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Құрастырушыдан 
 

Ұсынылып отырған шетелдік музыка әдебиеті пәні бойынша оқу құралы БММ-нің 

екінші оқу жылы бағдарламасына лайықталып жазылған. 

Мемлекеттік тілде осындай оқу құралдары болмағандықтан, автор балаларды ұлы 

композиторлардың шығармашылығымен ана тілінде таныстыруды ӛзінің алдына мақсат етіп 

қойып отыр. Болашақта үшінші және тӛртінші оқу жылына арналған орыс және Кеңес одағы  

композиторларының шығармашылықтары бойынша да осындай  оқу құралдарын жарыққа 

шығару жоспарында бар. 

Осы  сияқты оқу құралдары мемлекеттік тілде оқытатын мектептерге ӛте қажет. 

Оқулықта оқушылардың үй тапсырмасын ӛздігінен 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 кӛрсетеді. Тақырыптарға берілген музыкалық үлгі-нұсқа 

айтарлықтай жеңіл. 

Оқулықтың құндылығы – оның жан-жақтылығы. Әр сазгердің бейнесуреті, жеке 

ӛмірлеріне байланысты түсірілген суреттер жас музыканттардың қызығушылығын 

арттырып, композиторлардың ӛмірі мен шығармашылығына тереңнен талдап қарауға 

жетелейді. Оқулықта композиторлардың  ӛмірбаяны мен шығармашылығы туралы ең 

маңызды мәліметтер жинақталып, жүйелі түрде берілген.  

Пайдаланылған әдебиеттер: В.Галацкая, И.Прохорова, Б.В.Левик – батыс европалық 

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 ӛсуіне әсері зор. 

Рухани мәдениет жасӛспірімдердің жан-дүниесінде үндестік тауып, олардың танымдылығын 

арттырады.  
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Барокко ӛнері 
 
          Барокко. XVII—XVIII ғасырдағы Европа мәдениетінің сипаттамасы, айнасы. (Итал. 

barocco — «оғаш, әдеттен тыс, ақылға қонбайтын, таң қаларлық»; португал тілінде 

«қисық інжу-маржан»). 
Барокконың орталығы Италия. Барокко стилі  XVI—XVII ғасырларда Римде, 

Мантуяда, Венецияда, Флоренцияда кӛріне бастады. Барокко дәуірі «батыс мәдениетінің» 

салтанатты шеруінің басы болып саналып, сол себептен барокконы «Ақыл ойдың кӛзі 

ашылған Ағарту ғасыры» деп атайды. Барокко - айбындылықтың, сән-салтанаттылықтың 

символы. Ол, архитектурада ӛте кең пайдаланған. Барокко архитектурасынан   (В.Растрелли  

Ресейде, Л. Бернини,  Ф.Борромини  Италияда)  ӛріс кеңдігін, біртұтастығын, түрлі 

формалардың ағынын кӛреміз. Қабырғалары айналармен безендірілген, кӛрікті суреттелген 

панно  ілінген  бӛлме  ішіндегі  кӛрініс  мүсін   (Бернини) және сурет  (П. П.Рубенс, А. Ван 

Дейк  Фландрияда)  - кӛз тартымды декорациялық композициялар болып табылады. Осы 

стильде салынған ғимараттың салтанатты суреттері жапсырмамен, оюлармен, мүсіндермен 

әшекейленеді. 
 

Стиль – шығармашылық қолтаңба, ой-пікірді айта білу ерекшелігі. Стиль тарих пен 

қоғаммен тығыз байланысты және тек шығармашылыққа ғана емес, сондай-ақ 

музыканың ұлттық ерекшеліктеріне, бағытына, мектебіне, дәуіріне де қатысты.                                     
 

           Барокконың  негізі әдебиет саласында (Испанияда П.Кальдерон, Италияда Т.Тассо, 

Францияда А.д'Обинье, Ресейде Симеон Полоцкий, М.В.Ломоносов), театр саласында 

(Италияда Дж.Габриели, Дж.Фрескобальди, А.Чести, Германияда  Д.Букстехуде, Р.Кайзер) 

шығармаларында кӛрінеді. Осы кезеңде Страдивари, Амати және Гварнери сынды ішекті 

аспаптарды жасау шеберлерінің есімдері танымал болып, күні бүгінге дейін олардың 

аспаптары бағалы аспаптар қатарында жүр. Барокко кезеңі барлық музыканттарды, 

жазушыларды,  суретшілерді,  мүсіншілерді біріктірді. 

          1600-1750ж.ж. арасы барокколық музыканың ӛркендеу дәуірі деп аталады. Сол кезеңде 

Европада классикалық музыка да ӛркендей түсті. Кӛп ғасырлар бойы музыкада полифония 

басты орын алса, ал барокко кезеңінде ол ең жоғарғы шегіне жетті. Барокконың басты 

ерекшелігі -  әр түрлі жанрлардың еркін талдануында. Гомофония деген музыкалық 

жазбаның жаңа түрі пайда болады. Оны композиторлар кеңінен пайдалана бастайды да, 

нәтижесінде сонатаның, концерттің, кантатаның, ораториялардың, опералардың пайда 

болуына ықпалын тигізеді. Барокко ӛнері - А.Вивальди, А.Корелли, К.Монтеверди, Г.Пѐрселл, 

Г.Гендель, И.С.Бах деген композиторлардың шығармаларында үлкен орын алды. Барокко 

дәуіріндегі музыка жаңа стильдер мен шеберлік тәсілдердің пайда болуына ықпалын тигізді. 

Осы кезеңде Европадағы католик шіркеулерінің саяси бақылауы әлсіз болғандықтан, қайта 

ӛркендеу дәуірінде дінсіз /рухсыз/ музыкалардың да ӛсіп гүлденуі кӛрініс тапты. 

Ренессанс дәуіріндегі вокалдық музыка, аспаптық музыкамен біртіндеп 

ығыстырылды. Музыкалық аспаптарды бір үлгіге салып, жасау және ойнау жолын ұғыну, 

алғашқы аспаптық музыканың пайда болуына жол ашты. Аспаптық музыканың маңызды да, 

күрделі түрі – барокко кезіндегі концерт. Ең алғашқы концерт қайта ӛркендеу дәуірінің 

аяғында шіркеу      музыкасында  пайда болады.   
 

Концерт сӛзінің мағынасы «қарсыласу» немесе «күресу» деген мағынаны 

білдіреді,  ол аспаптық  музыканың  ең басты  түрі болды. 
 

Сол кезеңде ӛмір сүрген ұлы композиторлар  Корелли мен Вивальдидің шығармашылықтары  

Барокко дәуірінің аяғына тұспа-тұс келді. Олар концерт – орындаушының шеберлігін 

кӛрсететін жер деп атап кӛрсеткен болатын. 

           Барокко дәуірінің басында, шамамен, 1600 жылдары Италияда Кавалери және 

Монтеверди сынды композиторлар алғашқы операларын жазады, шығармалары кӛпшіліктің 
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кӛңілінен шығып, кең тарап кетеді. Бірінші операларға кӛне грек және римнің 

мифологияларының сюжеті алынды. Опера драмалық жанрда жазылса да, композиторларға 

шығарманың музыкалық сезімін әсерлендіре суреттеуге мүмкіндік бере алды.  

Рамо, Гендель және Пѐрселл  атты композиторлардың  ұлы  шығармаларының 

арқасында опера Франция мен Англияға кеңінен тарады. Англияда оратория жанры дамыды. 

Оратория операға қарағанда сахналық кӛріністердің жоқтығымен ерекшеленеді, діни 

шығармалар мен оның тарихына арналып жазылады. Гендельдің «Мессиясы» - ораторияның 

үздік үлгісі болып табылады.  

Германияда опера аса әйгілі болған жоқ, басқа елдердегідей неміс композиторлары 

шіркеуге арналған рухани музыкалық шығармаларын жазуды жалғастыра берді.  

Иоганн Себастьян Бах – музыка тарихында ұлы данышпан, барокко дәуірінде ӛмір 

сүрген композитор. Оның музыка саласындағы әдістемелік еңбектері, шығармашылығының   

шекарасын кеңейте түсті.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                     Барокко дәуіріндегі музыкалық аспаптар  
Барокко кезінің үрмелі және камералық музыкасында басты музыкалық аспап - орган 

болды. Оның қатарында  клавесин,   ішекті аспаптар (виола,  лютня, барокколық скрипка, 

виолончель, контрабас, харди-гарди) кең таралды. 

 

Барокко дәуірінің атақты сазгерлері       

  
                                                                                                   А. Вивальди                      Г.Гендель      

      
                 Г. Пѐрселл                        И.С.Бах                        Д.Букстехуде                К.Монтеверди 
 

                                                            

Сұрақтар: 

 

1. Барокко дегеніміз не?  Оның ұлы ӛкілдері кімдер? 

2. Барокконың  негізгі  принциптері  ӛнердің қай салаларына ықпалын тигізді? 

3. Барокко ӛнері қандай  композиторлардың  шығармаларында басты орын алды? 

4. Барокко  дәуірінде опера жазған алғашқы композиторлар кімдер? 

5. Барокко дәуірінде қандай музыкалық аспаптар кең тараған? 
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Иоганн  Себастьян Бах  (1685 -1750) 

«Музыканың мақсаты – жүректі қозғау» 

                                                                               И.С.Бах  

   Балалық шақ (1685 – 1703) 

   Арнштадт және Мюльхаузен (1703 –1707) 

   Веймар (1708 – 1717)  

   Кѐтен (1717 – 1723)  

   Лейпциг (1723 – 1750) 
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Иоганн Себастьян Бах  1685-1750 ж.ж. 
 

             XVIII - ғасырдағы немістің атақты композиторы. «Бах» неміс тілінен аударғанда 

«жылға», «бұлақ» деген мағынаны береді. Ұлы композитор, «белгісіз  ұғымның» адамы, ӛмір 

сүрген заманнан бері 300 жылдан артық ғұмыр ӛтіпті. 

Бахтың музыкасы, ӛзі қайтыс болғаннан кейін, тек 100 жылдан соң ғана танымал бола 

бастады.  Алғаш рет оның ӛмірбаяны туралы мағлұмат 1802 жылы профессор И.Н. Форкельдің 

арқасында жарық кӛрді. Екінші рет 1829 жылы неміс композиторы Мендельсонның 

басқаруымен шығармалары орындалып, халықтың үлкен бағасын алады. 

            

Қысқаша ӛмірбаяны 
 

Балалық шақ. Эйзенах 1685 – 1703 ж.ж.                                        Бахтың тұрған қалалары                                                                                                                                                                 
Бах  1685 жылы 31  наурызда немістің Эйзенах деген 

қалашығында дүниеге келген. Музыкалық  дарыны ӛте 

жоғары болады. Шіркеу мектебінде хорға қатысып, 

болашағынан үлкен үміт күттіреді. Әке-шешесі ерте қайтыс 

болып, ол үлкен ағасының тәрбиесінде болды. Он бес 

жасынан ӛз бетімен ӛмір сүруге дағдыланып, Люнебургке 

келеді. Мұнда гимназияны бітіріп, университетке түсуге 

жолдама алады. Бірақ, Бахтың қаржысы жетпей, оқуын одан 

әрі жалғастыра алмады. 

Арнштадт, Мюльхаузен 1703-1707 ж.ж.  
Ӛз бетімен музыка ӛнерімен шұғылдануды жалғастырады. 

Органда ойнауды үйреніп, композиторлық үлкен де ауыр 

жолды таңдайды. Осы жылдары ол Арнштадта органист 

болып  қызмет етеді. Атақты органист Д.Букстехуденің 

концерттерін тамашалап, шеберлігін арттыра түседі.  

Веймар  1708-1717 ж.ж.  
Бах 1708 жылы Веймар қаласына келіп, сарай маңындағы музыкант болып жұмысқа 

орналасады. Осы кезеңде ең үздік шығармаларын жазған:  до минорлы пассакалья, органға 

арналған шығармалар, соның ішінде мазмұны терең, орасан зор ӛзіндік үнділігімен ең 

танымал ре минорлы Токкатасы мен фугасы. Вивальдидің скрипкалық концерттерін орган 

мен клавесинге лайықтап ӛңдейді.                                            

Кѐтен  1717-1723 ж.ж.              
1717 жылы Кѐтен каласына кӛшеді. Ханзада Кѐтенскийдің сарайында капельмейстер болып 

жұмыс істейді. Мұнда клавирге арналған және аспаптық музыкалық шығармаларын, 

сонымен қатар 2-3 дауысты инвенцияларын жазған.    Бұл кезеңде  алты «Ағылшын» және  

алты  «Француз» сюиталарын жазды.  Осы қалада «Жақсы  теңдестірілген клавир» (ЖТК - 

ХТК – хорошо темперированный клавир) деп аталатын 24 прелюдия мен фугадан тұратын 

үлкен еңбегінің 1-ші томын жазып бітіреді. Жеке скрипка үшін жазылған алты соната, 

аспаптық ансамбльге арналған алты Бранденбург концерттерi  де осы кезеңде туындаған. 

Қазіргі уақытта Бахтың инвенциялары мен сюиталары музыкалық мектептің, ал прелюдия 

мен фугалары арнайы орта оқу  орындары мен консерваторияның оқу бағдарламасына 

міндетті түрде ойналатын шығарма ретінде енгізілген.                                                                                                                                                                           

Лейпциг  1723 -1750 ж.ж. 
Лейпциг қаласында ғұмырының ақырына дейін тұрып, Әулие Фоманың шіркеуінде Бах 

кантордың қызметін атқарды.  
 
 

 Үш дауысты инвенциясын Бах «симфония» - деп атаған. 

 Кантор - лютеран мен католик шіркеуінің әншісі.                                                              
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Лейпциг кезеңінде Бах вокалды аспаптық композицияға арнап 250-дей кантаталарын жазады: 

«Страсти  по Матфею», «Страсти по Иоанну», си минор мессасы («страсти», 

«пассиондар» латын тілінен аударғанда - қайғы-қасірет кӛру). Шіркеулік музыка Бах 

шығармашылығына кедергі болған жоқ. Ол  бұдан басқа тағы да кӛптеген шығармалар 

жазды: «Италиялық  концерт», 24 прелюдия мен фугадан тұратын ЖТК-ның II-ші томы, 

«Музыкалық арнау» («Музыкальное приношение»), «Фуга  ӛнері» («Искусство фуги»). 

Ӛмірінің соңғы кезеңдері қиыншылыққа толы болды. Кӛзі ауруға шалдығып, сәтсіз 

операциядан кӛзі мүлдем кӛрмей, соқыр болып қалады. Сонда да Бах шығармашылық 

жұмысын тоқтатпады. Шығарманың нотасын ауызша айтып отырып, жаздырады. Жалғыз 

қуанышы - жанұясы болады. Үшінші ұлы  Филлип Эммануэль Бах - әкесінің жолын қуған 

талантты  музыкант, композитор болды. Бахтың екінші әйелі Анна Магдалена  және үлкен 

қызы да дарынды әншілер болған. Бах ӛзінің жанұясына арнап, вокалды-аспаптық, 

ансамбльдік шығармалар жазған. Кіші қызы Регина мен әйелі Анна  мұқтаждық, қиыншылық 

кӛріп, ауыр жағдайда ӛмір сүреді. Бахтың ӛлімі сол кездегі қоғамға ешқандай із қалдырмады.  

Ол 1750-ші жылы 28 шілдеде   65 жасында қайтыс болды. 
 

  Бах жиі концерт берген    Бах  ӛз шығармаларын                 Бах ұлдарымен-Вильгельм Фридеман,   

  Циммерман                            орындау   кезінде                       Филлип Эммануэль, Иоганн Кристиан     

  кофеханасы 1725ж.    

Шығармашылығының сипаттамасы 
 

 

        И.С.Бах немістің композиторы және органшы, барокко дәуірінің  кӛрнекті ӛкілі, оның 

шығармашылығы - барокко дәуірі стилінің шыңы болып табылады. Ӛз шығармаларында ол 

адамның күрделі де бай ішкі жан-дүниесін, оның діни нанымын кӛрсетті. Оның 

шығармашылығында фуга полифониялық шығарма ретінде біржолата қалыптасты. (Фуга 

дегеніміз - полифонияның ең жоғары түрі). 

Ол тек композиторлығымен ғана шектелмей, орган мен клавесинде асқан шебер орындаушы 

ретінде танылды. Сол кездегі қалыптасқан 1000-нан астам түрлі музыкалық жанрларда 

шығармалар жазды. Вокалды-аспаптық мессалар, пассиондар, діни және зайырлы 

кантаталар, аспаптық, клавирлік шығармалар, органдық шығармалар – прелюдия мен 

фугалар. 

       Жаңашылдығы:  
 Дәстүрлі қалыптасқан жанрды, ӛзге жанрлардың жаңа ерекшіліктерімен 

толықтырды. 

 Органдық және клавирлік музыкада токката мен фуганы екі бӛлімді циклға 

біріктірді. 

 Клавирлік концерттің жанрын құрды. 

 Аспаптық орындаушылықтың  техникасын жаңартты. 

 Клавирлік музыканың мазмұнын байытты. Терең философиялық сезімдерді 

енгізе отырып, бейнелердің ӛрісін кеңейтті.      
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Инвенциялары 
 

Инвенция – латын сӛзі, бұрын болмаған жаңа ойнаудың стилін жасау немесе «ойдан 

шығару» деген  мағынаны білдіреді. 
 

           Инвенцияның негізі қысқа жазылған әуенді мәтін (тема) болып келеді. Әрбір 

инвенция белгілі бір әуенді мәтіннен құрылған, ол шығарманың негізін белгілейді.   
 

До мажор инвенциясы 
 

Полифониялық мазмұнда жазылған, негізгі әуендік мәтіні шығарманың басында бір 

дауыспен жүреді. Ары қарай жоғарғы дауыста келе жатқан әуені бір октава тӛмен ойналып, 

оны екінші дауыс іліп алып кетеді. Екінші дауыс басталған кезде, бірінші дауыс қозғалысын 

тоқтатпайды, ол әуендік мәтінге ӛң беріп,  басқа дауыс болып кетеді. Осындай бірінші 

дауыстың жалғасын табуын – противосложение (қарсы тұру, қарсы қосылу) деп атайды. 

Егер инвенцияда әуендік ой – негізгі әуенді мәтін ешбір дауыста байқалмай  ӛтсе, оны  

интермедия (латын сӛзі - аралық) дейді. Ол негізгі  әуендік мәтіннің және  екінші әуендік 

мәтіннің аралығын жалғастыратын қысқа әуендік мәтін. Инвенция негізгі  до мажор 

тональдігінде аяқталады.  

Фа  мажор инвенциясы 
 

Фа мажор инвенциясы мүлдем басқа бағытта. Әуендік мәтіні (тема) жігерлі, шапшаң, 

жарқын. Әуені секірмелі жеңіл, жоғары бағытталған үшдыбыстықтан  құралады. Бір дауысты 

әуендік мәтіннің жоғарғы әуеніне, тӛменгі дауыс «жауап» қайтарады, тӛмен октаваға  ілесіп 

тақырыпты жалғастырады. Осындай үздіксіз имитация - канон  деп аталады. 

Бах екі дауысты инвенцияларын, ұлы Вильгельм Фридеманға арнады. 
 

        Клавирлік  сюиталар 
 

          Бах алты «Француз», алты «Ағылшын» сюиталарын  жазған. Француз сиюталары 

ағылшын сюиталарына қарағанда, ӛз кӛлемінде неғұрлым сыпайы, олардың ішінде бисіз 

пьесалар болмайды. 
 

Сюита - француз сӛзінен «қатар», бірінен соң бірі деген реттік ұғымды білдіреді. Сюита 

бір идеяға бағындырылған, әр түрлі пьесалардан құрастырылған музыкалық шығарма. 

Сюитаның негізінде тӛрт биге арналған пьесалар жүреді. 
 

Олар:  аллеманда, куранта, сарабанда, жига. Ал сарабанда мен жиганын аралығында 

қосымша биге арналған пьесалар келтіріледі. Олар: менуэт, гавот, бурре.  Билердің 

топтамасы (циклы) қарама-қарсы салыстырмалы принципке (сипатына, жігерлігіне, ӛлшемді 

ырғағына және фактурасына) негізделген. Әр би үндестігі бірдей болып келетін екі бӛлімнен 

тұрады, сондықтан біртұтас болып кӛрінеді.    
       

До минор «Француз  сюитасы» 
 

1.  Аллеманда.  4/4 ӛлшемдегі, XVI-шы ғасырдан белгілі, бірнеше адам топ болып жаппай 

билеген, ескіден келе жатқан неміс биі. Аллеманда биін  асықпай, жұмсақ жүріп билейді. 

XVII-ші ғасырда сюитаға пьеса ретінде кірді. Тональдығы - до минор. Негізгі әуен 

жоғарғы дауыста ӛтеді. Полифониялық құрылысы баяндалады. Би толық емес тактіден 

(затакт) басталады.  

2. Куранта.  3/4 ӛлшемдегі ширақ жүріп, екі адам бірігіп биленетін француз биі. 

Тональдығы- до минор. Қысқа тактіден басталады. Екі дауысты баяндама. 

3. Сарабанда. 3/4 ӛлшемдегі, ӛте жай орындалатын, сап түзеп келе жатқан шеру қозғалысын 

білдіретін ескі испан биі. Бұл бидің музыкасын қайғылы кезеңдерде, үлкен атақты 

адамдарды жерлеу кезінде де ойнаған. Жоғарыда ескертілген до минор сюитасында, 

сарабанда мен жиганың аралығында  ария мен менуэт  ойналады. Басында ария ән деп 
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аталса, соңынан бұл аспап  пен дауысқа арналған ӛте күрделі композицияға, жұмсақ, кең, 

әнді пьесаға айналады. 
 

4. Менуэт. 3/4 ӛлшемдегі  ескі француз биі. Екі бишінің кӛрермендерге бас иіп, қол соғып 

жүргендей, қозғалыспен, асықпай, сәнмен биленеді. 

5. Жига. Ескіден келе жатқан халық биі. XVII-XVIII-ші ғасырларда Англияда, Ирландияда, 

Шотландияда кӛп тараған би. Англиялық жига – матростар билейтін би. Ӛте тез 

қимылды, кӛңілді биленеді. Ырғақтық топ триоль ӛлшемі 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. Ал, до 

минорлық жига шапшаң, пунктирлі ырғақ басынан аяғына дейін музыкаға қатаң сипат  

береді. Жига екі дауысты, ӛлшемі 3/8. 

Сюита негізі бірнеше билерден тұрса да, барлық билер ӛзінің негізі тональдығы до   

минорда жүреді. Бұл билердің карама-қайшылығын және байланыстылығын кӛрсетеді. 

       И.С.Бах жанұясымен бірге  музыка тарту  кезінде                     Клавикорд  

                      Екі қатарлы   клавесин                             Педалді   клавесин 

            

 

Ж.Т.К-ның 1-ші томынан до минорлы  прелюдия және фуга  
 

           Бахтың музыкалық кӛркем шығармашылығының ішіндегі ең құндысы.                                    

48 прелюдиядан  және фугадан тұратын ЖТК.-ның I том (1722 ж. Кѐтен) және II том 

(1744 ж. Лейпциг)   жинағы.  

           Ол пернелі (клавишалы) аспапқа үлкен ӛзгеріс жасады. Себебі, ол кезде аспаптарда 

музыкалық дыбыстардың біркелкі теңдігі,  реттілігі болмай, октавадағы интервалдық құрам 

тең сақталмаған. Сондықтан, кӛп кілттік белгісі бар тональдік шығармалар таза орындалмай, 

бұл кемшіліктер музыканттардың шығармалар орындаған кездерінде, ӛте кӛп қиындықтар 

туғызған. 
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          Ал, Бах әр «октава» ӛзара тең 12 жарты тоннан тұратынын, жарты тон 

қосылымдарынан 12 мажорлық, 12 минорлық тональдіктерді құруға болатынын және осы 24 

тоналдьдіктің барлығы бірдей «тең» дыбыс беретінін, шығармалар жазуға қиындығы жоқ, 

қолайлы екенін дәлелдеп беріп, атақты 48 прелюдия мен фугадан тұратын  ЖТК-ның  I-ші 

және II-ші том  жинағын жазған. 

         Прелюдия мен фуга бірігіп,  тональдіктері ортақ 2 бӛлімді полифониялық мазмұнын 

құрап, бір-бірімен ӛзара байланыста болып келеді.   
 

         Прелюдия ӛзінің бірыңғай  қатал ырғағымен музыкаға үлкен қозғалыс екпін береді. 

Екінші жартысында бірыңғай ырғақ  арпеджиолық пассажға ауысады. Соңынан қозғалыс 

тоқтап, вокалдық шығармада  сӛзбен айтылатын бӛлімді еске салатын эпизодпен жалғасады. 

Тыңдаушыға ой салып, бастағы әдістердің барлығы  музыканы ӛңдеп, шаттықты кӛтеріңкі 

кӛңілмен, автордың «ойлы» сӛзін жеткізгендей жоғарғы шарықтау шегіне жетеді. Соңынан 

қорытындылау тақырыбына ауысады. Прелюдияның ақырғы дыбысы мажорлық терцияда 

ӛтіп, шығарманың  соңын бекітеді. Ары қарай прелюдияға ұқсас фуга әуені жалғасады.  
 

Фуга  латын сӛзі – «жүгіру». Бір дауыс келесі дауысты қуып отырғандай немесе келесі 

дауысқа жауап бергендей болады. 

 

До минорлы үш дауысты фуга  
 

          Фуганың негізінде бір ғана тақырып болады. Ол бірнеше 2, 3, 4, 5 дауыстарға бӛлініп 

кетеді. Фуганың дауыстары хордағыдай сопрано, альт және бас болып бӛлініп кетеді. 

Ортаңғы альт дауысында негізгі тақырып до минор тональдіктен басталады.  

Экспозиция – тақырып әр дауыста кезектесіп ӛтіп шығады. Тақырыптың алғашында негізгі 

тональдікте ӛтеді.  Ортаңғы дамыту бӛлімінде тақырып бірнеше ӛңделіп, ми бемоль мажорға 

ауысады. Үшінші бӛлімі - реприза /қайталау/ деп аталады. Мұнда тақырып до минорға 

толығымен кӛшіп, шығарма аяқталады. 

Екінші екі тактілі интермедия экспозицияны фуганың орталық бӛлімімен ӛңдеп 

жалғастырады. Тақырыбы әр түрлі үндестіліктен ӛтіп, ми бемоль мажорда басталады. Негізгі 

үндестіліктің кері қайтарылуы, фуганың үшінші бӛлімі репризада басталады. Осында ғана 

тақырыбы негізгі тональдықта естіледі. Фуга  мажорлық үшдыбыстықпен аяқталып, 

шығарманың соңын бекітеді. 
 

Органға арналған шығармалар 
 

          Орган  ертедегі  Египет, Рим, Грек елдерінен келе жатқан үрлеп ойналатын клавиштық 

аспап. Бұл аспап бұрынғы кезде шіркеу әндерін орындауға, кейіннен «жеке орындау» 

аспабына  айналды. Қазіргі органның құрылысы бірнеше мың ағаш және темір құбырлардан 

тұрады. Аспаптың жеті қатары қолға арналған клавиатурасы және аяққа арналған 32 

пернеден тұратын клавиатурасы (мануалы)  бар. (Мануал - орган және клавесиннiң 

клавиатурасы). Органның клавишалары құбырлармен байланысып тұратын үлкен 

дыбыстары ӛте күрделі музыкалық аспап. Сондықтан  бұл аспапта ойнау ӛте күрделі, 

шеберлік дағдыларынсыз орындау мүмкін емес. 

Бах ұлы органшы, композитор, импровизаторлық дарын иесі. Сүйікті аспабында 

орындалатын ең жақсы шығармаларын Веймарда жазды: хорал, фантазия, фуга, прелюдия 

мен фугалар, пассакалья, токката т.б., 150-дей хорал. 

Хорал  –   тӛрт дауысты болып келетін  ескі діни ән (немістердің әуенінен алынған). 

Токката – (итальянша «тигізу, сүйкену») – аспаптық  шапшаң екпінмен, ширақ ырғақпен 

ойналатын аспаптық пьеса. 

Пассакалья – (испан тілінен –«кӛшені ӛту») – алғашында гитараның сүйемелдеуімен 

қонақтарды шығарып салуға арналып  айтылатын испандық салтанатты кӛше ӛлеңі 

ретінде айтылса,   кейіннен вариация түрінен полифониялық түріне ауысқан.  
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Фа минорлы  хоралдық прелюдия 
 

          Бахтың сүйікті лирикалық жанры хоралдық прелюдия, ол 150-ден астам хоралдық 

ӛңделген түрін жасаушы.  Тақырыбы мен бейнесі: адам баласының қуанышы мен қайғы-

қасіреті, биік рухани сезім. 

Фа минорлы хоралдық прелюдиясы сыршылдық сипатта шағын пьесаларда 

кӛрсетіледі. Шабытты ақындық әуен хоралдың жоғарғы дауысында естіледі. Бах оны гобойға 

тапсырғандай. Себебі, органда әр орындаушы аспаптың әр түрлі регистрлерін ӛзінше 

пайдаланады. Тӛменгі дауыстың асықпай сабырлы шығуы жұмсақ үн мен ерекше тереңдікті 

сездіреді. 

 

                                                                                Органның трубалары        Бахтың органда ойнауы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                

Вокалды - аспаптық шығармашылық 
 

          Бах 300 діни және дайырлы кантата жазды («Страсти по Матфею», «Страсти по 

Иоанну», «Магнификат», «Рождестволық оратория», си минор мессасы, хоралдар, т.б.) 

Бұл шығармаларда Құдайдың рухани ұлы Исаның қайғылы ӛлімі,  кӛрген азабы және 

сондағы халықтың қайғысы туралы айтылады. Бұлар католик шіркеуінде хормен 

орындалатын шығарма болса да,  кейіннен концерттік бағдарламаға келтірілген. Жекеше, 

хор, аспап, орган қатыстырылған  үлкен шығармаға айналды. 
 

 Месса – (латын тілінен - ән циклы), күндізгі қызмет үшін жасалған, дұғалардың бірінші 

сӛзінен алынған әрбір әннің бӛлігі.   
  

