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СОЛТАН ГАБӘШИ  
ТАТАР МУЗЫКАСЫ ТУРЫНДА  
(дәвамы) 
Башы журналның 2022 елның 1 нче санында

МУЗЫКА ТУРЫНДА БЕЗНЕҢ СОРАУЛАР1

«ЯҢАЛИФ» АНКЕТАСЫ  
Татар музыкасы турында 

5. Фольклор – халык музыкасын, этнография байлыкларын туп-
лауда бездә хезмәт бармы, бу хезмәтнең төп кимчелекләре һәм 
нәтиҗәле яклары нәрсәдә дип уйлыйсыз?

6. Татардагы ике операның музыкасындагы үсеш, искелек, яңа-
га, культурага бару моментларына карашларыгыз нидән гыйбарәт? 
Революцион музыкага табан үсеш сизеләме, зәгыйфьлек нидән гый-
барәт дип уйлыйсыз?

7. Аерым композиторлар иҗатларына (Сәйдәш, Габәши һ.б.) 
карашыгыз, алардагы төп сәлби2 һәм иҗаби3 моментлары нидә дип 
саныйсыз?

8. «Сания», «Наемщик», «Зәңгәр шәл», «Эшче» әсәрләре  ташла-
нырга тиешме, тиеш булсалар, ни рәвешле, аларның музыкаларын 
нишләтергә, ягъни киләчәктә культура үсеше итеп файдаланып бу-
лырлыкмы, алардагы музыканың эчтәлеге либреттоларның эчтәле-
генә каршы килмиме яки либретто һәм музыкасында аерылу бармы? 

9. Бу музыкалы әсәрләр һәм опералар пролетариат музыка куль-
турасын тудыру өчен башлангыч хезмәтне иттеләрме, әллә киресен-
чә, комачаулык – киртә булып тордылармы? 

10. Бездә пролетариат музыкасына таба кирәк культурасы, 
кирәк эчтәлеге ягыннан үсүгә таба күренешләр бармы, алар нидән 
гыйбарәт? Татарда пролетариат музыкасына таба үсүнең бик зә-
гыйфь булуына композиторлар гына гаеплеме, әллә музыкалы әсәрләр 
яки операга эшләнгән либреттоларның эчтәлекләрендәге идеология 
кимчелекләре дә зур йогынты ясаганнармы?

Композитор Солтан Габәши
5 нче сорауга: Фольклор – халык музыкасын, этнография байлык-

ларын туплауда бездә беркадәр хезмәт бар. Музыка эшчеләребезнең 

1 Музыка турында безнең сораулар // Яңалиф. 1931. № 3. Б. 59–60, 62–71; № 4. 
Б. 55–60; № 5–6. Б. 86–91. Әлеге текст кириллицага нигезләнгән татар алфавитында 
беренче тапкыр дөнья күрә. (А. Софийская иск.)

2 Сәлби – кире.
3 Иҗаби – уңай.
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һәркайсының диярлек кулларында көйләр мәҗмугалары бар. Ул нәрсә 
миндә дә юк түгел, аңа да ике йөзләп көй җыйналган1. Сәйдәш, Мо-
заффаров, Йосыпов, Яушевлар, Зөлкарнәевләрдә дә болар бардыр дип 
уйлыйм. Гыйльми үзәктә карт музыка мастеры Гыйлаҗ Сәйфуллин-
нан2 алынган бер мәҗмуга саклана. Минем үземдә Сәйфуллин тара-
фыннан киселгән өч йөзгә якын калай пластинкалар бар һәм шулар ук 
хәзерге көндә Гыйльми тикшеренү институтының музыка кабинеты 
тарафыннан киселеп яталар3.

Ләкин бу көйләр безнең үзебез күп мәртәбәләр ишетеп белгән 
һәм уйнап җырлаган көйләр, яки иттифакый берәр җирдә, яки берәр 
кешедән ишетелгән көйләр генә булып, иң зур өлеше Казанның эчен-
дә йә аннан бик ерак булмаган яклардагы көйләр генә. Казаннан чит-
тә, еракта яшәгән чын крестьян массасы эченнән әле берәү дә махсус 
йөреп, эзләп, җыйнап язганы, алганы юк. Ишетелүгә һәм чамага ка-
раганда, мондый байлыклар керәшен татарлары арасында бигрәк тә 
күп булса кирәк. Шунлыктан Казанның ерак якларында, киң крестьян 
массасы эчендә әле без белмәгән бик зур байлыклар булса кирәк дип 
уйлыйм. Менә шул байлыкларның җыйналмавын бу юлдагы бик зур 
җитешсезлек-кимчелек саныйм. Ләкин бу җитешсезлекне бетерү 
юлына инде адым атланган. Гыйльми тикшеренү институтының Му-
зыка кабинеты махсус экспедицияләр чыгарып, бөтен ТССРны тик-
шереп чыгуны үзенең эш планына кертте. 

Икенче кимчелек итеп, язуларның күп вакытта зәгыйфь булула-
рын йә тулы булмауларын исәпләргә кирәк. Мәсәлән, шул ук Г. Сәй-
фуллин мәҗмугасын алсак, аның язучысы теория белән таныш бул-
маганлыктан, аның язылышы, гади тел белән әйтсәк, имлясы дөрес 
түгел. Аны әле яңадан бер кат редактировать итеп чыгасы бар. Чит-
ләр язганнарны алсак, баштарак әйтеп киткән сүзне, ягъни «тулы 
булмыйлар» дигән сүзне кабатларга туры килә. Һәм аны бер Рыбаков 
турысында гына түгел, Прохоров, хәтта Козлов хакында да әйтергә 
туры килә. Үрнәк өчен аның («Известия Общ. Археологии, Истории и 
этнографии», том XXXIV, вып. 1.)4 да чыгарган көйләрен алам: ниһа-
ять үземнең язганнарымны алганда да, аларның бик күпләре басты-
расы, кешегә күрсәтәсе булмагач, нык әһәмият биреп, тулы итеп һәм 
дөресләп язылмаган, фәкать истән чыкмасын өчен генә язылып куел-
ган набросоклар хәлендә генә яталар.

