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Равилә Шәйдуллина

ОНЫКЛАРГА ХАТ
Сез бит – татар малайлары,

Сез мөселман затыннан.
Ягез, бер дога кылыгыз

Мин – дәү әни артыннан.
Сез – мөселман малайлары,

Мөхәммәт өммәтеннән.
Ә без, улым, табындык шул

Совет хөкүмәтенә.
Тыңламадык бабайларны,
Динне бар дип белмәдек.
Ничек дөнья исән калды,

Ничекләр тилермәде?!
Манарасыз мәчетләрдә
Элдек совет сурәтен.

Имеш, безгә туры юлны
Ленин үзе күрсәтте.

Изгеләрнең кабер ташын
Салдык чиркәү астына.

Имансыз калган күңелләр
Оялмады аз гына.

Тыпыр-тыпыр биедек без,
Мәчетләрне клуб итеп.

Гарипләнде безнең җаннар,
Шайтанның исе китте.

Кырга сыймады кыланыш,
Намусны без югалттык.
Никахсыз гына сөештек,
Никахсыз бала таптык.

Инде менә дингә килдек,
Намазлыкларны җәйдек.
Без аңлаган хөрриятнең
Ялгыш икәнен белдек.

Ярлыка, дип, бер Ходаем,
Сәҗдәдә башым орам.

Безнең буын ялгышларын
Кабатлама син, олан!
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Киләчәккә юл: Татар стратегиясе – 2050

Путь в будущее: Татарская стратегия – 2050

Группа татарских экспертов, объединенных вокруг Центра этноло-
гического мониторинга ВКТ,  в  ходе обсуждения проекта «Стратегии 
развития татарского  народа»  до  2050 г.  в  первой  половине текущего 
года,  решила  предложить  собственный  вариант  структуры  данного 
документа. Редакция полагает, что она заслуживает внимания и поэ-
тому решила ее опубликовать. В дальнейшем данная группа разработ-
чиков предполагает подготовить и концептуальную часть «Стратегии 
развития татарского народа».

СТРУКТУРА 
«СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТАТАРСКОГО НАРОДА»

Введение: нация и государство.
 I. Состояние нации. Исторический и структурный анализ.
 II. Национальная экономика и формирование национального капитала.
 III. Социальная стратификация татарского общества: проблема ста-

новления среднего класса.
 IV. Воспроизводство нации. Семья. Генофонд.
 V. Экология и нация.
 VI. Формирование национальной системы воспитания и образования.
 VII. Языковая политика.
 VIII. Национальная культура: новые парадигмы в информационный век.
 IX. Национальная гуманитарная наука. Формирование татарской 

идентичности.
 X. Основные направления научно-информационного обеспечения на-

ционального развития. Национальная информационная система.
 XI. Кадры и интеллект нации.
 XII. Татарско-мусульманская умма: организационное строение и ин-

теллектуальное развитие.
 XIII. Геополитическое измерение татарского мира: принципы и меха-

низмы связей региональных групп татар с Татарстаном.
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Милли һәм төбәк тарихын өйрәнүнең фәнни–методологик 
яклары

Научно-методологические аспекты изучения национальной 
истории и краеведения

Д. М. Исхаков

ХАЛКЫБЫЗНЫҢ ЭПИК ӘСӘРЛӘРЕНДӘ ЯШЕРЕНГӘН 
МИЛЛИ ТАРИХЫБЫЗ. 

Өченче язма: «Чура батыр» дастаны һәм «киләчәк 
буыннарны кисәтү».

«Чора батыр» – телдән сөйләнүче эшкәртелгән дастан. 
Ул Үзәк Азиядәге миллилекнең (идентитетның) 

әһәмиятле якларын чагылдыра».

Хәсән Б. Паксой

«Чура батыр» дастанының кыскача эчтәлеге
Кыпчак телле күп кенә төрки халыкларда (төрле төркем татарлар-

да, башкортларда, нугайларда, каракалпакларда, казахларда) саклан-
ган «Чура (Чора~Шора) батыр» исемле эпик әсәр (кайбер халыкларда, 
мәсәлән, казахларда, аның атасына багышланган дастан да бар) төрки-та-
тарлар тарихының әһәмиятле бер чорын яктырта – сүз Алтын Урданың 
сәяси варислары булган дәүләтләрнең бәйсезлекләрен югалта башлаган 
дәвер турында бара.

Шушы заманнарда (исегезгә төшерәм, XVI-нчы гасыр урта гасыр-
ларның соңгы йөз еллыгы булган, чөнки Яңа вакыт XVII-нче гасырдан 
башлана) татарлар руслар белән бик нык конфронтацияга кергәннәр. Бу 
дәвер турында без күбесенчә рус чыганакларыннан гына беләбез, чөн-
ки татар җәмгыятьләрендә тудырылган тарихи чыганаклар аз сакланган 
(Кырым ханлыгы буенча күбрәк), шуның өстенә озак еллар буенча Рос-
сияда официаль тарихчылар аларны, беренче чиратта яулап алучылар 
белән татарлар арасында булган каршылыклар турындагыларын, инкарь 
итеп килделәр. Аеруча бу идеологик мәсьәләләрне яктырткан чыгана-
кларга карый. Шуңа күрә дә XVI-нчы йөздән сакланган эпик әсәрләрнең 



13

Туган җир.  3’2019 Родной край.

әһәмияте бик зур. Бу әсәрләр яулап алу эшенә керешүчеләр тарафыннан 
«санкцияләнмәгән» [Paksoy: 1986. Р. 253] булу сәбәпле, аларда шул дәвер 
бабаларыбызның дөньяга аутентик, чын карашлары сакланып калган. 
АКШта яшәп иҗат иткән күренекле төрек тарихчысы һәм фольклорчы-
сы Хәсән Б. Паксой язганча, тикшерә торган дәвергә караган «Чура ба-
тыр» дастаныныда башка проблемалар белән бергә «киләчәк буыннарны 
кисәтү» дә сакланган [Paksoy: 1986. Р. 253]. Нәрсә турында кисәтә соң 
безне ул дастан? Бу кисәтүнең асылын аңлау өчен безгә шушы эпос ар-
кылы XVI-нчы йөз татар җәмгыятьләренең үзенчәлекләрен, гомүми яшәү 
контекстларын өйрәнү кирәк булачак. Шул вакытта рус чыганакларының 
тарихи процессны берьяклы гына яктыртулары ачылыр һәм бабалары-
быз яшәгән XVI-нчы йөз тарихы белән бүгенге буыннарны бер тарихи 
агымга тоташтыруның дастаннарда сакланган мәгълүматлардан, татар-
ларның дөньяга, тарихи вакыйгаларга үз карашларыннан башка, мөмкин 
түгеллеге күренер. «Чура батыр» дастаны моның өчен җирлекне җитәр-
лек итеп бирә.

Без тикшерә торган дастан фольклорчылар тарафыннан, шул исәптән, 
Татарстанда да (карагыз: [Урманче: 1995–1996; Ибраһимова: 2002]), 
шактый өйрәнелде. Әйтик, Л.Х. Ибраһимова хезмәтендә «Чура батыр» 
эпосының милли версияләрен барлау һәм аларны тикшерү тарихы да 
бирелгән. Казахстанда да шундый хезмәт басылды [Қорғанбеков: 2014]. 
Бу безгә аларда тикшерелгән мәсьәләләргә кермичә турыдан-туры төп 
проблемага – дастан кысаларында сакланып калган халкыбыз тарихына, 
аның XVI-нчы гасырдагы кискен борылыш дәвере өчен хас булган татар 
менталитетына, ул дастанда хәрәкәт иткән батырларның тарихи прототи-
пларына мөрәҗәгать итү мөмкинлеген бирә.

Иң башлап, өйрәнелә торган эпосның төп сюжет линиясен карап чы-
гып, аның героеның кемлеге мәсьәләләренә тукталып китик.

Татарларда язып алынган дастан версияләреннән (карагыз: [Татар ха-
лык иҗаты: 1984. 108–119 бб.; Татар эпосы: 2004. 386–398 бб.; Кърымта-
тар: 1991. 57–72 бб.]) эпосның түбәндәге эчтәлекле булуы күренә.

«Дагстан йортыннан» булган Казый би атлы бер «олуг мирза» күчеп 
йөргән вакытта бер ир бала табып ала, аңа Наррәң/Нарәң (нар рәңле – 
кызыл битле, ут төсле) дип исем бирә һәм ул бала шушы би янында тәр-
бияләнеп, үсеп җитә. Казый би аны Миңсылу исемле «Кабак башы Кара 
үздән» исемле кешенең кызына өйләндерә. Соңыннан Казый бинең энесе 
Канмирза Миңсылуга гашыйк булып, Нарәң батыр аны, хатынына дәгъ-
вә кылган өчен, би янында кылыч белән чабып үтергәч, бу батыр хаты-
нын алып качып китә һәм «Хаҗитархан шәһәренә, Акча солтанга килеп», 
шунда көн итә башлый. Ләкин бу солтанның да аның бик чибәр хатыны-
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на күзе төшә, шуннан Нарәң батыр аны да үтереп, тагы качып китә, шул 
вакытта юлда аның улы туа, аңа Чура дигән исем кушыла. Ахыр чиктә 
алар «Кырымга барып», шунда торалар. Кечкенә вакыттан ук Чура бала-
лар башына басып, «батыр» исеме йөртә, аның даны Кырымнан «Идел 
халкына» да барып җитә. Үскәч шунда китеп Чура Колынчак атлы берәү-
нең кәләшен урлап, аның белән бергә кача, соңыннан алар кире кайтып, 
Колынчакның рөхсәте белән, никах кылалар, ә Чура Колынчакка үзенең 
кыз туганын хатынлыкка бирергә вәгъдә итеп, алар Кырымга кайтып 
китәләр.

Чура батыр «Идел тарафында» йөргәндә, Кырымдагы Акташтан Гали 
(Али) бәк атлы берәү Нарәң батырны талап, кыйнап, Миңсылуга «яман 
сүзләр» әйтеп, китеп бара. Чура батыр кайткач, атасы аңа бу турыда сөй-
ли, моны тыңлаганнан соң батыр Гали бине башын кисеп үтерә, әмма 
нәтиҗәдә аңа читкә китәргә туры килә – «шул киткәндә Чура батыр Ка-
зан шәһәренә барды», – диелә эпоста. Ул анда килгәндә Колынчак батыр 
да шунда икән, башка батырлар арасына кергән Чура алар белән бергә 
Казан шәһәрен алырга тырышкан рус гаскәре белән сугышларда катна-
ша. Ә Кырымда ул вакытта үтерелгән Гали бәкнең кардәшләре Нарәң 
батырдан үч алып, аның бөтен байлыгын тартып алалар, ул хатыны Миң-
сылу белән бөлгенлеккә төшә.

Русларны исә Казанда үзләренә нык каршылык күрсәткән Чура батыр 
борчый, алар хәтта астрологларын (мөнәҗҗимнәрен) җыеп, азтырләб 
(астрономия приборы астролябия) аркылы карап, белергә уйлыйлар – 
ничек Чура батырның әҗәле килүе мөмкин икәнлеген. Ысул табыла: 
Чура батырның әҗәле бер кыздан икән. Шуңа күрә руслар матур киенгән 
кызны сайлап алып, аңа җибәрәләр, ул аннан йөкле булгач, качып кире 
кайтырга тиеш була. Ул шулай эшли дә, кайткач исә бу хатын бер ир бала 
таба. Аны руслар үзләрендә тәрбияләп үстерәләр һәм Чура батырның 
улы рус гаскәрендә хезмәт итә башлый.

Ул заманда Кырымда калган Нарәң батыр ярлылыкка түзә алмый Ка-
зандагы улы Чура янына килә, бик хәерче кыяфәттә булгач, Чура аны 
башта танымаган булып тора, аннан соң төрле хәйләләр белән аны үзе 
хезмәт иткән гаскәр белән таныштыра. Нарәң турында сүз Шаһали хан-
га барып ирешә. Хан исә Нарәңне үз янына алдырып, хөрмәт итеп, аңа 
бүләкләр бирә, бу батырны үзендә тота.

Ул арада Шаһали кызы Сарыкани батырларга, һәрберсенең дәрәҗәсенә 
күрә, бүләкләр өләшә. Чура батырга фәкать тик бер «алтын котык», ягъ-
ни, шкатулка/тартма гына эләгә. Мондый аз бүләккә үпкәләгән Чура аны 
ташлап, сугышка бармас була. Соңыннан Сарыкани аның янына барып, 
әйтте: «Шул котыкны ачып карачы», – дип. Чура аны ачса, анда «Күк 
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чыбык» атлы бик яхшы кылыч күрә һәм кызны гафу итеп, гаскәр белән 
килгән яуларга каршы сугыша. Ә Шаһали хан аның атасына күп мал, хә-
зинә биреп, аны кире Кырымга кайтара, анда исә Нарәң батыр зур туй, 
мәҗлес үткәрә.

Шул вакытларда Чура батыр Колынчакка мең куй, ат биреп, Кырымга 
барып, ата-анасының хәлләрен белеп, үзенең кыз карендәше Айсылуны 
да күрерсең дип, аңа Кырымга юл тотарга кирәклеген әйтә һәм тегесе 
шунда чыгып китә. Ул Кырымга барып Чура батырның өенә килсә, ба-
тырның анда калган хатыны бер егет белән кочаклашып ята икән. Күр-
гәннәрен Колынчак Чурага кайтып сөйләгәч, моңа түзә алмаган батыр 
Кырымга юнәлә һәм хатынын үтерергә уйлый. Әмма, каршысына чыккан 
карендәше Айсылу аңа әйтә, ул егет түгел иде, ә мин идем, без аны бер 
хәйлә ясап сине Кырымга китерү өчен эшләдек, – ди. Чура моннан соң 
өендә бер кич кунып, хатыны мине үзең белән ал дип әйтсә дә, аны кал-
дырып, кире Казанга кайтып китә.

Чура батыр шәһәргә кайтып җитсә, бөтен халык каядыр качып бара. 
Чураның сорауына, аңа аңлаталар: «Казан шәһәрен яу алды, аның өчен 
качып барамыз», – дип. Шунда Чура мондый җырны башкара:

Мин Чурамын, Чурамын,
Түрә түгел, карамын,
Асылымны сорасаң –
Күкес углы Тамамән» [Татар халык иҗаты: 1984. 118 б.].

Аннан соң ул «Казанга килеп» дошманны җиңә, ул турыда ишетеп, 
аның янына Шаһали хан һәм Сарыкани киләләр. Алга таба рус гаскәре 
тагы да яу белән ябырыла һәм ул юлы анда Чура батырның инде үсеп җт-
кән улы да була, шуңа күрә Казан гаскәре Мәскәү гаскәрен җиңә алмый. 
Бу сугышны күзәткән Сарыкани Чураны үз янына чакырта, «сусагансың, 
килеп су эчеп кит», – дип әйтә ул. Чура аңа җавап итеп, каһәрләнеп әйтә:

Шаһали ханның йорты өчен,
Сарыканиның күңеле өчен
Күк чобарым арытмай,
«Күк чыбыгым» кара канга җебетмәй,
Бу гавернең кереш күзле малаен
Иңрә-иңен ана Иделгә колатмай,
Бу гавер менә серен чыктырмай,
Ак мәсҗедләр салдырмай,
«Аллаһ»лап азан әйттермәй,
Морадыма җиткермәй
Кайтмам да, кайтмам да, – дип.
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[Татар халык иҗаты: 1984. 119 б.].
Шушы сүзләрне әйткәннән соң, Чура батыр тагы гаскәр эченә чума, 

анда нык сугыша, ләкин үз улын үтерә алмый азаплана. Аның бу бик 
каты булган сугышта атының аягы кыза һәм ул туктый алмый, ат, хуҗасы 
белән бергә, Иделгә сикерә, шунда Чура батыр «суга китеп», үлә. Үлеп 
барган Чура җырлап әйтә [Татар халык иҗаты: 1984. 119 б.]:

Казан алды катлау-катлау кара су,
Камышлап төшеп идем сай да дип.
Тирән дә юк, сай да юк,
Индегедән арбаган [уңыш, бәхет] бездәй ирләргә
Казан атлы сар [шәһәр] да юк, – дигән сүзләрне һәм үлә.

Чураның үлеме турындагы эпизод буенча дастанның татарларда тел-
дән язып алынган бер вариантында мондый өстәмә бар: аның атының 
аягын дошман ягында сугышкан улы яралый, нәкъ шуннан соң Чура 
Иделгә егылып төшә дә [Татар эпосы: 2004. 398 б.]. Кырым татарлары 
арасында язып алынган дастан версиясендә исә атасы белән улы бер-
сен-берсе куышып барганда, икесе дә суга төшеп китеп үләләр [Къ-
рымтатар: 1991. 72 б.]. Суга төшеп үләр алдыннан улын җиңә алмаган 
Чура батыр, эпосның бу версиясендә әйтә:

Алай да достлар, алай да,
Алдангъанман малайгъа.
Къатип отсин кълычым.
Озюмден тувгъан балайгъа, – дип [Кърымтатар: 1991. 72 б.].

Башка халыкларның милли версияләрендә дә Чураның үлеме турын-
да шундый ук мәгълүмат бар. Мәсәлән, нугайларда язып алынган «Шора 
баьтир» дастанында әйтелә: «Соннан сонъ Казан уьстине яв келеди. Бу 
согыста Шора баьтир йигитлерше согысып Карагер аты ман Эдил сувына 
батып оьледи», – дип [Ногай: 1969. 79 б.]. Ә менә казахларда сакланган 
«Шора» дастанында аның үлеме башкача сурәтләнә – калмыклар белән 
каты сугыштан соң Шора белән булган Колынчакның көнчыгыштан ки-
леп чыккан бер аждаһа (айдаһар) еланга корал белән кизәнүе аркасында 
Шора юкка чыга, аны убылып киткән җир йота. Чынлыкта, бу елан Шо-
раның әрвахы булган икән, – дип белдерелә дастанда [Батырлар жыры: 
1989. 368–369 бб.].

Кем ул Чора (Шора)~Чура батыр?
Башка тарихи эпослардагы төсле үк, дастанның төп герое булган Чура 

батырның да реаль прототипы бар. Аның кемлеге мәсьәләсен Татарстан-
да иң элек без (карагыз: [Исхаков, 1994; 1997; 2002], аннан соң башка 
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галимнәр дә тикшерде [Урманче: 1995–1996; Ибраһимова, 2002; Қорған-
беков: 2014]. Нәтиҗәдә, хәзер тарихи Чураның кем булганлыгы шактый 
якшы өйрәнелгән. Ләкин ул өйрәнү берьяклырак барды һәм бара, чөнки 
бу «батырның» XVI-нчы йөз төрки-татар дәүләтләрендә тоткан урынын 
аның нинди кабилә-ырудан икәнлеген төгәл билгеләмичә аңлап булмый. 
Бу турыда исә тәшвишләп фәкать тик без генә яздык.

Әйтергә кирәк, дастанның төрле вариантларын анализлаганда Чура 
батырның кабилә-ыруын гына түгел, ә шактый озын шәҗәрәсен дә ча-
малап була. Шул мәгълүматлардан чыгып, аның Алтын Урданың сәяси 
варислары булган татар дәүләтләренең социаль-сәяси структураларын-
дагы урынын да ачыклау мөмкин. Бу исә феодаль җәмгыятьләр өчен бик 
әһәмиятле, чөнки аларда кешенең тоткан урыны аның нинди социаль 
катламнан, нинди кабилә-ырудан, нәселдән булуы белән бәйле булган. 
Шуннан инде «Чура батыр» дастаны героеның тормышы күпкә якшырак 
аңлашыла башлый. Гомүмән, ул яшәгән дәвердәге татарларның көнкүре-
ше, уй-фикерләре яңача ачылып китә, без элегрәк аңлап җиткермәгән 
мәсәләләргә башка җирлектән чыгып карау мөмкинлеге туа. 

Эпик Чура батырны Казан ханлыгында XVI-нчы йөзнең беренче яр-
тысында билгеле булган бер аксөяк татар – Чура Нарыков (рус чыгана-
кларында фамилиясе шулай бирелә) белән тәңгәлләштерү соңгы вакыт-
та әдәбиятта киң таралды [Урманче: 1995–1996; Исхаков: 1994; 1998; 
Ибраһимова: 2002; Қорғанбеков: 2014]. Ә бит әле күптән түгел генә Чура 
Нарыков турындагы мәгълүмат күбесенчә М.Г. Худяковның «Очерки 
истории Казанского ханства» (1923) исемле хезмәте кысаларында гына 
билгеле иде. Анда исә бу шәхес турында аның «талантлы дәүләт эшле-
клесе» булуы гына билгеләнеп, Чура Нарыковның Казандагы 1545–1546-
нчы еллардагы тәхет өчен көрәштә катнашуы белән чикләнде бу автор 
[Худяков: 1990. С. 102–104, 110]. Ләкин мондагы информация нигезендә 
ул аксөякнең кем булганлыгын, ни өчен аңа аерым дастан багышланган-
лыгын аңлап булмый. Казан ханлыгы тарихы буенча соңрак вакытларда 
чыккан хезмәтләрдә дә ул турыда ачык кына язылмый [Алишев: 1990. 
С. 53; 1995. С. 81–847; Бахтин: 1998. С. 92–93; История татар. Т. IV: 2014. 
С. 320–321]. Фольклорчылар да үз хезмәтләрендә Чура Нарыков турында 
күбрәк шушы тарихчылар китергән шактый чикләнгән мәгълүматларны 
гына кулланып киләләр [Урманче: 1995–1996; Ибраһимова: 2002; Қорған-
беков: 2014]. Чынлыкта исә Чура Нарыков турында тарихи чыганакларда 
мәгълүмат шактый, ләкин ул информация систематик рәвештә өйрәнүне 
тәлап итә. Аннан соң, «Чура батыр» дастаны эчендә дә бик әһәмиятле 
тарихи мәгълүмат бар, әмма аны эзләп табу һәм аңлату өчен татар хан-
лыклары турында концептуаль фикерләү дә, чагыштырма материаллар да 
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кирәк, алардан башка бу үзенчәлекле чыганактан әллә ни алып булмый. 
Дөресен әйткәндә, Чура батырның кемлеген аңлау өчен тарихи рус һәм 
шәркый чыганакларны барлап чыгып, алар нигезендә шушы шәхескә 
багышланган дастанда сакланган информацияне яңадан тикшерү кирәк. 
Шул очракта гына без дастанның төп героеның чын йөзен ачыклап, ни 
өчен аның аерым дастанга лаек булганлыгын төшенә алачакбыз.

Бөек Мәскәү кенәзлеге эчендә барлыкка килгән тарихи чыганаклар-
дан башласак дөрес булыр, чөнки нәкъ менә алар эпик Чура батырның 
прототипы булган Чура Нарыковның Казан ханлыгында яшәү дәвере ту-
рында кайбер әһәмиятле мәгълүмат биреп, аның үлү елын, дәүләт сәясә-
тендә катнашуының төгәл даталарын билгеләп, бу шәхеснең тормышын 
конкрет хронологик кысаларга кертеп карау мөмкинлеген тудыралар.

Чура исеме рус чыганакларында беренче мәртәбә 1526-нчы елны 
күренә – шушы елның март аенда Мәскәүгә Казаннан өч кешелек илче-
лек килеп, анда «кенәз» дип күрсәтелгән ике шәхеснең берсенең исеме 
«Чура» дип атала [ПСРЛ. Т. 13: 1965. С. 45]. Бу вакыйга алдыннан Казан 
ханлыгында зур сәяси үзгәрешләр күзәтелә: 1519-нчы елның мартын-
да Казанга 13 яшьлек Шаһали Касыймнан китерелеп (бу кандидатура 
Мәскәү белән килешенгән була) тәхеткә утыртыла. Ләкин ул Казан ак-
сөякләренә тиз арада охшамый башлый һәм алар теләге буенча 1521-нче 
елны ханлыкның тәхетенә Кырымнан Гәрәйләр нәселеннән булган Са-
хиб-Гәрәйне күтәрәләр. Тәхеттәге үзгәрешләр вакытында Шаһали та-
рафдарлары һәм аның янында булган рус отряды бик нык зыян күрә, ә 
яшь хан 300 кешелек исән калган яраннары белән Мәскәүгә качып китә. 
Әмма, яңа хан да Казан тәхетендә озак утырмый – 1524-нче елның язын-
да ул Кырымнан үзенең туганы Сафа-Гәрәйне чакыртып алып, Стамбул-
га китеп бара һәм аннан кире кайтмый (1532-нче елны ул аннан төрек 
солтаны карары белән Кырымга хан итеп җибәрелә). 

Шулай итеп, әле бик яшь булган (13 яшендә) Сафа-Гәрәй Казан хан-
лыгында хөкем итә башлый, русларга исә аның монда калуы бер дә ох-
шамый, алар 1524-нче елны ханлыкка каршы поход та ясап карыйлар, 
ул уңышсыз тәмамлана һәм Бөек Мәскәү кенәзлеге Сафа-Гәрәйнең хан-
лык итү хокукын танырга мәҗбүр була. Менә шул турыда сөйләшүләр 
алып бару өчен килгән илчелек сотавында «Чюра князь» була да [Худя-
ков: 1990. С. 77–93]. Дөрес, исеменнән башка бу шәхес турында 1526-
нчы елгы рус документлары башка мәгълүмат бирмиләр, шуңа күрә дә 
аның Чура Нарыков булуын бер гипотеза буларак кына расларга мөмкин. 
Әмма, Чура батырның дастаннарда сакланган Кырым белән бәйлелеген 
(алга таба карагыз) искә алганда һәм «Чюра кенәзнең» 1526-нчы елны 
Кырым династиясе вәкиле булган Сафа-Гәрәй исеменнән килгән илчелек 
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составында булуыннан чыгып караганда, ул безне кызыксындырган Чура 
Нарыков булган дип уйларга мөмкинбез. Моның шулай булганлыгын 
раслаучы бер факт 1540-нчы елга карый. Шул ел астында рус елъязма-
ларының берсендә Кострома тирәләренә Казан ханлыгыннан килгән яу 
турында сөйләнә һәм әйтелә: «...приходили казаньские люди, Чюра На-
рыков, а с ним было [8000] человек казанцев и черемисы и чуваши, а вое-
вали многие Костромские места» [Шмидт: 1951. С. 288]. Дөрес, бу очрак-
та да без барыбер 1526–1540-нчы еллар арасында бу шәхес турындагы 
информациядән хәбәрдар түгелбез. Шулай булса да, шушы затлы татар 
алга таба да Казан ханлыгында яшәгән дип уйлыйбыз, ләкин озак вакыт 
ул рус чыганакларында бүтән искә алынмый тора. Икенче тапкыр юга-
рыда китерелгән чыганакта, ягъни, 1512-нче елгы Хронографның дәва-
мында, Чура Нарыков 1545-нче елга караган рус җирләренә килгән яу 
турындагы язмада искә алына. Шушы елның кышында менә нәрсә була: 
«...приходили на Володимирские места с казанскими людьми в головах 
[Амона/Аманак] князь казанской да Чюра [Нарико]в... А у Гороховца, у 
острогу, с казанскими людми травилися мужики гороховцы, да взяли у 
казанских людей голову их Аманака князя» [Шмидт: 1951. С. 290].

Өченче тапкыр Чюра (Чура) – аның Нарыков фамилиясен дә күрсә-
теп – «Патриарх (Никон) елъязмасында» 1546-нчы елны искә алына – 
Казаннан шул елның 17 гыйнварында тәхеттән төшерелгән Сафа-Гәрәй 
урынына үзләренә хан итеп яңадан Шаһалине сорап килгән илчелек со-
ставында була ул. Бу очракта аның титулы күрсәтелми [ПСРЛ. Т. 13: 1965. 
С. 148]. Әмма, 1546-нчы елның 13 июнендә тәхеткә утыртылган Шаһали 
Казанда озак ханлык итә алмый – бер айдан соң казанлылар Сафа-Гәрәйне 
яңадан тәхеткә кайтаралар, Шаһали исә аз гына үлемнән калып, Мәскәү 
ягына кача. Шушы элек Касыйм ханы булган Шаһалинең качу эпизодына 
аерым игътибар итү кирәк, чөнки ул турыда бер рус чыганагында өстәмә 
мәгълүмат бар. Аңа килгәнче әйтеп китик: 1546-нчы елны казанлылар 
исеменнән Мәскәүгә килгән өч илче (Абеюрган сәййед, Кадыш кенәз һәм 
Чюра Нарыков) исеменә һәм «бөтен Казан җиренә» Иван IV тарафыннан 
җавап хаты җибәрелүен искә алсак, Чура Нарыковның Казан ханлыгы-
ның югары аксөякләре арасында булганлыгы ачык.

Хәзер тарихи Чура Нарыковның ничек һәлак булганлыгына туктала-
быз, чөнки безне кызыксындырган чыганакта ул мәсьәләгә карата өстәмә 
информация бар. Башлап, «Патриарх (Никон) елъязмасындагы» 1547-нче 
елның 20 сентяберендә Мәскәүгә хезмәт итәргә килгән татарлар (алар ара-
сында «Чюра Нарыковның энеләре» булганлыгы да күренә) турындагы 
мәгълүматка килик. Алар хәбәр иткәнчә, «царь (ягъни, Сафа-Гәрәй – Д. И.) 
в Казани побил Чюру-князя Нарыкова (игътибар, монда аның «кенәз» ти-
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тулы ачык күренә), Баубека-князя, Кадыша-князя и иных многих» [ПСРЛ. 
Т. 13: 1965. С. 149]. Димәк, Чура Нарыков Сафа-Гәрәй яңадан тәхеткә кай-
ткач үтерелә. Сәбәбе билгеле – ул Сафа-Гәрәй урынына Шаһалине Казан 
тәхетенә китереп утыртуда катнаша. Ә менә «Казанская история [Казан-
ский летописец]» дип аталган чыганакта (аны озак еллар Казанда яшәгән 
билгесез рус авторы язган) мондый юллар бар: Казанга хан булып килгән 
Шаһали белән Чура Нарыков нык якыная һәм ул ханның хәле авырайгач, 
аңа качарга ярдәм итә, хәтта качып китүчеләрне Идел буена кадәр озатып 
куя. Шул вакыт ул ханга әйтә: «Аз царю, вместо тебе умру в Казани, и моя 
буди глава во твоея место главы. Ты же мною да избавлен буди и не забу-
ди мене, егда будеши преже меня на Москве, пред самодержцем станеши, 
вспоманя мя ему и о себе». Күренә ки, Чура үзе дә Мәскәү ягына китәргә 
уйлый, ахрысы, ләкин бераз курка, ул бит Иван IV каршында казанлылар 
исеменнән Шаһалине тәхеткә чакырып ант китергән булган. Шулай да, 
Чура Нарыков, «Казанская история» авторы күрсәткәнчә, Шаһалигә үзен 
билгеле бер урында көтеп торырга кирәклеген искәртә һәм ун көннән соң 
байлыгы, гаиләсе, өй эчендәге хезмәткәрләре, 500 сугышчы колы, барысы 
1000 чамасы сугышчылары белән хан артыннан чыгып китә, әмма тегесе 
аны билгеләнгән җирдә көтеп тормый. Казанлылар исә алар артыннан куа 
чыгып, бер урында аның отряды белән бәрелешәләр, шул вакытта ул үзе, 
аның улы һәм бөтен «отрок»лары (сугышчы кабиләдәшләре булса кирәк) 
үтерелә, хатыннары һәм кол хатын-кызлары исә кире Казанга алып кителә 
[Казанская история: 1954. С. 80–82]. Әгәр дә Казан тәхетенә 1546-нчы ел-
ның 13 июнендә утыртылган Шаһалинең анда нәкъ бер ай утырганын истә 
тотсак, Чура Нарыковның үлеме шул елның июль урталарына туры кил-
гәнлеге билгеле була.

Димәк, Чура (Чюра) Нарыков («Нарыкович») затлы аксөяк татар, 
кенәз (би, бәк) статуслы тарихи шәхес, рус чыганаклары буенча Казан 
ханлыгында 1526–1546-нчы еллар арасында яшәп, ул андагы сәяси тор-
мышта актив катнашкан кеше булган. Аның социаль статусы турында 
«Казанская история» тагы мондый мәгълүмат бирә – ул анда «большой 
князь», «волостель казанский», «храбрый воевода» дип тә атала (карагыз: 
[Казанская история: 1954. С. 80, 82]). Бу төшенчәләр барысы да эчтәле-
кле, алга таба ул турыда аерым тикшерү үткәрербез.

Хәзер инде төрки чыганакларга мөрәҗәгать итү кирәк булыр. Алар-
ның иң эчтәлеклесе – «Чура батыр» дастаны, әмма Чура Нарыков турын-
да башка төр чыганаклар да бар. Шуларның берсе – шәҗәрәләр. Алдан 
аларга мөрәҗагать итәрбез, чөнки шәҗәрәләр аркылы Чура батырның 
нинди аксөяк нәсел белән бәйләнгән булуын чамаларга була.
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Чура батырның шәҗәрәләре Идел-Урал буенда сакланган. Алардан 
башка бу шәхеснең нәселе турындагы мәгълүматны тагы ике төркем 
шәҗәрәләр аркылы алып була: беренчесе – Кырым ханлыгындагы аргын 
кабиләсе бәйләренең шәҗәрәсе, икенчесе – нугайлардан язып алынган 
Чурага (Шорага) багышланган дастан эчендәге аның нәселенә караган 
берничә буынлы шәҗәрә. Чура (Шора) батырның нәселе турында кы-
зыклы мәгълүмат казахларда аңа һәм аның атасына багышланган эпик 
әсәрләр эчендә дә бар. Алар катлаулы структуралы һәм әлегә кадәр тула-
ем өйрәнелеп бетмәгән. Шулай да, ул әсәрләрдәге информацияне дә алга 
таба игътибарга алырга кирәк булачак.

Татарларда язып алынган Чура би шәҗәрәсенең берничә версиясе 
бар, әмма ахыр чиктә алар бер нигездә һәм бер үк төбәктә барлыкка кил-
гәнгә охшый. Сүз Татарстандагы Зур Карауҗа, Кече Карауҗа һәм Кар-
мыш авыллары (Яшел Үзән районы) турында бара (карагыз: [Әхмәтҗа-
нов. I том: 2011. 33–34 бб.]). Шул авылларда язып алынган җирле тарих 
турындагы легендалар эчендә мондый информация бар: «...Карауҗаның 
атасы Кара би булган. [Ул] Казан ягында Каравай авылында ил тотып 
яшәгән. Аның улы Карауҗа, Кече Карауҗа урынына килеп, авыл корып 
утырган... Карауҗа ... өч улын чакырып ... [укларыгыз] кая төшсә, шунда 
барып нигез корырсыз! – дигән. ... Укларның берсе Каратмән авылы уры-
нына килеп төшкән. Ул урынга Карауҗаның олы улы нигез корган. Аның 
исеме Кара Төмән икән. Икенче улының исеме Чура би... Аның угы хә-
зерге Зур Карауҗа авылындагы Чура би чокыры турысына килеп төшкән. 
Карауҗа Чура би исемле улы белән шул урынга нигез салган. Өченче 
улының угы Күлбәш авылы урынында бер күл башына төшкән, ул шул 
җиргә урнашкан. Карауҗа, Иван Грозныйга каршы сугышта, Казан ханы-
на хыянәт итә... Аның кабере Чура би чокыры дигән урында. Чура бинең 
улы Чура батыр була. Иван Грозный гаскәрләре Казанны алган вакыт-
ларда Чура батыр ... Карауҗа авылы җирләре өчен сугышып үлә» [Татар 
халык иҗаты: 1987. 160 б.].

Шушы ук легенданың тагы бер версиясендә Карауҗаның олы улының 
угы Җәке авылы урынына төшеп кадала, диелә. Анда да беренче чыга-
нактагы төсле Чура батырның улы Ресмәт, аның улы Кадермәт, соңгысы-
ның улы Гыйззәтулла дип бирелә [Әхмәтҗанов. Том I: 2011. 109–110 бб.]. 
Әлегә бу легендар тарихның нечкәлекләренә кермичә, андагы шәҗәрәгә 
игътибар итик: Караби →Карауҗа →  1) ......

  2) .....
  3) Чура би → Чура батыр →Ресмәт 

→ Кадермәт → Гыйззатулла һ. б. Бу шәҗәрәдәге Ресмәт (Рыстмөхәммәт-
тән) башланган башка бер тулырак шәҗәрә дә бар һәм ул шул ук төбәк 
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белән (Мәмдәл, Иябаш, Яңа Кенәр авыллары) бәйле [Әхмәтҗанов: 1995. 
91–97 бб.]. М. И. Әхмәтҗанов, бу шәҗәрәләрне тикшергәндә, аларның тагы 
бер версиясенең Р. Фәхретдиннең «Асар» китабында булганлыгын да күр-
сәтә (Эстәрлетамак шәһәрендә 1858-нче елда вафат булган шәхестән кал-
ган ул версия). Менә бу шәҗәрәнең өске өлеше: Карауҗа би → Кармыш би 
→ Карлыгач би → Мәрҗән бабай → Рысай бабай һ. б. [Әхмәтҗанов. Том I: 
2011. 111 б.]. Ахрысы, бу шәҗәрә югарыда әйтелгән, әмма исемнәре атал-
маган Карауҗаның ике өлкәнрәк улларының берсенеке һәм аның исеме 
Кармыш би булган булырга тиеш. Татарстанның көнчыгышында яшәгән 
(Ык тамагындагы Бикбау авылы белән бәйле булган алар), ләкин соңыннан 
хәзерге Башкортостанның төрле урыннарында яшәгән татарлар белән бәй-
ле бу шәҗәрә түбәндәгечә: Күкәс → Нәрек → Чура → Уразбакты → Үзи → 
Кайбиш һ. б. [Әхмәтҗанов: 2002. 323–324 бб.].

Шулай итеп, Идел-Урал буе татарларында сакланган Чура батыр 
дастанының төп герое булган Чура Нарыковның һәм аның белән бәй-
ле башка шәхесләрнең берничә версияле шәҗәрәсе барлыкка килә без-
нең алда. Аның төп тамыры уртак булса да, аларда аермалыклар да бар 
(түбәндә карагыз):

I Кара би → Карауҗа → Чура би → Чура батыр ...
II Күкәс → Нәрек → Чура → Уразбакты ...
III ... → Карауҗа → Кармыш би → Карлыгач би ...
Күрсәтелгән шәҗәрәләрдәге мәгълүматларның асылына төшенү өчен 

безгә Чура батырның башка төбәкләрдә һәм бүтән милли версиләрдә са-
кланган шәҗәрәләрен дә карап үтү кирәк булыр.

Башта Кырым татарларыннан язып алынган «Чорабатыр» дастаны 
эчендәге бер шәҗәрәгә игътибар итик. Менә ул: «...Чоранынъ бабасы 
Нарик, Нарикнинъ агъасы Арик...» [Кърымтаатр: 1991. 57 б.]. Ул дастан-
нан күренгәнчә, кайбер очракларда Нарикка да «Чора» дип эндәшкәннәр 
[Шунда ук, 58 б.]. Бу исә татар ханлыкларында «чура» дигән төшенчәнең 
«кол»дан башка тагы бер мәгънәсе дә булганлыгы белән бәйле – аның 
икенче мәгънәсе «югары дәрәҗәле йомышлы хезмәтче, хан вассалы» [Ва-
лиханов. Т. I: 1984. 284–285 бб.; Усманов: 1972. С. 94]. Шулай ук дастан-
ны укыган вакытта Чораның (Чураның) шушы Нарикның улы икәнлеге 
бик ачык күренә [Кърымтатар: 1991. 61, 66–67 бб.]. Чора дастанда үзе дә 
әйтә:

Атамнынъ адыны сорасанъ,
Нарик огълу Чораман, – дип [Шунда ук: 69 б.].

Димәк, безгә кырым татарлары арасында язып алынган дастаннан 
Чора батырның Нарик улы икәнлеге билгеле була, ә Нарикның Арик атлы 
агасы булганлыгы ачыла. Бу мәгълүмат Кырым ханлыгында яшәгән бер 
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төркем аксөякләрнең шәҗәрәләренә игътибарны юнәлтергә кирәклеген 
күрсәтә. Сүз Кырым ханлыгындагы дүрт карача бәкләр нәселенең берсе 
булган аргын кабиләсе бәкләрнең шәҗәрәсе турында бара [Лашков: 1895. 
С. 129].

Менә ул шәҗәрә: Кара Коджа бәк  → Адил бәк ...
  → Али-Шукур бәк → 
  →Аджи-Ямгурчы бәк (1551) → 

Джан-Мәмбәт бәк ...
 → Кара бәй (1585) → Тоган мирза
 → Батырша бәк (1682).
Монда турыдан-туры дастандагы Чора б. Нәрик белән бәйлелек 

күренмәсә дә, Идел-Урал буенда язып алынган Чура батыр шәҗәрәләрен-
дә булган информация нигезендә Кырымдагы аргыннарның нәсел башы 
итеп күрсәтелгән «Кара Коджа» бәкнең Чура батыр шәҗәрәсендәге Кара-
уҗа би белән бер үк шәхес икәнлеген чамаларга була.

Өйрәнелә торган мәсьәләне нугайлар һәм казахлар арасында язып 
алынган дастаннар нигезендә тагы да тикшерсәк, бу нәтиҗә ныграк ни-
гезләнгән булачак.

Әйтик, нугайларның «Шора баьтир» дастаныныда аның герое үзенең 
кем икәнлеге турындагы сорауга мондый җавап бирә (җавапның икенче 
өлешен китерәбез, кабилә-ыруга нисбәтле алдагы өлешен соңрак тикше-
рербез):

Аргы атамды сорасанъ
Астын улы Бай-газы,
Онынъ улы эр Тоьлек,
Нарик улы Шораман, – дип белдерә Шора [Ногай халк: 1969. 
77 б.].

Беренчедән, монда Чураның (Шораның) Нарик улы икәнлеге раслана, 
икенчедән, аның шәҗәрәсе шактый озыная һәм XV-нче гасыр башларына 
барып җитә: Шора ← Нарик ← эр Тоьлек ← Байгазы ← Астын. Дөрес, 
Нарикның Тöлек улы булуын мантыйк нигезендә генә торгызып була, 
шигъри юлларда ул туп-туры күрсәтелми. Әмма, моның шулай булуын 
Добруджа (Буджак) татарлары арасында сакланган Чура батыр турында-
гы дастаннан ачык күреп була. Анда әйтелә:

Арыслан улы Байгазы,
Аның улы Ир-Түләк,
Аның улы Ир-Нарык
Чура улы Чурамын, – дип [Чура Батыр: 1993. 39, 54–55 бб.].
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Күренә ки, монда «чура» атамасы Ир-Нарыкка карата кулланыла, 
ләкин Чураның аның угылы икәнлеге дә күп тапкыр раслана [Шунда ук, 
22, 27, 33, 38, 39, 43, 53 бб.].

Алга таба казахларда язып алынган дастан версияләре эчендә булган 
шәҗәрә вариантларын да карап китик. Әйтик, «Шора» дастанында, Нәрiк 
Шорага Акташның бие өстенә яу белән барырга тәкъдим иткәндә, атасы 
Нәрiккә әйтә: «Ата сiз», – дип [Батырлар җыры. Т. 5: 1989. 386 б.]. Шул ук 
эпизодта, атасы улына булай ди:

Айналайын, Шоражан,
Туѓан балам сен болсаң,
Алпыс бидi өлтерiп
Кесiп басын алып кел [Батырлар жыры. Т. 5: 1989 . 339 б.].

Һичшиксез, бу сүзләрдән һәм эпосның башка җирләреннән [Шун-
да ук, 340–341, 342, 350–351 бб.] Чураның (Шораның) Нәрик (Нарык) 
угылы икәнлеге күренә, бигрәк тә дастандагы мондый юллардан:

..............................
Сонда Шора сөйледi
Менiң елiм сурасаң,
Ноѓайлы деген ел дедi,
Әкем атын сұрасаң,
Нәрiк деген хан дедi.
Өз атымды сұрасаң,
Шора батыр мен дедi [Шунда ук, 348 б.].

Ләкин, казах дастаннарындагы Чура (Шора) батырның шәҗәрәсенә 
бәйле мәгълүмат чынлыкта катлаулырак. Шуңа күрә ул информациянең 
башка якларын да барламыйча булмый. Беренче чиратта бу мәгълүмат 
аның кабилә-ыру бүленешенә кагылышлы өлешенә карый. Ул турыда 
«Нәрiк» дастанындагы Шораның «Син кем», – дигән сорауга җавап итеп 
әйтелгән мондый юллар сөйли:

Асылымды сұрасаң,
Асылым артык арѓынмын.
Тегiмдi менiң сұрасаң,
Кок Нарлы танамын,
Өз атымды сұрасаң,
Нәрiкулы Шорамын [Батырлар җыры. Т. 5: 1989. 328 б.].

«Шора» дастанында исә аның герое үзе турында әйтә:

– Менiң елiм сұрасаң,
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Ноѓайлы деген ел дедi.
Әкем атын сұрасаң,
Нәрiк деген хан дедi.
Өз атымды сұрасаң,
Шора батыр мен дедi [Шунда ук, 348 б.].

Ләкин, Шора калмыклар башында торган Мусахан белән очрашкан-
да, тегесе аннан «Кай ногайсың син», – дип сорагач, аңа мондый җавап 
бирә:

– Ногайлының iшiнде
Асылым артыі арѓынмын.
Бергi атамды сұрасаң,
Көк нарлы танамын,
Атам аты қарт Нәрiк,
Мен сонда туған Шорамын, – дип [Шунда ук: 366 б.].

Димәк, казахлар арасында таралган Чура (Шора) батырга багышланган 
дастаннар циклында (алар өчәү) аның кабилә-ыру бүленешенә мөнәсәбәте 
дә чагыла. Ләкин бу мәсьәлә буенча казахлардагы һәм башка төркиләрдәге 
эпос вариантларында чагылган мәгълүматта каршылыклар бар.

Беренчедән, казахларда таралган «Тана» дастанында (анда Нәрiкнең 
бабалары турында сөйләнә) шул исемдәге хан дәрәҗәсендәге шәхеснең 
«ногайлы баласы» буларак Казанда яшәгәнлеге, аны саклауда катнашкан-
лыгы турында сөйләнә дә, аның Баба Туктi Шашты Әзиз (ягъни, Әхмәт 
Ясәви) ярдәме белән баласы туып, ул балага «хан Нәрiк» аты кушылу 
турында әйтелә [Шунда ук: 294–297 бб.]. Чынлап та, Тама кабиләсенең 
(тана~тама булса кирәк) шәҗәрәсендә Нәрыкның атасы Кара-бура, аның 
атасы Тама дип бирелә [Тынышпаев: 1925. С. 75]. Ә Чора Нарыков, М. Ты-
нышпаев күрсәткәнчә, «күп тама кабиләдәшләренең бабасы» булып са-
налган [Шунда ук: 47 б.]. Мондый караш Казахстан гуманитар фәнендә 
элек тә бар иде [Валиханов. Т. 1: 1984. С. 109], хәзер дә яшәп килә (кара-
гыз [Корғанбеков: 2014. 179–180, 214 бб.]). Казахстан фольклорчылары 
йогынтысы аркылы бу фикер татар фольклорчылары эшләренә дә үтеп 
керде [Урманче: 1995. 133–134 бб.]. Чынлыкта, эш монда казахлар ара-
сында таралган Чора (Шора) батырга кагылышлы дастаннардагы аның 
«тамалы» булуы турындагы мәгълүматта гына түгел, чөнки шуңа якын 
информация бу дастанның башка милли версияләрендә дә бар. Әйтик, 
нугайларның «Шора баьтир» эпосында аның төп герое үзен «асылы» бу-
енча «ай тамгалы Тамаман», дип атый [Ногай халк: 1969. 76 б.]. Шул ук 
аңлатма Добруджа (Буджак) татарларыннан язып алынган «Чора батыр» 
дастанында да бар:
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Кöуimniñ adin sorаcañ
Kökişli Tama derler oğa [Bozcigit kitabindan: 1988].

Ул юлларны хәзерге татар әдәби телендә мондый рәвештә биргәннәр:

Каламның исемен сорасаң,
Көкешле Тамга, диерләр [Чура Батыр: 1993. 53 б.].

Чынлыкта «көй» – авыл, торак пункты (шул исәптән, шәһәр/кала 
да була ала) дигән сүз. Бу очракта, димәк, казахларда һәм нугайларда 
ыру/кабилә исеме булып йөргән «тама» төшенчәсе торак пункты мәгъ-
нәсендә бирелгән. Мондый мәгънә кырым татарларының «Чора Батыр» 
дастанында да бар. Мәсәлән, В. В. Радлов язып алган шушы дастанның 
бер версиясендә Чора батырның атасы Нарик карт турында ул «Кокешлу 
Тама[да] мäкан тикти, отурду», – диелә [Образцы. Ч. VII: 1896. С. 124; 
тагы карагыз: [Кърымтатар: 1991. 69 б.]. Чора батырның үзе турында да 
дастанның бу һәм башка версияләрендә аның «Кукушле Тама» яисә «Ко-
кушле Кок Тама» дигән урында яшәгәнлеге турында сөйләнә [Образцы. 
Ч. VII: 1896. С. 127–129, 170; Кърымтатар: 1991. 61–62, 66 69 бб.]. Кырым 
татарлары вариантларының берсеннән күренгәнчә, сүз аларда да торак 
пункт – «көй» турында бара [Образцы. Ч. VII: 1896. С. 182].

Идел-Урал буе татарлары арасында таралган «Чура батыр» эпосында 
да Чураның мин «Кукес углы Тамамән», – дигән сүзләре бар [Татар халык 
иҗаты: 1984. 118 б.]. Бу фраза Чура батырның дусты саналган Колынчак ба-
тырга багышланган бер «хикәят»тә дә китерелә [Татар эпосы: 2004. 396 б.]. 
Күренә ки, бу очракта Чура батырның Күкес угълы булып, Тама ыруына 
караганлыгы күз алдында тотыла булса кирәк. Чынлыкта, башкортларның 
тамьян-катай ыруы шәҗәрәсе дә шундый нәтиҗә бирә: анда «Нурек исем-
ле морзаның Җагалбай нәселеннән, казакъ булганлыгы», аның «Бохара 
тамагыннан Уил елгасы буена күчкәнлеге», турында әйтелә [Хусаинов: 
1985. С. 15–16] һәм Нурекнең угълы Сура (Чура) икәнлеге күрсәтелә дә 
алар шушы тамьян-катай ыруы белән бәйләнелә. Монда без «тамьян» тер-
минына игътибар итәргә тиешбез, чөнки ул атама Чура батырның татарлар 
арасында язып алынган югарыда китерелгән шәҗәрәсендә дә чагыла – Ка-
рауҗаның олы улы булып исәпләнгән Кара Төмән исеме (авыл атамасын-
да – «Каратмән») төмән/тäмäн/тамьян атамалары белән бәйле дип уйларга 
урын бар һәм алга таба без бу фикерне аерым рәвештә нигезләрбез.

Шулай итеп, сорау туа: Чора батыр – Чура Нарыков, тама/тана/төмән 
(тамьян) ыруыннан булганмы яисә аның кабилә-ыруы башкача аталган-
мы? Бу сорау урынлы, чөнки Чура батырга багышланган дастаннарда 
без аның башка бер кабилә белән бәйләнгән булганлыгын да күрәбез. Ул 
турыда кайбер мәгълүматлар инде китерелде, аларга хәзер ныграк тукта-
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лырга тиешбез. Анализ ясау өчен безгә түбәндәге дастаннардан алынган 
юлларга мөрәҗәгать итәргә кирәк:

I Нугай варианты:
а) Мен аргынмын аргын ман,
Ак сункардай кыргый ман,
Асылымны сорасаң,
Ай тамгалы Тамаман [Ногай халк: 1969. 76 б.].
б) Тоьре тувыл караман,
Анадан эгиз тувмай дараман,
Асылымды сорасань,
Ноькис улы Тамаман [Ногай халк: 1969. 74 б.].

II Добруджа татарлары варианты:
а) Мен arğinman, yorginman
………………………………
б) Asilimni sorasаñ
Qirimdaki Кökişli Tama’nin
Köyinden kvilgǎn uliman.
в) Tőre tuvil, qaraman
Eqiz tuvil, daraman
Kőyimiñ adin soracañ
Kőkişli Tama derler oğa,
Ondan кelip baraman [Bozcǐgǐt kitabindan: 1988].

III Кырым татарлары варианты:
а) Тëре дигиль, къараман,
Коюмнинъ адыны сорасанъ,
Кокушли кок Тамалыман [Кърымтатар: 1991. 69 б.].
б) Ман торо тугул, караман,
Äкäу тугул, дараман,
Койумнун адын сурасан,
Кокушлу кой Тама [Образцы. Ч. VII: 1896. С. 182].

IV Идел-Урал буе татарлары варианты:
а) Мән Чурамын, Чурамын,
Түрә түгел карамын,
Асылымны сорасаң –
Кукес углы Тамамән [Татар халык иҗаты: 1984. 118 б.; Татар 
эпосы: 2004. 396 б.].

V Казахлар варианты:
а) «...в древние времена в г. Казань, обитали в нем народы, носившие 

название «Тама». В числе их три брата … Старшего звали Кариббаем, 
среднего Нарикбаем, младшего Исым-бием… Скот [Нарика] … пасли 40 
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юртовладельцев, таминцев. [Они] кочевали с ним, были его верными слу-
гами…» [Сборник. Т. IV: 1895. С. 2].

б) Асылымды сұрасаң,
Асылым артык арѓынмын.
Тегiмдi менiң сұрасаң,
Көк нарлы танамын [Батырлар жыры: 1989. 328 б.].
в) Ногайлының iшiнде
Асылым артық арѓынмын.
Бергi атамды сұрасаң,
Көк нарлы Танамын [Батырлар жыры: 1989. 366 б.].

Югарыда китерелгән мәгълүматлардан Чура батырның ике төрле 
«асылга» ия булганлыгы килеп чыга: бер яктан ул – аргын, икенче яктан – 
тана/тама (ай тамгалы, Көкеш (Ноькис) улы, Көкешле, Көк нарлы). Әгәр 
дә мантыйк нигезендә уйлап карасак, шәхес бер үк вакытта ике кабилә 
яисә ыру вәкиле була алмый. Шуңа күрә дә безнең элегрәк чыккан попу-
ляр язмабызда бу каршылыкны чишү өчен тама ыруын аргын кабиләсе-
нең бер кисәге дип карарга тәкъдим ителгән иде [Исхаков: 1994; 1998]. 
Ләкин, хәзер без бу мәсьәләне башкача аңлатырга кирәк дип уйлыйбыз 
һәм бу яңа чишелеш казахлар арасында таралган «Нәрiк» дастанындагы 
бер билгеләмә аркылы табыла ала.

Әйтеп үтелгәнчә, казахлар арасында Чура батырның үзенә генә түгел, 
ә аның атасына багышланган «Нәрiк» исемле дастан да бар. Ул эпоста-
гы бер эпизодта Нәрик белән аның хатыны Меңди аруның илләреннән 
качып киткәч калмыклар башлыгы Өгезханга барулары тасвирлана һәм 
Өгезханның Нәрикне башка җиргә җибәреп, аның хатынына кул сузуы 
сурәтләнә. Шул вакытта хезмәтчеләре белән бергә Меңди аруның кар-
шысына килеп баскан «Төрехан», ягъни, Өгезхан исеменнән аның бер 
хезмәтчесе тарафыннан Меңди аруга ясалган шушы ханга сөяркә булу 
турындагы тәкъдименә каршы Нәрикнең хатыны мондый сүзләр әйтә:

– Арғы атамды сұрасаң,
Карадөң сынды карт едi
.........................................
Онан туған Жұбаныш
.........................................
Онан туған Сүйiнiшi
.........................................
Онан туған Бегiс деп,
.....................................
Бегiстен туған Тама едi
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.....................................
Таманың улы Тана едi,
Оның улы карт Нәрiк... [Батырлар жыры: 1989. 320 б.].

Кызыклы шәҗәрә килеп чыга: Нәрiк ←Тана ← Тама ← Бегiс ← Суй-
iнiшi ← Жубаныш ← Карадөң. Ә бит чынлыктагы бу шәҗәрәдә сүз Чура 
батырның атасы турында түгел, ә аның анасы ягы турында бара, ул бит 
үз нәселе, үз ыруы турында сөйли! Бу шәҗәрәнең тагы бер варианты ка-
захларның «Тана» исемле дастанында да бар. Анда «ак төре» һәм «хан» 
булган, «Астана халкының» башында торган Тана (аның баласы буларак 
Нәрiк күрсәтелә) үзенең «аргы атасы» дип Карадөңне күрсәтә, аннан соң 
Жубаныш һәм Суйiнiшi исемнәре атала [Батырлар жыры: 1989. 289, 291, 
297, 300, 302 бб.]. Күренә ки, бу шул ук шәҗәрә һәм анда Нәрикнең исе-
ме барлыкка килсә дә, әйтелгән нәсел җебенең аның хатыны ягыныкы 
икәнлеге ачык.

Гомумән алганда, тана (тама) кабиләсе (ыруы) ике (аргын-тама) 
бер-берсе белән туганлык мөнәсәбәтендә торган фратриаль бүленештә-
ге берләшмәнең «хатын» ягы кабиләсе булып чыга һәм дөрестән дә ул 
якка – ана ягына, Чура (Шора) батырның мөнәсәбәте булмыйча булдыра 
алмый. Әмма, ирләр дөньясы беренче урында торган күчмә төркиләрдә – 
ә Нәрикнең үзен һәм аның улы Чураны дастаннар «токсан баулы ногай» 
(монда инде безгә билгеле булган Алтын Урда татарларының 90 кабилә-ы-
руга бүленеше күз алдында тотыла) белән бәйлиләр [Батырлар жыры: 
1989. 321 б.] – әни ягының кабилә билгесенең беренче урынга чыгуы 
үзенчәлекле күренеш һәм ул аерым аңлатуны таләп итә. Беренче башка 
килгән фикер, билгеле, Чура батырның трагик үлеменнән соң аның нәсе-
леннән булган исән калучыларның Казан ханлыгы җирләреннән ана ягы 
булган кабилә җирләүләренә китеп, шунда «сеңүләре» нәтиҗәсе буларак 
тама (тана) кабиләсенең дастаннарда өскә чыгуы. Ләкин бу аңлатма кай-
бер каршылыкка китерә. Әйтик, Казан арты татарларыннан язып алын-
ган тарихи легендада сакланган «Чура батыр» дастанындагы Чураның 
«асылын» Күкес угълы Тамадан чыгару нәрсә турында сөйли? Кырым 
һәм Добруджа татарларындагы тикшерелә торган дастан версияләрендә 
«Көкешле кок (кой) Тама» атамасының торак пункты булып йөрүен истә 
тотсак та ул исемнең нәрсә аңлатуы турындагы проблема кала. Безнең 
бу турыда бер гипотезабыз бар, әмма аның эчтәлегенә кереп киткәнче 
аргын кабиләсенә бәйләнгән кайбер генеалогик һәм тарихи мәгълүматка 
тукталып китү кирәк.

Алда әйтелгәнчә, Казан янындагы авыллардан язып алынган тарихи 
легендаларда Кара бинең улы Карауҗа искә алына. Кырым татарларын-
да исә Кара Коджа бәк аргыннарның бабасы саналган. Бу уңайдан игъ-
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тибар итик: казахларның Урта Урдасы (Йөзе) составына кергән аргын 
кабиләсенең ике ораны булып (Акжол һәм Кара Ходжа) [Тынышпаев: 
1925. С. 29], аның икенчесендә Кара Хуҗа исеме чагыла. Искә төше-
рик, бу исем «Идегәй» дастанында да бар – анда «Аргыннарның башы 
идең, Кара Куҗа батырым», – дигән Туктамыш хан тарафыннан әйтел-
гән сүзләр китерелә [Идегәй: 1988. 47 б.]. Эпоста ул башка урыннарда 
да «Аргылның углы Кара Куҗа» [Шунда ук, 205 б.], «Кара Куҗа Ар-
гын би» [Шунда ук: 141 б.] буларак инде безгә таныш булган Тукта-
мыш ханның «тугыз батыры/бие» исемлегендә күренә. Чынлыкта Кара 
Куҗа/Хуҗа – тарихи шәхес. Шәрәф әд-дин Йездинең «Зафәр-наме» 
(1424/1425 елны төгәлләнгән) әсәреннән күренгәнчә – ә ул автор Тиму-
рид Шахрухка һәм аның улы Ибраһим солтанга хезмәт иткән – Тимур 
янына ул үләсе елны «берникадәр вакыт начар хәлдә далаларда йөргән» 
Туктамыш хан исеменнән аның «борыңгыдан килгән нукерларыннан» 
булган Кара-ходжа илче буларак килә һәм ханы исеменнән гафү үтенә, 
нәтиҗәдә аны Тимур «Жучи Олысын» алга таба Туктамышка кайта-
рып бирүне вәгъдә итеп Отрар шәһәреннән походка киткәндә бүләкләр 
белән кире кайтарып җибәрә [История Казахстана в персидских источ-
никах. Т. IV: 2006. С. 350–351]. Бу вакыйга Тимурның 1405-нче елның 
18 февралендә үлүе алдыннан була. Шулай итеп, аргын кабиләсенең 
бие Кара-хуҗа (Караҗау/Кара Коджа) 1405-нче елны ханы янына китеп 
бара һәм соңыннан берьюлы ике ханлыкта – Кырым һәм Казан ханлы-
кларында, аргыннарның нәсел башы булып санала башлый, ә казах да-
лаларында ул заманалар үтү белән аргын кабиләсенә һәм кайбер башка 
(тама/тана, каратамыр) ыруларга нисбәтле буларак искә алына. Бу мәгъ-
лүмат нәрсә турында сөйли соң?

Моны аңлау өчен Алтын Урда таркалу алдыннан булган вакыйгаларга 
кыскача күзәтү кирәк.

Инде алда әйтелгәнчә, таралып бетә язган дәүләтне кире «җыеп» ал-
ган Туктамыш хан (1377/78–1406) Алтын Урданың үзәк өлешенә аның 
сул канаты җирләреннән килеп керә (бабаларының биләмәләре – Ман-
гышлак якларында булганлыгы билгеле) һәм үзе белән борыңгыдан бу 
нәселгә буйсынган дүрт кабиләне (шырын, барын, аргын һәм кыпчак) 
дә алып килә. Аларның берсенең – шырын кабиләсенең – шул дәвердә 
Кырымда урнашуы (аның элекке хөкемдары кыйат кабиләсе бәге тем-
ник Мамайның биләмәсен алып) төгәл билгеле [Исхаков, Измайлов: 
2007. С. 154–155]. Бәлки, башка Туктамыш ханга бәйле кабиләләр дә 
шул тирәләрдә яшәгәннәрдер. Һәрхәлдә, 1399-нчы елдан соң бүтән Ал-
тын Урда тәхетенә якын килә алмаган (ул тәхетне алдагы елларда Идегәй 
тәхеткә утырткан ханнар билиләр) Туктамыш хан янында, әле 1405-нче 
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елны да, бу хан качып йөргән вакытларда, «искедән калган нукерларын-
нан» саналган аргын кабиләсенең бие Кара-Хуҗа булуы күп нәрсә ту-
рында сөйли – ахрысы, искә алынган 4 кабилә хан тирәсендә калуларын 
дәвам иткәннәр. Соңрак чорга караган тарихи материаллар күрсәткәнчә, 
Туктамыш ханның уллары һәм туганнары тирәсендә (хан үзе 1406-нчы 
елны Шадибәк хан һәм Идегәй тарафыннан Себердә, Төмән/Чимги-Тура 
тирәләрендә үтерелә [Миргалеев: 2003. С. 148]) бу кабиләләрнең бары-
сы да диярлек искә алына. Димәк, алар чыннан да бу хан нәселе янында 
калганнар.

Билгеле булганча, инде картайган (аңа үләр алдыннан 55–60 яшьләр 
чамасы була) һәм авыр хәлгә калган Туктамыш хан һәлак булганнан соң 
аның уллары (билгелеләре бишәү) төрле якларга таралалар, ләкин Алтын 
Урда тәхете өчен көрәшләрен туктатмыйлар. Бу канкойгыч сугышларда – 
каршы якны озак вакыт сул канатның башында торган Идегәй җитәкли – 
Туктамыш ханның уллары берсе артыннан берсе тәхеткә күтәрелеп, юкка 
чыгалар. Идегәй дә 1419/1420-нчы елны бер җиңелүдән соң Туктамыш-
ның кече улы Кадыйрбирде хан боерыгы буенча, инде әйтелгәнчә, баа-
рын (барын) кабиләсе бәге Сарай тарафыннан үтерелә (бу заман турында 
тулырак карагыз: [Миргалеев: 2003; Гулевич: 2018]). Ләкин сәяси вакый-
галар агымы тукталмый һәм аларда Туктамыш хан нәселе вәкилләре кат-
нашуларын дәвам итәләр. Безгә аларны бераз барлау кирәк, чөнки Чура 
батырның бабаларының тарихын шуннан башка бөтен тирәнлеге белән 
аңлап булмый.

1418-нче елны Алтын Урда җирләрендә төрле татар төркемнәре ара-
сында үзара көрәш кызган вакытта, Туктамыш ханның кече улы Кадый-
рбирде (аны 1407/1408-нче елны ук Идегәйдә кияүдә булган Җаникә 
исемле апасы Кырымга озата) Кырым белән бәйле бәкләр тарафыннан 
тәхеткә күтәрелә һәм ул Идегәйгә каршы яу белән китә. Аның гаскәр-
ләрендә төп рольне уйнаучылар шырын кабиләсенең бәге Тегинә һәм 
конграт кабиләсенең бәге Айдар (Хәйдәр) булганнар. Идегәй бу төркем 
белән (алар кулында ким дигәндә 100 мең кешелек гаскәр булган) киле-
шергә тырышып караса да, ахыр чиктә 1419-нчы елны җиңелә һәм, инде 
сөйләнгәнчә, үтерелә. Төрле мәгълүматлар буенча, аны үтерүгә барын 
кабиләсен җитәкләгән Сарай бәктән башка шырын кабиләсе бәге Тегинә 
һәм тиздән хан буласы Олуг-Мөхәммәтнең атасы Ичкиле Хәсән углан 
да катнашкан (тулырак итеп карый аласыз: [Гулевич: 2018. С. 129–145]). 
Элегерәк тасвирланганча, нәкъ шушы бәрелеш вакытында каты яралан-
ган Кадыйрбирде хан да үлә һәм аның урынына шырын бәге Тегинә һәм 
конграт кабиләсе бәге Айдар тырышлыгы белән Туктамыш хан нәсе-
леннән булган Олуг-Мөхәммәт утыртыла. Бу дәвердә ул җитәкләгән га-
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скәрләр составында барын кабиләсе һәм кыпчак кабиләсе дә, һичшик-
сез, булганнар. Аргын кабиләсе турыдан-туры искә алынмаса да, ул да 
Олуг-Мөхәммәт тирәсендә булган дип уйларга урын бар (алга таба бу 
фикер тулырак итеп нигезләнер).

Чура батырның бабасы Кара-Хуҗаның 1405-нче елдан соңгы яз-
мышын күзаллау өчен Олуг-Мөхәммәтнең ханлыгы дәверенә бераз тук-
талып китү кирәк, чөнки ул Болгар/Казан виләйәте җирләренә килеп ур-
нашканчы шактый катлаулы сәяси юл үтә.

Иң башлап, шуны әйтергә кирәк: 1419-нчы елны Олуг-Мөхәммәт хан-
лыкка күтәрелгәндә ул Олуг Урда ханы (генуэзлылар аны «Урда импера-
торы», «бөек император»/«imperatoris de Lordo» дип атаганнар) буларак, 
ягъни, Сарай ханы дәрәҗәсендә, тәхеткә утыртыла. Шул ук вакытта аның 
кайбер якын туганнары Кырым биләмәсендә (=олысында, төмәнендә) 
утыралар һәм алар да «император», «Солхат императоры» (хан яки сол-
тан) титулына ия булалар [Гулевич: 2018. С. 149–162]. Олуг-Мөхәммәт 
шушы шартларга – истә тотыйк, Алтын Урда таралып килгән заман бу – 
риза булса да, 1423-нче елның язында Олуг Урданың зур өлеше көндәше 
Мөхәммәт-Барак хан кулына күчкәч, Кырым тирәсенә чигенә, нәтиҗәдә 
Солхатта 1424-нче елның башында аның вәкиле булып безгә таныш бул-
ган шырын бәге Тегинә урнаша, берничә айдан соң хан үзе дә анда килеп, 
элекке хөкемдар булган туганы Дәүләт-Бирдене ул урыннан бушата, яисә, 
аны, үз урынбасары Тегинә бәкне янына куеп, ныграк контрольга ала. 
Ахыр чиктә, Олуг-Мөхәммәт Кырымда төпләнә, ә Дәүләт-Бирде аннан 
качып китә. Ләкин, 1424–1425-нче елларның чикләрендә Дәүләт-Бирде 
үзенең биләмәсен кире кайтаруга ирешә, ә Олуг-Мөхәммәт, үз чиратын-
да, Бөек Литва кенәзлегенә кача. Витовтның ярдәме белән ул тиз арада 
үз хәлен яхшырта һәм Кырымны яңадан контроль астына ала, әмма үзе 
1425–1426-нчы елның кышын Түбән Днепр җирләрендә, далада, үткәрә 
дә, 1426-нчы елның язында Мөхәммәт-Барак ханга һәм аңа хезмәт ит-
кән Идегәйнең улы Мансурга каршы һөҗүм башлый. Олуг-Мөхәммәт 
көнчыгышта походта булганда Дәүләт-Бирде Кырымда үз хөкемлеген 
яңадан торгыза. Олуг-Мөхәммәт исә Сарай шәһәрен кире кайтара, ә 
Мөхәммәт-Баракны Урта Азияга кысырыклап чыгара. Ахрысы, алга таба 
Дәүләт-Бирде берникадәр уңышларга ирешеп, Сарайны да ала (һәрхәлдә, 
анда аның исеменннән 831 х.е./1427/1428-нчы елда сугылган акчалары 
билгеле). Әмма, чынлыкта ул 1427-нче елдан соң чыганакларда башка 
искә алынмый, Олуг-Мөхәммәт исә Бөек Литва кенәзе Витовт ярдәме 
белән Кырымны кире кайтаруга ирешә.

Бу вакыйгаларда шырын кабиләсе бәге Тегинә актив роль уйный. Го-
мумән алганда, Олуг-Мөхәммәткә буйсынган Олуг Урдада бу дәвердә 
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Тегинә бәктән башка тагы конграт бәге Айдар һәм мангыт кабиләсе 
башлыгы Идегәйнең улы Нәүрүз көчле лидерлардан саналган. Әмма, 
соңгысы атасы дәрәҗәсенә ирешә алмаган һәм ханнан шуңа күрә риза 
булмаган. Тегинә (аның Кырымдагы ставкасы Солхат/Иске Кырым 
шәһәрендә була) исә 1431–1432-нче елның кышында Идел буеннан үзе-
нең Кырымдагы ставкасына кышлауга киткәндә, Олуг-Мөхәммәт белән 
арасын боза (Мәскәү бөек кенәзлегенә кемне утырту мәсьәләсе буенча 
ханның һәм аның ягында хәрәкәт иткән конграт бәге Айдарның фикере 
белән шырын кабиләсе бәге фикере туры килмәү аркасында). Башка сәя-
си вакыйгалар белән бергә, бу, сарай эчендәге конфликт, Олуг-Мөхәм-
мәт өчен начар бетә – 1433-нче елның көзендә аның кияүе булган Айдар 
бәк тәхеткә Сәйед-Әхмәтне (ягъни Дәүләт-Бирденең энесен) ханлыкка 
күтәрә, ә Олуг-Мөхәммәт кулында Олуг Урданың бер өлеше генә (Кы-
рым, Днепр-Дон елгалары арасы) кала. Шуның өстенә, 1436-нчы елны 
мангыт Нәүрүз бәй Иделнең Хаҗитархан шәһәре тирәләрендә хөкем ит-
кән Кече-Мөхәммәт хан ягына чыга, ә бу, үз чиратында, Сәйед-Әхмәт-
кә Кырымны яулап алу мөмкинлеген тудыра (карагыз: [Гулевич: 2018. 
С. 159–182]). Олуг-Мөхәммәт үзенең якыннары һәм зур булмаган га-
скәре белән (барысы – 3500 кеше чамасы) төньякка – рус җирләренең 
чикләренә, Белев шәһәре янына чигенә һәм озак та үтмәстән Болгар/Ка-
зан виләйәте җирләренә килеп кереп, шунда кала. Бу әһәмиятле сәяси 
вакыйга турында – ул бит, ахыр чиктә, Казан ханлыгына нигез салуга 
китерә – аерым зур сөйләшү кирәк, монда андый бурыч куелмый, шуның 
өстенә бу мәсьәлә инде бераз тикшерелде. Ләкин бер сорауга җавап бирү 
тәлап ителә: Олуг-Мөхәммәт белән аңа электән хезмәт иткән кабиләләр 
(шырын, барын, аргын, кыпчак) тулаем киткәннәрме, әллә аларның бер 
өлеше генә төньякка юл тотканмы?

Бу сорауга тулы җавап бирү мөмкин түгел, шулай булса да, 
Олуг-Мөхәммәт белән аның нәселенең «иске нукерларының» бер өле-
шенең үз кешеләре белән күчеп киткәнлеген расларга була. Әйтик, Казан 
шәһәреннән ерак булмаган ике авылның (Зур Карауҗа һәм Кече Кара-
уҗа) һәм алар белән бәйле (хәзер Казан эчендә калган) «Каравай»/«Ка-
раби» исемле бистәнең булуы, бу торак пунктларга нигез салучыларның 
шәҗәрәләренең Чура би Нарыков белән тоташуы, безнең фикер буенча, 
бер төркем аргын кабиләсе вәкилләренең Кара-хуҗа би җитәкчелегендә 
монда килеп утыруларын раслый. Бу күчеп утыру, аргын кабиләсе бәге 
Кара-хуҗаның тарихи чыганакта соңгы тапкыр 1405-нче елны күрсә-
телүен (ул, илче буларак килгәч, бик яшь булмагандыр) дә искә алсак, 
фәкать тик Олуг-Мөхәммәт һәм аның улы Мәхмүтәк заманында гына 
була ала. Шушындый күчешнең чынлап та булганлыгын, инде алда әй-
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телгәнчә, Казан ханлыгында 1455-нче елны күрсәтелгән Шаптяк Сарае-
вич исеме дә раслый. Әгәр дә ул барын кабиләсе бәге Сарай белән бәйле 
булса – ә бу бик мөмкин – барыннар да шул ук дәвердә Олуг-Мөхәммәт 
белән Казан җирлегенә күчкән булып чыгалар.

Чура батыр белән бәйле авыллар XVI–XVII-нче йөзләрдә Казан 
өязенең төньяк-көнбатышындагы «Галич юлында» (Галицкая даруга) 
булганлыктан [Исхаков: 2002. С. 348–353], шушы территорияне Казан 
ханлыгындагы аргын кабиләсе бәкләре биләмәсе дип санарга кирәк. Бу 
мәсьәләне без әле аерым тикшерербез, аңарчы башка бер проблемага 
тукталыйк. Ул – Кырымда калган безгә инде таныш булган дүрт кабилә 
турындагы мәсьәлә. Аның төп эчтәлеге шунда: Олуг-Мөхәммәт үзенә 
буйсынган Олуг Урданы (аңа, әйтелгәнчә, Кырым биләмәсе дә караган) 
ташлап китәргә мәҗбүр булгач, Кырымда элеккеге Туктамыш ханның 
бабаларыннан килгән кабиләләрнең бер өлеше калу мәсьәләсе. Бу калу 
исә тарихи чыганаклар тарафыннан раслана. Аларны карап үтик, чөнки 
Чура Нарыковның Кырымдагы «эзләренә» шулай гына төшәргә мөм-
кин.

Безнең өчен әһәмиятле бер мәгълүмат кырымлы тарихчы Реммал 
хуҗаның (Кайсуни-заде Мехмед Нидаи) «Тарих-и Сахиб-Гәрәй хан» 
исемле хезмәтендә сакланган. Бу, XVI-нчы йөзнең беренче яртысына 
караган чыганакта, сүз 1538–1551-нче еллар арасындагы Кырым хан-
лыгының хәрби походларын тасвирлаганда, аның авторы 1543-нче елга 
караган армиядә булган кабилә гаскәрләре турында информация биреп, 
безгә таныш булган дүрт карачы бәкләргә буйсынган кабиләләрнең өче-
сенең (дүртенче булып бу очракта 1502-нче елдан соң Кырымда көчәй-
гән мангыт кабиләсе атала) хәрби потенциалын күрсәтә: ул елда шырын-
нар 5 мең, аргын һәм кыпчак кабиләләре 3 мең сугышчы чыгарганнар 
[Инальчик: 1995. С. 76]. Безгә XVI-нчы йөз башларындагы шырын ка-
биләсе вәкилләренең гомүми саны билгеле – 20 мең кеше [Исхаков: 
2009-а. С. 41]. Шушы саннан чыгып карасаң, Кырымда төпләнеп калган 
кабиләләрдәге гомуми халык саны белән аның сугыш эшләрендә катна-
шучыларының пропорциясе 4:1 булып чыга. Шулай булганда, аргын һәм 
кыпчак кабиләләре кабиләдәшләренең гомуми саннары XVI-нчы йөзнең 
беренче яртысында якынча 12 мең чамасы булган дип уйлый алабыз. 
Дөрес, аерым рәвештә аргын кабиләсенең кеше саны безгә билгеле тү-
гел. Һәрхәлдә, ул сан әллә ни зур булмаган. Ләкин, барыбер Кырым хан-
лыгында аргын кабиләсенең бер өлеше Олы-Мөхәммәттән соң да калган 
һәм анда әһәмиятле роль уйнаган, дип раслый алабыз. Бу фикерне өстәмә 
рәвештә дәлилләүче тагы берничә факт китерә алабыз. Әйтик, 1501-нче 
елны, Иван III Кырымга затлы татарларга бүләкләр җибәргәндә, алар ара-
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сында шырын, барын һ. б. кабиләләрнең җитәкчеләре белән бергә «Мар-
дан Аргын» дигән шәхес тә искә алына [Сборник: 1884. Т. 41. С. 352]. 
Ул чынлыкта бәк булган, чөнки икенче тапкыр ул 1508-нче елны Кырым 
ханы Меңгли-Гәрәй хатында башка бәкләр белән (алар ике өлештән тора-
лар: беренче төркем – Кырым ханлыгына 1502-нче елдан соң кушылган 
Олуг Урда бәкләре – кыйат, мангыт, салҗигут, конграт кабиләләренең ли-
дерлары; икенче төркем – шырын, барын, аргын, кыпчак кабиләләре ли-
дерлары) бергә «Аргын Мардан князь», дип искә алына [Сборник: 1895. 
Т. 95. С. 20]. Күренә ки, бу очракта да күрсәтелгән ике төркем (бәлки ул 
икегә бүленү Кырым ханлыгы гаскәрләренең уң һәм сул канатка бүленүе 
белән бәйледер) бәкләре (кнәзләре) дәүләттәге төп кабиләләрне чагыл-
дырганнар. Һичшиксез, Мардан бәк артында Кырым ханлыгындагы ар-
гын кабиләсе торган.

Аргын кабиләсенең бәкләре Кырым ханлыгына караган документлар-
да алга таба да искә алыналар: Кырым ханы Меңгли-Гәрәйнең 1515-нче 
елга краган «Сүзендә» аргын Манташ «князь» (чыганак рус телендә са-
кланган) башка аксөякләр исемлегендә күренә, Баһадир-Гәрәй солтан-
ның «яхшы хезмәтчеләре» арасында 1519-нчы елны аргын Али-Шукур 
«князь» булганлыгы билгеле [Сборник: 1895. Т. 95. С. 161, 610]. Шулай 
ук, 1517-нчы елны Кырым ханы Махмед-Гәрәй Мәскәү бөек кенәзе Ва-
силий Иванович белән килешү төзү турында сөйләшкәндә, шартнамәгә 
ризалык бирергә тиешле карачы бәкләр арасында без белгән дүрт ка-
билә аталып, алар арасында аргын кабиләсе дә саналып кителә [Сбор-
ник: 1895. Т. 95. С. 388]. Ниһаять, 1519-нчы елгы Мәскәү белән Кырым 
арасында килешүгә кул кую өчен төзелгән Кырым ханлыгының аксөя-
кләре исемлегендә кыпчак, конграт, кыят кабиләләренең бәкләре белән 
бергә ике аргын кабиләсе вәкиле дә күренә – берсе инде безгә таныш 
Али-Шукур «князь», икенчесе – Корбан-Али «князь» [Малиновский: 
1863. С. 415]. Чынлыкта бу исемлектә кабилә лидерларының ике төркеме 
булып, аның беренчесе шырын кабиләсе башлыгы Мемеш «князь»дан 
башланса, икенчесе (аргын кабиләсе бәкләре шунда күрсәтелгән) кыпчак 
кабиләсе лидеры Исмаил «князь»дан башлана. Инде әйтелгәнчә, бу Кы-
рым ханлыгындагы кабиләләрнең уң һәм сул кул кабиләләренә бүленүе 
белән бәйле булып, аргыннар һәм кыпчаклар, башка кайбер кабиләләр 
белән (конграт, кыят) бергә, бу дәүләтнең сул канатын тәшкил иткәннәр 
булса кирәк. Бу нәтиҗәне истә тотыйк, чөнки ул безгә әле кирәк булачак. 
Хәзергә исә без тагы бер тапкыр тулы ышаныч белән аргын кабиләсенең 
бер өлешенең Кырым ханлыгында инде XV-нче йөздән үк яшәгәнлеген 
раслый алабыз.
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Шушы нәтиҗә нигезендә яңадан Чура Нарыковның Казан ханлыгын-
дагы социаль статусы мәсьәләсенә кире кайтыйк.
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И. Л. Измайлов 

ДРЕВНИЕ ТАТАРЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (VI–IX вв.)

(Продолжение. Начало: № 2, 2019)

Татары и каганаты тюрков: вместе и врозь.
Внутренняя ситуация в степях Монголии и Восточного Туркестана в 

период Тюркского каганата была достаточно стабильной, но письменные 
источники описывают ее очень кратко и фрагментарно, что не позволяет 
во всех деталях проследить историю татар в этот период. Не помогает в 
этом и археология, поскольку ее данные для VI–VII вв. немногочисленны 
и отличаются определенным единообразием (в основном это погребения, 
где умерший похоронен с конем: довольно стандартный набор погре-
бальных вещей – посуды, украшений, конского снаряжения и оружия), 
при значительных различиях в деталях, а это затрудняет их этнокультур-
ную атрибуцию. Практически невозможно пока отличить друг от друга 
погребения различных племен, упоминаемых в письменных источниках. 

Можно определенно сказать только то, что татары по мере ослабле-
ния Тюркского каганата стали стремиться к самостоятельности. Власть 
тюркских каганов не позволяла им бороться за власть над Кашгарией и 
караванными путями, по которым китайский шелк поступал в Среднюю 
Азию и далее в страны Средиземноморья. Добились желанной цели они 
после распада и гибели каганата в середине VII в., когда вместе с уйгура-
ми стали претендовать на гегемонию в Восточном Туркестане. К этому 
времени в составе татар, очевидно, произошли определенные измене-
ния. Судя по тюркским источникам, в этот период они уже именуются 
«отуз-татарами», т.е. их правители стали управлять более сильной кон-
федерацией из тридцати племен. Вместе с уйгурами они, видимо, заняли 
территории, которыми ранее владели тюрки и стали выходить к китай-
ским границам, добиваясь признания их прав на тюркское наследие и 
долю в выплатах дани.

Расширив свою территорию после гибели Тюркского каганата, они 
не желали ее отдавать. Поэтому им пришлось вступить в борьбу с воз-
рожденным Вторым Тюркским кагантом. Уже в начале VIII в., после объ-
явления о возрождении Тюркского каганата, при правлении Капаган-ка-
гана началась всеобщая война. Реалии этнополитической обстановки 
описывались в надписи на эпитафии Кюль-тегину весьма красноречиво. 
Из этого текста следует не только то, что тюрки, вернувшись в степи и 
стремившиеся к прежнему великодержавию, сломали сложившуюся си-
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стему владений и должны были завоевать свои земли и подчинить другие 
народы не столько силой своей власти, сколько заставить их смирить-
ся с перераспределением земли. Это не могло не вызвать ожесточенно-
го сопротивления, которое возглавили уйгуры, ставшие во главе девяти 
племен огузов («токуз-огузов»). При этом татары участвовали во всех 
коалициях, направленных против тюрков.

Неудивительно, что они враждебно восприняли возрождение 
Тюркского каганата и сразу вступили в конфронтацию с ним. В той же 
надписи Кюль-тегина отуз-татары названы в числе врагов его отца Иль-
терес-кагана (ум. в 691 г.), когда они вместе с кыргызами поддержали то-
куз-огузов (т.е. уйгуров), воевавших с тюрками: 

Уйгурский каганат (по материалам Издательства ДИК) и локализация 
татар.

«Справа (т. е. на юге) народ табгач был врагом, слева (т. е. на севере) на-
род токуз-огузов Баз-кагана был врагом, кыргызы, курыканы, отуз-татар, 
кытай и татабы все были врагами…» [КТб: 14; Малов: 1951. С. 30, 38.]. 
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И если справа (т. е. на юге) нас табгачи (империи Тан) стерегли,
То слева (т.е. с севера) Баз-каган токуз-огузов гнал на нас –
Не счесть врагов: кыргызов, курыкан, 
киданей, татабов и отуз-татар – все к нам…
[КТб: 14; Перевод см.: Малов: 1951. 1993. С. 29.]. 
В борьбе с врагами, которые окружали тюрков, они продемонстри-

ровали небывалую дерзость и мощь, нанеся поражение своим врагам, 
разбив их поодиночке. Это были жестокие и кровавые войны неприми-
римых противников. По словам той же надписи, Ильтерес-каган в ходе 
сорока семи военных походов и двадцати сражений:

По милости неба он отнял (у враждебных народов – И. И.) племен-
ные союзы (или) у имевших племенные союзы и отнял каганов у имевших 
(своих) каганов, врагов он принудил к миру, имевших колени он заставил 
преклонить колени, а имевших головы заставил склонить (головы) [Ма-
лов: 1951. С. 38.]. 

Татары и уйгуры играли в этих событиях важную роль. Их объеди-
няло не только желание не допустить возрождения и усиления власти 
тюркских каганов, но также географическая близость и союзнические 
отношения. Об этом писал автор эпитафии Бильге-кагану: «…тогда на-
род огузов пришел, объединившись с токуз-татарами. Я дважды вступал 
с ними в крупные сражения при Агу и разгромил их войско; их страну 
тогда я захватил» [БКб: 34; Тугушева: 2008. С. 61.]. Поражение ослабило 
уйгур и татар, но не заставило смириться и покориться власти тюрков. 

Спустя некоторое время, в 723–724 гг., токуз-татары, вновь вступив 
в союз с токуз-огузами (уйгурами) и карлуками, начинают войну против 
Бильге-кагана, как о том повествует руническая стела с эпитафией стар-
шему брату Кюль-тегина Бильге-кагану: «…тогда народ огузов, объеди-
нившись с токуз-татарами, подступил к нам…» [БКб: 34; Тугушева: 2008. 
С. 51–67]. Но коалиция вновь была разбита тюрками. Не исключено, что, 
преследуемые тюрками, татары отступили вглубь Монгольского Алтая, 
а часть расселилась в Южной Монголии и даже в Северном Китае, где 
возникли их племенные объединения. Впрочем, возможно, что еще ранее 
отдельные племена татар и уйгур сами переселились к границам Импе-
рии Тан – в район р. Эдзин-Гол и Принаньшанье. Некоторые из них после 
падения тюрок вернулись обратно в родные кочевья, но некоторые оста-
лись, положив начало новым татарским племенам.

Поражения и переселения, видимо, настолько ослабили татарское 
объединение, заставив на время забыть о независимом государстве, что, 
войдя в союз с кыргызами, они стали накапливать силы, на два десяти-
летия перестав проявлять заметную активность на исторической арене 
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Великой степи. На ней между тем происходили драматические перемены 
этнополитических декораций. Под ударами уйгуров, кыргызов и карлу-
ков окончательно распадается Тюркский каганат, а в степях наступает пе-
риод гегемонии уйгур.

Татары и уйгуры: война и вынужденный мир.
Этнополитическая и географическая близость уйгуров и татар делало 

их, с одной стороны, естественными союзниками, а с другой – активными 
и непримиримыми противниками тюрков. Особенно эта враждебность 
усилилась в условиях возрождения Тюркского каганата. Неоднократные 
военные конфликты определенное время заканчивались поражением 
врагов тюрков. Но восстания и сражения не прекращались. 

Сопротивление врагов тюрков только усиливалось, а их силы посте-
пенно таяли. Периодические войны уйгуров, карлуков, басмылов и та-
тар с тюрками привели, в конце концов, к разгрому и распаду второго 
Тюркского каганата. В 744 г. басмылы нанесли несколько серьезных пора-
жений тюркам. Но в том же году уйгурский вождь Гули Пэйло, внезапно 
восстал и разбил кагана басмылов Иси-кагана. В 745 г. он окончательно 
разбил остатки кок-тюрок и, казнив Баймэй-кагана, отослал его голо-
ву китайскому императору, положив конец власти и династии тюрков. 
Остатки народа кок-тюрок вошли в состав нового Уйгурского каганата.

Падение каганата тюрков не принесло независимости татарам. Уйгу-
ры, свергнув власть тюрок, унаследовали их государственные традиции и 
великодержавные амбиции (Подробнее см.: [Кляшторный: 2010. 328 с.]). 
События первых лет становления Уйгурского каганата нашли отражение 
в тексте на поминальной стеле, обнаруженной в местечке Могон Шине 
Усу, посвященной уйгурскому кагану Элетмиш Бильге-каган (Моюн-чор) 
(760 г.) [Ramstedt: 1913. vol. XXX. № 3. S. 17; Тугушева: 2008. С. 94–111].

