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Ата-бабаларыбыздан бизге мурас болуп калган музыкалык көркөм өнөрүбүздүн 

бири шыгыр өнөрү. Элибиз “Бекбекей”, “Шырылдаң”, “Оп майданы” ырдашып, 

жамааттык аткаруучулук илгертен турмуш шартка байланыштуу аткарылганын эске 

салсак.  

1974-жылы Кыргыз ССР Министрлер Советинин чечими менен Кыргыз ССРнин 

радиоуктуруу жана телекөрсөтүү комитетинин алдында камералык шыгыр жамааты 

уюшулган. Элибиздин көөнөрбөс көркөм мурасын сактап, заманбап өнүктүрүү негизги 

максат болду. Шыгыр жамаатынын ийгиликтеринде камералык хордун алгачкы башкы 

хормейстери жана көркөм жетекчиси, Кыргыз ССРинин эл артисти Кеңеш Алиевдин 

жогорку профессионалдык билими, музыкалык изденүүсү чоң өбөлгө түзгөн. Алибетте, 

шыгыр искусствосунда, айрыкча опералык музыкада Кыргыз ССРинин эл артисти, туңгуч 

хормейстер Султан Юсуповдун ролу чоң. Бирок биздин негизги максат камералык хордун 

калыптанып, өркүндөп-өсүшүндө элдик-салттык музыканын таасири, аткаруу 

чеберчиликтердиндеги өзгөчөлүктөрү, композиторлордун элдик музыкадан өсүп - өнгөн 

синкреттүүлүк тууралуу өзүмдүн иш тажрыйбамда байкаган, колдонуп жүргөн 

баалуулуктар тууралуу айта кетүүнү туура көрдүм. ...  

 

Айкөл Манас. Ураан  

Шыгыр а капелласынын музыкасын композитор Акимжан Жээнбай жазган. Сөзү 

Сагынбай Орозбак уулунун варианты боюнча. Сөзгө жараша музыканын жазылышы, 

Манас айтуунун чеберчилиги, дем-күч чыгармада даана. 

«Айкөл Манас» Баатырдык мүнөздөгү ураан күчтүү, салтанаттуу жана кайраттуу 

маанайда До-мажор (C-dur) тональностунда жазылган. Гомофондук - гармониялык 

түзүлүштө берилет. Манас урааны жалпы шыгырдын аткаруусунда эң күчтүү сезимде (f) 



ырдалып баштайт. Манас айтуудагыдай ритмикалык ыргак улам өзгөрүлүп, созулуштары 

4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 4/4 өлчөмдөрү сезимге жараша алмашып турат. Биринчи сопрано жана 

тенорлор, экинчи сопрано менен бастардын партиясы октавалык унисондо ырдалат (1-14-

т.).  

«Эй! Манас! Манас! Эр Манас! Манас, Манас, шер Манас!» - деп ураан чакырып, 

Манастын баатырдыгы, эр жүрөктүүлүгү, душмандан кайра тартпаган өткүрлүгү 

чагылдырылган. Музыканын кайрыгында, ритминде, интонацияларында баатырдык мүнөз 

айкын берилет.  

 Чыгармадагы – чексиз кайраттуулук, жоокерлик ар намыс, Ата Журтту коргоо, 

эрдикти даңазалоо элдик жоокер аспабы добулбастын дыбырата кагылышынан туюлат ( 

эң башындагы 5 такт). Алгач акырын башталып (пианиссимо рр ), үн күчүндө тремоло 

ыкмасынан башталып, баатырдык мүнөздү чагылдырган добулбастын үнү улам катуулап, 

күңгүрөп, сел жүргөндөй күркүрөп, өрт күйгөндөй дүркүрөп, киришмеде чыгарманын 

темпи, ритми негизги элемент болуп эсептелинип, бул а капеллалык шыгырдын мүнөзүн 

айгинелейт. Кульминациялык өзөгүнө добулбастын үнү улам катуулап, дүңгүрөп хордун 

партиялары менен жогорку масштабдуулукка алып келет. Хор төрт үндүүлүктөн 

сырткары дивизиге бөлүнүп аткарылганы ( сопрано партиясында) кезигет. 

13-тактыда добулбастын төрт басымда чейректик ритмде коштогон үнү чыгармага 

ого бетер кошумча күч, сүр берип, жоокерлердин эрдигине, кайратына кайрат кошуп, 

манастан ураан чакырат. Добулбастын коштоосунда бастардын туруктуу остинатолук 

добушунун фонунда (15, 16-т.) тенорлордун темасы күчтүү сезим менен сыпаттоо 

башталат.[1]  

Манастын портреттик мүнөздөмөсүндө чалкар турпаты, сүрдүүлүгү адамды 

жалтантып «Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй» жана түздөн түз айга, күнгө 

окшоштуруп «…Асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй…» - деген 

салыштыруулар чекиттүү чейректик жана сегиздик ноталар менен берилсе, бастарда он 

алтылык, сегиздик ноталар, пауза, чекиттүү сегиздик ритмдүү интонациялар, 

речитативдүү түрдө аткарылат. Тенорлордун партиясын улай альттар Эй!», муунун созуп 

сопрано «Эр Манас!» деген лигалуу созулушту кармап, альттар кайрадан баатырдык 

мүнөздө ре-соль, ре-ре-соль нотасындагы «Эй! Шер Манас!» - сөзүн образдуу созуп, Соль 

-мажор тональностуна өтөт (30-т.).  

