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ОПЕРА САХНАСЫНДАҒЫ ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ БЕЙНЕСІ 
 

Түйін. Мақалада Жамбыл Жабаевтың (1846-1945) опера сахнасындағы бейнесі Қазақстан 

композиторларының әр түрлі туындыларынан қарастырылып, оның суырып-салма ақындық 

болмысының сомдалуы сол кезеңдегі мәдени ӛмірмен байланысты ашылғаны айқындалған.   
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Жамбыл бейнесінің ең алғашқы музыкалық-сахналануы оның кӛзі тірісінде 1940 

жылы Е.Г.Брусиловскийдің «Алтын астық»  (С.Мұқановтың либреттосына жазылған) 

операсында, Республикамыздың  ХХ-жылдығына орай жасалған
1
. Аталмыш туынды 

бұл жанр тарихында қазақ опера сахнасында тұңғыш рет колхоз құрылысы тақырыбын 

кӛрсетілгендігімен, яғни, композитор-автордың анықтамасы бойынша, «Қазақстандағы 

колхоз құрылысының жеңісі тақырыбын» кӛтергендігімен ерекшеленеді. 

Опера сюжетінің сол жылдары ӛткен  уақиғалармен тікелей байланысы  

айтарлықтай кӛрсеткіш. Мысалы, басты кейіпкерлердің бірі Сапар, екінші актінің 

соңында Қызыл Әскер қатарына шақырылған, үшіншіде – шынында белофиндермен 

(ақтар) шайқасты аяқтауға қатысқаны үшін медальмен марапатталғаны кӛрсетіледі. 

Осы актіде колхозшылар бүкілодақтық ауыл шаруашылық кӛрмесіне баратын 

кандидатураны таңдауына да, оның алдында Мәскеуде 1939 жылы ӛткізілген 

талқылаудан белгілі болғандығы септігін тигізді. Ақырында, авторлар операның 

финалында Жамбылмен бірге қазақ делегациясының кеңес үкіметі мүшелерімен 

кездесуін жаңғыртады
2
.  

Осыншама жақын арада ӛткен шынайы уақиғаның шығармада кӛрініс тауып (яғни 

нақты алғашқысы, 1939 ж.), қысқа мерзімнің ішінде сахналық қойылымға айналуына 

мүмкін болды (Е.Г.Брусиловскийдің күнделік жазбаларының негізінде, сәуір-қыркүйек 

айлары, 1940 ж.) [2, 181]. Опера кӛрінісіне шынайы контексті енгізілудегі ұмтылысы 

түсінікті, бұл туралы болжау да заңды (бұл ретте шығармашылық тұрғының 

соцреализм талаптарынан бағынуы сол жылдары қатаң болғандығының себебін еске 

түсірудің қажеті жоқ).   

Жамбыл тек финалдағы кӛрініске ғана қатысады. Сол уақытта әйгілі болған 

Сталинді мадақтайтын қорытынды хордың мәтінінде оның қатысқаны туралы 

айтылады
3
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 Операдағы поэтикалық мәтіннің соңғы жолдары мынадай: 

Жасасын мәңгі, жасасын данышпан Сталин 

Жасасын мәңгі, жасасын адамның күні Сталин 

Оркестр   Grandioso largamente    

Хор (SATB)   Maestoso largamente   

Жасасын, мәңгі жасасын 

Данышпан Сталин 


