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БАС РЕДАКТОР БАҒАНЫ

Құрметпен, 
Әсем Сағиқызы

Қадірлі                                               
оқырман қауым!

Ұлы адамдар туралы жазатын ұлағатты журнал қатарынан 
табылмағанымен, елімізге белгілі тұлғалар мен мәдениет 
және өнер қайраткерлерімен кездесіп, қазаққа ортақ ойды 
қозғап, баспасөз дүңгіршектерінде сатылымға әлі де 
болса түсіп үлгермеген мәдени журналымыздың тәй-тәй 
басып келе жатқан жайы бар. Өзі бір күндік болғанымен, 
тағдыры мың күндік, мәдени бағыты бар басылымның 
оқырмандарымызға ізгілік пен пайым-парасаттың жарқын 
үлгісін танытудан еш  жалығып қалмақ емеспіз. Жоқтан 
өзгені жазбасақ та, көне тарихы бар мәдениетімізді насихаттау барысында тынбай еңбек етіп, 
ізденістерін тереңдету қаламы қарымды әріптестерімінің ұстанымына да жат болмаса керек.  

Көшеде қазір  не көп? Көз сүріндірер түрлі газет-журналдар дүңгіршектері көп. Қайсыбірін 
айтамыз. Күндердің бір күні, әйтеуір сол басылымдар арасында журналымыз сатылымыға 
шығып, алты Алашқа танымал болар деген сенімділік тек бізді алға сүйрелей түседі. Лайым 
солай болғай!

Қазақта «заманына қарай амалы» деген сөз бар. Дауылды жауын ету қолымыздан 
келмесе де, көзі қарақты оқырмандарымыздың тек ғаламтордың жетегінде жүре бермей, 
қазақ баспасөздерін оқуды жиірек қолға алып, аз да болса, жол сілтеп, жөн көрсетіп жүрсек 
деген ниеттеміз. Халыққа қызмет ету біз  үшін олардың білімді, пікірлі, көргені көп, басқа 
жұрттан естімегендерін естіп, білмегендерін біліп, зейіндері өсіп жатса, қызметіміздің пайдалы 
болғанына қуанбасқа шарамыз жоқ, ендеше.

Ардақты ағайын! 
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ҒЫЛЫМИ КОНФЕРЕНЦИЯ

Жамила БОЖБАН

МӘдеНиетке 
БейБітшілік АрҚылы

«Бейбітшілік, келісім 
және руханият мәдениеті» 
халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциясы 
аясында Бүкіләлемдік 
рухани мәдениет форумы 
президиумы мүшелері 
журналистерге арнап 
брифинг өткізді.

Баспасөз мәслихатын ашқан 
Бүкіләлемдік рухани мәдениет 
форумының тең төрағасы, 
«Мәдениетке бейбітшілік арқылы» 
халықаралық ассоциациясының 
президенті Төлеген Мұхамеджанов 
алдымен халықаралық 
конференцияның мән-маңызына 
тоқталды. Оның айтуынша, 
бейбітшілік пен ізгілікке үндейтін 
бұл жиын 22 жыл қатарынан 
өткізіліп келеді. 1992 жылы 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен рухани келісімнің 
Бүкіләлемдік алғашқы конгресі 
өткізіліп, 18 қазан қақтығыстар 
мен жанжалдарға тоқтау салу, 
қайырымдылық акцияларын өткізу 
күні болып жарияланған.

Конференцияға арнайы келген 
Бүкіләлемдік рухани мәдени 
форумның тең төрағасы, Этика 
институтының директоры, 
австриялық Вильгельм Аугустат 
мәдениет арқылы рухани келісімге 
қол жеткізудің жай-жапсарын айта 
келіп, өзі басшылық жасайтын 
«Еуропа – мәдениет арқылы 
бейбітшілікке» атты халықаралық 
ассоциациясының тарихына 
тоқталды. Бұл ұйымның негізі 1936 
жылы қаланған екен. Бұдан кейін 
Израильден ат арытқан мәртебелі 
қонақ Эрнест Кхан сөйлеп, еліміздегі 
саяси жағдайға оң бағасын берді. 
Сондай-ақ, ол мәдениет арқылы 
әлемдегі жағдайды тұрақтандыру 
мәселесінде өзіндік үлесін қосып 
жүрген Төлеген Мұхамеджановқа 
алғысын білдірді. «Израиль 

астанасы Иерусалим де бейбітшілікті қолдайды. Қала 
атауының өзі «бейбітшілік шаһары» деген мағынаны 
білдіреді. Мен Төлегенге деген құрметімді бейбітшілік 
құсы арқылы білдіргім келеді» деген Эрнест Кхан 
әріптесіне көгершін құсы бейнеленген шағын статуэтканы 
тарту етті.

 «Бесік залында» ұйымдастырылған жиында 
әлемнің әр тарабынан келген мүйізі қарағайдай қоғам 
белсенділері бас қосты. Аргентина, Австрия, Германия, 
Грузия, Ливан, Израиль, Үндістан, Иран, Испания, 
Қырғызстан, Ресей, АҚШ, Украина, Франция және 
Швейцария мемлекеттерінен келіп, елорда төрінде емен-
жарқын әңгіме айтқандардың басында Бүкіләлемдік 
рухани мәдени форумның тең төрағасы, «Мәдениетке 
бейбітшілік арқылы» халықаралық ассоциациясының 
президенті Төлеген Мұхамеджанов болды.

Осыдан кейін Қазақстан халқы ассамблеясы 
хатшылығының меңгерушісі Ералы Тоғжанов сөз алып, 
қонақтарға жылы лебізін білдірді. Сондай-ақ, Ресей 
Федерациясы президенті жанындағы Жекебас құқын 
зерттеу орталығының атқарушы директоры, ресейлік 
жекебас құқығы мектебінің проректоры Юрий Агешин, 
Жаһандық қауіпсіздік институтының президенті 
Джонатан Гранофф, Дағыстан Республикасының 
басшысы Рамазан Абдулатипов, Бүкіләлемдік рухани 
мәдени форумының тең  төрағасы, «Еуропа – Мәдениет 
арқылы бейбітшілікке» халықаралық ассоциациясының 
президенті, Этика институтының директоры Вильгельм 
Аугустат секілді азаматтар жиынға қатысушыларды 
халықаралық ауқымдағы шиеленістің шешімін табуға 
шақырып, өздерін толғандырып жүрген мәселелерге 
сараптама жасады. Олардың бәрі 2015 жыл Қазақстан 
халқы ассамблеясына арналғанын қуана қоштап, бейбіт 
өмір мен келісімнің жолында еліміздің әлем алдындағы 
абыройы күн санап артып келе жатқанын жарыса айтты. 
Сонымен қатар, олар халықаралық тұрақтылықты 
сақтау жолында ғылым мен мәдениет, спорт пен дін 
қызметкерлерінің атқаратын әр жұмысы үлкен маңызға 
ие екенін өз әңгімелеріне арқау етті.
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СӘКЕН СЕЙФУЛЛИННіҢ 120 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ 

АҚыННыҢ 
МерейтОйы 
АтАлыП Өтті

Қ ұ р ы л ғ а н ы н а 
ширек ғасыр 
болған Астанадағы 
Сәкен Сейфуллин 
мұражайы – ақынның 
артында қалған құнды 
жәдігерлерін ұрпақтан 
ұрпаққа жалғастырып 
отырған бірден-
бір ұйым. Бұған 
дейін Сәкен мұрасын 
жинақтауда елеулі 
еңбек етіп келген бұл 
мекеме қызметкерлері 
ақынның  120 жылдығы 
қарсаңында да ауыз 
толтырып айтарлықтай 
іс-шараларды өткізе 
бастады.

Қазақтың маңдайына біткен біртуар 
азамат, ақын, жазушы, көрнекті мемлекет 
және қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллиннің 
туғанына 120 жыл толды. Саналы ғұмырын 
ұлтының қамын жеуге арнаған дара 
тұлғаның мерейтойы қарсаңында бірқатар 
игі шаралар қолға алынуда. Соның бірі –
оқушылар арасында өтетін дәстүрлі «Сәкен 
оқулары» байқауы.

15 қазанда Сәкен Сейфуллин мұражайының 
ұйымдастыруымен ақын, жазушы, қоғам 
қайраткері Сәкен Сейфуллиннің 120 
жылдығына орай мектеп оқушылары 
арасында Астана қалалық дәстүрлі «Сәкен 
оқулары» байқауы өтті. Қалалық деңгейде 
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СӘКЕН СЕЙФУЛЛИННіҢ 120 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ 

Жамила БОЖБАН

өтілетін бұл байқауға Астана қаласы 
бойынша 70-тен астам мектептің 7-11 
сынып оқушылары қатысты. Байқау төрт 
номинациядан тұрды.

