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O‘zbekiston  davlat  xoreografiya  akademiyasi  nashriO‘zbekiston  davlat  xoreografiya  akademiyasi  nashri

Raqs, bu — go‘zallik, so‘zsiz muloqot...

RAQS  OLAMIRAQS  OLAMI

Mustaqillik yillarida koʻhna tariximiz, 
boy merosimiz, milliy davlatchiligimiz, 
muqaddas dinimiz, urf-odat va anʼ-
analarimiz qayta tiklandi. Bugungi kunda 
mehr-oqibat, bagʻrikenglik hamjihatlik 
kabi oliyjanob fazilatlar, milliy va umum-
bashariy qadriyatlarga hurmat, Vatan taq-
diri va kelajagiga daxldorlik tuygʻusi yura-
gimizning tub-tubidan oʻrin oldi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 
shu yilning 23-avgust kuni “Oʻzbekiston 
Respublikasi musta qil ligining 30 yilligi 
esdalik nishoni bilan mukofotlash 

MUSTAQILLIKNING   KOʻKRAK  NISHONI  MUBORAK!MUSTAQILLIKNING   KOʻKRAK  NISHONI  MUBORAK!
Jonajon Vatanimiz – Oʻzbekiston Respublikasi  oʻzining davlat mustaqilligini qoʻlga 
kiritgani va mustaqil taraqqiyot yoʻlini boshlaganiga 30 yil toʻldi. Istiqlol el-yurtimiz 

uchun oʻz taqdirining haqiqiy egasi boʻlib, qadr-qimmatini anglab, munosib hayot 
kechirish, yurtimizda huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish 

imkoniyatini yaratdi. Ayni paytda u har bir insonning iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda 
isteʼdod va qobiliyatini toʻla namoyon etishi, huquq va erkinliklarini roʻyobga 

chiqarishining mustahkam zaminidir.

alohida fidoyilik koʻrsatayotgan fuqarolar 
mukofotlanadi. 

Shu munosabat bilan Oʻzbekiston 
davlat xoreografiya akademiyasi va 
Respublika xoreografiyaga ixtisos-
lashtirilgan mak tab-internati bilan ham-
korlikda “Yangi Oʻz bekistonda er-
kin va farovon yashaylik!” shiori ostida 
madaniy-maʼrifiy tadbir oʻtkazildi. 
Unda Oʻzbekiston davlat xoreografiya 
akademiyasi rektori, “Shuhrat” medali 
sohibi Shuhrat Toxtasimov, Oʻzbekiston 
Res publikasida xizmat koʻrsatgan 
sanʼat arbobi, Qoraqalpogʻiston xalq 
artisti, “Xoreografiya” kafedrasi katta  
oʻqituvchisi Qoʻrqmas Sagatov, Yoshlar 
masalalari va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar 
boʻyicha prorektor Nozim Qosimov,  
fakultet dekani Mehriniso Xolmurodova, 
dekan oʻrinbosari Mansur Shukurlayev, 
“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi 

mudiri Dildora Qosimova, “Iqtidorli 
talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini 
tashkil etish” boʻlimi boshligʻi Shahzoda 
Xudoynazarova, Oʻzbekistonda xiz-
mat koʻrsatgan artist, “Shuhrat” 
medali sohibasi, “Xoreografiya” ka-
fedrasi professori Oʻgʻiloy Mu ham-
medova, “Xoreografiya” kafedrasi   
katta o‘qituvchisi  Erkinoy Saitova, 
“Xoreografiya” kafedrasi katta oʻqituvchisi 
Aydin Yeshimbetovalar “Oʻzbekiston 
Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi” 
esdalik nishoni bilan taqdirlandilar.

Akademiya jamoasi taqdirlangan 
barcha professor-oʻqituvchilar va 
xodimlarni ushbu yuksak mukofot bilan 
samimiy qutlab, ularga sihat-salomatlik 
va kelgusidagi faoliyatlarida ulkan 
zafarlar tilaydi!

 
OʻzDXA matbuot xizmati

toʻgʻrisida”gi farmonni imzoladi. Unga 
koʻra, mamlakatni har tomonlama 
taraqqiy ettirish, uning jahon miqyosidagi 
shon-shuhratini oshirishga katta hissa 
qoʻshayotgan, davlat iqtisodiyoti va 
aholi farovonligini yuksaltirishda ibrat 
va namuna boʻlib kelayotgan, jamiyatda 
tinchlik va barqarorlikni, millatlararo 
totuvlik va bagʻrikenglikni taʼminlash, 
yosh avlodni sogʻlom va barkamol 
insonlar etib voyaga yetkazish, ularni 
vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy 
qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashda 

O‘zbekiston Respublikasi Oliy 
Attes tatsiya komissiyasi tomonidan 
O‘zbekiston davlat xoreografiya aka-
demiyasi rektori Shuhrat Maxmutovich 
Toxtasimovga Teatr san’ati ixtisosligi 
bo‘yicha dotsent ilmiy unvoni berildi. 

Akademiyamiz professor-о‘qituv chi-
larining ilmiy salohiyati yana bir dotsent 
ilmiy unvoni hisobiga oshgani biz uchun 
juda ham quvonchlidir.

ilmiy unvon muborak!
Shuhrat Mahmutovich, “DOTSENT”lik 

ilmiy unvoni muborak bo‘lsin! Mashaqqatli 
ilmiy izlanishlar yo‘lida olib borayotgan 
ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. 