По свидетельствам автора эпитафии, уже в 748–749 гг. первый уйгур-
ский каган Элетмиш Бильге-каган (Моюн-чор), воевал с токуз-татарами, 
предводитель которых, Тай Бильге-тутук, вступил в союз с огузскими 
племенами. В эпитафии уйгурскому кагану Моюн-чору, сказано: «Что-
бы в Бюкегюке не оставалось секиз-огузов и токуз-татар, во второй день 
новолуния я вступил в бой с восходом солнца… и тогда я их сокрушил. 
Простой народ я не стал уничтожать, их жилища, имущество и скот я не 
отбирал. Я назначил им налог и оставил жить. Я назвал их своим наро-
дом, повелел им последовать [за мной] и, оставив их удалился, но они 
не пришли. Я снова стал их преследовать и настиг их в Боргу. Вступил 
с ними в сражение в девятый день новолуния и нанес им поражение. Их 
скот и имущество, дев и жен я доставил [с собой]» [МЧб: 13–14; Малов: 
1959. С. 30–44; Тугушева: 2008. С. 104].
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 В ответ огузы и токуз-татары собрали основные силы и двинулись на 
уйгуров. В надписи, посвященной Моюн-чору, это сражение подробно 
описано: «В пятом месяце они пришли следом; секиз-огузы и токуз-та-
тары пришли без остатка. Я поставил войска вплоть до западной оконеч-
ности Селенги, до южных окраин Йылун-Кола и до вершин Шипа. Они 
подошли, продвигаясь по Кергю, Шакшу и вершине Шипа, и выстрои-
ли войско, фланги которого доходили до Селенги. В двадцать девятый 
день пятого месяца я сразился и тогда их сокрушил» [Тугушева: 2008. 
С. 104–105]. 

Но татары продолжали сражаться. Спустя три месяца они собрали 
новое войско, но в сражении на озере Чыгылтыр вновь потерпели пора-
жение. В эпитафии Моюн-чора написано, что он стал преследовать от-
ступающих и в 19 день восьмого месяца у истоков Кейре в Уч-Беркю «в 
очередной раз сразился с татарами. Часть народа покорилась, [другая] 
часть вошла [в состав]» [Тугушева: 2008. С. 105].

Таким образом, в конце VII – первой половине VIII в. татары были 
тесно связаны с уйгурами и огузами, вступая с ними в союз, или воюя с 
ними. В этой круговерти войн татары теряли отдельные племена и роды, 
которые постепенно заселяли южную кромку центральноазиатских сте-
пей и Восточную Монголию, где образовывались несколько крупных 
племенных объединений.

В этот период татары, скорее всего, были одним из вассальных пле-
менных союзов в Уйгурском каганате и в основном проживали в долинах 
рек Орхон и Селенга, Онона и Керулена и предгорьях Хингана и Ябле-
нова хребта (Северо-Восточная Монголия). По словам китайского автора 
XII в. Ван Минцзи, на заре своей истории «татары были пастухами коров 
у уйгуров» [Кычанов: 1980. С. 143.]. Воспоминание об этом, сохранив-
шееся через века, видимо, в устной традиции, указывает на вполне ре-
альные исторические обстоятельства. Татары на некоторое время были 
покорены и не помышляли о новой войне, как и их союзники кыргызы и 
карлуки.

Таким образом, в первой половине VIII в. имеются явные следы серьез-
ных структурных изменений в татарской этнополитической общности.

Интересно отметить, что примерно с начала VIII в. китайские чи-
новники (по «Синь Тан шу»), создававшие в степи вассальные округа, 
также начинают описывать тюрков как «девять племен» или «девять фа-
милий», иногда с определением «тюркские племена девяти фамилий», 
а также «татары девяти фамилий / цзю син дада» или «уйгуры девяти 
фамилий / цзю син хуэйхэ» [Малявкин: 1981. С. 116.]. С одной стороны, 
это показывает некую этнополитическую близость между уйгурами и та-
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тарами, а с другой – дробление старых родоплеменных объединений и 
формирование новых. Подобные перекройки этнополитической системы 
Центральной Азии особенно бурно протекали в период становления и 
распада тюркских империй – Тюркского и Уйгурского каганатов.

В течение ста лет Уйгурский каганат развивался, успешно сопротив-
ляясь попыткам Тибета и Танского Китая завоевать его земли. Уйгурские 
каганы носили титул бильге-каганов (т. е. «мудрых каганов»), а вся их 
титулатура была аналогична тюркской. Ставка уйгурского кагана назы-
валась «ячжан» и была настоящим поселением. Каган жил в замке, об-
несенном стеной, который именовался «уйгурский город». Летом каган 
сидел «в золотом шатре» (См.: [Кычанов: 1997. С. 122.]). Представления 
о великом правителе, который сидит в своей «золотой ставке»/«золотом 
шатре», с этого времени стали традиционными для тюркской, и особен-
но, татарской политической культуры.

В степи наступает относительное спокойствие. Но это было затишье 
перед бурей. 

Целый ряд факторов способствовал изменению обстановки в восточ-
ном крае Великой степи и падению уйгурского великодержавия. Один 
из них – усиление в этот период Тибета, который в 783 г. заключил мир 
с Танской империей, которая вынуждена была признать власть тибетцев 
над Кашгарией. Спустя некоторое время Тибет нанес ряд существенных 
поражений Уйгурскому каганату, а к 791 г. весь Западный край оказался 
во власти Тибета, который и установил контроль за развивающейся тор-
говлей по кашгарскому коридору из Китая в Среднюю Азию. Это замет-
но ослабило уйгуров, но еще не было концом их каганата.

Другая причина, которую подметили китайские современники, состо-
яла в том, что уйгуры, испробовав дары цивилизации, как до них тюрки, 
переживали период сословно-классового расслоения. Военные дружины 
их, еще недавно наводившие ужас на соседей, сократились в числе, по-
скольку часть скотоводов стала строить поселения в благодатных доли-
нах Восточного Туркестана и переходила к земледелию. Китайский автор 
того времени Шао Бо-вэнь интерпретировал эти перемены по-своему. Он 
писал: «Вначале обычаи уйгуров отличались простотой и искренностью 
и различия между князьями и народом не были очень большими. Поэ-
тому помыслы народа были едиными и /уйгуры/ были сильны и непо-
бедимы. … Танский двор делал им богатые пожалования. Каган Дэн-ли 
впервые зазнался, стал строить дворцы для жилья. У женщин имелись 
пудра, краска для бровей и /одежда/ украшенная парчёвыми вышивками, 
все это изготовлено в Срединном государстве. Расточительство вызва-
ло разложение варварских обычаев» [Малявкин: 1974. С. 92.]. Богатства 
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высшей уйгурской аристократии вызывали раздражение у основной ча-
сти уйгурской знати, к чему примешивалось недовольство принятием 
чуждых тюркам религиозных вер – манихейства и буддизма. До поры до 
времени это недовольство сдерживалось, но в период военных неудач и 
природных бедствий, выплеснулось наружу.

Основной причиной, усугубившей все остальные социально-полити-
ческие факторы, стали идущие подряд засухи, снежные зимы и массовый 
падеж скота. В течение двух лет подряд в степях Западной Монголии был 
джут. В китайском источнике «Тан хуэйяо» под 839 г. есть такая запись: 
«…Ряд лет подряд был голод и эпидемии. Павшие бараны покрывали 
землю. Выпадал большой снег», в других хрониках пишется о массовом 
падеже скота и голоде (Цит. по: [Малявкин: 1983. С. 23.]). Природная ка-
тастрофа обострила внутренние противоречия. Дело в том, что незадол-
го до этого в 795 г. пресекся род уйгурских каганов из клана йаглакар и 
титул кагана принял один из правителей – Кутлуг. Он опирался на племя 
эдизов, которое не входило в состав девяти телесских племен, но было 
долгое время в союзе с уйгурами. Сам этот факт свидетельствует о рез-
ком ослаблении влияния уйгур и не могло не привести к желанию рода 
йаглакар и других уйгурских родов восстановить былое. 

Развалины Орду-Балыка. Фото И. Л. Измайлова

Одновременно ослабление уйгур вызвало восстание побежденных, 
но не покоренных, племен карлуков и кыргызов. Все закончилось тем, 
что началась междоусобная война, в ходе которой один из претендентов 
на власть призвал себе на помощь кыргызов. Кыргызы ворвались в сте-
пи Центральной Азии, но не для того, чтобы укрепить власть уйгуров, 
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но чтобы установить свою. Перед нанесением решающего удара кыргы-
зский правитель (ажо) писал уйгурскому кагану: «Твоя судьба кончи-
лась. Я скоро возьму золотую твою орду (т.е. ставку), поставлю перед 
ней своего коня, водружу мое знамя» [Бичурин: 1950. Т. 1. С. 355.]. В ходе 
молниеносной войны 839–840 гг.уйгуры были разбиты. Их города, вклю-
чая столицу Орду-Балык, разрушены, а каган и его родственники убиты. 
Некоторая часть уйгуров и их союзников, включая татар, были вынужде-
ны бежать к границам Империи Тан и в Восточный Туркестан, где из-за 
внутренних противоречий рушилось Тибетское государство, а местные 
князья были очень слабы.

Кыргызы нанесли страшный удар не только по уйгурам, но и по их 
союзникам татарам. Уникальным свидетельством этого является обна-
руженная в 1960 г. в местности Хербис-Баары (Тува) неизвестная дото-
ле кыргызская стела с рунической надписью. Памятник содержит эпи-
тафию знатному воину по имени Кюлюг Йиге. Главным его подвигом, 
упомянутым в тексте, был поход на татар: «В свои двадцать семь лет, 
ради моего государства, я ходил на токуз-татар». Об этих же событиях 
повествует и стела с рунической надписью (девятый памятник с Уйбата), 
найденная в Хакасии близ р. Уйбат. В ней упомянут «татарский враж-
дебный эль» и сообщается о выплате татарами дани или контрибуции 
кыргызам [Кляшторный: 1987. № 1. С. 33–36.]. В связи с событиями 842 г. 
татары впервые упомянуты в китайском источнике – письме китайского 
чиновника Ли Дэюя, как враги кыргызов и союзники последнего уйгур-
ского кагана [Pel1iot: 1949. С. 125–126]. В 842 г., когда Уйгурский каганат 
был окончательно разгромлен кыргызами, некоторые общины татар, судя 
по надписи в долине р. Тес, подпали под власть Кыргызского каганата и 
стали его частью. 

Кыргызы распространили свою власть практически на весь Вос-
точный Туркестан и Южную Сибирь. Но великодержавие их оказалось 
слишком недолговечным. Небольшое племя внезапно распространило 
свою власть на огромную территорию, но Кыргызский каган просто не 
имел столько аристократии и воинов, чтобы держать покоренные наро-
ды в повиновении, и чиновников, чтобы управлять ими и собирать по-
дати. Здесь необходимо вспомнить истину, что завоевать престол верхом 
на коне можно, но управлять, продолжая сидеть на нем, невозможно. Не 
имея развитой социальной структуры и чиновничества, опираясь только 
на крепкое и умелое войско, оказалось возможным завоевать чужие зем-
ли, но наладить мирную жизнь оказалось затруднительным. Этот кыргы-
зский феномен показывает, вопреки мнению некоторых историков, что 
кочевые империи не имели развитой социальной базы, а обладали только 

И. Л. Измайлов. ДРЕВНИЕ ТАТАРЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (VI–IX вв.)
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сильным войском. Опыт более успешных средневековых империи, соз-
данных кочевниками, как раз наглядно демонстрирует, что только высо-
кий уровень социальной организации, кадры чиновников и устойчивая 
религиозная система, гарантируют сравнительно успешное и долговре-
менное существование кочевой империи.

Кыргызский каганат же в результате ждал неизбежный крах, который 
закономерно наступил буквально через три десятка лет. Но если в Юж-
ной Сибири кыргызы еще долго сохраняли свою гегемонию, то в Восточ-
ном Туркестане удержать земли на «уйгурской дороге» в Таримском бас-
сейне, важном участке Великого Шелкового пути, они не смогли. Около 
875 г. ганьчжоуские уйгуры и татары восстали и восстановили здесь свою 
власть. Не удержали кыргызы и Северо-Западную Монголию, где в конце 
IX в. татарские племена образовали свое государство, а часть их племен 
вошли в состав уйгурских княжеств.

Интересно, что в ситуации VI–VII вв. союз татарских племен назван в 
орхонских надписях «тридцатью татарами» (отуз-татар), a в середине 
VIII в., как и в енисейской надписи из Хербис-Баары, они названы объе-
динением «девяти татар» (токуз-татары). Из этого можно сделать два 
вывода. Вероятно, в VIII в. объединение отуз-татар под военно-политиче-
ским давлением китайцев, тюрков и уйгур, распалось на несколько сою-
зов племен, а наиболее известным и сильным из них стало объединение 
токуз-татар. Возможно также, что деление на девять родов было ха-
рактерно для тюркских конфедераций того времени, например, уйгуры в 
это же время также названы токуз-огузами. Именно под этим этнонимом 
они оказались зафиксированы в арабо-персидской историко-географиче-
ской традиции.

После первого удара, который им нанесли кыргызы, последовали 
вторжения монголоязычных киданей из современной степной Манчжу-
рии, захватившие Ордос и бассейн Хуанхе, вытеснив уйгур и татар в раз-
личных направлениях – на запад в Восточный Туркестан, на юг – в Ор-
дос, где позднее возникло объединение онгутов – «белых татар», а также 
на северо-запад – в Прииртышье. Отдельные племенные группы татар, 
несомненно, вошли в состав киданей и остались на прежних территори-
ях проживания вокруг оз. Буир-Нур. Эти группы по мере ослабления ки-
даней стали играть все более значительную роль в истории Центральной 
Азии, противоборствуя с племенным объединением монголов под руко-
водством Хабул-хана. 

Если брать сведения источников шире и протянуть цепочку событий 
вглубь веков, то можно вслед за С. Г. Кляшторным сделать вывод о тюр-
коязычности раннесредневековых татар [Кляшторный: 1993.]. Убеждает 
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в этом не только этнокультурная история татар, но и постоянное упоми-
нание татар в контексте с другими тюркскими народами в том районе, где 
исторически проживали тюрки. 

Уйгурские беки. Фреска из Дуньхуана.

Распавшееся под ударами кыргызов уйгурское объединение распле-
скалось по всем краям монгольской степи. В это движение были втянуты 
и татары, хотя часть их, очевидно, осталась в Северо-Западной Монго-
лии, где они вошли в состав других племенных объединений. Но наибо-
лее сильная и могущественная часть татарских родов, отступала вместе с 
разгромленными остатками девяти уйгурских племен. Главным направ-
лением отступления уйгуров, разгромленных кыргызами в Северной 
Монголии, были Ганьсу, Восточный Туркестан и Прииртышье. 

И. Л. Измайлов. ДРЕВНИЕ ТАТАРЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (VI–IX вв.)
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Марсель Бакиров

БОЛГАРГА ТОТАШКАН ТАМЫРЛАРЫБЫЗ

• Легенда-риваятьләргә төренгән тарих
• Мәчет-кальганы, каберләрне һәм чик буйларын саклаучы илаһи зат
• Этнос һәм этнокультура билгесе буларак елан-сазаган образлары
• Казан ханлыгыннан калган трофей-ганимәтләр хакында
• Рус храмы диварларында – болгар символлары
• Бараҗ еланы турындагы легенда эзеннән
• Кимак-кыпчаклар: татар кавеме һәм «татар» этнонимы
• Иске татар теле болгар теленең турыдан-туры дәвамымы?
• «Алабуга» атамасында сер-хикмәт бар
• Идел-Кама җирлегендәге татарларның дәүләтчелеге Болгар дәүлә-

теннән башлана

Төрле гыйлемнәрнең табышларын, шулай ук борынгы культура ми-
расы материалларын файдалануга нигезләнгән комплекслылык методы 
хәзерге фәннең бик мөһим бер казанышы булып исәпләнә. Теге яки бу 
халыкның этногенезына (килеп чыгышына) һәм этник тарихына бәйлә-
нешле проблемалар да, табигый ки, аеруча уңышлы булып төрле фәннәр 
һәм милли культура ядкарләре үзара очраша торган уртак җирлектә генә 
хәл ителә ала. Безнең темага мөнәсәбәтле тарихи фольклор да, һичшик-
сез, халкыбызның этник тарихына бәйләнешле культура мирасына керә.

Фольклорның аерым жанрлары, бигрәк тә риваятьләр һәм легенда-
лар, аеруча кыйммәтле чыганак булып исәпләнәләр, чөнки алар гасырлар 
тирәнлегеннән килә торган бай мәгълүматлар белән сугарылганнар. Ри-
ваятьләр алар – халыкның буыннан-буынга тапшырыла килгән тел-авыз 
иҗаты елъязмасы. Аларның төп вазыйфасы – борынгы мөһим вакыйга-
лар һәм шәхесләр турында халыкның хәтерен-истәлекләрен саклау һәм 
җиткерү, аларга тарихи-эстетик бәя бирү [Соколова: 1971. С. 27.]. Леген-
далар да, риваятьләр кебек үк, дөреслеккә дәгъва итә торган, заманында 
сөйләүче тарафыннан да, тыңлаучы ягыннан да булган хәл итеп кабул 
ителгән һәм кайчакта хәзер дә шулай булып кала торган эпик хикәятләр. 
Ләкин, риваятьтән аермалы буларак, легендаларда гадәттән тышлык, хы-
ял-фантастика, уйдырма һәм кайчакларда хәтта мифологик башлангыч 
та катнаша. Тик шулай да легендалар да вакыт-вакыт аерым тарихи мә-
гълүматлар белән үрелеп-керешеп киләләр. Димәк, алардагы шул тарихи 
орлыкны яки нигезне күрә һәм таба белергә, иң мөһиме – чынны уйдыр-
ма катламнан аерып ала белергә кирәк [Толстова: 1984. С. 19.].
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Борынгы Болгар дәүләте һәм аның көнчыгыш чигендә урнашкан 
меңьеллык Алабуга шәһәре белән бәйләнешле тарихи фольклорны фән-
ни кулланышка керткәндә һәм бәяләгәндә, без әнә шундый таләпләрдән 
һәм методологик принциплардан чыгып эш итәргә тиешбез. Бүгенге 
көндә безгә Алабуга турында һәм, руслар биргән атама белән әйткән-
дә, «Шайтан каласы» («Чертово городище») хакында берничә риваять 
һәм легенда билгеле. Аларның иң борынгыларында сүз Кама (Чулман) 
елгасы буендагы әлеге «кала»да заманында канатлы зур елан-сазаган 
яшәгәнлеге турында бара һәм җирле халыкның шуңа бәйләнешле ыша-
нулары китерелә. Бу мәҗүси-мифологик легендалар безнең көннәргә Ка-
зан ханлыгында әсирлектә булган исеме билгесез кеше язып калдырган 
«Казанская история» (XVI йөз) һәм Шәрәфетдин Болгари-Мөслими язган 
«Тәварих-и Болгария» (XVIII йөз) кебек чыганаклар аша килеп җиткән-
нәр [Казанская история: 1954. С. 194; Усманов: 1972. С. 113,165.]. Шул ук 
легендаларның аерым вариантлары шулай ук XIX йөз галимнәре П. Рыч-
ков, Н.Рычков һәм Ф.Эрдман хезмәтләре аша да мәгълүм [Рычков: 1767. 
С. 45–46; Рычков: 1870. Ч. I. С. 60–67.].

XIX йөзнең ахырында тарихи мәгълүматларга таянып Платон Зарин-
ский ачыклавынча һәм соңрак профессор А. Халиков раславынча, ка-
натлы елан-сазаган образы Болгар дәүләте чорында һәм, өлешчә, хәтта 
Казан ханлыгы дәверендә дә әле, җирле халык тарафыннан изгеләште-
релгән һәм саклаучы-яклаучы мәҗүси-мифик зат итеп күз алдына ките-
релгән [Заринский: 1880. С. 76, 83; Халиков: 1976. С. 3–19.]. Ата-бабадан 
килгән бу традициянең, ягъни илаһилаштырылган сазаган культының 
башы болгарлар һәм татарлар составына субстрат (субстрат – иң борын-
гы катлам мәгънәсендә) һәм этник компонентлар булып кергән һун-гун-
нар, сувар-хазарлар, угызлар һәм кимак-кыпчакларга барып тоташа. 
Ачыклап әйткәндә, кытай язмаларында Үзәк Азия һуннарының Лун-сы 
(«Елан-ләү храмы») дигән гыйбадәтханәдә күккә (Тәңрегә) багышлап 
корбан бирүләре, хөкемдар-шаньюйлары мәетен ак елан-сазаган сурәте 
төшерелгән кара ефәккә чорнап күмүләре турында тарихи мәгълүматлар 
теркәлеп калган [Мелиоранский: 1898. Ч. 317. С. 269.]. Себердәге төр-
ки каһанлык идарәчеләре Билге-каһанның һәм Күл-тегинның каберләре 
өстенә исә ләү-сазаган ясалган ташлар куелган булган [Руденко: 1962. 
С. 205.]. Ә менә болгарларның бер кабиләсен тәшкил итүче савир/сувар-
лар Төньяк Кавказда яшәгән вакытта муеннарына алтыннан һәм көмеш-
тән елан-сазаган сурәте ясалган бөти-амулет тагып йөргәннәр [Гадло: 
1979. С. 145; Каланкатуци: 1984. С. 127.]. Янә килеп, көньяк далаларда 
яшәгән кыпчаклар канатлы елан-сазаган сурәтен кылыч-хәнҗәр саплары-
на, садакларына – ук савытларына һәм ат дөрбия-сбруйларына ясый тор-
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ган булганнар, һәм, Мурад Аджиның тикшереп ачыклавынча, әлеге якла-
учы-саклаучы образ кыпчакларның этник символы булып әверелгән (сүз 
бара торган мифик образ исеменең кыпчак-куман телендәге һәм Идел буе 
болгарларындагы вариантлары: сазаган/саруган/шарукан) [Аджи: 1994. 
С. 87, 335–336.]. Боларга өстәп тагын шуны әйтергә кирәк: Дон буе кып-
чакларының башында 150 ел буена «елан-сазаган халкы»ннан чыккан 
Шаруканнар династиясе-нәселе торган һәм аларның Шарукан исемле 
шәһәре дә булган [Ахинжанов: 1989. С. 133–135.]. Безнең карашыбызча, 
«саз»/«шар» тамырыннан ясалган әлеге сүзләрнең этимологиясе сак ди-
алектларында «елан» мәгънәсен белдергән sazda, sausda сүзләренә барып 
тоташа булса кирәк [Восточный Туркестан: 1992. С. 76.].

Яңа тикшеренүләр күрсәткәнчә, сазаган образы хәтта борынгы бол-
гарларның һәм кыпчак-кимакларның күмү йолаларында да яклаучы-са-
клаучы мифик зат буларак катнашкан. Бу очракта мин, барыннан да элек, 
Дунай буе Болгар дәүләтенең беренче башкаласы Плиска янында Аспа-
рух (VII йөз) каберлегендә табылган сазаган сурәтен күздә тотам [Са-
лихова: 1990. № 9. С. 32–33.]. Кубрат хан династиясенең тамга-мөһере 
булып исәпләнүче җиз тәңкәгә ясалган әлеге мифологик образ, безнең 
уебызча, хан каберенә йола таләп иткән өчен генә түгел, ә теге дөньяда 
хуҗасын яклау һәм саклау өчен дә күмелгән булырга тиеш.

Икенче мисал IX йөздә Көнбатыш Себердә барлыкка килгән кима-
клар дәүләте территориясендә – Иртыш буенда ачылган Зевакин кабер-
леге белән бәйле. Безнең темага кагыла торганы – байбикә хатын күмел-
гән әлеге каберлектә табылган рун язмалы бронза көзге (рун – төрки 
бабаларыбызның борынгы шрифт-язу төре). Утыз хәрефтән торган бу 
ике юллык төркичә язманы археолог Ф.Арсланова белән тюрколог С.
Кляшторный, текстта күрсәтелмәгән сузык авазларны үзләре фараз ит-
кәнчә ачыклап, болай укыганнар: isi künisin säsär guty bäsär (беренче юл); 
jäbči jägrän sn (?) lü (икенче юл). Аларча тәрҗемәсе: «Знатная женщина 
освобождается от своего [чувства] зависти (гнева). Ее счастливый удел 
(ее благость) наступает». «Ябчи – рыжий (вар. огненно (ярко)-красный) 
... дракон» [Арсланова, Кляшторный: 1973. С. 306–315.].

Мин бу укылыш һәм әлеге тәрҗемә белән килешмәдем, текстны тарт-
мый-сузмыйча, башка сузыклар белән үземчә укыдым. Түбәндәге гый-
барә һәм мондый кызыклы мәгънә килеп чыкты. Беренче юл: iši künäšn 
sеšär quty bоšаr; икенче юл: jbči jаġïn sеņ lü. Тәрҗемәсе: «Байбикә кояшыннан 
аерыла, рухы (җаны) ташлап китә»; икенче юл: «Якла (каплачы) дошман-
нан, изге лү (сазаган)». Аңлатма рәвешендә өстик: борынгы төркиләрдә 
«кояшыннан аерылу», «кояшы сүнү», «кояшы бату» кебек гыйбарәләр 
үлү, вафат булу мәгънәсен белдергән. Мәсәлән, Мәхмүд Кашгарида ölük 
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bilä qošuldy, toġmyš kÿni uš batar – ’үлек(ләр)(/мәетләр) белән кушылды, 
туган (чыккан) кояшы инде бата’ (МК, II, 146); якутларда: кунiм сан буо-
лла – «кояшым сүнде» (үлгәндә бәхилләшү формуласы). Бронза көзгедә 
без «jap-/jaв» (йап) дип укыган сүзнең, «ябу»дан тыш, каплау, саклау ди-
гән мәгънәләре дә булган: er qalqan japïndï – ’ир калкан белән капланды’ 
(~сакланды) (МК, III, 82). Безнеңчә, борынгы төркиләрдә баш хөкемдар-
ның титулы булган «йабгу» сүзе дә шушы ук тамырдан ясалган булырга 
тиеш – саклаучы, яклаучы мәгънәсендә. Ә инде борынгы төрки телдә һәм 
текстта кулланылган лү (вар. ләү) сүзе исә кытайларның изгеләштерел-
гән елан-аждаһаны белдерүче «луң» сүзеннән үзгәртеп алынган.

Мисаллардан аңлашылганча, сазаган образы, димәк, һуннардагы ке-
бек үк, кыпчак-кимакларда да яклаучы-саклаучы буларак хәтта теге дө-
ньяга озата барган булып чыга. Безнең бу нәтиҗәбез Себердә атаклы Ар-
жан курганын казыганда бер төрки кабереннән рун хәрефләре белән «lü» 
дип язылган бронза аел табылуы белән дә раслана [Кляшторный: 1975. 
С. 184.]. Каеш аелындагы бу сүзнең лү-сазаганның яклавына һәм сакла-
вына исәп итеп язылганлыгы шиксез.

Борынгы төркиләрдә изгеләштерелгән ләү-сазаган образлары мифо-
логик ышанулар, легендалар даирәсендә генә торып калмаган, ә борын-
гы төркиләрнең төрле сәнгать төрләренә, шаман догаларына һәм геро-
ик эпос-дастаннарына да үтеп кергән. Мәсәлән, кыргызларның атаклы 
«Манас» дастаны баштан алып ахырга кадәр елан – «айдагар» культы 
белән сугарылган (төрки телләрдәге айдагар, ажыдар, аждарһа, аждаһа – 
ираннарның өч башлы елан-баскак патша Ажи-Дахака исеме нигезендә 
ясалган сүзләр). «Бер башлы җитмеш колачлы айдагар» ул әсәрдә төр-
ки-кыргызларны яклаучы буларак хәтта яуда катнаша [Манас: 1958. 
368 б.; Манас: 1946. С. 372.]. Шулай ук кыргызлар, казакълар һәм Себер 
татарлары арасында билгеле булган «Йиртөшлек» дастанында да геройга 
теләктәшлек итүче елан-аждаһалар патшасы Ак елан образы тасвирла-
на. (Каюм Насыйри сүзләрен исегезгә төшерегез: «Барлык еланнар кара 
төстә булып, еланнар патшасы ак була. Ак елан татарны яклый, ярата, 
алдан хәбәр биреп, төрле файдалар китерә») [Насыйри: 1975. Т. 2. 46 б.]. 
Себер-Алтай шаманнарының чакыру догаларында да «алтмыш колачлы 
ажыдаар» шаманның ярдәмчесе-булышчысы итеп сурәтләнә. Янә килеп, 
борынгы «Угыз-наме» дастанының Стамбулда Топкапу китапханәсендә 
сакланучы күпләргә билгесез версиясендә дә үзенең сихри-магик куәте 
белән яхшы һәм гаепсез кешеләрне бәла-казалардан һәм гарип-гораба-
лыктан коткаручы-савыктыручы (ә явыз һәм гөнаһлы-гаепле кешеләрне 
ашаучы) изге елан-сазаган тасвирлана [Фазлаллах: 1987. С. 19, 83–84.]. 
Әгәр боларга янә Идел буе Болгар дәүләте биләмәләрендә табылган ка-
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натлы елан-сазаган сурәте төшкән мөһерләрне, бакыр акчаларны, ал-
тын йөзекләрне [Шпилевский: 1877. С. 281.] һәм бил каешына тегелгән 
шундый ук сурәтле тәңкәләрне дә китереп кушсаң, әлеге мифик образ 
культының элек никадәр нык таралган булуы тагын да тулырак төс ала. 
Һәм шушы ук гамәли сәнгать ядкәрләреннән болгарларның бу образны 
ни өчен изгеләштергәнлекләрен, нинди максатта кулланганлыкларын да 
чамаларга була.

Инде Алабугадагы «Шайтан каласы»на бәйләнешле елан-сазаган 
образына әйләнеп кайтыйк. Сүз барган легендаларда әлеге илаһи-ми-
фик көч тә үзенә табынучыларга карата ярдәмчел-булышучы зат итеп 
тасвирлана. Тирә-яктан аңа төрле үтенеч-сораулар белән туктаусыз 
кеше агылып тора, хәтта әсирләр исәбеннән аңа корбаннар да ки-
терәләр. Канатлы елан-сазаган аларга сихри-илаһи көче белән ярдәм 
итә: чир-авырулардан котылдыра, Кама елгасы кискен борылыш ясаган 
куркыныч-бусагалы урыннан көймә-корабларын исән-имин үткәреп 
җибәрә, күрәзәлек итеп, киләчәк язмышларының нинди булачагы ту-
рында җаваплар бирә. Үзе белән исәпләшмәүчеләрне һәм ризалатмый-
ча үтеп китәргә теләүчеләрне исә һәлак итә, көймәләрен капландыра 
[Казанская история: 1954. С. 91–92.]. Иң мөһиме – болгар мифология-
сендә һәм аңа барып тоташучы татар хикәятләрендә елан-сазаган Бол-
гар дәүләтенең һәм соңрак Казан ханлыгының чикләрен саклаучы һәм 
яклаучы көч булып күз алдына баса [Заринский: 1880. С. 73–74; Хали-
ков: 1976. С. 13–14 б.].

Менә монда инде без сазаган образының тагын бер функциясенә – 
дәүләт иминлеген, чик буйларын саклау вазыйфасына барып чыгабыз. 
Заманында канатлы елан образының чик буйларын саклау функциясенә 
күренекле фольклорчы В. Я.Пропп игътибар иткән булган [Пропп: 1986. 
С. 219.]. Археолог А. Х. Халиков үзенең хезмәтендә «Шайтан каласы»н-
дагы сазаганга менә шул сыйфатның да хас булуына басым ясый. Һәм 
шунысы характерлы: ил чиген саклаучы әлеге мифологик образ тради-
цион ышану, дәвамлылык рәвешендә Болгар чорыннан Казан ханлыгы 
дәверенә дә күчә. Аерым алганда, «Казанская история»дә теркәлгән һәм 
Н. П. Рычков, Ф. Эрдман язып алган легендаларда Болгар дәүләтенең 
«мәлиге»/«илтәбәр»е дә, шулай ук Казан ханлыгының ханы да (бер ле-
гендада әлеге идарәче Сөембикә итеп бирелә) монголлар яки руслар яу 
белән килер алдыннан: «Кем җиңәчәк – монголлармы (соңрак варианты: 
руслармы), әллә безме?» – дип сорарга Алабугадагы елан-сазаган янына 
үзләренең вәзирләрен җибәрәләр. Һәр ике очракта да әлеге елан: «Минем 
инде сезне сакларга көчем бетте, бу җирләр басып алучылар кулына ка-
лачак», – дип җавап бирә һәм, һавага күтәрелеп, юкка чыга.
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«Казанская история»дәге легендада янә бер мәгълүмат игътибар-
ны җәлеп итә. Ачыклап әйткәндә, анда «Шайтан каласы»нда яшәүче 
елан-сазаган руслар килер алдыннан мәҗүси таш гыйбадәтханәдән тү-
гел, ә мәчеттән очып чыгып киткән итеп тасвирлана. Безгә шулай ук исе-
ме билгесез урта гасыр рәссамының әлеге фактны Казан яулап алыну-
га бәйләп ясаган рәсеме дә билгеле. Белүебезчә, анда да мәчеттән очып 
чыгып китүче канатлы елан сурәте төшерелгән. Бу мисалларны кайбер 
галимнәр гадәттә бабаларыбыз тоткан ислам динен мыскыллау өчен рус-
лар уйлап чыгарган ялган итеп карыйлар. Әмма, әгәр елан-сазаганны 
мәчет белән бәйләп күрсәтү, чыннан да, мыскыллау һәм ялган икән, ул 
чагында Төрекмәнстанның башкаласы Ашхабадтагы атаклы Анау мәче-
те (XIV йөз) порталының як-ягына канатлы ике сары елан-сазаган сурәте 
ясалган булуын ничек аңлатырга?! [БСЭ. Т. 1. С. 578; Пугаченкова: 1959. 
С. 58.]. Я булмаса Кытайдагы мәчетләрнең стеналарына төшерелгән ка-
натлы елан сурәтләренә ничек карарга?! [Решетов: 1981. С. 87.]. Үзен-
нән-үзе соралып торган җавап бер: мәҗүси ышанулар калдыгы булган 
һәм безнең көннәргә килеп җиткән әлеге образлар элек-электән үк аерым 
объектларны, шул исәптән дини храмны-мәчетне саклаучы, мифологик 
зат итеп тә күзалланганнар. Моннан тыш, этнографларның һәм архитек-
торларның ачыклавынча, Татарстан территориясендә тәрәзә өслекләренә 
агачтан кырып өй саклаучы елан-сазаган сурәтләре эшләү традициясенең 
яшәп килгәнлеге дә билгеле [Бусыгин, Зорин, Токсубаева: 1986. С. 82–
83.]. Бу, әлбәттә, Болгар чорыннан ук башлангыч ала торган традициянең 
дәвамы.

«Шайтан каласы»ндагы елан-сазаганның заманында нәкъ менә мә-
четне һәм үзе яшәгән тирәлекне саклаучы итеп күз алдына китерелгән-
леге турындагы караш А. Халиковның археологик тикшеренүләре белән 
дә раслана. Ул «Шайтан каласы»ндагы борынгы бина нигезенең кыйбла 
ягына яраштырып төзелгән булуын һәм шунда ук михраб эзе дә сакла-
нуын ачыклап, әлеге корылма элек, чыннан да, мәчет булган, шул ук 
вакытта ул Болгар дәүләте чиген саклаучы кальга-ныгытма вазыйфасын 
да үтәгән дигән нәтиҗәгә килде [Халиков, Шарифуллин: 1979. С. 27–28; 
Халиков: 1997. С. 32.]. Бу нәтиҗә көньяк гарәп илләрендә элек берьюлы 
мәчет тә, кальга да булып хезмәт иткән корылмалар салыну традициясе 
булганлыгы белән дә туры килә һәм раслана.

Борынгы Урта Идел-Кама буе легендаларында елан-сазаган образы-
ның әнә шулай дәүләт һәм дин иминлегенә бәйләп сурәтләнүе уңае белән 
монда урынлы нәтиҗә соралып тора: безнең бабаларыбыз болгарлар һәм 
кимак-кыпчаклар, димәк, үзләренең яклаучысы һәм саклаучысы итеп гади 
җанварны түгел, ә борынгы ышануларыннан килә торган иң куәтле һәм 
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дәһшәтле итеп күз алдына китерелүче мифологик затны сайлаганнар. 
Илаһи һәм һәлакәтле куәткә ия булган әлеге образ аларның дошманнарын-
да, сугышып яшәгән күршеләрендә һәм, гомумән, явыз ниятле рухларда 
яки каршы көчләрдә курку-өркү тойгысы тудырырга тиеш булган. Елан-са-
заганның ачуыннан һәм зыян китерүеннән хәтта бабаларыбыз үзләре дә 
курка, шикләнә торган булганнар һәм табыну, корбан бирү исәбенә аның 
күңелен табарга, ризалатырга һәм үзләренә хезмәт иттерергә тырышкан-
нар. Болгар-кыпчак һәм соңрак өлешчә татар мифологиясендә канатлы 
елан-сазаганның аерым объектларны, кеше аягы басмаган җирләрне һәм 
чик буйларын саклаучы илаһи көч булып чыгыш ясавы һәм дә Болгар 
дәүләте илә Казан ханлыгының этник тамга һәм герб рәвешендәге бил-
геләре булып китүе [Валеев: 1975. С. 101.] менә шуның белән аңлатыла да.

Янә килеп, заманында елан-сазаган сурәтләре төшерелгән һәм ша-
маил кебек гарәп хәрефләре белән чигеп-нәкышләп язылган ефәк-тукы-
ма байраклар, шулай ук уртасына канатлы елан уелган бакыр һәм тимер 
штандарт-флаглар булганлыгы да, һичшиксез, әлеге образның дәһшәтле 
һәм куркытучы-саклаучы табигате белән бәйләнгән. Мондый байраклар, 
флаглар турындагы мәгълүматларга без Мәскәү Кремлендәге кораллар 
палатасының һәм Россия кораллар музееның элекке архив материаллары 
исемлеге белән танышканда юлыктык [Опись: 1884. Ч. III. Кн. I. С. 130.]. 
Күңелдә табигый рәвештә «Болар Казан ханлыгының А. Курбский язма-
сында телгә алынган трофей-ганимәт «патша байраклары» түгел микән?» 
дигән сорау туды. Үзенең истәлек-мемуарларында Курбский Казан бай-
лыгын талаулары турында менә ничек язып калдырган бит: «И приказал 
(Государь) воеводам во граде огни гасити, и многие сокровища казанские 
велел всему воинству имети. На себя же Государь велел имети ...царя 
Едигерь Магмета и знамена царские, да пушки» [Курбский: 1902. С. 104.]. 
Аерым чыганакларга караганда, сазаган сурәте төшерелгән байраклар 
үз заманында хазарларда һәм Анатолияны яулап алган сәлҗүкләрдә дә 
булган. Кем белә, архив материаллары исемлегендә күрсәтелгән һәм ба-
баларыбыздан калуы ихтимал булган андый байраклар бәлки бүген дә 
Мәскәүдәге алда телгә алынган музейларның саклагыч подвалларында 
беркемне дә кызыксындырмыйча ята торганнардыр...

Бу урында төрки халыкларның хәтта ислам диненә күчкәннән соң 
да традицион мәҗүси ышануларыннан тәмам баш тарту юлына басмау-
ларын, ә кушма-синкретик төстә дәвам итүләрен угызлар мисалында да 
анализлап китү кызыклы. Билгеле булуынча, Сыр-дәрья буйларында һәм 
Каспий диңгезеннән төньяк-көнчыгышта яшәгән угызларның бер өле-
ше VIII йөздә үк ислам динен кабул итә. 1040 елда Сыр-дәрья угызлары 
мөселман ыруы-династиясе сәлҗүкләр җитәкчелегендә Төрекмәнстан 
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(элекке Төрекманстан ССР) җирләрен яулап ала, ә сәлҗүкләр гаскәрендә 
хәрби җитәкчеләр булып хезмәт итүче Артуклар «йортының» кабилә то-
темы һәм нәсел гербы сазаган була [Пугаченкова: 1959. С. 46.]. 1071 елда 
сәлҗүкләр Кече Азиягә үтеп керәләр һәм Византия императоры Роман IV 
нең армиясен тар-мар итәләр. Безнең өчен иң игътибарга лаеклысы – 
алар үзләре белән бергә Византия территориясенә сазаган культын да 
алып киләләр [Гордлевский: 1947. Вып. 4. С. 326–337.]. XII йөздә инде 
Диярбакер каласының Алеп капкасы түбәсендә сазаган сурәте пәйда 
була, дөресрәге, 1183 елда язмада андый сын-сурәт булганлыгы теркәлә 
[Гордлевский: 1960. Т. 1 С. 164.]. (Бер уңайдан, Ашхабад янындагы Анау 
мәчетенең порталына-алгы өлешенә угыз-төрекмәннәр тарафыннан 
ясалган канатлы сазаган сурәтләрен дә кабат искә төшерик). Госманлы 
төрекләре арасында сакланган Ахи Эврен (эврен – зур елан) турындагы 
борынгы легендада да геройның исеменнән һәм әсәрнең эчтәлегеннән 
елан-сазаган культы беленеп тора һәм хәтта (кызыкның да кызыгы!) саза-
ганга тиңләштерелүче каһарман Эврен Мөхәммәд пәйгамбәрнең көрәш-
чесе итеп бирелә. Аерым алганда, легендада герой болай тасвирлана: «В 
одной руке держал он знамя, подаренное пророком Мухамедом, а в дру-
гой меч и поражал врагов, как дракон» [Гордлевский: 1960. Т. 1. С. 203.]. 
(Сүз уңаенда татар дастаны «Идегәй»дән дә бер тәңгәл мисал китерик: 
«Шаң-шаң иткән шам кылыч – Идегәйнең кылычы... Аждаһадай сулаган 
ул кылычның сулышы») [Идегәй: 1988. 153 б.]. Моннан тыш, сәлҗүкләр-
нең аерым байракларында сазаган сурәте булуы һәм төрекләрнең элек 
басу-кырларны саклаучы елан («тарла-бекчиси») образын изгеләштер-
гәнлекләре дә [Мифы народов мира: 1987. Т. I. С. 449.] угызларда елан-са-
заган культының, болгарларда һәм кыпчаклардагы кебек үк, заманында 
шактый нык таралганлыгы һәм хәтта этнос һәм этнокультура билгесе бу-
ларак кулланылганы турында сөйли.

Һинд-европа халыкларына, шул исәптән руслар-славяннарга килгән-
дә исә, алар, киресенчә, тарихта билгеле була башлаган чорларыннан ук 
елан-сазаганга һәм үзләре җирлегендә туган аждаһага дошман мөнәсәбәт-
тә булганнар [История Европы: 1999. Т. 1. С. 109; Миллер: 1876. Т. 1. 
С. 161.]. Алай гына да түгел, моннан берничә мең ел элек үк инде аларда 
елан-аждаһага каршы көрәшүче алла образы (соңрак алмашчысы – изге 
патша һәм мифоэпик герой) барлыкка килгән. Ул һинд-европалыларга 
бәйләнешле барлык этник культураларда да түбәндә, җир-суда яшәүче 
елан-аждаһаны утлы уклары яки утлы ташлар белән эзәрлекләүче, аңа 
каршы көрәшүче яшен алласы итеп күзалланган [Мифы народов мира: 
1987. Т. 1. С. 529–530.]. Күпчелек Европа халыклары тота торган христи-
ан динендәге «Сатана» / «Дьявол» да, Библиядә тасвирланганча, коточ-
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кыч елан-аждаһа итеп күз алдына китерелгән [Толковая Библия: 1904–
1907. С. 24–27; Мифы народов мира: 1987. Т. 2. С. 159.].

Һинд-европалылар һәм славяннар-руслар антихрист-дәһриләр-
не, мифик кара көчләрне генә түгел, ә үзләренең реаль дошманнарын, 
шул исәптән күчмә яки утрак тормыш белән яшәүче борынгы төрки ка-
биләләрне һәм татарларны да, елан-аждаһа белән тиңләштергәннәр [Ры-
баков: 1987. С. 544–545.]. Моңа, билгеле, аталган халыкларның елан-са-
заганны изгеләштерүләре дә сәбәп булгандыр. Мәсәлән, Владимир 
Мономах XII йөз башында кат-кат яу белән килеп Дон буе кыпчакларын 
кыйраткач, «бог избавил нас от врагов наших и сокрушил им головы зме-
иные», дип белдергән [Полное собрание русских летописей: 1841. Т. 1. 
С. 279.]. Русларның «Казан елъязмасы»нда исә татар ханлыгының, ба-
баларыбызның мәркәзе булган Казан, «гнездо змиево» – дип исемләнә 
[Адрианова-Перетц: 1947. С. 94.] һәм, Казанга килгәч, шушы ук атаманы 
татарларга карата Петр Беренче дә куллана. Хәтта үзләренең союздашы 
булган Касыйм ханы Ибраһимны да руслар үзләренең бер риваятендә 
«Змий Горыныч» дигән кушамат белән атыйлар [Адоньева: 1989. С. 104.].

Белүебезчә, татар легенда-риваятьләре арасында Казанның еланлы 
урынга һәм Елан-тауга салынуы, моның өчен ул җирләрнең башта ян-
дырылуы, еланнардан чистартылуы турындагылары да бар. Шуларның 
берсе 1774 елда сәяхәтче И. Г. Георги соравы буенча борынгы татар кулъ-
язмасыннан тәрҗемә иттерелеп немец телендә теркәлгән, икенче шуңа 
охшаган риваять исә Сәид Вахитов тарафыннан Татарстанның Спасс 
кантонында язып алынган [Татар халык иҗаты: 1987. 50–53, 302–303 б.]. 
Платон Заринский әлеге еланнарның патшасы ике башлы «аждаһа» да үзе 
яшәгән төбәкне (бу очракта «кеше аягы басмаган искиткеч гүзәл» Кабан 
буйларын) саклаучы мифик зат итеп күзалланган дип карый һәм, янгында 
исән калгач, шәһәр коручылардан үз оясын туздырганнары, рәнҗеткән-
нәре өчен үч ала башлаган дип исәпли [Заринский: 1870. С. 83–84]. Әмма 
миңа калса, әлеге легендаларны реаль чынбарлык белән бәйләргә дә ни-
гез бар. Аерым фактлардан аңлашылуынча, яңа җирләрне үзләштергәндә 
элек кешегә күп еланлы урыннарга да килеп төпләнергә һәм еланнарны 
төрле юллар белән юк итәргә туры килгән. Һичшиксез, бабаларыбыз ки-
леп утырган Елан-тау һәм Кабан буйлары да шундый урыннарның берсе 
булган булса кирәк.

П. С. Паллас та үзенең юлъязмаларында Иртыш белән Обь елгалары 
арасында «Елан-тау» дип атала торган тау булуы турында яза һәм аның ни 
өчен шулай аталуының сәбәбен болай аңлата: «Сия гора получила название 
свое от множества змеев, которые здесь находили как прежде, так и первые 
годы построения заводов» [Паллас: 1786. Ч. II. Кн. II. С. 330.]. Казан корыла 
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башлаган җирнең дә еланнар кайнашып торган таулы һәм урман-суга бай 
урын булуы халык фантазиясендә аның нәкъ менә аждаһа саклаган серле 
төбәк итеп күзаллануына китергән булса кирәк. Ләкин легендаларда Казан 
халкының котын алып торучы әлеге җыелма образ борынгы болгарлар һәм 
кыпчаклар изгеләштергән сазаган кебек бер башлы итеп түгел, ә тискәре, 
явыз елан-аждаһа сыман ике башлы итеп тасвирлана. Ричард Фрейның 
һәм А. Х. Халиковның бик дөрес ачыклавынча, мондый төр аждаһа һәм аңа 
каршы көрәш сюжеты төрки халыкларга һәм татарларга иран телле халы-
клардан кергән [Халиков: 1976. С. 17–18.]. Шулай ук безнең әкиятләрдә 
каһарманның корбан таләп итүче күп башлы явыз аждаһаны үтереп патша 
кызын коткаруы турындагы сюжетны да (сюжетлар типологиясе буенча 
АТ 301 мотивы), һичшиксез, һинд-европа халыкларының, бигрәк тә иран-
лыларның йогынтысы нәтиҗәсе итеп карарга кирәк.

Күп башлы аждаһа турында сүз чыккач, монда елан-сазаган образына 
бәйләнешле янә бер мөһим аерманы күрсәтергә кирәк. Тарихи мәгълү-
матларга караганда, һуннар, борынгы төркиләр һәм болгар-кыпчаклар 
изгеләштергән бер башлы елан-сазаган/ләү образы һинд-европалылар, 
ираннар аша кергән күп башлы аждаһадан тышкы кыяфәте белән дә шак-
тый аерылган. Безнең бабаларыбыз мифологиясендә һәм гамәли-кул-
ланма сәнгатендә әлеге илаһи образ кош яки бүрегә охшаган бер башлы 
һәм кош кебек канатлы, боҗра рәвешендә бөгәрләнеп-уралып торган 
гәүдәле һәм балыкныкы кебек икегә аерылып яки чукланып тора торган 
койрыклы гибрид зат итеп күз алдына китерелгән, димәк, өч тирәлектә: 
күктә, җирдә һәм суда яши ала торган тереклек иясе итеп күзалланган. 
Шул ук вакытта сазаганның канатлы зур ак елан (варианты – сары елан) 
рәвешендә фараз ителгәне дә булган. Монда, билгеле, рус һәм сарай ге-
ральдистлары татарны һәм аның ата-бабалардан килгән тарихи симво-
ликасын мыскыл итеп ясаган әтәч, каз һәм личинка-суалчан кыяфәтле 
мәхлүк «аждаһалар» керми. Әтәч кыяфәтле һәм елан койрыклы «аждаһа» 
образында, мәсәлән, әтәч салган йомыркадан яралган дип фараз ителүче 
һәм үзенең ачуы, хәтта карашы, сулышы белән бар нәрсәгә һәлакәт, үлем 
китерүче Василиск дигән коточкыч явыз елан күздә тотылган [Большой 
энциклопедический словарь: 1998. С. 116.].

Ахыр килеп, тагын бер мөһим искәрмә: изгеләштерелгән бер башлы 
елан-сазаганнан аермалы буларак, күп башлы явыз елан затын, бабала-
рыбыз «сазаган», «ак елан» яки кытайлардан кергән алынма сүз белән 
«ләү» дип түгел, ә ираннардан кергән һәм күбесенчә кире мәгънә бел-
дергән атама белән «аждаһа» дип йөрткәннәр. Һәм кайбер очракларда 
(мәсәлән, кыргызларда һәм казакъларда) хәтта уңай образ булган канатлы 
һәм бер башлы елан-сазаганны «айдагар», «аджидаар» дип атаган тәкъ-
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дирдә дә, бабаларыбыз аны һинд-европалылар, ираннар йогынтысы аша 
килгән күп башлы дошман аждаһа белән бутамаганнар. Бу инде канатлы 
елан образлары, бигрәк тә аларның аталышы иран тәэсирендә күпмедер 
дәрәҗәдә каршылыклы төс алуына карамастан, төркиләр, шул исәптән 
кыпчак тел семьялыгына керүче халыклар һәм татарлар хәтерендә якла-
учы һәм саклаучы елан-сазаган образы барыбер сакланып калган дигән 
сүз.

Ләкин йогынты, һичшиксез, ике яклы булган. Аерым алганда, рус-
ларга болгарлар һәм кыпчаклар йогынтысы аша, шулай ук Казан хан-
лыгы юк ителгәндә кулларына төшкән трофей-ганимәтләр сыйфатында 
елан-сазаганга бәйләнешле сәнгать ядкәрләре, төрле мифологик образ-
лар һәм мотивлар үтеп кергән. Тарихчы В. Н. Татищев борынгы елъяз-
маларга таянып, 1219–1230 елларда Владимир-Суздаль кенәзлегендә ак 
ташлардан салынган Георгий храмының авторы-архитекторы турында 
мондый мәгълүмат китерә: «Князь Святослав церковь построил новую, 
вельми дивную резаным камнем; мастер был болгарский» [Татищев: 
1877. Т. 3. С. 226.]. Б.А. Рыбаковның тикшереп ачыклавынча, бу оста 
храмның таштан кырып эшләнгән рәсем-бизәкләренә Идел болгарлары-
ның мәҗүси ышануларын һәм мифологик образларын да кертеп җибәр-
гән икән. Томшыгына «шарик», дөресрәге бер чеметем җир капкан үрдәк 
образын галим шуларның бер үрнәге итеп карый [Рыбаков: 1987. С. 629]. 
Утызынчы елларда храм диварлары архитектурасын өйрәнү белән шө-
гыльләнгән Австрия галиме Ф. Халле Идел-Кама болгарларының мифо-
логия элементларын 1194–1197 елларда Владимирда төзелгән Дмитрий 
соборы бизәкләрендә һәм кабарынкы-рельефлы итеп эшләнгән аерым 
хайван сурәтләрендә дә күрә [Вагнер: 1969. С. 27–28.]. Ләкин сүз бара 
торган Георгий һәм Дмитрий соборлары фасадындагы һәм диварларын-
дагы барс, бүре һәм башка образларны эченә алучы сурәтләр-бизәкләр 
арасында әлеге галимнәрнең игътибарыннан читтә калган сазаган об-
разлары да бар. Без рус-славяннар өчен чит, дошман булган әлеге образ-
ларны да болгардан килгән дип исәплибез. Бу инде, димәк, болгарлар 
ата-бабаларыннан ук дәвам итүче елан-сазаган сынын, башка образлары 
белән бергә, үзләренең кул тамгалары һәм этник мөһерләре рәвешендә 
рус храмнары диварларына да уеп калдырганнар дигән сүз.

(Дәвамы бар)
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Р. Ф. Гатауллин 

СУЩНОСТЬ И ГРАНИЦЫ ЭТНОПРОСТРАНСТВА*

Определению сущности этнопространства наиболее близкое поня-
тие – территориальная организация населения (ТОН) – «это сочетание 
функционирующих территориальных структур населения, производства, 
природопользования, объединяемых структурами управления; совокуп-
ность процессов или действий по размещению населения и производства, 
природопользованию с учетом их отношений, связей, соподчиненности и 
взаимозависимости с целью ускорения социально-экономических терри-
ториальных общностей» [Цуканова: 2008.].

В качестве территориальной общности населения можно рассматри-
вать и определенное национальное сообщество, проживающее в ее пре-
делах. В этом случае можно говорить о территориальной организации 
татар, башкир, чувашей, русских и других наций. Такой показатель, как 
доля татар, проживающих в пределах Республики Татарстан, безусловно, 
характеризует территориальную организацию нации. Далее можно гово-
рить о доле татар, проживающих в Башкортостане, Оренбургской обла-
сти и т.д.

Эти показатели, к сожалению, не дают качественную характеристику 
какой-либо территории как пространства для развития нации. Для этого 
мы предлагаем использовать категорию этнопространства, под которым 
нами понимается определенная территория, где происходит процесс раз-
вития этнонаций, согласование их интересов и формируются общие для 
всех представителей этноса конкретные условия для социально-культур-
ного развития. 

В. И. Ленин одним из признаков нации считал общность территории. 
Другими признаками признавались: общность экономики, общность 
языка, культуры и обычаев [Ленин: Т. 23. С. 314–315.]. В данном случае 
экономический и территориальный факторы как бы стали превалирую-
щими. Поскольку экономика весьма изменчива и в своем развитии пере-
живает взлеты, кризисы, вплоть до дефолта, получается производное от 
нее понятие этноса также не может быть устойчивым явлением.

Люди одной нации живут в разных странах, меняют места житель-
ства, при этом следует признать, что они, территориально перемещаясь, 
как бы могут временно выйти из состава нации и войти в её состав. По-
лучается: русские в России – это нация, а русские во Франции представ-
ляются не совсем русскими. Также татары, живущие в Татарстане – это 

* В рамках научной темы ИСЭИ УФИЦ РАН.
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нация, а татары Башкортостана не обладают всеми признаками татарской 
нации (территориальная и экономическая общность), т.е. их принадлеж-
ность к нации в этом случае как бы остается под вопросом. Это касается 
и русских, проживающих в Казахстане, Украине и т.д.

Представляется, что места проживания татар, русских, чувашей и 
других народов в зависимости от административного устройства страны 
получают неравнозначный статус.

Данное противоречие может быть решено путем сселения народов в 
резервации, как это произошло в отношении к индейцам в США или в 
ЮАР при апартеиде. Возможен вариант создания автономных террито-
риальных образований различного ранга, границы которых как бы от-
ражают расселение данной нации. Так, в 1920-е гг.наряду с Башкирской 
АССР существовал Аргаяшский национальной округ. До последнего вре-
мени наряду с Бурятской АССР имелись Агинский Бурятский и Усть-Ор-
дынский Бурятский автономные округа. В КНР для национальных мень-
шинств созданы автономные районы, префектуры, уезды и волости – вся 
эта чересполосица была направлена на обеспечение концентрации в ав-
тономных территориях большей части национальных меньшинств. Полу-
чается, что национальные права гарантируются, прежде всего, террито-
риальным размежеванием. На наш взгляд, такой подход был обусловлен 
отсутствием демократии. В. И. Ленин в своих тезисах по национальному 
вопросу права наций на самоопределение прямо связывал с отсутствием 
демократии. Для татар и других народов, расселение которых имеет дис-
персный характер, проблемы территориального обустройства и укрепле-
ния демократии в стране имеют фундаментальный характер.

С категорией этнопространства связано также понятие этнической 
территории. Существует такое определение: этническая территория – 
это территория преимущественного размещения данного этноса, обычно 
включающая ареал его формирования и компактного расселения, смеше-
ния с другими народами. Академик В. А. Тишков в энциклопедии «Наро-
ды и религии мира» дает такое же определение этнической территории, 
добавив, что данное понятие является крайне условным и прежде всего, 
привязано к сельским населенным пунктам [Тишков: 1998.].

С учетом вышеизложенного попытаемся дать общие контуры границ 
этнической территории татар. Это прежде всего Республика Татарстан, 
в Башкортстане – территории прежней Уфимской губернии, западная 
половина Оренбургской области, преимущественно заволжские терри-
тории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей, Астраханская 
область, часть Ульяновской области, юг Пермского края. В виде анклавов 
выделяются земли татар-мишарей в Пензенской и Нижегородской обла-
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стях. В Зауралье этническая территория сибирских татар объединяет зем-
ли Тюменской, Томской, Омской и Новосибирской областей. В качестве 
самостоятельных анклавов могут быть выделены татарские села в Челя-
бинской области, Прибайкалья и т.д.

Как видно, этнические территории нами определены с учетом нали-
чия татарских сел. При этом не учитывается политико-административ-
ный статус данных территорий.

При оценке территориальных условий для развития татарской нации 
более продуктивной, на наш взгляд, является предлагаемая нами катего-
рия «этнопространство». По критерию качества нами выделяются 6 ти-
пов татарского этнопространства:

1. Республика Татарстан, где существует юридическая база для за-
щиты прав татар на развитие собственной культуры и языка, а также ус-
ловия для подготовки национальных кадров по данному направлению.

2. Национальные республики Российской Федерации, такие как 
Республика Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Удмуртия, 
в которых размещены множество татарских сел, образующие зачастую 
обширные зоны компактного расселения татар, когда представители 
данной этнонации составляют существенную часть населения этих ре-
спублик. При этом в некоторых республиках существует искусственное 
противопоставление так называемых «титульных» наций к татарам. В 
результате интересы татарского народа в этих республиках достаточно 
серьезно ущемлены.

3. Области Российской Федерации, в которых имеются значитель-
ные татарские анклавы. Это Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, 
Саратовская, Астраханская, Оренбургская, Челябинская, Свердловская, 
Курганская, Томская, Новосибирская, Тюменская, Иркутская области, 
Красноярский край, в которых решение татарских проблем наименее по-
литизировано, но наталкивается на дефицит ресурсов и отсутствие ква-
лифицированных специалистов. 

4. Города Центральной России, прежде всего Москва и Санкт-Пе-
тербург, города-новостройки Сибири и Дальнего Востока, в которых име-
ется значительное татарское население, которое в настоящее время не 
имеет необходимой инфраструктуры и близко расположенных зон ком-
пактного расселения для решения национально-культурных проблем.

5. Государства, образованные после распада СССР, в наследство по-
лучившие значительное татарское население. Не имея необходимой ин-
фраструктуры для национально-культурного развития, многочисленное 
татарское население республик Средней Азии и Казахстана в настоящее 
время находится под угрозой ассимиляции.

Р. Ф. Гатауллин. СУЩНОСТЬ И ГРАНИЦЫ ЭТНОПРОСТРАНСТВА
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6. Диаспоры в странах дальнего Зарубежья, за исключением Фин-
ляндии и далекой Австралии, кажется, не совсем ясно осознают важность 
создания необходимых институтов для развития национальной культуры.

Татары Афганистана и Ирана, являющиеся потомками средневековых 
татар, в период формирования татарской нации оказались наиболее ото-
рванными от основной территории. Для них в настоящее время остается 
актуальной проблема интеграции данных этнических групп в состав та-
тарской этнонации. 

В итоге получается: единственным более или менее полноценным эт-
нопространством для развития татарской нации является РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН. 
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Научные публикации по краеведению

Ф. Ә. Бәйрәмова

САМАР ЯРЫМУТРАВЫНДА ТАТАР ТАРИХЫ
(Дәвамы. Башын карагыз: № 2, 2019)

Хәзер Жигули шәһәре урнашкан урында Моркваши авылы булган, 
Паллас хезмәтләрендә ул Маркуаш, дип атала. Галимнәр фикеренчә, бу 
торак урыны да болгар чорыннан калган, Моркваши исеме белән XVII га-
сырдан билгеле. «По преданиям Моркваши основаны булгарами еще в 
XIII в., – дип яза Емельянов. – Исторические данные подтверждают, что 
село Моркваши известно под этим названием с XVII в.» [Емельянов: 
1938. С. 175.]. 

Бу беренче китабында Емельянов Самар ярымутравында «Хан ов-
рагы» булуын, анда «Хан суы» чыгуын да язып калдырган [Емельянов: 
1938. С. 35.], димәк, биредә ханнар да булган, дигән сүз? Ә тирән чокыр 
төбендә автор өч метр озынлыктагы үсемлекләрне күргән, алар «коро-
ставник татарский» дип атала икән [Емельянов: 1938. С. 48.]. Хәер, Са-
мар ярымутравында бик күп үсемлекләрнең татар атамасы белән бәйле 
булуын Лепехин һәм Паллас хезмәтләреннән дә укып белгән идек инде... 
Ә узган гасырлар фольклорчысы Д. Н. Садовниковның хезмәтләрендә бу 
тирәләрдә каракүл имәне – «каракульский дуб» үсүе, анда тере һәм үле 
суы (живая и мертвая вода) саклануы әйтелгән [Садовников: 1993. С. 42. 
Бу китап 1884 елгы нөсхәдән күчереп бастырылган]. Ә Пушкин әкият-
ләренә Самар ярымутравы Буян утравы буларак кереп калган, таныл-
ган рәссам Репин исә биредә булып, үзенең «Бурлаки на Волге» дигән 
мәшһүр картинасын ясаган... XIX гасыр башында Иделдә 300 мең бурлак 
черәшеп су көймәләрен өстерәгән, аларның күпчелеге татарлар булган... 
Бу бурлаклар Түбән Новгород белән Әстерхан арасын 75 көндә урап килә 
торган булганнар.

М. А. Емельяновның икенче китабы да Самар ярымутравына багыш-
ланган, ул 17 елдан соң шактый тулыландырып баслып чыккан, анда да 
татар тарихына кагылышлы мәгълүматлар бар. Автор әле IX гасырдан ук 
бөтен Самар ярымутравының тулысынча Болгар патшалыгы составында 
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булуын бу китабының башында ук билгеләп үтә. «В IX–XIII вв. Самарская 
Лука входила в Болгарское царство, что подтверждается открытием архе-
ологической экспедиции под руководством профессора В. В. Гольмстена 
в 1923, 1928 и 1929 гг. остатков ряда поселений, относящихся к этому 
периоду: на Лысой горе – у села Морквашей; на Белой горе – у с. Подгор; 
на горе Ош Панда Нерь – у села Шелехмети» [Емельянов: 1955. С. 3–4.].

Беренче китабыннан аермалы буларак, Емельянов монысында Му-
ромский городок атамасының тарихын аңлатырга тырыша, аны урыслар-
ның мифик герое Илья Муромец исеме белән бәйли. «В период Болгар-
ского царства самым крупным центральным поселением на Самарской 
Луке был Муромский городок, – дип яза ул. – ... Легенда, рассказываемая 
местным населением о том, что русский богатырь Илья Муромец в бит-
вах уничтожил здесь целый татарский город, видимо, и послужила осно-
ванием к наименованию городка» [Емельянов: 1955. С. 4.]. 

Игътибар итегез – биредә сүз урыс баһадирының ТАТАР шәһәрен юк 
итүе турында бара, монда инде болгарлар да, монголлар да юк! Халык 
хәтерендә урысларның татар шәһәрен юк итүе кереп калган икән, моның 
нигезендә тарихи чынбарлык булуы мөмкин. Әмма соңга таба галимнәр 
бу легендадан Илья Муромецның татар шәһәрен юк итү тарихын төше-
реп калдыралар, имеш, биредә ниндидер «муром» халкы яшәвен язалар. 
«С XVIII в. это урочище местные жители называют «Муромским город-
ком», связывая с ним легенду о якобы жившем здесь некогда народе – му-
ромце» [Муромский городок: 2002. С. 7.]. 

Тагы Емельяновның икенче китабына әйләнеп кайтыйк. Беренче ки-
табыннан аермалы буларак, ул биредә Муромский городокка шактый киң 
туктала, аның Лепехин һәм Поливанов хезмәтләреннән тыш, шәһәрлек 
турында башка чыганаклардан да мәгълүмат алганлыгы сизелә. Ә ул 
чорда Муромский городок буенча яңарак мәгълүматлар 1920-нче елларда 
биредә археологик казу эшләре алып барган Гольмстен архивында гына 
булырга мөмкин. Димәк, Емельянов ул хезмәт белән таныш булган? Бү-
генге көндә исә Гольмстенның Муромский городок буенча архивы юкка 
чыккан, дип баралар. Кемгә ышанырга? 

«Площадь городка по окружности была около восьми километров, – 
дип дәвам итә Емельянов. – На плане он имел форму овала, длинная ось 
которого превышала три километра... В центре городка находилась кре-
пость – кремль с внутренним валом. Во время своего рассвета городок 
имел каменные здания довольно сложной архитектуры, постройки об-
щественного значения» [Емельянов: 1955. С. 5.]. Алга таба автор биредән 
нәрсәләр табылганын бик җентекләп яза, кала халкының утрак тормышта 
яхшы яшәүләрен хәбәр итә. Һәм, әлбәттә инде, бу бәхетле тормышны 
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юкка чыгаручы итеп... татар-монголларны күрсәтә. «Случилось это в 1236 
году, – дип яза ул. – Огромные орды татаро-монгольских племен под пред-
водительством внука Чингизхана Батыя двигались из Азии в Европу. На 
своем пути они опусташали земли, грабили и сжигали города и села. Муж-
чин уничтожали, женщин и детей забирали в плен. Это было страшное на-
шествие. Все Болгарское цартсво подверглось разорению и опустошению. 
После разгрома Болгарии татаро-монголы напали на Русь. Образовали в 
Восточной Европе так называемую Золотую Орду. Двести сорок лет дли-
лось ненавистное татаро-монгольское иго» [Емельянов: 1955. С. 7.]. 

Самар ярымутравында һәм бөтен төбәктә татар тарихы менә шул рәве-
шле өйрәнелә – биредә мең ел элек болгарлар яшәгән, явыз татар-мон-
голар килеп аларны басып алганнар, шуннан соң биредә болгарларның 
үзләре дә, шәһәрләре дә юкка чыккан. Алайса, сорау туа – бүгенге көн-
дә Самара өлкәсендә яшәп ятучы татарлар кемнәр булалар соң инде – 
соңыннан килгән килмешәкләрме? Әмма алар үзләрен болгар бабалар-
ның дәвамчылары, диләр бит, дәвамчы икән, димәк болгарлар ул чакта 
юкка чыкмаган, татар исеме астында сакланып, яшәп калган? Хәер, би-
редә аны урыска да, үзләрен болгар дип йөргән татарга да аңлату мөмкин 
түгел, аларның икесенең дә тарихи татар-монголларга карата нәфрәтләре 
хәттин ашкан... Менә шуңа күрә алар урыслар белән бер сүздә булып, 
һаман әллә кайчан булып үткән татар-монгол яуларын куерталар, Самар 
ярымутравының да, Муромский городокның да Алтын Урда һәм Казан 
ханлыгы чоры бөтенләй өйрәнелми, тарихи татар бары тик начар яктан 
гына искә алына... Бик җайлы юл бит – әгәр Болгар шәһәрләрен, шул 
исәптән, Муромский городокны да явыз татар-монголлар җимергән, дис-
әң, син урыска охшыйсың, ул бу версияне рәхәтләнеп яклый һәм күтәрә. 
Әгәр син Болгар шәһәрләрен, шул исәптән, Муромский городокны да Ка-
зан ханлыгы юкка чыкканда явыз урыслар җимергән, дисәң, син урыс 
дошманына әйләнәсең, сиңа фәндә юллар ябыла... Менә шуңа күрә Са-
мараның кайбер татарлары, болгарны күтәрәбез, дигән булып, урыслар 
белән берләшеп, татар тарихын түбәнәйтү юлына басканнар инде.

Тагы Емельяновның «Самарская Лука и Жигули» китабына әйләнеп 
кайтыйк. Муромский городок хәрәбәләре янындагы Валы авылы турында 
язганда, Емельянов яңарак мәгълүматлар да кертеп җибәргән. Әйтик, ул 
Д. Н. Садовниковның 1872-нче елда чыккан китабына мөрәҗәгать итә: «В 
своих путевых очерках 1872 года «Жигули и Усолье на Волге» Д. Н. Са-
довников так описывает эти места: «Окружность татарского укрепления, 
лежащего вправо от большой дороги (если ехать из Валов в Жигулиху) – 
в несколько верст… В народе прежними обитателями слывут и татары и 
разбойники…» [Емельянов: 1955. С. 175–176.]. 
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Ягъни, әле XIX гасыр азагында, Садовников бу китабын язган чагын-
да да, Валы авылы янындагы борынгы хәрәбәләрне «татарское укрепле-
ние» дип атаганнар, биредә элек татарлар яшәгән, дип барганнар. Бол-
гар версиясе соңрак, нигездә, совет чорында килеп кергән, шулай итеп, 
шәһәрлектән генә түгел, бөтен Самар ярымутравыннан татар тарихы һәм 
татар атамасы сызып ташланган.

Емельяновның икенче китабында бер риваять-легенда бар, ул Уса ел-
гасының Иделгә коя торган тамагында торган тау-курган белән бәйле. 
Поливанов бу тауны «Девичья Курган гора» дип атый, «Девичьи Курган» 
дип тә яза [Поливанов:1900. С. 28.]. Ә Емельянов ул исемнәрне төшереп 
калдырып, «Усинский курган» дип кенә атый, әмма курганның тарихын 
барыбер кызлар белән бәйли. Аның язуынча, биредә 12 баһадир кыз яшә-
гән, аларны беркем җиңә алмаган, әмма беркөнне урыс җиреннән бер 
гарип карт килеп, батыр кызларны җиңгән. Һәм ул урыс җирендә чын 
баһадирлар яшәгәнен әйткән. Автор фикеренчә, бу легенда XVI гасыр-
ларда, урыс дәүләтенең көчәйгән вакытында барлыкка килгән. Емелья-
нов 12 батыр кызның кайсы милләттән икәнлеген язмаган, әмма безнең 
уебызча, бу кызлар татар милләтеннән булган, чөнки XVI гасырда, Казан 
ханлыгы җимерелгәнче, бу җирләр татар дәүләте составында булган. Хә-
зер Емельяновның үзенә сүз бирик һәм озынрак булса да, батыр кызлар 
турында риваять белән укучыларны да таныштырып үтик.

«Про Усинский курган есть старая легенда о живших на нем двенад-
цати сестрах-богатыршах. Не было на Волге в то давнее время витязей 
сильнее и храбрее, чем эти сестры. Всех они побеждали – так говорит эта 
легенда. 

Но вот однажды пришел к ним калика убогий из далекой русской зем-
ли. После короткого боя сестры были побеждены старцем. И стали они 
спрашивать победителя, кто он такой. Старец ответил, что он не витязь, 
а всего лишь слабосильный старец. Но там, на Руси, есть и настоящие 
витязи. Призадумались сестры. Поняли они:

Что не сладить им с русской землею,
Не осилить им русский народ,
Когда стройною ратною силой
Он на матушку-Волгу придет.

Предание относится к тому времени, когда в XVI в. Российское госу-
дарство крепло, его могущество возрастало. В 1552 г. произошло боль-
шое историческое событие: пало Казанское цартсво, а через четыре года 
пало и Астраханское. С 1556 г. р. Волга, от истоков и до устья, полностью 
вошла в границы Российского государства. С того времени происходи-
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ло заселение берегов Волги русскими поселенцами» [Емельянов: 1955. 
С. 190–191.].

Батыр татар кызларын гарип бер урыс картының җиңүе – ул симво-
лик мәгънәгә ия күренеш.* Риваятьләрдә, гадәттә, батырны батыр җиңә, 
халык мескеннәрне иделлаштырмый, кызгана гына, ә монда – киресенчә. 
Мин бу легенданы башка авторларда очратмадым, шуңа күрә, чагышты-
ру мөмкинлегем юк, әмма архивлардан булса да табып укырга кирәк, ди-
гән фикергә килдем.

Патша Курганы (Царев Курган)

Краевед Емельянов үзенең хезмәтләрендә Самар ярымутравы белән 
генә чикләнеп калмый, бу тирәдәге башка тарихи ядкәрләргә дә бәя бирә. 
Әйтик, биредән ерак булмаган Патша Курганы (Царев Курган) турын-
да язганда ул 1669-нчы елда Идел буенча Әстерханга барган голландлы 
Стрюйс сүзләрен мисал итеп китерә: «Гора Сариол-Курган (Царев Кур-
ган)... если верить преданиям москвитян, образовалась очень странным 
образом. Это место представляло когда-то обширную равнину, куда явил-
ся один татарский повелитель с 70 князьми и бесчисленным войском для 
того, чтобы овладеть Московией; он был разбит и умерщвлен вместе со 
своими соучастниками; из их костей, говорят, и образовалась эта гора». 
Это же предание подтверждает и другой путешественник Корнилий 
де-Бруин, современник Петра I (1703 г.)» [Емельянов: 1938. С. 208.].

* Чынлыкта бу риваять – татарларныкы, «гарип урыс» ул – Аксак-Тимер образын чагылдыра булса 
кирәк. Ә «Девичья Курган-гора» – «Кызлар тавы» дигәннән калька(Редакция).
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Минем бу Патша Курганы турында заманында аерым мәкалә дә яз-
ганым булды. Әйе, күпчелек галимнәр аны борынгы болгар һәм татар 
тарихы белән бәйле булуын әйтәләр, әмма бу теманы куертмыйлар. Хә-
зер исә бу милли ядкәребез урысларның табыну урынына әйләнгән, аның 
түбәсендә – тәре, итәгендә – часовня, биредә татарлыкның «т» хәрефе 
дә калмаган... Самар ярымутравында булганда да, бу хезмәтемне язганда 
да, мин биредә татар тарихының үги хәлдә икәнлегенә тагы бер тапкыр 
инандым. Мондагы татарлар да үзләрен сәер тота – болгар байрагы асты-
на ышыкланып, урыслар белән бергә татар тарихын түбәнәйтеп, исән ка-
лырга җыеналар... Алар өчен болгарга кадәр дә, болгардан соң да тарих 
юк. Татарларның үз араларыннан борынгы архивларда эшләүчеләр юк, 
урыслар нәрсә язган, шуңа ышанып эш итәләр. Алар язган тарихта татар-
га урын юк, булса да, басып алучы вәхши ролендә генә...

Бүгенге көндә Самар ярымутравында 50 Алтын Урда чоры археоло-
гик истәлек урыны барлыгы билгеле, бу бик зур сан, болгар чоры ис-
тәлекләре белән бертигез. «В настоящее время на Самарской Луке извест-
но около 50 золотоордынских археологических памятников. Раскопками 
исследованы не более десяти», – дип яза тарихчылар [Древности Самар-
ской Луки: 2011. С. 19.]. Әйе, галимнәр тарафыннан Самар ярымутра-
вының Алтын Урда чоры да, Казан ханлыгы чоры да өйрәнелми, чөнки 
ул – ТАТАР ЧОРЫ. Чөнки монда төп версия булып болгар шәһәрләрен 
һәм аларның үзләрен юк иткән татар-монгол яулары тора, болгарларны 
дәвам итеп, биредә Казан ханлыгы җимерелгәнче яшәгән татарларга та-
рихта урын калмый. Шуңа күрә рус-татар (болгар) тарихчылары чыгар-
ган һәр яңа китап Самар ярымутравының бары тик болгар чоры турында 
гына яза, татар-монголларны яулап алучы һәм юк итүче итеп күрсәтә. 
Һәм иң гаҗәбе – Самараның татар байлары шушы китапларны чыгарыр 
өчен зур-зур акчалар түлиләр, моның белән чиксез горурланалар, шулай 
итеп, үзләре утырган алтын ботакны кискәннәрен, татар тамырларыннан 
баш тартканнарын аңламыйлар... Әгәр шәһри Болгарда Алтын Урда чоры 
биналары, мәчет манаралары калмаган булса, монда да җиң сызганып та-
тарны җимерүче һәм юк итүче генә итеп күрсәтерләр иде, әмма борынгы 
биналар аларны татарлар төзегәненә шәһәдәтлек биреп торалар. Ә Самар 
ярымутравында болгар чоры да, татар чоры да урыс авыллары астында 
иңрәп ята, борынгы кабер һәм мәчет ташлары мал абзарларына һәм кар 
базларына түшәлгән.

Безнең фикеребезчә, Самар ярымутравында, гомумән, Идел буйла-
рында, Самар төбәгендә татар тормышы нәкъ менә Алтын Урда чорында 
чәчәк аткан, Казан ханлыгы чорында ул гөрләп дәвам иткән. Моңа бүген-
ге кайбер татар төбәкчеләре дә, узган гасырлардагы урыс тарихчылары 
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да игътибар иткән. «После монгольского нашествия, в середине XIII в., 
Средняя Волга стала составной частью огромной тюрко-мусульманской 
евразийской империи – Золотой Орды, – дип яза алар. – «С основанием 
Золотой Орды впервые начинается расцвет жизни в Нижнем и Среднем 
Поволжья по обе стороны Волги; здесь впервые кладется начало граж-
данственности (цивилизации), возникают прекрасные каменные города 
Сарай, Укек, Сумеркент, которые начинают соперничать с древними го-
родами Востока, появилась обширная торговля в лице Индии и Западом 
в лице Генуи и Венеции; благодаря торговле завязались дипломатиче-
ские отношения с восточными и западными странами. Край, благодаря 
торговле и скотоводческому промыслу начинает быстро обогащаться, а 
установившиеся формы гражданственности обеспечивали безопасность 
передвижения по стране», – писал в «Памятной книжке Самарской губер-
нии на 1910 год» исследователь прошлого Г. И. Колесников. Через двести 
лет, в XV веке, наш край вошел в орбиту влияния Казанского ханства. А с 
середины XVI в. начинается новый этап в истории Среднего Поволжья – 
в составе Русского государства» [Пока мы помним, мы живы: 2013. С. 3.].

Галимнәрнең бу тарихи бәясе Самар ярымутравына да тулысынча 
туры килә, чөнки ул шушы чорларның, шушы дәүләтләрнең аерылгы-
сыз бер өлеше булган. Димәк, «монголлар килгәннәр дә, биредәге төр-
ки-мөселман тормышын тулысынча юк иткәннәр», дигән әкиятне тук-
татырга кирәк! Урыслар килеп басып алганчы, Идел буендагы соңгы 
татар дәүләтләре – Казан һәм Әстерхан ханлыклары тәмам юк ител-
гәнче, Самар ярымутравында татар тормышы гөрли, татар-мөселман-
нар яши. Самар ярымутравындагы татар шәһәрләрен һәм авылларын, 
анда яшәүче төрки-мөселманнарны монгол-татарлар түгел, урыс басып 
алучылары юк итә, кырып бетерә. Әйе, моны бүгенге урыс галимнәре 
беркайчан да әйтмәячәк, бабаларының татарлар алдындагы тарихи га-
епләрен танымаячаклар, әмма бу хакыйкатьне без – татарлар әйтергә 
тиешбез. Югыйсә, урыс тарихчылары һәм болгарчылар берләшеп, татар 
исемен, татар тарихын, хакыйкатьне бозып күрсәтү юлына бастылар, 
моңа юл куймабыз.

Мин махсус бу язмамда Самар ярымутравының болгар һәм татар чор-
ларына гына бераз тукталып үттем, аның бит әле төрки һун-скиф-сармат 
чорлары да булган. Һәм Самар ярымутравын тутырып, шул чорларның 
тарихи ядкәрләре таралып ята... Аларны галимнәр өйрәнәләр, әмма татар 
тарихы белән бәйләмәскә тырышалар. «Обычаи и материальная культу-
ра людей, погребенных в курганах Самарской Луки, имели очевидное 
сходство с древними культурами тюркоязычных кочевников Восточной 
Европы и Средней Азии, а также позднесарматских степных племен ала-
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нов», дип яза алар, бер аякны фәндә ялгышып «аланнар» дип йөртелгән 
осетиннар ягында калдырып [Наследие Волжских булгар: 2013.С. 52.]. 

Биредәге борынгы курганнарны болгарларның ерак бабаларына (пра-
болгар) да бирергә җыенмыйлар, аларны төрле мәдәниятләргә генә бүлеп 
өйрәнәләр, ә тел төпләрендә фин-угырлар версиясе ята. Моннан ике мең 
ел элек Самар ярымутравында яшәгән сармат чорын да галимнәр бер-ике 
җөмлә белән генә «сикереп» үтәләр: «Видимо, в эпоху раннего железно-
го века на Самарской Луке бывали кочевники – савроматы и сарматы – 
народ, не знавший городской культуры, но заставивший заговорить о 
себе весь цивилизованный мир, – дип яза алар. – Хотя собственно савро-
матских и сарматских погребений здесь не обнаружено, но характерные 
для них короткие мечи – акинаки встречались на территории Самарской 
Луки» [Древности Самарской Луки: 2011. С. 11.]. Акинаки – скифларның 
төп коралы, ул табылган җир – аларныкы, ә скифлар – төрки-татарларның 
борынгы бабалары. Ә монда, киресенчә, биредәге 2 мең еллык шәһәр-
лекләрне тартып-сузып борынгы славяннарга тоташтырмакчы булалар. 
Ә бит, югыйсә, Лепехин, Паллас, Поливанов һәм башка галимнәр дә бу 
борынгы курганнарны «татар каберлекләре» дип язып калдырганнар! 

Әйтергә кирәк, Казан галимнәре тарафыннан Самар ярымутравы 
да, Мүрмән каласы да махсус өйрәнелмәгән, башкала болгарчылары 
аның белән теоретик яктан гына кызыксыналар. Бүгенге көндә борынгы 
шәһәрлек урынында күрше урыс авылларының пай җирләре, аңа шулай 
ук «Самарская Лука» дип аталган милли парк та хуҗа, шуңа карамастан, 
«кара казучылар» дип аталган хәзинә эзләүчеләр биредә еш була икән. 
Дөрес, Самара археологлары да биредә казу эшләре алып баралар, әмма 
алар гына да читтән булган басым һәм һөҗүмнәргә каршы тора алмый-
лар.

Шуларны искә алып, Жигулевск шәһәренең төбәкне өйрәнү музее 
җәмәгатьчелеккә тарихи Мүрмән каласы территориясендә ачык һава 
астындагы музей төзү инициативасы белән чыкты. «Музей под открытом 
небом на территории «Муромского городка» дип аталган фәнни-гамәли 
семинар 2013-нче елның 9 июнь көнне Жигулевск шәһәренең төбәкне 
өйрәнү музее бинасында үтте, анда катнашучылар соңыннан Мүрмән ка-
ласы урынына да бардылар. Самар ярымутравында беренче тапкыр уз-
дырылган мондый семинарга Мүрмән тарихын шактый еллардан бирле 
өйрәнүче буларак, мин дә чакырылган идем. Семинарда шулай ук тарих 
фәннәре кандидаты, археолог, Самара өлкә музееның археология бүлеге 
мөдире, 20 ел буе Мүрмән каласы урынында казу эшләре алып барган 
һәм бу темага дистәләгән фәнни хезмәтләр язган Анна Кочкина (Самара); 
Жигулевск шәһәренең төбәк тарихын өйрәнү музее директоры Светлана 
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Игошина; Жигулевск шәһәр округы хакимияте вәкиле, мәдәният бүлеге 
мөдире вазыйфаларын башкаручы милләттәшебез Марат Расүлев; биоло-
гия фәннәре кандидаты, «Парквей» дип аталган, милли паркларга ярдәм 
итүче оешма президенты Юрий Рощевский (Тольятти); тарих фәннәре 
кандидаты, туризм һәм сервиз буенча Россия дәүләт университеты до-
центы Михаил Кржижевский (Самара); «Болгар мирасы» тарихи-мәдәни 
фонды рәисе, танылган эшмәкәр Гомәр Батыршин (Самара); Самара өл-
кәсенең «Туган тел» татар оешмасы президенты, экономика фәннәре док-
торы, профессор, банкир Ильяс Шәкүров (Самара); Тольятти шәһәренең 
татар мили-мәдәни мөхтәрияте рәисе, эшмәкәр Рәүф Кирасиров; Жигули 
шәһәре татар милли-мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шәрәфетдинов һәм 
башкалар катнашты һәм чыгыш ясадылар.

Мин үземнең чыгышымда Самар ярымутравында болгар-татар та-
рихын өйрәнгән рус галимнәренең хезмәтләрен билгеләп үттем, әмма 
татар тарихчыларының эзләнүләрендә алардан аерма барлыгын да ассы-
зыкладым. «Әйтик, татар галимнәре тарихны өйрәнгәндә бу җирлектәге 
җир-су атамаларына да, халык авыз иҗатына да, борынгы шәҗәрәләргә 
дә, кабер ташларына да, Шәрык галимнәренең хезмәтләренә дә мөрәҗә-
гать итәләр, шуннан чыгып, гомум картина туа, – дидем мин. – Кызганыч-
ка каршы, хәзергә Мүрмән каласы бөтен яктан да, тулы итеп өйрәнелмә-
гән, без хәтта аның тарихтагы чын исемен дә белмибез, болгарларга хәтле 
һәм алардан соң биредә кемнәр яшәгәнлеге ачыктан-ачык әйтелми. Соң-
гы вакытта бу урыннарга туристларны тарту өчен төрле мистик вакый-
галар уйлап таптылар, болгар-татарларның тарихи ядкәрләре өстендә 
шайтан туйлары оештыралар. Шуңа күрә, Мүрмәндә ачык һава астында 
музей ясаганда, ислам этикасы искә алынсын иде, биредә мөселманнар 
яшәгәнлеге, мәчет-мәдрәсәләр булуы ассызыклап күрсәтелсен иде».

Мин шулай ук бу темага әдәби әсәрләр, хакыйкатьне чагылдырган 
фәнни-популяр хезмәтләр дә язылсын иде, халык биредәге борынгы та-
рихны яхшырак белсен иде, дигән теләгемне дә белдердем. Әмма мин 
Жигулевскида үткән бу фәнни семинарда катнашканда, Лепехин хезмәт-
ләрен эзләп тапмаган идем әле, биредә Казан ханлыгы чорында татарлар 
яшәгәнлеген мантыйк буенча белсәм дә, кулымда дәлиле юк иде... Хәзер 
исә, бу хезмәтемне язганда, тарихи дәлилләр белән исбат итәм – Самар 
ярымутравында Алтын Урда чорында да, Казан ханлыгы заманында да 
татарлар яшәгән! Һәм бу бүгенге тарихта чагылырга тиеш. 

Семинарда чыгыш ясаучылар татар темасына бөтенләй кагылмады-
лар, әмма Болгарны берничек тә әйләнеп уза алмадылар, мөселманлык те-
масына исә бик сак килделәр. Юрий Рощевский минем сүзләрне хуплап, 
бу тарихи җирләрдә мистикага урын булырга тиеш түгеллеген әйтте. Ул 

Ф. Ә. Бәйрәмова. САМАР ЯРЫМУТРАВЫНДА ТАТАР ТАРИХЫ



77

Туган җир.  3’2019 Родной край.

шулай ук Мүрмәндәге ачык һава астындагы музейны табигый ландшафт-
ны бозмыйча эшләргә чакырды. Галимнең фикеренчә, Мүрмәндәге бар-
лык халык та һөҗүмнәр булганда аннан качып бетмәгән, бүген дә ярыму-
трауда яшәүчеләрнең кайберләре – әнә шул мәдәниятнең вәкилләре, диде 
ул. Бу – игътибарга лаек фикер иде, әмма галим аны тирәнәйтмәде, шуңа 
күрә аңлашылмады – Самар ярымутравында болгар мәдәниятен дәвам 
итүчеләр дип ул кемнәрне исәпли, әллә чуаш белән мукшынымы? Чөнки 
монда татарлар юк дәрәҗәсендә бит, алар бирегә моннан 50–60 ел элек 
кенә килеп урнашкан эшче-хезмәткәрләр... 

Тарихчы Анна Кочкина исә Самара өлкәсендә тарихи тыюлыклар бу-
енча система юклыгын аңлатты, Татарстанны бу мәсьәләдә үрнәк мисал 
итеп күрсәтте. Ул шулай ук «кара казучылар»дан зарланды, бу җирләр-
нең беркем тарафыннан да сакланмавын әйтте. Анна Кочкина бүгенге 
көндә Самара өлкәсендә Идел Болгарстаны темасы өстендә эшләрлек бер 
генә белгеч тә булмавын әйтте.

