 
шілердей орынсыз әнді созбалау, нашарлықты ғана білдіретін сасу 
дегендердің көлеңкесі де мунда жоқ. Оның алған әнінің бастағы 
өуені, өмір бүйрығындай табиғи, формасы зергердің сымынан тар- 
тылып шықңандай мүсінді,— ал оның орындаудағы сезім күші, кей- 
де белгілі мэні жоқ дейтін «ңайырмалық» сөздердің өзін де (мы- 
салы оның «Ардағының» айта ңалғандай варианты) тыңдаушының 
жан қылын ңозғап, толғанта жеткізеді.

«Өмірде айтарлықтай ңарапайым, әдепті, бірақ әр кезде де өзін 
өзі орнында устай білетін Ғаббас, бізбен бірінші кездескенде 
(1926 жылдың июлі), жасы қырықтың төртеуіне келген болса да, 
түрге одан жас көрінетін. Ол арыңша, сулу денелі, киімі де сәнді, 
ал оның айта ңалғандай бет пішіні ешбір монғолдық бітістен тыс, 
түрікке жақын болатын.

«Оның сирек кездесетін музыкалың қабілеті, өз жерінде осы 
күнге дейін көптеген әншілер орындап жүретін, кезіндө Қарңаралы 
даласында аты әйгі болған әкесі Айтпай аңыннан келген болу керек. 
Бул күнде Айтпайдың төрт баласы Ңоңқабай балаларымен ауылдас 
болып, бірге көшіп жүреді, ал булардың қонаңты қушақ жайып ңар- 
сы алатын бейілдері, музыкаға ңабілетті Айтпай әулеттерін толығы- 
раң, үлкен назармен зерттеуге және бурыннан келе жатңан бірңатар 
тамаша әндерді нотаға жазып алуға мүмкіндік туғызды.

«Тағы бір айта кететін нәрсе — осы күнге дейін менің еш нәрсе 
©сітпеген, білмеген Ғаббастың орындауын өте көтеріңкі бағалауым,



оны басқалардан жасырмауым, үлкен оқиға деп ңарауым, соңғы 
кездерде басқа туысқандары сияңты шаруамен айналысып, ал жас 
кезінде өзінің әншілік қанатын кеңірек жайған бул әншіге назарым- 
ды ңатты аударғанымның нәтижесі болды. Осының ңортындысындә 
Ңазақ Халың ағарту Комиссариатының тапсыруы бойынша мен уйым- 
дастырған 1927 жылдың 17 апрелінде, консерваторияның залында 
болатын, Бүкілодаңтық советтер съезінің делегаттарына берілетін 
концертке қатысу үшін ңазақтың он бір әнші, артистерінің ішінде 
Москваға командировкаға жіберілді, ал одан кейін Үлкен Театрда 
болған «Этномир» үйымдастырған, айта қалғандай үлкен этногра- 
фиялың концертте шыңты.

«Буған тағы бір қосатын қызықты нәрсе — осы сапарда еңбегі 
сіңген артист Гр. П. Любимовтің пәтерінде, Москвада қонақтап жат- 
ңан, атышулы гитаршы испандың Андре Сегоия сияқты әрі халық 
музыкасының орындаушысы, әрі аса нәзік сезімді, музыканы бүге- 
шігесіне дейін жете білетін адамның алдында Ғаббасқа ән орындат- 
ңызуға мүмкіншілігім болды. Ол осы кездесуде болған басқа екі 
ңазақ әншісінің орындауын әдепті түрде, аса асырмай мақтады да, 
сонау алыста ңалған оның туған жерінде де, халық әндерін айтқанда 
ңазақтар сияқты әннің басында аса жоғары дыбыстар алады, оны 
біраз созып турады деп қосып қойды. Ал Ғаббас ән салған кезде 
испандың қонақ біраз толғанды ма, бірнеше рет француз тілінде: 
«Мынау өзі үлкен ақын ғой!» — деп маған сыбырлады. Ән біткен- 
нен кейін қарапайым әншінің ңолын ңайта-қайта қысып, өзінің тіл 
жетпейтіндей қатты риза болған сезімін аударуды сурады.

«Ғаббаспен менің бірінші рет кездесуім де, бірінші рет онымен 
жумыс жүргізгенім де (нота жазғанын айтады. А. Ж.) есімде. Бізге 
ешкім кесел жасамасын, алаңдатпасын деп, онымен екеуміз ауыл- 
дан алысңа кетіп, онда теңіздей толқып, жайқалып турған көк бете- 
генің үстінде, жаздың бір әсем күнінде, ол домбырасының сүйеме- 
лімен «Қанапия» мен «Ардақты» айтып берді, мен жамбастап жатып, 
нотаға жаздым. Биік аспанда он екі ңарақус (мен санадым) қалың- 
тап жүрді, кең дүние менің жүрегімді де үлкейткендей болды. Эри
не, бул сияқты үйреншікті кеңшілікте Ғаббастың »ні де ерекше бір 
шабытпен орындалды» — деп жазды.

Қазақ халқының ән төңізінде бір кезде емін-еркін жүзіп, оның 
барлың қасиеттерін жақсы төксерген этнограф, Ғаббастың халықта 
ңалыптанған үлкен әншілік енердің өкілі өкендігін, оның адамшылы- 
ғын, орындаушьшық қабілетін, алыстан келген испандын музыкант- 
тьің аузының суын ағьіэғанын, еншіге деген езінің шексіэ сүйіспен- 
шілігін жаңсылап сурөттейді. А. Затаевичтің бул свздврінің 
ерқайсысынан оның Ғаббасқа деген үлкен махаббаты керіміп ту- 
рады.
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Ғаббас 1882 жылы Қарқаралы уезі, Ңу болсында туады. Туған 
әкесі Айтпай халыққа аты шыңқан әнші болады. Ол Орта жүзге бел- 
гілі Керей Сағнайдың асында ән салған адам. Айтпайдың өз атымен 
«Айтпай» атанып кеткен әні бар.

Жасымнан даңқым шықңан атым Айтпай,
Азыраң, көңлім тынбас өлең айтпай.
Өнерлі тіл мен жаңтың арқасында,
Мен жүрмін еш аңыннан бетім қайтпай.

Айтпай атым ңазаңқа мәлім болған,
Менің сөзім Үш жүзге тәлім болған.
Төрт аяғым шаңңаңбоз, бірдей жорға,
Ән мен өлең өмірім сәні болған,—

дейді «Айтпай» әнінің сөзінде. А. Затаевичтің жинақтарында Айт- 
пайдың екі әні нотаға түскен: біреуі —  «Раүшан», екіншісі — «Пери- 
зат». Бүларды Айтпайдың Қадыс деген баласы берген. Айтпайдың 
төрт баласының бәрі де әнші болса керек. Ал Қадыс — Ғаббастан 
үлкен. «Раушан» —  «Ңыз Жібекте», «Бекежан, жүрген жердің жорық 
майдан, тентек ең, бар жиғаның осындайдан» деген сөзбен айтыла- 
тын Жібектің аузына салынған. Сөз жоқ, Айтпай, ән шығарған, үл- 
кен орындаушы және ақын болған.

Ғаббас Ңояндыда 1922 жылы болған әншілер жарысында бірінші 
бәйгі алады. Ол жөнінде осы жолдардың авторына Мүхтар Әуезов 
айтқан болатын.

Ғаббастың орындаушылығына тоқтаған жерде, А. Затаевич:
«Ғаббастың «Аюдағы» — поэзияның өзі, ңиялыңды шарыңтата- 

тын жазғы кештің, аидың сәулесінің, ақыл жетпестей сахра тыныш- 
тығының поэзиясы. Бүл, мен барлық ожданыммен айтсам — тек ка
зак музыкасының, тек жалпы халық музыкасының емес, осы сөздің 
ең таза, ең жоғарғы мәнінде «музыка біткеннің» бахытты жетістігі!». 
«Қанапияда» —  жеке адамның, өзінің басынан кешкенін куана, қү- 
лаш, айбынмен баяндағаны сезіледі. Әннің екпіні минут сайын өз- 
геріп отырады, нәзік, баяу кезеңдері — адуындаған, асығыс, жүйткі- 
ген фразалармен кезектеседі!». Осындай касиеттерін баяндағаннан 
кейін мылңау Ңудың етегінде Ғаббас сияңты асқан әншінің мәңгіге 
көзін жумып жатқаны туралы айтудың қанша керегі бар дегендей, 
А. Затаевич, әншінің өліміне қатты кынжылады. Ғаббастың шебер 
әндерін нотаға түсірудің оңай болмағанын тағы да бір айтып кетеді.

Ғаббас 1929 жылы қайтыс болады. Жүсіппек Елебеков оны 
1918 жылы көрдім дейді. Жүсіппектің айтуынша Ғаббас ауылсовет 
председателі болып түрғанында бір түнде өліп шыққан. Оның еш-
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бір одан бурын ауруы сезілллеген. Ғаббас жөнінде Мухтар Әуезов 
те, Ңалибек Қуанышбаев те көп айтатын. Ғаббастың А. Затаееичке 
жаздырған он екі эні бірінен бірі өтеді. Осы өндердің жазылуынан 
Ғаббастың ңандай шебер өнші болғаны керінеді. Будан кейінгі күн- 
дерде Ғаббас туралы деректер қосылып, өз алдына зерттеулер жа- 
зылуына күмән жоң.

Арңаның үлкен әншісінің бірі —  Жаоылғапбеолі (біреулер Жа- 
рылғап дейді). Жарылғапберлі Қали Байжаноатың у  стазы. Жарылғап- 
берлі өзі ән шығармаған, тек жақсы орындаушы болған деген әңгі- 
ме бар.

Кекшетау, Баянауыл жер науаны,
Елінен көктей гүлдеп шығады әні.
Баурында Көкшетаудың көкке шығып,
Толғантып Жарылғаптың салған әні,—

деген шумақ, оның орындаушы болғанынан хабар береді. Жарыл- 
ғапберлінің атын білмейтін адам ән төңірегінде аз десе болады.

Жарылғапберлі Жумабаев Павлодар облысы, Баянауылда 
1861 жылдар шамасында туған. Жасында кедей болып, кісіге жал- 
данып жүрген. Бері келе шаруасы күйленген. Өзінен бала болмай, 
асырап алған Муқыл деген баласы болыпты. Ол Павлодарда жүмыс- 
кер болса керек. Жарылғапберлі — шала сауатты, қу тілді, мысқыл- 
ға шебер болыпты. Біреулердің айтуынша Жарылғапберлі 1904 жы- 
лы хажіге барып келіп, одан кейін әнді қояды. Бірақ оның бэрі де 
наңты дерек болмаса керек. Сондай-ақ Жарылғапберлі Шорманның 
әншіс болды деген де әңгімелер бар. Кейбіреулер оны да қоста- 
майды.

Қазацстанда аты белгілі әншінің бірі — Ғазез. Оның өз атымен 
аталған әнін білмейтін адам аз. Ғазездің «Муқыш қыз>, «Қарақат», 
«Шалқыма», «Көктің көлі», «Қоңыр», «Қарындаш», «Ақ еркеш», 
«Ңарағайды», «Қайран Муқыш» жене «Терт Райхан» деген өндерін 
осы жолдардың авторы 1941 жылы Ңосымжан Бабақовтан жазып 
алды. Ғазез ән шығарған, сонымен қатар асқан орындаушы болған 
адам. Ғазездің әкесі, ңазаң, шешесі татар болған.

Атандық Ғазез ақын бала жастан,
Аңын жоқ Қараеткелде менен асқан.
Жорға мініп, жүйрікті жетеледім,
Қалған жоқ елі кеңлім қиғаш қастан.
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Атаның абройы арқасында,
Іс ңылдым өсерлікпен олай-бұлай,—

деп келетін өлеңдерінде Ғазездің өнер иелеріне тән, әкесі молда 
болғанымен «еркін» жүргендігін көрсетеді. Ғазез үзын бойлы, аң- 
қүба, сүлу, кішкене мүрты бар, кезіне сүрме тартады, киімі сән- 
ді — бешпет, шапан, аяғында әмірқан кебіс-мәсі, қыста етік киеді, 
ірі мүрынды болған. Әнді он екі тілді гармонға қосылып айтады.

Ғазез Мүхамбетжан ңажының қызы Мүңышты аламын деп, бі- 
рақ соңғы кездерде «қала кедейі» болып атанған, әрі қатыны өлген 
Ғазезге әке, ағалары Мүңышты бермейді. Ғазез алып ңашамын де- 
генде, онысы сәтсіз болады. Қыздың ағасы Шәріпті Ғазөздің жолдас- 
тары сабаймын дегенде Ғазез оған тигізбейді. Өйткені жасынан 
Шәріппен сыйлас болады.

Мүқыш қыз маған қарап бүрандадың,
Мәдетін тілеп түрдым бір алланың,
Жасынан сияпаты өтіп ңалған,
Ағасы сол Шәріпті үра алмадым,—

дейді бір өлеңінде. Мүқыш қыз, бірақ көп үзамай ауырып өледі, 
Ғазезді жақсы көреді.

Ғазез ңазақтың тек мал, дүние жәрмеңкесі емес, өнер жәрмең- 
кесі болған Қояндыда талай рет болады. Жоғарыда аты аталған Қо- 
сымжан Бабақовтың үйінде жатып, ән үйретеді. Арқаның ән базары- 
ның ортасында жүреді. Ғазез 1929 жылы Қызылжарда Шәкіржан 
деген баласының қолында аурудан қайтыс болады. Жүсіппек Еле- 
бековтің айтуынша Ғазез 1931 жылы өледі. Жүсіппек Ғазезді көрдім 
дейді. Ғазезден Шәкір және Шәкіржан атты екі бала ңалады. Олар 
әкенің жолын қумай, басңа кәсіптер істейді. Ғазезді көрген Сәбит 
Муқанов та оның әншілігін, ңуаңылық сөздерін, ақындығын ңатты 
маңтайды.

Белгілі үлкен әншінің бірі — Қапаш Жамлңйв деген кісі. Ол 
А. Затаевичке көптеген жақсы әндер берген. Ол әндер А. Затаевич- 
тің әлі басылып шыңпаған, Қазақ ССР Ғылым Академиясының ңол- 
жазба қорында сақтаулы. Қосымжаннан біз Ңапаштың «Қарғам», 
«Гауһар», «Арман сол», «Шалңақ кер» «Қап-ре», «Жоныпалды» және 
Жаяу Мүсаньің «Бәшарденін», әр кімге бір таңылып жүрген, бірақ 
бізге Ңапаштікі деп берген «Шәмші-Қамар» вндерін жазып алдың.

