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В.В. РАДЛОВ – РОССИЯНЕҢ КҮРЕНЕКЛЕ ТЮРКОЛОГЫ 
(В.В. Радловның тууына 180 ел тулу уңаеннан)

В статье рассматривается научно-исследовательская деятельность всемир-
но известного тюрколога Василия Васильевича Радлова, который в течение сво-
ей шестидесятилетней научной деятельности охватил практически все области 
тюркологии: диалектографию и диалектологию, лексикографию и лексиколо-
гию, сравнительную и историческую фонетику и грамматику тюркских языков, 
текстологию и издание тюркской письменности на руническом, уйгурском, 
арабском алфавитах, тюркский фольклор, этнографию, историю, археологию. 
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Дөньякүләм танылган тюрко-
лог Василий Васильевич 

Рад ловның киң колачлы фәнни- 
тикшеренү эшчәнлеге XIX га-
сыр ның 60 нчы елларында баш-
лана. Н.Ф. Катанов, И.Н. Бере-
зин, О.Н. Бётлингк, Н.И. Аш-
марин һ.б. кебек галимнәрнең 
һәр кайсы рус тюркологиясе бар-
лыкка килүгә һәм аны үстерү-
гә зур өлеш керт сәләр дә, алар 
фәнни эшчәнлек алып барган дә-
вер дөнья тюркологиясе тарихы-
на барыбер Радлов чоры булып 
 теркәлгән.

В.В. Радловның 60 ел дәва-
мында алып барган фәнни эш-
чәнлеге тюркологиянең барлык 
өлкәләрен: диалектография һәм 
диалектологияне, лексикография 
һәм лексикологияне, төрки тел-
ләрнең чагыштырма һәм тарихи 
фонетика һәм грамматикасын, 
рун, уйгур һәм гарәп алфавитла-
рындагы төрки текстологиясен 
нәшер итүне, төрки фольклорны, 
этнографияне, тарихны, архео-
логияне – барысын да колачлый 
[Кононов, с. 9].

Тюркологик әдәбиятта 
В.В. Рад ловның иҗади мирасын 
өй рә нү гә күпсанлы фәнни мә-
ка ләләр һәм биографик очерк-
лар багышланган, алар галим-
нең киңкырлы эш чәнлеге, аның 
тормышы һәм фән ни хезмәтләре 
хакында теге яки бу дәрәҗәдә кү-
залларга ярдәм итәләр. Шул ук 
вакытта, ни га җәп, төрки телләр 
буенча мәшһүр шәхесне без әле 
бөтенләй диярлек белмибез икән.

В.В. Радлов 1837 елда Бер-
линда туа. Гимназияне тәмамла-
гач, 1854 елда Берлин универси-
тетының фәлсәфә факультетына 
укырга керә. Башта ул теология 
белән мавыга, әмма озак та үтми, 
чагыштырма-тарихи тел белеме 
белән кызыксына башлый.

Ул вакытта Галледа чагыш-
тырма тел белеме, фонетика өл-
кәсенең күренекле галиме, фәнни 
этимологиягә нигез салучы Ав-
густ Потт лекцияләр укый торган 
була. Яшь студент Радлов, ике 
дә уйлап тормыйча, шунда китә, 
һәм ике семестр дәвамында әлеге 
галимнең лекцияләрен тыңлый. 
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Алар Радловның алдагы фәнни 
эзләнүләре өчен гаять файдалы 
булалар. Берлинга әйләнеп кайт-
кач, ул филология белән шө-
гыль ләнүен тагын да киңәйтеп 
җибәрә. Берлин университеты-
ның данлыклы географы һәм та-
рихчысы Карл Риттер лекцияләре 
дә аның үзе сайлаган өлкәдәге 
фәнни карашлары формалашуда 
зур роль уйный. Шулай да аның 
фәнни мавыгуларын тирәнәй-
түдә һәм үзен оренталистика-
га багышларга этәргеч бирүдә 
В. Шотт ның йогынтысы көчле 
була. Радлов аның ярдәмендә 
монгол, татар, мань чжур, кытай 
һ.б. тел ләрен өйрәнә, урал-алтай 
телләре буенча өр-яңа теорияләр 
белән кораллана, алар ның проб-
ле маларына үтеп керә. Шотт 
дәреслә рендә Радлов ориента-
лист булырга омтылса, К. Риттер 
концепцияләре аңа тарихи һәм 
этнографик карашлары ның фор-
малашуына ярдәм итә.

Россиянең Азия өлешендәге 
халыклар белән кызыксыну Рад-
ловта студент елларында – ча-
гыштырма тел белеме өлкәсен-
дәге тикшеренүләргә омтыла 
башлагач ук барлыкка килгән 
була. Студент чагында ук инде ул 
О. Бётлингкның классик югары-
лыктагы бер хезмәтен – якут теле 
грамматикасын өйрәнә. Ул китап 
Радловта тирән тәэсир калдыра.

Әкренләп, Радловта төрки 
халыкларның телен, тарихын 
һәм мәдәниятен өйрәнү белән 
шөгыльләнергә дигән нык лы 
карар барлыкка килә. Әмма мо-
ның өчен Россиягә күчеп ки тәргә 
кирәк була. 1854 елда Петербург 
университетында көнчыгыш фа-
культеты оеша. О. Бётлингк та 

шунда эшли. Нәкъ менә шун-
да Көнчыгышны өйрәнү буенча 
фәнни экспедицияләр оештыруга 
әзерлек башлана.

1858 елның җәендә Шотт-
ның рекомендация хаты белән 
Радлов Петербургка килә һәм 
телләр буенча ныклы, тирән бе-
лем алу өчен көнчыгыш факуль-
тетына укырга керергә җыена, 
әмма аннан соң ул, бу уеннан 
кире кайтып, Азия музее китап-
ханәсендә үзе сайлаган юнәлеш 
буенча мөстәкыйль шөгыльләнә 
башлый. Ул төрки телдә сөй-
ләшүчеләр белән турыдан-туры 
аралашу мөмкинлекләрен эзли. 
Нәкъ менә шушы максат белән 
ул Ф.Б. Шмитд җитәкчелегендәге 
Рус географик җәмгыяте экспе-
дициясендә катнашырга омтыла, 
һәм тунгус халыкларын өйрәнү 
өчен Амур краена китмәкче була. 
Тик, барыбер, Радловны, нинди-
дер сәбәп ләр аркасында, ул экс-
педициягә алмыйлар.

