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Музыкаль мђдђниятебез 
тарихында эзле ул

Татар халкыныћ гасырлар буе туп-
ланган бай музыкаль мђдђнияте 
бар. Аны барлау-туплау, љйрђнњ, 

профессиональ дђрђќђдђ њстерњ-
камиллђштерњ џђм килђчђк буыннар-
га тапшыру барыннан да элек аерым 
шђхеслђр, белгечлђр исеме белђн бђйле. 
Ђнђ шундый могтђбђр затларныћ бер-
се, ђрќђле уен кораллары љчен ка-
лай тђлинкђлђргђ уеп кљйлђр ясау 
остасы Гыйлђќетдин Гайнетдин улы 
Сђйфуллин.

Г. Сђйфуллин 1873 елныћ июль аен-
да элекке Казан губернасыныћ Казан 
љязе, Суыксу волостендагы (хђзерге Та-
тарстан Республикасыныћ Биектау рай-
оны) Кече Рђч авылында ярлы крестьян 
гаилђсендђ туган. Аћа ун яшь тулганда 
ђнисе Бибигайшђ љч баласын ятим кал-
дырып вафат була.

1883 елда ђтисе Гайнетдин абзый 
Казанга килђ, урамда су сату белђн 
шљгыльлђнђ башлый. Шул рђвешле бе-
раз акча туплагач џђм сыеныр поч-
мак булдыргач, авылга кайтып бала-
ларын да шђџђргђ алып килђ. Икенче 

елда улы Гыйлђќетдинне Йосыф хђзрђт 
мђдрђсђсенђ укырга бирђ. Малай анда 
бер ел сабак алганнан соћ, матди якныћ 
њтђ авыр булуы сђбђпле, аћа укуын 
дђвам иттерњ мљмкинлеге чиклђнђ.

Озакламый Габдрахман исемле ки-
бетче њзенећ таныш-белешлђре аркы-
лы Гыйлђќетдинне Татар укытучылар 
мђктђбенђ урнаштыра. Ђмма Гайнетдин 
абзый «улым урыс була» дип, малаен ан-
нан ала.

Гыйлђќетдин 1885 елда Галиђхмђт 
Зђбиров исемле кешенећ Печђн база-
рындагы чђйханђсенђ эшкђ урнаша. 
Анда љч ел эшлђгђннђн соћ, аяклары 
ревматизм белђн авырый башлый џђм ул 
аннан китђргђ мђќбњр була.

1889 елда ул музыка кораллары 
остасы џђм татар халык кљйлђрен ка-
лай тђлинкђлђргђ яздыручы Гариф Мин-
кин остаханђсенђ эшкђ урнаша. Анда 
љч ел дђвамында шактый тђќрибђ туп-
лагач, Габдулла Сабирќанов исемле 
дусты белђн 1893 елныћ август аенда 
Г. Зђбиров чђйханђсендђ арендага бер 
номер алып, њзлђренећ эшлђрен оешты-

(Калай 
тђлинкђлђргђ 
уеп кљйлђр ясау 
остасы 
Г. Г. Сђйфуллин)
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рып ќибђрђлђр. Алар «Ariston», «Mira», 
«Stella» џђм башка музыкаль тараклар 
ярдђмендђ уйный торган ђрќђле уен ко-
ралларын тљзђтњ белђн шљгыльлђнђлђр.

1897 елда Шђмси исемле бер байныћ 
приказчигы Мђскђњдђн «Ariston» му-
зыка уен коралы алып кайта џђм 
Гыйлђќетдин янына килеп, шуны татар-
ча кљйлђр уйнарлык хђлгђ китерњен со-
рый. Бђхеткђ књрђ, тђќрибђ бик ућышлы 
чыга: «Тђфтилђњ» кље ясала. Приказчик 
шундук янђ егерме тљрле татар кљенђ за-
каз бирђ.

Дљрес, Гыйлђќетдингђ ул вакыт-
ларда ноталар белђн эш итњне ныклап 
тљшенњ кирђк була. Шућа књрђ ул Аш-
лык џђм Агач базарында эшлђњче бер 
танышы аркылы ђлеге љлкђдђ белгеч 
табып, аћардан ноталар љйрђнђ баш-
лый. Тырышлык њзенећ бђрђкђтле 
нђтиќђлђрен озак кљттерми: тиздђн аћа 
тљрле тљбђклђрдђн књплђп заказлар килђ 
башлый.

Калай тђлинкђлђрне кисњ љчен 
Г.Сђйфуллин њзе биш тљрле ќайланма 
ясый: икесе — кырыйдагы тишеклђрне, 
љчесе — 60-70 њлчђмдђге кљйлђрне уяр 
љчен.

1909 елда Казанда авыл хуќалыгы 
казанышларыныћ Халыкара књргђзмђсе 
оештырыла. Инде исеме шактый кић 
тарала башлаган оста анда њзе ясаган 
ђрќђле уен кораллары џђм аларда уйна-
тыла торган калай тђлинкђлђр белђн кат-
нашып, Зур кљмеш медальгђ лаек була.