 Кантата – (латын тілінен «ән айту») - соло, хор және аспапқа арналған концерттік, 

вокалдық, лирикалық түрінде жазылған шығарма. Рухани кантаталардың мазмұны - 

Евангелиядан алынған бӛлек эпизодтар (екі күшті  қарама-қарсы қою: қайғы әлемі мен 

рухани әлемі). (Евангелие – ізгі хабар – Исаның ӛмірбаяны). 
 

 

 Страсти /пассиондар/ –  қайғы, қиналу. Бұл жанр IV-ші ғасырда пайда болған. 

Мазмұны:  Матфей, Иоанн, Марк және Луканың, Иса пайғамбардың қиналуы мен ӛлімі 

туралы шығармалары. Оны хор, жеке әншілер, оркестр  және орган орындайды. Неміс 

тілінде айтылып, 4-5 сағатқа дейін созылады.  
 

 

 Псалмодия –  кӛркем оқу шеберлігі /декламация/ түріндегі сазды шіркеулік ән. 
 

 

 Оратория – жеке  дауыстарға, хорға, оркестрге (орган) арналған кӛп бӛлімді шығарма. Ол 

кӛбінесе  операға ұқсас болады және концертте орындауға арналған, бірақ сахналық 

кӛрінісі жоқ.     
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                                                        Негізгі    шығармалары: 
 

Вокалды-аспаптық шығармалары: 
1.  Месса си  минор.  

2.  «Страсти по Матфею»  

    және    «Страсти по Иоанну».  

3.  300-ден астам дайырлы және 

     діни кантаталар, ораториялар. 

Аспапқа арналған шығармалары: 

1.  Тӛрт увертюра /сюиталар/. 

2.  Алты «Бранденбург концерттері».  

Концерттер:  

1.  Клавир үшiн 7 концерт  

2.  Оркестрмен скрипкаға арналған  

     үш   концерт.   

3.  Оркестрмен екі скрипкаға   

    арналған концерт.  

4. Оркестрмен үш клавирге арналған екі 

    концерт,  және  екі клавирге арналған   

    үш    концерт. 

Ішекті аспаптарға арналған шығарма: 
1. Соло скрипка үшiн 6 соната және 

партита.  

2. Скрипка мен клавирға арналған 

      3.  Виолончельдің солосына арналған 

6 соната. 

Органға арналған шығармалар: 

1.  Хоралдық прелюдиялар. 

2.  Пассакалья до минор. 

3.  Прелюдия мен фугалар.  

4.  Фантазиялар мен токкаталар. 

5.  Хоралдық вариациялар. 

6.  Органдық концерттері.  

Клавирға арналған шығармалар: 

1. «Кіші прелюдия мен 

 фугалар»  жинағы. 

  2.   15 екі  дауысты және 15  үш дауысты   

инвенциялар (симфония).   

  3.   48 прелюдия мен фугалар   

        (ЖТК-ның екі томы). 

4.   6 «Француз»  және  

      6 «Ағылшын» сюиталары. 

5.   6 партита. 

6.  «Италиялық концерт». 

7. «Хроматикалық фантазия мен фуга».

              7 соната.

Сұрақтар мен тапсырмалар: 
 

1. Бахтың балалық шағы және оқу оқыған  

жылдары туралы  не айтуға болады? 

2. Бах қандай қалаларда жұмыс істеп, ӛмір 

сүрді? 

3. Веймар мен Кѐтен қалаларында қандай 

шығармаларын жазды? 

4. Бахтың Лейпциг қаласындағы ӛмірі. 

Қай жерде қызмет етті? 

5. Ӛмірінің соңғы кезеңдерінде 

композитордың жазған шығармаларын 

атап бер. 

6. Бахтың ӛмір жолы, тағдыры, даңқы 

(атағы) қашан басталды?  Оған қай 

неміс композиторы ықпал жасады, 

жәрдемдесті? 

7. Полифония дегеніміз не? 

8. Бахтың қандай инвенциясын білесің?  

9. Имитация, канон, қарсы қосылу, 

интермедия  дегеніміз не? 

10. Сюита дегеніміз не? Оның ерекшелігі. 

11. До минорлы «Француз сюитасына» си-

паттама бер. 

12. Клавесин, клавикорд  дегеніміз не? 

13. «Жақсы темперациялық клавир»  

туралы айту 

14. Прелюдия мен фуганың 

айырмашылығы  қандай? /фуга до 

минор 1-ші том/. 

15. 1-ші томның до минорлы Прелюдия 

және фугасын мысалға келтір. 

Араларында қандай шығармалар 

жазды? 

16. Органның құрылысы. 

17. Органға арнап Бах қандай шығармалар 

жазды? 

18. Хорал дегеніміз не? 

19. Фа минорлық хорал прелюдиясы 

туралы әңгімелеу. 

  

Классицизм  уақытына ӛту 
                               
           Классицизм - XVII -XIX ғ. басындағы ӛнердің стилі мен бағыты. /Латынша classicus – 

үлгілі деген сӛзден шыққан/. Классицизмнің негізі болмыстың парасаттылығына деген сенім, 

сонымен қатар адамның жаратылысының үйлесімділігі. Классиктер ӛз армандарын кӛне 

заманның ӛнерінен кӛріп, оны ең жоғарғы жетілген ӛнердің түрі деп есептеді. Сол кезеңде 

Австрияда «Веналық классикалық» мектеп ашылды. Оның ұлы ӛкілдері:   К.Глюк, 

Л.Боккерини, Л.Керубини, Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен,М.Клементи, К.М.Вебер, 
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К.Черни, Ф.Кулау, Л.Шпор, А.Сальери болды. Олардың  шығармашылығы классицизмның 

ӛсуінің ең жоғарғы сатысы деп саналды.             
               Ең ірі жетістіктердің бірі соната мен симфония болды. Білімді адамдар классика мен 

классицизмді айыра білуі керек. Классика деп ӛнерде үлгі болатын, құнды, жетілген 

шығармаларды айтады. Музыкалық классика шығармаларының кӛне ӛнерден 

айырмашылығы мынада; кӛне ӛнерде Исаның тағдыры жол кӛрсеткіш жұлдыздай болып 

кӛрінсе, ӛнердің жаңа ғасыры қарапайым адамдардың ӛміріне бағытталды – олардың 

күнделікті еңбектері, үміттері, жетістіктері. Бұл  мектептің сазгерлері симфониялық 

музыкаға   динамиканың ӛсуін /крещендо/, түсуін /диминуэндо/, жарық, тақырыптық, қарама 

– қарсылық  тұрған бейнелерді еңгізді.   

                Гайдн фантастика тілінде хорға арналған, опералық,  аспаптық музыканы шығарды. 

Бірақ,  оның ең үлкен жетістігі - симфония болды (жүзден астам жазылған).  Моцарттың   ең 

үлкен жетістігі опералар деп саналады, онда ол әйгілі музыкант және талантты драматург 

ретінде ӛзін - ӛзі кӛрсетті.                                Берлиннің драма театры, 1821ж.                                           
 XVIII ғасырдың 

аяғында классикалық 

музыкада тағы бір 

жұлдыз жанды. Ол - 

Людвиг ван Бетховен. 

Ол бәрінен асып түсті 

де, классикалық стильді 

екіге бӛліп, онымен 

жаңа дәуірді ашты. Оны   

Романтикалық кезең 

деп атайды. 

Соңғы барокко мен 

классицизмнің 

арасындағы ӛтпелі кезең 

бір-біріне қарсы ой, 

пікірлерімен және 

әлемге әр түрлі кӛз 

қарасымен толы еді. 

Оның бірнеше атаулары 

бар: «Галантный 

стиль»,  «Рококо»,  «Классика алдындағы кезең»,  «Ерте классикалық кезең». 

Бірнеше ондаған жылдар барокко стилін жалғастырып қызмет істеп жатқан сазгерлер 

ойдағыдай сәтті жетістіктерге ие болса да, олар осы шаққа емес ӛткен шаққа жататын. 

Музыка екі жолдың торабында қалды: ескі стильдің шеберлері музыканың техникасын ӛте 

жақсы меңгергендеріне қарамай,  кӛпшілік жаңалықты қалады. 

             Кӛпшіліктің тілектеріне жауап таба алған Карл Филип Эммануэль Бах болды. Ол ескі 

стильді ӛте жақсы меңгерген болатын, енді оны жаңарту үшін кӛп еңбектенді. Олар 

клавирлік сонаталары мен шығармаларының құрылыстарындағы еркін де, батыл әрекетінен 

кӛрінеді. 

             Классицизмнің эстетикасы шығарманың ақыл-ойынан және әлем үйлесімділігінен 

тұрады, музыкалық түрінің ережесін тағайындайды, әрбір бӛлімін ӛңдейді, шығармалардың 

бӛлімдерін теңгереді. Дәл осы кезде сонаталық форма нақты құрылады. Ол екі тақырыптың 

қарсылығын, бір-бірімен салыстырып, соната мен симфония құрды. 

             Классицизмнің кезеңінде ішек аспапты квартет шықты. Оның ішіне екі скрипка, альт 

және виолончель кірді де, аспаптың жүйесі ұлғайды.                                                                                  

             Классицизм кезеңінің адамдары табиғат, орта, жеке адам қандай заңмен ӛмір 

сүретінін білгісі келді және біліммен қаруланып, ӛз ӛмірлерін бақытты да, абыройлы 
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болғанын тіледі. Сол үшін XVIII ғасырды «Ақыл ғасыры» немесе «Ағарту ғасыры» деп айта    

бастады.     

           Театр ӛнері XVIII ғасырдағы үлкен ӛзгерісті музыканың  кӛмегімен түсіндіруге 

тырысты. Ертеде бұдан жүз жылдар бұрын музыка ойналатын басты орын ғибадатхана 

болатын: адам астыңғы орындағы үлкен кеңістіктен жоғары қарап, музыканың кӛмегі 

арқылы ӛзінің ойын Құдайға жеткізуге болады деп ойлады.  Енді XVIII ғасырда музыка 

ақсүйектер салонында /қонақ үйінде/, дворян мекенінде, қала алаңдарында естіле бастады. 

Ағарту ғасырының тыңдаушылары музыкаға етене жақындап, енді бұрынғы ғибадатханада 

иландырған шаттық пен жасқаншақтық әсерінен арылды.   
 

                                   Классицизм дәуірінің атақты сазгерлер                                 
                

      
                  Й.Гайдн                        К.Черни                     М.Клементи                      К.Вебер                                      

           В.Моцарт                      К. Глюк                       Л.Боккерини                    Л.Шпор 
 

          Әрбір оптимист және қайраткер ӛмірге кӛп қуаныш әкелемін деп тырысады. 

Сондықтан XVIII ғасырдың музыкасы шапшаң екпінге кӛңіл аудармай, оның итальянша 

allegro(жылдам) және vivace (шапшаң) сол дәуірдің ырғағы, оның алға қарай  дамығанын  

кӛрсетті.  

            Классицизмнің музыкасы театрға жақын, театрдың ӛнеріне еліктейді. XVIII ғасырдың 

сазгерлерінің  шығармалары, аспаптарға арналған, адамның әр түрлі ойнайтын рӛлін, 

олардың интонацияларын және дене қимылын еске түсіреді.   Театрдың ӛзі ӛмірдің оқулығы 

да, ӛмірдің ӛзі де болды. Одан басқа театрда барлық істер ретке келтірілген, актылар мен 

сахналарға бӛлінген, ал олар әр персонаждың сӛзіне таратылған. Осылармен, XVIII-ші 

ғасырдағы ӛнердің идеалын жарыққа шығарды.  

           Ақыл-ой ӛнерде де басты орын алды, француз философ-ағартушысы Дени Дидро 

ӛнердің басты белгісін, оның қоғамдық және азаматтық рӛлін кӛрсетіп, былай жазды: «Әрбір 

мүсіншінің немесе суретшінің шығармасы ӛмірдің маңызды ережесін кӛрсетіп, үйретуі 

керек». XVIII ғасырдың музыкасында  бұрынғыдай қуаттылық, органның салтанатты үні де 

жоқ, хордың да атқаратын қызметі  азайды. Классикалық стильдегі музыка бұрынғы кӛп 

қабатты салмақты музыкаға қарағанда жеңіл естілетін, дыбыстары кӛп мӛлшерде азайып, 

салмағы да жеңілдеп кеткендей. 
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            Орган мен хордың дауысы симфониялық оркестрге ауысты; жоғарғы ариялар жеңіл 

музыка мен ырғақты биге орын берді. Кӛпшіліктің еркіндігі ӛскеннен кейін бірінші кӛпшілік 

концерттер шықты. Европаның басты қалаларында музыкалық ұйымдар мен аспаптар пайда 

болды 

             Стандартпен үш екпіннен тұратын – басы жылдам, ортасы баяу, аяғы тағы да жылдам 

аспаптың жаңа құрамы симфонияның келуіне кӛмек берді – ол музыканың басты түрі болып 

шықты. Аспаптың жаңа құрамымен ішекті аспапты квартет шықты. Ол екі скрипкадан, 

альттан және виолончельден тұрады. Ішекті аспапты квартет үшін симфонияға ұқсас тӛрт 

екпіндік шығарма жазылады. Осы кездерде пианино деген аспап пайда болды, оның басқа 

аты - фортепиано (дұрыс атауы). Енді  музыканттар музыканы әр түрлі вариацияларда   - 

жұмсақ жағынан да (piano), күшті жағынан да (forte)   клавишамен ойнайды. 

Классикалық кезеңінде жазылған соло шығармаларының ішінде ең маңыздысы сонаталар 

болды. Олар түгел соло аспаптарына жазылған, бірақ, ең бірінші фортепианоға жазылған. 

Симфониялар сияқты сонаталар аспапты музыканың бірнеше түрін бір түрге айналдырады. 

Классика  дәуірінде  сазгерлер музыкаға кербездік еңгізді. Ол ашық және анық тыныштықты 

және әлсіреуді әкелетін музыка. Оның ішінде драмалық түйінін,  әсерлі сезімдерін       кӛруге 

болады.       
     

Классицизм  дәуіріндегі  музыкалық  аспаптары: ішекті - смычокты, ағаш үрмелі 

кларнетпен, мысты  үрмелі  тромбонмен, соқпалы аспап.                                              
   

            Классицизм дәуіріндегі оркестр                                            Музыкалық аспаптар      

                                                                    

 

Сұрақтар: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

1. Классицизм дегеніміз не?                        

2. Классицизм дәуірінің ұлы ӛкілдері. 

3. «Веналық  классикалық» мектеп қай   

     кезеңде  ашылған?                  

4. Бетховенның жұлдызы қашан жанды? 

5. Ескі стильдің жаңа жолын кім ашты? 

6. Жаңа ғасырдың идеалы кім болды? 

 

 

7. XVIII ғасырды не үшін  «Ақыл ғасыры»  

 немесе   «Ағарту ғасыры»  деп санайды? 

8. Осы кезде қандай атақты аспап 

шықты? 

9. Классицизм дәуірінің   музыкалық   
     аспаптары? 
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Франц Йозеф Гайдн  (1732-1809) 
 

«Ол болмағанда, Моцарт пен Бетховен де болмас  еді» 
                                                                  П.И.Чайковский                                                                                                                                                           

    

 Рорау (Австрияның тӛменгі жері) 

Балалық шақ   (1732 – 1740) 

 Вена (1740 – 1761)   

 Эйзенштадт  (1761 – 1790)  

 Вена, Англия  (1791 – 1809)    
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                           Франц Йозеф Гайдн  1732-1809 ж.ж. 
 

         Венаның классикалық мектеп ӛкілдерінің бірі, аспаптық музыкадағы классикалық 

стильдің негізін салушы. Ӛзінің алғашқы квартеттерін XVIII ғ-дың 50 жылдарында, алғашқы 

симфонияларын 50-60 жылдары жазса, 90 жылдары бұл жанрларды шыңына жеткізеді. 

Сазгер ӛз шығармашылығында кӛп ұлтты Австрияның музыкалық фольклорын емін-еркін 

пайдаланды. «Жыл мезгілдері» («Времена года») ораториясында шаруа еңбегін мадақтап, 

табиғат кӛріністерін шебер суреттейді. 

        Гайднның музыкасы мажорлық тональдікте жазылған, ол ашық-жарқын, жігерлі және 

жарық. Жанрында симфониялар, опералар, ораториялар, камералық ансамбльдер және әр 

түрлі аспаптарға арналған концерттер. 
 

Қысқаша ӛмірбаяны 
 

Балалық шақ. Рорау /Австрия/ 1732 – 1740 ж.ж.  
Йозеф  Гайдн  1732 жылы 31 наурызда  тӛменгі 

Австрияның Рорау ауылында дүниеге келді. Әкесі 

кәсіби күймеші, шешесі- аспазшы болған. Ата - анасы 

музыканы жақсы кӛретін және оған қабілеті күшті 

болған. Барлық шығармаларында Австрияның ұлттық 

шығармашылығымен байланысы сақталады. Онда 

Гайдн шіркеулік хорда ән айтатын, музыкалық білім 

алып, скрипка мен клавесинде ойнауды үйренеді. Бұл 

сабақтар үш жылға созылады.  
 

Вена 1740 - 1749 ж.ж.                                                      Венадағы киелі Стефан соборы 
Венадағы қасиетті Стефан соборындағы қызметі. Құдайға құлшылық етіп сиынғанда және 

шіркеудің салтанатты мерекелерінде 18 жасқа дейін ән айтты. Оның дауысы ӛзгере 

бастағанда, хордан шығарылды. Ӛзінің шығармаларында композиторлық техника 

жетіспейтінін сезген Гайднның оқығысы келеді. Оқуға қаражаты болмағандықтан, Венада 

ӛмір сүрген итальяндық композитор, әнші және мұғалім Никколо Порпораның сыныбына 

сүйемелдеуші болып орналасып, сонымен қатар малайдың міндетін қоса атқарады. Істеген 

осы еңбегінің ақысына ол белгілі композитордан шығармашылық жайында ақыл сұрайтын.                                                                                                 

1750 - 1761 ж.ж. Осы жалдарда дивертисменттер, серенадалар, ішекті квартеттер, 

«Ақсақ жын» («Хромой бес»)  атты музыкалық комедияны  жазады. 

1755 жылы Гайдн помещик Карл Фюрнбергтің имениясында музыкалық үйірмеге қатыса 

бастады. Фюрнберг білімді адам болатын, музыканы сүйетін және үйінде квартеттік 

кештерді жиі ұйымдастыратын. Фюрнбергтің кеңесімен 1759 жылы Гайдн Максимилиан 

Морцинаның сарайына капельмейстер ретінде алынды. Осы жерде ол алғашқы 

симфонияларын жаза бастады.                                                                         

   Николай Эстергази       Эйзенштадт 1761 – 1790 ж.ж.                                                                
1761 жылы венгр князі Николай Эстергазидің капелласына 

жұмысқа орналасады. Онда ол 30 жыл жұмыс істейді. 

Эстергазидің капелласы Эйзенштадтағы резиденциясында 

болатын. Музыканттардың алғашқы саны 12-ге жеткен. 

Капельмейстердің (дирижѐрдың) міндеті, оркестр мен хорға және 

әншілерге жетекшілік жасау. 1761 жылы жазылған үш симфония: 

«Таң»,  «Түс», «Кеш» ерекше орын алады. 1772 жылы жазылған 

«Қоштасу симфониясы» («Прощальная симфония») - онда 

сахнадан орындаушылар біртіндеп кете бастайды. Гайднның ерте 

шақта жазылған шығармаларынан ерекшеленеді. Тағы да басқа 

симфониялар:  «Аю», «Балалық», «Мектеп ұстазы» 
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«Азалы»(«Траурная»),  жарық кӛрген.                                                     

1780 - 1790 ж.ж. Сексенінші жылдары Гайднның 

шығармашылығының  шеберлігі шыңына жетеді. 

Композиторлық стилі орнайды. Сексенінші жылдары 

жазылған шығармалардың ең үздіктері - алты 

«Париждік симфония» (1786). Олар ӛзінің 

жетекшілігімен Парижде орындалды. 1788 жылы ол 

ішекті аспаптар тобына және балалар аспаптарының 

жиынтығына арнап «Балалар симфониясын» жазады. 

Соңғы он жылдықта ол       В.Моцартпен,                                                                                                                                                                                   
 Л.Бетховенмен    танысады.                                                     Эйзенштадтағы резиденциясы          
1786 жылы оның аты бүкіл Англияға, Францияға,                       

Ресейге әйгілі болды. Француздық граф Д’Оньидің тапсырысы 

бойынша Париждік алты симфония құрылды, бірақ та княздің 

келісімінсіз оны жарыққа шығара алмады.                                                                                                   

Вена, Англия 1791 - 1795 ж.ж.                                                                
Гайдн 60-қа толғанда, князь Эстергази қайтыс болды.  

Эстергазидің баласы капелланы тарқатып жіберді, ол Гайднге 

лайықты зейнетақы тағайындады. Гайдн Венаға кӛшкен соң 

концерттерге қатысады. Оксфорд университетінің құрметті мүшесі 

болып тағайындалады. 

Ақырында ӛзінің концертімен Англияға баруға мүмкіншілік алады. 

Бірінші рет ол теңізді кӛрді. Осы жылдары ол 12 симфония жазды- 

«Лондондық симфониясы», екі оратория  «Дүниенің жаратылуы» 

(«Сотворение мира») мен «Жыл мезгілдері» («Времена года»).                  Англияға сапар 

Ӛзінің соңғы жылдарын Венаның жанында ӛткізді.                                      

1809 жылы 31 мамырында Гайдн қайтыс болып  Вена қаласында жерленді.                                                          

        Тӛменгі Австрияның Рорау, туған жері                               Моцарт пен Гайдн                                                                                                             

            Үй ұсқыны, Гайдн достарымен         Эйзенштадт. Гайднның тұрған үйі           Й.Гайдн    
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Шығармашылығының сипаттамасы 

                                     
             Гайдн - Вена классицизімінің кӛрнекті ӛкілі, XVIII ғасырдағы австриялық сазгер.  

Гайднді симфония мен квартеттің «әкесі» деп атайды. Музыкасында ол ӛз заманының 

сезімін, ойын, кӛңіл-күйін кӛрсете білді. Моцарт пен Бетховеннің және жас Шуберттің 

замандасы болған. Ол әр түрлі аспаптарға кӛптеген шығармалар жазған. Ӛз 

шығармашылығында халық саздарын қолданды. Оның шығармаларына шаттық, жарқын 

жүзділік тән. 
 

       Жаңашылдығы: 
  Гайдн симфониялардың, сонаталардың, квартеттердің классикалық  үлгісін 

шығарды.  

  Кейінгі симфонияларында классикалық сонаталық түр және сонаталық  

симфониялық  цикл құралды. 

 Симфониялық аспаптың құрамын қалыптастырды: ішекті квинтет және 

үрлеу  аспаптарының тобы, ол жұп негізінде құрылды (екі флейта, екі гобой,   

екі кларнет т.б.) 
 Тақырыбын халық интонациясымен толықтырды. 

 Дауыс - кӛрініс кезеңдеріне үлкен мән берді. 
 

Симфониялық  шығармашылығы 
                                                                            
              Ол жүзден астам симфонияларды жазған. Оның алғашқы симфониялары «Вендік 

классика» /Мангейм/ шеберлерінің, классикалық симфонизмнің шыққан кезеңіне жатады. 

Гайднның ертедегі симфониялары камералық музыкадан айырмашылығы жоқ, кейде ол 

бағдарламадан да ӛзіне керектісін алды. № 6, 7, 8 симфонияларды «Таң», «Түс», «Кеш», 

«Қоштасу» деп атады. Біртіндеп сюиталық жеңу процессі пайда болады.  
       

«Симфония» –  дегеніміз «үйлесу, сәйкес келу». Ол циклдық шығарма, әр түрлі                                                                         

кӛңіл-күйді кӛрсете алады XVIII ғасырдан  бастап симфония ӛз алдына дербес концерттік 

шығармаға айналды, үні ӛте кең, масштабы жоғары, үлкен аудиторияға арналған. 
   

Симфониялық жанр ұзақ даму жолын ӛтті, тек қана Гайднның шығармашылығында ол    

мүлтіксіз классикалық түрге жетті, біржолата тӛрт бӛлімді циклге айналды (I -бӛл. -жылдам, 

II бӛл.- баяу, III бӛл.- менуэт, IV бӛл.- соңы). Сонаталық-симфониялық циклдың түрінде 

симфониялар, сонаталар, концерттер, ансамбльдер /трио, квартеттер/ жазылады. Симфонияда 

тӛрт бӛлім, соната мен концертте үш бӛлім болады. 

 

Гайднның симфониялық аспаптарының  құрамы 
 

 

              Гайднның шығармашылығында симфонияның аспаптық құрамы анықталды, оның 

негізіне тӛрт жұп аспапты топ кіреді:  2 флейта,  2 гобой,  2 фагот,  2 валторна, 2 труба,  

2 литавр, ішекті квинтет. 

Оркестрдің құрамына аспаптың тӛрт түрі кіреді. 

 1. Ішекті аспаптар тобы: скрипка, альт, виолончель, контрабас. Олар негізгі әуенді ой-

найды. Виолончель мен контрабас бас партиясын октавамен қайта-қайта қайталап ойнайды. 

2. Ағаштан жасалған аспаптар тобы: флейта, гобой, кларнет, фагот. Олар гармонияны 

ғана орындамайды, ішекті аспаптармен бірге тақырыптың  баяндау мен дамуында қатысады. 

3. Үрлеп ойнайтын мыс аспаптар тобы: валторна, труба. Валторналар мен  трубалар гар-

мония мен ырғақты белгілейді.  

4. Соғып ойнайтын тобы: литавра.                                     
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            Скрипка                   Альт                            Виолончель                 Контрабас 

 

 

 

 

 

 

      

            

 

                          
       Флейта      Гобой       Кларнет       Фагот      Труба        Валторна            Литавра   
 
 

Сонаталық түрінің аллегросы 
 

  Соната - қазіргі біздің ұғымымызда, сонаталық цикл ретінде жазылған, бір немесе екі 

аспапқа арналған шығарма. 

 «Цикл» дегеніміз  шығарманың кӛп   бӛлімділігі,  яғни жиынтығы. 

«Соната» итальян сӛзі, аспаптың бір түрінде ойнау деген мағынаны береді. 
 

           Осы түрде жазылған фортепиано, скрипка, виолончелге арналған  Гайдн, Моцарт, 

Бетховен, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист тағы басқа композиторлардың кӛптеген сонаталық 

шығармалары бар.  

         Қорытып айтқанда, сонаталық цикл - кӛп бӛлімді музыкалық шығарма. Бұл түрі, 

XVIII- ғасырдың 2-ші жартысында Вена классиктері  Гайдн, Моцарт, Бетховеннің 

шығармаларында толығымен бекітілген.  

Сонаталық  цикл тӛрт бӛлімнен тұрады: 
 

I бӛлім «Сонаталық аллегро»- шығарманың драмалық қайшылықтары ӛрістейтін ең 

басты бӛлім. 

II бӛлім «Ақырын жүретін бӛлім» - лирикалық және филисофиялық ойдың суреттемесі 

орындалады. 

III бӛлім «Менуэт» - Гайдн, Моцарт шығармаларында, ал «скерцо» - Бетховен 

шығармаларында орындалады. 

IVбӛлім «Финал»- шапшаң, салтанатты музыкасымен, барлық бӛлімдерді қортындылайды. 

Барлық бӛлімдердің мазмұны: күрес, ой-арман, жеңіске жету.  
 

«Сонаталық аллегро түрінде» - циклдық шығарма ретінде, шетелдерде XVII–XVIII 

ғасырлардан басталған, жоғарыда айтқандай  Вена классиктерінің шығармасында XVIII- 

ғасырдың 2-ші жартысында  нақтылы бекітіледі. 
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«Сонаталық аллегро» - қарама-қарсы екі тақырыптық, драмалық дамуымен жүреді: 

қайырымдылық- қастық, қуаныш-азап шегу, батырлық-лирика. 
 

      Сонаталық түрінің 1-ші бӛлімі «Сонаталық аллегро» -  үш тақырыпшаға бӛлінеді. 

1. Экспозиция - үш тақырыптың ішіндегі ең негізгі бӛлімі, барлық шығарманың мазмұнын 

баяндап ӛтеді. 

2. Ӛңдеу - тақырыбы экспозициядан  кейін жүреді. Мұнда бас партия мен қосымша партия 

сұраққа жауап беріп, сӛйлеп тұрғандай ӛтеді және экспозициясындағы барлық 

тақырыптардың /кіріспе, негізгі жалғастырушы, жалғас, қорытынды /негізінде ӛңделіп 

бір-бірімен ӛте байланысып кетеді. 

3. Репризасында экспозиция тақырыптары ӛзгеріп қайталанады. Кей уақытта, 

экспозицияның алдында, кіріспе тақырыбы, соңында кода тақырыбы қайта-қайта 

қайталанып, тақырыпты қосымша бекітеді. Шығарма бітуге айналғанда, ширығып, тез, 

шапшаң екпінде, жоғарғы шыңына жетіп аяқталады. 
 

 

                  №103   Ми бемоль мажорлық симфония.  Лондон  1795 ж. 
 

         Литаврда тремоламен ойналатын симфония деп атаған. Бұл «12 Лондондық 

симфониялардың» ішіндегі ең бір кӛрнекті симфониясы. Симфония шаттық – жарқын 

сипатқа ие. Оның тақырыбы –  халықтық  неміс-австрия және хорват әуендеріне жақын. 

Симфония тӛрт бӛлімнен тұрады.   

                             Бірінші бӛлім – жылдам, Allegro con spirito (жылдам рухтанған жігерлі). 

                             Екінші бӛлім – Andante (сабырмен, асықпай). 

                             Үшінші бӛлім – Moderato жанданған, шаттанған менуэт.  

                             Тӛртінші бӛлім – финал, Allegro con spirito.  
 

I  бӛлім. Allegro con spirito. Сонаталық аллегро түрінде жазылған. Симфонияның бірінші 

бӛлімі ми бемоль мажормен жай кіріспеден басталады /Adagio/. Сонымен алыстағы күннің 

күркіреуін бір шама тұншыққан жұмбақ түрде естілетінін тремола литавр еске түсіреді. 