1 Габәши Солтан. Милли моңнар. Төрек-татар көйләре. Кулъязма. ЯМҮ: 60 ф., 
1 тасв., 2 сакл. бер. (А. Софийская иск.)

2 Г. Сәйфуллинның кулъязма җыентыгы музыкаль тартмалар өчен металл пла-
стин каларда язылган татар халык җырларының нота расшифровкаларыннан гыйбарәт.  
(А. Софийская иск.)

3 Аннан башка чит милләт галимнәре тарафыннан җыйналган берникадәр нәрсә 
бар. Мәсәлән, Козловның язган нәрсәләре, Прохоровның бастырып чыгарган җиде көе, 
Эйхенвальдның язган көйләре, ниһаять, Әлмөхәммәтов, Виноградовларның бастырган 
көйләре һәм профессор Богородскийның бастырган җиде көе. (С. Габәши иск.)

4 Кириллицада бирелгән.
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Өченче кимчелек шул кулыбызда булган кадерле байлыгыбызны 
да киң масса файдалануына тапшыра алмавыбызда, икенче төрле әй-
ткәндә, тарата алмавыбызда дип уйлыйм. Бу бастыра алмауның бе-
ренче сәбәбе әлеге татар көйләрен гармонияләштерү ысулларының 
табылмавы, хәл ителмәве булса, икенче һәм иң зур сәбәбе «Татиздат»-
ның гомумән ноталарга үтми торган товар дип карап, ноталар басты-
руга нык каршы торуы.

Моңа дәлил итеп, моннан биш-алты еллар элек хор өчен языл-
ган ун көйлек бер мәҗмугамны Татиздатка биреп тә, дүрт ел басыл-
мый ятканнан соң, кайтарып алырга мәҗбүр булганымны күрсәтәм. 
Ә мәктәпләр, клублар, җырчы-уенчылар музыкадан материалга сусап, 
кайдан табарга белми, эзләнеп йөриләр. Хәтта ноталар сорап, безне 
аптыратып бетерәләр.

Нәтиҗәле ягы шул: басылмаган хәлендә генә булган байлык-
тан да хәзергә кадәр бик нык файдаланып киләбез. Халык көйләре 
уенчылар-җырчылар тарафыннан бик күп уйналу, җырлану өстенә, 
ничек кенә булса да, гармонияләштереп, оркестрлар белән дә ифадә 
ителәләр. Мәсәлән, радиотапшырулар да бу юлларда ифрат зур урын 
тоталар. Шул ук халык көйләре яңа музыка әсәрләребезнең бик күбе-
сенә нигез булып хезмәт итәләр, хәтта операларыбызның эченә кереп 
тә зур роль уйныйлар.

6 нчы сорауга: Татардагы ике операның икесенең дә язучыла-
рыннан булганлыгым өчен, бу сорау турында күп сөйләүне уңайсыз 
табам. Шулай да әле моннан ун-унбиш еллар гына элек борынгы за-
маннан калган халык музыкасыннан башка әйбере булмаган бер ха-
лыкның шул кыска вакыт эчендә опера иҗат итә алуга кадәр барып 
җитә алуын «искелеккә бару» яисә «үсеш түгел» дип кем әйтә алыр? 
Әгәр дә болай диюче булса, ул бөтен культур галәмнең фикеренә кар-
шы барган булыр иде. Моны дөресләр өчен, «Сания»нең Франкфурт 
шәһәрендәге бөтендөнья күргәзмәсендә булып, аңа Европа матбугаты 
тарафыннан «Татарстанның гадәттән тыш культур үсешенең билге-
се» сыйфатында аттестация бирелүе җитсә кирәк дип уйлыйм.

Революцион музыкага таба үсеш мәсьәләсенә килгәндә, «Са-
ния» – беренче тәҗрибә, көч сынап карау, һәм музыкабызның үсеш-
кә кабилияте1 бармы, юкмы дигән сорауга җавап эзләп каравы иде. 
Шуңар күрә без шикле бер эшкә тотынган вакытта, фабула итеп, 
гаять җитди, гаять җаваплы һәм ифрат авыр булган «музыка белән 
сыйныфлар көрәшен тасвирлау»ны алырга батырчылык итә алмадык. 
Моның өчен безне критиклар гафу итсеннәр. Шунда да «Сания» өчен 
фабула итеп, кечкенә булса да көрәш, 1905 елдан соң татар дөнья-
сында булып узган картлар белән яшьләр, иске фанатик, самодур бай-
лар белән укымышлы ярлылар арасындагы көрәш алынган иде. Бу 
көрәшнең тышкы сыйфаты мәхәббәт сәбәпле барган итеп күрсәтелсә 
дә, иске һәм төп сәбәбе – Зарифның (Сания атасы) кулак бай булып, 

1 Кабилияте – сәләте.
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Зыяның «эттән ярлы, Алласыз, малсыз, патша сүгеп йөргән малай» 
булуында икәнен Зариф үз теленнән әйтеп бирә.

Менә бу ике агым, ике тартышучы тарафыннан алып барылган 
көрәш музыкада да күрсәтелә. Яшьләрдә иҗади – матур музыка би-
релгән хәлдә, сәлби типлар Зариф, бигрәк тә староста, шулай ук сәл-
би һәм мәгънәсез, ямьсез музыка белән күрсәтеләләр. Дөрес, музыка-
дагы аерылу әле революцион музыка дәрәҗәсенә барып җитә алмый. 
Ләкин шулай да ул киләчәк операда («Эшче»дә) музыканы икегә 
бүлеп, класслар музыкасы рәвешендә файдалануга нигез булып тора.

«Эшче»дә исә музыканың класслар музыкасы принцибында 
алынып, беренче пәрдәдә әле аз гына аерымлык белән башланган 
бу музыка тартышы, ахыргы пәрдәләрдә классларның ачыктан-ачык 
көрәшләре-бәрелешләре хәленә барып җитә икәнен игътибар 
беләнрәк, әһәмият биреп тыңласак, һәркем аңлый, ишетә алса кирәк 
дип беләм.

