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Н.М. Мифтахетдинова
Г. ШƏРƏФНЕҢ ГАРƏП ГРАФИКАСЫ НИГЕЗЕНДƏГЕ
ТАТАР ЯЗУЫН РЕФОРМАЛАУ ӨЛКƏСЕНДƏГЕ
ЭШЧƏНЛЕГЕ
В статье рассматривается деятельность известного языковеда, тюрколога,
историка Г. Шарафа в области реформирования старотатарской письменности в
начале ХХ в. В своих выступлениях, научных трудах ученый приводит неоспоримые доводы в пользу сохранения для всех тюркских народов системы письма
на основе арабской графики.
Ключевые слова: татарская письменность на основе арабской графики,
кегель, латиница, реформа печатной арабской графики.
The article examines the activities of the famous linguist, Turkologist, historian
G. Sharaf in the ﬁeld of reforming the Old Tatar writing at the beginning of the
twentieth century. In his speeches and scientiﬁc works, the scientist gives undeniable
arguments in favor of preserving the writing system based on the Arabic script for all
Turkic people.
Keywords: Tatar writing based on Arabic graphics, kegel, Latin, reform of
printed Arabic graphics.

У

зган гасырның егерменче елларында татарлар һəм гомумəн төрки халыклар арасында гарəп графикасын латинга алыштыру
мəсьəлəсе көн үзəгенə куела. Матбугатта галимнəр, язучылар, мөгаллимнəр, җəмəгать эшлеклелəренең фикерлəре басыла, киң җəмəгатьчелеккə аңлату эшлəре алып барыла. Кулланылышта булган гарəп
графикасындагы татар язуын заман талəплəренə туры китереп реформалау барышында камиллəштерүне күздə тотучыларның берсе – тел
галиме, язучы, җəмəгать эшлеклесе, тарихчы Галимҗан Шəрəф.
Галимҗан Шəрəф татар миллəте тəрəккыятенə зур өлеш керткəн атаклы бертуган Шəрəфлəр нəселеннəн. Шəрəфетдин һəм Гайнелнəвал ун бала тəрбиялəп үстерəлəр: Зифа, Сара, Һаҗəр, Халисə,
Фатыйма, Шиһаб, Шəһер, Борһан, Гыйльми, Галимҗан. Аларның
эшчəнлеклəре ислам дине, мөгаллимлек, язучылык, наширлек, фəн
белəн бəйле. Аларның һəрберсе игътибарга лаек: гарəп мəдəнияте
тарихы белгече, Г. Тукайның остазы Шəһер Шəрəф, күренекле педагог, журналист, дипломат Борһан Шəрəф, дөньякүлəм атаклы беренче
хатын-кыз астроном, физика-математика фəннəре докторы Шəфика
Шəрəф һəм башкалар.
Бертуган Шиһаб, Шəһер, Борһан һəм Гыйльми Шəрəфетдиновлар
1906 елда «Матбагаи Шəрəф» исемле типография ачалар. Г. Тукайның үзе исəн чагында басылган китаплары нəкъ менə шул нəшриятта
дөнья күрə [Тəрҗеманов, 1989].
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Казан лингвистика мəктəбенең күренекле вəкиле, татар-төрек
теле фонетикасын тирəнтен өйрəнгəн тел галиме Галимҗан Шəрəф
1896 елның 29 декабрендə хəзерге Буа районы Аксу авылында туа.
Казанда танылган Мөхəммəдия мəдрəсəсендə белем ала һəм, үзлегеннəн əзерлəнеп, Казанның 2 нче реаль училищесына укырга керə.
1915 елда миллионер Хөсəенов акчасына оешкан Стипендия комитеты ярдəме белəн Петроград тимер юл инженерлары институты
студенты була. Шул ук елларда Петроград университетының тарихфилология факультетында ирекле тыңлаучы да. Танылган галимнəр
В. Бартольд, В. Смирнов, А. Самойлович һəм башка профессорларның семинарларында катнаша, борынгы төрки телдə язылган ОрхонЕнисей язмаларын өйрəнə [Əлтəф, 1990].
1917 елдан Казан университетында эшли, фəнни эшчəнлеген
күренекле тюркологлар, тел галимнəре белəн берлектə алып бара.
