
 Қазақ композиторларының əндерінің ерекшеліктері 
 

Халықтың дəстүрлі əндерінің таралып, біздің дəуірімізге жетуінің өзі         
халық əншілерінің өнерімен тығыз байлынысты. Өйткені сол əнші арқылы         
əнді естіп, ұғынамыз, сырына қанамыз. Əншілердің шығармашылық жолы        
ұлттық дəстүрді сақтаушы ғана емес, бұрынғы мен бүгінгінің арасын         
жалғастырушы ретінде көрінеді. Осы күні халық игілігіне айналып, қазақ         
музыка мəдениетіне кесек кірпіш болып қаланған атышулы əнші        
компазиторларымыздың классикалық шығармалары осының айғағы. Бұдан      
жүздеген жылдар бұрын дүниеге келіп, сол уақыттың, сол заманның көрінісі          
мен тіршілігін суреттеген бұл туындылар бүгінгі күнде өз қасиеттерін         
сақтаумен бірге бұрынғыдан да түрлене түсуде. Мұның құпиясы, біздіңше,         
халық таланттарының озық дарындылығында болса керек. Олардың əндері –         
адам сезімін оятып, ойын қозғап толғандыратын мəнді мазмұнды        
шығармалар. Ондай үлгілер тарихтың сан қилы талқысына түсіп, неше буын          
елдің қолынан өтсе де, өз маңыздылығын жоймастан, адамның өнегелі         
мақсаттарын жырлап келеді.  

Халқымыздың тарихында небір бұлбұл əншілер өмір сүріп, белгілі музыка          
аспаптарының сүйемелімен туған елінің өткендегісі мен бүгіні тұрмысын        
жырлайтын, оның арман қиялын көрсететін тамаша эпопеялар, көрнекті        
туындылар жасады. Олар қашанда халықтың мақсат-мүддесінен жырлап       
онымен бірге жүріп,біте қайнасып өтті. Қазақ халқының музыка мұрасы да          
сондай озық ойлы, өнерпаз өкілдерінің қалдырған үлгі өнегесінің арқасында         
сақталып келді.  

Көзі хат танымайтын, қолы жазу-сызуды білмейтін кездің өзінде қазақ          
халқы əні мен күйін рухани азық етті. Бір орыннан екінші орынға,           
жайлаудан қыстауға көшіп –қонып жүріп те олар ердің басына іліп алған           
домбырасын кез келген уақытта ат үстінде шертіп əн шырқай беретінді.          
Шілдехана, қыз ұзату, келін түсіру, басқа да түрлі жиын-тойларда əн айтып           
күй тарту – қазақ халқының ежелден келе жатқан ата дəстүрі. Алайда           
музыка тек ойын-сауық, көңіл көттеру үшін ғана керек десек, өнердің бір           
түрінің маңызын əлсіретіп, мəнін кемітіп жіберген болар едік.  

Ұлттық əншілік салт-дəстүр бірден туа қалмаған. Ол- сонау замандардан          
қазақ халқымен бірге жасасып келе жатқан көремдік қасиет . Музыка          
зерттеушілеріміз əншілік дəстүрдің бастамасын, негізінен Ақан сері, Біржан        
сал Мұхиттан бастап сөз етіп жүр. Сонда оларға дейін əншілер болмады деп            
кім айтады? Əрине болды. Бірақ уақыт озған сайын есімдері ұмытылып,          
шығармалары халықтық атанып кетті. Əншілердің шығармашылық жолы       
ұлттық дəстүрді сақтаушы, дамытушы, бұрынғы мен қазіргі өнердің арасын         
жалғастырушы ретінде көрінеді.  

Ұрпақтан ұрпаққа жетіп, дамып келе жатқан халық əні – адам баласының            
айрыл-майтын жан серігі. Басқа халықтар тəрізді, қазақ халқының да əнсіз,          
өлеңсіз өмір сүрмейтінін, əн, өлеңнің адам баласының дүниеге келгеннен         
бастап өлгенге дейін ажырымас досы екенін данышпан Абай айтып кетті.          



Ол əннің ерекше күшін, ролін поэзиясын да шеберлікпен суреттеді.         
Адамның нəзік қиял шегіне тиіп, қозғау, түрткі салатын құралдың əн екенін:  
 Ұйықтап жатқан жүректі əн оятар  
 Оның тəтті орлған мəні оятар,-  
 деген жолдар арқылы суреттеді.  