Ңапаш — екі көзі көрмейтін қари адам болыпты. Дауысы аса 
зор және көлемі ешбір әншіде кездеспейтін кең (ол А. Затаевич 
Ңапаштың өзінен жазып алған оннан аса әндерінің дыбыс көлемінен 
білініп түр). Қапаш Атбасарлық, Түрсынбай эншімен түстас болған.
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Бірңатар адамдардың айтуынша Қапаш әндерінің кейбіреулерінің 
сөздері Көктөбеттің Ысмағулыныкі және Мырзамбеттің Мақажаны- 
ныкі деседі. Қапаштың А. Затаевичке өзі берген әндеріне қарағанда, 
ол шынында да дарынды орындаушы, әнде иректерді, әшекей-өрнек- 
терді көп ңолданады, үлкен интервалдарға үнемі секіріп жоғары 
шығып, төмен түсіп отырады. Музыкалық қабілеті тым жоғары бол- 
ған адам.

Әндерінің саны көп болмағанымен қазақтың ән мәдениетінде 
езіне белгілі орны бар адамның бірі — Шашубай Қошңарбаев. Ол 
1865 жылы туып, 1952 жылы қайтыс болды. Балңаш қүрылысының 
«Жербулаң» деген поселкесінде түрды. Шашубай Хантауының ңа- 
сындағы «Дала қайнарда» Балуан Шолақпен кездескен. Жетісуға 
келіп, екі жылдай болып, Дулат, Шапырашты ақындарымен айтыс- 
қан. Шашубайдың руы Тобықты. Ол тек әнші емес, дала жағдайында 
жонглер де болған. Айтушылар Шашубай Ңояндының, Қарқараның 
жәрмеңкесінде ат үстінде түрекеліп түрып, ңашып жүріп, гармонға 
қосылып өлең айтады екен, жәрмеңкедегі жүрт қуып жүріп тыңдай- 
ды екен дейді. Мүның ішінде асырып айтқан да жерлер болар. Бі- 
раң Шашубайды 1943 жылы осы жолдың авторы көргенде, ол әлі 
шираң, тебетейін біресе көзіне, біресе желкесіне түсіріп (басының 
терісін қозғау арңылы, ңол жолатпай) отыратын. Ол Абай атындағы 
опера және балет театрының сахнасында айтыс болып жатңанда, 
ңортынды айтыс концерті үстінде, қызып кетіп, балконда отырып, 
айңайды салып, Нүрлыбекке бір ауыз өлеңді айтып берді. Отырған 
халықтың бәрі дүрлігіп балконға қарады.

Шашубайдың «Ақңайың» әні, Манарбек Ержановтың орындауын- 
да пластинкаға түсті. Біреу болғанымен бірегей ән. Шашубай ха- 
лықтық поэзиямен қатар музыканың да үлкен адамы, қайраткері 
болды.

Оның басңа да әндері бар керінеді. Кезінде нотаға түсуінде 
сөз жоқ.

Өзінің атымен аттас ені арңылы халыңқа белгілі болғанның бірі 
ақын, әнші, жыршы Қалңа Жапсарбаев. Ңалқа Алматы облысы, Ки
ров ауданы, Муқыр деген жерде 1886 жылы туған. Ол арада қаэыр 
Калинин атындағы колхоз бар. Он үш жасынан Көпжасар, Таңатбай 
деген байлардьің, Хорлов деген кулактьің малдарын бақты, шебін 
шапты, жалшылығында болды. Әкесі кедей болды. Қалқа ондай тур- 
мыска жаси қоймады — домбыра тартты, өн салды, өлең айтты. 
Ңабан, Қыдыралы, Бақтыбай ақьіндардың елеңдерін жаттап айтып 
жүрді. Ңапал теңірегіндө Ңалңа қатьіспаған той-думан болмады. 
1908— 22 жылдар арасында ел аралап, Омарбек, Қурама, Әпежек, 
Қайраңпай, Кенен ақындармен болып, солармен айтысып жүрді. 
1920 жылы ңосшы одағын қурғанда соған мүше болып, 1930 жылы
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Шашубай Кошқарбаев 
( сырнаймен отырған.)

колхозға кірді. 1938-Г-45 жылдар арасында Киров ауданындағы кол
хоз-совхоз театрында істеді. Соғыс кезінде үлкен еңбек сіңірді. 
Ол кездегі Талдыңорған, арңаның бірнеше облыстарын аралап, ха- 
лыңты жеңіске, үлкен тылдағы еңбекке шақырды. 1961 жылы Қалңа- 
ға «Халық аңыны» деген ңүрметті атақ берілді.

Қалңа бүрынғы заманда малы болмай, қалың беріп алатын шама 
жоқтан үзаң уаңыт бойдаң жүреді. Сол кезде:

Ішпедім ел қатарлы шынымен шай,
Мінбедім той болғанда астыма тай.
Жоқтықтан қойнымда жоқ сүйген жарым,
Өмір бос өткені ме, о, дариғай,—

деп өлең айтады. Ал жаңа заманда Ңалңаның өлеңі өзгерөді. Елінің 
де, жерінің де жаңарғанын аңын жырына ңосады. Әсем Көксудан 
бастайды.

Көксудың басы сол жерде, 
Сонан шығар мың бүлақ 
Бүрала ағып күмістей, 
Тарам-тарам сылдырап.
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Жеріме бақша егіліп,
Жібекке жерім көміліп,
Басында жанды шам-шырак.—

дейді. Түнек басып жатқан Көксудың бойы қала болып, онда Ильич 
шамы болғанын айтады. Ңалқаның біз білетін әнінің сөзінде:

Бул әннің кім біледі аты «Қалқа»,
Ңалқаны сағындық ғой айта-айта.
Ңолға алып домбыраны толғағанда,
Тырнаңта сау қалған жоқ тарта-тарта.

Ңалңаның сағынғанда салған әні,
Үзілтіп, елжіретіп толғағаны.
Сүйгенін, сүйінгенін есіне алып,
Жәй таппас әнге басса кімнің жаны,—

деп келеді. Біреулер бүл ән Қалңаныкі емес, бурыннан келе жатқан 
дейді. Біздіңше ондай әңгіменің шындық негізі жоқ сияцты. Біз Қал- 
қамен бірнеше рет кездестік, әңгімелестік. Ән шынында Ңалқаныкі. 
Осы бір әннің өзі Қалқаның атын оның өлеңдері мен дастандары 
жетпеген жергө жеткізді. «Ңосымшамызда» беріп отырғанымыз да 
сол себепті. «Қалқа» әні халыққа жайылып кеткен туынды.

Аңындық пен әншіліктің басын ңосқан, кезінде думаниың өзі 
болған адамның бірі Кудайберген Әлсеитов. Ол Павлодар облысы, 
Ертіс ауданында 1884 жылы туған. а з  уақыт Новоеибирь облысы. 
Татарка ауданында Химади молданың Қараобадағы медресосіидо 
оңиды. Сабаңты өлеңге жеңдіруі, дін оқуьіна қыры жоқтығы арқа- 
сында медрөседөн ңуылады. Оған:

Баласы Әлсейттің Ңүдайбврген,
Халыңңа айтқан сезім үнай боргон.
Әкесі баласына «ҚойІ» — десе де,
Квңілім бүл олвңге қүлай бврган,—

даген шумағы дәлел бола алады. Әкосінің «олоңді қой» догонін 
Қүдайбаргвн елемейді. Ақмола, Какшвтау, Сомой, Омбы, Новосм- 
бирь облыстарын домбырасын арқалап жүріп аралап котоді. Жасы 
жиырмаға колгондо Қүдайборгон атағы шыққан, онші, ақын болады. 
Ол Кокшотауда Қарауыл Хадиша кыэбон айтысады. Үкілі Ыбыраймен 
коздесоді. Аты ерте шьщңаны да олоңіндо бар.
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Атандым Құдайберген бала жастан,
Өнерпаз он бесімде болдым асңан.
Өлеңнің жал-ңуйрығын мыңтап байлап,
Үстадым төртаяқтап, ңүтңармастан,—

дейді бір сөэінде. Өлеңді жақсы көргенін, өлең десе тура алмай- 
гьінын:

Мінгенім дәйім менің Шабанкерім,
Күнде той, күнде думай жүрген жерім.
Мен өзім топты көрсем тура алмаймын,
Түседі өлең десе жын мен перім,
Өлеңді жатып та айтам, турып та айтам,
Жігіттік салтанатты ңурып та айтам.
Пар жеккен пряжкенің атындай-аң,
Мойнымды бір жағына бурып та айтам,—

деп, өзінің өлең айтңанда, ән салғанда жүз ңубылатынын суреттейді. 
Ал Қудайбергеннің бірнеше әні Қазақ ССР Ғылым Академиясының 
М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында бар. Онда 
кейін Исаның «Желдірмесі» болып атанып кеткен «Желдірме» бар. 
Кудайберген әлгі өлеңдердь сол әнмен айтады екен. Оны көрген 
адамдармен сөйлесе алмадың. Бірақ Исаның өзі Құдайберген жөнін- 
де бізге біраз әңгіме айтңан. Оны төменірөк айтамыз. Ңудайбөрген:

Өлеңді айта алмаймын арқам қызбай,
Дауысым суңңылдайды ңоңырқаздай.
Алыстан айңай шықса жөнелемін,
Бәйгіден күнде келген Алшаңбоздай.
Өлеңім өзен судың аяғындай,
Байлардың суға айдаған саяғындай.
Өлеңді көптен бері айтпаған соң,
Келмейді дауыс шіркін баяғыдай.
Өлеңім өзен судың тасқынындай,
Тоқыған шебер қыздың басңурындай.
Наданға тиіп кетсе шағып алар,
Баяғы Қоржынкөлдің қасңырындай,—

деп, өлеңінің әсерін өзі суреттейді. Құдайбергеннің біз айтып отыр- 
ған әндерінің бәрінде де осы өлеңінің екпініндей күш, жігер, кун- 
гей лирика, өткір дыбыстар бар. Шынында ол әншілігімен ңатар үл- 
кен артист, оның ішінде эстрадалық ңабілеті бар адам болған деседі. 
Қазақстанда профессионалдық өкердің басы жаңа ғана көрініп ке-
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ле жатқан кезде, 1933 жылы ол қайтыс болған. Қудайбергеннін эн- 
дер! ете қызықты, көңілді, советтік музыка қурылысында кірпіш 6о- 
лып ңалануға дайын тур.

Арқаның белгілі әншісінің бірі — Сэтмағамбет Ахметов. Ол Ақ- 
моладан алпыс шаңырым жердегі Аңқум деген жерде 1880 жылы 
туған. Руы — Сүйіндік. Әкесі Ахмет кедей адам болады. Оның үсті- 
не ерте өледі. Сондықтан Сәтмағамбет әкесінің інісі Түсіптің ңолын- 
да болады. Темеш руынан шықңан Сыпан деген болыс Сәтмағам- 
бетті біраэ уақыт ңасына ертіп жүреді. Сәтмағамбеттің аты да ерте 
шығады. Сәтмағамбеттің дауысы күшті болған, жоғарғы тенор 6оfl
ea керек. Қара торы, бетінде аздаған секпілі бар, узын бойлы кісі 
болыпты. Ескіше молдадан оңып хат таныған. Өзі аса а^ылды бола
ды. Ыбырай дегеннің Рабиға атты ңызына арнап «Ңарға» деген ән 
шығарады. Қоянды, Атбасар, Ңараөткел жәрмеңкелерінде ән сала- 
ды. Сәтмағамбет Ғазез, Қапаш, Жаяу Муса әншілерді көрген. 
1914 жылдары бірнеше рет айтыста болады. Бекайдардың Дәуітімен 
бірге Қарқаралыда болып, онда үлкен айтысңа түседі. Сәтмағамбет- 
тің оннан аса әні Академияның ңолжазба қорында бар. Ол әндердің 
көпшілігі үлкен орындаушының ңолынан шыққан, өз алдына «почер- 
кі» бар адамның туындысы екендігін айтып түр.

Тарбағатайда болған аңын-әнші Үлгенбай туралы орыстың этно
графы Ивановский жазып кетті. Ол:

«Тарбағатайды жайлайтын қазаңтар арасына атақты әнші қарт 
Үлгенбайдың ауырып қалған қайғылы хабары ә дегенше тарап кетті. 
Бүгін үшінші күн, әлдеңайдан тап болған ауру, бірден төсек тартып 
жатқызды. Маңғаз Тарбағатайдың бір қойнауында жарбиып турған, 
оның ескі, қурым киіз үйіне, жер-жерден оның әніне қумарлар және 
басқа туыстары жүздеп келіп жатты. Сүйікті ақын-эншінің киізі шу- 
рық тесік, әрең дегенде тіке турған кішкене үйінің айналасы қама- 
ған адамға лық толды. Ауру қарттың тыньіштығын бірауыз қатты сез 
айтылса да бузармыз дегендей, жиылғандар арасында ңулаңк,а ур- 
ған танадай тыныштық орнады. Олар бастарын төмен салып, ауыэ- 
дарын ашпай біраз уаңыт отырысты. Тек аттардың пысқырғаньі мен 
үздік-үздік естілген иттердің үргені ғана бул бір мола басындағыдай 
тыныштықты бузған сияңты болып түрды.

Кештетуге айналып, күн таудың ар жағына батып кетті. Оның 
соңғы сөулесі аң сөлде орағандай, Тарбағатайдың қарлы басына ша- 
ғылысып, біраз уақыт жарьің қып турды. Бүлтсыэ, ашық аспанда бі- 
ріндегөн жарың жулдыэдар да керіне бастады. Ал баяғы көпшілік 
влі-күнгі тобын жаэбай, осыдан бірнеше сағат бурынғы қалпында 
ңозғалыссьіз, үнсіз қала берді. Бэрі де бір нөрсені күткендей, соны 
есітпей кетпейтіндей жайда.

