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имеющих большое влияние на все аспекты жизни, включая искусство и воспитание. Тем 

более, что видеоигры и музыка для них, имея огромную и непрерывно растущую 

аудиторию, реальную силу своего воздействия, безусловно, в перспективе могут быть 

задействованы и в положительной культурной значимости а потому заслуживают более 

подробного и детального изучения. 

 

   
 

 

А. Бердібай 
12

 

Музыкатану және композиция кафедрасының аға оқытушысы, 

Т. Жүргенов атындағы ҚҰӨА-ның докторанты 
1
 Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы 
2
Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы 

(Алматы, Қазақстан) 

 

ӨЗ ЗАМАНЫ МУЗЫКАСЫНЫҢ ШЕЖІРЕШІСІ 

 

Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, өнертану кандидаты, профессор 

Алтын Сәлімқызының есімі республикамыздағы музыкалық өнерді дәріптейтін қауымның 

ішінде кеңінен белгілі. Шығармашылық жолын сонау 1950-ші ж.ж бастаған ұстаздың 

еңбегіне ең басты мінездеме берілсе, ол кісіні «Кеңестік дәуірде және одан кейінгі ширек 

ғасырда академиялық бағыттағы ұлттық музыкамыздағы композиторлық өнер 

шежірешісі» деп айтуға толық негіз бар. 

Өткен ғасырдың 30-шы ж.ж.-нан бастау алған жазба бағытындағы барлық көрнекті 

композиторларымыздың шығармашылығы қашан да А. С. Кетегенованың назарында 

болды. Олардың қаламынан шыққан үлкенді-кішілі музыкалық шығармаларға, 

суреткерлік келбетіне бірде анықтамалық, бірде кең көлемдегі шығармашылық портрет 

немесе монография ретіндегі еңбектерін арнаған Алтын Сәлімқызы өз заманында дүниеге 

келіп жатқан музыкалық шығармаларды, олардың жасаушыларын дер кезінде өнер сүйгіш 

қауымға таныстырып насихаттауға көп күш-жігерін жұмсады. Композиторымызға 

арналған бірқатар жинақтардың құрастырушысы әрі редакторы болып, өзінің әртүрлі 

буындағы және әр аймақтағы әріптестері-отандық музыкатанушылармен тығыз-қарым 

қатынас жасағанда, ғалым-ұстаз музыка авторларының шығармашылық келбетінің кеңірек 

ашылуын қалады. Олардың кең немесе аз танымал болуына байланыссыз, барынша 

объективті кәсіби көзқарастың болуына көңіл бөлді. Әсіресе, бір кезде «жас немесе орта 

буын композиторлары» болып есептелгендіктен, ешбір жинаққа, оқу құралына кірмей 

қалған, бүгінде аға буын болған композиторларымыздың шығармашылығына мән беріп, 
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сериялы еңбектер құрастыруы және авторларының бірі болуы – Алтын Сәлімқызы 

еңбегінің ғылыми-публицистикалық бағытын айшықтайды.  

Профессор А. С. Кетегенованы «заманауи ұлттық академиялық музыкамыздың 

шежіресшісі» деп атауымыздың тағы бір үлкен себебі – ол кісінің көптеген атақты 

шығармалардың дүниеге келуінің ресми тарихымен қатар, мамандар назарынан тыс 

қалған, бірақ суреткер психологиясына үлкен әсер еткен фактілерді көп білуі. Ал ол білім 

бүгінгі мерейтой иесінің өз өмірбаянында сол композиторлармен, олардың жақындарымен 

әңгіме-сұхбатының немесе жеке оқиғалардың куәсі болғанының нәтижесі болды. Мысалы, 

аса көрнекті композиторымыз Ғ. Жұбанованың Скрипкаға арналған концертінің 

Композиторлар Одағындағы алғаш рет тыңдалуына қатысқан жас зерттеуші Алтын 

Сәлімқызы музыка авторының ерекше толқуын көріп, ол музыканы талқылаудағы түрлі 

буын өкілдерінің пікірін естіген. 

 

   
С. И. Утегалиева, Н. С. Кетегенова, С. Ш. Раимбергенова, Г. С. Куспан. 

 

Алтын апай – еліміздің ұлы композиторы Мұқан Төлебаевтың зерттеушісі ретінде 

бірқатар еңбектердің авторы екені баршамызға белгілі. Композитордың соңғы отыз 

жылдағы мерейтойлары өткізілген сайын, зерттеуші аталған қайраткер музыкасына 

арналған монографиялық еңбегін бастапқы күйде емес, тың деректермен байытып, 

толықтырып шығаруға тырысты. М. Төлебаевтың мерейтойларының республика 

көлемінде аталып өтуіне А.С. Кетегенованың талай күш-жігері жұмсалды. 

Композитордың өмірден озуына байланысты орындалмай қалған «Қозы Көрпеш – Баян 

Сұлу» операсының алғашқы актысының тыңдаушы құлағына жетуін, сөйтіп сахнада 

жандануын зерттеуші алдына биік мақсат етіп қойып, оның Астанада және Алматыда 

театрландырылған және концерттік нұсқаларда қойылуы үшін аз еңбектеген жоқ. 

М. Төлебаевтың туған өлкесіне барып, алыс-жақын адамдарынан композиторға 

байланысты алынған бірқатар деректер кітап жүзінде жарияланбағандықтан, ол мағлұмат 

Алтын Сәлімқызының ауызша жеткізген әңгімелері ретінде есімізде қалды. Бұрынғы 

Кеңес Одағындағы Орталық Азия республикалары музыкасының көрнекті зерттеушісі 

В. Виноградовтың берген бағыт-бағдарымен алынған А.С. Кетегенованың ғылыми 

тақырыбы – шығармашылығындағы бір кезеңінің кезекті еңбегі ғана болмады. 

М. Төлебаевтің шығармашылық жолын егжей-тегжейлі қарастыру-музыкатанушынің 

кәсіби жолының алтын қазығына айналып, ол үшін басқа авторлардың музыкасын 

зерттеуге жол ашты. 

Алтын Сәлімқызы шығармашылығының үлкен және маңызды саласы – Құрманғазы 

атындағы Қазақ ұлттық консерваториясындағы студенттерге музыкалық-теориялық 

пәндерді оқытуымен байланысты ұстаздық жұмыс. Ғалымның есімін кең көлемде 

танытқан, профессор Ү. Жұмақовамен бірлестікте дайындаған «Қазақтың музыкалық 
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әдебиеті» [8] және А. Нүсіпова мен Ғ. Бегембетовамен бірге шығарған «Гармония 

хрестоматиясы» [9] – оқу орындарының әртүрлі буындарына арналғанмен, педагогикалық 

үлкен тәжірибенің нәтижесі іспеттес оқу үрдісінің қажеттіліктерін толтыруға арналған 

сүбелі еңбектер болды. 

Отандық музыка мәдениетінің академиялық саласын насихаттап, білімі мен күш-

жігерін жастарға берген құрметті Алтын апайымызды мерейтойымен құттықтай отырып, 

мықты денсаулық, қажымас қайрат отбасылық бақыт және шығармашылық табыс 

тілеймін! 
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