Біздіңше, əнші-ақын, ақын-компазиторлардың алғаш жеке дара өнерпаз        
ретінде жіктеліп, таралуы жыршы, жыраулардың қызметіне байлынысты       
болса керек. Сондықтан да сол жыршы жыраулардың өзі қазақ əн өнерінің           
тұңғыш өкілдері болуға тиіс. Ендеше сол атышулы Ақан сері, Біржан сал,           
Жаяу Мұса, Естай, Əсет, Шашубай, Қали, Кенен, Манарбек, Жүсіпбек,         
Ғарифолла, Құтбай, Дəнештердің əншілік өнерін ата дəстүрден сабақталып,        
ана сүтімен қалыптасқан арна деп қарауымыз керек. Сол сияқты қоғамда          
өмір сүрген əр түрлі топтардың көзқарастарымен ой мүддесі де əн арқылы           
көрініс тауып, бізге жетті. Бір сөзбен айтқанда, əн өнері - өмірдегі қоғамдық            
қөұрылыстың жай-жапсарын суреттей алатын идеялық құралдың бірі. Ерте        
кезде əн бірден-бірге, бір жерден екінші жерге ауыздан ауызға таралып,          
ауызша үйрену арқылы меңгерілген. Ол заман жай сауттың да, музыкалық          
сауаттың да жоқ кезі еді.  
Əннің халық аузында сақталып, таралу жолдарының өзінше себептері бар.          

Ол уақытта қазіргідей компазитордың шығармасын профссионал əнші       
жаттап алып, радио, теледидар арқылы орындайтын жағдайдың жоқтығынан        
шығарған əнін айтып, халыққа тарататын да компазитордың өзі болды. Егер          
ол компазитордың əншілік өнері басым болса, онда орындалған əннің         
көркемдік дəрежесі де жоғары, сапалы болып шығып, тыңдаушыларды        
қызықтырып, олардың көкейлеріне тез қонатын. Ал жақсы əн шығарып,         
бірақ оны автордың өзі тиісті дəрежеде орындай алмаса, ол шығарма аз           
таралуымен қатар, кейде ұмытылып та кететін еді. Əнші жыршылар бір          
жерден екінші жерге барып, өнерлерін көрсетіп, елдің сыйлы қонағы болып          
жүрді.  

Сан дəуірлік тарихы бар қазақ музыка өнері осы күнгі мəдени сатыға            
көтерілгенге дейін ауызша таралып жеткені мəлім. Халық музыкасының        
етене болып кеткені сонша, біз оларды күнде тыңдап, əуеніне соншалықты          
қанық болсақ та, ғасырлар асып жеткен асыл қазынаның авторларына         
көбінесе мəн бермей, баспасөз бетінде болсын, радио, көгілдір экранда         
болсын «халық əні», «халық күйі» дейтін үйреншікті айдар тағып айта          
береміз. Əрбір əннің өзіне тəн əуені бар, белгілі мазмұны бар. Əннің           
интонациясы оның өлеңнің ішкі мəн мазмұнымен қабысып, бірін-бірі        
толықтырғанда ғана емес бір тұтас дүние болады. Əннің ішкі құдіреті мен           
шеберлік дегеніміз - орындаған шығарманың ішкі-сыртқы сипатын,       
музыкалық табиғатын жан-жақты аша білуде. Əрбір əннің айтпақ ойы,         
идеясы түрліше. «Қазақ əндері қандай назды десеңізші»,- деп Затаевич         
айтқандай, халық компазиторлары əндерінің музыкалық құрылысы, өлшем       
ырғақтары, формасы мен өлшемдік түрленулері қаншалықты сан алуан        
болса, олардың адамға тигізетін əсер ықпалы соншалықты мол. Алайда əн          
қаншалықты ғажап болғанымен, оның тағдыры орындаушыға тəуелді.       



Өйткені оны екінші рет дүниеге əкелетін адам - əнші болғандықтан,          
шығарманың жақсы, жаман шығуы орындаушы шеберлігіне тікелей       
байланысты. Мəселен, Жаяу Мұсаның «Ақсисасы», Мəдидің «Қаракесегі»,       
Біржанның «Жанботасы», Ақан серінің «Құлагері», Естайдың «Қорланы»,       
Рамазанның «Жас қазағы» əншіден үлкен орындаушылық шеберлікті,       
білімділікті қажет етеді, өйткені белгілі бір туындыны жоғары дəрежеде         
орындау үшін бір ғана дауыстың болуы жеткіліксіз, əнші сол дауысты          
пайдалана отырып, əнді керек жерінде жай, енді бірде қатты, бірде созып,           
бірде қысқа қайырып, өз нəшінде, келістіре шырқай білуі қажет. Атышулы          
əншілеріміз Əміре, Қали, Манарбек, Жүсіпбек, Ғарифолла жəне       
басқалардың орындаушылық өнерлерінде репертуар жағынан ортақ      
қасиеттер болғанымен, əрқайсысы əнді түрлі ырғақ, айшық-өрнектермен       
безендіріп, жүз құбылта түрлендіріп, өздеріне тəн ерекшеліктермен       
шырқайтын.  
«Қазақтың əн əуездерінің тамаша бір қасиеті – оың шын жүректен шыққан            