Akademiya talabalariga ta’lim va tar-
biya berishda hamda ilm ulashishda aslo 
charchamang. Ibratli mehnat faoliyatingiz 
yosh avlodga namuna bo‘lmoqda. Sizga 
sog‘lik, kuch va g‘ayrat tilaymiz. 

O‘zbekiston davlat xoreografiya 
akademiyasi jamoasi
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Oʻzbekiston davlat xoreografiya akademiyasida Ilmiy ishlar va innovatsiyalar 
boʻyicha prorektor Mirmuhsin Gʻofurov boshchiligida yosh olimlar ishtirokida 
davra suhbati boʻlib oʻtdi. 

Unda ilmiy tadqiqot olib borayotgan yosh olimlarning ilmiy seminarlari va akademiya 
Ilmiy Kengashida har ikki oyda bir marotaba ularning ilmiy maʼruzalarini tashkil etish 
masalalari haqida oʻzaro fikr almashildi. Shuningdek,  akademiyada faoliyat yuritayotgan 
yosh olimlar uchun Ilmiy-tadqiqot markazi tashkil etilganligi eʼlon qilinib, ushbu markazda 
ilmiy izlanishlar olib borish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilayotganligi ham alohida 
taʼkidlandi.

Qolaversa, akademiyada mavjud ilmiy-uslubiy laboratoriyadan keng foydalanish uchun 
noyob ilmiy adabiyotlarni koʻpaytirish masalalari haqida ham suhbatlashildi. Yakunda 
yuqoridagi masalalar yuzasidan qilinishi zarur boʻlgan vazifalar belgilab olindi.

Yurtimizdagi oliy o‘quv yurtlarining soni 
kun sayin oshib, ayni paytda baʼzilarining 
viloyatlarda filiallari ham faoliyat yuritmoqda. 
Bundan tashqari, yurtimizda xorijiy institutlar va 
universitetlar ham ish olib bormoqda. Ularning  
safi esa har yili ko‘payib boryapti. O‘ylab 
ko‘raylik, bundan 15-20 yil ilgari ota-onalar 
farzandlarini katta mablag‘lar evaziga xorijdagi 
oliy o‘quv yurtlariga o‘qishga jo‘natardilar. 
Endi esa o’sha mashhur oliy o‘quv yurtlarining 
ayrimlari yoshlarimizga taʼlim berish uchun 
mamlakatimizga kelmoqda.

Yurtimizga yoz fasli kelishi bilan 
abituriyentlarning hayajonini cheki bo’lmaydi. 
Axir katta hayot sari odimlash oson emas-
da. Bundan uch-to’rt yil oldin abituriyentlar 
bir kunda test topshirardi va belgilangan 
muddatda mandat eʼlon qilinardi. Barcha oliy 
taʼlim muassasalarida hujjat qabul qilish va 
natijani eʼlon qilish jarayonida shovqin-suronli 

ILM — ENG BUYUK SHARAF

SALOM, 
                    AKADEMIYA!

Keyingi 3-4 yil ichida 
mamlakatimizda 

yoshlarning oliy taʼlim 
olishlari uchun

 keng imkoniyatlar 
yaratilayotgani ijobiy 

hol hisoblanadi. Eʼtibor 
bering, bir paytlar 

respublikamizda 30 
dan ortiq oliy taʼlim 

muassasalari bo‘lardi. 
Endi-chi?

jarayonlarning guvohi bo‘lardik. Mandat eʼlon 
qilingach, kimdir o‘zini ro‘yxatning boshidan 
qidirsa, yana kimdir esa aksincha... 

Bugun hayot shu qadar jadallashdiki, sohada 
islohotlar boshlandi. Bu ota-onalar uchun ham, 
abituriyentlar uchun ham qulaylik yaratdi. 

O‘zbekiston davlat xoreografiya aka-
demiyasining 2021-2022 o’quv yili uchun qabul 
natijalariga ko‘ra 4 ta ta‘lim yo‘nalishi bo‘yicha 
jami 102 nafar abituriyentlar talabalikka tavsiya 
etildi. 

Quvonarli jihati shundaki, qo‘shimcha davlat 
grantlari asosida kasbiy (ijodiy) imtihonlar 
hamda test sinovlarisiz 2 nafar abituriyentlar: 
Yosh ijrochilar Respublika ko’rik tanlovi 
g’olibi Islom Haydarov va xalqaro tanlov g’olibi 
Diyorbek Haydarov talaba bo‘lish baxtiga 
muyassar bo‘lishdi.

Mansur SHUKURLAYEV,
Qabul komissiyasi mas’ul kotibi

Madaniy aloqalari, ezgu niyatlari 
mushtarak, dindosh, dildosh, qardosh oʻzbek 
va turk kasbdoshlarning diydor koʻrishuvida 
Janubiy Qozogʻiston davlat pedagogika 
universiteti Xalqaro hamkorlik va akademik 
mobillik boʻlimi bosh mutaxassisi, filolog, 
Qozogʻiston oʻzbeklari “Doʻstlik” hamjamiyati 
raisining taʼlim sohasi boʻyicha oʻrinbosari 
Shahlo Naraliyeva, Qozogʻiston oʻzbeklari 
“Doʻstlik” hamjamiyati qoshidagi “Ijodkor” 
birlashmasi faollaridan biri – isteʼdodli shoir 
va tarjimon Bahodir Otash, Oʻzbekiston davlat 
xoreografiya akademiyasi katta oʻqituvchisi, 
filologiya fanlari nomzodi Hulkar Hamroyeva 
hamda O‘zbekiston davlat xoreografiya 
akademiyasining “Sanʼatshunoslik” ta’lim 
yoʻnalishi 4-kurs talabasi Gulmira Qurbonova, 
shuningdek, andijonlik, fargʻonalik shoir, 
ijodkor va olimlarning chiqishlari barchada 
ulkan taassurot qoldirdi.