1. «Сыр сандықты ашып қара» 
номинациясы бойынша ақынның поэзиялық 
шығармасын мәнерлеп жатқа оқу;

2. «Қазақты қазақ дейік» номинациясы 
бойынша прозалық шығармасынан үзінді 
оқу;

3. «Арқаның кербез сұлу Көкшетауы» 
номинациясы бойынша Сәкен әндерін 
орындау;

4. «Сәкеннің аманаты» номинациясы 
бойынша Сәкен өмірінен сахналық көрініс.

Байқаудың мақсаты – жасөспірімдер 
арасында С. Сейфуллиннің поэзиялық, 
прозалық шығармаларын кеңінен 
насихаттау. Мектеп оқушыларын әдеби 
көркем шығармаларды мәнерлеп оқуға 
ынталандыру. Сейфуллин шығармалары 
арқылы балаларды отансүйгіштікке, 
туған елді қадірлеуге, мемлекеттік тілді 
құрметтеуге, туған жердің табиғатын аялауға 
тәрбиелеу болып табылады. 

Қалалық деңгейде өткізілетін бұл 
сайыс 2014 жылы қазанның 15 күні 
Сәкен Сейфуллин мұражайында ақынның 

120 жылдық мерейтойы 
қарсаңында қорытындыланды. 
Жеңімпаздар арнайы бағалы 
сыйлықтар мен мақтау 
қағаздарымен марапатталды.

Сонымен бірге, Сәкен 
Сейфуллиннің 120 жылдық 
мерейтойында мәдениет 
орындары да арнайы іс-
шара ұйымдастырудан шет 
қалмады. Соның бірі әрі 
бірегейі, «Сәкен сұңқар» атты 
тарихи трагедиялық драманың 
премьерасы.

«Сәкен оқулары» байқауына
қатысушы
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ЖАҢА ҚОЙЫЛЫМ 

«СӘкеН СҰҢҚАр»

Қазақ халқының  дауылпаз ақыны, 
жалынды жазушысы, дарынды 
драматургы, мемлекет және қоғам 
қайраткері Сәкен Сейфуллиннің 120 
жылдық мерейтойына орай сахналанған 
қойылым дүйім елдің құрметіне ие 

Ұлтымыздың арда азаматтарының бірі, мемлекет 
және қоғам қайраткері Сәкен Сейфуллиннің 120 жылдық 
мерейтойына арналған қос бірдей драмалық шығарма 
көрерменімен қауышты. Оның біріншісін ақын, ғалым Ғазиз 
ештанаев жазып шығып, «Жолайрық» деген атпен Сәкен 
Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің 
«Ақ желкен» студенттік театрына ұсынса, «Сәкен-сұңқар» 
тарихи трагедиялық драмасының туындыгері – Қалибек 
Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық Қазақ 
музыкалық драма театрының әдебиет бөлімінің меңгерушісі 
Қанат Жүнісов, қоюшы режиссері – Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Әлімбек Оразбеков. 

ҚОйылыМы 

кӨрерМеНге

ЖОл тАртты

болған сырбаз Сәкеннің ғұмыр жолынан, 
ғибратты өмірінен үзік сыр шертеді. Сәкен 
өмір сүрген кезең, ұлттың ауыр тағдыры, 
азаттық, теңдік үшін тартыс, бәрі-бәрі 
тарих парақтарында ақтаңдақтар болып 
жазылды.
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ЖАҢА ҚОЙЫЛЫМ 

Астанадағы Қ.Қуанышбаев атындағы 
Мемлекеттік академиялық қазақ 
музыкалық драма театрында  белгілі әнші, 
актер, ақын-драматург Қанат Жүнісовтің 
«Сәкен сұңқар» атты тарихи трагедиялық 
драмасының қойылымы сәтті өтті.

Спектакльде басты кейіпкерлердің ролін 
сомдаған актерлердің Сырым Қашқабаев 
(Сәкен), Болат Ыбыраев (Ахмет 
Байтұрсынұлы), Алтынай Нөгербек 
(Гүлбаһрам), Нартай Сауданбекұлы 
(Қадыржан), Боранбай Молдабаев 
(Сыдық), Жанат Оспановтың (Егор) 
шеберлігіне тәнті болған көрермен қауым 
оларға ұзақ уақыт  қол соқты.

Осы қойылымды көру үшін арнайы 
Алматыдан келген танымал сәкентанушы, 
профессор Тұрсынбек Кәкішев актерлердің 
талантына жүрекжарды игі тілегін жеткізді.
Осы соңғы аталған туындыны біз де 
барып көрдік. Байқағанымыз – авторлар 
өз шығармасында Сәкеннің қайраткерлік 
тұлғасын барынша ашуға тырысқан екен. 
Ол талпыныстары сәтсіз болмағанын 
айтуға тиістіміз. Олардың бұл еңбектеріне 
сәкентану ілімінің негізін қалаушы, Сәкен 
бейнесінің қалтарыстарын ашамын деп, 
алпыс жылға жуық уақыт тер төгіп келе 
жатқан әдебиеттанушы ғалым Тұрсынбек 
Кәкішев өз үлесін қосқаны да айқындалды. 
Иә, қойылым ғалымның Сәкен жайлы 

жазғандарын есімізге оралтып отырды. 
Бас сәкентанушының өзі де премьера 
қонақтарының қатарынан табылып, драма 
аяқталғанда пікірін білдіріп, авторлар мен 
рольдерді сомдаған актерлерге батасын 
берді.

Сахнаға көтеріліп, қойылым жай-
лы пікірін білдірген Тұрсынбек Кәкішев 
драма жазылып болған соң оны оқып 
бергенін, алайда, көп жері өзгергенін айт-
ты. Гүлбаһрамның ролін ойнаған Алтынай 
Нөгербекке оның кейіпкері өмірде өжет 
болғанын жеткізіп, бейнені сәл көтеру 
керек деген ақылын қосты. Өзі де 1944 
жылы Ақмолада актер болып жұмыс 
істегенін еске алды. Ең бастысы, осындай 
шығарма жас ұрпақты тәрбиелеуге таптыр-
майтын құрал екенін алға тартты. Оның 
осы сөзінің шын дығына залдан шығып 
бара жатып көз жеткіздік. Оған драманы 
тамашалаған бір-екі қыздың «жыладық» 
деген сөзі себеп...

Сәкентанушы ғалым Тұрсынбек атамыз 
айтқандай, бұл қойылым жер-жерлерде 
қойылуға тиіс, әр театрдың репертуарына 
кіруге тиіс, қазақтың ардақты ұлын осы-
лай насихаттаса керек.

Жәмилә Сәрсенбай
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Журналистика саласының 
белгілі зерттеуші-ғалымы, филология 
ғылымдарының кандидаты, қауымдық 
профессор, сатирик жазушы, Қр 
Мәдениет қайраткері Қуандық 
шамахайұлы ұлт тағдыры мен тарихын 
зерделеп, қоғамдық өмір шындығын 
пайымдаған мақалаларымен танымал 
тұлға. Ғалымның қаламынан туған 
шығармалары, онда көтерілетін талап-
тілектері қоғамдық прогреске, рухани 
өрлеуге үндейтіндігімен ерекшеленеді. 

Болашақ қоғамға және ұрпаққа мұра 
болып қалар ұлттық құндылықтарымыз 
жайында ғалым Қуандық шамахайұлына 
бірнеше сауал қойып,  сұхбаттасқан едік.  

МӘДЕНИ МҰРА

«ең басты иммунитет – 
қазақтың төл мәдениеті»

Қуандық шамахайұлы:

– Қуандық шамахайұлы, 
әлеуметтік желілерде 
байқағанымыздай қоғамда 
болып жатқан өзгерістерге 
байланысты оқырмандарыңызбен 
үнемі ой бөлісіп отырасыз. 
Журналымыз мәдени бағытта 
жұмыс жасайтындықтан, алғашқы 
сауалымыз да адамзат әлемінің 
айнасына айналған мәдени ұғымға 
қатысты болғалы тұр. Сіздіңше, 
қазіргі қазақ мәдениетінің халі 
қандай күйде?

– Адам өмірін мәдениеттен 
бөліп қарау мүмкін емес. Сол 
сияқты әлеуметтік желілерде болып 
жатқан мәселелер мәдениеттен 
оқшау өмір сүрмесе керек. Ал, 
менің көздеген мақсатым – қазақ 
тіліндегі желілердің мәдени деңгейін 
арттыру, сапалы дүниелерді көтеру. 
Сонымен қатар, жұртқа қажет 
танымдық ақпарат тарату. Осы 
себептен, қазіргі технологияның 
артықшылығын пайдалана отырып, 
ұлттық құндылығымызды насихаттап, 
білім, пайым мәселелерін дұрыс 
жаққа бұруды көздеймін. Бұл жерде 
ең басты мәселе, адамдардың пікір-
сайыс мәдениетін қалыптастырудың 
маңызы айтарлықтай. Желіде 
ұсақ-түйек мәселелерге емес, ел 
мәдениетін көтеруге бағытталған 
және оның тағдырына алаңдаған 
жастарымыздың эстетикалық талғамы 
мен біліктілік деңгейін көтеріп, 
қалыптастыруға тырысып жүрген 
жайымыз бар. Себебі, аға буынның 
өмірлік тәжірибесі, олан түйген ақылы 
жастарға қай кезде болсын керек-ақ. 