7 нче сорауга җавап бирүне урынсыз дип саныйм.
8 нче сорауга: Сорауда күрсәтелгән әсәрләрнең киләчәктә музы-

ка культурасының үсешенә зур хезмәт итеп, нигез булып торулары 
турында югарыда әйтелгән иде. Шунлыктан, минемчә, әле алар хә-
зергә ташланырга тиеш түгел, моның өчен әле иртә. Бу мәсьәләдә рус 
музыка дөньясында күп бәхәс ителгәннән соң, хәзер яңа пролетари-
ат опералары тудыру өчен, иске мирасның зур хезмәтләре тиячәге-
не истә тотып, иске операларны саклау һәм аларны булган хәлендә 
һич курыкмый, шикләнми пролетариатка күрсәтү фикеренә килгән-
дә, «Известия1« гәзитенең 1931 елгы 9 гыйнварда чыккан (4216) нчы 
санында Большой театрның рабочий районнарга чыгуы уңае белән 
язылган «Яхшы башлангыч» («Хорошее начинание»2) дигән мәкаләдә 
менә бу сүзләр әйтелә:

«Чайковский, Римский-Корсаков һәм Мусоргский операларыдай 
үзләренең музыкалары һәм художество гадилекләре ягыннан клас-
сик әсәрләр тыңлаучыны классик музыкага ияләштерәләр һәм төр-
ле музыкаль халтура һәм шапшаклык белән көрәштә аның кулына 
көчле корал бирәләр. Һәм «Пиковая дама», «Онегин»нар пролетариат 
идеологиясен «оялтырлар» дип уйлар өчен, пролетариаттан бик чит-
тә булырга һәм аның бөек культур үсешен аңламый торган булырга 
кирәк».

«Музыкаль драмаларның беренче төзүчеләре – Мусоргский һәм 
Вагнерлар, халык музыкаль әсәрләре һәм алар артыннан безнең рево-
люциягә якын торган башка яшь музыкаль көчләр ул чакта киң мас-
са милкенә әйләнерләр, бу массада әдәбияттагы үз Горькийлары, үз 
Демьяннары, үз Гладковлары төсле үк, үз пролетар композиторлары 
тууга булышырлар».

1 Бу сүз кириллицада бирелгән.
2 Бу сүзтезмә кириллицада бирелгән.
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«Зур театр кулында киң массага тәэсир итүнең иң зур, иң көчле 
коралы ун елларча түгел, йөз елларча төзелгән музыкаль һәм во-
каль техника бар. Бу техниканы һичбер төрле шикләнүсез һәм кыек 
 аңлаусыз пролетариатка хезмәт иттерергә кирәк. Музыкаль культу-
раның үсешенә тормазлаучы яраксыз чара булган сәнгатьтәге үзенең 
группасына гына, үзенең цехына гына «чын юллылык» претензия-
ләре группачылык һәм фракциячелеккә ташларга кирәк». 

9 нчы сорауга инде җавап бирдем.
10 нчы сорауга кисеп җавап бирү өчен, «Пролетариат музыкасы 

нидән гыйбарәт булырга тиеш?» дигән нигез мәсьәләгә җавап бир-
гән булырга кирәк. Ләкин бу мәсьәлә бездә генә түгел, әле рус му-
зыка галәмендә дә чишелмәгән хәлдә, фәкать эзләнү һәм бик каты 
дискуссия ясалу хәлендә генә тора. Бездә «пролетариат музыкасы» 
дигән сүзне бары агитация өчен генә хезмәт итә торган, лириканы да, 
романтиканы да, шулай ук быт әхвален дә эченә алмый торган нин-
дидер аерым бер музыка дип карап, аны художество музыкасына кар-
шы куеп йөртү бар. Бу хакта Лебединский «Пролетар массасы җыры» 
(«О пролетарской массовой песне»)1 дигән китабында:

«Кирәк махсус бу эш белән җитәкчелек итүче дәүләт аппараты 
эшчеләре арасында булсын, кирәк тәнкыйтьчеләр арасында булсын, 
«Музыкаль»-художество әдәбиятын надан рәвештә һәм торышы 
белән буржуача аеру, еш кына аны гомуммахсус агитация масса әдә-
биятына каршы кую фикере бик таралган.

Бу композиторларны ялгыш ориентировать итә, аларның иҗатла-
рында зыяны чагыла, масса җыры төзү мәсьәләсенә юл куелмаслык 
җиңел мөнәсәбәткә булышлык итә.

Масса җыры мәсьәләсен иҗади җирлектә куймастан, һөнәр-
челек-эшлеклелек җирлегендә кую ниндидер махсус масса җыры 
төзү турында сөйләү, бер яктан, музыка тәнкыйте өлкәсендә без-
нең көчләребез юклыгын чагылдырса, икенче яктан, пролетар мас-
са җыры эшенә хәленчә зыян да китерә иде. Дөресендә, мәсьәлә 
хәзерге музыка иҗатын пролетариат идеологиясе һәм аның культур 
кирәкләре торышы карашыннан тәнкыйтькә алу, композиторларның 
массага якын, актуаль һәм сюжетларга ориентациясе тормышның үзе 
күтәрә торган һәм массада яши торган яңа музыкаль формалар эзләү 
һәм табу җирлегендә куелырга һәм хәл ителергә тиеш», – ди.

Икенче урында «Кирпичники», «Чай пила»2 кебек әйберләрнең 
масса эчендә яшәү сәбәпләрен тикшереп:

«Алар нидә торалар соң? Эшче һәм эшче хатын-кызның канә-
гатьләндерелмәгән, ләкин чынында билгеле төр романтикада, җырда 
бытның кара һәм якты якларын, интимный һәм быт настроениеләрен 
белгертүендә» дигәннән соң:

1 Җыр исеме кириллицада бирелгән.
2 Бу исемнәр кириллицада бирелгән.
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«Хәзерге вакытта массада, һичшиксез, чын герой һәм революция-
нең чын төзүчесе урта эшченең тәэсиратларын, үзенә якын булган на-
строение һәм тәэсиратларны сизә алырлык быт җырларына, кайчакта 
лирик, кайчакта драматик җырларга омтылыш бар», – ди.

