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Кымбаттуу достор!
Быйыл силердин музыка дїйнєсїнє болгон сапарыўар абдан кызыктуу болот. Ал сапарда силер єз элиўердин музыкалык бай казынасынан билим алуу менен бирге чыгармачыл
єнєр адамдары менен таанышып, алардын чыгармалары аркылуу таалим-тарбия аласыўар.
I чейректе кыргыз элинин улуттук аспаптары комуздун,
кыл кыяктын жаралыш тарыхы, аларда ойнолгон кїї жанры,
ошондой эле залкар комузчулардын, кыл кыякчылардын ємїрї,
чыгармачылык жолу, кїї баяндары менен таанышасыўар.
II чейректе кыргыз элинин улуттук музыкалык аспаптары
темир ооз комуз, жыгач ооз комуз, урма жана їйлємє аспаптар жана аларда ойногон темир, жыгач ооз комузчулардын,
сурнайчылардын, чоорчулардын чыгармачылыгынан маалымат аласыўар.
III чейректе кыргыз элинин аваздык (вокалдык) музыкалык чыгармачылыгы, элдик ырлардын єнїгїшї, жанрлары
жана эл шайырлары – ырчылардын чыгармачылыгы менен
таанышып, таалим-тарбия аласыўар.
IV чейректе кыргыз элинин оозеки чыгармачылыгынан
улуу жана кенже дастандар, дастанчылардын чыгармачылыгы
менен таанышасыўар.
Китепте берилген адабий тексттер, уктурууга жана аткаруу
га берилген музыкалык чыгармалар аркылуу силердин музыка дїйнєсїнє болгон сапарыўар кызыктуу болот. Бул силер
їчїн келечекке ачылган чоў жол, себеби «Баба ємїрїн билген,
караўгыда шам чырактуу» дегендей, силер єз элиўердин музыкалык маданиятынын тарыхынан тереў билим алып, музыкалык жєндємдїїлїгїўєрдї єстїрєсїўєр.
Єз элиўердин музыка дїйнєсїнє болгон сапарыўар байсалдуу болсун.
Авторлор
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Ырдоонун эрежелери
Ырдап жатканда тулку-боюўду, башыўды эркин кармап, тїз
отур.
Демди туура пайдаланып, саптын аягына жеткире соз.
Кунт коюп угуп, биринчи добушту так ырда.
Їндїї тыбыштарды аткарганда эриниўди тегеректеп ырда.
Сєздїн аягындагы каткалаў тыбыштарды так, толук айт.
Ырдын мїнєзїнє жараша музыканын кєркєм каражаттарын
туура пайдалан.
Жаныўдагыларды угуп, ансамблде ырда.
Мугалимдин кєрсєтмєлєрїнє кєўїл буруп ырда.
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Музыканын улуу кїчї
Музыканын адамга тийгизген таасири
Комуз кїїсї
Комуз кїїсї – кылымдардын кайрыгы,
Комуз кїїсї – кыргызымдын байлыгы.
Комуз кїїсї, єзїў менен шаўданат,
Касиеттїї Ала-Тоонун айдыўы.
Комуз кїїсї – келечектин жарчысы,
Комуз кїїсї кереметтин тамчысы.
Комуз кїїсї, келди сенин учуруў,
Коштоп бїгїн эл достугун таўшычы!
Комуз кїїсї – унутулгус уламыш,
Комуз кїїсї – улут кїчї урагыс.
Комуз кїїсї, сендей ыйык мурасты,
Кетилтпестен келечекке сунабыз!
Кубатбек Жакыпов
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I ЧЕЙРЕК
МУЗЫКАНЫН АДАМДЫ ЄЗГЄРТЇЇЧЇ КЇЧЇ

КОМУЗДУН ЖАРАЛЫШ ТАРЫХЫ
«КЇЇНЇН БАШЫ КАМБАРКАН»
Їч буроо, жалгыз тээк, їч кыл комуз,
Чертилбейт, кїїгє келбейт чебер колсуз.
Оп-оўой кєргєн кєзгє жєп-жєнєкєй,
Бирок да єнєрї бар айтып болгус.
Кылымдан-кылым санап кєксєй-кєксєй,
Жыргалдуу биздин ушул кїндї кєздєй.
Бул комуз кєп сууларды кечип келген,
Эли да комузундай жєп-жєнєкєй
А. Осмонов

Комуз – кыргыз элинин чертме кылдуу музыкалык аспабы. Їч
кылдуу кыргыз комузунун айтып бїткїс тарыхы бар. Кыргыз элинде
комуздун келип чыгышы боюнча эки уламыш айтылып келет. Экєє
теў аўчылык турмушка байланышкан.
Анын биринде Камбар деген мергенчи комузду кантип ойлоп тапканы жєнїндє айтылса, экинчисинде комуз жаа тартуудан келип
чыккан деп айтылат.
Камбар мерген
Илгери-илгери Камбар деген мергенчи аў уулоого токойдо кетип баратып
жагымдуу бир добушту угуп калат. Ал таў калуу менен тыўшап, добуш чыккан
жакка улам жакындап бара берет. Жанына келип караса, аскадан кулаган тоо
текенин ичи жарылып, ичегиси тартылып калган экен. Ичеги кїнгє кургап, шамалга ыргалып, жагымдуу добуш чыгарып жаткан экен. Ошондон соў Камбар
мерген жыгачты оюп, ичегини кыл кылып тагып, комузду ойлоп табат. Биринчи
комузду ойлоп тапканы їчїн Камбар мергендин атынан «Кїїнїн башы Камбаркан» деп аталып калыптыр.

Кїї – кыргыздын аспаптык музыкасынын аты. Кыргыз кїїлєрїндє
элдин турмушундагы орчундуу окуялар, жашоо-турмушту, дїйнєгє
болгон кєз карашты чагылдырган ой-толгоолор камтылган.
Комуз кїїлєрї салттык ойнолушу боюнча бир нече бєлїктєргє
бєлїнєт. Алардын эў башында «Камбаркан» кїїлєрї турат. Камбаркан эў байыркы кїї болуп эсептелет. «Камбаркан» элге кєп тараган6

дыктан комузчулар єздєрїнїн репертуарына бир же эки камбаркан
кїїсїн кошчу. Мисалы, К. Орозов тєрт камбаркан кїїсїн черткен:
«Эл камбаркан», «Терме камбаркан», «Колхоз камбаркан», «Сынган
бугу камбаркан», М. Кїрєўкєев «Кїрєўкєйдїн камбаркан», А. Огонбаев «Маш камбаркан» жана «Кирки камбаркан», А. Ошуров «Казак
камбаркан», А. Тыныбеков «Алга бас, камбаркан», Б. Осмонов «Малчылар камбарканы» кїїлєрїн жаратып, чертишкен.
«Камбаркандын» негизги белгилери болуп анын жай ойнолушу,
бош толгоосу, обондун тереў мааниси эсептелет.
«Камбаркан» – кїї атасы, кїїнїн башы,
Анда бар азап тарткан элдин жашы,
«Камбаркан» кїї атасы, кїїнїн зору,
Кылымдап кайталанган нечен жолу.
Ж. Садыков

Камбаркан кїїлєрїн угууда ар биринин мїнєзїнє, темпине, ар биринде колдонулган музыкалык кєркєм каражаттарга кєўїл бургула.

ТЕРМЕ КАМБАРКАН
К. Орозов
Орточо, ойлуу

МАШ КАМБАРКАН
Ылдам, шаўдуу

А. Огонбаев
Б. Кулболдиевдин варианты
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КАМБАРКАН
К. Орозов
Ылдамыраак, чечкиндїї

Музыкалык сєздїк
Комуз – кыргыз элинин чертме, кылдуу музыкалык аспабы.
Кїї – кыргыздын музыкалык аспаптык чыгармасы.
«Кїїнїн башы Камбаркан»
Комуздун бєлїктєрї: башы, моюну, куткуну, чарасы, капкак, тепкек, їч
кулагы, їч кылы, кєзєнєк.
Комуз кїїнїн мїнєзїнє жараша тємєндєгї толгоолорго бєлїнєт: чыў толгоо, бош толгоо, оў толгоо, сол толгоо, кош толгоо, терс толгоо, бош терс толгоо, чыў терс толгоо, чыў жуп толгоо, чыў кош толгоо ж. б.
Комуз чертїїнїн ыкмалары: аралашма, калтылдатып чертїї, терип чертїї,
жанып чертїї, кол ойнотуп чертїї, чалып чертїї ж. б.

КОМУЗЧУ
Орточо, бий мїнєздє
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Сєзї Т. Їмєталиевдики
Обону элдики

Жерде эмес бийик кєктєсїў.
Жаныўдан жаштар кетпесин.
Козгоп-тїзєп койдуў бейм,
Жїрєгїмдїн тепкесин.
Ниязаалы сайраткан,
Боз торгойдой айдаткан.
«Сары барпы» кїїнї черт,
Тыўшасын булбул чарбактан.
Кайырма: Ойго келбейт убайым,
Оюнуўа тунайын.
Токтогулдун ботоюн,
Чертип койчу угайын.

Музыкалык сабат
Обон – бир ойду толук билдирген, бир їндє аткарылган музыка.
«Мелодия» деген сєз «melos» – ыр жана «ode» ырдоо деген гректин
эки сєзїнїн кошулушунан келип чыккан. Бир нече музыкалык добуш
кайрык болот, бир нече кайрык сапты (фраза) тїзєт, ал эми бир нече
саптан обон тїзїлєт. Обон музыканын негизги кєркєм каражаттарынын бири. Музыкалык чыгарманын негизи. Обон скрипкалык же бас
тык ачкычта жайгашып, сєзї ар бир нотанын алдына жазылат.
А. Малдыбаевдин «Киммин?» ырындагы ар бир сапты єз-єзїнчє
ырдагыла. Ырдын темпин аныктагыла.

КИММИН?
Марш темпинде

Музыкасы А. Малдыбаевдики
Сєзї А. Токомбаевдики
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А. Бєдєшовдун «Мен тоолордун уулумун» ырынын обонунун ар
бир сабын таап, ырдагыла:

МЕН ТООЛОРДУН УУЛУМУН
Кєўїлдїї

Музыкасы А. Бєдєшовдуку
Сєзї Т. Кожомбердиевдики

1.* Комуз кандай бєлїктєрдєн турат?
2.* Алгачкы комуздун кылы эмнеден жасалган?
3.* Комуз чертїїнїн кандай ыкмаларын билесиўер?
4.* Эмне їчїн «Кїїнїн башы – Камбаркан» деп аталып калган?
5. Камбаркан кїїлєрїнїн негизги белгилерин атагыла.
6. «Терме Камбаркан» кїїсїнїн темпи жана мїнєзї кандай?
Тапшырмалар
1. Комуздун жаралыш тарыхы боюнча уламышты окугула.
2. Комуздун сїрєтїн тартып, бєлїктєрїн белгилегиле.
3. «Ой комузчу» ырын жаттагыла.
4. Музыкалык сабаттагы «обон» темасына кєўїл бургула.
5. А. Осмоновдун «Комуз» ырын жаттагыла.
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МУЗООКЕ ЖАМАНКАРАЕВ
(1802–1878)
Жаманкара уулу Музооке кыргыздан чыккан
эў алгачкы комузчулардын бири. Ал Нарын
областынын Ак-Талаа районунун Куртка айылында 1800-жылы тєрєлгєн. Музооке манасчы, акын
жана комузчу болгон. Ал улуу жазма акын Тоголок
Молдонун чоў атасы.
Музооке кичинесинен тартып кїїгє, элдик дас
тандарга кєўїлїн коюп, жан дїйнєсїн байытат.
Бул анын ашкан манасчы, ак таўдай ырчы, залкар
комузчу болушуна жол ачат. Музоокенин комузчулук чыгармачылыгындагы алгачкы кїїлєрїнїн
бири – «Казбайыр». Бул кїїдє жокчулук, адамды адам эзген мїшкїл,
адилетсиз, акыйкатсыз тар заман так баяндалган. Бул кїї бир эле
Музоокенин муў-зары эмес, ошол кездеги миўдеген жардылардын
турмушунан кабар берет. Анын кїїлєрїнїн ичинен классикага айланганы «Музоокенин муўдуу кїїсї».
Кїїлєрї: «Муўдуу кїї», «Керме-Тоо», «Коўур каз», «Сары-Єзєн», «Кїкїк
Зейнеп», «Їн алыш», «Кызыл кыз», «Кыз-Кїйєє».
Комуз күүлөрү маанисине, жанрдык-тематикалык жана ритмдик өзгөчө
лүгүнє жараша программалуу залкар күүлөр, кол ойнотмо залкар күүлөр
жана айтым же обон күүлөр деген бөлүктөрдөн турат.
Музоокенин муўдуу кїїсї
Музоокеге Чїйдєн Бошкой деген болуш жылкы тартуулайт. Музооке жылкылар менен їйїнє келе жатат деген кабар єзї туулуп єскєн Ак-Талаа жергесине жетет. Бул кабарды кээ бирлери сїйїнїч менен кабыл алса, кээ бирлери кєрє албастык менен ичтери тарыйт. Ичи кїйгєндєрдїн бири, Ысман деген
кара мїртєз бай, жигиттерине анын жылкыларын тартып алгыла деп буйрук
берет. Жигиттер Музоокенин жылкыларын тартып алып, єзїн сабап салышат. Ал ошондогу башына тїшкєн мїшкїлдї кїї менен чертип, єзїнїн абалын
муўдуу кїї аркылуу чагылдырган:
Айбалта тийген башымдан корком,
Атала кылган ашыўдан корком.
Чий боорсок сайган шишиўден корком,
Чын калыс кылбас ишиўден корком.
Чогулган кемпир, кимиўден корком,
Тээтиги жеўе, сїрїўдєн корком.
Сїйлєй албай, тилимден корком...
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МУЗООКЕНИН МУЎДУУ КЇЇСЇ
Жай, кайгылуу, муўдуу

М. Жаманкараев

1. Музооке ким болгон?
2. Музооке кайсы акындын чоў атасы?
3. Анын кїїлєрїндє кимдердин жашоосу чагылдырылган?
4. Алгачкы кїїсї кандай аталат?
5. «Музоокенин муўдуу кїїсїнїн» сюжети кандай?

НИЯЗААЛЫ БОРОШЕВ
(1856–1942)
Ырчы, комузчу, айтым кїїлєрїнїн устаты, элдик
кїїлєрдїн чебери Ниязаалы Борошев 1856-жылы
Жалал-Абад областынын Аксы районунун Ак-Жол
айылында туулган. Ниязаалы залкар комузчу жана
аткаруучу. Анын башкалардан єзгєчєлїгї, комузда
кол ойнотуп, кїї арасында ыр кошуп куудулданып
аткарган. Андыктан ал, айтым кїїлєрдїн негиз салуучусу болуп эсептелет.
Н. Борошев Т. Сатылганов, К. Досуев сыяктуу
шакирттерди тарбиялаган, ар кандай салтанаттарда ак таўдай тєкмє
акындар Жеўижок, Эсенаман, Нурмолдо, Сары ырчы, Каражолдош,
Кержолдош, Сыдык, Эшманбет, Курман, Жаўыбай сыяктуу залкар
шайырлардан таалим алган.
Ниязаалы эл арасында жїргєндє эки сєзїнїн бир сєзї:
Уста менен дос болсоў єнєр кезээрсиў,
Ууру менен дос болсоў, бир балээге каларсыў.
Ырчы менен жїрсєў ырын аларсыў,
Кїїнїн жайын кєкїрєгї бар адам тїшїнєт, – деп макалдаштырып сїйлєгєн.
Кїїлєрї: «Арсар кїї», «Мырза кербез», «Ниязаалынын камбаркан», «Кер
толгоо», «Кара єзгєй», «Ниязаалынын ботою», «Сары барпы», «Єттї, кетти
балалык», «Мырза кербез», «Ак куу», «Келиндердин эрке кїї».
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«Кер толгоо» кїїсїн кєрїнїктїї комузчу А. Эшмамбетовдун чертїї
сїндє дирижёр Р. Миронович менен комузчу Б. Кулболдиев К. Орозов атындагы эл аспаптар оркестри їчїн «Концертинону» жазышкан.
Кїїнїн башкы темасы бирде комузда жеке чертилип, бирде оркестрде
алым сабак катары биринин оюн экинчиси толуктап, єнїктїрїп ойнолгон. Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайы анын ысымында.
Айтым кїїлєр же обон кїїлєр – єзгєчє жана бай жанрдуу кыргыз элдик
ырлардын обондору. Алар єзїлєрїнїн кєлємї, формасы жана ойноо ыкмалары боюнча айырмаланат. Кээде комуз кїїсї аткаруучунун тїшїндїрмєсї, эпизоддук ырлар менен коштолот.

Музыкалык сєздїк
Концертино – чакан концерт.
Оркестр – музыкалык чыгарманы музыкалык аспаптардын тобу аткарган чоў топ.

КЕР ТОЛГОО
Ылдам, алчыланта

Ниязаалы Борошев

БИЗДИН МЕКТЕП
Ылдам, шайыр, сыймыктанып

Музыкасы Б. Артыковдуку
Сєзї Н. Байтемировдуку
Нотага тїшїргєн: К. Артыков
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Биздин мектеп салынган,
Тунук суунун боюнда.
Бак ичинде гїлдєрїн,
Карап турсаў сонун да.
Дем алууга чыкканда,
Гїл аралап басабыз.
Кєк шибердин їстїндє,
Китеп окуп жатабыз.
Мындай сонун мектептен,
Окуп билим алабыз.
Жакшы бїтїп окууну,
Алтын медаль алабыз.
1. Н. Борошев элге кандай ат менен белгилїї болгон?
2.* Н. Борошев кайсы улуу комузчу, тєкмє акындардын устаты?
3. Н. Борошевдин кандай кїїлєрїн билесиў?
4.* Н. Борошевдин «Кер толгоо» кїїсї кандай темпте ойнолот жана
мїнєзї кандай?
Тапшырмалар
1. Комузчулардын ємїр баянын окугула.
2. Музоокенин «Муўдуу кїїсїн» угуп, талдагыла.
3. Ниязаалынын «Кер толгоо» кїїсїн угуп, талдагыла.
4. Б. Артыковдун «Биздин мектеп» ырын жаттагыла.

АЙДАРААЛЫ БЕЙШЇКЇРОВ
(1851–1934)
Улуу комузчу, эл куудулу, ырчы Айдараалы
Бейшїкїр уулу Талас областынын Кара-Буура райо
нунун Кызыл-Адыр айылында 1851-жылы туулган.
Анын комузга, ырга шыктуулугу, куудулдугу бала
чагында эле байкалып, «Курманбек», «Кожожаш»
єўдїї кенже эпосторду айтып, єзї да сатиралык
мїнєздєгї ырларды чыгарган. Ал кыякчы, чоорчу да
болгон. Эл арасына комузчулук єнєр менен таанылган. Чыгармачылыгы элдик кїїлєрдї чертїїдєн баштаган. Анын биринчи жолу аткарган кїїсї «Ак кочкор менен Каўкы» аттуу кїї. Бул тарыхый кїї кєбїнчє кыл кыякта
тартылган. Ал эми Айдараалы аны комузга салып, кїїнїн сюжетин
айтып берип черткен. Кайрыктары муўга жык толгон жоктоо – кошок кїї.
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«Аялдарды сыпаттоо» аттуу терме мїнєзїндєгї ыр аралаштырылып чертилген кїїсїндє Айдараалы:
Жакшы аялдын белгиси:
Їйїнє мейман келгенде,
Каттамасын кат кылат,
Кєп аялдан бат кылат.
Жупканы жайып жуп кылат,
Меймандын кєєнїн куш кылат.
Ийик ийрип кап кылат,
Ийги менен тап кылат.

Жаман аял бегиси:
Їйїнє конок келгенде,
Атала ботко аш кылат.
Тузун ачуу шор кылат.
Меймандын кєєнїн кор кылат.
Эт сал десе аз салат,
Бышканда жарымын жеп салат.
Жыгылып калат чапканга,
Машыгып калат качканга, –

Ал комузда колун укмуштай тїрлєнтє, тїрдїї абалда ойнотуп,
чертип жаткан кїїлєрїнїн ыргагына жараша кебете-кешпирин кубултуп, топусун тєбєсїнє ойнотуп, ордунда жєрмєлєп черткен. Ошондуктан улуу акын Жеўижок «Айдараалы Жєргєлєк суудан аккан
дєўгєлєк» десе, эл аны Айдараалы «Жєргєлєк» атка кондурган.
Анын «Кєйрєў кїїсї» – комузчулар ансамблинин репертуарындагы негизги номерлерден.
«Кїїлєрї: «Ак кочкор менен Канкы», «Иле менен Каратал», «Баабедин»,
«Кер какшык», «Сараў кыз», «Бир кєзїўдї кысып черт», «Їкїбай, Султан, Акмат», «Кара башыл ак токту», «Жусуп менен Зулайка», «Алып сок», «Дїнїйє»,
«Дубананын жар салганы».
Кол ойнотмо залкар кїїлєр – комузда кол ойнотулуп, чеберчилик менен аткарылган кїїлєр. Мисалы, А. Огонбаевдин «Маш ботой», «Ак тамак,
кєк тамак», К. Орозовдун «Кара Єзгєй», «Армандуу чымчык», «Миў кыял»,
А. Бейшїкїровдун «Кєйрєў кїї», М. Борбиевдин «Таў булбулу» жана «Сары
барпы», «Ак куу» элдик кїїлєрї.

«Кєйрєў кїїнї» уккан мїнєзїнє, темпине, аткаруу ыкмаларына
кєўїл бургула.
КЄЙРЄЎ КЇЇ
Ылдам, шайыр, сыймыктанып

Айдараалы
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Музыкалык сабат
Ритм (ыргак), метр (чен)
Бирдей же ар тїрдїї созулуштагы добуштардын же тыныгуулардын биринин артынан берилиши музыкада ритм (ыргак) деп аталат.
Ал эми дайыма бирдей пульсация берип, кїчтїї їлїш менен
кїчсїз їлїштїн алмаштырылып турушу музыкада метр (чен) деп аталат. Бирдей берилген пульсациянын алдында берилген ритмде бийлейбиз, ырдайбыз, кол чабабыз ж. б.
Биринчи їлїш дайыма кїчтїї болот, муну биз метрден кєрїп турабыз.






































               
               


Ноталардын ыргактык топтолушунун негизги кєрїнїшї:

бїтїн нота

жарымдык нота

чейректик нота

сегиздик нота

он алтылык нота

Ыргактык сїрєттєлїштї, кїчтїї їлїштї баса белгилеп, кол чаап
аткаргыла.
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Ж. Кайыповдун «Кечки жомок» ырындагы ыргактык сїрєттєє
лєрдїн кїчтїї їлїштєрїн тапкыла.

КЕЧКИ ЖОМОК
Шашпай

Музыкасы Ж. Кайыповдуку
Сєзї Т. Кожомбердиевдики

1. Айдараалы качан комузчулук єнєргє кызыккан?
2.* Ал башка комузчулардан кандайча айырмаланат?
3. Кандай элдик дастандарды аткарган?
4.* Жеўижок акын А. Бейшїкїровду кандай атаган?
5.* А. Бейшїкїровдун «Кєйрєў кїїсї» комуз кїїлєрїнїн кайсы тїрїнє
кирет?
6. А. Бейшїкїровдун «Кєйрєў кїїсїнїн» темпи кандай?

ТОКТОГУЛ САТЫЛГАНОВ
(1864–1933)
Тєкмє акын, ойчул, элдик композитор-комузчу,
ырчылар поэзиясынын классиги Токтогул Сатылганов
1864-жылы Жалал-Абад областынын Токтогул районунун Кетмен-Тєбє айылында туулган. Бала кезинен
ыр-кїїгє шыктуу болуп, 13 жашынан элге таанымал
болот. Токтогул бала кезинен комуз чертїїгє кызыгып, бара-бара колуна комуз алып ырдай баштайт.
Анын алгачкы ырлары «Алымкан» (обону Бектемир
Эгинчиевдики), «Гїлдєп ал», «Эмне кызык».
Ал башынан єткєргєн каардуу кїндєрїн «Токтогулдун кербези»
деген айтым кїїсї аркылуу ачып берген. Кїїнїн мїнєзї муўдуу, сал17

мактуу, жай чертилет. Кїї менен эли-жерин сагынганын, туткунда
жатканын чагылдырган. Токтогул – айтыш єнєрїнїн чебер єкїлї. Ал
тєкмє акын катары Эшмамбет, Жеўижок, Калык, Коргол сыяктуу
акындар менен айтышкан.
Кїїлєрїнїн кєбї Карамолдо Орозов атындагы кыргыз эл аспаптар
оркестри їчїн иштелип чыккан.
Т. Сатылгановдун ємїрї, чыгармачылыгын баяндаган «Токтогул»
операсын композиторлор А. Малдыбаев, В. Власов жана В. Фере жазышкан. Анын аты кыргыз улуттук филармониясына жана районго,
айылга, мектепке, кєчєлєргє, ГЭСке берилген. Мамлекеттик валюта
100 сомго элеси тїшїрїлгєн. 1969-жылы «Токтогул» кєркєм тасмасы
тартылган.
Ырлары: «Терме», «Насыят», ырлары азыркы кїндє да ырдалып жїрєт.
«Дїнїйє», «Замана», «Ємїр», «Карылык», «Жаштарга», «Алымкан», «Гїлдєп
ал», «Эмне кызык», «Апакем аман барсыўбы», «Балам жок», «Туткундан келгенде», «Эўсеген элим аманбы».
Кїїлєрї: «Ботой», Тогуз кайрык», Чоў кербез», «Мырза кербез», «Миў
кыял», «Чайкама», «Жаш кыял», «Эрке сары», «Кыз ойготор».
Кербез – жанры кишинин мїнєзїн музыкада чагылдыруу аракетинде пайда болгон. Комузчулар кєптєгєн «кербез» кїїлєрїн жаратышкан, мисалы,
К. Орозовдун «Жаш кербези», «Солкулдак кербези», Э. Толтоевдин «Кербези», Т. Сатылгановдун «Чоў кербези», «Бала кербези», А. Огонбаевдин «Кыз
кербези».
Мындан сырткары комуз кїїлєрїндє «толгоо» жана «кайрык» деген ат
менен да кїїлєр кездешет. Мисалы, «Кер толгоо», «Сур толгоо», «Кош кайрык», «Тогуз кайрык».