Шул чорда Россиянең 
Берлиндагы элеккеге илчесе 
П.К. Мей ендорф Радловка Барна-
улдагы тау училищесында немец 
һәм латин телләрен укытыр га 
тәкъдим итә. Бу аңа Алтай тел-
ләрен алар белән ту ры дан-туры 
аралашып өйрә нер гә менә ди-
гән мөмкинлек була. 1859 елның 
11 маенда Радлов Россия граж-
данлыгын кабул итә һәм аңа туг-
рылыкка ант бирә, шушы көн-
нән башлап, Фридрих Вильгельм 
Radloff Василий Васильевич 
Радлов булып китә. 1859 елның 
14 маеннан ул Барнаулга эшкә 
җибәрелә. Бер үк вакытта ул 
җәйге ялларында Алтай буйлап 
экспедицияләрдә йөрү мөмкин-
легенә ия була. Бу максатларын 
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тормышка ашыру өчен биш ел 
дәвамында аңа хөкүмәт субсиди-
ясе билгеләнә. Ул бу тәкъдимне 
икеләнүсез кабул итә һәм гимна-
зия укытучысы исемен алу өчен 
тиешле имтиханнар тапшырып, 
Барнаулга юнәлә.

1845 елда оешкан Рус геогра-
фик җәмгыяте экспедицияләре 
Россиянең Азия өлешендәге бе-
ренче этнографик карта төзү бе-
лән шөгыльләнә, В.В. Радлов 
Барнаулга килгәнче, Көньяк 
 Себернең бу киңлекләре бер-
кем тарафыннан да өйрәнелмә-
гән була.

Радлов, Алтайга килүгә үк, 
үзе өчен җирле төрки халыклар-
ның телләрен өйрәнүне, алар-
ның фольклор үрнәкләрен җыю-
ны, җирле халыкның көнкүреше 
белән танышуны, крайдагы та-
рихи һәйкәлләрне барлауны үз 
эченә алган лингвистик һәм эт-
нографик бурычлар планын бил-
геләп куя. Ул бу яклардагы төрки 
халыкларның җанлы сөйлә мен 
үзләштерүне максат итә, һәм 
тиздән җирле губернатор ярдәме 
белән алтай телләрен бик яхшы 
белүче Яков Тонжан белән та-
ныша. Радлов төрки телләрне, 
алар ның фольклорын, тарихын 
җен текләп өйрәнә башлый. Көн-
дезләрен ул Тау училищесында 
дәресләр бирә, ә кичләрен ин-
формантлар белән шөгыльләнә. 
1860/61 ел кышында ул җир-
ле халыкларның сөйләм телен 
үзләш терүгә ирешә. Һәм җәйге 
фәнни сәяхәтләре вакытында ке-
шеләр бе лән алар телендә арала-
ша башлый.

Алтайга беренче сәяхәтен 
Радлов 1860 елда ук ясый, анда 
ул үзенең әле генә Берлиннан 

килгән яшь хатынын һәм алтай-
лы Яков Тонжанны да ала.

Аннан соңгы елларда инде 
Радлов алтайлыларны гына тү-
гел, ә алар белән күрше террито-
рияләрдә яшәүче Көньяк Себер, 
Урта һәм Үзәк Азиянең төрки 
телле халыкларын өйрәнүгә дә 
зур игътибар бирә.

Үз сәяхәтләренең фәнни 
нәтиҗәләрен ул Алтайда чагын-
да ук бастырып чыгара башлый. 
1861–1863 елларда, мәсәлән, 
аның немец телендә «Алтайдан 
хатлар»ы, 1863–1864 елларда 
кыр гызлар (казакълар. – Ф.Й.) 
турындагы язмалары нәшер ите-
лә. Озак та үтми, В.В. Радловның 
шулай ук немец телендә «Путе-
шествие через Алтай к Телецко-
му озеру и Абакану» (1865), «До-
лина Тли в Центральной Азии и 
ее жители», «Этнографический 
обзор тюркских племен Сиби-
ри и Монголии» (1883) дигән 
хезмәтләре дөнья күрә.

В.В. Радлов, этнографик бу-
рычлардан тыш, төрки халыклар-
ның ыруглык составын ачыклау-
га зур игътибар бирә, Кастрен ке-
бек үк, ул да, теге яки бу халык-
ның ыруглык составын өйрәнү 
аның төп чыгышын ачыклауда 
әһәмиятле чыганак булып тора, 
дип исәпли [Вайнштейн…, 1972, 
с. 22].

В.В. Радлов тарафыннан уз-
дырылган бу тикшеренүләр нәти-
җәсендә Себердә һәм Монголи-
ядә яшәүче төрки кабиләләрнең 
этник составына багышланган 
гаҗәеп бай белешмә басылып 
чыга. В.В. Радловның бу хезмәте, 
күләме белән әлләни зур булма-
са да, тюркология һәм этногра-
фия фәнендә төрки халыкларның 
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 этногенезы буенча гадәттән тыш 
мөһим нәтиҗәләргә ия булып 
тора. Анда, Себердәге тофалар-
дан башлап, Урта Азиядәге үз-
бәкләрне эченә алган төрки ха-
лыкларның күп кенә төркемнә-
ре буенча яңа мәгъ лүматлар 
 китерелә.

Бараба, Тара, Төмән һәм То-
бол татарлары хакында В.В. Рад-
лов бу төркемнәр барысы да 
Алтай телеутларының якын кар-
дәшләре, фәкать аларның тел-
ләре генә Урта Азия төркиләре 
йогынтысында кайбер үзгәреш-
ләр кичергән, дип исәпли. «Тата-
ры, которые проживают на сред-
нем Иртыше и его притоках Таре, 
Тоболе, Ишиме, представляют 
смешанный народ из сибирских 
татар с пришельцами из Сред-
ней Азии и Восточной России. 
В соответствии с их происхожде-
нием, их язык представляет ком-
плекс особенностей и наречий… 
Все эти этнические группы – 
близкие родственники алтайских 
те ле утов» [Вайнштейн…, 1972, 
с. 22; Радлов, с. 232].

Алтайда яшәгән ун ел дәве-
рендә В.В. Радлов алтайлылар, 
телеутлар, шор, коман (кыпчак), 
тывалы, казакъ, кыргызлар, Аба-
кан татарлары (хакаслар), Көн-
ба тыш Себер татарлары, кы-
тай лар янына ел саен сәяхәт 
кыла. Болардан тыш, 1866 елдан 
башлап, ул үзенең фәнни тикше-
ренү нә тиҗәләрен нәшер итеп 
бара. Шул ук елда аның мәшһүр 
«Образцы народной литерату-
ры тюркских племен» хезмәте-
нең беренче томы, 1868 елда – 
икенче, 1878 елда өченче томы 
дөнья күрә. В.В. Радлов гоме-
ренең күп елларын Россия дәге 

бараба, төмән һәм тобол татар-
ларының, казакъ, кыргыз, уйгур, 
кырым татарлары һәм башка 
төрки кавемнәрнең халык поэ-
зиясе үрнәкләрен туплауга ба-
гышлый. Аның «Из Сибири» 
(«Aus Sibirien») һәм «Образцы 
народной литературы тюркских 
племен» дигән фундаменталь 
хезмәтләре бүген дә төрки халык-
лар фольклорын өйрәнү өчен 
ышанычлы нигез булып  торалар.