1919 – 1920 елларда Казан университетында Н.Ф. Катанов җитəкчелегендə – төрки теллəр, Н.И. Ашмарин белəн берлектə – чуваш теле,
В.А. Богородицкий остазлыгында татар теле һəм гомуми тел белеме буенча эшли. Аның «Татар теле авазларының палятограммалары»
исемле хезмəте дөньякүлəм танылу ала [Шараф, 1927].
1921 – 1922 елларда ТАССРның Халык Мəгарифе Халык Комиссариаты Академүзəгенең Шəрык бүлеге мөдире вазифасын башкара.
1922 – 1937 елларда Шəрык (1931 елдан – Татар, 1934 елдан – Казан)
педагогика институтында укыта, фəнни эзлəнүлəрен дəвам итə.
Кызганычка каршы Г. Шəрəф сəяси эзəрлеклəүлəргə дучар була,
шул сəбəпле галимнең фəнни эшчəнлеген дəвам итү мөмкинлеге
юкка чыгарыла. 1937 елның 20 февраленнəн, «педагогия институтында оялаган халык дошманнарын фаш итү кампаниясе» кысаларында, институт җитəкчелеге аңа лекциялəр укуны тыя. Шул ук елның
23 мартында Г. Шəрəф кулга алына һəм, 1940 елның 27 февралендə
«Советка каршы миллəтче оешма эшендə катнашкан өчен», 8 елга
ирегеннəн мəхрүм ителə. Казанга 1945 елда кайта, əмма эшкə урнашу, Казанда яшəү хокукыннан мəхрүм була. Ул абыйсы Шиһабетдин
Шəрəфнең кызы Бибинур янына Апаска китə һəм анда мəктəптə рус
теле укытучысы булып эшли [Шараф, 1993].
Озак еллар Галимҗан Шəрəфнең сəяси-иҗтимагый эшчəнлеге
күлəгəдə кала килде. Бары үзгəртеп кору елларында гына аның татар миллəте өчен бəһасез хезмəтлəре, күзаллаулары киң җəмəгатьчелеккə барып иреште. Шушы елларда Г. Шəрəфнең сəяси эшчəнлеге, язмышы турында матбугатта бер-бер артлы мəкалəлəр басылды.
Г. Шəрəфнең тууына 100 ел уңаеннан Рəмзи Вəлиевнең архив документларына нигезлəнгəн «Фаҗига» китабы дөнья күрде [Вəлиев,
1996]. Сания Шəрəф туплаган Татарстан Республикасының Милли
музее фондларында сакланучы язмалардан Шəрəфлəр нəселе хакында
тулырак мəгълүмат алырга мөмкин [Шараф, 1993].
Г. Шəрəф сəяси һəм иҗтимагый эшчəнлеген Февраль революциясе вакытында ук башлап җибəрə. Ул 1917 елның маенда Мəскəүдə
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Бөтенроссия мөселманнарының беренче корылтаенда «Туфракчылар»
фракциясе əгъзасы буларак катнаша. Лингвистика, этнография буенча танылган белгеч булуын, инженер һөнəренə укуын да истə тотып,
фракция аңа Идел-Урал штатының чиклəрен билгелəү, мəйданын исəплəүне йөкли һəм ул үз проектларын тəкъдим итə. Бу проектларның
асылында Россия империясендə компактлы яшəгəн территориялəрдə
бердəм мөстəкыйль Идел-Урал штаты булдыру ята. Илдə совет власте
урнашкач та, ул əлеге юнəлештə эшчəнлеген дəвам итə. Г. Шəрəф –
Идел-Урал штатын федерация составындагы мохтариятле җөмһүрият
төзү тарафдары.
Шул рəвешле Г. Шəрəф – татар халкының килəчəге өчен мөһим
карарлар кабул итүдə катнашкан, вакыйгалар үзəгендə торган күренекле тел галиме, җəмəгать эшлеклесе. Аның гарəп графикасы нигезендəге татар язуына багышланган хезмəтлəре бүген дə əһəмиятен
югалтмыйлар. Ул төрки халыклар арасында кириллицага, латин һəм
шул вакытта гасырлар буе кулланылышта булган гарəп графикасындагы татар язуының ислахына кагылышлы əдəбиятны туплый, өйрəнə. 1921 елдан 1928 елга кадəр барган гарəп графикасындагы татар
язуы ислахында катнаша, проектларны тикшерə, үз авторлыгындагы
язмалар да тəкъдим итə.