Андан ары бастардын партиясын тенорлор улап, сопрано жана альттар 

эмоционалдуу ансамблде ыргактык бирдиктүүлүктө сөз, обон, добулбастын коштоосу, 

аткаруу манерасы айкалышып, жогорку көркөмдүктө ырдалат. 36-тактыда Ре-мажор 

тоналдуудуулугуна (D-dur) убактылуу өтүп 60-тактыда Ля-мажор (A-dur) 

тоналдуулугунда модуляция жүрөт. Чыгарманын өөрчүп өсүшү кенен үн алкагы 15-30-

тактыдагы тема менен куюлушуп, Гимндик бүтүндүктө жыйынтыктайт. Чыгарманы 

аткарууда добуштардын созулуштары, бийиктиги жана ритмдик, гармониялык, ладдык, 

тембрлик, динамикалык үн боектору эске алынып, чоң мааниге ээ. Чыгарманын 

башталышындагы добулбастын обонсуз эле маанилүүлүгү, ритмдүүлүгү музыканын 

ажырагыс бир бөлүгү болуп эсептелинет.  

 

Бешик ыры 

Музыкасы Калый Молдобасановдуку, сөзү Алыкул Осмоновдуку. Шыгырга 

которгон Валерий Гумбин. 

Чыгарма фа-минор (f-moll) тональностунда, гомофондук-гармониялык түзүлүштө 

жазылган. Альтерациялык баскычтарда ре#, доb, сольb добуштары кездешет. 

Лирикалык сопрано үндүү ырчы башынан аягына чейин балага болгон ыйык 

мамилени, эне мээримин туюнтуп ырдайт. Эненин балага болгон тилеги, батасы ата-

бабадан келе жаткан ыйык жолу. Алгач шыгыр партиялары - Сопрано, Альт, Тенор, Бас 

(С.А.Т.Б.) эки такт киришме менен баштайт. Солисттин соло үнү хордун фонунда эне 

баласын таттуу уйкуга бөлөп, алдейлеп бешик ырын сүйкүмдүү, мээримдүү ырдап 



жатканындай аткарат. Акын жана композитор эне-баланын ортосундагы мээримди 

жогорку идеялык мазмунда ачышкан. Чыгарманы аткарууда авторлордун талабындай хор 

менен ырдатуу негизги милдет. Айрыкча ар бир партиянын үн кошуусу элестүү 

сүрөттөлөт.  

Калый Молдобасанов композиторлордун ичинен лирик композитор катары 

белгилүү. “Молдобасановдук лирика” солодо гана эмес, ар бир партияда угулат. Ырдын 

техникалык жактан көркөмдөлүшү “Мм” (оозду кымтып ырдоо) уйкаштыктар менен ар 

бир сапты чогуу ырдоо, альтерациялык өзгөрүүлөр (11, 12-т.), секвенциялык өөрчүтүү (15, 

16-т.), октавалык унисондо бирдей аткаруу (20, 21-т.), фактуралык токтолуулар (22-25-т.), 

ички көркөм касиеттер бир бүтүндүктү түзөт.  

Куплеттер кайталанып, чыгарманын аягы тоникада жыйынтыкталып, ошол эле 

тональносто бүтөт .  

Чыгарманы аткарууда элдик ырлардагыдай кантиленага көнүл буруп, обондуу, 

созулуңку, назик үн менен аткаруу зарыл. Лирикалык сопрано үндүү солисттин тембри 

жумшак, кооз үн боёгу менен айырмалануусу зарыл. 

 

Гүлкайыр. Элдик ыр 

(Вокализ) 

Шыгыр үчүн иштеп чыккан Эсенгул Жумабаев. Чыгарма ля-минор тональностунда, 

шашпай, ойлуу ырдалат. Айрыкча альт жана тенорлордун партиясындагы унисон түрүндө 

башталган обон, оозду кымтып ырдоо ыкмасы аркылуу көркөм, кооз. Айрыкча аралаш 

өлчөмдөргө (3/4; 4/4; 4/3; 4/4; 4/2; 4/3; ж.б.) көңүл коюп, созулуш көркөмдүгү, 

интонациялык басым, фразаларга маани берип, күчтүү сезим менен ырдала турган 

ыкмаларгага таянуу керек. таянуу керек. 

 

 

 

 

Мисалы: 

Мына ушул «ля, ля-си до, ре» интонациясында созулма «ре» нотасына басым коюп 

ырдоого алып келет. Аны «акцент» менен алмаштырбоо керек. Тек гана, сызылып чыккан 

мукамдыкты сезе билүү зарыл. Вокализ (он алты такт) ля-минор тональностунда толук 

ырдалып ми-минорго өтөт. Доминанталык кайталоо полифониялык түрдө өнүктүрүлүп, 

обон толугу менен өөрчүп, композициялык жактан экинчи бөлүмдү түзөт. Гомофондук-

гармониялык түзүлүштө имитациялык элементтер да кездешет. Экинчи бөлүмдө аралаш 

шыгыр чогуу ырдайт (17-т.). Коюу фактура: динамикалык күчөтүү, legato штрихтери, 

үндү туура үнөмдөп ырдоо, нюансттык көркөм каражаттар вокализдеги негизги ыкмалар 

болуп саналат. 

