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Кыргыз музыкалык искусствосу көптөгөн 

көрүнүктүү ишмерлерди чыгарган. Алардын 

көпчүлүгү кыргыз маданиятынын баштоочу-

ларынан жана аны куруучуларынан болгон. 

Ошолордун алдыңкы катарына Кыргыз Эл 

артисти, профессор С.Ю. Юсупов кирет. 

Москва мамлекеттик консерваториясынан 

жогорку профессионал билим алган биринчи 

кыргыз хор дирижеру болгон.  

1935-жылы он жети жаш курагында 

Фрунзе (азыркы Бишкек) шаарына келип ку-

рулуш техникумуна тапшырат. Биринчи 

курста окуп жүргөн кезинде эле, өздүк көр-

көм чыгармачылык ийримдерине кызыгып, 

майрамдарда кызыктуу жакшы концерт 

уюштурганга жетишет. Ошол кездеги окуя-
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лардан кийин музыкага болгон зор кызыгуу 

пайда боло баштайт. 1938-жылы Мамлекет-

тик опера жана балет театрында хордун ар-

тисти катары иштейт. Ошол кезден баштап 

С. Юсуповдун хордо ырдоо, хор искусство-

суна болгон чоң кызыгуу пайда болот. 

С.Юсуповдун жогорку профессионалдык би-

лиминин, тырышчаактыгынын жана чебер 

билгичтигинин натыйжасында опера, балет 

театрынын профессионал хор коллективи, 

композиторлор союзунун съездине, плену-

мундарына жана майрамдык концерттерди 

даярдоого активдүү катышып, кыргыз ком-

позиторлорунун хор үчүн жазылган жаңы 

чыгармаларын радио жана телевидениеге 

жаздырат жана экранга алып чыгат. Ошол 

кездеги белгилүү музыка ишмерлери, театр-

дын хор коллективинин профессионалдык 

жактан көп жетишкендиктерине жогорку баа 

беришет.  

С. Юсуповдун хор искусствосуна жан-

дили менен берилүүсү, хор менен көп жыл-

дан бери иштөөсү жана кыргыз элдик ырлар-

га болгон сүйүүсү, ага болгон чексиз кызы-

гуусу, аны аягында композитордук чыгарма-

чылыкка алып келди десек болот. Өзүнүн 

композитордук чыгармачылыгын элдик ыр-

ларды жана композиторлордун ырларын хор 

үчүн иштеп чыгуу менен баштаган. Алар: 

«Кыз бурак», «Мекеним», «Паризат» ж.б. 

Андан башка «Россия», «Кыз бала экен жыл-

кычы» ж.б. көптөгөн нукура a cappella жан-

рындагы чыгармаларды жараткан.  

Композитор өзүнүн чыгармаларында кыр-

гыз элинин жашоо турмушун ар тараптан ча-

гылдырууга аракет жасайт. Негизинен алар, 

лирикалык жана атуулдук чыгармалар. 

С.Юсуповдун чыгармачылыгында улуттук 

өзгөчөлүгү ачык көрүнүп турат. Алар: куп-

леттүүлүгү, алмашма өлчөмдөр, үндөрдүн 

көркөмдөлгөн учурлары, кварта-квинталык 

мамилелештиги, аккорддук түзүлүшү, кыр-

гыз элдик музыкага мүнөздүү болгон специ-

фикалык метрдик-ыргактык өзгөчөлүктөрү. 

Хорлорундагы метрдин эркиндиги, бирдей 

үлүштө эместиги, кыргыздардын аваздык 

жана аспаптык музыкаларында кездешүүчү 

аралаш өлчөмдөрдүн кезигүүсү өзгөчө көрү-

нүп турат.  