Ал, сіздердің журналдарыңызға 
келер болсақ, бағыты дұрыс екен. 

Қуандық шамахайұлы                                                                 
филология ғылымдарының кандидаты,                              

ҚР Мәдениет қайраткері
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МӘДЕНИ МҰРА

Өйткені, сан-салалы, кең масштабтағы 
мәдениет тұрмыстық деңгеймен ғана 
өлшенбейді. Осы тұрғыдан алғанда 
дәл осындай журналдың мәдениетті 
насихаттап, халыққа белгілі деңгейде 
ықпал етері сөзсіз. Қазіргі қоғамда 
барлық дүние ақшаға ғана тіреледі 
деген ұғым қалыптасқан. Бұндай 
сыңаржақты пікірге қарсы тұрып, 
рухани қымбат қазынамыздың, 
ақшаға сатылмайтын мәдениетіміздің 
бар екенін естен шығармауда 
журналдың өзіндік ұстанымы бары 
қуантады. 

Біздің қоғамымызда ойсырап 
кеткен ешнәрсе жоқ. Қазақ халқының 
атадан мұра ретінде келе жатқан 
көне мәдениеті бар. Бірақ, сыртқы 
күштің ықпалы бізде жетіп артылады. 
Ұлттық санадан жат субмәдениетке 
қарсы тұрар ең негізгі иммунитет – 
қазақтың төл мәдениеті. Ал, сол 
төл мәдениет құлдырамасын десек, 
мәдениетімізге қолдау қажет етілетіні 
сөзсіз. Десек те, қазіргі қазақ 
мәдениеті қалыпты жағдайда деуге 
болады. 

– Білуімізше, әдістемелік 
мәдениетін қалыптастырған 
жан өз шығармашылығын да 
қалыптастыруға бейім келеді 
екен. Бұл мәдениетті толық игеру 
біздің қоғамда не үшін қажет деп 
ойлайсыз? 

– Қазіргі заманның адамдары 
мәдениеттің барлық салаларын 
қамтып, хабардар болып отырғаны 
жақсы. Мәселен, дәстүрлі мәдениет, 
классикалық мәдениет және т.б. 
Одан басқа қазіргі заман мәдениетін 
де жоққа шығаруға болмайды. Қай 
мәдениетті алып қарасақ та, оның 
артықшылықтары мен ерекшеліктері, 
өзгешеліктері бар. Себебі, адам 
баласы жан-жақты болуға тырысуы 
керек қой. Белгілі деңгейде, жалпы 
адамзат баласы мойындаған, сынақтан 
өткен және қажет деп табылған 
мәдениетті меңгергеніміз дұрыс. 
Саналы түрде кісінің эстетикалық 
талғамы мен қабылдау мүмкіндігіне 
орай сай болғаны жөн. Соған сай 
оның әдістемесі де қалыптаспақ.  

– Фейсбук парақшасында «теориялық 
журнализм» деген топ аштыңыз. Қазіргі және 
кешегі БАҚ-ң дамуына қатысты ойларыңызды 
жазып жүрсіз. Бұл қадам қазақ журналистикасында 
тартымды дүние тумайды деген пікірге қарсы соққы 
берген сияқты. Сіз не дейсіз?

– Біздің қоғамда мынадай пікір қалыптасқан. 
Журналистика тәжірибе арқылы қалыптасады. Бұл 
бірінші топтағылардың пікірі. Ал, екінші топтағылардың 
пікірінше, табиғи дарыны мен қабілеті болса, бітті, жүре 
келе жазу қабілеті қалыптасады. Бірақ, практикалық 
білімнің теориясыз орнығуы мүмкін емес. Себебі, 
теориялық білімнің арқасында практикалық білім 
жүзеге асады. Практикадағы қызметтің міндетті түрде 
теориясы бар. Журналистиканы теориядан тыс қарастыра 
алмайтындығымыз, сондықтан.

Батыс елдерінде журналистика ертеден қалыптасқан. 
Алғашқы журналистика институтының ашылғанына да бір 
ғасырдан астам уақыт өтті. Әйгілі америкалық алғашқы 
медиа магнаты Джозеф Пулитцердің бастамасымен 
журналистік жоғары білім беретін оқу орны 1908 жылы 
ашылған болатын. 

Біздің елімізде журналистика отызыншы-қырқыныншы 
жылдары пайда болды ғой. Біраз уақыт филология және 
лингвистика ғылымының тасасында қалып келгенімен, 
оның жанры, зерттеу әдістері мен тұжырымдамасы 
мейлінше қалыптасты. 

Көптеген елдер журналистиканы философиямен 
астастырады, өнер деп те қарастырады. Мен журналистика 
саласын жиырма жылдан бері зерттеп келемін. 
Фейсбук парақшасын ашуымның себебі, журналистика 
факультетінде оқитын көптеген студенттердің өтініші 
болатын. Алғашында www.shabyt.com.kz сайтын ашқан 
едік. Осы сайтта журналистиканың теориясына байланысты 
лекциялар, аудио және бейнедәрістер қойылды. Жыл 
басында өкінішке қарай, сайтымыз бірнеше дүркін кибер 
шабуылға ұшырап, жабылып тынды. Содан кейін Фейсбук 
парақшасын қолдануымызға тура келді. Студенттер, 
магистранттар, зерттеушілер және жас журналистердің 
қойған сұрақтарына, теориялық мәселелеріне жауап беру 
үшін парақша аштық. Мұнымыз өз деңгейінде жемісін 
беріп отыр. 

Журналистердің білім жетілдіру жүйесі бізде әлі 
қалыптаса қойған жоқ. Соған қарамастан, БАҚ саласына 
кез келген көлделең көк аттылар ақыл айтып, тіпті, түрлі 
семинар-тренинг ұйымдастыруды бизнеске айналдырып 
алды.  Оған әсіресе, жас журналистер қатысып, дәріс 
алып жүр. Бұл жоқтан тәуір де шығар. Бірақ, сол 
«ұстаздардың» өздері алдымен журналистиканың қыр-
сырына қанығып алулары керек қой.  Ғылыми дәрежелері 
мен атақтарын айтпағанның өзінде базалық білім де 
алмаған жандар қалай ұялмай сабақ береді? Бұл шектен 
тыс жүрек жұтқандық қой. Саланы өзі білмейтіндер 
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өзгеге жөн сілтеуі кәсіби қателікке 
ұрындыратын қауіпті құбылыс. 

Осы жағдайды ескере отырып 
және жас мамандардың сұранысын 
ескеріп «Теориялық журнализм» 
парақшасын жиі жаңартып отырамыз. 
«Теориялық журнализм» көптеген 
адамдардың ықыласына бөленіп, 
алдағы уақыттарда біз журналистердің 
кәсіби білімін жетілдіру институтын 
ашуды қолға алмақшымыз. Көп 
жағдайларда мақала жазудан, 
радио және телехабар дайындаудан 
журналистердің қолдары босай 
бермейді. Содан барып, журналистер 
өздерінің кәсіби білімін жетілдіре 
алмайды. 

Қазіргі оқырманның деңгейі 
өте жоғары, олар кем дегенде үш 
тілде ақпарат алады. «Болашақ» 
бағдарламасы бар, өзгесі бар 
әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінде 
білім алған азаматтар көп. Оның 
сыртында шетелден келген 
қандастарымыз сол мемлекеттің тілін 
біліп келеді. Кейбір оқырмандар 
қазақ журналистиксын шетел 
журналистикасымен салыстырады. 
Мәселен, «Вашингтон», «Ю Эс 
Эй тудей»,  «Файнаншл Таймс» 
газеттерінің интернеттегі нұсқасын 
оқып алып, біздің газеттерді солармен 
салыстырады. Талап биіктегендіктен 
журналистер оған ілесе алмай 
жатқандары да шындық. Олай дейтін 

себебіміз, аға буын өкілдері кеңестік журналистиканың 
жетегінде жүрсе, одан кейінгі жастар әлі өз бағытын 
тапқан жоқ. Базалық білім толық болмай, мамандық 
толық игерілмеген жағдайда осындай бейберекеттік 
туындайды. Талғамы жоғары оқырмандар өркениетке сай 
дүниелер талап етеді. Оған сай болу үшін журналистер 
көп ізденулері керек. Ұзын сонар мақалаларды қазір 
ешкім оқымайды, оқуға да төзімдері жетпейді. Айтар 
дүниені қысқа да нұсқа айтып,  асқан шеберлікпен жазуға 
бейімделу  шарт. 

– «теориялық журнализм» негізінде институт 
ашқанға дейін семинар-тренингтер мен шеберлік 
сыныптарын өткізу ойларыңызда бар шығар.