Кенет айнала турған адамдар ңоэғалып, орындарынан атып тур-
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ғандай болды. «Амандық! АмандықІ» — деген сөз сол бір сан түрлі 
адам тобының аузынан бүрқ етіп, бір мезгілде шықңандай, айналаға 
әп-сәтте тарады. «Амандық!» — деген сөз сонау алыстағы ңалаларға 
да жетіп, оның жаңғырығы ңайтып осы тауға соғып жатңандай бол
ды. Бұл бір ңуанышты айңай — саңал-шашы аппаң, белі бүгілген, екі 
үрты ішіне кіріп кеткен, екі қолтығынан екі кісі сүйеп алып келе 
жатңан ңарттың төбесі көрінгенде, соған деген мына көптің сәлемі 
де, тірілігіне қуанған үндері де еді. Ол келе жатқан Үлгенбай еді.

Ңарттың жеңіл дірілдеген жәй дауыспен, екі көзіне жас ала, бүл 
келген ағайын-туманың көңіл сүрап келіп, ңатты ңурметке бөлегені- 
не ол рахметін айтты да, екі жағындағы сүйемелдеген кісілердің 
жәрдемімен төселген киіздің үстіне әрең барып отырды. Жиналған 
халық лезде оны қоршап алды. Сол арада ңымыз ңүйған мес келіп, 
қазаңтың ежелгі қадір түтңан асын ңүйған тостағандар қолдан ңолға 
беріліп жатты.

Бір көздей ңымыз ішті де, Үлгенбай бүрынғыдан көрі еңсесін 
көтерейін деді. Ол өзінің ңуанышы мен ңайғысына ортаң болып кел
ген емірлік жолдасы — домбырасын сүрағанда отырған жүрт бір кө- 
теріліп, таң-тамаша болып ңалды. Қарт ақынның есіне өтіп кеткен, 
енді ңайта оралмайтын бір кездері түскендей. Ол сонау бір-бірінен 
бірі көркем, бірінен бірі әсерлі аңыз-өлеңдерін, өткеннің суреттерін 
көз алдына елестетіп, тыңдаушыларын өзінің ой дүниесінің барысына 
бірге сүйрей, сол сәттегі өз басында болған сезімді оларға да енді- 
ре, сол бір оқиғалардың ңаһармандарына оларды да (тыңдаушылар- 
ды) қоса, өзін толқытқан, шабыты келген сағаттарын тізгендей болды. 
Өзінің ауыр дерт жармасқан денесіне қарамастан, осы арада да ңа- 
ны ңайнап, сол күндегі арман, көкейтесті қиялдар, мына өмірден 
кетіп бара жатқан әнші ңарттың ойына келіп, «мені сыртңа шығар, 
елге есіттір!» деп түрғандай көрінді.

Карт басын көтеріп, үсынылған домбыраны тез алып, аңқан су- 
дың жүрісіндей толқыған аккорд үндері түн тыныштығында айналаға 
жиыла берді. Айналадағылар бүл жәйға таңңалып, адамға сондай 
жан ендіріп, тірілтетін күштің қайдан шығып жатңанын, мундай лезде 
түтанып кеткен жан үшңынының ңайдан пайда болғанын түсіне алмай 
отырысты.

Аккордтар бірден бірге үдей берді. Қарттың сіңірі шыққан қу 
сүйек қолдары ңатты бүралған шекті бірден бірге тездетіп қаға бас- 
тады. Соңғы аккордтың үнімен бірге айналада отырғандар да тына 
қалды. Тағы да бір адам селт етпей, мола басындағыдай тыныштыңқа 
көшті. Бәрінің көздері әжім басқан ңарттың бетінде. Бәрі де бір нәр- 
сені күткендей, орындарынан тырп етпестен отыр.

Міне, ңарттың ңолы тағы көтеріліп, тағы домбыраның шегін ңақ- 
ты. Одан баяу, нәзік, бесік жыры сияңты жүмсаң үндер төгіле баста-
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ды. Өмірмен ңоштасқалы отырған енші узаң жылдар бойы жанын же- 
гідей жеген ой-арманын мыналарға беріп кеткісі келгендей:

—  Мен ңартайдым, достарым! Менің үзақ өмірім аяғына жуық- 
таған сияқты, ең соңғы сағаттар да алые қалмағанға усайды, бауыры 
суық ңара жер менің денемді бүркеуге дайын турғандай. Менің соң- 
ғы өлеңім, соңғы әнім, соңғы өсиетім тағы бір сарнасыншы, сіздердің 
алдарыңызда, достарі —  деп бастады, Үлгенбай әңгімесін бул са- 
парда.

—  Менің бүгінгі өлеңімде еткен уаң&іт жоқ, хандар мен султан- 
дар да жоң. Ел шауып, егер қылған батырлар да жоқ. Әлемге жайыл- 
ған не бір ауызда ңалған далада болып туратын бәйгі де жоқ. Ата- 
дан атаға келе жатқан, тірі жанды тамсандыратын, табиғат та мүлгіп 
тыңдайтын шешен, аңындар да жоқ. Олар жөнінде басңалар жыр- 
лар, менің сөзім бүгін басқа болады, достарым! —  деді Үлгенбай.

Қарттың булай әңгіме бастауы отырғандардың өңменін бурын- 
ғыдан да қатты создырды. Бүгін бір бурын-соңды естілмеген жаңа- 
лық, ерекше бір әңгіме айтар деген үмітте болды. Үлгенбай да ол 
үмітті ақтады. Оның бүгінгідей бір шабытын ешкім көрген емес-ті. 
Көпшіліктің ортасында, бүгін, жасы алпыстан асқан, әлі аэайған ал- 
жуға бет алған, орнынан әрең туратын шал емес,—  қажырлы, таза, 
жарқын үмітті алдынан күткен, сол жолда алдында қандай қиындық 
болса да, арман үшін өзін өзі ңиятын, ңажырлы, жас жігіт отырған- 
дай көрінді. Үлгенбай домбырасына қосылып, шабытына мініп, аузы- 
нан не бір әсем өндер шығып жатты. Бурын да оның мазмуны терең 
өмір шындығын аңыздай етіп жырлайтын кестелі сөздерін журт 
ауыздарының суы қурып тыңдайтын, бірақ бүгінгідей оның суырыл- 
ғанын ешкім көрмеген. Қанша таза жүректен, жан түкпірінен шыққан 
сезім, ңандай ез халқын сүйген әсем елеңдері Оның тыңдаушылары- 
ның жүрегінде осы сәтте ңандай ойлар қалып отырды екені

Үлгенбай шынында да бүгін бул отырғандарға бурын-соңды айт- 
пағандарын айтты. Ана турған цойнаулардың бәрі де бүгін Үлгембай- 
дың үнімен жаңғырықты. Ол сахрада жүрген еліне, адам баласына 
берілген сьійлықтың ең ңымбаттысы, ең жоғарысы, еулиедей үнемі 
атын атап отыратын: ш ы н д ы қ ,  а д а л д ы қ ,  е д і л д і к ,  т у ы с -  
қ а н д ы қ деген үлкен сеэдердің улы менін айтып берді. Үлгенбай 
бір мезет еткен күндерге бурылып қарап:

—  Бурьінғы еткен эаманда, аттың бойы керінбес бидамық бете- 
гедей жер бауырлап аласа болып, мына зеулім Тарбағатай бір кіш- 
кене тебешіктей шоңайып керініп, жауған ңар да жер бетін тегіс 
жаба алмай, жуп-жуқа болып, езендер де шалңып шыға аға алмай, 
тек сырылдап жатңанда, екі еркеші баладай атан орнына ңмсық бут- 
ты бота жүрген кезінде, Жаманбай деген хан болды. Ол арыстаннан 
ңанішер, жолбарыстан айлалы, қасңырдан да жалмауыз — зулымдыц
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пен әділөтсіздіктің, патшалығын қурды. Бірақ оны мен айтпаймын, 
ол үшін адамның жаны шыдамас еді, бірінен бірі катал суреттерді 
көз алдарыңа келтіргенде жарылмаған жүрек қалмас еді. Осы бір 
түн мүмкін сіздермен менің соңғы рет кездесіп отырған түн де бо
пер. Мен неге көңілді әңгіме есіттірмеймін, анда-санда болса да 
жылтыраған, жаңа жанып келе жатқан оттың жарығын сендерден не
ге жабамын, неге ңара булт бастырып, ңараңғылыңты қайтадан қап- 
татамын. Жоқ, сол бір жарық ңудайдың есінен шығып кеткен, адам- 
нан зәбір көрген елді әбден жадыратңанша жана түссін! Жақсылық- 
тың дәні себілген, оған барлық ожданмен сену керек, оның барын 
білу керек, сол дәнді барлық нәзік, мәңгілік жалынды махаббатпен 
сүйіп, аялау керек! — деп, Жаманбай хан заманындағы ңара күнге 
мына алдағы турған сәулелі дәуірді, орыс, ңазақтың туысңандығын, 
ол екі ортадағы достың дәнінің көгеріп, көктеуі үшін барлың күшті 
салу керек екенін жырлады. Осы түнгі Үлгенбайдың соңғы жыры, 
қоштасу жыры болды» — дейді.

Бул оқиға өткен ғасырдың сексенінші жылдарында болады, 
А. Ивановский қазақша жақсы білген болу керек, әншінің өлім алдын- 
дағы соңғы минуттарының да творчествоға бағышталғанын жақсы 
жазады. Бул маңаланы: «Қазаңтың ақын-еншісі Үлгенбайдын өлімі» 
деп атаған.

Сол Тарбағатайда болған екінші аңын-әнші, ңари Ноғайбай тү- 
ралы да А. Ивановский әдемі жазды. Ноғайбайдың көзі кермесе де, 
артық туған қабілет арқылы күннің қалай шығуын, қызғалдақтың ка
пай бас жаруын және басқа табиғат көріністерін айтарлықтай көр- 
кем суреттегенін айта келіп, Ноғайбайдың да жақсылыкты алдынан 
күткен, «алтын заман артта ңалды» деп, кері кетпейтін прогрессивті 
көзқарасы бар суреткер екенін келтіреді. Ноғайбай жаратылыс шам- 
шырағын мәңгіге сөндірсе де басқада жоң, өткір ңулақ бергенін, 
алғыр ой, күшті өнерлік қабілет бергенін жырлай келе:

—  Сахрада тудым, сахра мені асырап-өсірді, жутқаным да сах- 
раның ауасы, өмірім де сояымен байланысты. Бірақ мен ата-баба- 
ларымның тусындағы сахра емес, өзім білетін басқа, жаңа сахраның 
улымын. Ол жадырағанда біз де жадыраймыз. Жарығын жерге жі- 
бермей жауып турған ңара булт ысырылғанда бурынғыдан да өткір 
сәулесі түсетін күннің көзіндей, біз де үстіміздегі торлаған булт ыды- 
рағанда, өткен азапты умытып, қайғыны сілкіп тастап, жаңа өмірге 
енеміз, аңыры көкіректі кере бір дем аламыз. Онда мен де бул күн- 
дегідей болмаймын; екі шекті домбырамды да онда басңа күйгө 
бураймын, ойыным да өзгеше, өлеңім мен әнім де басңаша бола
ды,—  дейді.

Ноғайбай мен Үлгенбайдың бул өлеңдері (орысша текст! өлең- 
дерді кара сөзбен берген екен, сол себепті біз де жәй сөзбен бер-
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дік. А. Ж.) ербір алдыңғы жағына карал қол созған ілгері басңаи су- 
реткердің көзңарасына тән ой. Біз бул екеуінің әндерін таба алма- 
дық. Бірақ Академияның Тарбағагай жаққа баратын ән-күй жинау 
экспедициялары, сөзсіз, бул екі «қын-еншінің творчестволык үлгіле- 
ріне кездеседі.

Қаза-қ халқында ертеден аты шыққан әншінің біоі Мария Жагоо 
ңызы (Рыкина). Ол өзінің сүйген жігіті, кейін қосылған жұбайы Дүи- 
сенге арнап ән шығарады. Дүйсеннің буйра шашын өлеңіне өзек етіп, 
еннің атын «Дудар» қояды. «Дудар» көңілді, сезімге толы, сонымен 
катар арқаның ән дәстүрінде туған ен.

Мария Жагор деген орыс қызы,
Он алты, он жетіге иелген кезі.
Ңазаңқа Дудар деген ғашық болып,
Сондағы Мариякың айтңан сөзі.

Дудара-ри Дудым,
Сенің үшін тудым.
Шіркін-ай. Дудара-ри, Дудым-ай,—

деп басталатын сөзіме әннің музыкасы әсем үндеседі. Ән көпшілікке 
белгілі, сондықтан оған комментарий беріп жатудың орны жок. Ая( 
Мария Алматыға бірнеше рет келіп кетті. Ол «Дудар» сияқты әні- 
мен катар, орыс-қазақтың арасьгна достық дәнін соиау түнек за ман
на щ өзінде батыл сепкен адам. Ол өткен ғасырда драгун полкның 
жауынгер орысына шыңқан Қуттыбайдың қызы Баян сияқты шын мә- 
нісіндө «батыр ңыздың» бірі. Мария берегірек келгенсін өлеңді си- 
реткен. Бірақ отызыншы жылдардың бесыңда елі де тым-тэуір дау- 
ысы болатын. Ол елуінші жылдың орта кезінде кайтыс болды.

Жетісуда, өсіресе Алматыда аты белгілі болған өнші, ақын, дом- 
бырашы, сырнайшы, күлдіргі Таубайдың Қатшыбайы двген болды. Ол 
өмірі кедей болып еткен адам. Біраң ешуақытта налымаған, өмірді 
сүйген, көптеген өлвң-вн калдырып кеткен адам.

Алма аларсың, алданарсың,
Алма піскен шағьгнда.
Сағьінарсың, сарғаярсың,
Еске түскен шағьінда.