«Образцы народной литера-
туры тюркских племен…» бас-
масының дүрт томы В.В. Рад-
ловның фәнни эшчәнлегендәге 
Алтай чоры ахырында басылып 
чыга. Бу хезмәттә төрки фольк-
лорның төзелешен һәм жанрлар 
үзенчәлеген яңабаштан торгы-
зыр га мөмкинлек бирә торган 
материаллар урын алган.

«Образцы…» басмасының 
IV томында әйтеп үтелгән татар 
төркемнәренең яшәгән урынын-
да турыдан-туры язып алынган 
121 халык авыз иҗаты үр нәкләре 
бирелә. Бүгенге классификация 
буенча анда 41 әкият, 29 җыр 
һәм бәетләр (алар 680 шигъри 
юлны тәшкил итә), 23 риваять 
һәм шәҗәрә, төр ки фольклор-
ның ул чордагы уникаль жан-
ры булып исәп ләнгән 16 дастан 
һәм аларның инде юкка чыгып 
бара торган үр нәкләренең кай-
бер өзекләре ките релә. Аларда 
Себер татарлары арасында та-
ралган дастаннар һәм аларга 
якын торган лиро-эпос-бәетләр 
билгеләп үтелә [Әхмәтова-Ур-
манче, с. 17]. В.В. Радлов шулай 
ук күп кенә төрки халыкларның 
бишеге булган Бараба далала-
рында яшәүче чичәннәр авызын-
нан төрки теллеләрнең күбесе 
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өчен уртак  саналган «Идегәй» 
дастанын язып ала. Әлеге дастан 
XIV гасыр ахыры – XV гасыр 
башында Алтын Урдадагы та-
рихи шәхесләр: Идегәй, Аксак 
Тимер, Туктамыш һ.б. турында 
билгеле дәрәҗәдә күз аллау мөм-
кинлеге тудыра. Күп кенә төрки 
халыклар аңа «Ак күбек», «Ме-
жек Алып», «Йертөшлек» ке-
бек борынгы төрки эпосларның 
уникаль үрнәкләрен бастырып 
чыгарганы өчен чиксез рәхмәт-
ләрен белдерәләр. Шулай ук 
«Кузы Көрпәч һәм Баян Сылу», 
«Камбәр», «Таһир-Зөһ рә», «Бүз 
егет» әсәрләрен дә гомумтөрки 
җәүһәрләр дип атарга була. Се-
бер татарларының халык авыз 
иҗаты үрнәкләреннән саналган 
бу әсәрләр башка төрки халык-
ларда (аерым алганда, алтайлы-
ларда, якутларда, нугайларда, ха-
касларда) да бар. Шунлыктан без 
аларны гомумтөрки мирас итеп  
санарга тиешбез.

Себер татарлары халык 
авыз иҗаты әсәрләре арасын-
да җырлар аерым урын алып 
тора. 29 җырдан 10 сы («Атулы 
батыр», «Кучум», «Сәет», «Ак 
бога», «Әбел Касым» һ.б.) – та-
рихи, 8 е – мәхәббәт, шулай ук 
көнкүреш җырлары (соңгыла-
рының 5 сен Радлов бәетләр дип 
атый). Лирик җырларда аерым 
кызларга, яшь хатыннарга, башка 
ырудан яки халык тан (мәсәлән, 
иштәктән) булган хатын-кызлар-
га мәхәббәт бәян ителә. В.В. Рад-
лов үз текстында да бу жанрны 
Себер татарларындагыча «йыр» 
дип атый. 

1967–1974 елларда Г. Ибра-
һимов исемендәге Тел, әдәби-
ят һәм тарих институты фольк-

лор чылары В.В. Радлов эзләре 
буйлап махсус экспедицияләр 
оештырдылар. Бараба далала-
рындагы В.В. Радлов елга һәм 
күл исемнәре белән атап узган 
күп авыллар сакланып калмаган 
[Әхмәтова-Урманче, б. 206]. Кыз-
ганычка каршы, халык арасында, 
татар фольклорчыларының йөз 
елдан соң В.В. Радлов маршру-
ты буенча уздырылган экспеди-
ция материаллары күрсәткәнчә, 
шәрекъчы галим тарафыннан 
язып алынган бер генә әсәр дә 
(хәтта аерым вариантлары да) 
сакланмаган. Табылган аерым 
өзек ләр дә В.В. Радлов теркәгән 
вариантларга тәңгәл түгел. Шуңа 
күрә дә күренекле татар фольк-
лорчысы Ф.В. Әхмәтова-Урманче 
билгеләп үткәнчә, «Образцы…» 
басмасының IV томында урын 
алган фольклор үрнәкләре Себер 
татарларының көнкүрешен, те-
лен, мәдәниятен өйрәнү өчен дә 
кыйммәтле  чыганак булып тора-
лар [Ахметова-Урманче, с. 205].

В.В. Радловның «Образцы…» 
хезмәте, кайбер төгәлсез лекләр 
булуына да карамастан, узган 
йөзьеллыкта гына түгел, әле без-
нең көннәрдә дә төр ки телләрне 
һәм төрки халыклар фольклорын 
өйрәнү өчен ышанычлы чыганак 
булып тора.

«Образцы…» үзләренең язу-
ларына яңа гына ия булган төрки 
телләрне өйрәнүдә дә зур әһә-
мияткә ия, чөнки алар лингви-
стик тикшеренүләрне диахроник 
планда алып бару өчен куллану 
мөмкинлеген бирә.

В.В. Радлов, тел һәм фольк-
лор өлкәсендәге тикшеренүлә-
реннән тыш, Алтайда, Бараба һәм 
кыргыз далаларында,  Минусинск 



117Ф.Й. Йосыпов. В.В. Радлов – Россиянең күренекле тюркологы

иңкүлегендә, Урта Азиянең төрле 
төбәкләрендә археологик эзлә-
нү эшләре дә алып бара. 1863–
1869 елларда аның кат нашында 
150 курган  тикшерелә.

В.В. Радлов Алтай белән 
Көн батыш Себер халыклары 
фольк лоры һәм тарихы белән, 
диа лек тология, лексикография, 
чагыш тырма һәм тарихи фоне-
тика, төр ки телләр грамматика-
сы, эт но гра фия һәм археология 
белән ти рән кызыксынучы тюр-
колог булып нәкъ менә Алтай чо-
рында формалаша.

