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Аннотация 
 
Творчество Габдуллы Тукая 
является источником вдохновения 
для многих известных татарских 
композиторов. Творческое 
наследие выдающегося поэта 
формирует мышление и молодых 
представителей татарской 
композиторской школы. Данная 
статья посвящена теоретическому 
осмыслению основных 
музыкальных произведений, 
которые представлены в 
энциклопедии Габдуллы Тукая и 
непостредственно связаны с 
именем и творчеством великого 
поэта. 
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искусство, музыкальное наследие, 
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Кереш 
 
Г. Тукай шəхесе турында бар нəрсə 
дə мəгълүм, аның иҗаты һəм үз 
заманының иҗтимагый 
тормышында тоткан урыны бар 
яктан да өйрəнелеп беткəн кебек. 
Лəкин бу беренче карашка гына 
шулай тоела. Чынлыкта исə, Тукай 
темасына кагылышлы, 
өйрəнелмəгəн аспектлар чиксез, ул 
һəр яңа буын тикшеренүчелəренə 
яңа яктан ачыла, чөнки вакыт 



кысалары, тарих вакыйгалары үз 
кануннарына буйсындыра һəм шул 
уңайдан фəнни яктан өйрəнер өчен 
кызыклы юнəлешлəр барлыкка 
килə. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Татар музыкасы сəнгатендə Г. 
Тукай мирасы 
 
Г. Тукай энциклопедиясе – бөек 
шагыйрьгə бəйле булган, бүгенге 
көндə эле һаман да ачыкланмаган 
сорауларга җавап табар өчен менə 
дигəн беренче фəнни басма. 
Энциклопедия – музыка 
сəнгатенең барлык тармакларын үз 
эченə алган. Шагыйрь сүзлəренə 
язылган халык җырларының 
феномен ачыклау, төрле жанрдагы 
музыкаль əсəрлəрне анализлау, 
əлеге шəхескə багышлап язылган 
музыкаль-сəхнə үрнəклəренең 
үзенчəлеген билгелəү, театр һəм 
кино сəнгатендə əһəмияткə ия 
булган иҗади мисалларны барлау, 



яңа буын композиторларының 
бүгенге заман ысуллары белəн 
язылган əсəрлəрен тасвирлау һəм 
башка темаларга кагылышлы 140 
якын мəкалə урын алган. 
«Тукай һəм татар музыкасы» 
бəйлəнеше, тема буларак, мəгариф 
системасында киң чагылыш таба. 
Шулай ук əлеге мəсəлə фəнни 
яктан А. Алмазова, Г. 
Гобəйдуллина, Й. Исəнбəт, Р. 
Исхакова-Вамба, М. 
Нигъмəтҗанов, З. Сайдашева, Ф. 
Салитова, Ф. Арсланова, И. Газиев 
һəм башка музыка белгечлəре 
хезмəтлəрендə тикшерелде. 
Əйтергə кирəк, Г. Тукай иҗаты - 
татар музыкасының 
формалашуына һəм алга таба үсеш 



алуына зур этəргеч бирде. Ни өчен 
дигəндə, иң беренче мəсəлə итеп, 
музыка белгечлəре фольклор 
үрнəклəрен күздə тотып, шагыйрь 
иҗаты белəн халык көйлəренең 
бəйлəнешен өйрəнəлəр. Əлбəттə, 
бу юкка түгел, чөнки Тукай көчле 
тавыш иясе булмаса да, ул 
илһамланып Коръəн сүрəлəрен, 
«Мөхəммəдия» китабын, борынгы 
татар бəетлəрен, мөнəҗəтлəр һəм 
озын көйлəрне җырларга яраткан. 
Китап уку көйлəренең ритмик 
калыбын ассызыклап, халык 
җырларының «моң» феноменын 
билгелəгəн үзенчəлеклəрне күңеле 
белəн шагыйрь тоя белə. Тукайның 
«Милли моңнар» шигыре 



«Əллүки» көе белəн илһамланган, 
«Өзелгəн өмид»нең музыкаль-
поэтик символы булып саз, ə 
«Авыл җырлары» шигырьлəр 
циклының нигезендə халык 
җырлары тора. Əлеге татар 
музыкасының нигезендə яткан 
халык җырлары турында 
энциклопедия битлəреннəн 
тирəнтен мəгълүмат алып була. 
Энциклопедиянең музыка 
сəнгатенə һəм музыкаль фольклор 
юнəлешенə кагылышлы өлешен 
барлап чыккач, берничə фикер 
белəн уртаклашасы килə. Фəнни 
басма алфавит буенча эзлекле 
юнəлеш белəн төзелгəн һəм шул 
яклап эшлəнүе дə кулланучылар 



