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КИТАБЫНА РЕЦЕНЗИЯ

Морзалар һәм йомышлы татарларның корабльләр төзүгә китә 
торган агач материалы әзерләү һәм аны транспорт юлларына чыга-
рудан гыйбарәт лашманлык йөкләмәсен (1718–1860) үтәү тарихы 
Россия историографиясендә бик озак вакытлар аз өйрәнелгән пробле-
маларның берсе булып кала килде. Асылда исә, аларның Россия хәр-
би суднолары төзелешенә керткән өлешен бәяләп бетерерлек түгел. 
Россиянең беренче класслы диңгез державасына әйләнүе, XVIII га-
сырда – XIX гасырның беренче яртысында рус диңгезчеләренең зур 
җиңүләргә ирешүе – татар һәм өлешчә (йөкләмә кертелә башлаган 
чорда) мордва һәм чуваш йомышлыларының авыр хезмәте нәтиҗәсе. 
Закон актларында һәм ведомстволарның үзара язышкан хатларын-
да аларны немецлар манерына лашманнар (урман кисүчеләр) дип 
 исемлиләр. 

Соңгы вакытта әлеге теманы өйрәнүдәге бушлыклар акрынлап 
тутырыла башлады. Төрле авторларның басылып чыккан язмалары 
аша укучылар казна өчен агач хәзерләүнең үзенчәлекләре белән та-
ныштылар, лашманнарның саны, социаль һәм хокукый статуслары 
турында гомуми күзаллау булдырдылар, урман кисүчеләрнең хезмәт 
шартларын һәм эшнең масштабын бәяли алдылар. Шуңа да кара-
мастан, ТР ФА Ш. Мәрҗани исем. Тарих институтының өлкән фәнни 
хезмәткәре, тарих фәннәре кандидаты И.З. Фәйзрахманов тарафын-
нан әзерләнгән документлар һәм материаллар җыентыгын историо-
график фактлар исемлегендә мөһим вакыйга дип бәяләргә кирәк. 
Бу җыентык басылып чыкканчы, лашманнар турындагы мәгълүмат-
ларны нигездә Россия империясенең тулы законнар җыентыгында, 
«Рус тарих җәмгыяте җыентыгы»нда, шулай ук революциягә кадәр 
чыккан һәм һәркем файдалана алмаган басмаларда урын алган аз сан-
лы документларда гына табарга мөмкин иде. И.З. Фәйзрахманов әле-
ге таркау чыганакларны бергә туплап кына калмады, аларны үзәк һәм 
төбәк архивлары (Санкт-Петербургтагы Россия дәүләт Хәрби-диңгез 
флоты һәм Россия дәүләт тарих архивлары, Россия дәүләт борынгы 
актлар архивы (Мәскәү), Татарстан Республикасы Милли архивы (Ка-
зан), Мари Эл Республикасы дәүләт архивы (Йошкар-Ола)) фондла-
рында яткан материаллар исәбенә шактый гына киңәйтте дә. Китапка 
кергән 182 документның 124 е моңарчы бер җирдә басылмаган булуы 
әнә шул хакта сөйли.

Җыентыкның композицион төзелеше традицион. Документ текст-
ларына төзүче автор тарафыннан әзерләнгән фәнни белешмәлек, ке-
реш сүз, кирәкле искәрмәләр, географик һәм исемнәр күрсәткечләре, 
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искергән һәм аз кулланыла торган сүзләр һәм гыйбарәләр сүзлеге, 
чыганаклар һәм әдәбият исемлеге, җыентыкка кергән документлар 
исемлеге теркәлгән. Кушымталар (барлыгы 27) басманың аерым бер 
бүлеген тәшкил итә, аларны шартлы рәвештә өч өлешкә бүләргә мөм-
кин. Беренче өлешкә лашманнарга багышланган яки алар телгә алын-
ган тарихи язмалар, риваятьләр, шигъри һәм чәчмә әсәрләр кергән. 
Икенчесендә таблицалар рәвешендә төрле тарихи чорларда урман 
эшчеләренең административ буйсынулы хәлендәге үзгәрешләрне ча-
гылдырган материаллар, шулай ук алар эшчәнлегенең сан һәм сый-
фат характеристикалары бирелгән. Өченче өлешне архив документ-
ларының фотокүчермәләре тәшкил итә.