Ля-минордон ми-минорго өткөн модуляция – музыкалык аспапта ойногон 

лирикалуу обон сындуу адамдын үн аппараты менен аяр жеткирилет. 

Ырдоо учурунда аваздык-техникалык ыкмалар: дем тартуу, алган демди кармап 

калуу, дем чыгаруу, чынжырлуу-үзгүлтүксүз дем ыкмаларын өздөштүрүү, үнөмдөп бир 

кылка текши дем чыгаруунун негизинде чыгарманы каалгыта, созулта, ийкемдүү 

аткарууга жетишүү милдет. 

 

Укчу эркем 

Кыргыз ССРинин эл артисти, Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыктын 

лауреаты, обончу жана аткаруучу Жумамүдүн Шералиевдин белгилүү ырларынын бири.  

Ж. Шералиевдин ар түрдүү мазмундагы 600гө жакын ырлары бар. «Созулма», 

«Кыздарай», «Укчу эркем» ырларын Г. Маматова аралаш хор үчүн иштеп чыккан. 

«Укчу эркем» Ля-бемоль мажор тональностунда (Аs-dиr).  



Шыгырдын фактурасы аралаш хорго иштелип, полифониялык элементтер канон 

түрүндө берилген. Ал репризалуу үч бөлүмдүү формада жазылган.  

«Укчу эркем, укчу гүлүм берметим» - деген сөздөгү негизги тема аялдар 

партиясында (С.А.) p динамикалык үн кубулушунда башталып, жумшак, назик, эргүү 

менен партитурадагы фермата бара-бара кеңейип, дирижердун жаңсоосу менен добуш аяр 

токтолуп, кайрадан сезимталдыкта чыгарма уланат. Теманы тенор жана бас (Т.Б.) 

партиясы «Арбайт мени ай нурундай келбетиң», - көтөрүңкү үн менен кыздын сүйкүмдүү 

образын сүрөттөп, автордун поэтикалык ою, кылдат, назик лирика менен берилет, (I-чи 

период 9-т.). II-чи бөлүктө (10-30-т.) тематикалык өнүгүү жүрөт. II-III-бөлүмдөрдөгү I-чи 

периоддук тематикалык материал сакталып, бүтүндүктү түзөт. Ал эми III-бөлүк кайталоо-

реприза. Реприза Solo сопранoдo башталып, андан кийин бүт шыгыр партиясы кошулуп, 

чыгарманын кульминациялык туу чокусуна алып келет . 

III-бөлүмдөгү Solo чыгарманы андан ары өнүктүрүп тенор, бас (Т.Б.) партиясынын 

«Көз карашың жүрөгүмдү ойготту», - деген сөздөр жигиттин ички сезимин астыртадан 

кыйытып, наздана кызга болгон көз карашын, мамилесин билдирет. Акыркы жети такт 

каденция - тематикалык «Укчу эркем» сөздөрү- кайталанып, жыйынтыкталат (46-51-т.).  

Чыгарманы аткарууда үндүү тыбыштардын мукам созулушуна көңүл буруу керек. 

Чыгарманын маани-мазмуну угуучуларга таасирдүү куюлушуп угулушу үчүн үндөрдү 

тегеректеп, так дикция менен сөздөрдү даана айтып ырдоо зарыл.  

 

Кимге айтам 

Музыкасы Абдылас Малдыбаевдики, сөзү Аалы Токомбаевдики. Шыгырга иштеп 

чыккан Болотбек Малдыбаев.  

Чыгарма фа-диез минордо (fis-moll) үч бөлүмдүү эркин формада жазылган. 

Негизинен А. Малдыбаевдын обону толугу менен сакталган. Квадраттык эмес период 

экспозициялык типте эркин жазылган. Полифониялык канон сыяктуу түрлөрү 

пайдаланылган. Тема бир үндүү обондо жайгашып, поэтикалык текст контрастуу берилет. 

Киришүү кыскача эки такт менен берилип, сопрано партиясындагы негизги обон биринчи 

бөлүмдү түзөт(17-т.). Калган партиялар А.Т.Б. үндөрүндө имитациялык көркөмдүк – 

негизги обондун ыңгайына жараша коштолуп жүрүп отурат. Музыкадагы өлчөмдөрдүн 

улам өзгөрүп турушу (С, 2/4, С, 3/4 ж.б.), обондогу маанайдын өзгөрүшүнө жараша 

алмашуу жүрөт. 

II-чи бөлүмдө негизги обон эми тенорлордун партиясында ырдалат (20-тактыдан 

баштап). Имитациялык үн алышуу ар түрдүү фактуралык шарттар менен көркөмдөлгөн 

(А., Т., Б., А.). Тенорлордогу тема имитациялык өөрчү жолу аркылуу сопранолорго өтөт. 

Алым сабак сындуу ыкмадагы тексттеги ой, бири-бирин толуктап уланат. Бул бөлүмдүн 

дагы бир өзгөчөлүгү – гармониялык фа-минор (f-moll) II-бөлүктүн 5, 23, 41-тактыларында 

кайталанып, хроматикалык өзгөрүүлөр биринчи баскычта фа (фа-бекар) 27-тактыда 

жолугат.  

