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Б. ДӘЛДЕНБАЙДЫҢ «ЕР ТӨСТІК» БАЛЕТ-ЕРТЕГІСІНІҢ  

БАЛАЛАР ТАҚЫРЫБЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ АЛАТЫН ОРНЫ 

 

Түйін 

Бұл мақала атақты композитор Бейбіт Дальденбай шығармашылығына арналған. Осында 

композитордың стилінің ерекшелігі, мұрасы және шығармашылық жолы кең тарихи-мәдени 

фонында қарастырылады. Б. Дальденбай симфониялық, хор, аспаптық және вокалдық 

музыкасымен қатар оның қол жеткізулеріне біз тағы да балаларға жазылған, атап айтқанда «Ер-

Төстік» балетін, жатқызамыз. 2010 жылы балалар үшін шығарылған балет Қазақстан 

композиторлары – А. Жұбанов, В. Новиков, Ғ. Жұбанова, О. Жанияров, Б. Қыдырбек, Б. Аманжол, 

Е. Умиров, А. Абдинуровтармен салынған балалар музыкасының жемісті желісін жалғасады. Бұл 

жанрда жұмыс істеген қазақ композиторлары – С. Кибирова, Б. Қыдырбек шығармашылығымен 

осы балеттің сабақтастығы анық байқалады. Б. Далденбайдың «Ер-Төстік» балеті А. Селезнев 

атындағы Алматы хореографиялық училищесінің оқушыларының күшімен сәтті қойылды. Бұл 

мақалада Б. Дальденбай шығармасы композитордың стилі мен балет музыкасының контексінде 

талданады. Автордың пікірінше, Б. Дальденбай баланың түрлі әсермен, керемет фантазиялармен 

толы бай әлемін жеткізе алды. Сонымен қатар, балалар қиялын оятты, кішкентай 

орындаушыларды композитордың «соавторлары» деп ады, жас театр көрермендерін маңызды 

музыка мен балет өнеріне қатыстырды. 

 

Тірек сөздер:  балалар музыкасы, үйде музыканы тарту, балалардың музыкалық қабылдауын 

дамыту, стиль. 
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МЕСТО БАЛЕТА-СКАЗКИ Б. ДАЛЬДЕНБАЯ «ЕР ТӨСТІК» В ПРЕТВОРЕНИИ ДЕТСКОЙ 

ТЕМАТИКИ  

 

Аннотация 

Данная статья посвящена творчеству известного композитора Бейбита Дальденбая. В ней на 

широком историко-культурном фоне рассматривается творческий путь, наследие и своеобразие 

стиля этого композитора. К достижениям Б Дальденбая, наряду с симфонической, хоровой, 

инструментальной и вокальной музыкой, мы относим музыку, написанную для детей, в частности, 

балет «Ер-Тостик». Созданный в 2010 году для детей, балет, продолжает плодотворную линию 

детской музыки, заложенную композиторами Казахстана – А. Жубановым, В. Новиковым, 

Г Жубановой, О. Джанияровым, Б. Кыдырбек, Б. Аманжолом, Е. Умировым, А. Абдинуровым. В 

балете явно прослеживается преемственность с деятельностью казахских композиторов, 

работавших в этом жанре – С. Кибировой, Б. Кыдырбек. Балет «Ер-Тостик» Б. Дальденбая был 

успешно поставлен силами учащихся Алматинского хореографического училища им. 

А. Селезнева. В статье произведение Б. Дальденбая анализируется в контексте стиля композитора 

и балетной музыки. По мнению автора, Б. Дальденбаю удается передать богатый душевный мир 

ребенка, который наполнен разнообразными впечатлениями, невероятными фантазиями и, 

одновременно пробудить детскую фантазию театрального зрителя, сделать маленьких 

исполнителей «соавторами» композитора и приобщить к серьёзной музыке, к балетному 

искусству. 