Кіріспе кӛңілді де жігерлі Allegro музыкасының негізінде жатқан әр түрлі сипаттағы екі 

тақырыпқа кӛбірек тоқталады. Басты партияның тақырыбы бізді бірден мерекелі кӛңіл 

күйге жетелейді. Ондағы би сипаты негізгі тональдікте баяндалады. Бірінші тарау әр түрлі 

сипаттағы екі тақырыпта баяндалатын сонаталық аллегро және оның экспозициясы. 

Қосымша партияның тақырыбы ол да биден тұрады. Симфониядағы қосымша партия ми 

бемоль мажор ӛзінің кӛркемділігімен, жеңіл үнімен ерекшеленеді. Ол басқа си бемоль мажор 

үндестігінде баяндалады. Вальсті аккомпонимент музыкаға үлкен жұмсақтық, гобойдың 

үнділігіне жаңа ӛң береді. Екінші тарау сонаталық аллегроны талдау. Бұл жерде екі 

тақырыптың экспозициясы және тақырыптың кіріспесі дамиды. 

Үшінші тарау сонаталық аллегро – реприза. Басты және қосымша партияның 

экспозицияның тәртібімен жалғасуы. Бірақ та оның маңызды жаңа кезеңі бар: репризадағы 

барлық тақырып негізгі тональдікте естіледі – ми бемоль мажор және арасындағы 

айырмашылықтарын бәсеңдетеді. Сонымен, сонаталық аллегро – бұл шығарманың мынандай 

түріне жатады, қарама-қарсы екі айырмашылықтан тұратын тақырыптың сипатына қарай 

негізін біріктіруші. 

II бӛлім. Andante. Жылдам да кӛңілді толық қарама – қайшылықта ойналатын бірінші 

бӛлімнен кейін, екінші бӛлім Andante жайлы тыныштықты енгізеді. Екi қарама-қарсы 

тақырыптарға вариациялар. 
 

Вариация – (латын тілінен – «ӛзгеріс») дегеніміз тақырыптың немесе тақырыптық 

материалдың ӛзгертіліп қайталануы. 

Екі тақырыптағы вариация - қосарланған вариация дейді. 

Гайднның алған бірінші тақырыбы халықтық хорват әндері, екінші тақырыбы хабарлы, 

баянды әңгіме түрінде асықпай, үні жай естіледі. Оның тональдігі до минор түрінде. 
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III бӛлім. Менуэт. Гайдн ӛзіне тән әсемдік пен жеңіл қозғалыстағы биге, халықтың 

орындауындағы нақышты ырғақты үйлестіріп айырықша кӛрсете алған. 

Ортанғы бӛлім  трио.(«Трио» - бұл италия тілінен аударғанда «trio» - үш). XVII ғасырда 

пайда болды. Оркестрмен ойналатын шығармалардың ортаңғы бӛлімін үш аспаппен 

орындаған.  Виртуозды пассаж музыкалық шығарманың үзіндісіне құрылған, бір қалыпта, 

үздіксіз сегізіншімен қозғалыста бейнеленген. Трио ӛте жай, жұмсақ, әуеннің қозғалысы 

жеңіл естіледі.  

IV бӛлім. Финал. Бірінші бӛлімдегі мерекелі би күйіне қайта оралады. Бірақ бұл жерде  

ӛткендегі қарама-қайшылықтар, бастапқы симфонияның әуендік ӛрісіндегі шиленіс жоқ. 

Финалдың негізін халықтық хорват әніне жақын жылдам, биге арналған  әуен құрайды. 

Ішекті музыка аспаптар оркестірінің валторна жүрісіндегі фонда («алтын жүріс»), орман 

кернейінің шақырған үнін есіңе түсіргендей әуен естіледі. Осыдан валторнаның аты: 

waldhorn, неміс тілінде «орман кернейі» деп кӛрсетілген. 

Клавирлік  шығармашылық 
           Гайднның сонатасы симфония сияқты кӛп бӛлімді шығармаға жатады. Жалпы Гайдн 

шығармаларының ішіндегі сонатасында классикалық ерекшелік толығымен бекітіледі. 

Сонатаның 1-ші бӛлімі «симфониядағы» сияқты сонаталық түрінде; 2-ші бӛлімі жай, 

ақырын; 3-ші бӛлімі - финал, қайтадан тез, шапшаң қалыппен ойналады. Әрбір бӛлімі бір-

бірімен байланысты жүреді.   

1-3-ші бӛлімдер ұқсас, жылдам екпінмен, бастапқы тональдікте қалады. Жалпы сонаталары 

3-бӛлімді болып келеді.  
    

Рондо –(французша – «шеңбер»)- әуендік түрі, әр түрлі мазмұндағы эпизодтармен 

кезектестіріп, басты тақырыптың қайта-қайта қайталануына негізделген. Рондоның 

негізгі   түрі: А-В-А-С-А 
 

Ми минор сонатасы 
             Ми минор сонатасы белгілі кӛркем музыкалық сипаттағы шығарма.                                      

I  бӛлім. Presto (ӛте шапшаң). Сонаталық аллегро түрінде жазылған. Екі тақырып бір-

бірімен байланысты тақырыбын кеңейтіп, мазмұнын кӛркемдейді. Экспозициядағы 

тақырыптар байланысы мынандай: негізгі партия мен  қосымша партиясы - ми минор 

тональдігінде. Екі тақырыптың арасында жалғастырушы партия қатарласа соль мажорда 

жүреді. Негізгі музыкалық фразаның бірте-бірте қайталануы 1-ші бӛлімнің аяқталуын 

байқайтын «қорытындылау» партиясына жеткізіп, сонатаның экспозициясын аяқтайды.                                                      

Ӛңдеу - тақырыбында экспозициядағы тақырыптар ӛңдеу бірнеше тональдікке ауысып, 

регистрдегі динамикалық күштері ӛзгеріп, қайшылыққа түседі. Реприза - экспозициядағы 

тақырыптар тағы ӛзгеріп, қайталанып, бастапқы тональдікте қалады. 

ЖОСПАРЫ: КІРІСПЕ I БӚЛІМ II БӚЛІМ III   БӚЛІМ IV БӚЛІМ 
ТҮРІ Кезең Сонаталық 

түрі 

2-кі тақырыпқа 

вaриация 

Менуэт 

триосымен 

Рондо-

сонаталық 
ТОНАЛЬДЫҒЫ Ми бемоль 

мажор 

  Б.п. – Ми 

бемоль     

   мажор 

Қ.п. – Си бе-

моль мажор 

1тақырып – до минор  

2 тақырып–До мажор                 

Б.п.  –  Ми бемоль 

мажор 

Қ.п. –  Ре бемоль 

мажор – Си бемоль 

мажор 

Ми    

бемоль 

мажор 

ЕКПІНІ Adagio         Allegro        Andante        Moderato   Allegro 
КӚЛЕМІ 3/4           6/8               2/4            3/4         С 
СИПАТЫ  

Жалынды 

 

Жарқын 

1 тақырып - қатал   

2 тақырып -салтанатты  

қуанышты  

Шеткі бӛлімдері 

қайратты, триосы 

нақышты, әсемді 

    

   Бишең 
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 II  бӛлім. Andante. Ақырын, орнықты жүреді. Алдағы ашық күн, жақсылыққа сену, ой-

арман суреттеледі.Тональдығы  соль мажорға  ауысады. Анданте музыкалық байланысы жоқ. 

III  бӛлім. Presto. Финал. Музыкасы шапшаң, ұшқыр, ӛткір ырғақпен, билік сипатта 

жүреді. Финалдың  музыкалық  құрамы,  рондоға ұқсас, негізгі тақырып үш рет қайталанады. 

                                                 

Ре мажор  сонатасы 
 

          Сипатына қарай жарқын, жігерлі. Екінші мен үшінші бӛлімі үзіліссіз ойналады, екінші 

бӛлімі – полифониялық, үшіншісі – вариациялық. Басты және қосымша партиялардың 

арасында қарсыластығы жоқ. 

I  бӛлім. Allegro con brio. Сонаталық түрі. Негізгі  партия – ре мажор, сергек, жалынды, 

қосымша партия – ля мажор, жеңіл қалқыған әуенді, жоғарғы регистрде. Сонан соң си 

бемоль мажор  тональдікке  жылжыған, ағынды пассаждар, бұл экспозицияның шарықтау 

шегі. Сипатына қарап ӛңдеу тым терең және шиленіскен. Тақырып тӛменгі регистрде. 

Репризада экспозицияның барлық тақырыптары қайталанады, ре мажор тональдігінде. 

II  бӛлім.  Largo e sostenuto. Терең толғанушылық сипатта. Шарықтау шегі екінші 

тӛмендеу сатыға келеді. 

III бӛлім. Финал. Presto.  Рондо түріндегі финал бізді шат, жарқын кӛңіл күйге 

түрлендіреді. 
 

 

ЖОСПАРЫ: I БӚЛІМ II  БӚЛІМ III  БӚЛІМ 

ТҮРІ Сонаталық түрі Алшақ бірсағаттық 

доминантамен бітеді 

Рондо 

ТОНАЛЬДЫҒЫ Б.п. – Ре мажор, Қ.п. – Ля  

мажор,  Си бемоль мажор 

ре минор Ре мажор 

ЕКПІНІ Allegro con brio Largo e sostenuto Presto 
КӚЛЕМІ С 3/4 2/4 

СИПАТЫ Албырт, жалынды Терең ойға шому Шаттық,  жарқын 

 

                Негізгі шығармалары: 
 

1. 100-ден астам симфония, оның ішінде 

     6 «Париждік» және 12 «Лондондық». 

2. Әр түрлі аспаптармен орындалатын аспапқа  

арналған концерттер. 

3. 80-нен астам  квартеттер. 

4. 52 соната. 

5. Ораториялар, оның ішінде  «Дүниенің 

жаратылуы», «Жыл мезгілдері». 

6. 30–дан астам опералар. 

7. 14 месса және басқа шіркеу шығармалары. 
     

       Сұрақтар мен тапсырмалар: 
 

1. Гайднның балалық және оқу жылдарын 

айтып шық. 

2. Гайднның жұмыс істеп, ӛмір сүрген 

қалаларын айтып шық. 

3.Эйзенштадт қаласында қандай     

   шығармаларын жазды? 

4. Қай қалаларға  Гайдн ӛз концертімен баруға   

    мүмкіншілік алды? 

5.Ӛмірінің соңғы кезеңдерінде композитордың  

   жазған шығармаларын атап бер. 

6. Гайдн аспабының құрамы. 

7. Вариация дегеніміз не? 

8. Қосарланған вариация дегеніміз не? 

9.Негізгі және қосымша партия, ӛңдеу,   

   реприза, финал дегеніміз не? 

10.Ми бемоль мажор симфонияның жалпы  

     сипаты. 

11.Соната дегеніміз не?   Ре мажор және ми  

     минор сонаталардың жалпы сипаты.

ЖОСПАРЫ: I БӚЛІМ II  БӚЛІМ III  БӚЛІМ 

ТҮРІ Сонаталық түрі Үзілген  бір  бӛлімді Рондо 
ТОНАЛЬДЫҒЫ   Б.п.  – ми минор, 

     Қ.п. – Соль  мажор 

Соль мажор /доминантада         

аяқталады/ 

ми минор 

ЕКПІНІ Presto Andante Presto 
КӚЛЕМІ С 3/4 2/4 
СИПАТЫ Абыржулы, тынымсыз Ойланып, толғанған Би мінезі 
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Вольфганг  Амадей Моцарт (1756 – 1791) 
 

«Музыкадағы күннің жарығы»   А.Г.Рубинштейн                

 

 
                     
                      

 Балалық шақ (1756 – 1762) Мюнхен, Вена,  

Австрия, Германия,  Франция, Великобритания, 

Швейцария  және   Италияға алғашқы гастроль 

(1762 – 1769) 

 Италия, Зальцбург (1769 – 1781) 

 Вена (1781 – 1788) 

 Германия (1789 – 1790) 

 Вена (1791) 



 

 

25 

 

Вольфганг  Амадей Моцарт  1756-1791 ж.ж. 
 

             Моцарт - Австрия елінің композиторы, ол әлемдік музыкалық ӛнердегі ұлы 

адамдардың бірі. Оның шығармашылығы ӛзінің кӛпшілігімен, терең ойымен таң қалдырады. 

Қысқа ғұмыр сүргеніне қарамай, ол әр түрлі жанрда және әр түрде ӛте кӛп шығарма жазды.  

Моцарт ӛзі ешкімге ұқсамайтын, тек қана ӛзіне сай шығармашылық стильді шығарды. 

Моцарт Гайднның артындағы келе жатқан мұрагеріне жатады. Жаңа тарихта жоғары орын 

алып, сол музыкалық ӛнердің  жаңа  кезеңіне аяқ басты.  

 

Қысқаша ӛмірбаяны 
 

Балалық шақ.  Зальцбург  1756 - 1769 ж.ж.                                        
Моцарт 1756 ж. 27 қаңтарда  ескі қалашық Зальцбургте туған. 

Әкесі музыкаға жақын адам, баласының талантын ерте байқап  

оны бірден музыкаға баули бастайды. Үш жасынан бастап 

клавесинде ойнайды, тӛрт жасында осы аспапқа концерт 

жазады. Алты жасында әкесімен екеуі ел аралап, концерттер 

береді - Мюнхен, Вена, Париж, Лондон.  Европа елдеріне 

барады. Ал, қайтар жолдарында Амстердам, Гаагра, Женева - 

осы сияқты үлкен қалаларда болады. Концерттері алты сағат 

болатын. Баласының үлкен жетістігіне қарамастан, әкесі 

жалықпай ойната беретін. Кішкентай виртуоз сазгер Моцарт 

бүкіл Европа елдерін дүр сілкіндіреді.                                                                                                                                                              

1766 ж. Моцарттың жанұясы Зальцбургке қайтып оралады. 

Кӛптен күткен демалысы ұзаққа бармайды.  Моцарт 1766ж.                                                                                                                                                            

Моцарт композициямен айналысады, скрипка мен фортепианоға бірінші сонаталарын 

жазады. Веналық опералық театр оған «Алдамшы  қарапайым» («Мнимая простушка») деген 

комикалық операға тапсырыс береді. Ол композициямен қатар тарих, география, есеп және 

шетел тілдерімен шұғылданады.                                                        

                  Европаның картасы                     Италия, Зальцбург 1769 - 1771 ж.ж.  
Италияда үш жыл әкелі-балалы Моцарттар 

бүкіл  Италия қалалары Рим, Милан, Неаполь, 

Венеция, Флоренцияда болады. Жарты жыл 

ішінде опера жазды. Ӛзінің күшті еске сақтау 

қасиетімен қатар, есту қаблеті Италияны таң 

қалдырады. Вольфгангті «XVIII ғасырдың 

ғажабы» деп атаған. Ол Болонның 

филармониялық академиясының мүшесі болып 

сайланады. Алғашқы рет Академияның 

тарихына жас музыкант сайланды. Миландағы 

опералық театр оған «Митридат, Понтийдің 

патшасы» («Митридат, царь Понтийский») 

деген операға тапсырыс береді. Оны ол жарты 

жылдың ішінде жазды. Операның ӛзі 20 рет үлкен жетістікпен ӛтті. 

Моцарт қайтадан ӛз еліне оралды. Бірақ, туған елі оны дұрыс қарсы алмады. Зальцбургке 

жаңадан келген патша граф Иероним Колоредо ӛте ӛктем және қатал адам болатын, ол 

толық бағынуын талап етеді. Сол себептен Францияға барып, ӛзін композитор ретінде жүзеге 

асырсам деген арманмен келді. 

Моцарт жаңа шығармашылық жолға түсу үшін 22 жасында Парижге келіп, 300-ге жақын әр 

түрлі жанрмен шығармалар жазады. Осы қалада ӛзінің 5-ші сонатасын аяқтайды. Бұл кезде 
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Мюнхенде Моцарттың операсының қойылымы ӛтіп жатқан еді. Енді Моцарт Венаға сапар 

шегеді. 

Вена 1781 – 1788  ж.ж.  
Зальцбургтегі архиепископпен қарым-қатынасын жоғалтып, Моцарт Венаға келіп, ӛмірінің 

ақырына дейін осында тұрады. Бұл жылдарды «еңбек шыңы» деп айтуға болады. Моцарт 

«Серальден ұрлауы» («Похищение из сераля»)  және  «Фигароның үйлену тойы» («Свадьба 

Фигаро») деген операларды жазады. Жеке сабақ береді.  Осында ол Констанция Веберге 

үйленіп, отбасын құрады. 1786 жылы  Йозеф Гайднмен танысады. Соның қол астында ол 

камералық аспаптық музыкаға  квартетпен, триомен айналысады. Бір жаздың ішінде  1787 

жылы ақырғы үш симфониясын  жазды. Венада оның «Дон - Жуан» операсының кӛрсетілуі 

болды, оны Прагалық театрға  арнаған және оны ел-жұрт жақсы қарсы алды. (Операның  
либреттосын   итальян жазушысы  Лоренцо да Понте жазған). 
 

Германия 1789-1790 ж.ж. 
        Ол гастрольмен Германияға барып, «Сиқырлы флейта» («Волшебная флейта») деген 

операны жазды. Оның ақырғы шығармасы  «Реквием» болды - (латынша «қайғылы қаралы» 

музыкалық шығарма) – хорға арналған ӛлең, оны қайтыс болған кісінің жаназасын 

шығарарда шіркеуде ойналады.  

1791 ж. 5 желтоқсанда Моцарт Вена қаласында қайтыс болды. Ол кедей адамдардың 

зиратына жерленді. Осылай ұлы австриялық сазгердің ӛмірі аяқталды. 
 

 
   К.Г. Хаммер. Мѐнхсберг деген таудан Зальцбургтың кӛрінуі.          Зальцбург, 1756 жылы,                                          

  1811 жылдың  басы. Моцартеум, Зальцбург                                       Моцарттың отбасының үйі   
                                  

       
           Анна Мария, анасы       Леопольд Моцарт, әкесі      Үй концерті  (Моцарт әкесімен және  апайымен) 
  

 

Шығармашылығының сипаттамасы 
             Моцарт – сазгер, клавесинші, скрипкашы, органшы, дирижѐр. Ӛз кезеңіндегі 

сазгершінің бірі. Ол неміс, австрия халықтарының әні мен итальяндық опералық 
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кантиленаны біріктірген.   Моцарттың музыкасы адамның жан дүниесін ашады: мәнді және 

күнделікті, комикалық және трагикалық. 

     Ол әлемге 1000-нан астам шығармаларын қалдырды.       

                                                                          

      
                                  Зальцбургтегі  мұражай  үйі                                 Вольфганг Моцарт 

    Вольфганг Моцарт            Констанция Вебер      Моцарттың  ӛмірмен   қоштасар   

алдындағы. Оның ақырғы  шығармасы 

«Реквиемді» жазу                                                                                                                                                                                                                                                                  

        

       Жаңашылдығы:                                                                                                                         

  Опералық ӛнердің бастаушысы.  

 Жанр мен стильдің ӛзара сіңісіп және ӛзара әсерленуі. 

   Симфонияның жетістіктерін қабылдай отырып, моцарт операсының 

мазмұнын байыта  түсті. 

 Лирико-драмалық симфонияның шығарушысы. 

 Сонаталық аллегроның формасын 1-ші бӛлімінде ғана қолданған жоқ, 

тағы да  басқа бӛлімдерге еңгізген. Мажорлық-минорлық жүйенің 

мүмкіндігін молайтты. 

   Аспапты шығармалардың ӛсуінде полифонияны қолданған.  

 Концерттің классикалық түрінің шығарушысы. 
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Клавирлік   шығармашылық 
                               

           Оның клавирлік  музыкасы - жаңадан ойналатын стильдің  үлгісі.                            

Моцарт  концерттің классикалық түрінің шығарушысы, оған орай соната мен концертте үш 

бӛлімді цикл құрылады. Сол кезде фортепиано деген жаңа аспап шықты.   

 

Ля мажор сонатасы /1779 ж. Париж                                                               

            Барлығы үш бӛлімнен тұрады. Үш бӛлімі де ақ жарқын, кӛңілді күйде жүреді.   

I бӛлім. «Вариациялық түрінде» жазылған. Вариациялық түрінде сонаталық аллегродан 

айырмашылығы - мұнда бір ғана тақырып ӛңделеді. 

Сонатаның бірінші бӛлімі әуенді, билік сипатында жүреді. Ӛлшемі 6/8, бұл ӛлшем әуенге бір 

қалыпты ӛлшем береді. Негізгі тақырыптан кейін бейнелеу жағынан әр түрлі алты 

вариациялық тақырыпта ӛтеді. Үш вариация минорға ауысып, жай екпінде жүрсе, 5-ші- 6-шы 

вариация екпіні ӛзгеріп шапшаң сипатқа ауысады. Соңы бір қалыпта, барлық вариациялар 

бір тональдікте, ля мажор түрінде ӛтеді.  
 

II  бӛлім. Менуэт  шығармаларында Моцартта Гайдн сияқты ашық, жарқын халық билерін 

қолданған. Менуэттің орта бӛлімі - «трио» жеңіл әуенмен ӛрнектеледі, соңынан бастапқы 

музыкадағы әуенге қайта ауысады.  
 
 

«Minuetto da capo» менуэттің бірінші бӛлімінің ӛзгеріссіз қайталануын білдіреді.                                                                                                          
 

 

III  бӛлім. Финал (ақыры).  Кейбір жазылымдары түріктің әүеніне ұқсас болғандықтан, 

сонатаның аяғы «Түріктік марш»- деп аталады. Аяғында қайырмасы бар, үш бӛлімнен 

тұрады. Қайырма әуені «рондоға» ұқсас.  
 

 

Рондолды түрі - алғашқы тарау-рефреннің аралық (негізгі бӛлімі) – кӛріністермен 

алмасып келіп, бірнеше рет жүйелі қайталануында болады.   
 

        Мерекелі, кӛңілді, билік әуен, арпеджиолық ӛрнек пен барабанның соғысы   кӛрсетіледі. 

Соңынан тағы фа минорға әуеннің ауысуы ортанғы бӛлімді финалға жақындатады. Аяғы 

негізгі тақырыпты қайырмамен жалғастырып, кодамен аяқтайды.  
 
 

 

Кода - шығарманың соңында негізгі құрылымға қосылған қосымша бӛлім. Кодада 

қорытынды, материалдың жаңа жасалымы, басты тақырыптардың жаңаша ӛтілуі 

бола алады. 

 

 

ЖОСПАРЫ: I  БӚЛІМ II  БӚЛІМ       III  БӚЛІМ /alla turka/ 
 

ТҮРІ 

 
Вариациялық    тақырып Менуэт. Күрделі  

үш бӛлімді түрі 

 Рондолық. Үш бӛлімді  түрі  

қайырмасымен  
ТОНАЛЬДЫҒЫ Ля мажор Ля мажор ля минор 

 

ЕКПІНІ Andante graziozo Бірыңғай Allegretto 

КӚЛЕМІ 6/8 3/4 2/4 
 

 

ДАМУЫ 
Әр түрлі сипатты 

6 вариация. Бір тақы-

рыптың айқын 

мүмкіндігін айқындау 

Әрбір сӛйлемнің 

басы ерлікпен соңы 

назға ауысады 

Сол қолдағы пассаждардың 

үзіліссіз және бірқалыпты 

қозғалысы барабанның даңғыр-

дұңғырын еске түсіріп қостаған 

сипатта 
СИПАТЫ 

 
Әсем - бимен,  

сицилиандық түрде 

    Шат, жарқын Салтанатты - жарқын 
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Симфониялық шығармашылық   
        Вольфганг Амадей Моцарт ӛз шығармаларын әр түрлі жанрмен жазған, оның жетістігі 

үлкен симфониялық шығармашылығы, оның ішінде симфониялар, серенадалар, 

дивертисменттер, концерттер.  Бірінші мен екінші симфониялардың арасында екі 

онжылдықтан астам уақыт ӛтті, оның арасында Моцарттың симфониясы ӛзгерді. Бірінші 

симфониялары И.К.Бахтың ықпалымен жазылған. Олардың кейбіреуі сюита мен серенадаға 

арналған. Бірақ  D-dur симфониясында серенада симфонияға ауысады. Моцарттың 

симфониялық шығармашылығында ең бастысы - үш ақырғы симфониялар №39  Ми бемоль 

мажор,  №40  соль минор  и №41  До мажор  («Юпитер»).     
 

 Соль минор  №40 симфониясы 
 

           Соль минор №40 симфония  – Моцарттың ең әйгілі шығармасы. Барлық симфонияның 

ішінде ол: эмоциялық, лирикалық және драмалық жағынан ерекше  мазмұнды, идеясы 

жоғары болып келеді. Оның ішінде циклдің бірлестігі анық кӛрінеді.  1788 жылы Венада 

жазылған.  

Симфония тӛрт бӛлімнен тұрады. Оның  жанры -  лирикалық драма.  Басты идеясы – 

адамның жан дүниесін ашу, ӛмірлік дауылды шешу, негізгі ойы адамдарды тәубеге келтіру. 

Соль минорлық симфония ең танымал шығармалардың ішіне кіреді.  
 

     Басты тұлғалар: 

 Алғашқы жолы. 

 Полифониялық дамуы. 

 Басты тақырыптық функциясын үрмелі аспаптардың тобы жасайды. 

 Сонаталық түрі барлық бӛлімінде кӛрсетілген. 

 Орта бӛлімі /менуэт/ және аяғы драмамен бітеді.    
 

 

I  бӛлім.  Molto Allegro. «Сонаталық аллегро»  түрінде жазылған, кіріспе жоқ. 

Басты партиясы басынан қайғылы, мазасыздау болып естіледі. Осы тақырып, ӛзінің кӛңіл- 

күйімен, адамның сӛзін айтып тұрғандай әсер етеді. Негізгі  әуені – скрипка аспабына 

берілген.  Қосымша тақырыбы ӛз әуеніне жалғас тақырыпқа ауыстырып, басты тақырыптың 

әуенін жаңа әуен ӛрнекпен дамытады. Бұл тақырып соль минордан си бемоль мажорға 

ауысып, соңынан экспозиция қорытындылау  тақырыбымен аяқталады.  Ӛңдеу тақырыбында 

- негізгі партия ӛңделеді. Тональдіктер ӛзгеріп, ашық си бемоль мажордан алыс фа диез 

минорға ауысып, бірден әуен жабырқау күйге ауысады. Аспаптың  дауысы азайып, ашық, 

жоғары дауыста үрлеп ойналатын ағаш аспаптары негізгі тақырыптың әуенін  тональдік соль 

минорына жалғастыра бітіреді. Тональдіктің ауысуы, фактуралары, дауысының күші 

музыкаға мазасыз қобалжу сипатын береді, орасан зор қанық үнділікке жетеді. 

Реприза.Үрмелі ағаш аспаптардың репризасы – биік,  мӛлдір регистрде. Барлық тақырып 

негізгі тональдікте соль минорда мазмұндалған, бұл қосымша партияны ӛзгертеді, ол ӛзінің 

ашық бояуын жоғалтады, минор оған уайым, күйзелген түр береді. 
 

II  бӛлім. Andante.  «Сонаталық аллегро»  түрінде  жазылған. Бірінші бӛлімге қарама- 

қарсы, оның ӛрісі ашық, айқын, байыпты лирика. Басты және қосымша партияларының 

сипатында аздау қарама- қарсылығы бар. Асықпай, дауылды әуеннен соң, тыныштық әуені 

жалғасып, 2-ші бӛлімінде тақырыптар арасындағы байланыстар ӛзгереді. Барлық оркестр 

әуендері бастапқы, кӛңілсіз, сазды дауысты ауыстырады. 
 

III бӛлім. Allegretto. Менуэт - ол күрделі үш бӛлімді түрінде жазылған. Ӛзі тек бимен 

шектелмей, сонымен қатар драмалық миниатюраны кӛрсетеді. Тек қарама - қарсы мажорлық 

ортасы ғана билік элементтерді қосады. Бұл орта, шеткі бӛлімдердің драматизмін ерекшелеп 

кӛрсетеді. Кезектесіп ішекті және үрмелі ағаш аспаптардан ӛтіп «трио» тақырыбы жұмсақ 

және жарқын соль мажорда естіледі. Менуэттің үшінші бӛлімінде бірінші (da capo) ӛзін 

айнытпай кӛрсетеді. 
 



 

 

30 

 

IV  бӛлім. Allegro assai. Финал /ақыры/. Симфонияның барлық бӛлімдерінің қортындысы 

секілді. Барлық тақырыптар шарықтап келіп, үлкен қайшылық пен тұрақтылыққа кӛтеріледі. 

Симфонияның дамуының барлық қорытындысы – финал. Бұндай финал симфонияның 

драматургиясын тұтасымен және аяқталғанын кӛрсетеді. Финал да сонаталық түрінде 

жазылған. Басты партия екі қарама - қарсы элементтен тұрады.  Біріншісі, тек ішекті 

аспаптармен piano’ да, ал, екіншісі аспап tutti-мен орындалады. Бірінші бӛлімдегі сияқты 

экспозицияның қосымша партиясы параллель мажорда жазылып, кӛркемділігімен 

ерекшеленеді. Бірінші бӛлімдегі сияқты бұл тақырып репризада негізгі тональдікте  

жазылған. №40 симфониясы соль минор,  ӛзінің түрімен, шеберлігімен және 
жетілгендігімен таңқалдырады. 
     

ЖОСПАРЫ: 

 

I  БӚЛІМ II   БӚЛІМ III   БӚЛІМ                              

менуэт 

IV  БӚЛІМ 

ақыры/финал 

ТҮРІ 

 
Сонаталық 

аллегро 

Сонаталық 

аллегро 

Үш  бӛлімді 

триосымен 

Сонаталық 

аллегро 
 

 

ТОНАЛЬДЫҒЫ 
Б.п. - соль минор 

Қ.п. - Си бемоль 

мажор,  ӛңдеу – 

фа диез минор 

Ми бемоль 

мажор 

соль минор соль минор 

ЕКПІНІ Molto Allegro Andante Allegretto 
 

Allegro assai 

КӚЛЕМІ С 6/8 3/4 4/4 

 

ДАМУЫ 
Бірнеше 

тақырыптың  

әндік шығуы. 