Екі торы ат самірттім,
Алма ағашын камірттім.
Алметының кап ңыэдарын,
Тарвзвдан талмірттім,—
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деген сияқты ңалжың өлеңдерін өзі шығарғ-ан көңілді әндерімен ай- 
тып отырады. Жүрген жерінің бері көңілді, аса көпшілік сүйген жі- 
гіт бог.ған. Ңатшыбай жүздерін бузып көздерін сүзген молда, хажі- 
лерге ңарсы болумен кеткен. Олардың әділсіз, жалшының ақысын 
дүрыс бермейтінін өлеңмен үнемі бетіне басып жүрген, Сол сияқты 
тек алмаса, ешнәрсе бермейтін Қабат хажы дегенге:

Бүл күнде Хажекеңнің көңілі ток,
Саздау жерге біткендей ку карвсоқ.
Бес-он тиын қолынан неге шыңсын,
Хажекең алуға бар, беруге жоқ,—

деп, әндетіп, көзіне айтса керек. Қатшыбай татардың, орыстың ән- 
дерін де аса жақсы айтқан, скрипкада, мандолинада, балалайкада, 
гитарда тартқан. Сондықтан оның публикасы аса аралас, интернацио- 
налды болып келеді екен. Оның үстіне жастайынан ауыл байлары- 
ның аямай еңбек жеуінен қашып, темір жолға келіп, совет үкіметі- 
нің бірінші күндерінен бастап, белгілі жалдамалы кәсіпке көиіеді. 
Қатшыбайдың қазақ, қырғыз, орыс жүмысшыларының арасында бо- 
луы — оның көзшеңберін біраз кеңітеді. Ол сондай ортада жүру 
арқасында ән репертуарын да байытады. 5іра«< көкірек ауруға шал- 
дығып, 1929 жылы жестай ңайтыс болады. Өзінің ауруының бесталу 
себебінің де сол жоқтықтан болғанын өлеңіне қосып, елер алдында:

Қатшыбай өзім атым, әкем Таубай,
Жаратңан бәрімізді жаббар қүдай.
Кедейлік пен тапшылық соңға түсіп,
Ақыры өмірімнің болды осылай.

Хат жаздым ағайындар сіздерге арнап,
Қаламға сүйеу болған алтын бармақ.
Көп жазуға дөрмен жоқ, а малым не,
Басыман өтіп барад дүние алдап,—

дөп, халңымен ңоштасңандай болады. Өмірден тым ерте кеткенін ар- 
ман ңыладьі.

Қатшыбайдың тұстасы, туған жеңгесі (Қетшыбейдың ағесы Қас- 
ңараудың жүбайы) Берпігүл Теңірекбаева осы жолдардың авторына 
кептеген Жвтісудың ендер'н орындап берді жөне Қатшыбай туралы 
қымбатты деректер берді. Берпігүл ойын-тойда үнемі Қетшыбеймен 
ңосылып ен салады екен. Біэбен кездескенде Берлігүл алпысгың 
үшеуінде болатын. Соның еэінде де қара бешпет, кек жаулық, бе- 
тіндө бір де ежім жоқ, »н салғанда дауысы сырнайдай сыңғыреп
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тұрды. Қатшьгбай өлерінде жоғарыдағы өлеңді айтып, екінші шу- 
мэңтың аяғында сүйемелдеген домбырасы қолынан түсіп кеткенде 
жерден квтеріп алған Бәрпігүл екен. Бәрпігүл ауылдың жәй шепжел- 
ке ңыздарының бірі болып, малдың арасында, бүйығып өспеген, ңыз 
күнінде де, келіншек болып Қасқарауға келгенсін де ешкімді бетіне 
қаратпвған өжет, біраң үрда-жық емес, сыпайы, ңарсы адамды сөз- 
бен тоқтататын, ауыл-даланың сәнінің бірі болған адам. Біз Бәрпі- 
гүлден Қатшыбайдың әндерімен қатар өзінің де бірді-екілі шығар- 
маларын жаздың. Бәрпігүл 1957 жылы қайтыс болды. Оның орында- 
уында Жетісудың кейбір «бір ңайырма» әндерінің өзі де анасынан 
қайта туғандай түрленіп кететін еді. Бірак ол өзінің сондай қабілетін 
мақтап келе жатсаң, тоқтатып, «Ңатшыбайдай айту қайда!» деп, өзін 
буңтырып ңоятын. Бәрпігүлдің атын осы ңосымшада атамай өтугө 
біздің арымыз бармады. Ңатшыбай осы күнгі Жетіген станциясыньің 
тұсында тұрды. Руы шымыр, оның бержағында Күнту болады. Ңай- 
тыс болғанда жасы отыз бесте екен.

Біреу де болса тарихта қалғам, бірнеше вариантта нотаға түскен 
эсерлі әннің бірі «Көк кептердің» авторы Кемпірбайдьі ауызға ала 
кетпеуге де болмайтын сияқты. Кемпірбай асңан ақын, өз бағасын 
өзі жақсы білген адам. Оның өлер алдындағы көңіл сүрап келген 
Әсетке:

Көңлімді Осет келді көтергелі,
Өкпем ңысып барады жетелгелі.
Өлсем де «Кэккептерге» бір салайым,
Қу тақтай, екі шекті әпер бері.
Ал енді шіркін көмей былқылдасын,
Сөзімді Әсиясіз кім тыңдасын.
Шетіне Арғын-Найман сәлем айтар,
Не ңылып шіркін көмей жыртылмасын,—

деп басталатын бір«еше шумаң өлеңінің өзі соған лайың әнімен, үл- 
кен біртүтас әдебиеттік музыкалың шығарма.

Өзі домбыраға қосылып сахнада ән айтып шыңпағанмен, арка 
өндерін жете білетін, әннің егжей-тегжейін жақсы түсінетің, көптеген 
озат еншілерді революциядан бүрын да, кейін де көріп, жолдас бо
лып, үйреніп келген адамның бірі — Советтер Одағының халың арти- 
сі Калибек Куанышбаев. Ол Ғаббасты, Калиды, Мәдиді, Әмірені, Май- 
раны, Жаяу Мүсаны тағы сол сиякты көп өнер иелерін көрген адам. 
Ол осы жолдардың авторымен көп әңгімелесіп, арқаның ән шебер- 
лері жөнінде не бір қызыкты әңгімелерді айтңан. Біржан, Ақан, Шо- 
лақ, Иман-Жүсіп, Ғазез тағы сондай әншілердің әрқайсысы туралы 
да Ңалибек бірнерсе қоспай қалған жоқ.
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Әсіресе ен дүмиесімде көп еңбек сіңірген адам—  реслублика- 
ның хальгқ ертисі, консерваторияның доценті, Мемлекеггік сыйлық- 
тың лауреаты 'Курмаыбек Жандарбеков. Қурманбек 12 жасынам бес- 
тел ән салып, декламация айтып, хорда бастаушы болған. 1918 жы- 
лы Ташкент берып оцда білім жағынам олңылау келсе де (білімі 

'Шымкенттің приходская школасы) әні арқылы түскен педучилищесі 
бір жылдан кейін инпрос болған. Сол инпроста жүріп, Ғани Мурат- 
баевтан сабақ алыл, өнер үйірмелергне катысады. Жиырманшы жыл- 
дың май айында Колизей театрында (осы күнгі Свердлов атындағы 
театр Шығыс кешінде ән салып, Ауғаныстанның елшісі жас Ңүрман- 
бекке алтын медаль тағады. 1921 жылы тағы Шығыс кеші болып, 
онда Құрманбек Біржан сал болып, Үрия Турдықулова Сера бояыл, 
екеуі айтысады. 1925 жылы Ңүрмэнбек Шымкенгке келіп, онда кон- 
цертте 101 өн айтады деген афиша жайылады. Қүрманбек 67 ән 
айтқаннан кейін дауысы бітеді. Аржағында айтуға жарамайды (осы 
бір жяғдай Қүрманбектің дауысына өмірлік кесел моасайды). Соя 
жылдың күзінде Қурманбек Қыэьшордада аиіылғалы жатңан театрға 
келеді. Одан былайғы тағдырының бәрі де сахнамен байланысты бо- 
лады. Бірақ Қүрманбек қазақ халкының эн байлығынын негізгі мең- 
герушісінің бірі «Айман— Шолпан», «Ңыз Жібек», «Шүға», «Жая- 
быр», «Ер Тарғыня тағы басқа опералардың көбінде Қурманбектің 
айтып берген әндері арқау болып жүр. Е. Брусиловский жазған опе- 
раның бәрінің де дерлік ән жағында Қурманбектің ролі аса үлкем. 
Оның репертуарында Қазақстанның қай түкпірінің болса да әндері 
көп. Осы кезде де ән, әншілер мәселесі қозғалғанда, қай-қайсымыз 
болса да Ңурманбектен көп нәрсе сүрал аламыэ. Өзі сахнада жеке 
өн айтпағанымен қазақ халңының ән мәдениетінде үлкен орын ала- 
тын адамның бірі — Қурманбек.

Ән жағынан тағдыры қызьгқты адамның бірі —  Қаэакстаннын ха- 
лық артнсі ^Елубай Өмірэаков. Ол 1914— 15 жылдардан бестап ен 
салған. 1919 жылы Қостанайда Әліби Жанкелдиннің «Қызыл керуе- 
нінде» болып, сонда үйірмеде ен салып, хорға катысып, спектакльде 
ойнаған. 1923 жылы Орынбордың инпросында окиды (инпрос —  ха
лы қ ағарту институты, білім дережесі орта педагогикалык). Баска ез 
тустастарындай 1926 жылы Қыэылордада ашылған казак театрына 
кіргеннен кейін Елубайдьің да одам арғы тағдырьі сагнамем байла
нысты болады. Драмалык пьесаларда да Елубай үнемі ен салатын 
рольдердв ойнады: «Еңлік— Кебекте»—  Жапал, кейін музыка теат
рында «Айман— Шолпанда» —  Жарас, 1936 жылғы Москвада болған 
енвр онкүндігінде «Жалбырда» — Ңайрақпай рольдерін ойнады.

Елубай драма театрының Кызылордада да, Алматыда да кон- 
церттерінде бірінші пламдағы внші болып шығып жүрді. Ол 1927 жы
лы апрель айьгнда Москвада болғен этмогрефмялық концертте «Кер-
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бесті», «Аң Айша», «Нақ-нақ» ендерін айтты. 1930 жылы Ңурманбек 
екеуі Қазақстанның біраз қалаларын аралап ән салды. 1932 жылы 
Қытай шекарасында болып, онда жәрмеңкеге, баска гастрольде ән 
салды. Жаңа за манны ң героикасын халыңқа музьжа арқылы жаюда 
Елубайдың еңбегі көп болды. «Толқьж», «Қурбымжай», «Алатау», 
«Жаңа күй», «Мұхидан-Шайпан», «Миллион толкын», «Заулатшы-ай», 
«Акудай-шіркін», «Жастарым жайне!» «Алтай» әндері Елубайдың ау- 
зынан халыққа тарады. Отан соғькы кезінде концерт бригадасымен 
Елубай екі рет манданта барып қайтты.

Елім бар колхоз болып күлімдегем,
Көлік бар трактордай дүрілдеген.
Екпіні жер тамырын солңылдатып,
Жүрегі сум байлардың дірілдеген.

Жел көңлім желден озып, желлін енді,
Зар заман өтті-кетті,

еркін енді.
Ңызыққа кызғылыңты заман жетіп,
Көркейген «̂ ан жүгіріл көркің енді! —

деген аңын Исаның сөзімен «Толқъгңдьп» толкытып, бір жаты нам укра- 
инның «Королек» деген онінің әуенімен «Жастар» деген өлеңді:

Біз жастармыз жаңа жолға,
Жаңа өмірге басатьж.
Күннен күнге салып алға,
Жаңа өмір шашатын.

Көтер әнді, көрсет сәнді,
Тенселтейік жаһанды.
Тетті күймен оят жанды,
Сал толқынды, сал емді,—

деп эндөтеді. Елубайдың бул өлеңдері мен әндері социалистік қүры- 
лыстың алғашқы кезінде, бірінші бесжылдықтар кезінде халыкты 
жаңа идеяға шакыруға, жаңа адамды тербиелвуге үлкен есері бол
ды. Елубайдың орындауында халықтык дестүрмен қатар, сахнада ет- 
кір өнөрдің бір тарауы зстрадалық характер бар. Әсіресе күлдіргілік 
жағы басым. Бірак Елубай сахнада үлкен дремалық, трагедиялың кв* 
йіпкерлердің обраэын да айта қалғандай жасай алатын сегіз ңырлы 
артист, өнші.

Бул аталғам үш сахна шеберлерімөн қатар тағы да қазақтың ха-
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лың ©ндеріне үлкен үлес Косқан, оның дамуында қызу араласқан 
адамдардың ішінде жазушы, ақындарымыз бар. Олардың бірі — Сө- 
кен Сейфуллин. Ол өзі жаңсы домбырашы, әнші болатын. Өнерлі, 
өнер иелерін аса жақсы көретін, құрметтейтін, өнердің бетің бар, 
жүзің бар демейтін қатал сыншысы да болатын. Сәкен Ыбырай, Ақан 
және басқа әншілер туралы аса бағалы пікірлер айтып кетті. Саны- 
мен қатар өзі А. Затаевичке көптеген ән, күй беріп кетті. Сәкен өзі- 
нің «Кэкьиетау» поэмасында қазақтың атышулы әншілеріне улкен кө- 
ңіл бөлді. Ол әннің орындау шеберлігі жәйлі әсем жолдар ңалдыр- 
ды. Сонымен ^атар, бірнеше әсем әндердің авторы болды.

Сондай-ац, белгілі ақын, жазушы Ілияс Жансүгіров те А. Затае- 
вичке көлтеген сүбелі әндер берген. ил өзінің «Күй», «Күйші», «Қү- 
лагер» атты поэмаларында эн туралы не бір кестелі сөздерді айтқан. 
Ілияс Қазақ көркем өнері жәйлі кітаптың авторының бірі. Біз 
Ілияспен біраз уақыт бірге болып оның музыканы қатты сүйетінін, 
музыканы терең түсінетінін көзімізбен көріп, ңұлағымызбен есіттік. 
Өзінің «Күйші» деген поэмасын ол қолжазба күйінде біздің үйге үл- 
кен басымен келіп (сондай ңарапайым болатын) оңып беріп, ішінде 
музыка жағынан жетпес ойлардың кетпеуін қатты тексерген болатын. 
Ол үлкен суреткерге тэн творчестволық «сақтық» еді.

Жаны музыканы сүйетін жалынды ақынның бірі Қасым Аманжо- 
лов еді. Ол өзі домбырамен ңосылып әнді жақсы айтатын және өз 
жанынан ән шығаратын. Қасымньің «Дәриға» атты әні қазақ әндерінің 
алтын қорынан орын алатын шығарма. Қасымның «Дәриғадан» басңа 
да бірнеше әні бар. Оларды бір жерге топтал, баістырыл шығарса 
музыкалық кәдеге асып кетуінде сөз жоқ.