 

Ключевые слова: детская музыка, домашнее музицирование, развитие музыкального 

восприятия детей, стиль. 
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THE PLACE OF THE FAIRY TALE BALLET B. DALDENBAY “ER TOSTIK” IN THE 

PROMOTION OF CHILDREN’S THEMES 

 

Abstract 

This article is devoted to the work of the famous composer Beibit Daldenbay. In it, on a broad 

historical and cultural background, the creative path, heritage and originality of this composer’s style are 

considered. To the achievements of B. Daldenbay, along with symphonic, choral, instrumental and vocal 

music, we refer the music written for children, in particular, the ballet “Er-Tostik”. Created in 2010 for 

children’s ballet, continues the fruitful line of children’s music laid by the composers of Kazakhstan – 

A. Zhubanov, V. Novikov, G. Zhubanov, O. Dzhaniyarov, B. Kydyrbek, B. Amanzhol, E. Umirov, 

A. Abdinurov. In the ballet there is a clear continuity with the activities of Kazakh composers who 

worked in this genre – S. Kibirova, B. Kydyrbek. Ballet “Er-Tostik” by B. Daldenbay was successfully 

staged by the students of the Almaty Choreographic School. A. Seleznev. In the article the work of B. 

Daldenbaia is analyzed in the context of the style of the composer and ballet music. In the author's 

opinion, B. Daldenbay manages to transmit the rich world of the child, which is filled with diverse 

impressions, incredible fantasies. Simultaneously, to awaken the children's imagination of theatrical 

viewer, to make the little performers “co-authors” of the composer and to attach to serious music, to ballet 

art. 

 

Keywords: children’s music, home music making, development musical perception of children, 

style of music 

 

 

Кәзіргі қазақстандық композиторлардың қатарын Кеңес Дуйсекеев, Жоламан 

Тұрсынбаев, Алмас Серкебаев, Төлеген Мұхамеджанов, Бахтияр Аманжол, Бейбіт 

Дәлденбай, Балнұр Қыдырбек, Артық Тоқсанбаев, Ақтоты Раимкұлова, Владимир 

Стригоцкий-Пак, Ермек Өміров, Серік Еркімбеков, Қуат Шілдебаев, Хабибула Сетеков, 

Әділ Бестыбаев, Аліби Мамбетов, Гүлжан Узенбаева, Ермұрат Усенов, Еділ Хұсаинов, 

Серікжан Әбдінұров, Аліби Әбдінұровтармен бірге, музыка өнеріндегі басқа да 

қайраткерлерді атап кетуге болады. Бұлардың барлығы да театр, симфония, вокалды-хор, 

аспаптық, ән - әр түрлі жанрда өнімді де, белсенді еңбек етіп келеді.  

Ең алдымен, қазіргі заманғы қазақстандық композиторлардың жағдайы бұрынғы аға 

ұрпақ композиторларынан гөрі күрделі болып жатқанын айта кету керек болады: 

мемлекеттік тапсырыстар мүлде жоқ, қазіргі авторлардың шығармалары радио, теледидар, 

концерттік сахналарда сирек естіледі, шығармашылық кездесулер аз өтеді, композиторлық 

шетелдегі фестивальдар мен симпозиумдар баруы сирек, клавирлер мен партитураларды 

басып шығару қиындап барады. Осы қиындықтарға қарамастан А. Серкебавтың 

«Томирис» операсы мен «Тлеп және Сарықыз» балеті, Б. Қыдырбектің «Реквиемі», 

В. Стригоцкийдің «Корейская легенда» балеті, Е. Үсеновтың қазақ ұлт аспаптарының 

оркестріне арнап жазған шығармалары, Б. Дәлденбайдың «Уақыт жаңғырығы» атты 

симфониялық поэмасының премьерасы үлкен жетістіктермен өтті. Екіншіден, Қазақстан 

Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі жыл сайы әртүрлі үлкен байқаулар 

өткізіп отырады. Жалпы алғанда барлық қазақстандық композиторлар кең аудиториялы 

тыңдармандармен өз ойлары мен көркем жаңалықтарымен бөлісіп туындыларын жазып 

келеді. 

Бейбіт Дәлденбай – ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, республикалық және халықаралық 

конкурстардың лауреаты, композиция кафедрасының доценті, 2015 жылы композитор 

өзінің 60 жылдығын атап өтті. Оның шығармалары Қазақстанда, Ресейде, Белоруссияда, 

Молдовада, Өзбекстанда, Украинада, Литвада, Израилде, Кореяда орындалып келеді. Ол 

«Ғажайып махаббат», «Ер Төстік» балеттерінің, «Отты жер» квартетінің, «Ерлік 
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фрескасы», «Уақыт жаңғырығы» поэма-фантазиясының, «Ел бақыты» аралас хор мен 

симфониялық оркестрге арналған салтанат одасы, «Махаббат періштесі», «Ер Төстік», 

квинтеттер, драмалық спектаклдерге, көркем фильдерге жазылған музыка, сонымен қатар 

әндер, халық аспаптар оркестрге арналған музыкалардың, сонымен қатар көптеген 

шығармалардың авторы. Тұтастай алғанда, бұл талантты және біртума композитордың 

ішкі әлемінің тұтастығы, табиғилығы, руханилығы, өлшем мен сұлулықты нәзік сезінуі 

өзіне тән қасиеті. 