И.З. Фәйзрахмановка татар һәм гомумроссия тарихында лаш-
манчылык феноменын аерым, уникаль үзенчәлекләргә ия күренеш 
буларак күз алдына китереп бастыру өчен, басмага материаллар эзлә-
гәндә һәм сайлап алганда, гаять зур һәм бик күп көч куюны таләп 
итә торган эш башкарырга туры килә. Безнең карашка, автор бу кат-
лаулы бурычны уңышлы үтәп чыккан. Китапка 1767 елда Уложение 
комиссия сенә Казан өязенең Нугай, Җөри, Арча, Алат һәм Галич да-
ругалары йомышлы татарлары наказы («Наказ служилых татар Но-
гайской,  Зюрейской, Арской, Алатской и Галицкой дорог Казанского 
уезда»), яисә 1817 елгы «Лашманнар турында нигезләмә»нең («Поло-
жение о лашманах») кебек билгеле документларның кертелүе дә акла-
на. Бу – лашманчылык йөкләмәсен тулаем күз алдына китерү өчен 
кирәк. Моннан тыш, һәркем файдалана алмаган чыганакларны басты-
рып чыгару татар халкы һәм тулаем Урта Идел буе тарихы белән шө-
гыльләнәнүче башка тикшеренүчеләрнең дә игътибарын җәлеп итә. 

Сайлап алынган документларны фәнни-археографик эшкәртүгә дә 
ул таләпчән якын килгән. И.З. Фәйзрахманов бүлек башларын да уй-
лап язган, керештә басманың структурасын да җентекләп дәлилләгән, 
документ текстларын тапшыру принципларын да ачык бәян иткән. 

Әлеге җыентыкның эчтәлеге белән танышкач, аны чыганак лар 
корпусы дип бәяләргә мөмкин. Әһәмияте ягыннан ул лашманчы-
лык йөкләмәсе тарихы белән генә чикләнеп калмый. Асылда, бу – 
XVIII гасыр – XIX гасырның беренче яртысында татар җәмгыяте-
нең үзенчәлекле бер кисемтәсе, аның көндәлек тормышының төрле 
аспектларын комплекслы чагылдыру. Басмада элеккеге татар хәр-
би-йомышлы аксөякләре вәкилләренең хокукый хәле турында күп-
планлы мәгълүмат китерелә. Петр I нең корабльләр төзү өчен агач 
материаллары әзерләүгә теркәү турындагы 1718 ел 31 гыйнвар указы 
алар өчен рус булмаган халыкларның өстенлекләргә ия катламыннан 
дәүләт крестьяннарының бер категориясенә әйләнү юлында мөһим 
этап булып тора. Хокукый нормаларны билгеләгән закон актлары 
белән бергә, җыентыкта аларның тормышка ашырылуын күрсәткән 
чыганаклар да урын алган. Китапта лашманнарның һәм казнага ур-
ман кисү процессындагы, һәм туган авылларында яшәгән вакыттагы 
хокук һәм бурычлары ачыкланган. 
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Чыганакларда халыкның әлеге төркеме белән идарә итү һәм алар-
ның хезмәтен оештыру турында кыйммәтле мәгълүматлар тупланган. 
Лашманчылыктан кала да өсләренә күпсанлы башка натураль һәм 
акчалата йөкләмәләр өелгән элеккеге татар йомышлыларының матди 
хәлләрен яктыртуга да зур игътибар бирелгән. 1724 елда «Бакуга һәм 
Курага» хәрби ныгытмалар төзелешенә 5000 кешене җибәрү белән 
бәйле документлар – моның ачык мисалы. Бик күп документлар Ад-
миралтейство түрәләре һәм җирле хакимиятнең властьтан законсыз 
файдаланулары һәм урман эшчеләрен җәберләүләре турында сөйли. 
Бу, барыннан да элек, «Казан губернасы лашманнарының авыр хәлгә 
төшү» сәбәпләре турында подполковник А.И. Свечинның 1765 елгы 
«Экстракт»ы. Документларның составы ягыннан шактый зур төркеме 
лашманнар арасында җир һәм мөлкәт хокукы мөнәсәбәтләренә хас 
үзенчәлекләрне чагылдыра. Әлеге материалларның кыйммәте шун-
да, бу өлкәне көйләп торган юридик нормалар бер үк вакытта ясаклы 
татарларга кагылган. Соңгылары тулаем элеккеге морзалар һәм йо-
мышлы татарлар белән бердәй хокукларга ия булган (турыдан-туры 
Адмиралтейство эшләре белән бәйләнгән моментлардан кала). 

