
117Н.Ю. Əлмиева. В.А. Мошковның Идел-Урал төбəге музыкаль тюркологиясенə...   СƏНГАТЬ СƏНГАТЬ

УДК 78:01

Н.Ю. Əлмиева 

В.А. МОШКОВНЫҢ ИДЕЛ-УРАЛ ТӨБƏГЕ 
МУЗЫКАЛЬ ТЮРКОЛОГИЯСЕНƏ КЕРТКƏН ӨЛЕШЕ 

В статье освещается и анализируется новаторский для своего времени на-
учный труд В.А. Мошкова «Материалы для характеристики музыкального твор-
чества инородцев Волжско-Камского края. I. Музыка чувашских песен. 1893; 
II. Мелодии ногайских и оренбургских татар. 1897; III. Мелодии астраханских 
и оренбургских ногайцев и киргиз. 1901.», переизданный с современными ком-
ментариями и реконструкциями («Мелодии Волго-Камья, 2011»). Первый опыт 
объемных изданий и научного осмысления песенного фольклора тюркоязыч-
ных народов Поволжья/Приуралья, масштабный многогранный охват традици-
онных культур, обусловили актуальность и непреходящую научную ценность 
этого труда.
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The article highlights and analyzes the innovative for its time scientifi c work of 
V.A. Moshkov «Materials for the characteristics of musical creativity of foreigners of 
the Volga-Kama region. I. The Music of Chuvash songs. 1893; II. Melodies of Nogai 
and Tatars in Orenburg. 1897; III. Melodies of Orenburg and Astrakhan Nogai and 
Kirghiz. 1901», reissued with modern commentary and reenactments («Melodies of 
the Volga-Kama, 2011»). The fi rst experience of volume publications and scientifi c 
understanding of the song folklore of the Turkic peoples of the Volga-Ural region, 
large-scale multi-faceted coverage of traditional cultures, have caused the relevance 
and enduring scientifi c value of this work. 
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folklore of the Astrakhan region.

Валентин Александрович Мошков (1852–1922)1 – рус дворяны, 
ту мышы белəн Кострома губернасыннан, Петербургның Михай-

ловский артиллерия училищесын тəмамлаган. В.А. Мошков – баш-
калардан аерылып торган, əмма эшчəнлеге ахыргача өйрəнелмəгəн 
тарихи шəхес. Профессиональ хəрби – патша армиясе офицеры, 
карь ерасы ахырында – артиллерия подполковнигы (икенче чыганак-
та – генерал-лейтенант [Решетов]), хəрби хезмəтне 19 да поручик 
булып башлаган, 54 яшендə генерал-лейтенант дəрəҗəсендə тəмам-
лаган. Илебезнең берничə хəрби округында хезмəт вазифаларын үтə-
гəн вакытта, ул Россия империясендə яшəүче төрле халыкларның 
җыр фольклорын язып алу һəм өйрəнү, аларның халык театрлары, 
этнографиясе, мифологиясе турында мəгълүматлар туплау белəн дə 

1 2017 елда РИИИның фольклор секторы, тууына 165 ел тулуга багышлап, «Науч-
ное наследие Валентина Александровича Мошкова в свете современности» дигəн кон-
ференция үткəрде.
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 шөгыльлəнгəн. Экспедициялəр барышында ул туплаган əйберлəрнең 
этнографик коллекциялəре Кунсткамерада саклана [Лаврентьева]. 

Аның антропологиягə, этнографиягə, музыка белеменə кагылыш-
лы оче рк һəм мəкалəлəре, ул нотага төшергəн халык җырлары эт-
нологларда һəм фольклорчыларда һичшиксез зур кызыксыну уята. 
ХХ гасыр дəвамында тикшеренүчелəр əледəн-əле шушы чыгана-
кларга таяна, һəм фəнни əйлəнештə ихтыяҗ булу аларның үз фəнни 
кыйммəтен югалтмавы турында сөйли. Валентин Александрович 
Мошковның тормышы һəм эшчəнлеге турындагы күзаллаулар əле 
формалашып кына килə.

Озак вакытлар дəвамында белешмə басмаларда аның турында 
өзек-өзек кенə мəгълүматлар бирелде һəм алары да төгəл түгел иде. 
Мəсəлəн, үлеменең датасы ачык түгел иде һəм аның 1914 елда Берен-
че бөтендөнья сугышында һəлак булуы турындагы фаразларга ыша-
нырга туры килде. Музыкаль белешмəлеклəрдəге мəгълүмат буенча, 
ул якынча 1920 елда вафат булган [Бернандт.., 1974, с. 220]. 

Соңрак, 2011 елда мин интернет аша аның үлгəн вакытын төгəл 
белдем: Мошковның 1922 елда Болгариядə дөньялыктан китүе һəм 
шунда җирлəнүе турындагы мəгълүматка юлыктым. Болгариядə аның 
турында китап та басылып чыккан икəн1. Шунда ук бик начар сый-
фатлы фоторəсеме дə бирелгəн иде, анда хəрби мундир кигəн өлкəн 
яшьтəге бик тə талчыккан бер кеше сурəтлəнгəн, һəм аның Валентин 
Александрович булуы бик мөмкин. Көтмəгəндə һəм серле рəвештə 
пəйда булган бу мəгълүмат В.А. Мошковның Идел буендагы төрки 
халыклар буенча кабаттан бастырыласы материалларын да кертеп 
матбугатка əзерлəнүче китабында (фоторəсемнəн күчереп эшлəнгəн 
фотопортреты белəн) урын алды. Əлеге мəкалə нəкъ менə шушы ки-
тап турында.

В.А. Мошковның тормышы һəм фəнни эшчəнлеге хакында кай-
бер мəгълүматларны үз эченə алган басма чыганаклар бик аз.

Уникаль галимнең биографиясе белəн РФАнең Бөек Пётр исе-
мендəге Антропология һəм этнография музеенда (Кунсткамера) ярты 
гасырдан артык эшлəгəн галим-этнограф А.М. Решетов махсус шө-
гыльлəнгəн. Ул архив мəгълүматлары һəм махсус хəрби басмалардагы 
белешмəлəргə таянып, В.А. Мошков хəрби карьерасының төп этапла-
рын һəм туган көнен (20) билгели алган [Решетов]. 

С.А. Токаревның «История русской этнографии» китабында 
В.А. Мошков исеме ике тапкыр шактый тыйнак итеп кенə телгə алы-
на. Беренчесе – Казан университеты каршындагы Тарих, археология 
һəм этнография җəмгыяте турында сүз барганда (1878) – бу исем өтер 
аша И.Н. Смирнов, В.К. Магницкий, М. Веске, Е.А. Малов, Г. Əх-
мəров, И.В. Яковлев, М.Е. Евсевьев, Н.Ф. Катанов һ. б. исемнəре 

1 Интернет-ресурста В.А. Мошков турында болай диелгəн: «Генерал-лейтенант. 
Уча ствовал в Освободительной русско-турецкой войне 1877–1878 гг. В Болгарии с 
1921 г.» [Гаристов, 20208, с. 56]. 
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белəн янəшə атала. Икенчесендə В.А. Мошков бары тик астөшер-
мəдə – «Живая старина» журналының «иң эчтəлекле мəкалə» автор-
лары арасында [Токарев, 1966, с. 585]. Бары шул гына.