Композитор өмірде жолы болғанын, ол Ғазиза Жұбановадан оқығанын әр кезде 

айтып отырады. Ғазиза Ахметқызы – тек қана көрнекті композитор ғана емес, тұлға, 

сонымен қатар көрнекті мұғалім де. Оның қазақ композиторлық мектебінің тұлғасын 

бейнелейтін композиторлардың бір буын ұрпағын тәрбиелеу кездейсоқ емес. Оның оқыту 

әдісінің күші – ол әрқайсымызға еркін дамуға мүмкіндік беріп, көргенімізді, қиялдарды, 

өзімізді білдіруге деген ықыласымызды еш уақытта басып тастап, шектемеген. Содан 

кейін болар оның шәкірттері әр түрлі және дара тұлғалар. Ғазиза Ахметқызы бізбен білімі, 

заманауи, ұлттық музыка жайлы білімімен аянбай бөлісті, шығармашылық идеяларын 

жүзеге асыруға көмектесті, тек оқуға ғана емес, жеке өмірлік жағдайға да көмектесті. Ол 

бізді жұмыс істеуге, үнемі ізденіс үстінде болуға үйретті. Оқу, зерттеу, жаңа музыкамен 

танысу, клавирді үнемі зерделеу, заманауи авторлардың партитураларымен танысып-

зерделеу консерватория өмірінің негізі еді. Сонымен қатар, жас композитор музыкалық 

саласында ғана емес, сондай-ақ, ғылым мен өнердің басқа салаларында игеруге ұмтылады, 

себебі композитор қызметі идеяларын іске асыру үшін өз бетімен жұмыс істеу және 

үйрену, күн сайын жаңа нәрсе үйренуге, ізденуге тырысып, терең білімділікті қажет етеді. 

Кейінірек, Дәлденбай Ғазиза Жұбанованы еске ала былай дейді: «Ол өте жұмсақ, өте 

мейірімді, керемет адам болатын. Қазақстандағы жалғыз әйел-композитор, оның дауысы 

жаңғырық сиқты барлық жерден есілетін. Ол менің екінші анам сиқты болған, ол өмірден 

өткенде мен үшін өте ауыр болды. Тамағымда бірдеңе тұрып қалғандай, жанымның 

жарақатын, барлық сезімімді айтқым келді. 1977 жылы мен қымбатты Ұстазым Ғазиза 

Ахметқызы Жұбанованы есте қалдыру мақсатында симфониялық оркестрге арнап «Уақыт 

жаңғырығы» атты поэма-фантазияны жазып шығардым. Ол – ең асылын жоғалтқан 

адамның жанының жабырқауы еді. Мен бұл шығарманы он бес минутта жаздып шықтым, 

ал нотасын бар жанымды салып бір ай бойы жаздым». 

Оқуын тамамдаған соң, Б. Дәлденбай өз стилінде, бір жағынан фольклорлық 

музыкаға тән үрдістер, екінші жағынан – авангард өнері синтезделетін бағытын 

жалғастырып отырады [1]. Ол, халық аспаптар оркестріне жазған «Замана» (1985) күй-

поэмасын өз анасына арнаған, симфониялық оркестрге жазған «Уақыт жаңғырығы» (1997) 

поэма-фантазиясын ұстазы Ғ. А. Жұбановаға арнап жазған. Балалар хоры мен үлкен 

симфониялық оркестрге жазылған «Мың бала» (2000) әнұраны (сөзін жазған Б. Мәжітов) 

үшін патриоттық әндер конкурсында 1-ші орын алды. Елімізге белгілі атақты «Ер-Төстік» 

балалар хоры, Австрияда, Германияда, Италияда бұл шығарманы үлкен жетістікпен 

орындады. Ә. С. Қарамендина жазғандай «... музыка басынан аяғына дейін патриоттық 

сезімдер мен эмоционалдық деңгейде ұстап, қазақ халқының тарихи өткеніне деген 

мақтаныш сезімін оятып, этникалық топ ретінде өзін-тануға жетелейді. Әнұран әні әрбір 

тыңдаушыны өз халқына, Отанына, Отанын қорғауға, тіпті өз өмірінің құнымен қорғауға 

жетелейді» [2,253]. 