Тональдіктің, 

фактурасының 

ауысуы музыка-

ға мазасыз, ты-

нымсыз сипат 

береді 

Ӛткір қарама-қарсылық-

тың жоқтығы. Бас 

тақырыпты салмақты, 

асқан ұлылықпен ішекті 

аспаптар ойнайды.   

Б.п. және Қ.п. 
интонациялық 
ритмикалық ырғақпен 
қосылған 

Басты тақыры-

бы біресе ішек-

ті біресе ағаш 

аспаптардан 

естіледі. 

Тақырыпты 

мотивациялық 

жолмен дамыту 

1-ші бӛліммен 

саздың 

ұқсастығы, бірақ 

оның ішінде 

қарама-

қарсылық 

кӛрінеді. 

Кульминациясы  

- ӛңдеу үстінде 
СИПАТЫ 

 
     Драмалық Лирикалық - кӛрнекті Драмалық. 

Триода жарық   

     Драмалық 

.                    

Қысқартылған  тарихи  шолу - операның шығуы мен дамуы 
 

Опера – seria /итальян тіліндегі – «байыпты опера»/ - ол XVIII ғасырдағы итальяндық 

операның мифологиясының сюжетіне жазылған. Ең бірінші осы опера әншілерге арналған 

костюмдік концерт деп саналған. 60-шы жылдарда К.Глюк осы жанрмен опералық 

реформасын еңгізген. Опера-серияның байсалды шеберлері  Г.Гендель, А.Скарлатти, 

К.Глюк  болған. 
 

Опера – buffa  /итальян тілінен –«комикалық опера»/ - итальяндық комедиялық  операның 

бір түрі, ол XVIII ғасырдың 30-шы жылдарында шықты. Бұл жанрда сӛйлесу кӛрінісі жоқ, 

оның орнына термелі әуенді  қолданған. Осы жанрдың мәнерінде орташа масштабтағы 2-3 

кейіпкердің кӛңілді буффонадағы әрекеті.  Опер-буфтың атақты шеберлері Д.Перголези, 

Д.Чимароза, Д.Паизелло, Й.Гайдн, В.Моцарт, Д.Россини.          

Зингшпиль (неміс тілінен  — «әнмен ойнау»,  singen «әндету» және Spiel -«ойын») — 

музыкалық-драмалық жанр, оны Германия мен Австрияда  XVIII ғасырдың екінші бӛлімінде 

және XIX ғасырдың басында пайдаланған; ол – музыкалық нӛмірлерді енгізген пьеса әрі 

диалогты опера (речитативтың орнына), оның мазмұны күлдіргі болып келеді. Солтүстік 

Германияда зингшпиль жанры ағылшын «балладалық операның» әсерімен туды, оның 

ішінде- «Қайыршы операсы» («Опера нищих»). 
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Комикалық опера (франц. opera comique – «комик опера») – комикалық операның 

французша түрі, XVIII ғасырдың ортасында бейнеленген. «Комикалық опера» термині 

жәрменкелік театрда үлкен операға пародия жасау үшін орындалған (1715ж). Итальяндық 

операға қарағанда, онда ол әр мінезді тақырыпқа ауысуы. Комикалық операның алғашқы 

авторлары А.Р.Лесаж, А.Пирон, Ш.С.Фавар деген драматургтар болған, олармен К.Жилье, 

Ж.Муре, П.Ф.Л-Аббе ж.б. қызмет істеді. 
 

Grand опера – XIX ғасырдың бірінші бӛлімінде европалық театрда «үлкен операның» 

жанры кӛрнекті орын алды, ол жанр кӛркем шындықтың талабын ӛзгертті. Ол жанрдың ӛкілі 

Д.Мейербер. 
 

Реалистикалық опера –гранд-операның кемдігімен алысқандықтан ағымы реалистік 

болып келеді. Халықтық, ӛмірлік шындыққа толы. Басқа ағымы  реалистік идеяға 

жақындаған, «веризм» /сенім/ болды. Ол ағымның ӛкілдері  Д.Верди, Ж.Бизе, П.Масканьи, 

Д.Пуччини, Р.Леонкавалло болды. 
  

Музыкалық драма – оның реформаторы Р.Вагнер, ол «үлкен операның» жылтырағанына 

қарсы шықты. Неміс халқының аңызы негізінде, терең философиялық мазмұнды, музыкалық 

драманы жазды. 
 

Романтикалық опера – немістің романтикалық операсын жасаушы К.Вебер болды. 

Қаһармандық операның немісше түрі және де мистикалық құпиялыққа толы, ерлікке 

талаптану, сезімнің басылымдығы және іс-әрекетке деген құлшыныс.  

                                    Париждің ұлттық опера театры, 1875ж. құрылды     
                                             

  Опералық       шығармашылық                                                                                  

           Моцарт – опералық ӛнердің реформаторы. 11 жастан бастап операны әр түрлі 

жанрда ӛмір бойы жазды. Оның ең бастысы –  зингшпиль «Сиқырлы флейта» («Волшебная 

флейта»), «Серальден ұрлауы» («Похищение из сераля), buffa операсы «Фигароның үйлену 

тойы» («Свадьба Фигаро»), «Барлығы осылай жасайды» («Так поступают все»), seria 

операсы «Идоменей», «Дон-Жуан», «Титтің адамгершілігі» («Милосердие Тита»), олардың 

ішіне музыкалық трагедия мен комедияны енгізген.      

     Опералардың ерекшелігі: 
 

 Әрбір жанрды жаңартып, Моцарт басқа жанрдың элементтерін енгізген. 

 Ансамбльдерде  кейіпкерлер ӛз даралығын сақтайды.  

 Термелі әуеннен  қимылды арияға, дуэтке, ансамбльге ауыстыру. 

 Опералардың кӛбі итальян түрінде жазылған. 
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ОПЕРА ИТАЛЬЯН ОПЕРАСЫ 

(сазгерлер) 

ФРАНЦУЗ   

ОПЕРАСЫ 

НЕМІС ОПЕРАСЫ АҒЫЛШЫН   

ОПЕРАСЫ 

Шығуы   XVI-шы бӛлігі - XVII ғ.  2-ші бӛлігі XVII ғ.     2–ші бӛлігі XVII  ғ. 2-ші бӛл.XVII ғ. 

 

XVII ғ. 

А.Скарлатти,  Л.Росси, 

К.Чести, Ф.Кавалли,  

К. Монтеверди, Я.Пери 

Жан Батист 

Люлли 

 

 Г.Шютц,  Р.Кайзер, 

 И.Гассе  

Генри 

Пѐрселл 

 

XVIIIғ. 

 

        Д.Перголези 

Ж.Рамо –  

жаңа опералық 

стильді еңгізді- 

/опера-балет/ 

Ф.Обер, 

Ф.Галеви 

 

В.А.Моцарт - операның 

реформаторы.                                      

К. В. Глюк – операның 

реформаторы. 

 К.М. Вебер –
романтикалық операның 

жазушысы.                                  

 Георг Телеман – «наз 

стильмен» жазады. 

 Георг Гендель 

Ағылшын 

операсы 

бітімге келді. 

XIX-ші ғ. 

бастап итальян 

операсы 

ағылшын 

сахнасында бас 

орын алды 

XIX ғ. Д.Пуччини – веризммен  

романтизмнің қосылуы, 

Дж.Верди, Д.Россини, 

В.Беллини, 

Г.Доницетти  

Д.Мейербер, 

Ш.Гуно, 

Ж.Бизе, 

Г.Берлиоз 

Р. Вагнер – музыкалық 

драманың авторы.  

Р.Штраус /XIX-XXғ./ 

 

ОПЕРА-    

ЛАРДЫҢ 

ТҮРІ 

Opera sеria    
/XVIIғ.-1ші бӛл.-XVIIIғ./  
Opera  buffa 
/ XVIII ғ.-ортасы/ Реалистік  

опера/веризм/ 

/XIX ғ.-1-ші бӛл./ 

Веризм мен романтизм-нің 

бірігуі /XIX ғ./ 

Grand Opera- 

/XIX ғ.-1ші бӛл./ 

Opera- comic–  

/XVIII ғ./ 

 

 Комикалық опера –

зингшпиль 

 /singspiel –XIXғ./   

Романтикалық                             

опера - XIX ғ.                                                               

 

            

«Фигароның үйлену тойы» операсы 
 
 

–   1785 – 1786 ж.ж. француз драматург, публицист  

      Пьер Бомаршенің «Фигароның үйлену тойы»  

      комедиясын жазды.  

–   Операның  либреттосын   итальян жазушысы  

      Лоренцо да Понте жазған. 

–   Опера итальян «опера-буффа» түрімен жазылған. 

–   Операның премьерасы 1 мамырда 1786 ж. Вена  

      Пьер Бомарше     Лоренцо да Понте        қаласында ӛтті.   
 

Либретто–(итал. тілінен –« дәптер, кiтапша») опера, опереттаның толық әдеби 

мәтiнi. 

Увертюра  – («ouvrir» – «кіріспе», «ашу»)  музыкалық кіріспе деген мағынаны білдіреді. 

Ансамбль – (француз  тілінен – «бірлесіп») бiрлесіп ойнау немесе ӛлең айту. Вокалдық 

және аспапты ансамбльлер: дуэт, трио, квартеттер т.б. 

Каватина – шағын опералық ария, лирикалы баяндау сипатында. 

Речитатив – (лат.тілінен – «оқу, кӛркемдеп дауыстап оқу, декламациялау») сӛзбен 

баяндау, тақпақтап айту интонациясына жақын, аяқталмаған формалық вокалдық ән    

Ария – (итал.тілінен – «ән»)опералық музыкада әрбір бейнелерге байланысты 

айтылатын әуен. Операда  оркестрдің сүйемелдеуімен  орындалады. Ария сонымен қатар 

оратория мен кантатада да кездеседі.  

Дуэт – (лат.тілінен –«екі») екі әнші немесе екі аспапта ойнаушы музыканттан тұратын 

ансамбль. 

Екі орындаушыға арналған музыкалық шығарма 

Терцет - (лат.тілінен – «үш») үш орындаушыдан құралған ансамбль. 
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           Осы комедияның сюжеті Моцартқа  ерекше жақын. Қарапайым адамның бай мырзадан 

артықшылығын кӛрсететін мүмкіндік операда бар. Шығарманың сюжетіне қарай: граф 

Альмавиваның үйінде екі жалшының Фигаро мен Сюзаннаның. тойы болғалы жатыр 

Графтың ӛзі Сюзаннаға ғашық, сол үшін ол оның тойын атқарғысы келмейді. Бірақ Фигаро 

ӛз қулығымен, шапшаңдығымен мырзасын келеке етеді. 
 

         

Қатысушы кісілер: 
 

Ерлер партиялары –  

Граф Альмавива – баритон 

Фигаро, графтың жалшысы - баритон  

Бартоло,  дәрігер – бас 

Дон Курцио, сот – тенор 

Базилио,  музыка мұғалімі – тенор 

Антонио, бағбаншы – бас 

Керубино,  паж – сопрано 

Әйелдер партиялары –  
 

Графиня Розина, графтың жары – сопрано 

Сюзанна, графиняның жалшысы – сопрано 

Марцелина, кілтші – меццо-сопрано 

Барбарина,  Антонионың  қызы - сопрано  

 

          

          Опера увертюрадан басталады. Ол ӛзі жеке музыка, сахналық шығармалардың 

алдында орындалып операны ашып береді де, ары қарай операның басқа кӛріністерінде 

ойналмайды.  Увертюра - сонаталық түрде, ӛңдеусіз жүреді.  Бас  партия    ре мажорда 

(Фигароның бейнесі) - iскер, адуынды.  Қосымша тақырып ля мажорда (Сюзаннаның бейнесі) 

- кӛңілді, жігерлі, бір жерде қозғалыссыз отыра алмайтын - мазасыз Фигароның бейнесін 

аспап музыкамен жалғастырады. Ашық жарқын, қуанышты музыка әрбір жағдаймен 

байланысты - операның басты кейіпкері Сюзаннаның қулықпен келеке етіп жүрген сәтін дәл 

беретін әуен скрипка аспабында ойналады. Жалпы мерекелік кӛрініс музыкасы ӛңдеуде де, 

қайталауда да барлық тақырыппен бірігіп, негізгі тональдікте увертюра музыкасы біткенше 

сақталады.  
 

I   бӛлімі  – Сюжеттің басталуы. 
          Граф Альмавиваның үйінде тойға дайындық жүріп жатыр. Графтың қызметшісі Фигаро 

графиняның малай қызына үйленбекші. Бұл мереке графты қуантпайды, себебі қалыңдық 

графтың ӛзіне де ұнап қалған болатын. Сюзанна графтың ӛзінің соңына түсіп жүргенін 

жігітіне айтады - дуэт «Как только графиня». Фигаро кек алуға серт береді. Фигароның 

тапқырлығы мен батылдығы каватинада сақталған «Если захочет барин попрыгать» 

әнімен беріледі.  
          Ал Марцелина болса Фигароны ӛзіне үйлендіргісі келіп армандайды. Сарайдағы 

барлық әйелдерге ғашық, жас паж Керубино кӛрінеді. Тебіреніп, толқыған Керубиноның 

ариясы «Рассказать, объяснить не могу я». Ақынжанды әйгілі ғашықтың бейнесін кескін, 

келбетін кӛрсетеді. Граф күтпеген жерден келіп қалады да,  Керубино тығылып қалады. 

       Граф Сюзаннаға ӛз сезімін білдіріп,  қиылып ӛтінеді, дәл сол сәтте қаскүнем Базилио 

кӛрінеді. Граф Альмавива Керубино графиняны жақсы кӛретінін  Базилиодан естіп қалып 

қызғаныш білдіреді - терцет «Что я слышу!». Кенеттен ол тығылып тұрған Керубиноны 

байқайды. Граф Керубиноға тез арада полкке кетуге бұйрық береді. Қарапайым әскери ӛмір 

туралы Фигароның мысқыл, келеке ариясы «Мальчик резвый» ұстамды жауынгер маршы, 

труба және литаврдың үнінің қостауымен, жігерлі, ӛткір мінезді және кӛңілді Фигароның 

бейнесін суреттейді. 
 

II бӛлімі – Графиняның, Керубиноның, Фигароның, Сюзаннаның бейнесінің ашылуы. 

          Графиняның бӛлмесі. Ол ӛтіп кеткен бақытты шағын жоқтап отыр «Бог любви, 

сжалься». Назды, әндік  әуен  оркестрдің  нәзік сүйемелдеуіне сай келеді. Сюзанна мен 

Фигаро оған ӛздерінің түнде баққа графты шақырып, әйел кӛйлегін киіндіріп, Сюзаннаның 

орнына Керубиноны кездесуге жіберу туралы. жоспарларын ұсынады. Фигаро кетеді. 

Әйелдер пажды киіндіре бастайды, графиняға сүйіспеншілік ариясы «Сердце волнует 

жаркая кровь». Акттің финалы ансамбльдік кӛріністердің еркін кезектесуіне негізделген; 



 

 

34 

 

драмалық шиленіс толқындай үдей түседі. Граф пен графиняның қызу дуэтінің артынан 

жаңадан мысқылды ілініскен сӛзбен, терцет ілеседі. Графиняның хатын оқи сала, кенеттен 

граф пайда болады. Керубино кӛрші бӛлмеге тығылады, граф есікті бұзбақшы болады. Оның 

жоқтығын пайдаланып Сюзанна Керубиноны шығарып жібереді де, оның орнына ӛзін жауып 

тастайды. Альмавива пажға айбаттанып, ол есіктің артында тығылып тұр деп ойлады - 

«Выходи, мальчишка дерзкий» әнін айтады. Бӛлмеде Сюзаннаны кӛріп, ол әйелінен 

кешірім сұрайды. Сол екі ортада Бартоло, Марцелина және Базилио Фигароға жазбаша түрде 

«Егер де қарызын уақытында ӛтей алмаса, онда Марцелинаға үйленуі керек» - деген 

міндеттеме әкеп береді.  Оның Сюзаннаға үйленуі кейінге қалдырылады.  
 

 III бӛлімі – Фигаро мен Марцелина дауының кульминациясы. 
        Сюзанна графинямен келісіп, графқа жолығу күнін белгілейді,  дуэт   «Скажи, зачем 

же долго так томила ты меня». Сот тергеуі кезінде, теңіз қарақшылары ұрлап әкеткен 

бала, Бартоло мен Марцилинаның ұлы Фигаро екені анықталады. Марцелина мен Бартоло 

үйленуді ұйғарады. Графиня ӛзінің түйреуішін Сюзаннаның графқа жазған хатына түйрейді, 

дуэт - «Жду, лишь только ветерок». Дуэт сабырлы, ашық сазды дыбыста гобой мен фагот 

жұмсақ үйлесімде үндеседі.  
 

IV бӛлімі –эпилог, ортақ шешілуі. 
        Түнгі бақ. Сюзаннаға ӛзі арқылы берген түйреуішін Барбарина іздеуде «Уронила, 

потеряла» каватинасы. Сюзаннаның лирикалық ариясы - «Приди, мой милый друг» айлы 

түнді жайымен жыр тербегендей. Фигаро ӛзінің қалыңдығын опасыз деп күдіктене бастайды. 

        Қараңғыда киімдерін ауыстырып киген Сюзанна мен графиня кӛрінеді. Сюзанна ӛзіне 

сезікпен қараған Фигародан ӛш алмақшы болады - «Наступает мгновенье».  

Барбаринаны іздеп жүрген Керубино  Сюзаннаға жорып графиняны құшақтауға тырысады. 

Граф әйелімен шүйіркелеседі. Фигаро мен Сюзанна біраз керілдескеннен кейін графпен 

әзілдеспекші болып шешеді. Сюзаннаны графиня деп қабылдағаны және бірден дабыл қағуы. 

Финал «Потихоньку приближаться». Кӛп ұзамай бәрі түсініседі. Альмавива әйелінен 

кешірім сұрайды. 

         Операда барлығы 28 нӛмір: 14 ария, 12 ансамбль, 2 хор, дуэттер, терцеттер, секстеттер. 

Музыкалық   номерлер   речитативпен (secco)   біріктіріледі.  «Фигароның үйлену тойы» 

операсындағы увертюрасы ең сәтті жазылған шығарма.  Жеке концерттік шығарма ретінде де 

орындалады                             

                                           Негізгі шығармалар:.                                                                                

                         
   1. 19 опера, оның ішінде «Идоменей,   Крит  

патшасы», «Серальден ұрлауы», «Фигароның 

үйлену тойы», «Дон-Жуан», «Олардың бәрі 

сондай», «Сиқырлы флейта». 

  2.   Ораториялар.  Реквием.  

  3.   50-ге жуық симфониялар. 

  4. Оркестрмен клавирға арналған  27-ден  астам 

концерттер.   

5.   Оркестрмен скрипкаға арналған  

      5 концерт. 

       6.   Флейта, кларнет, фагот, валторна және   

             арфа үшін үндерінің қостауымен   

             ойналатын оркестрмен  концерттер. 

       7.  60-қа жуық камералық аспаптық  

            ансамбльдер, оның ішінде 27 ішекті  

            квартет, 9 ішекті квинтет.  

       8.  Фортепианоға 30-ға жуық соната, 5 

            скрипка үшін, 4 валторна үшін  және      

            кларнетке арналған.     

       9.  35-тен астам скрипка мен клавирға  

            жазылған шығармалар.   

       10. 40-қа жуық ӛлең. 

       11. Клавирге арналған фантазия,   

     вариация және рондо.  

12. Мейірімді шығармалар.  

               Сұрақтар мен тапсырмалар: 

1. Австрия елінің композиторы Моцарт қандай 

шығармалардың авторы? 

2. Моцарттың балалық шағы, алғашқы 

концерттік саяхаты. 

3. Композитордың бастапқы жазған 

шығармалары қандай? 

4. Моцарт Зальцбургте қандай  қызметтер 

атқарды? 

5. Моцарттың Венадағы ӛмірі мен еңбектері , ең 

соңғы шығармасының аты қалай аталады? 

6. «Фигароның үйлену тойы» операсы қай 

жылдары жазылды? 

7. Оның негізі қай шығармадан (кӛркем 

әдебиет) алып жазылған? 

8. Операға арналған увертюралардың (кіріспе) 

құрылысын айтып шық. 

9. Увертюра дегеніміз не? 

10. Рондо дегеніміз не? 

11. Моцарттың сонаталарының сипаттамасы.



 

 

35 

 

Людвиг ван Бетховен (1770-1827) 
 

«Ән – ақыл - ой мен сезімнің ортақ тӛрешісі» 

                                                          Людвиг ван Бетховен 

       
 Вена, Бонн. Балалық шақ /1770 – 1787/ 

 Вена, бірінші Веналық кезең  /1792  - 1802/ 

 Вена, кемелдену кезеңі  /1803 – 1812/ 

 Вена, шығармашылық дағдарыс,  

          ӛмірінің ақырғы күндері /1813 – 1827/ 
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Людвиг ван Бетховен 1770-1827 ж.ж. 
 

            Людвиг – есімі, Бетховен – тегі, ван – арғы ұрпағы голландықтар екенін кӛрсетеді. 

 Немістің атақты  ұлы композиторы Бетховеннің туғанына 200 жылдан артық уақыт ӛтті. XIX 

ғасырдың басы Бетховеннің ақыл-ойының  гүлденіп, кеңею кезеңімен сәйкес келді. Оның 

еңбек жолы классикамен және романтикамен бірдей қалыптасқан. Ол 19 жасқа толған сәтін-

де, 1789 жылғы Франциядағы революциялық халық кӛтерілісі қатар келді. Бұл революция-

ның идеясы композиторға жаңа мақсат жүктеді. Бостандық, туысқандық, теңдікті жасаушы 

халық және олардың батыр, күрескер «кӛсемі» деп, ол ӛзінің кӛптеген шығармашылық тақы-

рыбын озбырлыққа қарсы күрес жолына арнады.  

 

Қысқаша ӛмірбаяны 
    

Вена. Бонн. Балалық шақ 1770 -1787 ж.ж. 
Людвиг ван Бетховен  1770 ж. 17 желтоқсанда неміс 

қалашығы Боннда дүниеге келді. Әке жағынан музыканттар  

болған: атасы скрипкада ойнаған және дирижѐр болған, әкесі 

әнші-тенор. Людвигтің музыкалық дарыны ерте белгілі 

болғандықтан, әкесі одан екінші Моцартты жасағысы келеді. 

Сол себепті музыкадан  сабақты ӛзі беріп, тәрбиелеушісі де ӛзі   

болады. Бірақ, ол ӛте қатыгез адам болды және тәжрибесі  аз 

еді. Моцарттың елге тараған даңқы әкесіне маза бермегендіктен, 

баланы жастайынан 7-8 сағат жаттығумен отырғызып қоятын 

болды. Сегіз жасында  Кѐльнде және тағы басқа калаларда 

бірінші рет  концерт береді. Он екі жасынан жұмыс істеуге     

мәжбүр етті, содан капеллаға органист            болып  

 Людвиг 1783ж.                 орналасады.                                       

1782 жылда Кристиан Готлоб Нефе Бонндық 

капелланың жаңа директоры болып келді. Нефе 

Бетховенның ұстазы болады. Ол Бетховенді гармониямен, 

контрапунктпен таныстырады. Бетховенның алғашқы 

туындылары Дресслер маршы тақырыбына вариациялар, үш 

фортепианолық соната басылып шықты. 

Вена 1787 ж. Венаға аттанады. Онда Бетховен 

В.Моцартпен, ал 1789 ж. Й.Гайднмен кездеседі. Осы кезде 

анасы қайтыс болады. 1789 жылы  Бетховен Бонн 

университетінің философия факультетіне ерікті оқушы 

болып түседі. Осы аралықта Ұлы француз революциясы 

басталады.                                                                                             Бонндағы композитордың үйі                                                                                                                                           

Вена 1792 – 1802 ж.ж. /1-ші Веналық кезең/. 
1792 жылдың күзінде Бетховен жастық шақпен қоштасып, Венаға бет алады. 

Венадағы ӛткен алғашқы бірнеше жыл Бетховеннің ӛміріндегі ең бақытты шағы еді. Ӛз 

шығармаларын жарыққа шығарар алдында Бетховен Гайдн, Альбрехтсбергер, Сальериден 

дәріс алып, теориялық білімдерін тексеріп, толықтырады.  

1802 ж. саңырау ауыруына шалдығады. Емделу үшін Гейлигенштатына аттанады.                                                   

1795 - 1802 ж.ж. аралығындағы он шақты шығарманың ішінде 12 фортепианолық соната,  

3 фортепиано мен аспапқа арналған концерт, №2 симфония, 6 ішектік квартет ор.18 

жазады. 1802 ж. Бетховеннің еңбектеріндегі аздаған сәтсіздеу кезеңі еді. Ал соңғы 10 жыл 

ішінде Бетховен даңқы асқан, атаққа ие болды. Сегіз симфониялары, «Эгмонт» увертюрасы, 

«Крейцерлік» пен «Ай» (Лунная) сонатасы,  Гѐтенің ӛлеңдеріне әндер  т.б шығармалар 

жазады.  
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Вена 1803 – 1812 ж.ж. Кемелдену кезеңі.  
Бетховен түсінігіндегі ӛмір – қаһармандық күрес болып шықты. 

Бұл жылдары Бетховен №5 симфониясын және «Аппасионата» 

сонатасының жобасын жасады, «Қаһармандық» («Героикалық») 

симфониясын және «Аврораны» аяқтап,  ізінше «Фиделио» 

операсын бастайды. Кейін, №4 симфонияны жаза бастайды. 

Сӛйтіп керемет жігерлі шығармашылық ізденістерде болды. Осы 

уақыт аралығында скрипкаға арналған концертін жазады, №6 

симфония, «Кориолан» увертюрасы, фортепиано, хор, және 

аспапқа арналған фантазия жарыққа келеді. «Фиделио» - 

Бетховеннің жалғыз операсы. 
 

     Бетховен 30 жаста         1809-1812 ж.ж. шығармалары.  
«Эгмонт» трагедиясына арнап увертюра жазады. Бесінші концерттен кейін Бетховен бұл 

жанрда жұмысын аяқтайды. Осы  жылдары композитор қаламынан туындаған шығармалар: 

ор. 81 ми-бемоль мажорлы соната, №7 және №8 симфониялар (1812), оркестрмен 

фортепианоға арналған концерт. Ӛзі сүйген графиня Тереза Брунсвиг оның жары бола 

алмады.          1812 ж. ақын И.В.Гѐтемен танысуы.                           

1813 - 1827 ж.ж. Вена, шығармашылық кризис.                                                                                                                                                              
 

Зиялы қауымның жылы қабылдауына қарамастан композитордың 

шығармашылық ӛмірінде жаңалықтар да, 1813-1818 жылдар 

аралығында музыкалық шығармаларын жазуы да азаяды. 

Бетховеннің «соңғы стилі» фортепианоға арналған ми минорлы ор. 

90 сонатасында, виолончельге арналған сонаталарында, халық 

әндерінің ӛңдеулерінде кӛрінеді.                                                               Сазгердің еститін трубкалары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Кейінгі шығармалар. «Алыстағы ғашығыма» («К далекой возлюбленной») әндер циклы 

және 1816-1824 ж.ж. арасында Гѐтенің ӛлеңіне «Теңіздегі тыныштық және сәтті жүзу» 

(«Морская тишь и счастливое плавание») кантатасы, тӛрт солисттің орындауында, хор, 

оркестр және органға арналған «Салтанатты месса» («Торжественная месса»), №30-32 

фортепианолық сонаталар, квартеттері шығады. Бұл кезеңнің шығармалары 

композициясы және музыкалық тілі жағынан күрделі болып келеді. Бетховен классикалық 

соната түрін құрау заңдылықтарының шегінен шығып, полифониялық бӛлімдер қосады да, 

тақырыптық түрінде орын ауыстыру, жаңа даму әдістеріне әкеледі.  Кейінгі шығармалар 

арасында асқар шың болып тоғызыншы симфония тұр. Оған «Қаhармандық» пен №5 

симфонияның «Пасторальды» және №7 симфонияның қасиеттері келіп қосылды.  

1824 ж. «Бақытқа  ода» («Ода к радости»)  №9 симфониясын жазды. Симфонияның соңғы 

бӛліміндегі хор Ф.Шиллердің  сӛзіне жазылған.   

Ӛмірінің соңғы жылдары. Композитордың соңғы жылдары ӛте қиын және қайғылы болды. 

Оны сол кезеңнің шиленіскен саяси жағдайы шаршатып, жалғыздықты қатты сезінді. Ұлы 

композитордың құлағы мүлдем естімеді және бауыр ауруымен ауырды.Ұлы композитор 1827 

жылдың 26 наурызында, бірнеше ай ауырып, ӛмірден ӛтті. Соңғы қоштасу сапарына 20000 

адам қатысты.      Бетховеннің музыкасы жер шарын аралап, халық жүрегінде мәңгіге қалды.                                                                                          

 Бетховеннің роялі /мұражайы/     Л. Бетховен        Бетховен мен  Гѐте 1812 ж.          Сазгер                                                                  
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Шығармашылығының  сипаттамасы 
 

           Француз революциясының рухы, идеялық бағыты, «Теңдік, бостандық және 

бауырластық» ұраны бүкіл ӛміріне  әсер еткені белгілі. XVIII ғасырдың екінші жартысында 

Германияның классикалық философиясы, әдебиеті, ӛнері гүлденді. 

           Бетховен барлық қауымға ӛнердің мақсатын, мәнін кеудесіндегі ыстық жалынымен 

күйдіріп, бостандыққа деген махаббатын жеткізумен болған. Бетховен симфониядан бастап 

халық әніне дейін әр түрлі жанрда жұмыс істеген. Оның шығармашылығына И.Бах, 

Г.Гендель, К.Глюк, Й.Гайдн және В.Моцарт сияқты белсенді сазгерлер әсер етті. Оның 

шығармашылық кейіпкерлері, байсалды және ойшыл болып келеді. 
 

       Жаңашылдығы:  
 

 Ӛз заманында ерекше, батыл  музыкалық тіл; экспрессиялы үн шығару. 