Гагауз телен ачу тюркологлар даирəсендə В.А. Мошковның фəн-
ни казанышы булып санала. Гагауз фольклор текстлары һəм этно-
графия буенча белешмəлəр беренче тапкыр аның тарафыннан  аерым 
китап итеп бастырыла [Мошков, 1900, 1901, 1904]. Аның гагаузлар-
га багышланган хезмəтлəрен Россия тюркологлары да таныды. Лин-
гвистлар В.А. Мошковны Петербург тюркологлар мəктəбе вəкиле 
дип атыйлар. «Биобиблиографический словарь отечественных тюр-
кологов» дигəн китапта аның турында түбəндəге белешмə бирелə: 
«Этнограф, антрополог, тарихчы... моңарчы фəнгə аз билгеле гагауз 
телен ачты... Балкан ярымутравы гагауз һəм төреклəре тарихы һəм 
этнографиясе буенча кыйммəтле тикшеренүлəр авторы. Аның кайбер 
хезмəтлəре нугайларның һəм казакъларның музыкаль иҗатына багы-
шланган» [Биобиблиогр. словарь .., с. 219–220]. 

Əлбəттə, тарихчы һəм филологларның шəрехлəмəлəрендə күп-
кыр лы тикшеренүченең фольклор əсəрлəрен ноталары белəн бергə 
биргəн хезмəтлəре тиешенчə бəялəнмəгəн. Əмма этномузыка бел-
гечлəре дөньясында В.А. Мошковның хезмəтлəре үз вакытын бик озак 
көтеп ятты. Хəзер исə игътибарны нəкъ менə ул туплаган музыкаль 
фольк лор мирасына юнəлткəн фəнни хезмəтлəрнең исемлеге акрын-
лап барлана башлады дияргə мөмкин. В.А. Мошков рус фольклори-
стикасының фундаменталь тарихи-теоретик күзəтүлəрендə дə тел-
гə алына [Земцовский, 1972, с. 29; Вульфиус, 1979, с. 62]. Валентин 
Александровичның биографиясе һəм фəнни эшчəнлеге турындагы 
очерклар аның XXI гасырда яңадан басылган нота материалларына 
кереш мəкалəлəр сыйфатында дөнья күрə. Аларда галимнең музыкаль- 
фольклор эшчəнлеге җентеклəбрəк карала [Фольклористическое на-
следие В.А. Мошкова, 2003, с. 5 – 21; Мошков, 2011, с. 5 – 23]. 

Чабаксар тикшеренүчесе М.Г. Кондратьев В.А. Мошков ту-
рындагы биографик очеркны берничə вариантта язган [ Родителева, 
2003, с. 142 – 149; Кондратьев, 2011, с. 149 – 162]. Аларның берсе 
«Мелодии Волго-Камья» дигəн яңа басмада кереш мəкалə итеп би-
релгəн, анда автор В.А. Мошковның биографиясен дə, фəнни – шул 
исəптəн, музыкаль- фольклористик эшчəнлеген дə яктырта, шулай ук 
хезмəтлəренең бүгенге көндə иң тулы саналган библиографиясен дə 
[Мошков, 2011, с. 355 – 358] бастыра. Бу мəкалə аша уникаль галим-
нең фəнни кызыксыну өлкəлəре бик күп булуы турында белергə мөм-
кин, аларны тулаем антропологик дип атап була. Ул кешенең рухи һəм 
матди культура күренешлəрен генə түгел, ə аның тормыш һəм иҗат 
шартларын да, хəтта кешелекнең килеп чыгышы һəм тарихта яшəү 
юллары турындагы трактатларны да колачлый1. Бу  библиографик 

1 Шунысын да билгелəп үтəргə кирəк, бу трактатлар аерым мəдəниятлəрнең аның 
тарафыннан эшлəнгəн фəнни тасвирламаларыннан башка яссылыкта тора, кешенең ки-
леп чыгышы темасына ниндидер эссе буларак, алар белəн бер рəттə була алмый.



120 ФƏННИ ТАТАРСТАН. 2021. № 4                                                                              

исемлекнең өчтəн берен (35 публикация) музыка белеме буенча 
хезмəтлəр тəшкил итə. 

В.А. Мошковның эшчəнлеге белəн кызыксыну Европада XIX га-
сырда ук билгелəнгəн этник мəдəниятлəргə, этник музыкага игътибар 
арткач башлана. Россиядə бу тенденция «Могучая кучка» төркеменə 
кергəн рус композиторларының рус халык җырлары җыентыкларын 
төзү, аларның үз иҗатларында гамəлгə ашыру өстендə бəялəп бетер-
гесез хезмəт куюында, Кавказ, Кырым музыкаль жанрларына һəм 
яңгырашына таянып, композиторлар иҗатында рус Шəркы образла-
рын гəүдəлəндерү тəҗрибəсендə ачык чагыла. Шул ук илле ел эчендə 
С.Г. Рыбаковның да (1867–1921) Уралда һəм Үзəк Азиядə бөтенлəй 
таныш булмаган мəдəниятлəрне өйрəнүгə юнəлдерелгəн (фольклор) 
җыю эше һəм фəнни эшчəнлек алып баруын искə төшерик. Чынлыкта 
В.А. Мошковның һəм С.Г. Рыбаковның яшəгəн еллары да, Идел һəм 
Урал буе төркилəренең җыр фольклорын язып алу һəм бастыру дата-
лары да туры килə (1889 елдан алып 1905 елга кадəрге чор).

В.А. Мошков җыр фольклоры өлкəсендəге күзəтүлəрен рус һəм 
башка славян халыкларыныкын өйрəнүдəн башлый. Аннан соң аның 
фəнни кызыксынулары төрки мəдəниятлəргə күчə, һəм ул рус, бело-
рус, поляк, гагауз, татар, нугай, кыргыз, казакъ, чуваш халык ларының 
җыр традициялəре турында яза1. Хəтта шул заман тенденциялəрен 
исəпкə алсак, В.А.Мошковның туган халкының фольклорыннан тыш, 
башка күпсанлы халыкларныкы белəн дə шөгыльлəнергə сəлəтле 
булуына гаҗəплəнмичə мөмкин түгел. Ул башка җыр культуралары-
на үтеп керə, чит көйлəрнең ноталарын терки, ə текстларын латин 
хəрефлəре белəн яза. Болар барысы да, мөгаен, аның менə дигəн му-
зыкаль сəлəткə ия булуын гына түгел, ə музыкага шəхсəн тартылуын 
да раслый. Шундый кызыксынучан иҗади эшчəнлек нəтиҗəсе була-
рак, Россиядə яшəүче төрле халыкларның традицион җырлары туп-
ланган җыентыклар һəм киңəйтелгəн этнографик очерклар басылып 
чыккан. В.А. Мошков Петербургта «Живая старина», «Нива», «Баян» 
кебек махсуслаштырылган журналларда; Мəскəү университеты кар-
шында чыгып килгəн «Этнографическое обозрение» журналында, 
«Варшавские губернские ведомости» газетасында, ниһаять, Казан 
университеты каршындагы «Археология, Тарих һəм Этнография 
җəмгыяте хəбəрлəре»ндə басыла. Бу – укучылар өчен өр-яңа матери-
аллар була һəм аларга тормышның бөтенлəй таныш булмаган өлкəсен 
ача. Бу – вертеп халык театры, халык уеннары һəм сынамышларның 
тасвирламалары. Ул һəрвакыт фəнни тасвирлау предметын антропо-
логик яктан тулырак итеп колачларга омтыла. Ул халык җырларының 
(мəсəлəн, Олонецкий губернасында) нинди интонация белəн җырла-
нуы турында яза һəм шунда ук үзе экспедициядə язып алган йола җы-
рларын нотага төшереп бирə. Аның рус халкының трубасы һəм чуваш 

1 В.А. Мошковның Урта Иделдə яшəгəн фин-угорларның да (мари, удмуртлар) 
фольклорын язып алганлыгы билгеле, əмма əлеге язмалар (белорусларныкы белəн бер-
гə) югалган [Иванов-Ехвет, 1987].
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гөслəлəре турындагы язмалары əлеге уен коралларының рəсемнəре 
белəн дə баетыла. В.А. Мошков сөйлəмə традиция музыкасы һəм 
этнография өлкəсендə махсуслашып, Рус География җəмгыятенең 
хакыйкый əгъзасы санала. Соңыннан Казан университеты каршын-
дагы «Археология, Тарих һəм Этнография җəмгыяте хəбəрлəре»н-
дə [Мошков, 1897, т. 14, вып. 3, с. 265 – 291], басылган «Материалы 
для характеристики музыкального творчества инородцев Волжско- 
Камского края. II. Мелодии ногайских и оренбургских татар [Песни 
и комментарии]» дигəн хезмəтендə ул үзен «Җəмгыятьнең хакыйкый 
əгъзасы» дип күрсəтə.

