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Қарашаш ТОҚСАНБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Көпшілік назарына фото-
құжаттар тарихының призма-
сы арқылы Қазақстанның Бас 
қаласының қа лып тасуы мен дамуы 
туралы фотоматериалдар, архивтік 
құ  жаттар ұсы нылып, елорда тұр -
ғындары мен қонақтарына Ұлы 
даланың қалыптасу, даму кезең-
дерінен қызықты саяхат сыйлай-
ды.

Фотоқұжаттық көрме XIX 
ғасырдың 90-жылдары нан бас -
тап бүгінгі  кезеңге дейін-
гі жүзжылдық мерзімді қам-
ти    ды. Экспозицияға Нұр-Сұл-
тан қаласының мемлекеттік 
ар  хи вінен, Қазақстан Респуб-
ликасының Тұңғыш Президенті 
– Елбасының кітапханасынан, 
Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің архивінен 90-нан астам 
фотоматериал мен архивтік құ жат 
ұсынылып отыр.

Елордалықтар көрмеден 
Елбасының еліміздегі əлеуметтік-
маңызды нысандардың ашы-
лу рəсіміне қатысқан сəттерін, 
əлемдік көшбасшылармен кездесу 
кадрларын көре алады. Сондай-
ақ Нұрсұлтан Назарбаевтың 
халықаралық ұйымдардың 

сам миттеріндегі əлемдік көш-
бас шылармен бірге түскен фото-
суреттері ұсынылады. Елең ет-
кізетін елеулі жаңалық – фо-
токөрме астанадағы ең көне та  ри-
хи ескерткіштің бірі, көпес Куб-
риннің үйінде өтуде.

Жыл сайын қала күні қар-
саңында ел астанасының өткені 
мен бүгіні туралы сан түрлі де-
рек тер алға тартылып жатады. 
Өйт кені ел тарихында елорда 
шежіресі ерекше мəнге ие. Ал 
енді Отанымыздың жүрегіндегі 

тарихи-мəдени ескерткіштерге 
тоқталып, арғы-бергі тарихы мен 
сырына үңіле түссеңіз, ғажайып 
естеліктерге тап боласыз. Өңірдің 
мəдени өмірінде із қалдырған 
тұлғалар мен сан-сапат тағдырлар 
туралы неше түрлі мағлұматқа 
қаныға түсесіз. Соның бірі – 1910 
жы лы іргетасы қаланған көпес 
Василий Кубриннің үйі. Ғимарат 
Кенесары көшесінің Əуезов 
көшесімен қиылысар тұсында 
орналасқан. Өзінің керемет ар-
хитектурасымен көз арбайды. 
Үйдің салыну тарихы туралы 
талай мəрте жазылды да. Бірақ 
бұл қаладағы тарихи орындар 
туралы естеліктер мен көнекөз 
шежірешілер аузынан естіп-
білгендеріміз қағаз бетіне толық 

түсіп бітті деген сөз емес. Кубрин 
үйі төңірегінде айтылып жүрген 
əңгіме де солай. Ол жылдан-
жылға толығып, молыға түсуге 
тиіс тарихи ескерткіштеріміздің 
ажырамас бір бөлігі болып сана-
лады. Ғимараттың қысқаша та-
рихына келсек, кəсіпкерлікпен 
Санкт-Петербургке жолы түскен 
Василий Кубрин қаланың ерке-
тотай бір қызына ес-түссіз ғашық 
болып қалады. Əлгі ару анау-мы-
науды көзге іле бермейтін театр 
əртісі екен. Соған қарамастан, 
сұлу бикешті бай көпес өзімен 
бірге Ақмолаға алып кету-
ге бекінеді, бірақ Петербургтің 
сəн-салтанатына бойы үйреніп 
қалған ару оның бұл ұсынысын 
қабылдай қоймай, Ақмоладан 

өзіне арнап, кең сарай тұрғызса 
ғана баратынын айтады. Көпес 
Кубриндер үйінің салыну тарихы 
– қысқаша осы.