Oʻz ijodlari, ilmiy maqolalari turk tiliga 
tarjima qilinib, “Ota makon sabolari” nomli 
antologiyaga kiritilgan shoir va yozuvchilar, 
olim va tadqiqotchilar, talabalar ishtirok etgan 
forum doirasidagi taqdimot ajib bir shukuhdagi 
mushoiraga aylanib ketdi. Isteʼdodli turk 
shoirlari Mesut Shenol, Vedat Akdamarning 
oʻtli misralari, Hulkar Hamroyevaning 
otashnafas Aʼzam Oʻktam sheʼriyatidan 
oʻqigan namunalari, shuningdek, Gulmira 
Qurbonova ijrosidagi “Lazgi”, “Fargʻona 
ruboiysi” serjilo raqslari,  Bahodir Otashning 
oʻz ijod namunalaridan falsafiy teran, rangin 
ohanglarga boy sheʼrlari, ezgu gʻoyalari haqida 
bildirilgan fikrlari davra suhbatiga oʻzgacha bir 
kayfiyat baxshida etdi.

Safar chogʻida uygʻur tilida chop etiladigan 
“Izlanish” jurnalining bosh muharriri, professor 
Murod Orhun bilan ham ijodiy uchrashuv 
tashkil etilib, uygʻur-oʻzbek madaniy aloqalari, 
milliy qadriyatlari, milliy raqs sanʼati haqidagi 
fikrlari yozib olindi. Kompyuter lingvistikasi 

QARDOSHLIK  RISHTALARINING
 YANGI  BIR  SAHIFASI

Joriy yilning avgust oyida Istanbul shahrida “Oʻzbek adabiyoti va sanʼati” mavzusida 
xalqaro forum boʻlib oʻtdi. Unda Turkiya, Oʻzbekiston, Qozogʻiston, Qirgʻizistondan adabiyot, 
sanʼat va ilm ahli vakillari hamda Oʻzbekiston davlat xoreografiya akademiyasining oʻqituvchi 
va talabalari ishtirok etishdi.

boʻyicha yirik mutaxassis —  professor Murod 
Orhun Oʻzbekiston davlat xoreografiya 
akademiyasining faoliyati bilan juda qiziqdi.  U 
kelajakda akademiyamiz bilan hamkorlik qilish  
fikrini bildirdi.

Shuningdek, Istanbuldagi afgʻonistonlik 
oʻzbeklar delegatsiyamizni  “Turkiston ellari 
oʻquv-kultur uyushmasi”ga taklif qilishdi. 
Oʻzbek tili, madaniyati va sanʼati, madaniy 
meros, Mir Alisher Navoiy hazratlari ijodi va 
asarlarining jahon sivilizatsiyasidagi oʻrni 
xususida davra suhbati oʻtkazildi. Uyushma 
raisi Abdugʻafur Turon janoblari Oʻzbekiston 
Respublikasi Prezidentining odilona tashqi 
siyosati va mamlakatda amalga oshirayotgan 
islohotlari butun dunyoni hayratga solayotgani 
haqida toʻlqinlanib gapirdi.

Uyushma aʼzolari bizga afgʻonistonlik 
oʻzbeklar milliy raqslarining  tarixi, 
etnografiyasi, lingvokulturologik xususiyatlari 
haqida gapirib berishdi. Ularga Oʻzbekiston 
davlat xoreografiya akademiyasi nomidan 
esdalik sovgʻalari topshirildi. Shuningdek, 
H.Hamroyevaning “Sanʼat – doʻstlik elchisi”, 
akademiya talabasi G.Qurbonovaning 
“Raqslarda Vatan tarixi” mavzuidagi 
maʼruzalari tadbir ishtirokchilarida katta 
qiziqish uygʻotdi. 

Dilafruz DOSJANOVA,
O‘quv bo‘limi noziri

Sanʼat turlari orasida raqs  eng qadimiy 
va yangilanib  borayotgan soha hisoblanadi. 

U asrlar sinoviga bardosh berib, ajdodlardan 
avlodlarga o‘tib, mudom boyib, insonlar  

maʼnaviyati va turmushining bezagi, ko‘rki 
sifatida yashab kelmoqda.

O‘zbek xalqining bu sanʼati juda boy va 
rang-barangdir. Mazkur soha ham davr o‘tgani 
sayin  sayqal topib kelmoqda. XX asr insoniyat 
moddiy-maʼnaviy olamining taraqqiyoti, 
xalq-sahna va tomoshaga bo‘lgan eʼtiborning 
kuchayishiga, uning yuksak namunalarining 
paydo bo‘lishiga, uning tarixiy ildizlariga nazar 
tashlashga olib keldi. Raqs borasida olib borilgan 
izlanishlar, anʼanaviy, badiiy shakllarini tiklash, 
qayta sahnalashtirish muammosini, ijodkor 
shaxs nomi bilan bog‘liq bo‘lgan jarayonlarni 
yuzaga keltirdi. Taniqli sanʼatshunos olim 
Muhsin Qodirov taʼkidlaganidek: “Xalq 
raqsi  va sahnaviy raqs bir-birini to‘ldirgan, 
bir-biriga taʼsir  ko‘rsatgan holda  XX asrda 
muayyan bosqichlarni bosib o‘tdi. Bu yo‘lda 
muvaffaqiyatlar ham, yanglishuvlar va 
yo‘qotishlar  ham bo‘lgan, albatta”.