Əлеге хезмəт («Материалы для характеристики...») – аның фəнни 
мирасында аерым бер күренеш. Нəтиҗəдə Үзəк Россиянең төрки тел-
ле халыклары мəдəниятлəре фəнни киңлеккə чыга.

Казан университеты каршындагы «Археология, Тарих һəм Эт-
нография җəмгыяте хəбəрлəре»ндə аерым «дəфтəрлəр» булып, əмма 
«Материалы для характеристики музыкального творчества инородцев 
Волжско-Камского края» дигəн бердəм баш астында чыккан сериялəр 
турында сүз бара (I. Музыка чувашских песен; II. Мелодии ногайских 
и оренбургских татар; III. Мелодии астраханских и оренбургских но-
гайцев и киргиз; «Этнографические данные о ногайских и оренбург-
ских татарах» очеркы тагын аерым гына да нəшер ителə) [Мошков, 
1893; Мошков, 1897; Мошков, 1901]. Бу язмаларның, барыннан да 
элек, рим цифрлары белəн номерлануы аларның В.А. Мошков тара-
фыннан серия буларак эшлəнүен күрсəтə, шулай ук əлеге материал-
лар барысы да Идел-Кама бассейнына карый, төзүче моны аларның 
исемнəрендə дə ассызыклый. Күренеп тора, В.А. Мошков аларны 
Урта Идел буе (чувашлар һəм татар-мишəрлəр) һəм Түбəн Идел буе 
(Əстерхан татарлары, Əстерхан һəм Урал аръягы нугайлары, нугай 
татарлары, Əстерхан крае казакълары) төркилəрен колачлаган бердəм 
хезмəт итеп күз алдына китергəн.

Аерым басмалар барысы бергə «комплект» барлыкка китерə. Аны 
барыбер дə өлешчə генə ареаль тикшеренү дип атарга мөмкин. Нота 
бүлеклəренə багышланган тикшеренүлəрнең дə тышкы күренеше 
бердəй түгел. Мошков тарафыннан формалаштырылган өч бүлекнең 
һəрберсе алдыннан этнографик очерк та бирелмəгəн (ул бары тик Ну-
гай һəм Оренбург татарлары турындагы II басма алдыннан гына бар), 
яисə көй-ритмика үзенчəлеклəрен анализлау, шулай ук нинди дə бул-
са музыкаль инструментның рəсеме һəм тасвирламасы да юк (соңгы-
сы I басмада гына бар). III басмада (нугайлар, кыргызлар) тегесе дə, 
бусы да юк, бары тик ике астөшермəдə генə җыр текстларының аерым 
моментлары аныклана яки аларның килеп чыгышы аңлатыла. Аның 
каравы, III басма алдыннан урнаштырылган «Редакциядəн» дип исем-
лəнгəн керештə мөхəррирлəр тарафыннан В.А. Мошков, В.В. Рад-
лов һəм С.Г. Рыбаков язмаларындагы төрки текстларга лингвистик 
чагыштырулар үткəрелə. Əмма I һəм II басмага кергəн материаллар-
га мондый чагыштыру бирелми. Ниһаять, барлык этнофорларның 
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исемнəре һəм фамилиялəре бары тик I (чуваш) бүлектə генə күрсə-
телгəн. В.А. Мошков II басманың астөшермəсендə җырчы татарның 
туган урынын күрсəтə, əмма исемен атамый. Һичшиксез, югарыда 
санап үтелгəн алымнар барлык этнофорларга карата һəм хезмəтнең 
барлык бүлеклəрендə дə файдаланылса, җыр традициялəренең гаҗəеп 
бай картинасын тудырыр иде, аны бердəм, саллы һəм сыйфатлы итəр 
иде. Аларның һəрберсе бүгенге көнгə кадəр əһəмиятен югалтмый һəм 
һаман актуаль.

Шулай итеп, безнең алдыбызда бербөтен фəнни хезмəт. Үз зама-
ны өчен новаторлык үрнəге булган əлеге хезмəтнең үзенчəлеклəрен 
тикшергəндə, без иң элек аның төрки телле халыкларның (төрки 
текстларны да үз эченə алган) шактый күлəмле ноталар җыентыгы 
булуын билгелəп үтəбез. В.А. Мошков текстларны латинча язуда бир-
гəн. I басма ахырындагы соңгы астөшермəдə редакция исеменнəн бо-
лай дип язылган: «Редакция приносит В.А. Мошкову сердечнейшую 
благодарность за доставление ей такого ценного и редкого этногра-
фического материала, как песни и мелодии татар Волжско-Камского 
края». Əмма наширлəр өчен бу материаллар шулкадəр яңа һəм чит 
була ки, «Мелодии астраханских и оренбургских ногайцев и кир-
гиз» дип аталган III басма алдыннан куелган «От редакции Известий 
ОАИЭ» язмасында, В.А. Мошковны бик нык ихтирам иткəн нəүбəттə 
дə, нəзакəтле итеп кенə күрсəтмə бирелə: «Было бы крайне желатель-
но, чтобы со временем тексты и мелодии В.А. Мошкова кем-нибудь 
на месте были тщательно проверены и изданы вполне научно, с со-
блюдением всех фонетических и музыкальных тонкостей, тем более 
что до сих пор астраханские и оренбургские тексты и мелодии в пе-
чати почти никогда не появлялись […]» [Мошков, 1901, т. 17, вып. 
1, с. 5]. Шуңа да карамастан, алар басылып чыга, чөнки социум Рос-
сия империясе халыкларын өйрəнүгə ихтыяҗ кичерə. В.А. Мошков 
үзе дə чуваш язмаларын түбəндəге искəрмə белəн бастыруны кирəк 
дип таба: «Само собой разумеется, что изданием настоящего выпуска 
моих материалов я не исчерпал и тысячной доли того, что заключа-
ет в себе поучительного для науки народная музыка чуваш, а пото-
му я смотрю на свой труд только как на почин в деле изучения этой 
музыки, за которым желательно было бы видеть в печати ряд новых 
исследований того же предмета, – более обстоятельных, чем мое, а 
главное – проведенных людьми, более меня компетентными в знании 
чувашской жизни, чувашского языка и вообще духа чувашского наро-
да. Желательно, чтобы изучение чувашской музыки было начато на 
месте знатоками чувашского народа из местных жителей. А пока, в 
ожидании таких изучений, было бы весьма полезно, если бы знатоки 
чувашской этнографии теперь уже указали и исправили невольные и 
неизбежные ошибки моего настоящего труда» [Мошков, 1901, с. 23]. 

Бу абзацта бəян ителгəн позициялəрне чуваш фольклорына ае-
рым мөнəсəбəт итеп кенə кабул итəргə ярамый. Бу – үзе өйрəнə торган 
телəсə кайсы мəдəнияткə карата В.А. Мошковның шөбһəсез кредосы. 
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Чуваш һəм татар фольклорын өйрəнүчелəр бу хезмəтне, үз фəне 
тарихының бер этабы буларак, əлбəттə игътибарсыз калдырмадылар.