Ул њзе ясаган тђлинкђлђрне номер-
лап, аларныћ кайсы елда, ничђнче айда 
џђм кљндђ эшлђнгђнен махсус дђфтђргђ 
теркђп барган. Мђсђлђн, «Тђфтилђњ» — 
№ 1, 1893 елныћ 9 декабре, «Ончы 
Фђхри» — № 10, 1897 елныћ 31 гыйн-
вары, «Казан сљлгесе» — № 47, 1907 
елныћ 7 апреле џ. б.1

1913-1914 елларда Г. Сђйфуллин ро-
яль џђм пианино уйнау љчен унќиде та-
тар кљенећ нотасын, мандолина љчен 
цифрлы џђм ноталы љйрђткечлђр дђ бас-
тырып чыгара. Шундыйларныћ берсе, 
ягъни «Кара урман» кље язылганыныћ 
тышлыгында бер фото да урнаштырыл-
ган. Анда 20-25 яшьлђрдђге бер егетнећ 
скрипкада, ђ аћардан яшьрђк бер кызныћ 
пианинода уйнаулары сурђтлђнгђн2. 
Ул егет, бђлки, Г. Сђйфуллин њзедер. 
Лђкин аныћ яшь вакытында алдырылган 
рђсемнђре ђлегђ карамагыбызда булмау 

сђбђпле, бу мђсьђлђгђ ачыклык кертњ 
килђчђккђ калдырыла.

«Кояш» газетасыныћ 1914 елгы 20 
август санында Г. Сђйфуллин тарафын-
нан егермедђн артык кљйнећ бик грамо-
талы итеп нотага салынган ќыентыгын 
бастырырга кабул ителње турында 
мђгълњмат китерелђ.

Ул њзенећ эшчђнлеген пропаганда-
лау џђм заказлар кабул итњ максатында 
татар џђм рус теллђрендђ язылган мах-
сус реклама кђгазьлђре бастырып та-
раткан, вакытлы матбугат битлђрендђ 
белдерњлђр биргђн.

Октябрь тњнтђрелешеннђн соћ 
Г.Сђйфуллин 1920-1926 елларда 
ТАССР Мђгариф халык комиссариа-
ты карамагындагы мђктђплђрдђ музыка 
уены коралларын тљзђтњче-кљйлђњче бу-
лып эшли, 1935-1936 елларда Татарстан 
АССР радиокомитетында хезмђттђшлек 
итђ. Гыйльми Њзђккђ татар халык 
кљйлђренећ ике йљз алтмышыныћ но-
тасын язып тапшыра. Кызганыч ки, 
ќыентык булып нђшер ителергђ тиешле 
ђлеге тупламныћ язмышы билгесез.

1936 елныћ 10 октябрендђ 
Г.Сђйфуллинныћ эшчђнлеге турында 
киножурнал тљшерелђ џђм ул Мђскђњ 
кинотеатрларында књрсђтелђ. Шуннан 
соћ аныћ белђн «Правда», «Известия» 
газеталары кызыксына башлый. Озакла-
мый ђлеге матбугат органнарыннан кор-
респондентлар килеп, аныћ белђн якын-
нан танышалар.

ТАССР Халык комиссарлары сове-
ты каршындагы Сђнгать эшлђре идарђсе 
кушуы буенча ђлеге идарђнећ фоль-
клор кабинеты директоры А. С. Клю-
чарев (1906-1972), кабинетныћ фђнни 
хезмђткђре В.И. Виноградов (1874-
1948), идарђнећ њзешчђннђр секто-
ры инспекторы З.Шаџиморатов 1938 
елныћ 31 августында Г. Сђйфуллинныћ 
остаханђсендђ булып, аныћ эшчђнлегенђ 
югары бђялђмђ бирђлђр џђм ул персональ 
пенсиягђ лаеклы дигђн фикергђ килђлђр. 
Бу мђсьђлђне хђл итњне сорап Татарстан 
АССР Югары Советына мљрђќђгать 
итњне урынлы дип билгелилђр.

1940 елда сђнгать ђџеллђренећ Та-
тарстан љлкђ профсоюз комитеты 
Г.Сђйфуллинга Хезмђт Герое дигђн 
мђртђбђле исем бирергђ кирђклеге ту-
рында тђкъдим белђн чыга. Лђкин, ни 
сђбђпледер, ул гамђлгђ ашырылмый.
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Г. Г. Сђйфуллин эшчђнлеген про-
пагандалау џђм заказлар кабул 
итњ максатында татар џђм рус 
теллђрендђ язылган махсус ре-
клама кђгазьлђре. Татарстан 
Фђннђр академиясе Г. Ибраџимов 
исемендђге Тел, ђдђбият џђм 
сђнгать институтыныћ кулъяз-
малар, фђнни џђм архив фонды 
бњлеге: 118 ф., 1 тасв., 349 сакл. 
бер.
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Татарстанныћ 20 еллык бђйрђме 
ућаеннан 1940 елныћ 29 июнендђ 
ТАССР Совет композиторлары сою-
зы џђм ТАССР Совет язучылары союзы 
язучыларныћ Г. Тукай исемендђге каби-
нетында Г. Сђйфуллинныћ эшчђнлегенђ 
45 ел тулуга багышлап тантаналы кичђ 
њткђрђлђр. Ђлеге кичђне Татарстан АССР 
Совет язучылары союзыныћ ќаваплы 
сђркятибе М. Ќђлил (1906-1944) ача. 
Тљп докладчы композитор А.С. Ключа-
рев халык музыкасы хђзинђсен саклау 
џђм туплау, аны пропагандалауга зур 
љлеш керткђне љчен республиканыћ му-
зыкаль ќђмђгатьчелеге исеменнђн аћа 
рђхмђт белдерђ.