Революциягə кадəр үк төрки халыклар язуын кирилл, латин
хəрефлəренə күчерү турында матбугатта мəкалəлəр басылып килə.
Рус миссионерлары Н. Ильминский, И. Яковлев, К. Победоносцев
эшчəнлеге нəтиҗəсендə XIX гасырда керəшеннəрдə, кайбер төрки халыкларда кириллица кулланылышка керə.
ХХ гасыр башында матбугатта аерым бер авторларның фикерлəре генə булып күренгəн латинчылык революциядəн соң сəясəт
белəн катыш куəтле агымга əверелə. Галимнəр көннəн-көн ныгый
барган латинчылыкны ике агымга бүлеп карыйлар: гарəп графикасындагы татар язуын латин формаларына яраклаштыру идеясен алга
сөрүчелəргə һəм тулаем латин хəрефлəрен алу тарафдарларына.
Төрки халыкларда кулланылган гарəп графикасын латин хəрефлəренə охшатып ясауны 1857 елда беренчелəрдəн булып азəрбайҗан
драматургы Фатих Али Ахундов башлап җибəрə. Аның төп фəлсəфи идеясе: төрки дөньяны алга киткəн Көнбатыш иллəренə якынайту, икътисади яктан бу иллəр белəн бер үсеш дəрəҗəсенə ирешү һəм
төрки халыкларда латин хəрефлəрен кулланылышка кертү – шушы
юнəлеш эшчəнлегенең бер чагылышы. Соңрак ул Истанбулга китə,
үзенең тулаем латин хəрефлəренə күчү проектын, рус илчелеге аша,
Төркия хакимиятенə җиткерə. Г. Шəрəф күрсəтүенчə, əлеге басмалар
танылган əдəбиятчылар Нəмык Кəмал, Əбу Зыя Тəүфыйк һəм Шинаси тарафыннан тəнкыйтьлəнə [Шараф, 1926, с. 55].
Бертуган Рəмиевлəр, Ə. Мостафин, И. Харитонов, Г. Нугайбəк
һəм башкалар гарəп графикасындагы татар язуын латинлаштыру
юнəлешен алып баралар. 1919 елның 4 – 20 гыйнварында Казанда
Гыйльми һəйəт тарафыннан оештырылган «Имля конференциясе»ндə
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төрки халыкларда кулланылган гарəп язуының структурасын бозуга
китерə торган латинлаштыру проектлары кискен рəвештə тəнкыйтьлəнə. Шушы проектларны күтəреп чыгучыларның күбесе алга таба
кулланылышта булган гарəп язуын тулысынча латин графикасына
күчүне яклаучылар төркеменə кушылалар. Г. Шəрəф искəртүенчə,
Сəгыйть Рəмиев тə 1920 елларда башкорт латинчылары комитеты
эшендə актив катнаша [Шараф, 1926, с. 61]. Əйтергə кирəк, күренекле
шагыйрь, җəмəгать эшлеклесе С. Рəмиев татар-башкортларда латинчылык теориясен эшли һəм аны тормышка ашыруда зур эш башкара.
Г. Ибраһимов аны «зур шагыйрь, соңыннан охранник провокатор»
дип атый [Ибраһимов, 1924, б. 72] .
Г. Шəрəф 1912 – 1914 еллар аралыгында гарəп графикасының латинлаштырылган татар язуы проектларының эшлəнеш ягыннан иң
матурлары арасында И.Н. Харитоновның хəрефлəрен дə күрсəтеп уза.
Аның авторлыгында 1912 елда үз типографиясендə басылган «Бүлəк»
əлифбасындагы хəрефлəр – гарəп графикасының латинлаштырылган
татар язу үрнəклəреннəн берсе. Хəзерге вакытта əлифбаның төсле
басма нөсхəсе Татарстан Республикасы Милли музеенда саклана [Харитонов, 1912]. Шушы хəрефлəр үрнəген 1926 елда хəрефлəр ислахы
(реформасы) конкурсына тəкъдим итə, əмма беренче каралышта төшеп кала.