Чуваш җырын җыю тарихына күзəтү ясап һəм А.Ф. Риттих хезмə-
тендəге чуваш җырларының текстсыз нота язмаларын искə алып, чу-
ваш тикшеренүчесе С.М. Максимов «чуваш халык җырларын һəм 
музыкасын» җыю һəм өйрəнү нəкъ менə В.А. Мошков эшчəнлеген-
нəн башланды дип саный [Максимов, с. 12 – 13]. Аның «Материал-
лар...»ының чуваш өлешен кыскача анализлап, ул чуваш көйлəре-
нең (язмаларны уңышлы дип булмаса да [Максимов, с. 13]), ритмик 
үзенчəлеклəрен кабул итүдə җыючының үтə нык сизгер булуын бил-
гелəп үтə [Максимов, c. 33 – 34]; Мошков яздырган җырларны (мө-
гаен, концерт вариантын) чуваш халкы белми, дигəн сəер нəтиҗəгə 
килə; ниһаять, Мошков теркəгəн җыр текстларында төгəлсезлеклəр 
булуын ассызыклый. Чуваш бүлегенең органологик өлеше (Мошков 
анда чувашларның шлемсыман гөслəлəре турында яза) С.М. Макси-
мовның күзəтүендə берничек тə бəялəнми. Лəкин чуваш фольклор-
чысы Мошков язмаларының чуваш фольклор фəне өчен əһəмиятен 
төшенеп, хөрмəт белəн бəяли: «В лице Мошкова русская наука поло-
жила начало изучению чувашской музыки» [Максимов, с. 13]. Алга 
таба укыйбыз: «Записи Мошкова являются единственной работой 
русских музыкантов-этнографов в части собирания материалов чу-
вашской музыки в дооктябрьский период. Надо при этом учесть то 

В.А. Мошковның «Материалы для 
характеристики музыкального творчества 
инородцев Волжско-Камского края» 
китабының (II чыгарылыш) бер бите

В.А. Мошковның «Материалы для 
характеристики музыкального творчества 
инородцев Волжско-Камского края» 
китабының (III чыгарылыш) бер бите
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 обстоятельство, что свою работу Мошков провел без знания языка чу-
ваш и вдали от чувашской деревни, воспринимая картины музыкаль-
ного быта чуваш лишь по рассказам тех восьми солдат, которые были 
исполнителями записанных им песен и образцов инструментальной 
музыки. В ином случае Мошков мог бы дать еще более ценный мате-
риал по чувашской музыке» [Максимов, с. 14]. 

Татар фольклористикасында В.А. Мошковның «Материалла-
р...»ы шулай ук зур ихтирам белəн телгə алынган, əмма бу хезмəт 
материалны язып алуда əллə ни уңышлы тəҗрибə буларак бəялəнми. 
М.Н. Нигъ мəтҗанов болай дип яза: «В работе В. Мошкова около 
50 образцов народных татарских песен. Многие из них, сохранив-
шиеся до сегодняшнего дня, являются ценным материалом для со-
временного исследователя. Однако протяжные песни со сложной 
орнаментикой записаны упрощенно, и по ним трудно восстановить 
подлинное звучание песни» [Нигмедзянов, с. 6]. Хезмəтнең этногра-
фиягə, музыкага багышланган өлеше бу очракта берничек тə бəялəн-
мəгəн. Нəтиҗəдə В.А. Мошков тарафыннан җыелган, нотага төше-
релгəн һəм төзеп тупланган сөйлəмə традициягə ия татар музыкасы 
əсəрлəре музыкаль-аналитикларның да, башкаручыларның да игъти-
барын җəлеп итми. Чынлыкта исə алар «күзгə күренми». Чынбарлык-
та булсалар да, алар күлəгəдə кала.

Бүген «Материалы для характеристики музыкального творчества 
инородцев Волжско-Камского края» хезмəте – В.А. Мошковның му-
зыкаль тюркологиягə зур өлеш керткəн җитлеккəн күлəмле язмасы. 
Үз заманы өчен новаторлык үрнəге булган бу хезмəттə оригинал тел-
лəрдəге текстлар белəн нотировкалар гына тəкъдим ителеп калмый. 
Анда без этномузыкологик һəм этнологик язмаларны һəм күзəтүлəрне 
күрəбез, ə алар инде фəнни тикшеренү тəҗрибəсе булып тора.

Идел буенда яшəүче төрки халыкларның җырларын һəм алар ту-
рындагы этнографик мəгълүматларны В.А. Мошков Варшава хəрби 
округы солдатлары арасында туплаган. Автор чуваш һəм татар мате-
риалларын тəкъдим итəр алдыннан иң элек этнопсихологик темага 
кагыла: патриархаль авыл общинасы вəкиллəренең чит телле һəм чит 
мəдəни тирəлектə җайлашуы турында яза. Рус солдатларының чуваш 
җырларын «ихлас күңелдəн һəм ихтыярсыз» кабул итмəүлəрен тас-
вирлап һəм моның сəбəбен төшенергə тырышып, ул бу хəлне башка 
халыклардагы вазгыять белəн чагыштырып аңлата: «...неудержимо 
смеялись китайцы, услышав впервые европейскую музыку, постро-
енную на иной гамме, чем китайская. Поэтому солдаты из наших вос-
точных инородцев не собираются для пения больше чем по два, по 
три человека и выбирают для этого самые уединенные и укромные 
места»1: [Мошков, 1901, с. 2]. Ягъни армиядəге үзара мөнəсəбəтлəр 
темасыннан В.А. Мошковта традицион патриархаль формация ке-
шесенең чит төбəк традициясе музыкасын кабул итүе темасы килеп 

1 Чыганакның орфографиясе сакланган. 
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чыга. Бу фикерне дəвам итеп, шунысын да өстəргə кирəк: күрəсең, 
хикмəт биредə башка солдатларның чуваш җырларының пентатоник 
ладлы нигезен кабул итмəвендə генə түгел, бəлки бу җырларның фор-
мулалы лад-ритмикага корылган табигатендə дə. «Совершенно иначе 
относится русский солдатик к пению западных инородцев: молдаван, 
эстонцев и латышей» [Мошков, 1901, с. 2], – дип дəвам итə Мошков. 
Алар, мөгаен, гомумевропа формаларына якын җырларны башкарган. 
Шуңа күрə бу җырларга мөнəсəбəт тə башка булган.

Хезмəтне күбрəк укыган саен, башкалардан аерылып торган 
бу затның кеше факторына зур əһəмият бирүе ачыграк күренə бара. 
Очеркның башыннан ук В.А.Мошков чувашларның музыкаль го-
реф-гадəтлəрен антропологик якын килеп тасвирлый, аның рəсемнəре 
терелеге белəн шаккатыра. Ул чувашларның музыка уен коралы «ясау 
əмəлен табулары» һəм «ял иткəндə шуңарда уйнаулары» турында 
яратып яза. В.А. Мошков аермачык эмпатия белəн Кешене хиссиятле 
итеп тасвирлый («Чувашлар – иң музыкаль һəм музыканы яратучы 
халык»), информантларның сөйлəмен («Үз җырларыңны ничек бел-
мисең ди инде!») китерə, һəм шуңа күрə текстны укыганда, аларның 
да катнашуын тоясың. 

