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ТАТАР МУЗЫКА СӘНГАТЕНДӘ Г. ТУКАЙ МИРАСЫ

Многогранное творчество Г. Тукая неоценимо в развитии татарской про-
фессиональной музыкальной культуры. Наследие выдающегося поэта является 
богатейшим источником сюжетов и мотивов для татарских композиторов и дея-
телей культуры в создании различных по жанру музыкальных произведений. 
В татарской профессиональной музыке возник целый пласт произведений, свя-
занный в своих истоках с творчеством великого поэта. 

Ключевые слова: поэзия Г. Тукая, музыкальное наследие, Г. Тукай и та-
тарская музыка, Г. Тукай и музыкальный фольклор, поэзия и музыкальные 
 жанры.

Г. Тукай шәхесе турында бар 
нәрсә дә мәгълүм, аның иҗаты 
һәм үз заманының иҗтимагый 
тормышында тоткан урыны бар 
яктан да өйрәнелеп беткән ке-
бек. Ләкин бу беренче карашка 
гына шулай тоела. Чынлыкта исә 
Тукай темасына кагылышлы өй-
рәнелмәгән аспектлар чиксез, ул 
һәр яңа буын тикшеренүчеләргә 
яңа яктан ачыла, чөнки вакыт, та-
рихи вакыйгалар үз кануннарына 
буйсындыра, һәм шул уңайдан 
фәнни яктан өйрәнер өчен кы зык-
лы юнәлешләр барлыкка килә.

Г. Тукай энциклопедиясе –  
бөек шагыйрьгә бәйле булган, 
бүгенге көндә әле һаман да ачык-
ланмаган сорауларга җавап табар 
өчен менә дигән фән ни басма. 
Энциклопедия – музыка сәнга-
тенең барлык тармакларын үз 
эченә алган. Шагыйрь сүз лә ренә 
язылган халык җыр ла ры ның фе-
номенын ачыклау, төрле жанр-
дагы музыкаль әсәрләрне ана-
лизлау, әлеге шәхескә багыш лап 
язылган музыкаль сәхнә әсәр ләре 
үр нәкләренең үзенчәлеген бил-
геләү, театр һәм кино сәнгатендә 

әһәмияткә ия булган иҗади ми-
салларны барлау, яңа буын ком-
позиторларының бүгенге заман 
ысуллары белән язылган әсәр-
ләрен тасвирлау һәм башка те-
маларга кагылышлы 140 ка якын 
мәкалә урын алган анда. 

«Тукай һәм татар музыка-
сы» бәйләнеше, тема буларак, 
мәгариф системасында киң ча-
гылыш таба. Шулай ук әлеге 
мәсәлә фәнни яктан А. Алмазо-
ва, Г. Гобәйдуллина, Й. Исәнбәт, 
Р. Исхакова-Вамба, М. Нигъ-
мәтҗанов, З. Сайдашева, Ф. Са-
литова, Ф. Арсланова, И. Газиев 
һәм башка музыка белгечләре 
хезмәтләрендә тикшерелде. 

Әйтергә кирәк, Г. Тукай иҗа-
ты – татар музыкасының фор-
малашуына һәм алга таба үсеш 
алуына зур этәргеч бирде. Ни 
өчен дигәндә, иң беренче мәсьә-
лә итеп, музыка белгечләре, 
фольк лор үрнәкләрен күздә то-
тып, шагыйрь иҗаты белән ха-
лык көйләренең бәйләнешен өй-
рәнәләр. Әлбәттә, бу юкка түгел, 
чөнки Тукай көчле тавыш иясе 
булмаса да, илһамланып Коръән 
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сүрәләрен, «Мөхәммәдия» кита-
бын, борынгы татар бәетләрен, 
мөнәҗәтләр һәм озын көйләр-
не җырларга яраткан. Китап уку 
көйләренең ритмик калыбын ас-
сызыклап, халык җырларының 
«моң» феноменын билгеләгән 
үзен чәлекләрен күңеле белән тоя 
белгән. Тукайның «Милли моң-
нар» шигыре «Әллүки» көе бе лән 
илһамланган, «Өзелгән өмид»-
нең музыкаль-поэтик символы 
булып – саз, ә «Авыл җыр ла ры» 
шигырьләр циклының ниге зен дә 
халык җырлары тора. Әлеге татар 
музыкасының ниге зендә яткан 
халык җырлары турында энцик-
лопедия битләреннән ти рәнтен 
мәгълүмат алып була.