Чыгармадагы гармониялык жана обондук байланыштар шыгырдын жандуу 

аткарылышына шарт түзөт. Аккордордун алмашышы, ритмдик кыймылы, созулуштары 

жана нюанстык белгилери, үндөрдүн табигый жаратылышынан келип чыккандай. 

Чыгарманын аягындагы секвенциялык түзүлүш созулуңку обон сөздөрдүн интонациясы 

менен байланыштуу. III-чү бөлүм бастардын партиясындагы негизги обон менен башталат 

(f-moll, 38-т.). I-чи жана II-чи бөлүмдөрдөн айырмаланып тема баста, сопранодо жана 

тенорлордо ырдалат. Ар бир партиянын өөрчүү ыкмасы финалдык жыйынтыктоого алып 

келет. 

Бүтөөрдө тенор жана бас партиясында көбөйтүлгөн кварталык байланыш (ре-

соль#) прима-тоникага чечилет.  

Чыгарманы аткарууда поэтикалык тексттин логикалык ой маңызын аныктап, 

сүйлөмдөрдүн түзүлүш белгилерине маани берип, жумшак, жагымдуу үн менен каалгыта 



ырдоо керек. Айрыкча нюанстарга көңүл буруп, туура дем тартуу, үзгүлтүксүз дем 

аркылуу текши, тегиз ырдоо зарыл.  

 

«Ой булбул» 

Сөзү, обону Атай Огонбаевдики. А капелла аралаш шыгырга иштеп чыккан 

Гүлбара Маматова.  

Хорго иштөөдө комуз күүсүнүн коштоосу сыяктуу ыкма негизги ролду ойнойт. 

Тенор менен бастардагы тм, тм, тм,… муундары комуздун четки кылдарындагы 

ыргагындай четки үндөр имитацияланат. Ал эми баста «Бом», «бом» – жарым ноталык 

созулуштар комуздун ортоңку кылдарынын добушундай аста кармап турат. Динамикалык 

көркөмдүк ички сезимди, күйгөн абалды – көркөм каражат белгилери аркылуу тp–pp–тp 

нюанстары жетимдүү аткарылат. Комуз күүсүндөгүдөй киришүүнү элестеткен бөлүм (12-

т.) өлчөмдүк жагынан да улам алмашылып турган жагдайды камтыйт. Анткени 

чыгарманын башынан аягына чейин өзгөргөн өлчөм «кызыл сызык» катары жүрөт (2/4, 

3/4, 4/4, ¾). 

4/4 өлчөмүнөн баштап (13-т.) аваздык үн салуу – «э», «у», «э-и», «о-у», «у-у» 

муундары байыркы архаикалык добуш сындуу ырдалып, аккорддук үндөшүү менен 

күйгөн ырынын мазмунуна образдык даярдыкты берет.  

26-тактыдан баштап «ашыгын» булбулга салыштырып ырдаган сыпаттоо башталат. 

Тенор жана бастардын партиясы «Кериле басып түрлөнгөн асылзатты» эргүү менен 

ырдайт. Атайдын обонундагыдай «эй», «ий» - деп сыздаган добуштар мырзалардын 

үнүндө эмоционалдуу ырдалат. Комуздун ostinatoлук коштоосу сыяктуу “тм, тм, тм” -

тыбыштары улам көрк бере акырын ырдалып турат. «Ой, булбул» деген интонация 

лирикалык байланышты улап, полифониялык имитация «о-у, у-у», «и, и» форшлаг - 

үндөшүү аркылуу көркөм, кооздукту түзөт. Күйгөн сезим сопрано, альтта вокализ сыяктуу 

сакталып (78-т.), ал эми тенордун партиясы «Күйдүрөсүң булбул кара көз» – деп ашык 

болгон жигиттин сезимин күчөтөт. Бас үндүүлөр бир абалдагы тааныш добуштарды 

ostinato түрүндө кармап турат (тм, тм).  

Тенор, Бас партияларында (Т.Б.) «Күйдүрөсүң булбул кара көз» - деп ашыктык 

сезим кварта аралыгындагы обондун ыргагында аткарышат (101-110-т.т.). 

Кварта-квинталык, гомофондук-гармониялык коюлануу эми аялдардын үнү менен 

С.А. 111-тактыдан баштап берилет.. Эркектердин үнүндө комуздун коштоосу сындуу 

имитация уланат. 116-тактыдан баштап шыгырдагы баардык партиялардын үндөшүүсү 

гармониялык кооздукту түзөт. 

Кыргыз элине белгилүү Атай Огомбаевдин «Ой, булбул» ырындагыдай шыгырда 

да нукуралык сакталган. 

Чыгарманы жандуу, эмоционалдуу, виртуоздуу техникалык чеберчилик менен 

аткаруу зарыл.  

Жарамазан [2]  

Чыгарманын музыкасын композитор Акимжан Жээнбай жазган, сөзү элдики. 