– Журналистика институтын ашуға байланысты 
дайындық жұмыстарын бастап кеттік. Институт ашу да 
оңай емес. Тағы да қаржыға барып тіреледі. Ал, оған дейін 
практикада жүрген журналистерді жинап, семинар-тренинг 
өткізу жоспарымызда бар. 2015 жылы редакциялармен 
келісе отырып, журналистердің білімін жұмыс орнында 
жетілдіруді қолға аламыз. Мәселен, белгілі бір телеарнаға 
барып, журналистің жасаған сюжеттерін көре отырып, 
ондағы кемшіліктерді, теориялық қайшылықтарды 
ғылыми тұрғыдан сараптап беруге келісім жасайық деп 
отырмыз. Институт ашылғанға дейін осылайша  қысқа 
мерзімді семинар-тренингтер, кеңестерді редакцияның 
жұмыс орнында жүргіземіз деген ойдамыз. 

Білім және ғылым министрлігі ұсынған  гранттық 
байқауға ғылыми жоба ұсындық. Ол жобада 
практикадағы журналистердің кәсіби шеберліктерін 
шыңдау, біліктіліктерін арттыру мәселесі жан-жақты 
қарастырылған. Егер олар тарапынан қолдау табылса, 
бізге үлкен қолғабыс болар еді. Бұл жобаны кейде 
айтарлықтай маңызы аз тақырыптар да жеңіп алып 
жатады. Сарапшылар әділ бағасын берсе, біз ұсынған жоба 
қолдау табуға тиіс. Ол болмаған жағдайда халықаралық 
ұйымдар мен қорларға жүгінуімізге тура келеді. 

– Өзге саланың мамандарының журналистика 
саласында да қызмет жасап жүргені белгілі. Осы 
бір топ өкілдерінің кей жағдайларда журналистік 
жауапкершіліктен жалтаруы кездесіп қалып жатады.

– Басқа саланың мамандары журналистикаға келіп, 
саланың білгір маманы атанып кеткендері практикада 
кездеседі. Жазуға қабілеті бар, оған әбден төселген 
экономистерді, заңгерлерді, медиктерді, инженерлерді 
журналист етіп, қайта даярлау, екінші мамандық етіп 
игерту де күн тәртібінде. Бұл шынайы ақпарат пен 
сауатты сараптама жасауға мүмкіндік беретіндіктен халық 
үшін пайдалы. Өзге саладан келіп жатқан мамандардың 
ағымын тоқтатуға, оған тосқауыл қоюға өз басым 
қарсымын. Табиғи таланты мен жазуға бейімі бар хас 
дарындар болса, келсін. 

Журналистика – өзгеге ұқсамайтын ерекше әлеуметтік 
институт. Оның басты ерекшелігінің өзі қоғам алдында 
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зор жауапкершілік жүктейтіндігі. 
Себебі, журналистің қателесуі, ол 
таратқан теріс ақпарат, бұрмаланған 
ой-пікір қоғамды айықпас  дау-
дамайға қалдыруы мүмкін.  Қауіп 
төндіруден, заңдылыққа қайшы 
келуден барынша сақтануға тиіспіз. 

Сондықтан, журналист 
жауапкершілігінің жүгі өте 
салмақты.  Егер журналист алда-
жалда қателескен жағдайда дереу 
кешірім сұрайтындай азаматтық 
батылдық та журналист үшін аса 
қажет. Баспасөз өз қателгін дереу 
жөндеп отырса, бұл қадам халық 
алдындағы адалдығымызды және 
жауапкершілігімізді аңғартады. 

– Бүгінде мәдени мұра 
туралы ойдың қозғалғанына көп 
болды. Мәдени мұраның мәдени 
үлгісін жасау барысында жіберген 
кемшіліктерімізді қайтсек жөнге 
келтіре аламыз? 

– Мемлекеттік саясатта 
мәдениетті қолдауға байланысты 
дүниелер өте көп. Бұл өз кезегінде 
«Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасы да зор рөл атқарды. 
Халқының рухани мәдениетін 
алдыңғы кезекке қоятын қоғам 
ғана осылай жасай алса керек. Осы 
бағдарламаға сай үкіметтен мол қаржы 
бөлінді. Менің анық байқағаным, 
«Мәдени мұра» бағдарламасында 
жасөспірімдерге, балаларға және 
жастарға арналған әлем әдебиетінің 
озық үлглері сәтімен аударылып, 
жарыққа шықты. Бағдарламаның 
ұтымды тұсы да осы болды. Әлем 
елдерінің ортақ құндылықтарынан 
нәр алу арқылы біз заманға сай 
көшімізді түзейміз. Әлем әдебиетінің 
классикалық туындыларынан 
сусындаған бала мәдениеті жоғары 
зерделі тұлға болып қалыптасады. 
Оның сыртында бірнеше томмен 
өзіміздің ақын-жазушыларымыздың 
еңбектері де жарыққа шықты. 
Қазіргі «Білім және Мәдениет» 
телеарнасында көптеген дәрістер 
топтамасы жасалып, мұрағатқа енді. 
Осының бәрі мәдениетке жасалып 
жатқан үлкен  қамқорлық. 

– Қазір қоғамда сізді жиі мазалайтын нәрсе ол 
не?

– Біздің қоғамда жоғары білім алуға құлшыныс 
зор. Бұл қуанатын жағдай. Бірақ, университет бітірген 
түлектердің арасында жұмыссыздық кең етек алып бара 
жатқандығы алаңдатады. ЖОО-на түскеннен кейін тек 
диплом алу бірінші орынға қойылып, білім алу кейінге 
ысырылып жатқан жайы бар. Ата-аналар балам диплом 
алса болды деген  кеңестік көзқарастан құтылулары 
керек. Себебі, нарықтық экономиканың заңы қатал. 
Қоғамда қандай сұраныс бар, сол сұранысқа сай білім 
алған жөн. Осы мәселе бізді мазалауға тиіс. Қоғамдағы 
сұранысты зерттеп барып, соған сай қызмет ету жағы 
бізде жетіңкіремейтін сияқты. Көбінесе бір-бірімізге 
еліктеу басым.   

Барлық сала бойынша біліктілік қана бірінші орында 
тұру керек дегенге назар аударатын уақыт келді. Бүгінде 
әуесқойлық пен кәсібиліктің орнын ауыстырып алып 
жатқан жайымыз бар. Кейде екеуі мидай араласып 
кетіп те жатады. Студент кезінде «Жайдарман» атты 
көңіл көтеру бағдарламасы арқылы танымал болған 
жастарға біреулер театр ашып беріп жарылқап жатыр. 
Олар бейкәсіби әртістер болғандықтан еш нәрсеге 
қарамай киелі сахнаны «тойханаға» айналдырып жіберді. 
Сахналық деңгейдегі туындыларды асабалық деңгейде 
көрсету деген барып тұрған сорақылық қой. Әрі беріден 
соң, бұл қастерлі өнерді қорлау. Сахнаның киесін, құтын 
қашыру. Айтыс өнерін университеттің деңгейінде маман 
етіп дайындауды мүлде түсінбеймін.  Астанадағы Қазақ 
ұлттық Өнер университетінде «Айтыс ақыны» деген 
бұрын-соңды классикаваторда жоқ, әлемде теңдессіз жаңа 
мамандық ашылыпты. Енді, басқаны қойып ақындықты 
да оқып игеретін болдық па? Оларды топырлатып 
дайындайтын болсақ, ертеңгі күні қайда барып қандай 
жұмыс атқарады?  Тойларға барып асабалық етіп күн 
көре ме? Сол үшін мемлекеттен қаржы бөліп дайындап 
отыр ма? Түсінсем бұйырмасын. 

Біздің қазақ ежелден өте қабілетті, еңбекқор халық. 
Көшпенділер өмірінде жалқаулануға мүмкіндік болмаған. 
Біз жасаған айранды, ірімшікті, қазы-қартаны, қымызды 
ешкім жасай алмайды. Меніңше, ұлттық технологиямызды 
жаңа үлгіде дамытуға, ата кәсібімізге сай мамандар 
дайындауға қолдау көрсетілуге тиіс секілді. Ұлттық 
өнімдерімізді әлемдік брендтің деңгейіне көтеру үшін 
айтыс ақындарынан гөрі ата кәсібіміздің әлемдік нарықта 
берері көп болар еді. 

– Сұхбатыңызға рахмет!

Сұхбаттасқан 
Әсем САҒиҚыЗы
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Егеменді, тәуелсіз Қазақ елінің көк туының астында 
жиналып, сағыныш сезіммен, жүрегімізге ұялаған 
қуаныш-шаттығымызды өздерімен бөлісіп, дүбірлі 
думанда бас қосты. 

Балапан басына, тұрымтай тұсына кеткен қилы 
заманда, дүниенің төрт бұрышына тарыдай шашылып, 
«туған жер»,- деп жан жүректері езілген, ата-
бабаларымыздың кешегі асыл арманына қол жеткізіп 
отырған бүгінгі ұрпақ, шын мәнінде де, бақытты 
жандар!

Алты алаштың намысты ұл-қызының басын 
қосқан фестивалге Еуропадан, яғни Ұлыбритания, 
Франция, Австрия, Германия, Түркия, Беларусь, 
Украйна, Швеция, Ресей және басқа елдерден келген 
бауырларымыз қатысты. 