Қазақстан композиторлық мектебінің өкілі Б. Дәлденбай М. Глинка, П. Чайковский, 

А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов сияқты орыс композиторлық мектебінің 

ықпалымен қалыптасты. Қазақ консерваториясының көптеген ұстаздары Санкт-

Петербург, Мәскеу консерваториясын бітіргендер, ресейлік композиторлармен 

сабақтастығы, өздерінің жетекші қағидаттарына - демократияға, өнердің халықтығына, 

айқын ұлттық бастауларға, шығармашылық тұрғыда бостандыққа, яғни біздің 

шығармашылығымызға тән. Музыкатанушы Г. Мұсағұлова өзінің «Маэстро Б. Дәлденбай 

музыкасының халықтылығы» атты мақаласында «Ұлттық дүниетаным – бұл 
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композитордың бүкіл шығармашылық өміріндегі ерекше белгісі, визит карточкасы. 

Маэстроның барлық шығармалары түгелінен дерлік жүрегіңді жаулап алатын лирикаға 

толы, халықтық әуен-интонацияға, нәзік үйлесімділікке толы композициялар» деп жазады 

[3]. 

Сонымен қатар, ХХ – ХХІ ғ.ғ. өмір сүріп және еңбек етіп жүрген композитор 

заманауи әлемдік музыкаға, А. Шёнберг, Б. Барток, Дж. Кейдж, Д. Лигети, 

К. Пендерецкийдің шығармашылық мұрасына сүйенеді. Б. Дәлденбай өз шығармаларында 

додекафония, сонористика, алеаторика және басқа да заманауи композиторлық 

техникаларды пайдаланады. Әрине, әр жағдайда, музыканы жазу үстінде, кез-келген 

шығармашылық адамы үшін тепе-теңдікті табу, органикалық синтезге қол жеткізу 

қиындығы туындайды, және өзінен де жаңалық енгізу қажет. 

Өзінің шығарма жазу әдісі туралы айта отырып композитор, әр сазгер үшін 

шығармашылық процестің әр түрлі болатынын, үстел басында, ноутбукте отырып, 

серуендеу кезінде, табиғат баурайында және тағы басқа жағдайларда «Құдай оны өзі 

жаныңа салып береді». «Мен негізінен үстел басында және компьютерде жұмыс істеймін, 

және көптеген компоненттерге – идеяға, көңіл-күйге, импульстарға, мотивацияға, 

қоршаған ортаға, әрине, өмірлік шындықтар мен қайшылықтарға, жеке тәжірибеге 

тәуелдімін. Музыка – бұл менің өмірім, әлемді көре білу, көріп - сезінгендеріңді әдемілеп 

жеткізе білу, басқалардың жүрек қылын шертетіндей болу керек. Көптеген композиторлар 

сияқты, жас кезімде музыкалық шығарма жазу өзіңнің музыкалық тілің, өз стилің, жаза 

білу мәнерің қалыптасқан қазіргі шаққа қарағанда әлде қайда қиын болатын. 

Ең маңыздысы, Б. Дәлденбай өз шығармашылығында қазіргі заман тақырыбын 

айналып өтпеген, өзінің алдындағы Ғ. Жұбанова, Е. Рахмадиев, С. Мұхамеджанов, М. 

Сағатовтар қозғаған «Арал» симфониялық поэмасын, А. Мейірбековтың «Қазақстан 

комсомолдарын есте қалдыру» квартетін, Е. Құсайновтың «Президенттің ұландар 

салтанаты» симфониялық оркестрге арналған увертюрасын, Б. Дәлденбайдың «Отты жер» 

симфониясын, вокалды-хор шығармалары – «Үмбетәлі», «Ардагерлер», «Болмасын 

соғыс», «Ел бакыты» сияқты бірқатар лайықты шығармаларды атап кетуге болады. 

Б. Дәлденбай Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында 2004 жылдан 

композиция класын жүргізіп келеді. Бұл қызмет Ғ. Жұбанованың мектебін өткен 

Б. Дәлденбайға ауыр емес десе болады. Композитор бұл баға жетпес тәжірибеге, оның 

оқыту әдісіне сүйене отырып, өзі де студенттерді оқытып келеді. Ол үшін, педагог 

ретінде, ең бастысы, оқушы өзінің бірегей даралығын және қайталанбас қасиетін тауып 

алуы. Оны музыкасындада айта білді. Еске салғымыз келеді – белгілі Игорь Стравинский, 

Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Софья Губайдулина, Ғазиза Жұбанова, Құддыс 

Қожамьяров, Мансұр Сағатов, Тілес Қажғалиев сияқты композиторлардың туындыларын 

осы белгі арқылы біле аламыз. 