өчен уңайлы икəнен исбатлый. 
Гомүмəн алганда, татар музыкасы 
сəнгатендə Г. Тукай мирасын өч 
юнəлешкə бүлеп, фəнни яктан 
өйрəнеп була. Əлеге фикер 
энциклопедия эчтəлегендə дə 
чагылыш таба. 
Беренче юнəлешкə югары сəнгать 
төренə караган Г. Тукай шəхесен 
күздə тотып язылган һəм бөек 
шагыйрьнең тормышын 
чагылдырган əсəрлəрне атар идем. 
Татар музыкантларының 
композиторлык эшчəнлегендəге 
беренче иҗади эшлəренə бəя бирү 
һəм тарихи фактлар белəн ачыклык 
кертү энциклопедиянең уңышлы 
ягын билгели. Шагыйрь мирасы 



милли композиторларыбызның С. 
Сəйдəшев, Ф. Яруллин, Н. 
Җиһанов, М. Мозаффаров, А. 
Ключарев, Җ. Фəйзи, З. 
Хəбибуллин иҗатында төрле 
жанрлардан гыйбəрəт: вокаль һəм 
инструменталь миниатюралардан 
алып, зур күлəмле симфоник 
музыкасы үрнəклəре һəм 
музыкаль-сəхнə əсəрлəренə кадəр. 
Тарих битлəренə куз салсак, 
революциягə кадəрге камера 
инструменталь музыканың башы 
Тукайның чордашы Заһидулла 
Яруллин исеме белəн бəйле һəм ул 
аның «Тукай маршы»ннан 
башлана. Берничə дистə елдан соң, 
композитор Н.Җиһанов əлеге 



əсəрне симфоник оркестры өчен 
оркестровка эшли. 
Композитор М. Мозаффаров 
«Тукай истəлегенə» дип аталган 
(1952) симфоник поэмасында 
шагыйрьнең исеме халык бəхете 
өчен көрəшүченең символы 
буларак яңгырый. Əсəрнең беренче 
музыкаль темасы татар 
шигъриятенең чəчəк атуын 
тасвирласа, икенчесе Тукайның 
яраткан «Анам кабере янында», 
дип исемлəнгəн татар халык җыры 
цитата буларак яңгыраш ала. 
Тукай мирасын мəнгелəштерү 
йөзеннəн композитор Р.Ахиярова 
«Моңлы сазым» (1986) симфоник 
поэмасын иҗат итə. Əсəрнең 



үзенчəлеге «Туган тел» көен 
цитата буларак 
куллану. Əлеге тема шагыйрь 
тормышының лейтмотивы буларак 
лирик хəлəтеннəн чыгып, ахырга 
таба гимн кебек янгырый. 
«Туган тел» көе шулай Р. 
Калимуллин иҗат иткəн «Г. Тукай 
истəлегенə», дип исемлəнгəн 
квартет нигезендə яңгырый. Кыска 
интонацион лейттемадан этəргеч 
алып, аны эзлекле үстереп (тембр, 
фактура, метроритм ягыннан), 
композитор оркестровка 
ярдəмендə динамик үсештəге 
композиция тудыра. Симфоник 
жанрын күздə тотып, композитор 
Р.Кəлимуллинның. «Тукай 



көйлəре» (2000) кыллы уен 
кораллары өчен язылган 
симфонииясен искə алмыйча 
булмый. Аның əлеге əсəрлəре 
энциклопедияда теоретик 
анализлау ягыннан бирелə. 
Г. Тукайның 120-еллыгы уңаеннан 
композитор Р. Ахиярова 
«Шагыйрь мəхəббəте» операсын Р. 
Харис либреттосына нигезлəнеп 
иҗат итə. Операның эчтəлеге 
мəхəббəт фабуласы белəн генə 
чиклəнми. Шулай ук шагыйрь 
тормышының аерым мизгеллəрен, 
аның иҗади казанышларын əсəр 
аша күрсəтү, авторлар үзенə максат 
итеп куя. Р.Харис либреттода 
Тукай тормышыннан 



автобиографик фактларны 
куллана, əсəргə аның 
шигырьлəреннəн өзеклəрен кертə, 
аның эчке кичерешлəрен 
(мəхəббəткə омтылуын, үлемнəн 
куркуын) чагылдыра. 
Энциклопедияда əлеге əсəрнең 
язылу тарихы турында һəм 
музыкасына карата төгəл һəм тулы 
мəгълүмат бирелə. 
Яшь композитор буларак, Г. 
Тукайның 125-еллыгына Р.Батулла 
пьесасы буенча 
«Зəйтүнəкəй», дип исмелəнгəн 
музыкаль драма иҗат иттем. 
Əсəрне 2011 елда режиссёр Ринат 
Əюпов Г.Кариев исем. Казан Татар 
Дəүлəт яшь тамашачылар 