 Альтерацияны қолдануы, аккордтың неше түрлі бояумен кӛрсетілуі, то-

нальдік  салыстыру. 

 Театрлық драматургия. Үлкен ашық  бұйрық. Ашық жарқын бейнелер. 

 Ерекшеленген тональдік жоспар. 1-ші бӛлімнің қосымша партиядағы екі 

тақырыбы. 

 Рояльдің аспап ретіндегі түсіндірмесі.    

 Симфонияның жанрын драмалау, тақырып пен бӛлшектердің қарсылығын 

шыңдады.                      

 Симфонияның бӛлшектерінің үлкен масштабтары. 

 Аспаптың құрамын молайтып, жаңа аспаптарды қосты (тромбон, контра-

фагот, флейта пикколо). 

  №9-шы симфониясында хорды пайдалану. 

  №2-ші симфониядан бастап, үшінші бӛлімдегі менуэт скерцоға ауысты-

рылған. 
 

                                                  
 

  Фортепианолық шығармашылық 

          Бетховен данышпан пианист болды. Сондықтан фортепианолық музыка оған ӛте 

жақын. Оның сонаталарында сазгердің ішкі әлемі ашылған, оларды кішкентай симфониялар 

деп атайды. Фортепианолық сонаталардан оның сазгерлік жолдарын кӛруге болады. 

Бетховен ӛмірінде 32 соната жазды. Оның жаңашылдығы XVIII ғасырдағы клавирлік 

стильдің бағынуын жоққа шығарды. Рояльге аспаптық дауыс енгізді. Ол шеткі регистрлерді, 

динамикалық қарсылықты, екпіндердің ауысуын, әр түрлі бояуларды, пассаж бен 

педальдарды қолданған. Оның классикалық түрі 2-3 сонатадан, кейбір кезде, ашық 

орындаудан тұрады. Сонаталық түрі аллегросында шығарманың музыкалық ӛрістеуі, дамуы 

Гайдн мен Моцартқа қарағанда, ӛзіндік терең ұғымы, ӛзіндік жаңалығы бар.    
 

«Патетикалық» Ор. 13, № 8 до  минорлы соната  

          1798 жылы  алғашқы үлкен патетикалық сонатасын жазды. «Патетикалық» (грек 

сӛзі – «пафос») кӛтеріңкі, шалқыма кӛңіл  деген мағынаны білдіреді. Фортепианоға арнап 

жазылған шығарма. Кӛтеріңкі сипаты  үш бӛлімде болса да, әр бӛлімде, әр түрлі кӛрсетіледі. 

Бұл соната тыңдаушыларға ерекше «батыл-шығарма» ретінде кӛңілде қалады.  

Рояльдің оркестрше баян етілуі. Шеткі регистрді пайдалану, әсерлі қарама-қарсылық, 

шапшаңдықтың шұғыл алмасуы, әр түрлі ӛзгешіліктің молшылығы және реңкі, педальді, 

пассажды жиі қолдануы. Осы шығарманың үш бӛлімі қарама-қайшы принциппен жалғанған.  
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I бӛлім. Сонаталық аллегросы. Allegro molto  e con brio  
Тез екпінмен сонаталық аллегро түрінде жүреді. 

Негізгі ой тақырыптың кіріспесіндегі екі қарама-қарсы элементтерге салынған. 

1-ші тақырып: азайтылған септаккордпен сенімді қадамы-болмай қоймайтын заңды 

аккордта. 2-ші тақырып: жалбарынған ӛтініш дауыс ырғағы жүзеге асырылған. 

Барлық бірінші бӛлім осы элементтердің қарсы қойылып салыстыруынан тұрады. Тақырып 

бірінші элементтен басты партияға /до минор/ шапшаң ӛсіп жоғарылайды.  

Бірінші бӛлімнің қосалқы партиясындағы екі тақырып болады. Ерекшеленген тональдік 

жоспар: бірінші қосалқы тақырып минордағы ми бемоль және екінші қосалқы тақырып 

мажордағы ми бемоль. Репризада бірінші қосалқы тақырып фа минорда, екінші қосалқы 

тақырып до минорда. Қосалқы партия  ырғақты тебіренген тақырыппен байланысты, әннің 

қайырмасы үшінші бӛлімнен және тақырыбы екінші бӛлімнен естіледі.  

Бүкіл бірінші бӛлімнің бойында кіріспе үш рет кӛрінеді, ең басындағы дайындықта және 

репризаның аяғында ӛзінің қуаты мен экспрессиясын біртіндеп кемітеді. Басты тақырып 

бірінші бӛлімді қайраттанып ұранмен аяқтайды, қатал жабыраңқы бастапқы тақырыпты 

толығымен ығыстырып шығарады.  

2-ші  тақырып  - «ӛңдеу». Екі қарама-қарсы қайшылықта ұшқыр тақырыппен және 

лирикалық кіріспе тақырыптың арасында ӛрістейді. Бұл  күшті мен әлсіздің күресі үлкен 

дауылға ұласып, соңынан біртіндеп алыстап, тӛменгі регистрде аяқталады. 

3-ші тақырып  - «реприза». Мұнда  экспозициядағы барлық тақырыптар до минорда 

қайталанады. Ӛзгеріс  жалғастырушы тақырыбында ғана болады. Бітер кезде  қайтадан 

«кіріспе» тақырыбына ӛтеді. Соңынан,  негізгі тақырып тез, ұшқыр екпінмен ерік, күш, жігер 

жеңеді деп  қорытындылайды.  
 

II бӛлім.  Рондо. Adagio cantabile. 
Бетховендік циклдердің баяу бӛлімдеріндегі музыкасының әсемдігі әрқашан 

таңқалдырады. Патетикалық сонатаның адажио кантабилесі - ең тамашаларының бірі. 

Қарапайым лирика,  ойдың жоғары бағыттылығы, терең толғаныс, басынан ӛткенін еске алу. 

Айбынды да ізгі әуен, ля бемоль мажор тональдігінде, ӛлшемді сүйемелдеуімен фонда 

естіледі.  

Алдымен негізгі әуен ортаңғы регистрде кӛрінгендіктен  виолончельдің қою тембрі беріп 

тұрады. Екінші рет әуен жоғарғы регистрде баяндалады. 

Ортаңғы бӛлімде ля бемоль минорда, мазасыз сипатта, жаңа тақырып туындайды.  

Негізгі тақырыптың оралуымен реприза басталады, бірақ тақырып енді бұрынғыдай жайлы 

естілмейді.                                     

III  бӛлім.  Рондо-соната.  Allegro. 
Шапшаң тебіреністе. Кӛбіне әуен оны бірінші бӛліммен жақындастырады, бірақ 

мұнда бұрынғы жанқиярлық, драматикалық пафосына оралу толығымен болмаса да,  

қайғылы күрес рухы аяғында сезіледі. Рондода ойдың әбігерлігі кӛптеген реңдерге ие 

болады, негізгі тақырып (рефрен) бұл жерде тӛрт рет қайталанады. Қалған материалдан аса 

айырықша келетін ортаңғы эпизодтың ұстамды энергиясы кӛзге түседі.  

Басқа екі тақырыппен рефрен кезектесіп отырады. 1-сі – қ.п. ӛте шапшаң ми бемоль 

мажорда, 2-сі полифониялық мазмұнда. Бұл жетілдіруді ауыстыратын эпизод. 

Финал жігерлі кодамен аяқталады. 

ЖОСПАРЫ: I   БӚЛІМ II  БӚЛІМ III БӚЛІМ 

ТҮРІ Сонаталық аллегро Рондо Рондо-соната 
 

ТОНАЛЬДЫҒЫ до минор Ля бемоль мажор до минор 
 

ЕКПІНІ Allegro molto  e con brio Adagio cantabile Allegro 
 

КӚЛЕМІ C 2/4 C 
 

СИПАТЫ Кіріспесі баяу жабыңқы. Қаһармандық 

салтта-драмалық сипаты 

Кӛтеріңкі -

лирикалық 

Тебіренген,  тулаған 
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Симфониялық шығармашылығы 
                                                                                                              

             Бетховен шығармашылығының аса кӛрнекті аумағын симфониялар алып жатыр. 

Оның симфониялары Гайдн мен Моцарттың шығармашылығының жетістіктерін  

қорытындылайды. 

              Бетховен симфонияларының әрқайсысы  – оның кӛпжылдық жемісі. Ол 30 жасына 

дейін симфония жанрында жұмыс істеген жоқ. Оның бұл жанрға деген үміті зор болды. №1 

симфонияда /До мажор/ жаңа Бетховендік стиль қасиеттері әлі аз кӛрінеді. №2 симфонияда 

/Ре мажор/   – ерлік, динамиканың ілгері ұмтылысы,  жігерлік сезіледі. Бірақ, нағыз 

шығармашылық қарқын №3 симфонияда кӛрінеді. Содан  бастап қаһармандық тақырыбы №5 

симфонияның шығуына ықпал етеді. Данышпан ӛмірінің соңында бұл тақырыпты жетілдіріп, 

мінсіз шеберлікпен №9 симфонияда орындаған. №4 симфонияның /Си бемоль мажор/ 

поэтикалық бейнелер табиғат тақырыбына арналған. №6 «Пасторальды» симфония – жастық 

шақ пен кӛктем поэзиясын, тоқтамас тіршілікті, ӛмірдің қуанышын суреттейтін туындылар.  

№7 симфонияда ӛмірлік құбылыстар жалпылама билік бейнелерде кӛрінеді.  

            Бетховеннің тоғыз симфониясында  ғұмыр бойындағы ӛмірлік ұмтылыстары кӛрінеді. 

Әр туындының ӛзіндік қасиеттері  болғанмен, бірге қосылып үлкен цикл құрап тұрғандай 

болады. 
 

   № 5 симфония до минор  «Қараңғыдан жарыққа күреспен шығу» 
 

            1805 -1808 ж.ж. аралығында Бетховен үш шығарма жазды. Арасындағы ең кӛрнектісі 

- қаһарманды трагедиялық №5 симфония. Бетховен ӛз тақырыбында – қаһармандық пен 

күрес трагедиясын кӛрсетті. Ӛзінің симфониясында адам тағдырымен жекпе – жек күресте 

жеңіп шығады. Драматикалық конфликт түнектен – жарыққа біртіндеп дамиды. 

Симфонияның барлық тӛрт бӛлімі қайталанатын қатал тақырыптан құрастырылған, 

шығарманың басында эпиграф ретінде естіледі.  

«Тағдыр осылай есікті қағады», - деп сазгердің ӛзі айтқан. 

Драматургия және тағдыр тақырыбы. Тақырыптың негізіндегі – 

ӛзіндік ырғақ.   

Бірінші бӛлім: тақырыптың ырғағы барлық тарауларда бӛлінбейтін үстемдікте. 

Екінші бӛлім: іштей үн шығару.  Екі тақырыптың вариациясы. 

Үшінші бӛлім: шеткі тарауда қиян-кескі ырғақтың артуы. 

Тӛртінші бӛлім: соңғы дайындық «естелік»  сияқты. 
 

I бӛлім. Сонаталық аллегросы.  Allegro con brio. 
Симфонияның сонаталық аллегросы – қобалжулы, екпінді Allegro con brio. Негізгі мотивтің 

ырғақ интонациясымен біріктірілген. Айқын, батыл ырғақтылығымен тақырып 

ерекшеленеді. Үрей мен абыржуға толы. Басты партия шырқау шыңына жетіп доминантта 

күрт үзіледі. Қайтадан «Тағдыр сазы» естіледі,  ff  жетіп, үнділігі үдей түседі. 

Валторнаның жеке орындауында ӛктем ұранмен қосымша партия басталады. Ұзамай 

валторнаның үні скрипканың нәзік те, жарқын жұмсақ үніне ауысады. Бірақ та ырғақты 

сипаты жоғалмайды және бұл жерде де қатаң дыбыстың гүрсілі бас та естіледі. 
 

Tutti (итальян тілінен – «барлығы»). Оркестрлік tutti - барлық оркестрдi ойын. 
 

Ӛңдеу бӛлімінде шарықтау шегі кішірейген септаккордтың ff, tutti орындалынуынан кейін 

тағдыр мотиві қайтадан естіледі. Ӛңдеу бӛлімінің шарықтауы реприза басымен сәйкес. 

Динамикалық реприза мен үлкен ӛңдеуіш кода трагикалық пафоспен ерекшеленеді.  
4 

II бӛлім. Екі тақырыптың вариациясы. Andante con moto. 
Бетховеннің Andante con moto азаматтық лирикасының үлгісі. Сабырлы декламациялы 

бірінші тақырыпқа қаһарлы, маршты, іштей динамикалы екінші тақырып қарсы қойылады.                                                                                                       

Скерцо немесе үш үлесті аллегрода Бетховен тағдырмен трагедиялық күрес суретіне 



 

 

41 

 

оралады. Екі пианоға /рр/ ішектілердің тӛменгі регистрінде до минорлы тақырып – диалог 

естіледі. Кенеттен ӛзгерген  беделді тағдыр тақырыбы келеді. Мұңаю мен қорқыныш 

тақырыбы тағдырмен үш рет кезектеседі. Трионың мажорлы түсі – жарқын интерлюдия  

репризаның мұңды тақырыбына құйылады. Күрес тоқталысымен, драматикалық күшімен, 

ӛзіндік ерекшелігімен финалға дайындық басталады. 
 

III бӛлім. Allegro – до минор скерцо. 
 

Скерцо (итальян тілінен – «қалжың»). Шапшаң екпінде, шиленіскен ырғақпен. 
 

Үшінші бӛлімнің музыкасы симфонияның бірінші бӛліміндегі кӛңіл күйге кері қайтарады. 

Виолончель мен контрабаста шапшаң екпінді тынышсыз әуен үндестігінде, күрес жаңа 

күшпен қайта басталады. Оны басқа ішекті аспап жалғастырады. Қимыл қозғалысы 

доминанта тоқталып және жасқаншақтау және батылсыздау сауал қойғандай тына қалады. 

Симфонияның үшінші бӛлімі үш бӛлімді құрылымнан тұрады. Музыканың ортаншы тарауы 

халықтың шаттығын суреттейді. Оның негізінде халықтық салттағы би тақырыбы жатады. 

Ортаншы тарау до мажор үндестілігінде жазылған. 

«Тағдыр тақырыбы» ӛзінің күшін жоғалтады. Симфонияның үшінші және тӛртінші бӛлімі 

үзіліссіз жүреді. Оларды біріктіретін байланыстырғыш ӛткел доминантта. Бұл жалғыз ғана 

симфониялық музыкаға мысал финалдың басындағы ррр – ff  ұзақ crescendo. 
 

IV бӛлім. Финал - мажорлы,  ол драма шешімін білдіреді.  

Түпкі ойының тереңдігі мен салмақтығы, оркестрдің құрамын үлкейтуге қажеттілік туғызды, 

бұл дыбысқа айбындылық пен қуаттылық енгізді. Алғашқы рет симфониялық музыкаға 

тромбон, флейта пикколо, контрафагот енгізілді. Сонаталық түрінде драматикалық 

қарсылықты элементтер жоқ. Кең тақырыптар жалпылауыш сипатты – маршты, жанрлы би, 

салтанатты,  музыканың сипатын анықтайды. Отыз такттың бойында до мажордың 

аккордтары дыбысталып, симфонияның соңында тынышсыз тағдыр тақырыбы жеңістің 

салтанатты музыкасына айналып орындалады. Сӛйтіп, түнектен жарыққа деген 

драматургиялық даму ӛзінің мәресіне жетеді. 

Қарама-қарсы екі күштің күресі №5 симфонияда тӛрт бӛлімде дамиды, бұл күрестің әр түрлі 

этапы сияқты. Осы симфонияның арқасында програмдық (негізгі ереже, мақсат 

мазмұндамасы) сюжетке ие болды. 
 

ЖОСПАРЫ: 
 

I   БӚЛІМ II  БӚЛІМ III БӚЛІМ  скерцо IV БӚЛІМ   финал 

ТҮРІ Сонаталық түрі Екі тақырыптың 

вариациясы 

Күрделі, трио 

қосылған, үш бӛлімді 

түрі 

  Сонаталық түрі 

ТОНАЛЬДЫҒЫ Б.п. –  до минор 

Қ.п .–  до минор  

1-ші тақырып- 

Ля  бемоль  

мажор 

2-ші тақырып- 

До  мажор 

до минор,  

трио – До мажор  

     До мажор 

ЕКПІНІ  Allegro con brio Andante con moto           Allegro          Allegro 

КӚЛЕМІ          3/4         3/8                3/4               С 

СИПАТЫ Қаһармандық, 

трагедиялық 

1-ші тақырып-

лирикалық     

2-ші тақырып-

гимндік 

Мазасыз, орта 

бӛлімінде қарама-

қарсы биі бар, трио  

 

Салтанатты марш 

АСПАП 

 
Аспаптағы қатал 

қағыс ырғағы 

Жауыздықтың 

символы 

 /ол барлық 

бӛлімде болады/ 

Трубамен 

валторнаның 

темір дауысы 

Күшейтілген 

 фанфарлар 

Аспаптық тақырыптың      

күшейген дауысы.  

 Жез  аспапты топтың   

қарсыластығы.  

 Аяғында оркестрлік 

диапазон күшейеді 

Құрамы 

кӛбейтілген. Ішіне 

тромбон, флейта 

пикколо, контра-

фагот еңгізілген 

Аспаптың  жез 

тобының күшейуі 
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«Эгмонт» увертюрасы 1810 ж. 
 

            Увертюра  неміс  ақыны  Гетенің   «Эгмонт» атты трагедиясына арнап, 1810 ж. 

жазылған. XVI ғасырда  Нидерланд халықтарының  испандықтарға қарсы күресі және осы 

күресті бастаған граф Эгмонт туралы баяндалады. Ол жүректі, қаһарман күрескер адам 

болған. Осы күресте қайтыс болады. Бірақ, жергілікті халықтар Эгмонт бастаған күресті 

жалғастырып, 1576 ж. жеңіп шығады. Сонымен, 1609 ж. ӛздерінің теңдігін алып, халық 

күресі жеңіспен аяқталады.  

            Екі қарама-қарсы музыкалық бейне, ымыраға келмейтін дұшпандық күш. Олар 

драмалық үдеудің қайнар кӛзі және увертюраның тақырыптық негізі.  Увертюра – қайғылы 

тоғыз нӛмірдің біреуі. Бір бӛлімді шығарма, кіріспеден басталады. Халық тағдыры 

суреттеледі.  Гѐтенің ӛлеңінде кӛрсетілген  халық тағдырын, ауыртпашылығын композитор 

музыка тілінде жазған. Увертюрада ӛз мазмұнын анықтап дәл суреттейді.   
      

ЖОСПАРЫ: КІРІС  /1-акт/    

Драманың 

   басталуы 

ЭКСПОЗИЦИЯ 

/2-акт/ Қайғылы 

кульминация 

ӚҢДЕУ РЕПРИЗА КОДА /3 акт/ 

Жеңістің 
салтанатты 

 
ТОНАЛЬДЫҒЫ 

 

фа минор 

 Б.п. – фа минор 

 Қ.п. – Ля бемоль 

мажор 

Фа мажор 

 

Б.п.- фа  минор 

Қ.п.- Ре бемоль      

мажор 

Фа мажор 

ЕКПІНІ Sostenuto ma non 

troppo 

Allegro -------- ------- Allegro 

  con  brio 
КӚЛЕМІ 3/2 3/4 ------- ------- С 

 

ДАМУЫ 
  1 тақырып 

Қанаушы испан 

әміршілігінің ой 

пікірін 

білдіретін 

ӛкімет 

  2 тақырып 

Халықтың 

қайғы- қасіретін, 

азап шегіуін 

білдіру             

Б.п.- батырлық. 

Екінші тақырып-

тың кіріспесіне 

интонациясымен 

жақын 

Қ.п.- қуанышты, 

салтанатты.  Екі 

тақырыптың 

кіріспесін қоса-

ды 

Мӛлшері үлкен 

емес. Қарсы 

тұрған тақырып-

тардың бір-бірі-

мен салыстыру. 

Басты партияның 

интонациялары 

ӛткір аккордтар-

мен қайта-қайта 

бӛлінеді 

Кейіпкердің  

қаза  

табуымен 

аяқталады 

Халық- 

жанрлық  

кӛріністе  

жеңіске   қу-

ану, 

халықтық 

шеру 

 

СИПАТЫ 
 Сарабанда 

мәнерінде 

1.Ауыр,  тұн-   

жыраған 

2.Жұмсақ, ли-

рикалық 

Қаһарман, батыл Динамикасы 

күшейген 

Испан тақы-

рыбы - қатал, 

халық тақы-

рыбы-

аянышты             

Орасан зор, 

айбынды. 

Бостандық- 

тың ұраны 

             

           Увертюра «Сонаталық аллегро»  түрінде жазылған.        

Кіріспе – бұл жерде екі қатал қарама-қарсы тақырып. Біріншісі тақырып – аккордты, 

салтанатты ӛктем естіледі. Екіншісі тақырып – тақырып гобойда орындалады, оған басқа 

ағаштан жасалған үрмелі және ішекті аспаптар қосылады.  

Бас партия  фа минорда, еркіндігі бар, батырлық сипатта. Алдымен тӛменгі регистрде 

виолончелде piano-да естіледі, содан тақырыпқа бүкіл оркестр fortissimo-да қосыла кетеді. 

Қосымша  партия ля бемоль мажорда жүреді. Кіріспедегі әуенмен тығыз байланыста. 

Тақырып ішекті аспапта естіледі. Ӛңдеу  тақырып түрінде осы тоналдықта  негізгі 

шығарманың мазмұнын ашып, оның ішінде халықтың күш-қуатын, халық батыры  

Эгмонттың батылдығын  суреттейді.  

Увертюра үлкен кодамен - халықтардың жеңісімен, қуанышты  салтанатымен бітеді.                          

Композитор ӛз шығармаларындағы жігер, күрес, батылдық тақырыбымен халыққа ӛте жақын 

екендігін  және ӛзінің де үлкен  күрескер, батыл композитордың бірі екенін кӛрсетеді. 
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               Негізгі шығармалары: 
     

1. 9 симфония. 

2. 11 симфониялық увертюра. 

3. Оркестрмен фортепианоға  арналған 5 

концерт. 

4. Фортепианоға арналған 32 соната. 

5. 6 ер балаларға арналып фортепианоға жа-

зылған соната.   

6. 60 –тан астам   фортепианолық миниатю-

ралар.   

7. Скрипка мен фортепианоға арналған  

8.  10 соната. 

9. Виолончель мен фортепианоға арналған 5 

соната. 

10. 16  ішекті квартеттер. 

11. «Прометейдің жаратуы»  

(«Творение Прометея» ) балеті. 

12. «Фиделио» операсы. 

13. Драмалық  қойылымдарға  жазылған му-

зыка.  

14. Вокалдық цикл «Алыстағы  ғашығыма»  

(«К далекой возлюбленной»). 

15. Фортепианоға арналған пьесалар. 

16. 40-қа жуық әр түрлі авторлардың 

ӛлеңдеріне жазылған әндер.   

17.  Халық әндерін ӛндеу.    

18.  Оркестрмен скрипкаға арналған концерт.       

19. Үрмелі және араласқан аспаптар үшін          

        алты трио. 

 

       

                Бетховеннің оркестрі, 18ғ. суреті                                                       
 

              Сұрақтар мен тапсырмалар:                            
1. Бетховеннің музыкасының Гайдн мен 

Моцарттың музыкасынан ӛзгеше  

қандай айырмашылығы бар? 

2. Сазгердің  ӛмір сүрген жылдары? 

3. Бетховеннің шығармашылығына қай 

оқытушы үлкен мән берді? 

4. Ӛмірінің соңғы жылдары. Осы кездер-

де қандай шығарма жазған? 

5. «Патетикалық соната» қашан жа-

зылған, оның аты нені білдіреді? Сона-

таның құрылуы. 

6. Бетховен неше симфония  жазған? 

7. №5 симфониясына сипаттама беріңдер: 

шыққан жылы, тоналдығы, аспабы, 

лейтмотивы, бӛлшектердің құрылуы. 

8. «Эгмонт» увертюрасына сипаттама 

беріңдер: шыққан жылы, тоналдығы, 

аспабы, бӛлшектердің құрылуы.

                  

 

 

Романтизм  дәуірінің  музыкасы 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

            Классикалық музыканың дамуы романтикалық кезеңмен тұстас келді. Классикалық 

музыканың қатал түрлері мәнерлілік қалыпқа  ауысты. Музыка ӛнерге, әдебиетке және 

театрға жақын болды.         

            Романтизм дәуірінің музыкасы  XIX ғасырдың үшінші бӛлімінен басталады да, XX 

ғасырдың басына дейін созылады. Музыкадағы романтизмнің пайда болуына Людвиг ван 

Бетховеннің ықпалы зор болды. Классицизмнен романтизмге кӛшкен кезең романтиканың 

алғы кезеңі деп есептеледі – ол музыка мен ӛнердің тарихындағы кезең.         

Халықтың ӛміріне, ұлттық мәдениетіне, тарихтың ӛткен-кеткеніне кӛз жіберу, халық 

аңызымен, ӛлеңдерімен әуестену, табиғатқа деген махаббат, халықтық, фантастикалық 

романтикалық-батырлық операсы, балладалардың, әндердің, бидің, бағдарламалық музыкаға 

қызығушылығын кеңейтті. Адамның жан дүниесіне, психологиясына ерекше кӛңіл 

аударғандықтан музыка жақсы дамиды (романс, ән, фортепианолық миниатюра, 

симфонияның басы мен камералық музыка). Осы дәуірдің музыкасы лирика жағынан жақсы 

кӛрсетілген. Шығармаларында ӛз тағдырын тосқан  кейіпкерлердің дауыстары естіледі. 

Музыканың ұғымы да, құрылысы да ӛзгерді, оған Бетховен ӛте кӛп үлес қосты, ол 

музыканың дамуына және романтизмнің қалыптасуына кӛмектесті.  Людвиг ван Бетховен 

ӛзінің алғашқы жұмыстарын классицизм  түрінде жазды. Оның ең жақсы ӛкілдері Моцарт 

пен Гайдн болғанымен   олардан асып озды. Симфониялар мен сонаталардың түрлерін 
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қабылдалмай, ол жаңа жол  ашып, ӛз жұмыстарында ӛмірдің басқа жағын кӛрсетті. Мысалы, 

оның «Пасторальды» симфониясы ауылдың тіршілігін суреттейді.                                                       

          Симфонияларды жазған композиторлардың кӛбі  Бетховеннің жаңалығына екі түрлі 

жауап берді. Кейбіреулері классикалық симфонияны ӛз идеяларының құрылысы деп санады 

(Шуберт, Брамс, Дворжак, Чайковский). Ӛзгелері  бір сюжеттік линиямен және 

бағдарламамен жазылған симфонияларды жазды (Берлиоздың «Фантастикалық 

симфониясы» немесе Листтың «Фаусттың симфониясы»).                                                                                                                                                                       

           Романтикалық кезең солистер - виртуоздардың туған заманы болды. Олардың тізімін 

фортепианода ойнайтын Лист пен Шопен және скрипкашы Паганини бастады.                                  

Германияда музыканттардың репертуарында ең бастысы романс болды. Ол романтизмнің 

тамаша   түрі  және музыка мен ақындықтың бірлестігі. Шуберт пен Брамс ӛте кӛп 

романстарды  жазды. Ӛлеңдер фортепианомен   орындалған.  

           Романтикалық кезеңінің ортасында Джузеппе Вердидің жұлдызы жанды. Ол 

заманының ұлы композиторы болып саналған.  Ол барлық итальяндық операда тӛңкеріс 

жасап, әлемге жаңа сюжеттік шығарманы кӛрсетті. Шығармалардың тақырыптары 

әлеуметтік, политикалық немесе патриоттық болды, оның бәрі тыңдаушылардың кӛз 

қарасына әсер етті.       
                  Германияда операның  реформаторы  Рихард Вагнер болды, ол неміс операсын тұтас 

ӛзгертті. Вагнерге дейін опера әрбір бӛлшектерге немесе қысқа нӛмірге бӛлінген болатын, қазіргі 

музыкалық кӛріністер де солай бӛлінеді. Тыңдаушылар әр 

номердің арасында қол шапалақтады, ал орындаушылар оларға 

тәжім етті. Вагнердың опералары ұзақ музыка сияқты жазылған.  

Кейіпкерлердің мінездерін және шығарманың идеясын 

лейтмотив деген қысқа   әуендер суреттейді. Вагнердың 

музыкасына гармонияның сәйкесі керек. Ол құрылысқа 

ұқсайды, оның бастысы - сӛздердің музыкаға үйлесімділігі. 

Вагнердың идеялары кейбір музыкалық шығармаларға әсер етті, 

олар  Брукнер мен Малердің ірі симфониялары мен Рихард 

Штраустың опералары. Артынан Италияға дейін барды, Верди 

мен Пуччини Вагнердің идеяларын алып, опералар жазды.  XX-

шы ғасырда  романтизм кезеңі жаңа ағымға  жол берді. 

Романтизмнің кезеңі- музыканың тарихында ең маңызды кезең               Ференц Лист /Вена/.                                                                                                                                      
 

Романтизм кезеңінің музыкалық аспаптары:  туба, саксофон, челеста. Флейтаның, 

трубаның  және фортепианоның құрылысы  жақсартылды.       

                 

                                     Романтизм дәуірінің атақты  сазгерлері 
 
 

                                      
 

               Л.Бетховен                    Н. Паганини                   Б.Мендельсон                   Р. Шуман   
                                                                   

                                                                      Сұрақтар: 
1. Романтизм дегеніміз не? 

2. Оның ұлы ӛкілдері. 

3. Романтизм принциптері  қандай    

шығармалардан кӛрініс тапты?                

4. Романтизмнің  алғашқы кезеңі. 

5. Романтизм  ӛнері қай композиторлар-   

      дың  шығармаларында   басты орын    

       алды? 