Композитордың қазақ өнерінің театр жанрындағы ең алғашқы қадамын ерекше атап 

өтейік, ол 2002 жылы жазылған мюзиклі «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу» болатын. Шығарма 

драмалық театрларға арналған музыканың фестиваль-байқауында 1 дәрежелі орынға ие 

болды. Ө. Жәнібековке арнап жазған «Махаббат періштесі» балеті (2003) «Астана 

Бәйтерек» атты Республикалық байқауда 2 дәрежелі орын алып, композиторға лауреат 

атағын берді. Б. Дәлденбай әр түрлі жанрда көп еңбек етеді, ол киноға, мультфильмге 

музыка жазады, эстрадалық әндер, әр түрлі камералық-аспаптық шығармалар, сонымен 

қатар балалар аудиториясын да ұмытпайды, оларға арнап көптеген әндер, шағын пьесалар, 

миниатюралар жазып келеді. Солардың ішіндегі ең маңыздысы 2010 жылы жазған «Ер 

Төстік» балет-ертегісі. 

Музыкатанушы Д. Ахметбекова аталған балет жайында 2014 жылғы жарық көрген 

«Композитор Бейбіт Дәлденбай» атты монографиясында талдаған. Бұл кітапта 

композитордың шығармашылық жолын, қалыптасу процесін, оның мұрасы - әртүрлі 

жанрда жасалған шығармалары туралы мағлұмат береді [3]. Әрине, елеулі симфониялық, 

кантата-оратория, камералық-аспаптық композициялармен қатар, театр мен киноға 
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арналған және балет шығармалары бар. Ең алдымен «Ер Төстік» балет-ертегісі туралы сөз 

болмақ. Бұл балалар балеті 2010 жылы жазылып, 2011 жылы А. В. Селезнев атындағы 

Алматы хеорографиялық училищесі оқушыларының күшімен қойылады, сонымен бірге 

сахналық жағынан ұтады. Негізі бұл орыс-кеңес балалар балетінен келе жатқан үрдіс, 

Д. Клебановтың «Аистенок» (1937) балеті балет училищесі оқушыларының күшімен 

жүзеге асырылды және кейінірек Ресей Үлкен театрының және басқа да Ресей 

қалаларындағы театрлардың репертуарға енгізілді. Сол жылы «Ер Төстік» балеті 

Қарағанды қаласында, бір айдан соң Астана қаласында қойылады. 

Балетке белгілі қазақтың балалар ертегісі «Ер Төстік» негіз болды, әрине 

авторлардың еркін трактовкалары табиғи нәрсе. Либретто авторы - жазушы Д. Нақыпов, 

хореографиясын қойған Г. Адамова, суретшісі И. Злобин. Балет музыкалық нөмерлер 

түрінде прологтан, 2 актіден және эпилогтан тұрады. Балеттің қысқа мазмұнын келтірейік. 

Прологта той-думан өтіп жатқан қазақ ауылы. Мыстан Кемпірдің Ерназар қарт пен оның 

кемпірінің барлық балаларын тұтқындап алып кеткен шабуылы той шырқын бұзады. Төс 

сүйегінің арқасында қарттарда тағы бір бала дүниеге келеді, оған Ер Төстік деп ат қояды. 

Алып батыр күн сайын емес, сағат сайын өседі, өскенде өз ағаларын іздеуге шығады. 

Бірінші акт. Жолында Самырұқ құстың үш балапаны кездеседі. Олардың өміріне 

айдаһардан қауіп төніп тұр еді. Ер Төстік жекпе-жекке шығып жеңеді. Риза болған 

Самырұқ ағаларын құтқаруға көмектесетінін айтып уәде береді. 

Екінші акт. Жылан ханы Банның хандығы, жер астындағы зынданда Ер Төстіктің 

ағалары отыр. Батыр өз батылдығымен хан Банды таңқалдырады. Ханның қызы жас 

жігітті ұнатып қалады. Ол ағаларын босатып жіберіп жер астынан қалай шығатын жолды 

көрсетіп жібереді.  