Алтайда яшәгән елларының 
азагында туп ланган материал-
ларын өйрәнеп, гомумиләштерү 
чоры башлана. Алтайда узган ел-
ларда җыйган мирасын билгеле 
бер системага сала, өйрәнә һәм 
бастырып  чыгара башлый.

1871 елда В.В. Радлов Барна-
ул белән бәйле язмышының ки-
ләчәген хәл итү, шулай ук алга 
таба фәнни экспедицияләрен 
дә вам итү буенча килешүләрне 
озынайту максаты белән Санкт- 
Петербургка юл тота.

Юл уңаенда Казанга тук-
тый һәм, көтмәгәндә, күренекле 
шәрекъ белгече һәм чукынды-
рылган татарлар өчен ачылган 
рус мәктәпләре инспекторы, Ду-
ховная академия профессоры 
Н.И. Ильминский белән очраша. 
Ул Радловка татар, башкорт һәм 
кыргыз мөселман мәктәпләре 
ин спекторы вазифасын тәкъдим 
итә. В.В. Радлов Казанда үзенең 
фәнни эзләнүләрен дәвам итәчә-
генә, Казан татарлары һәм Идел 
буендагы башка халыкларының 
телләре һәм көнкүреш үзенчә-
лек  ләре белән якыннанрак таны-
шуына өмет итеп, моңа риза була.

1872 елның кышында 
В.В. Радлов рәсми рәвештә Казан 
уку-укыту округына кергән та-
тар, башкорт һәм кыргыз мәктәп-
ләре инспекторы итеп билгеләнә.

Моңа кадәр татарлар өчен 
рус мәктәпләре булмый әле. 
В.В. Радлов Санкт-Петербургта 
да, Казанда да әлеге өлкәдә хө-
кү мәтнең гаҗәеп битарафлыгы 
белән очраша. Мөселман халкы 
моңа үзе дә каршы чыга: алар 
мәктәптә балаларны правосла-
виегә өндәүләреннән куркалар. 
В.В. Радлов, беренче чиратта, та-
тар-мөселман балаларын укыту 
эшен үз кулларына алырлык пе-
дагоглар кирәклеген аңлый. Уфа 
шәһәрендәге беренче шундый 
мәктәп Казан уку-укыту окру-
гы өчен педагоглар әзерләргә 
тиеш була; икенче мәктәп Сим-
ферополь шәһәрендә – Одесса 
уку-укыту округының кырым 
татарлары яшәгән төбәктә оеш-
тырыла. Бераз соң рак, 1876 елда 
андый мәктәп Казанда да эшли 
башлый [Биккенин, 2006]. Мон-
дый дүртьеллык мәктәпләр гим-
назияләр дәрәҗәсен дәге уку 
йортлары булып саналалар. Әле-
ге белем бирү учреждениелә-
рен тәмамлаучылар гимназия-
ләр нең чираттагы сыйныфына 
имтихансыз кабул ителәләр. Аны 
тә мам лаучылар башлангыч татар 
көл лиятләрендә, ким дигәндә, 
алты ел укытырга тиеш булалар.

В.В. Радлов кадрлар әзерләү 
эшен укытучылар коллективы 
туплаудан башлый. Җирле ха-
лык ышанычын казану өчен та-
тар укытучылары булдыру кирәк 
була. Бу эшкә Габдел Каюмов, 
Шиһаб Әхмәров, Ибраһим Тере-
гуловлар алына. 
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В.В. Радлов Татар укытучы-
лар мәктәбенең беренче инспек-
торы итеп татар теле укытучы-
сы Гали Мәхмүдовны билгели, 
үзе уку-укыту бүлеген җитәкли. 
Татар укытучылар мәктәбен-
дә эшләргә В.В. Радлов Казан 
шәһәрендәге шул заманның бар-
лык интеллектуаль көчләрен ди-
ярлек җәлеп итә.

Күренекле татар тарихчы-
сы, дин эшлеклесе Ш. Мәрҗани, 
мәсәлән, ислам буенча дәресләр 
алып бара, танылган мәгъри-
фәтче Каюм Насыйров укыту 
методикасына өйрәтә һәм сту-
дент ларның педагогик практи-
касын җитәкли. Болардан тыш, 
мәктәптә Казан университеты 
галимнәре П.Ф. Ломоносов, 
Л.М. Лю бимов, П.В. Траубен-
берг, С.А. Волберг, Д.Н. Адо, 
М.Г. Лексин, В.А. Богородицкий, 
М.А. Васильев, А.Н. Анастасиев 
һәм башкалар эшли.

Мәктәп татар яшьләрен та-
гын шуның белән җәлеп итә: анда 
укучылар хәрби хезмәт буенча 
өстенлекләрдән файда ланалар.

В.В. Радлов «европачыл бе-
лемнәр»гә ирешү өчен укыту-
ның Көнбатыш методикасыннан 
 файдалана.

Мөселман мәктәпләре өчен 
махсус дәреслекләр, програм-
малар булмавы уку-укыту эшен-
дә зур кыенлык тудыра. Болар 
белән бәйле рәвештә, В.В. Радлов 
1872 елдан 1879 елга кадәр Казан-
да мөселман мәктәпләре өчен за-
ман таләпләренә җавап бирә тор-
ган өч дәреслек әзерләп бастыра.

«Белек» («Знание») – кече 
яшьтәге мәктәп балалары өчен 
төзелгән беренче дәреслек, 
1872 елда Казан университе-

ты типографиясендә басылып 
чыга. Ул 6 бүлектән тора: үгет-
нәсый хәтләр бирүче хикәяләр, 
үсемлекләр, хайваннар һәм ми-
нераллар турындагы хикәяләр, 
мәсәлләр (гыйбрәтле хикәяләр), 
табигать белеме, астрономия, 
география, рус әдәбияты буен-
ча мәкаләләр. Соңгы бүлектә 
Ольга, Олег, Ярослав, Владимир 
Мономах турындагы, Мәскәүгә 
нигез салыну, Явыз Иван, Борис 
Годунов, Минин һәм Пожарский, 
Иван Сусанин, Петр I һәм Екате-
рина II хакындагы хикәяләр урын 
ала. Бу дәреслекнең максаты 
мәктәп балаларын укырга, язар-
га һәм әдәби телдә дөрес итеп 
сөйләшергә өйрәтү була. Мон-
нан тыш, дини-әхлакый тәрбия 
бирү дә күздә тотыла. Күп кенә 
уңай яклары булуга карамастан, 
христианлык йогынтысыннан 
куркып, татар мәдрәсәләрен-
дә бу дәреслекне файдаланудан 
баш тарталар. Күренекле татар 
шагыйре Габдулла Тукай үзенең 
«Мәктәпләрдә милли әдәбият 
дәресләре» (Казан, 1910) басма-
сын әзерләгәндә В.В. Радловның 
милли мәктәпләр өчен дәреслек 
төзүдәге уңай тәҗрибәсен киң 
файдалана. Шагыйрь, нәкъ менә 
В.В. Радлов үрнәгенә ияреп, үзе-
нең дәреслегенә татар халкының 
күренекле шәхесләре, Казан хан-
лыгы тарихы, Явыз Иван, соңгы 
патшабикә Сөембикә һ.б. турын-
дагы язмаларны кертә.

