
«Қыз Жібек» 
қазақ - халық эпосының 

желісі негізінде 
«Гәк-ку.Аққудың көз-жасы»

қаз/рус/eng

22 қараша 2022



Керуен шөл даладан өтеді. Қаздар –

аққулар ұшып өтеді. Қыз-Жібек

паланкта отырады. Қыз-Жібек, Апа,

құрбылары Төлегенді Қыз-Жібектің
күйеу жігітін күтуде,.

 Қыздар Апасынан Қыз-Жібекті

шақыруын өтінді. Олар Қыз-Жібекті

жанды биге тартады. Олардың биін

Төлегеннің досы Шегенің келуі үзіп,

Төлегеннің келе жатқанын

хабарлайды.

Ақыры қуанышты сәт келеді –

Төлеген шығады. Одан кейін Қыз-

Жібектің де жүрегіне талап қоятын

Бекежан келеді.

Бірінші әрекет
 



Қыз-Жібектің жақын құрбысы Дүрия

көңілді Шегемен сырласып, құда

түсушілерді жігерлендіреді. Қыз-

Жібек пен Төлеген бақытты! Қыз-

Жібек Төлегеннің мойнына тұмар

тағады. Төлеген де оған бойтұмарын

береді.

  Ашулы Бекежан бір жамандықты

ойлап, шегініп бара жатқан

қарсыласының соңынан асығады.

  Қаз-аққулар ұшып өтіп, Қыз-Жібек

Төлегенге еріп жүруді сұрайды.

 



Дала. Жалғыз жартастың арғы
жағынан Бекежан шығады,

қарсыласты көзін құртуға ант береді.

Төлеген бастаған аттылы топтың
келе жатқан шуын естіген Бекежан

оларды қарсы алады да, Төлегенге

жағымпазданады. Жігіттер кетіп

қалады. Осы сәтті ұтымды ұстаған

Бекежан Төлегеннің жүрегіне пышақ
сұғып, тұмарды желкесінен жұлып

алады.

  Өліп бара жатқан Төлегеннің
үстінен қаз-аққулар ұшады.

Қоштасар махаббат сөздерін Қыз-

Жібекке жеткізуді сұрайды.

Екінші әрекет



Қыздар Қыз-Жібекке еркелеп жүр.

Кенет Төлегенге тұмарды мойнына

іліп алған Бекежан шығады. Қиындық
болғанын түсінген Қыз-Жібек күйеу

жігітті жоқтайды. Ол арамза

Бекежанды өмірінен біржола

аластатады.

   Дос қыздары Дүрия мен апа Қыз-

Жібекті мұңды ойлардан айыруға
тырысады.

  Осы сәтті ұтымды алған Қыз-Жібек

қыздарға гүл лақтырады, өзі де көлге

лақтырып кетеді.

  Қаз-аққулар адамдарға әдемі

махаббат тарихын айту үшін ұшып

келеді.
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«Гак- ку. Клич лебедя»
по мотивам казахского

народного эпоса
«Қыз Жібек»
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22 ноября 2022



 Караван пересекает пустынную

степь. Пролетают гуси – лебеди. В

паланкине восседает Қыз-Жібек.

Ставка Қыз-Жібек. Қыз-Жібек, Апа,

подружки в ожидании Төлегена,

жениха Қыз-Жібек. 

        Девушки просят Апу позвать

Қыз-Жібек. Они вовлекают Қыз-Жібек

в оживлённый танец. Их танец

прерывается приходом Шеге, друга

Төлегена, который сообщает, что

вот-вот приедет Төлеген.

        Наконец, наступает радостная

минута – появляется Төлеген.

Следом возникает Бекежан, который

также претендует на сердце Қыз –

Жібек.

        

Действие первое



Дурия, близкая подружка Қыз-Жібек

подзадоривает женихов, кокетничая

с весельчаком Шеге. Қыз-Жібек и

Төлеген счастливы! Қыз-Жібек

одевает на шею Төлегена тумар

(оберег). Төлеген также дарит ей

свой талисман.