Эшмәкәрләр, җәмәгать эшлеклеләре Гомәр Батыршин һәм Ильяс 
Шәкүров исә Мүрмән проекты өчен акча бирәчәкләрен, грантлар оешты-
рачакларын әйттеләр, әмма анда болгар-татар темасы, мөселманлык бил-
геләре ачык чагылырга тиешлеген ассызыкладылар. Соңыннан Самара-
ның татар җәмәгатьчелеге Мүрмән каласы проекты буенча фәнни ярдәм 
сорап Татарстан җитәкчелегенә, Мәрҗани исемендәге Тарих институты-
на, шулай ук җирле җитәкчеләргә дә мөрәҗәгать итте.

Тарихчы Михаил Кржижевский аларның сүзләрен хуплап, этник 
туризмга күбрәк игътибар итәргә кирәклеген әйтте. Музей директоры 
Светлана Игошина ачык һава астындагы музейлар темасына презента-
ция уздырганнан соң, бирегә җыелган татарлар адресына: «Сезнең үз 
тарихыгызны шулай тирәннән белергә тырышуыгыз, аңа карата сакчыл 
мөнәсәбәтегез нык сокландыра», – диде ул. 

Без исә әле семинарга кадәр үк, милләттәшебез Марат Расүлов белән 
бергәләп, Мүрмән каласында аерым булдык, бу тарихи урынны өйрән-
дек, чәчәкле аланга тезләнеп, намаз укыдык, әби-бабаларыбыз рухына 
дога кылдык. Чыннан да, бик матур урыннар бу – урман-таулар белән 
чорнап алынган сахра-дала, аяк асты тулы борынгы чүлмәк кыйпылчы-
клары, тарихи ядкәрләр... Биредәге борынгы таш биналардан инде берни 
дә калмаган, барысын да диярлек тирә-күршедәге авылларга ташып бе-
тергәннәр, юллар салганда файдаланганнар. Болгар-татар йортларыннан, 
мәчет-мәдрәсәләрдән археологлар казып чыгарган таш нигезләр генә 
утырып калган... 

Без шулай ук тирә-күршедәге урыс авылларында булып, җирле та-
рихны өйрәндек. Мүрмәннән ерак булмаган Жигули авылында өйләр 
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каршында иске таш келәтләрнең күплегенә игътибар иттек. Бер укытучы 
ханым белән сөйләшкәндә, ул элек һәр өй каршында таш келәт булган-
лыгын әйтте, чөнки еш килеп чыккан янгыннардан куркып, кешеләр 
мал-мөлкәтләрен шул таш келәтләрдә саклаганнар. Ул келәтләргә ташны 
кайдан алганнар – мөгаен, Мүрмәндә аяк астында аунап яткан борынгы 
кала ташлары булгандыр алар. Хәзер бу авылда бер якта чиркәү гөрләп 
эшләп ята, икенче ягында уфологларның оешмасы могҗиза эзләп мәш 
килә, монда бар да бар – татар тарихы гына юк. 

Идел буендагы борынгы тау-курганнарны да барып карадык. Алар, 
чыннан да, искитәрлек зурлар, борынгы пирамидаларны хәтерләтәләр. 
Хәзер бу курганнар «Молодецкий», «Усинский» исемнәрен йөртәләр, за-
манында алар «Кызлар тавы», дип аталган, Жигули шәһәре музеендагы 
язудан күренгәнчә, XIX гасырга хәтле Жигули таулары да «Кызлар тавы» 
дип аталган икән... Биредә баһадир-амазонка кыяфәтле кызлар яшәгәнле-
ге турында риваятьне без инде югарыда язган идек. 

Идел буйларын урап, яшеллеккә күмелгән тау араларыннан Жигули 
шәһәренә әйләнеп кайттык, биредә табигать искиткеч матур, кайсыдыр 
ягы белән Европадагы Альп (Алып) тауларын хәтерләтә. Шәһәр үзе дә 
яшелеккә күмелеп утыра, аяк астында гына Идел суы чайкала. Әйткә-
немчә, Жигули – яшь шәһәр, аңа нигез 1952-нче елда салынган булган. 
Аңа кадәр бу тирәдә девон нефте тапканнар һәм чыгара башлаганнар, ул 
хәзер дә дәвам итә. Шәһәр һәм ГЭС белән бергә, төзелеш материаллары 
заводлары, бик куәтле цемент заводы төзелә, эшчеләр арасында үз ире-
кләре белән килгәннәр дә, тоткыннар да күп була. 

«Возведение города, ГЭС и цементного производства осуществлялось 
силами НКВД, – дип яза интернет сайтлары. – На территории было раз-
мещено множество исправительных лагерей, которые после завершения 
строительства были расформированы. Для грандиозной стройки было 
заложено три известковых карьера по добыче пород Жигулей. Добыча 
открытым способом осуществляется по настоящее время, что наносит 
огромный ущерб уникальному уголку природы.»

Бу, чыннан да, шулай. Патша заманында Самар ярымутравында кү-
керт һәм тоз чыгарып, җирнең җелеген суырсалар, дөньяны сасытса-
лар, хәзер нефть, известь, цемент эшкәртеп, шундый матур табигатьне 
пычраталар! Биредә дә һаман акча җитми, ә булган байлык читләр ку-
лына күчә... Тирә-яктагы авылларны да кертеп, Жигули шәһәрендә 60 
меңләп кеше яши, шуның бер меңләбе – татарлар, алар, нигездә, эшче 
халык. Моңа кадәр биредәге татарлар сүлпән булганнар, ни дин ягыннан, 
ни миллилектә башкалардан аерылып тормаганнар. Әмма соңгы вакытта 
Жигули шәһәрендә шактый җанлылык сизелә. Аерым татарларның ты-
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рышлыгы белән, биредә менә дүрт ел инде гыйбадәтханә эшләп килә, 
аның бинасын нугай кардәшебез, эшмәкәр Рәшит Ахунов бушка биргән. 
Биредә яшәүче мөселман-татарлар бик авырлык белән Идел буеннан мә-
четкә җир ала алганнар, милли-мәдәни мөхтәрият оештырганнар, бер-
кайчан да Сабантуй булмаган Жигулевск шәһәрендә «Сабантуй» клубы 
оештырып, милли ансамбльләр эшләтеп җибәргәннәр, милли костюмнар 
һәм уен кораллары булдырганнар. Боларның барысы өчен дә халык иман-
лы милләттәшебез, югары белемле мәдәният хезмәткәре, 2004-нче елда 
туган ягы Шенталадан бирегә гаиләсе белән күчеп килгән Марат Барис 
улы Расүловка зур рәхмәтләрен белдерә. 

Чыннан да, Марат әфәнде Самар ярымутравы өчен дә, биредәге та-
тар-мөселманнар өчен дә зур табыш ул! Кыргызстанның Ош шәһәрендә 
туып-үскән бу милләттәшебез туган якларына кайтып, 20 ел буе Шента-
лыда мәдәният өлкәсендә эшли, анда дин өйрәнү буенча якшәмбе мәктә-
бе оештырып җибәрә. Жигули шәһәрендә Марат Расүлов үзе дә, хатыны 
Нурия ханым да хакимияттә эшлиләр, игезәк уллары Мәскәүдә югары 
белем алганнар, барысы да намазда. Гыйбадәтханәдә имам булмаганда, 
Марат үзе дә җомга намазлары укыта икән. Без аның белән бу гыйбадәт-
ханәдә дә, яңа мәчет салыначак урында да булдык. Мәчеткә җирне бик 
авырлык белән алганнар, урыслар, праваслау поплар Жигули шәһәрен-
дә мәчет салдыруга бик нык каршы чыкканнар, имеш, биредә беркай-
чан мөселманнар яшәмәгән, мәчетләр булмаган! Эш хәтта прокуратурага 
хәтле барып җиткән, аларга каршы «Русский экстремизм» дигән термин 
дә кергән. Хәзер инде җир алынган,мәчетнең проекты эшләнгән, салды-
рып чыгу өчен акча табасы гына калган... Ни кызганыч, кул сузымында-
гы гына Тольятти татарлары да, Самара байлары да Жигули шәһәрендә 
мәчет салдыруның ни дәрәҗәдә әһәмиятле булуын аңлап бетермиләр, 
аларның күпчелеге бирегә беренче тапкыр аяк баскан булып чыкты. Мин 
биредә булып киткәннән соң, Самарадан дин әһелләре дә килеп, Мүрмән 
каласы булган урында җәмәгать намазы укыганнар, бәлки шулай итеп 
биредә дә динебез көчәеп китәр, иншаАллаһ! Бирегә хәзер һәр елны ки-
леп, намазлар укып, дин әһелләре, мөселман-татарлар Хәтер көнен бил-
геләп үтәргә җыеналар. Әмма аларга да Мүрмән каласы һәм болгарлар 
1236-нче елда татар-монголлар тарафыннан юк ителгән, дигән әкиятне 
сөйләмәсеннәр иде, бу борынгы шәһәрдә Казан ханлыгы чорында да ТА-
ТАРЛАР яшәгән, алар урыс басып алуларыннан соң гына мөселман бу-
лып яшәүдән туктаганнар. 

Без Марат әфәнде белән татар зиратында да булдык, кызганыч, ул 
инде урыс зираты белән кушылып беткән, ике арада койма да юк. Ул 
гына да түгел, татар каберләре арасына русларны да күмә башлаганнар, 
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айлы каберләр янәшәсендә тәрелеләр дә кукраеп утыра... Бәлки болар 
катнаш никахта булган кешеләрдер, аларның нәселедер, әмма зиратның 
да тәреләр белән катнаш булуы авыр тәэсир калдыра. Бәлки татар зираты 
өчен яңа урын алырлар, ул турыда да сүзләр бара икән.

Самар ярымутравында мин Жигули шәһәреннән бераз читтә булган 
«Алмалы тауларда», Илгизә апа Фәтхетдиноваларда яшәдем. Үзе дә на-
мазда булган бу милләттәшем миңа бөтен күңел җылысын бирде, аңа Ал-
лаһның рәхмәтләре булсын! Илгизә апаның бишенче каттагы тәрәзәләре 
Алмалы тауларга чыга, ә анда юкә шау чәчәктә, көне-төне кошлар сайрап 
тора... Әйтеп бетергесез матурлык, сафлык, рәхәтлек. Халыкның сөй-
ләве буенча, биредә җәй көннәрендә Идел өстендә бик сәер рәшә-ми-
раж күрәләр икән... Ул – ямь-яшел утрауда таулар белән уратып алынган 
борынгы ак кала шәүләсе икән. Түгәрәк шәһәр ак дивар-стеналар белән 
уратып алынган, каланың үзәгендә – зиннәтле сарайлар һәм манарасы 
күккә ашкан Җәмигъ мәчет. Бөтен шәһәр айлы мәчет манаралары белән 
тулган, алар рәшәдә тибрәлеп, Идел өстенә зөбәрҗәттәй нур тараталар. 
Шәһәр читен биек таш йортлар уратып алган, әмма алар буш, аларда бер-
кем яшәми, шәһәр җансыз... 

Исемсез, кешесез, җансыз ул шәһәр – тарихтан рәшә булып бүген-
ге күгенә күчкән болгар-татар каласы Мүрмән... Самар ярымутравында, 
Идел өстендә пәйда булган бу тантаналы һәм шомлы күренеш – данлы 
татар тарихының миражы, шәүләседер... Әмма ул безнең тарих, безнең 
үткәнебез, безнең тормыш...

Киләчәк тарихына да ул шулай теркәлеп калыр, иншаАллаһ, моның 
өчен без, татарлар, барысын да эшләрбез!
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НЕФТЕПРОМЫШЛЕННИК НАДЫР УРАЗМЕТОВ И ЕГО 
ВРЕМЯ

(Продолжение. Начало: № 2, 2019)

В непосредственной близости к Надыровской волости располагалась 
Сарайлиминско-Байлярская волость. Жителям этой волости еще по гра-
мотам от 15 сентября 7089 и 27 февраля 7103 гг.(1581 и 1594 гг. – Р. А., 
И. Г.) были даны земли в Предкамье по бассейнам р. Тойма, Каринка 
(Елабужский р-н) и в Закамье – по рекам Кабан, Мелекес, Ургуда, Ирня 
и др. При этом получившие владения Дербыш Миркомалов, Тевкелей 
Токтамышев и Балтемир Скомин названы «чувашами». В данном случае 
необходимо учитывать тот факт, что татарское население присоединен-
ного к Русскому государству Казанского ханства было поделено на «ясач-
ное» и «служилое» сословия, известные на территории Казанского уезда 
как: первые – «ясачные чуваши», вторые – «служилые татары». В 1643 г. 
родственникам Дербыша Миркомалова и его товарищам в «башкирском» 
сословии Тохтамышку Шихдербаеву, Токатку Кутееву, Янбатейку Янсе-
итову были жалованы земельные угодья при д. Сарайли (позднее д. Са-
райлы-Бикметово Сарайли-Минской волости, ныне с. Сарайлы Сарма-
новского района PT). Далее им указывалось: «владеть до тех мест, как за 
ними помесную землю измерят, а вотчину бортной ухожей опишут госу-
даревы писцы и мерщики» [РГАДА. Ф. 1324. Oп. 1. Д.1010. Л. 218, 218 об.; 
Д. 1249. Л. 55, 55 об.]. Туктамыш, сын Шаех Дирбеша в то же время при-
сутствует в шеджере жителей Юрминской волости [Әхмәтҗанов: 2002. 
87 б.]. Одна из родословных населения из «башкирского» сословия Бай-
лярской волости связана с Туктамышем Шейхдирбешевым, а через него и 
с Урдач-баба (Урдач би) из родословной минцев [Башкирские родослов-
ные: 2002. Вып. 1. С. 326, 327.]. Предки Урдач-баба (Урдач-бия) являются 
потомками Идегея, то есть мурзами. Часть их потомков оказалась также 
в составе «башкир» – припущенников в Надыровской волости. Вторая 
группа населения, составившая население Надыровской волости, в том 
числе и сам Надыр Уразметов, видимо, была связана с крымской племен-
ной группой, которую иногда называют кыпчакизированной группой. 
Это допущение связано с текстом указа из Оренбургской губернской кан-
целярии от 5 марта 1746 г., где говорится что «прошлого де 1734 году... 
по прошению мирских людей с прочими иноверцами, которые ныне с 
ним, Надыром, в одной волости живут, отделен он от Иланской волости 
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и именовали ту волость Надыровской волостью» [РГАДА. Ф. 248. Oп. 67. 
Кн. 5959. Л. 481.]. Население Байлярской и Иланской волостей в более 
ранний период входило в состав так называемого кыпчакского родопле-
менного объединения ногайских татар. То, что родственники Надыра 
Уразметова в более ранний период (по крайней мере, с начала XVII в.) 
были на тарханской службе, из-за которого позднее оказались в «баш-
кирском» сословии Уфимского уезда, подтверждается грамотой, данной 
двоюродному дяде Надыра Уразметова Уразке Байбурину, в которой го-
ворится, что «изстари де родственники ево служат великим государем 
при Уфе в тарханех и дано де родственником ево бусурманское татарское 
писмо... и великим государем пожаловать б ево велеть ему... службу слу-
жить по Уфе в тарханех с сродники ево вместе» [РГАДА. Ф. 248. Oп. 67. 
Кн. 5959. Л. 451 об., 452; Рамазанова: 2001. С. 27.]. Тарханы в Кыр-Илан-
ской волости были известны еще со времен «Еналеевского бунта» в 1615 г. 
За участие в поимке Еналея Емаметева эти тарханы получили поместья. 
Иначе говоря, эти тарханы по своему положению мало чем отличались 
от «служилых» татар [Любавский. Л. 2.]. В той же Иланской (Кыр-Илан-
ской) волости в грамоте за 1702 г. перечисляются «служилые» татары 
д. Базы Кутлуметко Кулушев, Уразака Ишметев, Алийка Ишметев и д. Ян-
газ-Нарат Абдрахман Каминкин, переписанные в тарханы. Упоминаемый 
в этом списке Кутлуметко (Кутлумбетко) Кулушев, по нашему мнению, 
имеет прямое отношение к подавшему в 1685 г. челобитную о тарханстве 
жителю д. Танламас Казанской дороги Кутлуметко Кутлугушеву. Дерев-
ня Танламас известна тем, что в XVII в. она входила в Кыр-Иланскую 
волость, в которой была и Танламасовская тюба. При подаче своего чело-
битья Кутлумет Кутлугушев также отдал ярлык на тарханство, выданный 
казанским ханом Ибрагимом (правил в 1467–1479 гг.). По его утвержде-
нию, «в прошлых годех давних служили деды и отец мой в служилых 
тарханех» [РГАДА. Ф. 1173. Oп. 1. Д. 196. Л. 2, 3, 5; Вельяминов-Зернов: 
1864. С. 44.]. Позднее, эти «служилые» татары – тарханы оказались в со-
ставе «башкирского» сословия. В начале XVIII в. в Кыр-Иланской воло-
сти известны «башкиры» Кутлумбетевы (Кутлуметевы), давшие начало 
роду старшин этой волости. Не случайным является также и то, что тер-
ритория Надыровской волости граничила на юге с Кыпчакской волостью, 
да и «служилые» татары соседней с Надыровской волостью д. Калейкино 
имели свои крепостные владения на территории Кыпчакской волости по 
реке Кинель. На территории современного Заинского района по р. Зыча 
тарханы Кыпчакской волости также имели «вотчинную... старинного 
владения землю» [Материалы: 1956. Т. IV. Ч. 2. С. 15–17, 594.]. Все это 
позволяет нам сделать вывод о том, что жители Надыровской волости 
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были связаны как с кыпчакским, так и с минским племенем, что этниче-
ски одно и тоже – это татары. 

В 1750 г., по случаю споров, возникших между «башкирами» Юр-
минской и Байлярской волостей с одной стороны, и жителями Нады-
ровской волости, с другой, старшина Надыровской волости Надыр Ура-
зметов обратился с просьбой в Оренбургскую губернскую канцелярию 
об утверждении за ним занятой земли (Надыровской волости). По рас-
поряжению губернской канцелярии, в 1751 г. земля эта была «снята» 
капитаном Ляховым и геодезистом Веселковым на план и представлена 
16 марта 1753 г. в губернскую канцелярию [ЦГИА РБ. Ф. И–2. Oп. 1. 
Д. 5678. Л. 7.]. Представленный план (карта) условно назван нами «Кар-
той Надыра Уразметова» [РГАДА. Ф.1334. Оп. 1. Д.28.]. Эта карта нами 
была наложена на современную карту Республики Татарстан, что по-
зволило определить некоторые геометрические параметры Надыров-
ской волости. 

Если бы волость существовала до наших дней, то она бы ограни-
чивалась: на севере – с. Старый Мензелябаш Сармановского района, 
на юге – г. Сергиевск Самарской области, на востоке охватывала бы 
Бугульму, а на западе упиралась бы в с. Кичуй. На территории бывшей 
Надыровской волости в настоящее время располагаются Альметьев-
ский, Черемшанский, Лениногорский, Бугульминский, Азнакаевский 
районы Республики Татарстан с городами Альметьевск, Джалиль, Ле-
ниногорск, Бугульма; Клявлинский, Камышлинский районы Самар-
ской области. 

Волость на время «снятия плана» входила в состав Уфимского уезда 
Оренбургской губернии и граничила: на севере и востоке с Байлярской и 
Юрминской волостями, на западе – с Казанским уездом, на юге – с зем-
лями Кыпчакской волости. На юго-западе она граничила с территорией 
Ставропольского ведомства (позднее Ставропольский уезд – от названия 
города Ставрополя-на-Волге, ныне Тольятти), заселенной крещеными 
калмыками [Оренбургская губерния: 1880.]. 

Западная граница волости совпадала с Новой Закамской засечной ли-
нией. Расстояния между крайними точками волости составляли: с севе-
ра на юг 160 км, с востока на запад 115 км. Периметр волости равнялся 
566 км. На долю нашего региона в пределах сегодняшних администра-
тивных границ приходилось бы 282 км, т.е. половина этой протяженно-
сти, Оренбургской области – 48 км и Самарской – 236 км. Общая площадь 
волости равнялась 10,4 тыс. кв. км. 

Через территорию волости протекали рр. Лесной и Степной Зай, Ки-
чуй, Шешма, Черемшан, Кондурча и Сок с множеством притоков. 

Р. Х. Амирханов, И. Р. Габдуллин. НЕФТЕПРОМЫШЛЕННИК НАДЫР 
УРАЗМЕТОВ И ЕГО ВРЕМЯ
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В волости проживали татары сословий «тептяри», «служилые», «ям-
ские» и «ясачные», «башкиры»; крепостные и ясачные крестьяне (рус-
ские); ясачные крестьяне из мордвы и чувашей, а также служилые некре-
щеные чуваши. По вероисповеданию население делилось на мусульман 
(татары), православных христиан (русские, мордва, крещеные татары и 
чуваши) и язычников-чувашей. 

На территории волости показаны следующие селения: Нижний и 
Верхний Емаш, Арасланово, Лещевбаш (эта земля была, видимо, спор-
ной с вотчинниками Байлярской и Юрминской волостей и впоследствии 
продана жителями этих волостей графу Разумовскому и Петрову-Соло-
ву), Урсалыбаш, Чубар-Аблулово, Масягутово, Кыркуатле (ныне Кати-
мово), Какрыелга, Алькеево, Якеево, Девлетбахта (позднее Мальбагуш), 
Шерлама, Сулеево, Каширово, Малим (Налим), Урсалинка, Бигашево, 
Мактама (показана на месте нынешнего Альметьевска, видимо, ошибоч-
но), Нижняя Мактама, Верхняя Мактама, Кама (Кама-Исмагилово), Биш-
мунча, Тайсуганово, Ташилга (Абдрахманово?), Миннибаево, Чупаево, 
Маметево, Кичучат, Старое Надырово, Кудашево, Карабаш, Керлигач, 
Аналыково, Сарабеккулово, Кувакбаш, Иштеряково, Шугурово, Кар-
кали, Бикметево (ныне Денискино Самарской области), Шентала, Со-
сна, Ермаково, Надырово (по р. Сок), Камышлы, Карабеккулово. Всего 
47 татарских деревень. Среди русских селений – слободы Письмянская 
(Солдатская), Письмянская, Бугульма, Малая Бугульминская, Кувацкая, 
деревни Бугульма, Смагино, Бастрыково, Липовка – всего 9. Остальные 
селения чувашские и мордовские – Кармальская мельница (на земле гор-
нозаводчика Глазова), Лагерка, Афонькино, Верхняя и Нижняя Туарма, 
Баландаево, Резяпово, Новая Багана, Казбулатово, Якушкино, Ишуткино, 
Суркино.

Большинство этих населенных пунктов было поселено на территории 
волости с разрешения Надыра Уразметова и его товарищей, выступав-
ших на новом месте как полновластные вотчинники. Ниже приведем не-
которые данные, собранные во время Генерального межевания у жителей 
селений Надыровской волости о времени их поселения. 

Деревня Юлтимирово. «Служилых» татар 15 душ (все данные о чис-
ленности по численности даны по V ревизии 1795 г.), «ясачных» татар 91, 
старшины Мунасыпа Юсупова Киргизской волости «башкир» 3 души. 
«Ясачные» татары поселились по допуску татар д. Надырово «Сугуш-
лы тож», перешли в 1745 г. с территории будущего Мензелинского уезда. 
«Служилые» татары перешли в 1770 г. из д. Лундан Керенского уезда Пен-
зенской губернии. «Башкиры» перешли в 1760 г. из д. Алишево при реке 
Усень (ныне с. Илишево Илишевского района РБ) по допуску татар.
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Деревня  Надырово,  «Сугушлы  тож». «Тептяри» 77, «ямские» 32, 
«служилые» татары 57, старшины Мунасыпа Юсупова «башкиры» Ка-
ра-Табынской волости 6 душ. «Тептяри» и «ямские» татары старинные 
жители Надыровской волости, из которых 4 души перешли в 1780 г. из 
д. Бакаево. «Служилые» татары перешли из д. Кадеево Чистопольского 
уезда в 1783 г. на реке Аксакал, а в 1787 г. переведены в д. Старое Надыро-
во, 50 душ перешли в 1792 г. из д. Кадыево, «Чебоксарка тож» Чистополь-
ского округа. «Башкиры» перешли в 1778 г. из д. Бакаево Бугурусланско-
го округа, а в ту деревню, откуда перешли – не помнят. 

Деревня Каркали. «Тептяри» 97, «ямские» татары 3, «служилые» та-
тары 116 душ. «Тептяри» и «ямские» татары старинные жители, сперва 
поселились в д. Аналыково, а в д. Каркали проживают с 1745 г. «Служи-
лые» татары перешили в 1775 г. из д. Алкино «Чебоксарка тож» Чисто-
польского уезда с разрешения начальства. 

Деревня Шугурово. «Тептяри» 166, «ямские» татары 10, «служилые» 
татары 25, старшины Мунасыпа Юсупова Яиксубиминской волости 
«башкиры» 10 душ. «Тептяри» и «ямские» татары старинные жители 
волости. «Служилые» татары (3 души) перешли в 1780 г. из д. Ибраево 
Чистопольского уезда, 6 душ из д. Старый Елтань и 16 душ в 1795 г. из 
д. Алкино «Чебоксарка тож». «Башкиры» перешли из д. Алешевка Беле-
беевского уезда по дозволению Надыра Уразметова. 

Деревня Чупаево (вершина р. Кичуй). «Тептяри» 95 душ – старинные 
жители. 

Деревня  Миннибаево. «Ямские» татары 25, «ясачные» татары 23, 
«ясачные» из мурз татары 7, «служилые» татары 8, «тептяри» 60 душ. 
«Тептяри» и «ямские» татары старинные жители волости. «Ясачные» 
татары 23 души перешли в 1794 г. из д. Лундан, 7 душ из д. Шелдаис Ке-
ренского округа Пензенской губернии, 4 души в 1760 г. из д. Шахмаево 
Чистопольского уезда. 

Деревня Верхняя Мактама. «Тептяри» 161 душа, из них 4 души про-
живают в д. Иштеряк. Под названием Махтамабаш «ямские» татары 12, 
«служилые» татары 15 душ. «Тептяри» и «ямские» татары старинные 
жители волости. «Служилые» татары 10 душ перечислены в 1782 г. из 
д. Утаркулово Белебеевского уезда, 5 душ из д. Балтачево Бугульминско-
го уезда, но живут на прежних местах жительства. 

Деревня Тайсуганово. «Тептяри» 109 (из них 1 душа в д. Урсалыба-
шево «Куперка илга тож» указной мулла), «ямские» татары 4, старшины 
Мунасыпа Юсупова Байлярской волости «башкиры» 73 души. «Тептяри» 
и «ямские» татары старинные жители волости. «Башкиры» переселились 
из д. Альметьево Мензелинского уезда по допуску старшины Надыра 
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Уразметова «с давних лет, а когда точно не помнят и документов на посе-
ление не имеют», 

Деревня Абдрахманово. «Тептяри» 104, «ямские» татары 22 (из них 
3 души живут в д. Наурузово Бугурусланского уезда, 5 душ в д. Кубово 
Белебеевского уезда), «ясачные» татары 7, старшины Мунасыпа Юсупо-
ва Елдятской волости «башкиры» 36 душ. «Тептяри» и «ямские» татары 
старинные жители волости. «Ясачные» татары перешли в 1775 г. из д. Но-
вая Мичала Мамадышского уезда. «Башкиры» перешли из д. Аташ Бир-
ского уезда по допуску старшины Надыра Уразметова, «в котором году не 
помнят» [РГАДА. Ф. 1334. Оп. 1. Д. 129. Л. 30–48.]. 

На территории волости отмечены следующие владения: дачи Боль-
шой Бугульминской слободы, двух Письмянских слобод, Кувацкой сло-
боды, часть дачи Сарбайской слободы, дача д. Якушкино и Ишуткино, 
дача сенокосов пригорода Сергиевска, дача Смолинова и Бастрыкова, 
дача прапорщика Сморчкова, дача д. Багана, дачи Шентала и Суркино, 
дача отставного майора Смагина, владение 4 деревень Казанского ведом-
ства, дача Глазова, владение разных деревень Казанского и Уфимского 
уездов (будущая земля Разумовского и Петрово-Солово). Всего 14 вла-
дений. 

При Генеральном межевании Надыровской волости в 1790 г. были 
нарезаны следующие участки: 1) д. Токтарово  Урдалы с деревнями, 
владения из татар «тептярей» и содержащих ям служилых и «ясачных» 
татар – всего нарезано 100320 дес.; 2) д. Старое Суркино (на р. Чертан-
ле), владения некрещеных чувашей – 4241 дес.; 3) д. Новое Надырово с 
деревнями, владения «башкир», «мещеряков», «тептярей», «служилых» 
и «ясачных» татар, содержащих ям ямщиков, из мордвы новокрещенов, 
ясачных крестьян, некрещеных чувашей, отставных солдат и удельного 
имения крестьян – 34510 дес.; 4) д. Малая Урсала и Ямаш, владение дей-
ствительного статского советника Андрея Александровича Петрово-Со-
лово – 12094 дес.; 5) Богословский  медеплавильный  завод  Глазовых – 
16466 дес.; 6) крепость  Кичуевский  фельдшанец  с  слободой  Опачкой, 
владение отставных унтер-офицеров, солдат и малолеток – 13459 дес. 
[РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1874. Л. 12. об. 13, 19–22 об.]. 

По материалам Генерального межевания, на территории волости 
имелись медные рудничные прииски заводосодержательниц Дурасовой, 
Бекетовой, Пашковой и Казацкой, медную руду, добытую на рудниках, 
владелицы отвозили на их заводы [РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 1874. Л. 281. 
об. 283.]. 

На основе вышеизложенного мы можем заключить, что террито-
рия современного юго-восточного региона Татарстана, в том числе 
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Надыровская волость, издавна была населена татарами, связанными 
с Ногайской Ордой. Исторические источники позволили определить 
время возникновения Надыровской волости, ее границы, основные 
населенные пункты, национальный и конфессиональный состав на-
селения. 

К биографии Надыра Уразметова: происхождение и служба
Основатель волости на земле своих предков. К 1730-м гг. Юго-Вос-

точный регион современного Татарстана в русских источниках проходил 
как «пустопорозжий». Однако, на самом деле эти земли нельзя считать 
таковыми, так как еще в первой половине XVI в. они были пожалова-
ны предкам Надыра Уразметова Асылгузе Мозякову, Хусаину и Хаса-
ну Асылгузиным казанскими ханами Мухамет-Амином и Сафа-Гиреем 
[РГАДА. Ф. 248. Oп. 67. Кн. 5959. Л. 451. 451 об; Исхаков: 1999. С. 17, 18; 
Из истории: 1999. С. 323; Әхмәтҗанов: 1995. 120 б.]. 

Видимо, после падения Казанского ханства, предки Надыра Ураз-
метова вынуждены были переселиться севернее, к р. Кама. В «Баите о 
Елабуге» зафиксировано имя Туйгузи (Туйгужа), которое перекликается 
с именем одного из предков Надыра Уразметова [Исхаков: 1999. С. 16, 
17.]. К началу XVII в. предки Надыра Уразметова проживали в д. Боль-
шой Менгер Арской даруги Казанского уезда. Здесь среди жителей по 
писцовой книге 1602–1603 гг. показаны «служилые» татары Янбахта, Ян-
бай и Тлевлеш, владевшие, помимо поместья, бортным ухожьем и каба-
ком, данными «за службу отцу их Тойгозе» [Писцовая книга: 1978. С. 180, 
181.]. То, что потомки тархан Хусаина и Хасана проживали и позднее в 
д. Большой Менгер, видно и из шеджере этого рода, которое было опу-
бликовано казанским ученым М. И. Ахметзяновым в 1991 г. При этом, Ху-
саин и Хасан показаны как выходцы из Крыма [Ахметзянов: 1991. С. 47.]. 
К 1678 г. часть этого тарханского рода перешла на жительство в д. Адаево 
той же Арской даруги (ныне в Кукморском районе PT). К этому времени 
они оказались в составе «ясачных» татар [РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 6453. 
Л. 723. об. 725.], но свои тарханские корни не забывали, иллюстрацией 
чему является прошение одного из потомков Хасана и Хусаина Асыл-
гузиных – Уразки Байбирина, о тарханстве. В его грамоте при этом го-
ворится, что «изстари де родственники ево служат... по Уфе в тарханех» 
[Вельяминов-Зернов: 1864. С. 46.]. 

Потомки Хусаина тархана по родословной и рукописной истории 
с. Старое Ермаково Камышлинского района Самарской области пока-
заны старшинами. Это старшины Туйкилде (Туйгилде), Туйбакты и 
Уразмет. Последний из них, по рукописной истории, «был назначен 
старшиной» [Из истории: 1999. С. 323.]. Принадлежность Надыра Ураз-
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метова и его родственников к древней татарской верхушке подтвержда-
ется также прошениями самого Надыра Уразметова и его сына Юсупа 
о снятии с них подушного оклада в связи с тарханством их предков 
[РГАДА. Ф. 248. Oп. 67. Кн. 5959. Л. 428а–482; Материалы: 1956. – Т. IV. 
Ч. 1. С. 186.]. 

Лет за двадцать до переписи 1719 г. семейство Надыра Уразметова 
из д. Адаево Арской даруги перебралось на новое место жительства – в 
д. Верхние Чупты Казанской дороги Уфимского уезда (ныне д. Бикмето-
во Чекмагушевского района РБ) [РГАДА. Ф. 248. Оп. 67. Кн. 5959. Л. 437 
об.; Ф. 615. Оп. 1. Д. 1232. Л. 34.]. Здесь Надыр Уразметов был записан 
по первой ревизии 1719–1724 гг. «с прочими ясашными той деревни та-
тары наряду». В то же время по той же ревизии Надыр Уразметов «заоч-
но» был записан свои отцом Уразметом Тутушевым в подушный «семи 
и четырехгривенный» оклад по деревне Адаево [РГАДА. Ф. 248. Оп. 67. 
Кн. 5959. – Л. 437 об.]. 

Помимо д. Верхние Чупты семейство Надыра Уразметова пыталось 
закрепиться и в Каршинской волости Уфимского уезда (ныне террито-
рия Кушнаренковского района РБ), где Уразметом Тутушевым в 1714 г. 
на 40 лет были взяты в «оброчное владение» земли по р. Белой [РГАДА. 
Ф. 615. Оп. 1. Д. 1312. Л. 2 об. – 3об.; Материалы: 1949. Т. III. С. 111, 112.]. 
Связь рода Надыровых с Каршинской волостью подтверждается и тем, 
что одна из жен старшего сына Надыра Уразметова, старшины Юсупа 
Надырова – Ханифа Мухаметшарипова, являлась дочерью главного стар-
шины Казанской дороги Уфимского уезда – жителя Каршинской волости 
Шарипа (Мухаметшарипа) Мрякова. 

Видимо, земли по рр. Сок, Зай и Шешма все время оставались в поле 
зрения рода Уразметовых (Надыровых). Возвращение переселенцев на 
старые вотчинные земли в междуречье рр. Зай и Шешма следует признать 
масштабным. Многочисленный род потомков тарханов Асылгузиных, 
традиционно считавшихся владельцами земель будущей Надыровской 
волости, окончательно переселился на эту территорию в течение первой 
трети XVIII в. Вместе с Надыром Уразметовым на территории волости 
обосновались и его родственники. Интересным моментом является то, 
что представители этого рода оказались в составе различных сословий: 
«служилых», «ямских» татар, «тептярей», «башкир». Многие названия 
татарских селений Надыровской волости перекликаются с именами из 
родословной этого тарханского рода. Именно в 1710–1720-х гг. были ос-
нованы, по словам жителей Надыровской волости в ходе статистических 
исследований Бугульминского уезда в начале 1840-х гг., большинство се-
лений края [Габдуллин: 2000. С. 80–86.]. 
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По ревизским материалам на территории Надыровской волости сам 
Надыр Уразметов впервые отмечается во время 2-й ревизии 1746 г. В то 
время он проживал в д. Надырово по р. Сок (ныне д. Татарский Байтуган 
Камышлинского района Самарской области). Возраст Надыра Уразмето-
ва по этой переписи составлял 59 лет, то есть он родился около 1687 г. 
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[РГАДА. Ф. 350. Oп. 2. Д. 2450.]. По материалам же за 1735 г., он показан 
живущим в д. Надырово «Карлыгач тож». Ко времени 3-й ревизии 1762 г. 
он перебрался на жительство в д. Новое Надырово нынешнего Альметьев-
ского района, где умер в 1758 г. [РГАДА. Ф. 350. Oп. 2. Д. 3797.]. Всего, 
видимо, существовало пять деревень, связанных с именем Надыра Ура-
зметова, носивших наименование «Надырово». Первоначально Надыр 
Уразметов проживал в д. Старое Надырово («Карлыгач тож»), которую, 
предположительно, можно локализовать в районе реки Керлигач близ 
Шешминской крепости (ныне в Лениногорском районе PT). Позднее, в 
1756 г., территория (дача), где находилась д. Старое Надырово «Карлыгач 
тож», была продана симбирскому заводчику Г. И. Глазову. По карте Нады-
ра Уразметова на территории этой дачи показана д. Кармалыгацкая мель-
ница. Видимо, название этой деревни следует читать как «Карлыгацкая 
мельница», а одним из первоначальных названий деревни являлось Кар-
лыгач. На той же карте около Кичуевского фельдшанца показана д. Ста-
рое Надырово, расположенная на реке Кичуй большом тракте из Казани 
в Оренбург [РГАДА. Ф. 1334. Oп. 1. Д. 28.]. В 1756 г. эта деревня была 
покинута жителями после продажи земли Габдулвагапом Бикметевым, 
Мухаммедером Нюряевым и другими жителями заводчику Г. И. Глазову 
за сто рублей. Глазов на купленной земле через два года построил Бо-
гословский медеплавильный завод [Материалы: 1956. Т. IV. Ч. 1. С. 116, 
117.]. Сами же жители этой деревни основали деревню Надырво на реке 
Сугушлы (ныне с. Сугушла Лениногорского района РТ). Переход Надыра 
Уразметова в основанную им д. Надырово на р. Сок был, видимо, связан с 
началом разработки им нефтяных месторождений в том районе. Все пять 
деревень, непосредственно связанных с именем Надыра Уразметова, 
были основаны на приграничных землях волости. Так, д. Старое Нады-
рово «Карлыгач тож» располагалась на западной границе волости, д. Ста-
рое Надырово у Кичуевского фельдшанца на северо-западной границе, а 
Новое Надырово (на р. Зай) на северо-восточной. Деревня же Надырово 
на р. Сок располагалась на южной границе. Помимо этого, во время Ге-
нерального межевания в конце XVIII–начале XIX вв. в Бугурусланском 
уезде (на части бывшей территории Надыровской волости) упоминаются 
еще три деревни Надырово, названные впоследствии как Якшыкуль, Ба-
лыклы-Тамак и Бакеево (ныне Бакаево). 

Глава многочисленного семейства. Родословная Надыровых по дво-
рянской линии выглядит так: Мижак – Асылгузя тархан – Хусаин тар-
хан – Габдулла – Габдрахман – Шаехмухамет – Туйкильде – Туйбахты – 
Тотыш – Уразмет – Надыр – Юсуф – Мунасып – Исмагил – Кутлукадям 
[Әхмәтҗанов: 1995. 118, 119 бб.]. 
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По ревизским материалам Надыр Уразметов известен как глава много-
численного семейства. У него известны три жены: Тутыя Мекыева (родом 
из д. Урмедей Зюрейской дороги), Зиба Юзеева (из д. Балаково Иланской 
волости, ныне Чекмагушевский район РБ), Кукун (Избика) Султанова (из 
Тамьянской волости Уфимского уезда). Всего у Надыра Уразметова было 
10 сыновей: старшина Юсуп (1715 г. р.), мулла Абдулзялиль (1717 г. р.), 
Давыд (1734 г. р.), Абдулменнан (1736 г. р.), Абдулвагап (1741 г. р.), Якуп 
(1745 г. р.), Абдулсалям (1745 г. р.), Халит (1747 г. р.), Адельша (1748 г. р.), 
Зегафар (1758 г. р.) и 14 дочерей: Салима, Мигурбану, Шегерзада, Гулю-
стан, Фатима, Сагадят, Сахипзямал, Хадича, Шамсизиган, Асхапзямал, 
Рахима, Хамида, Шарыгульбустан, Зямиля. Первые два сына родились 
в д. Верхние Чупты, остальные – на территории Надыровской волости. 

Вместе с Надыром Уразметовым проживал и его пасынок Бакей Бекме-
тев, который после смерти Надыра Уразметова перебрался на жительство в 
д. Чупты (ныне Чекмагушевский район РБ) и показывался по ревизиям в этой 
деревне в «тептярском» сословии [РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3797. Л. 1–3.]. 

В 1749 г. родственники Надыра Уразметова проживали в следующих 
деревнях: 

1. В д. Аю Казанской дороги (ныне д. Старое Медведево Илишевско-
го района РБ) – сотник Аит Бекметев с детьми Якупом, Амиром, Назиром 
и Конокбаем. «Тептяри». 

2. В д. Абдрахманово Надыровской волости (ныне село Абдрахмано-
во Альметьевского района РТ) – племянники Аита Бекметева –Темирзян, 
Смак, Юлай, Абдрахим, Ибрагим, Абдулкарим Абдрахмановы, дети Те-
мирзяна – Салимзян, Рахимкул, племянник Аита Бекметева Искендер 
Муслюмов. «Тептяри». 

3. В д. Старое Надырово по реке Сок (ныне д. Татарский Байтуган 
Камышлинского района Самарской области) – двоюродного дяди На-
дыра Уразметова Уразлы Байбурина (Уразка Байбирин) внучата Бекбов 
Кулмеев с сыновьями Юзкеем, Рафиком и Утяган Ишмекеев с сыном 
Амирханом. В подушном окладе на Ново-Московской дороге. «Ясачные» 
(позднее «ямские») татары. 

4. В д. Новое Надырово (ныне село Новое Надырово Альметьевско-
го района РТ) – при Надыре Уразметове сыновья Юсуп, Абдулзялиль, 
Даут, Абдулманнан, Абдулвагап, Якуп, Абдулсалям, а также дети Юсупа 
Мунасып, Абдрашит и племянник Надыра Уразметова, сын его родного 
брата Масягут Зейнигабдинов. 

5. В д. Альметево («что на проточном ключе Сарысазе») – правнук 
Мамета Туйгилдина Сеит Ермяков с детьми Искендером, Муртазой, Са-
гитом. «Тептяри». 
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6. В д. Иштеряково (ныне с. Старое Иштеррково Лениногорского 
района РТ) на Ново-Московской дороге – Муксин Иштеряков с детьми 
Мукменем, Мунасыпом и Абдрашитом. Сын Иштеряка Сеитова Аптик. 
«Ясачные» (позднее «ямские») татары. 

7. Пасынок Надыра служилый татарин Бакы Бекметев был приписан 
к д. Новое Надырово [РГАДА. Ф. 248. Oп. 67. Кн. 5959. Л. 452, 452 об.]. 

Потомки сотника и старшины Надыровской волости Надыра Уразме-
това проживали в деревнях Новое Надырово и Новое Каширово Бугуль-
минского уезда. 

За участие в подавлении повстанческого движения в 1773–1775 гг.
Юсуп Надыров по представлению вице-президента Военной коллегии 
Г. А. Потемкина по указу из Сената от 18 декабря 1776 г. получил чин пра-
порщика, а также был награжден золотой медалью на голубой ленте и 
саблей [ГАOO. Ф. 6. Оп. 1. Д. 441; РГИА. Ф. 1343. Oп. 26. Д. 186. Л. 19.]. 
Сыну Юсупа Надырова юртовому старшине Мунасыпу Юсупову по ука-
зу из Военной коллегии от 26 июня 1794 г. было присвоено звание по-
ручика. По его же прошению за июль 1795 г. потомки Юсупа Надырова 
были внесены в дворянские родословные книги Уфимского наместниче-
ства [РГИА. Ф. 1343. Oп. 26. Д. 186. Л. 9, 9 об, 11.]. 

К началу ХХ в. в д. Ново-Надырово из потомства Надыра Уразметова 
в дворянском достоинстве находились следующие представители рода 
Надыровых: Шарифулла и Хусаин Исхаковы, Гимадислам Хусаинов, Ах-
метзаки Юсупов, Шагивали и Мухаметвали Арслановы, Ильяс, Шири-
аздан, Шамсутдин и Шагисултан Ибрагимовы, Минихан Идрисов, Ар-
сланвали, Мирсаяф, Мирхан и Мигран Гиреевы, Шагивали Валиахметов, 
Закир Шакиров, Шафик и Шарип Кутлукадямовы, Мухаметзариф Ша-
гимарданов. Всего 20 человек. Еще три представителя дворянской ветви 
рода Надыровых проживали в д. Ново-Каширово: Нуриахмет, Хазимуха-
мет и Усман Шагиахметовы. 

Верноподданный императорского трона. 1734 г. датируется начало 
работы Оренбургской экспедиции во главе со статским советником Ива-
ном Кириловым. В том же году указом И. Кирилова в Уфимском уезде, 
было организовано пять сотен из «служилых мещеряков» для похода на 
р. Орь к строящемуся г. Оренбург, которыми командовал «поверенной 
первой старшина» Муслюм Кудайбердин. В Надыровской волости, опре-
деленной особым ведомством Оренбурга, была организована шестая 
«мещерякская» сотня под командой Надыра Уразметова, которому было 
присвоено звание сотника [РГАДА. Ф. 248. Oп. 67. Кн. 5959. Л. 469.]. 

В связи с возведением Новой Закамской линии и началом строитель-
ства крепостей на Сакмаре и Яике, вспыхнула повстанческая война, ко-
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торая вначале локализовалась на территории Казанской дороги Уфим-
ского уезда. Война повстанцев под руководством Акай-батыра Кусюмова 
и Кильмяка Нурушева, затронула и территорию нынешнего юго-востока 
Татарстана. В 1735 г. после начала войны Надыру Уразметову был дан 
указ, по которому ему «надлежало выбрав служилых мещеряков и татар 
лутчих людей вооруженных сколько человек возможно», прибыть в ко-
манду статского советника Кирилова [РГАДА. Ф. 248. Oп. 67. Кн. 5959. 
Л. 121 об., 122.]. Пик войны на Казанской дороге Уфимского уезда при-
шелся на 1735 г. Повстанческое движение расширялось. В начальной 
фазе движения были разорены и сожжены, как новокрещенские, деревни 
Бута, Маврино, Елань, Верхний и Нижний Акташ [РГАДА. Ф. 248. Оп. 3. 
Кн. 135. – Л. 281, 288.]. Надыр Уразметов как верноподданный встал на 
сторону имперского трона. В письме генерал-майору Л. Я. Соймонову от 
20 июля 1737 г. Надыр Уразметов одновременно именуется и сотником, и 
старшиной. Видимо, звание сотника здесь следует трактовать как воен-
ное, а звание старшины как гражданское. Еще в 1736 г. генерал-майором 
М. Хрущовым Надыр Уразметов был официально определен старши-
ной Надыровской волости и пробыл на этой должности до 1746 г., ког-
да его, сменил в должности старший сын Юсуп [РГАДА. Ф. 248. Оп. 67. 
Кн. 5959. – Л. 481, 482; Материалы: 2002. Т. VI. С. 471.]. 

Верноподданническая служба империи была, видимо, неслучайна. 
Надыр Уразметов и жители его волости в какой-то мере были и сами за-
интересованы в службе, имея в виду указ от 11 февраля 1736 г. об осво-
бождении служилых татар от платежа подушной подати на время службы 
[РГАДА. Ф. 248. Оп. 5. Кн. 313. Л. 186 об., 187.]. Надыр Уразметов и под-
чиненная ему команда служилых татар участвовала в боевых действиях 
против повстанцев. В частности, ими был взят в плен один из руководи-
телей повстанцев Кусяп Салтангулов [Материалы: 2002. Т. VI. С. 471.]. 

Сохранилось несколько указов, данных Надыру Уразметову за его 
службу по подавлению повстанцев 1735–1740 гг. В указе от 3 октября 
1735 г. за подписью генерал-лейтенанта Александра Румянцева говорит-
ся: «… объявитель сего Уфимского уезда Казанской дороги деревни На-
дырово служилой мещеряк сотник Надыр Уразметов находитца в верной 
Ея императорскому величества службе и до указу жительство имеет той 
же Казанской дороги в деревне Заишеве. Того ради чтоб от российских 
войск ему, Надыру, обид нe было, но за верную службу командирам и 
протчим российского войска чинить ему всякое благодеяние...». 30 но-
ября того же 1735 г. из Мензелинска за подписью Румянцева Надыру «с 
товарыщи» дано «милостивое похваление» за верную службу во время 
народного восстания, в частности за привод ими «башкирских языков». 
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27 января 1737 г. за подписью начальника Башкирской комиссии гене-
рал-майора М. Хрущова Надыр Уразметов признан «за доброго челове-
ка» и отмечены следующие его успехи: по указанию И. Кирилова набра-
но на службу 153 и на ясак 90 человек; участие с командой в походах 
против повстанцев в составе отрядов подполковника Есипова, полковни-
ка Бардекевича, а также генерал-лейтенанта Румянцева «в Демские вер-
шины»; караулы в Шешминской крепости. 31 июля 1737 г. за подписью 
начальника Комиссии Башкирских дел Л. Я. Соймонова Надыру Уразме-
тову дано разрешение на покупку илецкой соли для своих нужд, отпуске 
из Мензелинского цехгауза пороха и свинца для 30 ружей, изготовление 
инструментов в городских кузницах для собственных нужд, о даче ему из 
Оренбургской экспедиции указа на содержание своей команды служилых 
людей. 8 мая 1742 г. из Самары за той же подписью за оказанные им «вер-
ные службы» награжден парой соболей. 20 сентября 1743 г. за подписью 
Ивана Неплюева и Петра Рычкова Надыр награжден указом «за верную 
службу» с командой в количестве 259 служилых, ясачных татар в Соро-
чинской крепости. 5 марта 1746 г. из Оренбурга за теми же подписями 
последовал указ об «оставлении» Надыра Уразметова от старшинской 
службы по старости и определении на его место сына Юсупа Надыро-
ва, а также засвидетельствована его верная служба. Кроме того, еще в 
1740 г., по письменной просьбе сотников, выборных старост и «лучших 
людей» волости, в связи с болезнью, Надыру Уразметову, распоряжением 
Л.Соймонова, были даны в помощь два сотника – «лутчие люди» Сеит 
Бикмячев (Бикметев) из д. Сеитово и Умяр тархан Алимов из д. Алимо-
во. Эти двое были определены старшинами Надыровской волости, а На-
дыр Уразметов – главным старшиной [РГАДА. Ф. 248. Оп. 67. Кн. 5959. 
Л. 470–482.]. 

После постройки г. Оренбурга Надыровская волость, в силу своего 
географического положения, являлась как бы связующим звеном между 
Казанской губернией и Оренбургом. На новых землях по Ново-Москов-
ской дороге было «отведено ... значительное пространство под поселение 
14 деревень» «ямских» (или же «чемоданных») татар, которые обладали 
некоторыми привилегиями по сравнению с ясачными татарами. В это со-
словие вошли также Надыр Уразметов и его товарищи. Помимо должно-
сти старшины и сотника он выполнял и обязанности муллы. Для своего 
времени он был довольно грамотным человеком. Знал русский язык и 
иногда выступал в качестве переводчика для русской администрации. 

В журнале Правительствующего Сената под датой от 3 июля 1749 г. за-
писана челобитная старшины и муллы Надыра Уразметова. В челобитной 
указывалось, что он, Надыр Уразметов, имея большие заслуги за верную 
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службу императрице, вместе с семьей пребывает в «подушном сорокоал-
тынном окладе». Надыр Уразметов обращался с просьбой об исключении 
его и его семьи из подушного оклада, определении в тарханскую служ-
бу и пожаловании на его вотчинные земли «вечным и потомственным 
владением грамотою». Основной упор, помимо служебной деятельности 
Надыра Уразметова и его сына, делался на то, что они являются потом-
ками тарханов Казанского ханства. Дело по этой челобитной длилось до 
1764 г. 28 июля того года в Оренбургскую губернскую канцелярию был 
направлен указ об «учинении» старшине Надыре Уразметове «выправки 
жив ли оной Уразметев и буде жив, то не отменяет ли иногда за службу 
з детьми и со внучаты 12 человек, о исключении ис подушного оклада 
своего желания» [РГАДА. Ф. 248. Оп. 67. Кн. 5959. Л. 428, 430–432.]. Но к 
тому времени Надыр Уразметов уже умер. 

Нефтепромышленник.  К 1750-м гг. Россия, будучи уже морской 
державой, пребывала без своих нефтяных источников, попытка «приоб-
щить» территорию Баку оказалась неудачной. Дело в том, что помимо ис-
пользования нефти как смазочного масла для телег – единственного вида 
сухопутного транспорта того времени, она нужна была и для морского 
флота. Деревянные корпуса кораблей требовали защиты от гниения. 

Вот в этих условиях Надыр Уразметов и его сын Юсуп в начале 1754 г. 
подали в Оренбургскую канцелярию прошение о разрешении постро-
ить нефтяной завод на своих землях. Ими была прислана проба нефти, 
которая была передана на анализ берг-пробиреру Христиану Г. Леману. 
21 февраля 1754 г. Леман рапортом в Берг-коллегию сообщил о резуль-
татах анализа. Из 60 золотников пробы получено 14 золотников белой 
нефти (бензин), 28,5 – красной нефти (керосин) и 14,5, – капут мортуум 
(остаток – мазут). На стенках стеклянной посуды осталось 3 золотника. 
Бензин и керосин в сумме составили 42,5 золотника. Нефть, собранная 
Надыром Уразметовым, являлась по фракционному составу тяжелой, 
утратившей легкие, бензиновые фракции. 

16 июня 1754 г. по определению Берг-коллегии было решено удов-
летворить прошение Надыра Уразметова и Юсупа Надырова. Указ же из 
государственной Берг-коллегии «старшинам Надыру Уразметеву, Юсупу 
Надырову, Асля Хозя Мозяковым о строении на предписанных собствен-
ных их дачах нефтяного завода» последовал лишь 12 июля 1754 г. После 
получения разрешения он начал строить завод («анбар для варения») при 
вершине р. Камышлы. Другой завод планировалось построить при реке 
Сургут (приток р. Сока). В этот же район для строительства заводов и 
«варения» нефти были приглашены и нанятые Надыром Уразметовым 
работники. Видимо, именно в связи с этим, часть жителей д. Бигашево 
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(ныне часть г. Альметьевска) выселилась в район р. Сок и основала но-
вую д. Бигашево (позднее, после смерти Надыра Уразметова вернулись 
обратно). Однако Надыр тяжело заболел, а его сын Юсуп завод строить 
не желал. Для осмотра нефтяных источников в Уфимском уезде на Казан-
ской дороге и по рр. Сок и Сургут Берг-коллегия в 1756 г. командировала 
Павла Зубринского. В следующем году Оренбугское горное начальство 
сообщило в Берг-коллегию о ходе строительства завода [ГАСв.О. Ф. 115. 
Оп. 1. Д. 6.]. 

В 1757 г. из-за болезни Надыра Уразметова и в результате обследова-
ния заводов Оренбургским горным начальством, он был лишен права на 
разработку нефти, а в 1758 г. Надыра Уразметова не стало. Видимо, он 
был похоронен в д. Новое Надырово, где проживал его сын Юсуп, стар-
шина Надыровской волости. Так закончилась жизнь организатора Нады-
ровской волости, владельца обширных земель с несметными наземными 
и подземными, природными богатствами, первого нефтепромышленника 
Российской империи. 

Пребывание Надыра Уразметова на р. Сок осталось и в топонимике. 
Недалеко от р. Сок и деревень Ермаково и Камышлы, по свидетельству 
П. С. Палласа, к 1768 г. находилась д. Усманово, которую называли еще и 
как Надырово или Надыр-аул по имени «умершаго... старшины Надыра 
Урасметева». 

Деловая инициатива Надыра Уразметова привлекла внимание Горно-
го ведомства и Академии Наук России к нефтяным ресурсам Урало-По-
волжья. Вскоре видные ученые П. С. Паллас, И. И. Лепехин и др. обследо-
вали и оставили описания нефтяных источников в бассейне р. Сок. Для 
нас наибольший интерес представляют результаты экспедиции под ру-
ководством 27-летнего Петра-Симона Палласа, немецкого ученого, при-
глашенного на работу в Россию. В 1768–1774 гг.он возглавлял академи-
ческую экспедицию, исследовавшую юго-восточную часть Российской 
империи. На территории Надыровской волости П. С. Паллас побывал в 
октябре 1768 г. Здесь он встречался с жителями края, которые, видимо, 
и рассказали путешественнику о старшине Надыре Уразметове, о нефтя-
ном заводе, строившемся при речке Камышлы, нефтяных источниках при 
р. Сок. 

Надыр Уразметов в Российской империи был личностью известной. 
Его имя фигурирует во многих документах государственного значения. 
Факты указывают на то, что Надыр пользовался авторитетом у цен-
тральной и региональной власти. Надыру Уразметову для завершения 
строительства нефтяного завода не хватило здоровья. Однако мы впра-
ве считать его зачинателем нефтяного дела не только в Урало-Поволж-
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ском регионе, но и в Российской империи в целом. Им впервые в истории 
страны была совершена попытка перехода от кустарного собирания и 
использования нефти к организованному, промышленному производству 
товарной нефти. 

В заключение считаем необходимым привести высказывания ряда 
историков-нефтяников о Надыре Уразметове. По мнению А. Е. Пробста, 
«нефтяные заводы Надыра Уразметова являлись подлинными специали-
зированными предприятиями по добыче товарной нефти». Профессор 
К. В. Кострин отмечает, что «несмотря на неудачу Надыра Уразметова, 
нельзя не удивляться его упорному желанию продолжить строительство 
нефтяного завода. Фактически это была первая попытка практического 
использования волжской нефти. Своеобразным памятником Уразметову 
осталось сохранившееся до наших дней наименование одной из частей 
города Сергиевска (у подножия крепостного холма) – Надыровка». Быв-
ший «нефтяной» секретарь Татарского обкома КПСС С. Л. Князев также 
отмечал большой вклад Надыра Уразметова в историю разработки нефти 
Татарстана и всего Урало-Поволжья [Князев: 1981. С. 61, 62.]. 
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И. Е. Алексеев

«ТАТАРСКИЙ СЛЕД» В ИСТОРИИ ОБРЕТЕНИЯ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Аннотация: В статье анализируются документальные свидетель-
ства об обретении в 1579 г. в г. Казани иконы Божией Матери («Повесть 
и чюдеса Пречистые Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления обра-
за, иже в Казани» и «Пискарёвский летописец») на предмет определения 
влияния на данное событие мусульманского (татарского) фактора. Рас-
сматриваются отдельные аспекты православной миссии в «Казанском 
царстве» (бывшем Казанском ханстве), определяется уровень межрели-
гиозной и межнациональной конфликтности в обществе. Исследуются 
версии об истории появления в г. Казани обретённого образа, в которых 
присутствует «татарский след».

Ключевые слова: Казань, Казанская икона Божией Матери, татар-
ское  (мусульманское)  присутствие, митрополит Гермоген, межнацио-
нальные и межрелигиозные отношения, «Повесть и чюдеса Пречистые 
Богородицы…», «Пискарёвский летописец».

Четыреста сорок лет назад – 8 (21) июля 1579 г. – в г. Казани, соглас-
но церковному преданию, произошло явление (обретение) чудотворной 
Казанской иконы Божией Матери. Главным источником сведений об этом 
событии является сказание «Повесть и чюдеса Пречистые Богородицы, 
честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в Казани», наиболее ранний 
из выявленных списков которого датируется 1594 г. [Дробленкова: 1988. 
С. 159, 161.].

Установлено, что данный список частично написан рукой «самовид-
ца» и участника обретения образа – митрополита Казанского и Астра-
ханского Гермогена (Ермогена) (ок. 1530–1612), будущего Патриарха 
Московского и всея Руси (в 1606–1612 гг.). Вместе с тем, по мнению 
ряда авторитетных исследователей, должен был существовать протограф 
«Повести…» [А. С.: 1881. С. 7–9; Строев: 1882. С. 62; Ebbinghaus: 1990. 
Р. (209)–219], автором которого, по нашему мнению, мог быть архиепи-
скоп Казанский и Свияжский Иеремия (период архиерейства – 1576–
1581 гг.) [Алексеев, Алексеева: 2018.]. 

Как известно, явлению (обретению) Казанской иконы Божией Мате-
ри предшествовал сильный пожар, произошедший в г. Казани 23 июня 
1579 (7087) г. – «на память святыя мученицы Агрипены»: «Загореся в по-
луденное время близъ церкви святаго Николы, иже зовется Тульский, – 
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сообщается в «Повести…», – во дворе некоего воина царева Данила Ону-
чина. И мала некая часть посаду остася, и половина града к соборней 
церкви и дворъ архиепископль остася. Болшая же часть посада: и торги 
все, и во граде обитель боголепнаго Преображения Спасова, и дворъ ве-
ликого князя – оувы! вся огнь всеядец пояде и пожже и без вести сотво-
ри» [Месяца Июля в н̃ день. Повесть и чюдеса…: 1912. С. 4.].

Это разрушительное бедствие, обрушившееся, как следует из выше-
изложенного, на русскую (православную) часть города, вызвало замет-
ное смятение в умах казанцев, которое усугублялось растущим межнаци-
ональным и межрелигиозным напряжением, ибо: «Языцы же невернии 
мнози бяху во граде и веры многи» [Там же].

Как указывается в «Повести…», уничтоживший русские церкви, жи-
лища и «торги» пожар дал повод людям «иноверным» и «иноязычным» 
хулить православную веру: «И бысть имъ в притчю и в поругание истин-
ная православная вера, источника же целебнаго не бе тогда во граде. Ино-
язычнии же, неверием одержими в сердцыхъ своихъ, оуничижаху насъ, не 
ведяще божия милости и силы: видеша бо окаяннии божие милоседрие к 
намъ, еже с милостию наказание; еже милуяй насъ наказуя, яко отецъ чадо-
любивъ, за наша согрешения, оцыщая грехи наша» [Там же. С. 4.].

Именно это обстоятельство непосредственным образом связывается в 
«Повести…» с явлением Казанской иконы Божией Матери, предстатель-
ством своим перед Богом укрепившей русских людей в вере и оконча-
тельно утвердившей в «Казанском царстве» (бывшем Казанском ханстве) 
православие.

«Человеколюбецъ же Богъ, – сообщается об этом в «Повести…», – 
видя терпение людей своихъ и веру ихъ, и поругание, и поношение окре-
стъ живущихъ иноверныхъ, и не терпя поношения и похуления на святыя 
иконы и да не рекутъ языцы: где есть Богъ ихъ, в него же веруютъ? Да 
заградятся уста, иже глаголютъ неправду и дабы убо исчезло и не помя-
нулось жидовское и безсерменское суровство и тщегласное хуление ихъ, и 
дабы искоренилось злоплевельное еретическое учение, и утвердилась бы и 
просветилась православная вера истинная християнская, греческаго зако-
на, правымъ учением Господа нашего Исуса Христа и святыхъ его ученикъ 
и апостолъ и богоносныхъ отецъ и всехъ святыхъ, утвердившихъ право-
славную веру Христову и научившихъ веровати «во Отца и Сына и Свя-
таго Духа», неразделимую Троицу. Предстательствомъ убо и молениемъ 
Заступницы нашея Царицы Владычицы Богородицы и Приснодевы Ма-
рия, еже к Сыну Своему и Богу нашему приснымъ предстояниемъ, ныне 
же ради благодати Божия в сие в последнее время показа намъ праведное и 
всесветлое солнце, и отверзе породу Едема затвореннаго, и яви отъ земли 
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пресветлую икону, источникъ неизчерпаемый, своимъ человеколюбнымъ 
смотрениемъ в земли сокрыему чудотворную икону Матери своея, а нашея 
Царицы, Владычицы Богородици и Приснодевы Мария честнаго ея Одеги-
трия, и Свой человеколюбный образъ» [Там же. С. 4–5.].

Современный исследователь – заведующий кафедрой филологии Мо-
сковской духовной академии, доктор филологических наук, профессор 
В. М. Кириллин замечает по этому поводу, что: «Описание пожара и его 
последствий дополнено пространным рассуждением на тему милосердия 
Божия по отношению к православным и торжества православной веры в 
условиях конфессиональной розни среди иноязычного и иноверного ка-
занского населения» [Кириллин: 2017. С. 157–158.]. По его мнению, «это 
рассуждение, несомненно, придавало тексту повести идеологическое 
звучание» [Там же. С. 158.].

Кроме того, В. М. Кириллин обратил в данной связи внимание на сим-
волизм, связанный с содержащейся в «Повести…» «характеристикой 
отличительных изобразительных особенностей изъятой из земли ико-
ны», которая «не только сияет, что подчёркнуто дважды, но и выглядит 
как совершенно новая и написанная по совершенно необычному иконо-
графическому типу, о чём сообщается, правда без конкретизации, тоже 
дважды»: «На чюднай же той иконе бе рукавъ однорядки сукна вищне-
ва ветхъ; самый же чюдотворный образъ светлостию чюдне сияя, якоже 
внове вапы начертанъ. Земному же праху никако же коснувшуся чюдно-
му тому образу, яко-же сами видехомъ. […] И виде Пречистые образъ: 
яко-же новъ даръ пречюдне светяшеся, и дивися оубо зело, яко такова 
переводомъ образа не видеша нигде же, и недоумевашеся. […] И видеша 
убо христолюбивии царие чюдную икону Владычицы нашея Богороди-
цы и Приснодевей Марии и честнаго ея Одегитрия и дивишася зело: яко 
такова образа переводомъ нигде же не видеша» [Месяца Июля в н̃ день. 
Повесть и чюдеса…: 1912. С. 6–8.].

Со ссылкой на современного историка, филолога и искусствоведа 
М. Б. Плюханову (автора книги ««Кипѣние свѣта»: Русские Одигитрии 
в литургической поэзии и в истории») [Плюханова: 2016. С. 197–198.], 
В. М. Кириллин пишет, что «по интересному соображению новейшей ис-
следовательницы, текст повести позволяет полагать, что её авторы отчёт-
ливо понимали смысловую суть чудесно обнаруженной святыни: «явися 
чюдотворная икона Владычицы нашия Богородицы и Приснодевы Ма-
рия, честнаго ея Одигитрия, купно с Превечным Младенцем, Господем 
и Богом нашим Исусом Христом»».

«Иными словами, – заключает он, – извлечённый из-под земли, но си-
яющий новыми красками, образ Богоматери, считавшейся покровитель-
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ницей России (ведь в повести прямо говорится об иконе Марии «Одиги-
трии», т.е. путеводительницы. – В. К.), должен был символизировать собой 
возобновление и торжество Православия в Казани после её окончательно-
го присоединения к Московскому государству […], особенно, стоит доба-
вить, – в условиях отмеченного повестью же конфликтного напряжения 
умонастроений среди местного населения» [Кириллин: 2017. С. 167.]. 

«Кстати, – добавляет В. М. Кириллин со ссылками на труд секрета-
ря Свято-Сергиевского православного богословского института в г. Па-
риже Ф. Г. Спасского (1897–1979) «Русское литургическое творчество по 
современным минеям» [Спасский: 2008. С. 130–131.], вышеозначенную 
работу М.Б. Плюхановой [Плюханова: 2016. С. 389–390.] и статью совре-
менных историков И. В. Поздеевой и А. А. Турилова «Тетради..., печата-
ны в Казанѣ» [Поздеева, Турилов: 2001. С. 37–49.], – святитель Гермоген, 
помимо исследуемого произведения, составил ещё и службу Казанской 
иконе Богоматери […], издание которой, – вероятно, около 1590 г. – зна-
меновало собой утверждение «культа» иконы «в качестве общегосудар-
ственной святыни» и важность для Московского царства укрепления гра-
ниц на Востоке [...]» [Кириллин: 2017. С. 167.]

Помимо прочего, «татарский след» В. М. Кириллин усматривает и в 
самой дате обретения Казанской иконы Божией Матери (называемой им 
одновременно днём её прославления), что, однако, на мой взгляд, пред-
ставляется весьма спорным и документально не подтверждённым пред-
положением.

«Вероятно, – пишет он, – день прославления чудотворной Казанской 
иконы Богоматери, 8 июля, имел ещё и реальное историко-политиче-
ское значение. Дело в том, что, согласно, например, Вологодско-Перм-
ской, Иоасафовской и Никоновской летописи, этот день является кану-
ном даты первого взятия Казани в 1487 г. войском великого Московского 
князя Ивана Васильевича III […], – события, память о котором, между 
прочим, с тех пор, судя по уставным предписаниям, отмечалась празд-
нично: «В той же день (июля 9) великаго князя воеводы в лето 6995 были 
в Казани и град взяли, и царя с царицею поимали, и уставиша праздник 
празновати». Таким образом, факт явления Казанской иконы Богоматери 
сопрягался с фактом воспоминания о первом взятии Казани в прошлом и, 
возможно, с фактом просвещения Казанской земли после её покорения в 
настоящем» [Там же. С. 164.].

Вместе с тем, обстоятельства, на которые указывается в «Повести...», 
свидетельствуют о том, что и по прошествии более четверти века после 
покорения и уничтожения Казанского ханства («по взятьи града в дваде-
сят шестое лето») в его бывшей столице ещё достаточно сильны были по-
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зиции мусульман и прочих «окрестъ живущихъ иноверныхъ», если они 
могли не только возвышать свой голос против господствующей религии, 
но даже открыто насмехаться над православными.

Одним из первых эту тему «заострил» в своей работе «Краткое 
историческое сказание о чудотворных иконах Казанской, Седмиозер-
ной (Смоленской), (Грузинской) Раифской и Мироносицкой» (г. Москва, 
1849 г.) профессор русской церковной и гражданской истории Казанской 
духовной академии (КДА) Г. З. Елисеев (1821–1891).

«Вместе с покорением Казани, – писал он, в частности, – владычеству 
Русских и даже ещё ранее посеяны были здесь первые семена Христи-
анства. Но они не вдруг прозябли на новой почве и не вдруг принесли 
плод свой. Исламизм не без борьбы уступил победу Христианству. Мно-
го было пролито крови в Казани прежде, нежели утвердилось здесь вла-
дычество креста, много было состязаний у верных с неверными, много 
было положено трудов и пролито потов первыми просветителями Каза-
ни, чтобы возделать землю неверных в ниву Божию.

При первых пастырях церкви Казанской, св[ятителе] Гурие и св[я-
тителе] Германе, близких к Царю, наделённых в обилии особенны-
ми естественными и благодатными дарованиями, быстро возникало и 
утверждалось Христианство в стране Казанской, подавляя противодей-
ствия исламизма. Но при всей ревности их, при их жизни, вера Христова 
не могла получить ещё решительной победы над Магометанством. По 
самому множеству иноверцев в Казанской Епархии и по сравнитель-
ной малочисленности с народонаселением, проповедь Евангелия могла 
просветить тогда многих, но далеко ещё не всех. От того при преемни-
ках св[ятителей] Гурия и Германа, которые не имели ни тех дарований, 
коими обладали последние, ни той близости к Царю, и которые притом 
быстро сменялись один за другим – успехи Христианства стали заметно 
сокращаться, ослабляемые снова усилившимся исламизмом. Митропо-
лит Гермоген через 20 лет по смерти св[ятителя] Германа вступивший в 
управление Казанскою паствою, жаловался Царю Феодору Иоанновичу 
на усиление Магометанства в ущерб Православию. В это-то время – вре-
мя видимого ослабления Христианства пред исламизмом от недостатка 
людей крепких духом и словом, в укрепление немощи человеческой – 
нужна была помощь высшая, Божественная. И Господь, бдящий над сво-
ими избранными, не замедлил явить её явлением чудотворного образа 
Богоматери во славу святого имени Своего и на попрание заблуждений 
неверных» [Елисеев: 1849. С. 3–5.].

Обращает также на себя внимание следующее сравнение, сделанное 
Г. З. Елисеевым: «Ибо икона Одигитрия потому и названа так, – писал 
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он, – что Божия Матерь, явившись во сне двум слепцам, указала им путь 
во Влахернскую церковь, где они получили прозрение пред св[ятою] Её 
иконою. Замечательно, что и впоследствии при чудотворном образе Ка-
занской Божией Матери ни один из недугов не был столь часто врачуем, 
как недуг слепоты. Это преимущественное целение слепоты телесной не 
служит ли знаменательным указанием на то, что явление иконы Богома-
тери было духовным светом для многих, омрачённых слепотою исламиз-
ма?» [Там же. С. 10–11.].

Высказывания Г. З. Елисеева «близко к тексту» были пересказаны в 
опубликованной в 1858 г. в журнале «Православный собеседник» (изда-
вавшемся при КДА) статье «Казанская чудотворная икона Божией Мате-
ри»: «Православные жители, благодушно перенесши это несчастие, ста-
ли снова устроять свои домы, созидать святые храмы. Но для неверных 
(татар) это неважное обстоятельство сделалось новым оружием противу 
православных. В пожаре мусульмане видели гнев Божий на христиан и 
потому унижали достоинство Христианства перед исламом» [Православ-
ный собеседник: 1858. С. 592.].

В дальнейшем эту составляющую неоднократно дублировали и эмо-
ционально усиливали профессор КДА священник Е. А. Малов (1835–
1918) – автор книги «Казанский Богородицкий девичь монастырь» 
(г. Казань, 1879 г.) [Малов: 1879. С. 35–36], профессор КДА, историк 
И. М. Покровский (1865–1941) [Покровский: 1907. С. 331–332], клирик 
Казанского Богородичного (Богородицкого) монастыря, протоиерей 
А. Ф. Зеленецкий (ум. в 1915) – автор исследования «Казанский Богоро-
дичный женский монастырь и его настоятельницы» (г. Казань, 1910 г.) 
[Зеленецкий: 1910. С. 6–7.] и другие.

«В 1576 году, – писал, в частности И. М. Покровский, – христианская 
Казань лишилась своего просветителя св[ятителя] Варсонофия, епископа 
Тверского, жившего на покое в Спасо-Преображенском монастыре, по-
следнего из великой Казанской троицы святителей. Первый из этой тро-
ицы св[ятитель] Гурий ещё в 1563 г. отошёл в вечный покой, второго – 
св[ятителя] Германа, скончавшегося в 1567 году, приютила Московская 
могила при церкви св[ятого] Николы Мокрого.

Христианская Казань осиротела. У неё не осталось в живых ни одно-
го дорогого имени, озарённого величием христианского подвига в про-
свещении инородцев. В эти печальные годы разноверная и разноязычная 
Казань и весь Казанский инородческий край, ещё непросвещённые све-
том христианства, далеки были от того, чтобы сочувствовать русскому 
горю, даже более того – они готовы были унижать самое христианство, 
не видя воочию милости Божией к христианам.
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[…] В пожаре 1579 г. неверные видели гнев Божий на христиан, а по-
тому унижали самое достоинства христианства пред иноверием. […] Но 
Господь не оставил своих верных последователей и показал неверным, 
что Он, как чадолюбивый Отец, милует своих детей, наказуя их времен-
но. […] На месте сгоревшего дома стрельца Данила Онучина, откуда на-
чался страшный пожар 1579 г. и где ныне находится холодная церковь 
Казанского женского монастыря, чудесно явилась икона Божией Матери, 
сразу сделавшаяся оплотом православия среди сильного иноверия в Ка-
занском крае […].

В явлении иконы и чудесах от неё, живо описанных самим святите-
лем Гермогеном, верным и неверным открылось величие христианства. 
Вера не посрамила казанцев в трудные времена… Святая икона явилась 
знамением победы христианства и русского величия среди иноплеменни-
ков. Взоры всех русских людей с упованием обращены были к святому 
месту. Все понимали, что величие монастыря и его храмов было вместе и 
величием христианства среди бедного обрядностью инородчества» [По-
кровский: 1907. С. 330–332.].

А. Ф. Зеленецкий, в свою очередь, писал: «Страшный пожар уничто-
жил в один день большую часть города и притом самую лучшую. […] 
Тысячи народа остались без куска хлеба и без крова. Жители Казани 
были поражены этим несчастием. Слёзы и стоны раздавались повсюду. 
Казалось и не будет конца горю и рыданьям. Христианское население 
Казани приняло это общественное бедствие, как наказание за грехи и мо-
лили Господа Бога о помиловании их. Местные же жители, мусульмане и 
язычники, распускали молву, что потому-то и постигло Казань такое бед-
ствие, что здесь стала распространяться вера христианская. […] Тяжело 
было Казанским христианам от постигшего их несчастия, ещё тяжелее 
было им слышать такое поругание их веры. Господь не оставил своих 
верных чад без утешения и ободрения. Вскоре за праведным гневом Сво-
им Он явил Свою бесконечную к ним милость и новое знамение чудодей-
ственности христианской веры» [Зеленецкий: 1910. С. 6–7.].

По указу царя Ивана IV Васильевича на месте явления (обретения) 
Казанской иконы Божией Матери был построен деревянный храм и ос-
нован Богородичный (Богородицкий) девичий монастырь: «Благоверный 
же Царь Государь и Великий Князь и сынове его повелеша на томъ ме-
сте церковь поставити, идеже обретеся чюдотворная икона, и монастырь 
девъ повеле устроити, и келии поставити и ограду монастырю оградити, 
и милостыню доволну повеле дати изъ своей царские казны: священно-
му собору и игуменье, и м҃ (40) сестрамъ урокъ летний, еже и бысть. И 
церковь поставиша во имя святыя Богородицы честнаго ея одегитрия де-
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ревяну, и ограду монастырю сотвориша. Честную же ону и чудотворную 
икону Пресвятыя Богородицы отнесоша в монастырь с молебнымъ пе-
ниемъ со кресты: архиепискупъ и боляре со всемъ народомъ проводиша 
честно. […] Поставиша же и другую церковь теплую с трапезою во имя 
Рождества Пречистыя Богородица. И абие нача являти Богородица чю-
деса своя» [Месяца Июля в н̃ день. Повесть и чюдеса…: 1912. С. 8 – 9.].

Обретение и фактическое прославление, при непосредственном цар-
ском участии, Казанской иконы Божией Матери, а также создание посвя-
щённого ей Богородичного (Богородицкого) женского монастыря, безус-
ловно, возымели действие в плане укрепления в православии местного 
населения, но существенного влияния на православную миссию в отно-
шении инородцев (иноверцев) это на первых порах явно не оказало.

Косвенно о том свидетельствует донесение митрополита Казанского 
и Астраханского Гермогена (Ермогена) царю Фёдору Ивановичу, содер-
жание которого было пересказано в датированной 18 июля 1593 (7101) г. 
«Царской грамоте в Казань, о построении слободы с церковью и перево-
де туда из уезда новокрещенов, поколебавшихся от соседства с иновер-
цами в Православной вере, о разрушении Татарских мечетей, с запре-
щением впредь строить оныя, и о недозволении Русским людям жить в 
услужении у Татар и Немцов» [358. – 1593 Июля 18. Царская грамота 
в Казань…: 1836. С. 436–439.]. По сути, в нём содержалось признание 
крайне слабой результативности православной миссии среди инородче-
ского (иноверческого) населения.

Митрополит Казанский и Астраханский Гермоген (Ермоген) писал, в 
частности, что «в Казани, и в Казанскомъ и в Свиажскомъ уездехъ, жи-
вутъ новокрещены с Татары и съ Чувашею и съ Черемисою и съ Вотяки 
вместе, и едятъ и пьютъ с ними съодного, и къ церквамъ Божиимъ не 
приходятъ, и крестовъ на себе не носятъ, и въ домехъ своихъ Божиихъ 
образовъ и крестовъ не держатъ, и поповъ в домы свои не призываютъ и 
отцевъ духовныхъ не имеютъ; и къ роженицамъ поповъ не зовутъ, толко 
не самъ попъ, сведавъ роженицу, приехавъ дастъ молитву; и детей своихъ 
не крестятъ, толко попъ не обличитъ ихъ; и умершихъ к церкви хоронити 
не носятъ, кладутся по старымъ своимъ Татарскимъ кладбищамъ; а же-
нихи к невестамъ по Татарскому своему обычаю приходятъ, а венчався 
у церкви и снова венчаются в своихъ домехъ попы Татарскими; а во все 
посты, и в середы и в пятницы, скоромъ едятъ; и полонъ у себя держатъ 
Немецкой, мужиковъ и женокъ и девокъ некрещеныхъ, и съ женками и съ 
девками с некрещеными живутъ мимо своихъ женъ, и родивъ женка или 
девка робенка живетъ с ними в одной избе и пьетъ и естъ изъ одного суд-
на, а молитвы роженице и робенку нелзе дать, для того, что добываютъ 
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не у крещеныхъ, и те новокрещенские добытки у полонянокъ некрещены 
умираютъ; да и многие де скверные Татарские обычаи новокрещены дер-
жатъ безстыдно, а крестьянской веры не держатся и не навыкаютъ […]» 
[358. – 1593 Июля 18. Царская грамота в Казань…: 1836. С. 436–437.]. 

Причём, делалось это всё так же открыто, несмотря на митрополичьи 
увещевания: «[…] а живутъ в великомъ безстрашье и конечно от кре-
стьянской веры отстали, и о томъ добре скорбятъ, что отъ своей веры 
отстали, а въ православной вере не утвердились, для того, что живутъ 
с неверными съодного, и Божиихъ церквей неблизко, и со крестьяны не 
вместе, и видя въ новокрещенехъ неверье Татаровя иные нетокмо не кре-
стятся в православную веру, и поругаются крестьянской вере […]» [Там 
же С. 436–437.]. 

Помимо этого, в слободской части г. Казани активно возводились 
мечети, на что также указывал митрополит Казанский и Астраханский 
Гермоген (Ермоген), замечая: «[…] де прежде сего, от Казанского взятья 
въ сорокъ летъ, не бывали в Татарской слободе мечети, а ныне де учали 
мечети ставити близко посаду, всего какъ из лука стрелить […]» [Там же 
С. 437.].

Даже с учётом того, что правящий архиерей, возможно, несколько 
«сгустил краски», указанные обстоятельства свидетельствовали о росте 
религиозно-общественного влияния татар (мусульман) и невозможности 
дальнейшего осуществления православной миссии без системной адми-
нистративной поддержки.

В целях исправления ситуации царской грамотой местным воеводам 
«князю Ивану Михайловичу Воротынскому да князю Офонасью Ива-
новичу Вяземскому» и дьякам «Ивану Осорьину да Первому Карпову» 
предписывалось, прежде всего, «переписати новокрещеновъ по имя-
номъ, съ женами и съ детми и съ людми, служилыхъ и черныхъ людей», и 
переселить их в специально отведённую слободу («где пригоже, в остро-
ге или за острогомъ, межъ Русских людей, а Татаръ бы близко не было»), 
«и церковь бы есте въ той слободе поставити велели, которую во имя 
пригоже, и церковнымъ строеньемъ устроили» [Там же].

Одновременно с этим царь Фёдор Иванович, исполняя просьбу ми-
трополита Казанского и Астраханского Гермогена (Ермогена), поставил в 
вину казанским воеводам и дьякам то, что они допустили строительство 
в г. Казани мечетей, повелев: «[…] и вы бъ мечети Татарские все велели 
посметати и впередъ Татаромъ мечети однолично ставити не велели, ко-
нечно бъ есте мечети Татарские извели» [Там же. С. 438.].

Помимо прочего, митрополит Казанский и Астраханский Гермоген 
(Ермоген) писал царю Фёдору Ивановичу, что «многие де Руские по-
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лоняники и неполоняники живутъ у Татаръ, и у Черемисы, и у Чуваши, 
и пьютъ с ними и едятъ съодного и женятся у нихъ, да многие жъ де 
Руские люди, сверстные и недоросли, живутъ у Немецъ по слободамъ и 
деревнямъ, доброволно и въ денгахъ, и те де все люди также хрестьян-
ские веры отпали и превратились у Татаръ в Татарскую веру, а у Немецъ 
въ Римскую и в Люторскую веру» [Там же. С. 438.]. 

Дабы предотвратить отпадение русских от православия, царским ука-
зом предписывался целый комплекс мер, включавший их перепись, от-
селение и трудоустройство в посадах и дворцовых сёлах и деревнях, а 
также выкуп за казённый счёт или замену на «Литву» и «Латышей».

Казанским воеводам и дьякам предписывалось: «[…] и вы бъ впередъ 
Рускимъ людемъ у Татаръ и у Немцевъ жити и служити доброволно и въ 
денгах не велели, а переписавъ Рускихъ людей и взявъ отъ Татаръ и отъ 
Немецъ, велели Рускимъ людемъ торговымъ жити в посадскихъ людехъ, 
а пашенныхъ посажали на нашу пашню в дворцовыхъ нашихъ селехъ и въ 
деревняхъ; а которые будетъ Руские пашенные люди у Татаръ и у Немецъ 
служили въ невеликихъ денгахъ, и вы бъ за техъ Татаромъ и Немцомъ 
денги заплатили изъ нашие казны, а ихъ посажали за нами на пашняхъ, 
а иныхъ Рускихъ людей, которые у Татаръ и у Немецъ в денгахъ, поот-
давали бъ есте новокрещеномъ, а у новокрещеновъ въ то место поима-
ли Литву и Латышей да Татаромъ и Немцомъ поотдавали; и молвили бъ 
есте Татаромъ и Немцомъ, чтобъ они Рускихъ людей всехъ поотпускали 
и впередъ Рускихъ людей къ себе не приимали, и денегъ имъ въ займы 
не давали, а принимали бъ себе и купили Литву, и Латышей, и Татаръ и 
Мордву» [Там же. С. 438–439.].

Менее чем через год после появления указа царя Фёдора Ивановича – 
14 (по старому стилю) апреля 1594 (7102) г. («в неделю святыхъ женъ ми-
роносицъ», «на память иже во святыхъ отца нашего Мартина папы Рим-
скаго») – в Богородичном (Богородицком) девичьем монастыре царским 
повелением был заложен каменный храм («храмъ предивенъ каменъ Пре-
чистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Мария честнаго и 
славнаго Ея Одигитрия чудотворнаго образа явления, а в пределе храмъ 
честнаго и славнаго Ея Успения; другой пределъ святаго благовернаго 
великаго князя Александра Невскаго, во иноцехъ Алексия, новаго чю-
дотворца») [Месяца Июля в н̃ день. Повесть и чюдеса…: 1912. С. 15–16.] 
Освящён он был, как явствует из «Повести…», 27 октября (по старому 
стилю) 1595 (7103) г. («в неделю, на память святаго мученика Нестера») 
[Там же. С. 16.]. 

Принято считать, что это был первый каменный собор во имя Казан-
ской иконы Божией Матери (называвшийся храмом «Пречистыя Влады-
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чицы нашея Богородицы и Приснодевы Мария честнаго и славнаго Ея 
Одигитрия» или «Во имя Пресвятыя Богородицы честнаго Ея Одиги-
трия», затем – «Явления иконы Казанской Божия Матери»), возведённый 
на территории Казанского Богородичного (Богородицкого) монастыря. 
Как сообщалось в «Повести…», к моменту её составления (написания), 
то есть к 1594 г., в монастыре было уже 64 «инокинь же старицъ»: «Хлебъ 
имъ и денги и прочая потребная на царские казны» [Там же.]. 

Строительство каменного собора, укрепление Казанского Богородич-
ного (Богородицкого) девичьего монастыря и составление систематизи-
рованной редакции «Повести…», несомненно, преследовали в качестве 
главной цели расширение почитания и дальнейшее прославление Казан-
ской иконы Божией Матери.

«Самую же ту пречюдную и чюдотворную Пречистыя Богородицы 
икону, – указывалось в «Повести…», – златомъ и камениемъ драгимъ и 
жемчюгомъ великимъ предивне оукраси царскихъ сокровищъ хранитель 
Деменша Ивановичъ Черемисиновъ» [Там же]. Кроме того, в 1595 г. был 
обложен серебром деисус («Иисусъ болшой»), «и теми местными икона-
ми и книгами, и ризами, и прочими церковными потребами повеле Го-
сударь Благочестивый Царь и Великий Князь Феодоръ Ивановичъ, всея 
Русии Самодержецъ, оудоволити, еже и бысть» [Там же].

Очевидно также, что всё это было самым непосредственным образом 
связано с инициированной митрополитом Казанским и Астраханским 
Гермогеном (Ермогеном) активизацией православной миссии в г. Казани 
и «Казанском царстве», предусматривающей, помимо прочего, принятие 
жёстких ограничительных мер в отношении местных мусульман («татар»), 
язычников («черемис» и «чуваш»), католиков и лютеран («немцев»).

Протоиерей А. Ф. Зеленецкий, вслед за своими предшественниками, 
объяснял сложившуюся ситуацию тем, что: «Преемники Святителя Гурия 
и Германа, часто сменявшиеся один после другого, не имели тех дарова-
ний, которыми обладали первые учители и проповедники христианского 
учения. Уже митрополит Казанский Гермоген (1589–1606 г.), по вступле-
нии в управление Казанскою паствою, жаловался царю Феодору Иоанно-
вичу на усиление мухаммеданства в ущерб православию. И вот, во время 
ослабления христианства под напором исламизма Господь посылает в уте-
шение православных христиан Свою небесную помощь явлением в Каза-
ни чудотворного Образа Божией Матери» [Зеленецкий: 1910. С. 5.].

Первый каменный собор во имя Казанской иконы Божией Матери 
просуществовал в Казанском Богородичном (Богородицком) женском 
монастыре до 1796 г. и был разобран по причине ветхости. Второй собор 
был заложен на том же месте в 1798 г., освящён в 1808 г. и простоял до 
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1932 г., будучи разрушенным до фундамента. С 2016 г. ведутся работы по 
его воссозданию, которые, как предполагается, будут завершены уже в 
2019–2020 гг.

При этом в истории обретения Казанской иконы Божией Матери име-
ется ещё один «татарский след», на который, в отличие от вышеизло-
женных обстоятельств, ранее исследователями не обращалось никакого 
внимания.