ЧОЎ КЕРБЕЗ
Салмактуу, алчыланта
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Токтогул Сатылганов

«Тогуз кайрык» кїїсї
Токтогул сїргїндєн келгенден кийин комузун кїїгє келтирип отуруп: «башымдан єттї миў кайгы, баарын айтып бере албасмын, тогузун кайрып бере
йин» – деп, «Тогуз кайрык» кїїсїн чертип, баяндарын бирден кайрып айтып
берчї экен.
Биринчи кайрык: Колу-бутум байланып, абакты кєздєй айдалдым. Боздоп апам
калды, аялым турду буркурап, «атакелеп» балдарым турду чуркурап.
Шамшыкал калып артымда, бардыгы менен тїрїїлєй ажырашканда жаралган.
Экинчи кайрык: Абакта жаттым алсырап, эки кєзїм жалдырап, тил билбеген солдаттар тикелей турат балдырап, алдым сыздайт темир тор, адамга болбос мындай кор.
Їчїнчї кайрык: Кол-бутта кишен шалдырап, козголо албай жалдырап, кол муштумду мындай кой, карабин менен ургулап, бул азапка чыдабай, эчендер єлдї тырпырап.
Тєртїнчї кайрык: Красноводск – Астрахань. Зор толкунга кабылып, кемелер
оодарылып кетет деп, оор жїктєн арылып, ичиндеги кїнєєкєрлєрдїн колу-бутун байлап деўизге ыргытканын кєрдїк.
Бешинчи кайрык: Азаптарга чыдабай качып чыктык сїргїндєн. Жолду билген эч
ким жок, караўгыда калгансып, каўгып жїрдїк канча кїн. Кычыраган кышында жылаў аяк, жылаў баш, колго тїшїп кайрадан, кордукту кєрїп
сабалып, кайрадан калдык камалып.
Алтынчы кайрык: Сибирге кайра айдалдык, ажал алып алкымдан, кара жама
илдеттен боо-боо болуп кырылдык, кара жанга кїч келип, кайгы-муўга
батканбыз.
Жетинчи кайрык: карагай кыйып, кен казганбыз, жер алдында канчалар тирїїлєй
кєрдє калганбыз, кєзїм кєргєн бул кордук.
Сегизинчи кайрык: Шибер тозогунан Харитон, Семён досторумдун качырганы,
ал ишин ачендиктерден жашырганы, ач бел, куу жолдо адашканым,
Ала-Тоо мекенимди тапканым.
Тогузунчу кайрык: Эчен кордук артта калып, эўсеп келип элимди таап, жараткандын буйругуна каниет кылдым. Кордугум дагы уланып, жалгыз баламдын кєрїн калдым кучактап, кєзїнєн ажыраган энемдин жашы турду
буурчактап, каалап алган ємїрлїк жарымды таппай калдым кылчактап.

«Тогуз кайрык» кїїсїн угардын алдында анын сюжетин окуп чыгып, кїїнїн ар бир кайрыгын айырмалаганга аракет кылгыла.

ТОГУЗ КАЙРЫК
Орточо, улам темпин кїчєтїп

Токтогул Сатылганов
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1.* Т. Сатылганов кандай єнєрлєрдїн ээси?
2. Т. Сатылгановдун алгачкы ырлары кандай аталат?
3.* Т. Сатылганов башынан єткєн кыйынчылыкты кайсы кїїсїндє ачып
берген?
4. Т. Сатылгановдун кандай кїїлєрїн билесиўер?
5.* «Чоў кербез» кїїсї кандай темпте жана мїнєздє ойнолот, кандай
кїїгє кирет?
Тапшырмалар
1. Комузчулардын ємїр баянын окугула.
2. «Токтогул» кино тасмасын кєргїлє.
3. Айдараалынын «Кєйрєў кїїсїнїн» видеосун кєргїлє.
4. Айдараалынын «Аялдарды сыпаттоо» жана Т. Сатылгановдун «Тогуз кайрык» кїїлєрїнїн сюжеттерин окугула.
5. Музыкалык сабат боюнча маалыматты окугула.

КАРАМОЛДО ОРОЗОВ
(1883–1960)
Залкар комузчу-аткаруучу, Кыргыз эл артисти
Карамолдо Орозов 1883-жылы Ысык-Кєл областынын
Ысык-Кєл районунун Корумду айылында туулган. Ал
8–9 жашында комуз чертип баштап, комуз їйрєнїїгє
бїт ємїрїн арнаган. 14–15 жашында «Камбаркан»,
«Ботой» аттуу кїїлєрї менен таанылган.
Кыргыз филармониясында артист болуп эмгектенген. Композиторлор союзуна мїчєлїккє кабыл
алынган.
Карамолдонун кїїлєрї элдин жашоо шарты менен байланышкан. Мисалы, «Чаржайыт ботой», «Сыздама» деген
кїїлєрї элдин башынан єткєн оор турмушту чагылдырат, Тарбиялык
маанини камтыган «Ибарат» жана «Насыйкат» аттуу кїїлєрї бар.
Анын бир нече кїїсїн А. В. Затаевич нотага тїшїргєн. Т. Сатылга
нов атындагы филармониянын алдындагы Кыргыз эл аспаптар оркес
трине К. Орозовдун аты берилген. К. Орозовдун кєп кїїлєрї бир нече
симфониялык жана опералык чыгармаларга негиз болгон. Дирижёр
А. Жумахматов «Ибарат», «Сынган бугу», «Кєкєй кести» сыяктуу
кїїлєрїн кыргыз эл аспаптар оркестри їчїн иштеп чыккан. Музыка
изилдєєчї Б. Алагушов К. Орозовдун музейин ачкан, «Карамолдо»,
«Карамолдонун кїїлєрї» аттуу китептерди жазган. Кыргыз мамлекет
тик филармониясынын эл аспаптар оркестрине, Нарын шаарындагы
музыкалык мектепке, Корумду айылындагы орто мектепке, кєчєгє
ысымы берилген.
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Карамолдонун кїїлєрї: «Айда ботой», «Ал сабак», «Анжиян калкы»,
«Арман кїї», «Дїнїйє», «Ибарат», «Жаа толгоо», «Жаўы доор», «Жаш кербез», «Жєє калды», «Жумалык ботой», «Кайра качпа», «Каныкейдин арманы»,
«Кара єзгєй», «Карылык», «Келиндердин кер толгоо», «Койчулардын коўур
кїї», «Кєкєй кести», «Насыйкат», «Ой, селки», «Сыздат», «Сынган бугу», «Терме камбаркан», «Їч коо», «Чар жайыт ботой», «Бала сооротуу», «Кудайбергендин ботою».
«Насыйкат» кїїсїнїн сюжети
«Насыйкат» деген сєздїн мааниси – «нускоо», «насыят», «насаат» деген тїшїнїктєрдї берет. Кїїдє жаш-кары, чоў-кичине дебей акыл-эстїїлїккє,
акыйкатка, ыйман, адеп-ахлакка їндєє чакырыгы жатат. Карамолдо Орозовдун
єзїнєн «насыйкат» деп эмнени айтат деген суроого ал, «жаман болбой жакшы
бол» деген сєз деп жооп берген.
Акылдуунун белгиси – азыраак сїйлєп, кєп тыўшайт.
Бутунан мїдїрїлгєн турат, сєзїнєн мїдїрїлгєн турбайт.
Дїйнє топтоп дєєлєттїї болгончо,
Акыл топтоп сєєлєттїї бол!

НАСЫЙКАТ
К. Орозов

Салмактуу, ойлуу

ЭНЕ ТИЛ
Жандуу, сыймыктанып

Сєзї, обону Ч. Сатаевдики
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Ар улуттун ар дайым,
Эне тили апасы.
Эне тилде берилет,
Ар бир элдин батасы.
Эне тилин билбеске,
Элдин тийсин жазасы.
Кайырма: Дилим, дитим кыргызым,
Кыргыз – кїйгєн жылдызым.
Дїўгїрєткєн дїйнєнї,
Эне тилин туу кылган,
Кыргыз уулу Чыўгызым.
Єскїн-єнгїн, элим-жерим,
Менин кыргызым, кыргызым ай,
Жылдызым...
1. К. Орозов канча жашында комуз черте баштаган?
2.* К. Орозовдун кандай кїїлєрїн билесиўер?
3. Анын кїїлєрїн ким нотага тїшїргєн?
4.* К. Орозовдун кайсы кїїлєрї эл аспаптар оркестри їчїн иштелип
чыккан?
5.* «Насыйкат» кїїсїнїн сюжети кандай?

ЫБЫРАЙ ТУМАНОВ
(1888–1967)
Комузчу жана элдик композитор Кыргыз ССРинин эл артисти
Ыбырай Туманов 1888-жылы Каракол уездинин Ак-Булуў айылында
туулган. Комуз чертїїнї жети жашынан їйрєнє баштаган. Ал алгачєз
атасы Тумандан жана анын иниси Жолбундан таалим алган. Кыргыз
мамлекеттик филармониясынын эл аспаптар оркестринде иштеген.
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Ыбырай Туманов ар тїрдїї обон-кїїлєрдї їйрє
нїп, чертїї менен анын аткаруучулук чеберчилиги
калыптанган. Алар: «Жаш шайыр», «Эгиз кайрык»,
«Бургуй», «Бекбекей», «Керме-Тоо», «Кулпенде»,
«Їч аялдын кошогу», «Гїл ойрон», ошондой эле
«Моўолбай», «Бургуй», «Бекташ», «Сарык обон»,
«Чегиртке» аттуу элдик кїїлєр. Бул чыгармалар
анын татаал классикалык кїїлєрдї аткаруусуна
кємєкчї болгон. Ал айыл арасынануккан, кєўїлїнє
жаккан чоор, темир комуз, кыл кыяк кїїлєрдї комузга салып черткен. Мисалы, чоордо тартылуучу «Койчулардын
коўур кїї», кыл кыякта аткарулуучу «Калча аке», темир комузда
ойнолуучу «Кош кайрык», «Бурулчанын селкинчек» аттуу кїїлєрїн
залкар кїїлєрдїн деўгээлине жеткире аткарган. Анын кєп кїїлєрїн
А. Затаевич нотага тїшїргєн. Ыбырайдын «Кеўеш», «Жаш тилек»,
«Жїрєк толкуйт», «Боз салкын» жана башка кїїлєрї К. Орозов атындагы эл аспаптар оркестри їчїн иштелип чыккан. «Кїїлєр» деген
жыйнагы жарык кєргєн. Ысымы Каракол шаарындагы музыкалык
окуу жайына берилген.
Ыбырай Тумановдун кїїлєрї: «Оогон камбаркан», «Жаш тилек», «Достук», «Жїрєк толкуйт», «Боз салкын», «Кеўеш», «Октябрь єзгєрїшї», «Колхоз
куралышы», «Паровоз», «Толкун», «Жїрєгїм», «Улуу той», «Москва», «Жыргал
кїн», «Тынчтык», «Ала-Тоо» ж. б.

Программалуу-залкар кїїлєрдє сюжет бар. Мисалы, Ы. Тумановдун
 Оогон Камбаркан» кїїсї 1917–18-жылдары чыгарылган. Анда їркїндєн
«
кайткан элдин жашоосу чагылдырылган. Ошондой эле анын «Жеўиши» – улуу
жеўиш жєнїндє. «Паровозунда» же «Кара тулпарында» – паровоздун ар бир
кыймылы комузун аткаруу ыкмасы менен ачып берилет. «Жаш тилек», кїїсї
А. Огонбаевдин «Ак тамак, кєк тамак», К. Орозовдун «Кара єзгєй» кїїлєрї
сыяктуу эле залкар кїїлєрдї толуктап турат.
«Жаш тилек» кїїсї
Кїїдє жаштардын илим-билим алууга болгон умтулуусу, эўсєєсї чагылдырылат. Ар кандай адистикке ээ болууну – жаштардын тилегин комуз кїїсї
менен Ыбырай Туманов берсе, ал кайрыкты Абдрасул Токтомушев поэзияда
мындай чагылдырган:
Кєчє бойлоп, кээде ойноп,
Кыт-кыт кїлїп, катар жїрїп,
Келе жатты їч бала.

Анын бири:
«Чєлгє барып, канал салып,
Суу чыгарып, жер сугарып…»
Инженер болууну самайт.
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Катарындагысы:
«Кєрєсїў сен, чоўойсом мен,
Москвага барамын, окуп-окуп…
Кєз жетпеген…
Сонун їйлєр саламын» – деп дегдейт.

Їчїнчї жеткинчектин тилеги:
«Мен да толом, учкуч болом,
Кєккє тийип, єтє бийик,
Ай алдында, алыс учуу тилегим».

ЖАШ ТИЛЕК
Ыбырай Туманов

Орточо, шаўдуу

1. Ыбырай Туманов качан туулган?
2.* «Паровоз» кїїсїн укканда эмнени элестетебиз?
3. Анын устаттары ким болгон?
4. Ы. Тумановдун аты кайсы окуу жайга берилген?
5.* «Жаш тилек» кїїсїнїн мааниси кандай?
Тапшырмалар
1. Ы. Тумановдун «Паровоз» кїїсїнїн видеосун кєрїп, аткаруу ыкмасына кєўїл бургула.
2. К. Орозовдун жана Ы. Тумановдун кїїлєрїнїн аттарын эстеп калгыла.
3. «Комузчу», «Биздин мектеп» ырларын кайталагыла.
4. Ч. Сатаевдин «Эне тил» деген ырын жаттагыла.
5. Кїїлєрдїн сюжетин окугула.

АТАЙ ОГОНБАЕВ
(1900–1949)
Ырчы, комузчу, кїїчї жана обончу, Кыргыз ССРинин эл артисти
Атай Огонбаев 1900-жылы Талас областынын Талас районунун КєкКашат айылында туулган. Ал жети жашынан комуз чертип, 13–14
жашында эл ырларын жана кїїлєрїн аткаруучу катары таанылган.
Атай Токтогул, Ныязаалы, Айдараалынын кїїлєрїн жогорку чеберчиликте аткарып, элге жайылткан. Аткаруучулук жогорку че24

берчилиги, таасирдїї ыкмалары, оригиналдуу музыкалык ыргактарды таба билиши, анын єнєрїн
єзгєчєлєнтїп турат.
Композиторлор В. Власов, А. Малдыбаев, В. Фере
Атайдын «Кїйдїм чок» деген ырын «Айчїрєк» операсында Айчїрєктїн лирикалык темасына, ал эми
«Эсимде» ырынын обонун В. Ференин «Кыргызстан»
аттуу симфониясына башкы тема катары пайдаланышкан. Композитор А. Тїлеев залкар комузчунун
кїїлєрї менен обондорунун негизинде «Атай» аттуу симфониясын
жазган. Кыргыз мамлекеттик филармониясында солист болуп иштеп
жїрїп, 1939-жылы комузчулар ансамблин уюштурган.
Атай Огонбаевдин кїїлєрї: «Жаштар маршы», «Маш ботой», «Кыз кербез», «Ак тамак, кєк тамак», «Тоо булбулу», «Шекер», «Кыял кїї».

Ботойлор – кыргыздардын аў-сезиминде эне менен баланын ажырагыс образына байланышкан кїїлєр. Ботойлор мааниси боюнча бири-биринен айырмаланып турат. Алардын айрымдары жай, жєнєкєй болсо, кээ бири
шаўдуу, ылдам темпте аткарылат. Мисалы, жай темпте аткарылган «Тилендинин ботою», «Муратаалынын ботою», «Токтогулдун ботою» кирсе, ал эми ылдам, шаўдуу ботойлорго К. Орозовдун «Жумалак ботою», «Чаржайыт ботою»,
«Чоў ботою», А. Огонбаевдин «Маш ботою» кирет.
Ботой кїїлєрї негизинен бош толгоо менен ойнолот.

А. Огонбаевдин «Маш Ботой» кїїсїнїн аткаруу ыкмасына, темпине, музыкалык кєркєм каражаттарына кєўїл бургула.

МАШ БОТОЙ
Ылдам, шамдагай

А. Огонбаев
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Музыкалык сєздїк
Опера – симфониялык оркестр, хор, ырчылар їчїн жазылган музыкалык чыгарма.
Симфония – симфониялык оркестр їчїн жазылган аспаптык чыгарма.
Лейтмотив – кєлємдїї музыкалык чыгарманын бєлїктєрїндє бир
нече ирет кайталанып турган башкы тема.

«Муратаалынын ботою» кїїсїнїн мїнєзїнє, темпине жана штрихтерине кєўїл бургула.

МУРАТААЛЫНЫН БОТОЮ
Жандуу

М. Кїрєўкеев

Музыкалык сабат
Темп (tempo) — музыкалык чыгарманын ылдамдыгы. Чыгарманын аткарылышында темп алмашып турушу мїмкїн. Темптин алмашып турушу музыкалык чыгарманын кєркємдїгїн арттырып турат.
Темптин аталыштары италянча берилет.
Темп негизги їч бєлїктєн турат: ылдам, орточо, жай. Мисалы:
Жай темптер:

Орточо темптер:

Ылдам темптер:

Adagio – жай

Andante – шашпай, жай

Allegro – тез, ылдам

Largo – кенен

Moderato – орточо

Vivo (vivace) – жандуу

Grave – салмактуу

Sostenuto – токтоо

Presto – абдан тез

Кєнїгїїлєрдї нота менен, темпти туура таап ырдагыла:
Жай, шашпай
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Кєнїгїїнї ылдам, демди туура алып ырдагыла:
Ылдам

«До, ре, ми» ырын жай, орточо жана ылдам темпте ырдагыла:

До - ре - ми
Музыкасы, сєзї Є. Байдилдаевдики

Жеўил, кєўїлдїї

КЫРГЫЗ ЖЕРИ
Сыймыктуу, шашпай

Обону Апаз Жайнаковдуку
Сєзї Тїмєнбай Байзаковдуку
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Ысык-Кєл жердин кєркї, кырлар кашы,
Адырлар кєкїрєгї, токой чачы.
Дайралар кан тамыры, чоку таажы,
Седеби, топчулары ар бир ташы.
Кеў тїздїї, гїл денелїї кыргыз жери,
Кїн жїздїї, берекелїї кыргыз жери.
Жылдыздар кєк бетинен єчкєн кезде,
Жарык нур жер жамалын єпкєн кезде.
Кєл чалкып, тоолор койнун ачкан кезде,
Дил жаркып, таў кїлкїсїн чачкан кезде.
Кєркїўє кєрк кошулат, кыргыз жери,
Сезилет ата-энелик мээримдери.
1. Атай Огонбаев ким болгон?
2. Элге кеўири тараган кїїлєрї кайсылар?
3.* А. Огонбаевдин комуз чертїїсї эмнеси менен айырмаланган?
4. Анын обондору кайсы операда пайдаланылган?
5. Кайсы композитор А. Огонбаевге арнап симфония жазган?
6.* А. Огонбаевдин «Маш ботой» кїїсїнїн темпи кандай?
7.* Музыкалык темптин кандай тїрлєрїн билесиўер?

АСЫЛБЕК ЭШМАМБЕТОВ
(1913–1945)
Комузчу, дастанчы Асылбек Эшмамбетов 1913жылы Чїй областынын Аламїдїн районунун Байтик
айылында туулган. Ал 1939-жылы филармонияга
кирип, андан кийинки бїт ємїрї филармонияда
иштєє менен єткєн.
А. Эшмамбетовдун черткен ыкмасы, чебердиги
башкача болгон. Колдорунун учу шиштей ичке,
кїїнї так басып, єтє ылдам черткен.
Ал эл ичиндеги комузчулардын, темир комузчулардын, кыл кыякчылардын кїїсїн жазып же жаттап келип, кїїнї
элдин єзїнєн чогултуп, элге жайган. А. Огонбаевдин «Кыз кербез»,
«Маш ботой», «Маш камбаркан», К. Орозовдун «Сынган бугу», «Терме камбаркан», А. Тыныбековдун «Кыз ойготоор», Сейилкан уулу
Мусанын «Таш жалак» жана башка элдик кїїлєрдї чебер черткен.
Асылбек Эшмамбетов К. Акиевдин айтуусунда айтылган «Кедейкан», «Жаныш-Байыш», «Ак Мєєр», «Карагул ботом» элдик дастандарды да жакшы аткарган.
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Комузда залкар комузчулардын, элдик кїїлєрдїн тарыхын сєзгє
салып айтып берип, андан соў кїїнї ойногон. Мисалы, «Каныкейдин арманы», «Кет Бука», «Сынган Бугу», «Кыз кербез», «Айдама
ботой», «Жаз кєркї», «Кыз кыял» сыяктуу бир катар кїїлєрдї чыгарган. Андан «Ак Мєєр», «Карагул ботом» ж. б. элдик дастандар
жазылып алынган.
«Кет Бука» элдик кїїсї
Бир заманда Айкан деген хан болгон экен. Хандын баласын уудан жолборс
алып єлтїрєт.
Ханга баласынын єлгєнїн ким угузат деп, жигиттер ары ойлонуп, бери ойлонуп акыры Бука деген комузчуну чакыртып, Айкан ханга кїї менен угузууну
туура табышат.
Бука комузчу маўдайына келип чертип турганда Айкан хан айткан экен:
Кет, кет, кет Бука,
Кейпи жаман ит Бука.
Бу кїїўдї ким уксун,
Боору калыў жер уксун.
Кет, кет Бука, кет Бука,
Кейпи жаман ит Бука.
Бир караўгы тїн уксун,
Жаркыраган ай уксун...
– Кармагыла, Буканы бакма жолборсторума салып єлтїрємїн, – дептир.
Ошондо желдеттери Буканы кармап, темир тордогу жолборсторго эшигин
ачып киргизишет. Уктап жаткан жолборс чочуп ойгонуп кетип, асманды карай
секирип, кайра ордуна тїшїп, жолборстун бели сынып єлєт. Ошентип Кет Бука
комузчу єлбєй калган экен.

КЕТ БУКА
Ылдам, тыкан, єкїмдїї

Элдик кїї
Ш. Шеркуловдун варианты
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1. Асылбек Эшмамбетов кайсы комузчудан таалим алган?
2. Комуз чертїїсї эмнеси менен айырмаланат?
3.* Асылбек Эшмамбетов кандай кїїлєрдї чыгарган?
4. Ал ємїрїнїн акырына чейин кайда иштеген?
5.* Анын аткаруусундагы «Кет Бука» кїїсїнїн сюжети кандай?

ШЕКЕРБЕК ШЕРКУЛОВ
(1902–1970)
Кєрїнїктїї єнєрпоз, обончу, ырчы, комузчу.
Шекербек Шеркулов 1902-жылы Талас областынын
Талас районунун Кырк-Казык айылында туулган.
Ал он жашынан колуна комуз алып, єзї жашаган
айылга комузчу, ырчы катары таанылган. Комуз
чертїїнї атасы Шеркулдан їйрєнгєн. Ал мезгилде
атасынын «Їч муунак», «Сен, сен дїйнє, сен дїйнє»,
Тойкожонун «Торгой сайрап таў атты», «Калча баатыр найза сал» кїїлєрїн жана «Ак Зыйнат», «Май
чач» деген ырларды, казак элинин «Кыз Жибек» чыгармасын аткарган. 1926-жылы Токтогулга жолугуп, андан таалим алган.
1936-жылы Кыргыз мамлекеттик филармониясына артист болуп
кабыл алынган. Ал 30 жылга жакын кыргыз филармониясында эмгектенген. Кыргыз мамлекеттик филармониясында иштеп жїргєндє
оркестрдин коштоосунда А. Огонбаевдин «Эсимде», А. Малдыбаевдин
«Ємїр», «Кызыл атчандар» аттуу ырларын, К. Орозов, М. Кїрєўкєев,
Т. Сатылганов комуз кїїлєрїн жекече аткарып, оркестрде да ойногон.
Ш. Шеркуловдун «Таласым» деген ыры азыркы муундун да сїйїп
ырдаган жана уккан ыры:
Токоюн бойлоп баратсам,
Талдыртып кєздї караткан.
Кєргєнї келген адамдын,
Кеткиси (да) келбейт Таластан.
Шекербек Шеркуловдун кїїлєрї:
«Жїрєк толкуйт», «Тынчтык кїїсї», «Эрке кыз», «Кыл чоймо ботой», «Жаштар маршы», «Кыз кыял», «Карылыктын алды», «Эсен бол», «Эмгек бакыты».
Обондуу ырлары: «Мичуринге», «Пахтачы келин», «Жаштарга», «Гїл
дєсїн кыштак бак менен», «Арзыкан», «Таласым», «Бозойдун сїйгєнї», «Эр
жигит».
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ЖЇРЄК ТОЛКУЙТ
Жандуу, сабалап

Ш. Шеркулов

Музыкалык сабат
Штрих – музыкалык чыгарманы аткарууда колдонулган ыкма.
Штрих ар кандай тїрлєргє бєлїнїп, ар бир штрих ар кандай белги
менен белгиленет. Легато, стаккато, нонлегато, маркато, фермата, акцент.
Кыргыз элинин кїїлєрїнїн кєркємдїгїн арттырууда штрихтер
чоў мааниге ээ. Мындан сырткары комуздун кылдарын ылдый, єйдє,
терип, калтылдатып, жанып черткенде атайын штрихтер колдонулат.
Штрихтердин нотада жайгашуусу:
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Штрих белгилерди атап, нота менен ырдагыла:

Кєнїгїїнї угуп, штрих белгилеринин аткарылышына кєўїл бургула жана штрихтерди атагыла:

1. А. Эшмамбетовдун комуз чертїїсї эмнеси менен айырмаланган?
2. А. Эшмамбетов кимдердин кїїлєрїн черткен?
3.* «Кет Бука» кїїсїнїн сюжети кандай?
4. Ш. Шеркулов кандай єнєрлєрдїн ээси?
5. Канча жашында комуз чертип, элге тааныла баштаган?
Тапшырмалар
1. А. Жайнаковдун «Кыргыз жери» ырын жаттагыла.
2. Комузчулар боюнча маалыматтарды окугула.
3. «Кет Бука» кїїсїнїн темпине, аткаруудагы штрихтерине кєўїл буруп
уккула.
4. Ш. Шеркуловдун «Жїрєк толкуйт» кїїсїн уккула.
5. Ш. Шеркуловдун «Таласым» ырын угуп, видеоролигин Интернеттен
кєргїлє.

