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Аннотация: Бул макалада, Т. Сатылга-

нов атындагы Кыргыз Мамлекеттик филар-

мониянын алдындагы Мамлекеттик хор ка-

пелласынын 1938-1963-жылдар аралыгында-

гы аткаруучулук чыгармачылыгы жана 

acappella жанрынын калыптанышына тий-

гизген таасири, кыргыз музыкалык искус-

ствосунда хор капеллесы жөнүндө архивдик 

материалдар анализденет.  

Аннотация: В этой статье производит-

ся анализ исполнительного творчества Го-

сударственной хоровой капеллы при Кыргыз-

ской Государственной филармонии им. 

Т.Сатылганова в 1938-1963 гг. и его влияние 

на формирование жанра cappella, а также 

архивных материалов хоровой капеллы в 

кыргызском музыкальном искусстве.  

Аnnotation: This article analyzes the execu-

tive work of the State Choral Capella at 

Toktogul Satylganov Kyrgyz State Philharmonic 

in 1938-1963 years and its influence on the 

formation of the genre capella, as well as the 

archival materials of the choral chapel in the 

Kyrgyz musical art. 
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Кыргыз Республикасында музыкалык ис-

кусствонун эң жаш түрлөрүнөн болуп хор 

менен ырдоо эсептелет. Октябрь революция-

сынан кийинки, Совет доорунун биринчи 

жылдарында хор менен унисондо ырдоо өтө 

эле аз кездешкен. «...Кыргызстан Эл Комис-

сарлар Советинин алдындагы искусство иш-

тери боюнча Башкармасынын 1936-жылы 



КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  

                           ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
                                                                                                25 

29-октябрдагы № 18 буйругу менен отуз бир 

артисттин чегинде, эл аспаптар оркестри 

жана хор коллективи» [1: 38], өз алдынча 

иштей турган концерттик топко айландыры-

лат. Ага чейин эл аспаптар оркестри менен 

хор колективи Кыргызстан Эл Комиссарлар 

Советинин алдындагы искусство иштери 

боюнча Башкармалыгынын алдында өз ишин 

алып барган жана аларга баш ийген. Ошол 

кезде «...Кыргыз Мамлекеттик филармония-

сынын көркөм жетекчиси болуп, композитор 

В. Фере, эл аспаптар оркестринин жектекчи-

си П. Шубин бекитилет. Дирижер-хормей-

стер катары композитор И. Коцык, 1936-37-

жылдары Фрунзе шаарына келип Кыргыз 

музыкалык-драмалык театрында алгачкы 

хормейстер болуп эмгектенген. Ал 1937-

жылдын аягында Польшага көчүм кетет да, 

андан аркы чыгармачылыгы белгисиз бойдон 

калат. Ошондой эле, хормейстер Я. Чмелѐв, 

балетмейстер П. Холфин, ал эми филармо-

ниянын директору болуп М. Токобаев да-

йындалат» [2: 23]. Демек, Мамлекеттик фи-

лармониянын жетекчилиги чыныгы профес-

сионал адистер менен толукталып кыргыз 

маданиятынын өсүүсүнө себеп болгон. 

1938-жылдын күз айларында Кыргыз 

Мамлекеттик филармониянын алдында та-

ланттуу отуз жаш артисттен турган Мамле-

кеттик хор капелласы уюштурулат. Ошол 

учурда хор менен ырдоо маданиятынын эң 

жөнөкөй көндүмдөрү болбогондуктан, бар-

дык нерсени баштапкы «алиппесинен» баш-

тоого туура келген. Түзүлгөн хор капелласы 

менен алгач, хормейстерлер М. Пейсаков [3: 

29] андан кийин А. Воронцов [4: 14] иште-

ген. Андан кийин эле 1938-жылдын аягында, 

Москва шаарында өтө турган Кыргыз искус-

ствосунун биринчи декадасына (он күндүк) 

болгон даярдыктар башталат. Бул маанилүү 

иш чараны уюштуруу иштери, ошол кездеги 

филармониянын көркөм жетекчиси, улуттук 

музыкалык маданиятыбыздын өнүгүшүнө 

зор салым кошуп келген таланттуу компози-

тор В. Фереге тапшырылат.  