Аралаш шыгырдын (С.А.Т.Б.) тональносту Ля бемоль-мажор (As-dur). Кодасы бар 

үч бөлүмдүү формада жазылган. Көңүлдүү маанайда, 2/4 өлчөмүндө кайраттуу, 

салтанаттуу, ыргактуу сезимде аткарылат. Кварталык канон бастардын партиясында 

башталып (доb – миb), ушул эле имитация альтта (3-4-т.) кайталанат. Обон тенордо, 

сопранодо (миb – ляb) өөрчүйт (5,6,7-10-т.). Негизги обон (төртүнчү цифрага чейин) 

киришмеден кийин сопранодо угулат. Калган гармониялык түзүштөгү аккорддор негизги 

обонду коштойт (А.Т.Б.). Бастагы остинатолук интервалдар тенордо, альтта, сопранодо 

имитациялык ыкма менен ар бир партияда аткарылат. 

Үчүнчү цифрада обон сопраного берилип, калган партиялар жарым ноталык 

созулуштарды кармайт. Бастардын остинаттык “ми” нотасы бирде созулуп ырдалса, бирде 

тездик менен ырдалган ыргакка өтөт. Сопранодогу обон тенордо, альтта канон түрдө 

уланып, баста, сопранодо кайталанат. 



Төртүнчү цифрадагы (33-т.) сопранонун темасы алтынчы цифрада тенорлордун 

партиясында, сопранодо, баста өзгөрүлбөстөн кайталанат (7-чи цифрага чейин). 

“Мурункунун нускасын койгон барбы?” - деген сопранодогу фраза бас партиясына 

берилет. Альтта, баста, сопрано, тенордо полифониялык имитация жүрөт (8-тактыдан 16-

тактыга чейин). Сопранонун темасын өжөрлөнгөн остинатолук добуштар коштоп (16-

цифра), негизги тема бастарда, сопранодо уланат. Калган партиялар гармониялык фонун 

түзөт (17, 18-цифралар). Чыгарманын бардык бөлүктөрүндө куплеттик кайталаныш 

кездешет. Ачык маанайда, мажордук ладда жазылган бул чыгарма кайраттуу, көтөрүңкү 

үн менен аткарылат. 

Аза күтүү. 

( 2010-жылкы апрель, июнь окуяларына арналат). 

А капелла – шыгыр үчүн жазылган кошок. Музыкасы Акимжан Жээнбайдыкы, ля-

минор тональностунда варианттык үч бөлүмдүү, эркин формада жазылган.  

Кыргыз элинин комуз күүлөрүндөгүдөй теманы өөрчүтүү – варианттык 

вариациялык принципте кайталоо түрүндө берилген. Так кайталоолор (негизги тема) 

ошондой же варианттык өзгөрүүлөрдө бар:  

 

 
 

Чыгарманын эң башында тенор үндүү солист кошоктун негизги интонациясын өтө 

мууңдуу, акырын баштайт. Ушул эле тема жеке (соло) сопранодо жана сопрано 

партияларында ырдалат. Өсүш принциптеринин негизи катары тема 18-тактыдан баштап 

өзгөртүлүп кайталанат. 

 
  

 

 

Башталгыч жетектөөчү тема кичи секста интервалынан башталып, секундага өтүп 

өтө муңдуу ыргакты берет. Бул тема варианттык өөрчүү аркылуу фактуралык 

интонациалык ритмдик формалары менен баардык партияларда өтөт.  

 



 
 

Алгачкы негизги тема «өзөктөн» өсүп өзгөргөнүн байкоого болот. 

Экинчи бөлүм (цифра 10,69т) бизге тааныш негизги теманын интонациясы 

сопранолордун партиясында башталат. Бул бөлүмдөгү өзгөчөлөнтүп турган дагы бир 

жагы он алтылык ноталар менен ырдоо аркылуу кайгынын мазмунун күчөтүп турганы. 

Күңгүрөнө, архаикалык добушка салып, тембрлик көркөмдүктү “Ай, ай, ай...” деген 

өксүгөн өкүнүч муунун даана, так таасирдүү жеткирүү максат. 

 

 

 

 

 

 

 

Остинато түрүндө экинчи тенорлордо ырдалган он алтылык “ми” нотасы 

тынчсызданууну күчөтүп (I-т.) бастар ырдаган фигурацияга басым коюучу роль аткарат. 

Ар бир партияда вариацияланган фигурациянын өзөгүндө кошоктун интонациялары даана 

угулуп, остинатолук “ми” башка партияларда да кездешет (альттарда 41- 52-т. жана 

бастарда 56-68-т.). 

Үчүнчү бөлүмдө (89-т. баштап) негизги тема – “өзөк” кайрадан өзгөрүүсүз сопрано 

партиясында ырдалат. Муңдуу кошок – энелердин көз жашын, кайгысын элестетет. 

