
86 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2017. № 2                                                                                  

УДК 94(47).08

Ч.Д. Миңнемуллина

КАЗАН ӘҖНӘБИ УКЫТУЧЫЛАР СЕМИНАРИЯСЕНДӘ  
МУЗЫКА УКЫТУ 
(XIX гасырның икенче яртысы)

В работе описан процесс становления музыкального образования в Ка занской 
инородческой учительской семинарии. В статье рассматривается организация музы-
кальных занятий в этом учебном заведении, а также прослеживается роль Степана 
Васильевича Смоленского в развитии хорового пения на языках коренных народов 
Поволжья, оказавшего огромное влияние на становлении духовности воспитанни-
ков семинарии.

Ключевые слова: Казань, Казанская инородческая учительская семинария, 
му зыкальные занятия, церковный хор, инородцы, С.В. Смоленский, Н.И. Иль минский.

Урта Идел буе халыкларына 
милли белем бирүнең фор-

малашуында Александр II нең 
Бөек реформалар дәвере мөһим 
чор булып санала. Бу процесста 
Казан әҗнәби (җирле халык өчен 
ят телле) укытучылар семинари-
ясе, Казан үзәк керәшен-татарлар 
мәктәбе аеруча зур роль уйный.
Казан укытучылар семинариясен 
тикшеренүчеләр бу уку йортын 
бак хаклы рәвештә профессор, 
семинариянең беренче дирек-
торы Николай Иванович Иль-
минский системасын тормышка 
ашыруның уникаль үрнәге дип 
саныйлар [Исхаков, с. 105].

Казан укытучылар семинари-
ясе авыл мәктәпләре һәм халык 
көллиятләре өчен укытучылар 
әзерләүче урта уку йорты булып 
санала. Анда, руслардан тыш, 
Россия империясенең көнчы-
гышта яшәүче күпсанлы милләт-
ләр вәкилләре дә белем ала. Бу 
мәкаләдә сүз семинариядә тәрби-
яләнүчеләргә музыкаль сәнгать 
нигезләрен өйрәтүнең әле ге уку 
йорты бурычларын үтәү гә ничек 
ярдәм итүе хакында барачак.

Идел буендагы «рус булма-
ган» халыкларны православие-
гә тартуда музыкаль сәнгатьнең 
ролен чиркәү идеологлары һәм 
реформага кадәрге чор җәмә-
гать челегенең зыялылары яхшы 
аңлыйлар. Мәскәү университе-
ты профессоры С.А. Рачинский, 
мә сә лән, болай дип яза: «Пе-
ние – единственная отрасль об-
учения, в которой успехи могут 
быть оценены непосредственно 
даже безграмотным родителем 
учащихся, возбуждает живой ин-
терес в сельских жителях всех 
сословий» [Русская духовная…, 
т. 3, с. 357]. Россиядәге башка 
телле халык ларга музыкаль бе-
лем бирүнең әһә мияте дәүләт 
дәрәҗәсендә дә югары бәяләнә. 
Н.И. Ильминскийның Россия 
империясе халык мәгарифе ми-
нистры Д.И. Деляновка язган 
отчетында мондый юллар бар: 
«Святейший синод считает чрез-
вычайно сильным орудием для 
привлечения языче ствующих и 
магометанствующих инородцев 
к христианству упо треб ление, 
согласно давним традициям пра-
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вославной церкви, инородческих 
языков при церковном богослу-
жении» [Ильминский, с. 12].

Музыкаль белем бирү, Казан 
укытучылар семинариясенә кадәр 
үк, Н.И. Ильминский тарафыннан 
оештырылган Казан үзәк керә-
шен-татар мәктәбендә актив алып 
барыла. Әйтик, XIX гасыр урта-
ларында анда белем алучылардан 
чиркәү хоры оештырыла. Аны Ал-
тай миссионеры, Мәс кәүнең була-
чак митрополиты, Николай Иль-
минскийның якын дусты иеромо-
нах Макарий башлап җибәрә. Ул 
Казанга Алтай миссиясе башлы-
гы, архимандрит Владимир тара-
фыннан керәшен-татар мәктәп лә-
ре оештырып, аларның эшен җай-
га салу максаты бе лән җибәрел гән 
була. Н.И. Иль мин ский гыйба дәт 
кы луны һәм чиркәү вәгазьләрен 
аз санлы халыклар телләрендә 
алып бара башлауга зур әһәмият 
бирә. Аның фикеренчә, бу ысул 
рус телен белмәүчеләрне чиркәү 
догаларының мәгънәсенә төшен-
дерергә һәм аларны православие 
диненә тартырга ярдәм итәргә 
тиеш була [Колчерин, с. 126]. Һәм 
керәшен-татар мәктәбендә гый-
бадәт кылу һәм догалар укуны 
әкренрәп татар телендә алып бара 
 башлыйлар.