Эпилог. Сиқырлы құс Самырұқ Ер Төстік пен оның ағаларын жер бетіне алып 

келеді. Бүкіл ауыл Ер Төстік мақтан етіп мадақтайды [4, 85 ]. 

Балеттің музыкасы жарқын, тілі күрделі емес, балалар жақсы қабылдайды. 

Шығарманың басым бөлігі тональді музыкадан тұрады, басқа фрагменттерінде қазіргі 

заманғы композиторлық техника қолданылған. Біз әуеннен суреттеудің рельефтік үлгісін, 

қарапайым үйлесімділікті, шебер жасалған оркестровканы ерекше атап өтеміз. 

Композитор қиял-ғажайып эпизоттарда ХХ ғасыр музыкасына тән техника қолдануы, 

яғни, сонорлық және кластерлік дыбыстар, сонымен қатар, қазіргі заман синтезаторлық, 

атмосфералық дыбыстар, ambient типтегі музыканы пайдаланады. Балеттің қызықты бір 

ерекшелігі, сирек кездесетін бояулары, қасқырдың ұлығаны, желдің уілдегені, баланың 

жылағаны компьютерлік техника арқылы көрсетіледі. 

Б. Дәлденбай музыкасындағы барлық элементтерде қолданылған ұлттық мінезді 

білдіретін әуені, гармониялық тілдің жаңашылдығы, домбырадағы ырғақтары, 

көпдауысты фактурасы ерекше көзге түседі. 

Композитордың музыканы оркестрге лайықтау шеберлігін де айта кету керек. 

Біріншіден, балалар балетінде оркестрдің үш құрамын пайдалануы. Екіншіден, 

партитураға ұлттық аспап домбыраны енгізуі, ол отандық авторлардың театрға арналған 

шығармаларында сирек кездесетін жағдай. Негізінен Б. Дәлденбай домбыраны «Ер 

Төстіктің қоштасуы мен жолға шығу» (1 акт) көрінісіне пайдаланған. Балеттің 

партитурасында тембрлік драматургия ерекшеліктері де бар: мысалы, төменгі регистрлер 

арқылы композитор жамандықты, жер астындағы көріністі суреттейді, ал жоғарғы 

регистрлермен – қуанышты, мерекелік сезімді білдіреді. «Балапандардың биі» сахнасында 

жоғарғы регистрдегі флейтаның, скрипканың және қоңыраулардың көмегімен көптеген 

балапандардың қанатының дыбысын келтіргені мысал бола алады. 

Сонымен қатар, ауыр, гүрілдеген контрабас, фагот және тромбон аспаптарының 

үнімен, монотонды сегіздікпен Мыстанның аяқ басысын сипаттайды. Жауыз әрі қаскөй 

Мыстанның бейнесі ұрмалы аспаптарда остинаттық ырғақтар және хроматикалық 

гаммадағы ағаш-үрмелі октаваларын пайдалана отырып күшейте түседі. Басты 

кейіпкердің бейнесі екі тұғырда: Ер Төстік батыр бейнесінде және Ер Төстік лирикалық 
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кейіпкер ретінде суреттеледі. Ер Төстіктің өжеттігін, көңілділігін және батылдығын шебер 

жеткізген ұрмалы аспаптар тембрлері болса, лирикалық болмысы шекті және ағаш үрмелі 

аспаптардың жылы үнімен суреттеледі. 

Шығарманың музыкалық драматургиясын талдай отырып Д. Ахметбекова: «Балет 

музыкасы ойластырылған музыкалық драматургия, жарқын сюжет, хореографиясының 

өзгешелігімен анық ерекшеленеді. Балетте сюжеттің даму кезеңдері: басталуы, дамуы, 

шешу сәттері айқын көрінеді» [4, 89]. 

Зерттеуші Б. Дәлденбайдың кәсіби деңгейінің жоғары екенін айта отырып, Ресейдің 

қазіргі заман балет музыкасымен салыстыра отырып қызық жәйттерге тоқталады «... 

композитор тыңдаушы мен көрерменге жақынырақ әрі қызық балет тақырыбына назар 

аударып, классикалық сюжетті заманына қарай бұрады. Бұл сәтте, оны Б. Тищенконың 

«Ярославна», С. Слонимскийдің «Икар» ... балеттерімен салыстыруға болады...» [4, 86]. 

Мақаланың соңында, айту қажет, сазгер Б. Дальденбай болашақта үлкен сахнаның 

өміріне жарарлық балалар үшін ашық түсті және біртұтас театр спектаклін құруға қолын 

жеткізді. 
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