Энциклопедиянең музыка 
сән гатенә һәм музыкаль фольк лор 
юнәлешенә кагылышлы өле шен 
барлап чыккач, берничә фикер 
белән уртаклашасы килә. Гомумән 
алганда, татар музыкасы сән-
гатендә Г. Тукай мирасын фәнни 
яктан өч юнәлешкә бүлеп өйрәнеп 
була. Әлеге фикер энциклопедия 
эчтәлегендә дә чагылыш таба. 

Беренче юнәлешкә югары 
сәнгать төренә караган, Г. Тукай 
шәхесен күздә тотып язылган 
һәм бөек шагыйрьнең тормышын 
чагылдырган әсәрләрне кертергә 
була. Татар музыкантларының 
композиторлык эшчәнлегендә-
ге беренче иҗади эшләренә бәя 
бирү һәм тарихи фактларга ачык-
лык кертү энциклопедиянең 
уңышлы ягын билгели. Шагыйрь 
мирасы милли композиторлары-
быз С. Сәйдәшев, Ф. Яруллин, 
Н. Җиһанов, М. Мозаффаров, 
А. Ключарев, Җ. Фәйзи, З. Хә-
бибуллин иҗатларында төрле 
жанр дагы әсәрләрдә чагыла: во-

каль һәм инструменталь миниа-
тюралар, зур күләмле симфоник 
музыка үрнәкләре һәм музыкаль 
 сәхнә әсәрләре.

Тарих битләренә күз салсак, 
революциягә кадәрге камера уен 
кораллары музыкасының башы 
Тукайның чордашы Заһидул-
ла Яруллин исеме белән бәйле, 
һәм ул аның «Тукай маршы»н-
нан башлана. Берничә дистә ел-
дан соң композитор Н. Җиһанов 
әлеге әсәрне симфоник башкару 
өчен оркестровка эшли.

Композитор М. Мозаффаров-
ның «Тукай истәлегенә» дип 
аталган (1952) симфоник поэма-
сында шагыйрь исеме халык бә-
хе те өчен көрәшүче символы бу-
ларак яңгырый. Әсәрнең беренче 
музыкаль темасы татар шигъри-
ятенең чәчәк атуын тасвирласа, 
икенчесендә Тукайның сүзләре нә 
«Анам кабере янында» дип исем-
ләнгән татар халык җыры цитата 
буларак яңгыраш ала.

Тукай мирасын мәңге ләш терү 
йөзеннән композитор Р. Ахия рова 
«Моңлы сазым» (1986) симфо-
ник поэмасын иҗат итә. Әсәрнең 
үзенчәлеге – «Туган тел» көен ци-
тата буларак куллану. Әлеге тема, 
шагыйрь тормышының лейтмо-
тивы буларак, лирик халәтеннән 
чыгып, ахырга таба гимн кебек 
яңгырый.

«Туган тел» көе шулай ук 
Р. Кәлимуллин иҗат иткән «Г. Ту-
кай истәлегенә» дип исемләнгән 
квар тет нигезендә дә яңгырый. 
Кыс ка интонацион лейттемадан 
этәргеч алып, аны эзлекле үсте-
реп (тембр, фактура, метроритм 
ягыннан), композитор оркестров-
ка ярдәмендә динамик үсештәге 
композиция тудыра. Симфоник 
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жанр әсәрләре рәтендә компози-
тор Р. Кәлимуллинның кыллы уен 
кораллары өчен язылган «Тукай 
көйләре» (2000) симфонииясен 
искә алмыйча булмый. Аның әле-
ге әсәрләре энциклопедиядә тео-
ретик анализлап  бирелә.

Г. Тукайның 120 еллыгы уңа-
еннан композитор Р. Ахиярова, 
Р. Харис либреттосына нигезлә-
неп, «Шагыйрь мәхәббәте» опе-
расын иҗат итә. Операның эчтә-
леге мәхәббәт фабуласы белән 
генә чикләнми. Авторлар шулай 
ук шагыйрь тормышының аерым 
мизгелләрен, аның иҗади каза-
нышларын әсәр аша күрсәтүне 
дә максат итеп куялар. Р. Харис 
либреттода Тукай тормышыннан 
биографик фактларны куллана, 
әсәргә аның шигырьләреннән 
өзекләр кертә, аның эчке киче-
решләрен (мәхәббәткә ом ты лу-
ын, үлемнән куркуын) чагылды-
ра. Энциклопедиядә әлеге әсәр-
нең язылу тарихы турында һәм 
музыкасына карата төгәл һәм 
тулы мәгълүмат бирелә.