“Кызыл сызык” катары остинатолук “ми” добушу (89-т. – 107-т.) квинталык үн (V-баскыч) 

активдүү үн катары сакталып, аягына чейин бир ритмде күңгүрөнгөн кайгылуу абалды 

кармайт. Альт, тенорлордо негизги тон “ля” жана “ми” (V-баскыч) органдык пункт 

сыяктуу “О” мууну аркылуу фон түзүп турат. Бул бөлүмдө үндүн тембрине, нюанстарына 

өзгөчө маани берилет. “Ми” остинатосун бас партиясында архаикалык түрдө аткарса, 

сопранолор кошок теманы бийик позицияда көтөрүңкү үн менен мукам ырдайт. Тенорлор 

ар бир тактыдагы нотага (“О” муундарына) басым жасап аткаруусу керек. Альттар 

биринчи нотага жеңил акцент берип “ой” добушун созот. Ырдоодо солист тенор, солист 

сопрано жумшак, жылуу үндүүлүк менен р үн боёгунда “Ой” муундарын таасирдүү 

ырдоосу, шыгыр партияларынын андан ары оозду жаап ырдоо ыкмасы жана “А” вокализи, 

“Ой”, “Ай”, “О” муундары, синкопалык ыргактар, остинатолук туруктуулук 

көзөмөлдөшөт. Сопрано партиясындагы бийик тесситуралардын (р-до) акырын 

ырдалышы, mf, f үн күчтөрү жана чыгарманын абдан акырын (рр, ррр) аткарылышына 

дирижер көз салып үндөрдүн текши, тең салмактуулугуна көңүл бурат. Нюанстар көркөм 

таасирдүүлүктүү каражаттык сапатка ээ болгондуктан , чыгарманын сапатын, мазмунун 

ачып берүүдө ролу чоң. 

“Күү – Дастан” поэма 

Акимжан Жээнбайдын Күү-Дастаны залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган. 

Чоң аралаш шыгыр а’капелласы үчүн жазылган поэма.  



Эркин формада, үч бөлүмдөн турган көлөмдүү чыгарма, автор тарабынан 

бекеринен – поэма деп аталган эмес. Чыгармада улуу жазуучунун турмушу, баскан жолу, 

тарыхый окуялар эпикалык түрдө баяндалып, композициялык көркөм каражаттар менен 

угуучуга жеткирилет. Күңгүрөнгөн үн, кекиртек менен ырдоо ыкмасы жаңыча табылга 

катары аткарууда да татаалдыкты туудурат. Кыргыз элинин улуттук музыкалык 

аспаптары комуз, ооз комуз, жыгач ооз комуз күүлөрүнүн муңдуу добушун эске салып, 

жазуучунун башынан өткөн оор турмушун туюндурат.  

Шыгырда бирде ыйлап, муңканган, бирде шайдоот мүнөздө, чымыркана 

кайраттанып, өмүр менен өлүмдү, жашоо менен күрөштү чагылдырып турмуштун татаал 

болумуштарынан үн салгансыйт. Мазмунга, программалуу ой толгоолорго жараша 

чыгарма эркин жазылган. Тоналдык жактан алганда, эн мундуу фа-диез минордо (fis-

moll). Чыгармада тоналдык контраст, салыштыруулар кездешет. Негизги тема баштан аяк 

өөрчүп-өнүгүп, жашоонун ар кыл маанайын чагылдырып, ушул эле тональносто аяктайт. 

Бул жагынан алганда кыргыз элинин аспаптык кара күүлөрүн элестетет. 

Темпи Addolorato (кайгылуу, муңдуу деген түшүнүктү берет. Италия тилинен 

алынган). Чыгарма үч бөлүктүү татаал формада жазылган. II-бөлүмдө тональносту 

параллелдүү минордон Ля-мажорго (A-dur) өтөт. 

 

А 

I бөлүк  
Жөнөкөй эки 

бөлүктүү форма 

Туруктуу 

В 

II бөлүк  
Жөнөкөй эки  

бөлүктүү форма. 

Туруктуу, туруксуз, 

туруктуу 

А 

III бөлүк  
Реприза  

Биринчи бөлүктү 

кайталоо.  

Туруктуу 

 

Биринчи жана экинчи бөлүктөрдө салыштырмалуу контрастар бар: I-бөлүктөгү 

кайгылуу мүнөз Addolorato, рр үн күчүндө, II-бөлүк Allegro – ылдам f үн күчүндө, III-

бөлүк – кайгылуу а tempo I (баштапкы темп) рр үн күчүндө. Биринчи жана үчүнчү 

бөлүктөр окшош. Экинчиси музыкалык материалы боюнча айырмаланып, В тамгасы 

менен белгиленди.  

Контрастуу бөлүктүн обондук-ритмикалык каражатынын фактурасы өзгөрүп ачык, 

массивдүү жазылып, үндөрдүн алмашып, түрдүү үндүк куюлушуу болот (III, IV баскыч, 

кварта-квинталык жана диссонанстык үндөшүүлөр). Чыгармадагы реприза музыканын 

табиятына жараша көркөм каражат гана болбостон, жетектөөчү музыкалык образды 

бекемдөө катарында, экинчиден – композициялык түзүлүштүн бүтүндүүлүгүн 

жыйынтыктоо катарында ошондой эле динамикалык реприза остинатолук (көп жолу 

кайталануучу) ритмдин натыйжасында ишке ашат. Остинатолук пунктрдик ритм 

чыгармада динамикалык каражат катары колдонулуп, чыгарманын өнүп-өсүшүнө шарт 

түзүп тоникалык органдык пункту эске салат.  

Тенорлордогу толкун түрүндөгү кайгылуу кошок (97-т.) он үчүнчү цифрада, 

кыргыз элинин баскан жолу, кыйын күндөрү элестеп, композитордун музыка аркылуу ой 

жүгүртүп, ички сезимин билдирүүсү, сергектик менен так бере алган. Көңүлдө турган 

нерселерди бийик добуш менен, эргүү менен чагылдырган.  