6.   Романтизм  дәуірінің  аспаптары.
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Франц Шуберт  (1797-1828) 
«Ӛлім бұл жерде асыл қазынаны жерледі,  

                                тағы одан да керемет үмітті»                                                                                                                                                                                    

                              Р.Грильпарцер 

 
 

   Балалық шақ. Лихтенталь /1797 – 1812/ 

   Жастық шақ /1813 – 1817/ 

   Желиз поместьесі /1818 – 1819/ 

   Австрия, Лихтенталь /1819 –1823/ 

   Желиз поместьесі, Австрия, Грац  /1824 –1827/ 

   Вена /1828/ 
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Франц Шуберт  1797-1828  ж.ж. 
 

             Франц Шуберт Австриялық композитор. Бар-жоғы 31-ақ жыл ӛмір сүрген. Шуберттің 

еңбек жолы  Бетховеннің еңбектерінің жалғасы сияқты. Бетховен музыкасы  Шуберт 

шығармаларына революциялық мазмұн берді. Шуберттің шығармашылығы – музыкадағы 

романтикалық кӛріністің бір жағы. Бетховен шығармашылығында кӛтерген істер кейінгі 

орынға ығыстырылып, Отан тақырыбы, адам ӛміріне қызығушылық, ойдың және істің 

бірлесуі кең орын алды. 

Жаңашылдықтың кейіпкері ӛнерге шын ӛмір сүретін адам ретінде келді. Тәуелсіздікке 

жету  үшін шығармашылық үшін ӛмір сүруге  Шуберт үлкен баға берді.  
    

Қысқаша ӛмірбаяны 
 

Балалық шақ. Лихтенталь  1797 - 1812 ж.ж. 
Франц Шуберт 1797-ші жылы 13 қантарда Вена маңындағы Лихтенталь деген жерде туды. 

Әкесі мектепте мұғалім, шешесі ағаш  ұстасының қызы болатын. Бұл жанұя ағаларымен қоса 

ӛнерді сүйетін адамдар болған. Оның музыкалық дарыны ерте байқалды.   

1808 ж. он бір жасында оны шіркеудегі әншілерді дайындайтын мектепке береді. Ол ӛзінің 

орындаушылығымен мұғалімдерді таң қалдырады. Осы кезде оны ӛнер жолына әкелген   

Бетховеннің музыкасы еді. 1812 ж. алғашқы шығармаларын жастайынан шығара бастады, 

сонда композитор Сальери баланың ерекшілігіне кӛңіл аударды. Францтың таланты әкесін 

қатты қобалжытты. Ол Гайдн, Моцарт, Бетховеннің ӛмірін 

жақсы білетін, себебі музыканттардың ӛмірі ауыр болатын.       
 

 Жастық шақ  1813 – 1817 ж.ж. 
«Айна сері»(«Рыцарь зеркала») операсын жаза бастады. Басқа 

пәндерден нашар оқыған соң Франц оқуын тастайды. 1814 

жылы ол тоғыз айлық педагогикалық курсты бітіреді. Содан 

кейін мектепте мұғалімнің алтыншы кӛмекшісі болып жұмыс 

істейді. Лихтенталь шіркеудің жүз жылдығына ол мессаны 

дайындап ойнап, алғашқы еңбегі бағаланды. Осы жылдарда 

Шуберт 144 ӛлең, 5 опера, квартеттерді, 4 симфония, 2 месса 

жазды. Ең атақты ӛлеңдері - «Орман патшасы» («Лесной 

царь») балладасы және «Маргарита жіп иіру үстінде» 

(«Маргарита за прялкой») деген ӛлеңі. 1817 ж. ол атақты әнші 

Михаэль Фогльмен танысады.                                                                   Ф.Шуберт  1813-1815 ж.ж.                                                   
 

Желиз поместьесі  1818 – 1819  ж.ж. 
Франц граф Эстергазидың жазғы резиденциясына барады. Онда ол мұғалім болып жұмыс 

істейді. Бірақ мектепте жұмыс істегісі келмейді сол себептен түсініспестік басталады. Енді 

оның күн кӛрісі қиындайды. Бірақ, қиыншылығына қарамай, ол «Шубертиада» деген 

шығармашылық кешті ұйымдастырады, онда жаңа музыка, ӛлеңдер ойналады,   ӛнердегі 

мәселелер туралы айтылады. Осындай  жиында  композитордың достары жиналатын: 

А.Штадлер,  Ф.Шобер,  И.Зенн  және  Ф. Грильпарцер. Апалы-сіңлі Фрелих пен ағалы-

інілі Зоннлейтнердің үйлерінде концерттер ӛткізетін. 
 

Австрия,  Лихтенталь 1819 – 1824  ж.ж. 
           Шуберттің ӛлеңдері Веналықтардың жүрегіне жол тапты. Сол кездегі атақты әнші 

Иоганн Михаэль Фогль композитор Шуберттің сүйемелдеуімен Австрия қалаларын үш рет 

концерттік сапармен аралап шықты. Досы Шоберге жиырма жеті жасында «Бұл жалғандағы 

ең бақытсыз жан мен» –  деп жазған хаты кӛп нәрсені аңғартатын еді. 

Фогльмен бірге Шуберт Жоғарғы Австрияға барып, кӛптеген шығармаларын жазады:  

«Альфонсо мен Эстрелла» деген батыл-романтикалық опера,  «Фьеррабрас» операсы. 
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Зингшпильдің «Қастандықшылар, немесе Үй соғысы» («Заговорщики, или Домашняя 

война»). Әкесімен татуласып, үйіне қайтып оралады. 1822 ж. Фортепианоға арналған 

«Қаңғыбас» («Скиталец») фантазиясы, үлкен месса, №7-ші симфония «Аяқталмаған» 

(«Неоконченная»),  1823 ж. - вокалдық цикл «Әдемі  диірменші» («Прекрасная мельничиха») .  

1823 ж. Фогльмен екінші рет Жоғарғы Австрияға барады. Сол уақытта олардың 

шығармашылық    бірлестіктері аяқталады. Ол қатты науқастанады.                                                                                                            

Желиз поместьесі. Австрия, Грац  1824 -1827 ж.ж. 
Желизбен Жоғарғы Австрияға ақырғы баруы және жетістікке жетуі. Атақты «Аве Мария» 

деген ӛлеңді және «Қысқы жол» («Зимний путь») вокалдық циклді шығарды. 1827 ж. Мария 

Пахлер деген музыканың әуесқойының шақыруы бойынша Франц Грацқа барады. 
 

Вена  1828 ж.  
Жолдастарының ұйымдастыруымен тек Шуберттің 

шығармаларына арналған концерт қойылды. Бұл концерт 

үлкен үміт және қуаныш әкелгенмен, 19 қарашада 1828-ші 

жылдың күзінде Шуберт сүзекпен ауырып қайтыс болды. 

Шуберттің ескерткіш тасына мына жолдар жазылды: ―Бұл 

жерде үлкен қазына және одан да үлкен үміт жерленді‖. 

Бұл жолдардан ерте үзілген ӛмірдің қайғысы, зары,      

арманы, қиын тағдырын сеземіз. 
 

 Венадағы Шуберт тұрған үй 

 

                    Ф.Шуберт достарымен                         Мориц фон Швинд. Шубертиада. 1868 ж. 

 
               Ф.Шуберт                              Шығармашылық үстінде                           Ф.Шуберт                                        
  

                               Шығармашылығының сипаттамасы   
 

             Франц Шуберттің шығармашылығы – музыкадағы романтикалық бағыттың  бастауы. 

Оның ӛнерінде XIX ғасырда туған жаңа адамның  сипаты  бірінші рет ашылды. Композитор 

лирикаға кӛп мән берді. Лирикамен ол ӛзінің әлемге, адамдарға кӛз қарасын, ӛзінің ішкі жан-

дүниесін кӛрсетеді. Шуберттің шығармашылығының шыңы XIX-шы ғасырдың 20-шы 

жылдарына Француз революциясының «Бостандық», «Теңдік» идеяларын тұншықтыра 
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басқан кезеңге дәл келді. Шуберттің ӛмірі қиыншылықпен, жан толғанысының күйзелісі, 

сәтсіздікпен ӛтеді. Кӛзі тірісінде жазылған тоғыз симфонияның біреуі де орындалмайды. 20 

фортепиянолық сонаталарынан үшеуі ғана басылады, 600 әндерінен 200-і ғана жарық кӛреді.  
        

        Жаңашылдығы: 
 Симфония  мен  камералық музыкаға ән жанры енгізілген. 

 Романтикалық симфония мен аспаптық миниатюраның жаңа түрі 

шығады: «музыкалық кезең» және «экспромт». 

 Симфониялық екі бӛлімді цикл. 

 Бӛлімдердің арасында ішкі қарсылық жоқ. 

 Симфонияның барлық тақырыптары  - лирикалық. 

 Байланыстырып тұратын тақырыптың орнына   кішкентай үш аккордтық 

байланыс. 

 Тақырыптардың тембрлік жекешілігі. 

                                                                                                                 
         Сазгердің фортепианосы                  Оның жазу үстелі                 Шуберттің кӛз әйнегі                  

                                  

Фортепианолық шығармалары 
           Шуберт фортепианоға арнап шығарма жазғанды жақсы кӛрген. Және де кӛптеген 

шығармаларын жазғанда, олар күнделікті ӛмірге арналған, жағымды, түсінікті, естушілерге 

жеңіл мазмұнда жеткізілген. Негізгі жанрлары: пьесалары, марштық және соңғы жылы 

жазылған - экспромттары, музыкалық моменттері, сонаталары. Оның ішінде 15 аяқталмаған 

сонаталар бар.  

            Вена кӛрермендерін Шуберт жаңа үлгідегі вальстерімен таң қалдырды. Ол 

модалық/сәндік/ музыкаға бас ұрмай, халық сүйетін, халыққа түсінікті тілмен, халықтық 

ӛрнегі бар, вальс стилімен кӛзге түсті. Осындай вальстің бірі - си минор ӛзінің әндік жұмсақ 

әуенімен жүрекке жағымды. Минорлық лад - асықпайтын қозғалыс, музыкаға ойлы әуенді 

жалғастырады. Соңында бір аттас мажорға ауысады. Бұл қалайда алда жақсылық, 

болашақтағы армандар орындалады дегендей болады. Содан кейінгі фортепианолық 

шығарма «Музыкалық кезеңдері». Оның ішінде -  фа минор  билік сипаттағы, лирикалық 

пьеса және «Экспромт» - Ми бемоль мажор - күрделілеу шығарма. Бұл екі шығарма да 

дүние жүзі пианистерінің сүйіп ойнайтын шығармалары.       
                               

Әндік шығармашылық 
 

             Шуберттің шығармаларында ӛлеңдері ӛте кӛп /600-ден астам/ және де Шуберт- 

ӛлеңдерінің басты кейіпкері. Ол ӛте бақытсыз болып кӛрсетілді. Жалғыз ғана серігі - табиғат. 

Шуберттің  музыкалық мұрасында ән негізгі орын алады. Әнде композитордың кӛңіл күйі, 

оның шығармашылық және кӛркемдік қалыптасу жолдары ерекше белгілі, кӛрнекті, жүйелі 

және кӛңілге қонымды болып ашылады.   Ән - адамның ішкі жан - дүниесінің сипаттамасына 

кеңістік ашты, халықтық  ӛнердің бейнелеріне жақындау арқылы демократиялық мағынаны 

иеленді, сӛз бен музыканың тығыз байланысы арқылы музыкалық бейнелердің поэтикалық 

тиянақтылығына жете қарады. Бұның барлығы  Шуберттік баяндаудың ерекше мәнерлілігін 
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тудырып, оның шығармаларының жаңашыл тереңдігін, маңыздылығын және бейнелік кӛп 

қырлылығын анықтайды.  

              Ӛмірінің түрлі кезеңдерінде, кӛптеген ақындардың шығармашылығы Шуберттің 

назарын аударады. Шуберттің И.Гѐте поэзиясына  ерекше құштарлығы байқалады. Бірақ 

ұлы неміс ақынның ӛлеңдерімен басқа авторлардың сӛздері бәсекелесе алатын, алдымен –  

В.Мюллер, И.Майрхофер, Г.Гейне. Ӛлеңдерінің ішіндегі ең алғаш жазылған әні – 

«Маргарита жіп иіру үстінде»  1814 ж., «Орман патшасы» балладасы 1815-ші ж. жазылған. 

Екеуі  де Гѐтенің ӛлеңдеріне жазылған. Одан кейіңгі әндері «Форель», «Серенада», 

«Баркарола», «Таңғы серенада» («Утренняя серенада»). Ең тікелей екі ӛлеңді қарастырайық 

– ол «Маргарита жіп иіру үстінде» және «Орман патшасы» балладасы. 
 

 

ЖОСПАРЫ:    «Маргарита жіп иіру үстінде» - 

  «Маргарита за прялкой»    1815 ж.                           

                  «Орман патшасы» -                     

              «Лесной царь»    1815 ж.                               

ӚЛЕҢДЕРІ И.В.Гѐте И.В.Гѐте 
ЖАНРЫ Драматикалық кӛрініс Баллада - драматизм, лирика, фантастика 

КЕЙІПКЕРЛЕР Маргарита  Гѐтеның «Фауст» 

ӛлеңінің кейіпкері – жеңіл психоло-

гиялық  этюд. 

Салт атты - әкесі, баласы, 

Орман патшасы – орманның рухы 

 
ТҮРІ Строфалық. Строфаның үшеуі 

қайырмасынан басталады. 

Жарқын композиция сюжетке бағынады 

ӘУЕНІ Мәтінмен тығыз байланысты.  

Әуені қайта-қайта жылау интона-

цияға оралады, күрсінуі кӛп. Әуеннің 

диапазоны үлкейеді. Декламациямен 

ән әуені  анық естіледі. 

Әкесі – сӛзі декламацияланған. 

Баласы – драмалық  речитативі 

 /әуеннің хроматизмі/. 

Орман патшасы – фантастикалық  емес, 

ол тірі реалдық кейіпкер. 
ГАРМОНИЯСЫ Классикалық функциялық 

ум. VII7, модуляциялар. 

Орман  патшасы- оның сӛзі тоналдықта 

Си бемоль мажор,  До мажор, Ми бемоль 

мажор  /жамандықты кӛрсетеді/. 
ФОРТЕПИАНО- 

ЛЫҚ ПАРТИЯ  
Ызылдаған ұршықтың бейнесі 

ӛлеңнің қайырмаларын біріктіреді 

Вокалдық және фортепианолық пар-

тиялар – бір-біріне сәйкес. 

Мәнерлі және суретті кестелерді біріктіру. 

 Ат желісінің ырғағы. 

ТОНАЛЬДЫҒЫ                       ре минор                    соль минор 
СЮЖЕТІ Жақсы кӛретін және қиналатын 

әйелдің ішкі әлемі. Оның сезімін  

кӛрсету: кӛңіл-күйін, ой-толғанысын 

және айрылысу трагедиясын. 

Түн ішінде орманда атқа мініп   ер адам 

келе жатыр, оның қолында баласы, оның 

түсіне орман патшасы келіп, ӛз жағына 

шақырады. Ӛлеңнің соңы қайғылы - бала 

ӛліп қалады. 
 

Вокалдық циклдер 
Вокалдық цикл - романс немесе ӛлеңдердiң ортақ  мағынамен  бiрiккен тобы. 

Түрлендірілген шумақ түрі - вокалдық музыканың еркiн музыкалық жазуға негiзделген 

түрі деп аталады. 
 

 

            Циклдік жүйесінің артуы мен нығаюы - ол романтикалық ӛнердің бір жағы.  Бір 

адамның қайғы-қасіретін   ӛлеңдік циклінде кӛрсетті, осында бірнеше әндерді біріктірген. 

Ӛлеңдік циклдің гүлдеуі Бетховеннің, Шуманның, Шуберттің шығармашылығымен 

байланысқан. Сюжетке Генрих Гейненің, Вильгельм Мюллердың ӛлеңдік циклдері алынған. 

Осындай  ағым тек қана музыкада болған жоқ, ол XVIII ғасырдағы әдебиетте де болды, сол 

кезде лирикалық әңгімелер күнделікті түрде шықты.  

             Вокалдық жанрдың тарихында Шуберттің екі циклды «Әдемі диірменші» және 

«Қысқы жол» деген шығармалары ерекше кӛрінеді.  Екі циклда адамның ӛмірі мен сезімі, 

табиғаттың ӛмірімен байланыстылығы кӛрсетіледі. Басты кейіпкері - ӛмірден бақыт пен 

махаббатты іздеп жүрген  қаңғыбас, бірақ адамның парықсыздығына тіреліп, жалғыздықпен 

күй кешеді. 
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ЖОСПАРЫ:  «Әдемі диірменші» -  

«Прекрасная мельничиха» 1823 ж. 
      «Қысқы жол» -         

      «Зимний путь» 1827 ж. 
ӚЛЕҢДЕРІ В.Мюллер В.Мюллер 
КЕЙІПКЕР-

ЛЕРІ 
Жас диірменші, «ручей» - жігіттің ішкі 
рухын кӛрсетеді  (кӛңілді, шулы) 

Жас диірменші,  «ручей»  - жігіттің ішкі 

рухын кӛрсетеді  (қатып қалған) 
СЮЖЕТІ 

 
Жас диірменші ӛз бақытын іздеп, диір-
менге жұмысқа кіреді. Ол иесінің қызына 
ғашық болады, бірақ қыздың жүрегіне жа-
ра салмайды, оның ғашығы-аңшы. За-
рығып, жалғызсыраған диірменші ағын 
суға кетсем, сонда тынышталамын ғой - 
деп ойлайды.  

Қиыншылық пен қайғы қасірет жігіттің 

келбетін ӛзгертіп жібереді. Жігіт ӛзіне 

қымбат жерден кетеді, ӛйткені ол 

қайыршы оны ешкім сүймейді. Ал-

дындағы жолы мазарға ғана әкеледі. 
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Циклдегі әрбір тоналдық ӛзінің ойын ғана 
білдіреді: 
Си бемоль мажоры – «Зелѐная лента», «Пау-

за» деген сюжетке ешқандай байланысы жоқ 
ӛлеңдер де бар. 
Соль мажоры – табиғаттың бейнелерін, оның 
ӛмірлік күшін кӛрсетеді:«Куда?», «Благодар-

ность ручью». Соль минорға  қосса – кӛңілдің 
қайту  тональдығы естіледі 
Си миноры – Жылаудың тоналдығы: 

«Любимый цвет», «Злой цвет» 
Ми миноры – үміттің үзілуі:  
«Засохшие цветы».  

Ӛлеңдердің кӛбі минорда естіледі 

 

      ре минор  –  «Спокойно спи»   

 

     Ми мажор  –  «Липа»    

 

     Ля мажор  –  «Весенний сон»    

 

     ля минор   –   «Шарманщик»   
 

ТҮРІ Вокалдық цикл 
Кӛбінесе жай қайырмашылық, вариаци-
ялық, екі бӛлімдік және үш бӛлімдік жа-
зылған түрде. 

Вокалдық цикл 

Ӛзінің драмалық түрі. Жай түрінің әсері. 

Үш бӛлімді құрылуының неше түрі ба-

сты орын алады, онда динамикалық ре-

призамен вариациялық тақырып бар. 
ӘУЕНІ Диатоникалық, қарапайым әуендер тони-

камен доминантаның дыбысының үш түрі. 
Тұрмыстық романс пен австриялық халық 
әуендерінің жанрына сүйену. Кейбір 
ӛлеңдерінің декламацияның сипаты бар. 

Бейнелердің мінезінің қиындығы, му-

зыканың драма жағынан кӛрсетілгені. 

Музыкалық тілдің күрделенуі. Күйі де-

кламациялық және речитативтік ай-

налыммен бай. 
ГАРМО-

НИЯСЫ 
Классикалы функционалдық 
Мажор-минорлы  /екі бір атты немесе 
қатарлас тональдіктердің  қосылуы/. 

Мажор-минорлық салыстырулар, кенет 

тен модуляцияға ауысады. Дара аккорд-

тық байланыстыру-альтерирлық септак-

кордтар, үлкейтілген үшдыбыс, тез 

терцтік және секундалық жүрістер. 
Ф-П 

ПАРТИЯ  
Ансамбльдің тең қатысушысы. Дербес 
әуенді  анда-санда ғана қайталайды. Су-
ретті функцияларды атқарады 
/сылдырлағаны, фанфарлар, тоқылдату, 
шылдыр/. Кіріспесі музыканың басты си-
патын  кӛрсетеді. 

Басты дыбыс суретіндегі роль: иттердің 

үруі, кернейдің ойнағаны, қарғаның 

қарқылы, желбаққыштың сықырлауы, 

шарманканың дауысы, қысқы пейзаж, 

марштық ырғақ. 

Қ 

Ұ 

Р 

Ы 

Л 

Ы 

М 

Ы 

 20 ӛлең. 2 бӛлімге бӛлінеді 
 1 бӛлім - 10 жарық, тыныш ӛлең. «Моя» 
деген ӛлеңнің бірінші бӛлімі- қуаныштың 
кульминациясы. 
2 бӛлім  - 10 ӛлең – түңілу бейнесі, 
махаббаттан жолы болмауы. «Любимый 

цвет»- трагикалық  кульминациясы. 

«Мельник и ручей», «Колыбельная песня 
ручья» (қорытындысы)  – сүйіктісінің 
жоғалуына душар болып және 
шарасыздыққа кӛнген бейнесі. 

   24 ӛлең.  2 бӛлімге бӛлінеді 
  1 бӛлім – 12 ӛлең, жалғыздықтың 

тақырыбы.  «Весенний сон» ӛлеңнің 

бірінші бӛлігінің кульминациясы –   

арманмен ақиқаттың қақтығысуы. 

 2 бӛлім – 12 ӛлең, ӛлімнің тақырыбы. 

 «Ворон», «Путевой столб», 

«Шарманщик» ӛлеңдегі кульминация - 

әртістің  ӛмірінің  аяқталғаны, оның 

ӛнері ешкімге  керек  емес. 
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              «Орман патшасы»/шығарма суреті/                «Маргарита жіп иіру үстінде» /шығарма суреті/                            
                   

Симфониялық шығармашылық 
«Аяқталмаған»    си минор   симфониясы 

 

             1822  жылы шығармашылығының ең шыңдалған кезеңінде жазылған. Барлығы - 

тоғыз симфония. Соның 7-ші симфониясы   си минор  аяқталмаған, ол бар-жоғы екі бӛлімнен 

тұрады. Бұл жаңа лирико-драматикалық симфонияның түрі. Лирикалық  сипатта жазылған, 

барлық тақырыптар «әндік стильмен» жүреді. 

Симфонияның ашық гармониялық кӛркемдігі, негізгі тақырыптардың «әнмен 

байланыстылығы» мазмұндық фактурасы, оркестірдегі әрбір аспаптар және партияларын 

ойнағанда, ӛздері де «әнші дауыстың» міндетін атқарып кететіні, шығарманың жаңа сырын 

кӛрсетеді.  Шуберттің ӛзі  бұл шығармасын симфониялық аспаптың орындауында тыңдай 

алмай кетті.  

            Кӛп жылдар бұл шығармасы досы А. Хюттенбреннерде сақталып, тек кейіннен  

1865 жылы бірінші рет дирижер И. Хербектің басқаруымен орындалып, содан бері бірде-бір 

концерттік бағдарламадан қалған жоқ. Шуберттің «Аяқталмаған симфониясы» концерттік 

бағдарламалардың кӛркіне айналды. 

I  бӛлім. «Аллегро модерато» /тез емес/ сонаталық аллегро түрінде жүреді.  

Си минор тональдікте. Кіріспесі трагедиялық бітіспестікті кӛрсетті - ол симфонияның басты 

ойы, ары қарай бұл тақырып кодада кездеседі.  

Негізгі партияның алдында тӛменгі регистрде виолончель мен контрабас аспаптарында 

сақтықпен, мазасыз кіріспе тақырыбы ӛтеді де, соңынан кӛңілді аллегро жалғастырады. Ал 

ішекті аспаптарында ӛтетін тақырыптар симфониядағы бастапқы тақырыптарды сақтай 

жалғастырып ӛтеді.  

Қосымша партиясы қоңыр, жұмсақ, дауысты виолончель аспабында сазды әнмен ӛтеді де, 

соңынан билік сипатқа соль мажорға ауысады.  

Ӛңдеу тақырыбы бастапқы кіріспе тақырыбының негізінде жүреді де, соңынан реприза 

қайталау тақырыбымен жалғастырылады. 

Реприза. Тақырыбы экспозицияның ретіндей ӛтеді. Тек кіріспедегі тақырып, бірінші 

қорытынды бӛліміндегі үрейді еске түсіреді. 

II  бӛлім. Анданте /асықпай/. Мұнда екі тақырып ӛңделеді, екеуі де лирикалық 

шындықты кӛрсететін мазмұн. 1-ші тақырып ашық, жарқын, 2-ші тақырып минорда. Екі 

тақырып та  бір-бірімен ӛте байланысты. Шуберттің си минор симфониясы осындай еді. Енді 

3-ші бӛлімге жоспар құрылады - бұл қайсарлығы  мен еркіндігін кӛрсетеді. Әнмен 

айтылатын шығарма адам бойындағы терең сезім толқындарын кӛрсете алған.  
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Нәзік сезімді лирикалық сипаттағы музыканың ұғымдылығы фактурасының симфонияда 

баяндалуы, ӛлеңмен сүйемелдеп еске салады. Бастаушының мән-мағынасын іске асыратын 

«әнші» дауыс жеке аспап. Басқа қалған аспаптар тек сүйемелдеушілер.  

Тақырыптың үшінші бӛлімінде – батылдық пен қайраттылықтың нобайы бар. 

Ӛкінішке орай бұл жоспар орындалмайды, Шуберттің «Аяқталмаған» симфониясы ең жақсы 

деген симфонияларының қатарында.  Замандастары дер кезінде ӛздерінің бағаларын бере 

алмады. 
 

ЖОСПАРЫ: I   БӚЛІМ II   БӚЛІМ 
 

ТҮРІ   Сонаталық түрі кіріспесімен  

 Дамуының полифониялық  қабылдауы  

/имитациялар, каноникалық шығармалар, 

тақырыптың жасалуы, аяқталған тақырып-

тың дыбысы/ 

 Ӛңдеусіз сонаталық түрі 

Б.п. и Қ.п. үш бӛлімді түрінде 

ашық жазылған  

Б.п.-ның вариациялық  да-

муындағы ерекшілігі 
ЕКПІНІ                     Allegro moderato             Andante con moto 

ТОНАЛЬДЫҒЫ Си минор. 

Терцтік ладо–тоналдьдік байланыстыру  

/си минор – Соль мажор, си минор –  

Ре мажор/  

Ми мажор.  

Гармониялық жылжу, мажорлық 

пен минорлық ладтардың ауысты-

рулары 
КӚЛЕМІ                         3/4                        3/8      
СИПАТЫ Кіріспе – симфонияның басты идеясы-

лирико-философиялық ой,                

жасауында – трагикалық пафос,  

кодында   – қайғылы мінез. 

Басты партия – ойлы элегиялық. 

Кӛмек партиясы – ӛлең-би  

Басты және кӛмек партиялар – 

арманды-кӛркемді драматикалық  

қосуымен. 

Бӛлшектердің арасында ішкі қар-

сылық жоқ 

АСПАП Тақырыптардың тембрлік ӛзгешілігі. 

Кіріспенің тақырыбы-тӛмен регистрдегі кон-

трабас пен виолончель. Б.п. – гобой мен 

кларнеттің үндестігі. К.п. – виолончель 

Мӛлдір-аспаптық фон, ішекті 

аспаптардың тобы мен ағаш үр-

мелі аспаптардың бір-біріне сай 

болуы 

 

             Негізгі шығармалары: 
 

1. 600-ден астам ән, оның ішінде 

вокалдық циклдер «Аққу әні», «Әдемі 

диірменші» және «Қысқы жол». 

2. Тоғыз симфония /біреуі жоғалған/. 

3. Симфониялық аспапқа арналған 13 

увертюра. 

4. Фортепианоға арналған 22 соната 

/оның ішінде 6 аяқталмаған/, 50-ден 

астам фортепианолық дуэттер.  

5. Бірнеше пьесаға және жеке 

фортепианоға арналып жазылған, биге 

арналған жинағы. 

6. 11 «Экспромт», 6 «Музыкалық кезең». 

7. Бірнеше опералар, оның ішінде    

«Альфонсо мен Эстрелла», 

«Фьеррабрас». 

8. Фортепианоға арналған тӛрт қолмен 

ойналатын «Венгерлік дивертисмент». 

9. Трио, квартеттер, квинтеттер әр түрлі 

құрамында. 

10. 7 месса, 100–ден астам хор мен 

ансамбльге арнаған шығармалар.  

     Сұрақтар: 
 

1. Композитордың ӛмірбаянын айтып 

беріңдер. 

2. Шуберттің кӛз қарасы қалай 

баяндалды? 

3. Фортепианолық шығармалар. 

4. «Шубертиадалар» дегеніміз не, және 

онда кімдер жиналатын? 

5. Шуберт қанша симфония жазды? 

6.  Си минор  симфониясы қай уақытта 

табылып, қай уақытта орындалды? 

Неге аты «Аяқталмаған» деп 

қойылған? Симфонияның ерекшелігін 

анықта. 

7. Шуберттің қандай ӛлеңдерін білесің? 

8. Шуберт қандай ӛлең циклдерін 

шығарды? Олардың жалпы кӛңіл-күйі. 

9. Композитордың шығармаларының ӛзі 

ӛмір сүрген кезінде және қайтыс 

болғаннан кейінгі тағдыры қалай 

болды? 

10. Шуберт қандай жанрларды ең бірінші 

болып кіргізген? 
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Фридерик Шопен (1810-1849 )
             “Мырзалар, қалпақтарыңды алыңдар, 

                             алдарыңда   данышпан”   Роберт Шуман                     
 

 Желязова Воля, Варшаваның жанында.  

          Балалық шақ /1810-1826/ 

 Варшава /1826 -1829/ 

 Франция /1829 – 1831/ 

 Париж, Германия, Испаниядағы Майорка  

          аралы/1834 – 1847/ 

 Лондон /1848 – 1849 
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Фридерик Шопен  1810-1849 ж.ж. 
 