В.В. Радловның икенче кита-
бы – «Хисаблык» – арифметика 
курсын тәшкил итә, өченчесе – 
«Грамматика русского языка, 
со  ставленная для татар Восточ-
ной России» дип атала һәм ул 
1873 елда Казан  университеты 
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типографиясендә нәшер ителә. 
Әлеге дәреслекләрнең сыйфа-
ты һәм үзенчәлекләре турында 
Н. Ильминский түбәндәгеләрне 
яза: «книги ... написаны на та-
тарском языке, чисто народном, 
лишь с незначительной прибав-
кой некоторых арабских слов, 
сделавшихся уже общеизвест-
ными для всех магометан благо-
даря широко распространенной 
в народе магометанской грамот-
ности, и притом с правильною 
орфографией, а не по местному 
народному произношению; алфа-
вит открыл этим книгам доступ 
во все магометанские селения 
не только ближайших к Казани 
губерний, но и отдаленных мест-
ностей Сибири; им предстоит об-
ширный круг читателей» [Хуса-
инов, с. 29].

В.В. Радлов, дәреслекләр 
эшләү белән беррәттән, мөсел-
маннар игътибарын җәлеп итү 
өчен, укытучылар мәктәбенә 
дини характер бирергә омтыла. 
Анда укырга керүчеләр ислам 
дине буенча имтихан тотарга 
тиеш булалар. Бу хакта Халык 
мә га рифе министрлыгы болай 
дип белдерә: «вступительные 
экзамены по богословию вре-
менная мера и что правительство 
никакого значения не придает 
мусуль манскому  знанию».

Казан Татар укытучылары 
мәктәбе үзенең 1876 дан башлап 
1917 елга кадәр 41 еллык эш 
дәверендә 600 дән артык рус 
теле укытучысы әзерли. Аны 
тәмам лау чылар Казан губерна-
сының һәм, соңрак, Татарстан 
автономияле республикасының 
халык хуҗалыгы тармакларын-
да уңышлы хез мәт итәләр. Алар 

арасында танылган профессор-
лар Мозаффар Мөш тәри, Гыйлем 
Камай, Фатих Мө хәммәдъяров, 
күренекле тел бел гечләре Мөхет-
дин Корбангалиев, Мөхәммәтхан 
Фазлуллин, Гыйбадулла Алпаров, 
татар әдәбияты классигы Гаяз 
Исхакый, беренче татар проле-
тар язучысы Гафур Коләхмәтов, 
журналист Хөсәен Ямашев, татар 
пролетар «Урал» газетасын оеш-
тыручы Галимҗан Сәйфетдинов, 
композитор Мансур Мозаффа-
ров, дипломат Кәрим Хәкимов 
һ.б.ны күрсәтергә мөмкин.

В.В. Радлов, мәктәпләргә 
кадрлар әзерләүдән тыш, татар 
халкы тарихында беренче булып, 
хатын-кызлар өчен уку йорты 
ачарга омтылып карый, әмма зур 
кыенлыклар белән очраша: укы-
тучы да, мәктәп бинасы табу да 
мөмкин булмый. Фәкать 4 елдан 
соң гына Радлов үз өендә мәк-
тәп ачарга ризалашкан укытучы-
га тап була. Анда ярлы гаиләдән 
7 укучы йөри. Әмма министрлык 
алар өчен генә чыгымнар тотуны 
кирәк тапмый һәм, шулай итеп, 
татарлар арасында хатын-кызлар-
га дөньяви белем бирү тәҗрибәсе 
уңышсызлыкка дучар була. Шу-
лай да В.В. Радлов эшчәнлеге 
нә тиҗәсендә татар мәгарифе 
үсе шендә мөһим адым ясала: ха-
тын-кызларга белем бирү буенча 
беренче адымнар ясала.

«Образцы…» басмасының 
IV томы Радлов Казанга күчкәч 
(1872 елда) дөнья күрә, әмма, 
бу хезмәтнең калган томнары, 
ул Барнаулда чакта ук эшләнеп 
бет сә дә, 1882 елга кадәр (әйтеп 
үтелгән дәреслекләрне искә ал-
маганда) татарлар өчен башка 
бер генә басма да дөнья күрми.



120 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2017. № 1                                                                                  

В.В. Радлов ике ел дәвамын-
да фәлсәфә фәненең яңа юнәле-
ше булган позитивизм белән шө-
гыльләнә. Казанда яшәгән елла-
рында Идел буе төрки халыкла-
рының телләрен өйрәнә, Казан 
университеты каршындагы Та-
бигать сөючеләр, антропология 
һәм этнография җәм гыятьләре 
эшчәнлегендә  катнаша.

Казанда В.В. Радлов гомуми 
лингвистика белән мавыга. Ал-
тайда туплаган материаллары га-
лимне төрки телләр үсеше закон-
чалыкларын эзләү юлына этәрә. 
Нәкъ менә шул елларда Казан 
университетында И.А. Бодуэн де 
Куртенэ дәресләр бирә һәм тел 
белгечләренең теоретик түгәрә-
ген җитәкли. Казан лингвисти-
ка мәктәбенә нигез салган әлеге 
түгәрәк эшчәнлегендә В.В. Рад-
лов иң актив катнашучыларның 
берсе була, бу аның киләчәктәге 
фәнни эшчәнлендә зур роль уй-
ный. 1883 елда И.А. Бодуэн де 
Куртенэ Дерпт университетына 
(Тарту) күчкәннән соң, Казан 
лингвистика түгәрәген Н.В. Кру-
шевский, В.А. Богородицкий-
лар белән бергә В.В. Радлов та 
җитәкли. И.А. Бодуэн де Куртенэ 
һәм Казан лингвистика мәктәбе-
нең В.В. Радловка йогынтысы 
бик зур була. Мәгълүм булган-
ча, И.А. Бодуэн де Куртенэ һәм 
аның яшь грамматистлар даирәсе 
җанлы сөйләмне өйрәнүгә зур 
әһәмият бирәләр. И.А. Бодуэн 
де Куртенэ бу хакта болай дип 
яза: «Только лингвист, изучивши 
всесторонне живой язык, может 
позволять себе делать предпо-
ложение об особенностях язы-
ков умерших. Изучение языков 
живых должно предшествовать 

исследованию языков исчез-
нувших» [Бодуэн де Куртенэ]. 
Әлбәттә, бу идеяләр В.В. Радлов-
ны да җәлеп итәләр.