Бул чыгарма менен иштөөдө шыгырдын жетекчисинен көп кырдуу чеберчилик, 

музыкалык терең түшүнүк талап кылынат. Биринчиден, чыгарма баштан аяк (цепное 

дыхание) үзгүлтүксүз дем алуу ыкмасы менен ырдатылат. Экинчиден, элдик аспаптардын 

добушун үн аркылуу берүү (basso ostinato), толук кайталануулар, үстүнкү үндөрдөгү 

созулуштар берилет. Үчүнчүдөн, сөз менен эмес, обон аркылyy кейипкердин жан 

дүйнөсүн ачып берүү менен бирге, драматургияны түзөт. Төртүнчүдөн, ыргактардын тез-

тез алмашып турушу фактуралык өзгөчөлүктөрдүн жыштыгы, эч бир башка чыгармаларга 

окшобогон оригиналдуулугу болуп саналат. 

 



Кыргыз көчү 

Белгилүү комузчу, актер, Кыргыз ССРинин эл артисти Асанбек Кыдырназаровдун 

комуз күүсүнүн негизинде шыгыр үчүн иштелген чыгарма. А капелла шыгырына иштеп 

чыккан Гүлбара Маматова. Шыгыр беш такт киришүү тема А.Т.Б. партияларынан 

башталат. Бастардагы гармониялык таяныч ноталар «бом, зң, дң, зң» остинатолук 

муундары альт жана тенордун дң, бом синкопалык ритмдеги добуштары p < > 

динамикаларында орточо темпте, Фа-мажор тональностунда аткарылат.  

Комуз күүсүндө кыргыз элинин көчмөн тарыхы, маданияты, үрп-адаты, ой-санаасы 

кандай болсо шыгырдын аткаруусунда негизги өзөк камтылган. 6-тактыдан баштап 

сопрано партиясындагы теманын андан ары өсүп-өрчүшүнө, түрдүү тыбыштардын күүнүн 

ыргагын келтирип аткарышканы жыйнактуулукту, ийкемдүү чеберчиликти камсыз кылат.  

Негизги теманы ырдоодо «лю» муундук үн бошоң болбой чыйрак, көркөмдүк-

кооздук боёгун сактап, ырчылык демди туура сактоо менен, үндү калкыта байланыштыра 

ырдоо зарыл. Үч бөлүмдө тең чыгарманын сөзү жок жалаң муундар боюнча «дң, бом, зң, 

и, бом, ля, лю, тм, тм» - деп ырдалышы бүт чыгармада кенен куюлушкан үн боёкторунун 

ар түрдүү жагдайлуулугун, мазмундуулугунун түзөт.  

Добуштардын созулушу бийиктиги боюнча өзгөрүлүп, тынымсыз өөрчүп, көркөм 

таасирдүүлүк каражаттарынын негизинде (23-24, 25-26, 27-28, 29-46-47, 85-86, 114-115, 

116-117, 117-118, 120-121,121-122-т.т.) рельефдик сүрөттөлүш катуу, акырын (f, p) 

нюанстары менен аткарылат. Чыгармадагы ойдун берилиши, анын өсүшү, 

жыйынтыкталышындабы негизги обонду дааналап таза интонация менен ишке ашырылат.  

Чыгарманын бөлүктөрү анын динамикалык белгилери, фактурасы, гармония, обон, 

ритм чени, темп өлчөмдөрүнүн музыкалык чыгарманын мазмун маанисин ачып берүүдө, 

бийик профессионалдык деңгээлде аткарууда айрыкча чеберчилик талап кылынат. 

Чыгарманы аткарууда үндөрдүн бир кылка текши, тең салмактуу чыгышына шыгырдын 

жетекчиси көзөмөл кылып, шайкештик үн боёкторуна көңүл бурушу керек. 

 

«Жарышта» 

А капеллалык чыгарманын автору Асан Мурзабаев, сөзү Ж. Раззабековдуку. 

Элдик салттык оюндардын бири «Ат чабыштын» бир үзүмүн элестетет. Аш, 

тойлордо байгеге салынган күлүктөрдү сүрөп, айкайлап үн кошуп, маарага жеткенче эчен 

сүрөөлөр, сыпаттоолор болгон. «Жарышта» дал ошондой учур элестүү берилген. 

«Чабышып, жарышып, чабышып, жарышып…» альт жана тенорлордо ырдалган 

«сүрөттөө» күлүктөрдүн жүрүшүн элестетип турат.  

 Мына ушундай ыргактын улам кайталанып турушу, элдик урма аспаптардын 

добушун элестетет. Үн добушу менен ритмикалык ыргак кагылып, сүрөгөн элдин демин 

берет. Ошол эле учурда күлүктөр мараны айланып чуркаганын сыпаттайт. Синкопалуу 

ыргактардын улам вариацияланып үндөрдүн кошулуп турушу (3-5-т.т.) байгеге салынган 

күлүктөрдүн бири-биринен озгон жүрүшүн берет. А’тоналдуу музыкада жазылып, 

жарышка түшкөн күлүктөрдүн кызыганы, алардын жүрүшүнө жараша «ре» нотасынан 

башталып «сольго» өтөт (Т.А.); андан соң бастарда «до-соль» интервалы ostinato сыяктуу 

кайталанат (7-т.). 