          Фридерик Шопен - поляк халқының ұлы композиторы. Пианизмнің жаңа үлгісін, әр 

түрлі әдістерін енгізген. Басқа композиторларға қарағанда ерекше шығармаларын тек форте-

пианода орындау үшін жазған. Артына бірде бір опера, симфония немесе увертюра қал-

дырған жоқ. Онда, бар жоғы, бір трио /фортепиано, скрипка және виолончель/, виолончельге 

арналған соната, және жиырмаға жуық әндері ғана болды. 

          Еңбектері кӛзінің тірісінде үлкен бағасын алған, тіпті дүние жүзі пианистерінің сүйікті 

композиторына айналды. Шопен музыкасын сүйіп, орындап, жер жүзіне әйгілі еткен Совет 

елінің пианистері  Софроницкий, Нейгауз, Рихтер болды. 

         ХІХ ғасырдың 30 – 40 ж.ж. әлемдік музыка Европаның шығысынан келген үш ірі 

кӛркем құбылыспен байыды. Шопен, Глинка, Листтің шығармашылығынан тарихта 

музыкалық ӛнердің жаңа парағы ашылады. Бұл үшеуі дәстүрлі мектептің бастаушылары 

ретінде  XIX ғасырдың екінші жартысындағы жалпы европалық музыкалық  мәдениеттің 

тағы бір маңызды жағын ашты.        

         1927 жылдан бастап Варшавада Шопен атындағы конкурс ұйымдастырылған. Бірінші 

конкурста басты орынды Совет елінің пианисі Лев Оборин жеңіп алды. 

       

Қысқаша ӛмірбаяны 
 

Желязова Воля, Варшаваның жанында. Балалық шақ  1810 - 1826 ж.ж. 
Фридерик Шопен 1810 жылы 1 наурызда Польшаның астанасы Варшаваның жанында 

Желязова Воля деген жерде дүниеге келді. Шешесі Юстына Кжижановская поляк қызы, 

әкесі Николя Шопен мұғалім, скрипка мен 

флейтада ойнаса, шешесі ӛлең айтатын, 

фортепианода ойнайтын. 

Бес жасында Фридерик те жеңіл пьесаларды 

ағасы Людвиктің басқаруымен ойнай бастады. 

Жеті жасында Варшавада алғаш рет ӛнерін 

кӛрсетіп, үлкен жетістікке ие болды. Талантымен 

адамдарды таң қалдырды.  

Мұғалімі Войцех Живный сабақ беруден бас 

тартты. Себебі, он екі жасында ең күшті деген 

пианистерден шебер ойнай бастаған еді. Он үш 

жасында лицейге оқуға түсті, үш жылдан кейін 

жоғарғы музыка мектебіне түсіп, Иосиф 

Эльснерден композицияның  сабағын алды. 

Эльснер аз уақыттың ішінде оқушысының жай талант емес, кемеңгер дана екеніне кӛзі жетті. 
 

Варшава  1826 -1829 ж.ж. 
Осы жылдарда ол фортепиано мен аспапқа арналған 2 

концерт, фортепианолық трио, «Үлкен фантазия» польша 

халық тақырыбына арналған, сонаталар, полонездер, 

мазуркалар, ноктюрндер, этюдтар жазды. Әртістік 

шығармашылығының бастауы. Алғашқы концерттерін Вена  

мен Краковта берді..                                                                                                    
 

Франция  1829 – 1831 ж.ж.                                                                                       
Бағын сынамақшы болып 20 жасында Парижге жолға 

шығады. 1831 жылы күзде Парижге келіп, Шопен пианист 

ретінде ӛзіндік ерекшелігін париждіктерге мойындатты.                                                       
Шопеннің шешесі                                                                                     



 

 

55 

 

Сол кезде Варшавада польша патриоттары орыстардың билігіне қарсы шықты. Бұл оның 

кӛңілін жабырқатты, сол үшін ол Отанына қайта алмады. Осы кезде ол соль минор 

балладасын, скерцо си минорды, «Революциялық» до минор этюдын жазды. Немістің сыншы 

композиторы Роберт Шуман: «Мырзалар, қалпақтарыңды алыңдар, алдарыңда данышпан» 

– деп жазған болатын.               

Адамдардың жан-дүниесін баурап алатын даналығы неде? Замандастары: «Ойнау 

шеберлігінің кереметі, оны рухты, жігерлі, поэзиялық әсем, ӛнерлі кӛркем жеткізуінде» деп 

еске алушы еді. Егерде Польшадан жерлестері, жолдастары келе қалса, ата-анасына деген 

сағынышын жасырмай сұраумен болатын. Ауылына деген сәлемдемесі-шығарған 

шығармалары еді. 
 

Париж, Германия, Испаниядағы Майорка аралы  1834 – 1847 ж.ж. 
Парижге кӛшу. Пианист ретіндегі табыс. Кӛрнекті адамдармен, оның ішінде  Г.Берлиозбен, 

Ф.Листпен, Н.Паганинимен, В.Беллинимен, Дж.Мейербер сияқты композиторлармен, 

сонымен бірге Г.Гейне, А.Мицкевич, Ж.Санд сынды әдебиетшілермен және Э.Делакруа 

деген суретшімен танысады. Кӛп жылдар бойы оның ең жақын досы француздың атақты 

жазушысы Аврора Дюдеван болды. Жорж Санд деген 

жалған атпен мақала бастыратын. 

Жеке сабақ береді. Кімде кім Шопеннен сабақ алса, 

ӛзін бақыттымын деп есептейтін. 

Бұл уақыт шығармашылығының гүлденуінің басталуы 

болып саналады. Кесек шығармалардың арасында 

балладалар, скерцо, сонаталар, фантазия фа минор, 

баркарола,  виолончель мен фортепианоның 

сонатасы, миниатюралар – ноктюрндер /20/, 

полонездер /16/, вальстер /17/, экспромттар /4/. 

Ол Ф.Мендельсонмен, Р.Шуманмен кездеседі. 1837 

жылдан бастап 1847 жылға дейін 10 жыл Испаниядағы 

Майорка аралында Ж.Сандпен бірге болады.                                            Майорка аралы                                                                                                                                                                       
 

Лондон  1848 – 1849 ж.ж.                                                                                
Лондонға саяхат. Композитордың соңғы жылдары қайғылы ӛтті. Жақын жолдасы Ян Мату-

шиньский, содан кейін оның артынан әкесі қайтыс болды. Жорж Сандпен ажырасты. 

Жалғыздықтың қайғы-зары, әл-қуатын әлсіретіп, ӛкпе ауруы қабына бастады. 

Композитордың соңғы жазып қалдырған шығармасы - фа минор мазуркасы №4 ор.68. 

Ӛзінің ӛтініші бойынша Польшадан апайы Людвика  келді. 17 қазанда 1849 ж. сол апайының 

қолында қайтыс болды. Шопен Парижде жолдасы Белинидің бейітінің жанында жерленді.  

Жүрегі, ӛзінің ӛтінші бойынша,  Польшаның Варшава қаласында католиктердің «Киелі 

крест» деген шіркеуінде сақталған.                                        
                  Шопен Жорж Сандпен (ортада)                                           Шопеннің роялі            
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               Ф. Шопен                        Жорж Санд                             Шопеннің соңғы қоштасуы                                           

              

Шығармашылығының сипаттамасы 
 

          Пианист, музыкалық тілдің, түрдің, жанрдың, гармонияның жаңашылы. Поляк 

классикалық музыкасының негізін салушы. 

Композитордың шығармашылығы оның ӛміріндегі жағдайларымен Отанынан кеткенімен 

байланысты. Шопен батыс музыкасына славян интонациялық және ладтық элементтерді 

бірінші болып кіргізді. Фортепианоның техникалық және жаңа мүмкіндігін ашты. 

Шопеннің басты тақырыбы  -  нәзік романтикалық лирика, адамның сезімі, эмоциялары, 

қасіреттері. Ол миниатюрадан үлкен концерттік шығармаларға  және де камералық-аспаптық 

шығармаларға дейін тек қана фортепианоға жазды.  
          Оның шығармашылығына классикалық және романтикалық сипат тән.Шопенде 

әуендік қабілеті болды, вокалдық кантиленаны, декламациялық  элементтермен қолданды.  

Әшекейдің неше түрлісі /мелизмдер/ - Польша фольклорынан келген музыкалық тілдің 

бастауы, итальян опералық әуендер, халық аспаптық ойындары. 

            Гармониялық түрінде - батыл, боялған тональдік салыстырулар, энгармониялық 

модуляциялар, альтерациялық аккордтар, фактуралық шешімінің байлығы. Шопен вальс, 

полонез, мазурка, прелюдия, этюд, ноктюрн, баллада, экспромт, скерцо, фантазия, 

сонаталар сияқты жанрларға кӛңіл аударған. 
      

Баллада – (итальян тілінен – «биі»). Провансальдық (Франция) ӛткен оқиғалар туралы 

ән-би. XIX ғасырдың басынан баллада – хабарлы баяндама. Негізінен баяндау сипатында 

болып келетін вокалды немесе аспаптық шығарманың түрі. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      Жаңашылдығы:  
 Қолданып жүрген жанрларға жаңаша түсінік берді: билердің драмалық, 

поэзиялық әсемдігі /мазурка, полонез, вальс, этюд/. Кіріспе жанрдың 

прелюдиясы тәуелсіздікке сай құрылды; скерцо /Шопенге дейін – циклдың бір 

бӛлігі/ күлдіргі, әзілқой емес, асқақ, драмалық мінезде, тәуелсіз жанрға 

айналады. 

  Балладаның жаңа фортепианолық кең кӛлемді шығармалар жанрын жасады. 
 Шопен әр түрлі жанрларды біріктірді: хорал, полонез ноктюрнде естіледі, 

полонез – мазуркада, мазурка – фортепианолық концерттің 

 финалында. т.б. 
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Шопеннің  фортепианолық  шығармалары 
 

Мазуркалар, полонездер, вальстер 
 

Мазурка  До мажор 
   

        Мазурка  –   3/4 ӛлшемінде жүретін, поляк халқының биі. Ырғағы ӛзгеріп отырады, ӛте 

шапшаң, акценті соңғы үлеске түседі. 

        Поляк аристократтарының сүйіп билейтін биі болған. Мұнда ескі халық билері: мазур, 

куявяк, оберег пайдаланылады. Кӛптеген мазуркалары концерттік бағдарламаға арналған, 

лирикасы - сыршыл, нәзік, сезімді болып келеді. Шетте жүрген сазгердің кӛңіл-күйі, елге 

деген сағынышы суреттеледі. 

Барлық жазған мазуркасы 58.  До мажорда ауыл тойының суреттемесі кӛрсетіледі. Поляктар 

бұл мазурканы  –    «Мазурканың мазуркасы» деп атаған.  

Ол бірнеше жеке-жеке би  әуендерінен  тұрады. Бірнеше тактылар бойы, квинталық әуен, 

ауыл кӛрінісін береді. Осы түрде ӛткір ырғақпен ауылдағы той-думанды кӛрсетіп жатқандай 

болады.  

     Кӛпшілік билейтін би жеке бишіге ауысып кетеді де, ол ӛзі жеке-дара билеп ӛнерін 

кӛрсетеді. Соңы сүйкімді қыздар биімен жалғасады. Ары қарай негізгі мазуркалық әуенге 

ауысып, шығарманың аяқталатынын білдіреді. 

Мазуркалары ӛте кӛп деп жоғарыда айтылды. Соның ішінде-лирикалы ля минор. 

Балдық биге арналған си бемоль мажор, т.б. кӛптеген мазуркалары бар. 
 

Ля мажор  полонезі 
  
         Шопен барлығы 16 полонез жазған. Негізгі тақырыбы - поляк халқының ұлттық биінен 

құрылған, кейіннен «полонез» деп аталған.  

Полонез бұрынғы уақытта әскери рыцарьлардың қатысуымен орындалса, кейіннен белгілі 

бай адамдардың балдық кештерінде биленетін би ретінде қалыптасады. 

         XIX ғасырдағы бал кештері полонез музыкасымен ашылған. Шопеннің полонездері  

мазуркалары секілді концерттік түрде орындалған. Сипаты жағынан әр түрлі болып келеді. 

Ең кӛрнекті полонезі - ля мажор.   
         Ля мажор –  ӛзінің күшті, сәулетті аспаптық үнімен кӛзге түседі. Бұны бірнеше күшті 

дыбыстардың шыңына жеткен, кульминациялық түрінен байқауға болады. 

ff-fortissimo /фортиссимо/ - негізгі тақырыбы асқақ, жеңіс, шаттық сипатта жүреді. Оған 

қосымша үндеу, фанфарлық 2-ші тақырып шығарманың ортаңғы бӛлімімен 

жалғастырылады. Керемет музыкалық дыбыс байланыстары әр түрлі аспаптың орындауында 

түрленіп кетеді. 
 

 

До диез минор вальсы 
 

           Шопен барлығы 17 вальс жазған. Вальстері би  сипатындағы  шығармаға жатады.  

Вальс – балдық би, үш бӛлікті ӛлшемде (3/4 немесе 3/8). Шығу тегі австрия және неміс 

билерінің бір қалыпты айналма қозғалысының негізінде болып келеді. XIX ғасырдың 

ортасынан операның, балеттің, симфонияның, камералық шығармалардың бір бӛлігі болып 

орналастырылады. 

17 вальстің ішіндегі ең  кӛрнекті вальсі до диез миноры. 

           Вальстің үш тақырыбы бір-бірімен тығыз байланыста, кӛркем, бірқалыпты екпінде 

жүреді. Жұмсақ шалқыма тақырып вальстің қалқып жеңіл жүретін сәтін кӛрсетеді. Біраз 

екпіннің жылдамдауы 2-ші тақырыпты жалғастырады. 

Сегіздіктен тұратын бірнеше әуендік фигуралар айналып жүретін жеңіл, ұшқыр қозғалысты 

кӛрсетеді. Ең соңғы 3-ші тақырыбы үш рет қайталанып, басқа бӛлімдермен байланысып 
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кетеді де, осындай құрылысы қайырмасына ұқсап кӛрінеді. Мұндай құрылыс вальске рондо 

секілді сипат береді. 

Прелюдия, ноктюрн және этюдтері 
 

            Прелюдия латын сӛзінен «бастама» деген сӛзді білдіреді. Прелюдия Бахтың 

заманында жеке пьеса ретінде орган мен клавирға арналып жазылған. Тұңғыш рет кӛп 

бӛлімді 24 циклдық прелюдияны жазған Шопен болды. Онда тағы екі жеке прелюдиясы 

болған. Мажорлық, минорлық тоналдықта жазылған. Прелюдиялары мазмұны жағынан ӛте 

бай, кӛлемі жағынан үлкен. 

Антон Рубинштейн /орыс композиторы/ Шопеннің прелюдияларын «Інжуді»  асыл тастай –

деп баға берген. Прелюдияларының ішіндегі ең кӛрнектілері - ми минор, ля мажор, до минор. 
 

           Этюд – деген сӛздің мағынасы, қандайда болмасын, бір аспапта  техникалық қабілетті 

ширатып, жаттықтыратын пьеса дегенді білдіреді. 

           Шопен этюдтерінің «пианизмдік» техникасында ӛзіндік ерекше жолы бар. Техниканы 

жаттықтыратын- аккорд, арпеджиолық пассаж, екі есе октавалар, т.б. 

           Этюдтері сипаты жағынан ӛте күрделі, концерттік пьесалармен бірдей. Этюдтерінің 

ішінде ең кӛрнектісі до минор - «Революциялық этюд». Дауылдың пассаждың түрінде 

шақыратын, жігерлі мелодия естіледі. Ашу мен қайғының анық кӛрсетілуі, Отанның 

бостандығына және тәуелсіздік күресіне шақыруы естіледі.  
 

            Кӛптеген ноктюрндер де жазылды, бұл сӛз - француз сӛзі, мағнасы - «түнгі ән».  

Соның ішінде фа минор ноктюрні ерекше. Ол лирикалық шығарма, нәзіктік әуен 

естіледі.Орта бӛлімі басты бӛліммен қарсылас. Репризасы қысқартылған. Басты тақырыбы 

фигурациясында ӛрбиді, ол хроматикалық гаммада қалады. Тыныштық пен татуластыққа 

әкеледі. Барлығы 21 ноктюрн жазған. 
 

 

ЖОСПАРЫ: ПОЛОНЕЗДЕР ВАЛЬСТЕР МАЗУРКАЛАР 
 

ТОП 

БӚЛІМДЕРІ 
1. Концерттік  виртуоздық 

пьесалар 

2. Польшаның тарихы 

туралы эпикалық поэмалар 

1. Әсерлі, виртуозды 

концерттік пьесалар 

2. Лирикалық 

шығармалар 
 

1. Балдық мазуркалар 

2. Лирикалық мазуркалар 

3. Халықтық  мазуркалар 

ФАКТУРАСЫ. 

ТЕХНИКАЛЫҚ  

ТӘСІЛ 

1 мен 2 пунктте 

1.Фортепианоның аспаптық 

дауысы 

2. Шеткі регистрлерді 

қамтуы 

3. Виртуоздық қабылдауы 

4. Ірі аккордтық  техникасы 

5. Күрделі фактурасы 

6. Жарық динамикасы 

7. Қуатты ырғақ 

8. Суреттелген элементтері 

1 мен 2 пунктте 

1.Жеке 

фортепианолық 

пьесалар  

2. Айналып қозғалу 

3. Виртуоздық 

қабылдауы 

1 пункт. Салтанатты 

шаттану /фанфарлар, 

фактураның хоралдығы, 

марштылық/ 

2 пункт. Шабан екпіні, 

күрделі, декламациялық 

3 пункт.  Халықтық 

аспаптарға ұқсату 

 /квинталар мен октавалар/ 

Халықтық  ладтарды 

қолдану 
 

ТҮРІ Күрделі үш бӛлімді түрі. 

Масштабты 

Жай және күрделі үш 

бӛлімді түрі 

Жай  және күрделі үш 

бӛлімді түрі 
 

СИПАТЫ Отанның бейнесі батырлық, 

мерекелік, эпико- 

трагедиялық сипаты 

кӛрсетілген 

Сипаты әр түрлі: 

шабытты, нәзік, 

жарқын, аянышты 

Отанның бейнесі жанрлық 

және лирикалық, Польша 

халығының тәкаппар және 

тәуелсіз сипаты 
 

КӚЛЕМІ 4/4 3/4 3/4 
 

САНЫ 16 17 58 
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                                                    Негізгі шығармалары: 
 
 

1. 58 мазурка.  
2. 16 полонез. 

3. 17 вальс. 

4. 21 ноктюрн.                                                                        

5. 26 прелюдия /24 циклды және 2 жеке 

прелюдиясы/. 

6. 27 этюд. 

7. 4 экспромт. 

8. Бесік жыры, баркаролла. 

9. Фортепианоға арналған үш соната. 

10. 4 баллада. 

11. 4 скерцо. 

12. Фортепианоға арналған екі концерт. 

13. Виолончельге арналған соната. 

14. 20-ға жуық әндер.  

15. Польша тақырыбына қарай үлкен 

фантазия.  

16. «Дон Жуан» операсының тақырыптық 

вариациялары

                                           
                                               

Сұрақтар мен тапсырмалар: 
 

1. Композитордың балалық шағы туралы 

айтыңдар. 

2. Қай жылдарда   Шопен Отанын тастап 

кетті? Неге? 

3. Қай жылдары Шопен Басты музыкалық 

мектепте оқыды?  Оның оқытушысы кім 

болды? 

4. Шопеннің басты шығармашылық 

жанрлары мен оның концерттері туралы 

айтып беріңдер. 

5. Қай жерде композитор кӛп жылдар ӛмір 

сүрді? 

6. Прелюдия деген не? 

7. Шопен прелюдиясының циклында 

үндестік, үйлесімділік негізі қалай 

жоспарланған? 

8. Ми минор, ля мажор және до минор 

прелюдиясындағы ӛзіндік әуеннің 

сипаты, әуендік жолы, әдістемесі және 

түрін айтып шық. 

9. Этюд, ноктюрн дегеніміз не? 

10. Шопен бұл жанрдың мәнерлілігін қалай 

ұлғайтты? 

11. Фа минор ноктюрннің құрылысын, 

музыкасының сипатын түсіндір. 
 

 

ЖОСПАРЫ: ПРЕЛЮДИЯЛАР  ЭТЮДТАР НОКТЮРНДАР 
 

ФАКТУРАСЫ. 

ТЕХНИКАЛЫҚ 

ТӘСІЛ 

1. Дербес аспаптық  

миниатюра 

2. Бәріде жанрлық 

бейнеленген 

 3. Бейнелердің 

қарсылығы,  

лад-тоналдік  екпінде 

1. Бір музыкалық 

бейненің дамуы 

2. Әр этюдта 

фактураның ӛзіндік 

түрі кӛрінеді және 

техникалық 

қабылдау /октавалар, 

терциялар, арпеджио/  

Романтикалық миниатюра, онда 

түннің поэтикалық бейнесі ашылады. 

Ақырын екпінде.  

                 Лирикалық 

 1. Тобы: гармония мен сұлулықтың 

сезімі. Түрлі-түсті фактурасы, 

аккомпанименті – гармониялық 

бейне. Үлкен диапазон 

               Драматикалық   

2. Тобы: екі қарама-қарсы  бейне, 

жанрдың /драматизмге/ 

шиеленісуіне жетелейді 
 

ТҮРІ Кезең және  бір 

бӛлімді түрінде 

Түрдің үлкен 

қосылымы, үш 

бӛліміне қарамай 

Үш бӛлімді күрделі түрі.  

Орта бӛлімдері шеткі бӛлімдермен 

қарама қарсы 
 

СИПАТЫ Қайғылы-лирикалық, 

нәзік-грациялық,  

пафостық, 

трагедиялық, 

романтикалы-құмарлық 

және ұйтқымалы 

Патетикалық, 

драматикалық, 

трагедиялық, 

экспрессиялық, 

қайғылы-элегиялық, 

нәзік 
 

Лирикалық, драмалық, қайғылы-

лирикалық  

САНЫ 26 27 
 

21 
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ТЕСТТЕР 

   И.С.БАХ             
 

№ Сұрақтар А Б В 
1 Бах қай неміс қаласында 

туған? 

Зальцбург Эйзенах Бонн 

2 Бахтың ӛмір сүру жылдары. 1732 - 1809ж.ж. 1685 - 1750ж.ж. 1690 - 1751ж.ж. 
 

3 Бахты қай ғасырдың түріне 

жатқызады? 

Романтизм Классицизм Барокко 

4 Бахтың ең сүйікті аспабы. Клавесин Орган Клавикорд 

 

5 Қай  қалада И.С.Бах ӛзінің 

ең жақсы шығармаларын 

жазды (орган үшін). 

 

Веймар 

 

Кетен 

 

Мюльхаузен 

6 Фуга  латын тілінен 

аударғанда... 

«Тізбек» «Еліктеу» «Жүгіру» 

7 Фуганың ішіндегі әуеннің 

аты... 

Тақырып Еліктеу Интермедия 

8 Исаның азапты ӛлімі 

туралы айтатын вокалды-

аспаптық шығарманың түрі.                                                                                                                                  

 

Құмарлық 

 

Ораториялар 

 

Кантаталар 

9 Орган қай аспаптың түріне 

жатады? 

Клавиштық Үрмелі Клавиштық- 

үрмелі 

10 Орыс тіліне аударғанда  
Бах дегеніміз не? 

Теңіз Мұхит Жылға 

11 Қандай шығармаларды Бах 

«симфония» деп атаған?   

Үшдауысты 

инвенцияларды 

Прелюдияларды Сюиталарды 

12 Классикалық сюитаның 

билерін не біріктіреді? 

Екпін Ӛлшем Тональдік 

13 ЖТК-ның 1-томын Бах қай 

жылдары басып шығарды? 

1732 ж. 1722 ж. 1723 ж. 

14 ЖТК-ның 2-томын қай 

қалада жазды? 

Лейпциг Кѐтен Вена 

15 Жанрды шығарған … Клавирлік 

соната 

Клавирлік              

сюита 

Клавирлік   

концерт 

 

16 Евангелие – ізгі хабар.  

 

Иса   

пайғамбардың 

ӛмірбаяны 

Екі күштің 

қарама-қарсылы-

ғы: қиналу әлемі 

мен рухани әлемі 

Исаның 

оқушыларының 

ӛмірінен бӛлек 

эпизодтар 

17 Оның шығармашылығында 

біржолата қалыптасты …  

Гомофонияның 

жоғарғы түрі 

Полифонияның 

жоғарғы түрі 

Рондоның 

жоғарғы түрі 

 

18 Сарабанданың биі шыққан 

жері... 

Испанияда Францияда Шотландияда 

 

19 Органға арналған токката 

мен фуганың тональдігі. 

ми минор фа минор ре минор 

20 Барокко дәуіріндегі 

музыкалық аспап...                                                                                

Виола Фортепиано Тромбон 
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Й.ГАЙДН                                                                                     

№ Сұрақтар А Б В 
1 Й Гайднның туған жері. Австрия Вена Бонн 

 

2 Й. Гайднның ӛмір сүру 

жылдары. 

1732-1809 ж.ж. 1721-1801 ж.ж. 1752-1850 ж.ж. 

3 Гайднның алғашқы 

оқытушысы? 

Сальери Никколо 

Порпора 

Кристиан 

Нефе 

4 Ӛмірінің кӛбін  Гайдн кімде 

жұмыс істеп ӛткізді? 

Князь 

Эстергазиде 

Архиепископта Граф 

Морцинада 

5 Гайднның классикалық    

симфонияларында неше 

бӛлшек бар? 

 

3 

 

6 

 

4 

6 Гайдн,  Моцарт,  Бетховен 

қай заманның кейіпкерлері? 

Классицизм Романтизм Барокко 

7 №103 симфониясының 

аяғында Гайднның 

қолдануы.  

Халық биі Халық әні Валторнаның 

«алтын жүрісі» 

8  Гайднның шығармасы. 12 «Лондондық» 

симфониялар 

6  «Француз» 

сюиталары 

6  «Ағылшын» 

сюиталары 
 

9 Қосарланған  дегеніміз не? Екі вариация Екі тақырыпқа 

жазылған 

вариация 

Екі вариация-

лық циклді 

біріктіру 

10 Гайднның симфониялары-

ның түрі: 

Лирикалық Халықтық-

жанрлық 

Драмалық 

11 Классикалық симфониялық 

аспап, ол: 

Үш бӛлімді 

оркестр 

Екі бӛлімді 

оркестр 

Тӛрт бӛлімді 

оркестр 

12 Гайднның музыкалық 

аспабында   жез үрмелі 

аспаптың қайсысы жоқ? 

Валторна Тромбон Труба 
 

13 Гайднның 

шығармашылығында 

шыққан симфониялық 

аспаптың түрі. 

 

Паралық 

 

Үлкен 

 

Кішкентай 

14 Гайднның жазған 

симфонияларының саны. 

100-ден астам 87 90 

15 Классикалық сонатаның 

бӛлімінің саны. 

2 3 4 

16 Сонаталық симфониялық 

циклдің қай бӛлімі 

сонаталық түрінде 

жазылады? 

 

Біріншісі 

 

Екіншісі 

 

Аяғы 

17 Циклдың қай бӛлімінде 

«трио» орындалады? 

1 2 3 

18  Бай венгр князіне    Гайдн 

қай жылдары  жұмыс істеді? 

1765 ж. 1761 ж. 1758 ж. 

19 Экспозиция ... партияларды 

ұстайды.  

Ӛңдеу мен 

жалғас 

Трио мен кода Негізгі мен 

қосындысы 

20 Ақырғы жылдарын компози-

тор ...  қаласында ӛткізді.    

Эйзенштадт Вена Англия 
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   В.А.МОЦАРТ                               

№ Сұрақтар           А           Б         В 

1 Қай жастан  бастап Моцарт 

музыка  шығара бастады? 

5 жастан 10 жастан 7 жастан 

2 Моцарт 14 жасында 

филармониялық Академиясының 

мүшесі болған. Ол қай қалада? 

 

Болонья 

 

Лондон 

 

Вена 

3 Қай жылдары  Моцарт Гайднмен 

танысады? 

1786 ж. 1782 ж. 1788 ж. 

4 Моцарт неше опера жазған? 19 21 17 

5 «Фигароның үйлену тойы» 

операсының қай  персонажы 

«Приди, мой милый друг» деген 

ариясын орындаған. 

 

Керубино 

 

Фигаро 

 

Сюзанна 

6 Саздық жанрдағы классицизм 

дәуірі, ол ...                 

XVII ғасыр 

 

XVIII ғ. 

1-ші жартысы 

XVIII ғ. 

2-ші жартысы 

7 Моцарттың  Прагада  ӛткен  

ақырғы операсының премьерасы: 

«Барлығы осылай   

жасайды» 

«Дон-Жуан» «Сиқырлы 

флейта» 

8 «Фигароның  үйлену тойы» 

операсы  қай жылдары жазылды? 

1782 ж. 1784 ж. 1786 ж. 

9 Қай ғасырда В.А.Моцарт ӛмір 

сүрді? 

XVIII ғ. XIХ ғ. XVII ғ. 

10 Аталған кейіпкерлердің қайсысы 

«Фигароның үйлену тойы»  

кейіпкерлеріне жатпайды? 

Керубино Сюзанна Папагено 

11 Моцарттың шығармасының,                   

3-ші тарабы – түрік стиліндегі 

рондо қайсысы?    

№40 симфония 

 

№11 соната 

Ля мажор 

 

«Түнгі кіші 

серенада» 

12 Қай елге Моцарт концертпен 

бармады? 

Англия Италия Ресей 

13 Лоренце да Понте кім?                                                                                                    Моцарттың 

мұғалімі 

Опералық 

либретші 

Әнші 

14 №40 симфонияның  басты 

тональдігі. 

соль минор ля минор Ре мажор 

15 «Фигароның үйлену тойы» 

операсында  «Мальчик резвый» 

ариясы қай кӛріністе бар?  

 

1 кӛріністе 

 

 

2 кӛріністе 

 

 

3 кӛріністе 

. 

16 Пьер  Бомарше  кім? Драматург Опералық 

либретші 

Сазгер 

17 Моцарттың ақырғы күндері қай 

қалада ӛтті? 