Чуваш җырларын традицион башкару В.А. Мошков тикшеренү-
лəренең һəрвакыт игътибар үзəгендə, һəм ул кешелəрдəн сорашып, 
чувашларның хор белəн җырлавын белə, шул ук юл белəн башкаручы 
коллективларның төрле типларын билгелəүче терминнарны ачыклый 
һəм язып бара. Бу текстны яңадан бастырганда, М.Г. Кондратьев (тер-
минлы абзацка шəрехлəмəлəрендə) Иделнең югары һəм түбəн агым-
нарында яшəүче чувашларда (верховые и низовые чуваши) хор тө-
шенчəлəрен бүлеп караган өчен авторны тəнкыйтьли [Мошков, 2011, 
с. 44, комм. 6], шул ук вакытта бу этнографик төркемнəрдə бер үк тер-
миннарның кулланылу-кулланылмавы белəн кызыксынмый. Шуны-
сын да билгелəп үтəргə кирəк, В.А. Мошков, күрəсең, терминнарны 
да (өстəвенə, тəүге тапкыр ишеткəннəрен ничек ишетсə – шулай), һəм 
төрле урында яшəгəн чувашлардан алган мəгълүматларны да язып 
барган, əмма ул моны мəдəниятнең гомуми картинасын күз алдына 
китерми генə, экзо-тикшеренүче буларак, ничек əйтсəлəр, шулай тер-
кəгəн. Əмма ансамбль белəн җырлауның төрлəрен санап чыгуы белəн 
җырлауның шартларын күрсəтə һəм хəтта картиналарын да сурəтли. 
Алар М.Г. Кондратьев чуваш терминнарының тəрҗемəлəренə төгəл-
лек керткəн вакытта ачыла: маярибэ (майрипе)1 – «хатыны белəн», 
«гаилəдə, гаилə ансамбле белəн»; ошканибэ (ушкăнĕпе) – барысы 
бергə, ягъни төркем белəн; пуһанзаларна (пухăнса ларнă) – «утыру 
[мəсəлəн, кич утыру], бергə җыелып утыру». 

Шундый ук (экзо-тикшеренү) сəбəплəр В.А. Мошков китер-
гəн башка этник терминнарның язылыш характерын да билгелəргə 

1 Беренче чуваш термины В.А. Мошков язганча бирелгəн, икенчесе (җəялəр эчен-
дəгесе) – язылышына М.Г. Кондратьев тарафыннан аныклык кертелгəн термин, куштыр-
наклар эчендə – шуның тəрҗемəсе.
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 мөмкин (мəсəлəн, М.Г. Кондратьев шəрехлəмəсендə В.А. Мошков та-
рафыннан бирелгəн марича вик терминының тəрҗемəсе (ул, янəсе, 
сүзсез җырны аңлата) тəнкыйтьлəнə. М.Г. Кондратьев фикеренчə, 
мари сүзе вик көйне генə белдерə. Монда хикмəт этнофорның – җыю-
чы соравын, ə җыючының – аның җавабы ни дəрəҗəдə аңлавында).

В.А. Мошков барлык яңгыраш үзенчəлеклəре арасыннан чуваш 
ритмикасының ике иҗекле ямб фигураларын аерып чыгара (аның фи-
керенчə, чуваш җырлары русларныкыннан шуның белəн аерыла да). 
Хəер, аның бу фигурада басымның беренче өлешкə төшүе турындагы 
ялгыш фикерен С.М. Максимов тəнкыйтьли. 

Икенче үзгə сыйфатны – чуваш җырларының лады пентатони-
кага корылуны – В.А. Мошков шулай ук игътибарсыз калдырмый. 
А.С. Фаминцын һəм П.П. Сокальскийның заманча лад теориялəрен 
искə алып, ул борынгы кешелек дөньясының аны диатоникага кадəр 
киңəйтүнең акустик сəбəплəргə бəйле юлларын «билгелəү» мөмкин-
леге; чуваш җырларында пентатониканың ни рəвешле җəелеп китүе, 
җырчыларның «кардəш кытай гаммаларын яки аларның кисəклəрен 
бер үк көйдə бергə үрү» сəлəте турында фикер йөртергə батырчылык 
итə. [Мошков, 1894, т. 17, вып. 1, с. 10]. Соңгы цитата аның аналитик 
ишетү сəлəтенə ия булуын дəлилли.

Мəкалəнең чуваш инструменталь традициясенə багышланган 
соңгы өлеше аеруча яхшы язылган. В.А. Мошков, ишеткəн буенча, 
аларның этник исемнəрен шактый төгəл язып алырга тырышкан, 
шул ук вакытта рус терминын да биргəн. Бу – укучыга инструмент 
тибын аңларга мөмкинлек бирə. Бары тик гөслəлəргə генə анык тас-
вирлама бирелə. В.А. Мошков үзе аңлатканча, аның информантла-
рының берсе үзе ясаган уен коралларында уйнаучы гөслəче оста бу-
лып чыга. Галим, җыючы буларак, инструмент турында җентеклəп 
сорашу гына түгел, гөслəдə уйнаганны ишетү мөмкинлеге дə ала. 
В.А. Мошков гөслəнең төзелешен, кыллары һəм корпусы нинди ма-
териалдан эшлəнүен (состав өлешлəрдəге агач җепселлəренең юнəле-
шенə кадəр), бөтен деталь конструкциясен һəм хəтта (астөшермəдə) 
эшлəү өчен файдаланылган агач остасы коралларын һ. б. тасвирлый. 
Əлбəттə, гөслəлəрнең уйнагандагы торышы һəм ике куллап уйнау 
ысулы натурадан алып тасвирланган. Шунда ук ике юлда гөслəдə уй-
налган халык көйлəренең ике кул өчен дə партиялəре белəн нотала-
ры китерелгəн (ə нота корпусында, мəкалəдəн аермалы буларак, ул 
барлык инструменталь көйлəрне бер юлда гына биргəн). Гөслəлəр-
нең өч планда бирелгəн график рəсемнəре əлеге уен кораллары ту-
рындагы кечкенə генə этюдны бик яхшы тулыландыра. Бу очракта 
В.А. Мошков чын этноорганолог буларак чыгыш ясый. Əмма чуваш 
музыкантларының һөнəри статусы мəсьəлəсен автор репликаларын-
нан чыгып кына ачыклап булмый. 

Чуваш гөслəлəрен ясаучы һəм аларда уйнаучы останың үзе белəн 
аралашып, В.А. Мошков чуваш традицион инструментларының тулы 
исемлеген китерə. Аның шəрехлəмəлəрендə кайвакыт  мəгълүматның 
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җитенкерəмəве дə сизелə. Бердəн, ул, чуваш инструментлары Идел 
буе һəм дөнья халыклары инструментларына типологик яктан кардəш 
булсалар да, тагын кемдəдер мондый күлəмдə инструментлар та-
былуына шиклəнə. Икенчедəн, ул барлык чуваш инструментлары да 
русларныкыннан килеп чыккан, яисə чувашлар 4³+3 шигырь форму-
ласын руслардан алмаганнармы дип, фактларны руссоцентристик 
рухта күзаллавын күрсəтə (1 нче кушымтаны карагыз). 