Известно, что в «Повести…» содержатся прямые указания на день 
и час обретения образа – в двенадцатом часу дня 8 июля 7087 (1579) г. 
(«въ часъ вторый на десять, по пожаре на томъ же лете, месяца Июля въ 
н̃ день, на память святаго великомученика Прокопия»), на место обре-
тения – недалеко от церкви святого Николая (Тульского), там, где была 
печь («идохъ со иконою въ близъ сущую ту церковь святаго Николы, иже 
зовется Тулский», «она девица нача копати на месте, иде же пещь бе», 
«она девица нача копати на месте, иде же пещь бе») и на его главную 
участницу – десятилетнюю дочь стрельца Матрону (Матрёну) («некое-
го мужа от простыхъ, имуща мудрость на войне стрелебную, сего дщи 
юнна, десяти летъ суща, именемъ Матрона»), которой, согласно церков-
ному преданию, трижды являлся чудотворный образ [Месяца Июля в н̃ 
день. Повесть и чюдеса…: 1912. С. 5, 6, 7.].

Имеется также свидетельство о том, что в дальнейшем Матрона и её 
мать приняли монашество и поселились в Казанском Богородичном (Бо-
городицком) девичьем монастыре: «Предиреченную же девицу Матрену 
постригоша въ томъ же монастыри: и наречено бысть имя ей Мавра во 
инокихъ, не по мнозе же времени пострижеся и мати тоя девицы» [Меся-
ца Июля в н̃ день. Повесть и чюдеса…: 1912. С. 9.].

При этом ни в одном выявленном списке (редакции) «Повести…» не 
проясняется вопрос о происхождении самой явленной (обретённой) ико-
ны Божией Матери, получившей в связи с рассматриваемыми событиями 
наименование «Казанской».

Вместе с тем, помимо «Повести…», известен ещё один, более позд-
ний, источник – так называемый «Пискарёвский летописец», в котором 
содержится краткое упоминание не только о явлении (обретении) образа 
Божией Матери, но и об истории его появления в г. Казани. Любопытно, 
что в этом свидетельстве также наличествует «татарский след».

В настоящее время, благодаря, главным образом, современному 
искусствоведу, старшему научному сотруднику Центрального музея 
древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва (г. Москва) 
Н. Н. Чугреевой (автора обширной статьи «Казанская икона Божией Ма-
тери», помещённой в «Православной энциклопедии») [Чугреева: 2012. 
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С. 196–247.], данный фрагмент из «Пискарёвского летописца» достаточ-
но широко вошёл в научный оборот.

Под 7087 (1579) г. в «Пискарёвском летописце» (в разделе «О похо-
де под Кесь»), помимо прочего, сообщается, что: «Того же году яви-
ся Пречистая Казанская некоей девице третицею (трижды. – И. А.), а 
скрыто бысть многое время. Как царь Иван пленил Новгород Великий 
78-го, и в то время некий мурза казанской взя некую пленницу девицу, 
и тот образ та девица привезла, тайно молилася и преставися (умер-
ла. – И. А.), а тот образ скрыла в землю» [Пискарёвский летописец: 
1978. С. 193.].

Имени этого «мурзы казанского» анонимный летописец не упоминал, 
а о самом печально известном «Новгородском разгроме» 1569–1570 гг. – 
походе опричного войска под предводительством царя Ивана IV Василье-
вича на г. Новгород – под 7078 (1570) г. сообщалось столь же коротко: «О 
походе и о казни навгородцкой. Того же году ходил царь и великий князь 
Иван Васильевич всея Русии в Новгород гневом и многих людей Навго-
родцкия области казнил многими розноличными казньми: мечем, огнем 
и водою. И в полон велел имати и грабити всякое сокровище и божество: 
образы и книги, и колокола, и всякое церьковное строение» [Пискарёв-
ский летописец: 1978. С. 191.].

Следует отметить при этом, что «Пискарёвский летописец» (назван-
ный так по имени последнего частного владельца рукописи – московско-
го книготорговца и библиофила Д. В. Пискарёва) является весьма спец-
ифическим компилятивным источником. Как сообщается, в частности, 
в предисловии к академическому изданию «Пискарёвского летописца» 
1978 г.: «Многие известия за XVI–начало XVII в. являются переложени-
ем каких-то неизвестных источников, а также устных преданий, слухов, 
рассказов современников; наконец, часть наиболее поздних записей была 
сделана, вероятно, по личным наблюдениям составителя (или составите-
лей) летописца» [ПСРЛ. Т. 34: 1978. С. 4.].

В данной связи можно предположить, что столь конкретизированная 
информация о происхождении обретённой в 1579 г. Казанской иконе Бо-
жией Матери была почерпнута из неизвестного (невыявленного) источ-
ника, каковым мог являться протограф «Повести…» или какое-либо ран-
нее донесение о произошедшем в г. Казани событии.

Возможно, означенная информация не была включена в «официаль-
ную» («гермогеновскую») редакцию «Повести…» из-за желания избе-
жать некоторых очевидных нестыковок с «поздней версией».

Так, например, В. М. Кириллин обращает внимание на описанную в 
«Повести…» «уникальную и парадоксальную ситуацию: икону ищут и 
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находят под бывшим очагом, – там, где её никак не должно было быть». 
«Любопытно, – продолжает он, – что позднейший источник, Пискарёв-
ский летописец, сообщает о предыстории прославившейся в Казани свя-
тыни: «Того же (7087/1579. – В. К.) году явися Пречистая Казанская неко-
ей девице третицею, а скрыто бысть многое время. Как царь Иван пленил 
Новгород Великий 78-го, и в то время некий мурза казанской взя некую 
пленницу девицу, и тот образ та девица привезла, тайно молилася и пре-
ставися, а тот образ скрыла в землю» […]. Эта информация вносит пута-
ницу, ибо икону, согласно повести, всё-таки нашли не просто в земле, а 
там именно, где прежде была печь» [Кириллин: 2017. С. 166.].

Помимо этого, очевидной становится и «временная нестыковка», 
ибо, согласно «Пискарёвскому летописцу», образ должен был пролежать 
в земле до обретения уже значительное время. Однако, ссылающаяся 
на «Пискарёвский летописец» в энциклопедической статье «Казанская 
икона Божией Матери» Н. Н. Чугреева, тем не менее, пишет, следуя при-
сутствующей в «Повести…» описательной логике, что: «Икона была 
найдена спустя 2 недели после пожара завёрнутой в ветхий (т.е. не обго-
ревший) рукав однорядки и выглядела как только что написанная. Оче-
видно, в земле она пролежала недолго» [Чугреева: 2012. С. 198.]. 

Возможно, не вписывался в этот контекст и «безымянный» мурза с 
его православной пленницей, привезённой, как следует думать, в каче-
стве одного из «трофеев» из основательно разорённого и разграбленного 
Новгорода Великого. Принимая во внимание, что девица эта, как указы-
валось, молилась тайно, сам мурза вряд ли был православного вероиспо-
ведания, что ещё более усиливало общий диссонанс.

В данной связи также закономерно возникает вопрос о том, мог ли 
«мурза казанской», под которым подразумевался знатный человек явно 
не русской национальности (вероятнее всего, татарин), являться участни-
ком «Новгородского разгрома», учинённого опричным войском?

Несмотря на то, что национальный состав отличившихся там «кро-
мешников» не известен, участие в опричнине представителей разных 
национальностей (в том числе и «татар») является документально уста-
новленным фактом.

Так, авторитетный специалист по опричнине – историк В. Б. Кобрин 
(1930–1990), основываясь на анализе обширного комплекса источников, 
указывал на то, что «в опричнине служили выходцы не только из Литвы, 
но и многочисленные «служилые татары» и черкесы («черкасы»)», в том 
числе: «Кн[язь] И. К. Келмамаев, Д. М. Купкеев, кн[язь] И. М. Тевекелев, 
пять князей Черкасских, кн[язь] П. Т. Шейдяков» [Кобрин: 2008. С. 133, 
294.].
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На это обстоятельство обращается также внимание в исследованиях 
И. В. Курукина и А. А. Булычёва «Повседневная жизнь опричников Ивана 
Грозного» [Курукин, Булычёв: 2010. С. 152.], Д. Ф. Винтера «Опричнина. 
От Ивана Грозного до Путина» [Винтер: 2014. С. 55.] и др.

Нет ничего удивительного и в том, что у некоего мурзы в г. Казани 
могла быть православная пленница, коли уж сам митрополит Казанский 
и Астраханский Гермоген (Ермоген), даже по прошествии многих лет, 
сетовал на то, что здесь «у Татаръ, и у Черемисы, и у Чуваши» живут 
«Руские полоняники и неполоняники».

Любопытно также, что «девица» Матрона (Матрёна), которой явилась 
и которой была обретена Казанская икона Божией Матери, являлась ровес-
ницей «Новгородского разгрома»: в 1579 г., согласно «Повести…», ей было 
десять лет отроду [Месяца Июля в н̃ день. Повесть и чюдеса…: 1912. С. 5.].

В церковной литературе бытует мнение, что обретение образа про-
изошло во дворе царского воина Даниила Онучина, который находился 
около церкви святого Николая (Тульского). Однако в самой «Повести…» 
прямого указания на это не содержится. Там сообщается только о том, 
что 23 июня 1579 (7087) г. «во дворе некоего воина царева Данила Ону-
чина» начался предшествовавший обретению Казанской иконы Божией 
Матери пожар [Месяца Июля в н̃ день. Повесть и чюдеса…: 1912. С. 4.].

В чьём дворе – «на месте, иде же пещь бе» – произошло это событие, 
конкретно не указывается. Как явствует из «Списка с писцовых книг по 
городу Казани с уездом (1566–1568 г.)», сделанному профессором Мо-
сковской духовной семинарии К. И. Невоструевым (1816–1872), уже в то 
время – то есть более чем за десять лет до обретения образа – террито-
рия около церкви святого Николая (Тульского) являлась густозаселённым 
и основательно застроенным районом. «С Воздвиженские улицы прямо 
улицею къ Николе Тульскому, – сообщается, в частности, в «Списке…», – 
и съ прямые улицы на лево переулокъ дворы по обе стороны, дворъ по-
повъ Фадеевъ Шигоздинскаго на приездъ и многихъ другихъ духовныхъ, 
также дворы детей боярскихъ, дворъ Григорья, дворъ Булгака и дворъ 
Андрея Онучиных, дворъ князя Бориса Ивановича Мезецкаго, дворъ кня-
зя Семена Ушатаго, всехъ 31 дворъ. Да у Николы у Тульскаго два дво-
ра – один боярскаго сына Ивана Онучина, да прямо улицею къ Арскимъ 
воротамъ дворы по обе стороны 19 (между ними дворъ княжъ Дмитриевъ 
Темкина, дворъ княжъ Ивановъ Ромодановскаго, дворъ князя Афонасья 
Нагаева, дворъ княжъ Ивана княжъ Григорьева сына Темкина, дворъ кня-
зя Ивана княжъ Юрьева сына Темкина, дворъ князь Василья княжъ Гри-
горьева сына Чеснокова)» [Список с писцовых книг по г. Казани с уездом: 
1877. С. 40–41.].
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В другом месте сообщается также: «Да у Николыжъ чюдотворца 
Тульскаго дворъ стрелецкие головы Суботы Григорьева сына Чаадаева. А 
от Суботина двора на Тульской улице 11 дворовъ. Отъ Николы Тульскаго 
на лево въ переулокъ 36 дворовъ» [Список с писцовых книг по г. Каза-
ни с уездом: 1877. С. 46.]. Весьма показательно, что к этому фрагменту 
К. И. Невоструев присовокупил своё короткое примечание: «Данилы Ону-
чина нет» [Список с писцовых книг по г. Казани с уездом: 1877. С. 46.].

В данной связи весьма спорными представляются, в частности, «ло-
гические построения» современного православного писателя, протоие-
рея Н. В. Агафонова, который в 2017 г. в одном из своих интервью счёл 
достойным внимания «то обстоятельство, что сохранился храм именно 
святителя Николая Тульского, так как пожар начался со двора Данилы 
Онучина, а этот двор располагался как раз рядом с храмом». «На месте 
сгоревшего дома Данилы Онучина и была обретена икона, – утверждает 
он. – В этой связи у меня только два предположения: или ветер был в 
сторону от храма и его сумели отстоять от огня, или Сама Царица Небес-
ная сохранила храм, возле которого был обретён Её чудотворный образ» 
[Писатель и священник…: 2017.].

Вообще, следует отметить, что, к сожалению, в XIX–XX вв. в церков-
ной литературе и в некоторых исторических исследованиях появилось 
немало «додуманных» утверждений, касающихся «девицы» Матроны 
(Матрёны) и «воина царева» Данилы Онучина, на которые вполне спра-
ведливо указывает, в частности, тот же протоиерей Н. В. Агафонов [Писа-
тель и священник…: 2017.]. Так, вопреки расхожим утверждениям, нигде 
в «Повести…», как и в других выявленных источниках, нет указаний на 
то, что Матрона (Матрёна) являлась дочерью Данилы Онучина и в даль-
нейшем стала первой настоятельницей Казанского Богородичного (Бо-
городицкого) монастыря, а сам Данила Онучин был стрельцом или даже 
стрелецким головой, и т.п.

Многие из этих документально не подтверждённых утверждений, 
«вошедшие в оборот» благодаря работам Г. З. Елисеева [Елисеев: 1849. 
С. 6–11.], Е. А. Малова [Малов: 1879. С. 36–38, 89.], А. Ф. Зеленецкого 
[Зеленецкий: 1910. С. 7.] и других авторов, и до настоящего времени об-
растают всё новыми «подробностями».

В данной связи необходимо также упомянуть ещё одну версию про-
исхождения сокрытой в земле вблизи церкви святого Николая (Тульско-
го) иконы Божией Матери, изложенную в работе Г. З. Елисеева «Краткое 
историческое сказание о чудотворных иконах Казанской, Седмиозер-
ной (Смоленской), (Грузинской) Раифской и Мироносицкой» (г. Мо-
сква, 1849 г.) и, соответственно, в вышеупомянутой статье «Православ-
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ного собеседника» 1858 г., в которой также прослеживается «татарский 
след».

«Нельзя думать, – сообщалось в «Кратком историческом сказа-
нии…», – чтобы икона эта была сокрыта в земле по взятии Казани; ибо 
в это время при владычестве русских не было нужды зарывать в землю 
святыни. Скорее можно положить, что ещё во время господства татар в 
Казани, какой-нибудь русский пленник, здесь живший, а может быть и 
мусульманин, обратившийся в Христианство, находясь среди неверных, 
пред смертию, или опасаясь преследований от неверных, скрыл в землю 
своё сокровище» [Православный собеседник: 1858. С. 595 – 596.].

Но этой версии противоречит уже упомянутое описание обретённой 
Казанской иконы Божией Матери, на которое акцентировалось внимание 
и в статье из «Православного собеседника»: «Показалась икона пресвя-
той Богородицы с предвечным Младенцем на руках, завёрнутая в рукав 
ветхой одежды, из сукна вишнёвого цвета, – но светлая, без малейшей 
порчи дерева и красок, как будто только недавно была написана» [Право-
славный собеседник: 1858. С. 595.].

Тем не менее, эта версия до сих пор бытует в современной литературе: 
так, например, она, с ссылкой на профессора Г. З. Елисеева, излагается в 
неоднократно переиздававшейся в последнее время книге «Чудотворная 
Казанская икона Божией Матери. Заступница усердная рода христиан-
ского» (авторы – А. М. Елдашев, Е. В. Липаков, Д. И. Хафизов). [Елдашев, 
Липаков, Хафизов: 2012. С. 15.].

Однако, по сравнению с ней, свидетельство, приведённое в «Пи-
скарёвском летописце», представляется более достоверным, хотя мотивы 
сокрытия в «православной части» г. Казани иконы с религиозной точки 
зрения действительно являются труднообъяснимыми. 

Помимо этого, существуют косвенные признаки, которые позволяют 
предполагать, что Казанская икона Божией Матери могла иметь «новго-
родское» происхождение.

Как отмечает Н. Н. Чугреева со ссылкой на целый ряд исследований: 
«Вопрос об иконографии обретённого в 1579 г. в Казани образа достаточ-
но сложен и требует специального изучения […].

В ХVI столетии на Руси получили широкое распространение не-
большие моленные иконы Богородицы «усечённых» композиций типа 
Одигитрии и Умиления, бытовавшие и ранее. В произведениях мелкой 
пластики образки, напоминающие Казанскую икону, существовали на се-
веро-востоке Руси уже в ХII в. К типу «усечённых» композиций относят-
ся, например, иконы Богоматери Петровской, Корсунской, Игоревской. 
Они могли фрагментарно воспроизводить древние почитаемые ростовые 

И. Е. Алексеев. «ТАТАРСКИЙ СЛЕД» В ИСТОРИИ ОБРЕТЕНИЯ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ



117

Туган җир.  3’2019 Родной край.

и поясные образы Божией Матери. Существовали и несколько другие 
виды небольших икон «усечённых» композиций. Так, на иконе второй 
половины XVI в. московской (?) культуры руки не изображены ни у Бо-
гоматери, ни у Христа (частное собрание). Образы Богоматери типа Уми-
ления и типа Одигитрии «сокращённого» варианта помещались в XVI в. 
в средниках икон, например, новгородских, со святыми на полях (ГРМ).

В заметках ко второму неизданному тому «Лицевого иконописного 
подлинника», посвящённого иконографии Богоматери, Н.П. Кондаков 
высказал мнение о влиянии на иконографию Казанской иконы итальян-
ских образов Богоматери со стоящим Младенцем эпохи Возрождения. 
Это отмечалось исследователями позднее. […]

Образы Богоматери со стоящим Младенцем бытовали в Италии и 
раньше. В XIII–XIV вв. они известны в храмах Апулии и Падуи. Это, на-
пример, краснофонный образ Богоматери ученика Джотто флорентийца 
Джусто де Менабуой (Giusto de Menabuoi) середины XIV в. из музея Па-
дуи (Padova, Museo Civico) с фронтальными изображениями Богоматери 
и Христа, Младенец стоит на правой руке Марии спеленутым в полный 
рост. А также образы с поколенным изображением стоящего Младен-
ца – византинирующая икона Богоматери типа Умиления (Богоматерь 
обнимает Христа за правое плечо) конца XIII–начала XIV в. апулийско-
го художника из церкви Девичьего монастыря г. Казенца. Интересно, что 
близкое по иконографии последнему изображение Богоматери Умиление 
со стоящим Младенцем можно видеть на новгородской иконе первой 
половины XVI в. (Музей «Реклингхаузен»), а также иконе Богоматери 
Умиление второй половины XVI в. (со старообрядческой реставрацией 
XIX в.) (частное собрание), что говорит о взаимодействии культур.

По всей видимости, Явленный образ был написан в ХVI столетии, 
влияние на него образцов итальянских мастеров вполне вероятно» [Чу-
греева: 2013. С. 16–20.].

Очевидно в связи со всем вышеизложенным, что приведённое в «Пи-
скарёвском летописце» свидетельство нуждается в дальнейшем всесто-
роннем изучении.
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НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ОБРЕТЕНИЯ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ И БИОГРАФИИ ГЕРМОГЕНА 

ПО ДВУМ ЛИЦЕВЫМ ПОВЕСТЯМ О ЕЁ ЯВЛЕНИИ 

Аннотация: В статье некоторые обстоятельства обретения Ка-
занской иконы Богородицы, известного из «Повести о явлении и чудесах 
Казанской иконы Богородицы»1594 г., уточняются по двум лицевым ру-
кописям этой «Повести…» середины XVII в..

Ключевые слова: Казанская икона Богородицы, образ, Гермоген, ие-
рей, рукопись, первичный текст, изображение.

Обстоятельства обретения в 1579 г. Казанской иконы Богородицы до 
сих пор остаются не до конца проясненными. Главным источником пове-
ствования об этом событии – списков с которого «весьма много в сбор-
никах и особо» [Строев: 1882. Т. 29. Вып. 4. С. 62] – является рукопись 
«Повести о явлении и чудесах Казанской иконы Богородицы», написан-
ная в 1594 г. и хранящаяся в Государственном историческом музее (ГИМ, 
№ 598, Синодальное собр., № 982). Внизу листов 3–10 этой рукописи 
присутствуют автограф Гермогена и приписка, написанные скорописью 
конца XVI в.: «…а писмо в них рука святейшаго Ермогена патриарха мо-
сковскаго и всея Руси, а писал те тетрати в Казани Ермоген митропо-
лит тогда как сия святыя чудеса складывал и писал своею рукою» [Опи-
сание рукописей: 1970. С. 16–17].

Однако исследователи «Повести…» постепенно пришли к выводу, 
что не один Гермоген писал эту рукопись. Еще в 1880 г. некто А. С. уви-
дел в ней пятерых писателей [Материалы для истории: 1880. Кн. 6, отд. 3. 
С. 1–44.]. В 1912 г. палеолог-лингвист, академик А. И. Соболевский указал 
на наличие нескольких почерков рукописи, один из которых – начиная с 
чуда 9-го – «несомненно Гермогена» [Сказание о чудотворной Казанской 
иконе: 1912. С. 5–8]. В 1990 г. профессор-славист Вюрцбургского универ-
ситета А. Эббингхауз констатировал неподтвержденность подлинности 
почерка Гермогена [Ebbinghaus Andreas: 1990. P. 211]. В 2006 г. на редак-
тирование «Повести…» Гермогеном указывал О. В. Панченко [Панченко: 
2006.Т. 14. С. 657]. Наконец, в 2016 г. А. Е. Жуков доказал, что большая 
часть рукописи и редакторские правки в ней сделаны рукой Гермогена 
[Ebbinghaus Andreas: 1990. P. 12, 22].

Написано-то его рукой, но в начальных строках «Повести…» сам 
Гермоген пояснил: «…списано  смиренным  Ермогеном  митрополитом 
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Казаньским». К 1845 г. археограф академик П. М. Строев, исследовав 
«Повесть…», высказался, что «митрополит Гермоген  не  сочинил  ее,  а 
только переиначил и дополнил прежде существующую неизвестного ав-
тора» [Строев: 1882. Т. 29. Вып. 4. С. 62]. Затем, в 1912 г., А. И. Соболев-
ский сделал вывод, что рукопись эта представляет собой чистовой спи-
сок, сделанный несколькими писцами, с не дошедшего до нас черновика 
[Сказание о чудотворной Казанской иконе: 1912. С6]. Внёсший значи-
тельнейший вклад в 1990 г. в исследование «Повести…» А. Эббингхауз 
же в результате текстологического анализа доказал, что её сочинение 
не является творением одного только Гермогена. При этом Эббингхауз 
сделал два важных вывода: Вывод 1: У Гермогена был некий предше-
ственник, написавший первичный текст «Повести…» по горячим следам 
(редакция «А»). Эббингхауз исследовал шесть рукописей этого текста, 
сообщая при этом, что им рассмотрены «не все коллекции рукописей»: 

Местонахождение рукописей Заголовки рукописей

РГБ: собр. Н. С. Тихонравова, 
№ 578

(О великом и страшном чюдеси, иже в 
Казани. Явление преч […] мария)

РГАДА: МАМИД, № 639 (О великом и страшном чюдеси, иже в 
Казани. Явление преч […] мария)

РГБ: собр. Н. П. Румянцева, 
№ 367

(О великом и страшном чюдеси, иже в Ка-
зани. Явление преч […] мария, или иначе 
Повесть о великом […])

РГБ: ОИДР, № 222 (Слово о явлении […] иконы […] еже есть 
в Казани)

РГБ: собр. Н. П. Румянцева, 
№ 361

(Слово о явлении […] иконы […] еже есть 
в Казани)

ГИМ: собр. Н. П. Вострякова, 
№ 207а

Начало отсутствует

[Ebbinghaus Andreas: 1990. P. 214].

Гермоген знал об этом тексте. Он пишет после рассказа о Чуде 2-м, 
что: «с чудотворной же иконы сделали список, и написали о ее преслав-
ном явлении и о бывших от нее чудесах,… (и послали – С. С.) в царству-
ющий град Москву самодержавному государю царю….». По этой фразе 
видно, что Гермоген не называет себя здесь первоначальным автором 
сюжета обретения. То же – в конце «Повести…», где Гермоген вспомина-
ет эпизод 1589 г. Тогда, ставя Гермогена в сан митрополита, царь Федор 
говорит ему: «Слышали мы… о том,  как  явила Богородица пречудную 
и чудотворную свою икону в отчине нашей Казани». Очевидно, что та-
кое выражение возможно лишь, если царь слышал это от какого-то иного 



123

Туган җир.  3’2019 Родной край.

источника, но никак не от Гермогена. Вывод 2: «Легенда Богоявления» 
(явления Казанской иконы Богородицы – С. С.) встречается во всех шести 
рукописях с первичным текстом [Ebbinghaus Andreas: 1990. Р. 214]. Сам 
же Гермоген лишь редактировал сочинение своего предшественника. От-
сюда вытекают две цели его работы над рукописью в 1594 г.: дорассказать 
о чудесах от иконы, которых не было в первоначальном тексте; внести 
корректировки в повествование об обретении иконы.

Какие же корректировки внёс Гермоген? В первичном тексте (на при-
мере по рукописи Рум. № 367) анонимный автор не называет имени ие-
рея, который первым прикоснулся к обретенному образу: «архиепископ 
же повеле  священнику  взяти пречюдный (пока ещё не чудотворный! – 
С. С.) образ и нести во храм святаго великаго чюдотворца Николы глаго-
лемаго тулскаго – близ места того храм той яко девят сажень и внесош 
в церковь чюдную икону…» [Ebbinghaus Andreas: 1990. Р. 216]. 

В рукописи же 1594 г., в конце повествования, в двух абзацах об об-
ретении иконы Гермоген этим священником называет себя: «Я же тогда 
служил в чине священника у святого Николы, именуемого Гостиным; … 
прослезился, и припал к … самой чудотворной иконе, а потом поклонился 
архиепископу и испросил его благословения: да повелит мне взять пре-
чудную икону Богородицы. Архиепископ же благословил меня и повелел 
мне взять <икону>». Этот абзац во время редактирования рукописи Гер-
моген изъял. Но остался другой, следующий за ним: «Я же, хотя и не-
достоин, со страхом и радостью прикоснулся к чудотворному образу и 
взял его с шеста, который был воткнут на том месте, где находилась 
в земле эта святая и чудотворная икона. И по повелению архиепископа 
пошел с <чудотворной> иконой и с другими святыми иконами и честны-
ми крестами в находившуюся там поблизости церковь святого Николы, 
называемого Тульский».
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Где же истина? Кто же из иереев первым взял обретенный образ Бо-
городицы и понес его в церковь? Бесспорного ответа на вопрос у тексто-
логов ещё нет. 

Однако помимо текстов «Повести…» и ее прототипов, существуют 
документы смежного жанра. Это – две лицевые рукописи «Повести о 
явлении и чудесах казанской иконы Богородицы». По времени создания 
они следуют (если не являются её целью) за рукописью Гермогена 1594 г. 
Обе они проливают некоторый свет на личность иерея, прикоснувшегося 
к обретенной иконе первым. 

Первая (условно) лицевая «Повесть…» происходит из библиотеки 
Петра I и хранится в Библиотеке Российской Академии наук (БРАН, П I А 
№ 17/34.6.64/)*. Она содержится в сборнике, в котором кроме нее находят-
ся также лицевые: «Казанская история»** и «Житие и чюдеса св. Гурия и 
Варсонофия казанских чудотворцев»***. По мнению П. П. Постникова вре-
мя её создания – конец XVI или начало XVII в. [Постников: 1912; Честь и 
слава Богоматери: 1994. Вып. 4. С. 3], по описанию И. Н. Лебедевой – сер. 
XVII в. [Библиотека Петра I: 2003. С. 38]. В рукописи 44 листа. На 18-ти 
из них находится 21 раскрашенный рисунок. Рассмотрим некоторые.

*  Л. 200–221. Загл.: «Месяца июля в 8 день. Повесть о явлении чюдотворныя иконы пресвятыя вла-
дычица нашея Богородица и Приснодевы Марии, иже в Казани. Списано смиренным Ермогеном 
митрополитом Казанским и Астараханьским в лето 7102 (1594)».

**  Л. 3–197. Загл.: «Сказание вкратце царства Казанского, како и откуда и в которые лета начася, и о 
брани и о победах великих князей Московских со царьми Казанъскими, и о взятии царства Казан-
скаго благоверным царем и великим князем Иванном Васильвичем всеа Русии самодержцем».

***  Л. 222–285. Загл.: «Вкратце о житии и пребывании иже во святых отец наших Гурия перваго архи-
епископа Казанскаго и священноепископа Варсонофия Тферъскаго, перваго архимандрита во граде 
Казани, иже и обитель Спасову боголепнаго Преображения состави. И о обретении честных и чю-
дотворных мощей их. И мала часть от чюдес их. Повелением благочестиваго и христолюбиваго го-
сударя царя и великаго князя Феодора Ивановича, всея Русии самодержца, и благоволением святей-
шаго господина Иова, патриарха Московскаго и всеа Русии. Списано Ермогеном митрополитом». 
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В заставке к упомянутой и тоже лицевой повести «Житие и чюдеса 
св. Гурия и Варсонофия казанских чудотворцев» помещено изображение 
автора обеих рукописей с надписью – «Святейший Гермоген» [Постни-
ков: 1912; Честь и слава Богоматери: 1994. Вып. 4. С. 3–4] (ил. 1). 

Такое же, только без Евангелия, изображение Гермогена, находим и в 
рассматриваемой «Повести…». Оно присутствует на л. 208 – на нижнем 
из трех рисунков (ил. 2). На нем показан момент прихода начальствую-
щих лиц и народа к обретенной, но находившейся ещё на земле, иконе 
Богородицы. Это – тот самый эпизод текста, в котором Гермоген говорит: 
«Я же … прослезился,  и  припал  к  образу Богородицы,  и  к Превечному 
Младенцу Спасителю Христу, и к самой чудотворной иконе».

Однако на этом рисунке Гермоген не припал, а стоит слева от иконы. 
Здесь абсолютно то-же лицо, что и на рисунке Гермогена из «Жития…» 
(ил. 3). Он в той же скуфие. Лента поверх фелони хоть и похожа больше 
на архиерейский омофор, чем на епитрахиль иерея, на рисунке точно не 
архиепископ Иеремия. Иеремия присутствует на другом – среднем ри-
сунке этого же листа, где он принимает у себя девицу Матрону с её мате-
рью (ил. 4). Его облик совершенно иной: борода белая, на голове архие-
рейский кукуль с крестом, в руках архиерейский посох.

Проведенное рассмотрение позволяет сделать осторожный вывод, 
что на нижнем рисунке лицевой «Повести…» человек, «припавший к об-
разу Богородицы» – не Гермоген. 

Много конкретнее отвечает на поставленный вопрос вторая (услов-
но), более поздняя лицевая рукопись «Повести...». Она находится в со-
брании Российской государственной библиотеки в сборнике под назва-
нием «Сказание о казанской иконе Пресвятой Богородицы со Службой ей 
и Житие Гурия и Варсонофия Казанских со Службой им» (РГБ, № 356). 
Время создания сборника по водяным знакам определяется главным ар-
хивистом ОР РГБ Е.С. Климановой между 1632 и 1652 гг.[Чугреева: 2018. 
С. 90]. Здесь, во введении к «Повести…» добавлена служба с преклоне-
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нием Богородице, почитанием её иконы и упоминием начала праздно-
вания явления иконы после избавления Москвы «от безбожых ляхов». 
Это сделало рукопись более обширной – в отличие от предыдущего в 
ней 124 листа текста. Идентичный же с предыдущей лицевой рукописью 
текст начинается только с л. 25. На 26 отдельных от текста листах – круп-
ные миниатюры. Отличительная их особенность в этой лицевой «Пове-
сти…» – поясняющие надписи непосредственно на рисунках, в их числе 
и имена персонажей.

Прежде чем обратиться к ней напомню, что до пострига в рясофо-
ры, Гермоген, как иерей, согласно православной традиции, сохранял своё 
мирское имя. Но какое? Имеются две его версии. В небольшой мест-
ной брошюре 1912 г. «Святейший патриарх Гермоген» показано, что он 
«в мире носил имя Григорья» [Святейший патриарх: 1912. С. 5]. Вторая 
версия имени – Ермолай. Это имя редактору «Русского архива» Петру 
Бартеневу сообщил с неуточненной ссылкой на издание Московского 
Общества истории и древностей Российских фундаментальный С. М. Со-
ловьев [Бартенев: 1898. Вып. 11. С. 456]. С тех пор это имя – Ермолай – 
господствует в исторической науке. В память Гермогена в Москве на 
Садовой улице (ныне – Ермолаевский переулок на Патриарших прудах) 
поставлена церковь во имя св. Ермолая. Она получила название будто бы 
от церкви Ермолая Священномученика, построенной еще в 1610–12 гг.в 
Патриаршей слободе, как молельная церковь патриарха Гермогена.

Теперь возвращаемся ко второй лицевой «Повести…». На обороте 
л. 45 помещен рисунок, отображающий тот же эпизод обретения иконы, 
что и на нижнем рисунке л. 20 в первой лицевой «Повести…» (ил. 5). 
Сверху на нем надпись: «Архиепископ Иеремия со всем освященным со-
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бором / потом и весь народ христианский». Надписаны и два «архимари-
та». Человек же, припавший к образу Богородицы, поименован, как «поп 
Ĩѩковъ» (ил. 6). Это не Ермолай и не Григорий и, следовательно, – не 
будущий Гермоген. Но неужели в этой многоминиатюрной рукописи нет 
изображения Гермогена? Оказывается – есть, хотя и без подписи! На л. 73 
помещен рисунок, иллюстрирующий Чудо 15-е (ил. 7). На нем изображен 
молодой (без бороды) священнослужитель в белом дьяконском стихаре, 
с чашей в одной руке и вербой в другой. Это и есть будущий Гермоген. 
Согласно тексту, он окропляет бесноватого Афонасия Ерофеева. «…Взял 
я святую воду и окропил его», – написал Гермоген. В отличие от эпизода 
с обретением иконы, здесь двусмысленности быть уже не может, потому 
что начиная с Чуда 3-го, все последующие чудеса добавлены к первона-
чальному тексту-источнику (где их не было) уже самим Гермогеном. 

Этот молодой дьякон присутствует еще несколько раз в иллюстраци-
ях Чудес 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 и 11-го. Самое впечатляющее здесь то, что 
изображен он и на обороте л. 45 – держащим крест позади попа Иякова, 
склоненного к обретенной иконе.

Существенно здесь и то, что в первичном анонимном тексте, обретен-
ная икона была поднята священником с земли. А на рисунке л. 45 об. ико-
на показана висщей на древце. И именно на древце – «иже бе поткнето 
на том месте, идеже и в земли бе святая та и чюдная икона» – описы-
вает её Гермоген в своей рукописи «Повести…». Это исключает попада-
ние какого-то раннего, «догермогеновского» сюжета в сюиту рисунков 
второй лицевой «Повести…». С другой стороны, трудно предполагать 
вероятность изъятия у Гермогена в середине XVII в. пальмы первенства 
в прикосновении к будущей всероссийской святыне, если оно было. Ведь 
в годы создания этой лицевой «Повести…» почитание Гермогена было 
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не ритуальным, а истинным. Народ и царь считали его «новым исповед-
ником и блаженным», числили среди «царствующего града Москвы свя-
тых» [Володихин: 1709; 2015. С. 73].

ВЫВОДЫ:
 1. Лицевая из собрания РГБ рукопись «Повести…» первым иереем, 

взявшим обретенную икону Богородицы, показывает попа Ияко-
ва.

 2. На её же рисунках – в том числе и в эпизоде обретения иконы – 
присутствует молодой Гермоген в степени дьякона.

 3. Этот же молодой дьякон фигурирует во многих эпизодах с чуде-
сами от иконы, происходящими в Богородицком монастыре. Из 
этого можно предполагать, что до пострига, но после Николо-Го-
стинодворской церкви, Гермоген служил в этом монастыре.

 4. В миру Гермоген не был Ияковым.
 5. Необходимо продолжение исследования указанных и прочих ру-

кописей первичного текста «Повести…». Вероятно, в них заклю-
чен ответ и на вопрос: почему, вопреки тексту рукописи Гермо-
гена на рисунках обеих лицевых «Повестей…», девице Матроне 
явилась не икона, а сама Богородица.
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Хәсән Гали

ТАТАР ХАЛКЫ КУЛЛАНГАН ЕЛЛАР, АЙЛАР ҺӘМ 
КӨННӘРНЕҢ АТАМАЛАРЫ ХАКЫНДА ХӘСӘН ГАЛИ 

ЯЗМАСЫ

Аннотация: Татар  халкының  вакыт  мәсьәләләре  белән  бәйле  бе-
лемнәре, календарьларның үзенчәлеге тормыш ихтыяҗлары, башка ил-
ләр белән мәдәни-сәүдә багланышлары, дин һәм традицияләр белән бәй-
ләнгән. Татар халкы тарафыннан төрле тарихи чорларда кулланылган 
һәртөрле календарьлар атна, ай исемнәренең гомумхалык, мөселман һәм 
христиан  атамаларында  булуына  китергән.  Хәсән  Галинең  1912  елда 
 Шура» журналның № 8, 9, 12-нче номерларында басылып чыккан» «شورا»
 «ايالر ييلالر و كوذالر» (Айлар,  еллар  вә  көннәр) мәкаләсендә татар  халкы 
арасында  кулланылышта  йөргән татарча  атнадагы  көн  исемнәре,  ай 
һәм ел атамалары бирелгән. Текст гарәп графикасыннан гамәлдәге язуга 
күчерелде, мәкаләдә бүгенге көн укучысына аңлашылмаган сүзләр, грам-
матик формалар хәзерге татар телендә бирелде.

Айлар, еллар вә көннәр
Иске төркиләр һәр нәрсәнең җисеме гади туфрак, тимер, ут һәм судан 

төзелүен кабул итеп, шуңа ышанып яши иделәр. Шул гасырда бу дүрт 
җисемнең иң хөрмәтлесе, коралга ярый торганы тимер иде. Тимер – ал-
тын, көмештән вә һәр төрле мал вә хәзинәдән кадерледер. Чөнки әдәмнең 
җаны тимер белән асрала, тимер белән сакланадыр. Төркиләр тимерне 
хөрмәтсез ташламаслар иде. Юлдан тимер кисәге тапса – юл уңуга, мак-
сатка ирешүгә ишарә итүне тәҗрибә итүчеләр бу көндә дә бардыр. «Ти-
мер тапкан – тилмермәс» мәкален һәр төркинең үзеннән ишетергә мөм-
киндер. 

Иске төркиләр тимерне «айбалта» сурәтендә күз алдына китереп, ясап, 
күзалларында булдырыр иделәр. Айбалта – агач саплы булып, кылычтан 
әһәмиятле вә кадерле тотылыр иде. Айбалта сурәте кыскартылып, ай 
сурәтенә калдырылып, ил-ханнарның рәсми тамгаларында кулланыла 
торган булганнар. Ай сурәте рәсми тамга булып, төрки хөкүмәтләргә 
шуннан калгандыр.

Кешеләр тарафындан сугылган акчалардагы ай галәмәте төркиләрдән 
алынган булуы хак, шик тудырмый.

Иске төркиләрчә, инсанның (кешенең) гомере дәвер белән исәпләнеп, 
һәр унике ел бер дәвер тәшкил итәр иде. Шул унике ел унике хайван-
ның исеме белән тәгаен аталыр, һәр елның хайваны шул ел хайванының 
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холкынча булыр дип әйтеләдер. Ул елда булачак эшләр шул хайванның 
табигатенчә булыр дигәннәр. Хайваннарның атлары: тычкан, сыер, барс, 
куян, алу, җылкы, җылан, куй, мишин, тавык, эт, дуңгыз. Төркиләрнең 
тәҗрибәсенчә, унике елның дүртесе: тычкан, куян, җылкы, тавык елла-
ры – хәерсездер. Иң хәерлесе – барс елыдыр. «Барс җылы – барын чәч, 
һич булмаса – тары чәч» дигән мәкаль иске заманнан бирле мәшһүрдер. 
Ягъни, барс елында һәр төрле ашлыкның барын да чәч, һич тә чәчми кал-
ма, тары булса да чәч, дип әйтүдер.

Алу сүзенең мәгънәсе – әкәм-төкәм, су эчендә төймә кебек бөгәрлән-
гән бер капканың эчендәге мәхлукъдыр. Мишин – маймыл димәктер.

Һәр дәвер бер «мүшәл» дип аталыр, ике мүшәл – 24, өч мүшәл – 36, 
дүрт мүшәл – 48 елдыр. Хосусан, төркиләрнең гадәтенчә, кешеләрнең 
яше арасындагы югарылык яшенең биеклегенә каралып, 28 яшьтән юга-
рыдыр. Гомерне шуның белән чикләүдә зур кулайлык барлыгы мәгъ-
лүмдер. Бер казак йөз чакрым эчендәге барча карт-яшь, иркәк-гайалның 
(егет-кызның) туган елын белеп, шуңа күрә мөгамәл кылырга мәҗбүр-
дер. Ят кешенең елын сораганда, нинди хайванны атаса, чыраена карап, 
сораучының күңелендә тегенең яше күзалланыр. Дәвернең башы тычкан 
елыннан башланадыр. 1900 нче елда марттан тычкан елы башланып, 
1911 нче елда дәвер тәмам булды. Инде 1912 нче елда мартдан тагы тыч-
кан елы китәдер. 3 нче сыер елы, 4 нче барс елы буладыр.

Статистик һәм тәрҗемәи хәл (биография) өчен безнең заманыбызда 
яшь милади яки һиҗри тарих белән билгеләнә, кешеләр арасында яшьне 
санау өчен ул рәт уңайсызрак булуы мәгълүмдер. Хәзер безнең халык 
арасында кеше яшен белү түгел, үзенең яшен белми үлеп китүчеләр дә 
күптер. Дөрес, яшен белми йөргәннән кеше әллә нинди зарар күрмидер; 
шунда да бер кайидсезлек галәмәте булып, инсаният өчен кимчелектер. 
Төркилекне вә төркиләр гадәтен онытып баручылардан югарыдагы рәт 
белән яшь санауларын, шуны балаларга янә өйрәтүләрен, төркилекне 
саклауларын үтенер идем. Һич булмаганда, кәлиндәрчеләр үзләренең 
эшләрендә төркилек күренсен өчен, кәлиндәрләрнең тышында булса да, 
кай ел икәнен язсалар, яхшы булыр иде. Ничә еллардан бирле дәвам ит-
кән «заман кәлиндәре»ндә без моны күрә алмадык. Бүтән милләтләрнең 
шундай сагындыргычлары булса, аны әллә ничә төшкә эре-эре хәрефләр 
белән язар иделәр.Төркилек онытылмасын!

Иске төркиләрдә бер дә сәяси яки яңару дәвере бар иде ки, ул да мүшә-
ли дәвере белән чикләнеп, дүрт мүшәл бер дәвер хисап ителеп, ялгыш-
мас өчен дүрт җисемнең берсе белән тәгаен ителер иде. Борын заманда 
тычкан туфрак, барс туфрак, сыйыр тимер дип санар иделәр. Ләкин бу 
заманда алай санау онытылган инде. 
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Төркиләрдә «илле елда – ил яңа» дигән сәяси вә иҗтимагый бер 
мәкаль бардыр. Ягъни илле еллык бер дәвер үткәндә халык йаңарадыр. 
Халык арасына яңа кергән бер эш илле елда үзгә, якын булып күренәдер. 
Дүрт мүшәли үткәндә 48 ел тәмам булып, 49 нчы да яңа дәвер башла-
надыр. Шул сүзләрне бераз тәфсил кылсак, укучылар шәят каршы бул-
маслар.

Яңа дәвер белән бергә халык арасына кергән бер яңа эш шул дәвердә 
туган кешеләр белән бергә яшидер, алар аны яңа дип белмиләр, фәкать 
иске дәвернең кешеләреннән ишетеп кенә аның яңа икәнен беләләр; 
ләкин үзләре моны аңлап, ышанып кабул итмиләр. Үткән дәвер кешеләре 
үлеп беткәндә, өченче дәвер башланып, кешеләр тагы яңара башлыйдыр. 
Баягы, икенче дәвердә кабул ителгән бер эш өченчедә туганларга иске 
булып күренәдер. Икенчедәге кешеләр дә үзләренә хас булганы өчен, ул 
эшнең яңа икәнен төшенмиләр. Шулай итеп, илле елда ил яңа булып, теге 
яңа эш тә илле ел эчендә милләтнең үзенеке булып күренәдер.

Иске төркиләр шул яңаруны дүрт мүшәлдә табып һәм күбрәк яшәгән 
картлар өчен кырык сигезгә тагы бер-ике ел кушып, дәверне төгәл илле 
елдан санаганнар. Һәм шул кагыйдәне соңгыларга тапшыру өчен «илле 
елда – иле яңа» мәкален сөйләп калдырганнар.

Иске заманда төркиләр арасында озак яшәүчеләр санына карап бул-
са кирәк, яшәүнең озынлык дәвере илле елдан куелган. Бу заманда исә, 
гомерләр кыска булгангадыр, яңару дәверен утыз гына елдан куйган-
нар. Мәсәлән, 31 нче март карарын чыгарганда, инародисларга (башка 
халыкларга) рус хәрефләре алтмыш елда милли булып танылачагын фа-
раз вә хыял иткәннәр. Шунлыктан, рус хәрефләре белән укый башлаган 
балалар үз хәрефләре барлыкны өлкәннәрдән ишетеп үссәләр дә, ләкин 
кулланылмаганлыктан, аларны онытып, рус хәрефләренә якынлык хасил 
итәләр. Утыз еллык бер дәвер эчендә өлкәннәр үлеп бетеп, тагы утыз ел 
эчендә рус хәрефләре тәмам үзләренеке булып танылачагы өмет ителмә-
гән.

Бу урында укучыларның дикъкатенә бер эш бар. Шул «илле елда – 
иле яңа» кагыйдәсе бер табигый кануннан алынган. Шул канун һич 
каршылыксыз үзенең хөкемен йөртеп торудадыр. Бу көнгә кадәр төрки 
кавемнәр башына никадәр үзгәреш килгән булса, һәммәсе шул канун бу-
енча килгәндер. Бер вакытларда төрки кавемнәр үзләренең күплекләренә 
карамыйча, бер кан вә бер тән вә бер вөҗүд (халык) хөкемендә иделәр. 
Илле ел саен ил яңарып, бу кадәр бүленгәләнү бәләсенә очраганнардыр. 
Бер шагыйребезнең: «сарт, гарәп, кыргыз кебек безгә башка булган халы-
кларны онытмыйк», – дигән сүзләрен укыганда, кеше хәйран каладыр. 
Гарәп башка милләт булсын, әмма безнең сарт дип атаганыбыз үзбәкләр, 

Хәсән Гали. ТАТАР ХАЛКЫ КУЛЛАНГАН ЕЛЛАР, АЙЛАР ҺӘМ 
КӨННӘРНЕҢ АТАМАЛАРЫ ХАКЫНДА ХӘСӘН ГАЛИ ЯЗМАСЫ
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кыргыз дип атаганыбыз казаклар, ни җәһәтдән безгә башка булалар? 
Шушы гасырда шундый сүзләр кабул алынырлыкмы? Шөһрәтләре дө-
ньяны тоткан төркиләрнең тарихлары ни өчен күрелмидер.

Бу көн госманлы, азәрбәйҗан, чагатай, казанлы вә алтай лисанлары 
(телләре) аталып, баш-башына бүләк саналган төрки тел, кичәге көн ди-
ярлек якын бер заманда, бер генә, гомуми вә бәлигъ бер тел иде. Илле 
елда – илле яңа кагыйдәсе буенча, шул тел бишкә бүленгәндер, турысы 
шулай танылгандыр.

Иделнең гарәп ягындагы виләятләрендә яши торган берничә миллион 
мишәр кавеменең теле болгар хөкүмәте заманында русларга да хөкемен 
йөртә иде. Илле елда – ил яңа булып, бу көн яшәешләрендә бер мәгънәдә 
аңлаша алмаслык дәрәҗәдә руслашканнар.

Төрки кавемнәрнең үзләренә хас кыяфәтләре бар иде ки, хәзер ялгыз 
казакларда сакланадыр. Волга буендагылар ар, чирмеш, чуаш вә руслар-
ның кызларына өйләнү сәбәбеннән, илле елда – ил яңа кагыйдәсе буенча 
үзгәрешләр кичерделәр. 

Дөрестән, теләсә яхшы вә теләсә яман булсын, безнең арабыздагы бер 
эш, бер гадәт, бер табигать, бер халык илле ел үткәннән соң үзебезне-
ке булып әвереләчәге табигыйдыр. Шунысына аеруча дикъкать булсын, 
ысул җәдиднең чыкканына утыз ел булып киләдер. Илле ел үткәннән соң, 
теге иске уку дигән нәрсәне авызга да алучы булмас. Һәр эш, гәрчә чык-
кан вакытында аңа төрле көчләр сарыф ителеп, каршы торылса да, әгәр 
барлык кеше тарафыннан кабул ителсә, яки аңа уңай караш булса, ка-
бул ителә. Инде илле елда безнең арабызга кереп урнашкан яман эшләр, 
гадәтләр, модалар вә әллә нәрсәләр бардыр. Аларны җиңелгә санау яра-
мас. Илле елдан соң терсәкне тешләргә туры килер дә – авыз җитмәс. 
Русча укучылар хакында кайгырту кылынып, төрки тел укытылмаса, 
төрки әдәбияттан хәбәрдәр ителмәсә һәм аларның кагыйдәләре белде-
релмәсә, илле елдан соң үкенечле хәлләр күренүе ихтималдыр. 

Белергә кирәк ки, бер эшне мәйданга куя алуы һәм бер фикерне гомум 
халыкка кабул иттерү үз заманында бик сирәк кешеләргә генә туры килә-
дер. Ләкин шулай үз заманында кабул ителмәгәч, соңрак шулай ук ител-
мәс дип уйлап, файдалы эшләрне кире кагу дөреслеккә туры килмәс. Үз 
заманында Каюм Насыйрине кем таныды? Кем сүзен тотты? Кем фике-
рен файдаланды? Аны бит «сукыр Каюм» дип кенә йөрттеләр. Әмма әле 
үлгәненә ун ел да юк, беләм, сагына башладылар. Илле елдан соң тагы 
башкача булыр. Шулай безгә хәзер илле елны алга куеп, җитди сурәттә, 
әлбәттә, сүз, дау вә җәнҗал белән түгел, бәлки эш белән әҗеренә кере-
шелә торган эшләр күп: гаилә тәрбиясен ислам диненчә торгызу, әхлак, 
телебезне саклау, үз илебезне тану, русча укытуга бәйле һәм башкалар. 
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Менә шул эшләрне алга чыгарырга йөргәндә, никадәр зәһәрләр татырга 
туры килсә дә, барына күкрәп киереп, юл дәвам ителсә, илле елдан соң 
татлы җимешләрен тату насыйп булачактыр.

Яшәеш тарихында иске җыентыкларда чабаннарның җир вә күкләр, 
кояш, ай, йолдызлар чыкканда булган ышанулары һәм карашлары сөй-
ләнәдер. Чабаннар төнлә далада чалкан йатып, күк, йолдыз һәм плане-
таларга карап хыялланыр иделәр. Бу урында теләгебез чабаннарның 
тормышындагы карашларын һәм хыялларын язу түгел, фәкать аларның 
тормышында галәмне өйрәнү белән бәйле ышанулары барлыкны бел-
дерүдер. 

Төркиләр иске заманнардан бирле мал асраган, мал баккан, кыр вә дала 
әһле чабан, мал асраучы иделәр. Аларның фикерләре, карашлары яшәеш 
тарихына тулаем кермәсә дә, тормышларында урын алган ышанулары бу-
луы ап-ачыктыр. Һич булмаганда үзләренчә ай атамалары бар иде. 

Төркилекне бөтен калебенчә сәламәт саклаган казакларда шау төр-
кичә ай атлары бардыр. Тик ай исемнәре фәкать искедән калганмы яки 
соңынан ясалганмы – бу арасы ачык мәгълүм түгел.

Гарәп теле вә аның тәэсире аз булган казакларда ай исемнәре гарәп 
телендә: хәмәл (сарык бәрәне, зодиак тамгалары буенча 22 нче марттан 
22 апрельгә кадәр була торган вакыт арасы); сәвәр (апрель ае, үгез); җәүзә 
(игезәкләр, май ае тамгасы) дип йөртелүе һәм боларның казак белән гарәп 
арасында уртак сурәттә күрсәтелүе зур хатадыр. Элегрәк Шиһабетдин 
бин Габделгозәир нәхри кәлиндәрендә, бүгенгечә «заман» кәлиндәрен-
дә ай атлары казакча хәмәл, сәвәр дип күрсәтелү зур ялгыштыр. Казак-
ның Бухарадан укып килгән муллаларында булса да, гомуми халыкта ай 
исемнәрен алай санаучы юктыр. Шуның белән бәрәбәр шау төркичәсен 
дә онытып баралар. «Галиә» мәдрәсәсендә казак шәкертләре тарафын-
нан чыгарылган «Әлфия» китабының азагында казакча дип саналган ай 
атлары ялгыштыр. «Март»ны «утамалы» дигәннәр. Ул «хут хәмәл»дән 
бозылган сүздер. Казак бер кешене атаганда үзен тагын агасын кушып 
атыйдыр. Кунанбай белән Дүнәнбай исемле ике агайны кеше бүлсә, шу-
ларның бере генә кирәк булганда да «Кунанбай-Дүнәнбай» дип кушып 
сөйлидер. Шуның шикелле «хут» белән кушып, бозып «ут-әмәл» дип 
мартны атап йөртәләр. Бу гарәби исемнәрнең казак арасына кергәннән 
соң гына булган «башкатыру»дыр. 

«Апрель»не ظاوظا «заузан» дигәнләр. Төрки телдә ظ хәрефе белән һич 
бер сүз язылмаганлыктан, ул сүз гарәпчәдән «җәүзә»гә бозылган икәнен 
сөйләүгә дә хаҗәт юктыр. «Июль»не «тәмуз» дигәннәр, зур төрки сүзлек-
тә гарәби вә фарсы телләрдә кулланылыр диелгән, төркичә түгел икән. 
«Ноябрь»не «җил туксан» дигәннәр. Халык авазында «яз туксан», «көз 
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туксан» дигән сүзләр йөридер. Ноябрь көз айларының азаккысы булып, 
«туксан» дигән сүз урынына «хазиран» булып киткән. «Декабрь»нең 
гарәпчәсе булган «җәди» (кәҗә бәтие, зодиак тамгасы буенча 22 декабрь-
дән 22 январьгача булган вакыт; Иран хисабы буенча унынчы ай) «тук-
сан» белән кушып, бу замандагылар «җиди туксан» дип йөртә иде. Галия 
шәкертләре шуны дәһшәтле сурәттә бозып, «җил туксан» дигәннәр.

Без үзебезнең тапканыбызны инде языйк. 
Төркичә ай атлары: از аз, اوت جاقماس утҗакмас, كوك күкүк, جاده җелдә, 

 قاذتار ,казан قازان ,карача قااراجا ,мизам مدزام ,кыр көяк قر داك ,сарча سارجا
каңтар, اقبان акпан, ناورزان нәүрүз. 

Агач сүзе асылда йакгачдыр, якмактан, кысмактан; кыскач, кый-
мактан – кыйгач булган кебек. Җиңеләя килә «йыгач» сурәтенә калган, 
соңрак «йа» «а» га алышынып, «агач» булган. Шуның шикелле яз сүзен-
дәге «йа» «а»га алышынып «аз» булганда, яз фасылын башлаган мартка 
галәм ителеп, кыскартылып, йомшартып «аз» дип дә әйтәләр. Мәкаль «аз 
булмай – яз булмас; яз булмай һәз (рәхәт) булмас». Апрель туганнан соң 
көннәр җылытып, өйләргә ут йагылмау мөнәсәбәтендә «утҗакмас» ди-
гәннәр. Май аеның беренче көне булды дигәндә, күккүк дигән кош үзе-
нең моңлы тавышлары белән кычкыра башлап, бөтен урманнарны яңгы-
ратадыр. Шул мөнәсәбәт белән май аена «күкүк» диеләдер.

Яз фасылы белән җәй фасылы икәве алты ай, бер табигатьтә булып, 
шул алты айның уртасы – майның бетүедер. Урта урын, урта заман иске 
төркичәдә челлә диеләдер. Ике фасылның уртасында булу мөнәсәбәтеннән 
«июнь» аена «челдә» яки «челлә» диләр. Челдә үтсә, игеннәр пешеп, барча 
дөнья: чүп, яфрак, үлән, кура ката башлап, яшеллек гамәле бетеп, сарылык 
гамәле башланадыр. Шул мөнәсәбәттән июль аена «сарча» дигәннәр.

Август аенда куйлар (сарыклар), ичкиләр (кәҗәләр) качса, кыш ур-
тасында кузыларга (бәтиләргә) туры киләдер. Борын заманда иң ярлы 
дигәннең куе (мал-туары) йөздән артык булыр иде. Бу кадәр тереклек-
нең бәтиләрен асрау кыш уртасында кыен буладыр. Август ае туып, куй-
лар, ичкиләрнең (кәҗәләрнең) көйләй (качасы килә) башлаганда, кучкар 
(бәрән) белән тәкәләргә көяк бәйлиләр, качыруга киртә булсын дип. Көяк 
киездән эшләнгән бер нәрсәдер. Аны октярь туганнан соң гына чишеп 
алып, качыруга ирек биреләдер. Шудай итеп, кучкарларга кырда йөр-
гәндә көяк бәйләү мөнәсәбәтенә бәйле август аена «кыр көяк» диеләдер. 
Мәкаль: кыр көяк туса, бала панын очырадыр. Балапан – кошның йомы-
ркадан чыккан баласы.

Сентябрь туганнан соң, кайбер чүп үләннәренең башыннан мамык ке-
бек бер ак нәрсә очып, дөньяны буйыйдыр. Шуңа иске төркичәдә «мизам» 
дигәннәр. Шуның очуы мөнәсәбәтеннән сентябрь аена «мизам»диеләдер. 
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Октябрь туса, кырда йөри торган карача-коңыз каз берничә тәүлекләр 
көн-төн катып, җылы якка күчеп китәдер. Шул карача каз күченә бәйле 
октябрь аена «карача» дияләрдер. Мәкаль: Карачаның кары йатмас. Кара-
чаның тукымадай кары ятса – алты айлык юлга чык.

Кайбер елларда кыш иртә килеп, октябрьдә кар төшәдер. Тәҗрибә бу-
енча ул кар бер атнада китәргә тиештер. Инде шул кардан бераз гына кит-
ми калса да, кыш иртә килүнең галәмәтедер. Алты ай йөреячәк чанаңны 
җигеп, юлга чыгарга курыкма, дигәннәр. 

Иске төркиләрнең яз һәм җәйге теләге ак – катык-сөт буладыр. Но-
ябрь туса, сыерлар савылып, ак бетә, сугым суелып, казан асыла башлы-
йдыр. Казан ашы керүгә бәйле ноябрь аена «казан» диеләдер. 

Декабрь – каңтар буладыр. Мәкаль: кантарда – карга адымындай көн 
озайды. Январь – акпан буладыр. Мәкаль: акпанда да ат адымындай көн 
озайды. Такмак: Акпан-акпан – алты көн: ай һай синең катуың! Үлчәп 
аскан итеңә, кунак килсә катты көн! Таңтар белән акпанның төгәл аңлат-
масын белүче табылмады. 

Мизам аена нәүрүз диләр, фарсының нәүрүзеннән алынган булып, 
иске иран халкында март аеның исеме иде. Моның төркичәсен белүчене 
таба алмадым.

Инде яз айлары: аз, утҗакмас, күкүк; җәй айлары: җелдә, сарча, кыр 
көяк; көз айлары: мизам, карача, казан; кыш айлары: каңтар, акпан, нәүрүз. 

Бу урында ел фасылларының исемнәренең мәгънәләрен әйтеп үтик. 
Ябылган, кысылган, капланган, бөрешкән вә гайре шундый хәләтендә 
булган нәрсәләрне ачып, җәеп, киңәйтеп бирүгә төрки телдә «йазмак» 
диеләдер. Инде көн озаеп, дөнья җылынып, җир уянып, мал балалап, 
галәмдә, табигатьтә һәр нәрсә ябылган вә кысылган хәленнән киңәю вак-
ты – шөбһәсез, март, апрель, май айларыдыр. Шуның мөнәсәбәтендә бу 
мизгел – фасылга «яз»диеләдер. Иске төркидә елның башы язның берен-
че аенда саналыр икән. 

Төркиләр иске заманнан бирле кыр-далада күчеп, мал үстергән халык 
иде. Малны үзенең утлаган ягына иркененчә җибәрү төрки телдә «җәю» 
диеләдер. Һәм дә эшсез тик йөрүгә җай йөрү, дияләр. Июнь, июль, август 
айлары җай йөрелә торган вакыттыр. Хосусан, борынгы заманнарда шул 
мөнәсәбәттә «җәй» диеләдер. Үзбәк, казак һәм казанлы шивәләрендә «җәй» 
диелгән хәлдә, госманлы, мишәр, башкорт шивәләрендә «йай», диеләдер.

Куйларның йонын май эчендәге алуга – кырку, августның азагында 
һәм сентябрьнең башларында алуга – күзәү диләр. Инде күзәм ягындагы 
фасылга да «көз»дию бик туры киләдер.

Октябрь вә ноябрь айларыннан соң, үткән мизгелләрдәге иркенлекләр, 
киңлекләр бу мизгелләрдә бары да кимидер, дөнья табигый буларак һәр 

Хәсән Гали. ТАТАР ХАЛКЫ КУЛЛАНГАН ЕЛЛАР, АЙЛАР ҺӘМ 
КӨННӘРНЕҢ АТАМАЛАРЫ ХАКЫНДА ХӘСӘН ГАЛИ ЯЗМАСЫ



137

Туган җир.  3’2019 Родной край.

җәһәттән кысыладыр. Шул мөнәсәбәткә бәйле декабрь, январь, февраль 
айларына иске төркиләр «кыс» дигәнләр, «с» урынына «ш» килеп, хәзер 
«кыш» диләр. Яз, җәй, көз, кыш мизгелләреннән кинәя буларак тамы-
зыстан, бустан, зимстан сүзләре дә фарсы белән катыштырылып, кайбер 
төркиләрдә кулланыладыр. 

Охшашлык кагыйдәсе буларак алты ай – яз, алты ай – кыш диелеп 
йөртеләдер. Мәкаль: яз языл, кыш-кысыл.

Иске төркиләр фәкать табигать тарафыннан бирелгән байлык белән 
генә көн күреп торган чакта, югарыдагы икътисади мәкальне сөйләп кал-
дырганнар: «Барында – бүредәй, югында – шүредәй» мәкале икәве дә бер 
мәгънәдәдер.

«Шура»ның тышында төркичә көн атлары хакында бер сорау бар иде. 
Шуны буш калдырмаска теләдем. Төркичә көн атлары җомгадан сана-
лып, шушылай: атна  көн,  атнарасы  көн,  базар  көн,  баш көн,  буш көн, 
бишен көн, кечатна көн. Шул көн исемнәре хакында кыскача белдерик. 
Җиде көннән гыйбәрәт булган бер дәвергә «атна» диеләдер. Көннәрнең 
эченнән берсен шул дәвергә бәйләгәннәр, ия кылганнар. Бәйләнгән булга-
ны мөнәсәбәтендә «җомга» көнгә «атна», «атна көн» дигәннәр. Атнаның 
шул иясе көне мәгънәсендә буладыр. Боларның һәммәсе «көн» сүзе белән 
кушылып йөртелгәннән, җиде көнне алган дәвер урынында йөргән «атна 
«белән җомга көне урынында килгән «атна» арасында аерма булмыйдыр. 

Әһел насраннар (христиан динендәге кеше) өчен тәүбә көн – базар 
көндер. Шуның өчен икесенең уртасында булган шимбә көнгә атнарасы 
көн диеләдер. Ике атна көннең арасындагы көн куәсендә буладыр.

Иске заманнарда төркиләр атнадан бер көнне эш башлауга уңай көн 
итеп сайлап куйганлар да шуңа «баш» көн дигәннәр. 

Борынгылар атнадан бер көнне каһәрләп, яманга чыгарып куйганнар. 
Ул көн эш башламас булганнар. Шул мөнәсәбәт белән «буш» көн диелгән 
булса кирәк. 

Чәһәршәнбә көннең төркичә атын һич бер кешедән белә алмадым. 
Фәкать үзлегемнән шуны тәкъдим итәр идем. Атна көн үтеп, эш көннәре; 
беренчесе – атнарасы көн, икенчесе – базар көн, өченчесе – баш көн, 
дүртенчесе – буш көндер. Инде эш көннәренең бишенчесе булуга бәйле 
«бишен» көн диелсә ярамасмы иде? Бәлки моның төркичәсе дә бардыр. 
Авылларда йөргән кешеләр картлар белән карчыкларның сүзенә дикъ-
кать итәргә тиешледер. Моның исеме табылмас идеме? Хәзергә Болгар 
хөкүмәте заманында чуаш вә чирмеш халыкларына бик күп сүзләребез 
кереп калганнар. Шуларның күбесе үзебездә онытылып, аларда сәламәт 
саклануы ихтималы бардыр. Шуның өчен ул халыклар арасында йөрү-
челәрнең дә дикъкатен җәлеп итеп каламын. 
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Туачак атна көндә эш эшләнми, бәйрәм саналадыр, аңа әзерләнү өчен 
алдагы көннең соңгы яртысына янә буштанчылык (вакыт) биреләдер. 
Шуның белән анда атна көнгә охшашлык табыладыр. Шул мөнәсәбәттән 
«пәнҗешәмбә» көнгә «кичатна» көн диелгән, асылы кече атнадыр. 

Көннәрнең исеме хәзерге вакытта төрки кавемнәр арасында башка-
ча йөртеләдер, һәрвакыт «шәнбә» сүзе белән кушылып кулланыладыр. 
Матбугатыбызда, гомумән, шулай язалар, ләкин төркилек ноктасын-
нан караганда, ул «шәнбә»ләрне телебездән себереп ташлап, яңадан үз 
исемнәребезгә уйдыру, бору кирәктер. Мәсәлән, «шимбә», «якшәмбе» 
урынына мишәрләр «чәршәмбе»дән башка көн атамаларының төркичәсен 
йөртәләр. Кәлиндәрчеләр газета һәм журналчылар да үзләренең язула-
рында көн исемнәрен төркичә куллансалар, мөгалимнәр мәктәпләрдә 
балаларга төркичә өйрәтсәләр, елле елдан соң гомуми булып китәр иде. 
Каңгырган ят сүзләр телебездән чыгып, үзебезнеке кунсын иде.
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НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ 
АЛЬКЕЕВСКОГО РАЙОНА РТ

Аннотация: Данная  работа  состоит  из трёх  небольших  статей, 
посвящённых разным вопросам булгарской джучидской нумизматики. В 
первой статье рассмотрены крупные серебряные монеты, чеканивши-
еся в 1266–1273 гг. Их вес достигает трёх грамм. Монеты типа С/45 
очень редкие, поэтому каждый новый экземпляр необходимо вводить в 
научный  оборот.  Во  второй  статье  авторы  рассматривают метро-
логию медных динаров с именем ан-Насира, найденных в окрестностях 
с. Старые  Салманы.  С  учётом  нового  материала  установлено,  что 
большинство динаров, обращавшихся на местном рынке, весило в пре-
делах 2,1–2,9 г. Третья статья посвящена монетам XIV в., найденным в 
окрестностях с. Каргополь. Общее количество комплекса насчитывает 
13 медных монет середины XIV в. Тем не менее, по мнению публикаторов, 
даже такое небольшое число экземпляров является важным для анализа 
средневекового денежного обращения на территории Татарстана.

Ключевые слова: пул, динар, дирхам, Булгарский регион, Улус Джучи-
дов, XIII–XIV в., денежное обращение.

I. В 1266–1267 г. (в 665 г. хиджры) в Улусе Джучидов к власти пришёл 
хан Менгу-Тимур. К этому-же времени относится денежная реформа, 
проведённая в новом государстве. В Хорезме и Крыму она проявилась в 
чеканке новых монет с именем Менгу-Тимура, его тамгой, указанием мо-
нетного двора и датой 665 г. хиджры (1266–1267 г.). В Булгарском регионе 
денежная реформа выразилась в чеканке сразу 8 разновесных типов се-
ребряных монет. Самой крупной монетой являлись дирхамы С/45 весом 
около трёх грамм (типология булгарских монет XIII в. – С/45 означает 
монету, приведённую в каталоге А. З. Сингатуллиной под № 45) [Синга-
туллина: 2003]. Из всех информационных единиц – имя эмитента, место 
чеканки, год выпуска, тамга – на подобных экземплярах проставлены 
только название монетного двора – Булгар и помещена тамга Менгу-Ти-
мура. Впервые данный номинал был издан в 1832 г. в книге Х. М. Френа 
[Френ: 1832. Таб. XII, № 4, С. 36, № 370]. В 1880 г. в Болгаре был най-
ден клад, в состав которого входили и два экземпляра указанного типа 
[Бугарчев, Петров: 2018]. Сейчас они хранятся в фондах Национального 
музея Татарстана.
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Несколько лет назад в один из художественных магазинов Москвы 
был сдан на комиссию булгарский дирхам весом 2,17 г. Нам удалось уста-
новить происхождение этой монеты. Выяснилось, что она была найдена 
в Алькеевском районе, в окрестностях с. Салманы. Экземпляр имеет по-
вреждение (отломана часть монеты), поэтому можно предположить, что 
первоначальный его вес приближался к трём граммам.

Из монографии А. З. Сингатуллиной следует, что монеты данного типа 
чеканились в трёх весовых группах – весом 1,26–1,58 г, 0,59–0,76 г и 1,98–
3,04 г. В каталоге они представлены под номерами С/43, С/44 и С/45 [Синга-
туллина: 2003]. Самыми распространёнными являются монеты с указным 
весом 1,56 г, это тип С/43. Хотя на монетах не проставлена дата чеканки, по 
материалам последних исследований выяснилось, что данный тип «сере-
бра» чеканился в самом начале правления первого золотоордынского хана 
Менгу-Тимура – в 1266–1273 гг. Экземпляры самого маленького и самого 
крупного веса встречаются очень редко. И если монеты с фактическим ве-
сом 0,75 г (или указного веса 0,78 г – половина от дирхама весом 1,56 г) в 
дальнейшем продолжали использоваться (например, тип С/14 начала 1270-
х гг.) [Сингатуллина: 2003]), то крупные монеты оказались невостребован-
ными на рынках Булгарского вилайета и больше не чеканились. Самыми 
распространёнными оказались фракции с указным весом 1,39 г и 1,56 г.

II. В 2016 г. была опубликована статья, посвящённая монетам мон-
гольского и ранне-золотоордынского периодов, найденным в окрестно-
стях села Старые Салманы Алькеевского района [Степанов, Купцов, Ни-
сифоров: 2016]. Среди прочих, в статье рассматривались медные монеты 
с именами багдадского халифа ан-Насир ли-дин Аллаха (выпускались с 
конца 1230-х гг. и в 1240-е гг.) и каана Мунке (выпускались в 1250-е гг.), 
которых насчитывалось 30 экземпляров – по 15 динаров каждого типа. У 
20 монет – по 10 экземпляров каждого эмитента – сохранились метроло-
гические характеристики, то есть вес.

За время, прошедшее с момента публикации статьи, нумизматиче-
ский фонд с. С. Салманы пополнился новой информацией. Были обнару-
жены медные монеты вышеуказанных типов со следующим весом – 0,9 г, 
1,6 г, 1,9 г, 2,1 г–2, 2,6 г, 2,7 г. Таким образом, общее число «салмановских» 
медных монет, чеканенных на монетном дворе Булгар и у которых сохра-
нилась информация о весе, теперь составляет 27 экземпляров. В статье 
2016 г. основное внимание авторы уделили анализу серебряного соста-
ва комплекса. В данной статье мы разберём особенности метрологии 
«меди», чеканенной в середине XIII в.

Как известно, булгарские медные монеты с именем Мунке в подавля-
ющем числе – это перечеканенные медные динары с именем ан-Насира, 
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что позволяет проводить метрологический анализ обеих групп вместе. 
Количество в 27 экземпляров позволяет построить гистограмму.

Зависимость количества медных монет ан-Насира и Мунке 
от значения их веса. Салманы. Учтено 27 экз. Ось X – вес в 

г, ось Y – количество в экземплярах. 
Гистограмма

Наибольшее количество монет приходится на значение веса 2,7±0,1 г, 
8 экз., (29,6 % от всех учтённых монет). Средний вес 25 монет – 2,55 г (без 
учёта одной самой лёгкой и одной самой тяжёлой монеты), или, округ-
лённо, 2,6 г, что соответствует допуску моды из гистограммы.

Ранее уже было установлено, что медные монеты XIII в. с именем 
ан-Насира чеканились по системе «эль-марко», то есть без выверки точ-
ного веса каждого экземпляра. Разброс значений веса «салмановских» 
монет достигает 4,1 г – от 0,9 до 5,0 г. Тем не менее, из гистограммы сле-
дует, что большинство динаров, обращавшихся на местном рынке, име-
ли вес в пределах 2,1–2,9 г. Об этом же свидетельствует установленный 
средний вес 25 динаров. Мы сейчас не можем сказать, стихийно сложи-
лось такое соотношение или в результате каких-то законодательных ме-
роприятий. По нашим представлениям, изучаемые монеты чеканились с 
конца 1230-х до 1259 г., или около 20 лет. Ранее на более массовом мате-
риале (комплекс медных монет ан-Насира и Мунке с Болгарского городи-
ща в количестве 765 экземпляров, хранящийся в фондах Болгарского му-
зея-заповедника) нами были установлены 4 шага понижения расчётного 
веса за указанный промежуток времени: 

-3,1±0,2 г, 
-2,7±0,2 г, 
-2,1±0,2 г,
-1,5±0,2 г. 
К сожалению, пока не удаётся установить даты снижения веса «меди».
Следуя из показаний гистограммы, на Салмановском памятнике фик-

сируется преобладание монет второго этапа – 2,7 г. Обращает на себя 
внимание тот факт, что динары весом менее 1,4 г представлены всего од-



142

ним экземпляром. Для сравнения можно привести метрологию аналогич-
ных медных монет из находок на Старонохратском археологическом ком-
плексе [Степанов, Купцов, Нисифоров: 2016]. Максимум гистограммы, в 
которой было учтено 147 экземпляров, пришёлся на значение 2,0±0,2 г, 
а одна из второстепенных мод – на значение 2,5±0,2 г, что соответствует 
моде 2,7 г на гистограмме салмановских монет.

Фототаблица монет к статье А. И. Бургачёва и О. В. Степанова

Безусловно, данные расчёты имеют предварительный характер, так 
как для метрологического анализа информационная база в 27 экземпля-
ров маловата. Тем не менее, установленные значения моды и среднего 
веса позволяют сделать определённые выводы об особенностях денеж-
ного обращения на территории данного археологического памятника. 
Возможно, в дальнейшем, с увеличением количества находок, наши вы-
воды будут скорректированы. Что касается местонахождения памятни-
ка, то мы можем сослаться на информацию Д. Г. Мухаметшина, научного 
сотрудника Болгарского музея-заповедника. В своей статье за 2015 г. он 
упоминает шесть археологических объектов с топонимом «Салманы»: 
Нижнесалмановское селище (№ 54), Салмановское местонахождение 
(№ 55), Новосалмановское местонахождение (№ 56), Старосалмановское 
местонахождение (№ 57), Абдулсалмановское селище (№ 58) и Анино-
салмановское местонахождение (№ 59) [Мухаметшин: 2015]. Не исклю-
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чено, что весь монетный комплекс может происходить с местечка «Иске 
Юрт», находящемся в полукилометре от кладбища с. Старые Салманы.

III. В истории Волжской Булгарии известны несколько крупных го-
родских центров, функционировавших в XIII–первой половине XV в. 
Кроме главного города этого времени – Булгара, можно назвать Джуке-
тау, Иски-Казань и некоторые другие. К числу таких крупных городских 
центров можно причислить и археологический комплекс, находящийся 
в окрестностях современного села Салманы. Судя по нумизматическому 
материалу, в XIII–первой половине XIV в. здесь находилось большое по-
селение, название которого нам пока не известно. Как у любого средневе-
кового города, в окрестностях «Салмановского» городища можно встре-
тить небольшие поселения, составлявшие округу регионального центра. 
Одним из таких поселений являются Каргопольские I и II селища. На 
одном из них были обнаружены золотоордынские пулы середины XIV в. 
Ниже приводится опись находок.

Таблица золотоордынских пулов, найденных у с. Каргополь

№ Эмитент МД Год чеканки, х. Вес, г Тип
1 Анонимный 

(Узбек)
Сарай (737–743) 1,25 «Лев направо 

и солнце»
2 Анонимный 

(Узбек)
Сарай (737–743) 1,22 «Лев направо 

и солнце»
3 Анонимный 

(Узбек)
Сарай 737 1,58 «Лев направо 

и солнце»
4 Анонимный 

(Узбек)
Сарай (737–743) 1,45 «Лев направо 

и солнце»
5 Анонимный 

(Узбек)
Булгар (736–740) 1,30 Булгарская 

решётка
6 Анонимный

(Джанибек)
Сарай 

ал-Джадид
(743–750) 0,86 «Двуглавый 

орёл»
7 Анонимный

(Джанибек)
Сарай 

ал-Джадид
(743–750) 0,98 «Двуглавый 

орёл»
8 Анонимный

(Джанибек)
Сарай 

ал-Джадид
(743–750) 1,23 «Двуглавый 

орёл»
9 Анонимный

(Джанибек)
Сарай 

ал-Джадид
(743–750) 1,30 «Двуглавый 

орёл»
10 Хызр Сарай 

ал-Джадид
(762) 2,89

№ № 11–13. Неатрибутируемые пулы – 3 экземпляра (вес 1,29; 1,15; 0,71).
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Всего выявлено 13 монет. Десять из них представляют известные 
типы, чеканившиеся с конца 1330-х гг.до начала 1360-х гг., то есть около 
20 лет. Девять монет имеют вес от 0,86 до 1,58 г – скорее всего, они пред-
ставляют один самый мелкий номинал медных монет с фактическим ве-
сом 1,4 г. Пул с именем Хызр-хана принадлежит другой весовой группе, 
другому номиналу. 

Трудно делать далекоидущие выводы по такому скудному составу ну-
мизматического комплекса, тем не менее, подобная информация необхо-
дима для дальнейшего анализа средневекового денежного обращения на 
территории Татарстана. 

Село Каргополь находится в 11 км севернее райцентра Базарные Ма-
таки. Из археологической литературы известны два Каргопольских се-
лища [Свод: 2007]. Первое селище находится в 5 км к юго-востоку от 
современного села Каргополь, второе расположено в противоположной 
стороне, в 1 км северо-западнее села. Оба селища открыты в 1946 г., на 
них зафиксирован похожий материал – булгарская керамика домонголь-
ского времени. Выявленный нумизматический материал свидетельствует 
о существовании денежного обращения в середине XIV в. Возможно, что 
археологическое изучение обоих памятников позволит обнаружить но-
вый материал для характеристики экономической жизни в округе «Сал-
мановского» города.
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Фәнни-популяр язмаларда төбәк тарихы

Краеведение в научно-популярных публикациях

Нурулла Гариф

НӘСЕЛ ТАМЫРЫҢНЫ БАРЛЫЙМ ДИСӘҢ...

Аннотация: Нами исследованы известные архивные источники для 
составления родословной. Интересными представляются возможность 
исследования и составления шеджере на основе многочисленных доку-
ментов, хранящихся в различных архивах. Для их комплексного изучения 
необходимо привлечение и других категорий источников – фольклорных, 
эпиграфических, топонимических. 

Полученные  материалы  могут  быть  использованы  при  изучении 
истории деревень, расположенных в Республике Татарстан и за его пре-
делами. Материалы и результаты работ планируется представить к 
обсуждению на конференциях, опубликовать в научной и популярной ли-
тературе.

Ключевые слова: ревизские сказки, метрика, эпиграфичекие памят-
ники. 

«Атасына карап улын, анасына карап кызын коч», – ди халык мәкале. 
Сүзем шәҗәрләр, халкыбызның элек-электән нәсел тамырларына булган 
карашы турында. 

Бүгенге көндә терлек малын үрчетеп, артым, үрчем, майлылыгы юга-
ры булган сөт, яисә яхшы йон алыр өчен аларның нәселен барлап, яңа 
токымнар чыгаралар. Тормышта төрле вакыйгалар белән очрашкан саен, 
мал-туары өчен тырышучы халык үз токымы – нәсел-нәсәбе турында 
борчыламы икән дип тә уйланырга туры килә. Халыкта бик еш, «Алар 
нәселләре белән шундый!», «Аларга кыз бирергә, алардан кыз алырга яз-
масын...», яисә, «Болар затлы нәсел!» – дигән кебек гыйбәрләрне еш ише-
тергә туры килә. Хәер, хәзер элеккедән калган яучы әбиләрнең кирәклеге 
дә калмады бугай, «Чиләгенә күрә капкачы» дигән әйтемнәр дә эшләми 
инде. Бүгенге яшьләргә «Күрше авылыныкы күркә булып күренү» генә 
җитми. Хәзер башка ил, башка халыклар белән дә кавышалар. Дин, 
тел аермалыгына карата булган тискәре караш та юкка чыкты диярлек. 
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Без әлегә боларның нәтиҗәсе турында уйланмыйбыз, генетика фәненә 
дә җитди карамыйбыз. Медицина нәтиҗәләре күп чирләрнең нәселдән 
күчүен, кайбер чирләрнең хатын-кыз, яисә ир ягыннан килүче авырулар-
га, аларның буын аша сикереш ясауларына да ихтибарыбызны бирмибез. 
Нәселләре белән урыслашып баручы милләттәшләребез өчен дә борчыл-
мыйбыз сыман. Сүзебез әлегә киләчәктән бигрәк үткәндәгеләрне барлау, 
нәсел шәҗәрәләребезне булдыру турында. Фикере булганнар аңлар... 

Бүгенге көндә нәсел-шәҗәрәләре белән кызыксынучылар да юк түгел. 
Күпләр әби-бабаларын, туганнарын барлый. Моның өчен архивларда са-
кланучы документлар ярдәмгә килә. Тарихыбызны барлаганда без үткән 
чорлардан башласак, нәсел тарихын барлаганда үзебез, әти-әниләребез, 
алар ягыннан барып тоташкан әби-бабаларыбыз шәҗәрәсен аныклаудан 
башлыйбыз. Әби-бабаларыбызны, аларның әти-әниләрен, алардан, олы-
рак яшьтәге туганнарыбыздан барлап, белешеп була. 

Ниндидер сәбәпләргә бәйле әби-бабаларын белмәгәннәргә, белешмә-
не Татарстан районнарының гражданлык хәленә бәйле актлары аркылы 
Республика ЗАГС архивыннан соратырга була. Алардагы мәгълумат 
1922-нче елдан алып, бүгенге көнгәчә тупланган (Адресы: Казан шәһәре, 
Декабристлар урамы, 179 нчы йорт). 

Совет чорына чаклы булган мәгълуматны муллалар тарафыннан 
алып барылган метрикә кенәгәләреннән барлыйбыз (ТР МА. Фонд 4. 
Тасв. 177 һ.б.). Әлеге кенәгәләр гарәп графикасында, татар телендә языл-
ган. Аларда әби-бабаларыбыз, нәселдәшләребезнең туу, вафат булу һәм 
никахлашу (аерылышу) таныклыклары (документлары) бар. Метрика-
ларда яңа туган баланың, никахлашучы яшьләрнең ике яктан да ата-ана-
ларының исем-шәрефләре, никахлашучыларга таныклык бирүчеләрнең 
исем-шәрефләре, вафат булучы кешенең нинди авырудан үлгәнлеге һ.б. 
төр мәгълумат бирелә.

Метрика кенәгәләрен тутыру эше 1829-нчы елдан – 1917-нче елгача, 
кайбер авылларга бәйле рәвештә 1936-нчы елга чаклы алып барылган. 
Әлеге документарның 1829–1865-нче елгача тутырылганнары Башкор-
тстан Республикасы үзәк архивында (ЦГИА РБ. Фонд И-295. Тасв. 9; 
Адресы. Уфа шәһәре, Карл Маркс урамы, 4), икенче өлеше Уфа шәһәрен-
дәге Республика ЗАГСы архивында саклана. 1865–1917-нче елларга ка-
раганы Татарстан Республикасының милли архивында саклана (ТР МА. 
Фонд 3. Тасв. 2; Адресы: Казан, Кави Нәҗми урамы, 7). 1916–1936-нчы 
еллар арасындагысы Казанда «8 март тукталышы»нда урнашкан архивта 
саклана. 

Шәҗәрләрне барлаганда, архивта сакланучы башка фондлар да 
ярдәмгә килә. Мәсәлән, Казанда, Милли архивта сакланучы 81 нче фонд-



148

ның 2 нче тасвирламасындагы эш кенәгәләрендә авылларның төзелеш 
планы бирелгән. Авыллар планында һәр йорт номерланган һәм аларда 
яшәүче йорт хуҗаларының исемнәре теркәлгән. Бу чыганак, бабалары-
бызның шәҗәрәсен тулылындырудан тыш, аларның авылда яшәгән ни-
гез-йорт урыннарына да ачыклык кертә. 

Авылларыбыз яшәешендә төп рольне дини эшчәнлек – мәчет-мәдрәсә, 
авыл мәхәлләсенең яшәеше уйнаган (ТР МА. Ф. 2. Тасв. 2, 7, 4, 14, һ.б.). 
Аларда мәчет төзелешенә бәйле вакыйгалар, мәчет-мәдрәсәләрнең план-
нары, муллаларга кагылышлы документлар җыелмасы, авыл җыеннары 
һәм анда кабул ителгән төрле карарлар да чагылыш таба. Әлеге карарлар-
да мәхәллә халкының исемлеге, аларның гаилә саны да теркәлгән. Нәсел 
шәҗәрәсен төзегәндә әлеге документлар да ярдәмгә килә. 

Авыл халкының тагын да борынгырак чорларга караган шәҗәрәсен 
ревизия кенәгәләре (ТР МА. Ф. 3. 2 Тасв. (1818–1858 еллар); ЦГИА РБ. 
Ф. И-138. Тасв. 1, (1797–1867 еллар; Тасв. 2, 1795–1863 еллар); РГАДА. 
Ф. 350. 1–3 Тасв. (1710–1763 еллар. Адресы: Мәскәү, Б. Пироговская, 17) 
аша ачыкларга була. Ревизия кенәгеләреннән тыш, 1710–1716-нчы еллар-
га караган Ландрат кенәгәләре дә бар. Аларда кеше исемнәреннән тыш, 
әби-бабаларыбыз яшәешенә бәйле башка төр мәгълүматлар да бирелә. 

Нәселебез шәҗәрәсен ачыклаучы документларны барлаганда күз ал-
дына ерак әби-бабаларыбыз, авылдашларыбызның шәҗәрә агачы тулаем 
барлыкка килә. Җиде-сигез буын эчендә авыл халкы бөтенләе белән ди-
ярлек туганлашып бетә. Бу туганлык, рухи якынлык, бүгенге көндә дә 
авылда яшәүчеләрне үзара якынайта ала. Безнең халыкка җиде буын ба-
басын белү дә фарыз бит әле. 

Нурулла Гариф. НӘСЕЛ ТАМЫРЫҢНЫ БАРЛЫЙМ ДИСӘҢ...
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Ф. М. Гыйльманов

ЧУРАКАЙНЫҢ ПЕНЗА ТАТАРЛАРЫ

Әлшәй төбәгендәге борынгы башкорт авылы татар 
мөһаҗирләренең берничә буынына сыену урыны биргән

Тарихи әдәбиятта «Халыкларның Бөек күченеше» дигән төшенчә 
бар. Гомумкешелек әһәмиятендәге бу хәрәкәт Европада икенче йөзьел-
лыкта башланып, Рим империясенең һәлакәтеннән соң җиденче гасырда 
тәмамлана. Биш дулкында үткән күченешнең икенчесендә әйдәүче көч 
булып Азия тарафларыннан килгән хун (гун) кабиләләре тора, алар ара-
сында болгарлар да була. 

Аларның дәвамчылары саналган татар (халкы) өчен Бөек күченеш 
дәвере Казан алынгач, уналтынчы гасырда башлана, христианлаштыру 
сәясәтенә бәйле күченү XVIII-нче гасырда янә дә көчәя. Татарларның 
зур гына өлеше Урал алды төбәкләренә килә. Бу очракта «күченү» тө-
шенчәсен шартлы итеп алабыз, чөнки Урал алды, Кама буе төбәкләренә 
хәзерге мәгънәдә йөргән татарларның күченеше Бөек Болгар чорыннан 
ук башлана, соңрак әлеге биләмәләр Казан ханлыгы составына керә. Шу-
лай ук тарихи чыганакларда татарларның XIX-нчы гасырда Көнбатыш 
Себергә һәм Урта Азиягә күченүе теркәлгән. Соңрак татарларның зур 
төркеме Русиянең Европа өлешенең сәнәгать нык үсешкән төбәкләренә, 
Кавказ һәм Украинага китеп утыруы билгеле. Гражданнар сугышы чо-
рында аерым татар гаиләләре Төркия, Кытай, Япония, Австралия, Герма-
ния, Финляндия, АКШка да китә.

Татарларның Совет чорындагы мөһаҗирлек хәрәкәте 1921-нче елгы 
ачлыкка, шәхси хуҗалыкларны күмәкләштерүгә, Бөек Ватан сугышы-
на, аннары чирәм җирләрне үзләштерүгә барып тоташа. Русиянең төрле 
төбәкләреннән татарларның зур гына өлеше Үзбәкстан һәм Казахстанга 
күчеп китә. 