Xoreografiya va milliy raqsning ilmiy 
asoslarini o‘rganish, ilmiy tadqiqot ishlarini 
olib boruvchi mutaxassislar tayyorlash  oliy  
taʼlimning muhim masalasidir. Shuningdek, 
bilimli, chinakam ijodkor, o‘z kasbining ustasi 
bo‘lgan baletmeysterlarni tarbiyalash orqali 
milliy raqs sanʼatimizning taraqqiyotiga hissa 
qo‘shib, jahon hamjamiyati keng ommasiga 
maqbul bo‘ladigan xoreografik asarlar 
yaralishiga mustahkam zamin qo‘yiladi.

Muhtaram  Prezidentimiz Shavkat Mir-
ziyoyevning “Buyuk tarixda hech narsa izsiz 
ketmaydi. U xalqlarning qonida, tarixiy 
xotirasida saqlanadi va amaliy ishlarida 
namoyon bo‘ladi. Shuning uchun ham u 
qudratlidir. Tarixiy merosni asrab-avaylash, 
o‘rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish 
davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor 
yo‘nalishlaridan biridir”, degan so‘zlari 
soha mutaxassislari zimmasiga katta 

masʼuliyat yuklaydi.
Jamiyatning moddiy va maʼnaviy madaniyati 

ortib borgani sari o‘sib kelayotgan yosh 
avlodni tarbiyalash ham jiddiy yondoshishni 
talab etadi. O‘zbek  xalqining maʼnaviy 
boyliklari chashmasi sifatida milliy raqs  sanʼati 
o‘zining asriy anʼanalariga ega va u izchil 
ravishda rivojlanib bormoqda. Bugun jahonda 
O‘zbekiston xalq artistlari Usta Olim Komilov, 
Tamaraxonim, Mukarrama Turg‘unboyeva, 
Isoxor Oqilov, Roziya Karimova, Qunduz 
Mirkarimova  kabi ustoz sanʼatkorlarning 
ijodiy laboratoriyasiga, boy madaniy merosiga 
qiziqish g‘oyat katta. 

Raqs sohasida borgan sari bilim va 
tajribalarning oshib borishi, taʼlim maqsadi, 
mazmuni va uslublarini ilmiy asoslash, bilimli, 
izlanuvchan, tadqiqotchilarni tayyorlash 
zaminida xoreografiya sanʼati va taʼlimi 
bo‘yicha  yangi avlod darsliklarini yaratish  
muhim ahamiyat kasb  etadi.

Oliy taʼlim muassasalari talabalarining kasbiy 
tayyorgarligi darajasini rivojlantirish,  ilg‘or 
pedagogik tajribalardan hamda zamonaviy taʼlim 
texnologiyalaridan foydalangan holda ularning 
bilimlarini oshirish, malaka va ko‘nikmalarini 
takomillashtirish zarurati tug‘ildi. O‘zbekiston 
Respublikasi Prezidentining 2020-yil 4-fev-
raldagi  “Raqs sanʼati sohasida yuqori 
malakali kadrlar tayyorlash tizimini tubdan 
takomillashtirish va ilmiy salohiyatni yana-da 
rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi  
Qarori milliy raqs sanʼati taraqqiyotida muhim 
voqea bo‘ldi.  Mazkur qarorda hozirgi kunda oliy 
taʼlimning boshqa soha va yo‘nalishlari qatorida 
xoreografiya va milliy  raqs asoslari fanini 
o‘qitishda  ilg‘or texnologiyalar  va innovatsion 
g‘oyalardan foydalanishni yo‘lga qo‘yish 
asosiy vazifalardan biri sifatida belgilandi.  
O‘ylaymanki, ushbu islohotlar tez orada o‘z 
samarasini ko‘rsatadi va yurtimiz sanʼatining 
jahondagi o‘rnini mustahkamlaydi.

Saodat MIRXADJAYEVA,
“Sanʼatshunoslik” ta’lim

 yo‘nalishi 4 -kurs talabasi

RAQS  SANʼATI: 
ANʼANAVIYLIK    VA   ZAMONAVIYLIK
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 Ustozimiz sanʼatshunoslik 
fanlari nomzodi Tohir Yo‘l-
doshev haqida ko‘p kuzatuv 
va taassurotlarga egaman. U 
kishining ajoyib insoniy fazi-
latlaridan so‘zlagim keldi…

Ustoz talabalarga xayri-
xoh ligini yashirib, zimdan 
yordam qilardilar. Men u ki-
shining insoniyligini, ustozlik 
mehrini sira unutmayman. 
Ular ni minattodorchilik bi lan 
eslayman va bir umr qalbimda 
qoladi.

Tohir Yo‘ldoshev o‘ta sami-
miy, doim ko‘makka tay-
yor, qalbi daryo inson edilar. 
Ularning dars jarayonidagi 
fikrlari har bir talabani chuqur 
mushohadaga chorlardi desam, 

QALBIMIZDA
 BIZ BILAN BIRGA… BIZ BILAN BIRGA…

Vaqt hamma narsani 
davolaydi, deydilar. Bir odam 

olamdan o‘tar ekan, ortida 
qolgan yaqinlarining qalbidagi 

ayriliq dardi ham yillar o‘tib, 
yengillashadi. Baʼzilar  esa 

bir necha yillardan so‘ng 
butunlay unut bo‘lib ketadi. 