Үзе исəн чакта дөнья күргəн басмада В.А. Мошков чуваш җыр-
ларының жанрларын һəр нотировкада түгел, ə исеме аша билгели. 
Чуваш галимнəренең җырларны жанрлар буенча идентификациялəве 
нəтиҗəсендə (бу турыда түбəндəрəк карагыз), 2011 елгы яңа басма-
да без В.А. Мошковның чуваш көйлəре җыентыгында бу халыкның 
күпчелек традицион жанр үрнəклəре бирелүен зур канəгатьлəнү хисе 
белəн раслый алабыз. Болар – əйлəн-бəйлəн, туй (гомуми җырлар, 
кияү дусларының җырлары, кəлəш дус кызларының җырлары һəм 
хəтта кəлəш такмаклары), кунак-табын, рекрут, бишек, яшьлəрнең 
шаян җырлары, сүзсез җырлар (70 язма берəмлек, шулай ук 5 инстру-
менталь көй). Шул ук вакытта С.М. Максимов чуваш ритмнарының 
В.А. Мошков тарафыннан эшлəнгəн тасвирламалары камил түгел, 
дип тəнкыйтьлəсə дə, шуны билгелəп үтəргə кирəк: чит җыр культу-
расы белəн беренче очрашу өчен аның язмалары һəм шəрехлəмəлəре 
җитəрлек дəрəҗəдə адекват.

Үзенең «По поводу юбилея Оскара Кольберга» дигəн һəм по-
ляк мəдəният эшлеклесенең җыю һəм фəнни эшчəнлегенə 50 ел тулу 
 уңаеннан язылган мəкалəсендə В.А. Мошков аның экспедиция сəфəр-
лəрендə традицион мəдəниятне масштаблы колачлавын (бəйрəмнəр, 
гореф-гадəт һəм йолаларны тасвирлау, милли кием рəсемнəре, җыр 
нотировкалары) югары бəяли, шунда ук, үкенеч хисе белəн, Россиядə 
мондый этнографик кызыксынуның əле формалашып кына килүен 
билгелəп үтə. Үзе дə нəкъ менə шушы тарихи фəнни процессның бер 
өлешен тəшкил итеп, һəм «Когда-то будет у нас что-нибудь подоб-
ное?» [Мошков, 1889. № 21, с. 171] дигəн мəкалəсен язып, безнең ва-
тандашыбыз акрынлап үзенең кумирына якыная, һəм бу – бəян ител-
гəн хезмəтнең «Мелодии ногайских и оренбургских татар. Введение» 
дип аталган II басмасында чынга аша. 

Сериянең бу кисəге – ике өлештəн торган зур мəкалə белəн ачыл-
ган бердəнбер бүлек. Əлеге күлəмле мəкалəнең беренче өлешендə ав-
тор ике мəсьəлəне яктыртуны кирəк саный. Беренчесе – үзенең тел 
һəм мəдəни мохитеннəн читкə чыккан солдатның – «Шəрык кешесе»-
нең психологик статусы темасы. Икенчесе – Россия халыкларының 
фольклор һəм этнографик материалын тиз арада җыю мəсьəлəсе. 

Мəкалəнең калган өлешен Əстерхан нугайларының традицион 
тормышы турында төрле-төрле этнографик мəгълүматлар тəшкил итə.

Күчмə экспедициялəр тəҗрибəсенə ия җыючы буларак, 
В.А. Мош ков информант-этнофорлар сыйфатында Варшава хəр-
би округы солдатлары чыгыш ясаган үзгə шартларда фольклор 
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 материалын туплауның үзенчəлеген аңлата. Алынган материаллар ның 
дө рес леген раслау/дəлиллəү өчен, бу очеркның беренче битлəрендə 
В.А. Мошков əлеге мəгълүматлар язып алынган кешелəр турында 
(чуваш материаллары кебек үк) үпкəлəтмичə хəбəр итəргə кирəк дип 
саный. Бу очракта ул җырлар һəм этнографик материаллар туплау 
белəн дə кызыксынучы этнопсихолог буларак чыгыш ясый. Алдагы 
зур өзек фольклор җыючы Мошковның «чит ил солдатлары»на эмо-
циональ мөнəсəбəтен күрсəтə һəм информантлар белəн аралашуда 
аның кеше факторын өстен куюы əлеге мөнəсəбəтлəргə ихласлык 
өстəвенə, димəк, язмаларның дөреслегенə укучыны да ышандыра. 
Мошков аутентиклык проблемасын тирəнтен аңлый. Алай гына да 
түгел: əлеге сүзлəр һəм аннан соңгы ике бит – фольклорчы-кыр тик-
шеренүчелəре өчен практик кулланма булып тора, ул фольклор җыю 
эшенең никадəр кешелекле булуын һəм В.А. Мошковның үз шəхе-
сендə (аталарча) эмпатиянең ни дəрəҗəдə көчле чагылыш табуын 
күрсəтə: «[…] певцы мои без всякого принуждения с моей стороны, 
лишь видя во мне человека, серьезно интересующегося их жизнью, в 
разговорах со мною о песнях, с величайшей охотой передавали мне 
различные подробности и эпизоды из своей домашней жизни. Дела-
ли они это с каким-то особенным восторгом и наслаждением, кото-
рые вполне понятны, если поставить себя в положение несчастного 
полудикаря инородца, оторванного силою судьбы от всего дорогого 
его сердцу и перенесенного за тысячи верст в совершенно чуждую 
ему обстановку, среди чуждых, не понятных ему и не понимающих 
его людей. Если прибавить к этому суровый режим военной службы, 
пред лицом которого солдат только номер, только один из многочис-
ленных атомов сложной организации, то станет понятно, как дорого 
для такого атома всякое теплое к нему обращенное слово, как ценит 
он внимание, с которым выслушиваются его воспоминания о дорогой 
родине, не интересные ни для кого из его окружающих. Какой ра-
достью светятся глаза такого дикаря в эти дорогие и редкие для него 
минуты, с какой готовностью он отвечает вашему любопытству, как 
он увлекается своими рассказами, как забывает в это время все его 
окружающее, – все это надо видеть, чтобы понять и перечувствовать. 
Если вы человек с сердцем, о в такие минуты у вас просто, как гово-
рится, рука не поднимется оборвать человека, облить его холодной 
водой, прервать на полуслове […]» [Мошков, 1894, с. 265–266]1.

Үзе җыйган материалның фəнни кыйммəтен билгелəп, В.А. Мош-
ков, форсаттан файдаланып калырга ашыга: тарих барышына үткен 
акыл белəн бəя биреп, фольклорның юкка чыгу процессы уңаеннан 
ихлас борчылуын белдерə («нельзя же сидеть сложа руки и ждать, 
когда сами собой народятся между нами Морганы и Миклухи- 
Маклаи. Нельзя, потому что время не ждет, а вместе с ним не ждет и 

1 Чыганакның орфографиясе сакланган. 
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народная жизнь, которая идет своим чередом, бросая старые формы 
жизни и переходя к новым […]» [Мошков, 1897, с. 270]). 

Татар һəм нугай көйлəренең тулы комплектының Кереш өлешендə 
В.А. Мошков нугай һəм Оренбург татарларының традицион тормышы 
турында киңəйтелгəн, бай мəгълүматлы этнографик очеркын урнашты-
ра. Ул бүген дə этнологлар өчен үзенең фəнни кыйммəтен югалтмады. 
Традицион мəдəният терминнары белəн чуарланган бу очеркта халык-
ның таралып урнашуы, торагы, кием-салымы, ризыгы, һөнəрчелеге, 
диндарлыгы, уеннары, легендалары һəм мифлары турында тулы мəгъ-
лүматлар китерелгəн. Һəм бу бүлекчəлəрнең һəрберсендə авторның 
тере калəме белəн традицион тормыш картиналары торгызыла. 

