
1 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ 

М.ТӨЛЕБАЕВ АТЫНДАҒЫ МУЗЫКАЛЫҚ УЧИЛИЩЕСІ 
 

 
 
 

ЖҰМАНОВА ЛӘЗЗАТ АЛПЫСБАЙҚЫЗЫ 

 
 
 
 

 

  ОРЫС МУЗЫКА  ӘДЕБИЕТІ 
 
  

ҮШІНШІ ОҚУ ЖЫЛЫ 

 
 

Балалар музыка мектебіне  арналған музыкалық 

оқу құралы 

 
 
 

 
 
 
 
 

СЕМЕЙ 
  2017 ж. 

 



2 
 

 
 
 

ӘОЖ  78 
КБЖ  85.31 
Ж  85 
 

Рецензент: МАНПО  корреспондент мүшесі, педагогика ғылымдарының 
кандидаты, Семей қаласы Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті, 
«Музыкалық білім беру» кафедрасының доценті Төлеш Шұғайқызы 
Ахметова. 

  
Ж  85     Жұманова Л.А. 
Орыс музыка әдебиеті. Үшінші оқу жылы. 
БММ үшін оқу құрал / Л.А.Жұманова. Семей, 2017. – 100 бет. 
 
ISBN   978-601-7915-17-9 
 

 
 

Оқулықтың құндылығы – оның жан-жақтылығы. Әр сазгердің 
бейнесуреті, жеке өмірлеріне байланысты түсірілген суреттер жас 
музыканттардың қызығушылығын арттырып, композиторлардың өмірі 
мен шығармашылығына тереңнен талдап қарауға жетелейді. Оқулықта 
композиторлардың  өмірбаяны мен шығармашылығы туралы ең маңызды 
мәліметтер жинақталып, жүйелі түрде берілген.  
 

 

 

ӘОЖ  78 

КБЖ  85.31 

 
 
 
 
 
 
 
ISBN  978-601-7915-17-9 

© Жұманова Л.А., 2017 

  



3 
 

Құрастырушыдан 
 

Ұсынылып отырған орыс музыка әдебиеті пәні бойынша оқу құралы 
БММ-нің үшінші оқу жылы бағдарламасына лайықталып жазылған. 

Мемлекеттік тілде осындай оқу құралдары болмағандықтан, автор 
балаларды ұлы композиторлардың шығармашылығымен ана тілінде 
таныстыруды өзінің алдына мақсат етіп қойып отыр. Болашақта төртінші 
оқу жылына арналған Кеңес одағы  композиторларының 
шығармашылықтары бойынша да осындай  оқу құралдарын жарыққа 
шығару жоспарында бар. 

Осы  сияқты оқу құралдары мемлекеттік тілде оқытатын мектептерге 
өте қажет. 

Оқулықта оқушылардың үй тапсырмасын өздігінен орындайтыны 
ескеріліп, мазмұны  балаларға түсінікті тілде жазылған. Берілген 
тапсырманы оқып, зерттеп, түсіну үшін шығармалар жан-жақты 
сипатталып, суреттермен және сызбалармен толықтырылған. Әрбір 
композитордың шығармашылық жолын қорытындылау үшін әр 
тақырыпқа байланысты сұрақтар, бақылау тапсырмалары ойын-тест 
түрінде беріледі. 

Материалға енгізілген қосымша стильдік, музыкалық түрлер, осы 
оқулықтың ерекшелігін жаңа қырынан көрсетеді. Тақырыптарға берілген 
музыкалық үлгі-нұсқа айтарлықтай жеңіл. 

Оқулықтың құндылығы – оның жан-жақтылығы. Әр сазгердің 
бейнесуреті, жеке өмірлеріне байланысты түсірілген суреттер жас 
музыканттардың қызығушылығын арттырып, композиторлардың өмірі 
мен шығармашылығына тереңнен талдап қарауға жетелейді. Оқулықта 
композиторлардың  өмірбаяны мен шығармашылығы туралы ең маңызды 
мәліметтер жинақталып, жүйелі түрде берілген.  

Пайдаланылған әдебиеттер: В.Галацкая, И.Прохорова, Б.В.Левик – 
орыс  музыкалық әдебиеттер. 

Рухани қазынаның жас кезден қалыптасуына музыкалық әдебиеттің 
орасан маңызы бар. БММ-нің оқу процесінде оқушылар аталмыш пәннен 
100-ден астам сабақ алады. Бұл сабақтар қаншалықты қарапайым 
саналғанымен, балалардың эстетикалық өсуіне әсері зор. Рухани мәдениет 
жасөспірімдердің жан-дүниесінде үндестік тауып, олардың 
танымдылығын арттырады.  
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Көне орыс музыка мәдениеті 

Көне орыс музыка дәуірі 9-17 ғасырлар аралығындағы сегіз жүзжылдықты 
құрайды. Осы ұзақ уақыт бойы орыс музыкасы екі салада дамыды – халық және шіркеу 
музыкасы. Ең алдымен, ол вокалдық музыка ретінде дамыды. Оның қайнар көзі орыс 
халық әнінде.   Халық әндерінде халықтың бүкіл өмірі (еңбек, тұрмыс, сенім және т.б.) 
бейнеленді. Ең ежелгі әндерінен бесік жыры, күнтізбелік әндері (пұтқа табынушылық 
әндер, жыл мерзімімен байланысты – көктемгі әндер және т.б.) әйгілі.  

9-12 ғасыр – Киевская Русь кезеңі. 988 жылы Русь христиан дінін қабылдады. Бұл 
дін Византиядан келді. Музыка мәдениетінде үш  негізгі орда құрылды: 

1) Халық әні. Халық әнінде пұтқа табынушылықпен байланыс бар. Халық ішінен 
дарынды адамдар ерекшеленетін – сайқымазақтар. Олар музыкалық нөмерлерін ғана 
емес, цирктік нөмерлерінде орындап халықты көңілдендіретін. Шіркеу жағынан 
сайқымазақтар құғынға ұшырайтын. Аспапты музыканы шіркеу жақтырмады. Ол тек 
қана вокалды-рухани музыканы мойындады. 

2) Князь сарайы. Мұнда орталық тұлға болып жырлаушы саналатын, ол князь 
және оның әскери жасағының ерліктері туралы жырлар мен әндерін жазып өлең 
айтатын. Ол өзін гусли арқылы сүйемелдеді. Сарайда басқа да аспаптарды қолданды – 
домбыра, керней, гудок (3 ішегі, 1 ысқысы бар ішекті аспап). 

3) Шіркеу. Бұл – ең маңызды орда. Жазба мен икон жазу дамыды. «Таңбалы 
әндетіңкіреу»  пайда болды (11-17ғғ.). 

Олардың ең атақтылары -  Федор Крестьянин (әйгілі шығармаларының бірі - 
“Стихира”), Савва Рогов. Мәтіндер алдымен византия тілінен аударылды. 16 ғасырда 
таңбалы әндетіңкіреулерді Иван IV (Грозный) өзі жазып шығарды. Мұнан былай 
таңбалы әндетіңкіреулер орыс музыка классикасының (Рахманинов, Мусоргский және 
т.б.) қайнар көзінің бірі болып табылды.                                                                                                                                

                                                        В.М.Васнецов   «Гусляры» 

 

«Таңбалы әндетіңкіреу» - ол,  ер хоры қосылып әндететін, рухани-дұға 
әндер.Сипаты бойынша – жатық әуен және жіңішке көлемі бар ауыр күйлер. Бұл 
әндетіңкіреулер белгілер ( таң алар) түрінде жазылды, кейбіреулері – ілгектер 
түрінде. Олар әуеннің нақты жоғарылығын емес, тек қана бағытын (жоғары 
немесе төмен) білдірді. Бұл әндетіңкіреулерді монах-әндетіңкіреушілер жазып 
шығаратын.  
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      М.Щрилев – «Скоморохи»                                              В.Ходов – «Кукольники»                                        

 
12- 15 ғасырларда Новгород княздығы ерекшеленді. Мұнда музыка өнері біршама 

өзгеше болды. Халық жақсы өмір сүрді. Сайқымазақтық өркендеді (мұнда шіркеу 
жағынан  олар құғынға ұшырамайтын). Жырлар тербеленді, бірақ  олар княздін  
ерлікліктерінің даңқын жаю үшін емес, оның пысықтылығы, тапқырлығы туралы 
жырлау болды. 

14 ғасырдың аяғы мен 16 ғасыр -  Мәскеулік Русь кезеңі. Бұл кезде Иван Калита, 
Дмитрий Донской, Русьті біріктірген және татарлардан Казаньді алған Иван Грозный 
(16 ғасыр) басқарды. Казаньнің алынуы туралы әндер мен жырлар жазып шығарылды. 
Иван IV сарайында музыка жақсы өркендей бастады. Шет елден ол орган, 
клавикордалар әкеліп, «Мемлекеттік әнші хатшыларының  хорын» жинады. Бұл – 
таңбалы термелердің өркендеу кезі. Құдайға құлшылық етуі  сән-салтанаттылығымен 
ерекшеленді. Осы кезде алғашқы орыс көп дауыстылық  (таңбалы әндетіңкіреу – бір 
дауысты) пайда болды. Ән жолдары арқылы ән салу шыға бастады – негізгі дауыс және 
негізгі дауыстан төмен және жоғарғы дауыстар. Хатшы Иван Шайдуров жаңа жазуды 
енгізді – «киноварлық таңбалар»,  мұнда енді дыбыстың жоғарылығы белгіленіп 
отырылды. Жазба едәуір жетілген болды. 

17 ғасырда таңбалы әндетіңкіреу жоғалды. 1613 ж. – Романовтар (Михаил) 
әулетінің бастамасы. Орыс ұлты орныға бастады. Халық бүліктері туа бастады. Бұл 
өмірдің бәрі халық әндеріне әсер етті – еркіндік жырлары, сатиралық әндер. Жаңа жанр 
пайда болды – ол лирикалық халық әндері (лирикалық созылыңқы ән). Ол, ең 
алдымен, әйелдің ауыр тағдыры туралы әндер (баяу, мәнерлі, қайғылы). Бұл жанырдың 
жарқын мысалдарының бірі - “Лучинушка”әні. 

Орыс көп дауыстылық дами бастады. Украинадан Ресейге бес сызықты 
төртбұрышты ноталары  бар нота жазбасы келді. Партес стилінің дамуындағы жоғарғы 
саты – «рухани хор концерттері».  Әншілердің жалпы санынан солистер ансамблі 
ерекшеленді, олар үлкен хормен кезектесіп ән салды. Атап айтқанда, олар бір-бірімен 
жарысқан жоқ, олар өзара тілдесті деуге болады. Рухани концерт  хорлардың  тартысы 
емес, ол диалог болып саналды. Өте жиі жаңғырық әсері жасалатын. Концерт кезінде 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B/
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әншілер хорлық бойынша сапқа тұрғызылатын, яғни бір хор басқа хордан шағын 
арақашықтықта. Нәтижесінде стереофоникалық әсер болып шығатын, сол кезде ол 
антифондық ән салу (дыбыс қарсылығы) деп аталды. Партия бойынша ән салу -  
«партестік  ән салу» дамыды. 

 
 
 
 
 

17 ғасырда жаңа дүнияуи жанрлары туды – канттар мен діни жырлар 
(айырмашылығы тек мәтінінде болды). Канттарда – дүнияуи мәтін, ал діни жырларда – 
рухани мәтін. Бұл жанрлардың өз ерекшеліктері бар – 3 дауыстың ішінде 2 жоғарғы 
дауыстары қатарлас, ал бас – үйлесімді негіз. 18 ғасырда – Петр І заманында – канттар 
кең таралды. Сол кезде Петр І жеңістерінің құрметіне панегирикалық канттар 
(мадақтау) пайда болды. Олар кварто-квинттік интонацияда және екпінді болды. 
Шумақ түрінде болды. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16-17 ғасырлар орыс музыкалық театрларының туу кезеңі болды. Онда ертедегі  
көріністер қайсар көзі болған  - «пешке салу әрекеті» және қуыршақ театры.  
Қуыршақ театрының қойылымдары халық ішінде үлкен сүйспеншіліке  ие болды.  
                                                                                                               

17 ғасырдың соңында өз сахнасы, көрермендер залы, актерлары бар, кейде 
оркестр болатын, музыкалық театр пайда болды. Алғашқыда бұл театрларды  мектеп 
театры деп атаған, өйткені олардың көпшілігі  оқу орындарында ұйымдастырылатын. 

 
 

 
Сұрақтар  

 

1.   Көне орыс өнері қай уақыт кезеңін қамтиды? 
2. Сол кезеңде музыка өнері қандай салаларда дамыды? 
3. Сайқымазақтар деген кім және олар неммен  айналысты? 
4. Стихира, кондак, тропари дегеніміз не? 
5. «Таңбалы және ілгекті» әндету ұғымын түсіндір. 
6.  Антифондық әндету дегеніміз не? 
7.  Орыс музыкалық театрының қайсар көздерін атап шық.   

 
 

Рухани хор концерті – бұл көп дауыстар үшін (аккордтық ойлау) 
арналған орасан зор хор шығармасы. Міндетті түрде аспаптар болмау 
тиіс. Партестік концерттерді  Николай Бавыкин, Василий Титов 
(полтав жеңісінін құрметіне 12 дауысқа партестік концерт жазып 
шығарды) жазған. 

«Пешке салу әрекеті» - Навуходоносордың  алтын мүсініне тағзым 
етуден бас тартқан үш бозбалалар туралы және оларды оның 
бұйрығымен ыстық пешке лақтыру туралы  ертедегі аңызды сахналау. 
Мұндай сахналау түрлі стихирларды, кондактарды және «шық өлендерді» 
(пештегі отты таңқаларлық амалмен сөндірген шық туралы өлең) 
әндетуімен қосылып ойналады. 

Қуыршақ театры (Вертеп) – екі қабаты сахнасы бар қуыршақ 
жәшігі, канттарды әндету үстінде мейірімсіз інжіл патшасы Ирод және 
оның өлімі туралы спектакль ойнатылатын. 
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18 ғасырдың орыс музыкасы 
 

 18 ғасыр Ресейдің ең маңызды кезендерінің бірі болды. Петр І және Екатерина ІІ 
дәуірі. Бұл кезенде Ресей қарқынды күйзелістер мен реформаларға ұшырады. Алғашқы 
орыс ғылым Академиясы ашылды. Өзге өнер түрлері: ғылым – Ломоносов, әдебиеттің 
дамуы - Тредиаковский, Радищев.  Көркем сурет дамуы – портреттер. Петрдың 
реформаларынан басталды. Петр сол кездегі Еуропадағы танымал билерді, аспапты 
музыканы орындайтын ассамблея құрды. Петр І бұйрығымен бүкіл орыс 
армияларында үрмелі аспаптар оркестрі құрылды. Олар салтанатты шерулер мен 
мейрамдарда ойнады. Әрбір полкта өз үрмелі аспаптар оркестрі пайда болды. Музыка 
жанрларының ішінде әскери жеңістер құрметіне арналған канттар (панегириялық), 
рухани концерттер тарады. Халық әндері кеңінен тарады. Оған қалада қызығушылық 
таныта бастады. Халық әндерінің алғашқы жинағы пайда бола бастады (18 ғасырдың 
соңына таман). 

              Кернейшілер оркестрі  18 ғасыр                                              Прасковья Жемчугова                                                                  

 
Осы кезде орыс помещиктердің мекенінде шығарылған крепостнойлық 

оркестрлері өте танымал болды. Кернейшілер оркестрі ерекше танымал болды. Олар 
18 ғасырдың ортасында пайда болды,  шамамен 100 жыл күн көрдіде жоғалып кетті. 
Сөйтіп, 19 ғасырдың басында князь К.С. Нарышкинның кернейшілер оркестрі атақты 
болды.      

Алғашқы крепостнойлық оркестр  17 ғасырдың аяғында пайда болды. 100 жылдан 
кейін олардың саны 170 асты. Әсіресе Н.Шереметев, П.Поздняков, Ржевский, 
С.Апраскинның крепостнойлық театрлары әйгілі болды. 18 ғасырда драма және опера 
театры деген анық бөліну болған жоқ. Көптеген помещиктер мекенінде 
крепостнойлық актерлердің мектебі болды,  олардың кейбіреулерінде шекарадан тыс 
білім алуға мүмкіншіліктері болды. Ал басты рөлдерде шереметев театрының әйгілі 
«бірінші әншісі», аты халық аңыздарға еңген және аңызды атаққа бөленген, Прасковья 
Ивановна Ковалёва (сахнада  - Параша Жемчугова, 1768-1803) жарқырады.   

18 ғасырдың аяғында кәсіби музыканың түрлі жанрлары ішінде опера басты орын 
алады. Дәл осы заманда опера айрықша жетілген, ең кәсіби және сонымен бірге музыка 
шығармашылығындағы көпшілік  түріне айналды. Операда, комедияда сияқты, орыс 
ақиқаттығының  ең өткір, түбірлі мәселелері қозғалды, және бірінші ретте-ақ 
әлеуметтік теңсіздікпен, басыбайлы шаруаның ауыр, құқықсыз жағдайы туралы.                        
18 ғасырдың орыс операсы – ол ең алдымен орыс қоғамдық өмірінің құрылысымен 
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тығыз байланысты үйреншікті тұрмыстық жағдай туралы шынайы опера-комедия.              
1779 жылы бірден үш орыс операсы шықты. Бірінші опералар күлкілі болды:  
«Диірменші – дуагер, өтірікші және құда», «Санкт-Петербургтық саудагерлер алаңы», 
«Күймеден көрген сорлылық». 

Театр композиторларының арасынан Евстигней Фомин ерекшеленді. Ол 
«Орфей» (француз жанры) мелодрамасын жазып шығарды. Бұл – музыкалық 
кірістірмелері бар музыка үніне қосылып трагедияны дауыстап оқу.  

Хор музыкасы – ең ежелгі, тұрақты қалыптасқан орыс музыка өнерінің саласы. 
Хор орындаушылығы ежелгі Русьте бұрынғы кезден-ақ орнықты қалыптасқан. Осы 
тарихи жағдайлар едәуір шамамен 18  ғасырда Бортнянский мен Березовский сияқты 
шеберлердің шығармашылығында хор мәдениетінің зор өркендеуіне даяр болды.  

18 ғасырдың  халық-тұрмыс операсы хор шығармашылығының өркендеуіне мол 
және пайдалы негіз болды.  

18 ғасырдың аяғында оркестрі бар хорға арналған өз бетімен өңделген халық 
әндері пайда болды.  

Камералы жанрлар. 18 ғасырдың орыс музыкасының түрлі жанрлар арасында 
вокалдық  өлең-лирикасы мен ертедегі романс ерекше орынды алады. Егер опера, 
ғасыр соңында жоғарғы кәсіби мәдениетінің шынайы орталығы болып, өзіне үздік 
шығармашылық қуаттарын жинаса, онда камералы вокалдық музыка басқа міндеттер 
орындады. Жоғарғы кәсіби деңгейге жетпеседе, ол дегенмен, әр түрлі әлеуметтік 
топтарда бірдей таралған ең сүйікті, қарапайым және қолжетімді музыка 
шығармашылығының жанры болды. Шаруа тұрмысында халық әндері, мещандық қала 
ортасында канттар, елордалық ақсүйектер ортасында«менуэт әуеніне»  
сентименталдық және сыпайы әндер -  18 ғасырдың өлеңдік жанрларының әлі 
толымсыз тізімі осындай. 

18 ғасырдың композиторлары опера, хор және камералы музыкаларының құнды 
үлгілерін шығара отырып, олар қатарынан орыс симфонизмнің негізін қалады.  Фомин, 
Бортнянский, Пашкевич шығармашылығында симфониялық ойлау ұстанымдары 
қалыптасып, орыс симфониялық мектебін құруға алдын ала жағдай жасалуына жетіле 
бастайды.  

Фомин Евстигней Ипатьевич – орыс операсының алғашқы жасаушыларының 
бірі. 1761 жылы Петербург қаласында жауынгер-зеңбірекшінің отбасында дүниеге 
келді. Алты жасында оны  көркем өнер Академиясының  музыкалық сыныбына 
жіберді. Ол үш жыл Италияда болып, содан Ресейге қайтып келді. Бүкіл Ресейге оның 
операларының еңбегі сіңгенмен, оған бұл үлкен табыс әкелген жоқ, сондықтан   ол  
сүйемелдеуімен және сабақ берумен күн көрді. Ол 39 жасында қайтыс болды.  

Бортнянский Дмитрий Степанович – 18-ші ғасырдың тағы бір дарынды 
композиторы. Ол хор музыкасын жазған. 1751 жылы Украинадағы Глуховкада дүниеге 
келді. Балалық шағынан ол сарай маңындағы опера спектакльдарына қатысты. Фомин 
сияқты ол Италияға кетіп, сонда 10 жыл тұрды. Ресейге қайтып келгенде оны сарай 
капельмейстері болып тағайындады, бір-екі жылдан кейін сарай капелласының 
директоры болды.  

Хандошкин Иван Евстафьевич – керемет скрипкашы мен гитаршы, ол дүние 
жүзін аралап сол кездің атақты скрипкашылармен ойдағыдай сайысқа түсіп көп 
гастрольде жүрді. Ол скрипкаға арналып жазылған сүйемелдеусіз орыс сонатасының 
құрушысы. Хандошкин 100 аса скрипкаға арналған шығармаларын (көбінесе орыс 
әндерінін вариацияларына) жазған. 

Пашкевич Василий Алексеевич  - композитор, скрипкашы, дирижер. Музыканы 
Италияда оқып үйренді. Орыс ұлттық операсының негізін қалаушыларының бірі. 
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Оның шығармашылығы демократиялық бағыттанушылығымен, мазмұнды шынайы 
жеткізуге талпынысуымен, композициялық шеберлігімен (соның ішінде, ансамбльдік 
техникасымен, речитатив икемділігімен), опера жанрларының әр түрлілігімен 
сипатталады.  
 

19 ғасырдың басындағы Глинкаға дейінгі орыс музыкасы 
 

Ғасырдың басында алғашқы орыс концерттік ұйым – филармония орталығы 
ашылды. Бірақ негізгі концерттік өмірдің бәрі ақсүйектер салонында жинақталды. 
Крепостнойлық оркестрлар мен театрларда көп болды. Ең танымал Дельвиг (ақын) 
салоны болды. Салонға Пушкин, Глинка, Грибоедов және т.б. баратын. 

19 ғасырда әр түрлі көркемдік бағыттар болды: сентиментализм, романтизм 
(әсіресе Жуковскийдің поэзиясында), классицизм. Осы барлық үрдістер Пушкиннің 
шығармашылығында бірлесті және 19 ғасырдың бірінші жартысында көркем өміріне 
үлкен ықпал етті.  

19  ғасырдың екі басты жанрлары - опера және романс болды. 
Опералар алуан түрлі жанрларда бола бастады – күлкілі ғана емес, байыптылық 

элементтеріменде. Итальян текті ақын Катерино Кавос «Иван Сусанин» операсын 
бірінші жазған. Бұл сөйлеу диалогтары бар опера. Мұнда Сусаниннің мінезі 
үйреншікті. Соңы сәтті опера (HappyEnd). 

Жаңа жанр – ертегі-фантазиялық опера пайда болды. Алғашқының бірі – «Леста - 
днепр су перісі». Жазушысы - Кавос және Давыдов. Музыкасы орыс халық 
материалдарына негізделген. Осыдан Даргомыжскийдің (жанры жағынан) «Су 
перісіне» жолы байқалады. 30-шы жылдар – «романтикалық опера» жанры. Бұл 
жанрдың үлкен шебері Вертовский болған – «Пан Твардовский», «Вадим» (Жуковский 
бойынша) және өте әйгілі «Аскольд қабірі» (ежелгі Русь сюжетінен). Бұл опера 
Глинкидің келуінен кейін де қойылып отырды. Осы опера Глинкидің «Иван 
Сусанинға» дейін бір жыл бұрын қойылды – 1835 жылы (“Иван Сусанин” – 1836 ж.). 

19 ғасырдың бірінші үштен бір бөлігінде екінші танымал жанр - романс. Ол 
кәсіпқойлардың да, қарапайым музыка сүйермендердің (сүйюшілерінің) де сүйікті 
жанры. Бұл романстарда нағыз сезімдік, мәнерлілік жинақталған. Романстарды 
кәсіпқойларда, замандас ақындардың өлеңдеріне сүйермендерде (сүюшілеріде) жазған.  

Орыс тұрмыстық романста тұрақты сипаттары болады. Олар сүйемелдеуі 
жайылған «элегия» жанрында жазылуы да мүмкін. Бұл романс – философиялық ой 
түю.  

Тағы бір түрі – «орыс әні». Ол алғашында поэзияда пайда болып халық сөзіне 
жақын белгілі лексикасы бар болды. Бұл жанр романстада пайда болды (ұқсас 
лексикасымен). Мұндай романстар басқа романстарға қарағанда музыкада үлкен 
қарапайымдылығымен ерекшеленді.  

Романс композиторлары вальс, мазурка, болеро, полонез ырғақтарын кеңінен 
қолданды. Орыс романстары жиі сексталар қолдану арқылы (V-тен ІІІ-ке дейінгі ст.) 
әуезді мелодиясымен сипатталды. Параллельді мажорға міндетті ауытқуымен минор 
басым болды. Каденцияларда  D7 секстасымен жиі қолданылды. Жилин, Титов, 
Гурилев, Варламов, Алябьев - романстардың атақты жазушылары болды. Романс 
үлгілері қарапайым-шумақты.  Алябьев – «Бұлбұл», Варламов – “Белеет парус 
одинокий”  (полонез ырғағымен), Гурилев – «Кішкентай үйшік» (“Домик-крошечка”). 
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Сұрақтар  
 

1. 18 және 19 ғасырдың музыка тартудың жаңа түрлері мен орыс музыкасының 
      жанрларың ата. 
2. Кернейшілер оркестрі дегеніміз не? 
3. Орыс халық мектебінің дамуына не себеп болды? 
4. 18 ғасырдың соңғы үштен бір бөлігіндегі орыс музыкасының бастаушы жанрың ата. 
5. 18-19 ғасырдың басты орыс композиторларын ата. 
6.  Өзіне таныс күлкілі операларды ата. 
 
 

Ән және романс 
 

18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың бірінші жартысында музыка өнеріндегі ең 
сүйікті түрлерінің бірі – романс. Шумақтық түрін жиі сақтай отырып олар өзінің 
құрылысы бойынша халық әндерінен азғана айырмашылығы бар. Мұндай «өлеңдік 
романстар»  фортепиано, гитара немесе арфа сүйемелдеуімен орындалды.                                   
19 ғасырдың бірінші жартысында орыс романсының дамуында маңызды рөлді ойнаған 
композиторлар - Алябьев, Варламов, Гурилёв, Верстовский, Булахов. Глинки және 
Даргомыжский сияқты композитор-классиктардың шығармашылығында да романс 
және камералы әндер жанры көрнекті орын алады.  

 
 

 

Александр 
Александрович  

Алябьев (1787-1851ж.ж.) 
 

А.А.Алябьев 1787 жылы Тобольскте 
дүниеге келді.  Дворяндар сословьесіне 
жатқанмен қайғылы, қорлыққа толы өмір 
сүрді. Алябьев адамның қайғы-қасіретін 
жырлаған әнші болды. 1825 жылдың 
көктемінде Алябьев жалған айыпталып 
Сібірге айдалды. 