Ammo shunday insonlar borki, 
ularning vafotidan keyingi 
sog‘inch vaqt o‘tishi bilan 

nafaqat unutilmaydi, balki kun 
sayin kuchayib, borgan sari 

chuqurlashib boradi.

mubolag‘a qilmagan bo‘laman. 
Ustozning serqirra va sermazmun 
pedagogik faoliyati mobaynida 
nashr etilgan 70 dan ortiq 
maqolalari soha uchun ulkan 
xizmat qilmoqda. Shuningdek, 
“Узбекская драматургия на 
сцене театра” monografiyasi 
san’at va madaniyat soha sida 
ta’lim olayotgan tala ba larning 
bilimlarini yanada mustah-
kamlashda qo‘l kemoqda.

2012-2015 yillar davomida 
Toshkent davlat milliy raqs va 
xoreografiya oliy maktabining 
(hozirgi O‘zbekiston davlat xo-

reografiya akademiyasi) “San’-
at nazariyasi va tarixi” kafedrasi 
mudiri vazifasini bajaruvchi, 
2015-yildan to 2021-yilga qa-
dar yaʼni umrining so‘nggi daqi-
qalarigacha mazkur kafedraning 
jonkuyar o‘qituvchisi sifatida 
faoliyat yuritdilar.

Biz uchun aziz va qadrli 
bo‘lgan ustozimiz Tohir Yo‘l-
doshev barchamiz uchun ibrat 
namunasi bo‘lib qoladi. 

 
Sevara NURMATOVA,  

“San’atshunoslik” ta’lim 
yo‘nalishi  3-kurs talabasi

Olgan bilimlarimni amalda sinab ko‘rish uchun 
Shayxontohur tumanidagi 16-sonli madaniyat markazida 
amaliyot oʻtadim. Dastlabki kunlari uning faoliyati, maqsad 
va vazifalarini oʻrgandim. Milliy madaniyatimizni targʻib 
qilish va uni yanada rivojlantirish, aholiga madaniy xizmat 
koʻrsatish, ularning madaniy ehtiyojlarini qondirish, 
yoshlarning vaqtini mazmunli oʻtishini taʼminlashni oʻz 
oldiga maqsad qilgan mazkur markaz “Gʻuncha” bolalar 
oromgohi bilan hamkorlikda oʻz  faoliyatini tashkil etgan 
ekan. 

Bu yerda yigit-qizlar nafaqat vaqtlarini maroqli 
oʻtkazishadi, balki omma orasida oʻzini tutishni, mustaqil 
qaror chiqarishni, ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish 
boʻyicha koʻnikmalar hosil qilishadi. 

NAZARIYA  VA  AMALIYOT

Oʻrganilgan bilimni qo‘llab koʻrish uchun amaliyot zarur. Sinab koʻrilgan ishning natijasiga koʻra, bilimlar qay 
darajada mustahkamlanganligi bilinadi. 

Markazning “Anʼanaviy va estrada xonandaligi” 
yoʻnalishi bugungi kunda 10 yoshdan 70 yoshgacha 
boʻlgan havaskorlarni tashkil qilar ekan. Toʻgarak rahbari 
Alpomish Norboyevning aytishicha, keksa-nuroniylarning 
qatnashishlari juda ajoyib. Yoshligida sanʼatga qiziqqan 
lekin imkoni boʻlmagan. Ayni vaqtda esa, oʻzining boʻsh 
vaqtlaridan unumli foydalangan holda oʻz istaklarini 
roʻyobga chiqarmoqda. Bolajonlarga esa, oʻz yoshiga mos 
boʻlgan qoʻshiqlar ruhida vatanga muhabbat tuygʻusini, 
milliy qadriyatlarimizni singdirib kelishyapti. 

Goʻzal MAXAMMADJONOVA,
“Sanʼatshunoslik” ta’lim 
yoʻnalishi  3-kurs talabasi

Viqor bilan qo‘lida qamchi 
ushlagan erkaklar, noz bilan 
jilmayib, bejirim taqinchoqlar 
taqqan qizlarini ko‘rishingiz bilan 
ko‘z oldingizda qoraqalpoq xalqi 
gavdalanadi. Ularning nafaqat 
ko‘rinishlari, balki sanʼat asarlari 
ham o‘ziga xos.

O‘zining xalqchil madaniyatini 
yaratgan, turli urf-odat, 
marosimlarga ega qoraqalpoq 
xalqining birorta milliy raqsi 
bo‘lmagan! Sababi ular o‘tmishda 
deyarli ko‘chmanchilik bilan umr 
kechirganlar.

Qoraqalpoq xoreografiya 
sanʼatining shakllanishining ri-
vojida Tamara Ibrohimova, 
Ali Ardobus (Ali Ibrohimov) 
larning o‘rni beqiyosdir. 
Qoraqalpoq raqs sanʼatida keskin 
burilish yasalishiga sababchi 
bo‘lganlardan biri — Elezaveta 
Petrosovadir. U 1956 yildan 
1969 yilgacha qoraqalpoq xal qi 
xayotidan “Baliqchilar”, “Cho‘-
ponlar”, “Amudarya”, “To‘y”, 
“Xalqlar do‘stligi”, “Bog‘bon 
yigitga” kabi raqslar va laparlarni 
tomoshabinlarga taqdim etdi. 
Shuningdek, u qoraqalpoq raqs 
sanʼatini shakllanishi va rivojiga 
ulkan hissa qo’shdi. 