Хор капелласы үчүн кыска убакыттын 

ичинде репертуар түзүлүп, аны хордун ар-

тистерине үйрөтүү иштери негизги максат-

тардан болот. Хор капелласы мындай жооп-

туу жумушка чебер чыгармачылык, өтө бе-

рилүү жана чоң активдүүлүк менен кирише 

баштайт. Ошентип, Москвада өткөн Кыргыз 

ССРинин искусство чеберлеринин биринчи 

декадасында, хор капелласы кыргыз компо-

зиторлорунун хордук чыгармаларын жана 

башка боордош элдердин ырларын абдан ий-

гиликтүү, жогорку чеберчиликте аткарышат. 

Биринчи декададан кийин филармониянын 

Мамлекеттик хор каппелласы менен эл ас-

паптар оркестри Крымда жана Кавказда гас-

тролдо болушат. Гастролдон борбор каалага 

кайтып келгенден кийин, Республиканын 

Жогорку Советинин экинчи сессиясында де-

путаттарга жана шаардын тургундарына ке-

ңейтилген отчеттук концерт беришет.  

Демек, Мамлекеттик хор капелласынын 

концерттик программасы ошол учурдун та-

лабына жогорку деңгээлде жооп бергенди-

гин айгинелеп турат. Кыргыз искусствосуна 

абдан активдүү кызыккан, тажырыйбалуу, 

таланттуу дирижер-хормейстер жана педагог 

Яков Чмелев 1940-жылдан баштап Кыргыз 

Мамлекеттик хор капелласынын жетекчили-

гине келет. Ушул жылдары хордун жардам-

чысы катары, жаш хормейстер С. Юсупов 

келип кошулат. Я. Чмелевдун жетекчилиги 

астында хор капелласы П. Чайковскийдин - 

«Ночезала тучка», «Соловушка», В. Калин-

никовдун - «Жаворонок», «Кондор»
1
 аттуу 

көлөмдүү чыгармалары менен иштей башта-

шат. Я. Чмелевдун жетекчили астында түзүл-

гөн капелланын репертуалары, анын жогорку 

профессионал дирижер-хормейстер экенди-

гин белгилеп турат.  

Демек, капелланын жалпы аткаруучулук 

деңгээли жана атайын вокалдык-хордук 

каражаттарды колдонуусу, чыгарманын 

көркөм-образдык мазмунун ачып берүүсү, 

                                                           
1 Орус композитолорунун чыгармалары өз аталышында, орус 

тилинде берилди. 
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бир канча ишенимдүү ишке ашырылганын 

билгилейт. Ошондой эле, аткаруучулуктун 

көркөм образынын жыйындысын берип тур-

ган хор чыгармаларынын темпи, динамика-

сы, агогикасы, тембри, фразировкасы, үндөр-

дүн куюлушуу мүнөзү жогорку профессио-

налдык бийиктикке чыгат. Хор капелласын-

да аткаруучулуктун көркөм образын жаратуу 

иштери менен хорду дирижерлоонун жаңы 

методдорун колдонуу каражаттары бир кан-

ча адекваттуу ишке ашыргандыгы байкалат. 

Ошондой эле, капелланын жетекчисинин ди-

рижер катары таасирдүү каражаттарды кол-

донуусу жүрөт. Демек, дирижер-хормейстир-

дин жогорку профессионалдуулугунун неги-

зинде дирижердук «тегиздик», дирижердук 

корпус, колдун манжалары, чыканактын, 

ийиндин ролу, дирижердук шилтемдин ке-

нендиги менен көлөмү, чыгарманын фразасы 

менен кульминациясынын логикалык жактан 

байланышын угуучуларга жеткиликтүү бе-

рип туруусу, хор капелласынын аткаруучу-

лук чыгармаларчылыгынын өнүгүүсүн тас-

тыктайт жана хордук чыгармаларды жогорку 

чеберчиликте аткарууга чоң жардам берген-

диги маалым болуп турат десек болот.  