«Қоянды жәрмеңкесінде Майра он екі баспалы гармонды ырғай 
изеп, соза тартып, отты көзі ақықтай жарқылдап, бір әнді сұңқылда- 
тып отырғанда екі-үш кісі кіріп келді. Құйыл берген кеседен кідір- 
мей қымьізды қағып салыл жатыр, өздері баяғыдан бізге таныс адам- 
дардай бір аржайы. Менің он жағымда отырған Зәрубай мен жынды 
Омар оларға қарап, белгілі әдеттеріне басып, өздерінше қысылмай, 
сынап жатыр.

—  Ұзын бойлысы кешкі түйенің көлеңкесіндей солбиған екені
— Ана біреуі әр үлттан ңұрап жасалған ба, түр-сыпаты әркімгө 

үқсайды екен! Тілі де ңызык, ауыэдығын шайнап түрып кісінеген тай- 
дың дыбысы сияңты екен!

— Әне бір ешкібас бір жерде ойнақтап отыра алмай түрғанын 
қарашы! Көзі ңандай өткір! — деп бірінің аузынан бірі қағып алып, 
оларға «характеристика» беріп жатыр. Майрадан кейін кезек Қали- 
ға келіп, ол: «Аңңұм», «Ғазиз», «Шама», «Алтыбасар», «Топай көк» 
әндерін айтты.

—  Танымайтын шығарсыздар, мынау ақьпн Иса деп, Майра ай-
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тып, аузын жиғанша, қолын домбыраға соза бере, шегін цағып та 
үлгірмей, өлгі ешкібас көтере айкайлап:

Домбыра екі шекті ішің қуыс,
Ызботтан сөзім шықсын уыс-уыс.
Майра апам домбыраны алып берді,
Исада түні бойы болмас тыныс,—

деп, ағыза жөнелді. Түйдек-түйдек сөз кегіп жатыр. Бүрын еңбекші 
елді арбал жеген Ңояндьі, енді совет Қояндысы болды. Сауда да, 
ңызық та, өлең де, ән де осында, оның бәрі де совет адамдарының 
ңолында.

Жәрмеңке құтгы болсын советский,
Сіздермен кез бол қалдым өң мен түстей.
Жыңды Омар, Зарубай мен Қалибекті 
Ұмытпан мен де сірэ жанар өшпей.

Қояңды қызыл тулы түрған жайнап,
Неткен ел сейіл-серуен, салған ойнац.
Ащы тіл, өдемі әзіл, сан-салтанат,
Шаттықпен гүлдей жайнап, отыр ойнал,—

деп нөсерлетіп, екпіндетіп, нажағайдай жарқылдатып, «Желдірме- 
мен» ағызып өтті. Бүл 1925 жылдың июнь айы еді» — дейді Қалибек 
өзінің осы кітап ішінде біз келтірген естелігінің аяғында. Өртгей лау- 
лаған Исамен бірінші рет кездескенін Кәлләки осылай баяндайды.

Иса суьюыпсалма ақын, үлкен әнші болды. Ол Қоянды, Қарқара- 
лы жәрмеңкелерінде, Семейде, басқа қалаларда болды. Қызылорда- 
да 1926 жылы театр ашылғанда Иса бірінші артистердің қатарында 
орын алды. Театрдың Қызылордадағы кезінде оның бір концертіңде 
болған адам бізге өзінің Иса жайлі есінде қалғанын айтты. Комцертте 
Иса сахнаға шьщқанда конферансье белгілі жасалған программа бо
йы нша жариялаған андерді айтып болғансын, биске шақырғанда, Иса 
ан айтпайды екен. Мажілісте баяндама жасаған кісідей, ол публика- 
дан сурау күтеді екен. Сол кезде көл ішінен біреу түрып:

—  Сылдырал ағып жатіфаи еэеннің жағасында, жалғыз шықкан 
ақ қайыңның көленкесінда, кекорай шалғынның хош иісін жутып, 
рахаттаныл отырған адам не ойлайды, соны бізге елеңмен анге қо- 
сып айтып беріңізші? — депті. Иса кідірмвстен ол адамның ойының 
наше саққа жүгіретінін қуыл, алденаше вариантта өндетіп, алеңдетіп 
жауап беріпті.

Иса «Айман— Шолпан» пьесасында еңынның ролін ойнады. Фи-
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лармонияның концерттерінде ән салды. Ол осы жолдардың а вторы- 
ның үйінө 1936 жылдың жазында, қазақтың бірінші режиссері, скрип- 
каш ысы, драматургы, ақыны Жүмат Шанинмен бірге келді. Әңгімені 
Жұмат бастап, арцаның неше түрлі әншілерінің өмірбаянынан сөз 
қозғады. Сонда Иса үкілі Ыбырайдың Кәкима қызға шығарған «Гәкіку- 
ін» домбырамем орындады. Соның алдында екі-үш жыл бұрын ғана 
Ленинград тан оқудан келген, Қазақстанның солтүстік-шығыс өлке- 
лерінің музыкальна дәстүрімен жете танысып болмаған біз сияқты 
шала.маманға Исаның орындауымен Жұматтың оған беріп отырған 
к о м мента р и лері —  өзі бір академия болды. Шынында да Иса өзі- 
нің асқан қабілеті арцасьгнда Ыбырайдың «Гәккуіне» үлкен өзгеріс- 
тер, жақсы жаңалықтар енгізді. Оны «Гәмкудің» басқа бірнеше вари- 
анттарымен салыстыруда енықтадың.

Одан кейін менің күйге жақын екенімді білетін қадірлі қонақта- 
рым сол жағына ңарай көшті. Иса белгілі «Дайрабай» күйінің тари- 
хьгн өте эдемі аңыздық, романтикалық күйде баяндап берді. Күйдің 
мазмүны оқиғаға толы, шым-шытырық күрес-талас, өмір үшін арпа- 
лыс, ерте заманның трагедиясы.

Үй-ішілік концерттің кортындысында Иса Әлсейттің Қүдайбер- 
генгнің «Желдірмесі» деп, өзінің «Желдірмесіне» ұңсас ән айтты. Ол 
«Қүдайберген осылай айтатын еді» деп:

Өлеңді жатып та айтам, турып та айтам,
Жігіттік салтанатты ңұрып та айтам.
Пар жеккен пряжіканың атындай-ақ 
Мойнымды бір жағына бүрып та айтам,—

деген жерде, біресе жата қалып, домбыраны төсінің үстіне салып, 
біресе бірнеше рет домалап түрекеліп, біресе ұшып түрып, мойнын 
бір жағына бүрыл, пряжкенің атындай басын сүзіп, ілгері ңарай жү- 
гіре басып айтып, әбден айызды қандырды. Исаның ондай шабытга 
болғанын менің өз басым бір неше рет көрдім. Ал, Исаның өзінің 
«Желдірмесі» форма жағынан мүсінделген, шыньщқан, екпіні да- 
уылдатңан, боратқан, қайырмасы, кіріспесінің өзі бір жатңан жеке 
ән деуте жарайтын еді.

Исамен соңғы рет біз 1944 жылы Жамбыл атындағы филармо- 
нияның сахнасында Құрманғаэы атындағы халық асбаптары оркестрі- 
нің онжылдын мерекесінде кездестік. Ол кезде оның ресми қыз- 
меті сол филармонияда болатын. Сахнаның артында Иса оркестрге 
арнап өлең жазып, соны халық алдында, құттықтау есебінде оқып 
іьығуды президиумнан өтінді. Бірақалдьгн ала жасалып қойған «план, 
дағы» ораторлар ішінде Иса болмай, салтанатты мәжілісті басңарып 
отырған адамдардың ұйғарулары бойынша оньің елеңі мекеменіің
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столыне турами барып орнеласатьж болып Исаның ақын бесы оған 
«мақул» деп иілместен тартып берді.

Иса арчамың көлтегөн әсем өндерін орындайтын, бірақ аңы»* 
*нші адам, оларды өзінің творчестволық лабораториясынән өткізіп, 
айтарлықтай өзгеріс ендіріп отыратьгн. Бір өкіміш —  сол варианттар- 
ды біздің керенаулығымыэдан орындау үстіоде дыбыс алпаратына 
жіазыл алып қалмағанымыз.

Біржанның, Ақамның, Жаяудың, Шолаңтың, Абайдың әндерін на- 
қысына келтіріл айтатын жалынды таланттың бірі —  Мәжит Шал«о- 
ров еді. Ол Ку ауденының Едірей болькыкда 1911 жылы туған. Жа- 
сьгнан музьгкаға әуес, орі ңабілетті болып, өсе сол жолға мүлде 
беріліп кежен. 1934 жылы Семейдің муэыка-драма театрына келіп 
түседі. Онда біраз қызмет істейді. Бірінші рет біз Мвжитті 1936 жыл- 
дың аяғыінда Семейде тыңдадық. Ол 1937 жылы Апматының Абай 
атындағы опера және балет театрына кірді. Концерттерде, радиода 
жеке енге шығыл жүрді. Межит «Қорлан», «Үш дос», «Екі жирен», 
«Жамбас сипар», «Гөуһар қыз», «Әудемжар» әцдерін өсіресе жақсы 
айтатын. Осы өндерді бір кісідей-ац орьтдайтын шебер Жүсіппек, 
Мөжиттің әншілігініің алдында бас иетін, оның «Жамбас сипарына», 
«Екі жиреніне» таласуға болмайтынын айтатын. Мәжит Отан соғысы 
майданында ңаза тапты.

Ақмола төңірегінің әндерін Алматыға біріниіі алып келген адам- 
ның бірі —  Ілияс Шаймерденов болды. Ол «Қарөкесек», «Қарғаиі», 
«Алқоңыр», «Сарыарқа», «Сентябрь» сияқты ендерді жеткізіп берді. 
Филармонияда »нші болды. Москваның консерваториясыцда аз уеқыт 
оқыл, денсаулығы жарамай үэді. |лиястың орыңдауында сол ендердің 
бірқатары пластинкаға түсті. Ілиястың орындауында бір табмғм шын- 
дық бар еді, жасаеды, профессионалдарда жиі кеэдесетін публмкаға 
ңарай өннің кей жерлерін өзгертіп, не артық созып (хошемет-шала- 
лақ дәме еткенде, не жөнсіз екпінін тездетіп (кеңілдендіремін де- 
генде), өңін айналдыру онда жоқ болатын. Сонымен қатар ңазақта 
сирек болған оның баритон дауысы орындаған әндеріне ерлік, үлкен 
ойшылдық беретін.

Отызыншы жылдардың ортасымен бері халық ендерін орындау- 
да машықтанып келе жатңанның бірі Нүғман Әбішев. Ол еэінің орын
дау өдісінде Жүсіппекке қатты еліктейді. Бірақ Нүғманның еэіне тен 
орьждау ерекшелігі оны Жүсіппекке үқсатпайды. Нүғманның репер- 
туарында арцаның кептеген өндері бар. Ол сол ендерді шамасы 
келгенінше тым теуір орыңдайды. Халық еңдерін үгіттеуде Нуғмам- 
ның үлкен еңбегі бар Соны ескеріп Казахстан үкіметі оған реслуб- 
лиюаның еңбегі сіңген артисі деген қүрметті ата* берді. Нүғман елі 
де орындаушылық күшінде, елі де есіп келе жатқан біздің ен ме- 
дениетімізге үлес коса түседі.
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Төңірберлі Молдабайдың, 
Ңызылдың, Мухиттың өндерін 
таратуда Ңазаңстанның батыс 
өлкесінде көп жылдар еңбөк 
еткен адамның бірі, республи- 
каның еңбегі сіңген артисі Жү- 
сіп Сейілов. Ол 1901 жылы Ақ- 
төбе облысының Ңарабутаң ау- 
данында туған. Жасынан әнгө 
ңумар, күшті дауысты, айнала- 
сы үшін «пері соққанның» өэі 
болған. Ол 1925 жылы совет- 
партия мектебінде оқып жүр- 
генде, Ақтөбенің педагоги- 
калық техникумымен бірігіп 
қойған «Сегіз бен Мақпал» пье- 
сасында Сегіздің ролін тамаша 
атқарған. Оркестр, фортепиано 
жоң кезде, белгілі. тонын ала- 

Жүсіп Сейілов ть,н Да сүйемел жоңта, спек-
такльдің аяғына шейін бір мү- 

дірмей, Сегіздің ролін драмалың жағынан да, музыкалың жағынан 
да жақсы орындап шыққан. Жүсіп тек әнші емес, бір жағынан оннан 
аса түрлі терме айтатын. Оның дауысы аса жоғары лирикалың тенор, 
тіпті қызып кеткенде Ғарифолладан да асып барып әйелдердің «да- 
уыс-бақшасына» кіріп кетеді. 1934 жылы Жүсіп Алматының музыка- 
драма техникумында оқыды. Бірақ турмыс жағдайымен аяңтай ал- 
мады. Ол Қазақстанның көп жерін аралады, туысқан республикалар- 
да болды, Москвада да шықты. Жүсіптің дауысы осы күнде де 
калған жоқ, әлде де шекеңнен өтеді. Ол соңғы жылдарда Жамбыл- 
дың, Нүрпейістің және басқа ақындардың советтік шындықты дәріп- 
тейтін жырларын жаттап, соған сәйкес термелерді өзі шығарып ай- 
тып, халықтан үлкен, шынайы алғыс алып жүрді.

Ңаэаңта үрдіске енген, ағалерымен қатар музыка майданында 
әйел әншілер де айтарлықтай халқына еңбек сіңірді. Өткен әйел 
өнерпаздардың Майра, Қарылақ, Сары-айғырдың (шын аты Бал- 
бөпе) жолдарын қуған олардың сіңлілері бар. Әрине, булар бақыт- 
ты заманға кез болды. Қүлаштарын кең жаятын мүмкіншілікке ду- 
шар келді. Тек «табиғаттың бергенімен» місе тутпай музыканың 
оцуьп+а түсуге дө буларға жол ашылды.

Отызыншы жылдардың басынан бастап, Алматыда радиокомитет 
қурылып, оның музыкалық хабар беретін бөлімі ашылған күннөн 
бастап істеген белгілі енші Тамти Ибрагимова болды. Оның рөпер-
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туарының негізі —  Мұхит және баска, республиканың батыс өлкеле- 
рінің әнідері болды. Тәмти әсіресе Мұхит әндерін орындауда үлкөн 
абройға ие болды. Бері келе ол совет композиторларының шығар- 
мәларын да репертуарына ның енгізді. Белгілі музыка зерттеуші 
Б. Ерзакович Тәмтиден Мұхиттың және Қаэақстанның батысыньің көп- 
теген әндерін нотаға жазып алды.