1871 елның августында керә-
шен татар мәктәбендә укучылар 
хорына Александр II каршында 
чыгыш ясау бәхете насыйп була. 
Император Казанда бөек ке нәзләр 
белән Идел буйлап сәя хәт иткәндә 
тукталган була [Загоскин, с. 254–
255]. Укучылар хоры император 
каршында татар, чуваш һәм чир-
меш телләрендә «Коткар, Аллам»-
ны («Спаси, Господи») башкара. 
Александр II аларның чыгышын-

нан бик канәгать кала. Изге Си-
нод ның 1880–1905 еллардагы 
обер- прокуроры К.П. Победонос-
цев та Казанга визиты вакытын-
да бу уку йортында укучыларның 
музыкаль осталыгын югары бәя-
ли. Н.И. Ильминский турындагы  
фикерләрен теркәгән хәтирә лә-
рендә ул болай дип яза: «Все, 
имевшие случай посещать эту 
школу и слышать в церкви ее 
бого служение и пение на татар-
ском языке, выносили оттуда ис-
тинную, восторженную радость 
русского сердца о том, чего могут 
достигнуть русские люди, связуе-
мые любовью» [Побе доносцев].

Н.И. Ильминский, Макарий 
Казаннан киткәннән соң да, татар 
телендә гыйбадәт кылуны дә вам 
итүдән туктау урынсыз дип са-
ный. Керәшен-татар мәктәбе уку-
чылары хорының яңа җитәкчесе 
вазифасын Василий Тимофеев үз 
кулына ала [Колчерин. с. 127].

Н.И. Ильминский, керәшен- 
татар мәктәбендә башка тел ләр дә 
алып барылган чиркәү җырлары-
ның уңышлы йогынтысын тоеп, 
Казанның әҗнәби укытучылар 
семинариясендә дә хор сәнга-
тен куллана башлауга зур игъ-
тибар бирә. Бу уку йортының, 
башлангыч мәктәп укытучыла-
рыннан тыш, башка телдәге ха-
лыклар яши торган мәхәлләләр 
өчен руханилар (священниклар) 
 әзерләвен дә истә тотып, семи-
наристларны укыту програм-
масында чиркәү җырларына 
киң рәк урын бирелә башлый. 
Чир кәү идеологлары фикерен-
чә, «хор оештыру» һәр рухани-
ның һәм чиркәү старостасының 
турыдан- туры бурычы булып исә-
пләнә, шуңа күрә семинарияне 
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 тәмамлаган һәркем хор оештыру 
һәм аның белән җитәкче лек итү 
сәләтенә ия булырга тиеш санала 
[Русская доховная…, т. 3, с. 388].

Семинариядә музыканы бе-
ренче булып Степан Васильевич 
Смоленский укыта башлый. Ул, 
Казандагы Икенче ир балалар 
гимназиясен тәмамлаганнан соң, 
Казан Император университеты-
ның тарих-филология факульте-
тына укырга керә. Студент елла-
рында С. Смоленский музыкаль 
квартетларда катнашып, бик оста 
итеп скрипкада уйный. Нәкъ 
менә университетта укыганда 
ул хорда җырлау белән кызык-
сына башлый. Н.И. Ильминский 
белән С.В. Смо ленскийны якын 
туганлык бер ләштерә. Н.И. Иль-
минский Казан әҗнәби укытучы-
лар семи нариясенә нигез салучы 
Степан Васильевичның туган 
апасына өйләнгән була. 1875 елда 
университетны тәмамлаганнан 
соң С.В. Смоленский, Н.И. Иль-
минский тәкъдиме белән, Казан 
әҗнәби укытучылар семинария-
сендә географиядән һәм җыр дан 
укыта башлый. Семинариядә эш-
ләвенең беренче елларда ул чир-
кәү җырларына өйрәтү алымна-
рын эшләү белән мәшгуль була. 
Аңа кадәр бу фәнне укытуның 
нигезле методикасы булмый әле. 
С.В. Смоленский уку чыларның 
музыкаль белем дәрәҗәсен җыр-
лау күнекмәләрен музыка теория-
сенә нигезләп тирәнәйтә бару аша 
күтәрергә омтыла. Мәсәлән, аның 
инициа тивасы белән семинарист-
ларга сольфеджио дәресләре 
кер телә башлый [Русская духов-
ная…, т. 3, с. 189].