1947-жылдын башталышынан, 1952-жыл-

дын июль айына чейин, Мамлекеттик хор ка-

пелласын таланттуу дирижер-хормейстер 

Т.Троянский жетектейт. Ал, жогорку чебер-

чиликте чыгармачылык менен иштеп, хорду 

башкача нукта түзөт жана даярдайт. 

Т.Троянский капелланын хордо ырдоо мада-

ниятын жогорулатууга жана өнүктүрүүгө аб-

дан көп убакыт жумшайт.  

Демек, хордогу вокалдык, ыргактык, ин-

тонациялык, ансамблдик, вокалдык-хордук 

техникалык кыйынчылыктарды кылдаттык 

менен жеңүүнүн жана аткаруучулуктун 

«идеалдуу» оюн ишке ашыруу процессинин 

натыйжасында, дирижер-хормейстер 

Т.Троянский хордо ырдоонун жогорку мада-

нияттуулугуна жетишкен. Ошондой эле, ал, 

Фрунзедеги (азыркы Бишкек ш.) музыкалык 

орто окуу жайында педагогикалык ишмер-

дүүлүккө да көп көңүл бурган. Себеби, келе-

чектеги билимдүү хор боюнча адистерди 

даярдоо зарыл экендигин тынчсыздануу 

менен туйган. Кийинчерээк анын таланттуу 

окуучуларынын бири, Ч. Жумаканов Мамле-

кеттик хор капелласынын дирижѐр-хормей-

стри болуп эмгектенген. Ч. Жумаканов элдик 

обондорду хор үчүн иштеп чыгуу менен ка-

тар, абдан көп нукура хор үчүн оригиналдуу 

чыгармаларды жазган жана кыргыз хор му-

зыкалык адабиятына аябагандай зор эмгек 

жасаган.  

Дирижѐр-хормейстер Р.Хубларов, 1953-

жылдын октябрь айынан баштап Кыргыз 

мамлекеттик хор капелласын жетектей баш-

таган. Ошол мезгилден баштап хор капелла-

сы, аткаруучулук жактан бир канча татаал 

болгон нукура a cappella жанрындагы хордук 

чыгармалар менен иштегенин архивдик ма-

териалдар тастыктайт. Р. Хубларовдун учу-

рунда хор капелласынын репертуарынын 

көпчүлүк бөлүгүн орус жана батыш компо-

зиторлорунун эки, үч бөлүктүү көлөмдүү 

хордук чыгармалары түзгөн.  

Демек, дирижер-хормейстер хор капелла-

сынын аткаруучулук багытын толугу менен 

батыштык академиялык вокалдык-хордук 

ыкмага бурган. Себеби, орус жана батыш 

композиторлорунун хордук чыгармалары 

ошону талап кылган. Ошондой эле, жалпы 

хор искусствосунун аткаруучулук принцип-

терине ылайык, чыгармадагы жалпы функ-

ционалдык белгилер, хордун гармониялык, 

гомофондук-гармониялык, полифониялык, 

канондук, аралаш хордук фактуралар жана 

ар бир аккорддордун гармониялык жактан 

таза интонациялуу жана сапаттуу угумдуу-

лугун угуучуларга жеткирүүнү максаттанган. 

Ошентип, хор капелласы, хормейстердин жо-

горку чеберчилигинин негизинде, аткарылып 

жаткан хор чыгармаларынын мазмунун, хор-

дук аткаруучулук искусствосуна тиешелүү 

болгон таасирдүү вокалдык-техникалык ка-

ражаттарды колдонуу аркылуу, «компози-

тор-аткаруучу-угуучу» үчилтиги менен бол-
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гон түзүмдүк өз ара байланышты, жогорку 

профессионалдык деңгээлде, чеберчилик 

менен мүнөздөп угуучуларга тартуулап 

берген.  