Мин менә бу фикерләрне дөрес тапканлыктан, пролетариат му-
зыкасына һәм гомумән пролетариат сәнгатенә фәкать сәясәттән генә 
торган коры бер сәнгать булырга тиеш дигән төсле карашларны дөрес 
түгел дип табам һәм шул ук Лебединскийның:

«Теоретик» композитордан билгеләнеп кабартылган «сәясәт» 
белән «идеология»не соравы мөмкин. Пролетар композиторны үз 
юлында очрый торган төрле головотәплекләр куркытмасыннар. Ул бу 
чакта теоретикларның революциягә зарар гына итүләрен, ләкин фай-
да бирмәүләрен белсен» дигән сүзенә кушылам.

Шуңар күрә мин пролетариат музыкасы һәм гомумән революци-
он музыка турында сүз йөрткәндә, бөтен СССР күләмендәге музыка 
конференциясе әйткән: «Музыка төзелеп яткан социализмга акком-
панемент булып ба рыр га тиеш», – дигән нигездән чыгып сөйләргә 
кирәк дип уйлыйм. Ләкин бу нигездә әйтелгән «аккомпанемент»ның 
тышкы рәвеше, формаль ягы, югарыда әйткәнчә, әле билгеләнмә-
гәнлектән, без хәзерге музыка һәм музыкаль әсәрләр турында сөйлә-
гәндә, аларның тематикасы һәм эчтәлегенә карап кына сүз йөртергә 
мәҗбүрбез.

Менә бу яктан – тематика һәм эчтәлек ягыннан бездә революцион 
музыканың үсүенә таба күренешләр бар дип, мисал өчен, түбәндәге 
әсәрләрне санап күрсәтәм:

Минем тарафтан хор өчен язылган «Эшче кызы» – Кәрим 
Әмири сүзләренә, шул ук Әмиринең сүзләренә язылып, Комсо-
молның 6 нчы съездында үтәлгән дингә каршы әйбер – «Комсо-
мол мөнәҗәте»; Крыймовның «Октябрят бишектә», «Октябрь» 
һәм «Авылыма» дигән шигырьләренә махсус язылган көй, 1929 ел 
Сәнгать техникумы укучылары язгы чәчү компаниясенә чыккан-
да алып чыккан һәм кресть ян массасы тарафыннан яратып каршы 
алынган. «Колхоз җырлары» – Ганиев сүзләре, минем үк әйберләр: 
«Бер буржуйның зары», «Салчылар» һәм 5 нче ел революциясенең 
20 еллыгына карата, 1905–1925 еллар арасындагы аерманы күрсәтү 
өчен язылган «Ике заман» дигән әйберләр, ялгыз җыр өчен Такташ 
сүзләренә язылган «Кызыл батыр», Газиз Әлмөхәммәтов тарафын-
нан 21 нче ел ачлыгына карата язылган «Шомлы җыл» һәм Мая-
ковскийның үлеменә багышлап язылган «Юлдыкай» дигән әйбере, 
Сәнгать техникумы укучысы З. Хәбибуллинның бу ел гына язып, 
культэстафета уңае белән үтәлгән берничә әсәре һәм башка яшь 
авторларның берничә әсәрләре, инструменталь әйберләрдән: Та-
тарстанның 3 нче елына ук багышланып, минем тарафтан язылып, 
Литвинов оркестрга салган «Татарстан маршы», С. Сәйдәшевнең 
Кызыл гаскәр өчен язган маршлары, Сәнгать техникумы укучысы 
Батыршинның «Комсомол маршы» һәм башка оркестр әйберләре, 
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З. Хәбибуллинның «Татарстан 10 еллыгы маршы», бу ел Мәскәү кон-
серваториясен бетерүче М. Мозаффаровның «Көтүче җыры», «Кол-
хозниклар маршы» һәм шулай ук «Татарстанның 10 еллыгы маршы»,  
безнең коллектив (Әлмөхәммәтов, Виноградов, Габәши) тарафыннан 
язылган монументаль- зур әсәрләр: «Яңалиф маршы» һәм «Эшче» 
операсы.

Бу соңгы ике әсәрнең пролетариат музыкасы дип аталырга күпме 
хаклары турында үзем сөйләмәстән, беренчесе хакында Казанда бул-
ган 3 нче Яңалиф пленумының «Союз җөмһүрият һәм өлкәләрендәге 
бөтен яңалиф тарафдарлары өчен Габәши һәм Әлмөхәммәтовлар та-
рафыннан төзелгән «Яңалиф маршы»н кабул итәргә һәм Бөтенсоюз 
яңалиф үзәк комитетына бу маршны басу һәм аның ноталары белән 
җөмһүриятләрнең Бөтен үзәк комитетларын тәэмин итәргә йөкләр-
гә» дигән карарын күчереп, хәзерендә яңалиф хәрәкәтенә катышкан 
бөтен өлкәләрендә бу маршның бердәнбер «Яңалиф маршы» гимны 
булып уйналып йөргәнлеген күрсәтәм. Ә икенчесе – «Эшче» хакында 
Мәскәү матбугат һәм критикасы сүзләрен күчерәм:

1) Мәскәүдә сәнгатьләр олимпиадасы вакытында бары өч кенә 
театрга (грузин, үзбәк музыкаль театры һәм татар операсына) үз бит-
ләрендә урын биргән «Правда» гәзите:

«Операда таза, җанлы орлык бар. Эшче бытын күрсәтү музыкаль 
фактураның сентиментальлеге, төссезлегеннән тыш, көчле, ачык рит-
мнарда җәелергә тиеш һәм авторлар халык җырларына таянып, ләкин 
аларны бөтенләй кул тимәгән килеш үз операларына кертмәстән бик 
дөрес эшләгәннәр.