       Рассерженный Бекежан

затевает что-то недоброе и спешит

за удаляющимся соперником.

        Пролетают гуси-лебеди и Қыз-

Жібек просит их сопровождать

Төлегена.

 

 



Степь. Из-за одинокой скалы выходит

Бекежан, он клянётся убрать

соперника. Слыша шум

приближающейся группы джигитов

во главе с Төлегеном, Бекежан

встречает их и льстиво обхаживает

Төлегена. Джигиты уходят. Улучив

момент, Бекежан вонзает нож в

сердце Төлегена, срывает с его шеи

тумар. 

       Над умирающим Төлегеном

проносятся гуси-лебеди. Он просит

их передать Қыз-Жібек свои

прощальные слова любви.

        Ставка Қыз-Жібек. Девушки

прихорашивают Қыз-Жібек. 

 

Действие второе



Неожиданно появляется Бекежан, у

которого на шее висит амулет,

подаренный Төлегену. Поняв, что

случилась беда, Қыз-Жібек

оплакивает жениха. Она навсегда

изгоняет из своей жизни коварного

Бекежана.

       Подружки, Дурия и Апа пытаются

отвлечь от печальных дум Қыз-Жібек.

        Улучив момент, Қыз-Жібек

кидает цветы девушкам, а сама

бросается в озеро.

Пролетают гуси-лебеди, чтобы

поведать людям повесть о

прекрасной любви.

 

 



"Gak-ku. Swan's call"  
by Kazakh folk epic narration

"Kyz-Zhibek"

 
қаз/рус/eng

22 november 2022



Caravan crosses the desert steppe.

Geese (swans) flies on. Kyz-Zhibek sits

in the palanquin. Kyz-Zhibek home.

Kyz-Zhibek, Apa, girl-friends waiting

Tolegen, Kyz-Zhibek’s groom.

            The girls ask Apa to call Kyz-

Zhibek. They involve Kyz-Zhibek in a

lively dance. Their dance is

interrupted by arrival of Shege, a

friend of Tolegen, who announces

that Tolegen is about to arrive.

            Finally, a joyful moment comes

- Tolegen appears. Next comes

Bekezhan, who also wants to conquor

Kyz-Zhibek’s heart.

 

Act 1



Duria, a close friend of Kyz-Zhibek,

encourages the grooms flirting with

the joyful Shege. Kyz-Zhibek and

Tolegen are happy! Kyz-Zhibek puts a

tumar (amulet) around Tolegen's

neck. Tolegen also gives her his

talisman.

            Angry Bekezhan is up to

something bad and hurries after the

retreating rival.

        Geese (swans) fly by and Kyz-

Zhibek asks them to accompany

Tolegen.



 Steppe land. Bekezhan comes out

from lonely rock, he swears to remove

the opponent. 

 Hearing noise of approaching group

of horsemen led by Tolegen,

Bekezhan meets them and flatteringly

takes care of Tolegen. The horsemen

are leaving. Seizing an opportunity,

Bekezhan plunges knife into

Tolegen’s heart and rips the tumar

from his neck. 

 Geese-swans are flying over dying

Tolegen. He asks them to convey his

farewell words of love to Kyz-Zhibek.

 

Act 2



 Kyz-Zhibek’s home. Girls are dressing

up Kyz-Zhibek. Suddenly Bekezhan

appears who has amulet hanging

around his neck, given to Tolegen.

Realizing that trouble has happened,

Kyz-Zhibek mourns her groom. She

banishes treacherous Bekezhan from

her life forever. 

 Girlfriends, Duria and Apa are trying

to distract sad thoughts from Kyz-

Zhibek. Seizing an opportunity, Kyz-

Zhibek throws flowers to the girls, and

she throws herself into the lake.

Geese-swans fly by to tell people the

story of beautiful love.
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