БОЛУШ МАДАЗИМОВ
(1927–2002)
Кыргыз эл артисти, залкар комузчу Болуш Мадазимов 1927-жылы
Ош областынын Кара-Суу районунун Кыргыз-Чек айылында туулган.
Атасы кенже дастандарды жакшы айткан, кайда барса Болушту
кошо ала жїргєн. Болуш жети-сегиз жашынан комуз черте баштаган.
Биринчи їйрєнгєн кїїсї «Саринжи-Бєкєй», андан ары «Жыйын кїї»,
«Бекарстан», «Желдирме», «Чуу басты» кїїлєрїн черткен.
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Анын репертуарында жїздєн ашык кїї бар. Алардын ичинен «Ак Бакай», «Саринжи-Бєкєй», «Бекарстан Тайчы», «Мырза уул менен Аксаткын», «Солтон
сары» кїїлєрїн єзїнє гана тиешелїї ыкма менен,
башка комузчулардан айырмаланып, чебер ойногон.
Коргол Досуевдин «Ак бакай» аттуу обонун кара кїї
тїрїндє иштеп чыккан.
Б. Мадазимовдун жыйырмадан ашык кїїсї
Кыргыз радиосунун алтын казынасына жазылып
алынган.
«Солтон Сары» кїїсї
«Солтон деген эўишке, эр сайышка тїшїп жїргєн баатыр жигит экен. Єзї
айылдын бийи болот. Сары чийкил єўїнє карап Солтон Сары аталып калыптыр. Бир жерде эр сайышка тїшїп мертинет. Ошондо:
Солтон Сары, Солтон бий,
Кїндє жатып, тїн катар.
Башын сайып эрдикке,
Балаларын ыйлатаар, – деп угузган экен. Кїї ошол
кошоктон улам уланса керек» – деп айтып Болуш Мадазимов анан кїїнї черткен.
Кїїнїн сюжетинин экинчи вариантында Солтон-Сары жайлоосунун
касиеттїї наркын сактап, ынтымакта ырк бузбай жашоо тууралуу айтылат.

СОЛТОН САРЫ
Орточо, бий мїнєздє

Элдик кїї
Б. Мадазимовдун варианты

1. Б. Мадазимовдун биринчи їйрєнгєн кїїсї кандай аталат?
2. Комузчулук єнєрїн єркїндєтїп кандай кїїлєрдї черткен?
3.* «Солтон Сары» кїїсїндє кандай штрихтер колдонулган?
4. Алтын фондго андан канча кїї жаздырып алынган?
5.* «Солтон Сары» кїїсїнїн темпи кандай? Кандай толгонот?
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САМАРА ТОКТАКУНОВА
Кыргыз эл артисти жана СССРдин эл артисти,
комузчу-аткаруучу Самара Токтакунова 1944-жылы
Чїй областынын Кемин районунун Комсомол айыл
ында туулган. Ал М. Кїрєўкєев атындагы окуу жайда комуз бєлїмїндє окуп, бїткєндє К. Орозов атындагы эл аспаптар оркестрине кабыл алынган. Окуусун
Б. Бейшеналиева атындагы искусство институтунда
комуз боюнча уланткан.
Анын репертуарында Т. Сатылгановдун, М. Кїрєў
кєевдин, Н. Борошевдин, А. Огонбаевдин, Ы. Тума
новдун, К. Орозовдун ж. б. залкар комузчулардын кїїлєрї бар. «Камбаркан» этнографиялык ансамблинин солисти. Кыргыз комузун дїйнє
элдерине тааныткан улуу талант. Ал элдик залкар кїїлєрдї да чебер
аткарат.
Анын аткаруучулук ыкмасы салмактуу, єз алдынча кєркємдєп
ойнойт.
«Ибарат» кїїсї
«Мен айтканым – Ибарат.
Сен кылбагын кыянат!
Тартасыў анын азабын,
Акыр тїбї – кыямат!»
Алдаш Молдо
Макалдардагы ибарат: «Таш менен урганды, аш менен ур».
«Атаўдын ботосун алганча, батасын ал».
«Мактоо кєптїрєт – чагым єлтїрєт».
«Єзїў урган таш – єз башыўа муш».
Суроо: Адамдагы улуулук касиеттер кайсылар?
Жооп – ибарат: Улуулук ата-тегинде, кызматында эмес, ар адамдын адепахлак, акыл-ой жїгїртїїсїндє.
Суроо: Акылмандар, даанышмандар менен жан сырдаш болгуў келеби?
Жооп – ибарат: Ал їчїн илимдин туу чокусуна жет, єнєр – билимиў менен,
жагымдуу мїнєзїў менен даанышмандар сабына жет!
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Кїїнї угууда анын темпине, мїнєзїнє, анда колдонулган музыкалык кєркєм каражаттарга, штрихтерге кєўїл бургула:

ИБАРАТ
Ылдам, єкїмдїї

К. Орозов

1. С. Токтакунова кайсы комузчулардын кїїлєрїн аткарат?
2. С. Токтакунованын ойноо ыкмасы кандай?
3.* «Ибарат» кїїсїнїн темпи кандай, кандай штрихтер колдонулган?
4.* «Ибарат» кїїсї кїїлєрдїн кайсы тїрїнє кирет?

НУРАК АБДЫРАКМАНОВ
(1947–2014)
Комузчу, кїїчї, обончу-аткаруучу, Кыргыз Рес
публикасынын эл артисти. Нурак Абдрахманов
Нарын областынын Ак-Талаа районунун Куртка
айылында туулган.
Атасы Абдырахмандын таасири алдында алты жашында комуз чертип баштап, айыл аймагында «бала
комузчу» деп атала баштаган. Нурак он эки жаш курагында айылдык комузчулардын черткен кїїлєрїнєн
сырткары Карамолдо, Ыбырай, Атай, Токтогул сыяк
туу алп комузчулардын патефонго жазылган 40тан
ашык кїїлєрїн їйрєнїп, ар кандай концерт-салтанаттарда, сахналарда чебер аткарган.
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Т. Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясынын
«Камбаркан« этнографиялык ансамблинин солисти болуп эмгектенген.
Ал «Так теке» єнєрїн єзгєчє деўгээлге кєтєрїп, дїйнє элдерине
даўазалаган.
Шакирттери азыркы кїндїн белгилїї комузчулары Т. Черик
чиева, Р. Кєчєрбаев, Г. Карабаева, Токтобек уулу Канат, Кудабай
кызы Адинай, Тураталы кызы Айпери, Ишенбек уулу Эмил Кыргызстандан сырткары чет элде да комуз єнєрїн таанытып келишет.
Нурак Абдрахмановдун кїїлєрї:
«Ата мурас», «Соў-Кєл», «Улуу тоолор», «Эне жїрєгї», «Жаўырык»,
«Шаттык», «Ємїр кєчї», «Абай ата», «Аттилахан», «Сары єзєк», «Салтанат
Камбаркан».
Ырлары: «Бул дїйнє», «Аппак сїйїї тартуула!».

Музыкалык сєздїк
Патефон – музыка угуучу аппарат.
«Так теке» – комуз ойноодо колго жип менен илип алып, кїїнїн
ритмине жараша текелер секирип, кїїнї коштоп турат.
«Улуу тоолор» кїїсї
Автор кїїдє киндик кан тамган жана балалык кїндєрї єткєн Сєў-Кєл жайлоосунун, Кыргызстандын асман тиреген тоолорунун элестерин берїїнї аракет кылган. Кїїнїн башталышы улуу тоодо шаўшыган улардын їнїн туурап, уккандын жан дїйнєсїн єзїнє бурганы байкалат. Кїїнїн ойлуу кайрыктары уккан
сайын комуз кїїсїнїн дїйнєсїнє тартып, сезимдерди арбап алат.

«Улуу тоолор» кїїсїн угууда кїїнї кооздоп аткаруу їчїн колдонулган музыкалык кєркєм каражаттарга кєўїл бургула жана аларды
атагыла:
УЛУУ ТООЛОР
Жай, салмактуу
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Н. Абдрахманов

1. Н. Абдырахманов канча жашында комуз чертип баштап, эл арасында
кандай атка ээ болгон?
2. Улуу комузчулардын кїїлєрїн эмнеден угуп їйрєнгєн?
3. Н. Абдрахмановдун шакирттери кимдер?
4.* Кандай кїїлєрдї жана ырларды чыгарган?
Тапшырмалар
1. Комузчулар боюнча маалыматтарды окугула.
2. Комузчулардын видео роликтерин кєргїлє.
3. Н. Абдрахмановдун аткаруусунда комуз кїїлєрїнїн видеосун кєр
гїлє.
4. «Бул дїйнє» жана «Аппак сїйїї» ырларынын видеосун кєргїлє.
5. Ырларды кайталагыла.

КЫРГЫЗ ЭЛ АСПАБЫ – КЫЛ КЫЯК
Кыл кыяк – кыл тагылган жаа жыгач менен
ойнолуучу элдик музыкалык тартма аспап. Кыл
кыяк тїркїмїндєгї аспаптар дїйнєгє, айрыкча тїрк
тилдїї элдерге кеўири тараган. Алардын ичинен
кыргыздын кыл кыягы, казактардын кыл кобызына, кара калпактардын кобызына, тувалыктардын илгесине, алтайлыктардын илкемине добушу,
кїїлєнїшї, жалпы формасы, чабылышы, тартылышы жагынан окшош.
Кыл кыяк – кылдуу, жаалуу музыкалык тартма аспап.
Кыл кыяктын бєлїктєрї: тулку, кулак, моюн, чара,
каптама тери, кайыш, куткун, тээк, кыл, жаа жыгач.
Кыл кыяк єрїк, арча, жаўгак жыгачынан жасалат.
Кылдары жана жаасы аттын жалынын же куйругунун кылдарынан жасалат. Кыл кыяктын тепкеги їч бурчтук формасында эки ача жыгачтан, куткуну
кайыш же булгаарыдан эки тилинип жасалып, ага кыл тартылат.

Кыл кыяк кїїлєрїндє адамдардын ар кандай турмушу, тарыхый,
жоокердик жїрїшї баяндалат. Кыл кыякта адамдардын кїлгєнїн,
ыйлаганын, кошок кошконун, баланын, келиндин, кемпирдин, чалдын їндєрїн, жан-жаныбарлардын кыймылын, їнїн, табигый кєрї
нїштєрїн туурап ойногонго мїмкїнчїлїк бар. К. Орозов атындагы Кыргыз мамлекттик академиялык эл аспаптар оркестринде кыл
кыяктын тєрт тїрї бар.
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Кєрїнїктїї кыл кыякчылар: Датка, Иманкул, Кулмат, Дыйканбай, М. Кї
рєўкєев, Ж. Боогачинов, С. Бекмуратов, Т. Мураталиев, Б. Чытырбаев, ал эми
азыркы кїндїн кыл кыякчылары А. Бердигулова, З. Касымова.

БЕКТАШ
Элдик кїї

Шашпай

АТАЛАР
Орточо, кусалуу
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Сєзї К. Исаковдуку
Обону К. Осмоновдуку

Аталар кеўдиктердин кеўисиўер,
Адамдын – акыл, дайра чегисиўер.
Кылымдан кылымдарга талбай учаар,
Ємїрдїн тїгєнбєгєн кенисиўер.
Аталар, чечендердин сєзїсїўєр,
Бешикте жаш баланын кєзїсїўєр.
Ата-журт намысына шыктандырар,
Атак, даўк, эрдиктердин єзїсїўєр.

1.* Кыл кыяк кандай жыгачтан жасалат жана кандай бєлїктєрдєн турат?
2. Кыл кыяктын кылы эмнеден жасалат?
3.* «Бекташ» кїїнїн мїнєзї кандай?
4.* Кыл кыяктын тепкеги кандай формада?
5. Кыл кыяк кайсы элдерде кеўири тараган?

МУРАТААЛЫ КЇРЄЎКЄЕВ
(1860–1949)
Кыргыз ССРинин эл артисти, залкар кыл кыяк
чы, комузчу, чоорчу М. Кїрєўкєев 1860-жылы
Каракол уездинин Талды-Булак айылында туулган.
Ал комуз чертїїнї жана санжыраларды айтууну чоў
атасы Белек, атасы Кїрєўкєйдєн їйрєнгєн. Муратаа
лы алты жашынан баштап жеўил, майда кїїлєрдї
черте баштайт.
Он алты жашка чыкканда чоў комузчу Чыўгыш
бай менен кїї чертишет да, аны жеўип алат. Кыл
кыякта да ойногон. Анын кыл кыякчы болушуна
ошол кездеги чоў кыл кыл кыякчылар Байган менен Олжобайлар
тїрткї болушкан. Ал комуз, кыл кыяктан сырткары сурнайда, чоордо ойной алган. Кыл кыякчы жакшы жашоону эўсєєнї чыгалдырган
«Арман кїї» деген алгачкы чыгармасын жаратат. Кийин «Жеўиш»,
«Биздин їндї уккула» кїїлєрїн чыгарып, андан ары «Муратаалынын ботою», «Кїйгєн кїї», «Ураан», «Кайра качпа», «Олжо» деген
кїїлєрї эли-жерин коргоого, эркиндикке їндєгєн кїїлєр. Ал эми
майда эпизоддорго бай «Муратаалынын толгоосу» деген кїїсї адамдарды акыл-эстїїлїккє, адептїїлїккє чакырат.
М. Кїрєўкєевдин 50дєн ашык кїїсїн музыка таануучу А. Затаевич нотага тїшїргєн.
Улуу музыканттын атында атайын музыкалык окуу жайы борбор
шаарыбыз Бишкекте орун алган жана кєчєлєргє да ысымы берилген.
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Муратаалы Кїрєўкєевдин кїїлєрї:
«Арман кїї», «Жеўиш», «Биздин їндї уккула», «Муратаалынын ботою»,
«Кїйгєн кїї», «Ураан», «Кайра качпа», «Олжо», «Муратаалынын толгоосу»,
«Муратаалынын кер толгоо», «Эски кєкєй кести», «Кїрєнкєйдїн шыўгырама»,
«Кер Єзєн», «Ак токту», «Бурулча», «Шырылдаў», «Бекбекей», «Ботой», «Тилен», «Кайырма».

Шыўгырамалар – «шыўгыра» деген сєздєн келип чыккан. Комуз кїїлє
рїнєн назик угулушу менен айырмаланат. Жандуу ойнолгон комуз кїїлєрїнїн
жанрларынын бири. Мисалы, К. Орозовдун «Майрамдык шыўгырама»,
Т. Сатылгановдун «Шыўгырама кыз ойготоор», К. Досуевдин «Коштошуу
шыўгырамасы» ж. б.

Кїїнїн темпине, мїнєзїнє, андагы єлчємдєргє кєўїл бургула. Негизги обонду эстеп калып, ыргактык сїрєттєлїштї кол чабуу аркылуу аткаргыла:

КЕР ЄЗЄН
Жай, салмактуу

М. Кїрєўкєев

Музыкалык сєздїк
Аралык (интервал) – эки добуштун аралыгы.
Кварта – тєртїнчї, 4 саны менен белгиленет, негизги баскычтан
4 баскыч жогору же тємєн аралыкта жайгашат.
Квинта – бешинчи, 5 саны менен белгиленет, негизги баскычтан
5 баскыч жогору же тємєн аралыкта жайгашат.
Смычок – кыл кыяктын кылдуу таякчасы.
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УРААН
Салмактуу, даана белгилеп

М. Кїрєўкєев

1. М. Кїрєўкєев комузчулук єнєрдї кимден їйрєнгєн?
2. Ал музыкалык аспаптарда ойногон?
3. Анын алгачкы кїїлєрї кандай аталат?
4. Анын кїїлєрїн ким нотага тїшїргєн?
5.* М. Кїрєўкєевдин кїїлєрїнїн тематикасы кандай?
Тапшырмалар
1. Кыл кыяктын сїрєтїн тарткыла.
2. М. Кїрєўкєевдин чыгармачылык жолун окугула.
3. Музыкалык сєздїккє кєўїл бургула.
4. Интернет аркылуу кыл кыякта аткарылган чыгармаларды кєргїлє.

САИД БЕКМУРАТОВ
(1901–1966)
Белгилїї кыл кыякчы, Кыргыз ССРинин эмгек
сиўирген артисти С. Бекмуратов 1901-жылы Ош
областынын Кара-Суу районунун Жыл-Келди айы
лында туулган. Кыяк тартып, комуз черткенди чоў
атасы Калымбеттен їйрєнгєн. Кийин Нармат, Айдараалы, Ашыр сыяктуу чоў кыякчылардан таалим
алган. Кыякчылык єнєрїнїн калыптанышына
М. Кїр єўкєев кєп жардам берген. Анын «Паризат» кїїсї сїйїї темасына арналган. Бул кїїнї
С. Бекмуратовдун кызы опера ырчысы Салима Бек41

муратова оркестрдин коштоосунда ырдап чыккан. С. Бекмуратовдун
чыгармалары мазмундуу. Анын «Куу инген» деген кїїсїндє эненин
балага болгон мээрими, «Бургуй» кїїсїндє Бургуй баатырдын баяны,
«Кара башыл ак токту» кїїсїндє койго карышкыр тийген эпизод,
«Бекарстан Тайчыда» Тайчы деген калмактын Мактым аттуу кызды
колго тїшїрїп кетип, кайра анын качып келгени, «Ак барак ботом»
кїїсїндє торпок кайтарган баланын кєлгє тїшїп кеткени баяндалган
арман, «Курманбек» кїїсїндє баатырдын атасына айттырган кабары
ойноордо баяндап, анан гана берилїї менен ойноп берчї.
Саид Бекмуратовдун кїїлєрї:
«Сырдаш», «Кер Єзєн», «Бекарстан Тайчы», «Ак токту», «Тизгин кїї»,
«Шырдакбек», «Паризат», «Бери чык», «Жусуп менен Зулайка», «Кулпенде»,
«Эки дос», «Ынтымак», «Бургуй», «Куу инген», «Ак барак ботом».

С. Бекмуратовдун «Эки жорго» жана «Топ жылкы» кїїлєрїн угуп,
алардын темпин, мїнєзїн аныктап, колдонулган кєркєм каражаттарды, штрихтерди атап бергиле.

ЭКИ ЖОРГО
С. Бекмуратов

Орточо, алчылантып
Кыл
кыяк

«Куу инген»
Илгери бирєєнїн тєєсї бар экен. Тєє бир нече жыл ботолуу болбогон соў
ага эл «Куу инген» деген ат коёт. Куу инген картайып, бир топ жыл єткєндє ботолуу болуп, ботосун телчитип жїргєндє кербен келет. Кербендин жїк жїктєгєн
тєєсї єлїп калат, ошондо куу ингендин ээсине каалаган пулун берип, кербендин ээси алып кетет. Куу ингендин ботосу боздоп кала берет. Аралык бир-эки
айлык жол болсо да куу инген кайра качып келип, ботосун таап, аман-эсен
кєрїшїптїр.
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ТОП ЖЫЛКЫ
С. Бекмуратов
Тез, удургутуп

«Кыл кыяк менен темир комуз» кїїсїн угууда ар бир аспаптын
обонунун тапкыла. Тембрдик єзгєчєлїктєрїн айтып бергиле.

КЫЛ КЫЯК МЕНЕН ТЕМИР КОМУЗ
Мелїїн

Э. Жумабаев
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1. С. Бекмуратов кыл кыяк черткенди кимден їйрєнгєн?
2.* С. Бекмуратовдун «Эки жорго» жана «Топ жылкы» кїїлєрїнїн мї
нєзї кандай?
3.* С. Бекмуратовдун кїїлєрї кандай кїїлєргє кирет?
4. «Куу инген» кїїсїндє эмне жєнїндє баяндалат?
5. Э. Жумабаевдин «Кыл кыяк менен темир комуз» чыгармасынын мї
нєзїн ачып бергиле.
Тапшырмалар
1. Кыл кыяктын сїрєтїн тарткыла.
2. Кыл кыякчылардын чыгармачылык жолун окугула.
3. Музыкалык сєздїккє кєўїл бургула.
4. Интернет аркылуу кыл кыякта аткарылган чыгармаларды кєргїлє.

44

I чейректи жыйынтыктоочу суроолор:
1. Эмне үчүн «Күүнүн башы – Камбаркан» деп аталып калган?
2. Алгачкы комуздун кылы эмнеден жасалган?
3. Комуз кандай бөлүктөрдөн турат?
4. Комуз чертүүнүн кандай ыкмалары бар?
5. Камбаркан күүлөрүнүн негизги белгилери кандай?
6. «Музоокенин муңдуу күүсүнүн» сюжети кандай?
7. Н. Борошевдин «Кер толгоо» күүсүнүн темпи, мүнөзү кандай?
8. А. Бейшүкүровдун «Көйрөў күүсү» дагы кандай аталышка ээ?
9. Т. Сатылгановдун «Тогуз кайрык» күүсүнүн сюжети кандай?
10. К. Орозовдун «Насыйкат» күүсүнүн сюжети, мүнөзү кандай?
11. Ы. Тумановдун «Жаш тилек» күүсүнүн сюжети, мүнөзү кандай?
12. А. Огонбаевдин «Маш ботой» күүсү күүлөрдүн кандай түрүнө кирет,
темпи кандай?
13. «Таласым» аттуу ырдын автору ким?
14. Н. Абдырахмановдун «Улуу тоолор» күүсүнүн мүнөзү кандай?
15. А. Эшмамбетовдун аткаруусундагы «Кет Бука» күүсүнүн сюжети кандай?
16. «Ибарат» күүсүнүн темпи кандай, кандай штрихтер колдонулган?
17. Кыл кыяк кандай жыгачтан жасалат жана кандай бөлүктөрдөн турат?
18. Кыл кыяктын кылы эмнеден жасалат?
19. Э. Жумабаевдин «Кыл кыяк менен темир комуз» чыгармасынын мүнөзү
кандай?
20. С. Бекмуратовдун «Куу инген» күүсүндө эмне жөнүндө баяндалат?
21. С. Бекмуратовдун «Эки жорго» жана «Топ жылкы» күүлөрүнүн мүнөзү
кандай?

Билимиўди текшер!
Жалпы чейректе єтїлгєн материалдарды кайталоо їчїн бир нече
ыкмада эркин тандап алуу менен даярдангыла:
1. Кластер тїзїї: «Кылдуу аспаптар», «Комузчулар», «Комуз
кїїлєрї» (кїїлєрдїн аттары), «Комуз кїїлєрїнїн тїрлєрї».
2. Ойду толуктап жазуу:
– Бул чейректе мага абдан ................. жакты.
– Мен ............ тїшїнбєй калдым.
– Мага ...... ырлар абдан жакты.
– Мен эми .............. билем.
– Мен ............ боюнча кошумча маалымат алат элем.
3. Тест жазуу жана кроссворд толтуруу їчїн теориялык
маалыматтарды окуу.
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II Ч Е Й Р Е К
«МУЗЫКА – АДАМДЫН РУХАНИЙ ДЇЙНЄСЇ»

ООЗ КОМУЗДУН ТЇРЛЄРЇ.
ТЕМИР ООЗ КОМУЗ ЖАНА ЖЫГАЧ ООЗ КОМУЗ
Темир ооз комуз – байыркы замандан бери келе жаткан какма
музыкалык аспап. Ал темирден жасалгандыктан, темир комуз деп да
аталат.

Темир ооз комуз – алмурут сыяктуу формада, узундугу 6–7 сантиметр.
Эки бєлїктєн турат: жаактан жана тилден. Жаагы темирден, жезден, колодон,
кїмїштєн, алтындан, ал эми добуш чыгарчу тили курч темирден, болоттон жасалат.

Темир комуз жеке жана ансамблде да ойнолот. Негизинен аялдар
жана балдар ойноп келген. Мурда ооз комузду кыз-келиндер ойносо,
кийин эркек кишилердин арасынан да мыкты ооз комузчулар чыкты.
Атактуу темир ооз комузчулар: А. Байбатыров, Т. Тыныбеков,
Р. Мадварова, Н. Нышанов, Ш. Жоробекова.

БУРУЛЧАНЫН СЕЛКИНЧЕК
(кїї)

Орточо, кєўїлдїї
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Обону элдики

АДАМКАЛЫЙ БАЙБАТЫРОВ
(1895–1953)
Белгилїї кыргыз єнєрпозу, тунгуч куурчак оюнчусу, темир ооз комузчу, ырчы, имитатор (тууроочу)
А. Байбатыров 1895-жылы Чїй областынын Кант
районунда туулган.
Бїткїл чыгармачылык кїчїн элге арнаган.
Бала кезинен артист болсом деген ою орундалып,
кыргыз драма театрына артистикке кабыл алынат. Кыргыздын атактуу шайырлары Муратаалы,
Шаршен, Калык, Кара-Молдо, Ыбрай, Чалагыз,
кийинчерээк Осмонкул, Муса, Атай, Алымкулдун тобуна кошулат.
А. Байбатыров темир ооз комузду мукамдуу, тїрлєнтїп ойной алган.
Ал тунгуч темир комузчулардын ансамблин тїзгєн. Ансамблде «Кєк
музоо», «Жортуул кїї», «Кол єнєр» деген элдик кїїлєрдї кол ойното
кооздоп кагып, созолонто, кємєкєйдєн ышкырта мукамдуу аткарышат.
Кїїлєрї: «Тагылдыр тоо», «Кїйгєн», «Секетбай», «Турумтай», «Кєк музоо», «Чоор кїїсї», «Арман кїї», «Кїўєтай», «Кыздарай», «Булбул», «КарачаТоргой».