Бу урында халыклар күченешенә бәйле аңлатма биреп китү сора-
ла. Гомумән, яшәештә күченеп, яңа урыннарда нигез кору күп милләт 
вәкилләренә, шул исәптән, Башкортстанда яшәүче урыслар, чуваш, ма-
риларга һәм башкаларга да хас. Русия империясендә үткәрелгән сәясәт 
нәтиҗәсендә, мәсәлән, урыс крестьяннарының тарихның аерым чорла-
рында башка төбәкләргә күченеп утыруы хәтта гомум төс алуы мәгълүм. 
Ни өчен дигәндә, илнең төп милләте сыйфатында аларга күченү өчен 
шартлар тудырыла, мәсәлән, түләүсез яки арзан хакка җир бирелә, салым 
түләүдә ташламалар ясала. Ә менә безнең тикшерү объекты булган та-
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тарларны күченүгә башка сәбәпләр этәрә. Аларның Казан яулап алынган 
чордагыларын әйтеп үттек инде. Боларга өстәп туып-үскән төбәкләрне 
калдыруга төп сәбәп итеп милли изелү, дини җәберсетелү алына. Шул 
рәвешле, билгеле урынга гомерне саклап калу белән бергә милли үзен-
чәлекне югалтмауга омтылыш та чыга. Монда инде чукындыру янаган 
дини фактор алгы планда тора. Татар мөһаҗирләрен урыс күченүчеләрен-
нән аеручы төп сыйфат шушы.

Гомумән, күченешнең сәбәпләре гаять күп төрле, алар югарыда искә 
алынганнар белән генә чикләнми. Күченүне тарихи яссылыкта аерым 
авыл һәм бер гаилә мисалында аеруча ачык төсмерләргә мөмкин. Бу 
җәһәттән Башкортстан татарларының үткәне гыйбрәтле. 

Башкорт вотчинниклары төбәге
Хәзерге вакытта Шафран авыл биләмәсенә кергән Чуракай – Әлшәй 

төбәгендә иң борынгы башкорт авылларының берсе. Тарихы 1745-нче 
елда башланган авылның нигез ташларын салучылар булып башкорт 
вотчинниклары исәпләнә. Тарихи чыганаклардан аларның шулай ук бу 
төбәктә киң билгеле Ташлы авылыннан күченеп утыруы билгеле. 1795-
нче елгы җанисәп материалларыннан күренүенчә, Чуракайда 16 йорт-и-
хатада 85 башкот-вотчинник гомер кичергән. Авыл зурайганнан-зурая, 
анда яшәүчеләр саны да арта. Җанисәп мәгълүматларында 1816-нчы 
елда биредә ике җенестәге 132, 1834-нче елда – 186, 1859-нчы елда 250 
кеше теркәлгән. 1917-нче елдагы халык исәбен алу барышында Әлшәй 
волосте Чуракай авылында 707 башкорт, 27 урыс, 13 типтәр, 8 чуваш, 6 
немец исәпкә алынган. 

Совет власте елларында күп милләтле Чуракайда халык санының 
кискен артуы күзәтелә. Моңа 1930-нчы елларда авылга хәзерге Туймазы 
районының Чокадыбаш һәм Имән Күпер авылларыннан күченеп килү-
челәр дә зур гына йогынты ясый. Бүгенге вакытта Чуракай авылы хал-
кының төп вәкиле саналучы Фаил Әмир улы Солтанов әнә шул күченеп 
утыручыларның нәселен дәвам итүчеләрдән. Ул 1963-нче елда Чуракай-
да туган. Хәзер инде 60 яшь үрен куган Фаил Әмир улы бай тормыш 
юлы үтә. Ул күрше Шафран поселогында мәктәп тәмамлагач, Дәүләкән 
һөнәри училищесында укып, «водитель» белгечлеге ала. 1981–1983-нче 
елларда Варшава килешүе илләренең Көньяк төркеме гаскәрләре соста-
вында хәрби хезмәтне Венгрия Халык Республикасында үтү дә насыйп 
була аңа. Әйткәндәй, хәрби хезмәт чорында водитель Солтанов Венгри-
ядән Советлар Союзына урып-җыю эшләренә җибәрелә һәм фидакарь 
хезмәт күрсәтеп, ул чорда абруйлы саналган «Алтын башак» медаленә 
лаек була.
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Солдат бурычын үтәгәч, Фаил Солтанов шофер сыйфатында хезмәт 
юлын туган авылындагы Куйбышев исемендәге колхозда дәвам итә. 
Читтән торып Бәләбәй авыл хуҗалыгын механикалаштыру технику-
мын тәмамлый һәм җитәкче вазифаларга күтәрелә. Атап әйткәндә, 8 ел 
дәвамында колхозда инженер, бу өлкәдә баш белгеч йөген тарта, анна-
ры яңа оештырылган «Башкортстан» авыл хуҗалыгы кооперативы рәи-
се итеп сайлана һәм бу урында 6 ел эшли. 2002-нче елда крестьян-фер-
мер хуҗалыгы оештырып, туган төбәгендәге халыкны эш белән тәэмин 
итүгә лаеклы өлеш кертә. Әйтергә кирәк, Солтанов КФХсы төрдәшләре 
арасында Әлшәй төбәгендә тотрыклы хуҗалык санала, ул ярыйсы гына 
зур җитештерү куәтләренә ия. Эшчәнлеген уңышлы алып баручы хуҗа-
лык җитәкчесе Башкортстан Республикасы Президентының һәм Русия 
авыл хуҗалыгы министрлыгының Мактау грамоталары белән бүләклән-
гән. Җәмәгате Зәлия Хәбир кызы белән бер кыз үстергәннәр. Әлинә Уфа 
нефть университетын тәмамлап, «Роснефть» челтәрендә хезмәт сала. 
Аның җәмәгате, һөнәре буенча юрист, Линар Халиков Дәүләкән районы-
ның Корьятмас авылы егете.

Юллар Дим буена илтә
Нәсел тамырларын 7 буынга кадәр тикшереп, шәҗәресе буенча Фаил 

Солтанов әтисе һәм әнисе ягыннан ата-бабаларының хәзерге Туймазы 
районының Имән Күпер авылыннан булуын ачыклаган. Әмир Юныс улы, 
мәсәлән, 1928-нче елда туган, аның туу урыны итеп Чуракай авылы күр-
сәтелгән. Ә бит Солтановлар чыгышы белән Туймазы районыннан. 

1917-нче елгы Авыл хуҗалыгы исәбен алу материалларынан күренүен-
чә, бу чорда Имән Күпердә яшәүче Юнысның әтисе Солтангәрәй Сөләй-
манов авылда хәлле крестьяннардан була. Төп эшчәнлеге «умартачы» 
итеп күрсәтелсә дә, аның йорт-ихатасында 26 баш терлек теркәлгән, шу-
лардан алтысы – эш атлары. Җир биләмәсе 20 дисәтинә тәшкил итә. Исәп 
алу барышында Солтангәрәйнең йорт-ихатасында ике авыл хуҗалыгы 
хезмәткәре (батрак) тотуы да язылган. Аның улы Юныс Солтанов Имән 
Күпердә 1926-нчы елгы Бөтенсоюз халык исәбен алу материалларында 
теркәлгән. Бу чорда аңа 39 яшь була. Имән Күпердә Юныс турында ис-
тәлекләр бүген дә саклана. 1930-нчы елгы Хавил Хәбибуллин, мәсәлән, 
Юныс турында үзенең әтисе сөйләгәннәрдән белә икән, чөнки алар ерак 
булса да, туган саналганнар. Юныс Солтановның хуҗалыгы ныклы була, 
атасы кебек үк ишле мал асрый. Бер сүз белән әйткәндә, авыл бае са-
налмаса да, социаль хәле белән Совет чорындагы «кулак»ка туры килә. 
Әйтергә кирәк, вакыйгалар агышыннан үз көче белән мал табып, тырыш-
лыгы белән алдырган крестьяннарга яңа властьның мөнәсәбәтен тоемла-
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гандыр ул. Шуңа да шәхси хуҗалыкларны күмәкләштерү турында хәбәр 
таралу белән, малларының бер өлешен авыл ярлыларына таратып биргән. 
Шул рәвешле, Совет власте куштаннарына гаеп табарга урын калмасын, 
дип уйлагандыр. Әмма авылдагы хәл-вакыйгалар икенче юнәлеш алган 
булса кирәк. 1920-нче еллар азагында, ягъни, күмәкләшүгә юнәлеш алы-
нып, авыл хуҗалыгы артеле оештырыла башлау белән, Имән Күпердән 
егермеләп гаилә Дәүләкән тарафларына күченергә карар итә. 

Элекке биредәге Чуенчы авылы төбәгендәге «Ярманчы» дигән урынга 
килеп урнашалар. Ул хәзерге Чуенчы авыл биләмәсендәге Яскаен авылы 
эргәсендә. Шушы авылда туып-үскән, төбәк тарихы белән кызыксынучы 
72 яшьлек Салават Хөснетдинов әйтүенчә, Ярманчы авыл булып та оешып 
китә алмый, чөнки бу төбәккә күченеп килүчеләрне урнаштырганга, «пе-
ресыльный пункт» буларак кына таныла ул. Ике еллап биредә җан асра-
гач, Имән Күпер кешеләре Әлшәй районының Чуракай авылына килеп 
төпләнә. Әйтергә кирәк, бу вакытта инде егерме гаиләле төркем шактый 
кечерәя, чөнки авылдашларның бер өлеше күченү мәшәкатьләренә бире-
шеп, киредән Имән Күпергә кайтып китә. 

Ә менә Солтановларның соңгы буыннары өчен Чуракай чын мә-
гънәсендә туган төбәккә әверелә. Әмир Солтановның тугач ук рәсми 
рәвештә шушы авылда теркәлүен язган идек. Биредә ул нәсел вәкиле 
тамырлары Туймазы районының Чокадыбаш авылына илткән Зәйтүнә 
Фаризун кызы Дилмөхәмәтова белән гаилә кора. Әмир Юныс улы Чу-
ракай авылы, биредәге Куйбышев исемендәге колхоз тарихында якты эз 
калдырган шәхесләрнең берсе. Эшче – Крестьян Кызыл Армия сафлары-
на ул Әлшәй районы хәрби комиссариатыннан чакырыла, рәсми рәвештә 
теркәлмәгән, әмма ил тормышының аерылгысыз өлеше булган Совет-Ко-
рея сугышын үтә. Хәрби хезмәттән исән-имин кайткан солдат Солтанов 
тынычлыкта да сынатмый. Хезмәт юлын Ташлы МТСында башлый, озак 
еллар дәвамында Куйбышев исемендәге колхозда шофер булып хезмәт 
сала. Эшендә алдынгы булып санала, 1970-нче елларда колхозга кайткан 
яңа йөк автомобиленең нәкъ менә Әмир Солтановка бирелүе дә дә моңа 
ачык дәлил. Ул колхоз производствосында фидакарь хезмәте өчен «Мак-
тау билгесе» ордены, РСФСР Югары Советы Президиумының Мактау 
грамотасы белән бүләкләнгән.

Солтановлар гаиләсендә дүрт ул үсә, шулардан Фаил турында мә-
гълүмат биреп үткән идек. Солтановларның иң өлкәне Рәфис язмышын 
Бәләбәй районындагы элекке Карл Маркс исемендәге колхоз белән бәй-
ли, озак еллар биредә зоотехник булып эшли. Гаилә кора, җәмәгате Фли-
дә – Кушнарен районының Рәсмәкәй авылыннан. Ни аяныч, Рәфиснең 
гомере кыска була. Гаиләдәге өченче бала Наил дә туганының язмышын 
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кабатлый – Яр Чаллы шәһәрендә 60 яшен дә тутыра алмыйча бакыйлык-
ка күчә. Төпчек малай Камил гомеренең зур өлешен Себер тарафларында 
эшләп үткәрә, хәзерге вакытта туган авылында яши.

Солтановлар арасында фидакарь хезмәтләре, намуслы тормыш рәве-
ше белән Әлшәй районында матур истәлек калдырганнар байтак. Әйтик, 
Имән Күпердән күченеп килгән Юныс Солтанов җәмәгате Фәрдия белән, 
Әмирдән тыш, янә ике ул һәм дүрт кызга гомер бүләк итәләр. Болар: Йо-
сып, Әвис, Хашия, Шәмсия, Разия һәм Хәмдия. Үсеп җиткәч, алар бары-
сы да Әлшәй районы авылларында төпләнеп кала. Бөек Ватан сугышы 
яугире, ил азатлыгы өчен көрәштәге батырлыгы өчен «Кызыл Йолдыз» 
ордены белән бүләкләнгән Әвис Юныс улы Солтанов, мәсәлән, Түбәнге 
Әврездә урнаша, биредә мәктәптә укыта, авыл Советы башкарма коми-
теты рәисе булып эшли. Тормыш иптәше Җәүһәр Галикарам кызы белән 
алар 7 бала тәрбияләп үстерәләр. 

Тоташ алганда исә Юныс Солтанов балаларының дәвамчылары рай-
онда гына 50 кешегә якын.

Күперләре имәннән
Билгеле башкорт тарихчысы Әнвәр Әсфәндияров хәзерге Әлшәй рай-

оны авыллары тарихын барлаганда төбәккә татар-мишәрләрнең берен-
че төркеменең 1738-нче елда ук күченеп килүләрен билгели. Аларның 
җир хуҗаларының рөхсәтеннән башка гына урнашуы теркәлгән. Җир 
мөнәсәбәтләре көйләнгәч исә, Әврез, Әбдрәшит, Слак, Трунтаиш, Ни-
гъмәтулла кебек авылларга ясаклы һәм йомышлы (служилые) татарлар, 
мишәрләр күпләп күчеп утыра башлый. Бу җәһәттән шуны билегеләп 
китү урынлы: милли атама буларак, мәкаләдә «мишәр» исеме очраклы 
кулланылмый, чөнки Русия империясе чорындагы халык исәбе алу мате-
риалларында (Ревизская сказка) мишәр авылларында яшәүчеләр үзләрен 
«мишәр»(мещеряки), «мишәрдән башкорт»(мещеряки из башкир, баш-
кирцы из мещеряков) дип күрсәткән. 

Бәләбәй өязе Чокадытамак волостендагы Имән Күпер авылына да 
кагыла бу. Тарихи чыганакларда ул рәсми рәвештә авыл буларак 1895-
нче елда телгә алына. Тарихчы Ә.Әсфәндияров күрсәтүенчә, нәкъ шушы 
вакытта биредә 70 йортта 466 кеше яшәве мәгълүм. Әмма, авыл байтак 
элегрәк барлыкка килгән. Аның оеша башлавы исә хәзерге Бүздәк рай-
онындагы Батырша Кобау авылы белән бәйле. Имән Күпер халкында 
сакланган риваятьләрдә авылга нигез салучыларның иң башлап нәкъ 
менә Батырша Кобауга күченүләре турында фаразлар сакланган. Хәзер-
ге вакытта алар тарихи документлар нигезендә раслана. Батырша Кобау 
авылында 1834-нче елда үткәрелгән халык исәбе алу материалларында 
бу авылга 1829-нчы елда Пенза губернасы Краснослободский өязе Кагу-
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шинская волосте Матвеево авылыннан «морзалардан булган йомышлы 
татарлар»дан 39 ир һәм 46 хатын-кызның күченеп килүе турында әйтелә. 
Күченеп килүчеләрнең һәммәсе дә «казенный поселенец»дип язылган. 
Димәк, алар дәүләт крестьяннары сословиясендә торган, шуңа да күченү 
дәүләт тарафыннан хөкүмәт исәбенә башкарылган. 

Халык исәбен алу документында «казенный поселенец»лар арасында 
Чуракайдагы Солтановлар нәселенең вәкиле дә теркәлгән. Ул – морза, 
йомышлы татар Габделсәлим Әлимбәков, 1834-нче елда аңа 47 яшь була. 
Мәгълүматларда йорт хуҗасының әнисе 70 яшьлек Ханифә, хатыны 40 
яшьлек Халимә дә урын алган, Габделсәлимнең улларыннан Сөләйман, 
Йосып, Кормый, Фәткулла теркәлгән. 

Бу җәһәттән шуны да билгеләп үтик: Имән Күпер авылына нигез 
салучылар турындагы 1829–1870-нче еллардагы тарихи чыганакларны, 
мәсәлән, метрика кенәгәләрен – «Метрические книги Оренбургского ма-
гометанского духовного управления», Башкортстан Дәүләт тарих архи-
вында фәкать Батырша Кобау авылына караган фондлардан гына табарга 
мөмкин.

Пенза губернасыннан килгән «казенный поселенец»лар рәсми тер-
кәлү үтсә дә, Батырша Кобау халкы, җир биләмәләре азлыгын сәбәп итеп 
алып, аларны авылга кертмәгән. Риваятьләрдә мөһаҗирләрнең авыл эр-
гәсендә землянкалар казып, анда ким дигәндә 30 ел дәвамында, ягъни, 
якынча бер буын, гомер кичерүе тасвирлана. 

Әйткәндәй, Батырша Кобау авылында ул чорда яшәүчеләр арасында 
нәкъ менә Пенза губернасыннан элегрәк күченеп килүчеләрнең байтак 
булуы да тарихи чыганакларда теркәлгән. Бу урында татарның үз мил-
ләттәшләренә карата электән билгеле, әмма әһлакый кагыйдәләргә сый-
маган тискәре мөнәсәбәтен билгеләргә мөмкин. Ләкин ул чорда Батырша 
Кобау халкының хәлен вә мохтаҗлыкларын да исәптән чыгарып булмый. 
Яшәү белән үлем арасы, кем әйтмешли, бер тотам җиргә бәйле чор бит 
бу. Моңа өстәп, тарихи чыганаклардан ул чорда Батырша Кобауда халык 
исәбе материалларында башкортлар, типтәрләр, мишәрләрнең барысы 
бер мең кешедән артыграк булуы теркәлгән. Хәзерге вакытта «Кыдаш» 
хуҗалыгының Батырша Кобау төбәгендәге сөренте җирләр бер мең ярым 
гектар тирәсе тәшкил итә. Шуңа да җир бүлешү мәсьәләсендә нәтиҗәләр 
ясарга ашыкмау хәерле.

Авыл читендә гомер кичерү мөһаҗирләргә авырга туры килә, әлбәттә. 
Шуңа да морзаларның бер өлеше тамак ялына эшләп йөрүче батраклык-
ка басарга мәҗбүр була. Бу чорда, ягъни, XIX-нчы гасырның ахырында, 
Чокадытамак волостенда урыс җирбиләүчеләре бертуган Сафронов бо-
ярлар сабын заводлары корып җибәрә. Шуларның берсе Туймазы төбә-
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генең хәзерге Алексеевское авылы тирәсендә урнашкан була. Сабын ише 
әйберләр чыгаруда чимал сыйфатында утын көле дә кулланыла. Пенза-
дан килүчеләрнең күпчелеге өчен Сафронов заводлары ихтыяҗларына 
көл җыю, бүгенгечә әйткәндә, яшәү чыганагына әверелә. 

Риваятьләрдә Сафроновларның күченеп килүчеләрне кызганып алар-
га җир бирүләре турында әйтелә. Бу фикер белән килешергә мөмкин, 
чөнки завод тотучыларның төбәктә эшче куллар тупларга омтылышы 
табигый. Ничек кенә булмасын, яңа авылның барлыкка килүендә Сафро-
новларның да өлеше бар. 

Авылның иң өлкән кешеләренең берсе Тәскирә Галиуллина (1920-нче 
елгы) истәлекләрендә күченеп килүчеләрнең беренче эш итеп бу төбәк-
тәге елга аша имән агачларыннан күпер корулары турында әйтелә. Имән 
Күпер атамасының килеп чыгышы да шуңа бәйле. Авылның кайсы еллар-
да барлыкка килүен ачыклаганда да истәлекләр ярдәмгә килә. Мәсәлән, 
туган тиешле Фәкинә (1938) һәм Риза (1932 елгы) Гыйбадуллиннар сөй-
ләвенә караганда, күченеп килүчеләр хәзерге Имән Күпер нигезен кор-
ганда аларның кардәше Гыйбадулла 8 айлык сабый була. Авыл зиратында 
аның кабере табылды. Ташта Гыйбадулланың туган елы язылган – 1873-
нче ел. Димәк, Имән Күпер тарихын шушы вакыттан башлый. 

«Уфа губернасы Бәләбәй өязе буенча 1896-нчы елга статистика белеш-
мәләре җыентыгы»нда Имән Күпер турында мондый мәгълүмат бирелә: 
Имән Күпер һәм Корган елгалары эргәсендәге калкулыкларда урнашкан, 
елгаларда су тегермәннәре корылган. «Уфа губернасы волостьлары һәм 
авылларының 1902 елга алфавит буенча исемлеге»: Имән Күпер – Чока-
дытамак волостенда яшәүчеләр: припущеник-дәүләт крестьяннары. Бар-
лыгы 31 йорт-ихата, ир җенесеннән 212 кеше. Җирләре – 870 дисәтинә.

1906-нчы елгы статистика мәгълүматларында Имән Күпердә 70 йорт-
та ирләрдән 236, хатын-кызлардан 230 кеше яшәве язылган. 1917 елгы 
«Авыл хуҗалыгы исәбен алуда» авылдагы 99 йортта 654 кеше теркәлгән, 
халыкның милләте татар итеп күрсәтелгән.

1929-нчы елда Имән Күпердә колхоз оештырыла, аңа «Кызыл маяк» 
дип исем бирелә. Әйтергә кирәк, сугыш алды елларында «Кызыл маяк» 
Туймазы районында гына түгел, СССР күләмендә дә танылу ала. Кол-
хоз төзелешендә зур уңышлары өчен алдынгы хуҗалык Хезмәт Кызыл 
байрагы ордены белән бүләкләнә. Хәзерге вакытта Алексеевское авыл 
биләмәсе составындагы Имән Күпер пенсионерлар авылына әверелеп 
бара, биредә 120 кеше генә яши.

Чокадыбаш Дилмөхәммәтовлары
1930-нчы елларда Әлшәйнең Чуракай авылына күченеп килүчеләр 

арасында Чокадыбаштан да бер төркем була. Чокады елгасының югары 
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агымында урнашкан бу авыл шулай ук Бәләбәй өязенең Кобау волосте-
на карый. 1756-нчы елгы килешү буенча башкорт вотчинниклары авылга 
типтәр һәм ясаклы татарларны кертә. Авыл тиз арада үсә, 1895-нче елгы 
белешмәләр буенча биредә 1326 кеше яшәве билгеле. Төбәктә иң эре та-
тар авылы саналган Чокадыбашта 1905-нче елга кадәр шул исемдәге во-
лость идарәсе тора, авылда ике мәчет була. 

Дилмөхәммәтовлар 1917-нче ел инкыйлабына кадәр авылда матди 
яктан иң бай һәм киң таралган кавем буларак билгеле була. Хуҗалыклар-
ны күмәкләштерүдән качып, Дилмөхәтовларның берише, әйткәнебезчә, 
Әлшәй тарафларына юл алса, калганнары Туймазы районындагы баш-
ка авылларга, атап әйткәндә, Кәлшәлегә, Тукайга, Урман Астына, Миякә 
районының Илчегул авылына күченеп китә. Шуңа бәйле, хәзерге вакыт-
та Чокадыбашта Дилмөхәммәтов фамилияле кешеләр юк.

1897-нче елда туган Фаризун Дилмөхәммәтов 1929-нчы елда хаты-
ны Фәтхия белән югарыда телгә алынган Ярманчы авылына барып ур-
наша. 1930-нчы елның 2 февралендә кыз балалары туа, аңа Зәйтүнә дип 
исем кушалар. Аның туу турындагы таныклыгы Дәүләкән районының 
Чуенчы авыл Советының ЗАГС бүлегендә тутырылган, сабыйның туган 
урыны итеп Ярманчы күрсәтелә. Алгарак китеп шуны да әйтик: байтак 
гомер үтеп, Дилмөхәммәтовлар да Чуракайда төпләнгәч, Зәйтүнә Имән 
Күпердән килгән Солтановлардан Әмиргә кияүгә чыга.

Гомумән, бу ике гаиләне электән күп нәрсә бәйли, ни өчен дигән-
дә, Чокадыбаш белән Имән Күпер янәшәдә диярлек урнашкан авыллар. 
Моңа өстәп, Фаризунның хатыны Фәтхия Гыйләҗетдин кызы – нәсел чы-
гышы буенча Имән Күпер авылыннан.

Чокадытамак волостеның Чокадыбаш авылы мәчетендә 1897-нче ел-
ның 3 октябрендә теркәлгән «Метрика кенәгәсендә» Фаризунның атасы 
итеп типтәр Динмөхәммәт күрсәтелгән. Әмма урыс телендәге чыгана-
кларда соңрак атасының исеме һәм фамилиясе Дилмөхәммәт итеп языла 
башлый. Чит-тарафларда эшлеклелек сыйфатлары белән Фаризун үзен 
тиз таныта, төбәктә колхоз оешкач, аны хуҗалык җитәкчесе итеп сайлап 
куялар. Сугыш башлану белән Фаризун үз теләге белән фронтка китә һәм 
хәбәрсез югала. Әйтергә кирәк, аның сугыштагы язмышы соңгы елларда 
гына ачыкланган. Атап әйткәндә, яугир 1942-нче елның августында ук 
хәбәрсез югалган булган икән. 

Фәтхия һәм Фаризун Дилмөхәммәтовлар гаиләсендә 10 бала үсә, алар-
дан хәзерге вакытта да Чуракайда гомер кичерүче Рәйсә генә исән, узган 
елның октябрендә ул балалары һәм оныклары белән 85 яшен билгелә-
де. Дилмөхәммәтовларның барысы да дип әйтерлек язмышларын туган 
авыллары саналган Чуракай белән бәйли. Зәйтүнә Фаризун кызы Солта-
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нова турында язып үттек инде. 1928-нче елда туган Әнвәр Фаризун улы, 
мәсәлән, чирек гасыр дәвамында шушы төбәктә колхоз рәисе вазифасын 
башкара. Нур хуҗалыкта баш бухгалтер, икътисадчы була. Фәрит, Рәшит 
һәм Мөнәфирә дә тормышта бәхетләрен туган районнары чикләрендә 
таба. 1918-нче елгы Кафия белән 1937-нче елгы Канитә Бәләбәй райо-
нының Брик Алга авылында төпләнәләр. 1939-нчы елда туган Нәзирә 
укытучы һөнәре алып, Кушнарен авылы мәктәбендә озак еллар эшли. 
Җәмәгате, районның кулланучылар җәмгыяте ветераны Яуис Хәйруллин 
белән ике кыз – хәзерге чорда малтабарлар Динара белән Гөлнараны, тәр-
бияләп үстерәләр. 

Дилмөхәммәтовлар нәселен барлаганда Фаризунның җәмәгате, 10 
бала анасы Фәтхия Гыйләҗетдин кызының язмышына аерым тукталу 
таләп ителә. Тормышында башлангыч белем белән генә чикләнсә дә, Чу-
ракайда авылдашлар арасында гаделлеге, кешеләргә игътибарлы яхшы 
мөнәсәбәте белән зур абруй яулап, киң танылу ала ул. Атап әйткәндә, 
авыр хәлдә калган авылдашларын яклап, ул чорда КПССның Башкорт-
стан өлкә комитеты беренче секретаре Зыя Нуриевка да мөрәҗәгать итә. 
Әлеге вакыйгадан соң, Фәтхия Дилмөхәммәтова карата ихтирамның янә 
дә артуы аңлашыладыр. Әйткәндәй, Фәтхия Гыйләҗетдин кызының ту-
мышы белән Әлшәй районының Морзагул авылыннан булган, Башкор-
тстанның күренекле дәүләт эшлеклесе Әхнәф Дилмөхәммәтов белән 
эшлекле мөнәсәбәттә торуы да мәгълүм. Фәтхиянең Зыя Нуриевның ту-
ганнары белән хат алышулары билгеле, кызканычка каршы, бу язмалар 
сакланмаган.

Солтановлар һәм Дилмөхәммәтовларның башкорт авылы Чуракай-
га күченеп, нигез яңартуына 99 еллап вакыт үткән. Бер гасырга якын 
дәвердә алар яшәештә югалмыйча, Чуракайда да якты эзләрен калдыра 
алган. 
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КЫЯМ ҖӘГЪФӘРЕВ: АВТОБИОГРАФИК ИСТӘЛЕКЛӘР

(Дәвамы. Башын карагыз: № 2, 3, 4, 2018; 1, 2, 2019)

РАНГАЗАР ТАРИХЫНА БЕР КАРАШ
Рангазар сүзе шул җирләргә урыслар килеп, дәрья суларын, авыл-

ларны, җирләрне картага ала башлагач, урысларга ишетелү шәкеле бу-
лып, чын татарча яки башкортча әйткәндә Улан (Углан) Гадар авылы дип 
аталган. Рангазар халкы үзләрен «башкортлар» дип йөртсәләр дә, алар-
ның чын мәгънәсендә кем икәнен аныклау кыен. Чөнки алар татарлар 
белән башкортлар арасындагы, татар дисәң татар түгел, башкорт дисәң 
башкорт түгел бер халыкка әйләнеп, ике халыкның да гореф гадәтләрен 
азмы-күпме үзләштереп, үзләренә генә хас шивәлдә сөйләшеп яшәп 
киләләр. Күрше авылларга караганда Рангазарның дала-басу җирләре 
бик иркен булып, кырлары тигез, таусыз-ташсыз, авыл хуҗалыгы өчен 
кулай җирләр. Рангазар авылы кайчандыр калын урманнарга бай булган 
диләр. Талип мулла килгәндә басуда бер агач та инде булмаган. Ранга-
зар кырларының исемнәре бик матур, чын татарча булып, аларның кай-
чандыр исеменә җисеме мәвафыйк булганлыгын әйтеп тора. «Имәнлек 
алды», «Каенлы күл», «Тал куак», «Кәҗә куагы», «Зирекле күл», «Мүк 
күле», «Төпләү», «Җүкәле сыза», «Карт сызасы», «Күк тәкә», «Яссы бо-
лын» дигән исемнәр күп мәгънәгә ия. Авыл халкы эчендә бердәмлек, бер 
план, бер тәртипкә буйсынып эш күрү булмаганга күрә, Рангазар халкы 
азмы-күпме булган урманнарын, куакларын кисеп, төпләп ягып бетер-
гәннәр. Чишмәләр, инешләр, сулыклар кибеп, кечерәеп бетүгә юл тоткан-
нар. Электә тегермән, тула килесен йөргезгән су, соңгы елларда ерганак-
ка гына ошап кала. Кырларда урманнар бетү белән, кыш көннәрендә кар 
туктамастан, аларны җилләр сөреп, куып алып китәләр һәм чокыр, сы-
заларга тутыра. Урманның, сулыкларның кадерен белмәгән халык иген 
кырларының да кадерен белми. Әллә ничә чакрымнарга сузылган иген 
җирләрен бик иске агач кораллар, агач сука, агач тешле тырма кебек әсба-
плар белән эшкәртәләр. Шул сәбәпле иген кырларын сарут, чүп үләне ба-
сып китә. Рангазарда башка күрше авыллар кебек өч басу системасыннан 
файдаланганнар. Бөтен җирләр халык милке булып хисаплана. Җир, басу, 
болын мәсъәләләрен авылның халык җыенында тикшереп хәл иткәннәр. 
Унике елда бер мәртәбә барлык булган җирләрне ирләр санына карап җан 
башына бүләләр. Хатын-кызларга җир бирелми. Үлгән ир кешеләрнең 
җире яз башында яңа туган ир балаларга алып бирелә. Читтән килгән 
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кешеләргә, кем булуына карамастан, җир бирелми. Бу канунны муллалар 
да боза алмый. Иген чәчәр өчен алар да җирне сатып алырга мәҗбүр. 
Начар эш кораллары белән эшләү түбән уңыш алуга китергән. Гадәттә, 
алынган хасил Рангазар халкының ихтыяҗын капламый, еш кына ашар-
га-эчәргә дә җитми кала. Авылда 10 ел вакыт эчендә бер тапкыр ачлык, 
3 тапкыр түбән хасил, 5 тапкыр урта хасил һәм 1 мәртәбә яхшы уңыш 
хасил булып килә. Халкының яртысы матди яктан фәкыйрьлектә яши, 
15–20 % батраклардан гыйбарәт. Ирләр хисабына алганда, җан башына 
7–8 га яхшы җир туры килгән булса да, җирдән туры файдаланышны 
белмәгәнлекләре өчен, бай авылда фәкыйрь гаилә булып яшиләр. Кай-
берләре аптыраганнан урыс авылларына барып мал көтүче булып ялла-
на. Авылда революциягә кадәр һөнәрле кеше табуы кыен булган. Балта 
остасы, тимерче, пыяла куючы, итек тегүче, кием тегүче, ат печүче, хәтта 
сөннәт бабасы кебек кешеләр дә читтән килеп эшлиләр. Егерменче га-
сыр башларында Уралда, Донбасста сәнәгать җитештерү үсә башлагач, 
шул һәм башка якларга чыгу башлана. Ләкин бу да халыкның тормышын 
яхшырта алмый. 

Рангазарда мулла-мәэзиннәр күп була. Шулай булса да, ике мәчетнең 
берсе агачтан булып, ул бик искергән, такта түбәләре тишелгән, манара-
сына азан әйтергә чыгарга куркыныч хәлдә була. Түбән очта бер бүлмәле 
таштан салынган икенче мәчет берничә сыер ябар өчен салынган мал-
ханәгә охшаган. Мәчет күл янына салынган булып, күл як нигезе начар, 
буш эшләнүе нәтиҗәсендә кыйшайган, аңа берничә җирдән терәүләр 
салынган хәлдә бик хәвефле, эченә керергә куркыныч була. Мәктәп яки 
мәдрәсә юк. Балаларны укыту Зәйнулла мулланың мал өендә, сарык 
бәрәннәре торлагында оештырыла. Яшь балалар сарык бәрәннәре ара-
сында идәндә утырып, Рәфига абыстайдан дини догаларны, хикәяләр-
не өйрәнү өчен берничә еллар йөри торган булалар. Ләкин бу Рангазар 
«академиясен» бетергән кеше кулына дәфтәр, каләм тотмаган, хат яз-
маган, хисап-исәп чыгармаган, күбесе укырга да өйрәнә алмаган, чөн-
ки Рафига абыстай үзе дә хат язуны белмәгән. Талип мулла Рангазарга 
килгән елларда халыкның 98 % надан булып, аларның рухларын агарту, 
аз гына булса да мәгърифәт бирү, мәдәният кертү мәсьәләләре турында 
уйлаган кеше булмый. Халык үтә киткән надан, садә, төрле хорафатлар-
га тиз ышанучан, аракы һәм ачы бал эчәргә хирыс, бернинди бозыклык-
тан кайтмыйча кеше үтерү, юлаучыларны талау, ут төртеп яндыру гади 
эшләрдән саналган. Берәүнең малын кырдан алып кайтып, яки көтүдән 
адашып кереп калган күршеләр сарыгын, бозауны төннә суеп җыештыру 
көндәлек гадәткә кергән, тотылган кешегә бик каты җәза эләгүеннән дә 
курыкмаганнар.
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Гомумән алганда, башкортларга хас булган җир сату мәсьәләсе Ранга-
зар башкортларына да ияргән. Алар да үзләренең җан башына тигән җир 
өлешләрен бер көз, бер яз сатып акчасын эчә торган булалар. Кайбер ел-
ларда, кыш авыр килгән вакытларда көздә чәчеп калдырган уҗымнарын 
да сатып ашый яки эчә торганнары да була. Шундый хәлләрдән оста фай-
даланып авылның аңлырак һәм баерак кешеләре, мулла-мунтагайлары бик 
арзан хакка арышка, борчакка алмаштырып җир алалар. Ярлы гаиләләр-
нең җирләре бай кулына күчә килгән. Җир саткан көннәрендә эчеп исереп, 
урамда акырып-бакырып йөрү, ачулы кешенең йорт капкасына типкәләү, 
начар сүзләр әйтеп сүгү, кычкыру, үткән-барганнарга бәйләнү кебек ямь-
сез гадәтләр тамыр җәя (искәрмә: автор коммунистик идеологиядән чыгып 
булса кирәк бу эшләрдә бөтен гаепне дин әһелләренең, байларның өстенә 
өя. Бигрәк тә эчүчелекнең таралуына әлеге катлам сыйныфы гаепле дип 
саный, дәлилләр китерә. Без бу өлешен төшереп калдырдык). 

Талип мулла Рангазарга килгән чорларда авылның беренче мәхәл-
ләсендә имам булып хезмәт иткән Зәйнетдин мулла бик картаеп, билләре 
бөкерәеп, сакаллары агарып, сәламәтлеге начарланып, үзе нык борчыл-
ган, өшәнгән хәлдә, хуҗалыгының да көче киткән, фәкыйрьләнгән була. 
Талип мулла Зәйни хәзрәтнең шундый әхвалдә ятканын ишетеп, аның 
өенә бара, алар яхшы танышып алалар, карт мулла моңа бик сөенә. Чөнки 
Зәйни мулланың авылда голәма арасыннан бер генә дә дусты, мәслихәт-
чесе булмыйча аптырап яткан вакыты була. Ике арада дуслык урнаша. 
Талип мулла аңа ярдәм күрсәтә. Карт мулла Рангазар халкы турында һәм 
башыннан кичергән вакыйгаларны бәйнә-бәйнә сөйли.

1880–1890-нчы елларда рангазарлылар ике төркемгә бүленеп, зур 
көрәш, үзара тартышу һәм дошманлык белән яшәп киләләр. Моның 
асылы кабиләви, сыйнфый, феодал социал көрәшләрдән гыйбарәт. Юга-
ры оч төркемендә «Сарайлы түбә» авылыннан күчеп килгән халык – ка-
биләләрне берләштереп, боларның башында Зәйни мулланың ярдәмчесе, 
үтә киткән хәйләкәр, мәкерле Хәсән мулла тора. Икенче төркемгә авыл-
ның түбән оч халкы берләшеп, алар Кама буендагы «Салагыш» авылын-
нан күчеп килгән, «салагыш нәселе» оештырылып, аларның башында 
торучы җитәкчеләре Зәйни мулла. Ул чорда Рангазарда бер генә мәхәллә 
булып, мәхәлләнең баш имамы Зәйни хәзрәт булса да, Хәсән мулла Зәй-
нетдиннең ярдәмчесе генә булуына карамастан авылда, халык арасын-
да көн дә булып тора торган үлем-җитем, исем кую, никах уку, туй, кыз 
бирү, килен алу мәҗлесләрендә дә төркеменә карап мулласы чакырыла, 
коръәне укытыла. Югары очта Хәсән мулла, түбән очта Зәйни мулла го-
реф-гадәтләрне башкара. Дини садакалар: гошер, фитыр, фидия, садака 
кебек керемнәр ике казнага яки ике кесәгә керә. 

Дамир Таҗи. КЫЯМ ҖӘГЪФӘРЕВ: АВТОБИОГРАФИК ИСТӘЛЕКЛӘР
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Зәйни хәзрәт 1845–1850 елларда Минзәлә төбәгендәге Карашай сакла-
вы дигән авылдан Рангазарга мулла булып килә. Зәйни хәзрәтнең килеп 
чыгышы иске татар ханнары һәм морзалары токымыннан булып, алар-
ның соңгы буыннары дини кәсепкә күчкән. Рангазарга килгәч тә Зәйни 
хәзрәт үзен бик эре тота, халык белән дә бик аралашмый. Яшь чагында 
гайрәтле, үзенә, эшенә бик ышанган кеше була. Авылда ярты гасыр дәва-
мында мулла булып яшәп, аерым елларда бик нык баеган, күрше авыл-
ларга чыккан вакытта куш ат яки өч ат җигеп йөргән. Хәтта Рангазардан 
сигез чакырымлы Карамал базарына чыкканда да көймәле арбага өч ат 
кушып, ат башына кучер утыртып базарга чаба торган гадәте булган. Ул 
кыңгыраулар тагып тройка белән үтеп киткәндә игенчеләр юл биреп, кул 
кауыштырып, иелеп, озатып калганнар. Ул авылга килгәч, аңа зур юл бу-
еннан казлар утравы дигән, ике су килеп кушылган җирдә, бик куе таллар 
арасындагы өчпочмак хасил иткән матур җирне бирәләр. Бу югары оч 
мәчетенә якын, зур яшел мәйданда, табигатьнең матур почмагында Зәй-
ни хәзрәт үзенчә хуҗалык корып җибәрә. Аны авылның ике зур урамы 
арасына халыктан аерып корган тимер түбәле зур агач өйләре, буялган 
киң урыс капкалары, агач складлары, лапаслары, сарайлары, абзарлары, 
утарлары помещик йортын хәтерләткән. Хәзрәткә чәчү җире бирелмәгән 
булса да, ул үз ихтыяры белән ярлы игенчеләрдән арзан хакка сатып алып, 
бик күп дисәтинәләр икмәк чәчә. Язгы һәм җәйге эш вакытларында 10–15 
хезмәтче өзлексез эшли, утарларында малның, кәҗә-сарыкның саны бил-
геле булмый. Бер меңләп умарта баганасы тоткан чаклары булган. Язгы 
сукага чыкканда 12–15 сука бергә чыгара, 12–15 ат, 12–15 батрак сука-
дан кайтып кермиләр. Амбарлары һәр вакыт иген белән тулы, ындырда 
кибәннәр өзелми, хәтта 10–15 ел утырып калган кибәннәре сакланган. 
10–12 кеше кыш буе ашлык сугып, амбарларга тутыра торалар, икече як-
тан Зәйни мулла аларны икмәк сәүдәгәрләренә сатып акчасын алып тора. 
Бер ел эчендә ничә мең пот арыш, бодай, солы, арпа, борчак, карабодай 
сата. Зәйни курыкмас бер кеше булып, сөйләгәндә дә ашыкмыйча, әкерен 
генә, басынкы сөйләгән. Аның батыр ихтыярлы булуы Рангазарда икенче 
бер шундый ук кешенең максатларына каршы төшә. Ул Хәсән мулла һәм 
аның дусларына каршы көрәшергә мәҗбүр була.

Хәсән мулла Рангазарның беренче мулласы Сәгъди хәзрәтнең улы бу-
лып, шул авылда туып, шунда үскән төп халык вәкиле хисаплана. Патша 
әби Екатерина II идарә иткән соңгы елларда булса кирәк, татар авыллары-
на мәчет салырга, манара чыгарырга рөхсәт бирелә. Рангазарга да мәчет 
салынып, Казан ягыннан Сәгъдине чакырып китергәннәр дип сөйлиләр. 
Биредә җир-су иркен булганлыктан аны җәмгыятьнең әгъзасы итеп ала-
лар, җир-судан файдалану хокукы бирәләр. Сәгъди Бохарада укыган. Шул 
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сәбәпле аны «Бохари мулла» дип йөрткәннәр. Метрика дәфтәрләре чыга 
башлагач үзләренә Бохарин фамилиясе алганнар. Сәгъди мулла балала-
ры һәм аларның кардәш ыруглары Рангазар авылының мәдәни учагын үз 
кулларында тотып килгәннәр. Читтән килгән кешеләрнең тәэсиренә ха-
лыкны бирмәскә, гомумән, читтән мулла да чакыртмаска, кирәк булган-
да үзләреннән чыккан кешеләрне мулла итәргә дигән сәясәтне яклаган-
нар. Башка төбәктән килгән мулла-мәэзин, сәүдәгәр, игенчеләрне авылга 
кертмәү, килгәнен дә тотмау, аларны биздерү, мөмкин булса халык көче 
белән кудыру, җир бирдертмәү, печәнлек бүлгәндә аларны кушмау кебек 
кара фикерләр белән эш күрәләр. Аларны килмешәкләр дип мыскыллый-
лар. Бу очракта, «мулла мулланы сөймәс – халык берсен дә сөймәс», ди-
гән халык мәкале искә төшә. Сәгъди мулла балалары, кардәшләре Ранга-
зарда күп булып, соңгы елларда алардан таралган Рангазар «ак сөякләре» 
авылның барлык идарә һәм мәгъмури эшләрен үз кулларына алып, шул 
нәсел мәнфәгате файдасына эшләтеп киләләр. Сәгъди мулланың улы 
Хәсән мулла вазыйфасы ягыннан Зәйни хәзрәтнең ярдәмчесе генә булып 
саналса да аңа буйсынмый, үзенә башка бер юл тота һәм гомере буе шул 
Зәйни мулланы авылдан кудырып, аның урынына үзе баш мулла булып 
калу өчен көрәшә. Хәсән төркемендәге югары оч халкы, аның байлары 
Раббани хаҗи, Сирай хаҗи һәм аларның нәселдәшләре оешып, Зәйни 
мулланы авылдан качыру, туры килгәндә, аннан һәр төрле юллар белән 
үч алу өчен сүз беркетеп куялар. Зәйни мулла белән Хәсән мулла арасын-
дагы көрәшләр, талаш-җәнҗаллар 25–30 елга сузылып, кайбер елларда 
авылдагы зур һәм аяныч вакыйгаларның килеп чыгуына сәбәпче була. Бу 
ике мулла мәчеткә килгән җирдә мөнбәр таяклары сынганчы яки ашка 
барган җирдә, түрдә утырган вакытта талашып китеп, табындагы майлы 
бәлешләрне читекләре белән изә-изә сугышкан чаклары була. Зәйни мул-
ланың шәп итеп эшләгән каралтылары, калай түбәле нараттан салынган 
өйләре билгесез кешеләр тарафыннан берничә тапкыр ут төртеп ниге-
зенә кадәр яндырыла. Шундый янгыннарның берсендә Зәйни мулланың 
бердәнбер улы Шәмсимөхәммәт, куркып акылдан яза һәм бөтен гомеренә 
тинтәк булып кала. Аны үсеп зурайгач та «тинтәк Шәмәй» дип йөртәләр. 
Зәйни карт дошманнарыннан үч алмастан картаеп үлеп китүне кичер-
мәслек хата дип көн кичерә. Ул гына да түгел әле, Рангазар халкы сход-
ка җыеп (авыл җыены) үлем түшәгендә яткан хәзрәтнең улы Шәмәйне 
Карашай Саклавына куып җибәрәләр. Җир-су бирмәү генә түгел, атасы 
үлгәнче үк авылдан сөрәләр.

«Ни чәчсәң шуны урырсың» дигәндәй, көзге караңгы төннәрнең бер-
сендә Хәсән мулланы ниндидер билгесез кешеләр, аның төнлә тышка чы-
кканын көтеп торып, үзенең ишекалдындагы коесына башын түбән кара-
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тып ташлыйлар. Җиз комганы, киеп чыккан башмакларын коесы янына 
матур итеп, тигезләп куйган көенчә калдыралар. Озак елларга сузылган 
фетнә Хәсән мулла өчен дә фаҗигале төгәлләнә. Становой пристав, уряд-
никлар, табиблар алып киләләр. Ике көн мәетне саклаганнан соң күмәр-
гә рөхсәт итәләр. Хәсән мулла балалары җинаятьчеләрне табу өчен зур 
акчалар сарыф итеп бик тырышсалар да нәтиҗәсе булмый. Вакыйга то-
ра-бара озак елларга билгесезлек чоңгылына күмелеп кала.

Хәсән мулла урынына энесе Шәрәфетдин Бохаринны тәклиф итәләр. 
Бу мәсьәләдә авыл халкы икегә бүленә. Югары оч халкы Шәрәфи мулла 
кандидатурасына риза булып тамга җыялар, түбән оч халкы ул канди-
датурага риза булмыйча, үзләренә яңа мәхәллә ачарга, яңа мулла алып 
килергә, хәзергә карт булса да Зәйни хәзрәт карамагында калырга риза 
булалар.

Талип мулла авылга килеп яши башлагач та бер фаҗига була. Сишәм-
бе көн Карамалы базарында агалы-энеле Галиулла белән Төхфәтулла 
Фәйзулиннар эчеп, исереп кайталар. Кечкенә «Мәкәй тыкырыгы» эчен-
дәге Рангазар суына салынган күпер өстендә күршеләре Хәйрулланың 
базардан кайтканын көтеп торып көпә-көндез шул күпер өстендә башына 
казык белән сугып үтерәләр. Җинаятьчеләрне кулга алып гомерлеккә Са-
халин утравына сөрәләр. Озак та үтми, Галиулласы шунда үлә. Төхфәтул-
ласы шунда эшләп кала. Аңа авылда «Сахалин Төхфи» дип исем куша-
лар. 

Талип мулла ишеткән һәм күргән вакыйгалардан чыгып, мондый 
көрәшләрнең һәр татар авылында кабатланып торганын, яшәеш көрә-
ше булганын яхшы белгәнгә күрә үз тактикасына нигез сала. Ул күбрәк 
әхлакны савыктыру эшенә керешә.

ШАТЛЫК БЕЛӘН ХӘСРӘТ БЕРГӘ ЙӨРИЛӘР
Яшь гаилә бер генә бүлмәле агач өйдә торалар. Өйнең эче дә бик гади, 

сәке, ипи сала торган олы мич, мич алды такталар белән бүленеп куелган, 
башка җиһазлары юк. Кыш көне шул өйдә абыстай кыз балалар да укыта. 
Суык көннәрдә сарык бәрәннәре дә шунда кунып чыга. Зур матур йорт-
та иркенлектә яшәгән байбикәгә мондый шартларга күнегүе бик авыр 
була. Ике арадагы килешмәүчәнлекләр зурая гына бара. Талип крәсти-
ян баласы, эштән һич курыкмый. Ул сыер саву, сарык бәрәннәрен карау, 
ипи салу, кер юуу, аш пешерү, мунча ягу, савыт-саба чистарту эшләре 
абыстай өстендә булырга тиеш дип исәпли. Җәй көннәрендә кырда чүп 
утарга, урак урырга, ашлык сугарга тормыш үзе таләп итә. Әнисе куе-
нында эш эшләмичә иркәләнеп үскән Саҗидә ханымга авыл хуҗалыгы 
хезмәтенә кереп китү өчен дәрманы җитми. Карт абыстай да кызын яклап 
ике арадагы мөнәсәбәтләрне бозып йөри. Өйдә тынычлык һәм хөрмәт 
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югала. Шулай да бер зур шатлык булып ала. 1900 елның 3 гыйнварендә 
мәхәббәт җимешләре – уллары туа. Берничә көннәр узып Саҗидә аякка 
баскач, Талип мулла Кармыштан сөекле анасын, туганнарын, Әхмәттән 
әбисе белән бабасын кунакка чакыртып зур бәбәй туе оештыра. Тайсу-
ган мәдрәсәсендә укыган чагында вакытсыз мәрхүм булган дусты Кивам 
хәлфәне күмгәч әйткән нәзерен искә алып, ир балага якташ дустының 
исемен куштыра. Шәйхелислам хәзрәт баланың колагына өч мәртәбә 
«исемең Киваметдин булсын» дип пышылдый. 

Туйлар да, суык көннәр дә үтеп китәләр. Егерменче гасыр башы, би-
грәк тә яз айлары бик матур килә. Карлар эреп, сулар күңелле ташыйлар. 
Яңгырлар да вакытында явып тора. Рангазар суы да ташып, агып, язгы 
кыр эшләре башлана. Кырларда уҗымнар тигез, матур тишелеп чыга. Ха-
лыкның күңеле күтәрелә. Узган елгы икътисади авырлыклар халык һәм 
ил өстеннән бераз киткәнгә охшап кала. Талип быел да игенне күп чәчә. 
Табышка өмете ышанычлы. Ләкин аны башка мәсьәләр борчый. Ранга-
зарга килгәндә авыл халкына дин, мәгърифәт таратырга вәгъдә биргән 
иде бит. Килгәненә ике ел үтеп бара. Авылда мәктәп тә, мәдрәсә дә юк, 
фәкать кыз балалар гына мулланың өендә Саҗидә абыcтайдан дәрес 
тыңлыйлар. Шул хакта мәчеттә картлар белән киңәшләшә. Комиссия 
кору өчен шура сайлана, йорт башыннан бер сум акча туплап бу эшкә ни-
гез салына. Ул 15 чакрым ераклыктагы бер урыс авылыннан 9 тәрәзәле, 
такта түбәле олы бер өйне сөйләшеп кайта һәм халыктан төзелгән комис-
сияне алып барып шул йортны сатып алалар. Аны мәчеттән ерак булма-
ган бер яшел чирәмгә китереп тә куялар. Инде авыл уртасындагы күлнең 
бер ягында, урам буенда таш мәчет, күлнең икенче читендә, ындырларга 
китә торган юл буенда бер зур бүлмәле мәдрәсә тора. Моңа яшь хәзрәт 
бик шатлана. Быел Рангазарның угыл балалары да урамда трай тибеп 
йөрмәстән, мәдрәсәдә укый башлаячаклар. Балаларга китап, дәфтәр куеп 
укырга, язарга кечкенә өстәлләр дә ясатыла. Әмма Талипның яшь бала 
булганнан бирле, өй эчендәге эшләр бөтенләй чыгырыннан чыгып китә. 
Саҗидә абыстай төс-башка матур гына булып, сүз мөгаләмәгә дә үткер, 
укымышлы. Төрле журнал-гәҗитләр укып хатын-кызның хокукы турын-
да сүз алып бара. Рангазарда хулиган ирләр базар көннәрендә акылын 
югалтканча эчеп, каты исереп кайтып, усаллык белән хатын, бала-ча-
ганы өйдән кыйнап куып чыгаручылар да очрый. Шундый вакытларда, 
алар балаларын күтәреп Саҗидә абыстайга йөгереп килә торган булалар. 
Мондый чакларда Саҗидә абыстай аларның мескен хатыннарын балала-
ры белән өйгә алып кереп, тынычлатып, ашатып, эчертеп, бәгъзе чаклар-
да йоклатып, төн кундырып чыгара. Исерек ирләре килеп җәнҗал кыл-
ганда куркып тормастан араларына кереп сүгеп, куып җибәрә яки тәүбә 
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кылдыра. Рангазарга килеп ике ел торган дәвер эчендә Саҗидә абыстай 
бигрәк тә хатын-кызлар арасында үзен яхшы ягы белән таныта. Аңа га-
дел, шәфкатьле хатын итеп карыйлар. 

Ярылган ярыкны иске хәленә китереп булмаган кебек мулла гаиләсен-
дә тынычлык урнаша алмый. Моңа еш кына Саҗидә абыстайның әнисе 
сәбәпче. Ул морза нәселеннән булган кызының һәр төрле физик эшләрдә 
катнашуын, бигерәк тә кыр хезмәтәнә баруын кичерә алмый. Ә кияү ха-
тынының кыр эшләреннән читләшүен зур кимчелек дип таный.

Җәйге дала эшләренең кайнап торган бер чагы. Халык карты-яше, 
ире-хатыны тирләп-пешеп арыш урагын урып яталар, эшкә ярарлык һич 
бер кеше калмаган. Халык әйткәнчә «көне – ел туйдыра» торган айлар. 
Талип мулла эшкә киткәндә абыстайга күп кенә эшләр тапшырып киткән 
була. Менә мулла ат-арбада үзенең сәфәреннән кайтып керә. Аңа капка 
ачучы юк, өйдән каршы алырга чыгучы да күренми. Ул атын да тугар-
мастан кулындагы чыбыркысын куймастан бөтен ишек алдын әйләнә. 
Бөтен җир ачык, төрле нәрсәләр тәртипсез чәчелеп ята. Ул йөгереп өйгә 
керә. Һәммә җирдә тынлык. Саҗидә юк. Шулай аптырап торганда Саҗидә 
абыстай кечкенә Кивамны күтәреп күрше Таифә карчыклар капкасыннан 
килеп чыга. Мулла күңелендә булган бөтен үпкәләрне ачып сала. Саҗи-
дә абыстай да үз тормышыннан риза булмыйча каты сүзләр әйтә. Талип 
мулла түзеп тора алмый, өч мәртәбә миңа мондый хатын кирәк түгел дип 
«талак», – дип кычкыра. Талип хәзрәт Югары Әхмәттәге бабасы Шәйхе-
лислам хәзрәткә хат язып кызлары Саҗидәне алып китүләрен сорый. 
Хатны алу белән үк хәзрәт һәм карт абыстай ашыгып, гаять дәрәҗәдә 
гаҗәпләнеп, Рангазарга килеп җитәләр. Алар килгәндә ир-хатын урта-
сындагы аерылу фаҗигасы Ислам дине кагыйдәләренә бинаән эшне бете-
реп, кайтадан ябышмаслык итеп рәсмиләштерелеп куелган була. Шәйхе-
лислам хәзрәт белән карт абыстай эшнең бик тирәнгә киткәнен күргәч, 
кызлары Саҗидәне улы Киваметдин белән Әхмәткә алып китәләр. Та-
лип мулла бердәнбер улын Кивамны җибәрәсе килми, анасы ярдәмен-
дә тәрбия кылырга сорый. Саҗидә баланы калдырып китәргә һич риза 
булмый. «Мин сиңа баланың йөзен дә күрсәтмәячәкмен», – дип елый. 
Шулай итеп кыска вакыт эчендә Саҗидә абыстай Әхмәттән алып килгән 
бөтен нәрсәләрен җыештырып, атны арбага кушып, йорт җиһазларын, 
түшәк – ястыкларын арбага йөкләп, сарыкларны тагып, ике арба булып, 
арттагы ата-анлары килгән арбага бергә утырып, кулга кечкенә Кива-
метдинне алып, кичкырын Әхмәткә таба карап чыгып чабалар. Саҗидә 
абыстай өзгәләнеп елап бара. Талип хәзрәт исә, карт хәзрәт белән хәер-
ләшеп, шундый кыска вакыт эчендә булган, акылга сыймаслык дәһшәтле 
хәдисәгә үзе дә хәйран калып, күзләренә ихтыярсыз килгән күз яшьләрен 
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кулъяулыгы белән сөртеп, урам капка баганасына сөялгән хәлдә, алар-
ның киткән юлларына карап, моңаеп озатып кала.

ДУСЛАР КИҢӘШ БИРӘ
Хатын юк, кулдан эш тә китә. Әллә муллалыкны ташларга микән? 

Томск шәһәрендәге туганнан туган кардәше сәүдәгәр Гайфулла Гобәй-
дуллинга хат язып, аның янына бөтенләйгә күчеп барып сату-алу итәр-
гәме? Кем туры мәслихәт бирер икән? Шундый уйлар белән башы каткан 
мулла беренче нәүбәттә Кармышка барып газиз әнисен алып килергә уй-
лый. Әмма Кармышка барырга ат та калмады. Ике аттан берсе юк. Берсен 
кышта кемнәрдер суеп ашадылар, икенчесен Әхмәтнекеләр алып китте. 
Ул үзе йоклый торган кечкенә тимер караватка утырып, йөзен кыйблага 
каршы юнәлдереп, нечкәргән күңеленнән Коръәндәге «хәзрәти Йосыф» 
сүрәсенең башыннан төшеп, моңлы Тайсуган мәкаме белән кычкырып 
укып җибәрә. Бүлмә артында муллага чәй әзерләп бирергә кергән күр-
ше Латыйфа карчык савыт-сабаларны шалтыратудан туктап тынып кала. 
Талип мулла сүрәне аерым бер ләззәт һәм ялвару белән укый. Тыңлаган 
кешегә сүрә моңлы да, кызганыч та булып ишетелә. Соңыннан кулын 
югары күтәреп ходайга дога кыла да, күз яшьләрен сөртә. Күңеле ты-
нычланып калгандай була.

Элек фатирында торган Габделфәттахның атын сорап алып Кәтәш-Ка-
ран авылында мулла булып хезмәт иткән, бергә укыган дусты Яхъя 
хәзрәткә бара. Яхья Талип мулладан бер-ике ел гына алдан шунда килеп 
муллалык вазыйфасына керешкән. Ул яшь ягыннан Талиптан олырак. 
Тайсуган мәдрәсәсендә Кивам хәлфә коега төшеп үлгәннән соң, бераз 
вакытлар Талип шәкертнең хәлфәсе булып торды. Яхья мулла «Озын Кә-
шер» яки «Яңа Кәшер» авылында игенче гаиләсендә туып, үзенең ты-
рышлыгы белән укып, хәлфә булып Тайсуган мәдрәсәсендә озак еллар 
мөгаллимлек итә, картая башлагач кына Каран авылына килә. Ул Зәй бу-
ендагы Мактама Тамак (Түбән Матама) авылындагы Вәгыйз хаҗиның бе-
ренче олы кызына өйләнгән һәм Тайсуган Таһир хәзрәт белән якын баҗа-
лар. Ике дус чәй өстәле янында киләчәк хакында бик озак гапләшәләр. 
Шәйхелислам хәзрәтнең гаиләсендә үзгәрешләр көтелә икән. Саҗидә 
абыстайны Янурыс авылының Төркиядә укып кайткан Харис муллага 
кияүгә бирәчәкләр имеш. Харисны Югары Әхмәткә Шәйхелислам ахун-
ның ярдәмчесе, алмаш мулла итеп алалар икән. Бу эшләрнең башында 
Теләнче-Тамак байларыннан Шакир Хәлфин тора. Шакир Хәлфин Мәк-
кәгә хаҗга барган вакытта Харисны үзе белән алып, Истанбулда укырга 
калдырып кайткан. Ул анда берничә еллар укып, тәмам кылып ватаны-
на кайтып килә икән. Бу хәбәрләр Талип мулла өчен әһәмиятле, чөнки 
Саҗидә абыстай һәм улы Киваметдиннәрнең тәкъдире турында сүз бара. 

Дамир Таҗи. КЫЯМ ҖӘГЪФӘРЕВ: АВТОБИОГРАФИК ИСТӘЛЕКЛӘР
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Туган җир.  3’2019 Родной край.

Саҗидәнең яңа никахы Талипның эчен ул кадәр көйдермәсә дә, аның яңа 
урынга барып урнашкач, кечкенә сабый Кивамның да тормышы үзгәрәчә-
ге, аның ул җирдә артык булуы, шул мөнәсәбәт белән бәлки баланы үзенә 
кайтарып алу мөмкин булыр дигән фикер туа. Ул улын бик сагына. Әллә 
Әхмәткә барып, тимерче Хәйдәрга атларны дагалату сылтавы белән ке-
реп, Хәйдәр картның карчыгы аркылы Кивамны шунда китертеп күрү 
яки бөтенләй алып китү теләге барлыгын сөйли. Яхья аны сабыр итәргә 
өнди, бары да үзеңә кайтачак, әлегә әниеңне ятим калган йортка алып ки-
леп эшләреңне бераз җайласаң дөрес булыр дип киңәш итә, Яхшыбайга 
Мортаза хаҗига сугылырга да куша. «Яңа гаилә кору мәсьәләсендә дә юл 
бар. Әнә Мактамада өченче балдызының үсеп буйга җиткәнен әйтә. Ул 
да булмаса Мактама Фазылның ике сеңелесе бик гүзәл, бик матур булып 
җиткәннәр. Бу хакта Кармышка барышлый яки кайтышлый, әйләнчерәк 
юл булса да, Тайсуганга кереп Таһир мәхзүмгә кереп чыгуың зарар ит-
мәс. Таһир хәзрәт аларны ике сөйләтми күндерәчәк. Бу яктагы Минзәлә, 
Игәнә, Мәллә, Ык буе кызлары да, гореф гадәтләре дә, сезгә ошамаган 
кебек, миңа да ошамый. Үзем әле Зәй буйларына бөтенләй күчеп кайтыр-
га уйлыйм. Сез Рангазар башкортларыннан туйган кебек, мин дә үтә усал 
бу Каран башкортларыннан бик нык туйдым. Миңа үзебезнең Кәшер, Нә-
дер, Мактама, Әлмәт, Тайсуган яклары күңелгә якын, аларның садәләген, 
саф динле булуын монда килгәч белдем. Без сезнең белән 15–20 ел Тай-
суган авылында яшәп, халык эчендә исереп, кычкырып йөргән кешене 
очратмадык. Шулай ук Сабантуйлары, Ураза, Корбан гаетләрендә дә ае-
рым тәртипсезлекләр, сүгенүләр, кеше үтерү кебек вакыйгалар күрмәдек. 
Монда һәр бәйрәмдә кемдер кыйнала...»

Талип Яхшыбай Мортаза хаҗи Мусиннар капкасына барып тукта-
ганда кояш яхшы ук түбән төшеп кич якынлашып килә, хуҗаларның эте 
бик яман кычкырып аны каршы ала. Эт тавышына карт хезмәтче ашыгып 
килеп капканы ача, кунакның атын – арбасын эчкәрегә алып керә. Хаҗи 
абзый әле генә ике катлы биек мәчеткә икенде намазына киткән. Талип 
хәзрәт тә ат тугарылганны да көтмәстән кулына комган алып намазга хә-
зерләнә. Ул капкадан чыкканда мәчет манарасыннан калын аваз белән 
Габдерәхим мәэзиннең азан әйтүе авыл өстенә тарала. Талип җәмәгать 
намазына соңга калмавына сөенеп мәчеткә керә. Алар хаҗи белән икенде 
һәм ахшам намазларын бергә укып караңгы төшкәч кенә кайталар. Кич-
ке аш янында Талип үзе белән булган бөтен маҗараларны сөйләп бирә. 
Талип мулла сөхбәт өстендә Саҗидә ханым белән булган күңелсез вакый-
галарда үзенең гаепсез икәнлегенә һәм гаепнең зурысы Әхмәтләрдән 
үткәнлегенә карт хаҗины ышандыра, бу эштә аның да ризалыгын ала. 
Мулла Яхья белән булган киңәшләрне үтеп, хаҗиның фикерләрен һәм 
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мәслихәтләрен ишетәсе килеп туры Яхшыбайга карап чапканын аңла-
та. Мортаза хаҗи үзенең соңгы елларда күңеле тыныч булмаганлыгын, 
картайганлыгын, хуҗалык эшләренең зурайганлыгын, вакыт җитмәгән-
леген, дөнья малына кызыгып ахирәт өчен тиешле әһәмият бирә алмага-
нын, күп намазлар калдырып, күп гөнаһлы булуларын сөйләп, зарланып 
күңелен бушата. Тегермәннәргә, хуторларга, урманнарга, базардан-ба-
зарларга, икмәк амбарларына, тире складларына, Казанга, Мәскәүләр-
гә йөреп бик ватылганын, арка сөякләре сызлауын сөйләп: – Әй хода! 
Ничә яхшы атлар аяксыз калды, ничә арбалар, тимер тарантаслар сынып, 
югалып китте, ә мин, Аллага шөкер, бүгенге көнгә кадәр чыдап киләм. 
«Адәм җаны  – эт җаны» диләр, дөрестер ул мөгаен. Үзем салдырган таш 
мәчеткә барып, ходага егылып сәҗдә кылып, башымны намазлыктан ал-
мый гыйбадәт кыла торган вакытым бик җиткән! Ни хәл итәсең? Эшләр 
без дигәнчә бармый шул. Әнә бөтен эшләрне Гыйльфанга тапшырырга 
кирәк иде. Әле ул күңелен биреп, эшкә җиң сызганып, кызыгып кереш-
кәне юк. Әллә инде бер булдыксыз, кабилиятсез бала булырмы? Эшкә 
кулы ябышмый. Мин кушканны көтеп тора, кушкан эшне мин дигәнчә 
үтәми, гел мине борчуга сала. Ачулансаң, кимчелекләрен әйтсәң зур 
итеп үпкәли, атналар буе сөйләшмәстән йөри башлый. Шулай инде ул 
тормыш, мулла Талип! Бу дөньяда беркемнең дә сарае буш түгел. Синең 
үзеңнең хәсрәтең булса, менә минеке аннан да ашып киткән, нишләргә 
дип аптырап торам. Боларны сиңа сер итеп кенә сөйлим. Улымның хәл-
фәсе идегез бит. Бәлки аны үгетләп акылга кертерсез, сезнең нәсихәтләр-
гә колак салмый калмас әле. Сез аңа яхшы тәрбия бирмәгәнсез дип тә 
әйтмим. Сезгә дә, хәзрәткә дә һич үпкәм юк. «Ана сөте белән кермәгән  – 
тана сөте белән кермәс» шул. Авызында папирос, базарда сыра эчкәнен 
күргәннәрен килеп колакка пышылдыйлар. Эч пошырырга җитә бит бу! 
Минем күзләрем йомылу белән бөтен гомерем буе тапкан сәрмаяларым-
ның көлен күккә очырып җибәрмәсә ярар иде дип куркам. Бүгенге көндә 
бөтен хуҗалыкны Хәеретдин мишәр белән Иван керәшен алып баралар. 
Аннан соң авырткан башка тукмак дигәндәй, Минзәләбашының теге кы-
зыл авыз, күпкән корсак Камил мулла, шул авылның крәстияннарын миңа 
каршы котыртып ята икән. Кичә базарда шул хакта Ләшәү–Тамак авылы 
Нурулла мулла сөйләп бирде. Мин андагы тәртипсезлекләргә, чыккан ян-
гыннарның сәбәбенә төшенмәстән йөргәнмен икән. Бу социалист, иблис 
баласы, аны миңа каршы, әкерен генә котыртып җибәрә икән. Әгәр дә 
урыс крәстияннары булса, тагын бер хәл иде, болар үзебезнең мөселман-
нар бит, ничек алар ходайдан курыкмыйлар? Камил мулла ике яклы фин 
хәнҗәре кебек. Миңа очраганда арбамның күчәр башын үбәргә, башын 
түбән иеп сәҗдә кылырга әзер. Мин юк та әнә нәрсәләр эшләп йөри икән. 

Дамир Таҗи. КЫЯМ ҖӘГЪФӘРЕВ: АВТОБИОГРАФИК ИСТӘЛЕКЛӘР
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Бу чаклы риялы, ике йөзле кеше булырмы? Әгәр син социалист икән-
сең, нигә калдык ашап, михраб пычыратып йөрисең? Социалист булсаң 
үз юлыңда бул. Нигә халыкларның башын әйләндереп, хода, пәйгамбәр 
исеменнә вәгазьләр сөйләп йөрисең. Мин Камил мулла белән Шакирҗан 
Хәмидиләрне үз карамагыма, үз тәрбиямә алып, кулымннан килгәнчә 
ярдәмнәр күрсәттем...

Бу сүзләрне зур игътибар белән тыңлап торган мулла, хаҗиның 
йөрәгендә ниләр ятканын төшенеп, аңа чын күңелдән кулыннан килгән 
ярдәмнәрне аямаска вәгъдә бирә. Шулай сөйләшеп утырып җәйге кыска 
төн узып, тәрәздән әтәчләрнең таң атуын хәбәр итеп кычкырулары, ике 
дусны сәгатькә карарга мәҗбүр итә.

(Дәвамы бар)
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Томас Нигаматзянов

КЛУБ СЕМИ МУЗ

Задолго до краха СССР, мы жили в стране, которая была крупнейшей 
державой и обладала великой идеологией, направленной на всестороннее 
развитие личности и социально-экономическую защиту человека труда. 
Огромной ценностью тогда было всеобъемлющее внимание к воспита-
нию молодежи – функционировали подростковые и молодежные клубы 
по интересам. 

Так вот, в 1977 г. я стал инициатором создания клуба по интересам 
и в течение целых десяти лет, вплоть до 1987 г., ежегодно избирался 
президентом прославившегося в Казани «Клуба семи муз», представ-
лявшего из себя молодежное общество любителей истории, литературы 
и искусства (находился в культурно-спортивном комплексе Советско-
го района). Наш клуб, руководящим органом которого был совет из 20 
человек, сочетал в своей работе различные формы: это диспуты и вы-
ступления участников заседаний на интересующиеся нас темы, встре-
чи с известными деятелями науки и культуры. «Никаких посиделок! За 
активный диалог, диспут!» – таковы были основные принципы этого 
славного клуба.

Задача нашего клуба состояла в том, чтобы дискусировать о художе-
ственных богатствах, воспитывать хороший вкус, заниматься эстетиче-
ским самообразованием и воспитанием молодёжи. Это было отражено в 
программе и уставе «Клуба семи муз».

Традиционные заседания проводились в Красном уголке общежития 
молодых специалистов Государственного института прикладной оптики 
(ГИПО), где помещалось 100 человек, он всегда был битком набит участ-
никами творческого вечера. Как правило, завершались клубные вечера 
танцевальной дискотекой. За 10 лет существования клуба на столах ни 
разу не появилось спиртное – только чай с шоколадными конфетами и 
печеньем. И наш неиссякаемый энтузиазм поддерживали руководство, 
партком, комитет ВЛКСМ, профком ГИПО, районный комитет и Обком 
ВЛКСМ. Потому что наша деятельность отвечала принципам тогдашней 
идеологии советского государства – культ труда, патриотизма и духовно-
го развития. Что примечательно, райком комсомола Советского района 
г. Казани возглавлял тогда Камиль Исхаков, будущий мэр столицы Татар-
стана.

Интересы членов клуба были очень широки. Это поэзия и проза, 
фотоискусство и живопись, классическая музыка и джаз, археология и 
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история, театр и кино, спорт и туризм… Организаторы клуба с помощью 
красочно оформленных плакатов, соответствующей музыки и гостепри-
имства стремились создавать на этих вечерах атмосферу, способству-
ющую непринуждённому общению. Как правило, вечера завершались 
дискотекой. Молодёжь, пришедшая к нам после напряжённого трудового 
дня, уходила из клуба прекрасно отдохнув, получив заряд положитель-
ных эмоций и новых идей.

У клуба имелись свои альбомы. Впрочем, они до сих пор сохранены. 
В них запечатлена история. По очеркам, заметкам, фотографиям можно 
узнать о каждом вечере.

Встречи с именитыми гостями клуба – известными деятелями 
науки и культуры:

Дедюхин Е. Ф. – первый заместитель генерального директора НПО 
ГИПО, заслуженный машиностроитель Российской Федерации (поде-
лился впечатлениями о своей поездке в США);

Рафаэль Мустафин – писатель, литературовед, автор книги «Образ 
времени», член Союза писателей Татарии, заслуженный работник куль-
туры Татарской АССР, лауреат Государственной премии РТ им. Габдуллы 
Тукая;

Нигмедзянов М. Н – музыковед, заслуженный деятель искусств РТ, 
лауреат Государственной премии им. Габдуллы Тукая, профессор Казан-
ского педагогического университета;

Халиков Н. А – этнолог, кандидат исторических наук, лауреат Госу-
дарственной премии РТ в области науки и техники, старший научный 
сотрудник ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФ АН СССР; 

Хисамов Н. Ш – литератор, член Союза писателей СССР, доктор фи-
лологических наук, автор книги «Поэма «Кысса-и Йусуф» Кул Али», 
заслуженный деятель науки РТ, действительный член Международной 
тюркской академии (с 2001 – директор ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова);

Фахрутдинов Р. Г. – археолог, доктор исторических наук, автор книги 
«Очерки по истории Волжской Булгарии», заслуженный деятель науки 
РТ, лауреат государственной премии РТ в области науки и техники; 

Исхаков Д. М. – этнограф, историк, автор книги «Проблемы становле-
ния и трансформации татарской нации», доктор исторических наук, лау-
реат Государственной премии РТ в области науки и техники, заведующий 
отделом этнографии ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, позже – главный научный 
сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, член националь-
ного совета «Милли шура ВКТ» (с 2018 – главный редактор журнала «Ту-
ган җир. Родной край»);
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Николаев Г. М – автор книги «Садык – значит друг», доктор медицин-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии 
и военно-полевой хирургии КГМИ им. С. В. Курашова;

Сатонина Г. И. – художник и шахматист 1 разряда, 12-кратная чем-
пионка Республики, член шахматной федерации Татарстана, судья Ре-
спубликанской категории по шахматам; 

Усманов М. А. – историк, автор книги «Жалованные акты Джучиева 
Улуса XIV–XVI вв.», доктор исторических наук, заслуженный деятель 
науки Татарской АССР, профессор, заведующий кафедрой истории та-
тарского народа, проректор КГУ, позже – академик АН РТ;

Халиков А. Х. – археолог, автор книги «Происхождение татарского на-
рода», доктор исторических наук, заведующий отделом археологии и эт-
нографии ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, профессор КГУ, член-корреспондент 
АН РТ, заслуженный деятель науки Татарской АССР, лауреат Государ-
ственной премии РТ в области науки и техники; 

Ландо Б. Х. – мастер спорта, кандидат технических наук, доцент КАИ, 
руководитель сборной Татарской АССР по туризму; 

Марат Тазетдинов – директор Татарской государственной филармо-
нии, казанский бард, заслуженный деятель культуры РСФСР;

Владимир Муравьёв – казанский бард и медик, доктор медицинских 
наук, профессор КГМИ, заслуженный врач РФ и Республики Татарстан, 
заведующий эндоскопическим отделением Республиканского клиниче-
ского онкологического диспансера; 

Бронштейн В. С. – заместитель главного редактора журнала «Чаян»;
Марсель Салимжанов – главный режиссёр Татарского государствен-

ного академического театра им. Г. Камала, народный артист РСФСР и 
СССР, заслуженный деятель искусств ТАССР и РСФСР, лауреат госу-
дарственной премии им. Г. Тукая и Государственной премии РСФСР 
им. К.С. Станиславского, почетный член Академии наук Татарстана;

Шаукат Биктимиров – ведущий актёр Татарского государственного 
академического театра им. Г. Камала, народный артист РСФСР и СССР, 
заслуженный артист Татарской АССР, лауреат государственной премии 
им. Г. Тукая и Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского;

Аяз Гилязев – писатель, автор книги «Мең чакырым юл», народный 
писатель Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств ТАССР и 
РСФСР, лауреат Государственной премии им. Г. Тукая и Государственной 
премии им. М. Горького; 

Закиев М. З. – языковед, автор книги «Проблемы языка и происхожде-
ния волжских татар», действительный член Академии наук Республики 
Татарстан, доктор филологических наук, профессор, заведующий отде-
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лом лексикологии и диалектологии ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, затем его 
директор (в 1980–1990 гг. Председатель Верховного Совета Татарской 
АССР);

Тухватуллин Х. К. – старый большевик-ленинец, участник революци-
онных событий в Смольном, комиссар отряда чапаевской дивизии, сын 
основателя, редактора и издателя первых татарских журналов и газет, а 
также драматурга и певца Камиля Мутыгулловича Тухватуллина;

Дефак Рахмати – художник, историк-эзотерик, автор книги «Дети 
Атлантиды (очерки по истории тюрков)»; 

Аристов В. В. – книговед и краевед, автор книги «Казанские наход-
ки», заведующий отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки 
им. Н. И. Лобачевского КГУ, заслуженный работник культуры Татарской 
АССР;

Геннадий Пронин – директор музея и друг детства художника Кон-
стантина Васильева;

Яо М. К. – искусствовед, доцент Казанского института культуры и ис-
кусств;

Галеев Б. М. – руководитель НИИ экспериментальной эстетики «Про-
метей», доктор философских наук, профессор КАИ им. А. Н. Туполева.

Наиболее яркие диспуты:
«Субъективна или объективна красота?»;
«Облагораживает ли искусство человека?»;
«Существует ли прогресс в искусстве?»;
«Кто они – татары астраханские, башкирские, казанские, крымские, 

сибирские и мишари?»;
«Волжские булгары – предки казанских татар или чувашей?»; 
«Происхождение татар Среднего Поволжья»;
«Родина – твой язык, твой народ»;
«Истоки татарской литературы»;
«Советская самодеятельная песня»;
«Творчество художника Константина Васильева». «Что я думаю о жи-

вописи»;
«Татарский музыкальный фольклор»;
Диспут по книгам В. Чивилихина «Память» и Л. Гумилева «Поиски 

вымышленного царства».

Другие наиболее интересные темы заседаний и встречи клуба:
Татарские народные песни (исполнительница студентка Казанского 

медицинского училища Луиза Нуруллина);
Музыка Баха (диск-жокей Владимир Мазалов);
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Ансамбль «Пинк Флойд» (диск-жокей Виктор Широков);
Джаз-рок (диск-жокей Александр Савельев);
Классическая гитара (исполнитель Николай Искачкин);
Древнерусское изобразительное искусство (ведущая Надежда Звере-

ва);
Встреча с казанским клубом спелеологов;
Встреча с республиканским клубом кинолюбителей «Феникс»;
Вечер русского романса (ведущий Владимир Макаров);
Творчество народного художника СССР Александра Шилова (веду-

щий Юрий Пряхин);
Встреча с художником Ю. А. Пряхиным;
Встреча с художником, журналистом и поэтом С. А. Карпенко;
Вечер поэзии (поэты В. Б. Перель, В. Г. Игнатович, Лариса Циглер, 

Ирина Изотова);
Выездное заседание клуба – организация и участие в соревнованиях 

по спортивному ориентированию на базе отдыха «Волна» (в лесу – на 
левом берегу Волги);

Встреча с казанским клубом «Эсперанто»;
Встреча с клубом самодеятельной песни Казанского государственно-

го университета им. В. И. Ульянова-Ленина;
Встреча с филокартистом А. А. Григорьевым; 
Индия в слайдах и действительности;
Поэзия Николая Рубцова;
Изобразительное искусство русских художников-передвижников; 
Эстрадная гитара (исполнительница Татьяна Ерёмина);
Восточная лирика;
Творчество польского композитора Чеслава Немана;
Творчество французского композитора Гектора Берлиоза; 
Поэзия Николая Спорника;
Декадентство в русской поэзии (ведущая Татьяна Юдина);
Путешествие в Забайкалье (ведущий Александр Берденников);
Искусство первобытно – общинного строя (ведущий художник Сер-

гей Карпенко);
История развития искусства танца (ведущая – танцовщица Вера Фа-

деева);
Музыка позднего Ренессанса и раннего барокко (диск-жокей Влади-

мир Мазалов);
Встреча с клубом аквалангистов «Поиск» Казанского государствен-

ного медицинского института им. С. В. Курашова;
Встреча с казанским клубом парашютистов;

Томас Нигаматзянов. КЛУБ СЕМИ МУЗ
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Выездное заседание клуба – участие в соревнованиях по спортивно-
му ориентированию (в лесу – на правом берегу Волги) и вечер памяти 
Владимира Высоцкого (вокруг ночного костра);

Встреча с кандидатом в мастера спорта по водному туризму В. М. Го-
левым; 

Встреча с исполнителями старинных русских романсов клуба «Встре-
ча» завода КОМЗ (ведущая Элла Смолякова);

Выездное заседание клуба в светомузыкальной студии СКБ «Проме-
тей» (ведущий Булат Галеев).

Известные деятели науки и культуры, как правило, приглашались в 
«Клуб семи муз» на диспуты для обсуждения проблем, отражённых в 
только что увидевших свет книгах именитых гостей. Скажем:

Рафаэль Мустафин. «Образ времени». (Казань, 1981)
В рассматриваемой книге убедительно раскрывается незаурядный 

талант просветителя и литературного критика Рафаэля Мустафина. Бес-
ценны в ней «Страницы истории» о Л.Н. Гумилеве (авторе «Древних 
тюрков»), великом татарском поэте-гуманисте Мухаммедьяре (середи-
на ХVI в.), об истории татарского письма, рукописной и печатной книги 
(первый исследователь – А. Г. Каримуллин), ученом Шигабутдине Мар-
джани, выдающемся татарском просветителе Каюме Насыри. Представ-
ляет глубокий интерес и критический анализ («Литературные портреты 
и эскизы») известных татарских писателей и поэтов – современников 
Р. Мустафина.

Любопытны переводы Р. Мустафина стихов Мухаммедьяра на рус-
ский язык. 

А вот как выглядит мой перевод двустишия великого поэта, в котором 
Мухаммедьяр гуманизм высветил как свое жизненное кредо:

«Аллах! В стихах моих лик светлый мой отобрази,
В народ войти приветливою лирой помоги!»  

Рафаэль Мустафин был гостем «Клуба семи муз» 18 декабря 1981 г. 
Тогда я писал о нем в институтской газете «Луч»:

«Рафаэль Ахметович – страстный литературный борец за националь-
ную гордость, ярый противник национального чванства и национально-
го эгоизма. Он – за любовь к своей Родине, народу, родному языку. Его 
критические работы преследуют именно эту благовидную цель. Книги 
Р. Мустафина о бессмертном Джалиле, «великом борце за свободу и со-
циализм», написаны на той же «палитре» идей, теми же яркими, вырази-
тельными красками.
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Рафаэль Ахметович оказался обаятельной личностью. Этот энергич-
ный, увлеченный человек в откровенной беседе, не избегая проблемных 
и острых вопросов, поведал нам много полезного. Мы узнали о новых, 
еще неопубликованных фактах судьбы Мусы Джалиля, которые он до-
был в своих поездках по ГДР, Италии, Турции».

Аяз Гилязев. «Мең чакырым юл» (Тысячекилометровый путь»). 
(Казань, 1978).

Аяз Гилязев – современный классик татарской литературы. Длинная 
повесть «Тысячекилометровый путь» – самое популярное произведение 
автора. Это трогательный рассказ о ершистом человеке – капризной судь-
бе заурядного деревенского мальчишки Аскара с честолюбивым характе-
ром. Аскар Моратов прожил беспокойную, тревожную жизнь и в 60 лет 
ослеп от глаукомы. В детстве его отец запрограммировал, что когда он 
вырастет, станет ученым. Вот с этой сокровенной мыслью он носился по 
многострадальной жизни, как солдат со знаменем полка на поле боя. Да, 
в конце концов, он защитил кандидатскую диссертацию. Но наука не его 
стезя: Аскар был бледной овцой в стае волков. Только дикое честолюбие 
и завистливость заставляли его быть упертым и трудиться денно и нощно 
на поприще псевдонаучного творчества. Слишком высокую планку он 
поставил для своей жизненной цели: сам мучился и других мучил. Свое 
собственное «я» в научной оболочке – эту тоскливую «икону» он поста-
вил во главу угла и заставлял молиться на него свою жену – Кадрию.

Аскар юношей уехал из деревни в Казань еще до войны. Но ни после 
окончания войны, ни после своей женитьбы, ни после рождения ребенка, 
ни после защиты долгожданной диссертации – ни разу он не вернулся на 
свою родину, не навестил родных. Сначала умер его отец от полученных 
на войне ран. Потом и мать умерла в глубокой старости, так и не дождав-
шись приезда своего родного сына. Пожалуй, хитрость, приспособлен-
чество, эгоизм, черствость души, отсутствие доброты только усугубля-
ли его заурядное положение, мешали пониманию им теории и практики 
театра. Ведь театр несет зрителю свет. И ты, значит, если хочешь быть 
маститым ученым и педагогом в области театра, должен быть светлой 
личностью.

Аскар Моратов всегда жил в стороне: в мирное время – без связей с 
корнями малой родины, на войне – в глубоком тылу охранял лес от неза-
конной вырубки. Так и в театральную науку он пришел со стороны – по-
сле окончания филологического факультета пединститута и возвращения 
из армии он по знакомству устроился преподавателем в театральное учи-
лище. Для того, чтобы успешно развивать какую-то отрасль науки, надо 
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сначала стать высокопрофессиональным специалистом-практиком в этой 
области. Поэтому, великий штангист становится ученым в области тяже-
лой атлетики, а не гимнастики. Педагог-филолог Моратов приклеился, 
как ракушка к днищу морского судна, к большому, сияющему разноцвет-
ными огнями «кораблю» театра и принялся всех учить и критиковать. Но 
невпопад. Не было у него таланта, интуиции, да и опыта. По этой причи-
не Аскар жил не в своей «тарелке» – истерично.

Только пройдя «тысячекилометровый путь» многострадальной жиз-
ни в 60 лет Аскар Моратов обрел душевный покой – его приголубила 
женщина из далекой деревни сибирских татар, которую он в студенче-
ские годы, прожив с ней месяц, как муж и жена, обманул – уехал, сказав, 
что скоро вернется, но не вернулся…

Я всегда думал – что это за люди, которые годами, порой, десятиле-
тиями не навещают своих родителей? Я не могу ответить категорически, 
что они непорядочные, хотя это и осуждается у нас, татар. Какие мотивы 
или черты характера способствуют этому? Обида на родителей? Или от-
сутствие доброты?

24 апреля 1987 г. Аяз Мирсаидович, отвечая на очередном заседании 
«Клуба семи муз» на многочисленные вопросы, поведал нам следующее:

 Сидит ли во мне внутренний цензор? Да, я постоянно чего-то побаи-
ваюсь. После смерти Сталина в печати появились стихи, утверждающие, 
что страхи умерли. К сожалению, нет. Это были преждевременные сти-
хи. Мы не привыкли к откровению. За рубежом – раскованность. А вот 
Чингиз Айтматов не чувствует страха. Он смог заговорить о наркомании 
у нас. Другому давно бы заткнули рот. Конечно, ему в некоторой степени 
повезло… Из башкирских поэтов выделяю Ангама Атнабаева. У Мустая 
Карима средняя проза. Поэзия талантливая. Но очень высоко его под-
няли искусственно… Чингиза Айтматова я считаю великим писателем. 
Особенно силен роман «Буранный полустанок»… Все книги В. Аста-
фьева я оцениваю высоко. «Печальный детектив» – его лучшая работа. 
Важная, человечная. Сегодняшняя правда. Грязь стала для нас обычной 
и привычной – вот что потрясает в книге… К Олжасу Сулейменову отно-
шусь с уважением. «Аз и я» – очень сильное произведение…Что касает-
ся полемики на страницах «Социалистик Татарстан» вокруг постановки 
«Казанского полотенца» между Нуриханом Фаттахом и рядом авторов, 
с одной стороны, и главным режиссером Татарского академического те-
атра М. Салимжановым – с другой, то я полностью согласен с авторами 
критических статей, считающих этот спектакль насмеханием над татар-
ским народом. «Казанское полотенце» – не лучшая постановка театром 
пьесы Карима Тинчурина. Есть ложный смех, но нет передачи глубины 
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событий. Однако, в целом, в поисках нового, современного сценического 
решения постановки классических пьес, я поддерживаю Салимжанова. 
Например, «Голубую шаль» он ставит четвертый раз и повторяется. Он 
ищет современное прочтение. На это у режиссера есть право. Имеют-
ся претензии к костюмам актеров. Но ведь сцена всегда выше реальной 
жизни. По-моему, Татарский театр находится на высоте. Недавно прошла 
премьера моей пьесы «Три аршина земли», которую запрещали ставить в 
течение 15 лет. Салимжанов создал интересный спектакль.