Отызыншы жылдардың ортасында Алматыда болған бірінші бү- 
кілқазаңстандық халық өнерпіаздарының слетіме келгендердің ішінен 
Нағима Әбдірахманова (кейінгі фамилиясы— Әбилева) Мүхит әндерін 
орындауда үлмен еңбек сіңірді. Ол бір жағынан жақсы домбырашы 
болып, жиырма жылдан аоа Құрманғазы атындағы оркестрде ойна- 
ды. Нағиманың оркестрде ойнауы, нотадзн хабары болуы, оның ән- 
шілік жүмысына жақсы эсер етті. Ол соңғы жылдарда концерт бри- 
гадасының белгілі мүшесі есебінде республиканың аудандарында, 
туысқан көрші республикаларда ән оалып, домбырада күй тартып 
жүр. Өзінің өнерін өрбітуде талмай ңызмет істеу арқасында Нағима 
халық алдында әлі үлкен абройға ие болып келеді.

Ңазақтың хальгң эндерін, оның ішінде республиканың солтүстік- 
шығыс өлкелерінің ән дәстүрін жаңсы меңгерген, ғасырдан аса со- 
зылған музыкалың династияның жолын үстаған әншінің бірі — Рабиға 
Есімжанова. Ол отызыншы жылдардың басында қазақтың драма 
театрының басшы артисткаларының бірі болды. Рабиға Еңлікті ой- 
найды деген афиша болса, залға адам сыймайтын. Оның «Еңліктің 
ңоштасу» әнін орындағанында «тостағанын жумай» шыққан әсем 
жыныс аз болатын. Рабиға бірнеше жылдар бойы Семей теетрында 
бас артистка болып, Айманның, Жібектің, Хадишаның, Аңжүністің 
тағы басқа көптеген әйелдердің образдарьт жасады. Отызыншы 
жылдардың ортасынан ауғанда ол Алматының Абай атындағы опе
ра және балет театрына келді. Бірақ жеке адамға табынушылықтың 
зардабы бір қүйрығымен Рабиғаны да соғып, ол басңа жаққа барып 
(облыстарға), көп жылдар музыкалық жұмыстан қол үзіп кетті. Біраң 
соңғы жылдарда цайта оралып, алғаш радио арқылы, кейін филар
мония, Қазаккөнцерт сахналарында шығып, өзінің табиғат берген 
ңабілетінің соңына ңайтадан түсті. Рабиға —  жоғарыда өз алдына 
тарауда әңгіме болған Қосымжан Бабаңовтың әндік тәрбиесінде бол
тан (Қосымжанның ағасы Есімжанның ңызы). Рабиғаның репертуары 
бай, халың әндерін аса жақсы орындайды. Қазіргі кезде совет ком- 
позиторларының шығармалары да Рабиғаның репертуарында мол. 
Ол республиканың еңбегі сіңген артисткасы.

Қазақстанның халың артисткасы, Мемлекеттік сыйлықтың лауре
аты, көп жылдар драмалық өнерде алдыңғы сапта болып, ондаған 
неше алуан айта ңалғандай образ жасаған, осы жылдың басында 
мезгілсіз қайтыс болған —  Рахия Ңойшыбаеваның ән саласындағы
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енерін айтпей кетуге болмайды. Ол казақтың халық әңдерін аса 
сүйіп айтатьш. Рахия бір жағынан белгілі өнші Мәдиге жакын болып 
капеді. Сол дөстүрде, Рахия өсіресе Арқаның әндерін орынд^/да 
көзге түсетін. Оның шырңаған күшті дауысы болмаса да, әнді түсініп 
айтуымен халық алдында аса тартымды болатын. Рахия радио арқы- 
лы көп жылдар ән салды. Оның репертуары жан-жақты болды. Рес- 
публикріның жер-жерінен Рахия анау әнді орындасын, мынау әнді 
орындасын деген тілектер радиоға өте кәп түседі екен. Бір жаң- 
сысы — Рахия орындауында бірқатар әндер магнитофон пленкасыма 
жазылып қалды. Қазаңтың халықтық ән орындау дэстүрінде болыл 
келген сан алуан салалардың Рахия сияқты өкілдері, өэдерһлң баска 
профильде өнерге сіңіріп келген еңбектерімен катар, біздің ең бай 
мүрамыздың бірі— ән мәдениетін өрбітуде де үлкен роль ойнады 
деп айтуымызға болады.

Елуінші жылдардың ортасынан ауғанда Алматыға Қытай Халық 
Республикасының Шыңжаң өлкесінен әнші Ә длина Бафина келді. 
Ол 1929 жылы Тарбағатай аймағындағы Шәуешек қаласында туған. 
Онда қыздардың бастауыш мектебінде окиды. 1943 жылы Шәуеиіек- 
тегі қыздар гимназиясын бітіріп, оқытушылық қызмет атңарады. 
1947 жылға дейін Шәуешектегі жастардан күралған өнер үйірмесінің 
мүшесі болып, онда «Қыз Жібекте», «Ер Тарғында» бас рольдерді 
ойнайды. 1950 жылы Әмина Пекинге барып, ондағы революцияның 
бір жылдық мерекесінде шығады. Сол жылдың күзінде Үрімшіге 
келген совет артистерінің концерттерін тыңдап, кептеген репертуар 
алып ңалады. Екі жылдан кейін Пекинге барып, онда орталыц үлт- 
тар өн-би ансамблінде істейді. 1955 жылы Алматыға келіп, консервэ- 
торияға түсіп, оның ән факультетін 1961 жылы бітіріп шыкты. Ол осы 
кездө Алматының ңыздар институтінде әннен сабақ береді. Әмина 
профессионал әнші, түрлі улттың әндерін де орындайды. Бірақ оның 
ерөкше касиеті, біздің бүл еңгімеміэдің ішіне енгізуіміздің себебі —  
ол қазақггың халық әндерін аса бір сезімділіжпен, үлкен орыңдау- 
шылык шеберлікгтен айтаіды. Әмина консерааторияда окып, дауысын 
біраз академиялық жолға түсіргенімен қазак ендерін орындағанда 
халықтың дөстүрді қаттьі үстайды. Оның репертуарында Шынжаң 
өлкесіндегі ңазақтардың кептеген всем ендері бар. Сонымен катар 
Эмина совет композиторлерының ендерін сол жақта жүрсемде 
орындай бастаған жүмысын алі де созуда. Әминаның дауысы көр- 
кем бояулы, мелдір судай таза, оның орыңдағанын тындай бергің 
келеді. Тарихтың кездесе беретін тасқынымен ілесіп, бір кезде туған 
жерінен ауысып кеткен қаэақтардың халықтық музыка дестүрі, омың 
Ішінда он орыңдау едістері жаксы сакталған. Ол жүмыста Әминл 
сияқты енер қайраткерлерінің рольдері айта қалғаңдай. Әмина езі- 
нің нагізгі Отаны Соааттік Қазақстанға кептеген ендерді алып келіп,

416



тек қағазға түсіріп берген жоқ (о да үлкен еңбек болған болар 
еді), ол өзінің шебер орындауы арқылы радиодан, телевидениеден, 
конверт сахнасынан совет халқына есіттірді, бір топ әнді өзі нотаға 
түсіріп, бастырып шығарды. Оның репертуарында әлі де Шыңжаң 
өлкесін жайлаған казақтардың әндері көп. Олар нотаға жаза түсуді, 
зерттеуді күтіп түр. Өзінің үнемі өнерін арттыруда үзбей жұмыс 
істеуі арңылы Эмина тек әнші ғана емес, үлкен музыка қайраткері- 
не айналады. Ол советтік Қазақстанның музыка мәдениетінің өр- 
кендеуіне көптеген үлес қосады.

Қазақтың халықтық музыка мәдениетінде, овың ішінде әннің 
дамуында жыршылар да үлкен роль ойнады. Солврдың ішінде А. За- 
таевич Әкімгерейді бөліп айтады. «Мен, өзімнің жинағымды одан 
жазып алғандарыммен толыңтырмай түрып-ақ,— дейді, АЛЗатаевич 
өзінің «1 000 әнге» жазған түсінік сөзінде,—  осы кездегі қазаңтың айта 
қалғандай ақын-әнші, жыршысының бірі Әкімгерей Ңостанов туралы 
есіткен өдім. Сыртынан царағанда ол орта жастағы адам, бет бітісі 
маңғұлдан көрі кавказдықтарға көбірек ұсайды, өзін өзі жақсы үс- 
тайды, аса салмаңты. Дауысы аса әдемі деп айту қиын, бірақ өте 
дыбысты таэа алады, әннің әрбір кезеңдерін жаңсы келтіреді, ол 
орындау менерасы аса еркін, шалңыта айтады. Қынжылатын бір 
жәй — мен оның, сол бір жалғыз рет кездесуіміздің өзінде оның 
үзақ айтқан нәрсесінен ешнәрсе түсіне алмадым (тіл білмегенін айта
ды. А. Ж.). Үнемі ңайталап отыратын музыкалық сөйлем негізінде, 
оның музыкалық тілінің ырғағының ұласуының көркемділігімен наң- 
ба-наңтылы м©ні еліттірді (менің ол айтыл берген он әнін нақ жазып 
алуыма да сол бір ңайталаулардың пайдасы болған болу керек).

«Әнші шаршаған кезінде домбыраны ңасында отырған жас, та- 
лантты Сафарғалли Ңалжановқа үсынады. Сафарғалидан да үш ән 
жаздым».

Әкімгерей Қазаңстанның батыс өлкесінде аты белгілі әнші, жыр- 
шы. Оның әншілігін А. Затаевич жоғарыда жақсы айтып кеткен. Ол 
1878 жылы бүрынғы Торғай облысы, Ақтөбе уезі, Бөрте болысында 
туған. Әкесі Ңостан орыс поселкесінің сиырын баққан күтуші бол- 
ған. Әкімгерей жасынан музыкаға бейім болып, ән салып, домбыра 
тартңан. Руы —  Тама, оның ішінде Қарағашты (Тәңірберлінің бір та- 
рауы). Он төрт жасына дейін елде болып, әркімдерден ән, жыр, 
күй үйре«іп, одан кейін ел аралап кетеді. Табын Ізім, Тама Ізім 
деген жыршылардың қасына жастай еріп, олардан үйренген «Ораң- 
Мамай», «Қарасай-Қазы», «Ңобланды», «Телағыс», «Асанқайғы», 
«Әділ» киссаларын айтып жүреді. Тама Ізім ылғи ңызыл мақбалдан 
киім киіп жүреді екен. Жұрт Ізім келе жатңанын сондыңтан ана- 
дайдан біледі екен. Әкімгерей де әдемі киінеді. Көргендердің ай- 
туынша Әкімгерей үзын бойлы, қызылшырайлы, ірі денелі, толың,
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қара мұртты, сақалын қырган, зәгран бешбет, зәгран шалбар, түрме 
белбеу буынады, ңолында саңина, басына тік ңаракөл бөрік киеді, 
кыста моймынан түбіт шарңат орайды екен. Әкімгерейдің шешесі 
Алтыаршын аса сулу, өнерлі, өжет болғаи адам көрінеді. Кедейлі- 
гіне ңарамай, барынша жақсы киінетін (орыс поселкасының ықпалы 
болу керек), ән салатын, домбыра тартатын, реті келген жерде билік 
тө айтып жіберетін кісі болыпты. Ол устаса кетсе ңатар, ңайін ініле- 
рін алып уратын да шамасы болыпты. Әкімгерейдің өнерге кетуін 
Алтыаршьгн аса ңуптаса керек. Ңостан болса, мал баққан жуас адам, 
Алтыаршыннан асып ешқайда бара алмайтын болса керек. Әкім- 
герей Жайың бойын әралал, Орынбор, Қаэалы, Қызы лорда, мына 
жағы Қоңырат, Шымбай, Қожейлііде болады. Совет үкіметі келгенде 
Әкімгерей оның саясатын хальгққа үгіттеуші болады. Сондыцтам 
оның біздің тусымызда қадірі бүрынғыден да артады. Әкімгерей 
белгілі «Ақсақ-Қулан» күйін А. Затаевичке орындап жаздырған күй 
шебері Қамбар Медетовтің әкесі Ерқожамен көңілдес, жақын бо
лады. Ерңожа кезінде мықты домбырашы, әнші болған. Осы жол- 
дардың авторына Ерңожа да, Қамбар да Әкімгерей туралы көп 
өңгімелер айтып, оның термелерінің әуенін домбырада тартып бер- 
ген. Екіншіден отызыншы жылдардың басында Әкімгерей Қара«$ал- 
пақстанға кеткенде, сол арада Қамбар да аз уа^ыт болғам. Әкімге- 
рей 1932 жылы Шымбайда кайтыс болады. Оның А. Затаевич жаэ- 
ған оншақты әнінен басқа да шығармалары, репертуары к ел. Біздің 
ңолымызда да Әкімгерейдің біраз термелері, ендері бар (біз олар- 
ды «Жыршылар» деген белек еңбегімізде жарияламақпыз. А. Ж ). 
Әкімгерей термесінен екеу-үшеуін білмейтін әнші, жыршы Қаэақ- 
станның батысында аз. Оның өнерім үйретіл кеткен шәкірттері де 
көп. А. Затаевич еңгіме еткен Сапарғали, Мырзалы, Әли Ңурманов 
тағы басңаларды айтуға болады.

Әкімгерейдің тусында Адай —  Ңарасай жыршы бояды. Ол Сам- 
да 1866 жылы туған. Кене Үргеніиі, Бухар, Түрікпемді тегіс аралаған. 
Түрікпеннің ханы Жонайттьің алдында жырлап, сыйлың алған (түрік- 
пеннің көптеген бахшыларымен жарысқа түскеңде). Қарасайдың екесі 
Қальі енері болмаған адам. Ңарасай бойы тапал кісі болыпты. Ол 
соны әман елеңіне қосады екен.