Кейінгі өмірінің бәрі құғын-сүргін 
күйініші, қанғыру, қорланумен уланған 
болды. Оның шығармаларының 
көпшілігінің сипаты осыған байланысты 
анықталды: бітпес жабырқау, жалғыздық 
көңілі оның шығармашылық мұрасының 
негізін құрайтын романстары мен 
әндерінің музыкасына өтті. 200 жуық 
шығармасы бар. Бұдан басқа, ол көп 
көлемде симфониялық және рухани оркестрларға, операларға, сықақтарға, аспапты 
ансамбльдерге, соло пьесаларға арналған шығармалар жазды.   «Изба», «Деревенский 
сторож»,  «Кабак» (Огаревтің сөзіне), «Нищая» (Беранже сөзіне) сияқты. Әсіресе, ақын 
Пушкиннің «Зимняя дорога» және «Два ворона» шығармалырының сөздеріне 
жазылған романстары мен әндері ерекшеленеді. Бірінші романста ән сазы қайғылы 
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ойдағы күйді жеткізеді, фортепиано сүйемелдеуі қоңырау шылдырына еліктеп жан 
тебірентерлік сағыныш пен жалғыздықтың бейнесін толықтырады. «Два ворона» 
әнінің қарама-қарсы бейнелері – екі түнерген қарға мен өлтірілген батыр – түрлі 
музыкалық тәсілдермен сүреттеледі.  

Дельвиг сөзіне жазылған «Соловей» романсы ерекше танымал болды. Естен 
кетпес оңай әуен, қарапайым ырғақты сурет, гитара үлгісіндегі сүйемелдеу, кең 
лирикалық саздылық.  

Сібірлік айдалаудан соң композитор Кавказда, кейін Башкирияда тұрды. Барлық 
жерде ол халық әндерін үлкен қызығушылықпен жазып алып зерттеді. «Кабардинская 
песня», «Кавказские песни» жинағы, «Аммалат-бек» операсы сияқты шығармаларды.  

Осылайша, Алябьев орыс музыкасында орыс қоғамының демократиялық 
ұмтылысын білдірген алғашқы адамдардың бірі болған.   Алябьев 1851 жылы Мәскеуде 
қайтыс болды. 

 
 

  Александр Егорович Варламов (1801-1848 ж.ж.) 
 

А.Е.Варламов 1801 жылы Мәскеуде 
кішігірім шенеунік отбасында дүниеге 
келді. Балалық шағынан бала скрипка 
мен гитарада естуіне қарай ойнады. Әрі 
қарай Петербургте сарай маңындағы ән 
салу академиясында оқыды.  Оқуы 
аяқталған соң Гаагада (Голландия) орыс 
елшілік шіркеуінде ән сабағының 
мұғалімі болып жұмыс атқарды. 1829 
жылдан бастап Петербургта тұрды. 30-ы 
жылдары Варламовтың әндері мен 
романстары бірте-бірте данққа ие  бола 
бастады.  «Красный сарафан», «На заре 
ты ее не буди», «Что затуманилась, 
зоренька ясная?»  және тағыда басқа 
көптеген шығармалары әр жерден 
естілді.  

Варламовтың әндері мен 
романстары – олар 200 жуық – 
Лермонтовтың сөзіне жазылған 
лирикалық бейнелері басым болды 
«Горные вершины», «Тяжело не стало силы» және былпылдаған-бишілік «Вдоль по 
улице метелица метет», «Что мне жить и тужить» және батыл-жігерлі «Песня 
разбойника», «Вверх по Волге». Абыржып толғандыратын романтикалық мінезді 
бейнелер бар, мысалы, Лермонтовтың сөзіне жазылған «Белеет парус одинокий».  
Мұнда бәрі уайымдап, қанағаттанбаған негізгі бейнені қабылдау үшін қызмет етеді: 
абыржу-екпінді батыл әуен, белсенді серпінді болеро ырғағы жәнеде  гитарамен 
динамикалық сүйемелдеу. Мұнын бәрі азапты абыржу және құмар қызулық күйін 
жеткізеді, ол әсіресе  19 ғасырдың 30-40 жылдар заманымен ұйқас.  

Өмірінің соңында «Орыс әншісі» атты музыка журналына басылып шығып 
отырған  Варламовтың халық әндерін өңдеуілері де қызықты. Композитор, педагог, 
дирижер, әнші және гитаршы ретінде композитор айқын орын қалдырды. 
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Александр Львович Гурилёв (1803-1858 ж.ж.) 
 

А.Л.Гурилёв 1803 жылы Мәскеуде 
граф Орловтың басыбайлы 
музыкантының отбасында дүниеге келді. 
Ертеден бастап крепостнойлық оркестрде 
қатыса бастады. Тек графтың өлімінен 
кейін ғана басыбайлы тәуелділіктен 
босатылды – оның жасы отыз шамасында 
болды. Мәңгі мұқтаждық, өмір үшін күрес 
қайғылы соңына әкелді – композитор есі 
ауысып өлді.  

Гурилёвтың «Колокольчик»,   
«Матушка-голубушка», «Разлука», «Не 
шуми ты, рожь» атты романстары мен 
әндері лирикалық сезімнің ерекше 
жылулығы, адалдылығы, әуеннің 
сұлулығы мен мәнерлілігі толқытады. 
Мысалы, «Колокольчик» әні, мұнда бәрі 
оңай, қарапайым. Ойшаң әуен  толғай-
толғай вальс қозғалысында бірқалыпты ағады. Композиторда трагедиялық сезімге 
толы шығармаларыда бар. Осындай романс Кольцов сөзіне жазылған «Разлука» 
романсы, бұлынғыр жастық шақ, алғашқы махаббат туралы еске алу. Бірақ әуені 
драмаластырылады, речитативті, декламация бола бастайды да – ауыр дем тәрізді, 
трагедиялық, бітпес интонацияда үзіп тасталады. Кейбір романстарында бишілік 
сипаты болады: оларда жиі-жиі мазурка, полька, вальс ырғақтары кездеседі – біресе 
баяу, біресе екпінді-ойын. 

А. Гурилёв орыс халық әндерін жинап өңдейтін – ол да оның  шығармашылық 
мұрасының құнды бөлігі. Оның «47 таңдаулы халық әндері» атты жинағы 19 ғасырдың 
бірінші жартысындағы орыс қала әндерінің тамаша мұрасы болып табылады.  

 
 

Сұрақтар  
 

1. 19 ғасырдың басында қандай жанрлар музыка шығармашылығында басым болды? 
2. Алябьев, Варламов және Гурилёв әндерінің сазын еске алындар. 
3. Аталған композиторлар қандай ақындардың шығармашылықтарына сүйенді? 
4. Келесі романстар композиторлардың қайсысына жатады: «Соловей», «Разлука», 
«Белеет парус одинокий», «Нищая», «Красный сарафан», «Радость-душечка», «Домик-
крошечка», «Колокольчик»? 
5. Ұсынылған композиторлардың қайсысы алғашқы орыс «Ән салу мектебін» жазған: 
Гурилёв, Алябьев, Варламов. 
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Михаил Иванович Глинка   1804-1857 ж.ж. 

Глинка – алғашқы орыс композитор-классигі. Глинка – орыс классикалық 
музыкасының негізін қалаушы, ұлттық орыс классикалық операсын 
шығарушысы –батырлық және ертегі-эпостық, орыс классикалық 
симфонизмнің негізін қалаушы, әсемдігі жағынан өшпес әндер мен 
романстардың авторы.  

Смоленск губерниясының 
Новоспасское ауылы.15 ақпан 1804 ж.– 
Глинка дворяндар (ақсүйектер) 
отбасында дүниеге келді. Көрші ауылда 
тұрған ағасының крепостнойлық 
оркестрінің  дыбыстауы мен қоңырау 
шылдыры оның балалық шағындағы ең 
жарқын музыкалық әсері болды.  

Орел қ. 1812 ж.– Наполеонмен 
соғыс. Жанұясы уақытша Орел қаласына 
көшіп барады. Глинка үйден оқып білім 
алады.  

Петербург. 1817 ж.– Дворяндар 
(ақсүйектер) балаларына арналған  Бекзат 
пансионына түсу. Дж.Фильд, К.Майер, 
Ф.Бём, А. Беллоли музыкасымен сабақ 
оқу.  

Бекзат пансионы – түлектері елші 
мен дипломат болып шығатын Басты 
педагогикалық институтының жанындағы оқу орын. 

1822-1825 ж.ж. Глинка пансионды бітіреді. Қатынас жолдар Кеңесінің кеңсесіне 
қызмет етуге түседі. Алғашқы композиторлық табыстар. Е.Баратынскийдің сөзіне 
жазылған  «Арбамай-ақ қой» («Не искушай») атты романс-элегия.  

Италия. 1830-1834 ж.ж. Музыкалық білімін жалғастыру (музыка теориясының 
профессоры З.Денмен сабақтар); belcanto ("әдемі ән салу») стилің үйрену. Көрнекті 
италиян композиторлары В.Беллини және Г.Доницеттимен танысу, италиян 
шеберлерінің операларың оқып білу.  

Петербург. 1834 ж. В.Жуковский,  А.Пушкин, А. Грибоедовпен достасу.  
1835 ж. М.П. Ивановаға үйлену.  
1836 ж. «Иван Сусанин» операсының тұсаукесері (сюжетің Жуковский ұсынған). 

Пушкиннің поэмасының желісіне «Руслан мен Людмила» операсына түпкі ойы (ой 
берген Шаховский).  Н.Кукольникпен дос болу. 

1837-1839 ж.ж. – Сарай маңындағы ән капелласында капельмейстер қызметі. 
Фортепианоға арналған «Қиял вальсі» («Вальс-Фантазия»)  (Е.Керн арнау). 

 1840 ж. - Н.Кукольник сөзіне жазылған «Петербургпен қоштасу» («Прощание с 
Петербургом»), ән топтамасы, А.Пушкин сөзіне жазылған «Менің есімде сол ғажап 
сәт» («Я помню чудное мгновенье») романсы. 

1842 ж. - «Руслан мен Людмила» операсының тұсаукесері. 
Париж. 1844-1845 ж.ж. Глинка шығармаларына қойылған екі концерт 

композиторға еуропалық атақтылық береді.  
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Испания. 1845-1847 ж.ж. Симфониялық оркестрге арналған екі увертюра – 
«Арагон хотасы» және «Мадридтегі түн». 

1848 ж. – «Камаринская» атты екі орыс тақырыптарына симфониялық 
вариациялар.  

Варшава, Петербург, Париж, 
Берлин. 1849 - 1857 ж.ж. – осы 
қалаларда мекендеу. Орыс 
музыканттары А.Даргомыжский, М. 
Балакиревпен және музыка 
сыншылары А.Серов және 
В.Стасовпен танысу. Глинка өзінің 
өмірі мен шығармашылығы туралы 
еске алып - «Естеліктер» 
(«Жазбахаттар ») жазды. 

Берлин. 1 маусым 1857 жыл. – 
композитор өлімі. Глинка мәйіті 
Петербурге көшіріліп Александро-
Невский лаврасында қайта жерленді.            

                                                                                Смоленск губерниясының Новоспасское ауылы 
 

 
Шығармашылығының сипаттамасы 

 
19 ғасырдың жас орыс композиторларының бүкіл ерен жүйріктері Глинки 

шығармаларын  оқып, оның дәстүрлерін сақтап нығайтты.  
 

Бейнесі мен тақырыбы  
Ерлік салты, эпос, лирика, ертегі, Шығыс, Испания. 
  
Жанры  
Опералар, симфониялық увертюралар, романстар, әндер, фортепиано 
миниатюралары, театр музыкасы, хор. 
 

Музыка тілі  
     Глинка шығармасында классикалық және романтикалық сипаттар қосылған: 
 классикалық – үлгілерінің қисындылығы, суреттеу құралдарының көркемдігі; 
 романтикалық – әсерлі гармониялар, әдемі аспаптау. Музыка тақырыптарының 
ұлттық айқын көрінісі.  

 

Жаңашылдық 
 

 Оның екі операсы – орыс операсының негізгі екі саласының басын бастады: ерлік-
патриоттық және ертегі-эпостық. 
 Глинка – алғашқы орыс симфонисті. 
 Глинка – орыс әншілігін батыс-еуропалық формаларымен біріктірді. 
 Глинка - «Петербургпен қоштасу» («Прощание с Петербургом») атты алғашқы ән 
топтамасын шығарды. 
 Глинка – Шығыс және Испания тақырыбына алғашқы бас бұрған орыс 
композиторларының бірі. 
 Глинка – орыс операларына балет көріністерін енгізген. 
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Романстар мен әндер 
 

Глинка 70-тен аса әндер мен романстар жазды. Композитор оларды өмір бойы 
жазды. Ол «Ән салу мектебі» атты оқу құралын шығарған тамаша әнші, орындаушы, 
вокал педагогі, көрнекті әншілер О.Петрова және  А.Воробьёва-Петрованың ұстазы 
болған. 

Глинка романстарын орыс замандас ақындардың өлеңдеріне жазған: А.Пушкин, 
Е.Баратынский, В.Жуковский,  А.Дельвиг,  К.Батюшков,  Н.Кукольник, Ю.Жадовский. 

Композитор түрлі жанрларға бет бұрды – лирикалық және күнделікті романстар 
(«Кедей әнші» («Бедный певец»)), элегиялар («Еліктірме», «Күдік» («Не искушай», 
«Сомнение»)), «орыс әндері», серенадалар, баркаролалар, балладалар «Түнгі байқау» 
(«Ночной смотр»), үстел басындағы өлеңдер. Осындай бейнелер мен тақырыптарға: 
махаббат, қызғаныш, түңілу; тұрмыс көріністері; табиғат көріністері. Оның әндері мен 
билері вальс, мазурка, полонез, испандық болеро, марш («Кешір, кеме қанатың қақты» 
(«Прости, корабль взмахнул крылом»)) ырғақтарында қайталанбас ерекше. 

Жетілген шағындағы романстары үлкен тереңділігімен және бейнелерінің аса 
айқын сипатымен ерекшеленеді.  Осы шағын «Мен осындамын, Инезилья» («Я здесь, 
Инезилья») атты романсы ашады. Одан әрі вокалдық лирикасының көркі: «Қанында 
ынтызар жалыны жанып тұр» («В крови горит огонь желанья»), «Түнгі самал» 
(«Ночной зефир»), «Менің есімде сол ғажап сәт» («Я помню чудное мгновенье»).  

 

«Менің есімдегі сол ғажап сәт» («Я помню чудное мгновенье») 
 

Пушкин өлеңді Анна Петровна Кернге арнады (1825ж.) 1840 жылы Глинка 
А.Кернның қызы Екатеринаға ғашып болып, ақынның сөздеріне романс жазды. «Менің 
есімде сол ғажап сәт» («Я помню чудное мгновенье») - орыс вокалдық лирикасының 
көркі. Әуезді мәнерлі әуен, өлеңнің ақындық ойының жолы. Речитативті интонациялар 
мәтіннің маңызды егжей-тегжейлерін көрсетеді, мысалы романстың ортаңғы бөлігінде. 
Үшбөлікті формасы өлеңнің мазмұнына сәйкес, өйткені кейіпкердің өміріңдегі ішкі 
сезімінің маңызды үш жағдайы көрсетілген: алғашқы кездесу, сүйіктісімен айырылысу 
күйініші және сүйіктісімен қайта көрісу қуанышы.  

 

 «Күдік» («Сомнение») элегиясы  
 

Н.Кукольниктің сөзіне жазылған  – толысқан лириканың жарқын үлгісі. Ақын 
романс мәтінін дайын музыкаға жазды. Ақын адам жанындағы сезімдердің күрделі 
тартысын, тыныштыққа ұмтылу және қызғаныш азабын жеткізеді. Глинка өз кезегінде 
жан күйзелістерінің күрделі бейнесін нақтылы түрде көрсетті.  
 

 «Петербургпен қоштасу»( «Прощание с Петербургом») 
 

Вокалдық топтамасы 1840 жылы жазылған. Өлеңдердің авторы – Н.Кукольник. 
Топтаманың барлық 12 романсың саяхаттау тақырыбы біріктіреді. Онда халық 
(«Бозторғай», «Бесік жыры», «Қоштасу әні»), марш («Серілер жайындағы роман») 
(«Жаворонок», «Колыбельная», «Прощальная песня», марш(«Рыцарский романс»), 
баркарола («Қалғыды көгілдір» («Уснули голубые»)), болеро («Уа, ғажап бойжеткен» 
(«О, дева чудная»)), фантазия («Тоқта, менің адал, шапшаң атым» («Стой, мой верный, 
бурный конь»)), каватина («Көптен сен раушандай сәнді жайнадың») әндері бар.  

Олардың ең атақтысы – «Жолай әні» («Попутная песня») және  «Бозторғай» 
(«Жаворонок»). 
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 «Бозторғай» («Жаворонок») 
 

«Бозторғай» («Жаворонок») - таза мұңға бояулы, жеңіл құйқылжыта салынған 
созылыңқы әуені бар жалынды және ойлы ән. Фортепиано партиясында кіріспе 
алдыңдағы сүйемелдеуінде құбылып шыққан бозторғайлар сайрауы естіледі.  

 

«Жолай ән» («Попутная песня») 
 

«Жолай әні» («Попутная песня») - жарқын, ойнақы ән. Бұл әнде қозғалыс, 
ұмтылыс, кездесудің елірген және ыстық күтуі, жүректің абыржыған дүрсілі сезіледі. 

Фортепиано партиясы – созылмалы және айқын ырғақ, поездің жылдам жүрісін, 
доңғалағының гүрсілі, терезе аржағындағы пейзаждың өзгеруін жеткізеді. Ортаңғы 
бөлігінде жылдам әуен кең және байсалды әуенге ауысады.  

 

Симфониялық шығармашылық 
 

М.Глинка шығармашылығында симфониялық оркестрға арналған пьесалар 
маңызды орынды алады. Аса маңызды шығармалары - «камаринская» фантазиясы, 
испан увертюралары, «Арагон хотасы» («Арагонская хота»), «Мадридтегі түн» («Ночь 
в Мадриде»)  және «Фантазия вальсі» («Вальс-фантазия») атты симфониялық скерцо. 
Глинка өзінің көркем принциптеріне сенімді болды. Оның барлық пьесалары форма 
жағынан жетілген, замандас үйлесімділік тілді, жаңа оркестрлік бояуларында, 
бейнелері түсінікті. Өзінің симфониялық пьесаларында Глинка үнемі халық-өлеңдік 
тақырыптарына бұрылып отырды, оларды ол жай ғана дәйек сөзге алып қоймай, 
оларды кеңінен дамытты.    

 
 

«Камаринская» (скерцо) 1848 ж. 
 

Бүкіл орыс симфониялық мектептері,  
еменнің барлығы бір емен жанғағының ішіндегідей, 

«Камаринская» симфониялық фантазиясында берілген. 
И.Чайковский. 

 

Формасы  
Екі тақырыпты вариациялар -  қосарлы вариациялар (а, а1, а2, а3, в, в1, в2,  в3 ……). 
 

Жанр 
Екі орыс халық тақырыптарына арналған фантазия: үйлену тойының айбынды жыры 
«Из-за гор, гор высоких» және жалынды би сазы «Камаринская». Орыс созылыңқы 
әндеріне тәрізді, бірінші әннің әуені баяу, ойшаң-лирикалық. Композитор дыбыстары 
халық үрмелі аспаптарына – бақташының кернейі, жалейка, сыбызғыға жақын ағаш 
үрмелі аспаптарын көркемдеп колданады.  

Екінші тақырыбы «Камаринская» шапшаң және көңілді. Глинка орыс 
балалайкасын еске салатын ішекті пициккатосын қолданады. Түрлендіру кезінде би 
сазының әуені қосалқы дауыстармен қапталады.  

«Камаринская» шығармасында композитор орыс халқының мерекелі өмірінің 
бейнесін, ұлттық сипатың нақтылы түрде көрсетеді.  Глинка қарама-қарсы 
тақырыптарда интонациялардың ұқсастығын естіп тапты, әуенді, тембрлік түрлендіру, 
қосалқы дауыстар полифония тәсілдерін қолданып тақырыптарды  біріктірді және 
дамытты.   
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 «Вальс-фантазия» 1839 ж. 
 

Ең сырға толы лирикалық шығармалардың бірі. Алғашқыда ол 1839 жылы 
Е.Кернге арналған шағын фортепиано пьесасы болды. Кейін ол кеңейтілді және 
оркестрге бейімделді. 1845, 1856 ж.ж. – екі оркестрлік редакция. Композитор 
үйреншікті пьесаны шеберлік жағынан жетілген симфониялық фантазияға 
айналдырды. Шығарманың аспаптауы ғажап әдемі. Ішекті топтың басымдылығы бүкіл 
шығармаға оркестровканың  жеңілдігін, құлшынысын, ашықтығын береді.  

 

Форма   
Рондо сипаты бар музыкалық эпизодтардың тізбегі (негізгі тақырыбы бірнеше рет 
қайталанады).  

 

Оның негізінде сырлас, мейірімді тақырып жатыр. Шешусіз қалған үштонды 
интонация арқасында, бұл тақырып екпіндеп және күштеніп  естіледі. Глинка «таза» 
соло тембрлерін жеке орындалуын (мысалы, тромбон, валторна, кларнет) қолданады.  
 

 

 «Жизнь за царя» операсы («Иван Сусанин») 1836 ж. 
 

          Қаһарман (батырлық) халық музыкалық драма. Глинка алғашқы рет орыс 
музыкасында болған әңгімелеп сөйлесу операсынан бас тартты, сол кезде, 18 ғасырда 
Ресейдің бүкіл операларында болған еді. Вокалдық және симфониялық 
бастамаларының қосылу принциптері орнатылды.  

Тұсаукесері 1836 жылы 27 қарашада Санкт-Петербургте Үлкен театрында өтті. 
 

Либретто 
Сюжеттің идеясы В.Жуковскийдікі, композитордың өзі сценарийді өңдеді, 

либреттоны барон Е.Розен жазды. 
 Сюжет негізінде – орыс шаруасы Иван Осипович  Сусаниннің ерлік ісі туралы 

хикая, ол 1612 жылы алғашқы сайланған Романовтар әулетінен шыққан орыс патшасы 
Михаилды поляк интервенттерінен өз өмірін сарп етіп  құтқарып қалған. Поляк 
әскерлері Мәскеуден қуылған, бірақ олардың жеке жасақтары ел ішінде қанғырып 
жүрді. Сол жасақтардың бірі Сусанин тұрған Домнино ауылына кірді. Сусанин оларға 
жол көрсетуге келісті, бірақ поляк жасағын өте алмайтын бытқыл мен саз батпаққа 
алдап әкеліп өзі сонда өлім тапты.  

 
 
 
 

 
 

Жаңашылдық 
 

 «Жизнь за царя» - тарихи сюжетке жазылған алғашқы орыс классикалық опера. 
 Басты кейіпкерлер – өз атамекенің қорғауға тұрған  шаруа мен халық  алғашқы рет  
күлдіргі рөлде емес, ерлік-трагедиялық рөлде көрсетілді.  

Рондо (итал. «шеңбер» - өзгермейтін қайырма және түрлі 
эпизодтар (Р – Э1 – Р – Э2 – Р) негізінде жатқан форма. 

                                Опера атаулары: 
 1836 жыл – «Жизнь за царя», мәтіні барон Е.Розен. 
 1938 жыл – «Иван Сусанин», мәтіні С.Городецкого. 
 1989 жыл – «Жизнь за царя», мәтіні барон Е.Розен. 
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 Бұл алғашқы симфониялық опера: алмаспайтын тақырыптық даму, әңгімелеу 
диалогтар орнына өлеңдік речитатив.  
 Глинка халық әндерінен дәйексөз алмайды дерлік. Ол созылыңқы, қол ұстасып 
жүріп айтылатын, үйлену той, жауынгерлік, қалалық әндері мен романс элементтерін 
қолданып әуендер шығаратын.  
 Бір тіркесте италиялық belcanto тәсілдері мен орыс интонациясы. 
 

Ойнаушы адамдар: 
Иван Сусанин– бас 
Антонида, қызы – сопрано 
Ваня, Сусаниның асыранды баласы - альт 
Богдан Собинин, Антонинаның жары – тенор 
 

Жанр 
Глинканың анықтамасы бойынша «отандық ерлік-трагедиялық» опера. 

 

Құрылымы 
Эпилогы бар төрт көрініс. Опера соло (ария, әндер, романс, каватина, рондо), 
ансамбльдік, хор және би нөмерлерінен тұрады. 

 
 
 

ОПЕРАНЫҢ  ЖАЛПЫ  МАЗМҰНЫ 

 
Сюжет 
 

1612 жыл. Костромаға жуық Домнино ауылында Сусанин қызы Антонида және 
асыранды ұлы Ванямен тұрады. Антонида өз Отаның жаудан қорғап жүрген жарын 
Собининді күтуде. Ол үйлену тойы туралы армандайды, бірақ оның әкесі поляктар 
орыс жерінен кетпей тойдың болмайтынын айтады. Собинин қуанарлық жаңалықпен 
келеді: патшалыққа бояр Михаил Романов сайланды. Сусанин қызы мен Собининнің 
үйленуіне рұқсат береді. 

 

Бірінші көрініс. 
 Шығармадағы орыс халқының және басты кейіпкерлердің сипаты. Опера 

увертюрамен басталады, орыстар мен поляк шляхтарының арасындағы негізгі 
драмалық жанжалды музыка құралдары арқылы жеткізеді. Увертюрада дыбысталған 
тақырыптар мұнан былай операның түрлі эпизодтарында қолданылады. 

 Увертюраның соңынан хор интродукциясы – кіріспе бөлім. Мұнда операның 
басты идеясы – орыс халқының өз Отаның сүюін көрсетеді.  

Интродукцияда 2 хор – ерлер және әйел.  Бірінші хор орыс халық әндеріне жақын 
– ерте заман ер азамат пен солдаттық. Екінші хор – жанданған, нұрлы. Қол ұстасып 
жүріп айтылатын әндерге жақын. Интродукцияның соңғы бөлімі – үлкен хор фугасы 

Антониданың «Ах ты, поле» каватинасымен «Солнце тучи не закроют» 
рондосы. Орыс қызының бейнесін ашады – нәзіктік пен сенгендік. Рондо жанданған 
және нұрлы – қыздың  армандарының әсем дүниесі. 

«Не томи, родимый» триосы - Собинин мен Антониданың мұңды 
күйініштерін жеткізеді. Әуені қалалық өмірлік әндерінің интонацияларынан құралған.  

 

Хор интродукциясы  – музыка шығармасының алғашқы эпизоды. Операда 
– ол вокалдық ансамбль немесе хор, көріністің жетекшісі. 
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Екінші көрініс. 
Поляктарға мінездеме. Поляктардың патшасы Сигизмундтың сарайындағы сән-

салтанатты бал, олар жақын арада Русьті жаулап алуына сенімді болып өз әскерлерінің 
табысын тойлауда. Шаттықтарың хабаршы бұзды, ол Русьта патша сайланғаны туралы 
хабар жеткізеді. Поляктар жас патшаны тұтқынға алуды ойластырып, оған шағын 
жасақты жіберуді шешеді.  