Лашманнар тормышының төп аспектларын ачкан документлар 
белән бергә, И.З. Фәйзрахманов үзенең хезмәтенә беренче карашка 
корабльләр төзү йөкләмәсенә турыдан-туры катнашы юк кебек то-
елган чыганакларны да керткән. Әмма Адмиралтействога теркәлгән 
татарлар яшәгән һәм эшләгән тарихи шартларны аңлауда аларның 
әһәмияте гаять зур. Бу чыганакларда Яңа чукынганнар конторасы бе-
терелгәннән соңгы вазгыять чагылыш таба (татар халкы императри-
ца Елизавета Петровна идарәсе вакытында урын алган ислам динен 
эзәрлекләүләрдән арынып, 1740 елларда җимерелгән мәчетләрне яңа-
дан торгыза башлаган заман). 

Якын киләчәктә морзалар һәм йомышлы татарлар арасыннан 
татар сәүдәгәрләренең нигезен тәшкил итәчәк эшлекле кешеләр кат-
ламы бүленеп чыгуын раслаучы материаллар да кызыклы. Казанның 
татар бистәләрендә, шулай ук Казан артының йомышлылар яшәгән 
авылларында милеккә бәйләнгән катлауларга аерылу һәм капитал 
туп лау процесслары аеруча актив бара. Байлыклары арту татар сәүдә-
гәрләренә һәм эшмәкәрләргә, акча түләп, лашманчылык йөкләмәсен-
нән котылырга, үзләре урынына урман кисәргә яллы эшчеләрне 
җибә рергә мөмкинлек бирә. 

Җыентыкта кайбер документларның рус һәм татар телләрендәге 
вариантлары китерелгән. Алар буенча Казан Адмиралтейство кон-
торасы тәрҗемәчеләренең квалификациясен билгеләү генә түгел, 
шул замандагы татар теленең үзенчәлекләре, анда Адмиралтейство 
эшләре белән бәйле терминнарның файдаланылуы турында фикер 
йөртергә була. Басманың фәнни-белешмә аппараты аерым игътибар-
га лаек. Төзүче өстәмә һәм аңлату таләп иткән бер генә моментны да 
күз уңыннан ычкындырмый. Географик һәм исемнәр күрсәткечләре, 
искергән һәм һәркем файдалана алмаган сүз һәм гыйбарәләр сүзлеге 
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җентекләп эшкәртелгән һәм дөреслеге тикшерелгән, файдалану өчен 
уңайлы. Китап белгечләргә генә түгел, ә барлык тарих белән кызык-
сынучыларга адреслану сәбәпле, бу аеруча мөһим. 

Шунысы кызганыч, китапта басмага кергән документларның 
мәгълүмати потенциалын ачкан аерым мәкалә юк. Ул укучыга ав-
торның төп фикерен яхшырак аңларга, киләчәктәге фәнни эзләнү 
юнәлешләрен билгеләргә ярдәм итәр иде. Шуңа карамастан, биредәге 
текстларның мәгълүмати мөмкинлекләре шулкадәр югары ки, аларны 
бары монографик тикшеренү кысаларында гына тәфсилле рәвештә 
характерлап булачак. 

И.З. Фәйзрахманов тарафыннан әзерләнгән документлар һәм ма-
териаллар җыентыгы лашманчылык йөкләмәсе тарихын, татар халкы, 
Урта Идел буе һәм гомумән Россия тарихын өйрәнүдә яңа мөмкин-
лекләр ача. Әлеге басма тарихчылар, филологлар, чыганакларны өй-
рәнүчеләр, туган як тарихы белән кызыксынучы киң катлау укучылар, 
шул исәптән Россия хәрби-диңгез суднолоры төзелешенең нигезен 
салышкан морзалар һәм йомышлы татарларның турыдан-туры нәсел 
дәвамчылары арасында һичшиксез популярлык казаныр.
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