Төрки дөньяда гасырлар буе кулланылышта йөргəн гарəп графикасындагы язуны алыштыру мəсьəлəсенең актуальлəшү сəбəплəрен
галимнəр орфографиядəге җитешсезлеклəрне хəрефлəр алыштыру
юлы белəн чишү омтылышында күрəлəр. Хəреф белəн имляның аермасы, шулай ук əлеге мəсьəлəнең фəнни чишелешлəре турында Г. Алпаров, Г. Шəрəф, Г.Ибраһимов һ.б. галимнəрнең хезмəтлəрендə күрсəтелə. Г. Шəрəф əлеге мəсьəлəгə түбəндəгечə аңлатма бирə: «Имля
мəсьəлəсе сүзнең нинди авазга йөргəн хəрефлəр белəн язылуынбасылуын һəм, шул хəрефлəр кайбер авазларга җитмəслек булса, шуларны арттыруны тикшерə. Хəреф мəсьəлəсе аерым алган авазларга
нинди шəкелдəге хəрефлəр алынырга тиешлеген, вə бу шəкеллəрнең
рəсемнəрендə нинди гомуми əсаслар алынырга тиешлеген тикшерə»
[Шəрəф, 1923, б. 4].
Г. Шəрəф 1926 елның 26 февраленнəн 5 мартына кадəр Бакуда узган Беренче Бөтенсоюз Тюркология съездында чыгыш ясый. Ул «Татарларда һəм төрки халыкларда гарəп һəм латин хəрефлəре системасын
файдалану мəсьəлəлəре» дип аталган докладында төрки халыкларда
гарəп хəрефлəрен калдыру кирəклегенə дəлиллəр китерə. «Татарларны
гыйльми өйрəнү җəмгыяте хəбəрчесе» журналының оттискы буларак
нəшер ителгəн хезмəтендə төрле халыкларда кулланылган шрифтларны өйрəнүнең методологиясен эшли, язуда һəм укуда чагыштырулар,
параллельлəр үткəрə. Гарəп язуына караганда латин һəм рус хəрефлəре
«уңайлы», «җайлы» диючелəргə ул хəрефлəрнең укылыш ягыннан
уңайсыз, киресенчə язуда авыррак булуын, язу тизлегенең сүлпəнлеген, уку агымының акрынлыгын тəҗрибəлəр нигезендə аңлатып бирə.
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Галим фикеренчə, төрки халыклар өчен латин графикасына күчеш берничек тə алгарыш була алмый, чөнки халыкның гасырлардан
килгəн язма мəдəнияте бар: «...без латин хəрефлəрен алуга караганда,
гарəп хəрефлəрендəн үзгəртелеп бер шəкелгə калдырылган яңа татар
хəрефлəрен алу күп алда дип табабыз» [Шəрəф, 1923, б. 19].
Галим үзе – гарəп графикасындагы татар язуы ислахы тарафдары.
Көн үзəгендə ике яки бер шəкелгə калдырылган гарəп графикасындагы яңа татар басма хəрефлəрен тиз арада типография, стенография,
телеграфка көйлəү мəсьəлəлəре тора. Г. Шəрəф гарəп графикасындагы татар язуының төзелешен бозмый гына нəсех язуы кысаларында
эшлəнелгəн күчешнең халык өчен дə җиңел узачагын билгели. Хəреф
ислахы карарларын гарəп графикасындагы язуны кулланучы барлык
төрки халыкларда да гамəлгə кертүнең мөһимлеген ассызыклый.
Əлбəттə галим гарəп графикасындагы татар язуының иртəме-соңмы
төшеп калачагын аңлый, чөнки латинчылыкны этəрүче көчлəр артында Совет хөкүмəте алып барган сəясəт тора. Шуңа да хезмəтлəрендə
күчеш булган очракта, аны берничə этапта уздыру, латинга караганда
рус хəрефлəрен алуның отышлырак булуы турында фаразларын əйтеп
уза [Шараф, 1926, б. 55].
Типография тамгаларын киметүнең беренче тəҗрибəлəре
1907 елда Казан типографиясе һəм словолитниясендə эшлəүче Маннан Рəхмəтуллин тарафыннан үткəрелə. Революциягə кадəр үк əлеге юнəлештə эшлəр алып барылуга карамастан, алга китеш сизелми.