Екінші көрініс бірінші көрініске айқын қарама-қарсылық болып табылады. 
Жалынды әндер мен хор орнына би музыкасы естіледі. Бірінің артынан бірі жүріп 
жатқан төрт би: тамаша поляк полонезі,  краковяк, вальс және мазурка, - тек билерден 
тұратын ерекше бір симфониялық сюитаны құрайды. Бірде бір соло ариясы мен үлкен 
ансамбль жоқ, бұл поляктардың сипатамасың жинақтайды. Екі би -  полонез және 
мазурка – ерекше «лейтмотив» болып, қатысушы адамдардың сипаттамасы болады. 
Глинка поляк шляхтасын дәл сипаттайтың – тәкаппар және менмен – мол  жарқын 
және бейнелі ерекшеліктерін тапты. Полонез – салтанатты, айқын ырғақты – ол 
барлық акттардың кіріспесі болып қызмет етеді.  Мазурка - екпінді, бәлекет, кейін 
төртінші көріністе ол өзге психологиялық сипаттамаға айналады.   

 

Үшінші көрініс. 
Жанжал. Орыс және поляктар тақырыптарының «соқтығылысуы». 
Сусаниннің үйінде үйлену тойына дайындық жүруде. Шаттық үстінде үй ішіне 

поляктар кіреді, олар Сусанинға оларды патшаға алып баруын бұйрады. Сусанин 
білдірмей Ваняны орыс жасақтарына қауып-қатер туралы ескертуге жібереді, ал өзі 
поляктарды адам өте алмайтын қалың орман түкпіріне алдап алып бармақшы болады. 

Ваняның әні «Как мать убили» үшінші көріністі ашады және жетім баланың 
музыкалық сипаттамасы болып қызмет атқарады. Бұл ән орыс халық әндеріне жақын. 

Сусанин, Ваня, Антонида және Собинин квартеті. Тату отбасының сабырлы, 
тыныш әңгімесі поляктардың келуімен бұзылады. (2-ші көріністегі полонез тақырыбы). 

Сусаниннің поляктармен көрінісі.  Драмалық дамушы ансамбльдің үлгісі. 
Поляктардың музыкалық мінездемесі полонез және мазурка ырғағымен суреттелген. 
Сусанин байсалды және салмақты міңезін сақтайды. Шаруа оларға батылдығымен 
жауап береді:  «За Русь мы все стеной стоим, в Москву дороги нет чужим!». 
Шляхталар Сусанинді қорқыта бастағанда, ол былай деп жауап береді: «Страха не 
страшусь, смерти не боюсь, лягу за святую Русь». Поляктар ұсынған ақшаға алданып 
қалғандай болып, Сусанин солармен бірге кетеді. 

«Разгулялися, разливалися воды вешние по лугам» үйлену тойының хоры. 
Халық салт өлеңдеріне жақын, бұл ән орыс классикалық хор музыкасының көркісінің  
бірі болып табылады. Операның ең драмалық кезін қарайтыңқырап, ол айқын қарама-
қарсылық болып естіледі. 

«Не о том скорблю, подруженьки» Антониданың ән-романсы. Келген 
қонақтарға ол қайғылы жағдай туралы айтады, мұнда халық жоқтау айту 
интонациялары естіледі.  
 

Төртінші көрініс. 
Бірінші көрінісі. Монастырь алдындағы алаң. Ваня Минин Пожарскийдің 

лагеріне жүгіріп жетіп, қауып-қатер туралы ескертеді. Речитатив «Бедный конь в 
поле пал». 

Екінші көрініс. Қар басқан ну орман. Аязды түн. Сусанин поляктарды тура өлім 
аузына алып келгенің олардан енді жасырмайды. Мазурка ырғағындағы поляк хоры 
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жау әскерлерінің жабырқанқы көңілдерін жақсы жеткізеді. Титықтап олар ұйқыға 
кетеді.  

Сусаниннің речитативі мен ариясы – операның ең қауырт сәттерінің бірі, дәл 
осы жерде оның -  батыр және патриот - бейнесі ашылады. Дикламациялы өлең 
түріндегі мәнерлі, байсалды речитатив. «Чуют правду!  Смерть близка!». Оның 
артынан «Ты взойдешь, моя заря!» ариясы. Драмалық монологында Сусанин ойша өз 
жақындарымен қоштасады.  

Оркестр қарлы боран соға бастағаның суреттейді. Бұл тек табиғаттың тынымсыз 
бейнесін ғана емес, сондай-ақ Сусаниннің ішкі жай-күйі. Оқиғаның түйіні Сусанин 
поляктарға «Туда завел я вас, куда и серый волк не забегал» деп жауап берген кезде 
келеді. Поляктар шаруаны өлтіреді.  

Эпилог. Мәскеу кремлінің алаңы. Қоңырау шылдырының астында халық жаудан 

жеңгенің тойлады және Отаны мен патшасы үшін өз өмірін берген Иван Сусанинді 
мадақтап даңқын шығарды. 

«Славься» хоры. Салтанатты және айбынды музыкасы гимн белгісін береді. 
Глинканың өзі бұл хорды гимн-марш деп атаған. 

 

 

Негізгі шығармалардың тізімі  
 

 Опералар: «Жизнь за царя»( «Иван Сусанин»), «Руслан мен Людмила» 
 Н.Кукольниктің «Князь Холмский» трагедиясына музыка жазған. 
 Фортепианомен айтылатын дауысқа арналған 80 жуық шығармалар: романстар, 

әндер, ариялар. 

1 көрініс 2  көрініс  3  көрініс 4  көрініс Эпилог 

 
Орыстардың 
мінез-құлқы, 
сипаты 

 
Поляктар-
дың мінез-
құлқы, 
сипаты 

 
Орыстар мен 
поляктардың мінез-
құлқы, сипаты - 
жанжал 

 
Орыстар мен 
поляктардың 
мінез-құлқы, 
сипаты 

 
Орыстар- 
дың мінез-
құлқы, 
сипаты 

 
Увертюра. 
Хор 
интродукциясы: 
2 хор – ерлер 
және әйел. Үлкен 
хор фугасы. 

Каватина «Ах 
ты, поле» және 
Антониданың 
рондосы «Солнце 
тучи не 
закроют». 

Трио «Не томи, 
родимый» 

 
Билер: 

полонез, 
краковяк, 
вальс, 
мазурка 

 
Ваняның әні 

«Как мать убили». 
Сусанин, Ваня, 
Антонида және 
Собининның 
квартеті. 
Сусанинның  
поляктармен бірге 
көрінісі. 
Үйлену той хоры 
«Разгулялися, 
разливалися воды 
вешние по лугам». 
Антониданың ән-
романсы «Не о том 
скорблю, 
подруженьки» 

 
Ваня - 
речитатив 
«Бедный 
конь в поле 
пал». 
Сусанин - 
«Чуют 
правду!  
Смерть 
близка!» 
речитативі  
және «Ты 
взойдешь, 
моя заря!» 
ариясы 

 
«Славься» 
хоры 
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 Симфониялық пьесалар: испан увертюралары «Арагонская хота» және «Ночь в 
Мадриде»; симфониялық фантазия «Камаринская», «Вальс-фантазия». 

 Камералы ансамбльдер, соның ішінде фортепиано, екі скрипка, альт, виолончель 
және контрабасқа арналған секстет; фортепиано, кларнет және фаготка арналған 
көтеріңкі трио. 

 Фортепиано пьесалары (вариациялар, мазуркалар, вальстер, ноктюрндер және т.б.) 
 

Сұрақтар мен тапсырмалар  
 

1. Глинка өміріндегі басты оқиғалар туралы айтып беріңіздер. 
2. Глинканың негізгі шығармаларың атаңыздар. 
3. Қай ақындардың өлеңдеріне Глинка өз романстарын жазды? 
4. Ойға түсіріп сол әуенді ойнап беріңіздер. 
5. Оркестрға арналған Глинканың шығармаларың атаныздар. 
6. Оркестрге арналған «Камаринская» фантазиясындағы негізгі тақырыптарың және 

және олардың дамуын сипаттаңыздар. 
7. «Вальс-фантазия» музыкасында қандай сипаттама бар? 
8. «Иван Сусанин» операсының жарыққа шығуының тарихың айтып беріңіздер. 

Операның негізгі идеясы мен оның сюжеті қандай? 
9. Әр көріністің мазмұның айтып, оған сипаттама беріңіздер. 
10. Операның негізгі кейіпкерлерін атаңыздар және олар қандай музыкалық 

құралдармен сипатталған? 
11. Орыс музыкасының көркі ретінде «Иван Сусанин» операсының тарихи маңызы 

неде? 
 
 

                 М.Фаюстов     «Минин мен Пожарский» және  «Иван Сусанин»                       
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Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869 ж.ж.) 
 

            Даргомыжский – М.Глинканың кіші замандасы және шәкірті, әдебиетте 
«сыншыл  реализм» деп аталған бағыттың өкілі. Өзінің шығармашылығында 
ол Ресей демократтық жазушылары мен суретшілеріне жақын.     
 

           Тула губерниясының Даргомыж 
ауылы, 2 ақпан 1813 ж. – композитор 
дүниеге келді.  Бала шағы әкесінің атадан 
қалған жері Смолещинада өтті.  
1817 ж. Петербург. Үйден оқып білім 
алды. Алты жасынан фортепианода, тоғыз 
жасынан скрипкада ойнайды. Оның 
ұстаздары: А.Данилевский, 
Ф.Шоберлехнер. 
1824ж.- Фортепианодағы алғашқы 
шығармалары: марш, контраданс, 
меланхолиялық вальс. 
1827ж.-  шенеунік қызметі.  
1835-1839 ж.ж.  М.И. Глинкамен 
танысуы. В.Гюгоның «Собор Парижской 
Богоматери» романы бойынша 
«Эсмеральда» операсымен жұмыс жасады. 
Романстары: «Я вас любил», «Юноша и 
дева», «Ночной зефир». М. Лермонтовпен, 
В.Жуковский, П.Вяземский, В.Одоевский  
танысу. Музыкалық «бейсенбілер» өткізу 

(шығармашылық жиындар композитор үйінде өткізілді). Титулярлық кеңесші шенімен 
отставкаға шықты.  
1844-1845ж.ж.Еуропа–алғашқы шетелге Еуропа бойынша шығу.  
Шығармашылығының жетілген шағының басы. Романстары: «Мне грустно», «И 
скучно, и грустно», «Мельник».  Даргомыжский «Искра» және «Будильник» атты 
сатирикалық журналдарындағы музыкалық фельетон бөлімін меңгерді.  Сол жерде ол 
суретші А.Степановпен және ақын В.Курочкинмен танысады. 
1848-1855 ж.ж. – А.Пушкиннің драмасының желісі бойынша «Русалка» атты 
лирикалы-психологиялық операсымен жұмыс жасайды.   
1855-1869 ж.ж. – шығармашылығының бергі шағы. М.Балакирев, Ц. Кюи, 
М.Мусоргскиймен танысу. Орыс музыкалық қоғамының (ОМҚ) ұйымдастыруына 
қатысу. «Старый капрал» драмалық әні, «Червяк», «Титулярный советник» атты 
сатиралық әндер. 
1864-1865 ж.ж.. Брюссель. – екінші шетелдік сапары. Композитор ретінде жетістік. 
«Баба-Яга», «Казачок», «Чухонская фантазия» атты симфониялық пьесалар жазды.  
1866 ж. Петербург. – Пушкиннің трагедиясы бойынша «Каменный гость» атты 
операмен жұмыс (аяқталмай қалды). Оны Ц.Кюи аяқтады және Римский–Корсаков 
оркестрге бейімдеді. 1872 жылы «Могучая кучка» мүшелері Петербургте Мариинский 
театрының сахнасында операның қоюлуына қол жеткізді. 
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Шығармашылығының сипаттамасы 
 

 Оның шығармашылығының басты тақырыбы – «кішкентай адамның» 
тұлғасына, әлеуметтік теңсіздік тақырыбына назар аудару.  

 Көптеген романстар мен әндерінің негізінде – кең, созылыңқы кантилена. 
Даргомыжский шығармашылығындағы жетілген және бергі шақтарында 
мәтіннің әр сөзіне ілесті.  

 Түрлі топтар өкілдерінің сөйлеу ерекшелігін композитор шебер жеткізеді: 
шаруалардың, сарбаздардың, қала тұрғындарының сөйлеу мәнерін.  

 Композитор қала әндерінің, сыған романстарының, билердің интонациясы 
мен ырғағын қолданады.   

 

Жаңашылдық 
 «Русалка» операсы – алғашқы орыс лирикалы-психологиялық драма. 

 «Каменный гость» операсы Пушкиннің шағын трагедиясының өзгермес 
мәтініне жазылған және кейіпкерлердің ауызша сөйлеу тілін жеткізетін сазды 
речитативтен тұтас құралған.  

 Даргомыжский - музыкада реалисттік бағыттағы алғашқы классик. 
Жаңашылдық пен жетістіктерін «Могучая кучка» композиторлары қолдап ары 
қарай дамытты.  

 Жаңа жанрлардың құрылуы: ойлану-монологі, мінездеме-монологі (кескін-
монологі), драмалық көрініс, диалогы бар халық-тұрмыс көрінісі, сатиралық 
әндер. 

 Мәтіннің, сөз жалтарыстарының, интонацияның соңынан саздың дәл жүріп 
отыруы. 

 Декламациялы әуен кейіпкердің жағдайының (күйін, халін) бар нюанстарын 
шыңшыл суреттейді.  

 Көптеген ескертпелер әнді театрға қоюға арналған көрініске айналдырады. 
 

Ремарка (с франц. - ескертпе, түсінік) – кейіпкерлердің психологиялық күйін 
түсіндіретін драматургиялық  термин.  
Мысалы: «кідіріп қала», «жасқана», «көзін сығырайта», «сыпайы». 

 
 
 

Романстар мен әндер 
 

Дыбыс сөзді тек тура білдіргенін қалаймын. Шындықты қалаймын. 
А.С. Даргомыжский. 

 

           Вокалдық музыка жанрына Даргомыжский өмір бойы бұрылды, мұнда 
композитордың стилінің сипатты белгілері, оның музыкалық тілі қалыптасты. 
Өзінің вокалдық шығармаларында композитор танымал жанрларға бет бұрды: 
қарапайым «орыс әндерінен» күрделі балладалар мен фантазияларға дейін. 
Даргомыжский үйреншікті жанрларды басқаша ойлап, жаңа құралдар енгізді. Алғашқы 
шығармаларындағы формасы үшбөлікті және шумақты, ал кейінгілер -  шумақтарға 
бөлінген. 
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           Даргомыжский романстарын А.Пушкин, М.Лермонтов, В.Жуковский, 
А.Дельвига, А.Кольцов, Н.Языков атты замандас ақындарының және ұшқын ақындар 
В.Курочкин мен П.Вейнбергтің өлендеріне жазған.  Оның романстары арасында 
лирикалық, драмалық, әзіл-оспақ және сықақ монологтар бар – кескіндер, музыкалық 
көріністер, тұрмыс сүреттемесі, диалогтар. 
           Композитор шығармашылығында жаңа кейіпкер пайда болады – «кішкентай 
адам»: кішігірім шенеунік, шаруа, қолөнерші, жауынгер. Даргомыжский байлардың 
немқұрайдылығы мен мейірімсіздігін, кедей адамдардың жағымпаздығы мен 
қорлығын сын көзімен бейнелейді. Композитор ақиқат көрінісін жай ғана суреттемей, 
оны талдап   қарама-қайшы жақтарын ашады. Сондықтан Даргомыжскийдің 
романстары маңызды философиялық ойлану-монологына айналады.  
            Тағы бір маңызды  ерекшелік, ол композитордың адам сөйлеу сөзінің аса нәзік 
реңкінің  соңынан еруге ұмтылып, әуенге еркін декламациялы мінез берді.  Ол басты 
принципіне ілесті: «Дыбыс сөзді тек тура білдіргенін қалаймын». 
Даргомыжскийдің вокалдық мұрасы 100 аса романстары мен әндері, сондай-ақ зор 
мөлшердегі вокалдық ансамбльдер құрайды.  
 
 
 
 
 

Реализм  ( бергілат. realis – айғақты,  нақты) – белгілі бір өнер түріне тән,  ерекше 
құралдар арқылы шыншыл  және жан-жақты  болмысын бейнелейтін, өнердегі 
шығармашылық әдістеме. 

 
 

 «Червяк» әні 
 

           Француз сықақ ақыны Пьер Беранже сөзіне жазылған. Әннің кейіпкері – өмір 
бойы «ұлы мәртебеліге» амалсыз жарамсақтанған кішігірім шенеунік. Ол, ерекше бір, 
жалынышты адамға тән интонациялар арқылы айқын бейнеленген. Біресе кішіпейіл, 
біресе ашықтан-ашық далбалақ қағады. Мұндай екі жақтылық бейне біресе жаңғалақ, 
бәсен интонациялар, біресе тәкаппар-айбарлы аккордтар арқылы суреттелді. Музыка 
«кейіпкердің» тек ішкі дүниесін ғана емес, оның бейнесінде суреттеген сияқты.   
 

  

«Мне грустно» романсы 
 

          Даргомыжскийдің шығармашылығында ерекше орынды Лермонтов алады – 
композитордың сүйікті ақыны. «И скучно и грустно» және  «Мне грустно» атты екі 
тамаша мұңды монологтары ұқсас сезімді білдіреді – сағыныш пен жалғыздық сезімін. 
«Мне грустно» романсы терең сыршылдықпен енген. Фортепиано партиясы тұрмыс 
тақырыбына жазылған романстардағы гитарамен сүйемелдеуді еске салады. Бұл фон 
үстінде шын тәубе естіледі – декламация ерекшеліктері бар вокалды әуен. Бұл жанды 
адамның сөйлеуі сияқты, дем тартқан тәрізді паузаларға бөлінген, толғану мен қайғыға 
толы жатық әуен. Алғашқы «Мне грустно» фразасындағы бәсең азайған квинтаға 
(тритон) айқын жүрісі әсер етеді. Өзінің дамуында әуен мәтіннің соңынан сергек 
жүреді, оның ақырғы шарықтауы негізгі ойына ерекше көңіл аударады – екіжүзді 
ортада бақыт табу мүмкін емес. 
 

Декламация (музыкалық сөйлеу) – мәнерлі сөздің 
интонациясын музыкалық жаңғырту. 
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 «Старый капрал» әні 
 

          Пьер Беранженің сөзіне баллада түрінде жазылған драмалық ән 1858 жылы 
жарыққа шыққан. Мұнда монологтың да, трагедиялық көріністің де сипаттары 
біріккен. Осыдан бұл шығарма ерекше музыкалық мәнерге толықты. 
           Бұл шығарма офицерге тіл тигізген үшін ату жазасына кесілген кәрі жауынгердің 
монологы болып саналады. Оның ойына өткен күндерінің көріністері келіп, драмалық 
хикаяның негізін құрайды. Бүкіл ән бойы айқын марш ырғағы өтеді. Тек кейіпкер өз 
қара шаңырағын, жүрекке жақын адамдарын еске алғанда бұл ырғақ жоғалады. Өмірі 
қиын болғанымен,  лайықты өткенің еске алғанда,  Кәрі капрал ішкі күш-қуаты мен 
адамгершілігі кең адам екені елестейді.     
 

 

«Русалка» операсы 
 

Шыққан жылы  
 1855 жылы 
 

Либретто 
А.С.Пушкиннің аяқталмаған драмасы 
 

Тұсаукесер  
1856 жылы Петербургтегі Театр-цирк сахнасында өтті 
 

Ойнаушы адамдар: 
Мельник – бас, Наташа, оның қызы – сопрано,  Князь – тенор, Ханым – меццо-
сопрано,  Ольга, Ханымның үй қызметіндегі әйел – сопрано 
 

Жанры 
Психологиялық  тұрмыстық музыкалық  драма 
 

Негізгі идеясы  
Әлеуметтік жанжал, бар құрылыстың әділетсіздігін айыпталушылық. Халық арасынан 
шыққан жеке адамдарды шын көрсету. Шаруа қыздың жеке трагедиясы халық 
трагедиясының бір бөлігі болып  шығады. 
 

Құрылымы   
Увертюра. Төрт бөлім; музыкалық нөмірлер (ариялар, дуэттер, ансамбльдер). 
 

Сюжеті 
Опера ортасында екі шаруаның бейнесі: Мельник және оның қызы Наташа. Осыған 
байланысты композитор операны халық-өлеңдік элементтерге толтырды. Операда 
нағыз халық әуендері бар, бірақ композитордың өзіде халық үлгісінде жазған 
әуендерде бар. 

 
 

Операның жалпы мазмұны  
 
Увертюра. Соната үлгісінде, онда операның кейбір тақырыптары естіледі, онда  
«Русалка» музыкасының тек жалпы сипаттамасы жаңадан шығады.  
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1 бөлім. 
           Негізгі бейнелерді көрсету,  драманың басталуы, оның дамуы мен тіпті аяқталуы 
(Наташаның өзіне қол жұмсауы). Наташа мен мельник мында, өздері өмір сүрген  
ортаның бір бөлігі болып көрсетілген. Бұл орта халық хорлары мен би саздары арқылы 
бейнеленген. 
            Ох, то то все вы девки молодые» Мельниктің ариясы көріністі ашады, бізге 
бұл кейіпкердің бейнесін суреттейді. Ол ақкөңіл және дөрекілеу.  Өзінің өмірлік 
тәртіптерін қызына мәжбүр етуге тырысты. Наташа әкесінің ақылдарына 
араласпаушылық танытты, князьдың келуі оны ойланушылықтан шығарады.  
           1 бөлімде Наташада жеке ария болмайды, оның бейнесімен біз алғашқы рет 
«Ах, прошло то время» терцетасында танысамыз. 
Шаруалар тобыры пайда болады, олардың тыныш әндері бүкіл көріністің 
драматизміне ерекше көңіл аударып, қоюландырады. Олар үш ән айтады: «Ах ты, 
сердце» созылыңқы әні, «Заплетися плетень» қол ұстасып айтылатын ән, «Как на 
горе мы пиво варили» би сазды ән, - нағыз халық әндері. Шаруалар кеткен соң көрініс 
екпіндеп шарықтауына және аяқталуына барады. Музыка түрлі жағдайды айқын 
суреттейді.  «Суди сама, ведь мы не вольны жен себе по сердцу брать» Наташа мен                       
Князьдың дуэті – ашық көрінген адам мінездерін қарама-қарсы қойып салыстыру. 
Князь жуырда үйленетінің хабарлайды, Наташаның ана болуы туралы хабар ол 
шешімді өзгертпейді.  Ол Наташаға қымбат сыйлықтар қалтырып, кетіп қалады. 
Наташа үмітсіздіктен Днепр суларының патшайымына барып «Ох-ти, горе великое» 
(нағыз халық әні),  Днепр суына секіреді. 
 

2 бөлім. 
          «Сватушка» хоры (сөздері халықтікі). Музыка жарқын және салтанатты. Бай 
князь үйінде Князьбен Ханымның үйлену тойы. Бұл көне орыс салтының көрнекті 
бейнесі, сондықтан мында қол ұстасып айтылатын салт әндері маңызды рөлді 
атқарады.  
          «По камушкам, по жёлтому песочку» Наташаның әні. Хорға кереғар болып 
суға кеткен қыздың жалғыз дауысы естіледі, ол бірінші бөлімдегі оқиғалар туралы 
баяндайды, мерекелік көңіл күй бұзылады. Ханым жұбайлық өмірінде бақытсыздық 
болатынын алдын ала сезеді.  
 

3 бөлім (2 көрініс).  
         Бірінші мен үшінші бөлім аралығында 12 жыл өтеді. Князьдың өмірі бай, бірақ 
сүйкімсіз әйелімен бақытсыз өтті.  
1 көрініс: Ольганың әні. Ханымның аянышты бейнесі. Оның досы Ольга өз ханымын 
жұбатуға тырысып «Как у нас на улице» әнін айтады. 
2 көрініс: Князьдың «Невольно к этим грустным берегам» каватинасы. Днепр 
жағасы, князь, күтімсіз қалған, бір кезде Наташамен бақытты болған жерлерді 
аралайды. Князь сол күндерді қайта есіне түсіріп азаптанады.  
 

Каватин́а   — шапшандықпен орындалатың шағын және жеңіл лирикалық ән 

түрі. Каватина деп кейбір кезде  сазды инструменталды пьесаларды атайды. 

 
Князь Мельникті, Наташаның әкесін, кездестіреді. Ол қайғыдан есінен ауысып, өзін 
қарға деп елестетеді, кездестірген Князьды танымайды «Я продал мельницу бесам 
запечным».  
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Бүкіл драмалық көрініс үздіксіз толассыз дамуына құралған. Сорлы өз қызының 
күйінішті тағдырың еске алады, ол қызың су перісі болып, осы жергілікті сулардың 
патшайымы деп есептейді. Оның кішкентай қызы бар. Наташаның алапат қаза 
болғанын еске алып, сорлы шал қатты ашуға келіп, князьға тұра ұмтылады.  
 

4 бөлім.  
           Ортада 4 көрініс. Наташаның бейнесі,  бірақ мында ол жаңа келбетте 
көрсетілген. Наташа енді сүйетін қыз емес, ол енді тәкаппар және суық Су перісі. Су 
астындағы су перілерінің үйі. Наташа – днепр суларының патшайымы. Ол өзінің қызын 
– кішкентай су перісін – су бетіне шығып Князьды, өз әкесін, алдап әкелуін сұрайды. 
Солай Наташа одан кек алмақшы. Наташаның «Тебя, князь милый, я призываю» 
ариясы. 
           Князьдің қызымен кездесуі болады, қызы оған анасы туралы айтады және оны 
өзімен бірге шақырады. Княгиня мен Ольга босқа Князьді тоқтатуға тырмысты. Су 
перісі Князьді еліктіріп әкетеді, Мельник оған көмек көрсетеді.  

Эпилог. Су астындағы патшалық бейнеленген, су перілері Князьдің өлі денесін өз 

патшайымының аяқ астына салады. Оркестрде оның үндеуінің тақырыбы халық бесік 
жыр екпінінде асқақты және өкіммен естіледі. 

 

Увертюра 1 бөлім 2 бөлім 3 бөлім 4 бөлім 

Соната 

үлгісінде 

Негізгі бейнелерді 

көрсету,  драманың 

басталуы, оның дамуы 

мен аяқталуы 

Көне орыс 

салтының 

көрінісі 

Екінші мен 

үшінші көрініс 

арасында 12 

жыл өтеді. 

Су 

перілерінің 

су астындағы 

үйі 

 

Операдағы 

тақырыптар: 

2 бөл. 

«Величаль-

ная» үйлену 

тойы хоры,               

1 бөл. 

Наташаның 

ариозо 

тақырыбы 

 

Мельниктің ариясы 

«Ох, то то все вы 

девки молодые». 

Терцет  «Ах, прошло 

то время». 

Шаруалар тобыры 

«Ах ты, сердце» әні, 

қол ұстасып 

айтылатын ән: 

«Заплетися 

плетень»; «Как на 

горе мы пиво варили» 

би сазы. 

Наташа мен Князь 

дуэті «Суди сама, ведь 

мы не вольны жен 

себе по сердцу брать» 

 

«Сватушка» 

хоры. «По 

камушкам, 

по желтому 

песочку» 

Наташаның 

әні. 

 

 

«Как у нас на 

улице»  

Ольганың 

әні. 

«Невольно к 

этим 

грустным 

берегам» 

Князь 

каватинасы. 