ТАГЫЛДЫР ТОО
(Темир ооз комуз)
А. Байбатыров

Орточо

Музыкалык сабат
Лад жана анын тїрлєрї
Музыкада ылдам, жай, ыргактуу, лирикалуу жана шаўдуу,
кєўїлдїї жана муўайым маанайлар болот. Кєўїлдїї жана муўайым
маанайды музыкада мажордук жана минордук деп атайбыз.
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Мажордук лад – шайыр, кєўїлдїї, ачык мїнєзгє ээ, ал эми минордук лад – муўайым, кайгылуу мїнєздє.
Мажор менен минор музыкадагы ладдар деп аталат. Лад – ар бир
чыгармадагы добуш ыргактарынын бир иретте берилиши, бири-бири
менен болгон байланышы, єз ара туура келишїїсї.
Мажордук ладды «до» добушунан ырдагыла:

Минордук ладды «до» добушунан ырдагыла, мажордук жана минордук ладдарды салыштыргыла:

Кєнїгїїнї нота менен ырдап, ладды аныктагыла:

Кєнїгїїнї нота менен ырдап, ладды аныктагыла, тыныгууларды
аягына чейин так санагыла:

«Мен кыргызмын» жана «Бєбєктєр» ырларынын ладдарын аныктагыла, айырмалап айтып бергиле.

МЕН КЫРГЫЗМЫН
Шаўдуу
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Музыкасы Э. Койбагарованыкы
Сєзї А. Сарманбетовдуку

БЄБЄКТЄР
Орточо

Музыкасы К. Эралиеваныкы
Сєзї элдики

1. Темир ооз комуз эмнеден жасалат?
2.* Темир ооз комуз кандай бєлїктєрдєн турат?
3. Кандай атактуу темир ооз комузчуларды билесиўер?
4. А. Байбатыров кандай єнєрлєрдїн ээси?
5.* «Тагылдыр тоо» кїїсїндє кандай музыкалык кєркєм каражаттар
колдонулган?
6. Ал тїзгєн ансамбль кайсы кїїлєрдї аткарган?
7.* Мажордук жана минордук ладдар бири-биринен кандай айырмаланат?

ТОКТОСУН ТЫНЫБЕКОВ
(1927–1982)
Тєкмє, жазгыч акын, темир ооз комузчу, обончу, кыл кыякчы, комузчу, ырчы-аткаруучу Токтосун Тыныбеков 1927-жылы Жалал-Абад облас
тынын Аксы районунун Тегине айылында туулган.
Ал темир ооз комузду апасынын какканын кєрїп,
аны менен бирге каккан. Жыгач ооз комузду да тогуз жашынан черткен. Темир ооз комузчу А. Байбатыровдон темир ооз комузду кагуунун сырларын,
кїїлєрїн їйрєнгєн.
Жаш кезинен ыр-кїїгє шыктуу болуп, кыргыздын атактуу акын,
комузчулары Барпы, Коргол, Калык «кїї атасы» Ниязаалы Борош
уулунан таалим алган. Т. Тыныбеков Байбатыровдун «Тагылдыр тоо»
аттуу классикалык кїїсї баштаган «Керме тоо», «Кєк музоо», «Жортуул кїї», «Секетбай» жана башка кїїлєрїн черткен. Т. Тыныбеков
темир ооз комузда каалагандай ыкмаларды, штрихтерди колдонуп,
тїркїн кубулта, ар кандай кєрїнїштє кубулжута черткен.
Т. Тыныбековдун учурашуу, саламдашуу алым сабактары, ар кыл
темада ырлары «Айтыштар», «Туулган жер», «Балдарга», «Тилек»,
«Кїз», «Токтосун» деген аталыштарда жарыкка чыккан.
49

ЖОРТУУЛ КЇЇ
(Темир ооз комуз)
Ылдам, алчыланта

Элдик кїї

1. Т. Тыныбеков кандай єнєрлєрдїн ээси?
2. Темир ооз комузду кимден їйрєнгєн?
3.* «Жортуул кїї» кимге таандык? Кїїнїн мїнєзї кандай?
4. Ал кайсы атактуу адамдардан таалим алган?
5. Т. Тыныбековдун кандай жыйнактары жарык кєргєн?
Тапшырмалар
1. Темир ооз комуздун сїрєтїн тарткыла.
2. Темир ооз комузчулар боюнча маалыматты окугула.
3. Темир ооз комуз кїїлєрїнїн мїнєздєрїн салыштыргыла.
4. Музыкалык сабатка кєўїл бургула.

ЖЫГАЧ ООЗ КОМУЗ
Жыгач ооз комуз – улуттук музыкалык аспап. Сары жыгачтан,
бєрї карагаттын бадалынан, шилбиден, ыргай жыгачтан жасалат.
Тандалып алынган жыгачты сызгычтай жукартып, оозунун ортосу-
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нан тил чыгарылат. Тилдин тїп жагы ичке кєзєлїп, ага жип тагылат. Жыгач ооз комуздун узундугу 13–20 сантиметр. Тилдин эки жак
капталынан орун алган алкак аспаптын жаактары болот. Тили жазы
жана ичке бєлїктєн турат. Жазы жагынан оюлган кєзєнєккє боо жиби
тагылат. Жыгач ооз комуздун жаагын эриндин арасына коомай коюп,
тилине бекитилген жипти кагуу аркылуу їйлєп же дем тартып добуш
чыгарат. Аспаптын 4 тїзїлїшї ля, соль, си, до колдонулуп келет. Бул
аспапта да аялдар ойноп келсе, учурда эркектер да аткарууда.

«Кїкїк» чыгармасын жыгач ооз комуздун аткаруусунда угуп, чыгармада кандай музыкалык кєркєм каражаттар колдонулганын атагыла жана тыныгууларды так санагыла.

КЇКЇК
(Жыгач ооз комуз)
Аткарган: Ш. Жоробекова
Орточо
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КЫРГЫЗСТАНЫМ
Шаттуу, мелїїн

Музыкасы А. Бєдєшовдуку
Сєзї К. Курманбаевдики

Жумшак жели бийик асканын,
Бизди карай кєрчї шашканын.
Таза абада дене чыўалсын ай,
Ташкындай бер Кыргызстаным.
Ай Кыргызстаным, ой Кыргызстаным,
Ташкындай бер Кыргызстаным.
Гїлдєр ээлеп тоонун баштарын,
Кїлкї ээлеп кары-жаштарын.
Кєўїл єссїн кєккє серпиле ай,
Кєрктєнє бер Кыргызстаным.
Ай Кыргызстаным, ой Кыргызстаным,
Кєрктєнє бер Кыргызстаным.
1.* Жыгач ооз комуз эмне їчїн мындай аталат?
2. Жыгач ооз комуздан кантип добуш чыгарылат?
3. Бул аспаптарды негизинен кимдер ойногон?
Тапшырмалар
1. Темир жана жыгач ооз комуздардын сїрєтїн тарткыла.
2. А. Бєдєшовдун «Кыргызстаным» аттуу ырын жаттагыла.
3. Темир ооз комуз жана жыгач ооз комузда аткарылган чыгармаларды
Интернеттен кєргїлє.
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ЇЙЛЄМЄ АСПАПТАР
Кыргыз элинин байыркы їйлємє аспаптарынын эў жєнєкєйдєн
баштап татаал тїзїлїшкє чейинки кызыктуу тїрлєрї кездешет.
Алардын айрымдары колдонуудан чыгып калган. Бул аспаптар чакырык катары жїрїштєрдє, мал айдоо, тосуу учурларда колдонулган.
Їйлємє аспаптар «Манас» эпосунда кєп кездешет.
Жалбырак – кадимки эле жалбырак аркылуу їйлєп добуш чыгаруу. Ал эми жаратылыш добуштарын тууроодо келип чыккан аспап –
зуулдак. Аспаптын негизги бєлїгї узунунан жара тилинген куурайдын, камыштын сєўгєгїнєн турат.
Чаўырткы – тасма сымал тилдїї їйлємє аспап. Аўчылар колдонгон эў эле жєнєкєй музыкалык аспап. Ар кандай жаныбарлардын
їндєрїн туураган.
Барылдак же барпылдак – абанын басымы алдында жаактары
улам ачылып – жабылуудан добуш берген їйлємє аспап. Їн тууроочу
аспап. Чымылдак – жалгыз тилдїї, добуш кєзєнєктєрї жок їйлємє
аспап.
Бул аты аталган їйлємє аспаптар азыркы кїндє кєп кездешпейт.
Сыбызгы – байыркы їйлємє аспаптардын бири. Аспап туурасынан
кармап ойнолот. Тыт, єрїк, бєрї карагат, камыштан жана жезден
жасалат. Мурдагы замандарда жыгачтан же жезден жасалган, кээде
жез най деп да аташкан. Бїгїнкї кїндє єрїк жыгачынан жасалат.
Мурда їн єзгєртїїчї кєзєнєгї алты болсо, учурда алардын саны – он.
Бул музыкалык чыгарманы ар тараптуу кылып ойноого мїмкїнчїлїк
берет.

СЫБЫЗГЫНЫН
КЕР-ЄЗЄН
Шашпай

М. Кїрєўкєев

Сурнай менен керней аз кездешкен музыкалык аспап. «Манас»
эпосунун доорунда чакыруу їчїн колдонулса, азыркы кїндє чоў майрамдарда колдонулат.
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Сурнай – чакырык берїїчї аспап. Сурнай узун, ачык жагы
кеўейип кеткен конус тїрїндєгї тїтїк. Баш жагына конус тїрїндєгї
ичке жез тїтїк орнотулуп, ага камыштын тамырынан жасалган чымылдак тагылат. Бул аспап добулбас, кернейди коштоого алып, жортуулдарда, ат чабыштарда, эр сайыштарда, той-аштарда ойнолгон.
Їнїнїн бийиктиги «Манас» эпосунда «сурнай
кулак тундуруп», «сурнай їнї такылдап» деп
сыпатталат. Азыркы кїндє сурнай кєп колдонулбай келет, бирок кыргыз элинин музыкасынын тарыхында Турап, Тайкожо, Шадыкан,
Белек уулу Кїрєўкєй деген сурнайчылардын
аттары жана чыгармалары бизге чейин жетти.
Булардын атын Жунусаалы Куттубаев улайт,
ал «Ак токту», «Сурнай кїї» деген чыгармаларды кєркїнє чыгара аткарган.
Керней малдын мїйїзїнєн жасалганы «мїйїз керней», жезден салганы «жез керней» деп аталган. Керней – эл арасына тараган байыркы їйлємє аспаптарга кирет. Кернейдин эки тїрї тараган. Биринчиси
тоо текенин мїйїзїнєн кєзєнєктєрї жок жасалганы. Узундугу отуздан
кырк беш сантиметрге чейин. Экинчи тїрї жез керней. Узундугу бир
жарымдан эки метрге чейин жетет. Їн єзгєртїїчї кєзєнєктєрї жок.
Алып жїрїїгє ыўгайлуу болушу їчїн бири-бирине кийиле тургандай
кылып, їч бєлїктєн жасалат. Їнї кїчтїї чыгып, алыска кетет. «Манас» эпосунда кыргыздын башка музыкалык аспаптарына караганда,
керней туурасында маалыматтар кєп айтылат:
«Кош ооздуу кернейде
Кол ичине їчтї алып.
Алтын ооз кернейди,
Арылдата тарттырып.
Алтымыш тєрт сурнайчы».
(«Манастан»)
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«Керней кїїнї» угууда аспаптын тембрине кєўїл бур. Динамикалык белгилерди айырмалап ук.

КЕРНЕЙ КЇЇ

Э. Жумабаев

Жай, муўдуу

Чоор – кыргыз элинин салттуу аспабы, узунунан кармап ойнолот.
Чоор байыркы заманда койчулар арасында кеўири тараган. Андан
сырткары тойлордо, салтанаттарда єзїнчє оркестрдик топту тїзїп ойношкон.
Чоордун тїрлєрї: чогойно чоор, камыш чоор, шилби чоор, сары
жыгач чоор, балтыркан чоор, жез чоор. Чоорлордун тембрдик угулушу ар тїрдїї.
Чопо чоор – формасы шар формасында.
Азыркы мезгилде аспап кыйла єркїндєтїлїп,
жаўы топтогу чопо чоор аспаптар бар. Диапазону бир октаваны тїзєт. Чопо чоор – ак,
кызыл чоподон же алардын аралашмасынан жогорку температурада бышырылып
жасалган їйлємє аспап. Илгери балдардын музыкалык аспабы катары бааланып,
кыска кайрыктагы кїїлєр ойнолгон. Мурда
55

сїйрї, тоголок формада болгон. Їн алуу ыкмасы жана їн єзгєртїїчї
кєзєнєктєрї 3тєн 6га чейин болгон, бїгїнкї кїндє бирдей їлгїдєгї –
сїйрї тоголок формадагы чопо чоорлор таралган. Азыркы чопо чоорлор 8 кєзєнєктїї болуп, бардык ноталарды алуу мїмкїнчїлїгїнє ээ.
Чоў чоордун тєрт же беш їн єзгєртїїчї кєзєнєктєрї болот. Башка
чоорлордо алууга мїмкїн болбой турган тємєнкї добуштар алынат.
Аспап тїстїї металлдардан жана желимден жасалат.

КОМУЗ МЕНЕН ЧООРЧУ
Б. Глухов
Орточо

Ышкырык чоор чатыр гїлдїїлєр тїркїмїндєгї єсїмдїктєрдїн
же чогойнонун сабагынан жасалат. Алдыўкы учу туюк болуп, їн
єзгєртїїчї эки – їч кєзєнєгї бар. Тик кармап, ооз жагын эринге такап, ышкырык жылчыгынан тилдин жардамы менен їн чыгат.
Тулга чоор – сїйрї идиш тїрїндєгї
їйлємє аспап. Туурасынан кармап ойнолот. Ал бири-бирине кабар берїї їчїн
пайдаланылган.
Чогойно чоор – узунунан бойлото
кармап ойнолуучу эки жагы теў ачык,
їн єзгєртїїчї кєзєнєктєрї жок їйлємє
аспап. Їн, татаал добуш чыгарууга дем
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алуу органдары бїт катышат. Чогойно чоорду жылдын жай, эрте кїз
мезгилинде гана колдонушкан. Себеби, чогойно балтыркандан, согондон жасалып, алар бат эле сынып же жарылып калган.
Музыкалык сабат
Тембр (фр.– timbre – тамга, белги) – добуштун сапаты, тїрї,
кєркємдїк деўгээли, башкача айтканда їндїн кооздугу. Бир бийиктикте чыккан бир нече добушту тембр аркылуу айырмалай алабыз.
Элдик музыкалык аспаптар – адамдын катышуусу менен белгилїї
ыргактагы жана туруктуу бийиктиктеги добуштарды чыгарат. Ар бир
музыкалык аспаптын єзїнє таандык добуштук тембри (кооздугу), динамикалык чеги, белгилїї диапазону болот. Музыкалык аспаптардын
добушу аспаптарды жасоодо колдонулган материалдын сапатына,
аспаптын формасына, їн чыгаруу ыкмаларына жараша болот.
А. Огонбаевдин «Эсимде» чыгармасын кыргыз элдик їйлємє
аспаптарынын аткаруусунда угуп, алардын тембрлерин айырмалап,
аттарын атагыла.

ЭСИМДЕ
Жай, созолонто

Музыкасы А. Огонбаевдики
Сєзї Ж. Турусбековдуку
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«Ат кетти» элдик кїїнї угууда єлчємдєргє кєўїл буруп, чыгарманын мїнєзїн, темпин, кєркєм каражаттарын атап, айтып бергиле.

АТ КЕТТИ
Жандуу, муўдуу

Элдик кїї

1.* Їйлємє аспаптар мурунку мезгилде эмне їчїн колдонулган?
2. Азыркы кїндє колдонуудан чыгып калган аспаптар кайсылар?
3.* Їйлємє аспаптар эмнеден жасалган? Мисал келтиргиле.
4. Чоордун кандай тїрлєрї бар?
5. Чопо чоор кандай чополордон жасалат?
6.* Їйлємє аспаптар кайсы эпосто кездешет?
Тапшырмалар
1. Їйлємє аспаптардын аттарын жаттоо жана кээ бир аспаптардын
сїрєтїн тарткыла.
2. «Керней кїї» жана «Ат кетти» элдик кїїлєрїн салыштыргыла.
3. «Эсимде» чыгармасын угуу аркылуу аспаптардын тембрин аныктап,
эстеп калгыла.
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УРМА АСПАПТАР
Урма аспаптар – бул аспаптар адамга кєркєм таасир берїїчї
кїчтїї музыкалык тили бар аспаптар. Їйлємє аспаптар сыяктуу урма
аспаптар да кыргыз элинин тарыхы менен тыгыз байланышта.
Добулбас (добулбаш) – элдик урма музыкалык аспап. Добулбас
урма аспаптардын эў чоўу. Анын тегерек алкагы жакшы ийленген
жумшак арчадан, талдан, кайыўдан жасалат. Добулбастын турпаты
эки башы кесилген ашкабакка окшош келип, жылкынын, тєєнїн
кере тартылган териси менен капталган. Ал эми тегерек ийилген тактайдын эки учу бири-бирине кєктєлїп, бириктирилген. Добулбастан
бийик мукамдуу добуш алыш їчїн камчы сап менен чаап, алакан
менен кагып, азыр болсо кийиз капталган таякчалар менен уруп ойнолот. Добулбас туурасында «Манас» эпосунда да айтылат.
Жезден кылып куйдурган,
Пил терисин чойдурган.
Узундугу їч кулач,
Їнїн уксаў оолак кач.
Жоондугу їч кучак,
Добулбасын карап бак.
Казандай кїрсї алганы,
Кагаарда чабат балбаны…
Доол – єтє чоў эмес, жыгач же темир урма аспап. Доол салтанатуу окуяларда, мергенчилер аўчылыкка аттанаарда ойнолгон аспап.
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Доол чоподон жасалып, бир бетине жаргак (тери) капталып жасалат.
Аспаптын негизги бєлїгї баатырлар кийїїчї тулга тїрїндєгї тулкудан турат. Анын шуштугуй жагына капкак бекитилип, шакекче тагылат. Доолдон їн чыгаруу їчїн атайын таякча пайдаланылат.
Доол «Манаста» тємєндєгїдєй сїрєттєлєт:
«Кол канжыга башына,
Пил терисин каптатып,
Бирден доол байлатып.
Чымын тийсе чыўк эткен,
Билезиги сары алтын.
Билериги баары алтын,
Чыбык тийсе кадимки,
Кулак тунуп зыўк эткен.
Карсылдак – бир жагы ачык, кош
кашык аспап. Бири-бирине окшош эки
кашык ичке сабы жагынан кооз жип же
кайыш менен кошоктолгон. Эмен, кара
жыгачтан жасалат.
Тай туяк – жаныбарлардын тєрт туягынан жасалган урма аспап. Тай туяктын
добушу ачык. Бул аспапты «Камбаркан»
этнографиялык ансамбли їчїн Орозбек
Кенчинбаев жасаган.
Мындан сырткары кыргыз элдик музыкасында «Аса таяк», «Жылаажын»,
«Шалдырак», «Камыш», «Кабак», «Тарак» деген кїндєлїк жашоодо колдонулган урма аспаптар да бар болгон.
Бул аспаптар «Манас» эпосунда кєп
сїрєттєлгєн. Мисалы, Сагынбай Орозбаковдун сїрєттєєсї:
Жезнай їнї ызылдап,
Сыбызгы їнї тызылдап,
Ырчылар ырын ырдашса,
Ышкылуусу тыўдашып,
же
Керней тартып бапылдап,
Дап согулуп дапылдап.
Сурнай їнї такылдап,
Чилмардан кагып шакылдап.
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КЫРГЫЗДЫН АЛА-ТООСУ
Орточо, сыймыктанып

Музыкасы И. Жунусовдуку
Сєзї Ж. Бєкєнбаевдики

Жайы кышы кетпеген,
Мєўгїсї бар Ала-Тоо.
Асман менен тирешкен,
Белгиси бар Ала-Тоо.
Балдан ширин туптунук,
Булагы бар Ала-Тоо,
Тукабадай кулпурган,
Тулаўы бар Ала-Тоо.
Аскалардан ышкырган,
Улары бар Ала-Тоо.
Ак пахтадай чубалган,
Туманы бар Ала-Тоо.
Кекилиги, чилдери,
Кызыл-тазыл гїлдєрї.
Кєўїлїўдї кєтєрєт,
Куштун салган їндєрї.
1.* Кыргыз элинин кандай урма аспаптарын билесиўер?
2. Тай туяк эмнеден жасалат?
3.* Урма аспаптардын эў чоўу кандай аталат?
4. Доолдон эмне менен їн чыгарылат?
5. Урма аспап – карсылдак кандай жыгачтардан жасалат?
Тапшырмалар
1. Урма аспаптардын аттарын жаттагыла.
2. Каалоо менен кээ бир аспаптардын сїрєтїн тарткыла.
3. И. Жунусовдун «Кыргыздын Ала-Тоосу» ырын жаттагыла.
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АСАНБАЙ КАРИМОВ
(1898–1979)
Атактуу, залкар чоорчу Асанбай Каримов 1898жылы Жалал-Абад областынын Сузак районунун
Турак-Абад айылында туулган. Тубаса талант. Анын
аткаруучулук чеберчилиги жагынан чоор музыкасынын классиги деп атасак болот. Ал узунунан кармап
ойнолгон чоордо ойногон. Шамурат дегендин коюн
кайтарып, кой багып жїрїп койчулардын чоорунун
їнїн угуп, кызыгуусу артат. Акыры койчулардан
арман кїїлєрдї їйрєнїп, чоор тарта баштаган. Асанбай кой багып жїргєн жылдарында Нарбай деген чоорчуну кєрїп,
он эки жашынан андан таалим алат. Алгач андан «Бай коюўду жоо
алды!» аттуу кїїнї їйрєнгєн.
Асанбай Акжол деген чоорчуга жолугуп, чоор чертишет. Экєє теў
«Узак кїї» деген чоордун кїїсїн чертип, угуп отурган эл жаш бала
кєркєм, мукамдуу чертти деп Асанбайга баа берип, чоў чоорчу атка
конот. Анын чоордо ойногон кїїлєрїнїн дээрлик кєпчїлїгї прог
раммалуу кїїлєр.
Асанбай Каримовдун чоор кїїлєрї:
«Чыйбылдын кызынын кошогунан», «Карагул менен Сарыгул ботом»,
«Таттиден татти», « Коўур кїїдєн», «Кара кыз менен Сары кыз», «Кыяк кїї»,
«Келин кєчїрїї», «Махтым», «Улар кїї», «Ат келди», «Дарваз кїї», «Узак кїї»,
«Сарваз кїї».
«Бай коюўду жоо алды»
Илгери бир жетим бала он жашында элїї чакты кою бар байга малай болуп, отуз жашка чыкканча байдын кызматын кылып, малын кєбєйтєт. Мал жа
йып жїрсє жети каракчы келип, койчунун эки колун артына таўып, койго кошуп
айдап жєнєшєт. Бир топ жол жїрїп, койчу:
– Акелер, колумду бошотсоўор, чоорумду бир тартып алайын, андан соў,
чабасыўарбы, атасыўарбы, эмне кылсыўар да макулмун, – дейт.
Эр – ээй, эр – ээй, эр басты,
Бай коюўду жообасты!
Тарт дегенде тартпаган
Арам єлгїр ак серке,
Каракчылар келгенде,
Тартып бир дабан бел ашты! –
деп чоор менен сїйлєтїп тартканда эшикте єрмєк согуп отурган байдын кызы угуп:
– Ата, койчуў чоор менен «Жоо айдады коюўду!» – деп чакырып жатат –
дейт. Атасы эмне кылаарын билбей карайлап турса, кызы:
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– Куржундун эки кєзїнє топуракты толтура салып, дабандын белине чыкканда куржундун тїбїн тешип, кыйкырык салып, чаў ызгытсаў кєп куугунчу
келе жатат дешип, койчуўду да, коюўду да таштап качат, – дейт.
Атасы дал ошондой кылып койчусу менен кошо койлорун сактап калып,
койчусун кызына їйлєнтїп, койлорунун жарымын бєлїп берет.

УЗАК КЇЇ
Асанбай Каримов

Орточо

СЫЙМЫК
Орточо

Музыкасы Т. Чокиевдики
Сєзї К. Урманбетовдуку
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Ата Мекен айтат бизди: «балдарым,
Ак калпакчан бийик кармагын».
Кайда барсам сыймыктанам ар дайым:
«Кандай бакыт кыргыз болуп калганым!»
Кайырма: Менин элим тоо койнунда тєрєлгєн,
Менин жерим ак булутка оронгон.
Таазим эткин улугуна улуктун,
Таажы кийген аппак кїмїш тоолордун.
Билесиўби жылдыз болуп жайнаганым:
Бийиктикти Ала-Тоодон алгамын,
Тереўдикти Ысык-Кєлдєн кармадым...
Кандай бакыт кыргыз болуп калганым!
Кайырма: Айга-кїнгє алмашылбас ардагым,
Аянбастан бїт ємїрдї арнагын.
Кайталасын сыймыктанып балдарыў:
«Кандай бакыт кыргыз болуп калганым!»
Кайырма:
1. А. Каримов чоорчу кандай кармап ойнолгон чоордо ойногон?
2. Ал чоор черткенди биринчи кимден їйрєнгєн?
3. Ким деген чоорчудан таалим алган?
4.* «Бай коюўду жоо алды!» кїїсїндє эмне жєнїндє баяндалат?
5. Эл ага баа берип, кандай ат берген?
6.* Т. Чокиевдин «Сыймык» ыры кандай ладда жазылган? Темпи кандай?
Тапшырмалар
1. Чоорчу Асанбай Каримов боюнча маалыматты окугула.
2. Т. Чокиевдин «Сыймык» ырын жаттагыла.