Ali Ibrohimov sahnalashtirgan 
raqslarning mazmuni va 
xarakterida bu xalqining 
to‘g‘ri so‘zligi, mardligi shartli 
ramziy maʼnoda yaratilgan 
bo‘lsa, Elizaveta Petrosova 
xalqning ruhiy jihatlari bilan 
urf-odatlarining go‘zal va nozik 
tomonlariga ko‘proq eʼtibor 
qaratgan. Manbalarga ko’ra, 

TARIXGA 
BIR  NAZAR

Qoraqalpoq  raqslari  o‘zining  betakrorligi 

bilan  boshqa  xalqlarlarnikidan  ajralib 

turadi. Ularda  shijoat,  chaqqonlik, 

ayniqsa, aniq  va  o‘tli  harakatlar  ko‘p.  Biz 

bu belgilarni  faqatgina  ularning  milliy 

raqslaridagina  emas, balki  baletida  ham 

ko‘rishimiz  mumkin.

qoraqalpoq raqsining asosiy 
shakllari xalq ijodida ko‘zga 
tashlanadigan naqshlardan 
olingan. Masalan, “Salma”, 
“Aylanma”, “Quu moyin”, 
“Qoshqar muyiz” holatlari 
shular jumlasidandir. Elizaveta 
Petrosovaning “Qoraqalpoq 
raqsi” kitobida, “men qoraqalpoq 
raqsidagi qo‘l harakatlarini 
naqshlardan olganman”, — deb 
ta’kidlagan. Lekin baletmeyster 
P.Madreymov bu fikrga unchalik 
qo‘shilmaydi. Hatto baʼzi bir 
harakatlarga nisbatan nisbiy fikr 
bildirib, bularni qayta ko‘rib 
chiqish kerak, deb hisoblaydi.

Bu xalqning raqs sanʼati 
namoyondalari qardosh xalq 
raqslarini ijodiy o‘rganish bilan 
birga, o‘z navbatida, ularga ijobiy 
taʼsir ko‘rsatib ham keligan. 
Bunga misol tariqasida Xorazm 
raqslarini olishimiz mumkin. 
Negaki bu ikki xalq yonma-
yon yashasa-da biroq raqslari 
bir biridan mutlaqo farq qiladi. 
Ayniqsa, ayollarniki bir-birini 
takrorlamaydi. Qoraqalpoq 
raqslarida Elizaveta Petrosovani 
ko‘rsak, Xorazmnikida Gavhar 
Rahimovaning mehnati aks 
etadi. Bu  raqslar uzoq tarix 
pillapoyalaridan bugungi istiqlol 
yillariga qadar o‘z jozibasini 
saqlagan holda yetib keldi, 
faqatgina uni biz kelajak avlodga 
bekamu-ko‘st yetkazib bersak 
bo‘lgani.

Sitora NARZULLAYEVA,
 “Sanʼatshunoslik” ta’lim 
yo‘nalish 4-kurs talabasi
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Gazeta tahririyat kompyuterida 
terildi va sahifalandi.

Bizning manzil:
100031, Toshkent shahri, 
Yakkasaroy tumani, 

Yusuf Xos Hojib ko‘chasi, 
103-uy.

BOSH MUHARRIR:

Shuhrat TOXTASIMOV

NASHR  UCHUN  MAS’UL
To‘maris A’ZAM

MUASSIS:

O‘zbekiston davlatO‘zbekiston davlat
xoreograf iya xoreograf iya 
akademiyasi akademiyasi 

TAHRIR HAY’ATI:

Mirmuhsin G‘ОFUROV 

Jahongir G‘ANIYEV

Hulkar HAMROYEVA 

Matluba MURODOVA

Dildora QOSIMOVA

Po‘lat  TOSHKENBOYEV

Venera ABLYAYEVA

Gazeta 2018-yil 4-dekabrda O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi 
tomonidan  1002-raqam bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Nashr indeksi: 145
Ofset usulida bosildi.
Qog‘oz bichimi A-3

“NISO-POLIGRAF” 
MCHJ bosmaxonasida bosildi. 

Manzil: Toshkent viloyati, O‘rta Chirchiq 
tumani, “Oq ota” MFY, Mash’al qo‘rg‘oni, 

Markaziy ko‘chasi, 1-uy.

Sahifalovchi:
Dilmurod DO‘STBEKOV

Bosishga topshirish vaqti: 
18:00 

Bosishga topshirildi: 21:25 
Adadi: 100 

Bahosi kelishilgan narxda.

Buyurtma:__________
Hajmi 1 bosma taboq.

So‘nggi bekatRAQS   OLAMI Sentabr  / 2021-yil

RAQS  OLAMIRAQS  OLAMI

Toʻgʻri, bu teatr-studiyada kuchli 
dekoratsiya, taniqli aktyor,  yuzlab tomo-
shabinlar yoʻqdir. Ammo, ularning bagʻri keng. 
Qanday qilib deysizmi? Bu teatrda boshqalardan 
farqli oʻlaroq, bir yilda bir hafta “ochiq eshiklar 
kuni” boʻlmaydi. Balki, yil davomida eshik 
tugul, koʻngillarini lang ochib qoʻygan. Kirish 
har kim uchun, har qachon bepul. Toʻgʻri, sigʻim 
atigi 30 kishiga moʻljallangan. Lekin maroqlilik 
jihatidan oʻrnak olsang arziydi.

Soʻzlarimni isbotlayman: Spektakl oʻrtasida 
hech kim chiqib ketmaydi, telefonda pichirlashib 
asabni buzmaydi, “uf-f, qachon tugaydi,” deb 
ziqlanmaydi. Bu yerda ham shunday ishlar 
qilsa boʻladi, agar vaqt qanday oʻtganini seza 
olsangiz.