«Я продал 

мельницу 

бесам 

запечным» 

Мельник әні. 

 

«Тебя, 

князь 

милый, я 

призываю» 
Наташаның 

ариясы. 

 

 

 
 
 
   
 

Эпилог ( грек тіл. –epi – соңынан және  logos –сөз, сөйлем) –

оқиғаларды қорытындылайтың шығарманың соңғы бөлімі . 
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                    Мельник – В.Лубенцов, 

 
 
 
             Сүр. К.Трутовский   «Русалка» 
 

 
 

 

Негізгі шығармалардың тізімі 
 

1. Опералар: «Эсмеральда» (1841), «Русалка»(1856), «Каменный гость» 
(композитор қайтыс болғаннан кейін Римский-Корсаковпен Кюидің 
жазылуымен аяқталды). 

2. «Торжество Вакха» опера-балеті (1848). 
3. Симфониялық пьесалары: «Казачок», «Баба-яга», «Чухонская фантазия» 
4. Аяқталмай қалған опералардан үзінділер: «Рогдана» и «Мазепа». 
5. Жүз әндер мен романстар (Кольцов, Курочкин, Пушкин, Лермонтов және т.б. 

сөздеріне жазылған) 
6. Вокалдық ансамбльдер. 
7. Фортепиано пьесалары. 

                           
Сұрақтар мен тапсырмалар 

 
1. «Русалка» операсының жанрың анықтандар. 
2. Операның құрылымының ерекшелігі неде? 
3. Шығарманың  мазмұның айтып беріңдер. 
4. Операның қай көріністерінде бас кейіпкерлері – Наташа, Мельник, Князьдың – 

мінездері ашылады? 
5. Операның драматургиясында қандай бейне басты орын алады? 
6. Қандай нағыз халық әуендерімен композитор өз операсында қолданды, соларды 

атаңдар.  
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  19 ғасырдың екінші жартысындағы орыс музыкасы 
 

          Барлық орыс өнерінде де сияқты, орыс музыкасының зор өркендеу кезі. 60-ыншы 
жылдардың басында  әлеуметтік қарама-қайшылықтардың қатан шиеленісуі үлкен 
қоғамдық дамуына ықпал етеді.  Патшаның шексіз өз бетімен билеушілігіне қарсы 
ақсүйек зиялылары мен  тектік–топтық зиялы қауымның үздік өкілдері көтерілді. 
Революциялық  идеялар өз бейнелеуін әдебиетте, көркем суретте, музыкада тапты.  
Н.А. Некрасов өзінің әшкерелеуші өлеңдерінде  60-шы жылдардың революциялық  
көтерілістің биік мұраттарың нақтылы түрде көрсетті. Оның үздік өлеңдері мен 
поэмалары – ол орыс халқының ауыр өмірінің ерекше бір шежіресі.   
         19 ғасырдың екінші жартысында орыс көркем суреті Перов, Крамской, Репин, 
Суриков, Серов, Левитан сияқты көрнекті суретшілерін берді. Олардың есімдері 
«Көшпелі көркемөнер көрмесінің серіктестігімен» байланысты. Сурет көрмелері 
Рессейдің әр түрлі қалаларында ұйымдастырыла бастады.  Көшпелі серіктестіктің 
мүшелерінің өнерінің табысты дамуына орыс сыншысы В.В. Стасовтың қызметі жағдай 
жасады. Едәуір өзгерістер музыка өмірінде де болды. Камералы және симфониялық 
музыка ақсүйектер салондарынан тыс шықты, енді олар көбірек тыңдарман 
топтарының игілігіне ие болды. Оған зор ықпал көрсеткен ұйым, 1859 жылы 
Петербургте және бір жылдан кейін Мәскеуде,  Орыс музыка қоғамы (ОМҚ). ОМҚ 
ұйымына пианист А.Г. Рубинштейн зор күш-қуатың берді.  
           1862 жылы Петербургте алғашқы консерватория ашылды. Оның директоры А.Г. 
Рубинштейн болды.  Ал 1866 жылы Мәскеу консерваториясының ашылуы өтті, оны 
басшылық еткен Антонның ағасы - Николай Григорьевич Рубинштейн, тамаша 
пианиношы, дирижер және педагог. Тұнғыш түлектері орыс өнеріне Ресейдің абыройы 
мен даңқы болған музыканттарын берді.  
           1862 жылы Балакиревтің бастамасымен оқу орнының бұқаралық-ағарту 
сипатына негіз болып  Тегін музыкалық мектеп ашылды.  
60-ыншы жылдардың музыка шығармашылығындағы негізігі орынды Чайковский 
және Балакирев үйірмесінің құрамындағы композиторлар тобы алды. Мында сөз 
«Жаңа орыс мектебі» жайлы немесе бір жолдары Стасов оны «Могучая кучка»  деп 
атаған.  
            60-70 жылдардағы орыс өнерінің маңызы зор. Кедергілерге, құғындауларға 
қарамастан, ол халыққа азаттық жолындағы күреске, жарқын идеалдарды жүзеге 
асыруға көмек берді.  Өнердің барлық салаларында және әдебиетте көптеген тамаша 
шығармалар жарыққа шықты. Сол кездің орыс өнері ұлттық мәдениеттің одан әрі 
дамуына жаңа жолдар ашты. 
 

 «Могучая кучка» 
 

              «Могучая кучка» -   орыс композиторларының шығармашылық достастығы. 
 «Могучая кучканың» мүшелері 
        «Могучая кучка» құрамында Ц.Кюи, М.Мусоргский, П.Бородин, Н.Римский-
Корсаков және жетекшісі М.Балакирев. 
 Олардың мақсаты – «Кучкистар» музыкадағы жаңа жолдарды қорғады және 

Петербург консерваториясы мен Орыс музыка қоғамы ұсынған кертартпа 
академиялық бағыттарымен күресті. Өкінішке орай, композиторлар кейде жүйелі 
кәсіби музыкалық білімінің маңызын  жете бағаламады (Римский-Корсаковтан басқа). 
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 Тақырыптар мен бейнелер 
        «Могучая кучка» композиторлары 
өздерің Глинканың мұрагерлері деп 
санады, және де   өз мақсаттарын орыс 
ұлттық музыкасының дамуының  
жалғастыруында көрді.  
        Олардың шығармашылығының 
тақырыптары халық өмірінің бейнесі, 
Рессейдің өткен тарихы, халық эпостары 
мен ертегілер, көне нанымы мен 
салттар негізінде байланысты.  
        Олардың шығармаларына 
музыкалық түпкі ойының ауқымы 
сипатты; опералардағы халықтық-
көпшілік көріністердің драматургиялық 
маңызы елеулі. 

 Жанры 
Опералар, симфониялар, симфониялық 
көріністер, сюиталар, фантазиялар, 
романстар мен әндер. 

 Музыкалық тілі 
 Шаруалар әнінің сазына сүйеніш, оларды операларда, романстар мен әндерде  

кеңінен қолдану. 
 Басқа халықтардың шығармашылығына жүгіну: украин, грузин, чех, татар, испан 

әуендері. 
 Шығармашылықта ерекше орынды «русский Восток» алады: М.Балакиревтің 

«Тамара» және «Исламей», А.Бородиннің «Князь Игорь», Н.Римский-
Корсаковтың «Шехерезада» және «Золотой петушок», М.Мусоргскийдің 
«Хованщина». 

          Бородин мен Балакирев орыс ұлттық дастандық симфонизмнің    жасаушылары. 
 Тарихи рөлі 

1870 жылдардың ортасына қарай «Могучая кучканың» тіршілігі тоқталды, бірақ 
олардың эстетикалық ұстанымдары және шығармашылығы Ресейдің және шет елдің 
келесі буын композиторларына зор ықпал етті.  
 

Сұрақтар мен тапсырмалар  
 

1. 19 ғасырдың 60-ыншы жылдары Ресейдің саяси-қоғамдық және мәдениет 
өмірінде неммен ерекшеленді? 

2. 60-70 жылдардың жазушылары мен суретшілері туралы, олардың 
шығармашылығындағы идеялық және эстетикалық ұстанымдары туралы айтып 
беріңіздер.  

3. «Могучая кучка» творчестволық тобына кірген композиторларың атаңыз. 
Шығармашылығында табылып жүзеге асырылған олардың идеялық-
эстетикалық көзқарастары қандай? 
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Модест Петрович Мусоргский 1839-1881 ж.ж. 
 

Мусоргский – өмірдің барлық  күрделілігі мен әралуандылығын шынайы 
бейнелейтін реалист композитор. «Могучая кучка» мүшелерінің арасынан ол 
19 ғасырдың 60-ы жылдарындағы музыкадағы революциялық-демократиялық 

идеяларының  ең айқын білдірушісі. 
 
             9 наурыз 1839 ж. Псков 
губерниясының Карево ауылы – Модест 
помещик отбасында дүниеге келді.  
1849 ж. Петербург – Петербургтегі 
Петропавловский мектебіне оқуға түсуі. 
А.Геркеден  фортепиано сабақтарын ала 
бастауы. 
1852 ж. – гвардиялық кіші прапорщик 
мектебіне түсу. Гвардиялық 
Преображенский полкына алу.  
Госпитальдегі кезекшілікте А.Бородинмен 
кездесу. А.Даргомыжскиймен танысу.  
1857 ж. – Даргомыжскийдің үйінде Ц.Кюи 
мен М.Балакиревпен, Балакиревтің үйінде 
Д.Стасовпен танысуы.  
1858 ж.  – әскери қызметінен отставкаға 
шығуы. Инженерлік басқаруда шенеунік 
қызметіне түсуі.  
1863-1865 ж.ж. –  жастар тобымен          
«ұйымдастықтағы» өмірі. 
1864 ж. – Н.Некрасовтың сөзіне жазылған 

«Калистрат» әні – халық өмірінен алынған вокалдық көріністерінің топтамасының 
алғашқысы.  
1867 ж. – Инженерлік басқарудағы қызметінен шығып кету.  
1868 ж. – әдебиет тарихшысы В.Никольскиймен танысу, «Борис Годунов» операсымен 
жұмыс жасап бастау. Мемлекеттік мүлік Министрлігіндегі Орман департаментінде 
қызмет ету.  
1870 ж. – «Семинарист» әніне цензура тыйым салды.  
1871 ж. – Мариинский театрының опера комитеті «Борис Годунов» операсының 
қойылымына тыйым салды. 
1871-1872 ж.ж. – Римский-Корсаковпен бірге бір пәтерде мекендеу. «Борис Годунов» 
операсының екінші редакциялау жұмысы. 
1872 ж. – император театрлары дирекциясының тапсырысы бойынша «Млада» опера-
балетімен ұжымдық жұмыс (А.Бородин, Н.Римский-Корсаков және Ц.Кюимен бірге). 
«Хованщина» операсымен жұмыс бастау.  
1873 ж. – Веймарда Ф.Листтің «Детская» вокалдық топтамасын орындау. 
1874 ж. – Мариинский театрында «Борис Годунов» операсының тұсаукесері. 
А.Голенищев-Кутузов сөзіне жазылған (В.Верещагинге арналған) дауыс және 
фортепианоға арналған «Забытый» балладасы. «Сорочинская ярмарка» операсының 
түпкі ойы. 
1879-1880 ж.ж. – Әнші Леоноваға сүйемелдеуші ретінде концерттік сапары. 
Қызметінен кету. 
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1881 ж. – денсаулығының кенеттен нашарлауы. Композитор қайтыс болар алдында 
ғана И. Репин оның портретін салады. 
28 наурыз 1881 ж. – Николаевский әскери госпательде қайтыс болды. Композитор 
Петербургтегі Александро-Невский лаврасында жерленді.  
 

Шығармашылығының сипаттамасы 
 

          Мусоргскийдің шығармашылығының ортасында – отан тарихындағы маңызды 
оқиғалар кезіндегі орыс халқы: халық көтерілістері мен бүліктер көрінісі, жоқшылық 
пен жолсыздық. Мусоргский соғыс тақырыбына бұрылады, оның зұлымдығы мен 
әділетсіздігін көрсетеді. 
         Оның адамдардың музыкалық бейнелері – ол психологиялы  дәл музыкалық 
бейнелер, мысалы, орынды күлдіргі және сықақ музыкалық бейнелер. Бала дүниесіде 
назарсыз қалмайды («Детская» вокалдық топтама, «Сиротка» және «Озорник» әндері). 
         Оның музыкалық тілі сол уақытқа ерекше батыл. Көптеген идеялары: 
опералардың күрделі драматургиясы, еуропалық классикадан алшақ, ерікті музыкалық 
түрлері, мелодика – тек 20 ғасырда ғана түсіністік білдіріліп, қабылданды.  
Музыкалық тіл: мәнерлі оқу, жанды сөйлеу екпіні әуендерде халық өлеңдік екпінімен 
(жылау, бесік жыры, созылыңқы, би сазы екпіндері) бірігеді. 
 

Жаңашылдық 
 

 Мусоргский  фортепиано музыкасын вокалдық сөйлеу және өлеңдік 
екпіндерімен моллайтты: «Прогулкадағы» өлеңдік екпіндері (ұқсату: ән 
бастаушы - хор), «Богатырские воротада» (хор соңын ұқсатады) және т.б. 

 «Два еврея», «Гном», «Тюильридегі» сөйлеу екпіндері кейіпкерлердің мінезін 
ашады; «Лимождағы» халықтың өзіндік сөйлеу мәнері көрінеді (базардағы ұрыс-
керіс).  

 Композитор операда айқын мінездерді жасау үшін хор речитативін (орыс 
шаруалар сөйлеу мәнерінің өзіне тән екпіндері) шығарды, оны хор топтары және 
хордың жеке орындаушылары (корифейлері) орындайды.  

 Хор көріністерінде ғана емес, солай-ақ соло партияларында халық көрсетіледі: 
Пимен Монахы - даналық, Юродивый – ұждан, Варлаам – бостандық сүю, 
Григорий – арамдық нышандары болады.  

 

Романстар мен әндер 
 

           Өз әндерінде Мусоргский орыс халқының өмірін, оның қайғысы мен 
мұқтаждығын бейнелеп көрсетуге тырысты. Композитор өз романстарың замандас 
ақындарының өлеңдеріне жазды: А.Пушкин, А.Плещеев, А.Голенищев-Кутузов, 
А.Кольцов, Н.Некрасов, Л.Мей, Т.Шевченко, А.Островский, өзінің ақындық мәтіндері.  
          Оның вокалдық мұрасының негізін өмірдін өзіндік суреттемелері құрайды. Өзінің 
әндерінде түрлі қоғамдық топтардың бейнелерін, мінездерін, тұрмыс оқиғаларды, 
өткір драмалық қайшылықтарды нақтылы түрде көрсетеді. Сондықтан, оның 
шығармашылығында автордың да сөздері бар, ойнаушы адамдардың да төл сөздері бар 
монолог-әңгіме, монолог-оқиға, балладалар, драмалық әңгімелер басым болды.  
           Оның вокалдық шығармашылығында негізгі орынды әлеуметтік-әшкерелеуші 
тақырыптар алады. Сондықтан, оның әндерінің арасында сын-сықақтар саны  үлкен.  
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Композитор көп көлемде «халық суреттерін» шығарды, олардың барлығында белгілі 
бір желісі бар және нақты кейіпкерлердің атынан монолог түрінде жазылған.  
 

 «Сиротка» 
 

        Мусоргский өлеңіне жазылған. Мында баланың еріксіз тағдыры туралы 
әңгімеленеді, өткен-кеткендерден қайыр сұрап жүрген баспанасыз баланың бейнесі 
суреттелген. Композитор шаруалардың сөйлеу мәнерінің екпіндерін қолданып, 
бейненің айқын өміршеңдігіне қол жеткізді.  
 

«Колыбельная Ерёмушки» 
 

         Некрасовтың өлеңіне жазылған. Орыс өлеңдік орамынан құралған. Баланы баяу 
тербету, әнде кедейдің бүкіл тағдыры білдіріледі. Тек соңында сергектік келеді 
(баланың тып-тыныш ұйқысы), өзінің әлі ауыр тағдыры туралы бейтаныс. 
 

 «Калистрат» 
 

         Некрасовтың өлеңіне жазылған. Кейіпкер болашағы бақытты болатынына уәде 
берген, өзінің бесігінің алдындағы ән салып отырған  анасын еске алады. Ол соны 
ақиқат шындықпен салыстырады, ащы мысқылымен Калистрат өзінің мүшкіл жағдайы 
туралы баяндайды.  
          Бергі кезінің вокалдық шығармашылығы.  «Забытый» және  «Песни и пляски 
смерти» балладалары - ақын Голенищев-Кутузовтың өлеңдеріне жазылған драмалық 
әндері мында орталық орынды алады.  Бүкіл осы шығармалар өмірдің әр түрлі 
жақтарын көрсетуге арналған. Ал оларды адамның бақытқа ұмтылысы мен ол жолдағы 
бөгет болып тұрған мейірімсіз шындықтың арасындағы  шарасыз қақтығысуы туралы 
ой біріктіреді.  
 

«Забытый» балладасы 
 

           Художник Верещагиннің суретінен әсер алып Мусоргский Голенищев-
Кутузовпен бірге жазған. Суретте шайқас  болып өткен майдан орнында қаза тапқан 
жауынгер бейнеленген. Айқын драматизм қарапайым және байсалды көрсетілген, 
музыка ауыр қайғыға еңген. Авторлар  желінің жырағын кеңейті. Алыс ауылда өлген 
жауынгерді әйелі күтуде, бірақ оған қайтып келу бұйырмайды. Ән трагедиялық 
фразасымен аяқталады: «Ал ол ұмытылды – жалғыз жатыр». 
 
 

 «Песни и пляски смерти» 
 

          Голенищев-Кутузовтың өлеңдеріне жазылған төрт әннен құралған вокалдық 
топтама. Топтаманың бас кейіпкері – өлімнің өзі. Ол әр түрлі жастағы, әр түрлі 
қоғамдық топтардағы адамдарға келеді, сонымен бірге ол әр жолы өз келбетін 
өзгертеді.   
          Мусоргскийдің әр көрінісі өзінің өмір шындығымен таң қалдырады. Өлім түрлі 
бетперде жамылып адамдарға келеді, оларды алдап өзімен бірге шақырады. Мысалы, 
«Колыбельнаяда» ол ауырып жатқан баланы «әлдилеуге» келгендей болады, ал өзі 
баланы анасының қолынан тартып алады. «Серенадада» өлім кавалер түрінде өлім 
ауызындағы қыздың терезесінің алдында ән салады.  «Трепакта» өлім орманда 
адасып қалған мас жігітпен билейді. «Полководецта» ол, қаза тапқан жауынгерлерге,  
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жер астындағы тәтті демалу туралы ән салады. Осы әндердің әрбіріне  композитор 
белгілі бір жанрды тандады.  
          Өлім салтанатымен бірге мында соғыстарға, зорлық-зомбылыққа,  адам 
тағдырына түскен барлық қайғы-қасіретке қарсылық байқалады.  
Мусоргскийдің романстары мен әндері орыс романсының дамуындағы маңызды кезең 
болды. 

 

Фортепиано шығармашылығы 
 

«Картинки с выставки» сюитасы 
 
 

          Бұл саладағы шығармашылықта Мусоргский азғана шығармалар жазды, бірақ сол 
азғантай шығармаларында композитор батыл жаңашыл болып алға шықты. «Картинки 
с выставки» сюитасы бұл саладағы ең жарқын шығармасы болды. Кенеттен қайтыс 
болып кеткен суретші Виктор Гартманның шығармаларының көрмесінен әсер алып,   
1874 жылы жазылған. Көрмені 1874 жылдың көктемінде  С.С.Стасов ұйымдастырған. 
Өз өнерінің құралдары арқылы досының шығармаларың сақтап қалуға ықыластанып, өз 
ойын оның ойымен біріктіріп, өз әсерін дыбыстар арқылы білдіру.  
          Бұл топтаманы жалпы түпкі біріктірілген, он жеке пьесалардың жүйелі ілесуін 
сюита деп атауға болады. Әр пьеса – Гартманның суреттерінің біріне келтірілген 
музыкалық сурет. Мында жарқын тұрмыс көріністері, адам мінездерінің суреттемесі, 
пейзаждар, орыс ертегілері мен жырлардың бейнелері.  Сонымен бірге, олардың бәрі, 
топтаманы ашатын, «Прогулка» тақырыбымен байланысты, ал сонан соң, ол 
тыңдаушыларды бір суреттен келесі суретке жетелегендей болып, тағы да бірнеше рет 
көрінеді.  
         Мусоргский Гартманның еңбектерінің көбін күрделендіріп, басқаша ойлатты: 
гномға трагедиялық бейне, «Два еврея», «Быдлода» әлеуметтік жанжал, «Катакомба», 
«Богатырские воротада» өлім бейнесін жасады – азат Ресей туралы арманның іске 
асыруы.  
«Прогулка» - өлеңдік саздары бар, орыс халық құрылымының пьесасы.  
№1. «Гном». Гартманның суретінде икемсіз гном түріндегі жанғақ шағатын қысқаш 
бейнеленген. Композитор ертегі және елесті жанның бейнесін қалтырып,  гномға 
адамдардың мінез ерекшеліктерін берді. Пьесада мүлдем азап шеккен  жабырқанқы 
гномның адымы естіледі.  
№2. «Старый замок». Орта ғасыр сарайының алдында жанданып  ән салып тұрған 
трубадур бейнеленген ақындық сурет. 
№3. «Тюльерийский сад». Алдындағы пьесаларға кереғар. Мында Париждегі 
саябақтарының бірінде ойнап жүрген балалар бейнеленген. Жылдам темп, жоғарғы 
регистр, әуенді үйлесім.  
№4. «Быдло». Бұл «жегін мал» мағынасын білдіреді. Суретте екі өгізбен жегілген биік 
доңғалақты шаруа арбасы бейнеленген. Музыкасы ауыр, баяу, даңғырлақ. Бұл ауырлық 
шаруалардың ауыр еріксіз өмірің еске салады.  
№5. «Балет невылупившихся птенцов». «Трильби» (Шарль Нодье ертегісі 
бойынша) балетінің қойылымына арналып жазылған. Музыкасы жалынды, шапшаң 
темптегі аккордтармен кезектесіп жоғарғы регистрде орынсыз секундтар естіледі, 
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 «Богатырские ворота»       «Балет невылупившихся птенцов»      «Избушка на курьих  ножках»         

       

                                                                                           
«Два еврея, богатый и бедный».                                                                 «Гном» 

 
             «Катакомбы. Римская гробница»                                            «Старый замок»                                
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№6. «Два еврея, богатый и бедный». Гартманда бұл заттың өзіне қарап салынған екі 
портреттік суреттемелер. Пьесада вокалдық партиялар болмаса да, композитор адам 
мінезінің сөйлеу екпінің  дәл көрсетті.  Байдың тәккапар мен дөрекі дауысын және 
кедейдің жасық, сұраушы дауысын естуге болады.  
№7. «Лиможский рынок». Ала-құла базар тобыры.  Музыкада әр түрлі дауысты күбір 
сөздер, жекірген дауыстар және оңтүстік базарының мейрам абыр-сабыры жақсы 
жеткізілген.  
№8. «Катакомбы. Римская гробница». Тылсым үңгірдің салқын қаранғылығы, 
бұлыңғыр шам жарығы, дымқыл қабырғаларға түскен  жарық сәулелері, үрейлі, 
тынышсыз алдын ала сезінушілік. Шытырман тереңдігінде адасып кеткен жаңғырық 
сияқты  бәсең, алыс аккордтар.  
№9. «Избушка на курьих ножках». Суретші ертегідегі үйшік түрінде жасалған орыс 
стиліндегі сағат бейнелеген. Мусоргский бейнені басқашадай ойлатты. Оның 
музыкасында нақтылы түрде үйшік көрсетілген жоқ, ал оның иесі, Баба-Яга. Міне, ол 
сықырып, сыпырғышымен келіге мініп, шаба жөнелді.  
№10. «Богатырские ворота». Гартманның «Городские ворота в Киеве» атты 
нобайынан алған әсерімен жазылған. Сипаты маңғазданған-байсалды және 
салтанатты.  Екпіндерімен орыс халық әндеріне жақын. Осылайша, соңғы сурет, орыс 
халқының күш-қуатын бейнелейді,  әрине бүкіл топтаманы аяқтайды. 
 

Сұрақтар  
 

1. «Картинки с выставки» топтамасы қалай туды? Шығарманың бағдарламалық 
түпкі ойы мен оның іске асыруы қалай?  

2. Жеке пьесаларға сипаттама мен талдау беріңіздер.  
3. Сюитаға кіретін пьесаларды атап шығыңыздар.  

 

 «Борис Годунов» операсы 
 

Жарыққа шығу жылдары 
Бірінші редакциясымен жұмыс – 1868-1869 ж.ж. 
Екінші редакциясы – 1872 ж.  
 

Жарыққа шығу тарихы 
Либреттоны Мусоргскийдің өзі жазған, әдеби негізі ретінде ол А.Пушкиннің «Борис 
Годунов» тарихи трагедиясының желісімен пайдаланды, Н.Карамзиннің «Истории 
государства российского»  материалдарымен және т.б.  тарихи құжаттармен қолданды. 
Композиторға бұл операны жазу туралы ой салған оның досы, тарихшы, профессор 
В.Никольский болды.  
 

Тұсаукесері  
27 қантар (8 ақпан) 1874 жылы Мариинский театрында. 
Жанры 
Халық музыкалық драма 
Негізгі идеясы  
Халық пен өкімет арасындағы ымыраны көтермейтін қайшылықтар.  
Құрылымы  
Кіріспе бөлімі бар төрт бөлім. Операның құрылымы толассыз (нөмірлік емес). 
Монологтар мен әндер көптеген көріністердің бөлігі болады. Көпшілік пен хор 
көріністері маңызды рөл атқарады. 
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Ойнаушы  адамдар  
 
Борис Годунов – бас 
Фёдор, Бористың ұлы – меццо-сопрано 
Ксения, Бористың қызы - сопрано 
Василий Шуйский князі - тенор 
Андрей Щелкалов, дума хатшысы - 
баритон 
Пимен, жылнамашы,дәруіш – бас 
Григорий Отрепьев, жалған атты – 
тенор 
Марина Мнишек, сандомир әскер 
басшысының қызы – меццо-сопрано 
Варлаам, қашқын монах, қанғыбас – 
бас 
Мисаил, қашқын монах, қанғыбас – 
тенор 
Мейманхананың қожайыны – меццо-
сопрано 
Диуана – тенор 
Боярлар, стрелецтер, жасауылдар, 
пан мен панилер, сандомир қыздары, 
дәуріштер, Мәскеу халқы                                       

                                                                                                                          Б.Годунов Зеленскийдің сүр. 
        
           Сахнадағы қойылым  «Борис Годунов». Александрия  театры   1870. 
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Сюжеті 
Кіріспе бөлім. Бірінші көрініс. Новодевичий монастырінің ауласы. 