ЖУНУСААЛЫ КУТТУБАЙ УУЛУ
(1861–1961)
Сурнайчы Куттубай уулу Жунусаалы 1861-жылы Талас областынын Кара-Буура районунда туулган. Ал кичинесинен эле ыр-кїїгє
шыктуу чоўоюп, эс тартканда атактуу сурнайчы Тойкожо менен таанышып, андан таалим алган. Тойкожонун «Салтанат», «Эл дїрбєдї»,
«Эр сайыш», «Таў атат», «Наалышыў жетсин кудайга», «Зулайка»
сыяктуу кїїлєрї болгон.
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Жунусаалы 1939-жылы Москвада єткєн кыргыз
искусствосу менен адабиятынын биринчи декадасына катышып, «Ак токту» сурнай кїїсїн мыкты
аткарган. Элге кеўири белгилїї чыгармалары: «Ак
токту», «Салтанат», «Колхоз шаўы», «Кош кайрык», «Сурнай кїї», «Жеўиш». Жунусаалы Куттубаевдин аткаруусунда кєптєгєн сурнай кїїлєрї
радиого жаздырып алынган.

СУРНАЙ КЇЇ
Жунусаалы
Нотага тїшїргєн: М. Касей
Орточо

1. Ж. Куттубаев кимден таалим алып, анын кандай кїїлєрїн ойногон?
2. Тойкожонун кандай кїїлєрї бар?
3. Жунусаалынын кандай сурнай кїїлєрї бар?
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II чейректи жыйынтыктоочу суроолор:
1. Темир ооз комуз эмнеден жасалат?
2. Темир ооз комуз кандай бөлүктөрдөн турат?
3. Жыгач ооз комуз эмне үчүн мындай аталат?
4. Жыгач ооз комуздан кантип добуш чыгарылат?
5. «Тагылдыр тоо» күүсүндө кандай музыкалык көркөм каражаттар колдонулган?
6. «Жортуул күү» кимге таандык? Күүнүн мүнөзү кандай?
7. Т. Тыныбеков кандай өнөрлөрдүн ээси?
8. Үйлөмө аспаптар эмнеден жасалган? Мисал келтир.
9. Чоордун кандай түрлөрү бар?
10. Чопо чоор кандай чополордон жасалат?
11. Үйлөмө аспаптар кайсы эпосто кездешет?
12. Кыргыз элинин кандай урма аспаптары бар?
13. Тай туяк эмнеден жасалат?
14. Урма аспаптардын эў чоўу кандай аталат?
15. Урма аспап карсылдак кандай жыгачтардан жасалат?
16. А. Каримов кандай кармап ойнолгон чоордо ойногон?
17. А. Каримовдун «Бай коюўду жоо алды!» күүсүндө эмне жөнүндө баяндалат?
18. Сурнайчы Жунусаалы жөнүндө эмнелерди билесиў?

Билимиўди текшер!
Чейрекке даярдануу їчїн тапшырмалар
«Мен экинчи чейректе эмнелерди їйрєндїм?» – жазуу иши.
1. Тапшырма: бїтпєгєн сїйлємдї толуктап жаз.
–
–
–
–
–
–
–

Мен ............., ......., .......... їйрєндїм.
Мен ....., ......., ...... билдим.
Мен таў калдым, себеби ...........
Мага абдан .............. жакты.
Мен капа болдум, себеби ............
Бул чейректерде эў башкысы мен їчїн .... болду.
Мындан ары дагы улантып ....... окуйм.

2. Кластер тїзїї: «Їйлємє аспаптар», «Урма аспаптар», «Укту
рулган чыгармалар».
3. Тест жазуу жана кроссворд толтуруу їчїн теориялык маалыматтарды окуу.
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III Ч Е Й Р Е К
МУЗЫКАНЫН БИРИКТИРЇЇЧЇ КЇЧЇ

КЫРГЫЗ ЭЛДИК ЫРЛАРДЫН САЛТТУУЛУГУ
Элдик ырларда кыргыз элинин турмушу, ой тилектери, ата журтка, элге болгон сїйїїсї, кайгы-капа, кубанычы, єкїнїчї чагылдырылат. Булардын поэтикалык мазмунуна жараша жанрдык топторго
бєлїнєт.
Эмгек ырлары элдик ырлардын эў байыркысы. Эмгек ырлары
жумуштун тїрлєрїнє карай жаралган. Мындай ырлар мергенчилик
кылуу, кийим бычып-тигїї, жаргылчак тартуу, эгин себїї-бастыруу
мезгилинде, уй сааганда, жылкы кайтарганда ырдалган. Ошол иштердин мїнєзїнє, ыргагына карай аткарылган.
Элге кеўири белгилїї эмгек ырлары: «Оп майда!», «Бекбекей»,
«Шырылдаў», «Тон чык».
«Бекбекей» – кой короо кайтарган кыз-келиндердин ыры.

БЕКБЕКЕЙ
Сєзї, обону элдики
Жай, созулуўку

Ийнемдин учун майтардым ээй,
Бїгїн да короо кайтардым ээй.
Ийнемдин учун тїзєттїм ээй,
Ишенбей короо кїзєттїм ээй.
Уугумдун учу долоно ээй,
Ууру да, бєрї жолобо ээй.
Ууру бир келсе уштайбыз ээй,
Башын бир айра муштайбыз ээй.
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Короомдун ичи таман жол ээй,
Кайтарган короом аман бол ээй.
Кыз-келин короо кїзєткєн ээй,
Илгертен калган салт ошол ээй.
«Шырылдаў» – жылкы кайтарган жылкычылардын ыры, кєчмєн
элдин мал чарбачылыгына байланыштуу.

ШЫРЫЛДАЎ
Сєзї, обону элдики
Ылдамдата, тєкмєлєп

«Оп майда» – жер айдап, эгин сээп, тїшїм жыйноодогу дыйканчылык менен байланышкан ыр.

ОП МАЙДА
Речитатив мїнєздє, жигердїї
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Ñºçї, îáîíó ýëäèêè

Санат-насыят ырлары – кыргыз элинде кеўири тараган жанр. Бул
ырларда жаман-жакшы сапаттар саналып єтїлїп, адамдарды оў сапаттарга їгїттєє идеясы берилет.

САНАТ ЫРЫ
Музыкасы Э. Турсуналиевдики
Сєзї Т. Сатылгановдуку

Орточо, кєтєрїўкї

Кошок – элдик каада-салт ырларынын бир тїрї. Дїйнєдєн єткєн
адамдын жакындары – келиндери, тууган-туушкандары тарабынан
єзїнчє обон менен ый аралаш айтылат.
Ал эми наристе тєрєлгєндє ырдалган бешик ыры – кыргыз оозеки
поэзиясындагы негизги жанр. Бешик ыры баланы уктатуу, сооротуу,
алаксытуу, тарбиялоо максатында ырдалат. Бешик ырын тїрлєрї
«Алдей-алдей», «Кас-кас бєбєк», «Тай-тай бєбєк».

БЕШИК ЫРЫ
Сєзї, обону элдики
Созулуўку
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Календардык ыр – «Жарамазан».

ЖАРАМАЗАН
Элдик ыр

Орточо, шаўдуу

«Жар-жар» ырлары їйлєнїї їлпєттє ырдалган.
Оюн ырлары – жаштар же балдар тарабынан ойнолуп жаткан оюндун
темпи, ритми коллективдїї тїрдє аткарылуучу ырлар. «Ак терек, кєк терек»,
«Хан-вазир», «Жоолук таштамай», «Тїлкї менен каздар» сыяктуу оюндар ыр
менен кошо аткарылат. Мисалы, «Селкинчек» ыры жаштардын оюн-зоок кечелеринде тебилген селкинчектин кїїсї менен кошо ырдалган.

СЕЛКИНЧЕК
Орточо

Сєзї, обону элдики

Лирикалык ырлар эки багытта єнїккєн.
Секетбай ырлары – сїйгєнїн даўазалап ырдаган лирикалык ырлар.
Арман – кыргыз элинде кеўири тараган лирикалык ырлардын бир
тїрї. Анда каармандын эрксиздиктин, теўсиздиктин айынан келип
чыккан кїйїтї, муў-зары, капалыгы, нааразылыгы, ырдалат. Мисалы,
Кыз да болсом бир їйдїн,
Эркеси элем ой-дай.
Эркеликке койбоду,
Малга сатты, ой-дай! (Элдик ыр)
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«Ак кептерим» обонун угуп, мїнєзїн аныктагыла.

АК КЕПТЕРИМ
Элдик ыр

Жайыраак, созулуўку

Музыкалык сабат
Гармония (їндєшїї) – музыканын бєлїктєрїнїн бири-бирине
шайкеш келиши, туура байланышы. Музыканы угууда музыканын
жагымдуу угулушу. Аккорддордун туура тїзїлїшї.
Диссонанс (кїїлєнбєй угулуу) – музыкалык добуштардын бирибирине їндєшпєй жагымсыз угулушу.
же
Консонанс – музыкалык добуштардын бири-бири менен їндєшїп,
жагымдуу угулушу.
же
1. Кыргыз эл ырларында эмнелер чагылдырылган?
2.* Кыргыз эл ырлары кандай бєлїктєргє бєлїнєт?
3.* Эмгек ырлары кайсылар?
4.* Бешик ырлары баланын чоўоюшуна жараша кандай аталыштарда
ырдалат?
5. Салттык ыр кошок кайсы учурда ырдалган жана кимдер ырдаган?
6. Лирикалык ырлар кандай бєлїнєт?
7.* «Бекбекей» ырын кимдер ырдашат? «Шырылдаў» ырын кимдер ырдашат?
8. Гармония деген эмне?
9.* Диссонанс жана консонанс эмне менен айырмаланат?
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Тапшырмалар
1. Элдик ырлар боюнча берилген текстти окуп, бєлїнїштєрїн эстеп
калгыла.
2. «Шырылдаў», «Оп майда», «Бекбекей» элдик ырларын жаттагыла.

БООГАЧЫ ЖАКЫПБЕК УУЛУ
(1866–1935)
Обончу, ак таўдай акын, ырчы, залкар комузчу, чебер аткаруучу Боогачы Жакыпбек уулу 1866жылы Нарын областынын Ат-Башы районунун АкМуз айылында туулган. Атасы Жакыпбек чечен,
сєзмєр, уюштургуч, баба дыйкан, мїнїшкєр болгон.
Боогачынын чечен сїйлєгєн жорго сєздїн устаты болушуна атасынын нускалуу сєздєрї, ар тїрдїї тарыхый баяндамалары, уламалары єзгєчє таасир эткен.
Ал эми Боогачынын ыр, кїїгє болгон тубаса шыгын
эжеси Туяна ойготкон экен. Боогачы элдик «Секетбай» менен «Кїйгєн» ырларын єнїктїрїп, жайылтуучулардын бири.
Ырга шыктуу Боогачы «Їкєй» аттуу ырынан кийин уламага айланган.
Боогачынын ысымы «Їкєй» ырынан кийин Ат-Башы, Нарын аймагында гана эмес, бїтїндєй кыргыз журтчулугуна белгилїї болгон.
Акындын 1925-жылы «Секетбай» ыр жыйнагы арабча Москвадан,
1927-жылы «Кїйгєн» ыр китеби араб тамгасында Фрунзеден жарыкка чыккан.
«Їкєй» ырынын сюжети
Боогачы Нарындын Дєбєлї айылындагы кыз оюнга капыстан катышып,
ага кезек келгенде ашыктык ырларын созуп, ошол жерден Уулкан аттуу кызды ырчы жактырып калат. Боогачы кызды Їкєйїм деп эркелетип ырдайт, ыр
Уулканга арналганын отургандар да, кыз да анча тїшїнє беришпейт. Той аягына чыгып, ыр жаштар арасына кеўири тарап кетет. Ашык болгон Боогачы
кызга экинчи ирет жайлоого кєчїп баратканда жолугуп, колунан кымыз ичип,
жаштар сєз бекитип шерттешет. Бирок, кєп єтпєй кызды ата-энеси Чойбек аттуу болуштун Салмаке деп аталган инисине кудалап койгон жерине берет деген кабар угулат. Боогачы Їкєй кетип баратканда коштоп бастырып бир нече
ирет ырдайт. Аны уккан кыз аттан бир нече ирет кулайт. Акырында окуянын
чоо-жайы баарына дайын болуп, ызаланган Салмаке жан-жєкєрлєрї менен
буруп, «Їкєй-Уулкан жарамазанчы Боогачынын єзїнє буюрсун!», – деп жаагынан тїгїн чыгара ырчынын жолдошторун кєзїнїн тєбєсї менен акырая карайт.
Анан ал колунан тарттырып ийген Їкєйгє жутуп жиберчїдєй тигилип, атына
камчы уруп, артын карабай зуу коёт. Ошону менен Їкєй Боогачы менен калат.
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ЇКЄЙ
Жай, кусалуу

Музыкасы, сєзї Б. Жакыпбековдуку

1. Ырчы-обончу Боогачынын ыр-кїїгє болгон шыгын ким ойготкон?
2. «Їкєй» ырынын сюжети кандай?
3. «Їкєй» ыры кандай ладда жазылган?

МУСА БАЕТОВ
(1902–1949)
Обончу, ырчы, музыкант, Кыргыз Республика
сынын эл артисти М. Баетов 1902-жылы Нарын
областынын Ак-Талаа районунун Байгєнчєк айылында
туулган. Нарын шаардык радиосунда, Кыргыз мамлекеттик филармониясында, Кыргыз мамлекеттик опера
жана балет театрында солист болуп иштеген. «СарыОй», «Арпанын Ала-Тоосунан», «Жароокер», «Акзыйнат» ырларын чебер.
Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрында
иштеп, «Айчїрєк» операсынан Сыргактын, «Манас»
операсынан Алмамбеттин партияларын ырдаган.
Музоокенин «Муўдуу кїї», «Керме тоо», «Сары єзєн», «Коўур
жаз» жана элдик «Татты ботой Зулайка», «Муўдуу ботой», «Сердимак», «Эки ногойдун айрылышы» аттуу комуз кїїлєрїн черткен.
Баетов кыргыздын музыкалык фольклорун жакшы билгендиктен,
музыка жыйноочулар А. В. Затаевичке, В. С. Виноградовго элдик
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обондор жєнїндє кєп маалымат берген. Анын аткаруусундагы элдик
ырларды А. Затаевич, В. Виноградов нотага тїшїргєн.
Нарындагы маданият їйїнє, Бишкек шаарындагы кєчєгє, АкТалаа районунун борборуна, мектепке ысымы берилген.
Ырлары: «Алма алам», «Арпанын Ала-Тоосунан», «Бир башыўа теў болсом», «Даанышман», «Кыздар ай», «Кызыл баатырларга», «Окудуў борбор
шаарынан», «Сагынам», «Бакыт», «Эр Панфилов», «Туткун ыры», «Ойгоном»,
«Майданга чыкты маршалдар» ж. б.

М. Баетовдун «Кыздар ай» ырын угууда ырдын сєзїнє маани берип, колдонулган музыкалык кєркєм каржаттарды айырмалап, ырдын мїнєзїн аныктагыла.

КЫЗДАР АЙ
Орточо, шаўдуурак

Музыкасы М. Баетовдуку
Сєзї М. Токтобаевдики

Музыкалык сабат
Тыныгуу (пауза) – музыкалык чыгарманы аткаруу мезгилинде
угулуп жаткан добуштун бир убакка токтошу. Музыканын токтоо
мезгили тыныгуу деп аталат.
Ар бир нотанын созулуу убактысына барабар тыныгуулар єзїнчє
белги менен жазылат.
Тыныгуулардын созулушун узартуу їчїн чекит жана фермата
коюлат. Лига менен байланыштырылбайт. Анын ордуна белгилїї
созулуштагы тыныгуунун єзї жазылат.
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Тыныгуулардын жазылуу эрежесин жана алардын созулушун ноталар менен барабарлап жазуу:
Ноталар

Паузалар
Бїтїн Жарымдык Чейректик

Сегиздик

Он алтылык

Тыныгуу учурундагы убакыттын эсеби:
Бїтїн тыныгуу

1и, 2и, 3и, 4и

Жарымдык тыныгуу

1и, 2и

Чейректик тыныгуу

1и

Сегиздик тыныгуу

1 же

Кєнїгїїнї нота менен тыныгууларды так санап, демди туура алып
ырдагыла:

Кєнїгїїдєгї ноталарды ырдап, тыныгуу учурунда кол чапкыла.
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1.* М. Баетов кандай таланттардын ээси?
2. М. Баетов опера жана балет театрында кандай чыгармаларды аткарган?
3.* М. Баетовдун кандай ырлары бар?
4. М. Баетовдун «Кыздар ай» ырынын мїнєзї жана темпи кандай?
Тапшырмалар
1. Элдик ырчылар боюнча маалыматтарды окугула.
2. Боогачынын «Їкєй» жана М. Баетовдун «Кыздар ай» ырларын Интернеттен кєргїлє.
3. Элдик ырлар «Бекбекей», «Шырылдаў», «Оп, майда» кайталоо.

Элдик таланттар: М. Баетов, Ж. Шералиев, Молдобасан,
Шаршен, Алымкул, Ыбрай

АТАЙ ОГОНБАЕВ – ОБОНЧУ ЖАНА ЫРЧЫ
Кыргыз эл артисти А. Огонбаев комузчулук єнєр менен бирге обончу-аткаруучулук єнєрдї да катар алып жїргєн. Бала кезинен эле комузчу гана эмес, ырчы-аткаруучу катары да таанылган. А. Огонбаев
Жанатбай, Субанаалы, Айдараалы, Токтогул сыяктуу устаттарынан
таалим алган. Ал «Ак Зыйнат», «Куралай», «Майчач» сыяктуу элдик
ырларды мыкты аткарган. Туулуп єскєн айылындагы кєчєгє, мектепке, Бишкек шаарындагы бир кєчєгє анын ысымы берилген.
Ырлары: Кїйдїм чок», «Жаштарга», «Гїл», «Ой булбул», «Сагыныч»,
«Эсимде», «Эр, Панфилов».
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А. Огонбаевдин «Жаштарга» ырынын мїнєзїн аныктап, диапазон, тембр
жана кєркєм каражаттарына талдоо жїргїзгїлє.

ЖАШТАРГА
Музыкасы А. Огонбаевдики
Сєзї Ш. Шеркуловдуку
Шаўдуу

1. А. Огонбаевдин ырлары жанры боюнча элдик ырлардын кайсы
тїрїнє кирет?
2.* А. Огонбаевдин «Жаштарга» ырында кандай ритмикалык сїрєт
тєлїштєр колдонулган?
3.* А. Огонбаевдин «Эсимде» ыры кандай темпте аткарылат? (2-чейрек)
4. А. Огонбаев кандай кїїлєрдїн автору? (1-чейрек)

МЫСКАЛ ЄМЇРКАНОВА
(1915–1976)
Кыргыз ССРинин эл артисти Мыскал Ємїрканова 1915-жылы
 арын областынын Жумгал районунун Эпкин айылында туулН
ган. Кичине кезинен «Ак кептер», «Ак толкун» жана башка элдик
ырларды ырдап белгилїї болгон. М. Ємїрканова филармониянын
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солисти болуп келип, белгилїї акын О. Бєлєбалаев
жана К. Акиевдин шакирттеринин арасында иштешкен. А. Огонбаев менен Ж. Шералиевдин ырларын
аткарып таанымал болгон. Ошол кездеги атактуу эл
шайырлары, ырчы-бийчилер С. Кийизбаева, А. Жумабаев, Т. Тыныбеков, Б. Бейшеналиевалар менен
Кытай, Украина, Алтай, Казакстан, Прибалтика
єлкєлєрїндє жана Москва шаарында концерт берип,
кыргыз музыкасын тааныткан.
М. Ємїрканова Москвада єткєн кыргыз маданиятынын жана адабиятынын 2-декадасына катышкан.
Ал жерде залкар ырчы Б. Эгинчиевдин «Алымкан» аттуу белгилїї
ырын аткарып, дїркїрєгєн кол чабууларга ээ болгон. Жумгал орто
мектебине ысымы берилген.
Аткарган ырлары: «Алымкан», «Ак бермет», «Ой булбул», «Катка жооп», «Алымкан», «Кызыл гїл», «Алтын китеп», «Айтып кетсеў
болбойбу», «Эсте секет».

АЛТЫН КИТЕП

Кайраттуу

Обону элдики
Сєзї Ж. Молдалиевдики
Аткарган: М. Ємїрканова

Ооба тиктейм китептеги тамганы,
Ошончолук мага билим арнады.
Окуу, єнєр эмгегине шыктанып,
Эмгек менен эргип кєўїл ачалы.
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АЛА-ТООНУ АРАЛАП
Музыкасы К. Тагаевдики
Сєзї Т. Мамырбаевдики

Кєўїлдїї

Уккулуктуу сайраган,
Уктум куштун їндєрїн.
Тектиринде жайнаган,
Тердик тїркїн гїлдєрїн.
Апам айтты мындай деп:
– Сен кєргєндїн бардыгы,
Тартуулаган адамга,
Табияттын байлыгы.
1. М. Ємїрканова кайсы ырларды ырдап белгилїї болгон?
2. Ким деген элдик ырчылардын шакирти болгон?
3. Чет єлкєлєргє кайсы таланттар менен бирге чыккан?
4.* Декадада кайсы ырды ырдаган?
5. Кандай ырларды аткарган?
6.* «Алымкан» (Б. Эгинчиев) кыргыз элдик ырларынын кайсы тїрїнє
кирет?
Тапшырмалар
1. А. Огонбаев жана М. Ємїркановалар боюнча маалыматты окугула.
2. А. Огонбаевдин ырларын Интернет аркылуу кєргїлє.
3. К. Тагаевдин «Ала-Тоону аралап» ырын жаттагыла.
4. «Алымкан» (Б. Эгинчиев) – Мыскал Ємїрканованын аткаруусунда
угуп, талдагыла.
5. «Алымкан» (Б. Эгинчиев) ырын башка ырчылардын аткаруусунда
Интернеттен кєргїлє.
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ЖУМАМЇДЇН ШЕРАЛИЕВ
(1915–1994)
Кыргыз Республикасынын эл артисти, залкар
обончу Ж. Шералиев 1915-жылы Нарын областынын Ат-Башы районунун Туюк-Богошту айылында
туулган. Ал эс тарткандан ырга ынак, кїї жандуу болгон. Эў алгач «Эсен бол», «Созулма» аттуу
ырларын нотага тїшїргєн. Филармонияда К. Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде ырчы жана
комузчу болуп иштеген. К. Тагаев, С. Чечейбаева,
М. Дїйшєкеева, С. Мамбетбаев, К. Досмамбетова,
С. Турдубаев, Э. Мааданбеков ж. б. ырчы-обончулар
Ж. Шералиевдин шакирттери. Обондуу ырларынын кєпчїлїгїнїн
сєздєрїн єзї жазган. «Сїйгєн жарга», «Сїйїї ыры», «Укчу эркем»,
«Ойло сен», «Карындаш», «Жигитке», «Жашообуз болсун кєктєм
дєй», «Ырдалды», «Кыргыз жайлоосу», «Ай кайыўдар», «Сонунда».
К. Тагаевдин «Долон» деген ырынын сєзї Ж. Шералиевдики. АтБашы айылындагы мектепке, Нарындагы музыкалык мектепке, кє
чєгє ысымы берилген.
Ырлары: «Сїйгєн жарга», «Сїйїї ыры», «Укчу эркем», «Ойло сен», «Карындаш», «Жигитке», «Жашообуз болсун кєктємдєй», «Ырдалды», «Кыргыз жайлоосу», «Ай кайыўдар», «Сонунда», «Жашасын аял», «Жаш чабан»,
«Жїрєгїмдїн сырын ук», «Курбума», «Кыздар ай», «Тїшїмдє», «Селкиге»,
«Нарын вальсы», «Укчу эркем», «Чекмурат», «Шашпагын мезгил», «Эсен бол»,
«Эстей берем», «Толкун», «Пахтачы кыз» ж. б.

Ж. Шералиевдин «Фестиваль ырын» їйрєнєрдїн алдында кєнї
гїїлєрдї нота менен ырдагыла:

Бул кєнїгїїнї нота менен так санап ырдагыла:
Орточо темпте

80

Кыргыз эл обону

ФЕСТИВАЛЬ ЫРЫ
Ылдам, кєўїлдїї

Сєзї Ж. Садыковдуку
Музыкасы Ж. Шералиевдики

Бул биздин ыр тынчтык кїндїн майрамы,
Кєлєкєсї эркиндиктин байрагы.
Кїйїп бїтсїн кандуу согуш ээлери,
Кїлїп турсак кол кармашып жайдары.
Кайырма:
Биздин жїрєк жїрєгї їчїн жолдоштун,
Бул майрамы жолдоштукту коргоштун.
Кел ырдайлы бир обондо, бир їндє,
Бїткїл дїйнє їнїбїзгє їн кошсун.
Кайырма:
1. Ж. Шералиевдин алгачкы ырлары кандай аталат?
2. Ж. Шералиев биринчи кайсы ырларын нотага тїшїргєн?
3. Ж. Шералиев кайсы ырларынын сєзїн єзї жазган?
4. Ким деген шакирттерди тарбиялаган?
5.* «Фестиваль ыры» кандай темпте, мїнєздє ырдалат?
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БЕКТЕМИР ЭГИНЧИЕВ
(1916–1964)
Белгилїї обончу, ырчы, комузчу, актёр Б. Эгин
чиев 1916-жылы Чїй областынын Кемин районунда
туулган. Ал Кыргыз мамлекеттик филармониясында иштеген. Анын ырлары комузда, оркестрдин
коштоосунда аткарылган. Ал 40тан ашык обон жаратып, обондору республиканын аймагында белгилїї
болгон. Анын «Айнагїл» аттуу ырлар жыйнагы композитор Б. В. Фефермандын тїзїїсїндє 1969-жылы
жарык кєргєн. Токтогулдун «Алымкан» ырына обончу Бектемир Эгинчиев абдан уккулуктуу обон чыгарып, ыр кыргыз элине бат эле сиўип кеткен. Ал Токтогулдун «Чайкама», Атайдын «Маш Ботой», «Кыз кербез», Айдараалынын «Кєйрєў
кїїлєрїн» табына чыгара черткен.
Ырлары: «Айнагїл», «Балажан», «Батмажан», «Акишим», «Алымкан»,
«Кош Ала-Тоо уулуў кетти майданга», «Бозойдун сїйгєнї», «Арзыкан», «Колхозчу кызга», «Сайран кїї», «Саламы ушул Сайранын».