Чыгыш ясаучылардан шагыйрь, пу-
блицист, ђдђбият тђнкыйтьчесе џђм дра-
матург Ф. Бурнаш (1898-1946), компози-
тор Ќ. Фђйзи (1910-1973) џђм башкалар 
Г. Сђйфуллин хезмђтлђрен тиешенчђ 
бђялђњ буенча конкрет тђкъдимнђрен 

ђйтђлђр3.
Г. Сђйфуллин драматург Г. Камал 

(1879-1933), скрипкачы Х. Ђхмђдуллин 
(1875-1942), гармунчылар Ф. Туишев 
(1884-1958), Ф. Биккинин (1898-1968), 
композитор А. Ключарев џђм башка-
лар белђн якыннан аралашкан, мђдђният 
књренеклелђре аныћ остаханђсенђ еш 
килђ торган булганнар.

Ул 1915 елда Казанныћ атаклы бае 
Гайнетдин Сабитовныћ* асрау кызы 
Бђдернисага љйлђнђ. Алар шђџђрнећ 
Яћа Бистђсендђге Урал (хђзерге Зай-
цев) урамындагы 15 санлы бер кат-
лы агач љй сатып алып, яшђргђ шунда 
књчђлђр. Бу гаилђдђ туып-њскђн алты 
бала њзлђре дђ тљрле џљнђр иялђре булып 
ќитешђлђр. Кызлары Рђшидђ озак еллар 
* 1868 елда Казанда сђњдђ фирмасы џђм мануфактура 
ачкан, њзлђре ќитештергђн тљрле баш киемнђре белђн 
сату иткђн эре сђњдђгђрлђрнећ берсе.

Киев шђџђрендђ Довженко исемендђге 
киностудиядђ рђссам, Мљршидђ 1946-
1971 елларда Татар дђњлђт ќыр џђм 
бию ансамблендђ биюче була; уллары 
Тђлгать Ленинград ќићел промышлен-
ность институтын тђмамлап, Казанда-
гы фђнни-тикшеренњ институтларыныћ 
берсендђ, Ђнвђр заводта, Шамил То-
льятти шђџђрендђ автотранспорт бел-
гече, Рафаэль Казанда шофер булып 
эшлилђр.

Г. Сђйфуллин њтђ тыйнак џђм тљгђл 
кеше була. Танылган журналист џђм 
матбугат белгече И. Рђмиев аныћ ту-
рында њзенећ истђлеклђрендђ болай дип 
яза: «Уртадан кайтышрак буйлы бу оста 
џђрвакыт ќыйнак џђм пљхтђ, Европача 
ук булмаса да, заманча киенеп йљри иде. 
[...] Эшлђгђн урынында њрнђк булыр-
лык тђртип џђм пљхтђлек књзгђ бђрелђ. 
Йортныћ ишек алды књкрђп џђм ќђйрђп 
њскђн аланны хђтерлђтђ»4.

Г. Сђйфуллин «Mira» џђм «Stella» 
музыка уен коралларында уйна-
ту љчен халык кљйлђренећ 400гђ якын 
исемдђгесен калай тђлинкђлђргђ уеп 
ясый. Шуларныћ 307се хђзерге ва-
кытта Татарстан Фђннђр академиясе 
Г.Ибраџимов исемендђге Тел, ђдђбият 
џђм сђнгать институтыныћ кулъязмалар, 
фђнни џђм архив фонды тупланмасында 
саклана. Ђ тираж мђсьђлђсенђ килгђндђ 
исђ, моны исђплђп чыгару хђзер мљмкин 
эш тњгел. Чљнки алар, мђгълњм булган-
ча, элекке Россия тљбђклђреннђн тыш, 
чит иллђргђ дђ таралганнар.

Ул Уйлап табучылар ќђмгыятенећ 
республика комитеты ђгъзасы була. 
1940 елда Татарстан АССР Югары 
Советыныћ Мактау грамотасы белђн 
бњлђклђнђ.

Г. Сђйфуллин 1946 елныћ 6 июлендђ 
вафат була.
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РЕЗЮМЕ
В статье доктора филологических наук Р. Исламова рассказывается о жизни и деятель-
ности Г. Г. Сайфуллина — мастера по изготовлению пластинок для музыкальных шкату-
лок «Mira» и «Stella», о его вкладе в развитие музыкальной культуры татарского народа.
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