 Архив дерегі бойынша та-
рихи кешеннің сыры əлі толық 
ашылып біткен жоқ. Бір жарым 
қабатты үй, жертөлесі, бірнеше 
бөлмеден тұратын қосалқы жай 
жəне сол жерден дүкенге дейін 
созылған жерасты жолы (кейін 
бұл жол бітеліп қалған), күйме-
пəуескелерге арналған ат қора, 
тас-жер қоймалар сияқты бірнеше 
бөліктен тұратын ғимараттың 
иелері де кейін заманға қарай 
ауысып отырған. Алғашқыда 
жұмысшы-шаруалар клубы, 
кітапхана, қалалық уездік атқару 
комитеті орналасқан. Одан кейін 

1920 жылы қазанда ресми атауы 
«Бірінші Кеңестер үйі» болып 
өзгереді. 1921 жылы 24 ақпанда 
– революциялық үштіктің шта-
бы, ОГПУ, НКВД жəне милиция 
орын тебеді. Ал өткен ғасырдың 
ортасында мұнда қалалық білім 
басқармасының бөлімі жəне 
Пионерлер үйі жұмыс істепті. 
Сексенінші жылдары облыс тари-
хын, Қазан төңкерісі оқиғаларын, 
Азамат соғысы мен Екінші дү-
ниежүзілік соғыс, тың игеру, кейін-
гі бесжылдықтар кезеңін қамтитын 
тарихи жəдігерлер орын тепкен 
өлкетану музейіне айналыпты. 
Тəуелсіздік жылдары Украинаның 
Қазақстандағы елшілігі орналас-
са, бүгінде ғимарат Нұр-Сұлтан 
қалалық архивінің меншігінде.

Осы орайда өткенге ой тастай 
отырып Нұрсұлтан Əбіш ұлының 
руханият саласына сіңірген ора-
сан зор еңбегіне қатысты өз көз-
қарасымызды біл діргіміз келе ді.

Өзге елмен терезесі тең, 
кере гесі кең Қазақстанның бар-
лық жетістіктері Елбасының 
есімімен тікелей байланысты 
екені баршаға аян. Міне, егемен 
ел атанғанымызға да 30 жылдың 
жүзі болып қалды. Осы жыл-
дар аралығында мемлекеттік 
институттарды қалыптастыру, 
нарықтық экономиканы дамы-
ту, заманауи саяси жүйе құру, 
тиімді əлеуметтік саясат жүргізу, 
қазақстандықтардың əл-ауқатын 
арттыру жəне қоғамдық сана-
ны жаңғырту үшін орасан зор 
жұмыстар атқарылды. 

Елбасы саясатының арқа-
сында еліміз ұлттық код тың 
негі зін құрайтын қазақ хал қы-
ның ұлт тық болмысын, тілі мен 
мəде ниетін дамытудың жаңа 
деңгейіне көтерілді. Соны мен 
бірге барлық этностың үйлесімді 
дамуына жағдай жасалды.

Əсіресе Тұңғыш Президент 

Нұрсұл  тан  Назарбаев  тың 
еліміздің мəдениетін асқақ-
татудағы рөлін атап кетпеуге 
болмайды.

«Азаулының Ыстанбұлдан 
несі кем» дегендей, Қазақстан-
ның жас əрі көркем астанасының 
іргесін қалап, санаулы уақытта 
əлем таңдайын қақтырған ару 
қаланы салдырған Елбасы осы 
шаһардың төсінде ұлттық ру-
хымызды көтеру жағынан ғана 
емес, елімізді əлемге танытуы-
мен құнды болған Ұлттық музей, 
«Астана Опера», «Астана Балет» 
театрларын жəне таланттардың 
бағын ашатын басқа да үлкен 
мəдени ошақтардың ашылуына 
мұрындық болды.

Соның бірегейі Нұрсұлтан 
Назарбаевтың идеясы мен қол-
дауы арқылы салынған Қазақ 
ұлт тық хореография академия-
сы. Академия – елімізде жəне 
Орталық Азия өңірінде сұра-
нысқа ие жəне Қазақстанның 
би өнерін халықаралық деңгейге 
шығаратын хореографиялық 
өнер  қайраткерлерін  көп 
дең гейлі даярлауды жүзеге 

асыратын бірегей білім, ғылыми-
шығармашылық орталық.