(Продолжение следует)

Томас Нигаматзянов. КЛУБ СЕМИ МУЗ
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М. М. Гимадеев 

ИСТОРИЯ СЕЛА СТАРОЕ ШАЙМУРЗИНО

(Со времен приезда поселенцев во главе с Шаим-мурзой в 
Симбирский край)

Старое Шаймурзино – крупное мишарское село на юго-западе Татар-
стана с богатой историей. Здесь родились и выросли многие знаменитые 
на весь Татарстан люди, такие как М. З. Азизов, долгие годы занимавший 
пост председателя СМ ТАССР, народный артист РТ, певец Г. Рахимкулов, 
Герой Социалистического Труда А. Ш. Абдреев и многие другие. В книге 
«Шайморза» [Бикчуров, Гимадеев: 2009. С. 19] годом образования с. Ста-
рое Шаймурзино означен 1645 г. За основание взят год выдачи пересе-
ленцам «владенной выписи» на землю.

По мнению известного археографа М. И. Ахметзянова, жители се-
лений Малая Цильна, Большая Цильна, Старое Шаймурзино являются 
потомками выходцев-переселенцев из Темниковского уезда Тамбовской 
губернии. Все они были потомками мурз, живших в самом Темникове 
или в его окрестных деревнях [Ахметзянов, Шарифуллина: 2010. С. 200]. 
В настоящее время выявлены новые, неизвестные доселе обстоятельства 
по дате основания с. Шаймурзино

В архиве Симбирского окружного суда сохранилось дело о спор-
ной земле татар д. Чепкас с обывателями д. Тимбаево Буинского уез-
да [СГУАК: 1901. С. 139–145]. Вопрос рассматривался Буинским уезд-
ным судом в 1810–1812 гг. Стороны представили суду свои документы. 
Видимо, в выданных смежным деревням в разное время чиновниками 
документах на угодья произошло частичное наложение и из-за этого 
возник спор. Для истории Шаймурзино интерес представляет только 
«владенная выпись» чувашей из с. Тимбаево. На стр. 143 вышеназван-
ной книги по архивным материалам Буинского окружного суда следует 
запись: «... Били челом Цивильского уезда д. Тинбаевой черемиса (это – 
чуваши – М. Гимадеев) … в прошлом де в 102 (1594) году… дано Тин-
баю и Казынбаю Хнышеву с товарищи по речке Хирле по межам от 
речки Бурле в 2-х верстах до березы… на диком поле пашенной земли и 
сенных покосов… а от березы до столба дубового… на нем грань, а от 
столба по левую сторону – земля Шаймурзинская. А у того столба яма 
налево земля татарской деревни Тинчалей, к югу от куста по левую сто-
рону служилых татар деревни Чепкас» [Документ основан на грамоте 
царя Федора Иоанновича и записан в дозорную книгу дьяком Томилой 
Перфильевым в 1615 г.].
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По заметным ориентирам местности (речкам, отдельно стоящим де-
ревьям, столбам и ямам) тогда межевали границы земель населенных 
пунктов. Кадастрового межевания, естественно, не было.

Очень важным является упоминание в грамоте межевых границ 
д. Тинбаево. Географически и сейчас деревни Шаймурзино, Тинбаево, 
Ст. Тинчали соседствуют. Под д. Чепкас научные сотрудники Института 
Истории РТ Р. Р. Хайрутдинов и Р. Р. Салихов подразумевают д. Вольный 
Стан [Коллектив: 2000. С 46]. Земли Вольного Стана находятся и сейчас 
по соседству с Тинбаево. Ранее, названные населенные пункты относи-
лись к Буденновскому району ТАССР. При его ликвидации в 1959 г. эти 
деревни отнесли к Буинскому, а Ст. Шаймурзино – к Дрожжановскому 
районам. Река Хирла – чувашское название р. Карлы. Тинбаево и сейчас 
расположена вблизи р. Карлы. Карлы/Хирла слова с тюркского – «снеж-
ный». Река Бирля – нынешнее название р. Бурле (по-татарски Бүреле) 
тоже течет около д. Тинбаево. Это доказывает, что Тинбаево – деревня, 
располагавшаяся на землях, соседних с Шаймурзино.

Обращается внимание то, что в документе Перфилова записана не де-
ревня, а «земля Шаймурзинская», что является исторической правдой. 
Поселенцы первоначально подселились в существовавшее еще тогда 
д. Уразбаево, а земля была отписана «Шаим-мурзе с товарищи». А дерев-
ня Шаймурзино была основана позднее, в 1645 г., на Казанском почтовом 
тракте, в 5 км западнее от Уразбаево. Здесь же и сейчас находится мост 
через р. Цильна. Поселенцы село назвали по имени своего предводителя.

Бывший Казанский почтовый тракт соединялся у с. Базарный Урень 
(ныне Карсунский район Ульяновской области) с Московским трактом. С 
этой развилки на юг начинался Пензенский этапно-почтовый тракт, со-
единявший центр России с Астраханью, позднее – с Крымом. Тогда не 
было нынешней прямой проезжей дороги между Казанью и Симбирском. 
А железную дорогу построили пленные немцы в последние годы Вели-
кой Отечественной войны.

Много неудобств принесла тогда дорога шаймурзинцам и жителям 
других придорожных сел. Беглецы и разный разбойный люд в XVII в. 
скопились в лесных массивах. Грабежи, убийства, насилие были неред-
ким явлением на тракте. У шаймурзинцев до сих пор в памяти слово 
«беглай», т.е. «беглый», и этим прозвищем награждали плохих людей. 
В конце-концов помехи на тракте стали сказываться на государственных 
делах, и в Москве приняли специальный документ по охране дорог [Бик-
кенин: 2001. С. 13]. Почтовый тракт разделили на участки, а за каждым 
участком назначили село, ответственное за охрану. За это казна выделяла 
дополнительно угодья (со слов старожилов, так как документы утеряны 

М. М. Гимадеев. ИСТОРИЯ СЕЛА СТАРОЕ ШАЙМУРЗИНО
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за давностью лет). За шаймурзинскими служилыми татарами был закре-
плен участок тракта от чувашского села Старые Алгаши (ныне Цильнин-
ский р-н Ульяновской обл.) до с. Старые Тинчали нынешнего Буинского 
р-на. От Ст. Тинчалей до г. Буинска за охрану отвечали Старостуденецкие 
татары (Буинский р-н). Аналогичное деление распространили на весь 
тракт. Порядок на дороге вскоре был восстановлен и поддерживался не-
укоснительно. Благодаря обязанностям по дороге шаймурзинские мурзы 
не подверглись конфискации поместий, избежали доли «лапотных мурз». 
Тогда действовал царский Указ, по которому все татарские мурзы были 
обязаны принять христианство, в противном случае у них отбирались 
поместья. В отношении выполнявших очень важные функции по охране 
дорог в Сибирь и Астрахань служилых татар этот Указ не применяли.

Таким образом, шаймурзинцы владели землей и осваивали Симбир-
ский край еще в 1594 г., что на 51 год раньше принятой ныне даты обра-
зования села (1645).
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Илсөяр Закирова  
Лилия Мөхәммәтҗанова

ХАЛЫК ҖӘҮҺӘРЛӘРЕ САГЫНДА

(Татарстан Фәннәр академиясе Г. Ибраһимов исемендәге Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институтының халык иҗаты бүлеге 

оешуга – 80 ел)

Милләтнең  бер  канаты  туган  тел  булса,  икенчесе  –  аның җыры, 
моңы,  әкиятләре,  ягъни  хәзерге  вакытта фольклор  дип  атала торган 
рухи байлыгы. Шушы ике канаты булган милләт кенә үсә, иҗат итә, 
матур планнар корып, киләчәген күзаллап яши ала. Халык иҗаты мил-
ли хис формалашуга этәргеч бирә, кешелекнең гасырлар дәвамында ту-
планган тәҗрибәсе, белеме, дөньяга карашы да фольклорда сакланып, 
киләчәк буынга тапшырыла. Татарстан Фәннәр академиясе Г. Ибраһи-
мов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 80 еллык юби-
лее уңаеннан Институтның халык иҗаты бүлеге турында аерым сүз 
әйтми калу дөрес булмас иде. Ни өчен дигәндә, бу бүлек Институт оешу-
ның чишмә башыннан ук формалашкан, сигез дистә ел буена үз юлыннан 
тайпылмыйча, фидакарь эш башкарып килә.

Г. Ибраһимов исемендәге ТӘСИнең халык иҗаты бүлегенең төп 
эшчәнлеге шушы бай мирасны туплау, фәнни яктан өйрәнү белән бәйле. 
Хәзерге вакытта татар фольклоры турында сүз барганда «Казан фоль-
клор мәктәбе» дигән термин да кулланыла башлады. Бу – бүлек хезмәт-
кәрләренең эшчәнлеген тану, татар фольклорчыларына Россия һәм башка 
ил галимнәре тарафыннан бирелгән зур бәя. 

Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 
халык иҗаты бүлеге (ул вакытта – фольклор секторы) рәсми рәвештә 
1939-нчы елда гына барлыкка килсә дә, аның эшчәнлеге шактый алда, 
татар галимнәренең системалы рәвештә татар фольклорын җыя, фәнни 
нигездә өйрәнә башлаган вакыттан ук башланып китә. 1939-нчы елда 
Татар теле, әдәбияты һәм тарихы фәнни-тикшеренү институты ачылган 
вакытка татар фольклор фәне инде формалашып җиткән, үзенең эшчән-
леген киң колач белән башлап җибәрергә күптән әзер булган. Татар 
фольклористикасының барлыкка килүендә һәм үсешендә бөек әдипләр 
Габдулла Тукай (1886–1913), Галимҗан Ибраһимов (1887–1938), Фатих 
Әмирхан (1886–1926), шул чорларда ук киң танылган галимнәрдән әдә-
биятчы һәм фольклорчы-теоретик Гали Рәхим (1892–1943), Хуҗа Бәди-
гый (1887–1940), Фазыл Туйкин (1887–1938) һәм соңыннан олы галим, 



183

Туган җир.  3’2019 Родной край.

шагыйрь һәм драматург буларак танылган Нәкый Исәнбәт (1899–1992) 
зур роль уйныйлар. 

1930-нчы еллар ахырына хәтле татар фольклор әсәрләрен халыктан 
җыю, аларны туплап бастырып чыгару, ягъни яңадан халыкка кайтару 
һәм фәнни нигездә өйрәнү, нигездә стихияле рәвештә барган. ХХ гасы-
рның беренче яртысын татар фольклористикасы тарихының яңа сулыш 
алган икенче бер өлеше дип бәяләргә мөмкин. Бу 1939-нчы елда Татар 
теле, әдәбияты һәм тарихы фәнни-тикшеренү институты ачылу белән дә 
бәйле.

Институт ачылганга кадәр үк халык авыз иҗаты юнәлешендә эшчән-
лек алып барган Габделхәмит Ярмөхәммәтов (Хәмит Ярми), үзен шунда 
эшкә билгеләүләрен үтенеп, ВКП(б) Обкомына мөрәҗәгать итә. Ул шул 
ук елның декабреннән ул институтта үзе ачкан фольклор секторының 
мөдире булып эшли башлый. Татар фольклор фәненең олпат галименең 
«Татар халкының поэтик иҗаты» дигән хезмәтендә бу вакыйга түбәндә-
гечә сурәтләнә: «1939 елда Казанда, Татарстан Мәгариф Халык Комисса-
риаты карамагында Татарстан тел, әдәбият һәм тарих фәнни-тикшеренү 
институты ачылды. Бу институт янында аерым фольклор секторының 
оештырылуы татар халык поэзиясен билгеле бер план нигезендә һәм си-
стемалы рәвештә өйрәнүне башлап җибәрергә мөмкинлек бирде. Инсти-
тутның фольклор секторы халык авыз иҗаты өлкәсендә эшләүче кадрлар-
ны үз тирәсенә туплау эшенә кереште. Махсус экспедицияләр оештыру 
һәм урыннардагы культура көчләрен тарту юлы белән, институт янында 
махсус фольклор фондын булдыру сектор тарафыннан беренче чиратта 
эшләнергә тиешле бер эш итеп куелды». Хәмит Ярми, беренче эш итеп, 
секторның төп эш юнәлешләрен билгели: халык иҗаты әсәрләрен җыю 
өчен махсус экспедицияләр оештыру; аңа хәтле басылып чыккан җыен-
тыкларда, китапханәләрдә, архивларда сакланган, бигрәк тә регуляр оеш-
тырылып килгән экспедицияләрдә җыелган фольклор текстларын басма-
га әзерләү һәм татар халык иҗаты белән бәйле проблемаларны фәнни 
өйрәнү.

Әнә шул юнәлешләрнең беренчесен тормышка ашыру максатыннан 
1940-нчы елда ук сектор мөдире Х. Ярми җитәкчелегендә Себергә акаде-
мик В. В. Радлов эзләреннән махсус экспедиция оештырыла. Себер экс-
педициясендә Вәли Хаҗиев, Мөхәммәт Садри һәм Сәит Әмиров катна-
ша. Экспедиция үз эшен Новосибирск якларында, Бараба далаларында 
башлап җибәрә. Соңыннан, Институт тарафыннан оештырылган берен-
че экспедиция, аның максаты турында Мөхәммәт Садри үзенең «Себер 
истәлекләре» дигән мәкаләсендә болай дип язган: «Экспедиция Себер 
татарларының җыр һәм көйләрен эзләп табу, аларны язып алу белән 
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генә чикләнмәде. Анда катнашкан Хәмит Ярми, С. Әмиров, В. Хаҗиев 
һәм мин һәркайсыбыз да үзебезнең бурычларыбызны яхшы белә идек. 
Х. Ярми белән Хаҗиев иптәшләр халыкның бигрәк тә әкиятләрен язып 
алу буенча, С. Әмиров Бараба, Тары, Усть-Ишим һәм гомумән Новоси-
бирск, Омск өлкәсендәге татарларның тел үзенчәлекләрен өйрәнү буенча 
эшләделәр, ә мин халык көйләрен, җырларын өйрәндем. Шуның белән 
бергә без һәркайсыбыз үзебезгә йөкләтелгән эшкә генә ябышып ятма-
дык, җае чыкканда бер-беребезгә ярдәмләшә дә идек. Әйтик, Х. Ярми 
иптәш җырлар язып алса, мин үзем ишетергә туры килгән әкиятләрне 
яза бардым». Бу беренче экспедиция зур табышлар белән кайта. Мәсәлән 
мәшһүр «Идегәй» дастанының аерым вариантларын язып алуны экспе-
дициянең иң җитди уңышы дип санарга мөмкин. 

Бөек Ватан сугышы елларында тукталып торган фәнни экспедици-
яләр 1945-нче елның көзеннән яңадан оештырыла башлый. 1945–1955-
нче елларда сектор хезмәткәрләре Татарстанның барлык районнарында 
фольклор экспедицияләрендә йөреп, искиткеч бай материал туплый. 
Шуннан соң инде экспедицияләр татарлар күпләп яши торган күрше 
Киров, Пенза, Рязань һ.б. өлкәләргә, Мари Эл, Чувашстан, Мордовия, 
Удмуртия республикаларына – җәмгысы 13 өлкәгә һәм 4 республикага 
оештырылып, тагын да байрак, үзенчәлеклерәк материаллар туплана. Та-
тарстан һәм күрше өлкә-республикалардагы татар авылларын тулысынча 
йөреп чыкканнан соң, Хәмит Ярми сектор галимнәренең төп игътиба-
рын Татарстаннан ераграк төбәкләрдә яшәүче татарлар иҗатын өйрәнүгә 
юнәлтә. Галимнең бу эше әйтеп бетергесез мөһим һәм перспективалы бу-
лып чыга. Чөнки татар халкының күпчелеге Татарстаннан читтә яши бит. 

Академик В. В. Радловтан соң бер гасыр вакыт узгач, татар фольклор-
чылары алдында халык иҗаты әсәрләрен җыю өчен бөтенләй диярлек 
күтәрелмәгән һәм бик тә уңдырышлы «чирәм җирләр» ачыла: 1967-нче 
елдан башлап, Хәмит Ярми җитәкчелегендә киң Себер якларына фоль-
клор экспедицияләре яңадан оештырылып, ифрат та бай материал, гаять 
үзенчәлекле әсәрләр язып алына. 

Күпсанлы экспедицияләр нәтиҗәсендә татар фольклорчыларының 
татар халык иҗаты, аның байлыгы, жанр төрләре, яшәү шартлары ту-
рындагы карашлары принципиаль үзгәрешләр кичерә: татар халык эпо-
сы (Себер татарлары), бәетләр, туй-йола җырлары (Себер татарлары, 
мишәрләр, керәшеннәр), тарихи җырлар (Себер татарлары һәм мишәр-
ләр) кебек фольклорның фундаменталь жанрларына караган материал 
җыелып, аларны өйрәнүне яңа фәнни югарылыкка күтәрү мөмкинлеге 
туа. Тулаем алганда, Хәмит Ярми 1940–1972-нче еллар арасында, ягъ-
ни 32 ел дәвамында, татар халык иҗаты секторы оештырган күпсанлы 

Илсөяр Закирова, Лилия Мөхәммәтҗанова. ХАЛЫК ҖӘҮҺӘРЛӘРЕ 
САГЫНДА
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экспедицияләрнең җитәкчесе буларак, бик зур тәҗрибә туплый. Шул 
экспедицияләрдә катнашкан, шушы өлкәдәге хезмәтләре белән профес-
сор дәрәҗәсен яулаган Ф. И. Урманчеев ул чорларны болай дип искә тө-
шерә: «Хәмит Ярми оештырган экспедицияләргә әзерлек гадәттә 2–3 ай 
элек башланып, экспедиция үзе зур бер бәйрәм кебек оештырыла иде. 
Ел саен экспедицияләрдә 10–12 кеше катнашып, июнь-июль айларында, 
бер ай буена йөреп, халыкның көндәлек тормышын, гореф-гадәтләрен, 
йолаларын, бәйрәмнәрен, поэтик әсәрләрен җыеп, авыллар тормышын-
да да актив катнашып, төрле лекция-докладлар, концертлар оештырып, 
авылларны шаулатып китә торган идек. Һәм әлеге экспедицияләрнең шу-
лай матур һәм нәтиҗәле узуының төп сәбәпләреннән берсе – экспедиция 
җитәкчесенең әби-бабайлар, урта буын һәм яшьләр белән сөйләшә белүе 
һәм аларны сөйләтә алуы, һәрвакыт «кесәсендә тылсымлы тел ачкычы 
йөртүче», гомумән, кешелекле, мәрхәмәтле, җор һәм үткен телле Хәмит 
абый Ярми булуы иде». 

Фольклор секторының икенче эш юнәлеше тупланган материаллар-
дан киң катлам укучылар, мәктәпләр, студентлар өчен фольклор җыен-
тыклары чыгару була. Мәсьәләнең тагын бер мөһим ягын истән чыгар-
маска кирәк: җитди фольклор җыентыгы чыгару өчен, барыннан да элек, 
конкрет материалны фәнни яктан тирәнтен өйрәнеп чыгу таләп ителә. 
Хәмит Ярми җитәкчелегендә эшләүче сектор галимнәре эшне бик тирән-
нән һәм зурдан башлый. Дөресен әйткәндә, академик В. В. Радлов, Габор 
Балинт, Хейкки Паасонен хезмәтләреннән соң, 1940-нчы елларга кадәр, 
татар фольклорына караган күләмле һәм чын мәгънәсендәге фәнни җы-
ентыклар дөнья күрмәгән була әле. 

1940-нчы елларда бүлек башкарган эшчәнлекнең күркәм нәтиҗәсе 
буларак, беренче җыентыклар чыгарыла башлый. 1940–1941-нче еллар-
да, фольклор секторы хезмәткәрләре, Хәмит Ярми җитәкчелегендә, «Та-
тар халык иҗаты» дип аталган 40 табак күләмендәге антология төзеп, 
аны нәшер итү өчен әзерли. 1940-нчы елда татар халкының мәшһүр гали-
ме Нәкый Исәнбәт татар халык эпосының йөзек кашы булган «Идегәй» 
дастанының җыелма версиясен «Совет әдәбияты» журналында басты-
рып чыгара. Сектор галимнәре дә бу изге эштән читтә калмый: дастанны 
аерым китап итеп чыгару өчен Х. Ярми җитәкчелегендә махсус комиссия 
төзелә, аның составына Н. Исәнбәт һәм Ш. Маннур кертелә. Бөек Ватан 
сугышы башлану сәбәпле, басмага тулысынча әзерләнеп беткән әлеге ки-
тапларның берсе дә дөнья күрми кала. 

1940-нчы еллар уртасында ук Х. Ярми белән Г. Бәширов ике томлык 
«Татар халык әкиятләре»нең беренче китабын басмага әзерләп бетерәләр. 
Бу китап та, сугыш беткәннән соң, 1946-нчы елда гына нәшер ителә. 
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1956-нчы елда шул ике томлыкның икенче китабы дөнья күрә. Әлеге ба-
смалар татар фольклористикасында зур әһәмияткә ия, алар принципиаль 
яңа төр җыентыклар булып, үзләренең фәнни әһәмиятләрен әле бүген дә 
югалтканнары юк.

Бөек Ватан сугышыннан соң берничә ел узгач, Хәмит Ярми «Татар ха-
лык иҗаты» антологиясенә яңадан әйләнеп кайта. Бу хезмәт 1951-нче елда 
басылып чыга. Татар фольклоры антологиясенең дөнья күрүе татар фоль-
клористикасы тарихында зур әһәмияткә ия вакыйга булды, әлеге антоло-
гинең әле безнең көннәрдә дә кыйммәтле. Китапта Хәмит Ярминең татар 
халык иҗатына багышланган зур күләмле монографик мәкаләсе урын ал-
ган. Аның беренче өлеше татар халык иҗатын өйрәнүгә – фольклористика 
тарихына багышлана. Аннан соң кереш мәкалә авторы татар фольклоры-
ның төп жанрларының һәркайсына: әкият, бәет, җыр, мәкаль-әйтемнәр, 
табышмакларга, Совет чоры фольклоры кебек катлаулы, тиешенчә өйрә-
нелмәгән проблемаларга туктала, тәфсилле фәнни анализ ясый. 1940-нчы 
елдан башлап, сектор галимнәре татар фольклорының төрле жанрларына 
багышланган күпсанлы җыентыкларны даими рәвештә бастыра башлый-
лар, халык иҗаты әсәрләреннән торган махсус һәм саллы җыентыклар чы-
гару эше алга таба да эзлекле һәм нәтиҗәле дәвам итә. 

Сектор эшчәнлегенең өченче юнәлеше җыелган материалларны 
фәнни яктан өйрәнү һәм анализлау була. Бүлек хезмәткәрләренең фән-
ни мәкаләләре 1939-нчы елдан вакытлы матбугат битләрендә күренә 
башлый. Бу мәкаләләр татар фольклорының төрле жанрларына багыш-
ланган. Мәсәлән, 1940-нчы елда гына «Идегәй» дастанына багышланган 
дүрт мәкалә дөнья күрә. Шул елгы Себер экспедициясе һәм нәтиҗәләре 
унлап фәнни һәм фәнни-популяр мәкаләдә яктыртыла. 1941-нче елда 
фәнни кереш мәкаләләр белән бергә «Мәкальләр һәм әйтемнәр», «Та-
бышмаклар», «Татар халкының балалар фольклоры» дигән җыентыклар 
да дөнья күрә, «Мең дә бер сәхәр» дигән әкиятләр җыентыгы басылып 
чыга. Вакытлы матбугатта халык иҗатын яктырткан мәкаләләр басыла. 
Бөек Ватан сугышыннан соң секторның эше тагын да җанланып китү 
күзәтелә, бу исә сугышка кадәрге чорда татар фольклорчы галимнәренең 
интенсив эшчәнлек алып барып, халыкныкын халыкка кире кайтару һәм 
татар фольклоры материалларын өйрәнү өлкәсендә ныклы нигез булдыра 
алулары белән бәйле. 

1961-нче елда фольклор секторында Х. Х. Ярмөхәммәтов, И. Н. Нади-
ров, Э. С. Касыймов, В. Ф. Павлова, Х. Х. Гатина, М. Л. Шәймөхәммәтов 
эшли. Музыкаль фольклорны М. Н. Нигъмәтҗанов өйрәнә. 1948–1970-
нче елларда бүлектә Республикада яшәүче рус халкының фольклорын 
өйрәнү белән В. Ф. Павлова шөгыльләнә. 

Илсөяр Закирова, Лилия Мөхәммәтҗанова. ХАЛЫК ҖӘҮҺӘРЛӘРЕ 
САГЫНДА
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Үзенең күп гомерен татар халык иҗаты әсәрләрен даими җыю, ба-
стыру һәм фәнни өйрәнүгә багышлаган Хәмит Ярминең фәнни яктан 
иң мөһим хезмәте – «Татар халкының поэтик иҗаты» дип аталган зур 
күләмле монографиясе – 1967-нче елда басылып чыга. Хәмит Ярми фән-
ни эшчәнлегенең тагын бер мөһим үзенчәлеге шунда – еллар үткән саен 
аның тикшеренүләренең эчтәлеге-мәгънәсе тирәнрәк ачыла бара.

1960–1970-нче елларда совет фольклор фәнендә ифрат җитди бер 
юнәлеш ачылып, төрле халыклар авыз иҗатының күптомлыкларын чы-
гару эше башлана. Казакъ, үзбәк, кыргыз, мордва һ.б. халыкларда шул 
юнәлештә беренче җитди адымнар ясала. Хәмит абый да әлеге идеяне 
күтәреп, күптомлыкның проспектын төзүне 1972-нче елдан халык иҗа-
ты секторы мөдире итеп билгеләнгән фольклорчы-галим Илбарис Нади-
ровка тапшыра. Тиз арада татар фольклорының 12 томлык җыелмасы-
ның фәнни нигездә әзерләнгән проспекты әзерләнеп бетә һәм секторда 
эшләүче галимнәр күптомлыкны төзү эшенә керешәләр. Аның кыска 
җырларга багышланган беренче томы И. Надиров тарафыннан төзелеп, 
1976-нчы елда басылып та чыга. Өч китаптан торган әкият томнарының 
икесен Х. Ярми һәм Х. Гатина төзиләр, өченчесе Л. Җамалетдинов тара-
фыннан әзерләп бастырыла. 

Фольклор секторы 1990-нчы еллар башына тулысынча җитлеккән фән-
ни бүлек булып формалаша һәм Хәмит Ярми башлаган эшләрне уңышлы 
дәвам итә. Хәмит Ярминең җитәкче буларак бер күркәм сыйфатын әйтеп 
үтми мөмкин түгел: ул, халык иҗаты секторын җитәкли башлаган еллар-
дан ук, фольклор фәненең киләчәге турында кайгыртучанлык күрсәтеп, 
секторга аспирантлар ала башлый. Галим алган аспирантларның барысы 
да тормышларын фән белән бәйли. Алар арасында 1972–1990-нчы ел-
ларда, ягъни 18 ел буена, сектор мөдире булган филология фәннәре кан-
дидаты И. Надиров, танылган язучы һәм фольклорчы Э.Касыймов, фән 
докторлары, күренекле галимнәр Т. Галиуллин һәм Ф. Урманчеев бар.

Татар халкының танылган галиме, татар фольклористикасы тарихын-
да беренче фән докторы, Татарстанның атказанган фән эшлеклесе, Татар-
стан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт бүлеге лауре-
аты, кеше буларак та киң күңелле, зыялы Хәмит Ярминең (1904–1981) 
фундаменталь фәнни тикшеренүләре, ул төзегән күпсанлы фольклор 
жыентыклары, аларда урын алган саллы-саллы фәнни мәкаләләре, ком-
ментарий-искәрмәләре бүген дә фән өчен кыйммәтләрен югалтмый. Бу 
хезмәтләр Хәмит Ярминең ни дәрәҗәдә киң колачлы галим булуын бик 
тә ачык күрсәтә. 

Татар халык иҗаты бүлегенең тарихын күзәткәндә бик тә үзенчәлекле 
бер фактка тап буласың – 75 ел дәвамында бу бүлекне нибары алты галим 
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җитәкләгән: 1939–1972-нче елларда Хәмит Ярми, 1972–1990-нчы еллар-
да Илбарис Надиров. Аннан соң бу вазыйфага Хуҗиәхмәт Мәхмүтов бил-
геләнә, әмма ул моңа вакытлыча эшләп тору шарты белән генә риза була. 
1992–2009-нчы елларда Фатих Урманчеев. 2009–2010-нчы елларда бүлек 
мөдире вазыйфаларын вакытлыча К. М. Миңнуллин башкара. Һәм 2011-
нче елдан бүлекне җитәкләргә яшь галим Илмир Ямалтдинов билгеләнә. 

Илбарис Надиров бүлек җитәкчесе булган елларда барлык фәнни 
таләпләргә җавап биргән унике томлык академик басма – «Татар халык 
иҗаты» җыелмасы дөнья күрде. Бу – бүлек тарафыннан татар фольклори-
стикасында беренче тапкыр башкарылган гаять җаваплы эш була. 1989-
нчы елда бу фундаменталь басманы әзерләүдә турыдан-туры катнашкан 
бер төркем галим – Х. Ярми (үлгәннән соң), И. Надиров, Х. Мәхмүтов, Л.
Жамалетдинов һәм Ф. Әхмәтова – Татарстан Республикасының Габдул-
ла Тукай исемендәге Дәүләт бүләгенә лаек була. «Татар халык иҗаты» 
күптомлыгы бүгенге көндә дә татар милли-мәдәни мирасы өлкәсендә 
тиңе булмаган хәзинә, унике томлык (бераз соңрак Р.Ягъфәров тарафын-
нан төзелгән «Балалар фольклоры» дип исемләнгән томны да санап, унөч 
томлык) бүгенге көндә дә гаять әһәмиятле фәнни чыганак. 

1992-нче елда бүлек җитәкчесе булып Хәмит Ярминең шәкерте, ул 
вакытка инде күренекле галим булып җитлеккән Фатих Урманчеев бил-
геләнә. Галим бүлекне җитәкләгән чор турында болай дип искә төшерә: 
«Мәсьәләнең иң җитдие – күп еллар буена төзелеп һәм ныгытылып кил-
гән ышанычлы нигез булуда иде. Шул 1990-нчы еллар башында бүлек 
алдында торган иң мөһим проблемаларның берсе – фәнни кадрлар 
мәсьәләсе булып чыкты. Чөнки бүлек шактый «олыгайган». Анда ниба-
ры өч фән кандидаты эшли. Бер генә аспирант та, бер генә фән докторы 
да юк... Чын күңелдән эшкә керешкәч, мәсьәләнең бу ягы да шактый тиз 
хәл ителде: чөнки элек-электән бүлекнең фәнни потенциалы бик нык һәм 
зур иде». 

Җитәкче буларак, Ф. И. Урманчеев бүлекнең төп фәнни юнәлешен 
билгели: «Татар халкының этник тарихы». Җитәкче үзенең эшчәнлеген 
фәнни кадрлар әзерләүдән башлап җибәрә. Бүлектә эшләүче галимнәр 
кандидатлык һәм докторлык диссертацияләрен тәмамлый. Берничә ел 
эчендә фольклористика белгечлеге буенча Хуҗиәхмәт Мәхмүтов – док-
торлык, Айсылу Садыйкова, Рәшит Ягъфәров, Ленар Җамалетдинов 
кандидатлык диссертацияләре яклыйлар. Бүлек фәнни яктан әзерлекле, 
тәҗрибәле галимнәрне туплый. Шушы ук елларда бүлеккә тагы аспи-
рантлар кабул итү, яшь кадрлар әзерләү дә башланып китә. Халык иҗа-
ты бүлегендә аспирантура узып, К. М. Миңнуллин 1996-нчы елны «Татар 
поэзиясендә җыр жанры», Л. Ә. Кариева «Татар мифологиясе: тарихи-ча-

Илсөяр Закирова, Лилия Мөхәммәтҗанова. ХАЛЫК ҖӘҮҺӘРЛӘРЕ 
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гыштырма һәм типологик аспектта» (2000) дигән темаларга кандидатлык 
диссертацияләре яклыйлар. Башка регионнарда яшәгән галимнәр белән 
дә хезмәттәшлек башлана. Бүлектә Төмәннән килеп В. И. Хәйруллина 
аспирантура уза һәм 1999-нчы елда «Идегәй» эпосы һәм аның тарихи 
нигезләре» дигән темага кандидатлык диссертациясе яклый. 1995-нче ел-
дан бүлеккә аспирантлар кабул итү планлы рәвештә алып барыла, ел саен 
өметле яңа аспирантлар укырга килә, диссертациясен тәмамлаган яшь га-
лимнәр яклауга чыга. Ф. И. Урманчеев бүлекне кадрлар белән тәэмин итү 
эшенә үтә җитди карап, бу эшне тиешле югарылыкта алып барды. 1998-
нче елдан бүлектә ике яшь белгеч эшли башлый. 2000-нче елда И. Г. За-
кирова «Болгар чоры халык иҗаты», Л. Х. Ибраһимова (Мөхәммәтҗа-
нова) «Төрки халыклар иҗатында «Чура батыр» дастаны» дигән темага 
Ф. И. Урманчеев җитәкчелегендә язылган кандидатлык диссертацияләрен 
уңышлы яклап, халык иҗаты бүлегендә яңа көч белән эшли башлады-
лар. 2001-нче елда бүлекнең ике галиме татар фольклоры буенча доктор-
лык диссертациясе яклый. К. М. Миңнуллин «Сүз сәнгате буларак җыр», 
А. Х. Садыйкова «Ислам идеологиясе һәм татар халык иҗаты» дигән те-
маларга язылган фәнни хезмәтләрен рәсми яклап, филология фәннәре 
докторы дигән фәнни дәрәҗәгә ия булалар. 

Бүлектә әзерлекле докторлар саны арту Институтның Диссертация 
советына фольклористика белгечлегеннән кандидатлык һәм докторлык 
диссертацияләре яклау мөмкинлеге булдыруга да юлны ача. Шушы чорда 
ел саен Фольклористика шифры (10.01.09) буенча күп санлы диссертаци-
яләр яклана башлый. 

Фатих Урманчеев үзе берничә фәнни юнәлештә эшли: татар дастан-
нары һәм төрки эпос, татар мифлары, әдәбият белән фольклор бәйләне-
шләре. Татар эпосын да беренчеләрдән булып өйрәнгән галимнең «Татар 
халкының героик эпосы» дигән зур хезмәте 1984-нче елда дөнья күрә. 
Шул көннән әлеге хезмәт татар фольклорчыларының гына түгел, азәр-
бәйҗан, кыргыз, казакъ, үзбәк, нугай һәм башка халык галимнәренең дә 
өстәл китабына әйләнә. Төрле өлкәләрдән Казанга килгән галимнәр бе-
ренче эш итеп шул китапны үзендә булдырырга омтыла. Сүз уңаеннан 
әйтергә кирәк, галимнең соңгырак чорда чыккан, татар эпосына багы-
шланган «По следам белого волка» (1994), «Идегәй. Нурсолтан. Сөем-
бикә» (1997), «Народный эпос «Идегей» (1999) кебек монографияләре 
дә белгечләр тарафыннан көтеп алына торган китапларга әверелә. Га-
лимнең «Ак Күбек», «Җир Төшлек», «Түләк», «Алпамыш», «Җик Мәр-
гән», «Кузы Көрпәч һәм Баян-Сылу», «Алтаин Саин Сүмә» һәм башка 
дастаннарны тикшерүгә багышланган күп санлы фәнни мәкаләләре «Со-
ветская тюркология», «Советская этнография» журналларында басылып 
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чыга. Ф. И. Урманчеевның 2002-нче елда «Татар халык иҗаты. Югары 
уку йортлары һәм колледжлар өчен дәреслек» китабы да вакытлы матбу-
гат битләрендә югары бәя алды. Берничә елдан бу дәреслек белән эшләр 
өчен төзелгән хрестоматия да басылып чыга. Фатих Урманчеевның соңгы 
елларда дөнья күргән өч томлык «Татар мифлары» дигән энциклопедик 
характердагы хезмәте янәдән бер тапкыр аның татар фольклор фәнендә 
күренекле галим булуын исбатлый. Басмада татар эпосының аерым сю-
жетлары, мотивлар, эпик геройлар турында бай мәгълүмат бирелә. 

Фатих Урманчеев җитәкче булып килү белән бүлек төп игътибарын 
татар халык иҗатын теоретик яктан өйрәнүгә юнәлтә. Бу елларда бүлек 
хезмәткәрләре зур һәм әлегә кадәр өйрәнелмәгән теоретик мәсьәләләрне 
тикшерүгә хезмәт куя. Хуҗиәхмәт Мәхмүтов татар халык паремияләрен 
тикшерә. Галимнең шушы өлкәгә багышланган «Борынгылар әйткән 
сүзләр (VIII–XVII йөз төрки-татар ядкярләрендә афоризмнар)» (2002), 
«Гыйбарәләр тарихыннан сәхифәләр» (2008), «Изге китаплар кайтава-
зы» (2012) һ.б. саллы монографияләре, күп санлы хезмәтләре дөнья күрә. 
Ким Миңнуллин татар халык җырларын халык авыз иҗатының әдәби-
ят һәм тел белән бәйләнеше яссылыгында тикшерә. Аларда сүзнең сих-
ри көче белән бәйле хасиятне ача. Галимнең халык җырларының жанр 
үзенчәлекләренә багышланган, аларның тылсымлы табигатен укучыга 
җиткерүгә корылган «Шигърият һәм җыр», «Агыйделкәй», «Җырлар-
ның шигъри табигате», «Басма сүз һәм татар җырлары», «Һәр чорның үз 
җыры» һәм башка монографияләрен һәм җыентыкларын галимнәр генә 
түгел, халык та яратып кабул итә.

Айсылу Садыйкова, әйтелгәнчә, бу чорда татар фольклор фәне өчен 
өр-яңа «Татар халык иҗаты һәм ислам» дигән тема өстендә эшли. Тикше-
ренү нәтиҗәләре буларак, аның берничә монографиясе, күп санлы фәнни 
мәкаләләре, фольклор җыентыклары дөнья күрә. Галимә 2001-нче елда 
«Татар халык иҗатында ислам идеологиясе» дигән темага докторлык 
диссертациясе яклый. Айсылу Садыйкованың «Ислам һәм татар халык 
иҗаты» (2005), «Исламская идеология и татарское народное творчество» 
(2000) дигән хезмәтләре дөнья күрә. 2014-нче елда галимәнең шушы те-
маны дәвам иткән «XII–XX гасыр татар әдәбиятында дини фольклор» ди-
гән монографиясе дә басылды. 

Бу чорда Ленар Җамалетдинов татар халык әкиятләрен, Рәшит Ягъ-
фәров балалар фольклорын, Илбарис Надиров татар халык җырларын, 
Сәлим Гыйләҗетдинов риваять һәм легендаларны, Флора Әхмәтова 
дастаннарны тикшерү буенча зур эш башкаралар, аларның үзләре өйрән-
гән жанрларны туплаган җыентыклары, фәнни монографияләре, күп сан-
лы мәкаләләре басыла. Табигый ки, элегрәк дөнья күргән «Татар халык 
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иҗаты» күптомлыгының хәзер инде бер генә китабын да табып булмый. 
Татар халык иҗаты җыентыкларына көннән-көн арта барган ихтыяҗны 
истә тотып, халык иҗаты бүлеге хезмәткәрләре 2000–2005-нче елларда 
татар фольклорының аерым жанрларыннан торган җыентыкларын һәм 
«Энҗе чәчтем – энҗе җыям» дип аталган китаплар сериясен әзерләп ба-
стыралар.

2011-нче елдан бүлек җитәкчесе вазыйфалары яшь галим Илмир 
Ямалтдиновка тапшырыла. Шушы бүлектә аспирантурада укыган, би-
редә фольклор мәктәбе узган И. Ямалтдинов та бүлекнең традицион эш 
юнәлешләрен белеп, татар фольклор фәненең киләчәген күреп эш итә. Бу 
табигый да, галимнең үзенең фәнни юнәлеше татар фольклористикасы 
тарихын, халык иҗаты бүлегенең эшчәнлеген өйрәнүгә багышланган. 

Бүлекнең соңгы еллардагы эш юнәлешләре бүгенге фән таләпләрен 
истә тотып, Татарстанда һәм гомумән илебездә барган глобаль үзгәре-
шләр дулкынына ияреп, заман сулышын тоеп, халкыбыз, милләтебез 
мәнфәгатьләрен күздә тотып оештырыла. Бу – Татарстан Республика-
сында һәм Россия Федерациясенең төрле регионнарында яшәүче татар 
халкының халык иҗаты мирасын туплау, фәнни яктан тикшерү һәм ана-
лизлау, фольклорның этнолокаль үзенчәлекләрен, башка фәннәр белән 
бәйләнешләрен өйрәнү, халык иҗаты әсәрләрен бастырып чыгару, татар 
фольклорының милли үзенчәлекләрен, аның төрки халыклар фольклоры 
белән уртак якларын өйрәнү һ.б. Бүлек халык иҗатын саклап калу һәм 
торгызу буенча чаралар, фольклорның актуаль мәсьәләләренә багышлан-
ган фәнни конференцияләр, түгәрәк өстәлләр, семинарлар уздыра, бүлек 
хезмәткәрләре Россиянең төрле төбәкләренә барып һәм чит илләргә чы-
гып, фәни симпозиумнарда ныклы үз сүзләрен әйтәләр. 

Институт җитәкчелеге тарафыннан фольклор өлкәсендә эшли торган 
кадрларны алга таба үстерүгә зур игътибар бирелә. 2011-нче елда И. Г. За-
кирова «Алтын Урда чоры халык иҗаты: мифологик һәм тарихи ни-
гезләре», 2015-нче елда Л. Х. Мөхәммәтҗанова «Татар китаби дастанна-
ры: жанр барлыкка килү тарихы һәм поэтикасы» дигән темага докторлык 
диссертацияләре яклап, бүлектә баш фәнни хезмәткәр вазыйфаларында 
фундаменталь тикшеренүләр алып баруларын дәвам итәләр, «фольклор» 
төшенчәсенә тагын да зуррак мәгънә өсти торган фәнни хезмәтләре белән 
таныла баралар. 

2000-нче еллар азагыннан Институтта күтәрелгән фәнни дулкынга 
кушылып, бүлектә «Татар халык иҗаты»ның татар телендә өр-яңа ака-
демик күптомлыгы әзерләнә башлады. 25 томлык дип күзаллана торган 
әлеге фундаменталь җыентык татар халык иҗатының барлык жанрларын 
эченә алган бай чыганак булачак. Академик басма мифлар, әкиятләр, 
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дастаннар, китаби дастаннар, җырлар, бәетләр, мөнәҗәтләр, табышма-
клар, мәкаль һәм әйтемнәр, балалар фольклоры, уен фольклоры, рива-
ятьләр, легендалар һәм йола фольклоры томнарыннан торыр дип көтелә. 
Һәрбер том архив һәм соңгы елларда уздырылган экспедиция материал-
ларыннан, әлегә кадәр киң катлау укучыга мәгълүм булмаган җыенты-
клардан тупланып, яңартылып төзелә. Бүлек хезмәткәрләре әлеге искит-
кеч зур хезмәт таләп иткән тупланмаларны киләчәккә йөз тотып, киләчәк 
буыннар өчен дип әзерли. Аларны бастырып чыгару халкыбыз рухи ми-
расына һәйкәл куюга тиң. Ата-бабаларыбыз сүзе, акылы, тәҗрибәсе бул-
ган халык иҗатының киләчәккә тапшырылуы гаять мөһим. 

Татар халык иҗаты әсәрләренең русча күптомлыгын чыгару эше киң 
колач белән дәвам итә, 15 томлык итеп планлаштырылган әлеге күптом-
лыкның 8 томы инде дөнья күрде.

Халык иҗаты бүлеге хезмәткәрләренең татар фольклорының бүген-
ге актуаль мәсьәләләрен яктырткан фәнни хезмәтләре, вакытлы матбугат 
битләрендә фәнни-популяр мәкаләләре дөнья күрә тора. Хәзерге вакыт-
та татар фольклорын дөньяга таныту юнәлешендә зур эш башкарыла. 
Галимнәрнең инглиз, төрек телләрендәге мәкаләләре чит илләрдә чыга 
торган җыентыкларда басыла, бүлек хезмәткәрләре Россия күләмендә 
фольклор белгечләре, башка төрки халыкларның фольклорчы галимнәре 
белән тыгыз элемтәдә торып, фәнни багланышларны ныгыту өстендә 
җитди эш алып баралар. Бүлек соңгы 10 ел эчендә халык иҗатына багы-
шланган ике зур халыкара конференция оештырды. Бу конференцияләрдә 
чит илләрдән һәм Россиянең төрле өлкә һәм милли республикаларыннан 
килгән галимнәр чыгыш ясады. Бүлек галимнәре татар фольклорының 
актуаль мәсьәләләренә багышланган чыгышлары белән Төркия, Казакъ-
стан, Кыргызстан, Азәрбәйжан, Белоруссия һәм Россиядә үткән Халы-
кара конгрессларда, симпозиумнарда актив катнашалар. Төрек, казакъ, 
алтай, якут, кыргыз, үзбәк, мордва, башкорт, чуваш, удмурт һәм башка 
халыкларның галимнәре белән фәнни элемтәләр булдырып, аралашып 
яшиләр. 

Гамәли эшне фәнни-теоретик юнәлеш белән бәйләп алып баруның 
күркәм нәтиҗәсе булып соңгы ун ел эчендә бүлек хезмәткәрләренең дис-
тәдән артык монографиясе басылып чыкты: И. Г. Закирова «Эпическое 
творчество перида Золотой Орды: мифологические и исторические ос-
новы» (2011), Л. Х. Мөхәммәтҗанова «Татарский эпос: книжные даста-
ны» (2014), А. Х. Садыйкова «XII–XX гасыр башы татар әдәбиятында 
дини фольклор (2014), Ф. И. Урманчеев «Тюркский героический эпос. 
Сравнительно-историческое исследование» (2015), Ф.С. Баязитова «Ха-
лык традицияләре лексикасы: соңгы туй (дини фольклор һәм җирле 

Илсөяр Закирова, Лилия Мөхәммәтҗанова. ХАЛЫК ҖӘҮҺӘРЛӘРЕ 
САГЫНДА



193

Туган җир.  3’2019 Родной край.

сөйләш текстлары яссылыгында)» (2015), И. И. Ямалтдинов «Татарская 
фольклористика 20–60-х гг. XX в. Собирание, публикация и научное из-
учение фольклора» (2016), Р. Ф. Хәкимов «Исторические песни в татар-
ском фольклоре» (2017), И. Г. Закирова «Әүвәл башлап ни бетте» (2017), 
Ф. С. Баязитова «Халык традициясе һәм мифология. Им-томнар, ырым-
нар, тылсымлы сүзләр (җирле сөйләшләр һәм фольклор текстлары яс-
сылыгында)» (2017), Л. Х. Мөхәммәтҗанова «Дөнья цивилизациясендә 
татар дастаннары» (2018), Ф. С. Баязитова «Халык традициясе лексика-
сы: Мифологик персонажлар, ышанулар (җирле сөйләшләр һәм фольклор 
текстлары яссылыгында)» (2018), М. Х. Бакиров «Пратотюрки: изначаль-
ная прародина, ранние племена и язык, история и этнокультура» (2018)).

Хәзерге вакытта бүлектә барлыгы җиде хезмәткәр (шуларның дүр-
тесе – тулы ставкада) эшли. Аларның һәркайсының үз фәнни юнәлеше 
бар. Бүлек җитәкчесе ф.ф.к. И. И. Ямалтдинов татар фольклористикасы 
тарихын, ф.ф.д. А. Х. Садыйкова дини фольклорны, аның әдәбиятка йо-
гынтысын, балалар фольклорын, ф.ф.д. И. Г. Закирова татар халык әки-
ятләренең һәм дастаннарының мифологик һәм тарихи нигезләрен, об-
разлар системасын, ф.ф.д. Л. Х. Мөхәммәтҗанова төрки һәм татар эпосы 
формалашу, дастан жанры үзенчәлекләрен, эпик фольклорның мифо-
поэтик нигезләрен, татар халык җырларына хас нечкәлекләрне, татар 
әдәбияты тарихында халык иҗаты әсәрләренең борынгы тамырларын, 
ф.ф.к. Л. Х. Дәүләтшина татар мифологиясен, мифологик персонажлар 
һәм ышанулар системасын, фольклор һәм әдәбият багланышларын өй-
рәнәләр.

Институтның халык иҗаты бүлеген Россиянең төрле регионнарында 
яшәгән галимнәргә олы фән юлына чыгарга фатиха бирә торган бүлек 
буларак та таныйлар: аның Диссертация советына фольклористика бел-
гечлеге буенча диссертация якларга килеп, биредә тикшерү узып, якла-
уга чыгучы галимнәр шактый. Биредә тикшерү узып, Новосибирски-
дан Н. Р. Ойноткинова, Уфадан Г. З. Имаева – докторлык, Ижевскидан 
Т. В. Окунева, Саранскидан С. В. Пивкина, Уфадан С. М. Кагарманова, 
Р. Р. Антынбаев, И. В. Имаева, Ф. Ф. Гайсина һәм башкалар үз чорында 
кандидатлык диссертацияләре якладылар. 

Халык иҗаты бүлеге тикшереп өйрәнү өчен материалны үзе эзләп 
таба торган бүлек. Сүз экспедицияләр турында бара. Халык иҗаты әсәр-
ләре бары экспедицияләр вакытында, халыктан гына язып алынырга 
мөмкин. Татар халкының бай рухи мирасын, шул исәптән халык иҗатын 
җыйнау эшендә яңа этап Институт директоры К. М. Миңнуллин инициа-
тивасы белән 2009 елдан башланды. Комплекслы итеп уздырыла торган 
бу экспедицияләрдә бүлек актив катнаша. Һәр экспедиция вакытында 
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тупланган материал аерым китап булып укучыга җиткерелә. Бу җыен-
тыкларның һәрберсендә дә халык иҗаты бүлеге хезмәткәрләренең саллы 
фәнни мәкаләләре басыла. Экспедиция вакытында тупланган материал 
күптомлык фольклор җыентыкларын төзүдә дә файдаланыла. 

Әйтеп үтелгәнчә, филология фәннәре докторы Хәмит Ярминең зур 
тырышлыгы, югары профессиональ әзерлеге, фидакяр фәнни эшчәнле-
ге нәтиҗәсендә оештырылган һәм ныклы, ышанычлы үсеш алган халык 
иҗаты бүлегенең фәнни хезмәткәрләре үзләренең остазларының бәрәкәт-
ле традицияләрен бүген дә лаеклы дәвам итәләр. Быел бүлек, Татарстан 
Фәннәр академиясенең Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сән-
гать институты составында, үзенең 80 еллык юбилеен бәйрәм итә. Хәзер-
ге вакытта халык иҗаты бүлеге зур булмаган, әмма тырыш, эшлекле һәм 
фәнни перспективалы, фәндә үзләренең ныклы сүзен әйтә торган иҗади 
төркем булып формалашты. 

Әкиятле, дастанлы, җырлы, фәнгә хезмәт итә торган халык иҗаты бү-
легенең киләчәге дәвамлы булыр дип ышанабыз.
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Мирасыбызның төбәк тарихына кагылышлысы 

Наше историко-краеведческое наследие

ИДЕГӘ 
ДАСТАНЫ

 (Дәвамы. Башын карагыз: № 1, 2019).

IV

Сабрау килгәннән соң, йыелгалы булып таралган мәҗлес, ханның бо-
ерыгы ман тагы йыелды. Мәҗлес тайяр1 булды. Мәҗлес тайяр булганнан 
соң, Сабрауны алып, Туктамыш хан да мәҗлескә керде. Бераз тамакланып 
алган соң, бал мәҗлесе башланды. Мәҗлес күгендә баллы йолдызлар бер 
туып, бер батарга, күрәгә тирәсендә әйләнергә, йемелдәшергә башлады. 
Кубызлар кубзарга, сорнайлар сарнарга, чалгылар2 чалынырга башлан-
ды. Ханны күкләргә күтәреп йырлаулар китте. Мәҗлеснең күтәренкелеге 
халыкны канатландырып очар хәлгә йиткерде. Аяк очыннан гына басып 
ялгыз биюләр, күмәк биюләр китте. Биючеләрнең аяклары кубызлар-
ның кылы ман, сорнайларның теле мән тоташкандай баса башладылар. 
Мәҗлес гөж киләдер иде. Бу вакытларда Сабрауның кан тамырлары да 
яхшы гына тибәдер иде. Үзендә көч, дәрт сизенә башлаган иде.

Мәҗлесне күзәтеп барган Туктамыш аякка торды. Мәҗлес Туктамыш-
ның авызына карап тынлыкка калды. Шылт иткән тавыш та калмады. Тук-
тамыш Сабрауга карады. Халыкның бөтен игътибарын Сабрауга юнәлдерде.

Супы3 аяклы, супы бүрекле, 
Супы арасында супы ерау,
Күпне күргән, күпне белгән

Ардаклыбыз4 Сабрау үз янына 
Өч батырны чакырды, ди.

Батырлардан өч кеше Сабрау янына киләде. Сабрау баллы сараякны 
кулына алып күтәрәде дә:

Кайсыгыз батыррак булса, бу балны шул алып эчсен! – ди.
Балны Кобогыл алып эчәде. Сабрау:
Афәрин, углым, батыр икәнсең! Син әгәр ханың өчен батырлык итә 

торган булсаң, ничек батырлык итәр идең? – диде.
Кобогыл әйтте:
Кала бозармын, казна китерермен, – диде.
Сабрау:
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Әгәр ханга дошманлык итсәң, ничек батырлык итәр идең? – диде.

Кобогыл әйтте:
Арсаеп5 атка менәрмен,
Карчыга булып очармын,
Куып барып басармын –
Башын алып канҗагама6 асармын.
Казнасын алып илгә,
Ханлыгын алып бигә бирермен.
Мин дигәнне кылармын,
Әгәр дигәнемне кылмасам,
Атамның хәрам углы булырмын, – диде.

Сабрау Кобогылдан бу сүзләрне ишеткәннән соң, мәҗлестәге халык 
алдында Туктамышка карап йырлайды:

Мин картыңмын, картыңмын, 
Йөз туксанга тартыммын,
Йөз туксан яшь эчендә
Ни күрмәгән картыңмын.
Дөмбер, дөмбер, Дөмбер хан, 
Аны күргән картыңмын, 
Аблак хан, Азак хан,
Аны күргән картыңмын. 
Колакчынлы Колга хан,
Аны күргән картыңмын.
Олы бабаң Тумбаул,
Аны да күргән картыңмын. 
Унике тотам7 ул тарткан, 
Тартканда өзә аткан,
Тимер уктай Чыңгыз хан,
Аны да күргән картыңмын.
Өзәңгесе өзмә алтын,

Бер үрмәсе мең алтын
Үзбәк дигән хан үткән,
Аны күргән картыңмын. 
Ябулары йәймә алтын,
Бар шайманы8 чын алтын, 
Манарасы кырык колач 
Җанбәк дигән хан үткән,
…………………………9

Аны күргән картыңмын. 
Карт бабагыз Туктага, 
Аның углы Туйхуҗа
…………………………10

Аны күргән картыңмын. 
Әҗәл туры килмәсә,
Азраил корок11 салмаса, 
Әле дә булса, Туктамыш
Синнән дә калыр картыңмын, –

дип, Сабрау халыкның бөтен дикъкатен үзенә тартты. Чыңгызның атала-
рыннан башлап, үзенең күргән ханнарын искәреп чыкты. Туктамышның 
озак яши алмаячагына да ишарә кылды. Сабрау боларны әйткәндә Кобо-
гыл йыендагы халыкка күрәгә төбендә бал коеп утырадыр иде.

Сабрау сүзен Кобогылга борды:

Чыкмаган җан йөргәндә,
Йөз туксанга килгәндә, 
Кобогылдай ирләрне 
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Һич күрмәгән картыңмын.
Артыннан килеп карасам,
Каһәрдән пәйда булгандай. 
Яныннан килеп карасам, 
Еланнан пәйда булгандай.
Алдыңнан килеп карасам,
Нурдан пәйда булгандай син!

– Әй, углым! Син кем угланы буларсың? Әйтсәңче карт бабаңа! – диде.
Кобогыл әйтте:

Әй, ата!
Үз атамны сорасаң,
Нәдеркая би иде, 
Нәдеркая атасы
Кадиркая би иде, 
Кадиркая атасы 
Тирмәкая би иде,

Тирмәкая атасы 
Газизкая би иде.
Газиз җәриә12 күп газиз бар, 
Барын сорап нитәсең?
Төп атамны сорасаң,
Баба Түкләс Чәчле
Газиздер иде, – диде.

Бу вакытларда Туктамыш ханга бал яхшы ук кына тәэсир иткән иде. 
Идегәгә булган яман караш эчтә генә сакларлыктан үтеп барадыр иде. 
Аның яман карашы йөзенә дә чыккан иде. Идегә һәм аның тугыз иптәше 
мәҗлестәге эшнең кая таба барганын күзәтеп торалар иде. Сабрауның 
сораулары ханның яшерен боерыгы ман барганы, Кобогылның Йанти-
мер углы Кобогыл түгел, бәлки Котлыкая углы Идегә икәнен, атасының 
үчен (ачуын) алгалы тайярланганын ачуга таба барганын сизделәр. Кач-
маганда тиздән үлем булачагын анык белделәр. Ләкин ничек качарга, 
мәҗлестән ничек чыгып сызарга? Аның да хәйләсе уйлап өлгерелгән 
иде.

Күрәгә төбендә бал коеп утырган Кобогылга сараяклар (пыяла чына-
яклар) бер-бер артлы әйләнеп килеп торалар иде, бал койдыргалы Кобо-
гыл үзенең уң ягына карап, уңындагыларга бал коеп торганда, ханның вә-
зире Янбай ерау сараякны Кобогылның сул як колак төбендә генә тотып, 
аерым ашыгыч тавыш ман:

 Кобогыл! Кой әле тиз генә! – дигәндә, Кобогыл кинәт борылып кара-
ган булып, Янбайның сараягына борынын бәреп канатып:

 Һай, борыным канады, – дип, тас сорады борын канатырга. Янбай тиз 
генә алып килде дә борынын таска тоттырып, тас ман бергә тышка алып 
чыкты. Тиз качкалы көрәклегенә ишарә кылып, (Янбай):

Табаны ялпак13 Тарлан бүз, 
Төн катуга көн сиңа.

Өстендәге камка14 тун –
Түрдә ултырган биләргә, – диде
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дә, мәҗлескә кереп, Идегә урынына ултырып, бал коя башлады. Идегә 
һәрбер сулышын, вакыт үткәрмәстән, үзенә тайярланган Тарлан бүзгә таба 
атты. Бер аягы бусагага тигәндә, икенче аягы Тарлан бүзнең өзәңгесенә 
тиде. Артыннан чыккан буран ман күтәрелгән тузан бер сулыш эчендә кара 
төндә ак йеп булып сузылды. Идегәне юлда көткән иптәшләре дә кушыл-
ды. Халык әле Кобогыл койган балны эчә иде. Сабрау Кобогылның тайга-
нын сизенгән хәлдә үзенең Кобогыл турысындагы сүзен дәвам иттерә иде:

Әй, ханым, иям, түрәм!
Әйтмәсәм мин, әйт дисең дә куймайсың,
Әйткәле авызым бармайды,
Бармаса да, әйтәем:
Кара лачын, бүз тойгын –
Икесе ике ояның кошы икән,
Аларны остауларына15 оттырып,
Бер тур16 агачка кундырдың.
Үзеңнең алдында ике егет бар:
Берсе аның олы угыл,
Берсе аның кече угыл.
Аргы угыл да бирге угыл, 
Батыр икән олы угыл. 
Куллары озын күренә, 
Мәргән икән олы угыл.
Тарлан Бүзне иярләп,
Ботка тартып менәр ул,
Ике саклык турыны 
Олауга йайдак17 алыр ул.
Ач көзәндәй бөгелеп,
Ач бүредәй чыелдап, 
Читәнеңдән кыйкулап18,
Ачы сөрән салыр ул. 
Ала-кола малыңа
Каулап19 корок салыр ул, 
Ансыз кузы, сансыз куй,
Күп гаскәре туйсын дип,
Суеп казан асар ул. 
Алтыннан суккан урдаңны20,
Көмештән суккан ишекне
Төсе суык чын булат 
Очы ман тиз ачар ул. 
Кисмә-кисмә сары алтын 

ИДЕГӘ ДАСТАНЫ



199

Туган җир.  3’2019 Родной край.

Кисеп улҗа21 итәр ул, 
Кашыклап йыйган малыңны 
Соскаклап чәчеп бетәр ул. 
Кола чәчең агартып, 
Ике күзең кызартып, 
Картайганда илеңнән 
Сөрән салып куар ул. 
Кузыкайдай аруны, 
Күзекәйдәй сылуны 
Уң ягына ултыртып, 
Үбә-коча сөяр ул. 
Картмын, кеше таныман, 
Әгәр кеше танысам,
Котлы-Кая би углы
Идегә ул – олы угыл, – диде.

Сабрау әйтеп биргән соң, моңача Кобоголның ата-бабасын яхшы бел-
гәннәр дә белде. Кобогылның Йантимер углы Кобогыл булмаганын, бәл-
ки Котлы-Кая углы Идегә икәнен аңлады.

Туктамыш хан сакчыларына Идегәне борын канатып торган йирдән 
тотып алып кергәле боерды. Халык: 

 Я Ходайа, ни булады инде? – дип, шул минутта зур бер вакыйга бу-
луын көтеп, дәһшәт алдында калды.

Халыкның күзе Идегәне алып керәчәк ишеккә тегәлде. Сакчылардан 
берничә кеше йөгереп кереп, хан алдында тезләнеп:

 Я, ханым! Бөтен йортны актардык, Идегәне тапмадык. Ни эшләгәле 
боерасыз? – диделәр. Туктамыш шашар хәлгә килеп: 

 Ни эшләргә! Ничек тә кулга төшерергә! – ди, аптырау алдында калды.
Сабрау:

Ялгыз ерак китмәстер,
Тугыз ирне йибәр дә,
Алдап-йолдап кашыңа22 ал,
Кашыңа ал да, башын ал!
Исән-аман китсә ул, 

Иделдән ары үтмәстер,
Иделдән ары үтсә ул.
Шаһтимергә китәчәк 
Шаһтимерне алып килеп,
Сарайны харап итәчәк, – диде.

Туктамыш нишләгәле белмәстән:
– Кемне йибәргәле кәрәк? Кем алып кайта алыр? – диде.
Биләр:
Янбай, Янбай аның дусы! – диделәр.
Туктамыш:
 Янбай, тиз булгын, син бар, син алып кайт! –диде һәм:
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Әй, тугыз ир, тугыз ир,
Янбай ман тиз бара күр,
Алдап-йолдап Идегәне

Үз кашыңа ала күр.
Алдап-йолдап кашыңа ал,
Кашыңа ал да, башын ал! – диде.

Янбай бик ашыгып, тугыз ир мән Идегәне кугалы өйдән чыкса: ияр-
ләнеп саклыкта торган атларның барысының да өзәнгеләре киселгән, 
түшлекләре23, аеллары24, коешканлары25 кыркылган табылды. Нишләп-
тер, аерым торгангамы, Янбай атына гына тиелмәгән иде. Кугын тиз генә 
китә алмады. Ат иярләп тә вакыт үткәрелде.

Янбай үзенең тугыз куары белән иң яхшы аргымакларга менде дә 
ярым караңгы төндә бер генә күренеп калды. Атларның тезгеннәрен бу-
шатып, бөтен чабышларына куйдылар, йиргә тимәгәндәй очтылар. Ләкин 
Идегәне Иделнең бу ягында күрә алмадылар. Идегәләр күптән инде, көн 
туган вакытларда ук Иделне чыгып, ярның башында тын алып, атларны 
утлатып яталар иде. Сарайдан тел алып26 киткәле көтәләр иде.

Идегәләргә Иделнең артта калган ягыннан, ерактан төтендәй күтәрел-
гән тузан күренде. Тузанның Идегәләргә таба сузыла килгәне беленде. 
Ләкин Идегә дә, аның иптәшләре дә моннан курыкмады. Кугынның ки-
леп йиткәнен көттеләр. Кәрәк була калса, качкалы, атышкалы да тайяр-
ланып куйдылар.

Кугын аһалга27 төшеп, Идегәләр турысына килеп йитте, ләкин Иде-
гәләр күптән инде Иделнең икенче ягында, аргы ягында иде. Кугынның 
саны да ун кеше, качкыннар саны да ун кеше, ләкин качкыннар көчлерәк 
булганлыктан, кугын Иделнең аръягына чыгуны уйлап та карамады. Ку-
гын Идел аша аңлашкалы, Идел аша чакыргалы булды.

Янбай ерау Идегәне кайткалы чакырып ерлайды:

Идегә би, дусым ай,
Идегә би, дусым ай
Ханың-ияң чакырадыр,
Борылып Идел кичсәнә.
Кайтсана, Идегә, кайтсана, 
Каерылып атың башын тартсана,
Иңсәсе биек Ак Урдага 
Иңкәеп сәлам әйтсәнә.
Ирене юка сараяк ман 
Ханияң бал бирәде,
Эчсәнә, Идегә, эчсәнә! 
Колагын бездәй кадаган,
Кәгелен28 кыздай тараган, 
«Чү» дигәндә очкан кошны 
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Узып киткәле яраган, 
Ияренең кашы алтын,
Йөгәненең башы алтын 
Арабтан ат бирәде. 
Менсәнә, Идегә, менсәнә!
Итәге алтын, йиңе алтын,
Бер күрүе мең алтын,
Кара кештән тун бирәде,
Кисәнә, Идегә, кисәнә! 
Тотам бавы сум алтын,
Кыңгыраулы күк карчыга бирәде, 
Күл кыдырып чөйсәнә!
Байталдан29 байтал бүлеп бирәде, 
Бәйләтеп кымыз эчсәнә!
Байтактан30 байтак бүлеп бирәде, 
Падишалык сөрсәнә!
Кузыкайдан артык ару бар, 
Күзекәйдән артык сылу бар,
Аны да алып бирәде,
Уң тезеңә ултыртып, 
Битләреннән суыртып, 
Аркасыннан кагып-кагып сөйсәнә!
Туктамыштай ханияң 
Сиңа үпкә кылады,
Үпкә булган сүзеңне 
Үз авызыңнан әйтсәнә!
Кил, Идегә, дусым-ай,
Безнең белән кайтсана! – диде.

Идегә Янбайның чакырып әйткәннәрен тыңлап торганнан соң, йаваб 
кылып ерлайды:

Кәмал углы Киң Янбай,
Киңәше өлкән эт Янбай!
Арырак торып сөйләче,
Бирерәк килеп тыңлачы,
Ачма күзең, тишәрмен,
Сөйләмә, телең кисәрмен.
Авыз ачма, тешеңне сындырып,
Башыңны чәйнәп изәрмен.
Атаң кара кеше иде,
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Мал биргәннең колы иде,
Анаң кара кеше иде –
Аш биргәннең көңе31 иде.
Син дә шундай кешесең:
Аш биргәннең колысың,
Мал биргәннең улысың.
Кайтман да, Янбай, кайтман да,
Каерылып атым башын тартман да,
Иңсәсе биек Ак Урдага32 

Иңкәеп сәлам әйтмән дә.
Колагын бездәй кадаган,
Кәгелен кыздай тараган,
«Чү» дигәндә очкан кошны 
Узып киткәле яраган,
Юртар атка юл бирсә,
Ходай Тәгалә уң бирсә,
Бу Идел дигән суыңны
Ияренең кашы алтын,
Йөгәненең башы алтын 
Арабтан ат бирсә дә,
Менә алман, Янбай, менә алман, 
Ауым33 котсыз булганда,
Итәге алтын, йиңе алтын,
Бер күрүе мең алтын 
Кара кештән тун бирсә дә,
Кия алмам, Янбай, кия алмам,
Йилкәмә мөез биткәндә34.
Тотам бавы сум алтын 
Кыңгыраулы күк карчыга бирсә дә,
Күл әйләнә чөя алмам,
Канҗагам кансыз булганда.
Байталдан байтал бүлеп бирсә дә,
Бәйләтеп кымыз эчәлмән,
Эчем котсыз булганда.
Байтактан байтак бүлеп бирсә дә,
Падишалык сөрәлмән,
Алла үземә бирмәсә.
Бу киткәннән китәрмен,
Шаһ Тимергә йитәрмен,
Шаһ Тимер миңа кул бирсә,

ИДЕГӘ ДАСТАНЫ
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Туган җир.  3’2019 Родной край.

Кайругым35 кылып кичәрмен,
Туктамыштай ханыңны аягыма 
Бер мосахар36 итәрмен, диде.

Янбайның чакырып әйткәннәренә җавап биреп бетергәннән соң Иде-
гә үз сүзләрен әйткәле булды. Тиздән Ак Урданы алачагын, алган соңын-
да ниләр эшләячәген, боларны эшләй алмаса, Идегә дигән аты корыяча-
гын әйтеп, болай ерлады: 

Бу киткәннән китмәсәм,
Киң чүлләрне үтмәсәм,
Ходай миңа юл биреп,
Шаһ Тимергә йитмәсәм,
Шаһ Тимер миңа кул биреп,
Теләгемне мул биреп,
Кырык убага37 (түбәгә) кырык басып,
Яу булып килеп йитмәсәм;
Ач көзәндәй бөгелеп,
Ач бүредәй чыелдап,
Читәнендән кыйкулап,
Ачы сөрән салмасам,
Кирәгәсен38 киртмәсәм,
Киртеп утын итмәсәм (кылмасам) 
Алтынлап суккан Ак Урдасын, 
Көмешләп суккан ак ишеген,
Төсе суык чын булат 
Очы белән ачмасам,
Кузыкайдай аруын,
Күзекәйдәй сылуын 
Үз түрендә шул вакыт
Түш астына салмасам,
Туксан башлы Ак Урдага 
Бер генә ия булмасам, 
Угланнарны сатуга 
Бер чигара куймасам,
Кырык көнлек юлына,
Кырык көнлек чүленә 
Кырык кое каздырып,
Кырык йорт – ям39 салмасам, 
Әйткәнемне кылмасам,
Мин үчемне алмасам,
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Баба Түкләс бабам биргән 
Идегә атым корысын!

Моның соңында Идегә үзенең юлдашлары ман аргымакларга атла-
нып, бер катар булып тезелгәч, Янбайларга карап тагын да болай ерлады:

Мин миндермен, миндермен, 
Юкны димәс ирдермен! 
Дустым утын сүндермән, 
Дошманым утын яндырман. 
Үзем димәс намартка40 
Аппак бүз ат мендермән, 
Туксансыз йибә41 салдырман, 
Асылын сорамай аш бирмән, 
Яралыштан асаумын42, 
Бугалак салса туктаман. 
Карагайдан биекмен,
Давыл өрсә дә кайрылман, 
Кайнашып беткән ботакмын 
Тылтыңлаган43 көрәнчә ат,

Кадырауны екканмын,
Ягасы алтын кирәүкә44

Ягалашып ертканмын!
Туксан баулы ак көбә45

Тунаган йирдә кигәнмен. 
Ягалашып, уклашып,
Күпләр башын игәнмен. 
Моннан ары мактанман,
Әгәр дә мин мактансам,
Унике тотам ук тарткан, 
Тартканда өзә аткан, 
Балталаса да аерылман,
Борындагы Чыңгызның
Үзе белән тиңдермен, дип,

аргымакларын Шаһ Тимергә таба борып, берәр тибенеп юнәлә бирделәр.

Юнәлде Идегә, юнәлде 
Шаһ Тимергә баргалы,
Шаһ Тимергә барган соң, 
Аннан гаскәр алгалы.
Чокыр-чакыр юлларны 
Басып китеп барады, 
Ашкар-ашкар тауларны 
Ашып китеп барады. 

Авызлыгын Тарлан бүз 
Бирмәй китеп барады.
Барган саен шәбәеп, 
Ярсып китеп барады. 
«Чү!» дигәндә чабады, 
Авызлык ман алышып,
Камчы тартмай барады, 
Очкан кош ман ярышып.

Бара торгач, аннан-моннан йыелып, Идегәнең юлдашлары унҗиде 
булды. Берничә көннәрдән соң Йаекка йиттеләр, аны да үтеп киттеләр. 
Йаектан алып, очы-кырые күренмәгән чүлгә (ком даласына) барып кер-
деләр. Сусызлык, утсызлык (үләнсезлек), эсселек, юл ераклыгы атларын 
да, үзләрен дә каплап алды.

Идегәнең юлдашлары берничә көн барганнан соң сусызлыктан, эссе-
лектән, ашау-эчү начарлыктан йөдәшә, күңелсезләнә башладылар. Шул 
чакта Идегә юлдашларына карата ерлай биреп, шуларны әйтте:

Ай, унйиде, унйиде, 
Унйидебез бер кеше,
Мин кушылгач, унсигез, 

Унсигезнең бер эше. 
Сусадым дип карыкма, 
Ачыктым дип камыкма, 

ИДЕГӘ ДАСТАНЫ
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Туган җир.  3’2019 Родной край.

Чаршадым46 дип талыкма47, 
Юл озак дип балыкма! 
Тамагың синең ачыкса, 
Тамак табып бирәен,
Киемең синең ертылса,
Кием табып бирәен.
Атың үлсә, түләен.
Үзең үлсәң, нитәен?
Унйиде дуст, син үлсәң, 
Җеназаңны чыгарып, 
Баялычтан48 ут ягып, 

Таза-арулап күмәен.
Ирмен дигән ир егет,
Арысланга тиң егет 
Утка салсаң, янмайды,
Суга салсаң, батмайды,
Барган йиренә йитмичә,
Юлда үлеп ятмайды.
Ярин әйтмә, борын әйт,
Мин исәндә үлмәссең,
Үлмәссең дә белмәссең, 
Авырлыклар күрмәссең! – диде.

Идегә белән юлдашлары барысы да Шаһ Тимергә исән-сау барып йит-
теләр. Бабайларның: «Ялгызга ясак, йәяүгә таяк, ачыкканга тамак булган 
Идегә» дигән сүзләре менә шул Идегә турысында әйтелгән.

 (Дәвамы бар)
Алынды: Татар эпосы. Дастаннар. Казан: «Раннур», 2004 – 286–336 бб.

Сүзлек – аңлатмалар

1. Тайяр – әзер. 
2. Чалгы – музыка коралы. 
3. Супы – «саф, олы, таза» магьнәләрендә, «собы» шәкелендә Себердә 

әле дә саклана. Төрки телләрдә м//б күчерешләрен искә алсак, «сум 
алтын», «сум көмеш», «сум агач», «сум ит» һ.б. да шушы суп. Супы 
белән бер тамырдан (кара: В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских на-
речий. Т. IV, Ч. 1, СПб., 1911. – С. 562). 

4. Ардаклыбыз – хөрмәтле, абруйлы. 
5. Арсаеп – батырланып, ирәеп.
6. Канжага – ияргә әйбер асарга беркетелгән каеш һәм күн кап үзе.
7. Тотам – бер уч, яисә дүрт бармак киңлеге (7 см.) үлчәү.
8. Шайман – ат җигү кирәк-ярагы, дирбия.
9. Н. X. кулъязмаларында шулай күп нокталар куеп калдырылган.
10. Н. X. кулъязмаларында шулай күп нокталар куеп калдырылган.
11. Корок – элмәкле озын колга, укрук та диелә.
12. Җәриэ (гар.) – кыю, батыр, куркусыз.
13. Йалпак – йассы. Туры һәм күчерелмә мәгънәләрендә.
14. Камка – камчат (выдра). «Ефәк катнаш тукыма» мәгънәсе дә бар.
15. Остау – тотучы.
16. Турагач – кош кундыра торган агач.
17. Йайдак – җайдак, иярсез ат. «Йалаң йайтак» та диелә.
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18. Кайкулап – һай-һулап.
19. Каулап – куалап.
20. Урда – хан торган урын, йорт, торак.
21. Улҗа – табыш, сугыш ганимәте, күбесенчә хатын-кыз. 
22. Кашыңа –алдына, каршыңа.
23. Түшлек – атның корсак астыннан бәйләнә торган киң тасма, каеш.
24. Аел – ыңгырчак, иярне ат корсагы астыннан бәйли торган бау, каеш.
25. Коешкан – камыттан бил буйлап сузылган каешларны аркылы бер-

кетүче тасма, шлея.
26. Тел алу – яшерен хәбәр алу (Н. X.).
27. Аһал – биредә: эз. «Сөзәк җир» мәгънәсе дә бар.
28. Кәгел – маңгай чәче, ялы, хохол.
29. Байтал – колынламаган бия.
30. Байтак – гавам, масса (Н. X.). Ил, дәүләт, ыру, мал-мөлкәткә дә туры 

килә.
31. Көң – хезмәтче, кол.
32. Ак Урда – Алтын Урданың бер өлеше. Бүз Урда дип тә әйтелә*.
33. Ауым – утыра торган җирем (Н. X.).
34. Биткәндә – үскәндә.
35. Кайругым – кайрый торган ком (Н. X.).
36. Мосахар итү – баш идерү (Н. X.).
37. Уба – калку җир, таучык.
38. Кирәгә – тирмәне тотып тора торган колгалар. 
39. Ям – почта тукталышы.
40. Намарт (фарс.) – кешелексез (Н. X.).
41. Йибә – һибә, бүләк,
42. Асау – ярсу.
43. Тылтыңлау – уйнаклау. 
44. Кирәүкә – яу киеме.
45. Көбә – металл боҗралардан ясалган кием.
46. Чаршау –  ару.
47. Талыгу – хәлсезләнү.
48. Баялыч – төтене белән рух аруландыра торган чүл агачы.

* Соңгы фикер иске бер караш, хәзер ул башкача карала ала (релакция фикере).

ИДЕГӘ ДАСТАНЫ
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Төбәк тарихына караган тарихи чыганаклар 

Исторические источники по краеведению

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ П. С. ПАЛЛАСА.  
5–14 ОКТЯБРЯ 1768 г.

Как логическое продолжение рассказа о нефтяной деятельности На-
дыра Уразметова для нас наибольший интерес представляют результа-
ты  экспедиции  под  руководством  27-летнего Петра-Симона Палласа, 
немецкого ученого, приглашенного на работу в Россию. В 1768–1774 гг.
он  возглавлял  академическую  экспедицию,  исследовавшую  юго-восточ-
ную часть Российской империи. На территории Надыровской волости 
П. С. Паллас побывал в октябре 1768 г. Здесь он встречался с жителя-
ми края, которые, видимо, и рассказали путешественнику о старшине 
Надыре Уразметове, о нефтяном заводе, строившемся при р. Камышлы, 
нефтяных источниках при р. Сок. 

Читатель может  ознакомиться  с  впечатлениями П. С. Палласа  во 
время  посещения  объектов  нефтяного  интереса Н. Уразметова  в  бас-
сейне р. Сок 5–14 октября 1768 г. [П. С. Паллас. Путешествие по разным 
провинциям Российской империи. Ч. 1. – С.-Пб., 1773. – С. 152–156].

«Усманова, 6 верст. Близ р. Сока при Татарской д. Усмановой пере-
езжают чрезъ малую речку Кибит, или Акану, при которой показываются 
малые следы руд. Та же деревня называется еще Надырова, или Надыр-а-
ул, по имени умершего за несколько лет старшины Надыра Урасметова, 
который по силе даннаго ему в 1756 г., от Оренбургской горной конторы 
в Уфе позволения, намерен был собирать находящейся в здешних местах 
асфальт, и делать из него нефть: и на такой конец начал было он действи-
тельно строить завод при вершине речки Камюшли; да и другой завод 
был бы построен при Сургуте: но сии разпоряжения приключившаяся 
оному Татарину смерть прервала и вовсе уничтожила.

Верхняя Ермаковка, 2 версты. Ближайщая на моем пути Татарская 
деревня называется Ермак-Аул, которая так же по большой в Сок впада-
ющей речке Байтуган именуется Байтуганова. До сего места по обеим 
сторонам Сока, вдоль текущих между горами речке, везде показываются 
следы руд, и далее оных не видно. Первый при р. Соке достойный при-
мечания нефтяный ключ находится отсюда к северу в гористой стране, в 
которой речка Байтуган имеетъ свое начало. Чрез безпрерывные берез-
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ником оброслые холмы дорога к оной речке была претрудная, и на силу в 
сумерках доехали мы до новопостроенной при одном източнике помяну-
той речки Чувашской деревни.

Карта Сокского бассейна составленная П. С. Палласом.

Байтуганбашь, 14 верст. Нефтяной ключ находится оттуда версты 
за две при горе, которая в той стране выше всех, и лежит между източ-
никами речки. Того же дня, переправясь чрез оную речку, продолжали 
мы путь свой к другой к западу стоящей Чувашской деревне, от которой 
идетъ к ключу хорошая дорога.

Семеново, 4 версты. Уже на другой день можно мне было оной ключ 
осмотреть. Здесь почти кончились простирающияся вдоль р. Сока горы: 
ибо отсюда в северную сторону к р. Черемшану земля становится отчасу 
ровнее.

Нефтяной ключ, 3 версты. Нефтяной ключ находится за несколько 
верст от Семенова в южновосточной стороне, при западном крутом скате 
вышепомянутой горы, на оброслом березником, и так как вся около лежа-
щая страна, покрытом тучным черноземом месте, по которому течет за-
падный главный източник речки Байтугана. Ключ несколько разпростра-
нили, и при горе выкопали небольшую на подобие котла яму шириною 
и глубиною до трех футов, в которую вода прибывает без приметного 
движения, и так же не приметно уходит в мимотекущую малую речку. И 
так хотя ключь не имеет быстрого течения, однако никогда не замерзает 
и в жестокие морозы; и есть ли занесет снегом, то возходящие изъ него 
смолистые пары, коих запах нарочито далеко чувствовать можно, очень 
скоро делают сквозь снег отверстие; не смотря на то, что вода не имеет 
теплоты до чрезвычайного градуса; ибо термометр сего утра в студеную 

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ П. С. ПАЛЛАСА. 5–14 ОКТЯБРЯ 1768 г.
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погоду на вольном воздухе показывал 160, а в воде только 138 градусов. 
В малой яме ключа покрывается поверхность воды черною весьма лип-
кою нефтью, которая имеет цвет и существо густой смолы, и хотя часто 
оную счерпывают, однако она опять собирается в несколько дней. Около 
двух недель тому, как вычерпана была собравшаяся на поверхности воды 
нефть; но не смотря на студеную погоду опять собралось оной столько, 
что я смог снять до шести фунтов, не считая того, что сколько по липко-
сти ея прильнуло к другим вещамъ. У самой горы вода была оною по-
крыта на большой палец толщиною, а в стоке сего ключа толщина ея ста-
новится отчасти тонще, по тому что вода безпрестанно уносит. Вся яма 
ключа покрыта нефтью, да и земляной слой, в котором она находится, и 
который чаятельно далеко простирается в гору, весь оною наполнен. По 
снятии нефти с воды виден еще чрезмерно тонкой проницательной лист 
крепкого горного масла поверх оныя, которое хотя в малом количестве, 
однако на почерпнутой воде легко загоралось. Опыты доказывали, что и 
сама вода набралась несколько горючих частиц, при разпущении дела-
ет синей камень красноватым, и имеет пресильный запах и вкус нефти. 
Около живущие Чувашане и Татара употребляют сию смолистую воду 
не токмо для полоскания и питья вовремя молощницы в роту и чирьевъ 
в горле, но и рачительно собирают самую нефть, и употребляют оную во 
многих случаях, как домашнее лекарство. Наипаче прикладывают оную 
к свежим ранам, которыя потомъ весьма скоро заживают. Еще делают из 
оной мазь с коровьим маслом, которая чрезвычайно целительна от вся-
кихъ чирьевъ. Особливо примечания достойно внутреннее употребление, 
а именно: взяв полную ложку нефти, варят в молоке, в котором делается 
она густою сметаною. Сию пьют теплую во время колотья, или, когда 
болит живот, думая что-то приключилось от натуги и надсады, такоже 
и во время тайных болезней. Сказывают, что больной человекъ делает-
ся от того хмельнымъ, чувствует сильной жар, какъ то и думать можно, 
и сильно текущая моча имеет пронзительный нефтяной запахъ. Так же 
говорят, что некоторые мужики употребляют сию смолу вместо дегтю; 
может быть то и делают, когда имеют много оныя. Но сие редко случает-
ся, и все меня уверяли, что особливо оную берегут токмо на лекарство, и 
дают своим соседам. В около лежащих деревнях сам я видел, что Чува-
шане за неимением дегтю мазали колеса коровьим маслом, или свежим 
коровьим калом. В протчем здешняя нефть, не смотря на ея липкость, 
столь пронзительна, что у меня поставленная в холодном месте прошла 
сквозь толстую деревянную ступку, и чрез несколько недель напаяла тол-
стыя в дюймъ доски. И так может она служить к полезному соблюдению 
дерева отъ согнития, и корабельных досок от вредных морских червей». 
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1756 ГОДА НОЯБРЯ 18.  
ДОНОШЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ УЧЕНИКА ПАВЛА 
ЗУБРИНСКОГО В ОРЕНБУРГСКОЕ ГОРНОЕ 

НАЧАЛЬСТВО О НЕФТЯНЫХ МЕСТАХ В ДАЧАХ 
НАДЫРА УРАЗМЕТЕВА

В Оренбургское горное начальство геодезии от ученика Павла Зу-
бринского доношение. 21-го числа августа сего года по данному из оного 
началства наказу велено мне ехать на обысканные Уфимской провинции 
Казанской дороги Надыровой волости деревни Надыровой старшиною 
Надыром Уразметевым и Юсупом Надыровым Осляхозямозяковыми не-
фтяные места, и где завод строить назначено. И по прибытии те места и 
где завод строить назначен осмотреть, описать и положить на чертеж в 
каких имянно местах во озерках ли или речках та нефть имеется и как ее 
доволно и анбар для варения нефти построен ли и в каком месте на их ли 
собственных землях или на чьих других. И по возврате то описание и чер-
теж подать в реченное начальство при доношении. А чтоб те нефтяные 
места мне показаны были о том де им, Надыру и Юсупу, ис того начал-
ства дан указ. И по силе оного наказа я тогда ж отсюда обще с помянуты-
ми Надыром и Юсупом и отбыли. И из них Юсуп доехал толко Каршин-
ской волости до деревни Шарыповой и из оной уехал в город Оренбург. И 
притом мне объявил, что он туда едет для исправления порученного ему 
по указам дела, а нефтяные-де места может показать отец ево помянутой 
Надыр. Чего ради ис той Шарыповой деревни с ним Надыром я и уехал. 
И приехали, во-первых, в ево деревню Надырову, где он, Надыр, стал 
быть одержим весьма болезнию. И за тою болезнию к показанию как 
нефтяных, так и того места, где завод будет строитца он, Надыр, ехать 
не мог. А знающих тех мест тогда в домех никого не случилось, о чем от 
7-го числа сентября сего ж года и во оное началство от меня репортовано 
с требованием на то повеления, точию указа не получил. Однако между 
тем по всевозможному моему принуждению он, Надыр, получил малое 
себе от болезни облехчение, то для показания нефтяных мест и ездил 
и те места мне показал. Почему мною свидетелствованы, описаны и на 
чертеж положены, по которому явилось. 1-е. В вершинах реки Соки в 
ключике значится нефти признак самое малое число. 2-е. Озерко состоя-
щее подле реки Соки по течению оной по правую сторону и между речек 
Суршлы и Усаклы, токмо во оном нефти не имеется, а имеется подле 
оного в маленких выкопанных ямках, да и то самое ж малое число ока-
зывается по поверхности воды. 3-е. Подле горы Сартеата имеется мален-
кое озерко ж называемое нефтяное, в коем никакого нефти признаку не 
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имеется. А 4-го нефтяного места в вершинах реки Сургута, а по-татарски 
Кукорты он, Надыр, мне не показал, затем, что он ево не знает, о чем он, 
Надыр, и в реченное горное начальство репортовал. Для варения нефти 
анбар строить начат подле речки Камышлы, как оной Надыр объявляет 
в их собственных дачах, которой построен толко до крышки, а другое 
строения притом никакого еще не имеется. А в каких подлинно уречищах 
те нефтяные места и анбар и в каком же расстоянии те нефтяные места 
от того анбара состоят о том значит во описании и чертеж же, которые 
объявляю при сем. 

Ноября 18 дня 1756 года. 
К сему доношению геодезии ученик Павел Зубринской руку прило-

жил. [Источник: ГАСвО. Ф. 115. Оп. 1. Д. 6. Л. 34–35].
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Олуг татар иле 

Magna Tartaria

Балгынай Норлан

ЧӘҮЧӘККӘ СӘЯХӘТ

Җәйнең матур бер көнендә мин Кытай иленең төньягында урнашкан 
Уйгыр автоном өлкәсендәге татарлар яши торган бик матур һәм чиста 
Чәүчәк шәһәрендә булдым. Бу шәһәрдә инде XIX-нчы гасырдан бирле 
гомер кичерүче татарлар белән очраштым. Анда әллә ни озак тормасам 
да, өлкәннәргә дә, балаларга да татар теле дәресләре бирдем, хәләл җе-
фетем Базарбай Бикчәнтәев исә Казаннан өйрәнеп кайткан татар халык 
җырлары белән таныштырды. Очрашу моннан йөз ел элек Чанышев-
лар дигән татар гаиләсе төзегән ак йортта узды. Бу йорт әүвәл кызыл 
кирпечтән төзелеп, соңрак ак кирпеч белән тышланган. Шушы йорттан 
әллә ни ерак түгел кызыл кирпечтән салынган тагын бер йорт бар. Ча-
нышевлар гаиләсенең бу йорты – ике катлы. Бүгенге көндә ул музей 
булып тора. Ә менә ак йортта татарлар төрле чаралар уздыра: бәйрәм 
көннәре, төрле бәйгеләр, һөнәри, хәтта татар ашлары пешерү, тегү-чи-
гү эшләренә өйрәтү түгәрәкләре эшли, дини бәйрәмнәр үткәрелә. Кы-
скасы, бу йорт – милләттәшләребез җыелышып аралаша торган мәдәни 
үзәк.