эмоционалдық сезімталддығымен сезгіштігі... əуендерінің оралымдығы,     
олардың құлақтан кіріп бойды аларлығы, əн тақырыптарының əр алуандығы         
– осы қасиеттердің бəрі халық психикасының аса терең толғауын көрсету          
арқылы, қазақ əншілерінің жарқын орындаулары арқылы айқын сезіліп        
оырады»,- деп белгілі музыка зерттеушісі, академик Б.Асафьев айтқандай,        
бір əнде қаншалықты музыкалық нюанстар сөйлем, фраза, интонациялар        
бар. Бір əн жоғары үнмен басталатын болса, екінші біреулері төменгі          
дыбыстан бастау алады. Міне, осылардың бəрін əнші жете түсіне біліп,          
сырына қана терең сезімталдықпен шырқауы керек. Сонда ғана əнші         
ойлаған мақсатына жетіп, тыңдаушылардың алдында абыройы артады.       
Орындаушылық шеберлікті сөз еткенде үлгі болатын əншілеріміз көп-ақ.        
Мəселен, Қали Байжановтың орындауындағы «Тоқсанбай», «Алқарай көк»,       
«Жанбота», «Қанапия» жəне басқа əндер алуан түрлі сөз нақышымен,         
сезімді қозғайтын сан қилы нюанс көркемдігімен ерекшеледі. Ол қайсы         
əннді орындаса да, ешбір артық айқайды, құлаққа жағымсыз тиетін ешбір          
дыбыстарды аңғармайсын, əншінің қоңыр салқын үні тыңдаушысын баурап        
алатындығы да сондықтан болар. Қалидың орындауындағы əрбір əнге        
арналған арналған домбырада кіріспелердің өзі бір-біріне ұқсамайтын       
өзгеше бір əсем сарында басталады, əнді дауысқа қосқанда ғана əнді          
орындап отырғанын сезесің. Əсіресе Біржаннның «Жанботасындағы»      
«сабап кетті-ау, қойып қалды-ау» дейтін кезеңдері нағыз əнші актердің         
қолынан ғана келетін дүние, қайталанбас қасиеттер деуге болады.  
Əміре, Иса, Қали, Ғаббас, Манарбек, Жүсіпбек, Ғарифолла тəрізді атақты          

əншілердің орындаушылық шеберлігі, олардың əн салу ерекшелігі, үлгісі өз         
алдына бір-бір мектеп десе де болады. Əміренің орындауындағы «Үш дос»,          
«Ағаш аяқ», Жүсіпбектің «Сұржекей», «Көгершін», «Жас қазағы»,       
Манарбектің асқақтата салатын «Ардақ», «Топай көк», «Паравоз» əндері        
Исаның желдірмелері мен Ғарифолланың жорғалаған термелері тыңдаушы       
көңіліне ұяллап, көпке дейін ұмытылмайтыны сөзсіз. Өйткені кез келген         
əншінің толық меңгеріп орындап шығуы қиын. Бұл əншінің дарынына         



байланысты. Атап айтқанда, дауыс мүмкіншілігі – орындайтын əнге, əн сол          
дауысқа лайықты болуы тиіс. Домбыраның сүйемелімен орындағанда ғана        
халық əнінің əсерлігі мен əдемілігі, жүрек қылын шертетін дыбыс бояуы өз           
дəрежесінде шығады. Əнді қанша тамылжытып сүйемелсіз салғаныңмен       
оның ойдағыдай көңілге қонбайтыны белгілі. Естай ақынның «Əншінің        
домбырасы - қолғанаты» деп жырлауы осыған байланысты болса керек.         
Сондықтан да əншінің дауысы мен доомбыра үні бір-бірін толықтырып,         
үндесіп отыруы керек. Əнші музыкалық пауза жасағанда, сүйемелдеуші        
аспап шығарманың желісін, жеке интонацияларын, немесе аккордтық       
гармонияларын орындап, əнге көрік беріп отыратындығы аян.  