2016 жылы академияның 
ашы лу салтанатына қатысып, 
өске  лең ұрпаққа ақ жол тіле ген 
Елбасы бұл академияның бү кіл 
Орталық Азия елдері ара сын-
да осы үлгідегі алғашқы жо ға-
ры оқу орны екенін атап өткені 
есімізде.

«Бүгін біз астанада жаңа 
өнер ордасын салтанатты түрде 
ашып отырмыз. Бұл жер де 
ұлттық балет пен би шебер-
лерінің жаңа шоғыры оқып-
тəрбиеленеді. Мұнда қазақ-
стандық салт-дəстүр дамып, 
əлемдік деңгейдегі би өнерін 
дамытуға жаңаша қа дамдар 
жаса лды. Ұлт тық хорео графия 
академиясы – біз дің елімізде 
ғана емес,  бүкіл Ор талық 
Азия елдеріндегі осы үлгідегі 
алғашқы жоғары оқу орны. Онда 
қазақстандықтармен бірге өзге 
шетелдердің шығар машыл да-
рынды жастары оқитын болады. 
Еліміздегі бұл академия уақыт 
өте келе бүкіл Еуразиядағы балет 
пен би шеберлерін дайындайтын 

жетекші орталықтардың бірі 
болатынына сенемін», деді 
Тұңғыш Президент – Елбасы 
Н.Назарбаев.

Қазақ ұлттық хореография 
академиясының шəкірттері де 
өздеріне жүктелген зор сенім -
ді ақтап, «Астана Балет» жəне 
«Астана Опера» секіл ді халық -
аралық деңгейде таныл ған 
театр сахналарында табыс ты  өнер 
көрсетіп, талай ха лық   ара лық 
фес тивальдар мен кон  курс тарда 
еліміздің атын ас қақ татып жүр. 

Жаңа хореография мектебі 
əлемдік классикалық балет мұра -
сымен қатар қазақтың халық биін 
дамытумен айналысып, тəуел-
сіз Қазақстанның ең та лант   ты 
жастарының жігерін жанды-
рып, қайратын қайрап бүгінгі 
таңда қызу жұмыстың қаза нында 
қайнап жатқаны бар.

Ұлт мəдениеті мен рухания-
тының ұлы жанашырына ай-
нал ған Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың жан-жақты қол-
дауы ұлан-ғайыр дала мыз дың 
түкпір-түкпіріндегі ұл-қыздар-
дың бағын ашуда. 

Міне, мерейтой иесі атанып 
отырған саңлақ саясаткердің бір 
ғана мысал негізіндегі сүбелі 
еңбегін көріп отырсыздар. Ал 
мұндай рухани шаңырақтар 
еліміз бойынша баршылық қой.

«Бір жылдығын ойлаған
халық бидай егеді, 

Жүз жылдығын ойлаған
халық ағаш егеді, 

Мың жылдығын ойлаған 
ха лық саналы ұрпақ тəр бие-
лейді», деген дана қазақтың ата-
лы сөзі бар.

Сондықтан саналы ұрпақ-
тың сапалы тəрбиесіне жол 
ашқан Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың есімі мың жыл-
дықтар тоғысында мəңгілік қала 
бермек.