 С. Юсуповдун чыгармачылыгына европа-

лык композитордук мектептен алган гармо-

ния жана полифониялык билими чоң таасир 

берген. Хордук чыгармаларынын формалары 

жөнөкөй: куплеттик, период формасында, 

куплеттик-вариациялык жана жөнөкөй эки 

бөлүктөн турат. С. Юсупов – жаратылышы-

нан лирик, себеби элдик мелостун атмосфе-

расында тарбияланган. Анын чыгармаларын-

да акварел сыяктуу пастэльдик тондо, ачык 

эмес гармониялык боѐк менен жөнөкөй клас-

сикалык гармония, чанда кезигүүчү тоникага 

мамилелеш болгон субдоминанта-доминан-

таны колдонгондугу байкалып турат. Анын 

чыгармаларындагы ладтык-тоналдык негиз-

дер салттуу. Бул натуралдык мажор, минор-

дун ар түрдүүлүгү - гармониялык, натурал-

дык, мелодикалык. Кээ бир хорлорундо эл-

дик ладдардын элементтери бар. Мисалы, 

«Россия» - деген хордо миксолидий лады, ал 

эми «Ата-энем өскөн жер» хорунда болсо 

фригий лады колдонулган. С. Юсупов дина-

микалык мүмкүнчүлүктөрдү хор чыгармала-

рында абдан ар түрдүүлүк менен жогорку че-

берчиликте колдонот. Анын чыгармаларын-

да sotto voce менен ырдоо, үндөрдү фарси-

ровка кылбоо жана катуу ырдабоо мыйзам 

катары каралган. Чыгарманы катуу ырдабоо-

нун чегинде С. Юсупов хордогу динамиканы 

абдан кызыктуу, ийкемдүү жана кыймылдуу 

кылуу аркылуу поэтикалык текст менен ты-

гыз байланыш жасаганга жетишкен. Чыгар-

мадагы динамиканын ийкемдүүлүгү, компо-

зитордун музыкалык фразасынын рельеф-

ностунун таң калыштуулугунан жана обон-

дун лаколдуулугунан тартып, ачык, айкын 

таасирдүүлүгүнөн келип чыгып турат.  

С. Юсуповдун музыкалык-чыгармачылык 

мурасынын өзгөчөлүгү, биринчиден салттуу 

элдик ырлардын негизинде жазылган кызык-

туу болгон обонунун багытында. Хордун тү-
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зүмүнүн тактыгы менен кичине-кулминация-

сы ийкемдүү, кооз обонго анын башкача 

обондук-сезими бар десек болот. Демек, чы-

гармаларындагы кульминациялар бөтөнчө 

сөз кылууну талап кылат. Композитор-

дирижердун бардык хордук чыгармаларында 

мелодикалык, гармоникалык, агогикалык, 

динамикасы менен белгиленген ачык, жарык 

кульминация байкалат. Ошондой эле, акы-

рындык менен ачык, даана кульминацияга 

жетүү, бир гана С. Юсуповдун калемине 

таандык. Бардык хор чыгармаларынын так 

ошол кульминациясында агогикалык өзгө-

рүүлөр жүрөт. Темпти музыкалык таасир-

дүүлүктүн каражаты катары, чыгармалары-

нын ичинде ар түрдүү жол менен колдонгон.  

Демек, хорлорундагы агогикалык өзгөрүү-

лөр С. Юсупов үчүн абдан мүнөздүү: ал 

ritenuto, tenuto, fermata сыяктуу ыкмаларды 

көп колдонуу менен хордук чыгармадагы не-

гизги лирикалык түзүлүшкө жана хордогу 

атуулдук пафоско таасир берет. Аялдардын 

үндөрүнүн кооз тембрине көбүрөөк басым 

жасоосу менен композитор-дирижердун өз-

гөчө чыгармачылыкка умтулганы байкалып 

турат. Композитор хор жазуу спецификасын 

абдан мыкты өздөштүрүүсү жана билүүсү, 

анын хор чыгармаларынын бирден-бир же-

тишкендиги болуп турат. Демек, анын хор 

музыкаларынын күчү, анын чебер нюанста-

ры менен жогорку көркөм чеберчиликтери 

аркылуу угуучуларга күчтүү эмоционалдык 

таасир берүүсүндө.  