Мин шушы ак йортта аның хуҗасы – Чанышевлар нәселенең туры-
дан-туры варисы, Рәфәт Кәримов белән очраштым һәм аның белән әң-
гәмә кордым.

 Әссәләмәгәләйкүм, хөрмәтле карендәшләр! Сезнең белән танышуы-
ма мин бик шатмын, – дип башлады сүзен Рәфәт ага. – Безнең гаиләбез 
яши торган әлеге ак йорт – 3300 квадрат метрлы. Без монда 1915-нче 
елда Казакъстанның Күктума дигән җиреннән күчеп килдек. Хәзер менә 
монда яшәвебезгә бер йөз ике ел булды. Безнең өй янындагы алма бак-
часы Чәүчәк шәһәрендәге иң зур бакча. Бабаларыбыз утырткан бу алма-
гачлар 50–80-нче елларда картаеп китте. Өзлексез эштә булганга, аларны 
яңартып булмады, вакытыбыз җитешмәде. Бакчабызда хәзер караҗимеш, 
өрек, балан, кура җиләге, җир җиләге һәм башка җиләк-җимешләр үсеп 
тора. Алар сакланды. Әле 100 яшәр имән агачыбыз да бар.
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Чәүчәк татарларына килсәк, үзебезнең материалларда язылганча, 
милләттәшләребез 1851-нче елдан монда күченеп килә башлый. Берен-
челәребез сәүдә белән шөгыльләнгән. Өстәвенә, дин дәресләре укыткан. 
Актив тормышта яшәгәннәр.

Менә сез күргән Чанышевларның шәһәр уртасындагы кызыл кирпеч 
йортын Рамазан Чанышев салдырган. Ә безнең бабабыз – Кәрим Ча-
нышев. Ул, беренче булып килгән татарлар белән сәүдә эшендә катна-
шып, банклар ачып, мул тормышта яшәгән. Татарларның күбесе шушы 
шәһәрдә татар мәктәпләре ачып, шунда яшәүче бөтен милләт баласына 
яңача белем биргән. Казанда басылып чыккан китапларны алып кайтып, 
менә шушы шәһәрдә, Гөлҗада, Урумчи, көнчыгыштарак урнашкан Тур-
фан, Кашгар дигән шәһәрләрдә дә татар мәктәпләре төзеп, шул китаплар 
буенча бөтен баланы белемле иткәннәр. Өлкәннәр дә укыган. Балалар-
га заманча тәрбия дә биргәннәр. Гөләндәм исемле абыстай, монда кыз-
лар гимназиясе ачып, кызларыбызны милли рухта тәрбияләгән. Былтыр, 
бер унлап әби-бабайны җыеп, мондагы татарлар таихын яздык. Чәүчәк 
шәһәрендә татарлар үз акчасына 22 мәктәп төзеп, белем бирүне җайга 
салды, камилләштерде. Дөрес, хәзерге вакытта татарлар саны азайды: 
Чәүчәктә 150 гаилә яшәсә, Кытайда 3600 чамасы татар гомер кичерә. 
Милләтебез мөгаллимнәре казакъ, уйгур, дагурларга да төпле белем бир-
де. Бу хәлләр кытай тарихына да кереп калды. Татарларның белемле, тәр-
бияле, эшлекле булуы, башка милләт халкына да белем бирүләр шушы 
тарихи язмаларда да сакланды.

Безнең гаиләгә килгәндә, бабайның дүрт кызы, бер малае була. Хәзер 
бабайларыбыз бакыйлыкка күчеп беттеләр инде. Мин – бабайның олы 
кызының төпчек улы, әлеге 100 еллык тарихы булган кирпеч йортның 
хуҗасы. Зур өйнең 100 квадрат метрлы мәйданында гаилә музее ачтым. 
Анда хәтта ата –бабалардан калган тормыш кирәк-яраклары да сакла-
на. Бу эштә хөкүмәтебез дә ярдәм итә: үз мәдәниятегезне, сәнгатегезне, 
җырларыгызны, телегезне онытмагыз, ди. Инде менә Сабан туен да үт-
кәрә башладык. Соңгы вакытта – һәр елны. Бу милли бәйрәмебез дәүләт 
дәрәҗәсендә уздырыла торган бәйрәмнәрнең берсе булып калды. Аны 
уздыру өчен җирле хөкүмәттән дә, хәтта Пекиннан да махсус акча бүлеп 
бирелә. Шуның өчен без аңарга бик рәхмәтле.

Рәфәт аганың хатыны Чәүчәк татарлары оешмасы җитәкчесе Зәйтүнә 
ханым Кәримова да бу турыда үз фикерләрен әйтте:

Бу шәһәрдә Сабантуй 1988-нче елдан бирле уздырыла. Әсхәт исемле 
бабаебыз, 200дән артык кеше җыеп, елга буенда Сабан туен уздырды. 
Ул чакта әле без кечкенә идек: Сабан туеның ни икәнлеген дә белеп бе-
терми идек. Шушы Сабантуйдан соң мондагы бөтен татар үз мәдәния-
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тен, сәнгатен белә башлады. Без инде, үсә төшкәч, аны саклау, татарлар 
яши торган урыннарга тарату эшләрен башлап җибәрдек. Тиз арада Та-
тар мәдәнияте җәмгыяте оештырылды. Өлкән яшьтәге әби-апаларыбыз, 
яшьләрне җыеп, курслар ачып, мәдәниятебезгә, сәнгатебезгә кызыксы-
ну уята башлады. Мин дә мөгаллимә булып киттем. 2007-нче елдан без 
Сабантуен яшьләр белән бергәләп уздырабыз. Шул ук елны Сабантуй 
бәйрәме, рәсмиләштерелеп, Кытай дәүләтендә хөкүмәт дәрәҗәсендәге 
бәйрәмгә әйләнде.

Рәфәт Кәримов

2009-нчы елда Татар җәмгыяте төзелде һәм мине аның җитәкчесе 
итеп билгеләделәр. Шул елдан башлап, Сабан туе ел саен уздырыла. Бик 
күп кунак килә: татарның бу күркәм бәйрәмен күрер өчен Австралия һәм 
башка илләрдән татар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә җыела. Иң 
мөһиме: Татарстан Мәдәният министрлыгы юлламасы белән артистлар 
да килә башлады безнең Сабантуйга. Казан белән бәйләнешебез ныгы-
ды. Әлеге 100 еллык йортыбыз хәзер Сабантуй йорты дип атала. Мак-
сатыбыз: яшь буынны милли рухта тәрбияләп, милли сәнгатебезгә алып 
кереп, татар мәдәнияте дәрәҗәсен бөтен Кытайга тарату.

Балгынай Норлан. ЧӘҮЧӘККӘ СӘЯХӘТ
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Ирек майданы: бәхәс клубы

Площадь свободы: дискуссионный клуб

Фанис Набиуллин

ТРАВМЫ НАРОДА

(Продолжение. Начало № 2, 2019)

Продолжая раскрывать довольно сложную, специфичную тему «Трав-
мы народа», хочу прояснить свои побуждающие мотивы. 

У каждого народа есть свои сыны, свои дети (халыкның үз бала-
лары) – представители, которые имеют в различных областях опреде-
ленные степени компетенции, инициированные в конкретную сферу 
на уровне опытного знания. Много лет изучая природу человека, сре-
ду его обитания, влияние ментальности народа на своего условного 
представителя, считаю себя обязанным приложить усилия для иссле-
дования всех аспектов, множества причин, повлекших состояние апа-
тичности, растерянности у татар (читай, и у множества других, теря-
ющих идентичность, народов), нередко и безразличия к судьбе своего 
народа. 

Большая зависимость от обстоятельств (несомненно, это страх перед 
будущим, неизвестным «завтра», вечный сознательно-бессознательный 
поиск безопасности) может изменить, извратить сознание человека до 
неузнаваемости. Нарушенная иерархия ценностей, потеря истинного 
смысла жизни, неустойчивое мировоззрение бросает человека из край-
ности в крайность, лишает носителя данной ему Жизни состояния со-
вершенного спокойствия и верного – устойчивого курса в сторону даль-
нейшего эволюционного развития. Метание от одной религии к другой, 
подверженность влиянию другой культуры, заимствование иного путём 
отказа от своего – это признаки потери истинного смысла, несогласия и 
непринятия тех условий, обстоятельств и среды, в которые нас помести-
ла мудрая Природа по своему высокому замыслу и высокой, недоступ-
ной до сознания людей, целесообразности. Когда человек переходит во 
что-то другое через отказ от своего, он лишается последовательности. 
Потеря последовательности не позволяет ему проникать в последующие 
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смыслы. Сознание теряет глубину значений, человеческая жизнь начина-
ет дрейфовать лишь по поверхности.

Конечно, обыватель, не особо стремящийся вникать в суть вещей, 
может сказать, что смысл жизни у всех разный: у кого-то цель завести 
семью, у другого – обогатиться, у третьего – выстроить карьеру, но, од-
нако, цели, которых надо ещё достичь (некие желаемые результаты) и 
состояние наполненности или согласия с жизнью «здесь и теперь» – это 
совершенно разные состояния. Вероятно, надо в душе согласиться с тем, 
что этим обывателям тоже не миновать своих сетей, которые укажут им 
на поверхностность и внутреннюю связанность.

Если представить глобальный мир как мировую школу, где каждая от-
дельная жизнь или жизнь отдельной группы, будучи встроенной в общее 
и целое, проходит свои неизбежные уроки под влиянием сил эволюции, 
то напрашивается следующий шаг: необходимо разобрать, исследовать, 
осознать те уроки, которые стоят перед твоим народом. При этом важ-
но отметить, что состояние жертвы, которое транслируют и проживают 
некоторые представители какой-либо большой или малой группы, не 
позволяет увидеть реальную точку отсчета, охватить и осознать терри-
торию внешних и, прежде всего, внутренних ресурсов для дальнейше-
го роста. Постановка – «местом лучших и реальных изменений являюсь 
я сам» – во все времена и, особенно, у метафизиков, знатоков тонкого 
мира изменений, являлась и является самой верной. Обвинение любой 
другой стороны, несмотря на её возможную интервентность и невеже-
ственность, представление себя в роли жертвы, вводит обвиняющего в 
состояние внутреннего конфликта, что способствует истощению сил и 
нагнетению конфликта внешнего.

Прежде чем перейти к очень важной части этой публикации, поде-
люсь с читателем одним интересным феноменом (а подобных и других 
феноменов со мной происходило великое множество). Этой историей я 
не раз делился в малых кругах.

У каждого человека есть возможность вступать в личные отношения 
с Творцом, Создателем всех миров. Для этого не требуются посредники. 
В одном из своих обращений я попросил Аллаһа по Его воле сообщать 
мне важную информацию в 14.22, так как была у меня когда-то машина 
под номером 422. Спустя месяца 1,5 после обращения, один знакомый в 
знак благодарности решил нам показать три места в Казани, где он чер-
пает силы. Первое место, куда он нас привёз, было местом захоронения 
огромного числа погибших при взятии Казани в 1552 г. татар возле Голу-
бой мечети, в Старо-Татарской слободе. Там прочитали несколько сур из 
Корана и выразили своими словами наше уважение и признательность, 
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обозначили значимость тех порогов страдания, которые они испытали. 
Именно при проговаривании последних слов нас всех пронизала дрожь 
от головы до ног. Вторым местом посещения была сама мечеть (Зәңгәр 
мәчет). Третьим местом посещения было кладбище в Ново-Татарской 
слободе. Человек прекрасно знал историю всех захоронений: проводя нас 
по аллеям, он показывал нам места погребений многих известных татар-
ских галимов, философов, мыслителей, богословов. Здесь и Г. Тукай, и 
Б. Урманче, Г. Насыйри, Максуди и многие другие. В завершение, когда 
мы стояли возле места захоронения Ш. Марджани, мне в 14.22 позвонил 
мой хороший знакомый (имя его я намеренно не обозначаю), который в 
определенной степени посвящён в мир тонкий, и не спрашивая ни о чём, 
выпалил следующее: «Меня всю ночь продержали среди мёртвых, их там 
очень много – тысячи. Я не знаю где ты сейчас и с кем ты, но вам от них 
всех зур салям!» Я сказал: «Мы в Казани на кладбище, в Ново-татарской 
слободе». «Вот-вот, от всех, к кому вы сегодня обращались, именно о них 
идёт речь. Их очень много. Я лишь выполняю их поручение».

Меня эта неожиданная информация просто ошеломила, и я поделился 
с ней со своими спутниками, они были поражены не меньше меня. Вот 
таким образом с нами на связь вышли через десятилетия и столетия те, с 
кем связаны боль, потери, травмы и сама жизнь татарского народа.

Это феноменальное событие натолкнуло меня на дальнейшие иссле-
дования, на малые и большие находки. Первым, напрашивался очевид-
ный вывод: Связь с прошлым не теряется, жизнь не прерывается самим 
актом смерти. Но сам след травмированности может оставаться и, вне 
сомнений, остаётся в потомках. Конечно, далеко не в каждом предста-
вителе это проявлено. И здесь я хочу привести аналогию. Сами нервные 
волокна в наших телах нам служат для своевременного сообщения об 
опасности, об изменении условий окружающей среды в целях безопас-
ности и, в целом, сохранения самой жизни (на организмичном уровне). 
Например, благодаря исправной работе функций нервных окончаний мы 
одергиваем руку от кипятка. Если реагирование заторможенное, то мож-
но говорить о перегруженности функций, о травмированности и наруше-
нии защитных механизмов. И в то же время, из-за того, что жизнь всего 
сущностного, множества разновеликих организмов заключает есть вза-
имосвязанная и взаимозависимая суть (Космос – это единый организм), 
нашими нервными волокнами в коммуникациях с внешним миром, явля-
ется наша совесть. Если она развита лучшим образом, то мы проявляем 
чуткость и сострадание к другим частям «Большого организма». Если же 
совесть не развита, то она как бы представляет нечувствительную часть 
этого Большого Общего. Если наши пальцы были когда-то заморожены, 
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то в холодных экстремальных условиях они нас очень сильно подведут. 
Следуя принципу аналогий, переработанная, осмысленная и реабилити-
рованная травма (неважно: народа или какого-либо человека) позволяет 
сохранить чувствительность к новому экстремуму и, в то же время, фор-
мирует новый уровень иммунитета – волю нового, ранее не достигнутого 
порядка. Состояние же жертвы – это знак закрытости от взаимодействия 
с последующими ступенями Жизни, некое капсулирование травмы. На-
прашивается вывод: Необходима реабилитация травм татарского народа 
самими представителями народа. Бессмысленно ждать этой реабилита-
ции от тех, кто этот народ не представляет.

Двигаясь последовательно в своих размышлениях, хочу акцентиро-
вать внимание читателя ещё на одном важном аспекте нашего бытия. Че-
ловек, являясь существом многомерным и многосложным, представляет 
очень совершенный живой аппарат или механизм – минимум планетар-
ного уровня с различной степенью функциональной раскрытости. Неслу-
чайно в древних учениях о человеке каждому энергетическому центру 
по позвоночному столбу (т.н. чакрам) пририсовывали разное количество 
лепестков-крыльев. Чем выше и совершеннее чакра, тем больше их чис-
ло, указывая тем самым на большее количество взмахов-вибраций. Чем 
выше энергетический центр, тем выше и тоньше его частота, выше ви-
брации. Здесь необходимо отметить, что энергетическим центрам – ча-
крам человека, соответствуют определенные цвета и звуки. В индуист-
ской философии и, прежде всего, в философии йоги, для гармонизации 
энергетических центров или их восстановления, издревле применялись 
и применяются по сей день различные соответствующие звуковые ме-
дитации-напевы. Например, такие известные, как Ра–Ма–Да–Са, Са–Та–
На–Ма и многие другие. Разбирая звуковую комбинацию Са–Та–На–Ма, 
расшифруем значение звуков, которые раскроют нам ключ к последова-
тельности Жизни и Смерти как в семьях, родах, так и в народах в це-
лом. «Са» означает Бесконечное пространство, «Та» – означает Жизнь, 
которая вошла в это пространство, «На» – Смерть, которая венчает ка-
ждую Жизнь. Смерть многих пугает, она приносит много боли и страха. 
Она может блокировать тех, кто находится рядом. Поэтому сочетание 
Са–Та–На олицетворяет страх, падение, разрушение, дьявола. Однако 
«Ма» – означает Восстановление, Возрождение, поднятие Жизни на но-
вый уровень из Смерти. Мудрые говорили: кто не боится Смерти, тот 
знает полноту и глубину Жизни. Травма – это последствия неготовности 
соприкасания, столкновения с внешней интервенцией, нередко послед-
ствие падения духа. Поднять полноценно дух во имя торжества жизни 
невозможно не приняв полноту, боль и тяжёлых вибраций смерти, не 
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осознав её значений. Надеюсь, несмотря ни на что и для моего народа 
наступит «Ма» – период Восстановления и Возрождения. Пусть это бу-
дет значительно меньшая по численности его часть, но она сохранится и 
разовьётся.

Тяжёлые периоды потерь бывали и бывают у разных народов. Одни, 
погружаясь, преодолевая период испытаний, проникают в глубокие смыс-
лы преобразовательных эволюционных процессов, извлекают для себя 
истинные источники сил (таких – единицы), другие продолжают дрейфо-
вать в сторону разложения, аморфной массой бессознательно вливаясь 
в проекты и стратегии других, потенциально более устойчивых групп, 
намеренно игнорирующих историю и культуру вливающихся, испытыва-
ющих удовлетворение от процессов массового поглощения.

Несомненно, нам полезен опыт первых. И я хочу обратить внимание 
представителей наших, теряющих идентичность народов, на опыт одно-
го из наиболее закрытых народов – евреев. Первое, что важно отметить: 
таинство, как значимое и неизменное качество просто необходимо. «Та-
инство до сроков» важно при зачатии и вынашивании ребенка, в супру-
жеских отношениях, при планировании дел (особенно важных), в небла-
гоприятных условиях, помня, что тонкое не может быть доверено более 
грубому.

Много лет работая с травмированными людьми, я на личном опы-
те, в личной практике понял, что травмы, которые они несут через всю 
жизнь, имеют часто очень глубокие корни. Депортации, раскулачива-
ние, гонения по признакам религиозной и этнической принадлежности, 
различные формы геноцида – любое насилие – оставляют свой след в 
формируемом характере нынешних потомков. Как индивидуумы мы не 
просто члены семьи, мы также и члены огромных групп, коллективов, 
независимо от того, хотим мы к ним принадлежать или нет. Обращаясь 
к трудам Даан ван Кампенхаута о жертвах и преследователях на уров-
не коллективной души, мы найдём очень интересные, разносторонние 
и глубокие размышления этого автора о четырёх уровнях человеческой 
души. Каждый уровень достоин отдельного рассмотрения.

Что такое душа? Каждая культура, религия или духовная традиция 
используют разные определения. Люди по всему миру узнают в себе что-
то такое, что они ошущают как отдельное или независимое от их физиче-
ских тел, и они называют этот аспект своего существа душой. Большин-
ство духовных традиций учат, что у каждого из нас есть своя личная душа, 
которая рассматривается как искра божественного света, у которой есть 
своё независимое сознание. Индивидуальная душа – это что-то личное, 
что-то связанное с нашей глубоко личной сущностью. Но личная душа 
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не является той единственной отдельной частью, которая могла бы быть 
независимой от всего сущего. Наша душа имеет связь с теми частями, 
к которым мы тоже принадлежим. Обозначить их можно как семейную 
или чуть больше – родовую. Это тоже часть нас, как и мы – часть этого 
большого. Однако, Кампенхаут привлекает наше внимание ещё к одному 
слою души. Где-то между семейно-родовой душой и Большой универ-
сальной мы находим пласт, в котором индивидуум участвует в коллек-
тивных полях, и эти различные коллективы отделены друг от друга. Эти 
коллективные поля значительно объемнее и сильнее, чем семейное поле. 
Иногда специалисты-системники называют эти поля «коллективными 
душами». И это тоже часть нас. Есть одно различие: далеко не у всех эти 
части души развиты. Мы все без исключения находимся на разных уров-
нях развития, и это естественное эволюционное явление.

Так вот, любой коллектив, который определяет себя как отличный от 
других, имеет коллективную душу. И поскольку существует много раз-
личных видов таких коллективных полей, то каждый отдельный человек 
является частью нескольких коллективных душ одновременно. На уров-
не коллективной души мы отпускаем некоторые аспекты нашей инди-
видуальности. Здесь наша идентичность базируется на общности. «Я» 
освобождает место для чувства «мы». Коллективная душа создается, ког-
да группа людей объединена сильными связями. Чем сильнее связи, тем 
дольше существуют коллективные поля (поля влияния). Коллективные 
души, объединенные или основанные на религиозной или этнической 
платформе, могут существовать тысячелетия. Мы, человеческие суще-
ства – существа социальные, коллективные. Нам важно принадлежать, 
идентифицироваться с чем-то большим, значимым. Родовые или этниче-
ские принадлежности являются теми коллективными группами, которые 
не выбирают. У нас есть право принадлежности к ним. И эта принадлеж-
ность по определению сопровождается непринадлежностью: когда мы 
принадлежим к какой-то определенной группе, для нас автоматически 
исключается возможность принадлежать к некоторым другим группам. 
Неизбежно создаются поля «мы» и «они».

Коллективные души тоже не статичны, они также имеют свойство 
развиваться. Если на ранних уровнях развития представитель коллектив-
ной души, например, определённого этноса, народа или определённой 
религии, из позиций безопасности рассматривает, сосредотачивается на 
различиях между системами, то на более поздних, более зрелых уровнях 
начинает видеть и ценить их сходства. Так человечество в своей эволю-
ции движется к своей четвертой, высшей и важной части души – Универ-
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сальной. Здесь венчается планетарная практика человечества. Здесь мы 
соединяемся с Творцом, с высшей Природой.

Коллективная душа, например, душа народа, может нам дать очень 
многое, обогатить нас. Иногда мы можем пережить чувство единства с 
коллективом, выходящем за пределы обычного переживания времени 
и пространства. Тогда мы, как отдельные личности, сливаемся с чем-то 
большим, мы участвуем в коллективном поле на уровне души. В такие 
моменты у нас есть прямой доступ к опыту и знаниям коллективной 
души. И в такие моменты коллективная сила поддерживает нас. Но, к со-
жалению, иногда нас ослепляют коллективные слабости и предрассудки. 
Это относится к каждому.

В логической цепи своего изложения я хочу привести еврейскую 
практику ежегодного посещения мест скорби и, в то же время, мест еди-
нения с коллективной душой. Даан ван Кампенхаут раскрывает нам свои 
особенности и выводы ежегодного посещения концентрационных лаге-
рей евреями и, в частности, Освенцима – Аушвиц-Биркенау. По разным 
оценкам, в Освенциме было жестоко убито более миллиона евреев. Один 
из инициаторов ретритов в Аушвиц-Биркенау раскрывает некоторые осо-
бенности посещения подобных мест: «Большинство людей приходит 
сюда всего на несколько часов. Но мы остаемся. Мы приходим на сле-
дующий день, а потом на следующий и ещё на следующий. Каждое утро 
мы отправляемся в Биркенау и остаемся до наступления вечера. День за 
днем, день за днем. Мы строим отношения с этим местом и его историей. 
Мы не можем предсказать, что будет в этом обмене, мы просто отдаём-
ся этому потоку. Мы говорим: просто будьте здесь, позвольте этому ме-
сту говорить с вами. Просто будьте открыты, будьте свидетелем всему, 
что захочет быть познанным вами. Длинные ряды деревянных бараков, 
руины газовых камер и крематория. Безмолвные колодцы хранят пепел 
убитых людей. Я могу понять концепцию могилы одного человека. Как 
понять могилу как минимум полутора миллионов людей? Здесь наступил 
конец целому миру… Всего через несколько часов, проведенных здесь, 
ум начинает расшатываться. Может быть, именно поэтому большинство 
групп посетителей, которые заходят на территорию лагеря, пробегают по 
нему всего за два часа. Им надо уйти до того, как это место захватит их и 
прорвётся через их защиты…».

Далее: «…Здесь рушатся все ментальные конструкции. Каждая по-
пытка охватить своим пониманием это место проваливается уже хотя бы 
из-за его размеров…».

Наконец: «…В психотерапевтическом формате живых просят отде-
литься от мертвых, но я принадлежу к ним. Когда я прекращаю интерпре-



222

тировать свои переживания с терапевтической позиции, сопротивление и 
суждение уходят. И тогда я более тонко чувствую, что происходит внутри. 
Это не то чтобы потерянная часть моей души нашла свой путь вернуться 
ко мне, но скорее я нашёл путь возвращения к той части моей души, ко-
торая ждала меня здесь… Это моё прибытие, моё соединение. Эта сила, 
которую оно даёт, – откуда она берётся? Я никогда не чувствовал себя бо-
лее заземлённым, более присутствующим, более полным. Я не осмелива-
юсь поделиться этими состояниями с не-евреями. То же испытывают мои 
соплеменники…». Прислушаемся: «…Мой опыт таков, что ты никогда 
не возвращаешься полностью после того, как побываешь там. Часть тебя 
остаётся в Аушвице, и эта часть становится источником исцеления, силы 
и покоя. Я прихожу к выводу, что, то, что я переживаю, это часть мо-
его существа, которая находится вне пределов моей личной души или 
привычных областей моей личности. Я прикоснулся к пространству, где 
разум и логика – не главное, а реальность души шире и пространнее, чем 
я когда-либо испытывал ранее. Я переживаю опыт коллективной души».

От себя добавлю о тех, которые пробегают лагерь за два часа. Они 
боятся пропитаться запахом и вибрациями смерти, они избегают этого 
погружения. Несомненно, каждый имеет свой потенциал и определен-
ную степень готовности к подобному движению вглубь себя. Однако не-
согласие с какими-то непростыми, сложными и даже трагичными частя-
ми своей жизни, жизни своего народа, своих близких, страх, нежелание 
смотреть в эту сторону, не позволяет входить в резонанс с той страницей 
жизни, в которой оказались твои близкие, прародители, значительная 
часть своего народа. Это не позволяет полноценно и достойно нести имя 
своего народа, право на жизнь которому предоставил Творец, Высшая 
Природа.

В завершение статьи, заканчивая логическую цепь размышлений о 
судьбе народа, выражаю твёрдое мнение, что представители каждого на-
рода имеют право, обязаны, должны посещать, почитать места скорби, 
боли, территории страдания своего народа, соприкасаться со своей кол-
лективной душой. У многих народов есть такие места. Ни одно из них не 
должно быть предана забвению. Это важно для каждого из всех народов 
нашего Мира. Такое право есть и у татар. Это не только их право, но и 
возможность для них обрести места их силы.

Фанис Набиуллин. ТРАВМЫ НАРОДА
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Шәхесләребез

Известные личности

Р. Р. Минһаҗ

ЯЛАНТАУГА АЙ КУНГАН

Казан урамнарында кая карама үзбәк, таҗик кафе-рестораннары. 
Юк, күпсенүебез түгел. Ачсыннар, эшләсеннәр. Әмма кайда соң үз мил-
ләттәшләребез  ачканнары?!  Ярты  Казан  кешесе  татар  була  торып, 
пешерү-төшерү, сый-хөрмәт итү нечкәлекләрен белгән, үз эшен ачарга 
курыкмаган аш-су осталары арабызда калмаганмыни?! 

Күп  булмаса  да  бар  алар,  бар  башкалабызда.  Таш  калабызда  дис-
тәләп җәмәгать туклануы ширкәтләре – кафе-рестораннар, гаилә аш-
ханәләре тотучы Равилә Шәйдуллина – шундый уңган ханымнарыбызның 
берсе. Ханымнарыбызның берсе дип әйтү генә дөрес булмас. Аның шан-
шәрәфле исемнәре арасында «Россиянең иң шәп аш-су остасы», «Иң шәп 
гаилә  бизнесын  оештыручы»,  «Татарстанның  иң  уңышлы  эшмәкәре», 
2015 елның «Ел хатын-кызы», Татарстанның атказанган сәүдә хезмәт-
кәре  дигән  казанышлары  бар.  Эшкуар  белән  очрашып,  үз  бизнесыңны 
булдыру  серләре турында  сөйләштек.  Дөрес,  өстәлдә  әңгәмәдәшемнең 
«Ялантауга  ай  кунган»  китабы  яткангамы,  сүзебез  үзеннән-үзе  әдәби 
иҗатның хикмәтләрен шәрехләүдән башланды. 

– Бу китабымны өч мең данә чыгарган идем. Чыгуга аны Америка-
да яшәүче таныш тәрҗемәче ханым – Сурайя Гайнуллина урыс теленә 
тәрҗемә итте. Урысча да өч мең данә нәшер ителде инде ул. Таралып 
бетте диярлек. Хәзер тагын өч мең данә чыгарырмын дип торам. Халык 
шуны егылып укый. Ник укыйлар – белмим! Бу минем тугызынчы ки-
табым. Хәзер менә «Карт шомырт монологы» дигән, ике кисәктән тор-
ган роман тәмамладым. Бастырырга дип Дамир Шакировка биргән идем. 
Тик менә кире алып кайтып «үтүклим» дә «үтүклим». Камиллекнең чиге 
юк. Әле менә исеме ошап бетмәде дә, җыр сүзләрен алып, «Шомырт 
чәчәкләре ак кына» дип үзгәрттем. Исем укучыны алып кереп китәргә 
тиеш дип, шомырт сүзеннән баш тартмадым. Авылдагы, бабамнарның 
төп йортындагы бакчада үскән карт шомырт агачын, инде үлде, бетте, 
дип йөри идем. Тамырлары корымаганга, үсентесе кабат килеп чыкты. 
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Аны бит бабамның әтисе Котдус 1901-нче елда утырткан булган. Ул үзе 
1974-нче елда ахирәткә күчте. Нәселебезнең тамырлары тагын да тирән-
дәрәк икән. Эш яратуым, җаваплылык, үҗәтлек, тәвәккәллек, булсынга 
дип эшләвем, сәүдәгә хирыслык ерак бабаларымнан килә. Боларны нәсе-
лебезнең төп сыйфатлары дисәм, әлләни арттыру булмастыр.

Тәвәккәл таш яра 
Җәмәгать туклануы тармагында илле биш ел эшлим инде. Кайбер 

адәм баласы моның хәтле яшәми дә. 15 яшемнән бу эштә мин. Иң беренче 
хыялым журналист булу иде. Беренче сыйныфта укыганда ук мәкаләләр 
яза башладым. Нинди татар гәҗите бар, бөтенесенә җибәрдем. Әле менә 
сандык төбеннән, актив язып торганым өчен, «Яшь ленинчы» газетасы-
ның кырык еллыгы уңаеннан, комсомолның өлкә комитеты җибәргән 
Мактау кәгазе килеп чыкты. 

Казанга иртә килеп урнашуымның сәбәбе гади: туган җиремдә – Телә-
че районының Алан авылындагы мәктәп сигезьеллык кына иде. Укуны 
дәвам итү өчен күршедәге, бездән җиде чакырымдагы Янсуар авылына 
йөреп укыйсым килмәде. Икенче сәбәбе дә бар: әтиебез авырып пенси-
ягә чыкты. Әнием алган бер хезмәт хакына тору кыен булыр, гаиләгә бу-
лышыйм дидем. Әнием дә, әтием дә укытучы иде. Шунысы кызык: әтием 
дә, ирем дә Шамил исемле. Әнкәй – Нурания. Без биш бала үстек. Олы 
абыем Дамир Муратов шактый еллар «Тасма» берләшмәсендә партком 
секретаре, генераль директор булып эшләде. Менә шул абыем белән 

Р. Р. Минһаҗ. ЯЛАНТАУГА АЙ КУНГАН
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1964-нче елны без икәү өйдән чыгып киттек (ул унны бетергән иде). Әни-
емнең җибәрәсе килмәде (кечкенә чагымда әти-әнием кебек укытучы бу-
лырга хыялланган идем; университет белемле татар теле белгече дә мин, 
әмма аш-су әзерләү тармагыннан аерыла алмадым, күрәсең, язмышыма 
шулай язылган). Акча җыя торган балчык мәчем бар иде. Шуны ваттым. 
Аннан биш сум да ун тиен акча чыкты.

Авылдан килдек. Торырга урын юк. Ашау ягы такы-токы. Кием дә 
шул чама. Бабайның энесе автовокзал янында яшәгәнен беләм, тик ни-
чек урысча сорарга? Абый, имтихан бирергә соңга калам дип, мине оза-
тып тормады. Көчкә-көчкә эзләп таптым. Анда минем килүемә берәү дә 
сөенмәгәндер дип уйлыйм. Чөнки ул вакытта Казанга килгән бөтен кеше 
шуларның ишеген шакый иде. Укырга керү, эшкә урнашу өчен прописка 
кирәк. Нишләргә? Берзаман күзем кулинария училищесына укырга ке-
рергә чакырып торган игъланга төште. Ул вакытта Хазановның, кулинар 
училище маҗаралары, дип сөйләп йөргән чаклары. Билгеләрем яхшы. 
Әмма, урыс телен белмәгәч, укуы башта бик кыен булды. Минем белән 
берүк вакытта документларын тапшырган кыз укый алмыйча кайтып 
китте. Ул чакта мин – бер тере урысны күрмәгән кеше. Бездә өч урыс – 
мал табибы Николай абый белән тегермәнче Михаил абый, фельдшер 
Нюра апа бар иде. Алары да татарча сөйләшә. Телевидение, интернет юк 
заман – 1960-нчы елларның башы. Казан урамнарында татарча сөйләш-
сәң, «Чаплашка!» дип кычкыра торган заман иде. Бу чорда училищеда 
урта белем бирмиләр иде. Сыйныфташларымнан калышырга ярамый 
дип, Восстание урамындагы Галимҗан Ибраһимов исемендәге татар 
мәктәбендә (хәзер татар гимназиясе) укуымны дәвам итәргә булдым. 
Анда кичке мәктәп эшли иде. Ике җирдә укырга ярамый дип, мәктәпкә 
кабул итмиләр. Әмма мин бер көн калдырмыйча киләм дә утырам. Те-
геләр белән бертигез иншалар язам, мәсьәләләр чишәм. Татар теле укы-
тучысы Мәгъмүрә ападан калганнары минем эшне тикшерми иде. Кичке 
мәктәптә шулай ярты ел укыгач, яңа ел бәйрәме алдыннан, ташларга бул-
дым. Мәктәптә беркемгә кирәкмәс таш кебек утырып булмый бит инде. 
Бу вакытта укый торган, укырга тиешле кешеләрнең яртысы мәктәпне 
ташлап бетерде. Күз яшьләремне тамыза-тамыза унике битле инша яз-
дым. Мәгъмүрә апа моны мәктәп директорына күтәреп кергән. Шуннан 
соң мәктәп директоры белән Мәгъмүрә апа училищега килеп, миңа укыр-
га рөхсәт дигән кәгазь яздырып алдылар. Шулай итеп, иптәшләрем белән 
бергә урта белем алдым. 

Кыен яклары күп булды инде. Ике җирдә укыйм бит. Фатир хуҗасы, 
утны күп яндырасың дип, кичке тугызда утны сүндереп куя. Әле ашау 
ягы да җайланмаган. Әти-әнидән акча сорамыйм. Ике көн ашыйм, ике 
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көн ач торам. Чөнки ике көн практика. Анда күбрәк ашап куясың да, ике 
көн ачлы-туклы йөрисең. Хәзер кайбер кешеләр махсус шундый диета 
тота. Сырма киеп йөргәнемне кеше күрмәсен дип, таң тишегеннән учи-
лищега килеп утырам. Урысчам да шомарыр дип, китапханәдәге бөтен 
китапны укып чыктым. 

Адәм булам дигәндә...
Казан җитен комбинаты ашханәсенә аш пешерүче итеп эшкә җибәр-

деләр. Ярты ел эшләүгә, ашчылар бригадиры итеп куйдылар. Унсигез 
яшь тулар-тулмас вакытым. Плитәдә бер чиләк аш кайнап утыра. Идәнгә 
су түгелгән булган икән. Шул чиләкне күчереп куйыйм әле дип тотынган 
идем. Аягым таеп китте дә, чиләкне өстемә койдым. Җитмеш процент 
чамасы пешкәнмен. Мине хастаханәгә җибәрмәделәр. Комбинат күрсәт-
кечләренә «суга» бит. Медсанчастькә салдылар. Бик тәҗрибәле карт док-
тор бар иде анда, матур килеш кияүгә чыгасың килсә, түзәсең инде дип, 
тән тиремне зеленка сылап дәвалады. Ярты ел эшкә чыга алмадым. Ту-
ганнар белән сөйләштек тә, пешкәнемне әти-әнигә сиздермәдек. Аларны 
борчыйсым килмәде. Ул вакытта хат язышу иде бит. Билгеле, әнием, бу 
бала нишләп кайтмый икән дип, борчылган инде. Арка пешмәгәч, ятып 
тора алдым. Шул коткарды мине. Яшь кеше, сәламәтлек тә бар. Дәвалан-
гач, кабат бу эшкә кайтмам дип уйлаган идем. Ләкин ияләшкән эшемне 
ташлый алмадым. Бу һөнәрне яратып та өлгергән идем инде. Авыл, нәсел 
тәрбиясе, кечкенәдән эшләп үсү нәтиҗәсе бу. Ул гына да түгел, булсын 
дип йөрү. Җаваплылык хисе дә зур. Әти-әни әйткән һәр нәрсәне үзвакы-
тында эшләргә кирәк дип уйлый идем. 

КАИның Товарищеский урамындагы бинасында ашханә булмаган 
икән. Яңаны төзеделәр һәм анда ашханә ачып, мөдир итеп куйдылар. 
Җитәкче булып эшләү тәҗрибәсе шулай башланды. Шунда эшләгәндә, 
кияүгә чыккан көнемдә диярлек миңа өч бүлмәле кооператив фатир бир-
деләр. Киңәшләшер кешем дә бар. Янәшәдә, Әбҗәлил урамында гына 
безнеке кебек бер ашханә бар. Анда минем апам, Роза Мәхмүт кызы Ко-
марова бик озак еллар директор булып торды. Өч-дүрт урында эшләгән-
нән соң, Советлар Союзы таралыр алдыннан, мине Черек күл янындагы, 
чәчәк кибете каршындагы пиццерияга мөдир итеп куйдылар (хәзер утыз 
елдан артык минем карамакта ул). Ансын да мин ачтым дияргә була. Бер-
ничә ай элек ачып, эшләтеп караганннар. Эшләп китә алмаган. Мин матур 
гына эшләтеп җибәрдем. Хосусый ширкәтләр ачу мөмкинлеге ачылгач, 
аны үз карамагыма алдым. Дөрес, тартып алырга тырышучылар байтак 
булды. Әмма ничек итсәм иттем, беркемгә дә бирмәдем, саклап калдым.

Илдә таркаулык башланды. Завод-фабрикалар ябыла. Кешеләр эшсез 
кала. Мин авыр хәлдә калган туган-тумачаларымны, кардәш тиешле ке-

Р. Р. Минһаҗ. ЯЛАНТАУГА АЙ КУНГАН



227

Туган җир.  3’2019 Родной край.

шеләрне үземә эшкә чакырдым, бөтен туганнарымны диярлек җыйдым. 
Туганнардан тыш, үзебезнең Теләче районы яшьләрен, сабалыларны 
җәлеп иттем. Якташлык җәмгыяте кебек безнең ширкәтебез. Бер мәлне, 
2008-нче елда, йөз кеше эшләгән коллективта иллесе туган-тумача булган 
икән. Моны гаилә бизнесы дип әйтергә мөмкин. Мин теге яки бу эш ки-
леп чыкканда туганнарыма ташлыйм да китәм, дөрес, соңрак миңа тулы 
хисап бирәләр. 

Әле мин унсигез ел элек, бизнесымны киңәйтеп, Дәрвишләр бистәсен-
дә «Каенлык» дигән бер мең квардрат метр мәйданлы кафе сатып алдым, 
аны гөрләтеп эшләттем. Анда илле кеше эшли иде. Тик ул ябылды. Чөн-
ки кафе каршына, яшелчә, күлмәк-ыштан сатучыларны ишәйтеп, базар 
шикелле итеп, зур павильоннар салып куйдылар да, ул капланып бетте. 
Банкет та ясап булмый башлады. Шулай итеп, өч-дүрт кешелек пави-
льон куйганга, менә дигән илле һөнәри аш-су остасын урамга чыгарып 
җибәрәсе булды, бинаны арендага бирергә туры килде. Көнгә 600 кило 
он эшкәртә, татар халык аш-суларын әзерли идек бит. Кая куясың: бөтен 
җиһазны металлоломга тапшырдым. Нинди генә исемнәрем, казаныш-
ларым юк?! Ике ел рәттән «Ел хатын-кызы» булып танылдым, лабаса, 
хакимиятләр ярдәм кулы сузса, кафены саклап калып була иде. Күпме 
кеше эшсез калды бит...

Хәзер менә икенче зур эшем башланырга тора. Мәрҗани урамында 
алты катлы кунакханә төзеттем. Көз көне аны ачып, эшләтә башларга 
исәп. Анда шәт утызлап кешегә эш урыны булачак. Хәзер бит күп кенә 
кеше кредитта утыра. Шуңа күрә мин иң әүвәл кул астымда эшләүчеләр-
нең бурычларын үз вакытында түләүне кайгыртам. Ничек тә фатирлы 
итәргә тырышканымны күргәнгә, алар тагын да яхшырак, акчалырак эш 
булмасмы дип баш ватмый.

Ни өчен «Кукан», «Дворянское гнездо»?
«Кукан»ның эшли башлавына – 11, «Ностальгия»гә – 12, «Дворян-

ское гнездо» га – 7, «Пиццерия»га – 34 ел. Башта ресторанны «Мор-
залар мәҗлесе» дип атамакчы идем. Бозып, ямьсезләп әйтүләре бар 
дигәч (берәү, марҗалар мәҗлесе, дип тә ычкындырды), дворяннарны-
кына әйләнде ул. Патша заманында анда бакча булган, хәлле ханымнар, 
әфәнделәр ял итәргә яраткан. «Ностальгия»не сагынып студентлар килә 
(дуслар очраша торган әлеге ресторан эшли башлаганчы, бу төштән 270 
«КамАЗ» машинасы чүп чыгарылды), иң матур, гайрәтле, яшь чаклары-
быз бу якларда узды диләр. «Кукан» әтиемнең абыйсы Гыйниятуллага 
бәйле. Ул Үзбәкстанда зур кәнәфи биләгән. Бервакыт бабам аңа кунак-
ка бара. Шунда Гыйниятулла абзый бабама бик яхшы гарәп аргамагы 
бүләк итә. Бик ерак ара бит. Күрәсең, ул атны йөк вагонында, тимер юл 
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буенча алып кайткан. Монда аның колыны туа. Бик шәп чабышкы була 
ул. Төрле өязләрдә Сабантуйларда уздырылган бәйгеләрдә гел беренче-
лекне ала. Бервакыт үзебездә ярышка чыккач, янәшә чаптыручы, көнче-
леге чыгып, атның йөзенә камчы белән суга. Әти егылып төшеп калса 
да, кукан ярышны дәвам итә, беренче булып килә. Әмма аңа барыбер 
беренчелекне бирергә теләмиләр. «Малайсыз атка ничек инде беренче 
урынны бирәсең?!» – дип тавыш куптаралар. Шуннан бабай: «Без мон-
да малайлар чаптырабызмы, атлармы? Әнә илле малай узыша. Малайга 
бирергә җыенсагыз, шуларның беренче булып килгәнен бирерсез», – 
дип әйтә. Коллективлаштыру башлангач, атны колхозга алганнар. Атны 
кыйный-кыйный эшләткәннәрен күреп, бабай нәрсә эшләргә белмә-
гән, әти буразнага ятып, ауный-ауный елаган. Бераз соңрак бабай атны 
рәнҗеткән теге кешене тотып алып үзе кыйнаган. Аннан атны кочаклап 
елаган. Шунда моны күреп торган бер кеше, карагыз әле, карагыз, ике 
кукан елап тора, дип әйткән дә, безнең авылдагы кушамат «Кукан» бу-
лып киткән. Шуннан соң бабай, әти, мин, балаларым – бөтенебез дә 
«Кукан» кушаматлы. Кукан өч яшьлек атны аңлата. Башта шундый хур-
лана идем. Хәзер горурланам. Бу кафе үзе дә ат лапасы кебек эшләнде. 
Әнием, сүтеп ташла моны, дигән иде. Юк, сүтмим. Чабышкы атыбызга 
бер һәйкәл кебек ул. 

Иҗат дәрте 
Миннән еш кына, эшкуарлык бик күп вакытны ала, әдәби иҗатка 

ничек вакыт җиткерәсең, дип сорыйлар. Шигырь китапларым да, чәчмә 
әсәрләрем дә нәшер ителде. Шигырь язу акылдан язу белән бер чама инде 
ул. Оныкларым туа башлагач, ничектер күңелдә балалар өчен шигырь язу 
теләге уянды. Элек язганнары да бар. Алар әле архивта ята. Дәфтәр ка-
лынлыгындагы беренче шигырь китабым «Батыр малай» дип атала. Ата 
каздан курыкмаган, ата казны җиңгән Мурат дигән малай турында ул. 
Шул китап дөнья күргәч, «Мүкләк белән сөзгәк» кебек берәм-берәм баш-
калары чыга башлады. Оныклар туа, арта тора бит. Инде җидегә җыелды-
лар. Алты малай, бер кыз! Олылар өчен язылган шигырьләремне дә җыеп 
бастырдым. «Ялантауга ай кунган» повесте – татар хатынын пычратып, 
милләтебезне каралтып язган бер әсәргә җавап ул. Мин аны ачуымнан 
бик тиз язып аттым. Китабым бик күпләргә ошады. Кайбер районнарда 
повестем буенча укучылар конференцияләре оештыралар. Күптән түгел 
генә шундый бер очрашу Кайбыч районында булып узды. Тегесе бик по-
пуляр булгач, хәзер яңасын чыгарырга куркам. «Шомырт чәчәкләре ак 
кына» дигән бу романым ике кисәктән торачак. Мин аны һаман укыйм, 
төзәтәм. Әле минем язылып беткән «Елан кызы Акбану» дигән әкиятләр 
китабым үз чиратын көтеп тора. Аның сурәт-рәсемнәрен Кәринә Әсадул-
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лина дигән 15 яшьлек туганым ясады. Шактый үзенчәлекле килеп чыкты 
ул. Анда шигырь белән проза үрелеп бара. Үземә ошады, әле аны кешегә 
укытканым юк.

Бизнеска хәзер балаларым килде, шуңа күрә иҗат эшенә вакытым-
ны күбрәк бүлә алам. Инде мин гомумирәк, зуррак мәсьәләләр белән 
генә шөгыльләнергә тырышам. Шәт көзен ныклап кунакханә бизнесына 
алынырмын дип торам. Йөз кунакка исәпләнгән ул. Җиде оныгым бар 
дидем. Алла боерса, аларның берсен чит илгә кулинария буенча укырга 
җибәрәчәкбез. Чеби чыгара, ипи дә сала, торт та пешерә торган оныгым-
ны әйтүем. Ул, иншалла, кондитер булачак. Минем эшне шул дәвам итәр 
дип уйлыйм. Башка чыккан, ягъни үз бизнесын булдырган кардәшләрем 
дә бар. Тормыш булгач, төрле аңлашылмаучылыклар, хилафлыклар килеп 
чыкканы бар. Алла сакласын, судлашып, дәгъвалашып йөргәнем булма-
ды, булмас та. Әле менә бөтен туганнарыбыз да иркенләп кайтып йөре-
рлек, кунарлык булсын дип, шактый зур чыгым чыгарып, төп нигезне 
сипләттем. Кырыена яңа йорт салдырып куйдым (еш кына кырыгышар 
кеше җыелабыз). Элекке өйне хәтерләтеп торсын дип, унлап бүрәнәсен 
генә калдырдык. Әни, анда атаңның язуы бар, бу бүрәнәләрне калдыр, 
дип тә әйткән иде. Туганнарым, без дә акча бирәбез, дип өлешләрен керт-
мәкче иде. Алмадым. Миңа акча күбрәк керә бит. Шунысы да бар: яшь 
олыгая барган саен, авыл үзенә күбрәк тарта.

Эш кагыйдәләрем
Бизнесны алып баруның берничә кагыйдәсе бар. Эшкуар беренче чи-

ратта үз тармагын, җитештерүнең һәр буынын биш бармагы кебек яхшы 
белергә тиеш. Ресторан-кафе ачасың икән, идән юу, табынга кашык-тә-
линкә тезеп куюдан башлап ризык әзерләүгә кадәр һәр эшне күзалларга 
кирәк. Үзең эшләп карасаң, бигрәк тә яхшы. Тагын бик мөһим бер кагы-
йдә: кешегә авыр сүз әйтмә; иртәгә әйтермен, дип тыелып кал.

Үз эшен башлап җибәрергә теләгән яшьләргә иң элек шуны әйтер 
идем. Кайберәүләр үз эшен ачалар да иң элек кәттә машина, фатир өстенә 
фатир ала. Эшкуар иң элек тотрыклылык фонды булдырырга тиеш. Мин 
бер көнлек, атналык, айлык, бер еллык һәм биш еллык план язам. Кичен 
өйгә кайткач, тикшереп чыгам: бүген эшләмичә, иртәгәгә нидер калма-
ганмы? Икенче көнне шул эшләнмәгәннән башлыйм. Мәсәлән, минем 
план буенча быел өч китап чыгарга тиеш. Аның берсе чыгып килә инде. 
Бу эшем күңел өчен. Яшьләргә әйтергә теләгән сүзем шул: андый-мон-
дый кризис килеп туса (көтелмәгән хәлләр булып тора), аннан чыгар 
өчен, алда әйткәнемчә, тотрыклылык фонды булырга тиеш. Мин кризис-
ларны күп күрдем. Андый фондың юк икән, янасың. Әйтик, машина ал-
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дың, ди. Алган көнне үк аның бәясе төшә башлый. Чөнки инде ул ике-өч 
көн файдаланылса да, тотылган булып исәпләнә.

Акча калмас дип куркып утырма, салымыңны түләп куй. Кешегә 
хезмәт хакын вакытында бирергә онытма. «Эш кешесенең маңгаендагы 
тире кибеп беткәнче үк аның хезмәте өчен түләргә кирәк», – дип әйтергә 
яраткан Пәйгамбәребез. Бурычы булган кешеләргә, кредит тарихы бо-
зылмасын дип, акчасын алдан биреп куям дип әйттем инде. Бөтен ком-
муналь чыгымнарын вакытында түләп барам. Шуннан калганы гына ми-
неке. Акча килмәгән икән, булыр әле, килер әле дип, кыйммәтле ризык 
алып ашарга ашыкма. Ипигә май ягып ашау белән канәгатьлән. 

Эшкуарлыкка алынып, шактый гына ныгысак та, без әле байтак 
вакыт «Нива» машинасында йөрдек, чит ил машинасы алырга ашыкма-
дык. Иремә, Сабантуйга кеше яхшы машиналарда кайта, без дә яхшырак 
машина алыйкмы әллә, дим. Мин үз ватаныбызның машина ясаучылары-
на булышам, дип елмая. Эшләүче кешегә хезмәт хакын вакытында бирә 
алмыйсың икән, димәк, синең эшең бармаячак, әлләни уңышка ирешә 
алмаячаксың.

Рәшит Минһаҗ язып алды. 

Р. Р. Минһаҗ. ЯЛАНТАУГА АЙ КУНГАН
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2019-нчы елның 2–4 август көннәрендә Тубылда себер татарларының 
тарихи-мәдәни мирасын өйрәнүгә багышланган «Искер-җыен» Халыкара 
фестивале уникенче тапкыр узды. Россиянең төрле төбәкләреннән кил-
гән фестиваль кунаклары, фестиваль кысаларында уза торган «Искернең 
тарихи язмышы» исемле XIII Бөтенроссия фәнни-гамәли конференция-
сендә катнашучылар себер татарларының рухи мирасын барлады, төрки 
халыклар мәдәниятенең уртак проблемалары, актуаль мәсьәләләре ту-
рында фикер алышты. 

Әлбәттә, фестивальнең йөзек кашы «Искер-җыен» булды. Искер җы-
ены себер татарларының гына түгел, бөтен татар халкының, Себердә 
яшәүче күп санлы төрки халыкларның уртак бәйрәменә әйләнеп килә. 
Биредә төрле регионнардан килгән кунаклар арасында татарлар гына 
түгел, казахлар, телеутлар, алтай халкы, тывалылар, руслар һәм башка 
халык вәкилләре дә бар иде. Сәхнәдә үзешчән башкаручылар, професси-
онал җырчылар, музыкаль коллективлар бер-берсен алыштырып торды. 
Килгән кунаклар бу җирнең гаҗәеп энергетикасын, үзенә тартып-чакы-
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рып торуын, бирегә ел саен бик теләп килүләрен сөйләделәр. «Искер-җы-
ен» күпләргә халык тарихын, туган телне өйрәнә башларга этәргеч бир-
гән. Фестиваль онытыла, югала башлаган рухи-мәдәни мирасны – халык 
җырларын, биюләрне, йолаларны саклау юнәлешендә дә әһәмиятле эш 
башкара. Әлбәттә, чараның тагын бер ягын әйтми калдыру дөрес булмас, 
ул – дуслар җыелган, очрашкан, туганлык яңарган урын. 

Бу фәнни-мәдәни чараларның башында Төмән өлкәсенең «Мирас» 
региональ татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Луиза Алимчан кызы 
Шәмсетдинова тора. «Искер-җыен» Луиза Алимчановна оештырган* 
бердәнбер чара түгел. Себер татарларының һәм башка төркиләрнең та-
рихи-мәдәни мирас фестивале «Сүзге тора», яшьләрнең һәм балаларның 
«Күчем хан оныклары» форумы да аның инициативасы белән уздыры-
ла башлаган. Бу Луиза ханымның рухи мирасны барлау, торгызу юнәле-
шендәге эшчәнлеге. Шушы тынгысыз, максатчан ханымның икенче 
эш юнәлеше – Себер ханлыгының башкаласы Искерне күтәрү. Хәзерге 
вакытта анда ике катлы мәчет төзелеп бетеп килә, күккә ашкан манара-
ларга ай куяр көннәр якынлаша. Янәшә төзелгән «Ханнар йорты» би-
насында Себер татарлары музее эшли башлаган, икенче ягында килгән 
килгән кунаклар өчен чәй йорты урнашкан. Килгән кеше теләсә кайсы 
вакытта кереп чәйләп чыга ала. Кунак йорты да бар.

Себер татарларына Ислам динен шәйхләр алып килә. Җирле легенда-
лар буенча 1394 елда бу якларга Бохарадан 366 шәех килеп чыга. Ислам 
динен таратучыларга үзенең коралланган 1700 батыры белән Урта Азия 
далалары ханы Шәйбани да ярдәмгә килә. Халык ислам динен үзе теләп 
кабул итмәгән очракта зур канлы бәрелешләр була. Шәехләрнең өч йөзе 
һәлак була, ә өчесе Себердә яшәп кала. Әмма аннан соң ислам дине кабул 
иткән халыкны укыту-өйрәтү өчен Бохарадан шәехләр, дин белгечләре 
күпләп килә башлый, шунда яшәп тә кала. Менә шушы шәехләр күмел-
гән урыннарны «астаналар» дип атыйлар. Луиза Алимчановнаның тагын 
бер күркәм эше – Искер тирәсендәге шушы астаналарны барлау, бу ка-
берләргә таш кую, аларның аллеясын булдыру.

Хатын-кыз түгел, берничә ир-ат та башкарып чыкмаслык эшләр 
эшләнән бу ханым. Безнең халыкта «Йорт салуның ние бар – мүклисе 
дә, чутлыйсы» дигән мәкаль бар. Ул эшнең никадәр авыр булуын аңлама-
ган кешеләргә карата көлеп әйтелә торган мәкаль. Бу очракта да, эшлә-
гән эшләрне санап кына чыгу, аларның никадәр катлаулы булуын аңла-
та алмый. Башта төзелеш өчен рөхсәт алу, бусагалар таптау, хокукыңны 

* Редакциянең искәрмәсе: Чынлыкта бу фестивальне башлап оештыру эшләрендә тарих фәннәре 
кандидаты З. Ә. Тычинских та актив катнашты һәм шактый еллар аның фәнни конференцияләрен 
хәзерләде. Соңыннан ул «Себер татарларының тарихын һәм мәдәниятын өйрәнү үзәген» булдырып, 
аның кысаларында «Сибирский сборник» исемле җыентыклар чыгаруга күчте.
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кат-кат исбатлау, аннары материал, төзүчеләр табу. Эшләрнең финанс 
ягын барлау да Луиза Шәмсетдинова җилкәсендә. Луиза ханым Искерне 
күтәрүдә төп авырлыкны үз җилкәсенә алган Дамир Таһир улы Ибраһи-
мовка кат-кат рәхмәт укый. Әлеге шәхес «Уралавтоснаб» оешмасы ди-
ректоры. Ул проектның төп инвесторы, халык тарихына, мәдәниятенә 
битараф булмаган татар кешесе. 

Бераз лирик чигенеш ясамасам, Луиза Шәмсетдинованың образы 
тулы булмас иде. Икътисад буенча югары белем алган ханым бу юлга 
ничек килә соң? Сорауга җавапны язучы һәм тарихчы галим Фәүзия апа 
Бәйрәмованың «Себердә татар тантанасы» дигән мәкаләсендә бәян ител-
гән. Луиза Алимчан кызының бер төшеннән соң башлана ул. Төшнең 
эчтәлеге болай: Күчем хан белән Ермак сөйләшеп утыралар. Ермак әйтә: 
Менә икебез дә юк инде. Әмма мине зурлыйлар, исемемне күтәрәләр, 
һәйкәлләр куялар, ә сине искә алган кеше юк. Күчем хан җавап итеп әйтә: 
Алай түгел, минем исемемне дә күтәрерләр, дип. Менә шушы хатын ми-
нем исемене торгызачак, дип, Луизага төртеп күрсәтә». Шул төштән соң 
Луиза Алимчановна Себер татарлары, Себер ханлыгы тарихы, Күчем хан 
турында кызыксына башлый. Әйтергә кирәк, җирле татарларда төшләргә 
зур игътибар сакланып килә. Луиза ханым фикере буенча, бу төш аңа 
очраклы кермәгән. Үзенең дә нәсел тарихы, ханнар нәселенә барып то-
таша ахрысы. 

Луиза Шәмсетдинова кедр урманы эчендәге Ворошилово поселы-
гында туа. Үзе дә «Мин кедр урманында туган» ди. Әтисе Леспромхозда 
җитәкче була, әнисе ветврач. Аннары Вагай районының Күбәк авылында 
яши башлыйлар. Әнисе ягыннан әбисе тумышы белән Татарстанның Чи-
стай районыннан, әтисе ягыннан әбисе дә Казан ягыннан була. Ике ба-
басы да ханнар нәселеннән дип уйлый Луиза ханым. Әби-бабалары укы-
тучылар була. Луиза Татар Вагае авылына йөреп, татар мәктәбендә укый. 
Укытучылары аның гаҗәеп тырыш, фикерле, кыю һәм максатчан булуын 
искә төшерәләр. Мөстәкыйльлеккә омтылган кыз сигезенче класстан соң 
техникумга керә, аны тәмамлап совхозда бухгалтер булып эшли башлый. 
Ул арада икътисад белгечлеге буенча югары белем ала. 

Луиза 25 яшендә кияүгә чыгып, гаиләдә ике бала үстерәләр. Уллары 
Руслан белән кызлары Алсу да әниләре юлыннан китеп, финанс-икъти-
сад юнәлешендә эшлиләр. Луиза Алимчан кызы балаларының үз миллә-
тебез кешеләре белән гаилә коруын горурланып сөйләде. Хәзерге вакыт-
та ул алты оныклы әби инде. Луиза ханым балаларына да туган телне, 
халык тарихын өйрәтеп үстерә. «Безнең гаиләдә туган телдә, үзебезчә 
кәпләшәпес, балаларым да, оныкларым да татарча әйбәт белә», ди ул. Ба-
лаларның халык тарихына битараф булмавы бер вакыйгада яхшы күренә. 
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Улы Руслан Күбәк авылының бер урамына «Хан Күчем» исеме бирер-
гә кирәк дигән фикергә җиде яшьләрендә килә. Хәзерге вакытта Күбәк 
авылының бер урамы нәкъ шулай атала да. 

Луиза Алимчан кызы булганына канәгать калып, тукталып кала тор-
ган кешеләрдән түгел. Бу аның һәр адымында күренә. Бер югары белем 
өстенә икенчесе кушыла, ул югары юридик белем дә ала. Болар турыдан 
туры эшен җиренә җиткереп эшләр өчен мәҗбүрият булса, өченче бе-
лем – лингвистика буенча, соңгысы Луиза ханым өчен туган телен фән-
ни югарылыкта белер, тикшерер һәм фәнни яктан өйрәнер өчен кирәк 
була. Ул Тубыл-Иртеш татарларының тел үзенчәлекләрен фәнни яктан 
өйрәнә башлый. Луиза Шәмсетдинованың халык иҗатына да мәхәббәте 
зур. Киләчәктә ул, себер татарларының Күчем хан, Сүзге, Себер ханлыгы 
турындагы риваятьләрен туплап бастыру турында да уйлый башлаган. 

Быел Луиза Алимчан кызы Шәмсетдинованың юбилей елы. Аның 
эшләре турында гына сөйләп, бу вакыйганы онытып калдырсак, дөрес 
булмас иде. Луиза ханымны күреп белгән бер генә кеше дә 55 санының 
дөреслегенә ышанмый. Луиза Алимчановна, сезне юбилеегыз белән кот-
лыйбыз, исәнлек-саулык, яңа максатлар, зур җиңүләр телибез, озак шу-
лай яшь калыгыз. Изге эшләрегездә Аллаһы Тәгалә үзе ярдәм итсен.

Илсөяр Закирова

И. Г. Закирова. ЛУИЗА СЕБЕРЛЕ
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ЧЫҢГЫЗ ХАН

(вафат булуына 790 тулды) 
(Ахыры. Башын карагыз: № 1, 2019)

Җиһангирның әҗәле
Кытай җирендә Чан-чунь исемле бер Даос монахының могҗизалар 

эшләве турында ишетеп, Чыңгыз хан табипны үзенә чакырта. Имеш, Чан-
чунь үлемсезлек серен тапкан (1219). Озын-авыр юллар узып, Монголия, 
Уйгырстан, Колҗа тарафларын Мәварәеннәһер, Сәмәрканд аша йөреп, 
Чан-чунь бөек хан янына килеп җитә. Бөек монах Чан-чунь белән бөек 
хан Чыңгыз 1222-нче елның 28 сентябреннән 1223-нче елның 11 апре-
ленә чаклы бергә булалар.

Чыңгыз ханның Даос дәрвише Чан-чунга әйткән сүзе:
– Артык байлык туплаганнары һәм артык мәгърур булганнары өчен 

Күкләр Кытайдан ваз кичте. Ә мин Котып ягындагы далаларда яшәп, 
бозык гадәтләргә өйрәнмәдем, пакьлекне яратам, саф әхлакъны сөямен, 
байлык вә зиннәтне кире кагам, мин уртача, үземә таман шартлар-
да яшим. Чабаннар ни кисә, шуны киям, алар ни ашаса мин дә шуны 
ашыйм...

1223-нче елның 10 марты көнне кабан аулаган вакытта Чыңгыз хан 
атыннан егылып төшә, егылуы бик каты була. Чан-чун киңәшен тыңлап, 
хан өч ай ауга чыкмыйча дәвалана. 

Бөек җиһангир Чан-чунны үлемсезлек даруы табып бирергә чакыр-
ган иде. Ләкин Чан-Чун әйтте:

– Үлемсезлек даруы юктыр, бөек хан! Ләкин гомер озайта торганын 
табарга була! – диде. 

Әмма Чынгыз ханның гомерен дарулар гына озайта алмый иде инде. 
Сунар вакытында аттан егылып төшүеннән соң аның сәләмәтлеге көннән 
көн какшый башлый. Үлеме алдыннан уллары Угәдәй, Тулуйны һәм оны-
гы Исунке-Аканы чакыртып алды Чыңгыз.
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– Балаларым! Мин бик күп җирләрне яулап алдым... Аның бер очын-
нан икенчесенә барып җитәр өчен бер ел вакыт сарыф итәргә кирәк бу-
лыр иде. Мин, балакайларым, сезнең аяк астындагы җирне ныгыттым... 
Васыятем шулдыр ки: патшалыкта ләззәт сөрер өчен, рәхәт кичәр өчен, 
дусларыгызның данын арттырыр өчен, дошманнарны җиңәр өчен сез бер 
фикердә булыгыз, бер кеше кебек бердәм-тату булыгыз! Угедей ханны 
варис итеп калдырыгыз! Үлемемнән соң минем Ясакны үзгәртү катгыян 
тыела! Патшалыгымда талаш-ызгыш булмасын өчен... 

Чыңгыз ханның әҗәле турында да уртак фикер юк. 
1) Рәшид-әт-дин: 
– Бөек хан үз үлеме белән үлмәде, – ди. 
2) Плано Карпини: 
– Чыңгызны яшен сугып үтерде, – ди.
Күрәсең, бу сүз күчермә мәгънәдә кулланылгандыр. 
Чыңгыз хан үз урынына Угәдәйне калдырып китә. Угәдәй идеаль 

дәүләт төземәк була. Аның әйткән сүзләре:
– Безнең бөек хан атабыз Чыңгыз күп кыенлыклар аша бөек ватаны-

бызны корды. Хәзер инде халыкларны таламаска, аларга тынычлык вә 
муллык бирергә вакыт җитте!

Чыннан да, Чыңгыз хан вакытындагы кебек яулап алу сугышлары 
Угәдәй тәхеткә утыргач, сирәгәя. Угәдәй каһан дәүләтендә яңа бер ва-
зифалы дәрәҗә барлыка китерә – таньмачы (тамгачы), бу шәхес илдәге 
салымнарны җиңеләйтергә һәм почта эшләрен камилләштерү эшен үз 
карамагына алырга тиеш була. Һәр 30 чакырым арада бер ям* (ыстан-
са) булырга, шул ямда юлчыларга ашау-эчү, ятак, ат алмаштыру кебек 
мөһим шартлар булдырырга. Һәр ямда 1000 кеше хезмәттә торырга, ан-
дагы җылкыларны, куйларны көтәргә, аларны савып, сөт, кымыз ясарга 
тиеш булалар. Кызганыч, Угәдәй корган теләкләрен ахырынача җиткерә 
алмый кала, ул хәмер эчүгә салыша һәм 1241-нче елның 11 декабрендә 
вафат була. Авыр туфрагы җиңел булсын!

3) Латтиморе: 
Ерак Тунгут өлкәсендә Кояш чәһрәле гүзәл кызы белән бер мәһабәт 

падишаһ яши иде. Чыңгыз хан саф килеш сакланган бер кызга өйлән-
мәк була. Киңәшчеләре ханга Тунгут падишасының кызы турында сөйли. 
Чыңгыз хан теләген үтәмәгәннәргә ни буласын падишаһ бик яхшы аңлый 
һәм кызын Чыңгыз илчеләренә биреп җибәрергә була. Ләкин хушлашу 
алдыннан ата кеше кызына бик тә үткер хәнҗәр бирә: бу хәнҗәрне ал, 
аны киемеңә яшереп сакла һәм вакыты килеп җиткәч, аның белән ни кы-
лачагыңны аңларсың, ди.

* Рус телендәге «ямщик» – шушы сүздән.
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Бөек яулап алучы Чыңгыз хан падишаһның кызы белән ятагына керә. 
Мөһим вакыт килеп җиткәндә генә кыз яшен тизлеге белән Чыңгызның 
җенси әгъзасын кисеп ташлый. Чыңгыз шәрран ярып акыра, аның авазы-
на сакчылар йөгереп керә. Ләкин Чыңгыз хан аларга: бу кызны моннан 
алып чыгыгыз, минем йокым килә, дип урынга ята, шундук йокыга да 
китә, шул йокысыннан ул уянмыйча вафат була. [Owen Lattimore: 1941]. 

Риваять.
Чыңгыз хан тарафыннан җиңелгән бер каһанның хатыны ханны пы-

чак белән суймакчы була, ләкин сарайга кергәндә аны тентеп, пычагын 
алалар, хатын чарасыз кала, әмма әсир хатын бик үҗәт вә нәфрәтле булып 
чыга, ул ханның асыл җирен тешләп өзә дә үзе тәрәзәдән суга ташлана.

Риваять.
Чин императорының хатыны Гүрбәлчиннең гүзәллегенә Чыңгыз хан-

ның һушы китә. Җиһангир императорны үтереп, аның тол хатыны Гүр-
бәлчинне үз ятагына ала. Хатын Чыңгызны пычак белән җәрәхәтли. Хәле 
китеп хан егыла, аның һаман үлмәгәнен күреп, Гүрбәлчин бөек җиңүчене 
буып үтерә.

Академик Василий Бартольд:
Бөек Чыңгыз хан никадәр генә зиһенле, алдан күрүче булмасын, 

асылда ул, беркатлы сабыйлар кебек, үлемсезлеккә ышанган кеше. Даос 
монахы Чан-чунь чыннан да үлемсезлекне эзләгәндер һәм тапкандыр да. 
Ләкин Чыңгыз хан үлемсезлекне туры мәгънәсендә, физик мәгънәдә генә 
күз алдына китергән, күрәсең. Даос фәлсәфәсендә үлемсезлек турында 
Дань тәгълиматы бар, ул «фәлсәфә ташы» дип атала. Чан-чунь әнә шул 
тәгълимат вәкиле. Бу монахлар рухи дөньяда гына хәзинә табарга омты-
лалар, тормышның вак-төяк мәшәкатьләреннән аерылып, бар булганына 
риза булып, фәлсәфи тынычлыкка, фәлсәфи камиллеккә ирешергә омты-
лалар. Берничә айлар буена булган әңгәмәләрендә Чун-чань рәхимсез яу-
лап алучы, бихисап күп бай шәһәрләрне харап иткән, миллионлаган ха-
лыкларны кырган бөек җиһангир Чыңгыз ханны кан коюлардан, илләрне 
талаудан ваз кичтерергә һәм үлемсезлеккә яхшы гамәлләр аша гына ире-
шергә мөмкин икәнлеген аңлатырга тырышкандыр, мөгаен.

Чынлыкта исә, яманлык кылганмы ул, әллә яхшылыкмы, Чыңгыз хан-
ның исеме инде мәңгеләштерелгән, аның шәхесенә булган кызыксыну 
көннән көн арта гына бара.

Чыңгыз ханның хромосомасы
2003-нче  елның  мартында  «Amerikan  Journal  of  Human  Genetics» 

журналында  гадәттән тыш бер мәкалә басылып чыкты. Генетиканы 
өйрәнүче 23 белгеч-галим катнашында Евроазиядә яшәүче 2000 ләп ир 
кешедән алынган ДНК үрнәкләре тикшерелде. Галимнәрне хәйранга кал-
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дырганы шулдыр ки, алынган үрнәкләрнең берничә дистәсе, тикшерелү-
челәрнең кайсы илдән килүенә карамастан, уртак геннарга ия кешеләр 
булып чыга. Бу модель Каспийдан алып, Атлантика океанына хәтле суз-
ылган киң мәйданга таралган халыкларга бер-берсеннән күчә килгән. Бу 
–шул мәйданда яши торган халыклар арасындагы 16 000 000 ир кешенең 
асылда бер геннан үрчегәнен раслый.

Y (игрик) хромосомасы хатыннарда булмый, ул бары тик ир җенесле 
адәмнәрдә  генә  була. Шушы хромосомада  һәр  ирнең  үз  «имзасы» була 
икән. Әнә шул имза аша бүгенге ир кешенең 850 ел элек яшәгән борынгы 
бабасын хисаплап чыгарганнар. Тикшеренүләрдә катнашкан галимә Та-
тиана Зәрҗал ул борынгы бабаның исемен ачыктан-ачык:

– Чыңгыз хан! – диде.
(Җоһн Ман «Чыңгыз хан, хәяте, үлеме вә яңадан терелеше.» 13–14 

битләр).
Чыңгыз ханга чаклы булган җиһангирлар Искәндәр Икемөгезле 

(Александр  Македонский), мөселман илләренә булган Хаҗ яуларының 
каһарманнары, Чыңгыз ханнан соң яшәгән җиһангирлар Аксак Тимер-
ләр, Баязид Елдырымнар, Сөләйман Канунилар, Наполеоннар, генера-
лиссимус Сталиннар халыкларны кол итеп, шәһәрләрне юк итеп, артла-
рыннан миллионлаган мәетләр, харәбәләр калдырып, нинди сәгадәткә 
ирештеләр соң? Урта гасырдагы дөньяга баш булган мангул кавеменнән 
ни калды? Өйрәтелмичә дә каһарман, бизәнмичә дә гүзәл булган мангул 
токымы кайда? Чинда (Кытайда) калган мангуллар Мао-Цзе-дун тегер-
мәненә эләгеп, юкка чыгу чигенә килеп җитте, бу якта калган мангуллар 
Совет империясенең артта калган бер вассалы сыйфатында көчкә җан 
саклап килде. Чинда калганнарның күбесе кытайлашты; Европага, Ру-
сиягә ябырылган мангуллар да татарлашты, мөселманлашты. Бурят-ман-
гуллар белән калмыклар урыслашуга йөз тоткан иде. Хәзер элеккеге бөек 
Мангул дәүләте җирләрендә яшәгән мангул булмаган күп халыкларның 
ирләрендә сакланып калган ДНКдагы 16 000 000 Y хромосомы белән мак-
тансалар гына инде! 

Хара-Даван язганча, шулай да бөек җиһангир Чыңгыз ханның макса-
ты башка бөек яулап алучыларныкыннан шактый нык аерылган. 

Искәндәр дә ярты дөньяны яулаган иде, Ләкин Искәндәр үлүгә үк 
гаскәр башлыклары Искәндәрнең хакыйкый варисы булган углын куып, 
тәхет өчен сугыша башлыйлар. Дәүләт таркала.

Наполеон да бөтен дөньяны яулап алырга теләгән иде. Чыңгыз хан-
нан аермалы буларак, ул үз гаскәрләрен иң авыр вакытта ташлап кит-
кәләде –Мисырда зур гаскәрен калдырып качты, Русииядә бичара хәлдә 
калган гаскәрләрен ташлап качты һәм гомерен төрмәдә тәмамлады, улы 
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мирассыз калды, бөек җиһангир Наполеонның дәүләте үзе үлгәнче үк 
җимерелде.

Ленин–Сталин корган Советлар Союзы да йөз ел яши алмады, тар-
калды.

Ә Чыңгыз ханның имперясе һәм варислары үзе үлгәннән соң 500 ел 
яшәде. Чыңгыз нәселле Кырым ханы Шаһин Гәрәй ХVIII-нче гасырда 
(1783) тәхеттән төшерелде һәм шуның белән Чыңгызның ханлык нәселе 
төкәнде. 

Аның максаты дала халыкларын бергә туплап, Бөек Дәүләт кору һәм 
шунда тынычлык һәм гаделлек урнаштыру иде!

Нинди төгәл зиһният белән корылган Чыңгыз хан дәүләте дә җиме-
релгәч, черек баганага төзелгән Русия империясенең егыласы көн кебек 
ачык. Ленин белән Сталин бүген уянсалар, үзләре төзегән «коммунизм»-
ны күреп шаккатарлар иде. Халыкларга бәхет алып киләбез дип, бу ике 
Иблис милләтләрне фаҗигага, гариплеккә этәргәннәр икән, лабаса. ХIХ–
ХХ-нче гасырларда яшәгән бөек вә рәхимсез деспотлар, бигрәк тә Ста-
лин, Чыңгыз ханнан бик нык аерылып тора. Чыңгыз хан үзенә кайчандыр 
ярдәм иткәннәрне янына алдырган, үстергән, аларга дәрәҗәләр һәм идарә 
биргән, Сталин исә үзенең иң якын яраннарын үтертүдән тәм тапкан.

Мөхәммәт пәйгамбәр дә бик күп илләрне яулап алган гаскәр башлы-
гы: Испания, Африка, Төркия, Иран, Ирак, Кувейт, Кытай, Һиндстан, 
Пагыстан, Урта Азия, Идел буе Исламны кабул иткән... Ләкин Мөхәм-
мәтнең Исламга өндәве белән Чыңгыз ханның басып алулары арасында 
аерма зур. Мөхәммәт халыкларны күпләп кырмаган, таламаган, Ислам 
дине кылыч белән кертелмәгән, мәҗбүрият аркасында мәҗүсиләр, хри-
стианнар, яһүдиләр арасында сугышлар булган икән, Мөхәммәтнең кан 
коешы Чыңгыз хан, Аксак Тимер койганнан күпкә, бик күпкә ким. Һәм 
Мөхәммәт үзе үлүгә аның империясе тиз генә таркалмый, әле бүген дә 
бер миллард ярым мөселман Җир йөзендә яшәп ята. Миңа калса, Чың-
гыз ханның киң колачлы яулап алулары тарихчыларны сокландырса да, 
Мөхәммәтнең гамәле игелекле булуы белән тарихчыларның игътибарын 
тартырга тиеш. Кылыч яулап алу коралы булса да, сына, чери, ә идея 
кодрәте сынмый да череми дә! 

Чыңгыз хан Манчжуриядән Польшага, Себердән алып Һиндстан-
га хәтле бөек дәүләт корган шәхес. Аның имперясе Искәндәрнекеннән 
дүрт, Римныкыннан ике тапкырга зур. Чынгыз ханның гаскәрләре бер 
Хәрәзмдә генә дә 3 миллион мөселманны кылычтан кичерде. Чынгызның 
дәүләте 28 миллион квадрат километр зурлыгында иде.

Чынгыз хан канэчкеч, миһербансыз бер залим идеме? Әйе, ул күп 
халыкларның кырган. Ләкин аның залимлеге алда исемнәре аталган-
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нарныкыннан артык түгел. Италия, Испания, Франция, Нидерланд кон-
кистадорлары Американың җирле халыкларына карата Чынгыз ханнан 
миһербанлырак идемени? Иван Грозный, Петр I, Русиянең башка импе-
раторлары җирле халыкларга Чыңгыз ханнан да миһербанлырак булган-
мыни?

Мәңгелек Җәннәттә очрашкач, Чыңгыз хан да аптырар иде. 
– Кайда минем бөек дәүләтем? Кайда минем дөньяга баш буласы бөек 

мангул милләтем? – дияр иде.
Бөек хан татарча сөйләшә торган миллионлаган мөселман торынна-

ры, кытайча сөйләшә торган миллионлаган буддачы-мангуллар белән 
очрашкач, ни дияр иде икән? 

– Кытайлашыгыз, татарлашыгыз, үзбәкләшегез, казаклашыгыз, дип 
төзедеммени мин дәүләтне?

Бөек җиһангир Чыңгыз хан Дуңгыз елында (1227,  25  августында) 
вафат була. Аны Бурхан Халдун тавына җирлиләр, ләкин тауның кай-
сы урынына җирләнгәне сер булып кала бирә. Шаһитләр калмасын өчен, 
имеш, аны гүргә иңдергәннәрне үтерә барганнар. Мангулларның изге 
китабы (The Seсret Historу) «Яшерен тарих»ында ханның дәфен ителүе 
турында берни дә язылмаган. 

Инглиз тарихчысы Җоһн Манның Мангул дин эшлеклесе Шаралдай 
белән әңгәмәсе:

Шаралдай. Хөкемдарның җирләнгән урыны турында бүгенгә чаклы 
могҗизалар-серләр  сөйлиләр...  Чыңгыз  ханга  кылган  гыйбадәтләребез 
Мәңгелек Күк белән бәйләнешкә керергә теләвебездән килә.

Җоһн Ман. Ягъни Сез Чыңгызның Күк белән арадашчы булганлыгы 
турында әйтәсезме?.. Чыңгызга багышлап кылынган гыйбадәтләр хри-
стиан кешесенең бер изге һәйкәлгә-потка (иконага) карап дога кылганы 
белән берме? Христиан турыдан-туры сурәткә дога кыла, ләкин ул һәй-
кәл-пот күренмәс изге рухның чагылышы, символы гына һәм кеше белән 
Тәңре арасындагы күпер генәме?

Шаралдай. Әйе, моның өч баскыч бар: үзеңне сабыр-түзем булырга 
өйрәтү, Мәңгелек Җәннәт фәлсәфәсенең төп баганасы – дөньяда яшәү-
челәрнең Мәңгелек Җәннәтнең бер кисәге булып торуыдыр. Без үзебезне 
иерархиянең иң өске катында дип уйласак, без Мәңгелек Җәннәттән ае-
рылган булырбыз. Кешеләр бүген моның кирәклеген вә әһәмиятен аңла-
мыйлар. Мәңгелек Җәннәт, Мәңгелек Җәннәтнең кодрәте вә Мәңгелек 
Җәннәтнең кодрәтенә баш ию... Бүген дөньяда яшәү фәләсәфе юк! Бе-
лем бар, ләкин вакыйгаларга бары тик өстән-өстән генә караш та бар. 
Белем атом-төш коралларын уйлап чыгара, тилергән адәмнәр ясаган ул 
куркыныч, файдасыз кораллар беркайчан да кулланылмаячак, чөнки кул-
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ланган як үзе дә юкка чыгачак, шуңа күрә, ул кыйммәтле кораллар фай-
дасызга тик ятачак! Җитәкчеләр атом-төш коралларын дошман якны 
куркытып торыр өчен генә асрыйлар... Бөтенесе дә Мәңгелек Җәннәт-
нең көче турында онытты.

Менә (Чыңгыз хан төрбәсен) мавзолеен коруның төп максаты бу иде, 
бары тик мангуллар өчен генә түгел, бөтен дөнья өчен, җирләр яулаган 
һәркемне уйландырыр-уяндырыр өчен кирәк ул. Чын зиһният Мәңгелек 
Җәннәттә корылган бакчаның астында ятадыр. Китабымда әйткәнем 
менә шушы фикерне алга сөрергә этәрде. Чыңгыз хан барыбызның да 
җитәкчесе. Барыбыз да Мәңгелек Җәннәт тарафыннан яратылдык, әгәр 
аның юлыннан китсәк, ахырда барыбыз да үлемсез булачакбыз!

Чыңгыз хан үзенең Күк Тәңресе тарафыннан җир йөзенә җибәрелгә-
ненә, Мәңгелек Җәннәтнең барлыгына һәм шул җәннәткә кереренә нык 
инана иде. 

Анысын инде бер Аллаһу Тәгалә Үзе хәл итәр!

Үзгә караш
Әле күптән түгел генә абруйлы галимебез Мәсгут Гайнетдин чыгарган 

«Мәңге тоныкланмас көзгебез» атамалы китапта (Тат. кит. нәшр., 2006.) 
борынгы тарихыбызга кагылышлы «Көнчыгыштан тәре яулары» дигән 
күләмле фәнни хезмәт урын алган. Автор «хач» сүзе урынына күнегелгән 
сүз «тәре»не кулланган. Гәрчә, «крестовые походы» гыйбарәсе «хач яу-
лары» дип аталырга тиеш иде. Чөнки әдәбиятыбызда «икона-тәре» белән 
«крест-хач», мәгънәләрен бутау инде канунлашкан. Бу гыйбарәләрне 
бары тик керәшеннәр генә бутамыйча сөйли, бутамыйча яза. Өй почма-
гына куелган Мәрьям ана, Иисус Христос рәсемнәре икона – «тәре», ә 
муенга асып йөри торган крест – «хач» дип атала. Шулай итеп, «кресто-
вые походы» гыйбарәсе «хач яулары» яки «хач сәфәрләре» дип аталырга 
тиеш.

Чыннан да, без тарих китапларыннан укып беләбез: Европа илләре 
йөз еллар буена христиан булмаган илләргә әледән әле һөҗүм итеп, алар-
ны талап көн күргән, мөселман халыкларын юк итәргә теләгән. Ләкин 
Көнчыгыштан – Будда, Тәңре, Ислам, Шаман динле халыклар тарафын-
нан Европа тарафына хач яулары ябырылганы турында белүчеләр бик 
сирәктер. Галимебез Мәсгут Гайнетдиннең бу китабы татар мохите өчен 
генә түгел, бөтенрусия, бөтеневропа, бөтендөнья өчен дә гаять әһәмиятле 
хезмәт. 

Бу китапны җентекләп укып чыккан соң аңларсыз: бөек Чыңгыз хан-
ның, Батый ханның яулары ул Көнчыгыштан чыккан хач сәфәрләре икән. 
Юкса, Чыңгыз хан да, Батый да кычкырып торган христианнар түгел. 
Аларның несториан юнәлешендәге христианнар икәненә тарихта дәлил-
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ләр юк түгел. Әлбәттә, галим Мәгсут әфәнде бу материалларны фараз, 
гоман шәкелендә генә китерә, ләкин аның тикшеренүләрендә мантыйк 
аксамый.

Гомумән  алганда,  Үзәк  Азия  күчмәләре  арасында  христианлык 
IV–V гасырларда тарала башлый [Гайнетдин: 2006. 8 б.].

Бу  төбәкләрдә  VIII  гасыр  урталарына  җиде  епископлыкны  бер-
ләштергән првослав Хәзәр-Харәзем митрополитлыгы оетырыла [Гуми-
лев: 1989. С. 163].

Европа ягыннан Иерусалимгә хач яулары башланган чорда Урта Азия 
һәм Үзәк Азия халыклары арасында (ХII–ХIII йөзләрдә) христианлык-
ның киң таралганлыгы турында мәгълүмат күп.

Европа дәүләтләренең берләшкән хәрби куәтләре Иерусалимдә ае-
рым христиан католик дәүләте коруга ирешәләр. Ләкин мөселманнар 
тарафыннан каршылык та куәтле була. Идел буенда туып үскән мәмлүк 
баһадиры (бүгенге татар-нугайларның борынгы бабасы) Бәйбарс хач яу-
ларына каршы аяусыз көрәш башлый. Күп уңышларга ирешә. Иеруса-
лимдәге христиан дәүләтен саклап калырга көчләре калмаган христиан 
җитәкчеләре Көнчыгыш христианнарына өметләр баглыйлар, алар тара-
фыннан Ауропага хач яулары әзерли башлыйлар.

Алга таба автор Мәсгут әфәнде Чыңгыз ханың христиан анадан ту-
ганы турында да, шул христианлыгы аркасында гаиләдән куылулары ту-
рында да, Чыңгызның атасы Ясүгәйнең татарлар тарафыннан түгел, үз 
туганнары тарафыннан агулап үтерелүе турында да, Тимучинның Чың-
гыз ханга әверелүе өчен христиан кераитлар үҗәт рәвештә тырышканлы-
гы турында да ышандырырлык дәлилләр китереп яза.

Татар-монгол  яуларының  Көнбатыш  христиан  (католик)  дөньясы 
белән  бәйләнеше  Батый  дәверендә тагын  да  калкурак  чагыла.  Хәтта 
аның маршруты  да  инде  Рим  папалары  белән  герман  императорлары 
арасындагы мөнәсәбәтләр  белән турыдан  – туры  бәйләнгән. Мәгълүм 
булганча,  Х  гасырлардан  (Оттон  Беренче  вакытыннан)  бирле,  герман 
императорлары белән Рим папалары арасында Ауропа илләрен кул асты-
на алу өчен каты ызгыш барган... 1230-нче елда Папа гаскәрләре тар-
мар ителә. Ләкин моны папаның капитуляциясе дип уйларга һич ярамый. 
Бу  чорда Рим  папалыгындагы  корольләр  императорларны тезләндере-
рлек көч – кодрәткә ия була. Икеләнерлек урын юк. Григорий IХ да үзен 
җиңелгәнгә саный алмый, баш бирмәгән императорны ул тәре яулары-
ның  «икенче фронты»  –  дәһшәтле монгол  яулары тоягы  астында юк 
итәргә карар кыла. Бу яңа монгол явының оештыру «штабы» да, Чың-
гыз ханныкы кебек үк Үзәк Азия була. Анда 1235-нче елда гомуммонгол 
корылтае үткәрелә, яу башлыгы итеп Җучиның олы улы Урда-Ичен бил-
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геләнә, тик бу дәрәҗәне ул энесе Батыйга тапшыра [Гайнетдин: 2006. 
25 б.].

Шулай итеп, атаклы Чыңгыз хан һәм Батый хан яуларының Рим па-
пасын герман императорларының дәһшәтеннән коткарырга алынган мон-
гол (хач) яулары икәненә ышана башлыйбыз. Чыңгыз ханның мөселман-
нарга булган нәфрәтен дә, Батый ханның урыс чиркәүләрен ясактан азат 
итү гамәлләренең серен дә шуннан чыгып аңлый башлыйбыз.

Ярый, Чыңгыз белән Батый ярымтәңрече, ярымшаманчы, ярымхри-
стиан булган, шуңа күрә алар мөселман шәһәрләрен җимергәннәр. Ә 
Аксак Тимер үзе мөселман килеш тә Чыңгыздан да арттырып мөселман 
илләрен тар-мар китерә, шәһәрләрен җир белән тигезләп, ясмык чәчтерә, 
күп тапкырлар үзбәкләрне кыра, болгар-татарларның калаларын җир 
белән тигезли, фарсыларны пыран-заран китерә. Моны ничек аңларга?

Аксак Тимер Чыңгыз хан кебек үк үзен Алла химаясындагы кеше дип 
хисаплый. Чыңгыз илләре, Аксак Тимер биләмәләре аша узган христиан 
сәяхәтчеләре (җасуслары) мөселманнарны, түркләрне үзара талашты-
рып, Ауропаны афәттән саклап калу белән мәшгул булганнар; болары да 
хач яуларының дәвамыдыр.

(Тәмам) 
11.03.2007.
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КОРЪӘНДӘ БӘЯН ИТЕЛГӘН  
РЕИНКАРНАЦИЯ ТӘГЪЛИМАТЫНА КЕРЕШ

Мәрхәмәт кыйлган Мәрхәмәтле Аллаһның исеме белән

Минем бу язмамда ислам диненең, хаслап алганда Коръәннең әлегә 
кадәр игътибардан читтә кала килгән, бәлки дә, махсус сурәттә яшерел-
гән бер тәгълиматы аңлатылачак. Әлеге тәгълимат җаннарның башлан-
ган ноктасы булмаган тәмугътан соңгы ноктасы булмаячак оҗмахка таба 
туктаусыз-өзлексез сәфәр кылулары турындагы, башкача әйткәндә реин-
карнация* турындагы тәгълиматтыр. 