Жасауыл халықты қорқытып, бояр Бористен патша болуын сұрауға мәжбүр етеді. 
Шағын оркестрлік алғысөз қаналған халықтың  бейнесін суреттейді (орыс халық 
созылыңқы әндеріне жақын).  
«На кого ты нас покидаешь, отец наш!» хоры. Сыңсуда халық бейнесінің өзі 
тұрады – қаналған және ашыққан. Көріністің шарықтауы – дума хатшысының ариозосы. 
Ол бояр Бористың патшалыққа отыруға бас тартқаны туралы хабарлайды. 
Екінші көрініс. Келесі таңда халық Успенский соборының алдында жиналып, 
патшалық тағына отыруға келіскен Бористі бағынып мадақтайды. «Уж как на небе 
солнцу красному слава» хоры.  Бұл салтанат Бористің өзін шаттандырмайды – ауыр 
сезімдер оны жәбірлейді. Бористың бірінші мінездемесі «Скорбит душа!» ариозосы 
жан араздығын білдіреді.  
Сол «Слава» хорымен екінші көрініс аяқталады. 
 

Бірінші бөлім. Бірінші көрініс. Чудова монастырінің хужрасында.  

Пимен монологы бөлімді ашады. Чудова монастырінің хужрасында дәруіш-қария 
Пимен заңды тақ мұрагері Дмитрий патша задасының қаза болуына айыпты Борис 
туралы шежіре жазады. Бұл көріністе алғашқы рет монастырда тұратын жас Грегорий 
Отрепьев шығады, ол патша задамен құрдас екендігін біліп, өрескел қылыққа барады: 
ол Дмитрий атанып билік үшін Бориспен тартысқа шығады.  
Екінші көрініс.  Григорий кездейсоқ қашқын серіктері Варлаам мен Мисаилмен бірге 
Литва шекарасындағы мейманханасына келеді. Варлаамның «Как во городе было во 
Казани» (халық сөздері) әнінде Иван Грозныйдің Казаньді қоршап алынуы тарихы 
туралы айтылған.  Мында Варлаам өз күш-қуатын мас шаттықпен қанғыбастыққа 
кетіретін батыл аланғасар болып көрсетілген.  
Жасауылдар кіреді: олар Григорий Отрепьевті іздеуде. Гришка патша жарлығын 
оқығанда Варлаамның ерекше белгілерін атайды, бірақ өтірігі ашылып, Жалған атты 
қашуға мәжбүр болады. Бұл бүкіл көрініс – орынды және мәнерлі речитатив үлгісі. 
 

Екінші бөлім. Кремльдегі патша отауы. 

Борис Годуновтың қызы, Ксения, қаза болған жігіті туралы қайғырып, оны жоқтайды. 
Борис өз қызын жұбатады. Мында оның бейнесі одан әрі толық және сан қырлы 
ашылады. Өйткені, Борис қылмысты патша ғана емес, ол ақылды және болжағыш 
билеуші, балаларға қамқорлы,  сүюші әке. Бористің «Достиг я высшей власти» 
монологі қылмысты патшаның бүкіл азабының тереңдігін ашады.  Оның халық 
сүйіспешілігіне ие болуға пайдасыз әурелері, жасаған қылмысы туралы азапты 
ойларды еске алуы. Айлакер және арам ойлы князь Василий Шуйский Литвада 
жалған-Дмитрийдың пайда болғанын, оны корольмен оның пандары қолдайтының 
хабарлайды. Борис алып-ұшып,оның көз алдына  өлтірілген сәбидің елесі көрінеді.  
 

Үшінші бөлім. Бірінші көрініс. Польша. 

Мәскеу патшаларының тағына ие болуын армандайтын, атаққа құмар Марина Мнишек 
(Сандомир әскер басшысының қызы), қулық пен еркелетуі арқылы Григорийде 
махаббат сезімін оятпақшы болады.  
Мындағы көріністің музыкасы әндік дыбыстау басымдылығы бар мазурка ырғағында 
Екінші көрініс. Сандомирдегі Мнишек қорғаны. 
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Ғашық болған жалған атты жігіт Маринаны бақшада күтуде. Оркестр үніне үйден 
полонез билеп қонақтар шығады. Олардың артынан бақшаға Марина шығады, жалған 
атты жігіт өз махаббаты туралы айтады, бірақ менмен Марина оның махаббатын қабыл 
алмайды, ол тек польша әскерінің басында болып Мәскеуді жаулап алғаннан кейін сол 
жігіттің әйелі болуына уәде береді.     
 

Төртінші бөлім. Бірінші көрініс. Василий Блаженный соборы алдындағы алаң. 

Халық Жалған атты адамның жақындауы туралы өсекті талқылауда. Олар патша зада 
Дмитрий тірі екендігіне сеніп, ол халықты Бористың озбырлығынан құтқаратынына 
сенімді. Бұл көріністің басты ойнаушы адамы – Диуана. Туған жерінің бақытсыздығын 
сезген қарып адам сарыла қиналды. Оның сипаттамасы халық жоқтаулар мен сыңсулар 
саздарына негізделген. «Месяц едет, котёнок плачет». Балалар оны қоршап алып, 
алдап оның тиының тартып алады. Патша шеруі басталады. Ашыққан халық тайсалмай 
сыйынуымен қолдарын созады:  «Хлеба!»(хор). Патша Борис Диуанадан неге 
жылағаның сұрайды, ал ол кішкентай патша заданы өзі қалай бауыздады, солай 
балаларды бауыздауын сұрайды. Сөйтіп патша Бористі патша заданың өлімі үшін 
айыптайды.  
 

Екінші көрініс. Мәскеу кремліндегі Гранат палатасы. 

Бояр думасы жиналды, бәрін Жалған атты патша зада туралы хабар толқытты. 
Шуйский патшаның жасырын азап шеккені туралы айтады. Күтпеген жерден боярлар 
алдынан есі шыққан,  өзінен баланың елесін алып-ұшып қуып жүрген патша шығады.  
Жылнамашы Пимен Дмитрийдің қабірі алдында дұға оқыған соқырдың таңғаларлық 
сауығуы туралы баяндайды. Патша есінен танып құлайды. Есін жиған соң, ол ұлы 
Федорды шақырады, оған тағын өсиет етіп қалтырып, соңғы баталарын айтуға әрең 
үлгеріп, қайтыс болады. 
 

Үшінші көрініс.   Кромы қалашығы. Шаруалар бүлігі күшейді. Жалған атты адам 

пайда болады. Халық оны қуана қарсы алады. Диуана халыққа жаңа ауыртпашылықтар 
болжайды.  Көріністің шарықтауы – көтеріліске шыққан халықтың қуатты хоры 
«Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая», ол батыл ер азаматтар  
әндерінің сазына құралған. «Ой ты, сила, силушка» хорының ортаңғы бөлімі оған 
кереғар естіледі.  Бірінші тақырып қайтып келеді, хордың динамикасы күшейеді, темпі 
шапшаңдайды.  

 

Композитор шығармаларының тізімі 
 

1. Опералар: «Саламбо» (аяқталмаған), «Женитьба» (1 акт), «Борис Годунов», 
«Хованщина» (Римский-Корсаков аяқтады), «Сорочинская ярмарка» (Кюи аяқтады). 

2. 67 романстар мен әндер. 
3. «Детская», «Без солнца», «Песни и пляски смерти» вокалдық топтамалар. 
4. «Картинка с выставки»  атты фортепиано пьесасына арналған сюита. 
5. «Иванова ночь на Лысой горе» атты музыкалық көрініс. 
6.  Оркестрге арналған «Интермеццо» . 

 

Сұрақтар мен тапсырмалар 

1. Мусоргскийдің өміріндегі ең негізгі оқиғаларды еске салыңыздар. 

2. Оның шығармашылығындағы негізгі тақырып қандай? 

3. Мусоргскийдің сізге таңыс әндерін атаныз.  
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4. Кімнің өлеңдеріне композитор өз әндерін жазды?   Осы әндердің тақырыптары мен 

бейнелері қандай? 
5. Мусоргскийдің романс шығармашылығындағы негізгі жанрларды атаңыз.  

6. «Песни и пляски смерти» топтамасының негізгі ойы неде? Композитор мында 

қандай жанрларды қолданды? 

7. «Борис Годунов» операсының жазылу тарихын айтып беріңіздер. 

8. Әр бөлімнің мазмұның баяндап, негізгі кейіпкерлерін атаңыздар. 

9. Операдағы халықтың бейнесі қалай өрбіді және оның мінездемесі қалай өзгерді? 

10. «Картинки с выставки» топтамасы қалай жазылды? Шығарманың бағдарламалық 

түпкі ойы мен оның нақтылы түрде көрсетілуі қандай? 

11. Жеке пьесаларға сипаттама беріп, талдаңыздар.  

 

Кіріспе бөлім 1 бөлім 2  бөлім 3  бөлім 4  бөлім 
 

1 көрініс 
Новодевичий 

монастырі 
2  көрініс 

Мәскеу кремлінің 
алаңы 

1  көрініс 
Чудовой 

монастырінің 
хужрасы 

2  көрініс  Литва 
шекарасындағы 

мейманхана 

Кремльдегі 
патша отауы 

Польша. 
Сандомирдегі  

Марина 
Мнишектің 

қорғаны 

1 көрініс   
Василий 

Блаженый 
соборының 

алдыңдағы алаң. 
2  көрініс 

Мәскеу 
кремліндегі 

Гранат палатасы 
 

1 көрініс 
«На кого ты нас 
покидаешь, отец 

наш!» хоры 
Православные» - 
дума хатшысының 

ариозосы 
 

2  көрініс  – 
«Уж как на небе 
солнцу красному 

слава» - хоры 
«Скорбит душа!» 

- Бористың 
ариозосы 

1  көрініс 
Лейтмотив – 

Пименнің 
монологі 
2  көрініс 

«Как во городе 
было во Казани» 
- Варлаамның әні 

«Достиг я 
высшей 

власти»- 
Бористың 
монологы 

Оркестрдегі 
Бористың 

сұмдығының 
лейтмотиві 

1  көрініс  
«Мазурка» 

2  көрініс  
«Полонез» 

1  көрініс 
Диуана – «Месяц 
едет, котёнок 

плачет» 
«Хлеба!» хоры 

2  көрініс 
Бористың 

сұмдығының 
лейтмотиві 

3  көрініс 
«Не сокол 

летит» хор әні 
«Расходилась, 

разгулялась сила, 
удаль 

молодецкая» 
хоры 

 

Қаналған және 
ашыққан – халық 

бейнесі. 
 

 

 

Көпті көрген 
қария Пименнің 

бейнесі. 
Варлаам 

бейнесіне 
мінездеме. 

Ксенияның 
бейнесі 

(Годуновтың 
қызы). 
Борис 

бейнесіне 
мінездеме 

 

Марина 
Мнишек пен 

Григорий 
Отрепьев 

мінездемелері 

Диуана бейнесі. 
Көтерілген халық 

бейнесі. 
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Александр Порфирьевич Бородин 1833 – 1887 ж.ж. 
 

Бородин – өзіндік ерекшілігі бар орыс композиторы, әйгілі химик-
ғалымы,педагог және қоғам қайраткері, дирижер және музыка сыншысы, 

Медицина-хирургиялық академиясының академигі. Глинка дәстүрінің 
жалғастырушысы. 

 
            Петербург 31 қазан 1833 ж. – 
композитордың дүниеге келуі. Үйден 
оқып білім алды; виолончельде, 
флейтада, фортепианода ойнады. Өз 
бетімен музыка әдебиетін зерттеді: 
Й.Гайдн, Л.Бетховен, Ф.Мендельсонның 
барлық симфонияларын төрт қолда түгел 
ойнап шықты. Алғашқы шығармалары: 
«Элен» полькасы, флейта мен 
фортепианоға арналған концерт, ішекті 
аспаптар триосы. 
1856 жыл – Бородин Медицина-
хирургиялық академияны оқып бітіреді. 
Екі жылдан кейін медицина докторы 
дәрежесін алады.  
Германия (Гейдельберг), Италия, 
Швейцария 1859 – 1862 ж.ж. – шет 
елдерге іссапар. Замандас композитор-
романтиктердің музыкасымен танысуы: 
К.Вебер, Ф.Лист, Г.Берлиоз. Болашақ 
әйелі – пианист әйел Екатерина 
Протопоповамен танысу.  
1862 ж. – Бородин Медицина-

хирургиялық академияның академигі болып тағайындалды.  М. Балакиревпен 
танысуы. Бородин «Могучая кучканың» мүшесі болды.  
1867 ж. -  Бірінші симфонияның аяқталуы (7 жыл жазды).  16 қаңтар 1869 жылы Орыс 
музыкалық қоғамының концертінде табыспен орындалды.  
Өз мәтініне жазылған «Спящая княжна», «Песня тёмного леса», «Морская царевна», 
«Фальшивая нота», «Море» атты эпостық және лирикалық мағынада жазылған бірнеше 
романстар пайда болды.  
1869 ж. –екі негізгі шығармаларының түпкі ойы – «Князь Игорь» операсы (18 жыл 
жазды) мен Екінші «Богатырская» симфониясы (7 жыл жазды). 
1872 ж. – Бородин Жоғарғы әйелдер медициналық курстарының оқытушысы және 
ұйымдастырушысының бірі болады.   
1870 жылдардың соңы – 1880 жылдардың басы – екі ішекті аспаптар квартеті,  
бірнеше жарқын романстар мен әндер шығару: «Для берегов отчизны дальней», «У 
людей-то во дому», «Спесь», «Арабская мелодия». 
Германия, Бельгия, Франция 1877, 1881, 1885 ж.ж. – шет елдерге сапарлары, 
Германияда Ф.Листпен кездесу. Шет елдерде Бородин музыкасы танымал бола 
бастайды.  
1880-ші ж. – соңғы ірі шығармалары: «В Средней Азии» атты бағдарламалық 
симфониялық картинасы, аяқталмалмаған Үшінші симфония. 
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Петербург 15 ақпан 1887 ж. – жүрек ауруынан қайтыс болады. Александро-Невская 
лаврасында жерленді. Композитор «Князь Игорь» операсын жазып аяқтауға үлгермеді, 
оны Глазунов пен Римский-Корсаков аяқтады.  

 
 

Шығармашылығының сипаттамасы 
 

 Шығармашылық мұрасы зор емес, бірақ жанр бойынша алуан түрлі: опера, 
симфониялар, квартеттер, симфониялық картиналар, романстар. 
 Бородин халық әндерін дәйексөзге алған жоқ, ол әуендерді жырлар, тұрмыс-салт 
пен лирикалық әндеріне лайық шығарды.  
 Музыкалық стилі классикалық аяқталымдылығымен ерекшеленді. Речитативтен 
кантиленаны артық көрді.  Еуропа музыкасындағы көптеген жаңалықтарын болжап 
қойғандай, гармониялары әсерлі және ерекше. 
 

Симфониядағы жаңашылдық 
 

 Алғашқы орыс эпостық симфонияның шығарушысы. 
 Орыс халық салттарына (саздар, күй ырғағы, ырғақ) сүйеніш. 
 Екінші симфонияда үшінші мен төртінші бөлімдері үзіліссіз жүреді. 
 Орыс бейнесі дауыс ырғағымен шығысқа жақын.  

 

Операдағы жаңашылдық 
 

  Эпостық көріністер лирикалық (Ярославна, Кончаковна, Владимир), драмалық 
(Ярославна  Галицкимен және боярлармен), күлдіргі (Скула мен Ерошка) 
көріністерімен тығыз байланысты. 

  Орыс музыкасы шығыс музыкасымен (екінші акт би сюитасымен) іргелес. 
  Секундалар мен кварталардан құрылған, ерекше аккордтары бар, жарқын, 

қайталанбас гармония. 
 

Романстар мен әндер 
 

     Композитор өз өлеңдеріне, Пушкин, Некрасов, Толстой, Гейненің мәтіндеріне он 
алты романстар мен әндер жазды. Мазмұны бойынша романстары мен әндері өте әр 
түрлі. 

Жанрлары 
 Эпостық (ертегілік): «Песня тёмного леса», «Морская царевна».  Орыс батырлар 
жырының бейнелері. 
 Лирикалық: «Отравой полны мои песни», «Фальшивая нота», «Для берегов отчизны 
дальней», «Из слёз моих». Сезімтал жан күйзелісін білдіру – құмар және елікпе 
сезімнен қиялға берілген және назды сезімге дейін. Романтик композиторларының 
ықпалы: Р.Шуман, Ф.Лист, Ф.Мендельсон. 
 Сықақ:  «Спесь», «У людей-то во дому». Сөйлеу екпінінің үлкен рөлі. Бұл әндерде 
Бородин – Даргомыжскийдің ізбасары. Жасандылық пен дыбыс тапқырлық.  
 Шығыс:  «Арабская мелодия». 
Бородин негіз ретінде өлеңнің жалпы көңіл күйін алатын, бірақ бірінші орында көркем 
және мәнерлі  әуен болды. Фортепиано партиясының да маңызы зор,  мында ақындық 
мәтіннің жеке бейнелері көрінеді.  
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 «Для берегов отчизны дальней» романсы 
 

     1881 жылы Пушкин сөздеріне, Бородинның адал досы – Мусоргскийдің мезгілсіз 
қайтыс болып кеткеннен  әсер алып жазылған.  Форма бойынша – үшбөлімді.  
      Романстың музыкасы ауыр қазаға ұшырағаннан зор қайғы сезімін жеткізеді. Бұл 
өлеңде ақынның сүйіктісімен ажырасу күйініші, сүйіктісі оны  «қуғын қапас жерін» 
қалтырып, «аспаны мәңгі көгілдір» жерге шақырғаны, қалай өзі мезгілсіз «соңғы 
ұйықыға кеткені» туралы жазылған. Музыка сипаты қайғылы, вокалдық партиясы 
әуенді-декламациялы әдетте. Негізінде терцияға жүріп отырған  секундтық дауыс 
ырғақтары басылым. Фортепиано партиясында – минордағы диссонансты аккордтар.  
Ортаңғы бөлімінде, бақыт туралы орындалмаған үміттері және өзге әсем жер туралы 
айтылған. Әуені жарықтана бастайды, созылыңқы үнді айналымдар пайда болады, кең 
интервалдар қолдану. Басты үнді негізінде речитативті фразамен романс аяқталады.  
 
 
 

Симфониялық шығармашылығы. Богатырская №2 симфониясы  
 

 Бородин – үш симфонияның (Үшіншісі аяқталмаған) және «В Средней  Азии» 
симфониялық картинанын авторы.  
 Екінші симфония – оның шығармашылығының ең жоғарғы саты. Ол дүниежүзілік 
симфониялық жауһарларының біріне жатады. Композитор оған қандай да болсын 
бағдарлама жарияламаса да, дегенмен мында бағдарламаның айқын белгілері бар. 
Бүкіл картиналар бірыңғай патриоттық идеямен бірлескен – Отанды сүю, халықтың 
батырлық күшінің даңқын шығару.  «Богатырская» атауын В.Стасов берген.  
 

Жарыққа шыққан жылы -  1876 жыл. 
 

Тұсаукесері 
Петербургте 2 ақпан 1877 жылы.  
 

Жарыққа шығу тарихы 
Бородин «Князь Игорь» операсымен қатар бұл симфонияны жеті жыл жазды. Осы 
шығармалар мазмұны мен музыкалық құрылымы бойынша жақын. 
 

Жанры – эпостық 
 

Тақырыптары мен бейнелері 
Эпос, лирика, Шығыс, «тәйтіктік». 
 

Құрылымы – төрт бөлімді топтама. 
 

Бірінші бөлім -  сонаталық аллегро үлгісінде.  

Мына симфонияда батырлар бейнесі нақтылы түрде айқын көрсетілген. Басты 
партия орыс батырлық әндерге жақын.  Оған, халық билерге ұқсас,  ағаштан жасалған 
үрмелі аспаптардың әуендері жауап қайтарады.  Тақырып екі элементтен құралған, 
олар барлық бөлімдерге кіреді. Тақырып бірнеше рет өзгеріп, репризада төрт мәртеге 
дейін ұлғайып жайылады.  
Жанама партиясы лирикалық әндерге жақын.  Әзірлеуі батырлыққа ұқсас, ерлік, 
қауырт эпизодтардың  алмасуынан құралады. Репризада үндестіліктер бейдәстүрлі   
арасалмақта (жанама партиясы ми бемоль мажорда естіледі). Бірінші тақырып кодада 
бекітіледі.  
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Екінші бөлім – екпінді скерцо.  

Бірінші бөліммен азғантай байламмен байланыстырылған.  Бұл бөлімде драматизм 
жоқ – мында батырлар сайысы бейнеленген. Трио лирикалы, шығыс рахатының лебі 
тиген, өлшемі жағынан көп емес. 
 

Үшінші бөлім – Анданте - эпостық батырлар әні.  

Бұл ән ежелгі ержүрек жауынгерлердің тамаша шайқастары мен ерліктері туралы 
баяндаған, аты аңызға айналған көне орыс әншісі – Баянның бейнесін суреттейді. Арфа 
аккордтары гусли ішектерің теріп ойнаған Баянды суреттейді. Ақындық тақырыпты 
валторна ойнайды, ол сонаталық үлгідегі басты партиясы болып табылады.  Жанама 
партия оның жалғасы болған сияқты естіледі, бірақ көңіл –күй мында басқа. 
Қорқынышты және қауіпті оқиғалар туралы баяндама жүреді.   

Соңы – үзіліссіз басталады. Музыка өзінің ауқымымен, сәнімен, жайнақылығымен 

жаулап алады. Басты партиясы – көсілмелі. Елірген-көңілді тақырып, «Пойду во 
Царь-город» халық әні түп бейнесі болып табылады. Жанама партиясы лирикалы 
және сабырлы, сыңғырлаған гуслидың құбылуына ұқсас.  Бұл тақырыптар әр түрлі 
әзірлеуге тап болады.  Қимылдары жанданады, симфония ер азамат сабаздығы және 
көңіл көтеріңкі музыкасымен аяқталады.  
 

 
 
 
 
 

«Князь Игорь» операсы 
 

Жарыққа шығу тарихы 
Опера 1869 жылы жазыла бастады. Бородин операмен 18 жыл бойы жұмыс жасады. 
Қайтыс болғаннан кейін операны Н.А.Римский-Корсаков пен  А.Глазунов аяқтады, 
1890 жылы Петербургтегі  Мариинский театрында қойылды. 
 
Әдеби дереккөз 
12 ғасырдың «Слово о полку Игореве» жылнамасы (опера сюжетінің негізі ретінде 
В.Стасов ұсынған). 
 
Либретто – А.П.Бородин 
 
 

Бірінші бөлім Екінші бөлім Үшінші бөлім Төртінші бөлім 

Орыс 
батырларының 
жиналысы 

Скерцо Анданте 
Баянның әні 

Батырлар тойының 
көрінісі, жұрттың 
зор қуанышы  

Сонаталық  үлгі 
Аллегро 

Күрделі үшбөлікті үлгі. 
Соңғы бөлімдері – сонаталық 
аллегро үлгісінде.  
Трио – әндік тақырыптарға 
вариациялар 

Сонаталық үлгі Сонаталық үлгі 

Си минор Фа мажор Ре бемоль мажор Си мажор 
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Негізгі ойнаушы адамдар: 
Игорь Святославович, Северский князі – баритон. 
Ярославна, оның әйелі – сопрано. 
Владимир Ярославович, Галицкий князі, ханымның ағасы – жоғары бас. 
Кончак – бас. 
Кончаковна, Кончак ханның қызы – контральто. 
 

Жанры – эпостық 
 Батырлардың музыкалық бейнелері. 
 Ауқымды кереғар аяқталған көріністердің асығыссыз алмасуы. 
 Бірталай хор көріністері. 
 Оқиғаларды көрсету емес,  олар туралы баяндау.  

 

Құрылымы 
Нөмірлік құрылым. Көріністің классикалық аяқталушылығы. Ариялар,  
кавантиналармен қатар – әндер, жоқтаулар, даңқтар. «Құрғақ» речитавтивке жинақы 
әндік саздар басым болады. 
 

Сюжет 
Кіріспе бөлім. Путивледағы алаң. Халық, қыпшақтарға қарсы жорыққа шыққан, 

князь Игорь және оның жасағымен қоштасуда. Ортасында тұтылу эпизоды бар қуатты 
хор көрінісі. Түсініксіз құбылыс бәріне жаман нышан болып көрінеді, бірақ Игорь 
таймайды, ол халықты жұбатады: «Біз әділ іске бара жатырмыз». Тек гудошниктар 
Скула мен Ерошка қорқып, әскерден қашып, Галицкий князіне қызметке бармақшы 
болады. 
Салтанатты халық хоры «Солнце красному слава!» 
 
 

Гудошниктар – ескі ішекті керілген қылмен ойналатын аспап -  
гудокта ойнайтын, халық сайқымазақ-музыканттары 

 
 
 
 
 

Бірінші бөлім. Бірінші көрініс 
Галицкий князінің ауласы. Мас қонақтар көңіл көтеруде. Скула мен Ерошка әңгіме 
айтуда. Қалай князьдің қызметшілері оған қызды ұрлап алып келгені туралы. 
Галицкийдің әні – «Только б мне дождаться чести» ұшқалақ адамның сипаттамасы. 
Өткір акцентті, би ырғағы. «Ой, лихонько, ой горюшко» қыздар хоры. Қыздар жолдас 
қызды босатуды өтінеді, ән орыс жоқтауларының сазына ұқсас.  
 

Екінші көрініс   
Ярославна отауы. Ол Игорьді сағынып, ол туралы алаңдайды, Галицкий туралы 
наразылық шағыммен қыздар келеді.  Ярославна Галицкийді әкесінің үйіне қайтарып 
жіберуімен қорқытады. Суық хабармен боярлар кіреді:  Игорьдың әскері жеңіліске 
ұшырап, князь ұлымен тұтқында. Боярлар хоры «Мужайся княгиня» төменгі 
регистрде ауыр естіледі. 
Дабыл қағылады, Путивля қабырғаларының ары жағынан өрт шығады, ол қыпшақтар 
жақындап келе жатыр. Боярлар мен жасақ қызметкерлері жаумен күреске аттанады.  
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 Кіріспе 
бөлім 

1 бөлім 2 бөлім 3 бөлім 4 бөлім 

Оқиға 
орны 

Путивледа-
ғы алаң 

Галицкий князінің 
ауласы 

Қыпшақтар 
тұрағы 

 

Қыпшақ-
тар тұрағы 

 

Путивляның 
қала іргелері 

Сипат-
тама 

Орыстардың 
сипаттамасы 

Галицкий мен 
Ярославнаның 
сипаттамасы. 

Қыпшақтарға 
сипаттама 

Қыпшақ-
тарға 

сипаттама 

Орыстардың 
сипаттамасы 

 «Солнцу 
красному 

Слава!» 
хоры 

 

1 көрініс. 
«Только б мне 

дождаться чести» 
Галицкийдің әні 

«Ой, лихонько, ой 
горюшко» қыздар 

хоры 
2 көрініс 

«Мы к тебе 
княгиня» қыздар 

хоры. 
«Мужайся княгиня» 

боярлар хоры. 

«О дайте, дайте 

мне свободу», 
«Ты одна, 

голубка лада» 
Игорьдің ариясы. 

«Ах, не врагом бы 
твоим…» Кончак  
ханының ариясы 

«Улетай на 
крыльях ветра» 

күңдер хоры. 

Қыпшақтар
дың жабайы 

билері. 
«Если сокол 

ко гнезду 
улетел» 
ханның 
ариясы. 

«Ах! Плачу я»,  

«Я кукушкой 
перелетной» 
Ярославнаның 

жылауы 
«Ох, не 
буйный 
ветер» 

қоныстаушыл

ардың хоры. 
 