Бибігүл НҮСІПЖАНОВА,
Қазақ ұлттық хореография 

академиясының 
бірінші проректоры

Елбасы ашқан академия
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаған сарабдал саясаткер, Тұңғыш Президентіміз – 
Елбасымыздың мерейтойын ел болып атап �ттік. Салиқалы жасқа келген арда тұлғаның ел мен 
жер тұтастығы, ұлт пен ұлыстар бірлігі, тіл мен мәдениет дамуы, толеранттылықты ту еткен 
Қазақстанның бірегей моделін жасауы әлем сахнасындағы беделімізді асқақтатып, болашақ 
бағытымызды айқындай түсті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Кубриннің үйіндегі көрме 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елорда күні мен Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
– Елбасы Н.�.Назарбаевтың 80 жасқа толу құр  метіне арнайы 
ұйымдастырылған «Ұлы елдің мұрасы» фотоқұжат тық к�рмесі 
10 шілдеге дейін жалғасады деп күтілуде. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Қарашаш ТОҚСАНБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Онлайн-көрсетілімдердің ре-
пертуарынан байқағанымыз, ере-
сектермен қатар жас көрермен-
дердің де талғам-талабы барын-
ша ескерілген сияқты. Мы салы, 
елордалық театрдың музыка-
танушылары мектепке дейін гі 
жəне мектеп жасындағы жеткін-
шектердің жазғы демалысына орай 
«Балаларға арналған классика», 
«Театрға саяхат» жəне «Балалар 
театрға шақырады» топ тамаларын 
– С.Прокофьевтің «Петя мен 
қасқыр» симфониялық ертегісін, 
«Ішекті аспаптар үні», «Түрлі 
дауыстар əлемі», «Үрмелі жəне 
соқпалы аспаптар үні», К.Сен-
Санстың «Жануарлар карнавалы» 
зоологиялық фантазиясын қазақ 
тілінде, Э.Григтің «Пер Гюнттың 
саяхаты» концертін тарту етпек. 

Ал жалпы көрермен жақын 
күндерде «Астана Опера» ба-
лет труппасының көркемдік 
жетекшісі, Ресейдің халық əртісі 
Алтынай Асылмұратованың 
қойы лымындағы Людвиг Мин-
кус тың «Дон Кихот», Адольф 
Адан ның «Корсар», Фридерик 
Шопеннің музыкасына жазылған 
«Шопениана» қойылымдары мен 
т.б. атақты хореографтардың ба-
лет спектакльдерін тамашалай 
алады.

Театр ұжымы ұлттық жəне 
батыс еуропалық классик тер  -
дің жауһар туындыларын, атап 
айтқанда, Евгений Бруси лов-
ский дің «Қыз Жібек», Ахмет 
Жұ банов пен Латиф Хамидидің 

«Абай», Джоаккино Россинидің 
«Жібек саты», Джаккомо Пуч-
чинидің «Тоска» жəне т.б. қо-
йы лымдарын, сонымен қатар 
«Астана Опера» театрының бас 
дирижері Алан Бөрібаевтың 
– «Италиядан кеген хаттар», 
ди рижер Абзал Мұхитдиннің 
«Жылдың сегіз мезгілі: Антонио 
Вивальди мен Астор Пьяццолла» 
жобаларын, Б.Қайырбековтің 
«Табысқан сұхбаттастар» шығар-
машылық кешін шілде мен тамыз 
айлары кестесіне енгізіп отыр. 
«Астана Опера» Камералық за-
лында өткен тамаша концерттер 
де көрермен көзайымына ай-
налып, ұлы ойшыл, ағартушы, 
хакім Абай Құнанбайұлының 
туған күні құрметіне 10 тамыз-
да ұсынылатын Ахмет Жұбанов 
пен Латиф Хамидидің «Абай» 
операсы жылдың ең айтулы он-
лайн оқиғасы ретінде ел есінде 
сақталады деп күтілуде. 

Тағы бір айта кететін жайт, 
TengriTV-нің дизайны заманауи 
тұрпатқа лайықталып, көрермен 
талғамына сай жаңғыртылып 
ұсынылуда. Ол пайдаланушы-
лар үшін мейлінше ыңғайлы əрі 
уақыт жағынан өте тиімді. Мұнан 
кейінгі уақытта бұрынғыдай бір 
аптаға арналған трансляция-
лар кестесімен емес, бір айлық 
кестемен танысуға, өнерсүйер 
қауым қойылымның өтетін күні 
мен уақытын алдын ала біліп 
отыруына жағдай жасалды. Бұл 
көпшіліктің спектакльдерді тез 
əрі оңай тауып алуына жəне 
өздеріне «визуалдық кестені» 
сақтауға мүмкіндік береді.

Қойылымдардың  
онлайн-көрсетілімі

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Астана Опера» мемлекеттік опера және балет театры TengriTV 
және театр сайты арқылы �нерсүйер қауымның назарына жиыр-
мадан астам опера және балет туындысын, сондай-ақ әлемдік 
және отандық классиканың інжу-маржандарынан концерттік 
бағдарламалар ұсынбақ.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