Яшь композитор буларак, 
Г. Тукайның 125 еллыгына Р. Ба-
тулла пьесасы буенча «Зәйтү-
нә кәй» дип исемләнгән музы-
каль драма иҗат иттем. Әсәрне 
2011 елда режиссер Ринат Әю-
пов Г. Кариев исем. Казан Та-
тар дәүләт яшь тамашачылар 
театрында сәхнәләштерде. Дра-
маның үзәгендә булган Зәйтүнә 
образы музыкаль характеристи-
ка ягыннан ике лейтмотив аша 
бирелә. Шуның берсе – «Зәйтүнә 
җыры» – гади, шул ук вакытта 
нәзакәтле, бөек шагыйрьгә ка-
рата мәңгелек мәхәббәт утында 
янган гүзәл кыз образы тудыра. 
Әсәрнең башка үзенчәлекләре ту-

рында тулырак мәгълүматны эн-
циклопедия битләрендә таба ала-
сыз. Әлеге әсәр өчен язылган «Ак 
канатлы шагыйрь» гимны шул ук 
елда Мәскәүдә бөек шагыйребез-
гә һәйкәл ачу тантасында яңгы-
рады. Цитата буларак кулланыл-
ган «Туган тел» һәм «Тәфтиләү» 
көйләре татар милләтенең якты 
киләчәген тасвирлый.

Икенче юнәлешкә без Г. Ту-
кайның әкиятләренә нигезләнеп 
язылган музыкаль әсәрләрне 
кертәбез. Әлбәттә, Шүрәле – иң 
яраткан образларның берсе. Ми-
сал итеп И. Якубовның орато-
риясен, А. Ключарёвның фор-
те пиано өчен әсәрлә рен әйтергә 
була. Симфоник жанр лар ара-
сында Н. Җи һановның «Кыр-
лай» һәм «Шү рәле» симфоник 
поэ масы, М. Шәм сетдинованың 
«Тукай әки ят ләре» сюитасы игъ-
тибарга лаек.

Балет – Г. Тукай әкиятләре-
нең үзенчәлеген чагылдыру өчен 
менә дигән жанр. Дөньякүләм 
танылган композитор Ф. Ярул-
линың «Шүрәле» балеты – татар 
музыка сәнгатенең йө зек кашы. 
Ул бүгенге көнгә кадәр театр ре-
пертуарында саклана. Ни өчен 
дигәндә, композиторның музыка 
язу үзенчәлеге милли көйләрне 
заманча ысуллар белән баетудан 
гыйбәрәт. Әлеге әсәр, компози-
торның бөеклеген дәлилләп, шул 
чорның музыкаль ачышы бу-
лып тора. 

Балет жанрында 1957 елда 
Ә. Бакировның «Су анасы», ә 
1958 елда Р. Гобәйдуллинның 
«Кисекбаш» әсәрләре куела. Эн-
циклопедия әлеге әсәрләрнең 
язылу тарихын ачыклый. Лә-
кин ике балетның да иҗади го-
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мерләре озын булмый. Музыка 
белгечләре моның сәбәбе итеп 
 либ реттода артык персонажлар 
күп булуын һәм музыканың төр-
ле стильдә язылуын атыйлар.

2013 елда Г. Кариев исем. 
Казан Татар дәүләт яшь тама-
шачылар театры, Т. Миңнуллин 
пьесасына нигезләнеп, балалар 
өчен яңа жанрда «Әйт әле күбә-
ләк» музыкаль мистерия премь-
ерасын күрсәтте. Композитор 
буларак, минем өчен бу бик үзен-
чәлекле эш булды. 

Режиссер Р. Әюпов әсәрдә 
төп рольне музыкага тапшыра 
һәм актерларны драматик диалог-
лардан азат итә. Балалар төп эчтә-
лекне пластик хәрәкәтләр ярдә-
мендә аңлыйлар. Кечкенә Апуш 
Г. Тукайның бөтен әкият геройла-
ры белән бергә курку хисен җиңә, 
ә күбәләк аны киләчәк иҗа тында 
кыю фикерле булырга өнди.

Өченче юнәлешкә без бөек 
шагыйрь сүзләренә нигезләнеп 
иҗат ителгән музыка әсәрләрен 
кертер идек. Г. Тукай шигърия-
те – вокал жанры үрнәкләрен 
үстерү һәм кабатланмас җыр-
лар иҗат итү өчен композитор-
га менә дигән илһам чыганагы. 
Мәсәлән, Солтан Габәшинең Ту-
кай сүз ләренә 1915–1917 еллар-
да иҗат ителгән «Юаныч» һәм 
«Галәл  гомья», «Мәҗрух указ» 
романслары бик кызыклы, чөнки 
композитор, Тукай шигърияте-
нең поэтик үлчәмен игътибарга 
алып, үзенчәлекле көйләр яза. 
Габәшинең «Бишек җыры»н хор 
өчен эшкәртүе дә жанр ягыннан 
яңалык. Шул ук 1925 елда ул, 
татар музыкасы тарихында бе-
ренчеләрдән булып, «Ике заман» 
исемле хор циклын иҗат итә. 