театрында сəхнəлəштерде. 
Драманың үзəгендə булган Зəйтүнə 
образы, музыкаль характеристика 
ягыннан, ике лейтмотив аша 
бирелə. Шуның берсе «Зəйтүнə 
җыры» гади, шул ук вакытта 
нəзəкатьле, бөек шагыйрьгə карата 
мəңгелек мəхəббəт утында янган 
гүзəл кыз образы тудыра. Əсəрнең 
башка үзенчəлеклəре турында 
тулырак мəгълүмəтне 
энциклопедия битлəрендə таба 
аласыз. Əлеге əсəр өчен язылган 
«Ак канатлы шагыйрь» гимны, 
шул ук елны Мəскəүдə бөек 
шагыйребезгə һəйкəл ачу 
тантасында янгырый. Цитата 
буларак кулланылган “Туган тел” 



Һəм “Тəфтилəү” көйлəре татар 
миллəтенең якты килəчəген 
тасвирлый. 
Икенче юнəлешкə без Г. Тукайның 
əкиятлəренə нигезлəнеп язылган 
музыкаль əсəрлəрне кертəбез. 
Əлбəттə Шүрəле - иң яратылган 
образларның берсе. Мисал итеп И. 
Якубовның ораториясен, А. 
Ключарёвның иҗат иткəн 
фортепиано өчен əсəрлəрен əйтеп 
була. Симфоник жанрлар 
арасында: Н. Җиһановның 
«Кырлай» һəм «Шүрəле» 
симфоник поэмасы, М. 
Шəмсетдинованың «Тукай 
əкиятлəре» сюитасы зур 
игътибарга лаек. 



Балет жанры Г. Тукай 
əкиятлəренең үзенчəлеген 
чагылдыру өчен менə дигəн жанр. 
Əлбəттə, дөньякүлəм танылган 
композитор Ф. Яруллиның 
“Шүрəле” балеты татар музыка 
сəнгатенең йөзек кашы булып 
юкка гына саналмый. Бүгенге 
көнгə кадəр театр репертуарында 
əлеге əсəр саклана. Ни өчен 
дигəндə, композиторның музыка 
язу үзенчəлеге милли көйлəрне 
заманча ысуллар белəн баетудан 
гыйбəрəт. Композиторның 
бөеклеген əлеге əсəр дəлилли һəм 
шул чорының музыкаль ачышы 
дип, атарга була. 
Балет жанрында 1957 елда Ə. 



Бакировның «Су анасы», ə 1958 
елда Р. Губайдуллин 1958 елда 
«Кисекбаш» əсəрлəре куела. 
Энциклопедия əлеге əсəрлəрнең 
язылу тарихын 
ачыклый. Лəкин ике балетның да 
иҗади гөмерлəре озын булмый. 
Музыка белгечлəре либреттоның 
артык персонажларга күп һəм 
музыканың төрле стильдə язылуын 
сəбəп итеп куя. 
2013 елда Г.Кариев исем. Казан 
Татар Дəүлəт яшь тамашачылар 
театры, Т. Миңнуллин пъесасына 
нигезлəнеп, яңа жанрда балалар 
өчен «Əйт əле күбəлəк» музыкаль 
мистерия премьерасын күрсəтə. 
Композитор буларак, минем өчен 



бу бик үзенчəлекле эш булды. 
Режиссёр Р. Аюпов əсəрдə төп 
рольне музыкага тапшыра һəм 
актёрларны драматик 
диалоглардан азат итə. Пластик 
хəрəкəтлəр ярдəмендə балалар төп 
эчтəлекне аңлыйлар. Г. Тукайның 
бөтен əкият геройлары белəн 
кечкенə Апуш курку хисен җиңə, ə 
күбəлəк аны килəчəк иҗатында 
кыю фикерле булырга өнди. 
Өченче юнəлешкə без бөек 
шагыйрь сүзлəренə нигезлəнеп 
иҗат ителгəн музыка əсəрлəрен 
кертер идек. Г. Тукай шигърияте 
вокал жанрының үрнəклəрен 
үстерү өчен һəм кабатланмас 
җырлар иҗат итəргə композитор 