Демек, бардык эле композиторлор, кандай 

гана чыгарма жазышпасын, мейли вокалдык, 

мейли аспаптык же аспаптык симфониялык 

ж.б. Ал чыгармалардын аткаруучулары бо-

лот. Ошентип, композитор-жаратман ме-

нен аткаруучу-жаратман - тигил же бул 

чыгарманын жалпы идеялык мазмунун, 

музыкалык-эстетикалык табитин, көркөм-

эстетикалык сүрөттөлүүсүн, чыгарманын 

ички руханий баалуулуктарын композитор-

аткаруучу аттуу «дуэттин» иш аракеттери-

нин жыйынтыгында - угуучуларга тартуу-

лашат.  

Кыргыз Мамлекеттик хор капелласынын, 

улуттук музыкалык маданиятыбызга жана 

анын тарыхына кошкон дагы бир маанилүү 

салымы болуп, өз учурунда кыргыз элине 

белгилүү болгон көптөгөн маданият кызмат-

керлерин жана белгилүү аткаруучуларды 

тарбиялап чыгаргандыгында. Алар төмөнкү-

лөр: «Кыргыз ССРинин Эл артистери 

М.Махмутова менен А. Мырзабаев [5: 39], 

ошол кездеги филармониянын солисткасы 

Н.Тойгомбаева», Кыргыз Мамлекеттик хор 

капелласы түзүлгөн күндөн баштап 

«...жыйырма жылдан ашык эмгектенген 

М.Бошкоев, Б. Ашимбекова, А. Умаралиева, 

В. Жеребков» [6: 11]
 
сыяктуу артистердин 

улуттук хор маданиятына кошкон салымы 

аябагандай зор болгон.  

1940-жылдан, 1963-жылга чейин Мамле-

кеттик хор капелласы республикабыздын 

көптөгөн шаарларында, алыскы райондорун-

да жана мурунку Союздун бир канча шаар-

ларында ар дайым гостролдордо болгон. Ай-

рыкча, «...Улуу Ата-Мекендик согуш жылда-

ры хор капелласы аскердик бейтапканаларда, 

аскер бөлүктөрүндө жана Кыргызстандын 

эмгек талааларында жогорку чыгармачылык, 

эргүү менен концерттик программаларды 

тартуулашкан» [7: 35].  

Демек, Кыргыз Мамлекеттик хор капелла-

сы, улуттук хор музыкасынын угумдуулугу, 

музыкалык көркөм-эстетикалуулугу жана 

хор музыкасынын көркөм каражаттары ар-

кылуу, кыргыз жана башка республикалар-

дын элдеринин угуучуларынын эстетикалык 

табитин, музыкалык-эстетикалык маданият-

туулугун жогорулатууга жана угуучуларды 

хор музыкасын сүйүүгө, музыкалдуулукка 

тарбиялоого зор эмгек сиңирген. 

1940-50-жылдары a cappella жанрында, 

композитор М. Абдраев бир нече оргиналдуу 

хордук чыгармаларды жазат. Ал эми, 1950-

жылдары Кыргыз музыкалык искусствосуна 

жаш композиторлордун бир канча тобу ке-

лип кошулат.  

Жыйынтыгында, 1938-1963-жылдар ара-

лыгындагы Мамлекеттик хор капелласынын 

аткаруучулук чыгармачылыгы, улуттук хор 

искусствосунун жана кыргыз композиторло-

рунун a cappella жанрында жаратышкан хор-

дук чыгармаларынын калыптанышына тий-

гизген таасири төмөнкүлөр болгон.  

Алар: 

1. Көрсөтүгөн мезгилдеги хор искусство-

суна коюлган талаптардын шартында, кыр-

гыз хор искусствосунун a cappella жанрында 

жаратышкан кыргыз композиторлорунун по-

зициясы, чыгармачылык жана көркөм–эсте-

тикалык кадыр баркы, чыгармачылык чебер-

чилиги, жаңы формаларды жана таасирдүү 

каражаттарды изденүү процесси активдүү 

жогорулаган жана профессионалдык дең-

гээлде калыптанган.  