Римде Венада Мюнхенде 

18 «Фигаро үйлену тойы» операның 

басты тоналдігі. 

Фа мажор Ми мажор Ре мажор 

19 Моцарттың ақырғы  шығармасы. До мажор 

симфониясы 

Реквием «Сиқырлы   

флейта» 

операсы 

20 Моцарт неше симфонияның 

авторы? 

50-ге жуық 60-қа жуық 25-ке жуық 
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    Л. БЕТХОВЕН                           
 

№ Сұрақтар А Б В 

1 Бетховеннің туған қаласы. Вена Бонн Мюнхен 
 

2 Сазгерді  гармония мен 

контрапунктке үйреткен 

алғашқы ұстазы.  

Кристиан 

Нефе 

Йозеф 

Гайдн 

Антонио 

Сальери 

3 Бетховеннің ӛмір сүрген 

жылдары. 

1720-1832 ж.ж. 1770-1827 ж.ж. 1775-1827 ж.ж. 

4 Әсіресе  кімнің ӛлеңіне 

Бетховен кӛп ән жазған. 

Гѐте Шекспир Мюллер 

5 Сазгердің ғашығы. Графиня 

Тереза Брунсвик 

Графиня Элео-

нора Клайпед 

Княгиня 

Тереза Вайнер 

6  № 5 симфонияның 

тональдігі. 

ре минор до минор ми минор 

7  «Эгмонт» увертюрасы 

қай жылы жазылған?  

1812 ж. 1809 ж. 1810 ж. 

8  «Эгмонт» увертюрасы 

кімнің сӛзіне жазылған? 

Мюллердің Гѐтенің Шекспирдің 

9 Бетховен неше 

фортепианолық соната 

жазды? 

 

34 

 

30 

 

32 

10 «Патетика» сӛзінің 

аудармасы. 

Пафос Героика Қалжың 

11 Бетховен философия 

факультетіне тыңдаушы 

болып түседі.  

Бонн 

университетіне 

Француз 

университетіне 

Лейпциг 

университетіне 

12 Қай тарихи уақиға 

Бетховеннің кӛзқарасына 

ықпалын тигізді ? 

Лион 

тоқымашылары- 

ның  кӛтерілісі 

Француз Буржу-

азиялық 

революция 

Париждық 

комунна 

13 Бетховеннің  №8 

фортепианолық 

сонатаның атауы. 

 

«Аврора» 

 

«Патетикалық» 

 

«Қаһармандық» 

14 Бетховен симфониясында 

менуэтті қандай формаға 

ауыстырды?  

Гавот Скерцо Вальс 

15 Гайднді, Моцартты, 

Бетховенді қалай атайды?   

Романтиктер Вендік 

классиктер 

Барокко 

эпохасының 

сазгерлері 

16 Қай симфониясында 

Бетховен хорды енгізген? 

7 4 9 

17 Бетховеннің №5 

симфониясының 

мазмұндамасы? 

«Рухани түңілу» «Жауапсыз 

махаббат» 

«Қараңғыдан 

жарыққа 

күреспен шығу» 

18 Композитордың ауыр   

жылдары. 

1813 – 1827 ж.ж. 1811-1825 ж.ж. 1814-1827 ж.ж. 

19  № 5 симфонияның аты. «Пасторалдық» «Қаһармандық» «Трагикалық» 
 

20 Бетховеннің вокалдық 

циклы. 

«Әдемі 

диірменші» 

«Алыстағы 

ғашығына» 

«Қысқы жол» 
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    Ф. ШУБЕРТ   
 

№ Сұрақтар А Б В 
1 Шуберт қай қалада туды? Мюнхен Лихтенталь Вена 

 

2 Шуберттің бірінші 

оқытушысы. 

Сальери Пахлер Фогль 
 

3 Қай жылдары «Шубертиада» 

деген шығармашылық ұйым 

құрылды? 

1815 ж. 1821 ж. 1818 ж. 

 

4 

Шуберт  кӛп жылдар кіммен 

жұмыс істеген? 

М.Фогльмен Л.Бетховенмен М.Пахлермен 

5 «Аяқталмаған симфония» - 

қай жылдары жазылған? 

1822 ж. 1827 ж. 1829 ж. 

6 Ф.Шуберт музыкаға қандай 

жолдама берді. 

Барокко Классицизм Романтизм 

7 Ф.Шуберттің вокалдық 

циклы. 

«Ақынның 

махаббаты» 

«Әйелдің 

махаббаты мен 

ӛмірі» 

«Әдемі 

диірменші» 

8 Қай вокалдық цикл 

«Шарманщик» ӛлеңімен 

аяқталады? 

«Ақынның 

махаббаты» 

«Әдемі 

диірменші» 

«Қысқы жол» 

9 Ф.Шуберттің «Орман 

патшасы» қай жанрда 

жазылған? 

Элегия Баллада Лирикалық 

романс 

10 Ф.Шуберттің «Маргарита 

жіп иіру үстінде» деген ӛлеңі 

кімнің сӛзіне жазылған?  

Гейненің Мюллердің Гѐтенің 

11 Ф.Шуберт неше симфония 

жазды? 

7 5 9 

12 «Аяқталмаған»  симфония 

неше бӛлімнен тұрады? 

4 2 3 

13 Тағы қандай жанрда Шуберт 

жұмыс істеген. 

Фортепиано-

лық пьесалар, 

сонаталар, 

мессалар. 

Реквием, пас-

сиондар, хорға 

арналған кон-

церт. 

Оратория, кан-

тата, трио-

соната. 

14 «Аяқталмаған» 

симфонияның тональдігі. 

ми минор си минор до минор 

15 Шуберттің «Аяқталмаған» 

симфониясының сипаты. 

Лирико -

драмалық 

Халықтық-

жанрлық 

Әнді- 

лирикалық 

16 Сазгердің  жаңашылдығы... Клавирлік 

концерттің 

жанрын құрды 

Опералық 

ӛнердің 

бастаушысы 

Симфониялық 

екі бӛлімді цикл 

17 «Маргарита жіп иіру 

үстінде» циклдың жанры. 

Драматикалық 

кӛрініс 

Баллада Лирика 

18 «Маргарита жіп иіру үстін-

де» және «Орман патшасы» 

қай жылдары жазылған...  

 

1815 ж. 

 

1821 ж. 

 

1814 ж. 

19 Сазгер  неше ӛлең жазды? 450 600  астам 550 
 

20 Шуберттің кӛзі тірісінде 

қанша концерт ӛтті? 

2 1 4 
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    Ф. ШОПЕН                                                                                                         

№ Сұрақтар А Б В 
1 Шопен қай жерде туған? Польшада Францияда Венгрияда 

 

2 Сазгердің  ӛмір сүрген 

жылдары. 

1810-1842 ж.ж. 1809-1848ж.ж. 1810-1849 ж.ж. 

3 Шопеннің композициядан сабақ 

берген мұғалімі. 

Ф.Лист Г.Берлиоз И.Эльснер 

4 Шопеннің басты тақырыбы,  

ол  ...  

Нәзік 

романтикалық 

лирикасы 

Реализмнің 

кӛрінісі 

Драматизм, 

пафос 

5 Прелюдияның  циклы  қанша 

шығармалардаң    тұрады? 

26 24 22 
 

6 Шопеннің ноктюрндері қандай 

екі түрге бӛлінген? 

Лирикалық 

және 

драматикалық 

Эпикалық және 

лирикалық 

Балдық және 

халықтық 

7 Кандай екі мемлекет Шопеннің 

ӛмірінде басты рӛлді атқарды?                                                                  

Польша мен 

Венгрия 

Франция мен 

Италия 

Польша мен 

Франция 

8 Шопеннің ғашығы  ... 
Жорж Санд 

Графиня 

Клара Левик 

Тереза 

Брунсвик 

9 Сазгер  неше этюд жазған? 27 25 29 

10 Шопен тек қана ... үшін жазған   

 

Фортепиано Симфониялық 

оркестр 

Ішекті     

аспаптар 

11 «Прелюдия» латын тілінен 

қалай аударылады? 

Сюита Түнгі ән Бастама 

12 Полонездердің  бірлескен 

сипаты 

Концерттік 

виртуоздық 

пьеса 

Лирикалық 

пьеса 

Балдық пьеса 

13 24 прелюдиядан тұратын цикл 

… 

Хроматикалық Квинт 

дӛңгелекпен 

Тон түрінен 

14 Ноктюрннің аудармасы  .... Күздік Таңғы Түңгі 
 

15  «Революциялық» этюдтың 

тональдігі ... 

си минор до минор до диез минор 

16 Композитордың жаңашылығы - 

ол ...  

Фортепианоға 

балладалар 

Әннің 

балладалары 

Бағдарламалы 

прелюдиялар 

17 Мазуркалардың ӛлшемі  ... 4/4 3/4 5/8 
 

18 Вальстердың жалпы сипаты... Халықтық 

аспаптарға 

ұқсастық 

Ірі аккордтық 

құрылыс 
 

Айлану 

қимылы 

19 Орыс композиторларының 

қайсысы Шопеннің 

прелюдияларын інжу-маржан   

деп атаған? 

 

А.Рубинштейн 

 

М.Глинка 

 

П.Чайковский 

20 Қандай себеппен Шопен туған 

жеріне оралған жоқ? 

Варшавадағы 

орыс патшалы-

ғына  қарсы   

кӛтеріліс 

Әкесімен ортақ 

тіл таппау 

Ӛміріндегі 

жоқшылығы 
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                                                    КРОССВОРДТАР 

  И.С.БАХ                                      

1. 
1       К          

2       А          

3       П          

4       Е          

5       Л          

6       Ь          

7       М          

8       Е          

9       Й          

10       С          

11       Т          

12       Е          

13       Р          

1. Классикалық сюитадан келген жігерлі, үш 

бӛлімді француз биі. 

2. XVIII –XIX-шы ғасырдағы европалық 

мәдениеттің мінездемесі. Оның орталығы 

Италия болған. 

3. Салтанатты кӛшелік испан әні гитарамен 

ойналатын. Ақырғы кезде-бас дауысымен 

қайталанатын тақырыппен (basso   ostinato) 

вариациялық түріндегі полифониялық форма. 

4. Осы қалада 1708 жылдан 1717 жылға дейін 

Бах органшы және сарай музыканты болып 

жұмыс істеген. 

5. Ішекті клавишалық аспаптардың жалпы 

атауы. 

  6. Қай сазгер Бахтың шығармаларын насихаттап концерттік бағдарламаға енгізді?   

  7. Бір дауыспен айтылған әуен басқа дауыспен қайталанатын дамудың тәсілі. 

  8. Шіркеуде кӛп дауыста айтылатын шағырма.  

  9. Қай қалада Бах әулие Фоманың шіркеуінде кантор кізметкері болып жұмыс істеді. 

10. Кӛп бӛлімді циклдық шығарма тек қана би пьесалардан тұратын.  

     Оның негізіне тӛрт ескілікті   би кіреді. 

11. Аспаптық, шапшаң темппен, анық ырғақпен ойналатын пьеса. 

12. Полифониялық түрдегі кішкентай пьеса. 

13. Бахтың сүйікті аспабы.                                                                        

2. 
1         И      

2         Н      

3         Т      

4         Е      

5         Р      

6         М      

7         Е      

8         Д      

9         И      

10         Я      

1. Кӛпдауыстық шығарма.     

2. Дауыстардың кезекпен айтатын бір әуен,  кӛпдауысты                                                                      

музыка.  

3. Қай евангелисттің әңгімелері бойынша Бах ӛз      

пассиондарын жазды?                                                  

4. Қай қалада Бах 1717 жылдан бастап тұрды?  

5. Фуга –  күрделі полифониялық    шығарма. Оның атын 

аударса....                                                                                                                      

6. Немістің тӛрт бӛлімді биі, ол №2 Француз до минор 

сюитасын ашады. 

7. Принц Кѐтенский сарайында Бах сарайшы.....болып  

                                                                                       істеген.                                                                                                                                                                     

  8. Бах қай атақты органшының концертінде болды?  

  9. Мына жанр IV-ші ғасырда Евангелиенің бӛлімдерін оқу салты үшін келді  - ол тӛрт евангелисттің      

      Исаның азап шегуі мен ӛлімі туралы аңызы.       

10.Импровизациялық сипаттағы пьеса, полифониялық циклдың 1-ші бӛлімі. 

3. 
1       Ф         

2       Р         

3       И         

4       Д         

5       Е         

6       М         

7       А         

8       Н         

1. Полифониялық музыканың түрі, бірнеше рет қайталаған 

тақырыптың және бір немесе бірнеше тақырыптың негізінде 

шығарылған. 

2. Лютеран мен католик шіркеуінің әншілері.  

3. Қай евангелисттің әңгімелеріне Бах ӛз пассиондарын  жазды, 

оның атын атаңдар?  

4. 1703-1707 жылдары  Бах органшы болып қай қалада істейді?  

5. Ескірген сюитадағы сарабанда мен жиганың арасына кірген 

қосымша биі.  

6. Бұрынғы кезеңде полифониялық түріндегі кішкентай пьесаны солай атаған. 

7. Сазгердің екінші әйелі. 

8. Классикалық сюитаның ең шабан биі. 
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 Й.ГАЙДН 

1. 
1        С        

2        И        

3        М        

4        Ф        

5        О        
6        Н        

7        И        
8         Я        

 

1. Гайднның симфониясының аты.  

(Онда  орындаушылар  бірінің артынан бірі  кетеді). 

2. 1786 жылы ойналған алты симфонияның біреуінің атауы. 

3. Сонатасындағы лады - ми............                                                                                                                                   

4. Циклдың соңғы бӛлімі. 

5. Гайдн бір кезеңде итальяндық композиторға сүйемелдеуші     

болған. Оның аты....  

6. Гайднның музыкалық аспабында қай жез үрмелі аспап жоқ? 

7. Гайдн XVIII-XIX ғ. қай музыкалық  стильдің кейіпкері болды?  

8. Ән айтатын дауыстарға, хорға, аспапқа арналған кӛп бӛлімді шығарма. 
 

2. 
1        Э       

2        Й       

3        З       

4        Е       

5        Н       

6        Ш       

7        Т       

8        А       

9        Д       

10        Т       

 

1.Классикалық симфонияның үшінші бӛлімі ..... 

деп аталады.  

2. Сазгердің аты. 

3. Бай венгер князі Й. Гайднды ӛзіне жұмысқа 

шақырған, оның аты... 

4. Біраз жылдар ӛткен соң, ұлы композитор......... мен 

Гайдн композициямен айналысқан.                                               

5. № 103 Ми бемоль мажор симфонияның бір түрі.  

6. Симфониялық аспаптың құрамы. Топтың біреуі.  

7. Ӛзіне ғана сай дыбысымен соқпа аспап.  

8. Гайднның симфонияларының біреуінің атауы. 

  9.12 атақты симфонияның аты.  

10.Осы жас сазгермен Гайдн кездесіп музыкада ойнауды жақсы кӛрген. 
 

3. 
1      А          

2      В          

3      С          

4      Т          

5      Р          

6      И          

7      Я          

1. XVI-XVIII ғасырдағы тез ӛшетін дыбыспен ішекті 

клавишалық-шымшыма музыкалық аспап.  

2. Австрияның астанасы, онда Й.Гайднның ӛмірінің кӛп 

қызықты уақиғалары ӛтті.  

3. Ішекті-ысқы аспап.  

4. Аласа регистрдегі ағаш үрмелі аспап.  

5. Сазгер қай ауылда туды?  

6. Тақырыбы бірнеше рет ӛзгеріп қайталанады. Бұл қандай түрі? 

                                                                          7. Қай мемлекетте Гайдн ӛмірінің соңында  екі рет болды?  

 

 В.А.МОЦАРТ  

1.  

1      З        

2      А        

3      Л        

4      Ь        

5      Ц        

6      Б        

7      У        

8      Р        

9      Г        

1. Басты тоналдық экспозициясындағы тақырып....... 

2. Ағаш үрмелі аспап.                                                                                         

3. Қай қалада Моцарттың бірінші симфониялары  ӛтті?  

4. Ішекті - ысқы аспап.  

5. «Дон Жуан», «Солай бәрі де жасайды» опералардың 

либреттосын кім жазған?  

6. «Фигароның үйлену тойы» деген опера қай француз 

драматургтың сюжетіне жазылған?                   

7. Опера мен балеттің басындағы орындалатын аспаптық 

пьеса.  

                                                                                   8. «............... Понтийдің патшасы» опера. 

                                                                            9. « ..... үйлену тойы» операсы.   
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2. 
1    А           

2    М           

3    А           

4    Д           

5    Е           

6    Й           

 

1.  XVIII ғасырдағы бір ғана аспапқа жазылған,  3-4 айқын    

мінезделген  бӛлімнен тұратын шығарма.  

2. Бірінші концерттік сапары қай қалада болды.  

3. Қай қалада  22 жасында Моцарт барғаннан кейін №5  

сонатаны жазды?  

4. Моцарттың қай жасында үлкен замандасы мен досы оның  

                                                                    талантын бағалады.  

                                                                    5. Сазгердің әкесінің аты.  

                                                                    6. Күрделі пассаждарды ойнайтын ағаш үрмелі аспап.  
 

3. 
1      Р          

2      Е         

3      К         

4      В         

5      И         

6      Е         

7      М         

1. Зальцбургтың ӛктем және қатал әкімі  

2. Музыкалық-сахналық шығарма, ансамбльдің, хордың және 

аспаптық номерлері соло - вокалдық эпизодтардан тұрады?  

3. Ля мажор сонатасының 3-ші бӛлімінің аты.  

4. «Фигароның үйлену тойы» операның басты кейіпкері.  

5. Сазгердің  соңғы шығармасы.  

6. Қай қалада «Дон Жуан» операсының премьерасы болды?  

7. Сазгердің аты.  
 

 Л.БЕТХОВЕН 

1. 
1           П          
2           А          
3           Т          
4           Е          
5           Т          
 6           И          
7           К          
8           А          
9           Л          
10           Ы          
11           Қ          

1. Бір фортепианолық сонатаның аты.  

2. № 8-ші «Патетикалық» сонатаның 

    2-ші бӛлімнің кӛлемі. 

3. И.Гѐте трагедиясының тоғыз  

номерлерінің  бірі ......  увертюрасы.  

4. Оны Бетховен симфонияның 3-ші  

бӛліміне менуэттың орнына кіргізді.  

5. Қай ақынмен композитор бірлесіп істеді. 

6. 1789 жылы. Бетховен Бонн.......... 

философия факультетіне тыңдаушы болып 

түседі.  

  7.  № 8 «Патетикалық» сонатаның экспозициясының алдындағы қысқаша...... 

  8.  .....    операға арналған увертюра.  

  9. Скрипка мен фортепианоға арналған атақты шығарма «........сонатасы».  

10. Сазгер қай аурумен науқастанды? 

11. Бетховеннің жазған симфониясының аты.  
 

2. 
1      Ф           

2      О           

3      Р           

4      Т           

5      Е           

6      П           

7      И           

8      А           

9      Н           

10      О           

1. Бонн капелланың бастығы, Бетховеннің 

мұғалімі, контрапункт пен гармониядан сабақ 

берген.  

2. Сазгер қай қалада туған?  

3. Ішекті - ысқыш  аспап.  

4. Бетховеннің ұлы замандасы.  

5. Операда кейіпкерге байланысты, музыкада   

басталатын әуен.  

6. Бетховеннің кӛп симфониясының біреуінің аты.   

7. Операға жазылған увертюра.  

8. № 5 симфонияның 2-ші бӛлімінің кӛлемі.                                                                            

  9.  Мына композитордан жас Бетховен сабақ алды. 

10.  XVIII ғасырда бір немесе бірнеше аспапқа, 3-4-тей сипатты бӛлімнен тұратын арнаулы шығарма. 

 



 

 

82 

 

3. 
1        Р       

2        Е       

3        В       

4        О       

5        Л       

6        Ю       

7        Ц       

8        И       

9        Я       

1. Бетховеннің ғашығының аты.  

2. «Салтанатты......» деген Бетховеннің  

    хорлық шығармасы.  

3. Сазгердің аты. 

4. № 8 «Патетикалық» ......минор 

    сонатаның тональдығы.  

5. Мыс үрмелі аспап.  

6. Опера немесе балеттің алдында  

    орындалатын аспаптық пьеса.  

7. Тақырыптың бірінші кӛрінісі, онда  

                                                                                                барлық тақырыптық материалдар кӛрсетіледі.  

8. Үш адамнан тұратын ансамбль.  

9. Аспапқа арналған шығарма, оның жанры XVIII-ші ғасырдың 2-ші жартысында шыққан.  
 

Ф.ШУБЕРТ    

1. 
1     Р       

2     О       

3     М       

4     А       

5     Н       

6     Т       

7     И       

8     З       

9     М       

1. Кешкі немесе түңгі кезеңдегі кең жазықта айтылатын        

    лирикалық ӛлең. 

2. Шуберт әндерін қай ақынның шығармаларына жазды?  

3. Шуберт граф И.Эстергазидың резиденциясында кім  

    болып жұмыс істеген?  

4. Гѐтенің сӛзіне жазылған ән «......... жіп иіру үстінде». 

5. Композитор 600-ден астам .......... жазды.  

6. Шуберт қай ақынның шығармаларына қарап  

     ӛлеңдерін жазды. 

7. Бес адамнан тұратын ансамбльдің аты. 

8.  Шуберт неше симфония жазды. 

9. «Әдемі  диірменші» және «Қысқы жол» вокалдық циклдің ӛлеңдерінің авторы.  

2.  
1      К       

2      О       

3      Н       

4      В       

5      И       

6      К       

7      Т       

1. Сазгер қай аурудан қайтыс болды?  

2. Фортепиано үшін  23........ жазылған. Шығарманың        

     атын табыңдар. 

3. Қай қалада композитордың алғашқы авторлық  

    концерті ӛтті ? 

4. Қай ұлы композитордың кезеңінде Шуберт  

    ӛмір сүрген ? 

5. Аспап  үшін жазылған шығарма, оның жанры  

XVIII ғасырдың 2-ші жартысында шықты.  

6.  Фортепиано үшін 11........ жазылған. Шығарманың атын айтыңдар.  

7.  «Орман .........» балладасы. 

3. 
1      Ш         

2      У         

3      Б         

4      Е         

5      Р         

6      Т         

7      И         

8      А         

9      Д         

10      А         

11      Л         

12      А         

13      Р         

1. Осы ӛлеңмен «Қысқы жол» деген 

    вокалдық цикл аяқталады. 

2. Операның немесе балеттің алдындағы         

     аспаптық пьеса. 

3. «Түнде шабандоз атпен зымырап келе       

      жатыр. Оның қолында  ӛліп бара       

       жатқан...».  Балладаның аты. 

4. « Аяқталмаған» симфония неше бӛлімінен   

       тұрады?       

5. Сазгер ӛмір сүргенде оның достары бір......  

     беруге кӛмектесті.      

6. Лирико-драмалық симфонияның жаңа түрі. 

     Оның аты.             
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7.  Сазгер қай қалада тұрған?  

8.  Үш бӛлікті мӛлшердегі бал биі.  

9.  Қай ақындық жанр ӛткен кезеңнің оқиғасын анықтайды?  

10. Шуберт композиция сабағын кімнен алды?  

11. Осы ақынмен композитор кӛп жыл бойы жұмыс істеді.  

12. Сонаталық түрінде, 1-ші бӛлімінде екі тақырып үн шығарады- басты және.... 

13. Франц Шуберт қай мемлекеттің композиторы? 

 

 Ф.ШОПЕН 

1. 
1       Ф       

2       Р       

3       И       

4       Д       

5       Е       

6       Р       

7       И       

8       К       

 1.Екі мемлекет Шопеннің ӛмірінде маңызды роль 

    атқарды, олар - Польша мен .......                                   

 2. Композицияны оқытқан Шопеннің оқытушысы . 

 3. …….  шығарманың кӛп бӛлімдігі яғни жиынтығы. 

 4. Шопен фортепиано үшін қандай жанрды шығарды? 

 5. Шопен тек қана шығарма жазған жоқ, ол ... берді. 

 6. Польша  3/4 мӛлшеріндегі халық биі. 

 7. Ең атақты до диез вальстің қай лады?  

 8. Қай аралда Шопен 10 жыл тұрды? 
 

2. 
1      Н          

2      О          

3      К          

4      Т          

5      Ю          

6      Р          

7      Н          

1. А.Рубинштейн Шопеннің прелюдияларын  

    қалай атаған? 

2. Ағаш үрмелі аспап. 

3. Шопеннің апайы. 

4. Сазгердің жақын досы. 

5. Осы жанр техникамен асқан шеберлігін                

кӛрсетеді.  

6. Шопен 24....... циклды шығарды.  

                                                                                               7. Осы сазгермен Шопен кӛп жыл бойы араласты. 

 

3. 
1        Ф         

2        О         

3        Р         

4        Т         

5        Е         

6        П         

7        И         

8        А         

9        Н         

10        О         

1. Дыбыстың қатты шығуы. Термин. 

2. Польшадағы кӛтеріліске жазылған  

   этюдтың аты. 

3. Шопеннің жүрегі Польшаның қай  

    қаласына жіберілген?  

4. Осы жанр үшін 4 шығарма жазылған.  

5. Польша халық биі. Жарқыраған,              

     виртуоздық, салтанатты.  

    Оның мӛлшері - 4/4. 

6. Қай қалаға Шопен 20 жасында кеткен? 

7. Фортепианодан беретін Шопеннің   

                                                                                                              оқытушысы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  8. «Прелюдия» латын тілінен қалай аударылады?  

  9.  Шопеннің ғашығы? 

10. Дыбыстың ақырын шығуы. Термин. 
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                                               Тесттердің кілті: 

 

 

                                    Кроссвордтардың жауаптары: 
 

 

 

                                                              

Сазгерлер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

И.Бах          Б Б В Б А В А А В В А В Б А В А В А В А 
Й.Гайдн      Б А Б А В А Б А Б Б В Б А А Б А В Б В Б 
В.Моцарт      А А А А В А Б В А В Б В Б А А А Б В Б А 

Л.Бетховен   Б А Б А А Б В Б В А А Б Б Б Б В В А А Б 

Ф.Шуберт     Б А В А А В В В Б В В Б А Б А В А А Б Б 

Ф.Шопен А В В А Б А В А А А Б А Б В Б А Б В А А 

И.С. Бах          
1.                               2.                             3.   

1. Куранта             1. Полифония          1. Фуга 

2. Барокко             2. Канон                   2.  Кантор 

3.Пассакалья         3. Матфей                3. Иоанн  

4. Веймар              4. Кѐтен                    4. Арнштадт 

5. Клавир               5. «Жүгіру»             5. Менуэт 

6. Мендельсон      6. Аллеманда           6. Симфония 

7. Иммитация       7. Капельмейстер    7. Анна 

8. Месса                 8. Букстехуде          8. Сарабанда 

9. Лейпциг             9. Пассион          

10.Сюита               10.Прелюдия  

11.Токката 

12.Инвенция 

13.Орган 

Л.Бетховен   
1.                               2.                             3.   

  1. Аппассионата     1.Нефе                      1. Брунсвиг 

  2. Адажио               2. Бонн                      2. Месса 

  3. Эгмонт                3. Контрабас             3. Людвиг 

  4. Скерцо                4. Моцарт                  4. До 

  5. Гѐте                     5. Лейтмотив             5. Валторна 

  6. Университет       6. «Пасторальды»     6. Увертюра 

  7. Кіріспе                 7. Фиделио                7. Экспозиция 

  8. « Кориолан»        8. Анданте                 8. Трио     

  9. Крейцерлік          9. Гайдн                      9. Симфония         

10. Саңыраулық      10. Соната 

11. Қаһармандық 

Й.Гайдн      
1.                               2.                             3.   

1. «Қоштасу»           1.Менуэт               1. Клавикорд 

2. Париждік             2. Йозеф                2. Вена 

3. Минор                  3. Эстергази          3. Скрипка  

4. Финал                   4. Бетховен           4. Фагот 

5. Порпора               5. Сонаталық        5. Рорау 

6. Тромбон               6. Ішекті               6. Вариация 

7. Классицизм          7. Литавра            7. Англия 

8. Оратория              8. Балалық            

                                   9. Лондондық 

                                  10.  Моцарт 

Ф.Шуберт 
1.                               2.                             3. 

1. Серенада             1.Сүзек                  1. «Шарманщик» 

2. Форель                2.Соната                2. Увертюра 

3. Мұғалім               3.Вена                   3.  Бала 

4. Маргарита           4.Бетховен            4.  Екі 

5. Ән                        5.Симфония          5.  Концерт 

6. Гѐте                      6.Экспромт           6. Аяқталмаған 

7. Квинтет               7.Патшасы             7. Лихтенталь 

8. Тоғыз                                                   8. Вальс 

9. Мюллер                                               9. Баллада 

                                                                 10.Сальери 

                                                                 11.Фогль 

                                                                 12.Жалғас 

                                                                 13.Австриялық 

В.А.Моцарт      
1.                                2.                             3.   

1.Негіз                     1.Соната                1. Колоредо 

2. Кларнет               2. Мюнхен             2. Опера 

3. Лондон                3. Париж                3. Түрктік 

4. Альт                    4. Гайдн                  4. Альмавива 

5. Лоренцо              5. Леопольд            5. «Реквием» 

6. Бомарше              6. Флейта               6.  Вена 

7. Увертюра                                            7.  Амадей 

8. Митридат                            

9. Фигароның            

Ф.Шопен 
1.                               2.                        3.   

1. Франция          1. Інжу                    1. Форте 

2. Эльснер           2. Гобой                  2. «Революциялық» 

3. Циклдік           3. Людвика             3. Варшава                  

4. Баллада            4. Матушиньский  4. Экспромт               

5. Концерт           5. Этюд                   5. Полонез 

6. Мазурка           6. Прелюдия           6. Париж    

7. Минор              7. Шуман                7. Живный 

8. Майорка                                            8. Бастама 

                                                               9. Санд 

                                                             10. Пиано 
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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 Тӛлебаев 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 БММ және музыка училищесінің оқушыларына арналған 2-ші «Фортепианолық 

авторлық оқулық».   

 

БММ арналған музыкалық оқу құралы 
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