Композитор-дирижердун «Кыз бала экен 

жылкычы» аттуу a cappella жанрында жа-

зылган чыгармасы, чыныгы лирикалык хор-

дук миниатюра. Ушул чыгармага төмөндө 

кыскача талдоо жүргүзөлү. Чыгарманын сө-

зүн кыргыз элинин көрүнүктүү төкмө акыны 

А. Үсөнбаев жазган. Поэтикалык текст, эм-

гекчил кыздын образын, жылкычылардын 

жайытын жана тоолордун кооздугун сүрөт-

төгөн бир канча эпизоттордон турат. Компо-

зитор поэтикалык сүрөттөөнү, комузда тез 

ойнолуучу күүлөрдүн ыргактарынан имми-

тациясын көркөмдөө эффекти менен пайда-

ланып, ат чабыштын ылдам ыргактарын ок-

шоштуруп тууроону чебер колдонгон. Төрт 

үндүү аралаш хор үчүн жазылган чыгарма. 

Хордун бардык партияларында divisi (бө-

лүштүрүү) кездешет.  

Хордогу жалпы көтөрүңкү эмоционалдык 

чыңалууда, ар түрдүү музыкалык каражаттар 

менен берилген. Хордогу обондуулук өзүнүн 

динамикалуулугу жана серпилгичтүүлүгү 

жагынан өзгөчөлөнүп өзүнө тартып турат. 

Демек, композитор чыгармадагы обондун ке-

зектешкен секундалык линиясын, терциялык 

добуштардын өзөгүндө берип, хордогу обон-

дук кыймылдын негизин, таза квинталык 

жана терциялык секриктер менен тенор пар-

тиясына берүү аркылуу, жалпы хордун пар-

титурасындагы негизги добуштардын кый-

мылын түзгөн. Чыгармадагы тактыларга ки-

ришүүдө активдүү кварталык секирик, энер-

гиялуу умтулган кыймылды берип турат. 

Секундалык-кварталык интонация улуттук 

обонго таянуу менен жазылган.  

Эгерде, поэтикалык текстке болгон мами-

лесинде композитордун принцибин карап кө-

рө турган болсок, анда музыкалык форманы 

тандоодо текстин түзүлүшүнүн бир канча 

эпизоддорун сактоо аркылуу, обон менен 

ыргакты айкалыштырганын көрөбүз. Хор ки-

ришүүдөн, корутунду бөлүктөн турган жана 

калпка салынган куплеттик формада жа-

зылган.  

Киришүүдөгү баштапкы төрт такт ыргак-

тык импульс катары берилип, чыгарманын 

башынан аягына чейин кайраттуу, чечкиндүү 

жана жандуу тон берип турат. 6/8 өлчөмдөгү 

квинталык интервал forte менен тапталган 

түптүүлүк анын негизин түзөт. Чыгармадагы 

анча татаал эмес ыргактык, «...интонациялык 

кооздук, обондун багытында жана вокалдык 

аккомпаниментте чыгарманын аягына...» [1: 

123] чейин сакталат. Чыгарманын формасы-

нын негизги бөлүгү эки музыкалык түзүлүш-

төн түзүлгөн.  
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Биринчи музыкалык түзүлүш - бул эки 

кайталанган түзүлүштөн жана музыкалык 

сүйлөмдөн турган период. Ырдын строфасы-

на тийиштүү болгон текстен жана поэтика-

лык төрт саптан жазылган куплеттен турат. 

Ар бир музыкалык сүйлөмдүн акыркы поэти-

калык сабы, кайталануу менен периоддун 

стандарттык эмес түзүмүн түзөт. Реприза 

учурунда туруктуу кармалып турган шаңдуу 

добуштардын фонунда, обондун жаңы ва-

рианты, биринчи периодтун B-dur тональ-

ностунда пайда болот.  

Экинчи музыкалык түзүлүш - бул кеңей-

тилип кайталанган, эки түзүлүштөн жана му-

зыкалык сүйлөмдөн турган период. Акком-

паниментте ладтык стройдун g-moll тональ-

ностунан d-moll тональностуна алмашуусу 

жүрөт. Мындай учурда g-moll тональносту 

убактулуу гана чегинүү жасайт. Обон B-dur 

тональностунда жазылып, вокал менен бе-

рилген аккомпанемент хордун партиялары-

нын коштоосунда натуралдык d-moll тональ-

ностунда болгондо гармониялык туруктуу-

лук сакталбайт. Бирок, масштаб жагынан ке-

ңейтилген мезгилде баштапкы B-dur тональ-

ностуна кайтып келет да чыгарма толугу 

менен бекемделет. «...Кварталык жана квин-

талык секриктеги интонацияда жазылган 

улуттук обон үстөмдүк кылуу аркылуу нату-

ралдык ладка таянуу менен өзгөчө музыка-

лык тилдин...» [2: 25] башаты пайда болгон. 