                                                                                                       Иванов В. «Князь Игорь» 
 

Екінші бөлім  

          Шығыс халқының тұрмысы. Мында Бородин дәл шығыс әуендерін қолданбаған, 
бірақ олардың интонациялары мен ырғақ ерекшеліктері  іске асырылды.  
Қыпшақ қыздары ән салып, би билейді. Кончаковнаның Владимирмен жолығуы. Дуэт. 
Князь Игорь өз әскерінің жеңіліп қалғанына қатты қайғырады, тұтқындықта зарығады.                
Игорьдың ариясы «О дайте, дайте мне свободу» Каялы өзенінің бойындағы шайқас 
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туралы еске түсіру.  Ортаңғы бөлігі лирикалы және жарқын – «Ты одна, голубка 
лада» сүйікті Ярославнаға үндеуі. 
           Кончак ханының ариясы «Ах, не врагом бы твоим, а союзником верным» - 
жабайы, адуын және сол кезде де ер жүрек жауынгердің сипаттамасы, ол бір жағынан 
тіпті аса мейірімді. 
           Күңдердің биі мен «Улетай на крыльях ветра» хоры, одан әрі артынан еріп 
лезгин биінің ырғағында ерлер биі. «Қыпшақтардың әндері мен билері» әр түрлі 
сипатты шығыс бейнелері бар вокалды-оркестрлік сюитасы болып көрінеді.  
 

Үшінші бөлім  

           Қыпшақтар тұрағы. Қыпшақтар Гзак ханының жасағын қарсы алып алады, оның 
әскері орыс тұтқындарын жетектеп, табыстарын әкеліп келеді. Князь Игорь тұтқынан 
қашуды шешеді. Ол Овлурдың көмегімен қашуға дайындалады. Кончаковна оларды 
тоқтатады. Хан батыл қылығына қайран қалады, ол өз қызы мен Владимирдың 
болашақ үйлену тойы туралы жариялайды.  «Если сокол ко гнезду улетел» ханның 
ариясы. Қыпшақтар Руське қарай жаңа жорыққа дайындалады.  
 

Төртінші бөлім 
           Путивляның қалалық қабырғалары, Ярославна Игорьдың тағдырына күйініп 
жылайды. Ярославнаның жылауы  «Ах! Плачу я, горько плачу я», көне халық 
жоқтауларынан шыққан. Екінші тақырып «Я кукушкой перелётной» - ортаңғы 
бөлімдегі Игорьдың ариясының тақырыбына ұқсас.  Табиғат күштеріне үндеу жасау – 
желге, күнге және Днепрға.  
        Қоныстаушылардың хоры «Ох, не буйный ветер» созылыңқы үнді  ән үлгісінде. 
Алыста Ярославна салт аттыларды пайда болғаның байқайды, ол Игорьды таныды. 
Скула мен Ерошка оның қайтып келгенінен шошиды, олар князь Игорьдың қайтып 
келгені туралы бірінші даңқтау туралы қу амалға барады. Дабыл қағуы естіледі.  Халық 
князьді қуана қарсы алады, опера жаппай зор қуанышпен аяқталады.  
 

Негізгі шығармалары  
 

1.     Опера: «Князь Игорь», «Богатыри», «Млада». 
2. Үш симфония, симфониялық картина «В Средней Азии». 
3. Фортепианомен ішекті аспаптар квинтеті, екі квартет. 
4. Фортепианоға арналған «Маленькая сюита» 
5. 18 романс 

6. «Богатыри» опереттасы. 

Сұрақтар мен тапсырмалар  
 

1. А.Бородиннің өмірбаяның айтып берініздер. 

2. Композитордың шығармашылығына жалпы сипаттама беріңіздер. 

3. Негізгі музыкалық шығармаларың атаңыздар. 

4. «Князь Игорь» операсының жарыққа шығу тарихын айтып беріңіздер. Әдеби дереккөз. 

5. Операның негізгі идеясы қандай? Әр бөлімнің мазмұны? 

6. Негізгі ойнаушы адамдарға сипаттама беріңіздер: Игорь, Ярославна, Галицкий, Кончак. 

7. №2 «Богатырской симфонияның»жарыққа шығу тарихы. Симфонияның бөлімдері қалай 
құралған. 

8. А.Бородиннің сізге таныс романстары мен әндерін атаңыздар.  

9. «Для берегов отчизны дальней» романсының туындауы туралы айтып беріңіздер. 
Мазмұны, құрылымы, түрі қандай? 

 



48 
 

Николай Андреевич Римский-Корсаков 1844 – 1908 ж.ж. 
 

Композитор, педагог, дирижер, қоғам қайраткері, музыка сыншысы, «Могучая 
кучканың» өкілі. Глинка дәстүрінің жалғастырушысы, жарқын музыкалық 

кескіндемеші. ХХ ғасыр музыка тілінің негізін қалаған. 
 
Новгород губерниясы, Тихвин қ.,                
6 март 1844 ж. – Римский-Корсаков 
дворяндар отбасында туған. 6 жасынан 
фортепиано сабақтарын алды. 11 жасында 
– алғашқы шығармалары.  
Санкт-Петербург 1856-1860 ж.ж. – Теңіз 
корпусында білім алуы.  
1859-1860ж.ж. – пианист Ф.Канилладан 
сабақ алу. М.Балакиревпен танысуы. 
1861 ж. – «Могучая кучка» музыкалық 
үйірмесінің мүшесі болады. Балакиревтің 
жетекшілігімен Римский-Корсаков 
алғашқы симфониясымен жұмыс жаса 
бастайды. М.Мусоргский және 
В.Стасовпен танысуы.  
Еуропа және Америка 1862-1865 ж.ж. – 
«Алмаз» клиперімен Римский-Корсаков 
жер жүзін аралайды. Гардемарин шенімен 
Теңіз корпусын бітіреді 

1860-шы ж.ж.– «Садко» симфониялық картинасы мен «Антар» симфониялық 
сюитасын жазып шығару. «Псковитянка» атты алғашқы операмен жұмыс.                                  
П.И. Чайковскиймен танысуы. «Могучая кучка» кештерінің қатысушысы – 
Н.Пургольдке үйленуі 
Петербург 1871 ж. – Римский-Корсаков шығарма мен аспаптау классы бойынша 
Петербург консерваториясының профессоры болып тағайындалады.  
1873-1874 ж.ж. – композитор әскери-теңіз мекемесіндегі үрмелі аспаптар оркестрінің 
инспекторы болады.  
1873-1874 ж.ж. –Римский-Корсаков Тегін музыка мектебінің директоры. 
Симфониялық концертерінің, кейін опера спектакльдерінің дирижері. Өзінің 
композиторлық шеберлігін жетілдіру мақсатында гармония, контрапункт және 
аспаптаумен қарқынды жұмыс жасады.  
Халық фольклоры мен халық салттарының көне біртекті бөліктерін зерттеу. Екі 
фольклорлық жинағын жарыққа шығарды («100 русских народных песен», «40 русских 
народных песен»). 
Париж, Брюссель 1882 ж. – Римский-Корсаков Беляев үйірмесіне басшылық етті.  
 

Беляев үйірмесі негізінде Римский-Корсаковтың оқушыларынан 
құралды: А.Глазунов, А.Лядов және басқа композиторлар. 

 
«Майская ночь» және  «Снегурочка» операларын жазды.  Сарайдың ән капелласында 
қызмет ету. Брюселль мен Париждегі «Русские сезоны» концертінің дирижері ретінде 
шетелдегі гастрольдері.   
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«Русские сезоны» - 1907 жылы Францияда С.Дягилев 
ұйымдастырған орыс операсы мен балетінің көрсетілімдері. 

 
1890-шы 1900-шы ж.ж. -  «Летопись моей музыкальной жизни» атты кітабімен 
жұмыс. Музыкалық мақалалар («Вагнер и  Даргомыжский»). Оркестрге лайық 
оқулығын шығару. 
«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Моцарт и 
Сальери», «Царская невеста», «Кащей бессмертный», «Золотой петушок» опералары. 
Бірнеше лирикалы-психологиялық романстары.  
Любенск мекені 8 маусым 1908 ж. - Римский-Корсаков қайтыс болады. 
Петербургтегі Александро-Невская лаврасында жерленген.  
 

Римский-Корсаков 37 жылғы педагогикалық қызметінде – 200 астам 
оқушылар тәрбиеледі, олардың ішінен әйгілі композиторлар 
А.Глазунов, А.Лядов, И.Стравинский, С.Прокофьев, Н.Мясковский 
және басқалар. 

  
Шығармашылығының сипаттамасы 

 

         Композитордың редакторлық қызметінің арқасында орыс композиторларының 
көптеген шығармалары орындалды: Даргомыжскийдің «Каменный  гость», 
Бородиннің «Князь Игорь», Мусоргскийдің «Борис Годунов» және «Хованщина», 
М.Глинкидің шығармалары басылымға дайындалды. 
Өз шығармаларында композитор нағыз халық әуендерін қолданды, сондай-ақ өзі халық 
стилінде меншік шығармалар жазды. Композитор өзінің шығармаларында жарқынды 
тың жаңашыл гармонияларын, әсерлі оркестрлік үйлесулерін, әдемі әуендерін 
қолданды.  Өмір бойы өзінің музыкалық тілін жетілдіріп, 20 ғасырдың музыкалық 
тіліне негіз салды.  
         Римский-Корсаков келесі жанрларға бет бұрды: опералар, симфониялар, 
симфониялық сюиталар, симфониялық картиналар, увертюралар, әртүрлі аспаптарға 
арналған концерттер, романстар мен әндер. 
 
 

Опера шығармашылығы 
 

Жанр 
Римский-Корсаков келесі жанрларда жазды: ертегі, тарихи, лирикалы-психологиялық 
және т.б.  Бар болғаны 15 опера. Негізгі орынды ертегі-дастандық опералар: 
«Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок». 
 

Оркестр 
Жарқын оркестрлік картиналар, мысалы «Океан-море синее» және «Садко», «Три 
чуда» антракттары, «Сказка о царе Салтане» операсындағы «Сеча при Керженце». 
 
Драматургиядағы ерекшеліктер 
Ауқымды салт көріністері, мысалы «Снегурочкадағы» масленица көрінісі. 
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«Снегурочка» операсы 
 
Жарыққа шыққан жылдары 1880-1881 ж.ж. 
 

Тұсаукесері  
29 қантар 1882 жылы Мариинский театрында. 
 

Жанры  
Композитордың ұйғарымы бойынша «Весенняя 
сказка». 
 

Идеясы  
Көне пұтқа табынушы славяндар өмірін, «Берендеево 
царствосының» дана әсемділігі мен жарасымын, зор 
табиғатты, өнер мен махаббаттың зор күшін жырлау. 
 

Либретто 
Римским-Корсаков А.Островскийдің ертегі-пьесасы 
бойынша құрған. 
 

Құрылымы 
Кіріспе бөлімі бар төрт бөлім. Ауқымды салт 
көріністері сюита принципі бойынша құрылған. 
 

Негізгі ойнаушы адамдар: 
Берендей патшасы – тенор 
Ақшақар – сопрано 
Лель, бақташы – альт (жіңішке әйел дауысы) 
Көктем  – меццо-сопрано 
Аяз Ата – бас 
Мизгирь, сауда қонағы - баритон 
Купава, жас қыз - сопрано 
 
 
Жағажайдағы Берендеевка тұрағы. Римский-Корсаковтың  

«Снегурочка» 1885 операсының қойылымына декорация эскизі. 
 

Кейіпкерлер 
         Операдағы бейнелердің 
көбінде символиялық мәні 
бар. Лель – халық өнерінің 
нышаны, Берендей  - ақылды 
билеуші және сұлулықтың 
қайырымды қадірлеушісі; 
Көктем, Аяз, Ярило-күні – 
табиғаттың стихиялық 
күштері.  Эпостық ауқымын  
операға толып жатқан салт 
көріністері береді.  
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Опера жоспары 

 
Кіріспе бөлімі екі бөлімге бөлінген: 
1) Көрініс Берендей елінде болады,  оркестрлік кіріспе тыңдарманды табиғат әлеміне  
апарады. Ертегі кейіпкерлерімен танысу: Ақшақармен, Орман перісімен, Ақшақардың 
ата-анасы – Көктем және Аяз Атамен. Әуенді тақырыптар арасынан екі тақырып 
ерекшеленеді: Аяз Атаның тақырыбы (ауыр және өктем) мен Көктем тақырыбы 
(жұмсақ, жылы). Орман перісі Көктемнің келгенің жариялайды. «Сбирались птицы, 
сбирались певчи» - құстардың әндері мен билері.  
Снегурочка бейнесі – жартылай нақтылы, жартылай таңғажайып қыз, оның бейнесі 
бірте-бірте өзгереді: суық қыздан ол жалынды сүйген бойжеткенге айналады.              
«С подружками в лес по ягоду ходить» ариясы мен  «Слыхала я»  ариеттасы – 
оның алғашқы сипаттамасы. Арияны флейта сүйемелдеуімен аспапты үлгідегі әуен 
сипаттайды, ариеттада оның адам белгілері байқала бастайды. 
2)  Хор эпизодтарынан құрылған, «Проводы масленицы» үлкен салт көрінісі.  
Сабаннан жасалған тұлыпты әшекейлеп, оны Масленица деп атап, ауылдың 
көшелерімен оны әндетіп тасып, кешке қарай жандырып жібереді. Осы әрекетпен олар 
көктемнің келуін жылдамдатуға үміттенді.  

 Кіріспе бөлім 1 бөлім 2 бөлім 3 бөлім 4 бөлім 

Ж  
Е 
Л 
І 
С 
І 

 

Берендеев елі.  
Бейнелердің 
қойылымы: Көктемнің, 
Аяз Атаның, Орман 
перісінің, Ақшақардың. 

Бейнелердің 
қойылымы: 
Лельдің, 
Купаваның, 
Мизгирьдың  

Берендей 
патшасының 
сарайы. 
Берендей 
бейнесі. 

1 көрініс–қорық 
орманында 
Иван Купала 
мейрамы. 
Жастар қол 
ұстасып әндетіп 
ойын ойнап 
жүр   
2 көрініс -
дуаланған 
орманда 
таңғажайып 
көрініс. 

Ярилино 
алабында  
Берендей 
қалындықта
рмен 
жігіттерге 
батасын 
беруде.Ақш
ақардың 
өлімі. 

Н 
О 
М 
Е 
Р 
Л 
Е 
Р 

 

1 көрініс – 
Аяз Атаның тақырыбы 
және Көктемнің 
тақырыбы.  
Құстардың әндері мен 
билері -«Сбирались 
птицы, сбирались 
певчи». Ақшақар 
ариясы «С подруж-
ками в лес по ягоду 
ходить» және 
«Слыхала я» 
ариеттасы. 
2 көрініс –«Проводы 
масленицы» көрінісі, 
«Прощай, масленица» 
хоры. 

Лельдің 2 әні –
«Земляничка
-ягодка»  
және «Как по 
лесу лес 
шумит». 
 

«Шествие 
царя 
Берендея». 
Берендейдің 
каватинасы  
«Полна, 
полна чудес 
могучая 
природа». 
 

Лельдің әні  
«Туча со 
громом 
сговаривались 

Соңы хор –
Ярило-
күніне 
әнұран. 
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«Прощай, масленица» хоры. Әуені көне салт өлендерінің әуенді айналымдарынан 

құралған. Ақшақарды Бобыль байқап қалып, Бобылихамен бірге оны өз үйіне алып 
кетеді. 

 

Бірінші бөлім 
 
          Берендей еліне көктем келді. Ақшақардың бақташы-музыкант Лельмен, Купава 
және оның жары Мизгирьмен танысуы. Ақшақар үшін Мизгирь қалындығынан бас 
тартады. Берендейлер ашулы. Купава мұңын айтып жылайды, ол патшадан қорғаныш 
сұрауын шешеді.  
Лельдің бейнесі аспаптық әуендерімен басталатын халық мәнерінде жазылған үш 
өлеңінде ашылады. Жас Лель Ақшақарға өзгеріп, махаббат сезімін бастан өткізуіне 
құлшындырды. Лельдің екі әні бірінен соң бірі айтылады. 1-ші «Земляничка-ягодка» - 
созылыңқы, бір қалыпты ән, 2-ші жалынды, қол ұстасып жүріп айтылатын ән «Как по 
лесу лес шумит». 

 

Екінші бөлім 
 
          Берендей патшасының сарайы. Ярило-күн берендейлерге ашуланып, адамдарға 
жылуын аз береді. Купава Берендейге Мизгирь үстінен шағым береді.  Ақшақардың 
сұлулығын көріп және ол махаббатты көрмегенің біліп, Ярило-күннің ашуының себебін 
патша енді түсінеді. Патша тек таң атқанша Ақшақардың жүрегін жаулап алған адамға 
ғана оны жары қылып беруі туралы жариялайды.  
Берендей бейнесі: мейірбандығымен даналығы, сұлылық алдында сыйынуы және әзіл-
ысқағы екі кавантина мен салтанатты ертегі маршын білдірген «Шествие царя 
Берендея» оркестрлік номерінде ашылады. Кернейлердің, тромбондардың және 
тағыда басқа үрмелі аспаптардың қатты дауыстары скрипкалардың жеңіл 
пицикаттосымен қарама-қарсы. Берендейдің «Полна, полна чудес могучая 
природа»  каватинасы - құдіретті табиғатқа сабырлы сүйінген әнұраны болып 
естіледі. 
 

Үшінші бөлім 
 
          Иван Купала мейрамы қорық орманындағы үлкен хор көрінісімен ашылады. 
Жастар қол ұстасып айтылатын әндерін айтуда, Лель ән айтады және марапат ретінде 
Купаваны қалындық қылып таңдайды. Ақшақар Лельдің таңдауына ренжиді. Алғашқы 
екі ән (созылыңқы және би сазды) бір-біріне қарама-қарсы, ал үшінші әнінде - «Туча со 
громом сговаривались» бірінші және екінші әндердің элементтері естіледі. 

 

Салт – адамның өмірі мен қызметіндегі маңызды сәттерін алып жүретін дәстүрлі 

әрекет. 

Күнтізбелік егіншілік циклімен (Рождество, Святки, Масленица), және отбасылық , 

дүниеге келумен, үйленумен, өліммен байланысты салт-дәстүрлер бар. 
 

Көне славяндар мен табиғаттың өзара қарым-қатынасы қысты шығарып салу, Иван 
Купала мейрамы, Ярило-күніне арналған әнұран салт-дәстүр көріністерінде ашылады.  
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Кіріспесінде бейнелеу белгілері байқалады – күннің күркіреуіне еліктеу (литавра 
тремолосы). Әннің әуені халық айналымының мажорлық және минорлық илігуіне 
негізделген. Оның темпі бірте-бірте шапшаңдатылады және ол қайырмасы бар сәнді 
қол ұстасып айтылатын әнге айналады «Лель мой, Лель мой, лёли, лёли, Лель». 
Бөлімнің  екінші көрінісі - дуаланған орманда таңғажайып көрініс.  Мизгирь 
Ақшақарды іздеуде. Орман перісі оны қыздың елесімен ызаландырып ну орманға 
алдап әкеледі.  
 

Төртінші бөлім 
 
          Ярилино алабында Көктем-Ана Ақшақарға махаббат сезімін сыйлайды. Оның 
қалаулысы Мизгирь болады. Берендей қалындықтар мен жігіттерге бата беруде, 
олардың ішінде Ақшақар мен Мизгирь бар.  Қыз бақытты, ол анасына махаббат сыйы 
үшін алғыс айтады, бірақ күннің бірінші нұрынан-ақ Ақшақар ери бастайды.  Соңғы 
ариясында ол махаббаттың зор күшін мақтап жырлайды. Мизгирь «Как вешний снег, 
растаяла она!» - деп айқайлап, үміті үзіліп өзен суына секіріп түседі.  Халық қайран 
қалады, бірақ Берендей оларды жұбатады: Ақшақардың таңғажайып ажалынан кейін 
Ярило-күні ашуын басып, бақытты өмір қалпына келеді. Опера соңы күшті хордың 
Ярило-күніне арналған әнұранымен аяқталады.  

 
 

«Шехеразада» симфониялық  сюитасы 
 

        «Шехеразада» симфониялық  сюитасы 1888 жылы жазылған – «Мың бір түн» араб 
ертегісінің сарыны бойынша жазылған бағдарламалық шығарма.  Бұл шығарма тек 
ортақ түпкі ойымен ғана емес, сондай-ақ музыкалық тақырыптары да біріктірілген 4 
бөлімнен тұрады. Солай, әңгіме айтушы Шехеразада тақырыбы барлық бөлімдерінде 
бар. Алғашында композитор әр бөлімге атау берген, бірақ соңында тыңдармандар өз 
қиялдарының артынан еркін жүру үшін ондай ойдан бас тартты.  
 

Бірінші бөлім - «Море и Синдбадов корабль» 

 
         Кіріспе бөлімінде қарама-қарсы екі тақырып ойнайды: Шахриар патшасының – 
айбарлы және қатал әміршінің. Тақырып ішекті және сыңғыр үрмелі аспаптармен 
төменгі регистрде ойналады. Екінші тақырып асқан сұлу жас Шахерезаданың 
тақырыбы, оның тақырыбы әрдайым скрипка солосымен естіледі. Дориялық 
минордағы өзіндік ерекше бір мәнеріндегі айқын көрінісі бар, таңырқатқыш шығыс 
өрнегін еске түсіреді.  
Кезекті сонаталық аллегроның негізгі партиясы - алай-түлей болған теңіздің 
бейнесі. Басты тақырып Шахриар тақырыбына негізделген, дегенмен ол ертегі 
кейіпкерінің – ержүрек саяхатшы Синдбадтың тақырыбына айналады. Жанама 
партия – Синбад кемесінің тақырыбы. Ағаштан жасалған аспаптардың жайлы 
аккордтарының алмасуы.  Өзгертілген репризаның артынан соңы жүреді – кода. 
Шахриар тақырыбы жарықтана бастайды. 
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Екінші бөлім - «Фантастический рассказ Календера-царевича» 

 
           Ертегіні Шехеразаданың дауысы қайтадан бастайды, бірақ жаңа әңгімеші 
Календер пайда болғаннан кейін, оның дауысы бәрінен бұрын алға шығады. 
Сондықтан фагот жеке ойналатын аспап болады. Бірнеше жарқын симфониялық 
вариациялар бірінің артынан бірі жүреді. Аспаптан аспапқа көшіп, үйлесімді 
сүйемелдеуін ауыстыра отырып, тақырып жаңа реңк алады. 
Бөлімнің ортасы айқын кереғар. Үрейлі керней тартып шақыру (тромбондар) естіледі. 
Соңында музыка маршқа айналады.  Репризаның басталуымен әңгімелеу тақырыбы  
енді беймаза  естіледі. Аяғында Шахриардың қатал тақырыбы шығады.  
 

Үшінші бөлім - «Царевич и Царевна» 

 
           Сабырлы, лирикалық мінезді, музыка нұрға толы, тәтті қажу. Бірінші тақырып 
(Царевич)- кең, әуезді – шығыс халық әуенің еске салады.  
Екінші тақырып (Царевна) – би міңезді – әсемді, биязы бейнені тудырады. Бөлімнің 
ортасында тағы да бір ертегі айтқан Шехеразада тақырыбы пайда болады.  

 1   бөлім 2 бөлім 3 бөлім 4 бөлім 
А 
Т 
А 
У 
Ы 

«Море и Синдбадов 
корабль»    

«Фантастический 
рассказ 
Календера-
царевича»  

«Царевич и 
Царевна»  

«Багдатский 
праздник и 
корабль, 
разбивающийся о 
скалу с медным 
всадником»  
 

Т 
А 

Қ 

Ы 

Р 

Ы 

П 

Т 

А 

Р 

Кіріспесі: Шахриар 
тақырыбы – қатал және 
Шехеразада тақырыбы–
сабырлы скрипканың 
солосы. Негізгі партия –
Шахриар тақырыбында. 
Жанама партия–
Синдбад кемесінің 
тақырыбы. 

Календер 
тақырыбы 
Жарқын 
симфониялық 
вариацияларының 
қатары. 
Ортасы айқын 
қереғар. 
Шахриар 
тақырыбына 
реприза. 

1-ші Царевич 
тақырыбы– 
кең, әуезді. 
 
2-ші Царевна 
тақырыбы– 
би сазды, 
сәнді 

Бұл бөлімнің негізгі 
тақырыбы – шығыс 
биінің сипатында, 
лезгин биінің 
ырғағында.  
Жарқын 
симфониялық 
тақырыптар қатары: 
Шахриардың, 
Царевнаның, 
Марштың, теңіз 
тақырыбы. 
 

О 
Р 
К 
Е 
С 
Т 
Р 

Ішекті және сыңғыр үрмелі 
аспаптар төменгі 
регистрде. 
Ағаштан жасалған 
аспаптардың жайлы 
аккордтарының алмасуы.  
  

Фагота солосы. 
Керней тартып 
шақыру 
(тромбондар) 

Ішекті және 
ағаштан 
жасалған 
үрмелі 
аспаптар. 

Ішекті, ағаштан 
жасалған, сыңғыр 
үрмелі, соқпалы 
аспаптар. 
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Төртінші бөлім - «Багдатский 

праздник и корабль, разбивающийся о 
скалу с медным всадником». 
           Шахриардың ашулы дауысы естіледі – 
оған Шехеразаданың жұмсақ дауысы жауап 
береді. Ол соңғы ертегісін айта бастайды. 
Шығыс қаласында мейрамның шуы естіледі. 
Бұл бөлімнің негізгі тақырыбы – шығыс 
биінің сипатында, лезгин биінің  ырғағында.  
Көптеген жылт етіп жатқан бейнелердің 
арасынан  3-ші бөлімдегі Царевна 
тақырыбын  байқауға болады.  Бірте-бірте 
музыка драмалы болып, қатал және күшті 
теңіз тақырыбы пайда болады. Теңіз 
апаты алай-түлей  күшейе бастайды.Теңіз 
тақырыбы 2-ші бөліміндегі қатал марш  
тақырыбымен түптеледі, шарықтауына 
жетеді, міне енді Синдбадтың да кемесі  жоқ 
болады. Ол дауыл кезінде жартасқа соғылып 
қиратылады.  Шехеразаданың сабырлы 
тақырыбы және оны бодан қылған 
Шахриардың тақырыбы естіледі. Ол сұлу да         

дана әңгіме айтушы Шехеразадаға өмір сүруді сыйлайды. 
 

Шығармалардың тізімі  
 

1.   15 опера: «Майская ночь», «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Сказка о      
царе Салтане», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Золотой петушок» және т.б. 

2. Симфониялық сюиталар: «Антар», «Шехеразада», «Испанское каприччио». 
3. Симфониялық картиналар: «Садко», «Сказка» и увертюра «Светлый праздник». 
4. Симфониялар, симфониетта. 
5. Оркестрмен фортепианоға арналған концерт. 
6. 80-ге жуық романстар. 
7. Фортепианомен айтылған дауысқа орыс халық әндерінің жинақтары (100 ән мен 40 

ән), хорлар. 
8. Гармония оқулығы, оркестрге лайықтау оқулығы, мақалалар. 
9. «Летопись моей музыкальной жизни». 