В.В. Радловның элек җыйган 
материалларына нигезләп ясал-
ган беренче гомумиләштерүләре 
нәкъ менә аның Казан чорына  
туры килә. Ул туплаган гаять бай 
фактик материал аңа төрки тел-
ләрнең фонетик һәм грамматик 
төзелеше буенча күзәтүләреннән 
синтетик гомумиләштерүләр-
гә күчәргә мөмкинлек бирә. 
Лингвистик түгәрәкләр эшендә 
катнашу, шул түгәрәк әгъзала-
рының хезмәтләре һәм теоре-
тик карашлары белән танышу, 
гомуми тел белеме мәсьәләләре 
белән мавыгуы, үзе туплаган бай 
лин гвистик материалларга ни-
гезләнү аңа гомуми нәтиҗәләргә 
килүне тизләтергә этәргеч бирә. 
Казан лингвистлары тәэсирендә 
В.В. Радлов «Фонетика северных 
тюркских наречий» дигән хезмә-
тен яза, аның I өлеше немец те-
лендә Лейпцигта басылып чыга, 
ә бер елдан II өлеше дә  дөнья 
күрә. В.В. Радлов үзенең бу эшен 
танылган филолог О. Бётлингк 
хезмәтләренең дәвамы дип ка-
рый. В.В. Радловның күп кенә 
замандашлары бу хезмәтне шул 
чорның иң әһәмиятле ачышла-
рының берсе итеп бәялиләр. Бу 
китап хакында авторның заман-
дашы Л. Штернберг болай дип 
яза: «Труд этот первый и един-
ственный пока в науке опыт ста-
тистики и динамики тюркской 
фонетики... вызвал самые со-
чувственные отзывы таких авто-
ритетов, как Мейшер, Габленц, 
Техмер, Бодуэн де Куртенэ...» 
[Штернберг, 1910, с. 19].
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В.В. Радлов «О языке кума-
нов…» хезмәтен дә Казанда яшә-
гәндә яза. Анда «Коман мәҗму-
гасы» («Codex Cumaniсus») язма 
истәлеге буенча кыпчак теле фо-
нетикасының төп мәсьәләләре 
күтәрелә. Бу хезмәт галимнең 
төрки халыкларның борынгы 
язма истәлекләрен тикшереп 
өй рә нүдә беренче адымы була. 
Алга таба әлеге истәлекләрнең 
телен өйрә нү аның фәнни эшчән-
легендә төп мәсьәләләрнең берсе 
булып тора.

В.В. Радловның Казан чоры 
хезмәтләренең соңгысы булып 
«Из Сибири» («Aus Subirien») са-
нала. Анда галим Көньяк Себер, 
Көнчыгыш Казакъстан, Алтай 
һ.б. төбәкләргә сәяхәте вакытын-
да археология, тарих һәм этногра-
фия буенча туплаган материалла-
рына кыскача йомгак ясый. «Из 
Сибири» һәм башка хезмәтләрен-
дә В.В. Радлов Көньяк Себердәге 
төрки телле  халыкларның этно-
генетик процессларына шактый 
зур урын бирә. Аерым алганда, 
бу хезмәттә Көнбатыш Себер 
татарлары турындагы материал-
лар бөтен тулылыгы белән ките-
релә, әмма, кызганычка каршы, 
биредә Россиянең Европа өле-
шендәге һәм Кырымдагы татар 
төркемнәре бүлеге төшереп кал-
дырылган. Казан татарлары, баш-
кортлар, аларның саны һәм урна-
шулары хакындагы белешмәләр 
шулай ук хезмәттә урын алмаган 
[Вайнштейн..., 1972, с. 22–23]. 
Радловның ике томлы бу хезмәте 
(«Aus Sibirien») 1884 елда немец 
телендә Германиядә дөнья күрә.

1884 елның ахырында 
Н.И. Иль минский (1870 елдан 
Им ператор Фәннәр  академиясе 

мөх бир әгъзасы) Император 
Фән нәр академиясенә академик 
булып сайлану өчен чакыру ала, 
әмма шәхси сәбәпләре аркасын-
да бу мөм кинлектән баш тарта 
һәм үзе урынына В.В. Радловны 
тәкъдим итә. Кайберәүләр Иль-
минскийның бу адымының бер 
сәбәбе итеп Казанда Радловның 
йогынтысы көчәюеннән курку 
дип саныйлар. Академия Иль-
минскийның бу тәкъдиме белән 
килешә [Решетов, с. 95–101], 
һәм 1884 елның 7 ноябрендә 
В.В. Радлов Император Фәннәр 
академия сенең Тарих һәм Азия 
халыклары бүлегенә академик 
булып сайлана.

Петербургта да Радлов төрки 
халыклар телләрен һәм мәдәни-
ятләрен өйрәнү буенча эшләвен 
дәвам итә, тюркологиянең төрле 
өлкәләре буенча 50 ләп хезмәт 
бастырып чыгара, фәнни экс-
педицияләр белән җитәкчелек 
итүен дәвам итә. 1886 елда ул 
кырым татарлары телен өйрәнү 
максаты белән Кырымда була. 
1887 елда Литва белән Волыньда 
булып, караимнар телен өйрәнә. 
Шул ук вакытта Радлов Алтай-
да җыйган бай лингвистик һәм 
фольклор материалларын систе-
мага салу эшен дәвам итә, монда 
ул төрки телләрнең чагыштырма 
фонетикасына һәм грамматика-
сына, лексикологиягә, диалекто-
логиягә, шулай ук төрки язма ис-
тәлекләрен өйрәнү һәм бастырып 
чыгаруга аерым игътибар бирә.

В.В. Радловның «К истории 
тюркской системы гласных», 
«Якутский язык в его отношении 
к другим тюркским языкам» ди-
гән хезмәтләре дә аның Петер-
бург чорына карый.
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В.В. Радлов Петербургта 
вакытының бик күп өлешен төр-
ки телләр сүзлеге төзү эшенә 
багышлый. «Опыт словаря…» 
хезмәтендә ул хакта үзе болай 
дип яза: «Приступив в 1859 году 
к исследованию тюркских на-
речий собственного Алтая, я с 
самого начала стал собирать не 
только произведения народно-
го творчества, но и по возмож-
ности объемистый лексический 
материал, который позднее был 
дополнен материалами, извле-
ченными из различных тюркских 
словарей. Так возник знамени-
тый «Опыт словаря тюркских на-
речий» (СПб., 1893–1911).