Сондай-ақ, қаймағы бұзылмаған қалың 
қандастарымыз өмір сүріп жатқан Қытай мен 
Моңғолия, Өзбекстан мен Қырғыз, Тәжікстан мен 
Иран, Ауғаныстан, Нидерланды, Иордания, жалпы 
айтқанда, 20-ға жуық елден, 80-ге жуық бауырларымыз 
келіп қатысып, мерейімізді өсіріп отырғандығын атап 
өткізгіміз келеді. 

Фестивалдің салтанатты ашылуында Халықаралық 
фестивалға қатысушыларға арнап ҚР Мәдениет 
және спорт вице-министрі М. Әзілханов, филология 
ғылымдарының докторы, профессор М. Жолдасбеков, 
Еуропа қазақтары қауымдастығының төрағасы Каюм 
Кеседжи өз құттықтауларын жеткізді. 

Шара аясында «Бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» атты ақындар мүшәйрасы, термешілер 
сайысы және суретшілер көрмесі және өзге елдерден 

келген қандастарымызға Елорданың ең 
көрікті жерлерін көрсетуге бағытталған 
саяхат ұйымдастырылды. 

Фестиваль кезінде өткізілетін өнер 
додаларының әрқайсысының жеке 
ережелері мен бағдарламалары бекітілген. 
Оларға шетелде тұратын немесе еліміздің 
тыс аймақтарда туып өскен, қазір атажұртқа 
оралған жас қандастарымыз қатыса алды. 

шетелде тұратын 
отандастардың халықаралық 
өнер фестивалі

Астана  қаласында  орналасқан Қазақ 
ұлттық өнер университетінің ғимаратында 
Қр Мәдениет және спорт министрлігінің 
ұйымдастыруымен шет елдерде тұратын 
отандастарымыздың халықаралық өнер 
фестивалі өткізілді. 
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Әр сайыстың әділқазылар алқасының құрамы 
Қазақстан Республикасы мәдениет және өнер 
салаларының көрнекті қайраткерлері, өздеріне бағалауға 
тапсырылған өнер түрлерінің қас шеберлері мен кәсіби 
мамандарынан тұрады. 

Айта кетсек, Сурет көрмесі бойынша: Елтаңба 
авторы, сәулетші, қазылар алқасының мүшесі – 
Жандарбек Мәлібеков, Қазақстан Суретшілер одағы 
мүшесі, суретші, монументалист, қазылар алқасының 
мүшесі – Назарқұл Аманат, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, Қазақ Елі монументінің авторы, суретші, 
мүсінші, қазылар алқасының төрағасы – Сембіғали 
Смағұлов. Мүшәйра сайысы бойынша: Ақын, «Алаш» 
сыйлығының лауреаты, Л. Гумилев атындағы ЕҰУ 
Шығыстану кафедрасының меңгерушісі, филология 
ғылымдарының докторы – Дүкен Мәсімханұлы, 
Л. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры, филология 
ғылымдарының докторы – Құныпия Алпысбаев, 
Қазылар алқасының төрағасы – Несіпбек Айтұлы. 
Жыршы-термешілер сайысы бойынша: Қазақстан 
Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, қазылар 
алқасының мүшесі – Ардақ Балажанова, Қазақстан 
Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, Өнертану 
ғылымынң кандидаты, қазылар алқасының мүшесі – 
Эльмира Жаңабергенова, Қазақтан Республикасы 
Тұңғыш Президент қоры сыйлығының иегері, 
халықаралық байқаулардың лауреаты, қазылар 
алқасының мүшесі – Ерлан Рысқали, Қазақстан 
Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, қазылар 
алқасының төрайымы – Клара Төленбаева. 

Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шыққан бәйге 
атындай, оза шапқан жүйріктеріміз бен таңқаларлық 
тамаша өнерлерін ортаға салған жеңімпаздарымыздың 
талантына тәнті болдық. 

Халықаралық өнер фестивалі аясында өткен ақындар 
мүшәйрасында қазылар алқасының жүлделі орын 
иелерін анықталып, мынадай тізімді тізіп шықтық:

Бас жүлде иегері: Исахан Еркін, Қытай Халық 
Республикасы; 

Бірінші орын иегері: Айжан Табаркқызы, 
Монғолия мемлекеті;

Екінші орын иегері: Адал Сағдат, Қытай 
Халық Республикасы;

Үшінші орын иегері: Марғұлан Ақан, 
Қытай Халық Республикасы. 

Еркін Исахан, Қытай Халық 
Республикасы, ақындар мүшәйрасы 
бойынша Бас жүлде иегері: -  Мен «Менің 
тауларым» деген өлеңді ұсындым. Ол 
өлеңнің шығу тарихы Қытайда қалған 
өзімнің туып өскен жерімнің, азамат болып, 
ат жалынын тартып мініп, алғаш мені 
ақындыққа талпындырған сол таулардың 
биіктігі болатын. Содан туындаған туған 
жерге деген махаббат желісі міне жеңіске 
жетіп отыр. Өте қуаныштымын. 

Өнер фестивалі аясында өткен сурет 
көрмесі бойынша Бас жүлдені Қабдеш 
Шалхаров, Қытай Халық Республикасы 
жеңіп алды. 

– Қытайда 23 жыл бойы майлы бояу 
бойынша оқытушы болып қызмет етіп 
келемін. Бүгінгі бас жүлдеге ие болып 
отырған туындыларым жақында ғана 
шыққан шығармаларым. Қытай еліндегі 
қазақтардың тұрмысын, әдет-ғұрыпын 
бейнеледім. Өзіміздің салтанатты жақсы 
көштерімізді жаныма жақын көргендіктен 
үнемі қазақи тақырыпта салғанды ұнатамын. 
Жалпы Қазақ еліндегі біршама байқауларға 
қатысып жүлделі орындарға ие болып 
келемін. Қуаныштымын. 

Ал, жыршы-термешілер сайысы бойынша 
Бас жүлдені Монғолия мемлекетінен 
келген Шерікбай Өзгерісұлы қанжығасына 
байлады. 

– Бас жүлдені алғанға кім қуанбасын, 
қуаныштымын. Қандастарымыздың 
барлығы өте жоғары деңгейде өнерлі. Мен 
4 сыныптан бері дәстүрлі әндерге қадам 
басып домбырада ойнап келемін. Бірінші 
Алланың сосын ата-бабамнан маған 
дарыған қасиеті деп ойлаймын. 

Сан ғасырлық ата-баба салт-дәстүрі мен 
өнерін, рухани қазынасын бойына дарыта 
білген, дарынды өнерпаздардың, «Елім» –
деп соққан жүректерінің лүпілімен, атажұрты 
қазақ жеріне деген, шексіз махаббатының, 
айшықты көрінісінің куәсі болдық.

ӨНЕР ДОДАСЫ

Жәмилә БОЖБАН
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тАлАНтУ                               
ВОЗрАСт Не ПОМеХА или
ФУрОр В МОСкВе                  
«АСтАНы БАлетА»

Театр «Астана балет» произвел 
настоящий фурор своим выступлением 
на сценических подмостках 
легендарного Московского 
академического музыкального 
театра имени К.С.Станиславского и 
В.И.Немировича-Данченко. 

Эти российские гастроли молодого, 
подающего большие надежды 
театрального коллектива Астаны 
входили в его гастрольный лист  турне 
по  странам Европы. 

Но это было уже продолжение 
триумфа коллектива из столицы 
Казахстана. Еще до этой поездки в 
Москву талантливая труппа «Астаны 
балет» успела  покорить поклонников 
этого вида искусствав Париже и Вене. 
А не далее как весной и летом года 
нынешнего  были не менее успешными 
гастроли столичного  театра  в 
северной российской столице Санкт-
Петербурге. В этом прекрасном городе, 
где искушенная публика знает цену 
высокому искусству,  для артистов 
«Астаны балета» предоставили лучшие 
сценические площадки известных на 
весь мир  Мариинского и Михайловского 
театров. 

Итак, чем же приятно удивили 
и порадовали московскую публику 

астанчане? Они привезли в Москву одноактный балет 
«Әлем», который поставил известный российский 
хореограф Никита Дмитриевский. И что важно 
отметить, визуальная концепция этого потрясающего 
спектакля раскрывает во всем его многообразии  
богатство национальной культуры Казахстана. 

Автором визуальной концепции выступил ведущий 
специалист России по части мультимедиа Владимир 
Басин.  А музыкальное сопровождение балета  - 
дело рук известных  композиторов Армандак Амара 
и Булата Гафарова. Либретто к спектаклю написал 
известный казахстанский поэт и режиссер Бахыт 
Каирбеков и Никита Дмитриевский. 

Необходимо сказать, что балет отличается 
оригинальная хореография. Как говорят специалисты, 
этосинтез современных тенденций мирового балета 
и традиционных мотивов казахской культуры танца, 

Московский зритель  был восхищен 
выступлением молодого театра 
«Астана балет».
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татьяна кОрОлеВА

причем выполненный на высоком 
профессиональном уровне.