Бөтөнчө айырмаланган B-dur тональносту 

ачык, жаркын мажордук терция менен бе-

рилген. Куплеттин экинчи бөлүгүндө жаңы 

натуралдык d-moll тональностун борбору 

пайда болот. Ладдык алмашуулар чыгарма-

нын көңүлдүүлүгүнүн, шаңдуулугун жана 

ички алмашууларын баса белгилеп турат.  

Чыгарманын гармониясы жөнөкөй жазыл-

ган. T-S-D функцияларынын ырааттуулугу 

менен III6, VI, VI7, II6/4, D3/4 колдонулган 

аккорддор менен коштолот. Анча татаал бол-

богон гармония колдонгон. Бирок, классика-

лык гармония үчүн салттуу эмес. Кварталык 

жана квинталык айкалышуунун негизинде 

D-S функцияларынын абдан кызыктуу бол-

гон айкалышуулары кезигет. Чыгарма гомо-

фондук-гармониялык фактурада жазылган. 

Солист менен партиялардагы добуштардын 

аккомпонимент үчүн хордогу жайгашуусу 

так, даана бөлүнгөн. Кварталык жана квинта-

лык айкалышуунун жана анын кайталануусу-

нун негизинде фактуралык коштоо болгон-

дуктан анча кыйынчылыкты туудурбайт. 

Бирок, хордогу вокалдык коштоо-аккомпане-

ментинин ролу чыгармага башкача, көз ка-

рандысыз фон түзүү же гармониялык жардам 

берүү болуп саналбайт. Чыгармадагы пар-

тиялардын аккомпаниментинин багыты, үн-

дөрдү коздоочу гана болуп баса белгиленген. 

Кварталык жана квинталык айкалышууга 

таянуу менен остинаталык
5
 ыргактын кайта-

лануусу, кыргыз элдик музыкалык аспабы 

болгон комуздун үндөрүн тууроо эффектин 

түзүп турат. Обон жарымдык, төрттүк, он ал-

тылык ноталардан жана 6/8 өлчөмдө жазыл-

ган анча татаал эмес ыргактык кооздуктар-

дан турат. Комуз аспабына тийешелүү бол-

гон ыргактарды, үндөрдү тууроо менен катар 

бас, тенор жана альт партияларында кыргыз 

элдик музыкага абдан мүнөздүү болгон 

кварта-квинталык айкалышуу аркылуу улут-

тук колорит күчөтүлөт.  

Хордогу вокализмдин жардамы менен 

болгон аккомпаниментиндеги ыргактын өз-

гөрүлбөөсү, кайраттуу жана серпилгич обон-

ду түзүп турат. Композитор 6/8 өлчөмдөгү 

бул ыргакты чыгарманын аягына чейин сак-

тайт. Чыгарма башынан баштап динамика-

лык өсүп-өөрчүүчү планда түзүлгөн. Компо-

зитор pianissimo (РР), fortissimo (ff) сыяктуу 

динамикалык белгилерди жогорку чыгарма-

чылыкта колдонуп, жакындап келе жаткан 

атчан кишинин образын берүүчү эффект 

пайда боло баштайт. Ошол аркылуу өмүрү-

                                                           
5 Остина́то (италиянча - ostinato, латынча - obstinatus — жан 

үрөм (катуу), ээн баш (кежир) — музыкалык композициядагы 

метод жана техника, мелодикалык фразыаны бир канча жолу 

кайталоосу. (мелодикалык остинато), ыргактык фигура 

(ыргактык остинато) же гармониялык айлануунун фигурасы 

(гармониялык остинато). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)


КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫНЫН КАБАРЛАРЫ  

                           ИЗВЕСТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ   
                                                                                                58 

нүн көп күндөрүн ат үстүндө өткөргөн жыл-

кычынын жашоо турмушун чагылдырып ту-

рат десек болот. Ошону менен бирге сүйкүм-

дүү кыздын образы ачылып жатат. Акырын-

дык менен динамикалык өсүп-өнүгүү бүтүн-

дөй чыгарманын кульминациясына жетет. 