Менің атым Қарасай,
Мен Қалының баласы-ай.
Жас басымнен сеэ бағып,
Бойға болдым аласа-ай.
Адай еді руым,
Қанша жүйрік болса да,
Келген жон жакның шамасы-ай^—
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дел бастайды екен. Қарасай 1930 жылы чайтыс болды. Одан да 
көптеген өуен, жьгр, ©н қалды. Қарасайдың саздарынын бізде үлгілері 
нотаға түсірулі.

Сол кезде атақты Іэтілеу жыршы болды. Ол 1877 жылы туып, 
1932 жылы Алғада қайтыс болды. Руы —  Көшкінші Шүрен. Елек- 
Жайықтың бойын аралап, жыр жырлаған. 1910 жылы Тамды саға- 
сыңдағы «Алтыбайда» Қосбақ-Тама Ақкенжө қызбен айтысқан. Ізті- 
леу жырдьи мейдалел:

Домбъграмның бір күйі,
Пернесі мөн сабында.
Ат жврайды бабында,
Қүлан жарар ңағында.
Жігіт болмақ сүрасаң,
Жиырма бестің шағында,—

деп бастайды екен. |зтілеуді көрген адамдар оның сазы белек еді, 
жырдан енге жақьгн еді дейді.

Булердан сәл берегірек кезде Бабатай Кете Бітеген жыршы, 
Қабақ Байсалбай, Жаңайым Тоғыс, Қарабас Пусырмян жыршъкпар 
болды. Бүлардың бірақтарын біэ көріп есіттік тө.

Менің атым Пусырмен,
Мен қашанғы қүтырған.
Атымды солей ңойыпты,
Дәмегөй деген антурған

(Дәмегей жеңгелерінің бірі),—  деп отыратын. Жыршылардың кепші- 
лігі әнші болып келеді. Олардан үйренген бір бөлек әсем әндерді 
біз кейін нотаға түсірдік. Әсіресе, олар ңиссаның не басңа бір узақ 
өлеңнің лирикалы, он бір буынды өлең елшеумен келетін жерле- 
рінде әндетіп, созып, шырңап кетеді. Олардың кіріспелерінің өздері 
анау-мынау әнге татиды. Жоғарыда айтылғандай, біз жыршылар жәй- 
лі тағы оралып соңпақпыз. Мунда жәй, жалпы мәлімет есебінде, қа- 
зақ халңының музыка мәдениетінде, әсіресе халықтың бұрынғы кез
де көңілдерін көтеріп, рухани азық беріп, бері келө совет тусында 
коммунист партиясының, совет үкіметінің саясатын жыр тілінде, өт- 
кір терме әуендері арқылы үгіттеген жыршылардың рольдерін айтып 
кеткіміз келді.

Кітаптің негізгі тараулврына енген еншілерден басқаларының тек 
бірқатары жәйлі бул «Қосымшамызда» тоқтадық. Әрине, ол тізім 
тіпті толық болудан алшақ. Әнді, жырды белгілі кәсіп етпей, бесқа 
неше алуан қызметтердө жүрген, бірақ всем дауысты, енді про-
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фессионалдярдан кем орындамайтын кәрілі-жасты адамдар көп кез- 
деседі. Үнемі болып тұратын өнерпаздардың слеттерінде, фести- 
вальдарында олар бола бермейді, көбіне ңатыспайды. Ол адамдар- 
дың кейбіреулері көптеген сирек естілетін халық әндерін білулері 
өз алдына, тағы сол әндердің тарихын, әншілердің өмірбаянын жақсы 
біледі. біздің Академия, консерватория, Халық Творчествосы Үйі, 
Композиторлар Ода-ғы арңылы жылма-жыл ән-күй жинау мақсатын- 
да ел аралаған экспедициялар біздің осы айтқандарымызды растап 
қайтады.

Халықта әлі ән де, күй де, жыр да, өлең де, олардың орьтдау- 
шылары да көп. Әлі де жинай түсу, нотаға жаза түсу керек. Үлы 
Партиямыздың тек халыңпен тамырлас, байланысты болғанда ғана 
өнер өз маңсатын орындайды деп үйретуі осы шындықтармен бай
ланысты. Аталмаған аттар әлі де жарыққа шығады. Бәрі бүл сияқты 
шағын еңбекке сыюы да мүмкін емес.
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ӨНШІЛЕР ТУР АЛЫ АЛЫНҒАН 
ДЕРЕКТЕР ЖӘЙЛІ БІР-ЁКІ СӨЗ

Н^азба мэдениеті сүр халықтар- 
ға бул сияқтьі еңбектерде бу
ры нғы жазылып қалған кітап- 
тарға, архив мәліметтеріне сү- 

йенеді. Композиторлар, әншілер жайында сөз болғанда, олардың 
ноталы шығармаларьгн талдай отырып, естеліктерін, хаттарын келті- 
реді. Неше алүан түскен суреттерін, басқа деректерін келтіреді. Ре- 
волюциядан бурын екі-ақ проценті хат таныған ңазаң халқында 
ондай жазба мура байлығы қайдан болсын. Сондықтан бул кітал 
ішіндегі әншілер жөнінде тек бірен-сарандары туралы болмаса, ме- 
гізі ауызша деректер болды. Ол ауызша деректерді айтып берген 
адамдардың ■ аттарын атауды біз өзіміздің борышымыз дел карай- 
мыз. Өйткені олардың бәрі бірдей өн қуғандар, емес, соның езінде 
де өнді, әншіні, өнерді шексіз сүюлері арқасында, есте қалғанда- 
рын сары майдай саңтап, біэге жеткізіп беруінің өзі үлкен мәдени 
ңайраткерлік деуге болады.

Біржан сал жөнінде біздің бурынғы деректерімізге әнші жемін- 
де көп жылдардан бері тырнактал жинап жүрген деректерін елды- 
мызға салған Қазақ ССР Ғылым Академиясьтың ғылым кітапхана- 
сының қызметкері Есім Байболов болды. Ол Біржан салдың елеңдік 
шығармаларын жинвқ етуге талаптанып жүрген адам. Сонымеи ңатар 
өткен жылы Кекшетау облысына барып қайтқаи Алматының Қур- 
манғазьі атындағы мемлекеттік консерваториясьшың доценті Хаби- 
долла Тастанов жене аспирант Алтын Кетегеновеның Біржаи жайлы 
деректер іздел, өншінің Қалкен атты баласының жубайын тауып 
алып, сонымен вңгімелеокен жене басқа вншінің кездескен адам- 
дары, жүргвн жвріндв аңыэ болып қалған вңгімелврін ол адамдар
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бізге жеткізіп берді. Біржан салдың өндерінің көбін, оның ішіндө 
аса шүрайлыларын бізге нотаға жаэдырған осы кітапта аты аталған 
өнші Қосымжан Бабақов болды. Ал кітапта бірнеше рет айтылған- 
дай, кейбір пікірлеріне түгелдей ңосылмасаң та, эндерінің асылды- 
ғын көрсеткен А. Затаевичтің атын атамауға да болмайды. Есім Бай- 
боловтың айтуынша 1928 жылы үйінде болғанында әкесі жайында 
көптеген ңымбатты деректер білдірген адам Теміртастың өзі және 
оның жүбайы көрінеді.

Аңан сері жайында да алғаш А. Затаевичтің айтыл кеткен, жа- 
зып ңалдырған деректерінен кейін әншінің көптегөн бұрын белгісіз 
өмір жайлары, өлеңдері, әндері туралы негізгі дерек Тілеубаев 
Хамиттің мақалаларынан алынды. Сонымен қатар жақында шыққан 
Ақа« серінің өлең жинағындағы мәліметтер пайдаланылды. Ақан 
сері жайында өзінің кездескенін, басқа есіткен, білгенін жазушы 
ағамыз, қазақ мәдениетінің алдыңғы қатардағы қайраткері Сәбит 
Мүқанов айтып берді. Ацан серінің көптеген әсем эндерін Ңосым- 
жан Бабаңов бізге орындап, нотаға түсіртті.

Ақан серінің өмірі жөнінде жаңа деректердің негізін беруші 
Тілеубаев Хамит өзінің он төрт-он бес жастағы кезінде үйіне Ақан- 
ның келгенін айтады. Қасында Ыбан бар, сүліктей қара атпен келді, 
ал соңдарында екі торы ат бос еріп жүретін еді дейді. Ақан келген 
ауылдың жандарал келгендей әбігер болып қалатынын, Ақанның сон- 
шальгқ қадірінің мол екенін суреттейді. Хамиттің айтуынша Қүла- 
гердің өлімі 1876 жылы болады.

Петербургта оңушы, прогрессивтік көзқарасты Сердалының Мәм- 
беталысы және Сүлтанғазы Аблайханов келгенінде, олар әдейі Аңан 
серіні шаңьрртып алады, эншімен ескерткіш болсын деп сүгіретке 
түседі. Бірақ сол сүгірет ұшты-күйді жоқ боп кетеді. Олардың бүл 
кездесуі берегіректе, 1906 жылы, Хамиттің айтуынша сурет жиыр- 
масыншы жылдарда да бар болған.

1913 жылы Ацан қайтыс болғанда, Мәмбеталы молдаларды жи
ма й, ақын-әншілерді жинайды. Әнмен жоқтау айтықызады. Қабы- 
рының басыңда Мәмбеталы сөйлеп:

—  Мың кісіге татитын Ақан-ай, бір адамның өлімінде кеттің- 
ау! —  деп түрған жүрттың бәрін босатады. Адам тіпті көп жиналады. 
Сердалы балалары жаңын орыс поселкасынан шебер алып келіп, ол 
кездің қүрылыс материалы ағаштан, сырлатып, әшекейлетіп зират 
түрғызады. Бірақ 1932 жылы Көкшетау облысында болған үлкен өрт- 
тің нәтижесінде ол зират өртеніп кетеді.

Ақын Ақанның мыңдаған жол ңолжазбаларын баласы Ыбан үзақ 
уақыт сақтайды. Бері келе 1919 —  20 жылдары белсенділерден сес- 
кежп, өзі сол арада түрған Бегалы мешітінің қасына көмеді. 1921 жы
лы Біләл Малдыбаев деген кісі барып, вібанға қаздырғанда ңағаздан
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түк ңалмлғанын, тышкан жеп қойғвнын көреді. Сөктіп колмсазба жок 
болып кетеді.

Хамит Ақанның түр-сипатын айта келе, оның бойы ортадан аз 
жоғары, қыр мүрынды, үшы сүйір үзынша кара саңалды, ширатпа- 
лы кара мүртты, көзі өткір, кірпігін жиі қағатын, қараторылау, жүзі 
шырайлы, денесінде артың ет жоқ, сүлу жауырынды, саусакта- 
ры салалы, малдас ңүрып отырғанда, жүзінің оттылығынан ба, 
мың кісінің ортасында да Аңан екендігін айтқызбай танытатын еді 
дейді.

Басында ңүндызы бір карыс камшат бөрік, үстінде жеңсіз күрең 
барқыт камзол, жеңіл ңималы барқыт шалан, оның сыртында жа- 
ғасын дөңгелете ойыл сүлулап жасаған сүр мауыт каптал, аяғындэ 
былғарыдан тіккен қисықтабан етік, ішкі камзолының омырау қал- 
тасында шығыршығы салбыраған күміс сағат, сүқ колында жүмыр 
алтын саңина болатын, бөрміне үкі таклайтын еді дейді.

Ақан үнемі 20—30 жігітпен жүретін. Әр сапарда мінген атьжың 
тусін өзгертіп отыратын, жігіттеріне де әсем киімдер кигізетін еді 
дейді.

Әншінің жүрт түсінбеген бір жүмбақ сыры жайлы Хамит айтып 
кетеді. Ақан жаздың күні келіп түскеи ауылына ешуакытта қонбай- 
тын, өлеңін айтып, әңгімені бітіріп, қонақасыны ішкесін далаға кетіп 
калатын, ер жастанып, тоқым төсеніп таза ауада үйыцтайтын. Ал 
кыстың күні болса қасқыр ішікке ораныл, шөптің түбінде үйықтайды 
екен. Біреулердің «Аңан перінің қызына үйленіпті, ол әмән Ақанды 
жүрт жатқан жерге қалдьгрмай өзіне, далаға сүйрелейді екен. Акан 
сонымен жатады екен» деген өңгімелері осы бір мінезінен туса 
керек. Ақан тегінде таза ауаны жақсы көрген болу керек. Омың 
үстіне ол кездегі қазақтың үйінде ңай бір жаксы жағдай бар. К оп
те ген байлардың үйінде де тазалькқ бола бермейтін.

Хамит сонымен катар Ақанның басқаларға, әсіресе жас талап- 
керлерге өн салдырыл тыңдайтынын, олардың өскеніне, ен дестүрі- 
нің өзінен кейін де врбіп келе жатқанына қуанатындығын, өзінің 
еуылында (Хамиттің) Қазыбек, Еркөкша, Ахмадия, Мөлке аншіларга 
кеэеклен өн айтқызыл, Аканньің тыңдағанын айтады.

Ақын Доскей де Акан туралы азінің жаэғанында аншінің қасы
на кеп жылдар еріп жүргенін, онымен бірге Карай жағында Біржам 
салға барғанын айтады. Жолда Балуан Шолақтың ауылында болып, 
Арңалык Двген жерде отырған Біржанның ауылына барғаным, Бір- 
жанның орта бойлы, каре торы, кара кезді, кішкене адамі кара 
мүртты, сулу адам акенін сураттайді. Біржан Ақанды жақсы қарсы 
алады, Аңан келді даган хабар лазда айналаға тарап, хальіқ Біржан 
үйіна сыймай кетеді. Әнді Біржан азі бастал: «Айтпай», «ЛаЙлім 
шырак»і «Қақпанды» айтады.*1 Ақан: ел бағына туған аскан амигі
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екенсіз, жарайдыі» деп қуанып, домбыраны алып, өзі «Жайма шуақ», 
■Ақ көйлек» әндерін айтады. Кейін Біржан мен Ақанның осы әндө- 
рін мен үйреніп алып айтып жүрдім дейді Доскей ақын. Белгілі 
«Көкшетау» поэмасында ңазақтың тамаша ақыны, аэаматы Сәкен 
Сейфуллин Ақан туралы тоқтап өтеді.

...Тағы да үздтк шыққан одан бері,
Зарланған «сырлы мінез» Ақан сері.
Зарлы ән, көркем күй мен сьгрлы өлең,
Шарықтап өрлеп көкке шыңқан сері.