Идел һəм Урал буе төркилəрендə фольклорның ничек эшлəве 
турында В.А. Мошков тарафыннан китерелгəн мəгълүматларны га-
сырлар чигендə яңадан бəялəү авыр, чөнки ХХ гасыр дəвамында 
традицион яшəү рəвеше шактый үзгəреш кичергəн һəм бу традици-
он йола һəм уен культурасы өлкəсендə дə котылгысыз югалтуларга 
китергəн. В.А. Мошковның ярдəме белəн бездə əлеге кире кайтарып 
булмый торган күренешлəр һəм шул заман халыкларының музыкаль 
тради циялəре турында кабатланмас һəм кыйммəтле мəгълүматлар 
бар. Галим фольклорны аңлауның иң мөһим контекстуаль факторын 
теркəгəн. Бүгенге көндə ул традицион көнкүреш, йолалар, шулай ук 
сөйлəмə мəдəниятнең борынгы катламнарын саклаган кешелəр белəн 
бергə юкка чыгып бара. 

Туй йоласы турындагы кечкенə генə бүлек тə тəфсилле мəгъ-
лүмат белəн тулы. Яучылау; кəлəш өчен калым түлəү һəм аның 
 төрлəре; бирнəнең эчтəлеге; туйда катнашучылар арасындагы риту-
аль бүлəклəр; туйга кадəрге кичəлəр; кешенең җəмгыятьтə традици-
он үз-үзен тотышы. Туй үзе, өч көнлек тантана буларак, чагыштырма 
таблицада чагылдырылган, анда Урал һəм Түбəн Идел буйларында 
яшəүче татарларда һəм нугайларда туйга кадəрге, туй һəм туйдан соң-
гы этапларның локаль «сценарийлары» чагыштырылган1. Ул шулай 
ук традицион костюмнарны да тəфсиллəп тасвирлаган. 

Нəкъ менə шушы бүлектə этномəдəни контекстта традицион му-
зыка уен коралларында уйнау тəҗрибəсе турында белешмəлəр бар. 
Нугай татарлары туй йоласының өч көнлек циклында булган вакыйга-
ларны тасвирлап (хəтта тəүлекнең кайсы вакытында булуын, сыйлар-
ның төгəл менюын аныклап), Мошков, аерым алганда, Оренбург та-
тарлары һəм нугайларның туйларында бəетлəрне (ул аларны «баѝды» 
дип атый) мəҗбүри башкару тəҗрибəсе турында кыйммəтле хəбəр-
лəр китерə. Алар аша без бүген ялгыз башкарудан алып бу жанр ны 
тудыручыларның ярышуына кадəр күптөрле башкару формаларның 
юкка чыкканлыгын белəбез. Ул нугайларның бəетлəрне думбрага 
кушылып башкаруларын бəян итə. Бу – бəетлəрне башкару рəвеше 

1 В.А. Мошков Кундрау, Юрт һəм Оренбург нугайлары турында җыелма мəгълүмат 
бирə.
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һəм кон тексты турында иң кыйммəтле мəгълүмат. В.А. Мошков 
 хаклы рəвештə аларның язма мəдəният белəн бəйлəнешенə ишарəли 
һəм бəетлəрне башкаручыларның махсуслашуын билгелəп үтə. Соң-
гысы, билгеле булганча, Идел буе татарлары традициялəренə хас. 

В.А. Мошков – үткен интервью алучы. «Отношение между пола-
ми» бүлекчəсендə ул, традицион яшьлəр уеннарын һəм биюлəрен, соң-
гыларының исемлеген, шулай ук алардагы көйлəрне, берөзлексез тра-
дицион җырлауга корылган өмəлəрне тəфсиллəп тасвирлап, Оренбург 
татарларының, Оренбург крае нугайлары һəм татар- казакларының (на-
гайбəклəрнең?) җəмгыятьтə традицион үз-үзен тотышларындагы аер-
маларны күрсəтə. Ул җирле Əстерхан татарларының һəм Урта Иделдəн 
күченеп килгəн татарларның (Казан татарлары һəм мишəрлəр) килеп 
чыгышындагы, гореф-гадəтлəрендəге специфик аерым лыкларны күрə. 
Ул күчмə һəм утрак тормышлы этнографик төркемнəргə исламның 
төрле дəрəҗəдə үтеп керүе турында яза.

Ниһаять, галим музыканың лад үзенчəлеклəре өчен характер-
лы нечкə аерымлыкларны да ишетə. В.А. Мошков шəрехлəмəлəренə 
караганда, ул Урта Идел буе һəм Əстерхан татарларының музыкаль 
культураларына хас локаль үзенчəлеклəрне яхшы белə, Оренбург һəм 
Əстерхан нугайларының теллəрендəге генə түгел, ə шигырь төзеле-
шендəге аермаларны да билгелəп үтə, Əстерхан нугайлары һəм та-
тарларының, локаль төркемнəрне дə (Оренбург татарларының пента-
тоникасын һəм Əстерхан нугайларының диатоникасын) кертеп, лад 
аермаларын аныклый: «Тогда как музыка оренбургских ногайцев, на 
мой взгляд, почти ничем не отличается от музыки остальных татар, 
музыка астраханских ногайцев резко разнится от них и приближается 
по своему характеру скорее к музыке арийских народов» [Мошков, 
1897, с. 273]. 

Этнография һəм музыкаль фольклор буенча тикшеренү текстла-
рын язу процессында В.А. Мошков еш кына төрле мəдəниятлəрдə-
ге фольклор күренешлəрен чагыштыра башлый. Нəтиҗəдə, моно-
график хезмəтлəрдə компаратив фрагмент-чигенешлəр, төрле этник 
мəдəниятлəрнең гореф-гадəт яки музыкаль күренешлəрен чагышты-
рып тасвирлау эпизодлары пəйда була. Əйтик, этнографик очеркның 
«Состязательные скачки» бүлекчəсендə автор нугайларның туй көн-
нəрендəге ат чабышлары турындагы мəгълүматларны Дунай болгар-
лары, гагаузлардагы ат чабышлары белəн янəшə куя, аларның хри-
стиан диненə кадəрге күзаллауларын удмурт һəм мариларныкы белəн 
чагыштырып карый. Үз материалын Евразия контекстында биргəндə, 
автор Идел/Урал буе халыклары турында да сөйлəп, борынгы уңды-
рышлылык культының чишмə башына ук барып чыга. 

«Мелодии ногайских и оренбургских татар» очеркының II чыга-
рылышында тəкъдим ителгəн сөйлəмə традиция музыкасы үрнəклəре 
татар фольклорының үзенчəлекле əсəрлəре булып тора. Аларның да 
лад, ритмика, структура һəм вербаль текстларга (20 язма берəмлек) 
хас таныш билгелəре бар. 
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«Песни астраханских и оренбургских ногайцев и киргиз» дигəн 
III басмада (35 язма берəмлек) берничə этник төркемнең нотировка-
лары бирелгəн. Солдатлар белəн җыючы буларак эшлəгəндə, ул татар 
һəм нугай лирикасын һəм ир-атлар репертуарындагы такмакларның 
текстларын, сирəк кенə бишек, кунак, туй, рекрут җырларын һəм ка-
закъ айтысын теркəгəн. 

В.А. Мошковның музыкаль мөмкинлеклəре турында чамалап 
кына əйтеп була, əмма тəкъдим ителə торган хезмəт аның музыкага 
искиткеч сəлəтлелеге һəм нотага төшерү күнекмəсенə ия булуы ту-
рында сөйли. Музыканы нечкə тоемлавы1, мөгаен, аңа, яздыру тех-
никасы булмаганда да, нотага төшерүдə һəм төрки теллəрне теркəүдə 
ярдəм иткəндер. Җырларны, җитмəсə, гадəти булмаган көйле, үзен-
чəлекле артикуляцияле җырларны ишеткəнчə язып алу, һичшиксез, 
бик авыр эш. В.А. Мошков, күрəсең, җырларны кабатлауларын со-
рагандыр, əмма кабатлаулар, əлбəттə, берсүзсез бер-берсеннəн аеры-
лып торганнардыр. Татар җырына хас булган мелизмнар, җырулар, 
glissando булмаганда, көйлəрне беркадəр схемалаштыру шуның белəн 
аңлатыла. Ул, күрəсең, аларның кайберлəрен (бигрəк тə озын көйлəр-
не) танымаслык үзгəртелгəн дип санарга мөмкинлек бирə.