Б. Эгинчиевдин «Арзыкан» ырынын мїнєзїн, темпин аныктагыла.

АРЗЫКАН
Орточо, шаўдуу

Музыкасы Б. Эгинчиевдики
Сєзї Ш. Шеркуловдуку

1. Б. Эгинчиев кандай таланттардын ээси?
2. Кандай ыр жыйнагы жарык кєргєн?
3.* Анын «Алымкан» деген ырын ким аткарган?
4. «Арзыкан» ырынын мїнєзї кандай?
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АБДЫКАЛЫЙ ТЕМИРОВ
(1911–1952)
Белгилїї обончу аткаруучу, комузчу А. Темиров
1911-жылы Нарын областынын Жумгал районунун
Таш-Дєбє айылында туулган. Ал ырга ынак, кїї
жандуу болуп айылындагы Дїўкана, Кадыралы,
Каден аттуу комузчулардан «Тай жарыш» деген
кїїнї їйрєнїп алат. «Беш ыргай» деген обонун АкТалаада жїрїп Жакыпбай деген сєзмєр карыядан
жазып алат. «Беш ыргай» биринчи комуз менен аткарылып, бара-бара хордо ырдала баштаган. Аны
композитор М. Раухвергер хор їчїн иштеп чыгып,
кыргыздын хор єнєрїндє жаўылык катары кабыл алынат. «Беш ыргайды» Нурдин Тугелов баш болгон балетмейстерлер бий їчїн, композиторлор фортепианодо жаштар їчїн иштеп чыгышкан. Кийинки
убактарда «Беш ыргай» аваздык-аспаптык жана темир комузчулар
ансамблинде да єзїнчє кїї тїрїндє аткарылып жїрєт. «Сагындым»
аттуу ыры Асек Жумабаевдин аткаруусунда элге тарап, ырчылар
К. Сулайманов, Ж. Кєкїмєв, К. Турапов симфониялык оркестрдин
коштоосунда аткарышкан. Туулуп єскєн айылындагы мектепке ысмы
берилген.
Ырлары: «Беш жылдык», «Мен ашык», «Чын сїйїї», «Ак чабак», «Саадаткан», «Пахтачы келин», «Сайрай бер, комуз», «Ой комузчу», «Чын сїйїї»,
«Сагындым», «Саламы ушул Сайранын», «Сагынганым билбедиў», «Беш ыргай».

БЕШ ЫРГАЙ
Бий темпинде

Музыкасы А. Темировдуку
Сєзї элдики
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Музыкалык сєздїк
Режиссёр – кино же спектаклдин уюштуруучусу, жетекчиси.
Актёр – театрда, кинодо роль аткарган адам.
Балетмейстер – балетти, бийлерди коюучу адам.
Фортепиано – кылдуу, клавишалуу музыкалык аспап.
1. А. Темиров «Тай жарыш» деген кїїнї кимдерден їйрєнгєн?
2. «Беш ыргай» ыры кантип жаралган, ал кайсы музыкалык аспаптарда
ойнолот?
3. Кандай чыгармаларды жараткан?
4.* «Беш ыргайдын» темпи кандай мїнєздє аткарылат?
5.* «Беш ыргайда» кандай штрихтер колдонулган?
Тапшырмалар
1. «Беш ыргай» чыгармасын уккула жана жаттагыла.
2. Ж. Шералиевдин «Фестиваль ырын» жаттагыла.
3. Обончу-аткаруучулар боюнча маалыматтарды окугула.
4. «Беш ыргай» чыгармасына ритмикалык кыймылдарды жасагыла.

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ТЄКМЄЛЇК ЄНЄРЇ
Тєкмєлїк єнєр – манасчылыктан кийин кыргыз маданиятындагы
улуу єнєр. Тєкмє акындар кыргыз элинин турмушун, санжырасын,
тарыхын, басып єткєн жолун, кайгы-кубанычын ырга салып, элден
укканды ыр менен элге берген таланттар. Тєкмє акындар ар учурдагы
коомчулуктун социалдык, экономикалык абалын ырга салып, таасын
билдирип турган. Акындардын дараметин кєргєзчї негизги жанры
бул – айтыш.
Айтыш – кыргыз, казак, каракалпак элдерине єтє кеўири тараган,
элдик оозеки кєркєм єнєрдїн бир тїрї. Айтыш эки акындын бетте
шїїсї, жолугушуусу же таймашы. Айтышка катышкан акындардын
тапкычтыгы, ырчылык єнєрї, устаттыгы сыналат. Айтышуу ыгына
карай алым сабак айтыш, кордоо айтышы, табышмактуу айтышболуп
бєлїнєт. Кыргыз музыкасынын тарыхында айтыш жанрын єнїктїрїїдє
Т. Сатылганов менен Эшмамбет, Жеўижок менен К. Досуев сыяктуу
акындардын ролу чоў. Айтышты єнїктїрїїдє А. Їсєнбаев, К. Акиев,
О. Бєлєбалаев, Ы. Борончиевдердин эмгеги зор. Орто муундагы тєкмє
акындар Э. Турсуналиев, А. Айталиев, Т. Абдиев, З. Їсєнбаев. Ал эми
азыркы кїндєгї тєкмє акындар: А. Кутманалиев, Э. Иманалиев, Ж. Жу
макадыр, А. Туткучев, А. Болгонбаев ж. б.
Тєкмєлїк єнєрдє акындын жалгыз аткарыла турган жанрдык чыгармалары – санат-насыят, терме, кийинки учурларда саламдашуу,
куттуктоо.
84

АККАН СУУ
Орточо, сабалап

Жеўижок (Єтє) Кєкє уулу
Нотага тїшїргєн: К. Артыков

Айтыш – эки акындын таймашы.
Алым сабак – эки акындын эркин формада бири-бирин колдоп, биринин
оюн экинчиси коштоп айтышуусу.
Табышмак айтыш – эки акындын табышмактатып айтышуусу.
Кордоо айтыш – эки акындын бири-бирин кордоп, мыскылдап айтышуусу.
Кыз-жигиттин айтышы – кыз менен жигиттин таймашы.
Санат-насыят – акындардын нускалуу чыгармасы.
Терме – акындардын акыл-насаат иретинде ырдаган дидактикалык
чыгармалардын бир тїрї.
Саламдашуу-куттуктоо – жалгыз же бир нече акындын жамактатып,
куюлуштуруп куттуктоосу.
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АЛА-ТОО КЄРККЄ КЕЛБЕЙТ ЭЛ БОЛБОСО

Орточо, ойлуу

Музыкасы Р. Аманованыкы
Сєзї Б. Алыкуловдуку
Нотага тїшїргєн: К. Артыков

Комуздан абаз чыкпайт, кыл болбосо,
Сїйїшїп эл каалабайт, ыр болбосо.
Аялдын кєркї болбойт, чач болбосо.
Тоолордун салмагы аз, таш болбосо.
Узакка кабар жетпейт, кат болбосо,
Жигиттин аты чыкпайт, март болбосо,
Чарбанын кєркї кайда, кой болбосо,
Кишинин сыны кайда, бой болбосо.
Буудан ат ташыркабайт, тоў болбосо.
Жибектер кайдан болот, тыт болбосо,
Курут, май кайдан болот, сїт болбосо?
Тамакка даам кирбейт, туз болбосо,
Эмгекчил токтоно албайт, иш болбосо,
Нан чайнап жута албайсыў, тиш болбосо,
Балбандын аты чыкпайт, кїч болбосо.
Кєздєгєн максатыўа жете албайсыў,
Колуўда бардык жарак бїт болбосо.
Арыктын кєркї болбойт, тал болбосо,
Чарбанын кєркї болбойт мал болбосо,
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Сулуунун кєркї болбойт, кал болбосо.
Єрдєк, каз кайда конот кєл болбосо,
Мємєлїї дарак болбойт, чєл болбосо.
Арчанын саясы жок, шак болбосо,
Булбул куш кайда сайрайт, бак болбосо
Дайралар толкуп, ташпайт, сел болбосо
Аргымак ат арыбайт, бел болбосо,
Дыйканга тїшїм кайда, жер болбосо,
Ала-Тоо кєрккє келбейт, эл болбосо!

Тєкмє акындар: Жеўишбек Жумакадыр, Азамат Болгонбаев, Аалы Туткучев

1. Тєкмєлїк єнєр кыргыз музыкасында кандай орунда турат?
2.* Тєкмєлїк єнєр кантип сакталып келе жатат?
3.* Кандай залкар тєкмє акындар бар?
4.* Тєкмєлїк єнєр кандай багыттарда єнїккєн?
5.* Айтыш жанрынын кандай тїрлєрї бар? Ар бирин талдап бергиле.
6. Жалгыз акын аткарган тєкмєлїк єнєрлєр кайсылар?
Тапшырмалар
1. Тєкмєчїлїк єнєр боюнча маалыматты окуп келгиле.
2. Ар бириўер эркин темада ыр жазууга аракеттенгиле.
3. «Аккан суу» ырынын сєзїн окугула.
4. «Ала-Тоо кєрккє келбейт эл болбосо» ырын Интернеттен уккула.
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ОСМОНКУЛ БЄЛЄБАЛАЕВ
(1888–1967)
Залкар тєкмє акын Осмонкул Бєлєбалаев
1888-жылы Чїй областынын Ысык-Ата районунун Чоў-Далы айылында туулган. Атасы Бєлєбала
да сєзмєр келип, элдик жомокторду, дастандарды
кєп билген киши болгон. Ал Осмонкулга «Манас»,
«Курманбек», «Жаныш-Байыш» эпосторун жана
элдик жомокторду айтып берип, кєркєм сєзгє кызыгуусун арттырган.
Т. Сатылгановдун ырчылык єнєрїн, акындык
салтын Осмонкул акын шакирти Калык ырчы аркылуу єздєштїргєн. О. Бєлєбалаев кандай темада
ырдабасын, тєгїп жиберген артыкчылыгы, ырларынын салмактуулугу, санаттарынын учкулдугу, тєкмєлїгїнїн кїлїктїгї, оюўдагыны
таап ырдаган алымдуулугуу менен Жеўижок, Эшмамбет, Барпыдай ак
таўдай тєкмєлєрдїн катарына кирет. О. Бєлєбалаевдин тєкмєлїк кїчї
кїтїїсїз жагдайларды жамагына шыдыр жалгаштыра кетїїсїнєн да
билинет. Бир сапар ал эл менен учурашып ырдап жатса шамал болуп,
чырак єчїп калат. Ал бул кєрїнїштї да ырга салган:
Їч айылда бир чырак,
Їйлєп салды єчїрїп,
Їстїдєн шамал ыркырап.
Ошону кїтїп тургансып,
Отурушат кыз-келин,
Мында бири-бирин чымчылап.
Акындын «Терме ырларында» адамгерчилик, чынчылдык, адилеттик, єнєр, билим, достук, идеялары кеўири камтылган.
Ошондой эле ал ири нускоочу акындардын катарына кирет:
Карап туруп болжосом,
Карылык кандай, жаш кандай?
Ысык-суук болжолу,
Кыш кїн кандай, жаз кандай?
Пайдасына карасак,
Суусуз жер кандай, саз кандай?
Жамандык башка тїшкєндє,
Жакын кандай, жат кандай?
О. Бєлєбалаев «Кыз Жибек», «Козу кєрпєш-Баян сулуу», дас
тандарын домбранын коштоосунда аткара билген. Анын ырчылык
єнєрїнїн єрчїшїнє К. Акиевдин салымы зор.
88

ТААЛАЙЛУУ ЭЛДИН БИР КЫЗЫ
Орточо

О. Бєлєбалаев
Нотага тїшїргєн: К. Артыков

Ала-Тоону аўтарган,
Алп катары жїрєгї.
Кара жерди каўтарган,
Ак болот миздїї кїрєгї.
Атагы чыккан Зууракан,
Азыркы элдин чїрєгї.
Суктандырды укканды.
Їйрєнсєм деген жаштар кєп,
Єзїўдїн билим нускаўды.
Їлгї берип маштадыў,
Єспїрїм келин-кыздарды.
1. О. Бєлєбалаев атасынан кайсы дастандарды їйрєнгєн?
2.* Ал тєкмєлїк єнєрїндє эмнеси менен айырмаланган?
3. О. Бєлєбалаев кїтїїсїз жагдайларды кантип сїрєттєп ырдаган?
4.* «Таалайлуу элдин бир кызында» ким жєнїндє ырдалат?

АЛЫМКУЛ ЇСЄНБАЕВ
(1894–1963)
Тєкмє-акын, чебер комузчу, аткаруучу, кыргыз оозеки поэзиясынын кєрїнїктїї єкїлї, Кыргыз ССР эл артисти А. Їсєнбаев 1894жылы Талас областынын Манас районунун Кара-Арча айылында
туулган. Ал алгачкы ырларын єзїнїн жеке турмуш абалына, махабат
темасына арнап чыгарган.
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Анын талантына эл ырчысы, тєкмє Т. Сатыл
гановдун тийгизген таасири зор. Ал жаш ырчыга комуз чертїїнїн ыкмаларын їйрєтїп, кїї
лєрїнє-кїї, ырларына-ыр берген устаты болгон.
Алымкул улуу акын менен бирге жїрїп, бирге
ырдашкан чыгармаларынан «Токтогул менен жолугушуу», «Экинчи жолугушуу» єўдїї алым-сабак ырлары бар. Їсєнбаевдин насыят, арноо, санат
мїнєзїндєгї: «Шахтёрлорго», «Устага», «Энеге»,
«Тїштїк туугандарга» деген ырлары адамкерчилик, адилеттїїлїк, эр жїрєктїїлїк, каармандык єўдїї сапаттарды
айкалыштырып, акыл-насаатын айткан. Андан оозеки адабияттын
їлгїлєрї «Саринжи-Бєкєй», «Кожожаш», «Олжобай менен Кишимжан», «Жолборс миўген киши» аттуу дастандарды жазылып алынган.

ТОКТОГУЛДУН АЛЫМКУЛ МЕНЕН КЕЗДЕШЇЇСЇ
Жай, салмактуу

Аткарган: А. Їсєнбаев
Нотага тїшїргєн: К. Артыков

Саламдашуу ырлары – кыргыз акындарынын салтына байланыштуу
тєкмє акындардын жолугушкандагы алгачкы ыры. Мында эл-жерди суроо,
салам айтуу, бири-биринин акындык шыгын сыноо сыяктуу максаттар коюлат.
Мурда тєкмє акын аттан тїшпєй ырдачу.
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АЛЫМКУЛДУН ТОКТОГУЛ МЕНЕН УЧУРАШКАНЫ
Орточо, шаўданып

Аткарган: А. Їсєнбаев
Нотага тїшїргєн: К. Артыков

1. А. Їсєнбаев кимден таалим алган?
2. Алгачкы чыгармалары кандай тематикада жазылган?
3.* Т. Сатылганов менен кандай алым-сабак ырларын ырдаган?
4. Кандай кенже дастандар жазылып алынган?
5.* «Токтогул менен Алымкулдун кезиккени» эмне жєнїндє?

ЭСТЕБЕС ТУРСУНАЛИЕВ
(1931–2005)
Белгилїї тєкмє акын, комузчу, СССРдин эл
артисти Э. Турсуналиев Талас областынын Манас
районунун Кайыўды айылында 1937-жылы туулган.
Атасы Турсуналы комузду жакшы черткен. Энеси Арпаян оозеки чыгармаларды мыкты билген
жомокчу, кошокчу болгон. Эстебес 9 жашында комуз чертїїнї їйрєнїп, 12 жашынан єздїк-кєркєм
чыгармачылык ийримдерине, райондук, областтык
жана республикалык кароолорго катышкан. Алгач
«Анделек» деген ыры менен белгилїї болгон.
Ал кыргыздын тєкмєлїк, айтыш єнєрїн, манасчылык жєндємїн
Япония, АКШ, Германия, Тїркия, Россия, Канада, Франция, Румыния, Венгрия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Дания, Тунис, Алжир, Сирия, Йемен, Вьетнам, Лаосто да кєрсєтє алган.
Э. Турсуналиев филармониядагы 60 жылга чукул чыгармачылык
ємїрїндє тєкмєлїк єнєрдї єнїктїрїп, «Акындын їнї», «Айтыштар»,
«Заман жарчысы», «Эскерїїлєр», «Ыр ємїрїм», «Кайыўды» аттуу
китептерин жарыкка чыгарган.
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ТОКТОГУЛ МЕНЕН БАРПЫНЫН ЖОЛУГУШКАНЫ
Орточо, салмактуу

Аткарган: Э. Турсуналиев
Нотага тїшїргєн: К. Артыков

БАРПЫНЫН ТОКТОГУЛГА УЧУРАШКАНЫ
Орточо, салмактуу
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Аткарган: Э. Турсуналиев
Нотага тїшїргєн: К. Артыков

1. Э. Турсуналиевдин ата-энеси кандай адамдар болгон?
2. Ал канча жашында комуз черткенди їйрєнгєн?
3.* «Учурашуу» ырларынын мазмуну кандай?
4. Кайсы ыры менен таанылган?
5. Э. Турсуналиев єнєрїн кайсы єлкєлєрдє тартуулаган?
6. Анын кандай китептери жарык кєргєн?
Тапшырмалар
1. Тєкмє акындар боюнча маалыматтарды окугула.
2. Ырларды кайталагыла.
3. Уктурулган музыкалык чыгармаларга талдоо жїргїзгїлє.
4. Э. Турсуналиевдин аткаруусунда аудио жазууларды уккула.

АШЫРАЛЫ АЙТАЛИЕВ
(1927–2008)
Кыргыз Республикасынын эл артисти, тєкмє
акын, обончу ырчы А. Айталиев 1927-жылы Чїй
областынын Кант районунун Жедигер айылында
туулган. Ал тєкмє акындыгы, обончулугу, дас
танчылыгы тєп келген, акындык жана ырчылык
шыгы кїчтїї талант болгон. Кыргыз мамлекеттик
филармониясына кирип, ардагерликке чыкканча
солист, акын болуп эмгектенген.
Ал М. Абдраев атындагы Республикалык ата
йын орто музыкалык интернатта жана П. Ф. Шубин атындагы балдардын музыкалык мектебинде «Тєкмє акындар
жана манасчылар» классында сабак берип, жаш манасчы, ырчы акындарды, дастанчыларды тарбиялоонун їстїндє эмгектенген. Ы. Борончиев, Т. Шабданбаев, Т. Тыныбеков, Э. Турсуналиев єўдїї акындар
менен айтышып, айтыштын ар кандай салттарын єркїндєткєн.
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Ырлары: «Жылкычынын ыры», «Сагынганда», «Сїйгєнїм», «Ак шоокум»,
«Нарындан жазган салам кат», «Жолугабыз аз кїндє», «Чабандын саламы»,
«Оюмда кимдин кїлїшї», «Тїшїнсєў боло сурантпай», «Кєл жээгинде», «Биздин айылда» ж. б.

Музыкалык сєздїк
Солист – жеке аткаруучу.
Филармония – музыкалык концерттер єтїїчї жай.

«Нарындан жазган салам кат» ырынын ыргактык сїрєттєлїшїнє
кєўїл буруп, темпин жана мїнєзїн аныктагыла. Кандай музыкалык
кєркєм каржаттар колдонулган?

НАРЫНДАН ЖАЗГАН САЛАМ КАТ
Муўкана, кусалуу

Сєзї, обону Ашыраалы Айталиевдики

Табышмактуу айтыш – акындардын бири-бирине табышмак айтып, анын
жандырмагын экинчисинен талап кылган беттешїїсї. Айтыштын бул тїрї – єтє
таланттуу, ой жїгїртїїсї мыкты єнїккєн ырчылар тарабынан чыгарылган.

1. А. Айталиев кандай таланттардын ээси?
2. Кандай ырлардын автору?
3.* А.Айталиевдин «Нарындан жазган салам кат» ыры кыргыз элдик
ырларынын кайсы тїрїнє кирет?
4.* Табышмактуу айтыш деген эмне?
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ТУУГАНБАЙ АБДИЕВ
(1937–2008)
Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилїї
тєкмє акын, дастанчы, комузчу Т. Абдиев 1937-жылы
Жалал-Абад областынын Токтогул районунун НичкеСай айылында туулган. Токтогул райондук маданият
їйїндє, кыргыз драма театрында, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясында
артист болуп иштеген. Ал Коргол Досуев менен Сары
кунандан таалим алган.
Т. Абдиевдин «Таўшы комуз», «Ыр канатында» ыр
жыйнактары жарык кєргєн. Азыркы кїндєгї белгилїї
тєкмє акындар Э. Иманалиев, Ж. Токтобеков, А. Кутманалиев, А. Болгонбаевдердин устаты.
Т. Абдиев актёр катары Д. Садырбаевдин «Махабат дастаны» кєркєм
тасмасында башкы каарман ырчы Раймаалынын образын жараткан.
Чыгармалары: «Эрке кыял» аттуу кїїнїн автору. «Аралаш тєкмє», «Жинди суу», «Жер жєнїндє терме», «Кыз жигит». Ж. Садыковдун «Эл жєнїндє терме», Байдылда Сарногоевдин «Аялдар», Ы. Борончиевдин «Карылык» аттуу
термелерин, тамашалуу ырларын, єзїнїн «Учурашуу», «Каракєлдєгї їйлєнїї
той», «Жаштар жєнїндє терме» аттуу ырларын салттуу сабатмалуу обондордо ырдаган.

ШАМАЛ ЖЄНЇНДЄ ТЕРМЕ
Аткарган: Т. Абдиев
Орточо

Комуз

Комуз
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Алым сабак айтышы – кандайдыр бир темада, ыкмада, бир багытта акындардын биринин оюн экинчиси улап, коштоп айтышы. Алымсабак айтыштын єзгєчєлїгї биринчи акын айтар ойду баштап берип
турат. Экинчи акын башталган ырдын уйкаштыгын толук сактап,
ойду андан ары улантып бїтїрїшї керек. Ал эми биринчи акын андан
кийинки поэтикалык ойду башташы їчїн экинчи акындын жыйынтыктоосун андан ары улантат. Дал ушундай айтыш ырларда акындын
таланты, тєкмєлїк єнєрї, ыр жаратууга болгон мїмкїнчїлїктєрї
ачылат.
1. Т. Абдиевдин эмгек жолу кайда иштеп баштаган?
2.* Т. Абдиев кандай кїїлєрдї жана дастандарды аткарган?
3. Филармонияда иштеген кезинде кандай чыгармаларды аткарган?
4.* Азыркы кїндїн тєкмє акындары кимдердин устаты?
5.* Т. Абдиевдин учурашуу ырынын мазмуну эмне жєнїндє?

ЗАМИРБЕК ЇСЄНБАЕВ
Белгилїї тєкмє акын, Кыргыз Республикасынын
эл артисти З. Їсєнбаев 1951-жылы Бишкек шаа
рында туулган. Тєкмє акын Алымкул Їсєнбаевдин
уулу. Комуз чертїїнї алты жашында атасынан,
улуу агасы Талипбектен їйрєнгєн. Ал Коргол, Осмонкул, Саякбай, Карамолдо, Ыбырай єўдїї залкар
инсандарды єз кєзї менен кєргєн. Негизги устаты
апасы – Назым сєзмєр, ырчы, белгилїї кошокчу
болгон.
Ал Ашыраалы, Токтосун, Эстебестерден кєптї
їйрєнїп, таалим алган. 1986-жылы «Замирбектин ырлары» деген
ыр жыйнагы жарыкка чыккан. З. Їсєнбаевдин чыгармачылыгынын єзєгїн айтыштар тїзєт. Ал залкар тєкмє акындар А. Айталиев,
Т. Тыныбеков, Э. Турсуналиев, Т. Абдиевдер менен бирдикте оўдогон
айтыштарга тїшкєн. Азыркы кїндє филармонияда Алымкул Їсєнбаев
атындагы «Кыргыз эл шайырлар» тобунун кєркєм жетекчиси.
«Акындар» кинотасмасында бардык тєкмє акындардын жана комузчулардын єнєрїн даўктап ырдайт.
Чыгармалары: К. Алмазбековдун сєзїнє «Кызыл туу кыргыз кыздары»,
єзїнїн «Нан жєнїндє терме», «Терме», «Жаштар жєнїндє терме», «Комузчуларга», манасчы Н. Сейдракмановдун ырына чыгарган «Єзїў бил», Б. Сарногоевдин сєзїнє «Ашык элем», єзїнїн сєзїнє «Кечирип кой», Б. Алыкуловдун
«Гїзал кыз» аттуу обондору бар.
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Терме ырлары – бир топ кєрїнїштєрдї санап, терип айтып акылнасаат иретинде ырдалган чыгармалардын бир тїрї. Мындай ырларда
жакшы, жаман сапаттар терилип ырдалат. Терме ырлары санат-насыят ырларына бир топ жакын келет, ошондуктан айрым учурларда
алардын ортосуна чек коюуга мїмкїн болбой калат. Мисалы,
Кайырлуу жоомарт болбосо,
Калыў малыў не пайда?
Ойноп-кїлїп жыргабай,
Жигиттигиў не пайда?
Аркырап беттен алган соў,
Сулуулугуў не пайда?!
(Элдик ыр)

КОМУЗЧУЛАРГА ТЕРМЕ
Шаўданып

Аткарган: З. Їсєнбаев
Нотага тїшїргєн: К. Артыков

Уккандын муўун тараткан, їмїттї алга караткан,
Кїйїттї єткєн заманда, кїїлєрдї кимдер жараткан?
Кєргєнї кайгы сїйїнбєй, кєп талант єттї билинбей,
Ал эми черткен кїїлєрї, алмалуу бактын тїрїндєй.
Моюн бербей бороонго, мємєсї турган кїбїлбєй.
Ачылбай канча сыр кетти, айтылбай канча муў кетти.
Чек койгон заман андагы, чертилбей канча кїї кетти.
Кошомат кылбай байларга, комузу келип жардамга,
Акындан чыкпас теўдеши, ал эми кїїлєр кен дечи.
Толкутат уккан адамды Токтогулдун «Кербези»,
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«Миў кыял», «Тогуз кайрыгы» миў жолу уксаў кумар канбаган.
Тоолукка белек катары тєрт жорго Током арнаган.
Кїї чертип таўды атырган, кїїлєрдєн кєўїл ачылган,
Таланттуу Ниязаалы єткєн тарыхта аты жазылган.
Айдараалынын «Кєйрєў кїї», кыргыз жок чыгар укпаган,
Бизге жетти ар бир кайрыгы, бир уксаў ойдон чыкпаган.
Ак калпак элдин сыймыгы, атактуу залкар комузчу,
Устаты кїїнїн Ыбырай, урматтап сїйгєн комузду.
Кайрыктар даана чертилген, окшобой бири-бирине,
Єзїнчє мукам їн кошуп, комуздун назик їнїнє.
Уюткан уккан жанды кїїлєрї, уккуў бир келет кїнїгє!
(їзїндї)

НООРУЗ МАЙРАМ
Сєзї, обону Ч. Сатаевдики
Жандуу, шаўдуу

Нооруз менен жер ойгонот,
Жер жїзїндє эл ойгонот.
Эл ичинде эр ойгонот,
Эр жигитте ыр ойгонот.
Кєкїрєктї эзип келген,
Кыз балада сыр ойгонот.
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Кайырма:
Нооруз менен жаз башталат,
Ак тилекке сєз ташталат.
Узун болуп ємїр, жашыў,
Аман болсун асыл башыў.
Кыргыз элим кєптєн кїткєн,
Куш келипсиў ушул жазым.