Не менее своеобразным получилась 
и сама постановка балета на сцене. 
Эффектно смотрелись красочные 
световые эффекты, которые зрителю 
предложили взамен традиционных 
декораций. Понравились и публике и 
оригинальные видео-инсталляции. 

Что касается самой фабулы балета 
«Әлем», то это очень красивая история 
рождения Души, одновременно 
трогательная, которая зрителя не может 
оставить равнодушным.  Артисты 
«Астаны балета» своими танцами 
воплощают на сцене невероятно сложный 
путь с небес на землю Души. А лежит 
он через  испытания и мрак ночи. 

И, несмотря на все эти трудности, 
главная героиня балета – ее величество 
Душа, преодолев все преграды, находит 
свое  воплощение в этом мире. 

А о том, кто она, не знает никто, и 
даже сама героиня. 

Поначалу это просто некая сущность, 
свиток энергии, которая еще не успела 
проявить себя. И на первом этапе  ей 
надо получит оболочку, стать сосудом, 
в котором потом будет гореть огонь 
любви. 

И лишь после того, когда главной 
героине удается обрести саму себя, имя 
ей будет  Әлем, которое воплощает 
красоту мира и нашей Вселенной.

Все, кому посчастливилось быть 
на этом спектакле, были в восторге 
от этой удивительной поставки. Не 
стал исключением  государственные и 
общественные деятели Казахстана и 
России, известные работники культуры 
и науки, а также главы дипмиссий 
и международных организаций, 
казахстанские студенты и те, кто учится 
в московских вузах. 

Надо отдать должное всем, кто трудился над 
балетом «Әлем». Да и сама выбранная для него, 
стоит отметить, актуальна для нашего неспокойного 
времени.

Прекрасно, что в мире сегодня есть понимание 
того, что внутренний мир человека, его духовный 
стрежень надо ставить во главу угла. Как написано 
в Библии, «ее хлебом единым будет жив человек». 
Без духовной пищи в современных реалиях, полных 
вызовов и угроз, обойтись не удастся.

Дебют молодого столичного театра «Астана балет» 
в Москве был очень успешным  и доставил зрителю 
огромное удовольствие.

– Все было замечательно. Артисты были невероятно 
пластичны! – с восторгом сказала после спектакля 
Елена Рябинкина, прима-балерина, заслуженная 
артистка Российской Федерации.

Аншлаг на этом балете и то,что публика долго 
аплодировала артистам за их талант, не отпуская со 
сцены, говорит о многом.

А поэтому нет сомнений в том, что театр «Астана 
балет», который создан  всего два года назад по 
инициативе президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева, найдет свое место под солнцем в 
театральном мире.

Сегодня в его труппе работают настоящие 
профессионалы – выпускники Алматинского 
хореографического училища. Им прекрасно удается 
сочетать на сцене традиции классического танца 
и новейшие тенденции народной и современной 
хореографии.

Планов на обозримую перспективу у театра много. 
До конца этого года будет поставлен балет «Қаракөз» 
Газизы Жубановой. Параллельно с этим идет работа  
над  премьерой балета  «Спартак» Арама Хачатуряна. 
Его будет ставить известный на весь мир мэтр 
хореографии Юрий Григорович. 

У «Астаны балета» – великолепное начало 
творческой биографии. И верится, что не менее 
успешным будет и продолжение. Ведь у него все 
только начинается...
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TO TALENT AGE IS NO 
DISQUALIFICATION or
FUROR IN MOSCOW OF 
«ASTANA BALLET»

Astana Ballet theater made real furor 
by the performance on a scenic stage of 
legendary Moscow academic musical 
theater of K. S. Stanislavsky and 
V. I. Nemirovich-Danchenko.  

These Russian tours of the young, 
showing promises theatrical collective of 
Astana were included into its tour leaf of 
tour over the countries of Europe. 

But it was already continuation of 
triumph of collective from the capital 
of Kazakhstan. To this trip to Moscow 
the talented troupe «Astana the ballet» 
managed to subdue admirers of this art 
form in Paris and Vienna. And not later 
than in the spring and summer of year 
present there were not less successful tours 
of capital theater in the northern Russian 
capital of St. Petersburg. In this beautiful 
city where the experienced public knows the 
price to high art, provided the best scenic 
platforms of Mariinsky and Mikhailovsky 
theaters known for the whole world for 
actors of «Astana of the ballet». 

So, pleasantly surprised and pleased the 
Moscow public to Astana citizens? They 
brought one-act ballet «Alem» which was 
put by the famous Russian choreographer 
Nikita Dmitriyevsky to Moscow. And that 

is important, visual concept of this tremendous performance 
opens richness of Kazakhstan national culture for all its 
variety. 

As author of the visual concept, the leading Russia expert 
as regards multimedia Vladimir Basin acted. And music 
of the ballet was work of famous composers Armandak 
Amar and Bulat Gafarov. The libretto performance was 
written by the famous Kazakhstan poet and director 
Bakhyt Kairbekov and Nikita Dmitriyevsky.

It is necessary to tell the ballet differsthe original 
choreography. As experts says, it is synthesis of current 
world ballet trends and traditional motives of the Kazakh 
dance culture, and executed at the high professional level.

Not less peculiar turned out also statement of the ballet 
on a scene. Effectively colourful lighting effects which 

Moscow viewer was delighted 
with performance of young theater 
«Astana Ballet».
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offered the viewer instead of traditional 
scenery looked. It was pleasant also to 
public and original video installations. 

As for plot of the ballet «Alem», it is 
very beautiful history of the Soulbirth, at 
the same time touching which viewer can›t 
leave indifferent. «Astana ballet» actors 
and dances embody on a scene incredibly 
difficult way from heavens on the earth of 
Soul. And it lies through tests and a gloom 
night. 

Despite all these difficulties, the main 
ballet character is nobility of soul, having 
overcome all barriers, finds embodiment in 
this world. 

Nobody knows what is that, anybody 
doesn›t know even the heroine. 

Itssimple a certain essence and a roll of 
energy which didn't manage to prove yet. 
At the first stage it is necessary to receive 
a cover, become a vessel in which love fire 
will burn then. 

When main character found itself, it 
will be known as Alem, which embodies 
beauty of the world and our Universe.

Everybody has the luck to be delighted 
at this performance, were delighted 
surprising delivery. There were exception 
no state and public figures of Kazakhstan 
and Russia, famous cultural workers and 
sciences, and also heads of diplomatic 
missions and international organizations, 
Kazakhstan students and those who study 
in the Moscow higher education institutions. 

It is necessary to pay tribute to all who 
worked on the ballet «Alem». It should be 
noted, it is actual for our restless time.

In the world there is an understanding 
today this interior, its spiritual midstream 
should be regarded as paramount 
importance. According to Bibles, «its 

bread uniform a person will be living». Without spiritual 
food in modern realities, full calls and threats, it won›t be 
possible to manage.

The debut of young capital theater «Astana Ballet» 
in Moscow was very successful and gave to viewer huge 
pleasure.

– Everything was remarkable. Actors were incredibly 
plastic! – Elena Ryabinkina, prima ballerina, the honored 
actress of the Russian Federation told after a performance. 

Therefore there are no doubts that Astana Ballet which 
was created by the initiative of the president of Kazakhstan 
Nursultan Nazarbayev only two years ago, will find the 
place in a theater world. 

Todayits troupe true professionals are graduates of 
Almaty choreographic school. They perfectly manage to 
combine on a scene of tradition classical dance and the 
newest tendencies of national and modern choreography.

There are plans for foreseeable prospect at theater. 
Until the end of this year the ballet «Qarakoz» of Gaziz 
Zhubanova will be put. In parallel there is a work premiere 
of the ballet «Spartak» of Aram Khachaturian. It will be 
put by the master of famous choreography for the whole 
world Yury Grigorovich. 

«Astana ballet» is the magnificent beginning of the 
creative biography. Also it is believed that continuation 
will be not less successful. Its just the beginning...

Mariika IEzELy
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КӨРМЕ

Бұл –  бүгінге дейін әлеуметтік желілер арқылы жалпыға 
танылған, суретшінің алғашқы көрмесі. Жас суретші бұл күні 
өнерсүйер қауымның назарына тущьпен салынған 50-ден аса 
туындысын ұсынды.

Аңсағанның негізгі тақырыбы – әлеуметтік мәселелер. 
Өзінің айтуы бойынша, жастардың тәрбиесіне оң ықпал етіп, 
қоғамның бақытты, бейбіт тіршілік кешуіне аз да болса үлес 

«СӨйле,                                                                                                            
         СУрет!»                       
кӨрМеСі Ашылды

Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің бас ғимаратында қылқалам иесі Аңсаған Мұстафаның «Сөйле, сурет!» атты көрмесі ашылды. Университет ректоры Ерлан Сыдықов пен белгілі саясаттанушы, қоғам қайраткері Ерлан Қарин көрменің лентасын қиып, өнер иесінің алғашқы асуына сәттілік тіледі.
қылқалам иесі 

Аңсаған Мұстафа
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гүлжәмилә ЗАйырОВА

КӨРМЕ

қосуды мақсат етеді. Сол себепті де, өз суреттерін 
жастарға заманауи тәлім-тәрбие беретіндей айқын, 
бірден түсінікті инфографика тәсілін пайдалана отырып 
салады.