Хəрефлəр ислахының идеологы танылган галим Г. Алпаров болай
дип яза: «Бер хəрефнең дүрт шəкелдə йөрүе – гарəпнең кулъязмасындан йоккан зур бер хата. Мондан басмада да, мəктəптə дə зур зарар
күрəбез. Бердəнбер чара – хəзерге йөргəн баш шəкеллəрне нигез итеп
алыйк та хəрефлəрне бер шəкелгə калдырыйк» [Алпаров, 2008, б. 59]
1921 елда ТАССРның Мəгариф Халык Комиссариаты яңа хəрефлəр хəзерлəү буенча оештырылган ярышта Г. Шəрəф жюри составында була. Ярышта ул вакытларда эшлəнелгəн проектлар белəн Һ. Максуди, М. Идриси, И. Харитонов, Ə. Мостафин, Ш. Тукаев һ.б катнаша.
Мөхəммəд Идрисов проекты җиңүче дип табыла. Ул ясаган үрнəклəр
буенча остаханəсендə 7 комплект матрица эшлəнелə, хəреф коела.
Əмма авыр икътисади шартларда бу башлангыч киң кулланылыш
тапмый.
Г. Шəрəф басма гарəп шрифтларының үз вариантын эшли.
Вакытлы матбугат битлəрендə Г. Шəрəфнең 20 нче кегеле кулланыла.
1926 елда ваграк кегельлəрнең хəреф коюга тапшырылганлыгын искəртеп үтə [Шараф, 1926, с. 43].
Хəреф ислахының икенче күтəрелеше 1926 елда башлана. Шул
елның октябрендə Казанда ТАССРның Мəгариф Халык Комиссариаты Гыйльми үзəге оештырган конференциядə төрек-татар
хəрефлəренең реформа проектларына ярыш игълан ителə. Əлеге
киңəшмəнең үткəрелү вакыты 1926 елның беренче сентябренə билгелəнгəн булса да, катнашучыларның үтенече белəн, ул кичектерелə.
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«Кызыл Татарстан» газетасының 136 нчы номерында игълан ителгəн
киңəшмə билгелəнгəн көнне булмый кала [Кызыл Татарстан, 1926,
№ 136, б. 4]
Казанда ТАССРның Мəгариф Халык Комиссариаты Гыйльми
үзəге тарафыннан басма татар хəрефлəре реформасы конференциясе үткəрелү турында игълан янəдəн «Кызыл Татарстан» газетасының
1926 елның 16 сентябре санында бирелə. Киңəшмəдə илнең төрле
төбəклəреннəн, шулай ук Төркиядəн дə хəреф төзəтү эшлəре белəн
шөгыльлəнүчелəр катнашуы бəян ителə һəм төрле шəһəрлəрдəн, регионнардан булган вəкиллəрнең тулы исемлеге, шөгыльлəре күрсəтелə:
Кырымнан – Госман Акчураклы; Казакъстаннан – Əхмəд Байтурсин
оглы; Мəскəүдəн – Мөхəммəд Идрисов; Габдрахман Бурнашев, Уфадан – Шəехзадə Тукаев; Бөредəн – хəрефче Гата Исхаки; Казаннан –
Галиəсгар Камал; машиначы Шəйхгали; матбагачы Л. Вахидов; хəреф
кисүче Ибраһим Зəйнуллин; хəрефчелəрдəн Г. Алпаров, Г. Шəрəф,
Хəсəн Гали. 14. Г. Нугайбəк, 15. Һади Максуди, 16. Г. Измайлов» [Басма татар..., б. 4]
Конференция үзенең эшен 1926 елның 20 октябрендə башлап
җибəрə. 23 октябрьдə дə утырышлар дəвам итə, беркетмəлəре матбугатта басылып чыга [Кызыл Татарстан. 1926. 27 октябрь].
Əлеге конференциядə типографиялəр, язу машиналары өчен һəм
шулай ук кулъязмада баш хəрефлəр шəкеллəрен куллану турында сүз
бара. Басма, плакат, афиша хəрефлəренең төрлəнү нигезлəре, килəчəктə үсү юллары билгелəнə.