Нооруз майрам чыгыш календары боюнча жаўы жылдын башталышы, жаздагы кїн-тїн теўелген кїн. Бул майрамдын негизги мааниси – ынтымак, достук
жана жаздагы жаўылануу, тазаруу. Майрамдын негизги тамагы – сїмєлєк,
кыргыз элинин улуттук тамактарынын бири. Азыркы мезгилде Нооруз майрамында атайын даярдалган майрамдык тамак. Ал эми сїмєлєктїн келип чыгышы боюнча тємєндєгїдєй уламыш бар.
Илгери кєп балалуу бир їй-бїлє болгон экен. Атасы балдарына тамак издеп кетет. Энеси балдары менен їйдє калат. Балдарынын курсагы ачып, энесинин тынчын алат.
– Эне, курсагым ачты, – деп ыйлай беришет экен. Энеси айласы кетип,
балдарын сооротуу їчїн казанга суу куюп, майда ташты салып, кайната баштайт. Улам бир баласы: «Курсагым ачты, курсагым ачты! Тамак жейм», – деп
ыйлайт. Эне байкуш:
– Азыр тамак бышат, – деп казанга отту жага берет. Балдары чарчап уктап калат. Кайнаган таш, эртеў менен тамак болуп калган. Ошондон улам
«сїмєлєк» келип чыккан экен.

1. З. Їсєнбаевдин атасы кайсы тєкмє акын?
2. Ал ким деген залкар тєкмє акындар менен айтышкан?
3.* Терме ырлары деген эмне?
4.* З. Їсєнбаевдин «Комузчуларга» деген термеси кимдер жєнїндє ырдалган?
Тапшырмалар
1. Ч. Сатаевдин «Нооруз майрамы» ырын жаттагыла.
2. А. Айталиевдин «Нарындан жазган салам кат» ырын Интернет аркылуу кєргїлє.
3. З. Їсєнбаевдин «Комузчуларга» термесин угуу, видеосун кєргїлє.
4. Т. Абдиевдин Коргол менен учурашканы – китепте берилген текстти
окугула.
5. Тєкмєлїк єнєрдїн тїрлєрїн талдап окугула.
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III чейректи жыйынтыктоочу суроолор:
1. Кыргыз эл ырлары кандай бөлүктөргө бөлүнөт?
2. Эмгек ырларын атап өт?
3. Бешик ырлары баланын чоўоюшуна жараша кандай аталыштарда ырдалат?
4. Лирикалык ырлар кандай бөлүнөт жана алар кандайча айырмаланат?
5. «Бекбекей» ырын кимдер ырдашат? «Шырылдаў» ырын кимдер ырдашат?
6. «Үкөй» ырынын сюжети кандай?
7. М. Баетов кандай таланттардын ээси?
8. М. Баетовдун кандай ырлары бар?
9. М. Өмүрканова кайсы ырды ырдап белгилүү болгон?
10. М. Өмүрканова ырчылардан кандайча айырмаланат?
11. Ж. Шералиев кайсы шакирттерди тарбиялаган
12. Канча обон жараткан? Ырларын атап бер?
13. Б. Эгинчиевдин «Алымкан» деген ырын ким аткарган?
14. А. Темиров «Беш ыргай» ыры кандай музыкалык аспаптарда ойнолот?
15. Төкмөлүк өнөр деген эмне? Кандай бөлүктөрдөн турат?
16. Кандай залкар төкмө акындар бар?
17. Төкмөлүк өнөр кандай багыттарда өнүккөн?
18. О. Бөлөбалаев төкмөлүк өнөрүндө кандайча айырмаланган?
19. Санат-насаат ырларынын мазмуну кандай?
20. А. Айталиев кандай ырлардын автору?
21. Т. Абдиев азыркы кайсы төкмө акындарын устаты?
22. З. Үсөнбаевдин «Комузчуларга» термеси кимдер жөнүндө?

Билимиўди текшер!
Чейрек ичинде алган билимиўерди тємєнкї ыкмалардын бир нече
тїрїн тандап алып, баалап, жазып келгиле.
1. Кластер тїзїї – чейрек ичиндеги каалаган темага: «Элдик
ырлар», «Обончу-аткаруучулар», «Тєкмєлїк єнєрдїн тїр
лєрї», «Тєкмє акындар», «Уктурулган чыгармалар».
2. Негизги суроолорго жооп жазуу.
3. Синквейн тїзїї: «Бекбекей», «Шырылдаў», «Аткаруучу»,
«Тєкмє акын», «Терме», «Айтыш», «Учурашуу», «Нооруз» ж. б.
4. Їчїнчї чейректин теориялык материалдарын кроссворд
чечїї, тестке жооп жазуу їчїн окугула.
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IV Ч Е Й Р Е К
МУЗЫКАНЫН КЇЧЇ ЭМНЕДЕ?

УЛУУ ДАСТАНДАР
«Манас» – кыргыз элинин баатырдык эпосу.
Дїйнє жїзїндєгї эў чоў поэма. «Манас» эпосунда арман, кошок, угузуу, жар чакыруу, керээз,
санат-насыят, макал-лакап жана башка жанрлар
камтылган.
«Манас» – бул улуттук оозеки поэзиянын
гана эмес, музыкалуу, обондуу ыр маданиятынын туу чокусу. «Манас» – баатырдык, музыкалык жомок.
Улуу дастан «Манас», «Семетей», «Сейтек»деген їч бєлїмдєн турат. «Манас» эпосунун негизги идеясы чабылып-чачылган уруулардын башын
кошуп, элди четки жоодон коргоо, кєз каранды
эместигин сактоо. Мында согуш темасынан тартып, ички чыккынчылар менен кїрєшїїдєн салт,
їрп-адат темаларына бар. Биринчи бєлїмдє Манастын тєрєлгєнїнєн
башталып, ємїрїнїн акырына чейинки баатырдын ємїрї, согуштук
кїрєшї, ар тїркїн окуялар камтылган.
Эпосто аялдардын образдары жакшы ачылып берилген. Алардын
ичинде Каныкей алдыўкы орунда турат. Ал – ак кєўїл, чынчыл,
кїжїрмєн, эмгекчил, колунан кєєрї тєгїлгєн уз аял. Каныкей баш
болгон аялдар кыргыз жоокерлерине ок єтпєс кийимдерди єз колдору менен тигишкен. Эў негизгиси, Каныкей – Манастын эў жакын
кеўешчиси.

Орточо, улуулатып

МАНАС
(їзїндї)

Аткарган: Т. Багышев

«Семетей» эпосунда Семетейдин образы Ата Мекенге болгон
сїйїїсї, мекенчилдиги менен кїчтїї. «Ceмeтeйде» Манастын апасы,
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Семетейдин чоў энеси Чыйырдынын, акылман Бакайдын образдары андан ары єнїгїп єрчїп улантылат. Айчїрєктїн образына атакдаўкты жакшы кєргєн, єз кызыкчылыгын издеген Чачыкейдин образы каршы турат. Кїлчоронун образы єз атасы Алмамбеттикине окшоп
кетет. Кїлчорого бат ачуусу келген, єзїн гана ойлогон чыккынчы,
саткынга айланган Канчоронун образы каршы турат.

СЕМЕТЕЙ
(їзїндї)
Аткарган: Субанкул Юсупов
Шашпай

Акыркы бєлїк «Ceйтeк» эпосу, башкы каарман Сейтек – баскынчылардан єз элин коргогон жана адилеттїїлїк їчїн кїрєшкєн тайманбас баатыр катары берилсе, Кїлчоро белгилїї акылман Бакайды
эске салат. Сейтек кыргыз урууларынын биригишине жетишип, эл
їчїн тынч, бакубат турмуш єкїм сїрєт. Эпостун аягында їчилтиктин
сїйїктїї каармандары Бaкaй, Kaныкeй, Ceмeтeй, Aйчїpєк жана
Kїлчopo эл менен кош айтышып, кєздєн кайым болушат. Алар менен кошо Манастын сїйїктїї Aккуласы, Kyмaйык ити, Семетейдин
Taйбyypyл аты да кєрїнбєй калышат.

УЛУУ ДАСТАНЧЫЛАР
Манасчынын айтуусунда эпостун тексти музыка, обон-ыргактар
менен коштолуп, толукталып, кєркємдїїлїгї, таасирдїїлїгї кїчєтї
лїп турат. Жомоктун мазмунунун угуучуларга тез жетишине, элдин
эсинде сакталып калышына, аткаруучунун эргип, єзїнєн-єзї «оозго
келип» турушуна музыка зор таяныч.
«Манас» ырды, обонду, ымдоону, жандоону, артистизмди камтыган жана бири-бирисиз жашай албаган синтездїї формадагы чыгарма. «Манас» айтуучу бир эле учурда єзїн обончу, аткаруучу, айтуучу,
артист катары кєрсєтєт. Ушундан улам манасчы «жалгыз актёрдун
театры» деп аталган.
Манасчы – эпостун мазмунун оозеки айтып берїїнїн поэтикалыкмузыкалык чеберчилигине ээ адам.
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Уламыш боюнча «Манасты» биринчи баштап айткан адам кырк
чоронун бири – Ырчыуул. Ырчыуул чоў ырчы катары эл кєп чогулган жыйындарда, тойлордо жарчылык милдет аткарат. Манас баатыр
каза болгондо анын каармандык иштерин, эрдиктерин ырчы чоросу
Ырчыуул кошокко кошкон экен.
Сагымбай Орозбаковдун аткаруу манерасы, речитативди келтирген кырааты салмактуу, эмоциялык толкундарды бир кылка кармап,
угуучуларга кїчтїї таасир калтырган.
Ал эми Молдобасан Мусулманкулов негизинен «Семетейди» кєп
аткарып, речитативди мукам кайрыктар менен боёп, обонду ырга жакындатып аткаруучу экен.
Саякбай Каралаев манасчылардан ичинен ар бир сєздї абдан кырааттап, айтылып жаткан окуяга жараша, андагы каармандын эмоциялык абалына жараша обон созгондугу, речитативинин сезимдик
ыргактарга байлыгы менен айырмаланат.
Чоюке Ємїр уулу – манасчы, Саякбай Каралаевдин устаты. Чоюке
«Манас» їчилтигин толук айткан, ал «Ат чабыш» жана «Бакайдын
аўгемеси» деген эпизоддорду айтканда эл аны ыйлап угушкан деген
кеп айтылып келет.
Жусуп Мамай, Уркаш Мамбеталиев, Сейдене Молдо кызы, Назаркул Сейдиракманов, Талантаалы Бакчиев жана Рысбай Исаков ж. б.
манасчылар аткаруудагы єз аткаруучулук чыгармачылыгы аркылуу
эпосту поэтикалык да, музыкалык жактан да байытып келишкен.
Музыкалык сєздїк
Манасчы – кыргызда «Манас» айтуу єнєрїн атайын кесип кылган
ырчы (акын).
Жарчы – той-аштарда жар чакырып, жакшы кабар айтып келген
адам.
Речитатив – ыр тїрїндє сїйлєп аткаруучу вокалдык музыка.
Баллада – жомок музмунунда жазылган сюжеттїї ыр.

МАНАС
Марш образдуу

Аткарган: М. Мусулманкулов
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«Манас» эпосу дїйнєдєгї эў чоў поэма. Ал 500 553 ыр сабынан турат.
Манасчы Саякбай Каралаевдин вариантында:
«Манас» – 84 513 сап.
«Семетей» – 397 775 сап.
«Сейтек» – 17 948 сап.
«Кенен», «Алымсарык», «Кулансарык» – 15 186 сап ыр
«Манас» эпосу профессионалдык музыкада:
«Манас» операсы – В. Власов, А. Малдыбаев, В. Фере.
«Айчїрєк» операсы – В. Власов, А. Малдыбаев, В. Фере.
«Эпикалык» симфония – Э. Жумабаев.
«Каныкей» симфониялык поэма – К. Асанбаев.
«Манастын ордосунда» симфониялык сїрєттємє – К. Молдобасанов.
«Манас» симфониясы – М. Бегалиев.
«Бабам Манас жєнїндє баллада» хор їчїн поэмасы – Б. Глухов.
«Манас» эпосун жыйноочулар:
Ч. Валиханов, В. Радлов, Ы. Абдырахманов, К. Жумабаев, Ж. Рисов, К. Кы
дырбаева ж. б.
«Манас» эпосу комуз кїїлєрїндє:
«Каныкейдин арманы», «Чоў кошун», «Семетей кїї», «Алмамбеттин арманы», «Алмамбет менен Чубак», «Чоў казат», «Каныкейден каалгыма», «Семетей кїї», «Айчїрєктїн Семетейдин ак шумкарын ала качышы»

ГАГАРИНДЕЙ БОЛОБУЗ
Сєзї, обону Базаркул Артыковдуку
Нотага тїшїргєн: К. Артыков
Марш темпинде, салтанаттуу
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Биз самайбыз Гагариндей болууну,
Аппак нурлуу ай їстїнє конууну.
Табышмактуу кеў ааламды изилдеп,
Айга окшош планета, планета табууну.
Унутпайбыз Гагариндей баатырды,
Ал космоско єчпєс изин калтырды.
Илим, билим, талбас эмгек айкашып,
Ай бетине тїбєлїккє кызыл тууну сайдырды.
1.* «Манас» эпосу кандай бєлїктєрдєн турат?
2. Эпосто кандай жанрлар камтылган?
3.* Кыскача бєлїктєрдїн сюжети кандай?
4. Эпосто аялдардын образы кандай ачылган?
5.* Кандай улуу дастанчыларды билесиўер?
6. Эмне їчїн жалгыз актёрдун театры деп аталып калган?
Тапшырмалар
1. Улуу дастандар боюнча тереўдетип окугула.
2. «Манас» эпосунун їч бєлїгїнїн сюжетин окуп, толуктагыла.
3. Улуу дастанчыларды эстеп калгыла.
4. «Кєўїл бур!» деген жерди оку, ой жїгїртїп, эстеп калгыла!
5. Б. Артыковдун «Гагариндей болобуз» ырын жаттагыла.

САГЫМБАЙ ОРОЗБАКОВ
(1867–1930)
Кыргыз элине кеўири белгилїї манасчылардын
эў кєрїнїктїїсї, таланттуусу, улуусу, залкар жана
чоў манасчы – Сагымбай Орозбак уулу.
Сагымбай 14–15 жашында эле «тїш кєрїп»
жана Тыныбектен їйрєнїп манасчы болгон.
Кыргыздын улуу акыны Токтогул менен кезиккенде Токтогул бир кїн, бир тїн тынбай «Манас»
айттырган. Ошондо Токтогул: «кыргыздан мындай
манасчыны кєргєн эмесмин, эстен тандым», – деген
экен.
Сагымбайга эл артисти Молдобасан Мусулманкулов да жогору баа
берген. Улуу манасчыны «Манаска» берилген Ыбырайым Абдырахманов тєрт жыл бою жаздырган.
Жазуучу Ч. Айтматов ал жєнїндє мындай дейт: «Сагымбайдан
жазылып калган тексттерди кунт коюп окуп чыккан ар бир адам
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 агымбайдын сєз байлыгына, акындык чеберчилигине, сїрєткер куС
дуретине баш ийбей койбойт. Бул бир ааламда укмуш жаралган уникалдуу талант. «Манас» – «Манас» болгондон берки эпостун тамчыга
тамчы кошулуп, сєзгє сєз, ойго ой кыналып, байыркы кыргыз журтунун бїткїл чыгармачылык кубатын Сагымбай єзї дилине сыйгызып
тургандай сезилет».
Аян деген эмне?
Аян – адамга келе турган белги, сыр, кубулуш. Ал жєн келе бербейт, кандайдыр бир маанини, келечекте боло турчу ишти туюндурат. Аткарылышы зарыл болгон сыр катылат. Аян манасчыларга гана тийиштїї эмес. Аян алып
кол єнєрчї, акын болгондор бар. Чыўгыз Айтматов Кыдырга жолугуп, аян алгандыгы, Тїгєлбай Сыдыкбековдун єў-тїш кєргєнї айтылып келет. Мунун эки
тїрї бар – биринчиси кадимки эле тїш. Аны жоруп тїш карманып келгендер болот. Экинчиси – єў-тїш деп коёт. Єўїўдє жолуккандай эле башка бир дїйнєгє
аралашып кетесиў. Аян бир эле жолу берилбейт. Мында бир нече жолу тїш
кєрїїсї мїмкїн.

Кичинекей манасчы Їмєт

«Жаўы эле э-ээй …. баштаганда эле бїттї дешет. Айтып бїткєндєн кийин
токтотпойбу жана мени бирєє кєтєрїп кетти. Болду, болду дешет. Негизи баштагандан кийин кєп убакыт айткым келет да», – дейт кичинекей манасчы Їмєт
Дєєлєтов.
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«МАНАС» эпосунан їзїндї
С. Орозбаковдун варианты

1. Улуу манасчынын таланты кантип байкалган?
2. С. Орозбаковдон «Манасты» ким жана канча жыл жазган?
3.* Улуу жазуучу Ч. Айтматов ал жєнїндє эмне деп айткан?
Тапшырмалар
1. С. Орозбаковдун чыгармачылык жолун окугула.
2. «Манас» айтууну їйрєнгїлє.
3. «Манас» эпосунан їзїндї угуу жана Интернеттен манас айтуучуларды кєрїгїлє.
4. «Манас» эпосунан їзїндї жаттагыла.

САЯКБАЙ КАРАЛАЕВ
(1894–1971)
Саякбай Каралаев XX кылымдагы улуу, залкар
манасчы, Кыргыз ССРинин эл артисти. Саякбайдын
талантынын ойгонушуна чоў энеси Дакиш тїрткї
болгон. Ал элдик оозеки чыгармачылыкты жакшы билген. Саякбай «Манастын» кара сєз тїрїндє
баяндалган сюжетин да чоў энесинен уккан. Манасчы єзїнїн айтуучулук талантынын ачылышын
тїш кєрїї менен байланыштырган.
Саякбайдын варианты «Манас» їчилтигинин
бардык бєлїмдєрїнїн окуяларын толук камтыйт.
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Бардык эпизоддорду чегине жеткире кенен сїрєттєлгєнї менен айырмаланат. Анын варианты башка варианттарда жолукпаган мотивдер,
кейипкерлер, алардын иш-аракетин, мїнєзїн, кимдигин сїрєттєгєн
сюжеттїї окуяларга бай. Ал каармандарды сїрєттєєдє минген атына, кийген кийимине, урунган курал-жарагына, ата-теги, эли-жерине
чейин кеўири токтолот.
Ч. Айтматов «Ал океан сындуу «Манастын» миллион сабын жат
билген» деген макаласында манасчынын фантазиясына, артисттик талантына, ашкан єнєрїнє таў калган.
1916-жылдары жашаган жери Семиз-Белден Орто-Токойго келе жатып
баштагы чоў кара таштын ордуна їй тигилип турганын кєрїп таў калып, асмандан угулган кандайдыр укмуштуу добуштан эси ооп жатып калат. Ошондон
їйгє кирип Каныкейдин колунан даам татат. Їйдєн чыкканда:
Кылымдын баары козголуп,
Кырк-элїї тїмєн кол болуп,
Тїнєрїп жаткан Бээжинге
Тїз кирип найза сунганы – кетип бараттык эле,
казат болуп, кол кетип баратканда анын алдынан кезиккениў абдан жакшы
болду.
Караўгыда кєз тапткан,
Капияда сєз тапкан Бакай деген менмин,
Манас баатыр сага бере єт деген кїлазыгын берейин. Оозуўду ач дейт. Анан
Манас, Алмамбет, Чубак, Сыргактарды бир-бирден сыпаттап айтып тааныштырып чыгат.

Музыкалык сєздїк
Айтуучу – фольклордук чыгармаларды жогору кєркємдїктє аткаруу
чу. Манасчылар, жомокчулар, санжырачылар, дастанчылар.

МАНАС
Аткарган: С. Каралаев
Тез айтуу
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Саякбай уулдарына эпостогу баатырлар Чубак менен Сыргактын ысымын
ыйгарган.
Саякбай маегинде «ємїрїмдє бир жолу ырахат алдым. Манасты толук айтып, 23 кїн Солтон-Сарыда жїрдїм» деген. «Ал бїркїттєрїнє «Кєйрєў кара»,
«Боз жигит», «Кїлдї бадам» деген аттарды коюп, аларга єзгєчє мамиле кылган. «Кїлдї бадамды» он эки жыл кармаган. Ємїрїнїн акыркы кїндєрїнє че
йин бїркїт таптап, «Карачолок» деген бїркїтї менен кинофильмге тартылган.
«Тїндє бїркїтїм тїшїмє кирди, мени сагынып жатса керек, кырааным
десе» деп бир айлап Тоўго кетип калчу экен. Скульптор Тургунбай Садыков
манасчынын элесин маўдайына отургузуп алып тїшїргєн. Бул иш филармония
нын алдында орун алган.
Режиссёр Болот Шамшиев улуу манасчы Саякбай Каралаевге арнап «Манасчы» даректїї тасмасын тарткан.
1962-жылы режиссёр Мэлис Убукеев їч бєлїктєн турган «Саякбай Кара
лаев» аттуу атайын тасма жараткан.
Саякбайдын образын кыл калем чебери, актер Сїймєнкул Чокморов эки
ирет жараткан. Сїймєнкул єз ємїрїнїн жети жылын Саякбай Каралаевдин
элесин тїшїрїїгє арнаган.
2000-жылы 28-августта Улуттук банк 500 сом єлчємїндєгї кагаз акча чыгарып, ага алп манасчы Саякбай Каралаевдин сїрєтїн тїшїргєн.
2016-жылы кинорежиссёр Эрнист Абдыжапаров «Саякбай» даректїї кинотасмасын жараткан.
Скульптор Б. Сыдыков С. Каралаевдин жана С. Орозбаковдун эстеликтерин момдон жасаган. Алар Талас областында «Манас» комплекстинде сакталып турат.

Ч. Айтматов С. Каралаев менен
109

«Саякбай» кинотасмасынан бир кєрїнїш

2000-жылдын 28-августунда Улуттук банк
С. Каралаевдин сїрєтї менен 500 сомдук
кагаз акча чыгарган

«С. Каралевдин портрети».
С. Чокморов, 1971

«Манас айылы» этнографиялык комплексиндеги
С. Каралаевдин эстелиги. Бишкек, 2015
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ЖООКЕРДИН ИЗДЕРИ
Марш образдуу, кєтєрїўкї

Музыкасы А. Чикеевдики
Сєзї А. Иманбаевдики
Нотага тїшїргєн К. Артыков

Издериндей издер барбы жоокердин,
Издеринде гїлдєр єстї жайнаган.
Жоокер баспай тоо, таш, суулар калган жок,
Жоокер єлсє жоокер туулду кайрадан.
Єлкєм їшїп кырк биринчи жылында,
Кулагыўа муўдуу ыйлар угулат.
Єзїмє єлїм, элге ємїр деп жоокерлер,
Єлкєбїздї шинелине жылуулайт.
Жоокерлердин изи калды типтирїї,
Кїн аларга таазим кылат жїгїнїп.
А биз болсок, изден калган туяктар,
Ал издерди кайтарабыз їўїлїп.
1.* С. Каралаев «Манас» айтуусун эмне менен байланыштырган?
2. Ал аян тїшїндє эпостун кайсы каармандарына жолугат?
3. С. Каралаевдан эпосту кимдер жазып алган?
4.* Жазуучу Ч. Айтматов С. Каралаев жєнїндє эмне деп эскерген?
5.* «Кєўїл бур!» деген жерде ал жєнїндє кандай кошумча маалыматтар берилген?
Тапшырмалар
1. Манас» эпосунан їзїндї жаттагыла.
2. Саякбай Каралаев боюнча маалыматты окугула.
3. «Кєўїл бур!» деген бєлїккє кєўїл коюп окуп, эстеп калгыла.
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КЕНЖЕ ДАСТАНДАР ЖАНА АНЫ АЙТУУЧУЛАР
Кенже дастандар идеясына, окуялардын мїнєзїнє жараша баатырдык жана турмуштук-социалдык деп экиге бєлїнєт.
Кенже эпостордун ичинен баатырдык дастандар басымдуу орунду
ээлейт. Ал бир канча эпикалык дастандардан жана поэмалардан турат. Мисалы, элге кеўири белгилїї болгон «Эр Тєштїк», «Эр Табылды», «Курманбек», «Жаныш-Байыш», «Эр Солтоной», «Жаўыл Мырза», «Эр Эшим», «Тайлак Баатыр» дастандары бир мезгилде оозеки
айтылып, фольклордук ыр формасында аткарылган.
Турмуштук-социалдык эпостордо эл турмушунун ар кандай жактары – эркин сїйїїгє умтулуусу, эски салтка каршы кїрєшї, бийлик
талашуулары жана башка ар тїрдїї кырдаалдардагы жашоо-тиричиликке байланышкан окуялар сїрєттєлєт.
Социалдык-турмуштук мазмундагы кенже дастандар: «СаринжиБєкєй», «Кедейкан», «Кожожаш», «Олжобай менен Кишимжан»
ж. б. кенже дастандар тєкмє акындар же атайын айтуучулар тарабынан элге жетип турган.
Кенже дастандарды айтуучулар: К. Акиев, Т. Абдиев, А. Айталиев,
Р. Аманова, Є. Кайыпов ж. б.