«Эшче» – халык көенә иҗади якынаю омтылышы, аңарда ярлы 
крестьян һәм көрәшүче пролетариат психологиясе чагылдырылган. 

Опера ополитик халыкчылык төсеннән чит булып, сәяси хәрәкәт-
ле һәм кирәкле күп моментларны эченә ала». Аннан соң операның 
үтәлүе (исполнение1) турында бераз туктап:

«Театр алдында зуррак өйрәнү (учеба2) тора, ләкин «Эшче» опе-
расы төзүдә беренче адым атланган һәм бу татар эшче опера театры 
өчен алдагы көрәшне җиңеләйтер», – ди.

2) «Рабис» журналы:
«Композиторлар хәзерге пролетариат операсы бурычларына, ту-

лысынча сюжет ягыннан дөрес килешләренә карамастан, иске музы-
каль штамплардан котыла алмаганнар» дигәннән соң, мәкаләне бу 
сүзләр белән бетерә:

«Һәрхәлдә, «Эшче»не татар пролетар операсына хәзерлектә бе-
ренче этап итеп санарга кирәк.

Тарихи балласттан котылу һәм гадәттәге опера тематикасы белән 
өзелеш ясау, һәрхәлдә, яхшы прогнозга нигез бирә».

1 Бу сүз кириллицада бирелгән.
2 Бу сүз кириллицада бирелгән.
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3) «Культура и революция» журналы, постановканың җитешсез-
лекләрен санап килгәндә, болай ди:

«Зур опера» стилендәге зиннәткә көчәнеп, постановщиклар дөре-
сендә хәзерге моментта бездә совет сәхнәсендәге опералардан иң 
пролетарча тематикасын бирәләр:

4) «Красная Татария»гә язган мәкаләсендә Поляновский:
«Эшче» үзәк театрлар репертуарларында булган совет операла-

рына караганда иске опералар эчтәлеге белән гаять артык радикалы-
рак өзә.

Либретто үзендә музыкант-композитор формасы белән, милли 
һәм эчтәлеге белән тулысынча интернациональ булган сәнгатьнең иң 
шәп узорларын киңәйтү өчен яхшы канва дип, ахырында болай ди:

«Постановканың гомумйомгагы: татар операсына башка халык-
лар театрыннан өйрәнердәй нәрсә бар. Шулай ук безгә Мәскәү теат-
рына һәм милли җөмһүрият театрына, татар сәнгатеннән өйрәнерлек 
күп нәрсә бар», – ди.

Октябрьдән соң гына аякка баса башлаган һәм бөтен композитор-
лык составы ике кул бармагы белән санарга да җитмәгән, бер музыка 
өчен бу үсешне юк дип әйтергә мөмкин түгелләр дип уйлыйм.

Ә үсешнең «нидән гыйбарәт» икәне шул югарыда күрсәтел-
гән әсәрләрнең исемнәреннән үк күренеп тора. Күбрәге – массовый 
хәрәкәткә карата, зурмы-кечкенәме масса белән күмәкләшеп (ор-
кестр, хор белән) үтәү өчен төзелгән әйберләр. Ләкин алар, бер яктан, 
сыйфатлары (күмәкләшеп үтәүгә мохтаҗ булулары сәбәпле), икенче 
яктан, һичберсенең бастырылып таратылмавы сәбәпле, киң масса 
тыңлаучы алдына еш куела, күп кабатлана алмыйлар һәм шуның ар-
касында күз алдыннан югалып, бөтенләй юк хөкеменә әйләнәләр.

Шуның белән бергә, бу үсештә бик зәгыйфь бер учасканың бар-
лыгын да яшерер хәл юк. Ул да булса, һәр җирдә һәркем тарафыннан 
дигәндәй, җиңел үтәлә ала торган концерт һәм эстрадаларда соло (ял-
гыз) җырлау өчен заманыбызның теләвенә каратылган сүзләргә мах-
сус язылган әсәрләрнең булмавы.

Бу юклыкта, бәлки, хәзерге көндә булган композиторларыбыз 
гаепле дәдер, ләкин аларны гына гаепле итәргә мөмкин түгел дип 
 уйлыйм.

Төп гаеп музыка иҗатының, материал аз булу сәбәпле, гаять авыр 
бер эш булуында дип уйлыйм. Бу кыенлыкны аңлату өчен, бер ми-
сал китерим. Бер кешенең җырлый ала торган тавышлары, бик күп 
булса, 2 октава санала. Бу 2 октавада, Европа гаммасы буенча 7 та-
бигый тавыш арасыннан җыеп исәпләгәндә, барысы 25 тавыш чыга. 
5 тавышлы кытай гаммасы нигезендә исәпләсәң, ул 18 тавышка гына 
кала. Менә бу тавышларның һәрберенә бер иҗек җырларга мөмкин. 
Димәк, музыкант бөтен әйтә торган сүзен, шул 25 иҗектән оешты-
рырга тиеш. Әгәр ул сүз тагын саф татарча да чыксын дисә, 18 генә 
иҗектән оештырырга мәҗбүр. Шуңар күрә теләгән бер оратор, йә 
теләгән бер шагыйрьгә 25 иҗек биреп, шуларның комбинацияләрен-
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нән җитди бер әсәр төзергә кушылганда, музыка иҗатының авыр-
лыгына ошаганрак бер хәлне күз алдына китереп булыр иде дип 
 уйлыйм.

«Ун меңнәр белән саналган музыкантлары, меңәрләп музыка га-
лиме, йөзәрләп композиторы, ничә гасырлар тарихы һәм шул тарих 
эчендә дистәләп даһи узган рус музыка галәмен “Массовый музы-
касы һәм аны төзү” мәсьәләсе күптәннән инде совет җәмәгатьчелеге 
һәм бөтен безнең музыка дөньябыз алдына куела. Ә массовый музыка 
һәмишә1 юка дип әйттерткән нәрсә дә шул булса кирәк дип уйлыйм»2.