Spektakl Antuan de Sent-Ekzyuperining 
“Kichkina shahzoda” asari asosida “Bizning, 
faqat bizning Kichkina shahzoda” deb 
nomlanadi. Gʻoya, konsepsiya muallifi va 
badiiy rahbar — Qamariddin Ortiqov. Rejissyor 
— Jamshid Valiyev. Aktyorlar — Xudoyor 
Sultonov, Muxtor Asrorov, Lobar Isayeva. Ha, 
adashmadingiz aktyorlar bor yoʻgʻi uchta.

Spektaklning “kirish” qismidayoq odam 
voqelik ichiga beixtiyor singib ketadi. Jarayon 
ham, falsafa ham chiroyli: oddiy koʻcha 
supuruvchi (Sultonov Xudoyor) va baklajka 
yigʻuvchi (Asrorov Muxtor) oʻz ishini qilishi 
bilan boshlanadi. Bir-birini tanimay yaxshilik 
qiladi, qorin toʻqlab, shodlik ulashadi. Shunda, 
supuruvchi gap boshlaydi:

— 6 yashar paytimda, 
gʻalati bir suratga koʻzim 

tushdi. Men uzoq xayol 
surdim. Va umrimda ilk bor 

rasm chizdim. Kattalar menga 
chizish oʻrniga joʻgʻrofiya, 

arifmetika, tarix va husnixatni 
koʻproq oʻrganishimni 

maslahat berishdi!

Endi xuddi shu falsafani hayotga oʻgirib 
koʻraylik. Toʻgʻri-da, biz bolani orzu qilishiga 
ham yoʻl bermay, daromadli ishlarga yoʻnaltirib, 
uni fikrlashidan cheklab qoʻyamiz. “Bu 
holatda inson tuvakdagi gul kabi oʻsadi”. Hali 
ogʻriq nimaligini bilmasdan turib “yugurma, 
yiqilasan”, deb erkinligini cheklaymiz. 
Menimcha, bola yiqilsa ham yugursin. Zero, 
ogʻriq nimaligini bilib, ehtiyotkorlikni oʻzi 
anglab yetsin. Oʻylab koʻring, nega Xitoy 
xalqi kunda ixtiro, yangilik yaratib dunyoni 
egallamoqda? Qanday qilib iqtisodiy jihatdan 
kimsan AQSHni ortda qoldirib, jahonda 
peshqadamlik qilmoqda. Yoʻq, aholisi 1 milliard 
700 ming boʻlgani uchun emas. Yoki yaponlarni 
olaylik: 1945 yil Xirosima va Nagasakiga atom 
bombasi tashlangach, bu mamlakatni dunyo 
yoppasiga “qoloq” deb atadi. Ayni paytda esa 
kunchiqar yurt hech qanday tabiiy boyliksiz, 
hududi kichik boʻla turib, aholi jihatidan 11 

“KICHKINA SHAHZODA”NING 

ULKAN SAYOHATI
Sababi, notoʻgʻri taʼriflab qoʻysam, 
koʻrmasdan koʻnglingiz sovumasin, deyman-
da. Safar davomida bizga bir qizgina (Isayeva 
Lobar) hamrohlik qildi. Uni yuqorida zikr 
etmaganimning sababi — qahramonimiz bir 
ogʻiz ham gapirmaydi. Bu epizodni har kim 
oʻzicha: gul, kapalak, bizga doim ergashib 
yuradigan farishta, deb tushundi. Men unga 
“insonning qalbi”, deb ta’rif bergan boʻlardim. 
Qahramonlar kulsa — shodon boʻlib, yigʻlasa 
hoʻngrab ne boʻlsa ham sherik boʻlib yuraverdi.

Biz borgan sayyoralarning barida 
faqat bittagina odam yashardi. 
Qizigʻ-a? Bu vaziyatni Kobo Abening 
“Yashik odam” romaniga oʻxshatdim. 
Ikkalasida ham dunyoni anglashga 
emas, dunyoni oʻz qutisi, sayyorasiga 
qamashni va oʻz holicha, erkin 
yashashga targʻib qilingan. Balki, 
shunday ham qilish kerakdir...

Kichkina shahzoda bir narsani juda koʻp 
taʼkidladi — oʻz sayyorasidagi gulni. Uning 
guli kichkinagina, dunyoda yagona, tikanlari, 
goʻzalligi, Usiz hayotini tasavvur qilolmasligini 
aytardi. Aslida-ku romantik emasman. Faqat 
qoʻl bilan ushlab, koʻz bilan koʻrsa boʻladigan 
narsalarnigina tan olaman. Lekin, bu yerdagi 
tuygʻularning ifodasi oldida ojizman...

Har kimning oʻz koʻngliga yashirgan, hech 
kimga aytmaydigan, tikani-yu goʻzalligiga 
koʻnikib yashaydigan, mukammal, deb 
hisoblaydigan insoni boʻladi... Bu insonni 
shunchaki bir “GUL” deb taʼriflab ketishdi, 

Boshidanoq aytib qoʻyay, 
teatrshunos, dramaturg  yoki 

rejissyor emasman. Shunchaki 
tomoshabinman, xolos! 

Koʻrgan spektaklim haqida 
soʻzlamoqchiman. Ajab emas, siz 

ham mehmon boʻlsangiz.