Әніне қумарланып таң болатын,
«Түскен дел әнін тыңдап көктен пері».
Жатқа алып, қыз-бозбала ңұмарланып,
Жайылған Сарыарқаға «Қулагері».

Қубылған өзі көркем гауһар түрлі,
Күйлеген нәзік сезім «жумбақ» жырлы.
Махаббат ңасіретін күйініп шерткен,
Әндері, өлеңдері нәзік сырлы.

Ырғалтып шырқағанда көрген әнін,
Келтіріп айтатуғын әннің сәнін.
Әндері «Сырымбет» пен «Үш тотыңұс»,
Еліткен тыңдаушының жан мен тәнін.

Шырқайды Аңән әнін ой мен қырда,
Жайылған қазақ түгел Қыр мен Сырға.
Ақанның «Сырымбетін» башқұрт қызы,
Ырғалтқан Мәокеуде Үлкен театрда...—

деп Ақанның әншілігін үлкен қурметпен жырлайды. Осы жолдар- 
дың авторымен сөйлескенде, өткен жылы жазушы-академик Сәбит 
Муқанов та Ақан серіні көргенін, қэртайып келгенде болса да «Қу- 
лагерді» айтқанда жылап жатып қалғанын, Ақанның түр-сипатын 61- 
раз баяндап берді. Ол Ақан туралы бөлімнің ішінде жазылды.

Осы жылы шыңқан Ақан серінің өлеңдер жинағы ңолына жете 
қоймаған адамдар осы бірнеше кісінің әншіні көзімен көргенін біл- 
сім деп, біз сол кітаптан алып, қысқартып, өз сөзімізбен бердік. 
Осымен бірге А. Затаевичтің өзінің «Қазэқ халңының 1000 әні» 
деген жинағының соңындағы түсінік сөзінде «Қулагердің» музыкасы 
оқиғасымен жанаспайды деп келіп, окың бәрін Ақанның «есінен 
танғанынін» болды деуінв қосыла алмайтынымызды да айтцымыз
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келеді. Оға» мәлімет бер гендер Қурманғазыны —  караңшы, Анан
ды —  жынды, Біржанды — есерсоң, маңтаншақ деулерінің шындык- 
пен жанаспайтын жерлері сексеуілдің бутағындай сирен те, жалаң 
да көрінеді бізгө.

Мухиттың ңасында узақ жылдар болыл, оның әндерін үйреніп, 
кейінгіге кең тара ткан адам, казак халқының ән мәдениетінің көзі 
болғанның бірі әнші Шынтас Қаратаев көптеген деректер жазып 
берді. Ол Мухиттың өмірбаянын толыңтырумен бірге «Зәуреш» 
әнінің алпыс шамалы шума к өлеңін, «Әмірхан» әнінің тарихын ейтып 
берді. Біздің бұрынғы кітабымызға және кітапңа енген Мухит жа- 
йындағы деректердің бірңатары Жаулыбай Ңосыбаевтан ауызша да 
және оның осыдан бірнеше жыл бурын шыққан «Әнші Мухит» атты 
кітапшасынан да алынды. Жаулыбай да казактың әншілері, күйшілері 
туралы көптеген әңгімелер болатын. Мухиттың туған немересі әрі 
күйші, әрі әнші Луқпан Мухитов та атасының әндерін нотаға орын- 
дап беру үстіне көптеген өмірбаяндық мәліметтер айтып берді. 
Әрине, Лүңпанның деректері ең кызыңты, ең нақтыларының 61- 
pi еді. Мухит туралы өзінің жинағының түсінік сезінде А. Затае- 
вич тіпті көп токтады. Бір жерде емес, ол әлденеше жерде айтып 
кетті.

Абайды біз мунда Біржан, Аңан, Мухит сиякты ел аралап ән 
айтуды кәсіп етті деп енгізгеніміз жоқ, оның ән творчествосындағы 
айтарлықтай жаңалықтары туралы тоқтамауды дурыс жол көрмеген- 
нен енгіздік. Абайдың андерін осы жолдардың авторына 1939 жылы 
Қазакстанды Зерттеу Ңоғамының уйымдастыруы бойынша Абайдың 
немере-шөберелерінің бірі Мөкен Мухаметжанова орындап, нотзға 
жаздырды. Одан кейін казаңгың улы жазушысы Мухтар Әуезов 
бізбен «Абай» және «Төлеген Токтаров» олерасын жазысып жүр- 
генде (ол либретто авторы) Абайдың ән шығару өнері туралы 
білгендерін көп айтатын. Ал Абай жөнінде А. Затаевичтің жинағында 
өндерінің ноталарын енгізумен катар бірңатар мәлімегтердің беріл- 
гені кітаптің ішінде айтылды.

Балуан Шолақ жайлі, А. Затаевичтің жазып қалдырғаньімен ка
тар соңғы кеэдерде оның жүрген жеріне барып ңайтқан, жоғарыда 
аттары аталға« X. Тастанов жене А. Кетегенова біркатар деректер 
алып келді. Академиямыздың қолжазба қорынан да қымбатты ме- 
ліметтер табылды. Балуан Шолаңтың бурын кеп адам білмейтін өн- 
дері Қосымжан Бабақовтың орындауында нотаға түсті. Ал Шолак 
пен Ғалияның арасындағьі өңгіме женінде Алматыда туратын Мекура 
Есілбаева ете ңызыктьі да, кымбатты да деректер берді. Ол туыскан 
жағынан Ғалияға алыста болса ңатысы бар болып шыкты. ІІІолак- 
тың бірен-саран өлеңдері, өндері де табылып қосылды.

Жаяу Муса женінде соңғьі жылдарда газет, журналда макала»
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лар, кітапша шыңты. Б. Ерзакович Омбы архивынан Жаяу Муса тура- 
лы жазба деректер, әншінің өз ңолымен жазған арыздарын тап- 
ты. Сондай-ақ Қазан университетінде саңталған Жаяу Мүсаның 
60 беттік дәптері табылды. Жаяу Мусаның бірқатар әндерін, өлеңде- 
рін Қ. Бабақов нотаға жаздырды. М. Әуезов атындағы әдебиет жәнө 
өнер институтының аспиранты Зинор Қосбақов өзінің соңғы барған 
сапарында Жаяу Мусаның баласы Салықпен, қызы Аннамен сөйлесіп, 
өншіні көрген адамдармен кездесіп, бурын жарықңа шыңпаған жаңа 
өдеби, музыкалың деректер тауып қайтты. Оразбеков Нақысбек Жа
яу Муса туралы кітапша жазып шығарды. Біз осы деректердің негі- 
зіне сүйеніп Жаяу Муса бөлімімізді жаздың.

Әнші Мәди женінде бізге Талдықорғанніан Есмағамбетов Қ. де- 
ген кісі көп деректер жіберді. Ол Мәдидің өмірі, әншілігі жайлы 
айта келіп, оның елу оқиғасын да шолып кетеді. Оның үстіне Семей 
педагогикалық институтының доценті, филология ғылымының канди
даты, жазушы, ақын Қайым Мухаметжанов архивтен тауып алып келіп 
берген «Медидің өлімі» атты 1921 жылы «Қазаң тілі» газетіне басыл- 
ған маңаланы енгіздік. Меди туралы Бурабай маңындағы әншінің 
бір әулетінде сацталып жатқан терт дәптерге ңолымыз жетіп үлгір- 
меді. Соның өзінде де осы деректердің өзі Мәди жөнінде ауызда 
жүрген кейбір ңате әңгімелерді әшкерелеп, әншінің адамшылық 
правосын «кайтып бергендей» болды.

Ыбырайдың әндерін біз бурын Иса Байзаңовтан, Қ. Бабаковтан 
жазып алған болатынбыз. Өткен жылдарда Ыбырайдың немере ба- 
лаләрының бірі Асаиынов Муса Алматыға келіп, әншінің тағы біраз 
шығармаларын ңағазға түсіртті. А. Затаевич аз да болса Ыбрай 
жөнінде де бір-екі сөз қалдырды. Ал әнші жөніндегі бул кіталқа 
енген негізгі дерек жоғарыда аты аталган Есім Байболовтың ңолы- 
нан алынды. Ол Ыбырай жөнінде көптен мәлімет жинайды екен. 
Оларды жинаң етіп, басын ңосу арманында екен. Бізге ол сол дерек- 
терін түгелдей усынып, Ыбырай туралы белек тараудың ту у ы на бі- 
рінші себеп болды. Е. Байболовтың бул үлкен адамшылығы, а зама т- 
тығы үшін кітапты оңитын адамдардың раңыметтен бурын біз оған 
үлкен шын жүректен алғысымьізды айтамыз.

Ңүлтуманың әндерін Қ. Бабаков бізге орындап жаздырды. Өмі- 
рі жайлы да бірқатар әңгіме айтып берді. Оған қосымша Академия- 
ның қолжазба бөліміндегі деректерді алдың.

Сары жөнінде бурынғы деректер үстіне біріндеген өлеңдері кел- 
гені болмаса, аса жаңалыңтар жамала койған жоқ.

Майра жайлы А. Затаевич узаң, өте терең, нанымды әңгімелер 
жазып қалдырды. Әншінің бірқатар өміір белестері жайлы Төлеутай 
Ақшолаков айтып берді. Ал бул кітапка енген Майра туралы дерек- 
тердің негізі каэақтың мәдениет тарихын тынбастан зерттеп келе
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жатқан аға жазушы, ақын, му
зыка зерттеушілеріне үнемі 
әкелік қамңорлың жасап келе 
жатқан Сапарғали Бегалиннен 
алынды. Кейбір кезеңдер тура- 
лы бірен-саран адамдардың 
ауызша ңосңандары да болды.

Естайдың әндері бурыннан 
журтқа белгілі. Тіпті осы ға- 
сырдың бас кезінде Орыс Гео
графия лық Қоғамының Омбы- 
дағы бөлімшесінде болған бір 
баяндамадан кейін орындалған 
әндердің ішіне Естайдың «Қор- 
ланы» бар. А. Затаевич те Ес- 
тайдың атын атап кетеді. Ал 
Естайдың өлердегі өлеңін, 
аҚорлан» әнінің шығу тарихын 
және сондай әншінің бірңатар 
өмір еткелдері туралы дерек- 
терді жоғарыда аты аталған 
Қ. Мухаметханов берді.

Әсет жайлы 1942 жылы Бақтыға барғанда оның қызының айтуы 
және Академияның ңолжазба деректері, әдебиет тарихы жайлы 
шыққан кітаптардағы жазылғандар алынды. Кейбір ол туралы мәлі- 
метті Қуан Лекеров, біздің Академияның ңызметкерлері берді.

Нартай туралы Академияның қолжазбаларындағы деректер жене 
Қазақстанның ө-нерге еңбегі сіңген ңайраткері Жалпас Қаламбаевтың, 
республиканьің еңбегі сіңген артисі Әбуталмп Смаиловтың айтулары- 
нан алынды. Солардың орындауынан Нартайдың ендері жазылды. 
Оның бергі жағында М. Әуезов атындағы Әдебиет және енер инстм- 
тутының өткен жылғы Қызылорда облысына барып қактнан экспеди- 
циясының деректері пайдаланылды. Ал осы жолдың авторы Нартай- 
мен бірнеше рет кездескен де болатын.

Көнен жайлы бурынғы кітаптан, Б. Ерзакович пен Р. Байжарасов- 
тың шығарған кітапшасынан деректер алынды. Оның үстіне Кеменді 
біэ өлі-күнгі ете жиі көріп турамыз. Ол осы кездің езінде де жаңа 
өн, өлеңдерді бірінің артынан бірін шығарып отырады.

Өміре жайлы А. Затаевичтың жазып ңалдырғаньімен қатар Ха- 
жым Хабиевтың мақаласы пайдаланылды. Әншімен біз бірнеше жып 
енер майданъінда бірге істеп, ерине, жиі кеэдесіп жүрдік. Сол си- 
яқты Коли Байжанов туралы А. Затаевичтың жазғаны, Абдулла Ле- 
керовтьің айтқаны енді. Қосьімжан туралы деректердің бірқатарын
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Б. Ерзакович, Рабиға Есімжанова берді. Біздің өзімізде филармония- 
да Қосымжанмен біраз жыл бірге істедік. Темірболат жайлы оның 
жүбайы Ңазден, ңызы Кәмал және республиканың еңбегі сіңген ар- 
тисі Үрістембек Омаров берді. Темірболат та өмірінің соңғы кезе- 
ңінде филармонияда ңызмет істеді. Қуан жайлы Абдулла Лекеров 
ңосымша деректер берді. Оның үстіне Қуан, Жүсіпбек, Манарбек, 
Әли сияңты әншілермен осы жолдардың авторы көп жылдар бірге 
қызмет істеп, өмірде де, сахнада да тағдыры ортақ болды. Сондық- 
тан олар жөнінде ешбір кітап архив іздеудің ңажеті жоқ болды.

Сонымен бірге «Айңап» журналында басылған үш мақаланы алып 
келіп бергец филология ғылымының кандидаты Надия Қарашева, 
Омбының архивынан Г. Потанинның баяндамасын тауып алып келіп 
берген М. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғыл- 
ми қызметкері Алма Темірбекозаның аттарын атап кету М/і'ндет. Бұл 
қосымшаның аяғында осы кітапты жазуда қандай болса да деректер 
берген, аңылын айтқен адамдардың бәріне де рахмет.

Бір-екі сөз суреттер жайлы, Біржанның баласы Теміртастың су- 
ретін Академияның қызметкері Қарта Қаңтарбаев жолдас, Мария 
Жагор қызының суретін Б. Ерзакович, Әсеттің тіл білімі институтының 
ғылми қызметкері Балңаш Бафин жолдас алып келіп берді.

Кітапқа енген әндерден: «Теміртасты» — Т. Мерғалиев, «Башар- 
денді», «Бақшаны» — А. Затаевич, «Қаракесек», «Қорлан», «Партияға 
алғькггы» — Б. Ерзакович, қалғандары осы жолдардың авторының 
жазуында алынды.

Г. Потанин, А. Алекторов, С. Рыбаков, В. Белинский, А. Эйхгорн 
сияқты адамдардан алынған цитаталар өткен жылы шыққан «Қазақ 
совет музыкасының очерктері» жене Г. Шомбалованың диссертация- 
сынан (қолжазба) алынды. «Очеркте» алғашқы мақала осы жолдар- 
дың авторыныкі болатын (цитата содан).
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