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Бүгінде,  

«Құлақтан кіріп, бойды алар, 

Жақсы ән мен тәтті күй, 

Көңілге түрлі ой салар, 

Әнді сүйсең, менше сүй», – ӛлеңінсіз талай концерт-жиындарда әнге кезектің 

берілуі екіталай. Бұл нені айғақтайды? Бұл ұлы Абай атамыздың музыка ӛнеріне де жай 

қарамағандығын білдіреді.  

Оны біз М.Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясының бірінші кітабында 

суреттейтін тұсынан Абайдың жас кезінде Дулат ақын ӛлеңдерін қызығып тыңдағанын 

байқаймыз. Бірақ оны автордың, ислам дінінің қуғынға ұшырап тұрған кезде ақынның 

атын ӛзгертіп, Барлас етіп кӛрсеткені баршамызға мәлім. 

Абай табиғаттың әсем сырлары мен құбылыстардың барлығын тек проза, 

поэзиясына ғана емес, сонымен бірге ӛз кезегінде ән-жырына да қосып отырды.  

Ақын ұлы орыс мәдениетінен нәр алып, орыс халқының демократ ақын-

жазушыларының шығармаларын оқи отырып, қазақ әдебиетіне ӛзіне дейін болмаған 

жаңалықтар туғызды. Ол А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, И.А.Крылов шығармаларын 

қазақшағы аударып, оған музыка жазып, қазақ даласына жайып отырды. Осының 

нәтижесінде ӛзі ӛлең туғызып, жаңа ырғақ, жаңа ӛлшем енгізді. Осылай Абайдың 

музыкалық шығармалары дүниеге келді. 

Абай Құнанбаев ӛзінің ӛлеңдері мен қара сӛздерін қағазға түсіріп, кейінгі ұрпаққа 

жазып қалдырып отырса, музыкада оның мұндай мүмкіншілігі болмады. Себебі, Абай 

ӛмір сүрген кездерде қазақта музыканың жазба мәдениеті жоқ болмаған, халықтық 

музыка ауыз дәстүрлік қалыпта еді. Сондықтан Абай әндері де қазақтың басқа ән-

күйлері сияқты, ауыздан – ауызға, заманнан – заманға ауыса отырып жеткенін 

А.Жұбанов нақтылаған болатын. 

Абайдың бізге жеткен саны 20-ға жуық әндері бар. Абай әндері жайында 

А.Жұбанов: «Абай музыкасы кӛп жанрлы деуге болады. Онда драма, сатира, трагедия, 

әдет-ғұрыптың жаратылыс суретін бейнелейтін тағы басқа сан түрлі музыкасы бар» [1, 

Б.220-221] деген болатын. 

Бұл әндердің туыына негіз болған – Біржан сал деуімізге де болады. Ол әнші-

ақындарымыздың ең бір тӛресі еді. М.Әуезов Біржан салдың Абаймен дос болғандығын 

айтқан. Ол Абайдың жас кезінде Тобықтыға келіп біраз уақыт қонақ болып Абайды ән-

жырмен сусындатып, таныстырған.  