Әлемнің 8 тіліне аударылған Аңсаған салған 
туындылардың ішінде танымалы – мына бір «Мамам 
мені өлтіретін шығар» атты суреті. Мұнда тек тақырыбын 
өзгертсеңіз болғаны сурет өзі-ақ сөйлеп тұр. Бұл еңбегі 
әлеуметтік желілердің 30 мыңдай қолданушысына ұнап, 
6 мыңнан астамы таратқан екен. Содан да болса керек, 
кейбір шетелдік сайттардың авторын жазбастан сөздерін 
аударып пайдаланатыны жиілеген.

Автордың айтуына қарағанда, көрменің негізгі 
мақсаты – жастарға тәлім-тәрбиені заманауи және әркімге 
бірден түсінікті инфографика тәсілін пайдалана отырып 
жеткізу. Шараның Еуразия ұлттық университетінде 
ұйымдастырылуы да сондықтан. Ондағы суреттердің 
дені ғаламторда танымал болып үлгерген картиналар. 
Жұрт назарына ұсынылған «Бала арманы», «Қарттар 
үйінде», «Қазақша селфи», «Ауыл» иллюстрациялары 
қараған адамға бірден ой салатындығымен ерекше. 
Әсіресе, «Мамам мені өлтіретін шығар» туындысы 
әлеуметтік желілерде «хитке» айналған. 

Көрмеге студент, оқытушылардан бөлек жиналған 
Астана қаласының тұрғындары мен БАҚ өкілдерінің 
қарасы қалың. Бүгінгі қоғамның келбетін көрсететін 
әлеуметтік тақырыптағы суреттерге әсіресе студенттер 
үлкен қызығушылық танытты. Ұйымдастырушылар 
«Сөйле, сурет» көрмесімен Астанадағы басқа да білім 
ордаларын араламақ ниетте. 

Айта кетейік, иллюстратор Аңсаған Мұстафа 
1997 жылы Алматы қаласының сурет колледжінде, 
Жүргенев атындағы Өнер академиясының графикалық 
дизайн бөлімінде оқып, А. Дүзелханов, А. Омаров, 
М. Қыдырбаевтардан дәріс алған. 1991 жылдан, яғни 
13 жасынан бастап «Ақ босаға» газетінде көркемдеуші 
редактор қызметін атқарып келеді. Қазақ жастарына 
арнап салынған суреттері түрік, жапон, грузин, қырғыз, 
ағылшын, орыс және тағыда басқа тілдерге аударылып 
үлгерді. Бүгінде Еуропа елдеріндегі және Жапониялық 
журналдар өздерінде басуға ықылас білдіріп отыр. 

Айта кетерлігі, көрмеге қойылған суреттер сатыла-
ды. Өнер иесі түскен қаражатты қайырымдылық қорға 
аудармақ.
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Персональная выставка «Другая сторона полуночи» одного из самых известных в мире авторов –
лондонского скульптора Цадока Бен-Давида проходит в Национальном музее Казахстана.

Эти оригинальные работы экспонируются в Центральной Азии впервые.
В залах современного искусства Национального музея Казахстана на обзор посетителей представлены 

три удивительной красоты инсталляции, а также потрясающие воображение скульптуры этого одаренного 
автора.

Любая работа этого мастера – это воплощенный в реальность оригинальныйзамысел художника, играего 
воображения  и творческая фантазия.

Иллюзией волшебства пронизаны все работы этого одаренного скульптора.
На создание трех инсталляций, представленных на выставке в Национальном музее страны, у Цадока 

Бен-Давида ушло три года. 
Правда, как признается сам скульптор,времени на все это он мог потратить и гораздо больше, если бы 

он не пригласил на работу в свою команду десять ассистентов. Они очень сильно ему помогают.
А что мы знаем об этом скульпторе? Цадок Бен-Давид появился на свет  в Йемене в 1949 году. 

Затем, будучи еще ребенком, переехал в Израиль вместе с родителями.
Азы будущей профессии постигал сначала в Академии Искусства и Дизайна Бецалель в Иерусалиме. 

Далее продолжил учебу  в Англии. Получил дипломы Университета Рединга и Центрального колледжа 
искусств и дизайна имени Святого Мартина. 

Повторимся, в данное время скульптор живет и творит в Лондоне. 
Сегодня, как в ранее, его творчество пользуется неизменной популярностью, поэтому его персональные 

выставки постоянно проходят во многих государствах мира. И при этом вызываютсамый неподдельный 
интерес у тех, кто знает цену настоящей скульптуре. Поэтому на его выставках всех очень много посетителей.

И, надо сказать, его работы, выполненные на высоком профессиональном уровне, стоят недешево. 
Некоторые из его творений  продаютсяза сотни тысяч долларов США.

И сегодня работы Цадока Бен-Давида украшают собой центр Партизанской панорамы мемориального 
комплекса Яд ва-Шем в Израиле. Последнее время плоды творчества Бен-Девида выставлялись в Италии, 
Германии, Китае, Южной Корее, США, Сингапуре и Украине. 

Есть немало его скульптур в государственных и частных собраниях Европы, Восточной Азии, Австрии, 
Америки  и  Израиля. 

Как утверждают специалисты, за все время своей профессиональной карьеры Цадок Бен-Давид 
выработал свойо ригинальный художественный стиль, который не спутать ни с каким другим. И по этому 
«творческому почерку» скульптора узнают в разных концах света. 

По признанию самого автора, деньги в его жизни  не занимают центрального места. А многие свои 
работы он вообще не выставляет на продажу.

– Предпочитаю их возить на выставки, чтобы черезсвое творчество рассказывать людям о том, какова 
наша жизнь в моем представлении, – делится сокровенными мыслями Цадок Бен-Давид.

И это того стоит. Скульптуры  и инсталляции этого автора никого не оставляют равнодушным. Более 
того, у многихпровоцируют бурю эмоций. Нередко это сопровождается  резкой сменой настроения.

Взять хотя бы его знаменитую инсталляцию Blackfield. В ней представлено 
девять сотен видов цветов. Как называются многие из них, не знает даже 

сам скульптор. Сам он знаком с десятком из этих цветов, не более того.
Да это и не важно. Ведь для Цадока Бен-Давида эти растения не 
более чем символы, а не ботаника в классическом смысле.

Сам автор назвал эту «цветочную работу» психологической 
инсталляцией. 

– Вы заходите в комнату, там черные цветы. Это смотрится 
как выгоревшее поле. А потом вы видите другую сторону – 
цветную. Все это символизирует нашу жизнь, счастье и радость, 
боль и грусть. Можно сказать, что эта работа о жизни и смерти, 
– поясняет свой замысел скульптор.

Увидеть своими глазами все эти творения знаменитого автор 
есть возможность у всех желающих. 

На выставке «Другая сторона полуночи» ждут посетителей в 
Национальном музее Казахстанадо 5 декабря сего года.

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУР

татьяна кОрОлеВА

иллЮЗии   ВОлшеБСтВА
Цадок Бен-давид впервые выставил свои скульптуры в Национальном 

музее казахстана.
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ScuLpTurE ExhIBITIoN

The personal exhibition “The Other Side of Midnigh” of one of the well-known authors in the world, – London 
sculptor Zadok Ben-David takes place in the National museum of Kazakhstan. 

These original works are exhibited at Central Asia for the first time.
In halls of the modern art of the National museum of Kazakhstan on the review visitors three surprising beauty 

of installation, and also shaking imagination of sculpture gifted author are presented. 
Any work of this master is original plan of the artist embodied in reality, game of his imagination and the creative 

imagination. 
Illusion of magic penetrated all works of this gifted sculptor.
On creation of three installations presented at exhibition in the National museum of the country at Zadok Ben-

David three years left. 
However, as the sculptor admits, time for all he could spend much more if he didn’t invite for work team in ten 

assistants. They are very strongly help it.
And what we know about this sculptor? 
Zadok Ben-David was born in Yemen in 1949. When he was a child, he moved to Israel together with parents.
Elements of future profession were comprehended at first in Bezalel Academy of Arts and Design in Jerusalem. 

Further he continued his education in England. He gained diplomas at Reading Universityand and Central college 
of arts and design named after Saint Martin. 

At present the sculptor lives and creates in London.
Today, his creativity enjoys invariable popularity therefore its personal exhibitions constantly take place in many 

states of the world. And thus cause the most genuine interest in those who knows the price to real sculpture. 
Therefore at the exhibition many visitors visited.

It is necessary to tell, its works performed at the high professional level cost expensive. Some of its creations are 
on sale for hundreds of thousands US dollars.