11 тактыда «Жол бою күйөрмандар, Кызыл туулар»…делинип альт, тенорлордун 

патриясында күлүктөрдү сүрөгөн эл, көтөрүлгөн туулар сүрөттөлөт. Бастагы «до-соль-до» 

ostinatoдо байгеге чабылган аттардын бири-биринен озгон добушу жана артта калган 

сыяктуу шөкөттөлөт: (до нотасынан си-бемольго өтүшү). «Кайран жигиттер», «Эй-эй 

Аргымак» (21-т.) жана башка поэтикалык саптар күчтүү сезимде ырдалып, сүрөгөн элдин 

кыйкырыктары угулат. Глиссандолук көркөмдүк бул эмоционалдык абалды ого бетер 

күчөтөт. Марага жакындаган күлүктөрдү сүрөгөн сүрөөнчүлөрдүн үнү улам коюуланып, 

түрлөнүп кульминациялык күүгө келет. Өөрчүтүлгөн ыргактар - ff үн күчүндө жеңишине 

ээ болгондорду даңктоону элестетет.  



Композитордун стилине таандык XX-кылымдын техникасы: а’тоналдуулук, 

полиритмия, гармониялык-көркөмдүк изденүүлөр кездешет. 

Хормейстер-дирижер чыгарманын үстүндө иштөөдө үндөрдү текши алып, улам 

кезикчү татаал жерлерин так аткарууга маани берип, өлчөм, ченем, динамика, тең 

салмактуулукта таза, көркөм ырдатуу керек.  

Камералык хор, Кыргыз Республикасынын Баатыры, СССРдин эл артисти, 

Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты А. Жумакматов жетектеген 

Мамлекеттик академиялык симфониялык оркестр менен чыгармачылык тыгыз 

байланышта болуп, концерттер берип келдик. «Манас» эпосунун 1000 жылдыгына 

арналган концертте Бишкекте, Таласта “Манас – Ордо” комплексинде театрлаштырылган 

чоң концертке катышып, «Кыргыз Республикасынын Гимнин» (авторлор Н. Давлесов, К. 

Молдобасанов, Ж. Садыков, Ш. Кулуев. А. Малдыбаев атындагы академиялык опера жана 

балет театрынын хору менен бирге), кийин А. Мурзабаевдин Жээнике уулу Алдаш 

Молдонун сөзүнө жана Курандан алынган сүрөөлөр боюнча «1916-жыл» Реквиемин, А. 

Жээнбаевдин “Күү-Дастан”, “Ата-Бейит” вокалдык-симфониялык кошогун ырдадык. 

“Ата-Бейит” вокалдык кошок 1937-1938-жылдардагы күнөөсүз репрессияга туш 

келген кыргыз интеллегенциясынын мыкты өкүлдөрүн эскерүүгө арналып, “ Чоң-

Таштагы” “Ата Бейит” мемориалдык комплексинде аткарылган.  

Хормейстер - коомдук-саясий кырдаалдарды хордук чыгармаларда аткартып, 53 

жыл белгисиз болгон репрессиянын курмандыктары болгон Жусуп Абдрахманов, 

Иманалы Айдарбеков, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Эркинбек 

Эсенаманов, Мурат Салиханов, Кожокан Шооруков, А. Жамансариев, А. Азизов, Алиев 

ж.б. да 19 улуттун өкүлү 137 чыгаан инсандардын сөөгүн Бүбира Кыдыралиева апанын 

айтып берген маалыматы менен табылып, 1991 –жылы 30 - августта мамлекеттик 

ишмерлердин сөөктөрү Чоң –Ташка кайрадан ардакталып коюлган.  

Шыгыр коллективи менен иштөөдө дирижер элдик музыканы жана хордук баардык 

жанрларды мыкты билген адис болуусу зарыл. Теориялык жана практикалык түрдө хорду 

башкаруу, дирижерлук кылуу, хор классы, хор менен иштөөнүн практикуму, хорду 

таануу, хор партитурасын окуу, аранжирлөө, хор адабияты менен жөнөкөй ырдан татаал 

чыгармаларга чейин иш алып баруунун жолдору иш тажрыйбамда изилденип, элдик 

чыгармаларга өзгөчө маани берүү керек экендиги далилденди.  

Элдик классикалык үлгүлөрдү, обончулардын ырларын хорго иштеп чыгып, 

кыргыз композиторлорунун жана автордук нукура чыгармаларды жазууда аваздык-хордук 

көнүгүүлөрдү колдонуу, көп үндүүлүк, гармониялык, полифониялык, элдик ырдоо 

техникасынын өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурулду. Үн боекторунун куюулушкан 

кооздуктары, хордун текшилиги, таза интонацияда а капелла түрүндө аткаруу 

чеберчиликтерине маани берилди. Хордук чыгармаларды окутуу программасынын 

жүрүшүндө ар бир чыгармага талдоо жүргүзүлүп, Мамлекеттик камералык хор аткарган 

концерттик тажрыйба үлгү катары пайдаланылды .  

 Хор үчүн репертуарды тандоодо Ата мекен, эл, жер, баатырдык, лирикалык, каада 

- салт, табыйгат ырлары колдонулду. 
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