Ул «Опыт словаря…» хез-
мә те нә дә, төрки телләрне та-
ри хи-чагыштырма тикшеренү-
ләрнең бер өлеше итеп карый. 
Автор аны сүз лекнең текстла-
рын һәм чагыштырма грамма-
тиканы эченә алган өч кисәк 
итеп эшләргә омтыла. Шулар-
ның өченче кисәге – тарихи- 
чагыштырма грамматика өлеше 
 тәмамланмый кала. Шулай да 
анда В.В. Радловның морфо-
логия, фонетика өлкәсендәге 
карашлары мөмкин кадәр киң  
чагылыш таба.

Ул бу телләр буенча туплан-
ган материалларны, кайда гына 
яшәвенә карамастан, даими ту-
лыландыра бара. Соңрак бу ма-
териал кыргыз, казакъ, хакас 
һәм уйгур телләре лексикасы 
белән баетыла. Анда ул кырык-
тан артык төрки тел, аларның 
шивәләреннән, борынгы язма ис-
тәлекләрдән файдалана.

Радлов әлеге сүзлекне бас-
тыруга әзерләнә башлый. Аның 
кулъязма хәлендәге баштагы 

өлешенә академик А. Шифнер 
бер никадәр төзетмәләр кертә. 
Аннан аңа Н. Ильминский, Ал-
тай миссионерлары тарафыннан 
җыелган һәм И. Гиганов сүз-
ле геннән алынган яңа сүзләр 
өстәлә. Нәтиҗәдә сүзлеккә Идел 
буе төрки халыклары телләре, 
А. Троянскийның «Словарь рос-
сийско-татарский», «Алтайская 
грамматика», Г. Вамбериның 
«Джагатайские этюды», Л. Бу-
даговның «Сравнительный сло-
варь», Ценкерның «Турецко-
араб ско-персидский словарь» 
хез мәт ләреннән алынган төрки 
сүзләр кертелә. «Опыт слова-
ря тюркских наречий», өч мәр-
тәбә редакцияләнгәннән соң, 
1888 елда гына дөнья күрә, ә 
аның соңгы – дүртенче томы 
1911 елда басылып чыга.

В.В. Радловның бу хезмәтенә 
аның замандашлары Н. Катанов, 
А. Самойлович һәм башкалар 
югары бәя бирәләр. Хәзерге мил-
ли сүзлекләрнең күбесе күренек-
ле тюркологның әлеге сүзлегенә 
нигезләнеп төзелә. Сүзлек төрки 
лексиканың үсеш үзенчәлекләрен 
өйрәнү өчен кыйммәтле матери-
ал булып тора. Нәкъ менә шуның 
өчен дә ул 1963 елда СССРда ка-
бат нәшер ителә.

1889 елда Рус географик 
җәмгыятенең хакыйкый әгъзасы 
Н. Ядринцев Орхон елгасы үзә-
нендә серле язмалар төшерелгән 
зур кабер ташлары таба.

1890 елда финнәр, рус гали-
ме эзләре буйлап,  Монголиягә 
археологик экспедиция оешты-
ра. Ә 1891 елда бу тиңдәшсез 
 истәлекләргә Россия Фәннәр 
академиясе В.В. Радлов җитәкче-
легендәге рус галимнәре барып 



123Ф.Й. Йосыпов. В.В. Радлов – Россиянең күренекле тюркологы

җитә. Рус һәм фин экспедиция-
ләре алып кайткан материаллар 
дөнья галимнәренә әлеге серле 
ташъязмаларны уку өчен шартлар 
тудыра. Шушы ук елдан башлап, 
В.В. Радлов редакцияләвендә «Ат-
лас древностей Монголии» чыга-
рыла башлый.Анда күп сандагы 
орхон һәм енисей язмаларының 
тасвирламалары һәм күчермәләре 
бирелә. Озак та үтми рун алфави-
ты тамгаларының тасвирламала-
ры һәм аңлатмалары, Күлтәгингә 
куелган һәйкәл-таштагы язманың 
транскрипциясе һәм тәрҗемәсе 
бирелгән «Древне тюркские над-
писи Монголии» дигән хезмәтнең 
бер-бер артлы өч чыгарылышы 
дөнья күрә. Басмаларның коммен-
тарийләрендә В.В. Радлов аерым 
сүзләр һәм фразаларны уку һәм 
тәрҗемә итүнең мөмкин булган 
вариантларын да тәкъдим итә.

В.В. Радлов енисей һәм ор-
хон алфавитлары арасында шак-
тый аермалар булуына басым 
ясый һәм, шуннан чыгып, Хануй 
елгасы белән Тану-Ола тау сыр-
ты арасындагы территориядә рун 
язмалары очрамавын истә тотып, 
әйтелгән алфавитларның бер-бер-
сенә бәйсез рәвештә параллель 
яшәүләре хакындагы нәтиҗәгә 
килә [Щербак, с. 56–57]. Күлтә-
гиннең һәйкәл-ташындагы яз-
маны укуга В.В. Радлов белән 
дания ле галим В. Томсен алына. 
Радлов серле язмадагы 11 тамга-
ны ачыклый, ә В. Томсен бөтен 
алфавитка ачкыч таба. Бу 1893 ел-
ның 26 ноябрендә була. Алфа-
вит басылып, бер ай узгач, бөек 
тюрколог, сынап карау максаты 
белән, Күлтәгин һәйкәл-ташы яз-
масының тулы тәрҗемәсен эшли, 
1894 елда Күл тәгиннең бертуга-

ны Могилан кабер ташындагы яз-
маның тәр җе мәсе басылып чыга. 
«Древнетюркские надписи Мон-
голии» хезмәтенең өченче басма-
сын әзерләүдә галимгә П. Мелио-
ранский белән В. Бартольд ярдәм 
итә. Биш ел дәвамында В.В. Рад-
лов әлеге хезмәтнең тагын өч чы-
гарылышын (Илтерес каган белән 
аның хатыны Илбиге-хатынга ба-
гышланган язмаларын) бастыру-
га ирешә.

Шулай итеп, Орхон-Енисей 
язма һәйкәлләре турындагы бас-
малар XX гасырда Даниядә, Төр-
киядә,  Финляндиядә, Германиядә, 
Монголиядә, Польшада дөнья 
күрә. Ә безнең илдә алар 1952 елда  
С.Е. Малов тырышлыгы белән ка-
батлап бас тырылып чыгарыла.

В.В. Радлов фәнни иҗатын-
да борынгы төрки рун язулы ис-
тәлекләр лингвистик тикшерүдә 
мөһим өлкәне урап алып тора-
лар. Басманың «Die alttürkischen 
Inschriflen Mongolei» дигән бү-
леге диалект аерымлык лары 
проблемаларына да багышлана. 
В.В. Радлов борынгы төрки диа-
лектларның үсеш һәм үзгәреш 
мәсьәләсенә аерым туктала. Ул 
аны төрки телләрнең катнаш ха-
рактерда булуына сәбәп булган 
дип исәпли. Шуннан чыгып, бо-
рынгы төрки телләр һәм диалект-
ларның классификациясен тәкъ-
дим итә.