And today Zadok Ben-David’s works decorate with themselves the center of the Guerrilla panorama of a 
memorial complex Yad Vashem in Israel. Lately fruits of creativity of Bin-Devida were exposed in Italy, Germany, 
China, South Korea, USA, Singapore and Ukraine. 

There are many its sculptures in the state and private collections of Europe, East Asia, Austria, America and 
Israel. 

According to experts, for all the time of the professional career Zadok Ben-David developed the original art 
style which not to confuse with any another. And on this “hallmark” of the sculptor learn in a different doomsday. 

By recognition of the author, money in his life doesn’t take the central place. And he doesn’t offer many works 
for sale at all.

– I prefer them to carry on exhibitions that through the creativity to tell people about what our life in my 
representation, – shares intimate thoughts Zadok Ben-David.

That’s worth the effort. Sculptures and installations of this author leave nobody indifferent. Moreover, all of them 
provoke a storm emotions. Quite often it is followed by sharp change mood.

To take at least its well-known installation of Blackfield. There are nine hundred 
species of flowers are presented. Many of them are called, the sculptor doesn’t 
know. He is familiar about ten from these flowers, no more that.

After all for Zadok Ben-David pressed these plants no more than 
symbols, but not botany in classical sense.

The author called this “flower work” as psychological installation. 
– You come into the room, there black flowers. It looks as 

the burned-out field. And then you see other party – color. It 
symbolizes our life, happiness and pleasure, pain and grief. It is 
possible to tell this work about life and death, – shares own plans 
the sculptor. 

Look at these creations of well-knownauthor everyone has an 
opportunity.  

“The Other Side of Midnigh” exhibition welcomes you to the 
National museum of Kazakhstan till December 5.

Mariika IEzELy

MAGIC  ILLUSIONS
zadok Ben-David for the first time exposed the sculptures in the National 

museum of Kazakhstan.
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«Жаңа ғасырда бізге  Ұлы Жібек жолын жаңғырту 
мүмкіндігі туып  отыр. 

егер де түркі әлемі бұл геосаяси әлеуетті пайдаланбаса, үлкен қате болар».
Н.Ә.Назарбаев

«Мәдениет арқылы үнқатысу» 
халықаралық жобасы аясында Ресей 
Этнографиялық музейінің (Санкт-
Петербург) қор жинағынан «Бұхар 
әмірлігіндегі билік элитасының 
мәдениеті» атты көрме Қазақстан 
мен Ресей арасындағы мәдени 
байланыстардың көркеюіне себін 
тигізбек. Көрменің негізгі мақсаты – 
Орта Шығыстың ең маңызды саяси 
орталықтарының бірі саналатын 
Бұхар әмірлігінің билік элитасының 
субмәдениетімен таныстыру.

Орта Шығыс тарихында Бұхара 
дәстүрлі мұрасы әлемдік мәдениетке 
жақын тарихи-мәдени мұра ретінде 
ерекше орын алып отыр. Тек тұрмыс 

МӘДЕНИ ДИАЛОГ

ЭлитАлы 
МӘдеНиет 

саласында ғана емес, өнер мен көркем қолөнердің 
барлық түрлерінде, діни философия мен этикет 
нормаларында өзіндік стилін сақтап қала алды. Десек 
те, бұндай ғажайып туындылар халық шеберлерінің 
арқасында дамып отырды. Көптеген қолөнер 
бұйымдарының авторлары белгісіз болып келгенімен 
халықтың жадында сақталып, одан сайын өркендей 
түсті. 

Ресей Этнографиялық музейі жиырмасыншы 
ғасырдың басында нақтырақ айтқанда, 1902 
жылы III Александр патшаның Орыс музейіндегі 
Этнографиялық бөлімі ретінде қаланды. Қазіргі 
уақытта бұл музей Еуразия халқының дәстүрлі 
ескерткіштерін зерттейтін және сақтайтын әлемдегі ең 
ірі этнографиялық музейлердің бірі саналып отыр.

«Бұхар әмірлігіндегі билік элитасының мәдениеті» 
атты көрме ҚР Тұңғыш Президенті Музейінде 
өткізілген болатын. Музей директоры Алма Сағынғали 

Ұлы Жібек жолын сауда желісінің байланыс құралы ретінде 
ғана емес, әлемдік тарих пен мәдениеттің феномені негізінде 
қарастыра аламыз. шығыс пен Батыс мәдениеті арасындағы ал-
тын көпір әртүрлі халықтардың бай мәдени мұрасы мен рухани 
және материалдық құндылықтарымен алмаса алады. 
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дәл осындай көрмені ұйымдастыру игі 
дәстүрге айналғандығын айта келе, 
былай деді:

– «Бұхар әмірлігіндегі билік 
элитасының мәдениеті» атты көрме – 
ҚР Тұңғыш Президенті Музейі мен 
Ресей этнографиялық музейінің алғашқы 
бірлескен жобасы. 2013 жылдан бастап 
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
бастамасы бойынша Қазақстанда 
«Қазақстан – Жаңа Жібек жолы» 
жүзеге асырылып жатыр. 

Ал аталмыш музейдің директоры 
Владимир Грусман да көрмеге 
байланысты өз ойын ашық білдірді:

– Бүгін музейіміз «Ұлы Жібек 
жолындағы билік элитасының 
мәдениеті» көрмесін ашып отыр. 
Ағымдағы жылдың қорытындысы 
болып саналатын бұл көрме ҚР 
Тұңғыш Президенті Музейінің 
келушілерін қызықтырып, екі елдің 
мәдени жұртшылығымен жоғары 
бағаланады деген сенімдемін. 

Сондай-ақ, Владимир Грусман сөз 
соңында музейге келушілерге жақсы 
көңіл-күйдің болуын және ҚР Тұңғыш 
Президенті Музейінің ұжымына 
әлемдік деңгейдегі музейлермен, 
әсіресе Еуразиялық қауымдастықтың 
музейлермен әрі қарай қазіргі заманғы 
батыл жобаларды жүзеге асыруына 
тілектестік білдіретінін айтты. 

Адамзат тарихында әлемдік 
деңгейге ие болған Ұлы Жібек 
жолы – 1,5 мың жылдай сан алуан 
мәдени орталықтар мен құрлық 
өркениеттерін – Ежелгі Қытай 
территориясынан Батыс Еуропаның 
қиыр-шығысын тоғыстырған Еуразия 
мәдени кеңістігінің тарихындағы 
феномен болып саналып келеді. Сол 
себептен әртүрлі бағыттағы сан алуан 
мәдени құндылықтар жеткізіліп, 
ұлы көш ілгері жылжып, өрлей түсті. 
Ұлы Жібек жолының еуразиялық 
экономикалық-саяси үдерістерге ықпал 
етуінен олар өздерінің дамуына қуатты 
ынталандырмаларға ие болды.

МӘДЕНИ ДИАЛОГ

Ресей Этнографиялық музей жинағында зор ғылыми 
және эстетикалық құндылығы бар 500 000-нан астам 
жәдігерлер тұр. Мәселен, ХVIII–XX ғасырлардағы 
тұрмыстық бұйымдар, негативтер, фотобасылымдар, 
суреттер, кескіндемелер. Бұл жерде Шығыс Еуропа, 
Кавказ, Сібір және Орталық Азия халықтарының 
этнографиялық материалдары орналасқан.

Бұхар әмірлігінің билік элитасының субмәдениетімен 
таныстыру көрменің басты мақсаты болды. Көрмеге 
қойылған заттардың басым бөлігі дипломатиялық 
сыйға арналыпты. Сондай-ақ, билік элитасы 
өкілдерінің өміріндегі әртүрлі көріністерімен танысуға 
мүмкіндік беріп, салтанатты киімдер, ат-әбзелдері, 
зергерлік әшекейлерді көруге болады. Бұдан да 
басқа сәндік киімдер, музыкалық аспаптар, ғибадат 
заттары, қару-жарақтар және т.б. Әсіресе, Бұхар 
әміршілігінің билеуші тобының тұрмысында билік 
кеңістігін белгілейтін көркем тоқыманы ерекше атап 
өтуге болады. Көрмеге қойылған кілемдер Орта 
азия мәдениетіндегі, оның ішінде пайдакүнемдік те, 
нышандық сипаты бар ерекше рөлін көрсете алады. 

Бұхара мәдениетінің ерекшелігі – Еуропа 
мен Азия мемлекеттері басшыларына жіберілген 
диплломатиялық сылықтардың барынша сақталуында 
болып отыр. Сонымен қатар музей қорын жинақтау 
тұжырымдамасына байланысты. Зерттеушілердің 
сөзіне қарағанда, мұсылман мәдениетінің өзіне баурап 
алатындығы тұрмыс мәдениеті жоғары болып, сал 
бойынша түрлі жоралғылар өткізілген кезде бір-
бірімен араласып, тығыз қарым-қатынаста жасаулары 
себеп болған.

Аслан еСеН

ВлАдиМир грУСМАН                                              
Ресей Этнографиялық музейінің директоры