САРИНЖИ-БЄКЄЙ
Элдик дастан

Орточо, сабалап

СУЛУУ МАЙ
Жайыраак
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Музыкасы Э. Мааданбековдуку
Сєзї И. Исаковдуку

Ай, сулуу май, кєркїў ай,
Кїлїп жайнап жаркылдай.
Сїйкїмдєнїп келишиў,
Кєз уялткан алтындай.
Эжем Анар, Жаркынай,
Эмгек иштен тартынбай,
Кулпундурду жер бетин,
Кут сыймыгын тартуулай.
1.* Кенже дастандар маанисине жараша кандай бєлїктєргє бєлїнєт?
2. Кандай баатырдык кенже дастандарды билесиўер?
3. Турмуштук кенже дастандарда эмне жєнїндє баяндалат?
4. Кандай лирикалык дастандар бар, сюжеттери эмне жєнїндє?
5.* Кенже дастанчылар кимдер?
Тапшырмалар
1. Кенже дастандар боюнча маалыматты окугула.
2. Э. Мааданбековдун «Сулуу май» ырын жаттагыла.
3. «Манас» эпосунан їзїндїнї кайталагыла.
4. «Жоокер ырын» кайталагыла.

КАЛЫК АКИЕВ
(1888–1953)
Калык Акиев эў кєрїнїктїї дастанчылардын
бири. Ырчы катары 14 жашынан оозго алынган,
устаты Токтогул болгон. Таланты кєп кырдуу, татаал жанр – айтышта чебер акын. К. Акиевдин Эшманбет, Айдараалы, Токтогул, Осмонкул менен болгон айтыштары классикалык айтыштар.
К. Акиев «Курманбек», «Жаныш, Байыш»
жана «Кедейкан» эпосторун, «Ак Мєєр» дастанын
драмалык сценадай ар учурду ар башка обонго салып айырмалап аткарган. Ал «Жаныш, Байышты» – тєрт, «Курманбекти» їч обон менен ырдаган.
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КУРМАНБЕК
Аткарган: К. Акиев
Орточо темпте

«Курманбек» дастанынын сюжети
Єткєн заманда кыргыз-кыпчактын Тейитбек аттуу ханы Анжиян багытындагы Жазы деген шаарды ээлеп турган. Хандын Сулайка аттуу аялы 40 жашка
келгенде эркек бала тєрєп, атын Курманбек коюшат.
Курманбек бойго жетип, 40 жигит топтоп, калмак баскынчыларына каршы
турат. Жортуулдардын биринде Курманбек жеўиш менен кайтып келе жатканда Кашкардын ханы Аккан шаан-шєкєт менен тосуп алат. Курманбек менен
Аккан эки элдин кызыкчылыгы їчїн достошушат.
Оогандын ханы Бакбур «аянышпай сайышып, мени аўтара салып ким кетсе, как ошондой баатырга, Канышайды беремин» деп азамат кїйєє балалуу
болууну самайт. Курманбек баатырдыгын далилдеп Канышайга їйлєнєт, Аккан досун алдырып, хан ордосун салдырып чоў той берет.
Бир нече жылдан кийин «калмакка аттанайын» деп атасынан Телтору атты
сурайт. Тейитбек атын бербей коёт.
Жїрїштє Курманбектин Койкїрєў аты баспай аргасы куруп турганда,
Дєлєн хан жетип келип: «Жоого минчї Телтору ат, жоорудубу Курманбек?
Ажал єлїм башыўды, тоорудубу Курманбек?
Атаў кары киши эле, бербедиби Курманбек?
Атасы башка кырк жигит, келбедиби Курманбек?
Єткєн єчїм кєп эле, алайынбы Курманбек? – деп
Курманбекти сайып єтєт.
Курманбек «башымды жєєлєр киши жок, калганым ушу турбайбы» – деп
ат бербеген атасына наалат айтат. Кансырап калган Курманбекти досу Аккан
таап, досуна Курманбек арманын айтып кєз жумат. Досу Аккан аны аруулап
жерге берип, жол боюна чоў кїмбєз салдырат.
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Музыкалык сєздїк
Классикалык – їлгїлїї.
Трагедия – кайгы, муў.
Вариант – бир нерсенин башкача тїрї.

1. К. Акиев кандай таланттардын ээси?
2.* К. Акиев ким деген кїчтїї тєкмє акындар менен айтышкан?
3. К. Акиев дастандарды кандай єзгєчєлїк менен аткарган?
4.* К. Акиевдин вариантында «Курманбек» дастанын сюжети кандай?
Тапшырмалар
1. К. Акиевдин чыгармачылыгы боюнча окугула.
2. «Курманбек» дастанынан їзїндї жаттап жана уккула.
3. «Курманбек» дастанынын сюжети окугула.

АШЫРААЛЫ АЙТАЛИЕВДИН ДАСТАН АЙТУУСУ
Ашыраалы Айталиев кенже эпосторду єзгєчє чеберчиликте жан
дїйнєсїн коюп, байыта кєркємдєп, тїркїн боёк кошуп жеткире
айтуучу дастанчы.
Айталиевдин айтуучулуктагы єзгєчєлїгї окуяларды символикалуу табияттын адам менен бирдигин шайкеш келтирип, тєп сїрєттєй
билиши.
«Карагул ботом – дастан. Турмушта болуп єткєн окуя. «Карагул
ботом» оор жоготууну элестїї сєздєр менен кошокко айландырган ыр,
кайгылуу обон аркылуу аткарылат. «Карагул ботомдун» эл ичинде
айтылып жїргєн 5–6 варианты бар.
«Карагул ботомдун» башталышында айлана-чєйрє да жайсыз, суз
тартып турат. Чал-кемпир Карагул менен кєчїп келатканда табият
алардын кубанычына ортоктош болуп, жадырап тосуп алат. Айталиевдин «Карагул ботомунда»:
«Асынып жїргєн бараныў, какбаш,
Ажалы беле баламын, какбаш!» – таасирдїї айтылган.
А. Айталиев «Ак Мєєр» дастанын да элге тартуулаган. Ал эл
ичинде «Ак Мєєр», «Мєєркан», «Мєєр» деген аттарда жєнєкєй ыр,
алым-сабак, кара сєз тїрїндє жети вариантта айтылат. Айталиев
«Ак Мєєрдїн» бардык їлгїлєрїн иликтеп окуп, окуясын єркїндєтїп,
єзїнїн «Ак Мєєр» аттуу дастанын жазган. Ал Ак Мєєргє, Жантайга,
Болотко таандык мїнєздємєлєрдї таап, ар бирин єз обондорунда ыр115

дап берїїгє жетишкен. Ошондуктан «Ак Мєєр» алгачкы ырдалганда
эле эл арасына элдик чыгарма катары сиўип кеткен. 20-кылымдагы кенже дастандарды айтуучулардын ичинен А. Айталиевдин алган
орду чоў.
Ашыраалы Айтаалиев мындай эскерет: «Бїгїнкї кїндє 10–15 минут ырдалып жїрсє, ал кезде «Карагул ботомду» 2 саат кєп жерин оюмдан чыгарып
кошуп айтчумун. Эл ыйлап атканда ого бетер єзїм обончу болгондон кийин
обондорунун ыргактарына жаўы ыргак кошуп «ооу» деп боздогон жерде боздоп ырдап айткам.
Менин оюмча: «Карагул ботом» тээ бир байыркы заманда кыргыздар бирде жарыкчылык дїйнєнї кєрїп, бирде кєрбєй тоо таштын арасында жашап,
азап чегип, кайгынын сазына батып турган турмушта чыккан болсо керек».

«Карагул ботом» дастанынын кыскача сюжети
Бир заманда ак карлуу тоолордо, аскалуу зоолордо буту баспаган жер
калтырбаган мергенчи аў улоо менен кїн єткєрїп келген экен. Анын Эрегул,
Мырзагул деген эки баласынын бири айтышкан доодо, бири атышкан жоодо
жок кылынган. Мерген карыганда уулду болуп атын Карагул коёт. Карагул чааарчыктын терсинен тон кийип чоўоёт. Бир кїнї мерген ууга чыгууга даярданып
жєнєп калат, атасын кєргєн Карагул мен да барам деп ээрчийт. Атасы ага сен
жашсыў, тоо-тїздє жїрє албайсыў деп таштап кетет. Ууда жїрїп, жолу болбогон мерген кайтып келе жатып, балтыркан тїбїндє «чаарчыкты» кєрє салып,
атып жиберет, чуркап келип «олжосун» кєтєрсє чаарчык эмес, баласы Карагул
болуп чыгат.
Кагылайын ай, каралдым ботом,
Мен кайгыдан кїйїп барамын ай ботом.
Алты жашар ардагым ай, ботом,
Мен азаптан тїтєп барамын, ай ботом.
Балтыркан тїбї былк этти ботом,
Бараўдан тїтїн бурк этти ботом,
Барып бир ала коёрдо ботом,
Баламдын башы шылк этти ботом.
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КАРАГУЛ БОТОМ
(Дастанынан їзїндї)
Жай, армандуу

А. Айталиевдин варианты
Нотага тїшїргєн К. Артыков

1.* Ашыраалы Айталиев кандай єнєрлєрдїн ээси?
2.* Дастан айтууда ал эмнеси менен айырмаланган?
3. Кандай элдик дастандарды айткан?
4. «Ак Мєєр» дастанын кандай єзгєчєлїктєр менен айткан?
5.* «Карагул ботом» дастанын айтуусун єзї кандай эскерген?
Тапшырмалар
1. А. Айталиев боюнча маалыматты окугула.
2. «Карагул ботом» дастанын сюжетин окугула.
3. «Карагул ботом» дастанын толук угуп, Интернеттен видео кєргїлє.
4. Ырларды кайталагыла.
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IV чейректи жыйынтыктоочу суроолор
1. «Манас» эпосу кандай бөлүктөрдөн турат?
2. Эпосто кандай музыкалык жанрлар камтылган?
3. «Манас» эпосунда аялдардын образы кандай ачылган?
4. Кандай улуу дастанчылар бар?
5. «Манас» айтуу эмне үчүн жалгыз актёрдун театры деп аталып калган?
6. Улуу жазуучу Ч. Айтматов С. Орозбаков жөнүндө эмне деп айткан?
7. С. Каралаев «Манас» айтуусун эмне менен байланыштырган?
8. С. Каралаевдан «Манас» эпосун кимдер жазып алган?
9. Жазуучу Ч. Айтматов С. Каралаев жөнүндө эмне деп эскерген?
10. С. Каралаев жөнүндө кандай кошумча маалыматтарды билесиң?
11. Кенже дастандар маанисине жараша кандай бөлүктөргө бөлүнөт?
12. Кандай баатырдык кенже дастандар бар?
13. Турмуштук кенже дастандарда эмне жөнүндө баяндалат?
14. Кандай лирикалык дастандар бар?
15. К. Акиев кандай таланттардын ээси?
16. К. Акиев дастандарды кандай өзгөчөлүк менен аткарган?
17. К. Акиевдин вариантында «Курманбек» дастанын сюжети кандай?
18. А. Айталиев кандай өнөрлөрдүн ээси?
19. Дастан айтууда А. Айталиев кандайча айырмаланган?
20. А. Айталиев «Карагул ботом» дастанын айтуусун өзү кандай эскерген?

Билимиўди текшер!
Чейрек ичинде алган билимиўерди тємєнкї ыкмаларды пайдаланып, баалап жазып келгиле.
Эркин тандап алуу. Эгер билбеген суроолор болсо, аны єзїнчє белгилеп койгула.
1. Кластер тїзїї: Улуу жана кенже дастандар», «Улуу манасчылар», «Дастанчылар».
2. Негизги суроолорго жооп жазуу.
3. Синквейн тїзїї: «Манас», «Семетей», «Сейтек», «Манасчы»,
«Дастанчы».
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КЫРГЫЗ ЭЛДИК МУЗЫКАЛЫК АСПАПТАРЫ
Урма аспаптар
Добулбас

Доол

Карсылдак

Аса-таяк
(аса-муса)

Тай-туяк

Шалдырак

Кылдуу аспаптар
Кыл-кыяк

Комуз

Єзїн-єзї кїїгє келтирген аспаптар
Темир ооз
комуз

Жыгач ооз
комуз

Їйлємє аспаптар
Туурасынан кармап
ойнолгон чоорлор

Керней

Сурнай

Сыбызгы
Жезнай

Ышкырык чоор

Салттуу чоор

Чопо чоор

Ылай чоор
Чогойно чоор
Жез чоор
Дилдирек
Зуулдак
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ЭЛДИК ЫРЛАРДЫН ЖАНРЛАРЫ

Эмгек ырлары

Календардык ырлар

Бекбекей
Шырылдаў
Оп майда

Жарамазан
Нооруз

Лирикалык ырлар

Секетбай
Кїйгєн
Арман

Жаштар ырлары

Селкинчек
Кыз-жигит
Акыйнек
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Бешик ырлары

Алдей-алдей
Сал, сал билек
Тай, тай ырлары

ЭПИКАЛЫК ЖАНРЛАР
Кенже эпос

Жомок-фантастика

Баатырдык

«Эр Тєштїк»
«Жоодарбешим»
«Карач дєє»

«Жаныш-Байыш»
«Эр Табылды»
«Жаўыл Мырза»
«Курманбек»
«Эр Солтоной»
«Толтой»
«Кыз Сайкал»

Лирикалык-романтикалык

Социалдык-турмуштук

«Олжобай менен Кишимжан»
«Гулгаакы»
«Ак Бермет»

«Кожожаш»
«Кедейкан»
«Саринжи-Бєкєй»

Тарыхый

Трагедиялык

«Шырдакбек»
«Тайлак баатыр»
«Ак Мєєр»

«Карагул ботом»
«Кулмырза менен Аксаткын»

Чоў эпос

Баатырдык
Манас
Семетей
Сейтек
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МУЗЫКАЛЫК ТЕРМИНДЕРДИН СЄЗДЇГЇ
А капелла – музыкалык аспаптын коштоосу жок ырдоо.
Аккомпонемент – музыкалык чыгарманы аспаптар менен коштоо.
Аккорд – їч їндєн кем эмес добуштардын їндєшїїсї.
Ансамбль – музыканттардын тобунун музыкалык чыгарманы бирге аткаруусу.
Артист – чебер, устат.
Балет (бий) – музыканын коштоосунда аткарылуучу бий спектакли.
Балетмейстр – балет бийчилерин окутуп, тарбиялаган бийчи-адис.
Бекар – альтерациялык белгини жоюу белгиси.
Бемоль – жарым тонго тїшїрїї.
Виртуоз – чебер аткаруучу.
Гармония – музыкалык добуштардын їндєшїїсї.
Гимн – даўазалоо, ураан ыры.
Диез – нотаны жарым тонго кєтєрїї.
Дискант – балдардын бийик їнї.
Диссонанс – їндєшпєгєн добуштар.
Жанр – музыкалык чыгарманын ар тїрдїїлїгї.
Жыгач ооз комуз – тилдїї їйлємє, жыгач аспап.
Комуз – кыргыз элинин улуттук чертме кылдуу музыкалык аспабы.
Композитор – музыка жазган адам, автор.
Концерт – музыкалык чыгармалардын эл алдында аткарылуусу.
Кыл кыяк – улуттук кылдуу, жаалуу музыкалык аспап.
Марш – ар кандай жїрїштєрдє басып баратып жакшы маанай менен ырдалган ырлар.
Муза – чыгармачылыктын булагы.
Музыка (муза) – кєркєм образдардын музыкалык добуштар аркылуу
сїрєттєлїшї.
Мутация – єспїрїм куракта балдардын їнїнїн єзгєрїїсї.
Мотив – кайрык, музыкалык чыгарманын майда бєлїкчєсї.
Нота – музыкалык добуштарды жазуу белгилери.
Опера (кєрїнїш) – оркестрдин, хордун, солисттин, бийчилердин катышуусунда аткарылуучу музыкалык-драмалык чыгарма.
Оркестр – музыкалык аспаптарда чогуу ойноо.
Пауза – тыныгуу.
Пианино – кылдуу, клавишалуу музыкалык аспап.
Пиано – акырын ырдоо же ойноо.
Программалуу музыка – сюжети бар музыкалык чыгарма.
Репертуар – аткарылып жїргєн чыгармалардын жыйнагы.
Реприза – музыкалык чыгарманын бєлїктєрїн кайталоо белгиси.
Речитатив (итал. recitative), музыканы сїйлєє речине жакындаштырып аткаруучу вокалдык чыгарманын бир тїрї.
Ритм – добуштардын созулушунун катнашы.
Солист – жеке аткаруучу.
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Сурнай – кыргыз, єзбек, тажик элдеринин їйлємє музыкалык аспабы.
Сыбызгы – кыргыз элинин їйлємє музыкалык аспабы.
Тембр – їндїн кооздугу, боёгу, єзгєчєлїгї.
Темир ооз комуз – алмурут сыяктуу формада, какма аспап.
Фестиваль – музыкалык чоў майрам.
Форте – катуу ырдоо же ойноо.
Финал – аягы.
Хор – он эки адамдан кем эмес ырчылардын тобу.
Штрих – белги.

123

МАЗМУНУ

Кымбаттуу достор!...................................................................................3
Комуз кїїсї............................................................................................5
I ЧЕЙРЕК. МУЗЫКАНЫН АДАМДЫ ЄЗГЄРТЇЇЧЇ КЇЧЇ
Комуздун жаралыш тарыхы. «Кїїнїн башы камбаркан».............................6
Терме камбаркан.....................................................................................7
Маш камбаркан.......................................................................................7
Камбаркан..............................................................................................8
Комузчу..................................................................................................8
Музыкалык сабат. Обон............................................................................9
Музооке Жаманкараев............................................................................ 11
Музоокенин муўдуу кїїсї...................................................................... 12
Ниязаалы Борошев................................................................................ 12
Кер толгоо............................................................................................. 13
Биздин мектеп....................................................................................... 13
Айдараалы Бейшїкїров.......................................................................... 14
Кєйрєў кїї........................................................................................... 15
Музыкалык сабат. Ритм (ыргак), метр (чен)............................................. 16
Токтогул Сатылганов.............................................................................. 17
Чоў кербез............................................................................................ 18
Тогуз кайрык........................................................................................ 19
Карамолдо Орозов.................................................................................. 20
Насыйкат.............................................................................................. 21
Эне тил................................................................................................. 21
Ыбырай Туманов................................................................................... 22
Жаш тилек........................................................................................... 24
Атай Огонбаев....................................................................................... 24
Маш ботой............................................................................................ 25
Муратаалынын ботою............................................................................. 26
Музыкалык сабат. Темп......................................................................... 26
Кыргыз жери........................................................................................ 27
Асылбек Эшмамбетов............................................................................. 28
Кет бука............................................................................................... 29
Шекербек Шеркулов.............................................................................. 30
Жїрєк толкуйт...................................................................................... 31
Музыкалык сабат. Штрих....................................................................... 31
Болуш Мадазимов.................................................................................. 32
Солтон сары.......................................................................................... 33
Самара Токтакунова............................................................................... 34
Ибарат.................................................................................................. 35
Нурак Абдыракманов............................................................................. 35
Улуу тоолор.......................................................................................... 36
Кыргыз эл аспабы – кыл кыяк................................................................ 37
Бекташ................................................................................................. 38
Аталар.................................................................................................. 38
Муратаалы Кїрєўкєев............................................................................ 39
Кер єзєн............................................................................................... 40
Ураан................................................................................................... 41
124

Саид Бекмуратов.................................................................................... 41
Эки жорго............................................................................................. 42
Топ жылкы........................................................................................... 43
Кыл кыяк менен темир комуз................................................................. 43
II ЧЕЙРЕК. «МУЗЫКА – АДАМДЫН РУХАНИЙ ДЇЙНЄСЇ»
Ооз комуздун тїрлєрї. Темир ооз комуз жана жыгач ооз комуз.................. 46
Бурулчанын селкинчек (кїї)................................................................... 46
Адамкалый Байбатыров.......................................................................... 47
Тагылдыр тоо (темир ооз комуз).............................................................. 47
Музыкалык сабат. Лад жана анын тїрлєрї.............................................. 47
Токтосун Тыныбеков.............................................................................. 49
Жортуул кїї (темир ооз комуз)............................................................... 50
Жыгач ооз комуз................................................................................... 50
Кїкїк (жыгач ооз комуз)........................................................................ 51
Кыргызстаным...................................................................................... 52
Їйлємє аспаптар.................................................................................... 53
Сыбызгынын Кер-єзєн............................................................................ 53
Керней кїї............................................................................................ 55
Комуз менен чоорчу............................................................................... 56
Музыкалык сабат. Тембр........................................................................ 57
Ат кетти............................................................................................... 58
Урма аспаптар....................................................................................... 59
Кыргыздын Ала-Тоосу............................................................................ 61
Асанбай Каримов................................................................................... 62
Узак кїї............................................................................................... 63
Сыймык................................................................................................ 63
Жунусаалы Куттубай уулу...................................................................... 64
Сурнай кїї............................................................................................ 65
III ЧЕЙРЕК. МУЗЫКАНЫН БИРИКТИРЇЇЧЇ КЇЧЇ
Кыргыз элдик ырлардын салттуулугу...................................................... 67
Бекбекей............................................................................................... 67
Шырылдаў............................................................................................ 68
Оп майда............................................................................................... 68
Санат ыры............................................................................................. 69
Бешик ыры........................................................................................... 69
Жарамазан............................................................................................ 70
Селкинчек............................................................................................. 70
Ак кептерим.......................................................................................... 71
Музыкалык сабат. Гармония................................................................... 71
Боогачы Жакыпбек уулу........................................................................ 72
Їкєй..................................................................................................... 73
Муса Баетов.......................................................................................... 73
Кыздар ай............................................................................................. 74
Музыкалык сабат. Тыныгуу.................................................................... 74
Атай Огонбаев обончу жана ырчы............................................................ 76
Жаштарга............................................................................................. 77
Мыскал Ємїрканова............................................................................... 77
Алтын китеп......................................................................................... 78
Ала-тоону аралап................................................................................... 79
Жумамїдїн Шералиев............................................................................ 80
125

Фестиваль ыры...................................................................................... 81
Бектемир Эгинчиев................................................................................ 82
Арзыкан............................................................................................... 82
Абдыкалый Темиров.............................................................................. 83
Беш ыргай............................................................................................ 83
Кыргыз элинин тєкмєлїк єнєрї.............................................................. 84
Аккан суу............................................................................................. 85
Ала-Тоо кєрккє келбейт эл болбосо.......................................................... 86
Осмонкул Бєлєбалаев............................................................................. 88
Таалайлуу элдин бир кызы..................................................................... 89
Алымкул Їсєнбаев................................................................................. 89
Токтогулдун Алымкул менен кездешїїсї................................................. 90
Алымкулдун Токтогул менен учурашканы............................................... 91
Эстебес Турсуналиев............................................................................... 91
Токтогул менен Барпынын жолугушканы................................................ 92
Барпынын Токтогулга учурашканы......................................................... 92
Ашыралы Айталиев............................................................................... 93
Нарындан жазган салам кат.................................................................... 94
Тууганбай Абдиев.................................................................................. 95
Шамал жєнїндє терме............................................................................ 95
Замирбек Їсєнбаев ................................................................................ 96
Комузчуларга терме............................................................................... 97
Нооруз майрам...................................................................................... 98
IV ЧЕЙРЕК. МУЗЫКАНЫН КЇЧЇ ЭМНЕДЕ?
Улуу дастандар.................................................................................... 101
Манас (їзїндї)..................................................................................... 101
Семетей (їзїндї).................................................................................. 102
Улуу дастанчылар................................................................................ 102
Манас (М. Мусулманкулов)................................................................... 103
Гагариндей болобуз.............................................................................. 104
Сагымбай Орозбаков............................................................................. 105
«Манас» эпосунан їзїндї...................................................................... 107
Саякбай Каралаев................................................................................ 107
Манас (С. Каралаев)............................................................................. 108
Жоокердин издери............................................................................... 111
Кенже дастандар жана аны айтуучулар.................................................. 112
Саринжи-Бєкєй................................................................................... 112
Сулуу май........................................................................................... 112
Калык Акиев....................................................................................... 113
Курманбек.......................................................................................... 114
Ашыраалы Айталиевдин дастан айтуусу................................................ 115
Карагул ботом (дастанынан їзїндї)....................................................... 117
Музыкалык терминдердин сєздїгї......................................................... 122

126

Окуу басылмасы

Муратова Айнура Муратовна,
Артыков Кадыралы Жусупович
МУЗЫКА
5-класс
Жалпы билим берїїчї мектептер
їчїн окуу китеби
Адис редактору Ж. Дуйшеналиев
Сїрєтчїсї Б. Жайчибеков
Корректору А. Байгазиева
Техн. редактору В. Крутякова
Дизайнери Д. Тимур

Терїїгє 07.02.2018-ж. Басууга 26.06.2018-ж. кол коюлду.
Форматы 70х100 1/16. Офсет кагазы № 1. «Мектеп» ариби.
Кєлємї 8,0 ф. б. т. Нускасы 68 200. Заказ №
«Билим-компьютер» басмасында даярдалды.
720031, Бишкек ш., С. Ибраимов кєчєсї 24, 409.