Моннан күп еллар элек мин ислам динендә реинкарнация күренеше 
хакында бер ни дә әйтелмәве турындагы карашны яклап бер бәхәс мәҗле-
сендә катнашкан идем. Мине шул бәхәстә катнашыр өчен чакырып алучы-
лар исламда реинкарнация тәгълиматының барлыгына ышана торган 
берничә татар зыялысыннан гыйбарәт булган төркем иде. Үзләренең бу дә-
гъваларына дәлил буларак алар Коръәннең «Алар: «Раббыбыз! Син безне 
ике мәртәбә үлдердең һәм ике мәртәбә терелттең! Һәм без гөнаһла-
рыбызны таныдык. Чыгышка таба берәр юл бармы?», – дип әйттеләр» 
(40:11), дигән айәтен китерделәр. Башка дәлилләре юк иде. Араларында 
гарәп телен белүчеләр дә юк иде, шуңа күрә бу айәтне Коръән тәрҗемәсен-
дә күреп алып, аны реинкарнациягә дәлил буларак кабул иткән булганнар. 

Ул мәҗлес вакытында мин тешем-тырнагым белән дигәндәй, исламда 
реинкарнациянең юклыгын дәлилләргә тырыштым. Югарыда искә алын-
ган айәтне дә мин шул күзлектән аңлаткан идем: беренче үлдерелү ул 
җанның юклыгы. Икенче үлдерелү – кешенең кабергә салынуы, имеш; 
беренче терелтелү – җанның барлыкка китерелүе, икенче терелтелү – 
мәетләрнең терелтелеп каберләреннән кубарылулары. Моннан тыш, 
Мөнкир белән Нәкир турындагы фәрештәләр турында да, кабер газапла-
ры турында да сөйләгән идем, гәрчә бу нәрсәләр турында Коръәндә бер 
ни дә әйтелмәгән булса да. Кыскасы, ул истәлекле көнне ислам тәгъли-
маты турында ни белгән булсам, шуларны эшкә җиккән идем, сөйләгән-
нәремә дәлил буларак кулланган идем. 

Хәзерге вакыттан ул чорга карап минем ул чактагы дәлилләвемнең 
әллә ни ышанычлы һәм төпле булмаганлыгын күрәм. Әмма иң зур ха-
там ошбу булган икән: мин үзем кичермәгән, үзем белмәгән нәрсә ту-

* Реинкарнация (лат. reincarnatio – татарчасы: «яңадан туу»; урысчасы: «перевоплощение») яки 
метемпсихоз (борынгы юнанча – «җаннарның күчеп йөрүе»). Әлеге тәгълимат үлемсез җаннарның 
бер тәннән икенче тәнгә күчеп йөрүен күздә тота.
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рындагы бәхәстә катнашканмын. Ул чакта мин Аллаһы турында булсын, 
ислам турында булсын, иман, гыйбадәт, савап-гөнаһ кебек, кыямәт, җән-
нәт-җәһәннәм һәм башка шуның кебек нәрсәләр турында булсын – бо-
ларның һәммәсен дин әһелләре сөйләгәннәреннән ишетеп кенә, дини ки-
тапларда язылганнардан укып кына белә идем. Шуларны дин дип, үземне 
исә динне, азмы-күпме, белә торган кешемен, дип уйлый идем. Әмма 
югарыда искә алынган төшенчәләрнең, ягъни Аллаһ булсын, ислам бул-
сын, иман, көфер, гыйбадәт, савап-гөнаһ булсын, кыямәт, җәннәт-җәһән-
нәм булсын – боларның берсен генә булса да миң үзем кичергән нәрсә 
буларак белми идем, шуңа күрә бәхәс дәвамында аларны үз тәҗрибәмнең 
бер казанышы буларак аңлата алмый идем, кайдан да булса укыганыма, 
кайдан да булса ишеткәнемә нигезләнеп кенә бәхәсләшә идем. Шулай 
да, мәҗлестә катнашучылар: «Ислам динен яхшы беләсең икән», – дип 
озатып калдылар. Бәхәстән соң алар реинкарнациягә карата фикерләрен 
үзгәрттеләрме, юкмы – анысын әйтә алмыйм, чөнки алга таба ул кешеләр 
белән һич аралашканым булмады.

Байтак еллар үткәч кенә мин ул очрашуның нинди тирән мәгънәгә ия 
булуын аңладым. Дөресрәге, миңа аның мәгънәсен аңларга Аллаһ тәгалә 
мөмкинлек бирде. Ул аңлау да бит миңа кисәк кенә ишелеп төшмәде. Бик 
күп төрле вакыйгалар аша уздым, күпне кичердем, тәҗрибә тупладым, 
акны карадан, ялгышны хатадан, ялганны дөреслектән аерырга, диндар-
лык белән «диндарлык» арасындагы аерманы күрергә өйрәтелдем. Шул 
рәвешле узган еллар дәвамында бөтенләй башка кешегә әйләндерелдем, 
дип әйтсәм дә була. Нәтиҗәдә, ул истәлекле очрашуның да минем өчен 
нәрсәсе белән әһәмиятле булуын аңлый алырлык хәлгә килдем. Берен-
че чиратта ул очрашу минем үзем өчен кирәк булган икән, чөнки анда 
катнашырга насыйп итүе белән Раббым миңа «Үзеңнең бу очрашу вакы-
тында, бу бәхәс дәвамында нинди карашларда булуыңны исеңдә калдыр, 
онытма», – дип искәртеп куйган сыман булып чыкты. Ягъни, кайчандыр 
мин ислам дине белән реинкарнация тәгълиматының берберсе белән һич 
тә янәшә тора алырлык нәрсәләр булмавына катгый рәвештә инана идем. 
Тик ул инануым дини китаплардан, тәфсирләрдән, вәгазь-хотбәләрдән 
алынган мәгълүматка нигезләнгән иде. Ягъни ул чакта реинкарнация 
мәсьәләсендә мин бүгенге көндә ислам динендә кабул ителгән гомуми 
һәм рәсми бер караш тарафтары идем. 

Дөресен әйткәндә, минем ул халәтемне инану дип атарга ярамый да, 
хәтта. Аны инану, дип түгел, кабатлау, дип, тәкълид, дип атасаң дөрес 
булыр. Ә иң дөресе – чүбек чәйнәү булган ул. Ягъни, мин хакыйкатьне 
белми идем. Нәкъ киресе: дини китаплардан, вәгазь-хөтбәләрдән ишетеп 
үзләштергән белгәннәремне «хакыйкать шушы инде ул!», дип уйларга өй-
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рәтелгән идем. Хәзер аңлыйм ки, мин бик нык ялгышкан булганмын, хәтта 
аңгыра, аңсыз берәү булган икәнмен. Мондый аңсыз хәлдә мин хәтта ту-
плаган белемемнең асылда бары тик билгеле бер күләмдәге мәгълүматтан, 
хәбардарлыктан гыйбарәт булуын аңлар хәлдә дә түгел идем. Ул чакта аң-
сыз булуым сәбәпле мин «иман белән белем бер нәрсәдер», дип ышанга-
ныма күрә аларның икесе ике төрле нәрсә булуын аера алмаслык халәттә 
яши идем. Ул чакта мин чын белемнең кешенең бары тик үз тәҗрибәсе ни-
гезендә барлыкка килә торган нигъмәт булуын аңламый идем. Шуңа күрә 
«белемем», дип санаган нәрсәләр һич белем булмаган, иманым дип уйлага-
ным иман булмаган, хакыйкать дип уйлаганым хакыйкать булмаган. Нигә 
шулаймы? Чөнки ул чакта мин, хәтта, үзем дә әле юк идем...

Шулай да, Аллаһның рәхмәте, ригаясе һәм тәрбиясе белән минем 
эчке үсеш-үзгәрешем дәвам ителгән булган икән, чөнки байтак еллар уз-
гач урта гасырларда яшәгән бер мәшһүр мөселман галименең «игътикад 
белән белемне тәңгәлләштерү заманыбызның үтергеч бер бәласенә әй-
ләнде», дигән сүзләрен күргәч, аның ни әйтергә теләгәнен шундук аңлый 
ала алдым. Аңладым да, хәйран калдым...

Ә бит юлымның башында мин бу әйтелгәннәрне аңларлык хәлдә тү-
гел идем.

* * *
Моннан алдагы язмаларда сүзебез барлыкның Аллаһтан аерылгысыз 

булуы турында, барлыкның җегәрдән, җегәрнең нурдан торуын, нурның 
Аллаһның үзе булуын, терек Аллаһтан гына гыйбарәт булган барлыкта 
аның капма-каршысы булырлык үлемнең юклыгы турында фикерләр 
бәян ителгән иде. Әлеге нәрсәләрне аңламастан җаннарның күчеп йөрүе 
турындагы тәгълиматны кабул итү кыен да, кабул ителгән очракларда да 
аны аңлау ни төзек була алмый, ни дә ныклы була алмый.

Инде сүзебезне дәвам итәр өчен бер үтә дә әһәмиятле сорау куйыйк: 
җанга кеше гәүдәсе бирелде дә, ул җир йөзенә килде, ди. Әҗәленә тигән 
кадәр вакыт дәвамында җан җирдә яшәде ди, кайгысын да күрде, ди, хә-
срәттән дә өлешенә тигәнен кичерде ди, ягъни кабер газабын узды, ди. 
Аннары үлеп китте ди. Шулай итеп җан тәннән кубарылды, Аллаһ хо-
зурына китте, ә ул җанны йөрткән тән кабердә череп таркалырга калды. 
Моннан соң ни була? Әйе, голәмәләрнең өйрәтүенчә, җан кире кабергә 
иңә дә, шунда җавап бирә, аннары кыямәтне көтеп ята имеш. Ул җан 
кичә генә ахирәткә күчкәнме, моннан ике ел элекме, егерме елмы, ике 
йөз елмы, ике мең елмы, егерме мең ел элекме – һич әһәмияте юк: җан 
бер мәртәбә кеше тәненә ия булып дөнья дип аталган шушы сынау мәйда-
нына атыла да, булдырган кадәрен майтарып, үлем фәрештәсе тарафын-
нан алынып, аннары кире кабергә иңдерелеп, череп таркалган калдыклар 
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арасында шул сынау мәйданында кыйлганнары өчен җавапка тартылачак 
сәгатен көтеп ята имеш. 

Ә бит тарих фәненең раславынча, кешеләр, ягъни кеше тәненә ия 
булган җаннар, моннан ике йөз мең ел элек тә, ике миллион ел элек тә, 
егерме миллион ел элек тә, алтмыш биш миллион ел элек тә җиргә килеп 
яшәгәннәр, сынауга куелганнар. Алар да каберләрендә кыямәт купканын 
көтеп яталармы? 

Бу сорауга: «Нух пәйгамбәр, галәйһис-сәлам, туфаннан коткарылып, 
шуннан башланган токым гына җавапка тартылачак, ә туфан моннан 10–12 
мең ел элек булган», – дип җавап бирүчеләр бар. Әмма Коръәндә: «Без 
Адәм белән килешү корган идек инде, тик ул онытты», – диелә. Ягъни, 
Аллаһы тәгалә белән Адәм, галәйһис-сәлам, арасында корылган килешү 
гамәлдә кала бирә. Адәм, әлбәттә, Нух пәйгамбәргә кадәр булдырылган, 
ул хәтта беренче кешедер. Тик аның кайчан булдырылганы билгеле тү-
гел. Егерме миллион ел элекме, ике йөз миллион ел элекме – нәмәгълүм. 
Һәрхәлдә, Перуда аждаһалар, ягъни динозаврлар белән бергә яшәгән, алар-
ны эшкә җиккән, алар ярдәмендә күңел ачкан, өсләренә атланып яу чапкан 
кешеләрне сурәтләгән рәсемле бик борынгы ташлар табылган. Мәгълүм 
булганча, аждаһалар моннан 65 миллион ел элек юкка чыгарылганнар. 
Димәк, Адәм токымы моннан инде 65 миллион ел элек дөбердәтеп яши 
биргән. Шул заманнардан башлап бәдәннәргә иңеп, җир йөзендә гомер ит-
кән һәр җан җавапка тартылачак. Бер мәртәбә җиргә килеп, җиде булсын, 
утыз булсын, кырык яки аннан да күбрәк дистә ел дәвамында яшәгәннән 
соң кабердә 65 миллион ел дәвамында Кыямәт купканын көтеп ятучы бер 
җанны күз алдыгызга китерегез... Ул җәннәткә лаеклы булса да, бу кадәр 
вакытны кабердә үткәрү җәһәннәмнең дә иң яман җәһәннәме түгелме?

Бу мәсьәлә турыда әнә шундый сораулар туа. Ул сорауларның җава-
плары да бармы икән?

Җаваплары бар, әлбәттә. Җавап эзләп әллә кая барасы да юк, ул җава-
плар Коръәннең үзендә бар. Әмма җавапларга күчкәнче безгә бер мөһим 
чигенеш ясап гыйлем белән иман кебек төшенчәләр турында бераз фикер 
йөртеп алырга кирәк булачак. 

Коръәнне укыганда, укылган айәтләрнең мәгънәләре турында без 
бераз гына булса да уйларга да тиешле, әлбәттә. Уйлагач кына билгеле 
нәтиҗәләр ясала, белем барлыкка килә. Белем, ягъни, гарәпчә – гыйлем 
дигәндә, хәтта Аллаһы тәгалә дә үзеннән иман түгел, тәкъва түгел, сабыр 
түгел, ә нәкъ менә гыйлем сорарга кушкан: «Әйт: «Раббым, мине гый-
лем белән арттырсана!», – диген» (20:114). 

Игътибар итегез, бу дога, ягъни үтенеч: «миңа гыйлем бирсәнә!», 
«минем гыйлемемне арттыр!», дип түгел, «мине гыйлем белән арттырса-
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на!», яки «мине гыйлемләндер», булып яңгырый. Чыннан да, гыйлем ке-
шене булсын, җанны булсын – зурайта, олы итә, гыйлемнең әһәмиятенә 
күрә кешене дә, җанны да югарырак дәрәҗәгә күтәрә. Һәм тагын да әһә-
миятлесе бар: гыйлем ул инанудан да өстендер, кадерлерәктер. Мәсәлән, 
Аллаһы тәгалә бардыр һәм бердер, дип инану – ул бер халәт, ә моның 
чыннан да шулай булуын белү – бөтенләй икенче халәт, күпкә югары бул-
ган халәт. Шуңа күрә булса кирәк, Коръәндә гыйлемле булуның, белем-
ле булуның кыйммәтлелеге, мәртәбәсе һәм гыйлемлелек дәрәҗәләренең 
бихисап булуы кат-кат искә алына: «Үзебез теләгәннәрнең дәрәҗәләрен 
күтәрәбез, һәм һәр белем иясеннән югарырак булган тагын бер белүче 
бар» (12:76). Ягъни белемнең чиге юк, иң югары ноктасы юк, һәм, әгәр 
Аллаһы тәгалә теләсә бәндә булсын, җан булсын – гыйлем баскычлары 
буйлап һич туктамастан яңадан яңа дәрәҗәләргә күтәрелә алалар. 

Гыйлемнең иманнан өстен булуын Коръән бәяннарында кат-кат күрә-
без. Мәсәлән, «Мөхәммәд» сүрәсендә Аллаһы тәгалә Мөхәммәд галәй-
һис-саләмгә «Аллаһыдан башка бер илаһ юклыгын бел» (47:19), – дип 
әмер итә. «Бәкарә» сүрәсендә Аллаһы тәгалә Ибраһим пәйгамбәргә: «Ал-
лаһының хикмәткә ия булган гыйззәтле булуын бел!» (2:260), – ди. 
Ягъни, «Аллаһыдан башка бер илаһ юклыгына инан», – диелмәгән. Ина-
ну гына аз. Аллаһыдан башка бер илаһ юклыгын белергә кирәк. Мондый 
боерыклар пәйгамбәрләргә карата гына әйтелмәгән, гади кешеләргә кара-
та да күп мәртәбә әйтелгән: «Аллаһының мәрхәмәтле гафу кыйлучы бу-
луын белегез!» (5:34); «Аның белән кавышачагыгызны белегез!» (2:223).

Шуңа күрә, җаннарның тәннән тәнгә, шәхестән шәхескә күчеп 
йөрүләре турында сүз кузгатабыз икән, моны бер фараз итеп кенә кабул 
итәргә түгел, Аллаһтан үтенеп, бу хакта белем бирүен сорарга кирәк.

* * *
Моннан алдарак җәннәткә лаеклы булып да, дистәләгән миллион ел-

лар дәвамында кабердә ятарга дучар ителгән бер җан халәте турында уй-
лана башлаган идек. Инде дәвам итик. Билгеле булганча, җаннар Аллаһы 
тәгаләне үзләренең Раббы, ягъни Тәрбиячесе итеп таныячаклары турын-
да сүз биргән булганнар. Димәк, кеше гәүдәсендә җиргә килеп сынаулар 
узачак һәр җанның иң беренче вазыйфасы булып Аллаһы тәгаләне исенә 
төшереп аның барлыгын һәм берлеген тану, Аңа гыйбадәт кыйлу тора. 
Коръәндә бу турыда болай диелгән: «җеннәрне һәм кешеләрне Миңа 
гаыбадәт кыйлуларыннан кала һичнәрсә өчен халык кыйлмадым» 
(51:56).

Хуш, монысы аңлашыла. Димәк, болай булгач, кайчандыр Аллаһыга 
«Сине Раббым буларак, Тәрбиячем-Багучым буларак таныячакмын!», – 
дип сүз биргән һәр җан ул вәгъдәсен үтәргә тиеш. Бу сүзен тотуы-тот-
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мавына күрә җанга җәзасы да биреләчәк: ул җан йә җәннәтне казаначак, 
йә җәһәннәмгә атылачак. Мәгълүмдер ки, Аллаһы тәгаләне таный алу 
кешенең билгеле бер яшькә җитеп балигъ булуына, акылы сәламәт бу-
луына бәйле нәрсә. Ягъни, җиде яшенә җитеп балигъ булган һәм сәламәт 
акыллы бала гына шәһадәт кәлимәсен әйтеп үзенең ислам динен сайла-
вы турында хәбәр бирә ала, үз өстенә шәригать хөкемнәрен үтәүне ала, 
шәригать хөкемнәренә күрә хөкемгә тартыла ала. Болай булганда, аның 
турылыклы мөселман булып, игелекле бәндәләр җөмләсеннән булып го-
мер итүе һәм, кыямәттән соң җәннәткә кертелүе ихтималдыр. Һәрхәлдә, 
дини китапларда шулай язылган. Тик, дини китапларда аның мөселман 
булып та, иман иясе булмау ихтималы турында сүз юк, гәрчә Коръәндә 
бу хакта айәтләр булса да. Дини китапларда мөселман булуы-булмавы-
на карамастан һәркемнең дә җәһәннәм аша узачагы турында искәртүләр, 
кисәтүләр юк, гәрчә Коръәндә бу хакта кычкырып торган айәтләр булса 
да. Без бу айәтләр турында алдагы язмаларыбызда инде сүз йөрткән идек, 
шуңа күрә, аларны истә тотыйк.

Яхшы: һәр җан Аллаһы тәгаләгә сүз биргән икән, һәр җан шул сүзен 
тотарга тиеш, ә Аллаһы тәгалә үз тарафыннан шул сүз тотылсын өчен, 
җанның биргән вәгъдәсе чынбарлыкка аша алсын өчен мөмкинлекләр, 
тиешле шартлар тудырылып тора: җанга кеше гәүдәсе, акыл, күз-колак, 
башка әгъзалар, һава, су, азык-төлек һ.б.ш. ризыкларны әзерләп куй-
ган, җанны җир йөзенә китергән. Инде чират җанда – сүзен тотачакмы, 
юкмы? Моның өчен аңа бердәнбер мөмкинлек бирелгән – нибары бер го-
мер. Дини китапларда шулай язылган, һәрхәлдә. Тик ул китапларда кеше 
турында әйтелә, җан турында түгел. 

Инде бер фараз: шулай итеп, Раббысына биргән сүзенә хуҗа булуын 
күрсәтергә дип ашкынып торган, «түбән булган тормышка иңәм дә, Ра-
ббыма биргән вәгъдәмне үтим», дип атлыгып торган җан, ниһаять, бала 
тәнендә дөньяга килде дә... ике көннән, ике атнадан, ике елдан, ягъни, ба-
лигъ булганчы, әҗәле җитүе сәбәпле шул бала тәнен калдырырга мәҗбүр 
ителде ди. Югарыда язылганнардан четерекле бер сорау туа: шундый 
хәлгә калган җан Раббысына ничек итеп җавап бирер икән? Яшьли үлгән 
бала ничек җавап бирәчәк?

Әлбәттә, бу сорауга күз ачып йомганчы җавап бирүчеләр табылмый 
калмас: «Аллаһы тәгалә кешеләрне әле барлыкка китергәнче үк кайсысы-
ның җәннәткә, кайсысының җәһәннәмгә эләгәчәген билгеләп куйган!», – 
диярләр.

Андыйлар мондый җавапны кайдан алганнардыр, белмим, тик ул җа-
вап Аллаһы тәгаләнең тиңдәшсез гаделлек иясе булуына каршы килә. 
Болай булганда, Аллаһы тәгалә аңа сүз биргән җаннарның һәммәсенә дә 
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бертигез башлам шартлары тәэмин итәргә тиеш. Ягъни, безнең югарыда 
китерелгән мисалга нисбәттән, һәр җан сәламәт акылга ия булган кеше 
буларак балигълык дәверенә ирешеп, күпмедер вакыт шул балигъ зат бу-
ларак яшәп алу мөмкинлеге белән тәэмин ителергә тиеш. Бу шарт үтәл-
гәндә генә ул җан үзенең сүзендә тора алуын яки тора алмавын исбатлый 
ала. Чынлыкта ул башлам шартларының тигез булмавын истә тоткан хәл-
дә дини китапларда язылганнарга таянып фикер йөртә башласак, Аллаһы 
тәгаләнең гадел булмавы турындагы нәтиҗәгә килә алабыз. Ә нигә шун-
дый нәтиҗәгә килмәскә ди? Ул дини китапларны язган галимнәр шун-
дый нәтиҗәгә килгәннәр, әнәтрә, һәм Аллаһы тәгаләнең гаделлегенә тап 
төшердек, дип һич тә кайгырмаганнар.

Юк, мин ул галимнәр язып калдырган һәм Аллаһының күптөр-
ле сыйфатларының берсенә генә булса да тап төшергән уйдырмалары 
белән ризалаша алмыйм. Шуңа күрә, «кешенең балигъ булганчы ук үлүе 
нәтиҗәсендә ахирәткә күчеп китәргә мәҗбүр булган һәм шул сәбәпле Ра-
ббыларына биргән вәгъдәләрен үти алу мөмкинлегеннән мәхрум ител-
гән җаннар Раббыларын танымаганнары өчен ничек җавап бирәчәкләр 
икән дә, гаделлек иясе булган Аллаһы тәгалә Үзен танымаулары сәбә-
пле ул җаннарны мәңгелек җәһәннәмгә ни өчен һәм ни йөзе белән сөрер 
икән?», – дигән сорау әлегә бик зур сорау булып кала.

Хуш, инде алга таба барыйк. Һәр җан өчен дә, җаннарның һәммәсе 
өчен дә тигез башлангыч шартлар бирелгән, дип фараз кыйлыйк. Ягъни, 
җаннарның һәммәсе җир йөзенә китерелеп, һәммәсенә дә сәламәт тән-
бәдән, аек акыл, сәламәт әгъзалар бирелә, ул тәннең балигълык яшенә 
ирешүе тәэмин ителә, картаеп ахирәткә алынганчы «яшәргә» вакыт би-
релә. Болар һәммәсе дә урынында, диик. Безнең бу фаразыбызда тик бер 
генә нәрсә үзгәрешсез калсын әлегә: Раббысына биргән сүзен тота алача-
гын яки тота алмаячагын күрсәтер өчен һәр җанга бары тик бер форсат, 
бер тән, бер гомер бирелә, имеш. 

Болай булса ниләр булыр иде икән? 
Җаннар күп. Биниһая күп. Без аларның никадәр булуын белмибез бел-

мәячәкбез дә. Хәзерге вакытта җир йөзендә 7 миллиардка якын кеше яши 
диләр. Димәк, җир йөзен таптап йөрүче кешеләрнең саны җиде миллиард 
булса, ул кешеләргә иңдерелгән җаннарның саны да җиде миллиард бу-
лып чыга. Ә безнең көнгә кадәр ничәмә-ничә миллион еллар дәвамында 
ничәмә-ничә миллиардлар килеп киткәндер дә, каберләрдә Кыямәт сәга-
те сукканын көтеп ятадыр... Акылга сыймаслык саннар!

Мисал өчен бер фаразланган җанны алыйк. Үзенең бу түбән булган 
яшәеш мәйданындагы сәфәрен аңа бик фәкыйрь гаиләдә, бик фәкыйрь 
илдә туып башларга насыйп булды, ди. Ул ач-ялангач булып үсте, бали-
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гъ булды, белем-фәлән ала алмады, чөнки фәкыйрь иде, белем алмаган 
җәмгыятьнең югары катламнарына да үрмәли алмады, шуңа күрә кар-
тайганчы угрылык белән шөгыльләнеп көн күрде, ди. Дөнья көтәр өчен 
аның башка юлы юк иде. Гөнаһ кыйлмас иде дә, тик, урламаса, ач калыр 
иде. Кияренә киеме дә булмас иде. Өйләнү, гаилә кору дигәндә, әйтеп тә 
торасы юк – аның хәлендә бу нәрсәләр хыял гына булып калда бирде. 
Шулай итеп башы гөнаһтан чыкмастан бу фаразланган җан, тәнен җирдә 
калдырып Ахирәткә, дарел-бәкага алынды, ди. Инде, сорау: бу гомер 
сәфәрен гизгән җанга ни булачак: җәннәтме, җәһәннәмме? Әллә ни теге-
се, ни монысы булмаячакмы? Ул бит ислам пәйгамбәре килгәнче яшәгән 
иде, шуңа күрә потларга табынучылар динендә иде. 

Ә хәзер тагын бер җанның тәкъдиренә күз салыйк: ул бай гаиләдә 
туды, әмма гарип иде: кул аяклары хәрәкәтсез, күзе сукыр, колагы ишет-
ми, борыны ис тоймый... Ата-анасы ислам динендә иделәр. Тик бай бул-
салар да, иң олы дин галимнәрен сарайларына чакырып алып, хәлләрен 
аңлата алсалар да, балаларына Аллаһ турында, дин турында бер генә 
булса да сүз, бер генә булса да ишарә ирештерә алмадылар. Шулай көе-
неп, кайгы-хәсрәт утында янып һәммәсе дә әҗәл сәгате җиткәч Ахирәткә 
күчтеләр.

Аңлашылганча, кешеләрнең язмышлары һәм аларның күрмеш-кичер-
мешләренең биниһая төрлелеге кеше акылына сыя торган, иң кыю күзал-
лау белән колачлана торган нәрсә түгел. Бу дөньяга баксаң әгәр, җаннарның 
һичкайчан да ни тигез башлангыч шартлар белән, ни тигез яшәү шартлары 
белән тэәмин ителмәгәнлекләрен күрәсең. Һәрхәлдә, безгә шулай күренә. 
Алга таба акыл белән биләнеп алына алмый торган әлеге нәрсәләр турында 
фикер куертудан мәгънә юк. Шуңа күрә, Коръәнгә мөрәҗәгать итик, аның 
айәтләрендә бәян ителгән хакыйкатьләр турында уйланыйк, бәлки безне 
дөрес нәтиҗәләргә китерәчәк юлларыбыз да ачылыр.

Коръәндә «Без сезне куркыта торган нәрсәләр белән, ачлык белән, 
малыгызның кимүе белән, исәннәрнең саны кимүе белән һәм җиме-
шләрнең кимүе белән, һичшиксез, сыныйбыз» (2:155);

«Без сезне фетнә буларак яманлык белән дә, яхшылык белән дә сы-
ныйбыз һәм сез Безгә кайтарыласыз» (21:35);

«Кайсыларыгызның кыйлганнары яхшырак булуын сынау өчен Ул 
үлем белән яшәешне булдырды» (67:1–2), – дигән айәтләр бар. Бу айәт-
ләрдән аңлашылганча, Аллаһы тәгалә җаннарны сыный. Әлбәттә, берен-
че карашка, сынауга нәкъ менә кешеләр дучар ителәләр. Әмма, (67:1–2)
нче айәтләргә игътибар белән карасак, бу турыда бераз башкача уйлата 
торган нечкәлекләр күренә. Шулай да, фикер сөрешен беренче айәттән 
башлыйк.
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Бәкарә сүрәсенең (2:155)нче айәтеннән күренгәнчә, җаннар, яки, хуш, 
кешеләр булсын, ди, күптөрле михнәтләргә юлыгалар. Гомумән алганда, 
сынаулар аша узу яки узмау кешеләрнең һәммәсе өчен дә мәҗбүридер: 
«Сездән әүвәлгеләрнең башына килгәннәрнең тиңе сезгә килмәстән 
генә җәннәткә керәчәкбез дип уйлаган идегезмени? Аларга мохтаҗ-
лык та, чирләр дә кагылды, алар җир тетрәвенә дә дучар ителделәр» 
(2:214); «Кешеләр әллә: «Без иман китердек!» – дигәннәре аркасын-
да [тынычлыкта] калдырылырлар да, фетнәләнүләргә дучар ител-
мәсләр, дип уйлылармы?» (29:2). Әлеге ике айәттә әйтелгәннәр, әлбәттә, 
Коръәнне пәйгамбәр авызыннан ишеткәннәргә дә аталган булган, аларны 
хәзерге вакытта укучыларга да. Шулай булгач, үзләрен иман иясе дип 
санаганнар да, имансыз булып саналган башкалар да – һәммәсе сынаулар 
ташкынына атыла. Түбәндә булган тормыш, ягъни дөньялык, шул сынау-
лар мәйданы буларак булдырылган да инде. 

Инде «Бәкарә» сүрәсенең (2:155)нче айәтенә кабат күз салыйк. Ка-
раган саен кызыклы фикерләр туа тора. Мәсәлән, бер җан дөньялыкта 
мохтаҗлык белән генә сыналды да, бакыйга күчте, ди. Аннары Кыямәт 
көнендә җавапка тартылды да, җәһәннәмгә атылды, ди. Башка бер җан дө-
ньялыкта мул тормышта яшәде, кайгы-хәсрәт, ачлык-ялангачлык кичер-
мәде. Ул да җәһәннәмгә эләкте, ди. Болай булганда, дөньялыкта чагында 
һич рәхәт чыраен күрмәгән җан, баягы рәхәт тормыш кичереп җәһән-
нәмгә эләккән бәндә белән чагыштырганда кимсетелгән булып чыга тү-
гелме? Аңа карата гаделсезлек кыйлынды түгелме? Әйе, без фараз кыйл-
ган ике җанның икесе дә җәһәннәмдә утта яналар, әмма аларның берсенә 
дөньялыкта булганында ук ни өчен мескен тормышы насыйп ителгән иде 
дә, нидән икенчесенә – рәхәт тормыш? Алар әллә, җиргә киләчәк җаннар 
буларак Аллаһыга сүз биргәндә үк бертигез түгелләр идеме? Берсе начар, 
берсе аннан да яман идеме? Аллаһы тәгаләнең гаделлеге ноктасыннан 
карасаң, болай булырга тиеш түгел, ләбаса! «Аллаһ бәндәләренә золым 
теләми» (40:31), дигән айәткә карасак, мондый гаделсезлек һич тә булы-
рга тиеш түгел: «Ул бит золым кыйлучыларны сөйми» (42:40).

Әлбәттә, дини китапларда бу мәгънәви-мантыйкый каршылык: «Ал-
лаһ ни кыйлганын үзе генә белә», – дигән сүз белән әйләнеп узыла, җа-
вапсыз калдырыла, чишелми. Ә чынлыкта, «ни кыйлганын үзе генә белә», 
дип әйтү Аллаһка карата зур җинаять, чөнки бу очракта Аллаһ чыннан 
да ни теләсә шуны кыла торган залим булып чыга. Мисал китерик: бер 
кеше туды, ди дә, Аллаһы тәгалә аңа насыйп иткән коточкыч авыр тор-
мыш шартлары тозагына эләгеп, гел михнәттә яшәде, ди, ни иман, ни 
дин, ни тәкъва, ни бер рәхәт күрмәгәненә күрә һаман яман гамәлләр кый-
лды да, китте ди. Әлбәттә, ул кеше җәһәннәмгә атылачак. Дини китаплар-
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да бу болай аңлатыла: Аллаһы тәгалә ул кешенең җәһәннәмгә атыласын 
баштан ук белгән дә, имеш, шуңа күрә аны шундый авыр тормышка ду-
чар иткән, имеш. Тик, Аллаһы тәгаләне болай күзаллаганда аның бер за-
лим булуына ышанырга туры киләчәк. Дини китапларны язган кешеләр 
Аллаһның гаделлегенә кагылышлы әлеге четерекле мәсьәләне чишүдән 
баш тартканнар, әмма Аллаһны залим итеп калдыру берабәренә шулай 
иткәннәр. Чөнки алар җаннарның күчеп йөрүләре турындагы тәгъли-
матны танымаганнар, кабул итмәгәннәр. Ә бит шул «Бәкарә» сүрәсе-
нең (2:155)нче айәте, миңа калса, һәр җанның, әйе, кеше кыяфәтендәге 
аерым шәхесләрнең түгел, ә нәкъ менә һәр җанның төрле-төрле сынау-
ларга дучар ителүе турында хәбәр итә. Ул җан мохтаҗлыкны да татый, 
авыруларны да, бәла-казалар аша да уза, рәхәт, күңелле чаклары да була, 
бәхәет-сәгадәттә гизгән вакытлары да була. Тик, бу кадәр сынаулар аша 
узу өчен бер генә гомер җитми шул... 

Ә хәзер «Без сезне фетнә буларак яманлык белән дә, яхшылык 
белән дә сыныйбыз һәм сез Безгә кайтарыласыз» (21:35), дигән айәткә 
күз салыйк. Нәкъ югарыда әйтелгән фикерне кабатларлык: җаннар яхшы-
лык белән дә, начарлык белән дә сыналалар. Тик, чынлыкта, гадәттә, 
берәү гел яманлыкта гомер итә, башка берәү гел рәхәттә: бай гаиләдә туа 
да, тәмле ашап, матур киенеп, һич нужа күрмичә гомер итә дә, ахирәткә 
күчә. Ә айәт бит җанны рәхәт белән дә, михнәт белән дә сынау турында 
хәбәр бирә. Димәк, җиргә килеп бер яшәгәндә җан рәхәттә гизәргә мөм-
кин, икенче килгәндә – михнәттә, өченче килүендә – тагын бер хәлдә, 
дүртенче килгәндә башка бер хәлдә... Җан төрле-төрле халәтләр, сына-
улар аша уза алсын өчен Аллаһ тәгалә үлемне булдырган: «кайсылары-
гызның кыйлганнары яхшырак булуын сынап карар өчен үлем белән 
яшәешне булдыручы Улдыр» (67:1–2). 

Чыннан да: җаннарны Аллаһ булдырганмы? Әйе. Саф, гөнаһсыз хәл-
дә яратканмы аларны? Әлбәттә. Нигә соң аларның берәүләрен баштан ук 
«монысы җәһәннәмгә керәчәк», – дип, берәүләрен «җәннәткә керәчәк», – 
дип тамгалап куйган, имеш? Җаннарның ни гаепләре бар иде? Алар бит 
әле хәтта кеше тәненә иңеп дөньяга да килмәгәннәр иде ул чакта! «Ал-
лаһы тәгалә аларның җирдә ни кыйласыларын алдан ук белгәнгә күрә 
тамгалаган», – диләр. Гасырдан гасырга шундый җавап биреп киләләр. 
Хуш. Болай булгач, «кайсыларыгызның кыйлганнары яхшырак булуын 
сынап карар өчен үлем белән яшәешне булдыручы Улдыр» (67:1–2), ди-
гән айәтнең аларның бу җавапларына нигә каршы килүен аңлатып бир-
сеннәр. Я, булмаса, менә тагын бер айәт: «Арагызда кайсыларыгызның 
тырышучылар икәнен һәм сабыр итүчеләр икәнен белеп ачыклаганга 
кадәр сезләрне, һичшиксез, сынаячакбыз» (47:31). Бу айәттә Аллаһы тә-
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галә кешенең ни кыйласын баштан ук белеп торуы турында әйтәме, әллә, 
җанның үзен ничек күрсәтәсен ачыклаганга кадәр, белеп алганчыга кадәр 
аны түбән булган яшәеш мәйданында гомер иттерәчәге турында әйтәме? 

Димәк, Аллаһы тәгалә җаннарны төрле халәтләр аша үткәрә. Җанның 
төрле халәтләр кичерә алуы өчен ошбу сынау мәйданы – дөньялык, түбән 
булган тормыш, җан сәфәре башланып киткән түбән нокта булдырыл-
ган. Дөресрәк итеп әйткәндә җан сәфәре башланып киткән нокта түгел. 
Җан үзенең сәфәрен дәвам итә. Кеше тәненә иңдерелеп сират күперенә 
бастырылганына кадәр дә җан сәфәрдә булган. Ул сират күпере җәһән-
нәм өстеннән сузылмаган. Сират күперен узу – кеше тәненә бикләнелгән 
җанның бу дөньяда сәфәр итүедер. Күперне үтә алмадың икән – кире 
бу дөньяга кайтарыласың да, туктаган урыныңнан хәрәкәтеңне дәвам 
итәсең. Үткән тормышыңда кыйлган гамәлләрең хәерле булса, һәр яңа 
тәнгә иңдерелгән саен сәфәрең җиңеләя, яманлыгың өстенлек итсә – авы-
рая. Сәфәрнең Сират күперен узу дигән мөһим өлешен башлаганда җан-
нар бертигез башлангыч шартлар белән тәэмин ителәләр. Аннары, кый-
лганнарына күрә, үсешләренә күрә, яулаган дәрәҗәләренә күрә аларның 
сыналу шартлары да, сынау алымнары да үзгәртелеп тора. Бер җан бары 
тик яхшы тормыш белән, яки начар тормыш белән сыналмый, ул яхшы-
сын да татый, яманын да. Болай булуны Коръәннең «Без сезне фетнә 
буларак яманлык белән дә, яхшылык белән дә сыныйбыз һәм сез Безгә 
кайтарыласыз» (21:35), дигән айәте раслый. Аллаһының берлеген таны-
ганга кадәр җан башта динсезлек, аннары потпарәстлек халәтен, ягъни 
потларга табыну халәтләрен дә кичерергә мәҗбүр була, исламга кадәр 
булган диннәрне тоту халәтен дә. Ислам диненең кагыйдәләрен, шәри-
гатен кабул итү җанга туры юлга, сәфәренең финиш өлешенә чыгарга 
мөмкинлек бирә.

Потларга табыну халәте, дигәндә бер чигенеш ясап кайбер мөһим әй-
берләрне аңлатып узарга кирәк. Потларга табыну халәтенең Аллаһ тара-
фыннан булдырылуы турында Ибраһим пәйгамбәрнең кавемдәшләренә 
әйткән сүзләреннән күрә алабыз. Аның потларны җимерә башлавы 
турында белеп алган кавемдәшләре Ибраһимне кыйнарга дип янына 
убырылалар. Ә Ибраһим аларга: «Үз кулларыгыз белән чокып ясаган 
нәрсәләргә гыйбадәт кыйласызмыни?» (37:95), – дип әйтә. Аннары, 
ачыргаланып: «Хәер, Аллаһ булдырды сезне дә, сезнең кыйлганыгызны 
да» (37:96), – дип өзеп куя.

Бу айәтне тәфсир кыйлганда яки тәрҗемә иткәндә зур мәгънәви һәм 
лингвистик хата эшләнә. Мәсәлән, Габделбари хәзрәт Исаев аны болай 
итеп тәрҗемә иткән булган: «Үзегез юнып ясаган нәрсәгә гыйбадәт кы-
ласызмы? Сезне һәм эшләгән нәрсәләрне Аллаһ яратты». Рабит Ба-
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тулла тәрҗемәсендә болай диелгән: «Үз кулларыгыз белән юнып ясаган 
нәстәләргә табынасызмы? Гәрчә сезнең үзегезне дә кулларыгыз белән 
ясаган ул нәрсәләрнең барысын да Аллаһ барлыкка китерде, – диде». 
Ногмани тәфсирендә болай диелә: «Ибраһим  әйтте:  «Үзегез  агачтан, 
таштан юнып  ясаган  нәрсәләргә  гыйбадәт  кыласызмы? Бит үзегезне 
дә вә сез сыным ясаган агач, ташларны да Аллаһ юктан бар кылды»». 
Гарәп теленнән урыс теленә тәрҗемә ителеп Казанда бастырылган «әл-
Мөнтәхәб» исемле Коръән тәфсирдә болай диелә: «Әллә инде үз куллары-
гыз белән ташлардан ясаганнарыгызга табынасызмы? Сезнең акылыгыз 
кайда соң? Чынлыкта Аллаһ сезне дә яратты, сез үз кулларыгыз белән 
ясаган  потларны  да  яратты.  Ул  табынылуга  лаек  булган  Бердәнбер-
дер»*. 

Әлеге мисаллардан югарыда искә алынган зур хатаның нидән гый-
барәт булуы бик яхшы аңлашыла. Ул мисалларның барысында да пот-
ларның Аллаһ тарафыннан барлыкка китерелүе бәян ителә. Тик, нидән-
дер, шул мизгелдә барлыкка килгән бик зур мантыйкый каршылыкка, 
сәламәт акыл тарафыннан кабул ителмәячәк башбаштаклыкка игътибар 
ителми: Ибраһим пәйгамбәрнең сүзләренә күрә кешеләрнең үз куллары 
белән ясалган потлар бер үк вакытта Аллаһ тарафыннан барлыкка ки-
терелгән булсын ди? Хәер, шулай булсын да. Тик бу очракта, Аллаһ үзе 
потларны барлыкка китергәннән соң кешеләрне шул потларга табына 
башлаганнары өчен җәзага тартырга тиеш түгел. Болай итү бит кычкы-
рып торган гаделсезлек булачак. Тик, юк, потларны, кешеләр ясаганнар. 
Бу турыда Ибраһим пәйгамбәр үзе әйтә. Башта: «Үз кулларыгыз белән 
ясаган потларыгыз», дигәннән соң, икенче җөмләдә үк үзе әйткәненә кар-
шы килеп: «Потларыгызны Аллаһ яратты», дияр идеме икән бу олуг пәй-
гамбәр? Ибраһим, галәйһис-сәлам, әйтмәс иде, әмма тәфсир кыйлучы-
лар әйткәннәр. Аларның ялгышлары Ибраһимнең соңрак әйткән сүзен 
дөрес тәрҗемә итмәүгә, дөрес аңламауга кайтып кала. «Аллаһ булдырды 
сезне дә, сезнең кыйлганыгызны да», дигән айәттә «сезнең кыйлганы-
гызны да» (вә ма тәгъмәлүнә) рәвешендә килгән сүзтезмәдә гамилә фи-
гыле кулланылган. Бу фигыльне һич тә ясарга (сделать), дип тәрҗемә 
итәргә ярамый. Ясарга, дигән мәгънәне бирер өчен гарәп телендә башка 
фигыльләр бар, мәсәлән, сәнәга фигыле: «фиргавен һәм аның кавеме 
ясап яткан (кәнү йаснәгунә) нәрсәләрне җимердек» (7:137). Бу йөздән 
«мин гөнаһ ясадым», дип әйтү нинди зур хата булса, гамилә фигылен 
дә ясарга, дип тәрҗемә итү шундый ук зур хатадыр, чөнки «мин гөнаһ 

* Урысчадан тәрҗемә. Урысчасы болайдыр: «Неужели вы поклоняетесь тем, кого вы своими руками 
создали из камней? Где же ваш разум? Поистине, Аллах вас сотворил и сотворил идолов, которых 
вы делаете своими руками. Он – Единый, кто заслуживает поклонения». Кара: [Аль-Мунтахаб фи 
тафсир аль-Кур’ан аль-Карим: 1421 г. хиджры (2001 г.). С. 419.]. 
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кыйлдым», булырга тиеш. «Мин урындык кыйлдым», дип әйтү дә зур ха-
тадыр, «мин урындык ясадым», булырга тиеш. Г. Исаев та, Р. Батулла да, 
«әл-Мөнтәхәб» тәфсире дә гамилә фигылен дөрес тәрҗемә итмәгәннәр. 
Ә инде Ногмани хәзрәтләренең тәфсиренә килгәндә, бигрәк тә кызыклы 
хәл килеп чыга. Әлбәттә, Ногманинең Р. Батулла кебек: «сезнең үзегезне 
дә кулларыгыз белән ясаган ул нәрсәләрнең барысын да Аллаһ барлы-
кка китерде», – дип әйтергә теле әйләнмәгән, чөнки ул гамилә фигы-
лен болай итеп тәрҗемә итүнең хата булачагын бик яхшы белгән. Шуңа 
күрә, әл-Мөнтәхәбнең «Аллах вас сотворил и сотворил идолов», дигән 
авторы кебек, «Аллаһ потларны барлыкка китерде», дип язып Ногмани 
зур ахмаклык кыйла алмаган да. Әлеге четерекле урынны тәфсир кыйлу 
өчен ул «үзегезне дә вә сез сыным ясаган агач, ташларны да Аллаһ юк-
тан бар кыйлды», дияргә мәҗбүр булган. Әйе, Ногмани белән бу урында 
бәхәсләшеп булмый кебек: барлык матдәне, шул исәптән агачларны да, 
ташларны да Аллаһ булдырган. Ногмани хәзрәтләре тәфсиренең бер генә 
җитешсезлеге бар: «Аллаһ тәгалә агач вә ташларны булдырды», дигән 
сүз әлеге айәттә юк, ләбаса! Ногмани хәзрәтләренең бу кадәр кыюлыгына 
исең китәрлек. Аның «Китапны үз куллары белән язганнан соң «Менә 
бу Аллаһтандыр», – диючеләргә бәла булсын!» (2:79), дигән айәтне 
укыганы булмаган бугай дигән уйлар килә башлый...

Бу искә алынган гамилә фигыле кыйлырга (совершать) буларак кына 
тәрҗемә ителергә тиеш. Мәсәлән, «урындык кыйлдым», дигән гый-
барәдә «кыйлдым» фигылен куллану дөрес түгел, шуңа күрә «урындык 
ясадым», дияргә кирәк. «Дога ясадым», дип әйтү дөрес түгел, «ясадым» 
фигылен мондый мәгънәдә кулланмыйлар, шуңа күрә «дога кыйлдым», 
дип әйтү дөрес була. Гарәп теленең гамилә фигылен куллануда да шун-
дый үзенчәлекләр бар.

Болай булганда, әлеге айәттә кешеләрнең дә, аларның кыйлмышла-
рының да Аллаһ тарафыннан булдырылуы турында хәбәр бирелә. Бу 
очракта кешеләрнең кыйлмышлары аларның потларга табынуларын бел-
дерә. Димәк, Аллаһы тәгалә кайбер кешеләрне, кавемнәрне, халыклар-
ны потларга табына торган халәттә тота. Әлбәттә, болай итү Аллаһының 
аларны җәһәннәмгә атып җәзаларга теләгәненә күрә түгел, ә рухи үсеш 
дәрәҗәләре түбән булганга күрәдер. Рухи үсеш дәрәҗәсе дигәндә, әлбәт-
тә, җаннарның дәрәҗәләре күздә тотылырга тиеш. Кешенең дә гамәлләре 
аның җанынын нинди дәрәҗәдә булуыннан тора ич. 

Бу йөздән: «Үзебез теләгәннәрнең дәрәҗәләрен югары ашыра-
быз, һәм һәр белем иясеннән югарырак булган тагын бер белүче бар» 
(12:76), дигән айәтне искә алыйк. Биредә дәрәҗәләр [дәрәҗáт] төшен-
чәсе телгә алына. Әлеге айәттә ул гыйлемлелек дәрәҗәләренең төрле бу-

А. Г. Хәйретдинов. КОРЪӘНДӘ БӘЯН ИТЕЛГӘН  
РЕИНКАРНАЦИЯ ТӘГЪЛИМАТЫНА КЕРЕШ



257

Туган җир.  3’2019 Родной край.

луын белдерү өчен кулланылган. Ә алдагы айәттә дәрәҗәләр сүзе башка 
нәрсәләрне күздә тота: «гамәлләренә күрә тиешлесе бирелсен өчен һәр-
кемнең кыйлганнарына күрә дәрәҗәләре бар» (46:19). 

«Ул сезләрне Үзе биргән нәрсәләр белән сынар өчен кайберләрегезне 
башкаларыгыздан югарырак дәрәҗәләргә күтәрде» (6:165).

«Аллаһ ризалыгын кайгыртучы берәү Аллаһының канәгатьсезле-
генә сәбәпче булуы аркасында торыр урыны җәһәннәм булган берәү 
кебек булсынмыни? Бикрәк тә ямандыр мондый нәтиҗә! Алар Аллаһ 
каршында төрле дәрәҗәләрдер, һәм Аллаһ аларның ниләр кыйлганна-
рын күреп торучыдыр» (3:162–163).

Җаннарның дәрәҗәләре турындагы сүзгә без әле, бәлки, киләчәктә 
әйләнеп кайтырбыз, ә хәзер башка бер нәрсә турында әйтергә кирәк. Уй-
лап карыйк: ни өчен баягы айәтне аңлауда шул кадәр хәтәр хаталар бар-
лыкка килгән? Ул хаталарның сәбәбе нидә? Ә бит дөрес аңлатылмаган 
айәтләр бихисап, бу гына түгел, Коръәндә реинкарнация турында бәян 
итүче айәтләр дә шул җөмләдән. Андый айәтләрне алга таба басылачак 
мәкаләбездә китерербез, Аллаһ боерса.

(дәвамы бар)

Әдәбият

1. Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Кур’ан аль-Карим. Толкование Свя-
щенного Корана на русском языке. Перевод с арабского языка. (Пер-
вое издание). Казань, 1421 г. хиджры (2001 г.). 
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Төбәк тарихы буенча конференцияләр һәм очрашулар. 
Хатлар һәм кайтавазлар

Краеведческие конференции и встречи. Письма и отклики

ХРОНИКА

25–26 мая 2019 г. в Москве состоялась конференция демократического 
конгресса народов РФ, на которой обсуждались проблемы и перспекти-
вы федерализма в России, развития регионов в контексте межбюджетных 
отношений, положения родных языков народов РФ и ситуации вокруг 
их преподавания. В дискуссиях приняли участие кандидат физико-ма-
тематических наук, старший научный сотрудник Института истории 
им. Ш. Марджани Академии наук РТ М. Лотфуллин, главный редактор 
журнала «Туган җир. Родной край», доктор исторических наук Д. М. Ис-
хаков, журналист, политолог, координатор Демократического конгресса 
народов РФ Р. В. Айсин.

* * *
2019 елның 15 июнендә Актанышта, Ык елгасы бассейнында кеше 

һәм табигать үсешенә, Актаныш районының тарихына һәм мәдәниятенә 
багышланган Бөтенроссия фәнни-гамәли, тарихи төбәкне өйрәнү конфе-
ренциясе үтте. Ул III-нче төбәкара Ык буе Сабантуе – 2019 кысаларында 
һәм Татарстан АССР оешуга 100 ел тулу уңаеннан гамәлгә куелды. 

Конференциядә район җитәкчелеге, республиканың музей-төбәкне 
өйрәнү берләшмәсе, төрле төбәкләр, республика, Идел-Урал буе вәкил-
ләре, иҗтимагый эшмәкәрләр, галимнәр, төбәкне өйрәнүчеләр, тарихчы-
лар, музей хезмәткәрләре, мөгаллим-белгечләр катнашты.

Көн буе дәвам иткән конференция программасы киңкырлы булып, эш 
алты секциягә бүленеп алып барылды. Аларда Ык буе авылларының та-
рихи һәм табигый саклану урыннары турында бай эчтәлекле, кызыклы 
чыгышлар тыңланды. Төштән соң Әлфия Афзалова исемендәге район 
мәдәният йортында барган пленар утырышта секцияләр эшенә йомгак 
ясалып, бергәләп хәл итүне сораган проблемалар күтәрелде, киләчәккә 
планнар билгеләнде.

* * *
22 июня 2019 в селе Мяндей (Мэндэй) состоялось мероприятие, по-

священное памяти и 60-летию знаменитого земляка Хамита Салиховича 
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Мустакимова (1959–2000). Добрые дела, которые совершил земляк мян-
деевцев за свою жизнь на благо родной деревне и района, оставили глу-
бокий след в сердцах и памяти односельчан.

После открытия мемориальной доски, участники и гости собрались 
в зале Сельского дома культуры, где был презентован фильм, посвящен-
ной жизни и деятельности Х. С. Мустакимова. Затем участники и гости 
посетили в могилу Х. С. Мустакимова в сельском кладбище. В этих ме-
роприятиях принял участие начальник Комитета по работе с краеведами 
Исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, 
заслуженный деятель науки РТ А. А. Бурханов. На стене Сельского дома 
культуры с. Мяндей сейчас уже установлены две памятные (мемориаль-
ные) доски.

* * *
28 июня 2019 г. в Молодежном центре г. Альметьевска состоялся 

«круглый стол» по проблемам развития краеведения, сельского и эт-
нического туризма с участием ученых и специалистов, краеведов, со-
трудников туристических структур, общественных, религиозных и 
молодежных организаций Казани, Чебоксар, Альметьевска, Азнакае-
во, Бугульмы, Лениногорска и сел Альметьевского района РТ. Меро-
приятие проводилось по инициативе Татарстанского отделения Наци-
ональной академии туризма РФ, Центра развития туризма «Золотая 
подкова» (г. Альметьевск), РОО «Общество татарских краеведов» РТ 
и Фонда изучения и сохранения историко-культурного наследия «Та-
мырлар-Корни». В ходе «круглого стола» были обсуждены основные 
вопросы дальнейшего развития краеведения в районах Юго-Востока 
Татарстана и сопредельных территорий, подняты вопросы активизации 
основных направлений и объектов сельского туризма в татарских и чу-
вашских селах Альметьевского и сопредельных районов Татарстана, а 
также Чувашии. 

* * *
В ходе поездки 28 июня 2019 г. по районам Юго-Восточного Татар-

стана председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, начальник 
Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, заслуженный деятель 
науки РТ А. А. Бурханов посетил ряд населенных пунктов региона, встре-
тился с активистами краеведческого движения, учителями и авторами 
краеведческих книг. В частности, А. А. Бурханов вместе с руководителем 
Фонда по изучению и сохранению исторического и культурного насле-
дия «Тамырлар-Корни» (г. Альметьевск) М. Н. Туйкиным посетили село 
Зай-Каратай и провели встречи в рамках подготовки и проведения исто-
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рико-краеведческой конференции по истории села и всего Юго-Восточ-
ного Татарстана.

В селе состоялись встречи в местной школе и сельской администра-
ции, посетили школьный краеведческий музей и познакомились с экспо-
натами и материалами по истории села, осмотрели классы и залы школы, 
а также провели беседы с участием директора школы Л. Ш. Ахметовой, 
местного краеведа Ж. Халимова и учителей. А. А. Бурханов передал в би-
блиотеку школы книги по истории татарского народа.

* * *
18–22 июня 2019 г. главный редактор журнала «Туган җир. Родной 

край» принимал участие в г. Горно-Алтайске в работе Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием «Алтай-
ское языкознание: проблемы и исследования», посвященной 150-летию 
первой «Грамматики алтайского языка», изданной в 1869 г. в г. Казани. 
В ходе конференции доктор исторических наук Д.М. Исхаков прочитал 
доклад на тему «Неизученные аспекты эпоса «Идегей»: вопросы об от-
ражении в дастане социально-политического устройства Золотой Орды». 
Кроме того, он имел встречу с руководством местной татарской диаспо-
рой, проживающей в г. Горно-Алтайске.

* * *
24 июня 2019 г. доктор исторических наук, главный редактор журнала 

«Туган җир. Родной край» Д. М. Исхаков участвовал в работе IV Форума 
гуманитарных наук «Великая степь» (г. Нур-Султан, Казахстан). Им был 
прочитан доклад на тему «О клановой принадлежности Чуры (Шуры) 
Нарыкова – главного героя дастана «Чура батыр». В ходе настоящего Фо-
рума Д. М. Исхаков был награжден «Золотой медалью» Международной 
Тюркской академии в связи с вкладом в тюркологические исследования. 
После завершения конференции он 26–28 июля 2019 г. посетил г. Алма-А-
ту, где встретился с представителями местной татарской диаспоры и об-
судил с ними проблемы включения в готовящуюся Стратегию развития 
татарского народа разделов, связанных с сохранением культуры и языка 
татар, проживающих в Казахстане.

* * *
Группа ученых и краеведов из Татарстана и Башкортостана под ру-

ководством доктора исторических наук, главного редактора журнала 
«Туган җир. Родной край» Д. М. Исхакова 14 июля 2019 г. совершила экс-
педиционный выезд к оз. Аслыкуль и находящемуся недалеко от него ле-
гендарному Балкантау, фигурирующим в татарско-башкирском дастане 

ХРОНИКА
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«Туляк и Сусылу». Целью выезда было изучение и фиксация на фото 
этой местности. В результате было достигнуто лучшее понимание содер-
жания известного эпического произведения.

* * *
2–4 августа 2019 г. в г. Тобольске Тюменской области проходил 

XII Международный фестиваль историко-культурного наследия си-
бирских татар «Искер-жыен». В рамках данного мероприятия, органи-
зованного РТОО «Наследие» при поддержке Министерства культуры 
РТ, Исполкома ВКТ и органов власти Тюменской области, состоялась 
XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Историческая 
судьба Искера». На конференции выступили с докладом ученые из Та-
тарстана Д. Исхаков, И. Закирова, Ф. Байрамова, И. Кадыров, а в концерт-
ной программе фестиваля приняла участие группа татарских артистов 
Ф. Фатхи, А. Хасанов, Г. Имамиева, Г. Валиева. Кроме татарских участни-
ков конференции и фестиваля надо отметить присутствие на меропри-
ятии представителей хакасского, алтайского, тувинского, телеутского и 
казахского народов. Были на мероприятии и татарские группы из сосед-
них регионов РФ, в частности, из Новосибирской, Омской, Кемеровской 
областей.

По итогам фестиваля ее участники были награждены грамотами, 
подарками, в том числе и от имени ВКТ. Среди лауреатов были и дети, 
часть которых участвовала с номерами фольклорного характера, а также 
художественным словом и исполнением небольших сценариев на родном 
языке.

По итогам XIII Всероссийской научно-практической конференции 
принята резолюция, которая после окончательной доработки будет до-
ведена до органов власти Тюменской области и участников данного фо-
рума.
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Төбәк тарихына караган хезмәтләр турында мәгълүмат. 
Рецензияләр

Информация о краеведческих трудах. Рецензии

Луиза Сурметова 

Ф.ЙОСЫПОВНЫҢ «СЕБЕР ТАТАРЛАРЫ 
ФОЛЬКЛОРЫ АНТОЛОГИЯСЕ»НӘ КҮЗӘТҮ

2018-нче елның ахырында Төмән шәһәренең мәдәният йортында 
шушы китапның тәкъдим итү кичәсе үтте. Аннан соң себер татарлары-
ның фольклоры буенча яңа, саллы музыкаль хәзинәсен туплаган җыен-
тык дөнья күрде. 

Фәрит ага Юсуповның әлеге себер татарларының музыкаль фоль-
клоры буенча антологиясе җирле халыкның гасырлар тирәнлегеннән 
үзгәртелмичә сакланып килгән тел хәзинәсен, рухи көзгесен, халыкның 
борынгы төрки уртаклыклары чагылыш тапкан байлык. Бу үрнәкләрне 
бер җиргә туплап, бер җыентык итеп бүгенге укучыга кайтару әйтеп бе-
тергесез зур эш. Бу авторнын себер татарларының халык авыз иҗатына 
багышланган хезмәте 4 томлы, беренче томы: «Дастаннар. Мөнәжәтләр. 
Бәетләр», икенчесе: «Йомаклар/Әкиятләр», өченче томы: «Хикәятләр. 
Риваятьләр. Мифлар», дүртенчесе – В. В. Радловның хезмәтен яңадан ба-
стыру. Алар төрле жанрларга багышланган.

Бу хезмәттә автор үрнәкләрне алты жанр төркеменә бүлеп биргән. 
Иң зур жанрларның берсе: «Лирик озын җырлар», алар бары 127 үрнәк. 
Бу жанр борынгы жанрларның берсе булып санала, бүгенге көндә бу өл-
геләрне белүчеләр юк дәрәҗәсендә. Себер татарларының чын «озын көй-
ләре» булып саналган үрнәкләре кайсы төбәкләрдә киң таралганнарына 
һәм иң популяр булганнарына тукталып үтәсе килә: Тубыл һәм шулай 
ук Бараба татарларында да киң таралган җырларның берсе «Кара елан», 
«Сәктәйән  пашмак», Тубыл һәм Вагай районнарында гына таралган 
җырлар: «Усакайлар»,  «Мәтинәкәй»,  «Кәшәмир  чаршау»,  «Карлыгац», 
«Эскатрон», «Тал пасмакай». Аерым тукталып үтәсе килә «Соло пәйе-
те»нә (искәртеп шуны әйтеп китәргә кирәк, Вагай районында «пәйет» 
тип «озын көй» жанрын атыйлар). Безнең тикшерүнәләр күрсәткәнчә, 
бу көй Вагай районының Тугыз авылында гына кайчандыр киң таралган 
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булган һәм хәзерге көндә дә себер татарларының иң моңлы, иң борынгы 
көйләренең берсе дип санала. Хәтта шушы «Соло пәйете» җыры «озын 
көйләр» жанр бүлеген ачып җибәрә. Шулай ук себер татарларының бо-
рынгы дип саналган көйләрнең берсе «Утыртым кимәнең түренә» яки 
аның тагы икенче исеме бар – «Шәмшәрипкәй» җыры. Бу үрнәк хәзерге 
көндә дә яшәп килә, аны соңгы вакытта «Түгәрәк уен» фольклор конкур-
сында төрле фольклор-этнографик төркемнәре яисә вокаль ансамбльләре 
башкаруында еш ишетергә туры килә. Омск өлкәсендә яшәүче татарлар 
арасында гына таралган җырларның үрнәкләре: «Мәхмүзә», «Саҗидә», 
«Тау авылы көе», «Балавыз шәм», «Кәлмәт (авылы) көе», «Аргамагым», 
Бараба татарлары арасында танылган җырлар: «Марьям»,  «Карчыга», 
«Камыш  көе»,  «Җаныем,  сылуым,  бибием» һәм башкалар. Тагы өстәп 
шуны әйтергә кирәк, бу бай җыр хәзинәсен, 1968–70 елларда Төмән, 
Омск, Новосибирск, Томск, Кемерово өлкәләрендә, себер татарларының 
музыкаль фольклорын ин яхшы белүче – Илгиз Кадыров җыеп алган. 
Аның бу 50 ел элек яздырып алган материаллары, тиздән чыгачак ноталы 
җыентыкта 303 җыр, диск аудиоязмасы белән биреләчәк! Ә инде Төмән 
өлкәсендә 1992–2003-нче елларда без оештырган экспедиция материал-
лары күрсәткәнчә, кызганычка каршы, бу бай музыкаль мирас безенең 
көннәргә кадәр сакланып калмаган, аларны белүчеләр, хәтерләүчеләр 
исән калмаганнар.

Ләкин бу «озын көйләр» жанрына алмашка дияргә була, соңырак бар-
лыкка килгән «Авыл көйләре» жанры килә. Бу себер татарларының иң 
яраткан жанрларының берсе, ул башкару ягыннан җиңелерәк, бу көйләр-
не һәрбер авылда беләләр, төрле көй вариантлары белән яратып башка-
ралар. Бу хезмәттә дә шушы жанрда 130 үрнәк урын алып тора. Ләкин 
шуны әйтергә кирәк, автор бу төркемгө «Кыска җырлар» белән «Такма-
клар» жанрын бергә бирә. Шуңа күрә, монда бераз буталчык килеп чыга, 
кайсы үрнәкләр нинди жанрга керәсен тиз генә аңлап бетереп булмый, 
аларны слогоритмик төзелешләреннән генә белеп була.

Күләме буенча өченче урында «Дастаннар» жанры. Бу хезмәткә алар 
54 үрнәк кергән. Биредә себер татарларының музыкаль мирасының бай-
лыгын күрсәтеп торган дастан көйләре поэтик текстлары белән берничә 
вариантларда бирелгән, мәсәлән: «Алып Мәмшән», «Сәйфелмөлек», «Әй-
түкә», «Туктасын Мәргән», «Кузы-Көрпәц», «Таһир һәм Зөһрә». Шулай 
ук монда музыкантларыбыз өчен бик тә мөһим һәм кирәкле материаллар 
бар, югалып барган жанрларыбызның берсе: «Инструменталь көйләр», 
алар монда 17 мисал итеп бирелгән. Бүгенге көндә себер татарлары ара-
сында югалган дип саналган жанрларның берсе – «Йола йырлары», алар 
монда бары 16 үрнәк варианлары белән генә күрсәтелгән. Шуның белән 
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бу көйләр бигрәк тә кыйммәтле. Соңыннан 14 үрнәк белән «Бәетләр» 
жанры китә һәм иң аз санлы, бары тик 6 үрнәк – «Солдат җырлары», 
күрсәтелгән. Шуны әйтеп үтәргә кирәк, «солдат җырлары» Төмән регио-
нында бөтенләй танылмаган жанр.

Бу антология булганга күрә, монда күп авторларының хезмәтләре 
кулланылган. Ф. Юсупов, бөтен үрнәкләрне дияргә була, тыңлап, алар-
га фонетик транскрипция ясаган, бу эшкә зур өлеш керткән, җырларны 
нотага бик оста итеп, профессиональ рәвештә салган, Казан дәүләт кон-
серваториясен тәмамлаган, музыка-белгече, Республика традицион мәдә-
нияте үстерү үзәге хезмәткәре – Дания Арсланова. Җырларның поэтик 
текстларын рус теленә оста итеп, себер татарларының теленең байлыгын, 
музыкаль мирасының матурлыгын күрсәтә белгән тәҗрибәле журна-
лист – Бибинур апа Сабирова. Хәзер бу антологияга кергән хезмәтләрнең 
һәрберсенә тукталып, әзерәк анализ ясап үтәсе килә.

Себер татарларының рухи мирасы белән ныклап, профессиональ 
рәвештә төрле Рәсәй галимнәре XX гасырның урталарыннан башлап 
кына кызыксынып, җыеп өйрәнә башлаганнар. 1940-нчы елда Г. Ибраһи-
мов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институты, Казан музыкаль 
фольклор кабинеты Омск, Новосибирск, Төмән өлкәләренә оештырган 
фәнни экспедиция вакытында язучы Мөхәммәт Садри (14 озын көе, 13 
авыл, 6 дастан көйләре) һәм композитор Александр Ключарев (25 озын 
көйләре, 21 авыл, 5 дастан көе, 3 солдат җыры, 3 инструменталь көе) 
бик күп бай материаллар алып кайталар. Бу материалларны А. Ключарев 
1986-нчы елда (беренче басмасы 1955-нче елда чыккан) тулыландырып, 
җыентыгында кабат бастырып чыгарган, ә Садри 1989-нчы елда аларны 
«Иртешкә сәяхәт» исемле китабына керткән. Ключаревның хезмәтендә 
бу үрнәкләр ноталар белән бирелгән, ә Садри китабында җырларның 
бары тик поэтик текстлары гына күрсәтелгән. 

Әлеге антологиядә, шулай ук 1965-нче елда Тубыл шәһәрендә компо-
зитор Җәүдәт Фәйзи яздырып алган себер татарларының кайчандыр бик 
популяр булган борынгы озын көйләрен «Усакайлар»,  «Сахраларда», 
авыл көйләрдән: «Яңа Атьял», «Ярхәм» һәм шулай ук «Солдат җыры»н 
табарга була. Бу үрнәкләр аның «Халык жәүһәрләре» исемле җыенты-
гында 1987-нче елда бастырылган. 

 Шушы хезмәткә, иң күп үрнәкләр якташыбыз, танылган фольклорчы 
Флора апа Әхмәтова тарафыннан 1968–1972-нче елларда себер якларын-
да яздырып алынганнары буларак кергән. Монда себер татарларының 
фольклор үрнәкләренең иң кыйммәтлесе, иң затлы мәрҗәннәрен күрсәт-
кән 33 озын көй, 29 дастан, 13 туй йоласына караган «Кияү типсәү» һәм 
«Яр-яр» көйләре вариантлары белән, 8 авыл көе, 7 бәет, 7 инструменталь 
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көйләре, 2 солдат җыры үрнәкләре зур урын алып тора. Бу хезмәткә, Фло-
ра апа тарафыннан җыелган 99 үрнәк кергән, дөресрәге ¼ өлешен аның 
җыйган материаллары тәшкил итә.

1970-нче елларда безнең якларга музыка-белгече, фольклорчы Мәх-
мүт Нигъмәтжанов та аягын баскан. Аның тарафыннан Төмән, Омск, 
Новосибирск өлкәләрендә җыйган 9 озын, 4 инструменталь, 7 авыл көй-
ләре, 1 бәет үрнәкләре, 1976-нчы елда бастырылып чыккан «Татар халык 
җырлары» исемле җыентыгына кергән. 1990-нчы еллар башында себер 
татарларының фольклоры белән кызыксынып киткән, «Төзүче» исемле 
милләтләр мәдәният йортында методист булып эшләгән, һәвәскәр җы-
рчыбыз Әлминур Патршина да күп кенә материаллар җыеп алган һәм 
үзенең 2006-нчы елда чыккан китабында аларны бастырып чыгарган. 
Шулар арасында 13 авыл, 8 озын көйләре, 4 мөнәҗәт, 3 бәет, 1 туй йыры 
үрнәкләре биредә бирелгән. Әлминур апа ярдәме белән композитор, му-
зыка-белгече Котдус Хөснуллин җитәкчелегендә Казан фольклор үзәге 
хезмәткәрләре 1996-нчы елда шул ук Вагай районында кабат йөреп тагы 
да яңа 13 озын җыр, 2 бәет, 1 авыл көе өлгеләре табалар. Болар барысы 
да, бу антологиядә урын тапкан.

Әйтелгән хезмәткә иң соңгылары булып, 2014–2015-нче елларда 
Төмән өлкәсенә Казан дәүләт университеты оештырган экспедицияләрдә 
Фәрит абый Юсупов үзе катнашкан материаллары кергән. Алар монда 
барысы 23 үрнәк туплаган. Бу вакытта автор себер татарларының оны-
тылып барган озын җырларының берсе «Эскадрон», бик таныш булмаган 
«Мәгзәнур әби җыры»н, хәтта «Пурихан» дигән дастан көен дә яздырып 
өлгерә. 

Себер татарларының аерым этнографик төркемнәренең музыкаль 
фольклорын фәнни яктан җыюга һәм тикшерүгә Новосибирск шәһәре-
нең М. И. Глинка исемендәге дәүләт консерваториясенең профессорлары 
зур көч куйган. Алар тарафыннан 1999–2008-нче елларда Новосибирск 
һәм Томск өлкәләрендә шактый фольклор материаллар җыеп алынган. 
1992–2003-нче елларда без Төмән регионнында җыеп алган материаллар 
белән чагыштырганда, жанр ягыннан, бараба һәм чат татарларында да 
«авыл көйләре» бик популярлылыгын күреп була. Бу антологиядә алар 
җыеп алган 49 авыл көе урнәкләре кергән, дөрес, алар Төмән өлкәсендә 
бер дә танылмаган, мәсәлән: «Апа багла дисәң иде», «Байкал бит ул, бай-
так бит ул», «Кызыл-кызыл бөрлегән», «Абау, Алла диеп кенә», «Алал-
мадым, киялмәдем» һәм башкалар. Озын көйләргә килсәк, бу регионда 
безнең өлкәдәге шикелле: «Кара урман», «Шахта», «Зөләйха» көйләре 
сакланып калган. Безгә таныш булмаганнары да бар: «Җир җиләкләре 
пешкәнче», «Сандугачым икәнсең», «Сандугачның балалары» һәм баш-
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калар. Бер генә үрнәк булса да «Йола җырлары»на кергән «Хан кызы» 
җырын яздырып алганнар. Бу материаллар 2013-нче елда чыккан «На-
родные песни сибирских татар» исемле хезмәттә бирелгән. Аның автор-
лары Н. С. Капицына белән Н. М. Кондратьева. Бүтән жанрларга килсәк, 
күргәнебезчә, бәет-мөнәҗәтләр, бишек җырлары, солдат, туй йоласына 
кагылышлы җырлар, дастан көйләре бөтенләйгә сакланмаган дип әйтер-
гә була. 

Новосибирск галимнәреннән, телче Л. В. Дмитриева 1967–1968-нче 
елларда бараба татарларыннан «Әйтүкә» дастанының берничә вариан-
тын яздырып ала һәм үзенең 1981-нче елда Ленинград шәһәрендә басты-
рылып чыккан «Язык барабинских татар» исемле китабында аны чыга-
ра. Шулай ук 1994–1998-нче елларда Төмән, Омск, Новосибирск, Томск 
өлкәләренә Татарстан Фәннәр академиясе Г. Ибраһимов исемендәге Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институты тарафыннан оештырган экспедицияләр 
барышында язып алынган хезмәтләргә тукталып үтәсе килә. Дөрия Ра-
мазанованың «Себер диалектларыннан материаллар» (2001) һәм Флера 
Баязитованың «Себер татарлары» (2002) исемле китапларында җирле 
халыкның фольклор үрнәкләре дә күп урын алган: монда җырлар, рива-
ятьләр, ырымнар, юраулар, дастаннар бар.

Шулай ук, әйтергә кирәк, бу хезмәттә күренекле тюрколог, галим, ака-
демик Вильгельм Радловның 10 томлык фундаменталь хезмәтенең себер 
татарларының теленә һәм фольклорына багышланган 4-нче томыннан да 
күп мисаллар кулланылган. Бу исә укучыларга себер татарларының гасы-
рлар буена сакланып килгән байлыгы белән танышырга зур мөмкинлек 
бирә.

Һәрбер эшнең уңай яклары һәм китек яклары була. Бу хезмәтнең дә 
кимчелекләренә әзерәк тукталып үтәсе килә. Безнең фикребезчә, техник 
яктан уйланылып бетмәгән кимчелек яклары бар: ноталар астында күп 
җырларның бөтен поэтик текстлары да бирелмәгән, шулай ук аларның 
янәшәсендә тәржемәләре дә юк. Бу бик уңайсыз, мәсәлән, китапны бүтән 
милләт музыкантлары кулына алса, җырның мәгънәсен, сюжетын аңлар 
өчен, аңа аның тулы поэтик текстын һәм тәржемәсен китап битләре бу-
енча эзләргә кирәк була. Тагы да зур җитешмәгән ягы: аудиоязма юклык. 
Тыңлап карарга иде бу информантларны, дигән теләк туа...

Гомүмән алганда, Фәрит ага бик зур һәм җитди хезмәт эшләгән. Әлеге 
антология материаллары киләчәк буынга, шулай ук галимнәребезгә, му-
зыкантларыбызга бик кирәкле һәм файдалы кулланма булыр, дип ыша-
нып калабыз. 
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Хушлашу

Некрологи

УЛ ЯШӘРГӘ ТИЕШ ИДЕ...

Самара татарлары зур югалту кичерә
[Фәрхәт Махмутов, 27 май 2019 ел]

Юк-бар сүзләр ишетсәм элек,
Көйсезләнә иде йөрәгем.
Яши-яши, акыл тупланадыр,
Игътибар итмәскә өйрәндем.
Сөйлиләр икән – димәк яшим!
Көнләшерлек итеп, гөрләтеп!
Әллә кайдан сәлам биреп китәм,
Эчләрендә утлар дөрләтеп.
Тартып барган арбам тәгәрмәченә
Тыксалар да кайчак таяклар,
Яннарымда – Раббым, ярдәм бирә,
Һәм нык тора әле аяклар...

Бу шигырьне «Вконтакте» социаль челтәрендәге Фәрхәт Мәхмүтов 
битеннән табып алдым. Анда ул башкарган күпсанлы эш нәтиҗәләренә 
багышланган язмалар һәм шушы бердәнбер шигырь эленеп тора. Бел-
мим, аны ул үзе язганмы, әллә кайдандыр алып куйганмы... Хәзер инде 
моны белә дә алмыйбыз. Ләкин андый шигырьне кую өчен җитди сәбәп 
булгандыр, дип уйлыйм.

Фәрхәткә бары тик 47 яшь иде. 26 майда ул көнозын бихисап эшләре 
буенча чаба – өлкә Сабан туен, Камышлыда үткәреләчәк Бөтенроссия 
авыллары Сабан туен, Казан лагерьларында Самара балаларының җәйге 
ялын, июньгә билгеләнгән «Самара чибәре» конкурсын оештырырга, ике 
улын ике якка – балалар бакчасына, мәктәпкә, тренировкаларга илтергә 
һәм алып кайтырга, шәхси ГАЗель машинасында йөк ташып, бераз акча 
эшләргә, ә кичен Самараның Җәмигъ мәчетендә уздырылган зур ифтар 
мәҗлесенә барырга кирәк булган...

Фәрхәт ифтар мәҗлесендә, бер нәрсәгә дә зарланмыйча, кешеләр 
белән бергә авыз ача, тәравих намазын укыганнан соң, машинасына чы-
гып утыра һәм кайтып ята. Ә иртән, хатыны Альбина белән бергә, кече 
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улы Таһирны балалар бакчасына алып барганда, Фәрхәтнең хәле начар-
лана һәм ашыгыч ярдәм машинасында гомере өзелә. Менә шундый тиз 
һәм мәшәкатьсез, ләкин бик вакытсыз һәм аянычлы үлем, Самара җәмә-
гатьчелеген тетрәндерде...

1989-нчы елда Куйбышевта «Туган тел» җәмгыятен оештырып йөр-
гән кешеләр Фәрхәтне белә башлаганда ул әле мәктәптә укып йөри иде. 
Татарстанның Аксубай районы, Ибрай авылында туган, әтисе Сабирҗан 
Хафиз улы һәм әнисе Миңлегөл Хәсәнҗан кызы Мәхмүтовлар Куйбы-
шев өлкәсенең Красный Яр районындагы Ялтай бистәсенә күчеп киткәч, 
шушы авыл мәктәбендә укып чыккан балада милли җанлылык шулхәтле 
көчле булган ки, ул хәтта унынчы сыйныфта укыганда әле оештырылып 
та бетмәгән «Туган тел» оешмасы утырышларына килеп йөргән. Соңрак, 
армиядә хезмәт итүенең икенче елында, ун көнлек ялга кайткач та, ул тик 
ятмый, өлкә Сабан туе уздырылган вакытка туры килеп, аны оештыруда 
һәм алып баруда актив катнаша. 

Казан университетының татар тарихы, филологиясе һәм шәрыкъ 
телләре бүлеген тәмамлап кайткан Фәрхәт «Туган тел» оешмасы кар-
шында яшьләр бүлеген оештырып җибәрә. Ул вакытта оешма бик көчле 
иде. Аның тирәсендә тупланган студентлар берсеннән-берсе кызыклы 
шигърият, җыр-бию кичәләре, Яңа ел, 8 Март, 9 Май кебек бәйрәмнәргә 
һәм истәлекле даталарга карата тематик чаралар, «Яшь зыялылар клу-
бы» утырышлары оештыралар, Сабан туйларына балалар һәм яшьләр 
мәйданчыклары, яшьләр өчен татар дискотекалары уздыралар иде. 
Нәкъ Фәрхәт Самара яшьләрен Татарстанның яшьләр лагерьлары белән 

УЛ ЯШӘРГӘ ТИЕШ ИДЕ...
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таныштырды. Нәтиҗәдә ничәмә буын яшьләребез Казанның кадер-
ле кичләре, Болгар музей-тыюлыгы, Габдулла Тукайның туган авылы 
Кырлай белән танышып, гомерлеккә татарлык, милләтпәрвәрлек чире 
белән авырдылар, үзләре олыгайгач, балаларын да татар мәктәбенә 
укырга алып килделәр, татар лагерьларына җибәреп, татарлык хисләре 
тәрбияләделәр.

Тик Фәрхәт олыгая алмыйча калды, бугай. «Яктылык» татар мәктә-
бендә музыка укытучысы булып эшләгән Альбина Мамедалиевага өйлән-
гәч тә, өч баласы тугач та, ул әле һаман Самара татар яшьләре оешмасын 
җитәкли иде. Беренче кызы Фәрзанәнең музыкага хирыслыгы билгеле 
булгач, гаилә ансамбле буларак ТНВ телевидениесе тапшыруларында, 
конкурс-викториналарда еш катнаштылар. Ә 2008-нче елда Киров мәйда-
нындагы Литвинов исемендәге мәдәният сараенда үткән «Самара – күп-
милләтле гаилә» конкурс-фестивалендә Мәхмүтовлар гаиләләренең дүрт 
буын шәҗәрәсен тәкъдим иткәннәр иде.

Фәрхәт соңгы көннәренә кадәр шәһәр генә түгел, татар районнары 
белән дә тыгыз элемтәдә эшләде.

– Камышлы район администрациясенең мәдәният бүлеге белән бер-
лектә Фәрхәт Сабирҗан улы Мәхмүтов безнең балаларны ике ел рәт-
тән Татарстанның «Лидер» лагерена җибәрергә булышты. Укучыбыз 
Дамир Минһаҗев шагыйрь Әнвәр Давыдовның юбилеена карата языл-
ган  хезмәте белән Мәскәү  конкурсына бару бәхетенә иреште. Фәрхәт 
безгә «Тотальный диктант» язарга, «Мирас» I Халыкара фестиваленә 
әзерләнергә, шигърият конкурсы оештыруда зур ярдәм күрсәтте, – дип 
сөйләде кайгы уртаклашырга дип шалтыраткан район китапханәсе мөди-
ре Римма Галимуллина. 

Биш-алты ел элек, Фәрхәт Сабирҗан улы – «Туган тел» татар җәмгы-
ятенең, ә ике ел элек өлкә милли-мәдәни автономиясенең дә башкарма 
директоры булып эшли башлагач, аның вазифалары тагын да күбәйде. 
Ләкин беркайчан да аңардан зарлану сүзләре ишеткәнебез булмады. Ки-
ресенчә, ул милләтебезне торгызу эшенә тагын да гайрәтләнебрәк алын-
ды. Урыслаша башлаган кешеләрнең рус телендә сөйләшүен, башка мил-
ләт кешеләре белән гаилә коруларын, балаларга ана телен өйрәтмәүләрен 
бик авыр кичерә иде. Һәрвакыт бу турыда кистереп, үпкәләтерлек итеп 
әйтеп куярга да ике уйлап тормады.

«Татарларым!» дип өзелеп яшәгән Фәрхәтнең тормышы, чын мәгь-
нәсендә, вакытсыз өзелде. Бигрәк тә аның кечкенә балалары һәм сөекле 
хатыны Альбинаның олы кайгысы чиксез. Без аларга сабырлык һәм тү-
землек телибез. Фәрхәт туксанынчы еллар ахырында «Бердәмлек» һәм 
«Азан» газеталарында да эшләп, матур-матур мәкаләләре белән газета 
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укучыларын куандырып торган иде. Без аны үзебезнең коллегабыз, фи-
кердәшебез буларак, урынының оҗмахта булуын телибез.

Фәрхәт Сабирҗан улы Мәхмүтовның җәсаде туган авылында – Кызыл 
Яр районының Ялтай бистәсендә җирләнде. Мәрхүмне соңгы юлга оза-
тырга дип аның сабакташлары, фикердәшләре, дуслары, хезмәттәшләре, 
туганнары, Ялтай авылы халкы җыелды. Җеназа намазын төбәкара Ди-
ния нәзарәте рәисе, мөфти Талип хәзрәт Яруллин үткәрде. 

Татар җәмәгатьчелеге өчен бу зур югалту – «Самара татарлары» сай-
тында аның гаиләсенең, җәмгыятебезнең аны югалтуы турында ихлас 
күңелдән язылган бик күп яхшы сүзләрне укырга була. Яшь, көчле рух-
лы, җил кебек җитез, уңган егетебезне югалттык. Арабызда аның кебек 
үҗәтле, милли җанлы, үз гомерен дә милләт эшенә корбан итәрлек ке-
шеләр тагын бармы? Әлегә аның урынын алырга атлыгып торучылар 
күренми. Җәмәгать эшендә үзен дә, тапкан малын да халкы өчен, милләт 
өчен бирергә әзер булган риясыз кешеләр генә эшли ала бит.

Рамазан аенда өч бала белән тол калган Альбина Харис кызы Мәх-
мүтовага матди ярдәм күрсәтергә теләүчеләр Сбербанк картасына садака 
җибәрә ала. Карта 89277334148 номерына беркетелгән.

Эльмира Шәвәлиева, Шамил Галимов.

УЛ ЯШӘРГӘ ТИЕШ ИДЕ...
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Авторлар буенча белешмә

Алексеев Игорь Евгеньевич, Татарстан Республикасы Президен-
тының эчке сәясәт мәсьәләләре буенча Департаментының дини берләш-
мәләр белән үзара хезмәттәшлек идарәсенең баш киңәшчесе.

Бакиров Марсель Хәернас улы, филология фәннәре докторы, КФУ 
профессоры. 

Батулла Рабит Мөхлис улы, татар халык язучысы.
Бугарчёв Алексей Игоревич, ТФА А. Х. Халиков исемендәге Архео-

логия институтының кече фәнни хезмәткәре.
Бәйрәмова Фәүзия Әүхади кызы, тарих фәннәре кандидаты, язучы, 

җәмәгать эшлеклесе.
Габдуллин Илдус Рашит улы, тарихчы, төбәк тарихын өйрәнүче, 

«Әлмәт энциклопедиясе» иҗат төркеме инженеры.
Гариф Нурулла Гыймадетдин улы, тарих фәннәре кандидаты, педа-

гогия хезмәте ветераны.
Гатауллин Ринат Фәйзлтдин улы, икътисад фәннәре докторы, РФА 

ӨФҮ СЭТИ.
Гыйльманов Фәнүр Мөгамбәр улы, Башкортстанда нәшер ителүче 

«Кызыл таң» гәҗите хәбәрчесе, БРның атказанган матбугат хезмәткәре, 
республика хөкүмәтенең Ш. Ходайбирдин ис. Журналистлар премиясе 
лауреаты.

Гыймадиев Минзәгыйт Миргасыйм улы, төбәк тарихын өй-
рәнүче.

Закирова Илсөяр Гамил кызы, филология фәннәре докторы, ТФА-
ның Г. Ибраһимов исемендәге ТӘСИның Халык иҗаты бүлеге баш фән-
ни хезмәткәре, гыйльми совет әгъзасы.

Измайлов Искәндәр Лерун улы, тарих фәннәре докторы, ТФАның 
А. Х. Халиков исемендәге Археология институтының баш фәнни хезмәт-
кәре. 

Исхаков Дамир Мәүләви улы, тарих фәннәре докторы, РТФА акаде-
мигы, БТК Милли Шура әгъзасы, журнал мөхәррире.

Минһаҗев Рәшит Рәкыйп улы, «Ватаным Татарстан» газетасының 
бүлек мөдире.

Мөхәммәтҗанова Лилия Хатип кызы, филология фәннәре док-
торы, доцент, ТФАның Г. Ибраһимов ис. ТӘСИның баш фәнни хезмәт-
кәре, гыйльми совет әгъзасы.
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Нигъмәтҗанов Томас Тимерхан улы, ТР һәм РФ журналистлар бер-
леге әгъзасы, «Теплоконтроль» акционерлар җәмгыяте Казан приборлар 
төзү предприятиесе баш метрологы.

Норлан Балгынай, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты 
студенты, кинорежиссер. Өремче шәһәреннән (Кытай).

Нуриева Фәнүзә Шәкүр кызы, Республика традицион мәдәниятне 
үстерү үзәге фәнни хезмәткәре, КФ(П)У татар теле белеме кафедрасы 
профессоры, филология фәннәре докторы.

Нәбиуллин Фәнис Масабих улы, табиб, психогенетик, гаилә-туган-
лык системалары буенча белгеч.

Саначин Сергей Павлович, архитектор, төбәк тарыхын өйрәнүче. 
Степанов Олег Витальевич, нумизмат-тикшерүче, туган якны 

өйрәнүче, БТК каршындагы Гомумтатар төбәк тарихын өйрәнүчеләр 
җәмгыяте идарәсе әгъзасы.

Сурметова Луиза Рәис кызы, Төмән шәһәренең 18-нче китапханә 
мөдире, себер-татар халык һәм эстрада җырларын башкаручы, Халыкара 
һәм Бөтенроссия конкурс-фестивальләре лауреаты, филология фәннәре 
кандидаты, музыка белгече, фольклорчы. 

Таҗиев Дамир Нәзир улы, РФ Журналистлар берлеге әгъзасы, 
Р.Төхфәтуллин исемендәге бүләк иясе, Әлмәт  төбәгенең җәмәгать эшле-
клесе, төбәк тарихын өйрәнүче. 

Хәйретдинов Айдар Гарәфетдин улы, фәлсәфә фәннәре кандида-
ты, доцент, ТФАның Ш. Мәрҗани ис. Тарих институтының өлкән фәнни 
хезмәткәре.

Шәйдуллина Равиля Шамил кызы, эшмәкәр һәм бизнесмен, яз-
учы, «Ел китабы – 2016» республика бәйгесе дипломанты. 

Әмирханов Рәфыйк Хәзыйм улы, Татарстан Республикасының ат-
казанган нефтчесе, «Әлмәт энциклопедиясе» иҗат төркеме җитәкчесе, 
төбәк тарихын өйрәнүче.
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