Шагыйрь иҗаты Н. Җиһа-
нов, Җ. Фәйзи, М. Мозаффаров, 
З. Хәбибуллин, А. Монасыйпов, 
Ф. Әхмәтов, Р. Еникеев, И. Яку-
бов, М. Шәмсетдинова, Р. Ахия-
рова, Р. Кәлимуллинның җыр 
һәм романс циклларында, халык 
җыр лары эшкәртмәләрендә, ба-
лалар өчен язылган әсәрләрен-
дә дә чагылыш таба. Шулай ук 
Р. Яхинның «Шагыйрь» драматик 
монологы, «Мәхәббәт җыры» ли-
рик романсы – аеруча дан казан-
ган вокаль әсәрләр. 

А. Монасыйпов иҗаты тирән 
мәгънәле әсәрләрдән тора. Аны 
замандашлары татар музыка 
сәнгатенең симфонисты дип 
атыйлар. Зур күләмле әсәрләре 
арасында баритон һәм симфо-
ник оркестр өчен язылган «Ту-
кай аһәң нәре» вокаль-симфоник 
поэ ма сы өчен (1974) композитор 
шагыйрьнең үз халкына ялкын-
лы мәхәббәтен, ышанычын һ.б. 
темаларны эченә алган «Туган 
җире мә», «Кузгатмакчы булсаң 
халык күңелләрен...» («Сәрләү-
хәсез»), «Туган авылым», «Тәүбә 
вә истигъфар», «Өзелгән өмид», 
«Белмәдем» («Мөридләр кабер-
станыннан бер аваз»), «Бу ямь-
сез болыт» («Татар яшьләре») 
исемле 7 шигырен сайлап ала. 
Әсәрнең музыкаль телендә Тукай 
шигырьләренә язылган («Пар 
ат», «Туган тел») лирик халык 
җырлары интонацияләре һәм 
Гендельнең пассакалиясеннән 
алынган үткен цитаталар бергә 
үрелеп бара.

Энциклопедиянең киң ко-
лачлы фәнни басма икәнлеген 
Г. Тукай иҗаты белән бәйле му-
зыка сәнгате әһелләренең иҗа-
ди эшчәнлеген тасвирлау да 
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 күрсәтә. Г. Тукай сүзләренә языл-
ган җырлар, романсларны баш-
каручы татар халкының милли 
җыр чылары – И. Шакиров, У. Әл-
миев, Г. Рәхимкулов, Х. Бигичев, 
Э. Җәләлетдинов, Ф. Сөләйма-
нова И. Газиев, З. Сәхәбиева һ.б. 
иҗат юллары белән энциклопе-
диядән танышып була. Тукай 
темасына кагылган төрле жанр-
дагы әсәрләр республикабыз-
ның музыкаль коллективлары 
репертуарында да урын алган. 
ТР дәүләт симфоник оркестры, 
ТР халык уен кораллары Дәү-
ләт оркестры, «La Primavera» 
Казан дәүләт камера оркестры, 
ТР Дәүләт җыр һәм бию ансам-

бле, ТР дәүләт фольклор музыка-
сы ансамбльләре турында энцик-
лопедияга кергән мәкаләләрдә 
мәгъ лүмат туплап була.

Г. Тукай иҗаты – тулы бер 
гасыр дәвамында тирәнтен, эз-
лекле өйрәнелгән иҗат. Г. Тукай 
энциклопедиясе – татар мил-
ләтенә мәдәни бүләк һәм төрки 
халыклар өчен тагын бер зур 
ачыш. Алга таба да шагыйрьнең 
тормышы һәм иҗади мирасын 
эзлекле өйрәнүгә, яңа ачыш- 
табышларга җирлек бар. Г. Ту-
кай шә хесенә махсус багыш лан-
ган энциклопедия алдагы мак-
сатларны билгеләргә ярдәм итәр 
дип ышанып калам. 

Галимова Эльмира Мөнир кызы,  
сәнгать фәннәре кандидаты,  

ТР ФА Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать  
институтының театр һәм музыка бүлеге мөдире