Икенчесе: һәркемгә мәгълүм сәбәпләр аркасында композиторла-
рыбыз үз иҗатлары белән генә яши алмаганлыктан, мәгыйшәтләрен 
тәэмин итәр өчен, башка берәр эш белән шөгыльләнергә мәҗбүрләр, 
ул эш аларның бөтен вакытларын ала. Шул төп эшләре белән мәш-
гуль булу өстенә, алар шулай ук музыкант булу сәбәпле дә, башка 
кешеләргә караганда, җәмәгать эшләрендә артыграк катнашлык итәр-
гә мәҗбүр булалар. Алардан да арттыра алган вакытларын югарыда 
күп сөйләгән зур иҗатлары өстендә уздыралар. Инде аннан да артык 
вакыт табу мөмкин түгел булып чыга. Кыскасы, композиторларыбыз 
артык күп эшле (перегружены3) булып, ирекле иҗат өстендә утырыр-
га вакытлары калмый.

Өченче сәбәп буларак, композиторларыбызның шул ук сәбәп 
белән төп пролетариат массасыннан читтә яшәүләре һәм аның белән 
элемтәләре әз торулары булырга мөмкин. Мисал өчен үземне алсам, 
28 нче ел җәенең «Эшче»нең II, III пәрдәләрен язар алдыннан Урал 
эчендәге һәм Златоустагы заводларга Мәҗит ага Гафури һәм Әл-
мөхәммәтовлар белән берлектә махсус ясаган экскурсияләребездән 
башка (ара-тирә клубларга концерт белән баруны алмаганда) һичбер 
завод-фабрика, чын пролетариат эчендә була алганым юк. Ике, өч ел 
инде колхозлар хәрәкәте башланганга, ә мин әле бер колхоз күргә-
нем юк. 

Дүртенче – сәбәп композиторлар белән шагыйрьләребез арасын-
да элемтәнең начар булуы, хәтта бер дә булмавыдыр, дип уйлыйм. 
Кайвакытта берәр төрле фикер килә йә берәр музыкаль яхшы берәр 
фигура күңелгә төшә. Ләкин шуларны гәүдәләндерергә яраклы сүз 
булмый. Сүз өчен кемгә мөрәҗәгать итәргә белмисең дә, алар ятып 
калалар. Мисал өчен шушы фактны китерим: елдан артык инде 
«Дисәнә» дигән халык көен квартет өчен үзгәрткәләп (варьировать 
итеп), колхоз хәрәкәтенә агитировать итә торган кечкенә генә бер 
картина язмакчы булган идем. Башыннан берникадәр җирен шул ук 
халык җырыннан үзгәрткәләп, Теләшев әйтмешли, әллә нәрсә кө-
теп булмаган каләмем белән өстерәп алып килеп карадым да ахы-
рында җитә алмый төртелдем, һәм ул әйберем хәзерге көндә дә шул 
башланган килеш ярты юлда ята бирә. Мин ике кешегә мөрәҗәгать  

1 Һәмишә – һаман.
2 Шул ук Лебединский сүзләре. (С. Габәши иск.)
3 Бу сүз кириллицада бирелгән.
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итеп карасам да, «Ярый, эшләрбез» вәгъдәсеннән артык эш чыкмады, 
вакытларыбыз туры килми. Мөрәҗәгать иткәндә дә артык басып ку-
шарга (настаивать1 итәргә) туры килми. Чөнки эшләнәчәк әйбернең 
басылмаячагы алдан билгеле булу, эшнең бушлай эшләнергә тиешле 
булуын аңлатып үтенү сорау дәрәҗәсеннән узарга ярамаганлыгын 
күрсәтеп тора.

Мондагы элемтәне нинди дә булса бер вәзен белән, берничә ши-
гырь язып ташлау дип кенә аңларга ярамый. Күбесенчә, язылган 
сүзләргә музыкаль оформление биргән вакытта, күңелгә яңа уйлар 
төшә, яңа икенче фигура, икенче форма кертергә кирәксенелә. Шул-
вакытта сүзләрне өстәргә йә киметергә, йә үзгәртергә, алмаштырыр-
га, язарга, кыскасы, сүзләрне берничә кабат язып чыгарга туры килә. 
Димәк, шагыйрь белән музыкантка озак заманнар бергә эшләргә 
кирәк була.

Менә шушындый элемтә бездә булганы юк дияргә мөмкин.
Бишенче сәбәп шагыйрьләребез өстендә. Язган әсәр-шигырьләр-

нең музыкага салыну эшләре юлга куелмаганлыктан, шагыйрьләр 
әсәрләренең музыка бергәлектән үтәлүләре турысында уйлап та кара-
мыйлар булса кирәк, бервакытта диярлек музыка салу өчен көйлән-
гән һәм уңайлы булган тулы мәгънәле кыска-кыска гына шигырьләр 
язмыйлар.2 Аларның гади язылыш белән язылган әйберләрен алып 
караганда, алар, беренчедән, күп сүзлек – озынлыкка мөбтәля3 бул-
салар, икенчедән, симметрия кагыйдәсенә аз әһәмият бирү һәм бер 
дә игътибар итмәү белән сыйфатланалар. Хәлбуки бу ике сыйфатның 
икесе дә ул әсәрләргә музыка язуга иң зур комачаулыклар булып то-
ралар. Чөнки, сәхнәдән җырлау өчен озын юллы шигырьләрдән 4 юл 
(2 мисраг) сүз җитеп, иң күбе сигез юл (дүрт мисраг) булырга мөм-
кин. Аннан да артса, тыңлаучылар күтәрә алмый, ялыга башлыйлар. 
Менә бу нигез теләк булган кыскалыкка озын шигырьнең башыннан 
йә артыннан 8 юлны кисеп алу шикелле операцияләр белән генә ире-
шеп булмый. Чөнки әйтелә торган фикер әсәрнең башыннан ахырына 
кадәрле тигез чәчелгән булып, сүзләр бер-бере белән бәйле булган-
лыктан, операция ясау белән фикер өзелеп, шигырьнең мәгънәсенә  
зарар килә йә ул бөтенләй югалып кала.