өчен менə дигəн илһам чыганагы. 
Мəсəлəн, Солтан Габəшинең 1915-
1917 елларда Тукай сүзлəренə 
«Юаныч» һəм «Галəл гомья», 
«Мəҗрух указ» романслары бик 
кызыклы, чөнки композитор Тукай 
шигъриятенең поэтик үлчəмен 
игътибарга алып үзенчəлекле 
көйлəр яза. Гəбəши 
«Бишек җыры»н хор өчен 
эшкəртүе дə жанр ягыннан яңалык. 
Шулай ук ул 1925 елда, татар 
музыкасы тарихында 
беренчелəрдəн булып, «Ике заман» 
исемле хор  циклын иҗат итə. 
Шагыйрь иҗаты Н.Җиһанов, 
Җ.Фəйзи, М.Мозаффаров, 
З.Хəбибуллин, А.Монасыйпов, 



Ф.Əхмəтов, Р.Еникеев, И.Якубов, 
М.Шəмсетдинова, Р.Ахиярова, 
Р.Кəлимуллин җыр һəм романс 
циклларында, халык җырларының 
эшкəртмəлəрендə, балалар өчен 
язылган əсəрлəрендə дə чагылыш 
таба. Шулай ук Р. Яхинның 
«Шагыйрь» драматик монологы, 
«Мəхəббəт җыры» лирик романсы 
аеруча дан казанган вокаль 
əсəрлəр. 
 
А. Монасыйпов иҗаты тирəн 
мəгънəле əсəрлəрдəн тора. Аны 
замандашлары татар музыка 
сəнгатенең симфонисты дип 
атыйлар. Зур күлəмле əсəрлəре 
арасыннан баритон һəм симфоник 



оркестр өчен язылган «Тукай 
аһəңнəре» вокаль-симфоник 
поэмасы өчен (1974), композитор 
шагыйрьнең үз халкына ялкынлы 
мəхəббəтен, ышанычын һ.б. 
темаларны эченə алган «Туган 
җиремə», «Кузгатмакчы булсаң 
халык күңеллəрен...» 
(«Сəрлəүхəсез»), «Туган авылым», 
«Тəүбə вə истигъфар», «Өзелгəн 
өмид», «Белмəдем» («Мөридлəр 
каберстаныннан бер аваз»), «Бу 
ямьсез болыт» («Татар яшьлəре») 
исемле 7 шигырен сайлап ала. 
Əсəрнең музыкаль телендə Тукай 
шигырьлəренə язылган («Пар ат», 
«Туган тел») лирик халык 
җырлары интонациялəре һəм 



Гендельнең пассакалиясеннəн 
алынган үткен цитаталар бергə 
үрелеп бара. 
Энциклопедиянең киң колачлы 
фəнни басма икəнлеге, игътибар 
үзəгенə Г. Тукай иҗаты белəн 
бəйле булган музыка сəнгате 
əһеллəренең иҗади эшчəнлеген 
тасвирлау да күрсəтə. Г. Тукай 
сүзлəренə язылган җырлар, 
романсларны башкаручы татар 
халкының милли җырчылары – 
И.Шакиров, У. Əлмиев, 
Г.Рəхимкулов, Х.Бигичев, 
Э.Җəлəлетдинов, Ф. Сөлəйманова 
И.Газиев, З.Сəхəбиева һ.б. иҗат 
юллары белəн энциклопедиядан 
танышып була. Тукай темасына 



кагылган төрле жанрдагы əсəрлəр 
республикабызның музыкаль 
коллективлары репертуарында да 
урын алган. ТР дəүлəт симфоник 
оркестры, ТР халык уен кораллары 
Дəүлəт оркестры,  
 
 
 
 
 
«La Primavera» Казан 
дəүлəт камера оркестры, ТР Дəүлəт 
җыр һəм бию ансамбле, ТР дəүлəт 
фольклор музыкасы ансамбльлəре 
турында энциклопедияга кергəн 
мəкалəлəрдə мəгълүмат туплап 
була. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Йомгак 
 
Г. Тукай иҗаты – тулы бер гасыр 
дəвамында тирəнтен, эзлекле 
өйрəнелгəн иҗат. Бүгенге «Г. 
Тукай энциклопедиясе» татар 
миллəтенə милли бүлəк һəм төрки 
халыклары өчен тагын бер зур 
ачыш булуын дəлилли. Əмма, алга 
таба шагыйрьнең тормышы һəм 
иҗади  мирасында  яңа  
эзлəнүлəргə  һəм  ачыш  
табышларга  һəрвакыт  җирлек  
бар.   Г. Тукай шəхесенə махсус 
багышланган энциклопедия 
алдагы максатларны билгелəргə 
ярдəм итəр, дип ышанып калам. 
 



 
Чыганаклар 
 
 
ТУКАЙ, Габдулла, (2016), 
Энциклопедия. Гл. ред. З.З. Рамеев, 
Казань 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