Динамиканын өсүп-өнүгүүсү менен хордун 

жалпы диапазону кеңейет. Хордун диапазону 

кичине октаванын Е бемоль нотасынан экин-

чи октаванын G нотасына чейин жетет.  

 «Кыз бала экен жылкычы» хору төрт үн-

дүү аралаш хор үчүн жана вокалдык-техни-

калык жактан жакшы, чебер даярдыгы бар 

чоң жана орто профессионал хор коллектив-

дери үчүн жазылган. Поэтикалык текстке ка-

рата, хордун аткаруучуларынан үндөрдү ар 

түрдүү ыкмаларды колдонуп аткаруу талап 

кылынат. Хордогу динамикалык белгилер-

дин ар түрдүүлүгү, үндөрдүн жеңилдүүлүгү-

нөн баштап, аккорддордун бай жана тыгыз 

жаңырык-шаң менен чыгуусуна муктаж жана 

хормейстер чыгарманын мазмунуна карата 

ар түрдүү үндөрдүн боѐкторун колдонууга 

милдеттүү болот.  

Бул жерде өтө керектүү болгон хормейс-

тердик белгилөөлөрдөн сырткары, «...таасир-

дүүлүктүн каражаттарынын ролун, хордун 

ырчыларын учурунда туура, ишениммдүү 

«демди алуу» мезгили негизги ролду ой-

нойт» [3: 188]. Хордо фраза менен дем алуу 

жана үзбөй дем алуу учурлары чыгарманын 

мазмунуна чоң таасирин тийгизет. Эреже 

боюнча бул хормейстердин негизги милдет-

теринен болот. Хормейстер хордун ырчыла-

рына өз алдынча дем алууга жол бербөөсү 

максаттуу болот.  

Хордогу дикция менен иштөө чыгарма-

нын мазмунун ачып көрсөтүүгө чоң түрткү 

берет. Бул чыгармада дикция менен иштөө 

бир канча кыйынчылыктарды туудурат. Се-

беби, чыгармадагы темптин тездиги менен 

үндүү тамгалардын сөздүн арасында кайта-

лануу өзгөчөлүгү, кыргыз тилинде сөздү даа-

на, так айтуу зарылдыгы менен да байла-

нышкан. Дикция үчүн төмөнкү кыйынчы-

лыктарга көңүл буруубуз керек. Үнсүз тамга-

лар менен аяктаган сөздөр ырдаганда түнт, 

туюк угулат.  

Хорго дирижердук шилтөөнү так көрсө-

түү үчүн хордун дирижеру максималдуу кө-

ңүл буруп иштөөсү керек. Жогоруда көрсө-

түлгөн моменттер дикция үчүн бир канча 

кыйынчылыктарды пайда кылаары бышык, 

ошон үчүн хордун ырчыларынан туура арти-

куляциялоо талап кылынат. «...Дикция неги-

зинен чыгарманын обондук стройуна зор 

таасирин тийгизет» [4: 264]. 

Кайталануучу добуштар ар дайым жогору 

тартылуу менен кайталанат. Айрыкча, чы-

гарманын киришүүсүндө бас-I,II жана альт-

I,II партияларынын аткрауусунда төрт үндө 

тоникалык квартаны беш такт кайталап тур-

ганда байкалат. Чыгармадагы үндөрдүн жай-

гашуусу интонация жагынан абдан ыңгай-

луу. Аткаруучуларга гармониянын жөнөкөй-

лүгү бири-бирин угууга мүмкүндүк берет 

жана чыгарманы аткарып жаткан учурда па-

ралелдик кварта-квинталык үндөштүк чоң 

көңүл бурууну талап кылат. Чыгарманын на-

туралдык мажордо жазылуусу аткаруучулар-

га абдан жакшы шарт түзөт.  
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