Рун язуларын тикшеренү-
ләр нә тиҗәсендә алынган мәгъ-
лүмат ларны В.В. Радлов су зык 
авазларга багышланган мәка-
лә лә рендә дә куллана, ә рун яз-
малары лексикасын 1888 ел-
дан басылып килгән «Опыт 
словаря тюркских наречий» 
хез мәтендә дә куллана.  Төрки 
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телләрнең фонетикасын һәм 
грамматикасын чагыштырма- 
тарихи планда өйрәнү мөмкин-
леген киңәйтү максатыннан, 
В.В. Радлов рун һәйкәлләре тәр-
җемә ителгәннән соң, алар ның 
нәтиҗәсен – фонетика, морфоло-
гия, синтаксисның кыскача тас-
вирламаларын «Die alttürkischen 
Inschriften der Mongolei/Neue Fol-
ge» (СПб., 1897) китабында ур-
наштыра [Кононов, 1971, с. 11].

Галимнең рун һәм уйгур 
язма һәйкәлләренә багышлан-
ган «Einleitende Gedanken zur 
Untersuchung der alttürkischen 
Dialekte» (1911) – «Вводные мыс-
ли к изучению древне-тюркских 
диалектов» хезмәте төрки халык-
лар тарихындагы күп кенә катлау-
лы проб лемаларны аңлауда зур 
әһәмияткә ия. «Dіе alttürkischen 
Dialekte» («Древнетюркские диа-
лекты») (1911) мәкаләсендә рун 
һәм уйгур язулы кайбер һәйкәл-
ләрнең кыс кача тасвирламала-
ры ачыклана. Шуннан чыгып, 
борынгы төрки диалектларның 
(телләрнең) клас сификациясен 
булдыруга омты лыш ясала [Ко-
нонов, 1971, с. 11].

Әйтергә кирәк, тюркология-
дә Радловка ка дәр дә уңышлы 
эзләнүчеләр аз булмый, аеруча 
төрки телләр буенча. В.В. Радлов 
хезмәтләрендә исә тюркология-
нең барлык өлкәләре яңа бас-
кычка күтәрелә; төрки телләр 
хәзинәсе яңа фактик материал-
лар белән баетыла, гомумтөрки 
сүзлек төзүгә юл ачыла; күп кенә 
җанлы төрки телләрнең язма һәй-
кәлләренең байлыгын чагыштыр-
ма- тарихи эзләнүләрдә киң кул-
лану өчен җирлек тудырыла [Ко-
нонов, 1971, с. 11]. 

В.В. Радлов уйгуристикага 
да нигез салучы буларак билге-
ле. Казанда эшләгән вакытында 
ук ул уйгур язма һәйкәлләреннән 
Йосыф Баласагуниның « Котадгу 
белег» әсәре белән таныша. 
1889 елда В.В. Радлов «Ярлыки 
Тохтамыша и Тимура-Кутлуга» 
мәкаләсен бастыра. 1890 елда 
«Котадгу белег»не, 1891 елда 
аның икенче басмасын нәшер 
итә. 1900, 1910 елларда «Котад-
гу белег»нең Каир кулъязмасын 
бас мага әзерли. 1899 елда Д. Кле-
менцның экспедиция материал-
ларыннан ике юридик документ-
ны һәм буддага бәйле ике фраг-
ментны нәшер итә. 1910 елда 
В.В. Радлов будда сут расы «Де-
мастведстик»ның уйгур версия-
сен, кытай версия сен дәге «Лотос 
истинного закона» сут расының 
25 бүлеген уйгурча тәрҗемәдә 
басмага әзерли. 1913 елдан «Зо-
лотой блеск» («Алтун ярук») 
сутрасының аерым бүлекләре 
нәшер ителә башлый. 1904 елда 
В.В. Радлов 128 фрагменттан 
торган «Памятники уйгурского 
языка» хезмәтен тәмамлый, әмма 
аны С. Малов фәкать 1928 елда 
гына бастырып чыгаруга ирешә 
[Насилов, с. 64–101].

В.В. Радловның уйгуристика 
өл кәсендәге хезмәтләре, аерым 
җитешсезлекләре булуга кара-
мас тан, бүгенге тюркология өчен 
нигез хезмәтләр булып тора.

1894 елның 16 мартын-
да В.В. Радлов Антропология 
һәм этнография музее дирек-
торы булып сайлана. Музей-
лар эшен өй рә нү максаты белән  
ул Көнбатышка юл тота. Сток-
гольм, Берлин, Копенгаген, Гам-
бург, Кёльн музейларында була. 
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 Командировкадан әйләнеп кайт-
кач, В.В. Радлов музейдагы кол-
лекцияләрне тәртипкә китерә, 
музей ның мәйданын киңәйтүгә 
керешә. Музей алдына Россия 
мәдәниятен генә түгел, ә дөнья-
күләм, гомумкешелек мәдәния-
тен дә колачлау бурычы куела. 
В.В. Рад лов җитәкләгән чорда 
андагы коллекция тагын да ту-
лылана төшә, «Сборник музея 
антропологии и этнографии» 
басмасы нәшер ителә башлый. 
1902 елда ул музей каршында 
китапханә оештыруга алына, 
аңа үзенең күп кенә китапларын 
бүләк итә. 1903 елдан В.В. Рад-
лов Халыкара комитет каршын-
да эшләүче Урта һәм Көнчыгыш 
Азияне өйрәнү буенча рус коми-
тетын җитәкли.

В.В. Радлов Император рус 
географик җәмгыяте, Рус ори-
енталистлары җәмгыяте, Им-

ператор Көнчыгыш белеме 
җәм гыяте эшчәнлекләрендә ак-
тив катнаша, Себерне өйрәнү  
җәмгыяте идарәсе белән җитәк-
челек итә.

Чит илләрдәге фәнни ассо-
циацияләр, җәмгыятьләр, уни-
верситетлар үзләрендә В.В. Рад-
ловның почетлы әгъза булуын 
зур горурлык итеп саныйлар. 
Ул илебезнең һәм чит илләр-
нең күп төрле бүләкләренә лаек 
була. 1912 елда Россиянең фән-
ни җәмә гатьчелеге күренекле га-
лимгә 75 яшь тулуны зурлап бил-
геләп үтә.

В.В. Радлов 1918 елның  
12 маенда вафат була һәм С.-Пе-
тербургтагы Смоленск зираты-
ның лютераннар күме лә торган 
өлешенә җирләнә. Нек рологта: 
В.В. Радловның үлеме Россия 
фәне өчен иң зур югалту булды 
дип язылган.
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