1880 елларда инде аның эш-
чәнлеге нәтиҗәсе булып, җыр 

укытуның эшкәртелгән һәм шак-
тый ныклы формалашкан методи-
касы барлыкка килә. Ул музыка 
дәресләрен өч төрле итеп уздыру-
га нигезләнә. Беренчесенә музыка 
теориясе, сольфеджио дәресләре 
керә. Әлеге алымнар семинарияне 
тәмамлаучыларга алга таба авыл-
ларда хорлар оештырырга ярдәм 
итәргә тиеш була [Ильминский, 
с. 19]. Икенче төре практик ха-
рактерда була. Бергә җырлаганда 
хор чиркәү җырларын хәтеренә 
сеңдерә һәм аларны чиркәүдә 
җырлый. Мондый дәресләр атнага 
3–4 тапкыр уздырыла. Өченче төр 
итеп, семинариядә белем алучы-
ларның музыка коралларында (ае-
рым алганда, скрипкада) уйнарга 
өйрәнүен санарга кирәк.

Рус һәм башка телләрне укы-
ту программасы нигезендә чир-
кәү тарихлары, Иске һәм Яңа 
Гаһедләр турында сөйләгәндә му-
зыкаль күнегүләрдән файдалана 
торган булалар. Шунысы кызык, 
андый музыкаль дәресләр про-
граммасы татарлар, чувашлар, 
чирмешләр һәм арлар өчен ае-
рым төзелә. Күрәсең, монда ул 
телләрдәге укучыларның әзерлек 
дәрәҗәсе дә истә тотылгандыр. 
Н.И. Ильминский нәтиҗә ясаган-
ча, керәшен татарлары дини яктан 
да, гомуми әзерлек, аеруча рус те-
лен белүләре буенча да башкалар-
дан өстенрәк булалар. Семинария 
директоры күзәтүләреннән мәгъ-
лүм булганча, аларның кайбер-
ләре кабул итү сынауларын рус 
мәктәпләрендәге яхшы укучылар 
белән бер дәрәҗәдә тапшыра-
лар Н.И. Ильминский сүзләренә 
караганда, семинариягә килгән 
чувашлар күп яктан татарлардан 
түбәнрәк саналсалар да, арала-
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рында рус телен шактый яхшы 
белгәннәре дә очрый. Чирмешләр 
белән арларны Н.И. Ильминский 
болай дип бәяли: «почти без ис-
ключения, весьма слабыми и в 
отношении общего развития, и в 
отношении знания русского язы-
ка» [Ильминский, с. 11]. Ә татар 
укучылар музыкаль күнегүләр 
буенча яхшы әзерлекле булула-
ры белән аерылып торалар, чу-
вашлар, арлар һәм чирмешләр 
исә Чиркәү җырлары, Литургияне 
һәм Пасха догаларын чиктән тыш 
уяулык, тырышлык белән генә 
ятлап башкара торган булганнар 
[Ильминский, с. 32].

С.В. Смоленский эшчәнле-
ге белән семинариядә Казанның 
күп кенә уку йортлары өчен үр-
нәк саналган хор оеша, шулай ук 
«Курс хорового пения» китабы да 
аның тырышлыгы нәтиҗәсе. Сте-
пан Васильевичта белем алган 
семинаристларны, бу уку йор-
тын тәмамлаганнан соң, башка 
уку йортларына җыр укытучысы 
яки чиркәү хоры регентлары итеп 
чакыралар. С.В. Смоленскийның 

укучыла рын хәтта Казан әҗнәби 
чиркәү хорының беренче җитәк-
чесе Ма карий да югары бәяли. 
Бийскида епископ, шулай ук 
Алтай һәм Кыргыз миссияләре 
башлыгы Ма карий 1891 елның 
26 апрелендә С.В. Смоленский-
га түбәндәге юлларны язып җи-
бә рә: «Характер Вашего пения 
мне весьма нравится. Заключаю 
об этом по пению некоего Таш-
кинова, учившегося в Казанской 
учительской семинарии, состо-
явшего в Вашем хоре и теперь 
регентствующего в Улалинском 
хоре» [Воспоминания. Казань, 
Москва–Петербург, с. 531].

Казан әҗнәби укытучылар 
се минариясендә 15 ел эшләгән-
нән соң С.В. Смоленскийны 
Санкт-Петербургның Синод дә рә-
җә сендәге җырлаучылар көллия-
тенә директор вазифасына билге-
лиләр. Әмма бу педагог китсә дә, 
аның белем бирү системасы тар-
калмый, XX гасыр башына кадәр 
аны укытучылар Н.И. Суворов 
белән Н.А. Александров тиешле 
югарылыгында дәвам итәләр.
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