 

Сұрақтар мен жауаптар  
 

1.  Римский-Корсаковтың өміріндегі маңызды оқиғаларын айтып беріңіздер. 
2.  Оның шығармашылығында опера жанры қандай орын алады? 
3.  Композитордың ертегі желісінде жазылған қандай танымал шығармаларын 

білесіздер? 
4.  Композитордың «Снегурочка» операсының үстінен жасалған жұмыс туралы айтып 

беріңіздер. Кімнің желісі бойынша бұл опера жазылды? 
5.  Операға, оның мазмұнына жалпы сипаттама беріңіздер. 
6.  Негізгі ойнаушы адамдарды сипаттаныздар: Ақшақар, Лель, Купава, Мизгирь, 

Берендей, Аяз-Ата, Көктем. 
7.  Таңғажайып көріністер қандай орын алады? Бұл көріністердегі оркестр рөлі. 
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8.  Операдағы салт-дәстүр көріністерін атап шығыңыздар. 
9.  Қандай әдеби шығарманың мақамы бойынша «Шехеразада» сюитасы жазылды? 

Топтаманың құрылымы туралы айтып беріңіздер. 
10. Әрбір бөліміне сипаттама беріңіздер және негізгі музыкалық тақырыптар туралы 

айтып беріңіздер.  
11. Қандай тақырыптар бүкіл шығармада қайталанады? 
12. Сюитадағы оркестр рөлі қандай? 

 

Петр Ильич Чайковский 1840 – 1893 ж.ж. 
 

Композитор, сыншы, педагог, дирижер . Композитордың шығармашылығы 
Ресейдегі және шет елдегі музыка өнерінің дамуына үлкен ықпалын тигізді; 

С.Танеев, А.Глазунов, В.Калинников, А. Скрябин, С.Рахманинов сияқты жарқын 
композиторларға да ықпал етті. 

 

Воткинск. 25 сәуір 1840 ж. – 
Воткинск ауылында (Уралда) кен 
инженерінің отбасында дүниеге келді. 
Алапаевск 1846 ж. Анасының 
жетекшілігімен алғашқы музыка 
сабақтарын алады. Төрт жасында 
фортепианоға арналған «Наша мама в 
Петербурге» атты пьесасын жазып 
шығарды. Сегіз жасында ол жақсы 
ойнап, суырып салып айта кетті.  
Петербург 1847-1859 ж.ж. – 
даярлық кластар және құқықтану 
мектебінде оқу. Хор дирижері 
Г.Ломакинмен және пианиношы 
Р.Кюндингермен музыка сабақтары. 
1859-1863 ж.ж. - әділет 
министрлігінің департаментінде 
титулярлық кеңесші шенінде қызмет 
ету.  
1861 ж. - Орыс музыка қоғамының 
жанындағы музыка кластарында сабақ 
беру. 
1862 ж. – П.Чайковский Петербургте 
жаңа ашылған консерваторияға қабылданды. А.Рубинштейн мен Н.Зарембамен сабақ 
оқу.  
1864 ж. – А.Островскийдің «Гроза» драмасына увертюра. 
1865 ж. – П.Чайковский Ф.Шиллердың мәтініне жазылған «К радости» атты 
кантатасымен дипломдық шығарма үшін  консерваторияны күміс медальмен 
аяқтайды. 
Ладожское өзені 1866 ж. «Зимние грезы» атты алғашқы симфониясың жазды. 
Мәскеуге көшу.  Мәскеу консерваториясында шығарма, гармония және аспаптау 
кластарында жұмыс бастау. 
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1868 ж. – М.Балакиревпен, кейін «Могучая                        Надежда фон Мекк         
кучканың» қалған мүшелерімен танысу. Шекспир 
драмасына (Балакиревтің кеңесімен) «Ромео и 
Джульетта» увертюра-фантазиясы. 
1860-1870 ж.ж. – Драматург А.Островский, 
музыка сыншылары В.Одоевский мен Н.Кашкин, 
ақын А. Плещеев, баспашы П.Юргенсон 
қатысатын әртістер үйірмесімен қатынасу. 
Алғашқы опералары: «Воевода», «Ундина», 
«Опричник», «Кузнец Вакула». «Лебединое 
озеро» балеті, Екінші және Үшінші 
симфониялары, 3 квартет, Алғашқы фортепиано 
концерті,  «Рококо» тақырыбына виолончелиға 
арналған вариациялар, «Снегурочка» ертегісіне 
музыка, «Времена года» фортепианолық циклі, 
«Франческа да Римини», «Фатум» увертюра-
фантазиясы, романстар.  
«Руководство к практическому изучению 
гармонии» атты оқулық жазады. 
1876 ж. – 13 жыл бойы материалдық көмек 
көрсеткен,композитордың шығармашылығына 
табынған мәскеу шүленгері – Надежда фон Меккпен достық хат жазысуының басталуы.                                                                             
Италия. 1877 ж. – сәтсіз үйленуі. Чайковский төртінші симфониясын және «Евгений 
Онегин» операсын жазып аяқтауы.                                                                     
Италия, Швейцария, Германия, Чехия, Ресей, Украина/Каменск/ 1878-1885 ж.ж. 
Келесі операларды жазды: «Орлеанская дева» және «Мазепа», ішекті аспаптар 
оркестріне арналған серенада, Итальян каприччиосы, Салтанатты увертюра «1812 год», 
св. Иоанна Златоустың Литургиясы, «Всенощное бдение». 
1885-1888 ж.ж. – «Манфред» симфониясы, «Чародейка» операсы, «Гамлет» 
увертюра-фантазиясы, Бесінші симфония. А.Толстойдың сөзіне жазылған «Средь 
шумного бала», «То было раннею весною»; А.Апухтинның сөзіне жазылған «День ли 
царит» романстары.  
Еуропа 1888-1889 ж.ж. –гастрольдік саяхат. Дүниежүзілік танымалдық. Дирижер 
ретінде ойын көрсету. «Спящая красавица» (1889 ж.) балетің, «Пиковая дама» (1890 
ж.) операсың жазады. 
Америка бойынша гастрольға шығу 1891 ж. – Карнеги-холл концерттік залының 
ашылуына арналған фестивальде қатысуы.  
1891-1892 ж.ж. Клин (Мәскеу жанында) – «Иоланта» операсы, «Щелкунчик» 
балеті. 
Петербург 1893 ж. – Кембридж университетінің құрметті докторлық дәрежесіне ие 
болды. Алтыншы симфонияны жазып шығарды. 
Петербург 25 қазан 1893 ж. – П.Чайковский қайтыс болады, Александро-Невский 
лаврасында жерленді.  
 

Шығармашылығының сипаттамасы 
 

Тақырыптар мен бейнелер 
Жақсылық пен жамандықтың күресуі туралы бітпейтін тақырып, өмірдің мәнің іздеу, 
қиял әлемі мен ақиқат шындықтың қарама-қарсы келуі, орыс табиғатының сырға толы 
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бейнелері, халық тұрмысының жарқын көріністері. Чайковский – жарқын музыка 
кескіндемешісі. Оның шығармалары ертегі әлемімен, халық қиялымен, табиғатпен 
байланысты, ол батыл жаңашыл гармонияларың, жарқын оркестрлік үйлестіруің, әсем 
әуендерін қолданды.  
 

Музыкалық тілінің қайнар көзі 
19 ғасырдың бірінші жартысындағы орыс музыкасы, қалалық, шаруа әндері, қалалық 
романс, батыс-еуропалық классика.  
 

Жанрлары  
Симфониялар,  бағдарламалық увертюралар, камералы-аспапты музыка, романстар, 
фортепианолық пьесалар. Композитор 15 опера жазған: ертегілік, тарихи, лирикалы-
психологиялық және т.б. 
 

Жаңашылдық 
 

 Чайковский лирикалы-психологиялық опера жанрың («Евгений Онегин», «Пиковая 
дама») және симфонияларың (Төртінші, Бесінші, Алтыншы симфониялары) 
жетілдірді. 

 Орыс ішекті квартетінің негізін қалаушыларының бірі.  
 Орыс классикалық балетінің («Лебединое озеро», «Спящая красавица», 

«Щелкунчик»)негізін қалаушысы. 
 Оркестрмен фортепианоға арналған орыс концерттерінің құрушысы. 
 Чайковский алғашқы рет симфонияның драмалық дамуына лирикалық вальсін 

енгізді.  
 

 «Евгений Онегин» операсы 
 

Жарыққа шығу тарихы 
Композиторға А.Пушкинның «Евгений Онегин» атты өлең түрінде жазылған 
романына опера жазу идеясын Е.Лавровская әншісі ойына салған.  
Жазылған жылы - 1877-1878 ж.ж. 
Тұсаукесері  
17 наурыз 1879 жылы Мәскеу консерваториясында, ал Петербургте – 1883 жылы. 
Жанры 
Композитордың аңықтауы бойынша – «лирикалық көріністер». 
Либретто 
К.Шиловскийдің қатысуымен композитор құрастырған. Операның ортасында – 
Татьянаның лирикалық драмасы. 
Құрылымы 
Үш бөлім, жеті көрініс. 
Негізгі ойнаушы адамдар: 
Татьяна – сопрано, Ольга – контральто, Евгений Онегин – баритон, Ленский – 
тенор, Гремин –бас 

 

Лейтмотивтердің жүйесі 
Татьянаның, Ленскийдің лейтмотивтері, махаббат тақырыбы: 
 Татьянаның тақырыбы кіріспе бөлімінде, 1,2,4, және 7 көріністерді естіледі; 
 Махаббат тақырыбы – 2 және 6 көріністерде; 
 Ленскийдің тақырыбы – 4 және 5 көріністерде. 
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Жалпы 
мазмұны 

Оқиға орны Желісі Нөмерлері 

1 көрініс Лариндар 
отбасының 
ауылдағы мекені 
– 
байбатшалардың 
ескіден қалған 
үйінің бағында.  

Драманың 
басталуы. 
Онегиннің 
Лариндердің 
қожалығына келуі.   
Негізгі 
бейнелердің 
қойылымы. 

Оркестрлік кіріспе – төмен түсетін 
әуенді айналма. Татьянамен Ольганың 
дуэті  - «Слыхали ль вы». 
 шаруалардың 2 әні: 
«Болят мои скоры ноженьки», 
 «Уж как по мосту, мосточку». 
Ольганың ариясы  «Я не способна к 
грусти томной». 

2 көрініс Татьянаның 
бөлмесіндегі 
оқиға 

Татьянаның 
Онегинге хат жазу 
көрінісі. Ортада 
Татьянаның 
лирикалы бейнесі. 
Қыздың жан- 
күйін жеткізу. 

1-ші тарау – Татьяның ариозосы 
«Пускай погибну я»; 
2-ші тарау «Я к вам пишу, чего же 
боле?» 
3-ші тарау - «Другой! Нет, никому на 
свете не отдала бы сердца я». 
4-ші тарау – «Кто ты: мой ангел ли 
хранитель, или искуситель?» 

3 көрініс Орыс 
табиғатының 
айналасында 

Татьяна мен 
Онегиннің 
жолығысуы, 
Татьянаның бақыт 
туралы 
қиялдарының 
күйреуі. 

Шаруа қыздарының хоры «Девицы, 
красавицы, душеньки, 
подруженьки!» 
Онегин-«Когда бы жизнь домашним 
кругом»; 
Хор  «Девицы, красавицы» 

4 көрініс Лариндардың 
үйінде 
Татьянаның 
туған күніне 
арналған кеш. 

Онегин мен 
Ленскийдің 
арасындағы 
араздық. 
Драмалық 
шарықтау. 

Салтанатты вальс, мазурка, полонез, 
экосез.    Ленскийдің ариозосы: «В 
вашем доме, как сны золотые, мои 
детские годы текли!» 
Ансамбль: Онегин, Татьяна, 
Ленский, Ольга. 

5 көрініс Қыстың бұлдыр 
таңы. 

Онегин 
менЛенскийдің 
жекпе-жегі. 
Ленскйдің 
өлімі.Қатерлі 
аяқталуы. 

Ленскийдің ариясы  «Что день 
грядущий мне готовит?» 
Ленскийдің ариясы  «Куда, куда, куда 
вы удалились, весны моей златые 
дни?» 
Дуэт «Враги! Давно ли друг от друга 
нас жажда крови отвела?»» 

6көрініс Петербургтегі 
жоғарғы ақ 
сүйектер 
қоғамының кеші 

Онегин мен 
Татьянаның 
кездесуі. 

Салтанатты вальс, мазурка, полонез, 
экосез.Керемет полонез; 
Греминның  ариясы «Любви все 
возрасты покорны» Онегинның 
ариозосы «Увы, сомненья нет, 
влюблен я». 

7 көрініс Греминдар 
үйінде. 

Онегин мен 
Татьянаның  
түсіндірме 
көрінісі. 

Татьяна –«Нет, нет, прошлого не 
воротить!» 
Онегин - «Позор, тоска! О жалкий 
жребий мой!» 
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Мазмұны                                                                                                                          Е. П.Самокиш-Судковская сүр. 

 
Операда шет аймақтық помещиктер 
мекені мен елордалық ақ сүйектер 
қоғамының күнделікті өмірлерінің 
көрінісі жарқын және шыңайы 
ашылады. Зор сүйіспеншілікпен 
ақындық «суреттемелері» берілген 
орыс табиғатының айналасында 
кейіпкерлердің сезімдері мен 
қасіреттері (хат жазу және жекпе-
жек көріністері) ашылады.                                                       
Кейіпкерлердің міңездері де желінің 
дамуы бойына қарай ұласып, бірте-
бірте өзгере бастайды. 
Міңездердің ашылуында оркестр 
маңызды рөлді ойнайды.  
 

Бірінші көрініс 
             Оркестрлік кіріспе–төмен түсетін әуенді айналмасымен,нәзік ойшаң тақырып,  
Татьянаның музыкалық сипаттамасы болып табылады.  
Бұл көріністің бүкіл бірінші жартысы әйел кейіпкерлеріне арналған. ОқиғаЛариндар 

отбасының ауылдағы мекені – байбатшалардың ескіден қалған үйінің бағында өтеді. 

Ларина және күтуші әйел тосап қайнатуда. Татьяна мен Ольга әпкелер «Слыхали ль 

вы» лирикалық дуэтін әндетіп отыр. Музыкасы 19    ғасырдың басындағы тұрмыстық 

орыс романстарына жақын. Оларға Ларина мен күтуші әйелдің дауысы қосылады – 

олар     өткен шақты естеріне алады.   Дуэт квартетке айналады.                                                              

           Алыста егін орағынан қайтып келе жатқан шаруалардың созылыңқы әні «Болят 

мои скоры ноженьки» (қалалық және шаруа фольклоры) естіледі. Оған кереғар 

болып көңілді билейтін орыс әні «Уж как по мосту, мосточку» естіледі. 

Ольганың «Я не способна к грусти томной» ариясы оған музыкалық сипаттама 

береді. Міне, мекендеріне Ленский мен Онегин келеді. Татьяна, Ольга, Ленский және 

Онегиннің квартеті әрқайсының  жағдайын білдіреді.  

           Ленскийдің речитативі және 

«Я люблю вас» ариозосы – оның 

алғашқы мінездемесі. Жас жігіттің 

сүйінген және сырға толы келбеті, 

Ленскийдің Ольгаға деген нәзік,  

терең сезімін ашады. Ариозо айқын 

серпінді 3 бөлігі бар үшбөлімді 

үлгіде. 

Соңғы көрінісінде Онегиннің 

бейнесі  беріледі -  жатық, жақсы 

тәрбиеленген, бірақ түсі суық адам.  
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Екінші көрініс 

            Оркестрлік кіріспедегі 
жарқын драмалық тақырып 
Татьяна махаббатының  қатерлі 
қорытындымен аяқталатынын 
алдын-ала болжайды.  
Көрініс Татьянаның бөлмесінде 
өтеді,  ол өз күтушісін көне 
заман туралы айтып беруін 
сұрайды. Күтушінің  әңгімесі 
Татьянаның абыржыған дауысы  
бөліп жібереді «Ах, няня, няня, 
я страдаю, я тоскую». Ол 

бөлмеде өзін жалғыз қалтыруын сұрайды, күтуші шығып кетеді.  
Татьянаның Онегинге хат жазу көрінісі - қыздың күрделі жан-күйін жеткізеді. 
Бүкіл көрініс еркін құрылған монолог болып көрсетілген. Кейіпкердің жан-сезім 
әлемінің байлығын ашатын бірінін артынан бірі лирикалы тақырыптар естіледі. 
Хат жазу көрінісі Татьяна махаббатының тақырыбымен басталып, ол оркестрде   
абыржып және құмар естіледі. Көрініс 4 тараудан тұрады. 
1-ші тарау – Татьянаның 
«Пускай погибну я» кішігірім 
ариозосы – қыздың албырттығы 
мен бел байлағандығы.  
2-ші тарау – лирикалы тақырып 
гобоймен ойнап орындалады, 
оның әуеніне Татьянаның «Я к 
вам пишу, чего же боле?» әнге 
келетін мәнерлі оқылған сөзі 
естіледі.  
3-ші тарау - «Другой! Нет, 
никому на свете не отдала 
бы сердца я». Оның орнына 
қиялды тақырып келеді  «Ты в 
сновиденьях мне являлся». Екі 
тақырып та қайталанады. 
4-ші тарау - «Кто ты: мой 
ангел ли хранитель, или 
искуситель?». Бүкіл көрініс 
осы көңілді, масаттанған 
тақырыппен аяқталады. 
 

Үшінші көрініс 

           Татьяна мен Онегиннің жолығысуының көрінісі, Татьянаның бақыт туралы 

қиялдарының күйреуі. Осы көріністен бастап опера желісінің драмалық дамуы қарама-

қарсы міңездердің қақтығысуына негізделген: 3-ші, 6-шы және 7-ші көріністерде 

Онегин мен Татьянаның, 4-ші мен 5-шіде – Онегин мен Ленскийдің.  
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Көрініс «Девицы, красавицы, душеньки, 

подруженьки!» шаруа қыздарының хорымен 

ашылады. Сабырлы, ашық міңезді.  

        Татьяна жүгіріп келіп, әлсіреп 

орындыққа құлайды. Оның партиясы көп 

сөзді емес, оркестр оның жан-күй 

толғанысың жеткізеді.  

         Онегиннің партиясы «Когда бы жизнь 

домашним кругом» салмақты, бір қалыпты 

ырғақта. Татьяның қысқа ілікпе сөздері оның 

қайғысы мен азабын жеткізеді: «О боже! 

Как обидно и как больно!». Көріністі 

көмкеретін  «Девицы, красавицы» хорымен 

бұл көрініс аяқталады. 
 

Төртінші көрініс 
          Лариндардың үйінде Татьянаның туған күніне арналған кеш. Шет аймақтық 
помещиктер мекенінің тұрмысына жарқын суреттеме, мында Онегин мен Ленскийдің 
арасында араздық болады, осыған байланысты келесі көрініс қатерлі аяқталады. 
Татьянаның абыржуы мен толғанысқа толы қасіретіне көңілді үй мейрамы қарама-
қарсы келеді. Салтанатты вальс, полонез, экосез, мазурка аясында қонақтардың 
дауыстары естіледі. Шет аймақтың бәйбішелері ғайбаттап, өсек айтып отыр. Онегинге 
қарап олар оны Татьянаға үйленуге келісім алушы талапкерін көреді. Онегин қатты 
өкінуде. Вальс кезінде Онегин мен Ленский арасындағы қақтығыс жақындап келеді. 
Онегин Ольгамен би билейді, сол кезде Ленскийдің ішінде қызғаныш пен ащы 
сезімдері оянады. Мазурка аясында Ленский мен Онегин араздасып қалады. 
Достарының араздығы мен жекпе-жекке ашулы шақыруы ақ көңілді саулық-сайранды 
бұзады.  
          Араздық көрінісі Ленскийдің «В вашем 
доме, как сны золотые, мои детские 
годы текли!» мұнды ариозосымен 
басталады. Ол ансамбльге айналады, сондағы  
партиялар әрбір кейіпкердің үрейлі жағдайын 
жеткізеді. 
 

Бесінші көрініс 
          Қыстың бұлдыр таңы. Оркестрлік кіріспе 
жекпе-жектің нәтижесін болжағандай ауыр 

аккордтардан басталады. Ленскийдің «Что 
день грядущий мне готовит?» ариясы. 
Вокалдық партияның әуенді фразаларын 
оркестрдің  жеке орындалып отырған 
аспаптары «әнді аяқтап» отырады. Ария 
аяғына дейін Ленскийдің бейнесін ашады –
таза жанды жас ақын, ақкөңіл және адал.  
          Онегин келеді. «Враги! Давно ли друг 
от друга нас жажда крови отвела?» 
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дуэті ереже үлгісінде құрылған, мында Онегин Ленскийдің соңынан дәл сол әуен мен 
сөздерді толығынан қайталайды. Ажал алдында болатынына байланысты екеуі де 
бірдей сезімдерді бастарынан өткізеді. Барлық ереже литавра соққысымен қосақталып, 
естен айырылып қалу сипатың жеткізеді. Қайғылы және жабыңқы музыка аясында 
жекпе-жек көрінісі өтеді.  
 

Алтыншы көрініс 
             Петербургтегі жоғарғы ақ 
сүйектер қоғамының кеші. Тамаша 
полонез ойналады. Кешке алыс 
сапардан қайтып келген Онегин 
келеді. Ол музыкалы би кешіне, 
билеп жүрген жұптарға салқын 
көзқараспен қарайды. Бір кезде ол 
Татьянаны байқап қалады. Оның 
жаңа келбеті – ұстамды және 
маңғаз зайырлы әйел. Онегин  
таңданып қалды. Ол князь 
Греминнен Татьяна жайлы 
сұрастырады. Гремин «Любви все 
возрасты покорны» ариясында 
Татьянаға – өз әйеліне деген терең 
махаббаты туралы Онегинге жырлайды. Гремин Онегинді Татьянаға таныстырады. 
Оркестрде хат жазу көрінісіндегі Татьяна махаббатының тақырыбы естіледі: оркестр 
кейіпкерлердің тап осы кезде айта алмайтын жағдайың жеткізеді.  Татьяна Онегинмен 
әдепті сөйлеседі, сосын шаршағандықты сылтау қылып Татьяна кештен кетіп қалады.  
Онегиннің «Увы, сомненья нет, влюблен я» ариозосы. Оның жанында Татьянаға 
деген ыстық сезім жалындап оянады. 
 

Жетінші көрініс 
           Греминдер үйі. Татьяна жалғыз, ол көз жасын төгіп Онегиннің хатын оқиды. 
Күтпеген жерден Онегин пайда болады. Түсіндірме көрінісімен жалғасады, Онегин 
Татьянаға өз махаббаты туралы айтады. Татьянаның  жанында бұрынғы сезім оянады, 
ол Онегинді бұрынғыша сүйетінің айтады. Терең жаны күйіп ол «счастье было так 
возможно, так близко» екендігін есіне алады. Бірақ борыштылық сезімі женеді: «Нет, 
нет, прошлого не воротить!» Опера Онегиннің «Позор, тоска! О жалкий жребий 
мой!» деген ащы лептеуімен аяқталады.  
 
 

    «Зимние грёзы» №1  симфониясы 
 

Жарыққа шыққан жылы 
Ладожское көліне барған сапарынан алған әсеріне байланысты 1866 жылдың жазында 
жазылып шығарылды. Симфониямен жұмысы бүкіл шығармашылығының кезеңін 
қамтиды. Симфонияның соңғы редакциясы 1874 жылға жатады. 
  
Жанры  
Лирикалы-драмалық симфония. 
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Тақырыптар мен бейнелер 
Кейіпкердің жан дүниесі – жан-сезім жанжалы. Оның бейнелерінің негізгі өрісі орыс 
табиғатынан, қысқы көріністен, қысқы жолдан алған әсерімен байланысты.  
Орыс табиғаты. Бірінші және екінші бөлімдерінде бағдарламалық тақырыпшалар бар. 
  

Бірінші бөлім Екінші бөлім Үшінші бөлім Төртінші бөлім 
 

соль минор Ми бемоль мажор до минор соль минор – 
Соль мажор 

 

Allegro tranguillo Adagio cantabile ma 
nontanto 

Allegro scherzando 
giocoso 

 

Andante lugubre 

Сонаталық үлгіде. 
Екі элементтен 
құралған басты 

тақырып. 
 

Рондо белгілері бар 
қос үшбөлікті үлгіде: 
А-В-А1-В-А2 - соңы 

Скерцо.Триосы бар 
күрделі үшбөлікті 

үлгіде 

Сонаталық 
үлгіде 

 
Бірінші бөлім. «Грёзы зимней дороги». Сонаталық аллегро. 

Соль минордағы басты партия екі тақырыпқа негізделген. Біріншісі флейта мен 
фаготада естіледі, ақырын ішекті тремоло арасында әндік тақырып. Оның әуені өзін 
трихордалық айналыммен қамтиды. 
Басты партияның екінші тақырыбы қиялда қысқы аяз, қарлы ұйытқыма бейнелерін 
көрсетеді. Екі тақырыпта дамып, жарқын шарықтауға әкеледі. Жанама партиясы 
лирикалы, орыс әуендеріне тән, құрылымы бойынша халық созылыңқы әндеріне 
жақын.  
Әзірлеуінде дамуы үлкен шиеленісушілікке жетеді. Сыңғыр үрмелі аспаптарда екпінді 
триольдық дауыстары естіледі. Реприза тынышсыз мінезде жүреді.  Ағаштан жасалған 
аспаптар аясында ішекті аспаптардың басты партиясы естіледі. Кода дүбірлі, драмалы. 
 

Екінші бөлім. «Угрюмый край, туманный край». 
Музыка Чайковскийдің Ладожское көліне барып келген сапарының әсерің әкеп 
келтірді. Ол әндік кіріспесімен және соңымен көмкерілген.  
Басты партия (гобоймен) ми бемоль мажордағы орыс халық әншілігімен терең 
байланысқан.  Ары қарай музыка тым дүбірлі, екпінді бола бастайды. Әуен қосалқы 
дауыспен,  халық мәнеріндегі сазбен оралады. Екінші бөлімнің соңында тақырыптың 
(валторнада) үні драмалы естіледі.  
 

Үшінші бөлім. Скерцо 
Атауы жоқ. 1 және 2 бөліммен салыстырғанда айқын қарама-қарсы. Үндестілігі до 

минор. Сабырлы, әсем вальс. Чайковский орыс композиторларының  алғашқысы 

болып вальсті симфонияға енгізген. Вальс басында лирикалы, кейін біртіндеп тым 

ауыр болып кетеді. Шапшаң музыкаға көмкерленген скерцо, тамаша өткен шақты еске 

түсіру сияқты естіледі.  
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Төртінші бөлім. Соңы 
Жабырқаңқы мінез. Кіріспе «Цвели цветики» орыс халық әнінің әуеніне құралған.  
Сонаталық үлгіде . Басты партия – жарқын, жайнақы, би, сабаздар билейтін әндерге 
жақын. Жанама партия – дәл сол «Цвели цветики» әніне негізделген.  Соңы тұтас 
мерекелік түрде өтеді. Соңы салтанатты кодамен аяқталады.  
 

Негізгі шығармалары  
 

1. 10 опера, соның ішінде «Кузнец Вакула», «Евгений Онегин», «Мазепа», 
«Чародейка», «Пиковая дама», Иоланта» және т.б. 