Инде симметрия мәсьәләсенә килсәк, музыкада ул төп мәсьәлә-
ләрнең берсе хисапланып, музыкаль җөмлә төзү эше бөтенләе белән 
симметрия кагыйдәсенә нигезләнә. Чөнки сүз мәсьәләсендә бер иҗек 
белән генә дә бер мәгънә аңлатып булса да, музыкада бер тавыштан 

1 Бу сүз кириллицада бирелгән.
2 Бу урында характерлы шул хәлне күрсәтеп китми хәл юк. Мин бу бишенче 

елдан бирле Казанда торам. Минем музыка һәм композиция белән шөгыльләнгәнемне 
шагыйрьләрдән һәркем белә торгандыр, һичбулмаса ишеткәне бардыр дип уйлыйм. 
Менә шул мөддәт эчендә «Таһир – Зөһрә»сенә көйләр язып бирүне сораган Фәтхи 
Бурнаштан башка, үзенең берәр шигыренә музыка язарга тәкъдим иткән һичбер кеше 
булмады. (С. Габәши иск.)

3 Мөбтәля – дучар.
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көй (мотив1) ясап булмый. Иң азында ике тавыш кирәк. Аннан соң сүз 
белән өч иҗекне бер рәттән тезеп куйганда, бербөтен җөмлә оешты-
рып булса, музыкада өч нотаны рәттән тезеп куеп кына бөтен җөмлә 
төзеп булмый. Аның өчен әлеге өч нотага каршы, аларга җавап бу-
лып төшә торган тагын өч нота йә алар урынына торырлык озынлык-
тагы берәр фигура кирәк була. Шуннан соң гына музыкаль җөмлә 
тәмам була ала. Менә музыкада, гомумән, шундый зур урын тоткан 
симметрия мәсьәләсе югарыда әйтелгән кыска шигырьләр һәм кыска 
көйләр өчен гаять мөһим бер мәсьәлә булып тора. Мәсәлән, аларда 
берь юлы 7 иҗекле, икенчесе 13 иҗекле, 3 нчесе 5 иҗекле шигырьләр 
булырга мөмкин түгел.

Дөрес, озын шигырьләргә дә музыка язарга мөмкин. Ләкин алар-
ны югарыда әйткәнчә, бер көйгә генә җырлап чыгарга мөмкин бул-
мый. Шунлыктан аларның һәрбер җөмләсе саен дигәндәй, аерым 
көйләр, яңа ритмик фигуралар бирә барырга кирәк була. Менә бу чак-
та аларның, кыска шигырьләрнең киресенә буларак, бөтен ахырына 
кадәр бер вәзендә булмый, вәзеннең алышына баруы яхшырак булып, 
симметриягә игътибарсызлыгы зарар итми генә түгел, бәлки файдалы 
да була. Ләкин андый шигырьләрдән ун, унбиш минут хәтта артыг-
ракка да җырлана торган бөтен бер ария, хәтта кечкенә опера диярлек 
дәрәҗәдә зур әйберләр хасил булганлыктан, алар техника һәм сәнгать 
ягыннан бик нык эшләнүне телиләр. Һәм шуңар күрә аларны язу да, 
алар өстенә махсус күп вакытлар, күп эшне сораган кебек, үтәү өчен 
дә бай техникалы зур артистлар булуны таләп итәләр. Болар икесе дә, 
әлбәттә, җиңел шартлар түгел.

Аннан соң тагын бик авыр мәсьәлә – музыка теләгенә хәрефләр-
нең туры килмәве. Мәсәлән, көйнең барышы яки шигырьдәге сүзнең 
мәгънәсе буенча бер сүзне югары тавыш белән каты кычкырып җыр-
ларга туры килә, ә карасаң, шул ук сүз үзе тавыш бирдерми торган 
«к», «х» төсле тамак төбе хәрефләре яки «и», «е», «ы» төсле тавыш 
чыгартмый торган хәрефле иҗекләр була. Менә шундый бер-ике туры 
килмәү бөтен эшне юкка чыгара да куя.

Ахырда, бик күп шигырьләрнең үзләрендә һәм сүзләрендә музы-
кальность һәм шигърияткә – художествога әһәмият бирелүен дә искә 
алмый хәл юк. Мин бу хакта шул ук Лебединский сүзләрен китерәм:

«Әгәр композитор яки шагыйрь иҗат материалы сыйфатында 
нинди булса сюжет алса, ул бу сюжетны эшче бытына якынайтыр-
га кирәклекне һәм моны эшләү мөмкин икәнлекне хәтердә тотарга 
тиеш. Бу моментка еш кына художник тиешенчә игътибар итми, ә ул 
исә гаять әһәмиятле момент.

Стачка, геройларча хәрәкәтлек тасвирлаучы гадәти образлар тел 
ягыннан бу темалардагы сәяси докладлар, брошюра, гәзит мәкаләлә-
реннән һич аерылмыйлар. Музыка да шулай ук  мондый чакларда 
коры, трафаретный була. Нәтиҗәдә, художество әсәрләре эшчегә 
җитмиләр һәм безгә аңардан еш кына: «Нәрсә? Концерт?» « Бик шәп. 

1 Бу сүз кириллицада бирелгән. 
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Ләкин революцион түгел!..» дигәнне ишетергә туры килә. Нәрсәгә? 
Бик гади – бу сәнгать түгел. Бу тик начар, талантсыз (шуңар күрә 
дә ул эч пошыра) рәвештә сәясәтне дублировать итү. Эшче сәясәт-
не, публицистиканы болай дияргә ярый, беренче кулдан, бу эшнең 
белгечләреннән, докладчылар, журналистлардан алуны артыграк 
күрә һәм ул хаклы да. Композиторлар һәм шагыйрьләр шуңар күрә 
эшченең үзләреннән, бәлки шул ук сюжетларындыр, шул ук темала-
рындыр чагылдырылуын, ләкин тәэсир итү ягыннан бөтенләй башка 
планда, сәнгать романтикасы белән сугарылган, шигъриятләштерел-
гән рәвештә бирелүен көткәнен исләрендә тотарга тиешләр».