2. А cappella жанрындагы кыргыз компо-

зиторлорунун хордук чыгармаларында, доде-

кафония
2
, сонористика

3
, микрополифония

4
 

                                                           
2 Додекафония (δώδεκα грекчеден алганда — он эки, ал 

эми φωνή грекчеден алганда - үн) —музыкалык композициянын 

техникасы, ―он эки гана тондун бири-бири менен болгон 

мамилелештиги‖ сериядан колдонгон сериялуу техниканын бир 

түрү.  
3 Сонористика (Sonorus латынчадан алганда – шаңгыраган, 

заңылдаган, шуулдаган) ХХ кылымдын 50-жылдарында түзүлгөн 

заманбап музыканын, бирден-бир музыкалык багыттарынан болот.  
4 Микрополифония - бул, венгер композитору Дьѐрд Лигет 

тарабын иштелип чыккан музыканын 

теориясындагы полифониялык жазуунун өзгөчө авангарддык 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D0%94%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8C


КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  

                           ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
                                                                                                28 

сыяктуу XX кылымдагы композитордук тех-

никаны, жогорку чыгармачылык менен кол-

донушуп, жазылган чыгармаларын хор ка-

пелласынын коллективи аркылуу апробация-

дан өткөзүшкөн. Демек, хор капелласынын 

аткаруучулук чыгармачылыгынын негизинде 

a cappella жанры кыргыз улуттук хор мада-

ниятынын тарыхында жанр катары толугу 

менен калыптанган жана жалпы кыргыз 

улуттук композиторлорунун чыгармачылы-

гына, андан ары өнүгүп өсүүсүнө зор эргүү 

берген.  

3. Капелланын жалпы аткаруучулук дең-

гээли жана атайын вокалдык-хордук кара-

жаттарды колдонуусу, чыгарманын көркөм-

образдык мазмунун ачып берүүсү, бир канча 

ишенимдүү ишке ашырылгандыгынын не-

гизинде, улуттук маданиятыбыздын аң-сези-

мине, хордук чыгарманын көркөм-эстетика-

лык, образдык-эмоционалдык, атуулдук-ме-

кенчилдик мазмунун көп үндүү a cappella 

жанры аркылуу, хор менен ырдоо искусство-

сун, коомдун калың катмарына тартуулай 

алган. 

4. А cappella жанрынын калыптанышына 

Кыргыз Мамлекеттик хор капелласы чыгар-

манын идеялык мазмунун улуттук хор музы-

касынын угумдуулугу, музыкалык көркөм-

эстетикалуулугу жана хор музыкасынын көр-

көм каражаттары аркылуу ачып берүү менен 

кыргыз элинин угуучуларынын эстетикалык 

табитин, музыкалык-эстетикалык маданият-

туулугун жогорулатууга жана угуучуларды 

көп үндө хор менен ырдоо маданиятын сү-

йүүгө, музыкалдуулукка тарбиялоо менен 

хор искусствосуна болгон коомдун психоло-

гиясынын өзгөрүүсүнө чоң таасир тийгизген.  

Тилекке каршы, биздин колубузда болгон 

тарыхый-фактологиялык материалдарды тал-

доого алганыбызда белгисиз, түшүнүксүз се-

бептерден улам, 1963-жылы Т. Сатылганов 

атындагы Мамлекеттик филармониянын ал-

                                                                                               
көркөм чыгарманын өнөкөт болгон стили. Микрополифониялык 

техниканы XX кылымдын композиторлору жана азыркы учурдун 

композиторлору өз чыгармаларында колдонушуп келишүүдө.  

дындагы Мамлекеттик хор капелласы, 

СССРдин Өкмөтүнүн чечими менен коллек-

тив катары өз ишин токтотуп, таркатылып 

жиберилет. 
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