2. 3 балет: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». 
3. А.Островскийдің «Снегурочка» атты көктем ертегісінің музыкасы. 
4. 6 симфониялар және бағдарламалық симфония «Манфред» 
5. Бірбөлімді симфониялық шығармалар: «Ромео и Джульетта» және «Гамлет» 

уыертюра-фантазиялары;«Буря» және «Франческа да Римини» фантазиялары. 
6. «Итальянское каприччио», ішекті аспаптар оркестріне арналған серенада. 
7. 3 симфониялық сюиталар және «Моцартиана». 
8. Фортепианоға арналған 3 оркестрлік концерттер. 
9. Скрипкаға арналған оркестрлік концерт. 
10. Рококо тақырыбына арналған виолончельмен оркестрлік вариациялар. 
11. 3 ішекті аспаптар квартеті 
12. «Памяти великого художника» атты фортепианолық трио. 
13. «Воспоминание о Флоренции» атты ішекті аспаптар секстеті. 
14. 100 астам фортепианолық пьесалар, соның ішінде «Времена года», «Детский 

альбом», 2 соната, вальстер, мазуркалар, скерцо. 
15. 100 романстар. 

 

Сұрақтар мен тапсырмалар  
 

1. Чайковскийдің өмірбаянын  мазмұндап беріңіздер. 

2. Оның шығармашылығына жалпы сипаттама беріңіздер. 

3. Композитордың негізгі шығармаларын атаңыздар. 

4. Чайковскийдің басты-басты симфониялық шығармаларың  атап шығыңыздар. 

5. «Зимние грезы» симфониясының түпкі ойы мен оның бөлімдерінің бейнелі 

мазмұны туралы айтып беріңіздер. 

6. «Евгений Онегин» атты операның жазып шығару тарихын айтып беріңіздер. 

7. Қандай жанр түрінде жазылған? 

8. Операның мазмұнын көріністер бойынша баяндап беріңіздер. 

9. Операның негізгі кейіпкерлерін сипаттаңыздар 

10.  Операдағы орыс тұрмысы мен дәуірі қандай құралдармен сипатталды? 
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 КӨНЕ ОРЫС МУЗЫКА МӘДЕНИЕТІ. РОМАНСИСТЕР.   

№ Сұрақтар А  В С 
 

1 Россияда Партестік ән салу 
(Партесное пение) ... пайда болды 

15 ғ. 17  ғ. 15 ғ. аяғы мен -             
16 ғ. басы 

2 А. Варламов   өмір  сүрген 
жылдары 

1805-1848 ж.ж. 
 

1800-1845 ж.ж. 1801-1848 ж.ж. 
 

3 Орыс ұлттық операсының негізін 
қалаушыларының бірі. 

Хандошкин 
Иван 

Евстафьевич  

Пашкевич  
Василий 

Алексеевич 

Бортнянский 
Дмитрий 

Степанович 

4 Ол скрипкаға арнап 
сүйемелдеусіз  жазылған орыс 
сонатасының құрушысы 

Бортнянский 
Дмитрий 

Степанович 

Фомин 
Евстигней 
Ипатьевич 

Хандошкин 
Иван 

Евстафьевич 

5 19 ғасырдың бірінші үштен бір 
бөлігінде танымал жанр.... 

романс баллада болеро 

6 «Таңбалы әндетіңкіреу»  ол,  ер хоры 
қосылып 

әндететін, 
рухани-дұға 

әндер 

ол,  әйел  хоры 
қосылып 

әндететін, 
рухани-дұға 

әндер 

ол, аралас хоры 
қосылып 

әндететін, 
рухани-дұға 

әндер 

7 18 ғ. хор музыкасының шеберлері. Л.Алябьев Д.Бортнянский,               
М.Березовский 

К.Кавос 

8 «Соловей» романсының авторы Л.Алябьев А.Гурилев А.Варламов 

9 «Красный сарафан» романсының 
авторы 

М.Глинка А.Варламов А.Гурилев 

10 «47 таңдаулы халық әндері» 
жинағын өңдеп және жазған.......  

А.Верстовский А.Варламов А.Гурилев 

11 Орыс классикалық музыканың 
негізін қалаушы 

Л.Алябьев А.Варламов М.Глинка 

12 «Канттар» қай  мәтініне 
жазылды........ 

дүние ау 
(светский)  

мәтін 

рухани мәтін діни мәтін 

13 «Псалмы»  қай  мәтініне 
жазылды........ 

дүние ау 
(светский)  

мәтін  

рухани мәтін діни мәтін 

14 17 ғ. қандай жаңа жанр шықты?   лирикалық 
халық ән   

комикалық 
әндер 

романстар 

15 Көне орыс өнері қай уақыт 
кезеңін қамтиды? 

көне орыс 
музыка дәуірі 

10-15 ғ. 
аралығындағы 

көне орыс 
музыка дәуірі 

11-16 ғ. 
аралығындағы 

көне орыс 
музыка дәуірі  

9-17 ғ. 
аралығындағы  

16 Кім жаңа жазуды енгізді – 
«киноварлық таңбалар» 

Иван Шайдуров  Иван Калита Дмитрий 
Донской 

17 Көне орыс өнері қай уақыт 

кезеңін қамтиды?  

9-17 ғ. 5-15 ғ. 10-18 ғ. 
 

18 Алғашқы крепостнойлық оркестр 
қай ғасырда пайда болды 

17 ғ. аяғында 18 ғ.басында 16 ғ. аяғында 

19 Кернейшілер оркестрі  қай 
ғасырда   пайда болды 

18 ғ. 17 ғ. 19 ғ. 

20 «Колокольчик» романсының 
авторы 

Л.Алябьев А.Гурилев А.Варламов 
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М.И.ГЛИНКА 
№ Сұрақтар А В С 

1 М.Глинка қай жерде дүниеге 
келді? 

Карабиха Тригорское Новоспасское 

2 Композитордың өмір сүрген 
жылдары 

1804-1857ж.ж. 1802-1857 ж.ж. 1803-1857ж.ж. 

3 Пушкиннің поэмасының сюжетіне 
жазылған М. Глинканың операсы? 

«Руслан и 
Людмила» 

«Бахчисарайский 
фонтан» 

«Цыгане» 

4 Иван Сусанин туралы М.Глинкаға 
кім нұсқау берді? 

Н.В.Гоголь С.Соллогуб В.Жуковский 

5 «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») 
операсының премьерасы қай 
жылы өтті? 

1836 ж. 1857 ж. 1812 ж. 

6 М.Глинканың екі тақырып 
негізінде жазылған симфониялық 
фантазиясы 

«Барыня» «Камаринская» «Хороводная» 

7 М.Глинканың жаңашылдығы 
неде? 

лирико-
психологиялық 

опера 

вокалдық сөздік 
интонацияларыме
н фортепианолық 

музыканы 
толықтырды 

орыс ішекті 
квартетінің 

негізін салушы 

8 М.Глинка неше әндер мен 
романстар жазды? 

50-ге жуық 100-ден аса 30-дан аз 

9 М.Глинканың «Жизнь за царя» 
операсында мына кейіпкерлердің 
қайсысы жоқ? 

Богдан Собинин Антонида Иван Хованский 

10 М.Глинканың «Руслан и 
Людмила» операсында қай 
кейіпкердің вокалдық партиясы 
жоқ 

Финн Черномор Ратмир 

11 Стасов сөзімен айтқанда М.Глинка 
ненің негізін салушы 

орыс ұлттық 
операсының 

орыс балетінің орыс 
романсының 

12 Кукольниктің өлеңдеріне 
жазылған М.Глинканың вокалдық 
циклы 

«Прощание с 
Петербургом» 

«Встреча  с 
Петербургом» 

«Расставание с 
Петербургом» 

13 М.Глинканың «Жизнь за царя» 
операсының кұрылымы 

3 көрінестен 
тұрады 

4 көріністен 
тұрады 

4 көріністен және 
эпилогпен 

тұрады 
14 М.Глинканың «Иван Сусанин» 

операсында Сусаниннің 
партиясын ... дауыс орындайды 

бас баритон тенор 

15 М.Глинканың  «Иван Сусанин» 
операсында,  жаудың мінездемесі 
... билермен көрсетілген 

полька, лендлер, 
мазурка 

полонез, краковяк, 
мазурка 

жига, полька, 
вальс 

16 М.Глинканың  «Иван Сусанин» 
операсы ... хорымен аяқталады 

«Торжествуй» «Ликуй» «Славься» 

17 М.Глинканың романстар 
қатарына кірмейді 

«Соловей» «Я помню чудное 
мгновенье» 

«Сомнение» 

18 Лирикалы симфонизмнің дамуына 
М.Глинканың  ...  шығармасы 
мағыналы рөль атқарады 

«Вальс-фантазия» «Камаринская» «Арагонская 
хота» 

19 М. Глинканың  «Иван Сусанин» 
операсында,  орыстар ...  қарсы 
соғысты 

татарларға поляктарға шведтерге 

20 ... М.Глинканың симфониялық 
шығармаларына жатпайды 

«Арагонская хота» «Ночь в Мадриде» «Ромео и 
Джульетта» 
увертюрасы 
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А.С.ДАРГОМЫЖСКИЙ 

№ Сұрақтар А В С 

1 Композитордың өмір сүрген 
жылдары 

1813-1869 ж.ж. 1813-1872 ж.ж.  1812-1868 ж.ж.  

2 А.Даргомыжский  қай жерде 
дүниеге келді? 

Карабиха Тула 
губерниясының 

Даргомыж ауылы 

Село Новоспасское 

3 А.Даргомыжский кім болып 
келеді? 

алғашқы орыс әзіл-
сықақ 

композиторы 

алғашқы орыс 
романтик 

композиторы 

алғашқы реализм 
бағытының 

классигі 

4 А. Даргомыжский ..........өкілі критикалы  
реализмнің 

классицизмнің романтизмнің 

5 А.Даргомыжскийдің 
шығармашылығындағы негізгі 
тақырып 

орыс халқы суретшінің ішкі жан 
дүниесі 

«кішкентай 
адамның» 
тақырыбы 

6 Қай романсты 
А.Даргомыжский жазбаған? 

«Я вас любил» «Не  говори, что 
сердцу больно» 

«Старый капрал» 

7 «Русалка» операсы кімнің 
сюжетіне жазылған? 

Пушкиннің Жуковскийдің Островскийдің 

8 А.Даргомыжский  неше әндер 
мен романстар жазды? 

50-ге жуық 100-ден аса 40-дан аз 

9 А.Даргомыжскийдың 
«Русалка» операсы қай жанрда 
жазылған? 

ертегі-эпикалық 
опера 

қаһармандық халық 
музыкалық драма 

психологиялық 
тұрмыстық драма 

10 «Русалка» операсында,  
драмалық шиеленіс, 
кульминация, шешілім ... өтеді 

1 көріністе 2 көріністе 3 көріністе 

11 «Русалка» операсындағы 
«Заплетися плетень» хоры қай 
бөлімде? 

1 бөлімде 2 бөлімде 3 бөлімде 

12 Пьер Беранженің сөзіне 
баллада түрінде жазылған 
драмалық ән 

«Титулярный 
советник» 

«Червяк» «Старый капрал» 

13 А.Даргомыжскийдің ысқақ 
сатиралық әні 

«Мельник» «Червяк» «Старый капрал» 

14 «Құдіретті топты» құрушы 
композитор 

М.Балакирев А.Бородин М.Мусоргский 

15 «Русалка» операсында 
Наташаның партиясы қандай 
дауысқа арналған? 

драматикалық 
сопрано 

меццо сопрано лирикалық 
сопрано 

16 «Кучкисттер»  ... тұрды 
 

Петербургте Киевте 
 

Псковта 

17 А. Даргомыжскийдің алдыңғы 
қатарлы романстары  мен 
опералары ... сөзіне жазылды 

М. Лермонтовтің 
 

М. Кольцовтің А. Пушкиннің 

18 Эпилог ол…. оқиғаларды 
қорытындылайтын 
шығарманың соңғы 

бөлімі 

музыка 
шығармасының 

алғашқы эпизоды 

музыка 
шығармасының 

ортанғы  эпизоды 

19 А. Даргомыжскийдің соңғы 
операсы 

«Русалка» «Каменный гость» «Эсмеральда» 

20 Алғашқы орыс 
консерваторияларының 
негізін қалаушылар 

ағайынды 
Рубинштейндер 

П.Чайковский Н.Римский-
Корсаков 
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М.П.МУСОРГСКИЙ 
 

№ Сұрақтар А В С 
1 Композитордың өмір сүрген 

жылдары 
1839-1881 ж.ж. 1836-1881 ж.ж. 1839-1884 ж.ж. 

 М.Мусоргскийдің вокалдық 
циклы 

«Петербургские 
песни» 

«Пушкинский 
венок» 

«Песни и 
пляски смерти» 

2 М.Мусоргский қай мекемеден 
білім алды? 

Петербургтағы теңіз 
корпусынан 

Петербургтағы 
медициналық-
хирургиялық 
академияда 

Петербургтағы 
гвардиялық 

подпрапорщик-
тер мектебінде 

3 М.Мусоргскийдің «Картинки с 
выставки» циклының негізгі 
тақырыбы 

«Прогулка» «Старый замок» «Два еврея» 

4 М.Мусоргский операсында кімді 
жоғары мәртебелі деп санады? 

Годуновты Пименді Халықты 

5 Орыс музыканттарын жинаған 

 20-шы ғ. басындағы 

творчестволық ұйым 

«Могучая кучка» «Мир искусства» Беляевский 

кружок 

6 «Могучая кучка»  ... құрылды 5 музыканттан 7 музыканттан 6 музыканттан 

7 М.Мусоргский    Ресейде соңғы 
рет қай вокалистпен концерттік 
сапарын жүзеге асырды? 

Д.Леоновоймен Ф.Шаляпинмен И.Козловский-
мен 

8 «Борис Годунов» операсында қай 
хор кульминация болып 
саналады? 

«Уж на как небе 
солнцу красному» 

«Хлеба!» «Расходилась 
разгулялась 

сила» 

9 М.Мусоргскийдің «Борис 
Годунов» операсында 
Лжедмитрийдің шын аты кім?  

Степан Разин Емельян Пугачев Григорий 
Отрепьев 

10 «Борис Годунов» операсында қай 
кейіпкер бейнеленбейді? 

царевич Дмитрий летописец 
Пимен 

Варлаам 

11 М.Мусоргскийдің 
шығармашылығындағы негізгі 
тақырып 

отан тарихындағы 
маңызды оқиғалар 

кезіндегі орыс 
халқы 

суретшінің ішкі 
жан дүниесі 

«Кішкентай 
адамның» 
тақырыбы 

12 М. Мусоргский ... ретінде білім 
алды 

композитор 
 

ученый 
 

офицер 

13 «Могучая кучка»-ның басшысы М. Балакирев М. Мусоргский А. Бородин 
 

14 Кучкисттер идеологы В. Стасов Ц. Кюи М. Балакирев 
 

15 «Борис Годунов» операсында 
Пимен партиясы қандай дауысқа 
арналған? 

бас тенор баритон 

16 Борис монологы «Достиг я 
высшей власти» қай көріністе 
айтылады?  

3 көріністе 2 көріністе 4 көріністе 

17  «Борис Годунов»  операсының 
либреттосының  авторы 

Н.Карамзин С.Пушкин М.Мусоргский 

18 «Борис Годунов» операсының 

жанры  

халықтық 
музыкалық драма 

«Отандық ерлік-
трагедиялық» 

опера 

эпостық 

19 Критик - композитор М. Мусоргский А. Серов М. Балакирев 

20 «Көрмедегі суреттер» (Картинки с 
выставки) фортепианолық циклі 
қай суретшіге арналған? 
 

В.Верещагинге В.Гартманге И. Репинге 
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А.П. БОРОДИН 
 

№ Сұрақтар А В С 
1 «Могучая кучка» 

композиторлары өздерінің 
шығармаларына ... 
образдарын кеңінен  еңгізеді 

батыстың шығыстың 
 

оңтүстіктің 
 

2 Композитордың өмір сүрген 
жылдары 

1830 – 1885 ж.ж. 1833 – 1887 ж.ж. 1831 – 1888 ж.ж. 

3 А.Бородин  қай мекемеден 
білім алды? 

Петербургтағы 
теңіз корпусынан 

Петербургтағы 
медициналық-
хирургиялық 
академияда 

Петербургтағы 
гвардиялық 

подпрапорщиктер 
мектебінде 

4 А.Бородиннің  жаңашылдығы 
неде? 

алғашқы орыс 
эпостық 

симфониясының 
шығарушысы 

фортепиано 
музыкасын 

вокалдық сөйлеу 
және өлеңдік 
екпіндерімен 

молайтты 

орыс ішекті 
квартетінің негізін 

салушы 

5 А.Бородин неше   романстар 
жазды? 

18-ге жуық 20- га жуық 100-дан төмен 

6 А.Бородин қай операның 
негізін салушы? 

героико-эпикалық эпикалық лирикалық 

7 А.Бородиннің мамандығы 
қай пән? 

химик 
 

астролог математик 

8 А.Бородиннің 2-ші 
симфониясы? 

«Героическая» «Богатырская» «Патетическая» 

9 Тұтылу көрінісі қай операда? «Демон» «Борис Годунов» «Князь Игорь» 

10 «Князь Игорь» операсында 
Ярославнаның партиясы 
қандай дауысқа арналған? 

сопрано контральто меццо сопрано 

11 №2 симфониясының қай 
бөлімдері үзіліссіз жүреді? 

1 немесе 2 бөлім 2 немесе 3 бөлім 3 немесе 4 бөлім 

12 «Богатырская» 
симфониясының негізгі  
тональдігі 

h - moll e - moll b - moll 

13 Қай романсты А.Бородин 
жазбаған? 

«Я вас любил» «Для берегов 
отчизны дальней» 

«Из слёз моих» 

14 Алғашқы орыс 
консерваториясы ... ашылды 

1862 ж. 1864 ж. 1860 ж. 

15 «Князь Игорь» операсының 
премьерасы қай жылы өтті? 

1890 ж. 1892 ж. 1889 ж. 

16 «Князь Игорь»    операсының 
либреттосының  авторы  

Н.Карамзин С.Пушкин А. Бородин 

17 «Князь Игорь» операсы ... 
жанрда жазылған 

лирикалық жанрда тарихи-эпикалық 
жанрда 

батырлық жанрда 

18 Алғашқы орыс 
консерваториясының негізін 
қалаушылар 

ағайынды 
Рубинштейндер 

П. И. Чайковский 
және Н. Римский-

Корсаков 

М. Мусоргский және 
А. Бородин 

19 А. Бородиннің «Князь 
Игорь» операсында 
Ярославна ...  әйелі 

Игорь патшаның князь Галицкий 
патшаның 

кончак ханның 

20 Князь Игорьдің ариясы «О 
дайте, дайте мне свободу» 
қай  бөлімде  айтылады? 

 1 бөл. 2 бөл. 4 бөл. 
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Н.А.РИМСКИЙ-КОРСАКОВ 

№ Сұрақтар А В С 

1 Композитордың өмір сүрген 
жылдары 

1844-1908 ж.ж. 1843-1905 ж.ж. 1844-1902 ж.ж. 

2 Н.Римский-Корсаков өмір 
бойы қайда тұрған? 

Мәскеу Петербург Новгород 

3 «100 русских народных песен» 

жинағын өңдеп және жазған  
Н. Римский-

Корсаков 
М. Мусоргский А. Даргомыжский 

4 «Снегурочка» операсында Лель 
кім болады?: 

патша купец бақташы 

5 «Снегурочка» операның  
соңында снегурочка кімге 
ғашық болады? 

Мизгирь Лель Берендей 

6 Париждегі «Русские сезоны» 
кім ұйымдастырды? 
 

 
М.Беляев 

 
А.Глазунов 

 
С.Дягилев 

7 Н.Римский-Корсаков неше 
опера жазды? 

15 10 5 

8 Алғашқы орыс 
консерваториясының  іргесін 
қалаушылар 

Рубинштейн 
ағайындар 

П.Чайковский 
Н.Римский-

Корсаков 

9 Н.Римский-Корсаковтың 
алғашқы мамандығы 

юрист дипломат теңіз офицері 

10 Н.Римский-Корсаковтың 
«Снегурочка» операсы кімнің 
ертегісінен алынған 

 
А.Афанасьев  А.Пушкин А.Островский 

11 «Снегурочка» операсында Лель 
қанша өлең орындайды? 

4 өлең 
2 өлең 3 өлең 

12 «Снегурочка» операсының 

қайғылы кульминациясы: тұтылу көрінісі еріпкету көрінісі 
ұрлапкету 

көрінісі 

13 Н.Римский-Корсаков  неше   
романстар мен әндер  жазды? 

80-ге жуық 60- қа жуық 100-дан төмен 

14  «Снегурочка» операсы қай 
жанрда жазылған? 

эпикалық операсы 

композитордың 
ұйғарымы бойынша 

«Весенняя 
сказка». 

драмалық 
операсы 

15 Берендейдің  каватинасы 
«Полна, полна чудес могучая 
природа»  қай көріністе 
айтылады  

2  көріністе 3 көріністе 4 көріністе 

16  «Снегурочка» операсының 
премьерасы қай жылы өтті? 
 

 
1882 ж. 

 
1881 ж. 1883 ж. 

17 Шехеразада тақырыбы қай 
аспапта орындалады? 

 б) скрипка в) валторна 
 

 
флейта 

 
скрипка валторна 

18 «Шехеразада» шығармасы 
қандай оркестрге арналған? 

симфонилық 
оркестрге 

камералық 
оркестрге 

үрлемелі 
оркестрге 

 

19 «Шехеразада» симфониялық 
сюитаның 2-ші бөлімі қалай 
аталады? 

«Рассказ царевича 
Календера» 

«Багдатский 
праздник» 

«Царевич и 
царевна» 

20 Шехеразада  кейіпкері  қай 
елдің ертегісінен? 

еврей татар 
араб 
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П.И.ЧАЙКОВСКИЙ 

№ Сұрақтар А В С 

1 Композитордың өмір сүрген 

жылдары? 
1840-1893 ж.ж. 1843-1893 ж.ж. 1842-1895 ж.ж. 

2 П.Чайковский қай 

консерваторияның профессоры 

болы? 

Петербург Мәскеу Лейпциг 

3 Д.Стасов қай композиторлар 

тобына ақыл - кеңес берді? 
«Могучая кучка» 

«Беляевский 

кружок» 
«Мир искусства» 

4 П.Чайковскийдің    «Зимние грёзы» 

симфониясы 2 бөлімі қай 

тональдікте жазылған? 

соль минорда  
Ми бемоль 

мажорда  
до минорда  

5 Ленскийдің ариясы «Что день 

грядущий мне готовит?»   қай 

көріністе айтылады   

 

4 көріністе 

 

5 көріністе 6 көріністе 

6 «Могучая кучка»-ның басшысы М. Балакирев М. Мусоргский П.Чайковский 

7 П.Чайковскийдің соңғы операсы 
«Иоланта» «Пиковая дама» 

«Евгений 

Онегин» 

8 «Евгений Онегин» операсында 

Ленский  партиясы қандай дауысқа 

арналған? 

 

бас 

 

тенор баритон 

9 «Евгений Онегин» операсындағы  

Татьянаның армандау тақырыбы ... 

түрінде берілген 

фугато бассо-остинато секвенция 

10 П.Чайковскийдің балеті...  

«Раймонда» 

 

«Лебединое 

озеро» 

 

«Золушка» 

11 Париждегі «Русские сезоны» кім 

ұйымдастырды? 

 

М.Беляев 

 

А.Глазунов 

 

С.Дягилев 

12 «Учение о каноне» жазған 

Чайковскийдің оқушысы 
Лядов Глазунов Танеев 

13 П.Чайковскийдің 1-ші симфониясы «Весенние 

грёзы» 
«Зимние грёзы» 

«Любовные 

грёзы» 

14 №6 симфонияның негізгі 

тональностьті 
си минор фа минор ре минор 

15 «Евгений Онегин» операсының 

премьерасы қай жылы өтті? 

 

1879 ж. 
1878 ж. 1880 ж. 

16 «Евгений Онегин» операсы қандай 

жанрға жатады? 

Халық 

музыкалық 

драмасы 

Лирикалық 

көріністер 
Трагикалық 

17 «Евгений Онегин» операсы кімнің 

сюжетіне жазылған? 

 

М.Лермонтов 

 

А.Пушкин 

 

А.Островский 

18 Париждегі «Русские сезоны» кім 

ұйымдастырды? 

 

М.Беляев 

 

А.Глазунов 

 

С.Дягилев 

19 П.Чайковскийдің «Времена года» 

фортепианолық циклындағы  

шығармалар саны 

 

12 

 

9 10 

20 13 жыл көлемінде П.Чайковский ... 

хат алысып, достығын орнатқан 

 

Н.Ф. фон 

Меккпен 

 

М.Балакиревпен 
 

Н.Рубинштейнмен 
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В С В С А А В А В С С А В А С А А А А В 

М.И.ГЛИНКА С А А С А В А В С В С А С А В С А А В С 

 
А.ДАРГОМЫЖСКИЙ А В С В С В А В С А А С В А А А С А В А 

 
М. МУСОРГСКИЙ А С А С С А А С С А А С А А А В С А В В 

 
А. БОРОДИН В В В А А В А В С А В А А А А С В А А В 

 
Н.РИМСКИЙ-

КОРСАКОВ 
А В А С А С А А С С С В А В А А В А А С 

П.ЧАЙКОВСКИЙ А В А А В А А В С В С С В А А В В С А А 
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Жұманова 

Ләззат Алпысбайқызы 
 

1971 жылы 2 ақпанда қазіргі Тараз, 

бұрынғы Жамбыл қаласында дүниеге 

келді. 

1990 жылы Алматыдағы Құрманғазы 

атындағы Мемлекеттік 

консерваторияның                 атақты 

оқытушысы профессор Ғазиза 

Ахметқызы Жұбанованың композиция 

класына  қабылданады. 

1999 жылдан бастап осы кезге дейін 

Семейдің Мұқан Төлебаев атындағы 

музыка училищесіне теория пәнінен сабақ 

беретін оқытушы. 

2004 жылы Қазақстан және Орта Азия 

композиторларының материалдары 

негізінде сольфеджио бойынша 

«Музыкалық  диктанттар» оқулық  

жинағы баспадан басылып шықты. 

2006 жылы «Музыка түрін талдаудың 

қысқаша курсы», арналуы орта оқу 

орындарының оқушыларына арналған 

құрал. 

2008 жылы «Халық музыкасының ладтары» - фортепианоға арналған циклды 

шығармалар. 

2010 жылы Қазақстан сазгерлер одағының мүшесі. 

2011 жылы «Сольфеджио бойынша ырғаққа негізделген жаттығулар», БММ 

мен музыка училищесінің оқушыларына арналған.  

2011 жылы БММ-не арналған музыкалық оқу құралы  «Музыкалық әдебиет» 

Батыс-Европалық музыка, екінші оқу жылы. Музыка училищесінің 

оқушыларына арналған.                            

2012 жылы БММ және музыка училищесінің оқушыларына арналған 1-ші 

«Фортепианолық авторлық оқулық».   

2014 жылы «Музыка түрін талдаудың қысқаша курсы», арналуы орта оқу 

орындарының оқушыларына арналған құрал. (2-ші редакция). 

2014 жылы БММ және музыка училищесінің оқушыларына арналған 2-ші 

«Фортепианолық авторлық оқулық».   

2014 жылы БММ және музыка училищесінің оқушыларына арналған  «Төрт 

қолға және екі фортепианодағы ансамбльдер».    

2015 жылы жинақ «Романстар мен әндер». 
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