O‘ZBEKISTON DAVLAT XOREOGRAFIYA AKADEMIYASI
VAKANT O‘RINLARGA TANLOV EʼLON QILADI

 
1. “Sanʼat nazariyasi va tarixi” kafedrasi katta o‘qituvchisi (1 o‘rin)
2. “Xoreografiya” kafedrasi  o‘qituvchisi (1 o‘rin)

 TANLOVDA ISHTIROK ETISH UCHUN QUYIDAGI
 HUJJATLAR TAQDIM ETILISHI LOZIM:

1. Rektor nomiga ariza.
2. Xodimning shaxsiy varaqasi.
3. Maʼlumoti, ilmiy darajasi, ilmiy unvoni haqidagi diplom nusxalari.
4. Pasport nusxasi.
5. Ilmiy ishlar ro‘yxati (ilmiy kotib tomonidan tasdiqlangan holda).
6. Malaka oshirganligi to‘g‘risidagi guvohnoma nusxasi.
7. Mehnat daftarchasining nusxasi.

Hujjatlar eʼlon chiqqan kundan boshlab 1 oy muddatda qabul qilinadi.

Manzil: 100011, Toshkent shahri, Yusuf  Xos Hojib ko‘chasi, 103-uy.
Telefonlar: 71 215-55-94, 71 215-56-98.

oʻrinda turadi. Ular ayni paytda dunyoning eng 
rivojlangan mamlakatlari qatorida eʼtirof etiladi. 
Bu misollarni Germaniya, AQSH, Buyuk 
Britaniya kabi mamlakatlar bilan davom ettirish 
mumkin. Bunday yuksaklikning sababi bitta — 
erkinlik (nazorat bilan). Ular bunga erishdi va 
davlatni “oʻstirdi”.

...Shu tariqa koʻcha supuruvchisi oʻzining 
oʻtmishini ayta boshlaydi. U uchuvchi boʻlibdi. 
Bir kuni safarga chiqib, katta bir sahroga qulab 
tushadi. Uning zaxirasida bor yoʻgʻi bir haftaga 
yetadigan suv qolgandi. Noiloj oʻzi samolyotni 
tuzata boshlaydi. Shunda “Bizning, faqat bizning 
Kichkina shahzoda”(Asrorov Muxtor): “Menga 
qoʻzichoq chizib ber”, degan soʻzlar bilan 
sahnaga kirib keladi. Ular shu tariqa bir-biri bilan 
doʻst tutinadi. Kichkina shahzoda oʻzi borgan, 
koʻrgan sayyoralar haqida soʻzlay boshlaydi. 
Keling, biz ham unga ergashib, sayyoralar aro 
sayr qilamiz. Ular yagona, buyruq berishni 
yaxshi koʻradigan qirolning sayyorasiga boradi. 
Uning gʻalati odati bor ekan — oʻzidan boshqa 
hech kim yashamaydigan sayyorada, hammaga 
buyruq berib yurarkan. Ushbu sahnani koʻrar 
ekanman Chingiz Aytmatovning: “Bu dunyoda 
ikki kishi qolsa ham biri ikkinchisining ustidan 
hukmronlik qilgisi keladi”, — degan gaplari 
xayolimdan oʻtdi.

Keyingi sayyorada duch keladigan 
qahramonimiz — judayam uyatchan. Hatto u oʻz 
kasbidan uyaladi. Uyatli kasb egasiligini unutish 
uchun, ichaveradi. Uning kasbi — ICHISH. 
Navbatdagi manzilimiz gʻalati ekan. Bizdagi 
bir sutka u yerda bir daqiqaga teng. Unda 
yashovchi insonning vazifasi — tun kirganda 
chiroqni yoqish, kun chiqqanda oʻchirish. Vaqti 
juda kam, dam olishga esa ulgurmas ekan. 
Aytishicha: uning ixtiyorida ham bir paytlar 
vaqt koʻp boʻlgan ekan. Umr oʻtgani sari esa, 
sayyora tez aylanayotgan emish. Bu yerda biz 
u bilan roppa-rosa bir oy gaplashdik. Balki bu 
muqaddas kitoblarda keltirilganidek “Umrdan 
baraka ketib, vaqt juda tez oʻtadigan zamon” 
kelganiga bir ishoradir.

Voqeliklarga sharh berishdan yiroqman. 
Shuning uchun bunga koʻp toʻxtalmadim. 

xolos. Spektakl tugagach bir xulosaga keldim: 
sanʼat tijoratga aylanib borayotgan bir paytda, 
ijodkorlar oʻz choʻntagidan xarajat qilib, jon 
berib ishlayotgani tahsinga sazovor. Nima, ularga 
daromad kerak emasmi? Qaydam, ular ham men 
kabi stipendiyaga qarab oʻtirgan talabalar-ku. Bu 
oʻgʻil-qizlarga bitta tanbehim bor: tomoshabinlar 
zalga sigʻmay ketyapti, spektaklni tezroq katta 
sahnaga olib chiqsinlar!

Asar davomida hayvonlar, suhbatlar, gʻaroyib 
tomoshalar boʻldi. Bularning barini yozmadim. 
Chunki, siz ham kelib koʻrsangiz, birga fikr 
almashamiz. Shunisi qiziqroq-da.

Manzil: Oʻzbekiston xoreografiya 
akademiyasi. “Shams-Qamar” teatr-studiyasi. 
Studiyaning badiiy rahbari, ustoz Qamariddin 
Ortiqov. Albatta, keling, kutamiz. Aslo, 
afsuslanmaysiz!

Bunyod ABDULLAYEV,
 “Sanʼatshunoslik” ta’lim 
yoʻnalish 4-kurs talabasi


