
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөек композитор Салих Сайдашев тууына 115 ел 

уңаеннан үткәрелгән күңел ачу кичәсе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чараның максаты: татар халкының бөек композиторы Салих 

Сәйдәшевның иҗаты, биографиясе белэн таныштыру; балаларның музыкаль 

фикерләрен баету, музыканы ярату хисләрен тәрбияләү. 

 

 

Җайланмалар: Салих Сайдашевның портреты, интерактив такта.  

 

Бу чара музыка мәктәбе белән берләктә эшләнде.  

 

( Салих Сайдашевның  «Совет Армиясе маршы» яңгырый)  

Без бүген татарның боек компазиторы Салих Сайдашевның тууна 115 

еллыгын үткәрергә җыелдык.  

Салих Сәйдәшев 1900 елның 3 декабрендә Казанда туа. Әтисе крестьян 

була, башта ул бер байда кучер булып эшли, соңыннан ул вак сәүдәгәр булып 

китә. Салихның туарына 15 көн кала ул дөнья куя. Әнисе Мәхүпҗамал апа 

вак һөнәрче гаиләсеннән, шәфкатьле, ярдәмчел, хөрмәтле кеше була ул.  

Салихның тормышында якты, тирән эз калдырган, булачак 

композиторның беренче терәге, ярдәм итүче җизнәсе Шиһап Әхмәров була. 

Әминә апасы кияүгә чыккач, Шиһап җизнәсе Салихны узенә тәрбиягә ала. 

Аның музыка белән кызыксынуын күреп, музыка училищесына укырга бирә. 

Җизнәсе аның турында болай дип искә ала: “Ул искиткеч талантлы бала 

булды, музыканы үзләштерергә омтылуын күреп, уңайлы шартлар тудыру 

өчен кулымнан килгәннең барсын да эшләдем” – һәм җизнәсе аңа рояль 

бүләк итә. Ул аны өйгә алып кайтканда Салих өйдә булмый. Ә инде кайткач  

“менә сина бүләгем. Беркемнән курыкмыйча рәхәтләнеп уйна, өйрән. Сәнгать 

юлында сиңа уңышлар телим” – ди.  

Бала вакытта Салих Сәйдәшев Тукай маршын язган Заһидулла Яруллин 

белән очраша. Бу олы җанлы композитор Салихны халык музыкасының 

байлыгы белән таныштыра. Ул аңа дөньядагы барлык гүзәллекнең бердәнбер 

чишмәсе халык икәнлегенә төшендерә. Менә шуннан соң ул халык иҗатын 

өйрәнә башлый, һәм аның көйләре һәрвакыт яңа, үзенчәләкле, искиткеч 

халыкчан. Аның җырларын бөтен җирдә: иген кырларында, клубларда, 

Кызыл Армия частьларында, мәктәпләрдә һәм гаиләләрдә бик яратып 

җырлыйлар.  

( музыка мәктәбе балаларының чыгышы) 

Салих Сайдашев музыкасы белән генә түгел, шәхес буларак та халык 

арасында популяр күренекле кеше була. Аны барысы да яратканнар, үз 

иткәннәр. Ул үзе дә аларга шундый ук ярату белән кайтарган. Кешеләр белән 

бик тиз аралашкан, мохтаҗларга һәрвакыт ярдәмгә әзер торган, ул кешеләр 

арасында үзен бик тыйнак тоткан, беркайчан да беркемне дә авыр сүз әйтеп 

рәнҗетмәгән. Иптәшләре күңелендә ул урта буйлы, очкын чәчеп торган 

зәңгәр күзле, ягымлы, җитез, бик йомшак табигатьле, югары культуралы, 

инсафлы, гади кеше булып калган. Аның бу сыйфатлары иңатында да чагыла. 

Аның җырларыннан сафлык, йөрәк түреннән чыккан хисләр бөркелеп тора. 



Менә шуңа күрә аның әсәрләре халык күңелендә озын гомерле иткән. Салих 

Сайдашев чын мәгънәсендә халык компазиторы. 

Сәйдәшев балаларның якын дусты була. Ул балаларга һәрвакыт сез дип 

эндәшә, һәрберсе белән исәнләшә торган була. Билгеле инде, Салих 

Сайдәшев балаларга менә дигән җырларны бүләк итә. «Килде яз», «Укучылар 

вальсы», «Зәңгәр күл».  

(Балалар «Зәңгәр күл» җырын башкаралар) 

Без бүген кичәбезне «Совет Армиясе»  маршы белән башладык. Бу әсәр 

С.Сайдәшев иҗатының, гомер юлының төп асылы һәм матурлыгы булып 

яңгырый. «Совет Армиясе» маршы яңгырамаган бер генә бәйрәм дә юктыр. 

Бу көчле рухлы, дулкынландыргыч маршны 1929 елда Кызыл Армиянең 11 

еллык уңае белән яза. Иң беренче яңгыраган вакытта залда бар кеше аяк 

басып, алкышларга күмеп тыңлый. Салих Сайдашев моның белән генә 

чикләнми. Ул тагын бик күп көйләр иҗат итә. 

( музыка мәктәбе балалары чыгышы) 

Бу зур музыка юлына ничек юл салды икән?  

- иң беренче Казан музыка училищесында укый 

- Буада музыкаль студиядә укыта 

- Кызыл Армия сафларында хезмәт итә 

- Татар дәүләт театрында эшли 

- Мәскәү консерваториясе каршындагы Татар опера студиясенә укырга 

керә 

Аңа зур исемнәр – Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән 

мактаулы исем бирелә. Соңрак Татарстанның халык артисты исеме 

бирелә.  

Аңа 50 яшь тулгач, иҗади эшчәнлегенә 30 ел тулуга багышланган кичә 

уздырыла. Аның турында бөек кешеләр, шагыйрьләр бик матур 

шигырҗләр иҗат иткән.  

( Берничә бала шигырь cөйли) 

( Музыка мәктәбе балалары чыгышы)  

1954 елны Салих Сайдәшевның йөрәге тибүдән туктый. Ләкин ул 

үлмәде, аның моңнары яши.  

 

- Үлде,- диләр 

Ышанасы килми, 

Юк, үлмәдең, җырчы, үлмәдең. 

Якты йолдыз күктә сәнде,- диләр 

Юк, сүнмәдең, йолдыз, сүнмәдең. 

- Дәртле җырың, 

Моңың тынды,- диләр 

Юк, тынмады алар, тынмады. 

Моңлы сазың синең сынды,- диләр 

Юк, сынмады, җырчы, сынмады. 

Мәңге яшәр аның моңнары.  

( “ Яшь туристлар җыры”) 