Жюрига барлыгы 150 проект тəкъдим ителə. Ярыш шартлары
буенча, катнашучыларга проектларын аерым альбом итеп бастыру
талəбе куела. Г. Шəрəф тə үз проектын тəкъдим итə. Хəзерге вакытта
əлеге хəреф үрнəклəре белəн ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, əдəбият
һəм сəнгать институты Язма һəм музыкаль мирас үзəгенең 20 фондында танышырга мөмкин.
Əлеге ярышта илнең төрле төбəклəреннəн вəкиллəр катнаша.
Хəреф комиссиясе проектларга беренчел күзəтү ясый, төзəтмəлəр
кертə һəм түбəндəге резолюцияне чыгара:
«1. Киңəшмəгə тəкъдим ителгəн проектлардан И. Харитонов,
Хəсəн Гали, Əхмəтҗан Мостафа, Фаик Таһиров, Муллашов проектларында гарəп язуының гомуми күренешен, нигездəн үзгəртелгəнлектəн, матбугатта гамəлгə үткəрү мөмкин түгел.
2. Иптəш Урманче проекты хəзергə кадəрге басма хəрефлəргə нигез булган нəсех язуыннан ераклашканлыктан, гомуми матбугат өчен
текст хəреф итеп алына алмый. Лəкин «ай» кебек шəкеллəрне төзəтү
белəн хəреф төрлəндерүдə бер стиль итеп алынуы мөмкин табыла.
3. Киңəшмəдə каралган проектлардан (əлифба тəртибе белəн)
Алпаров, Идрисов, Бурнашев, Тукай, Шəрəф иптəшлəрнең бергə калдырылган шəкеллəре киңəшмə тарафыннан кабул ителгəн əсасларга
муафыйк табылып, болар һəммəсе дə матбугатта текст хəрефе итеп
куллану өчен ярасалар да, хəрефлəрнең формаларын ачыграк итү һəм
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бөтен сүз шəкеле күрсəтүлəре һəм матурлык ягыннан беркадəр җитешсезлеклəре булганлыктан, төзəтмəлəр кертелергə тиеш» [Хəреф
ислахы турында..., б. 80].
1927 елда ярышның икенче этабы уза. Типография хəрефлəренə
реформа проектларын карар өчен, ТАССРның Мəгариф Халык Комиссариаты каршында жюри комиссиясе төзелə. Аның рəисе итеп
Мөхəммəд Таһиров билгелəнə. Əгъзалар: Зыя Насыйров, Самат
Шəрəфетдинов, Галимҗан Шəрəф, Лотфи Вахидов, Бакый Урманче,
Гаяз Максудов, Гали Рахим, Ибраһим Кулиев, Габдрахман Измайлов
[Типография хəрефлəренə..., б. 119]
Конкурска нəтиҗəлəр 1927 елның 24 сентябрендə ясала. Мəскəүдəн – Мөхəммəд Идрисов һəм Габдрахман Бурнашев, Казаннан
Ибраһим Зəйнуллин белəн Котдус Фəхретдинов проектлары, Уфадан
Шəехзадə Тукаевның афиша хəрефлəре проекты сайлана.
«Матурлык, кисү-кою ягыннан иң пөхтə эшлəнгəн итеп М. Идрисовның төрле кегельлəрдə башкарылган проекты беренче урын ала.
Икенче урын – Ибраһим Зəйнуллин белəн Котдус Фəхретдинов, өченче урын – Шəехзадə Тукаев» [Типография хəрефлəренə..., б.119].
Чыннан да, узган гасырның егерменче елларында гарəп графикасындагы татар язуын саклап калу, аның үсешен тəэмин итү өлкəсендə байтак эшлəр башкарыла. 1928 елдан реформа нəтиҗəлəре
өлешчə тормышка да аша, китап басуда һəм вакытлы мабугат битлəрендə реформа проектларында катнашучыларның хəреф үрнəклəре
кулланыла. Əмма татарлар һəм башка төрки халыклар өчен, латин
хəрефлəренə күчү белəн, əлеге эшчəнлек бөтенлəй кулланылыштан
төшеп кала.
Г. Шəрəфнең гарəп графикасындагы татар язуы реформасы өлкəсендə эшчəнлеге күпкырлы. Галим, язулы халык буларак, татарларның һəм башка төрки халыкларның гарəп графикасы нигезендəге
язуны куллануда дəвам итəргə тиешлеген ассызыклый. Шул чагында гына халык байлыгы булган əдəби мирасның саклануына һəм
үсəчəгенə ышана. Совет власте шартларында гарəп графикасындагы
татар язуына реформа үткəрүне аны кулланылышта калдыру юлы
итеп күрə.