XXI гасырда В.А. Мошковның хезмəтлəре, беренче чиратта, эт-
нографиягə багышланган мəкалəлəре яңадан нəшер ителə башлады. 
Ниһаять, аның фольклор мирасының да яңа басмалары дөнья күрə. 
1980 елларда Ленинград дəүлəт театр, музыка һəм кинематогра-
фия институты фольклор секторының əйдəп баручы фəнни хезмəт-
кəре, сəнгать фəннəре докторы И.И. Земцовский, фəндə тиешле 
бəясен алмаган авторның раритет басмаларын фəнни кулланылыш-
ка кертү максатыннан, сектор планына В.А. Мошковның музыкаль- 
фольклористик хезмəтлəрен яңадан бастырып чыгаруны да кертергə 
тəкъдим итте2. 

Аның хезмəтлəреннəн телəгəн һəркем файдалана алырга тиеш. 
В.А. Мошковның бу хезмəтен чыгарган редакциянең «От редакции 
Известий ОАИЭ» дигəн язмасында əйтелгəн телəк нəкъ менə бердəм 
хезмəт рəвешендə гамəлгə ашырылды. «Материалы для характери-
стики музыкального творчества инородцев Волжско-Камского края»-
ның аерым басмалары бер тышлык белəн, «Мелодии Волго-Камья» 
[Мошков, 2011] дигəн исем астында заманча шəрехлəмəлəр белəн ба-
сылып чыккан. 

1 С. Решетов В.А. Мошковның абсолют ишетү сəлəтенə ия булуы турындагы 
нəтиҗəгə килə. 

2 ЛГИТМиК/РИИИ фольклор секторы хезмəткəрлəре шəрехлəмəлəре белəн бирел-
гəн мəкалə һəм материалларны кабат бастыру эше нəкъ менə шулай башланды. Кара: 
[Токарев, 1966]. Бу китапта В.А. Мошковның славян мəдəниятлəре буенча хезмəт-
лəре тупланган; Идел һəм Урал буе төрки мəдəниятлəре буенча хезмəтлəре тупланган 
[Мошков, 2011]. Икенче китапны əзерлəгəндə РИИИ фольклор секторы планнарының 
М.Г. Кондратьевның В.А. Мошков əзерлəгəн чуваш материалларын чыгару нияте белəн 
туры килүе ачыкланды.
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Бу китапта Мошков үзе исəн вакытта дөнья күргəн өч басма да 
төшереп алып (факсимиле рəвешендə) басылган, параллель хəзерге 
редакциясе дə бирелгəн. Хезмəтнең чуваш өлешендə нəкъ менə җыр-
ларның вербаль текстлары яңартылган. Əдəбиятта «бик нык үзгəр-
телгəн» дип бəялəнгəннəре 2011 елгы яңа басмада чуваш белгечлəре 
тарафыннан төзəтелгəн яки тулыландырылган1. 

Моннан тыш, аларның русчага тəрҗемəлəре дə өстəлə. Китап-
ның татар/нугай/казакъ өлешендə җырлар төркичə һəм русча вер-
баль текстлары белəн бирелə. Аларга нибары бераз төзəтүлəр генə 
 кертелə2. 

Яңа басманың (II һəм III бүлеклəр) татар өлешендə татар/нугай/
казакъ вербаль текстларына һəм аларның рус теленə тəрҗемəлəренə 
кечкенə генə төзəтүлəр (төгəл яздырылмаган текстларны яңадан тор-
гызу һəм, димəк, тəрҗемəлəрне дə төзəтү) кертелгəн, шулай ук көй-
лəрнең ноталары да шактый реконструкциялəнгəн. 

Һəр җырга редакторның шəрехлəмəсе бар. Яңа китапның ике яр-
тысындагы нота материалларының редактурасы аерыла, чөнки һəр-
берсе аерым-аерым редакциялəнгəн.

Яңа басмада чувашларга караган нота материаллары М.Г. Кон-
дратьев тарафыннан җентеклəп шəрехлəнгəн.

Əлбəттə, В.А. Мошков нотировкаларны ишеткəн буенча эшлə-
гəн. Татар халык көйлəрен яздырганда бер-ике, хəтта ике-өч тапкыр 
тыңлап кына, интонациянең бөтен борылышларын тотып алу мөмкин 
түгел. Əмма бу əлеге язмаларны чагыштырып карап тану мөмкинле-
ген чиклəми. Аларның барысын да Идел буе татарларының җыр ми-
расы призмасы аша үткəреп реконструкциялəп була3. Алар арасында 
билгеле җыр текстлары һəм көйлəр бик күп. 

В.А. Мошков нотаның озынлыгын төгəл кабатлаганга күрə, җыр-
ның ритмик нигезе (ритмик клише4) күренə башласын өчен, кайчак 
ул куйган такт сызыгын күчерү яки иҗек эчендəге ритмик бүленешне 
бер озынлыкка салу да җитə. 

Җырларның вербаль текстларына һəм аларның рус теленə тəр-
җемəлəренə төгəллек кертелде. Тик яткан «күзгə күренми торган» 
нота материалларын билгеле бер музыкаль-аналитик гамəллəр 

1 Чуваш җыр текстларын филолог, ЧГИГН өлкəн фəнни хезмəткəре Г.Ф. Юмарт 
коррекциялəгəн. Кайбер туй көйлəренə шəрехлəмəлəрдə музыкаль структура редактор 
М.Г. Кондратьевның идентификация критерие булып тора, ə җырларның шигъри тексты 
бу сыйфатта катнашмый. Ирексездəн 25 нче җыр тексты туй җыры була аламы дигəн 
сорау туа.

2 Татарча текстларны, шулай ук аларның русчага тəрҗемəлəрен Н.Ю. Əлмиева ре-
дакциялəде, нугай текстларын – Л.Ш. Арсланов (консультант – сəнгать фəннəре канди-
даты Г.М. Макаров), казакъныкыларны А.Б. Кунанбаева эшлəде. 

3 Реконструкция квантитатив ритмикалы җырларга кагыла. Квадрат структуралы 
кыска җырларга ул талəп ителми. 

4 Ритмик клише – əлеге мəкалəнең авторы тарафыннан тəкъдим ителгəн [Альмеева, 
1986, с. 54–61], т атар фольклорының мелодикасын анализлау өчен кулланыла торган 
термин. 
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ярдəмендə «күренерлек» итү мөмкин булды1. Нəтиҗəдə көйлəрнең 
«үз йөзе» барлыкка килде. Ə ноталарның реконструкциясе буенча шу-
лай ук аларның яңгырашын да торгызып була. Татар фольклористи-
касында яшəп килгəн татар җырларының В.М. Мошков тарафыннан 
гадилəштереп язылган нотировкалары буенча кайбер җырларның чын 
яңгырашын күзаллап булмый, дигəн фикерне хупларга ашыкмыйк.

Хəтта фəнни кулланылышка кертелсə дə, əлеге хезмəтнең яңа 
бас масы тагын да тирəнрəк тикшеренүчелəрен көтə. Олуг рəхмəт хис-
лəре белəн, Валентин Александрович Мошковның исеме – һичшик-
сез, Россия этнологиясе һəм фольклористикасы өчен дə, Идел-Кама 
музыкаль тюркологиясе өчен дə иң мөһимнəрдəн берсе, дип билгелəп 
үтəсе килə.
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