Бір əншінің аспапта ойнаған кіріспесінен-ақ оның қандай əнді         
орындайтындығы білінсе, екінші əншіден оны байқау қиын. Ол əнді соған          
сəйкес басқа бір үнді аккордтар, түрлі өрнектгі саздар арқылы бастайды. Бір           
əнші пернелерді іліп, шертіп қақса, екіншісі бес саусағымен төгілте, көсілте          
ойнап əнге ббасады. Осы сияқты түрлендіру, домбыра мен дауыстың         
бір-бірінен алшақ кетпей, өзара үйлесім табуы - əнші шеберлігі болып          
табылады.  
Əнді нақышында, бұзбай жармай айтудың оңай еместігін əншілердің өздері          

де мойындаған. Солардың бірі – ақын-əнші Əсет «Арғынмын, атым Əсет          
арындаған, арындап əн сала ма дарымаған» деп, нағыз əнші болу үшін           
табиғи дарынның қажеттігін, дарынсыздың əнді игере алмайтындығын атап        
көрсетеді. Ол:  
 Бозбала, осы əнімді үйренерсің,  
 Ырғаққа келтіре алмай күйзелерсің.  
 Асау əн жетегіңе жүрмегенсін,  
 Біріңнен бірің көріп сүйрелерсің,-  
дейді. Шынында да, Əсет əндерін осы күні келістіре шырқайтын əншілердің           
азайып бара жатқандығы да осындай əншілік шеберлікке байланысты екені         
даусыз.  

Орындаушылық өнері туралы сөз еткенде, бір кезде əн фольклорын          
насихттауға аянбай атсалысып, қазақ əндерінің інжу-маржандарын      
жұртшылыққа танытқан Əміре Қашаубаев, Ғабббас Айтбаев, Қали       
Байжанов, Манарбек Ержанов, Қосымжан Бабақов, тағы басқа майталман        
əншілердің есімдері ойға оралады.Алайда бұлардың əншілік шеберліктері       
жөнінде А.Затаевичтің жинақтарында, басқа да еңбектерде сөз болғаны        
болмаса, қайталанбас дауыстары күйтабақтарға, киноленталарға түсірілмей      
қалды.  

Аталған əншілердің ізін басып, халық əндерін таратуда көп күш жұмсап,           
бір жағынан ұстаздық жұмыспен шұғылданған Жүсіпбек пен       
Ғарифолланың, бұлармен үзеңгілес Н.Əбішев, М.Көшкінбаев, Н Əбілева,       
Б.Жылқыбаев, Р.Есімжанова, Ə.Нұғыманова, Ж.Қартабаева, М.Ешекеев,     
Д.Рақышев, М.Балқашева, Г.Ақпанова Қ.Байбосыноов, Ə.Еңкебаев,     
Ж.Кəрменов, Қ.Рахимова тағы басқа өнерпаздардың болғаны жəне бар екені         
қуантады.  

Сонау Ақан мен Біржандардан соң сал-серіліктен кейін арқаның дəстүрлі          



əнін мектеп етіп жалғастырушы Қазақстанның халық артисі, Мемлекеттік        
сыйлықтың иегері, есімі қазақ музыка тарихының төрінен Əміре Қашаубаев,         
Қали Байжанов, Қосымжан Бабақов, Қуан Лекеров, Əлли Құрмановтармен        
қатар орын алатын Жүсіпбек Елебеков «Ұстаздық еткен жалықпас,        
үйретуден балаға» деп ұлы Абай айтқандай, өмірінің соңғы кезеңін жас          
ұрпаққа тəрбие беріп, əншілікке баулыды. Өзінің əншілік өнерін биік сатыда          
алып жүре алатын дарынды ізбасарларын дайындауға кіріседі. 1965 жылдан         
бастап өмірінің соңғы күніне дейін Алматының эстрада студиясының        
педагогі қызметін атқарып, бойына жиған əн байлығын жас буындарға         
үйретуден жалықпады. Жүсекеңнің əншілік мектебінен үлгі алған Мағауия        
Көшкінбаев, Мəдениет Ешекеев, Жəнібек Кəрменов, Қайрат Байбосынов,       
Мұратбек Жүнісбеков тəрізді белгілі əншілер əн сырының сиқырлы сазын         
терең түсініп, сан алуан ырғақтарын, неше түрлі сұлу үндерді меңгерді.          
Осылайша сал-серілік заманнан келе жатқан Арқанның дəстүрлі əн өнері         
Арқаның дəстүрлі əн мектебі болып қалыптасты.  
Өнер гүлі өмірге əнмен келдім  
Думандата өңірді сəнмен келдім  
Жас ұлғайып қалса да қажымаймын  
Əлі дағы келеді шырқай бергім,-  
деп Жүсекеңнің айтқанындай, артына өлмес, өшпес із қалдырған ерен         
əншінің дəстүрін жалғастыратын тамаша əншілердің бары əн сүйгіш        
қауымды қуантады. Осылайша Арқаның дəстүрлі əн мектебі өз дəрежесінде         
дамуда.  
 
 
 
 
 
Орындаған: Конкабаева Айнамкөз Батаевна  
                     Балалар өнер мектебі дəстүрлі əн бөлімінің оқытушысы  