Сәбәпләрдән берсе – бездә тәнкыйть тиешле хәлдә булмавы да. 
Бу тәнкыйть эше рус галәмендә дә шәп түгел. Ул хакта шул ук Лебе-
динский бу сүзләрне яза:

«Музыка өлкәсендә, композиторларга юл күрсәтүче, тәрбияләүче 
иҗтимагый марксчы тәнкыйть турында сөйләү дә көлке: бездә ахры 
чиктә, безнең гәзит һәм журналларыбызның «Музыка» бүлекләрендә 
мондый тәнкыйть юк.

Принципсыз, экликтик һәм еш кына яңа әсәрләргә тиз генә, надан 
эшләнелгән рецензияләр, иң күп өлешләрендә, һичбер төрле фикердә 
түгелләр. Әгәр мәгънәсез сүзләр һәм фразалар наборын чистартып 
ыргытсаң, күп чакта тулы бушлык кала.

Пролетариат йогынтысын үткәрергә, композиторны эшче сый-
ныфка якынайтырга тиешле тәнкыйть, композиторга караганда да, 
аңардан ераграк булу гына түгел, бәлки үзенең күпчелегендә эшче 
сыйныфка чит, кайчакларда дошман да була».

Бездә бу хәл тагы да йомшаграк тора.
Музыка өлкәсендә аз гына булса да белеме булган һәм аның 

өстенә дөрес сәяси карашы булган кешеләр бездә юк. Шунлыктан 
аерым кешеләр, һичбер нигезсез-нисез фәкать үз хисләренә, үз мак-
сатларына таянып кына, теләсәләр ни язып килделәр. Мәсәлән, бер-
ничә ел рәттән музыка тәнкыйтьчесе сыйфатында «җидегәнче» Кутуй 
эшләп килде. Бу кеше, гомумән, юньле-башлы бер сүз әйтә алмаса 
да, музыка галәмендәге эшчеләр арасында группачылык оештырып, 
үзара сугыштырырга маташып, теләгән бер әйберен һичбер нигезсез 
мактап, (яисә үз кәефенә һәм сәясәтенә кирәкле булса), шулай ук һич-
бер нигезсез, төпсез һәм дәлилсез, эштән чыгарып сүгеп килде. Шу-
ның белән бергә, аның ялгышларын күрсәтеп, аңар каршы язучылар 
булганда, редакция ул әйберләрне бастырмый, Кутуйга җил, яңгыр 
тидерми саклап килде.

Бу сүзләргә дәлил итеп түбәндәге хәлне китерәм:
Моннан 3 – 4 ел элек, Музтехникумда композиторлык сыйны-

фы төзеттереп, үзе шунда профессорлыкны алып, Казанда калырга 
уйлаган Эйхенвальдның коткысы буенча, Музтехникум директоры 
Литвинов белән Музтехникум адресы буенча күп ялганнар кыстырып 
мәкаләләр язылды. Шул вакытта техникумда укучылар, ялгыз-ялгыз 
һәм күмәкләшеп, чын хәлне күрсәтеп, мәкаләләр яздылар. Ләкин 
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аларның һичберсенә редакция урын бирмәде. Бу хәл хәзерге көндә дә 
шулайрак: шул ук шәхси күзлекләр аша узган хосусый фикерләр рәве-
шендә дәвам итәләр. Хәлбуки тәнкыйтьләр аерым кешеләрнең фи-
керләре булмастан, тыңлаучы массаның киң катлау пролетариатның, 
һич булмаса, кечерәк бер түгәрәк җәмәгать эшчеләренең  фикерләрен 
җыйнап, күмәк фикер, күмәк тәәссер һәм хиссият рәвешендә, объек-
тив рәвештә, әсәрләрнең җитеш якларын күрсәтү белән бергә, җитеш-
мәгән якларын ачып салып, шуларны төзәтергә юллар күрсәтү, кай 
җирен кая таба бору һәм алып бару хакында файдалы киңәшләр бирү 
рәвешендә барырга тиеш иде. Менә шул хәлдә торган тән кыйть файда 
бирмәде һәм бирмәде генә түгел, Лебединскийның соңгы сүзләренә 
100% артыгы белән туры килеп, зарар итеп кенә торды. 

Сәбәпләрдән тагын берсе нәшрият өстенә төшә. Ул да булса, мах-
сус революцион шигырьләр мәҗмугалары бастырылмау һәм аерым- 
аерым шагыйрьләрнең шигырьләрен җыеп барган мәҗмугаларның 
бик аз булуы йә бер дә булмавы. Мин ара-тирә Татиздат кибетеннән 
кереп, шундый әйберләрне сораштырып карыйм. Ләкин юньле-башлы 
бер нәрсә дә алганым юк. Ә шагыйрьләрнең төрле журнал, биг рәк тә 
төрле гәзитләрдә чәчелгән әйберләрен барысын да җентекләп җый-
нап бару табигый мөмкин түгел. Бу юклык хәтта шул дәрәҗәгә ба-
рып җитә, революцион җырлардан: «Интернационал», «Марсельеза», 
«Варшавянка», «Похоронный марш» кебек шигырьләрнең җыенты-
гы да юк. Хәлбуки ул нәрсәләрнең бөтенесенең тәрҗемәләре бар. 
Мин бер-ике кешегә шул әйберләрне эзләп табып, җыеп бастырырга 
бирүләрен киңәш итеп тә карадым, ләкин нәтиҗә әле һаман юк.

Музыкаль әсәрләрнең либреттолары музыкаларына ни рәвешле 
тәэсир иткәнен югарыда язган идем. Шуңар күрә, бу урында сүзне 
озайтмыйча, бу мәсьәләдә либреттоларның да, әлбәттә, йогынтылары 
бар дияргә туры килә. 

(Дәвамы бар)

Текстны басмага ТР ФА Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият  
һәм сәнгать институтының текстология бүлеге  

фәнни хезмәткәре Фәйзуллина Фәния Галимулла кызы  
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