«Ертістің ерке Майрасы»
осындай атпен әдеби-музыкалың кеш өтті
Арқаның
әнші
Майрасы
атаиған
павлоаарлык,жезтаңдай әнші, композитор Manna
Шамсутаинованың туғаиына бпыл 120 жыл
толаоы. Міне, осы мерейлі оатаға орай облыстык,
Буқар жырау атынаағы әп5еиет және онёр
музейімің уйымаастыруымеи Ж.Аймауытов
атынаағы облыстык, кдзақ музыка арама
театрыияа «Ертісгің ерке Майрасы» аеген атпен
әиеЗи-музыкалық кеш өтті. Қазақтың өмер
әлеміниегі жарқын жхлаызаарының бірі
Майраның әиін тыңоап, шығармашылықоміріне
қанық болғысы келстін жерлесгеріміз, д э с т ү р л і
ә н а е р а і нақышына келтіре орынаайтын
жергілікгі онерлі жасгар жиылаы.
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азмұнды да маңызды кеш
аталмыш театрда қойылған
«Әнші Майра» атты музыкалық
драмадан үзінді көрсетумөн бастадды. Әйгілі
Майраның әсем әңцерімен өрнектелген кеште
оның шығармашылығы, өмірі сан қырынан
әңгімеге арқау болды. 1890 жылы Павлодар
қапасында дүниеге келген Майра - әкесі
Уәли мен анасы Қатираның жапғыз қызы.
Содан болар ерке еседі. Жасынан зерек,
тапантты Майра өнерге ерте ден қояды.
Сөйтіп ата-анасы оған кішкентай кезінде
сырнай сыйға тартады. 10 жасынан бастап,
дәл осы сырнай Майраның жанынан бір елі
кэдцырмайтын енердегі серігіне айналады.
Сырнайды асынып апып, ел-жер аралап,
жәрмеңкелерде тұрғындар көңілін көтереді.
14 жасында-ақ белгілі әнші атанды. Әнші
Енді оны жастар арасында жақсы дәріптей
Майраның дауысын, оның бойында енерін
ал сақ болғаны , - дейді Қ а за қс та н
ерекше деп танып, жоғары бага берген
Республикасының өнер кдйраткері, С.Торайғыров
азаматтардың бірі - орыстың музыка
зерттеуші ғапымы, музыка жинаушы, қазақ атыңцағы ПМУ-дің профессоры Ербол Айтбаев.
Музей директоры Роза Игібаева үстіміздегі
әндерін жинақтаған А.Затаевич. Ол кезінде
жылды мерейлі мереке Майраның 120 жылдық
Майраның өз аузынан 14 ән жаәып алады.
мерейтойына арналған әдеби-музыкалық кештен
Оның 13-ін «Қазақтың 500 әні» жинағына,
ал біреуін «Қазақтың 1000 әні» жинағына бастап отырғандарына куанышты. Ол жергілікті
енгізеді.
Сөйтіп Майраның сырнайдың әдебиет және енер майталмандарының
шығармашылығын жүртшылыққа паш ету сүйемелдеуімен ерекшеленіп түратын
шығармалары халқымыздың ән өнерінің музейдің басты мақсаттарының бірі екенін
айтты. Олар әсіресе жастарга насихапау жағына
тарихыңад өзіңдік айрықдіа орынға ие боіццы.
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Естай, Майра әндеріне арналған «Ертіс
әуендері» атты I республикалық дәстүрлі
әншілер фестивалінің «Майра» атындағы 1
орын иегері Әсел Ботаева. Жас әнші бүгінде
Майраның әндері шығармашылық өмірінде
«телкүжаты» болып кеткенін айтады. Кеште
Қазақстан Республикасының мәдениет
қайраткері Асан Әбдікәрімовтың әніне,
Қ.Смағүловтың сезіне жазылған «Ән еркесі Майра» атты жаңа ән орындалды. Оны
А.Әбдікәрімов сырнайдың сүйемелдеуімен
шыркдп берді.

Майра - Арқаның Біржан can, Ақанкөп көңіл бөлетіндерін жеткізді.
Ертістің Павлодар өңірінің кепке әйгілі
сері сынды арқалы да атақты әншілерінің
ізін, тізбегін жалғастырушы. Кезіңде қазақтың перзенттері Естай Беркімбаев, Иса Байзақов,
қыз балапарына ел аралап ән айтуга тыйым Байғабыл Жылқыбаев сияқты Майра қазақ,
татар, орыс әндерін нақышына келтіре
салынды. Міне, осы буғауды бұзып шығып,
өнерін епге көрсете білген Майра апамызды орындауымен қалың жұртшыпықты сүйсінткен.
Ол артына өшпес мүра - әсем әндерін кадцырды.
халқымыздың қайсар қызы деуге болады.
Бугінде Майраның әндерін орындауға жастар
Қазақ өнерінде есімі алтын әріппен
кеп көңіл белуде. Солардың бірі - Жаяу Мұса,
жазылатын жерлесіміз деп мактана аламыз.

Кеш Майраның әндерімен ажарлана тусті.
Мүңца Ә.Ботаеваның, әртүрлі республикалық
байкаулардың жеңімпазы М.Манаповтың, Асан
Әбдікәрімовтың орындауында Майраның әні
«Майра», «Толкыма», «Шіркін, Майра»,
«Кебісінің өкшесі айнала жез», «Юран» сыңцы
әндері шырқалды.
Г .М А Ғ Ж А И .
Павлодар қаласы.