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Р.Ф. Мирхəев
XIX ГАСЫР АХЫРЫ – XX ГАСЫР БАШЫ
ТАТАР МƏГЪРИФƏТЧЕЛЕК ПРОЗАСЫ ƏСƏРЛƏРЕНДƏ
СЫЙФАТ ФИГЫЛЬЛƏРНЕҢ СТИЛИСТИК
КУЛЛАНЫЛЫШЫ
Конец XIX – начало XX веков в истории татарского литературного языка характеризуется как период его наивысшего развития в функциональном и
структурном планах. Функционировавший до этого в основном в поэтических
произведениях и религиозно-дидактических трактатах старотатарский язык
начинает проникать в новые для него общественные сферы, художественные,
публицистические и научные жанры. Статья посвящена изучению особенностей стилистического употребления в произведениях татарской просветительской прозы конца XIX – начала XX веков причастий, которые, будучи одним из
основных элементов грамматической структуры языка, играют важную роль в
формировании языковой ткани письменных текстов. До настоящего времени в
работах татарских ученых по истории татарского литературного языка они описывались лишь фрагментарно. При этом их стилистический потенциал оставался вне поля зрения языковедов.
Ключевые слова: старотатарский язык, язык татарской просветительской
прозы, неличные формы глагола, причастные формы, стилистическое употребление.
The end of the 19th – beginning of the 20th centuries in the history of the Tatar
literary language is characterized as the period of its highest development in functional and structural terms. The Old Tatar language, which previously functioned mainly
in poetry and religious and didactic treatises, was getting into new social spheres,
artistic, journalistic and scientiﬁc genres. The article is devoted to the study of the
peculiarities of the stylistic use of participles in the works of Tatar educational prose
of the late XIX – early XX centuries, which being one of the main elements of the
grammatical structure of the language play an important role in the formation of the
language of written texts. Until now, in the works of Tatar scientists on the history of
the Tatar literary language, they were described only partially. At the same time their
stylistic potential remained outside the view of linguists.
Keywords: Old Tatar language, the language of Tatar educational prose, impersonal forms of the verb, participial forms, stylistic use.

Г

асырлар дəвамында иске татар əдəби теленең табигатен, аның
үсеш закончалыкларын билгелəгəн язма традициялəр, норма,
норма вариантлылыгы һəм функциональ-стилистик вариантлылык
[Бəширова, 2008, б. 6; Татар əдəби теле тарихы, 2017, б. 706 – 827]
сыйфат фигыль формаларының кулланылышында да күзəтелə. Язма
чыганаклардан күренгəнчə, XIX гасыр ахыры – XX гасыр башы татар
əдəби телендə аларның парадигматик һəм синтагматик мəгънəлəре
кыпчак һəм угыз теллəренə хас булган əдəби норма күрсəткечлəре
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белəн белдерелə. Əлеге мəкалə кысаларында XIX гасыр ахыры –
XX гасыр башы татар мəгърифəтчелек прозасы əсəрлəре телендə
сыйфат фигыльлəрнең, аерым алганда бүгенге көндə дə əдəби телдə
норма күрсəткечлəре буларак яшəвен дəвам иткəн -учы, -а торган,
-р, -ачак һəм -ган кушымчалы формаларның стилистик кулланылыш
үзенчəлеклəрен өйрəнү максат итеп куелды.
-учы кушымчалы сыйфат фигыльлəр хəзерге татар əдəби телендə башлыча атрибутив позициядə, ягъни сыйфат фигыльнең үз мəгънəсендə генə кулланылып, субъект, ə төшем юнəлешендə кулланылган
очракта объект мəгънəсен белдергəн сүзлəрне ачыклап килəлəр. Күпчелек очракта алар субъект яисə объектның гомуми билгесенə əверелгəн һəм билгеле бер заманга карамаган процессны белдерə. Шул
ук вакытта җөмлəдəге төп фигыльгə мөнəсəбəттə аның белəн бер үк
вакытта һəм аннан алда башкарылган эш-хəрəкəтне дə белдереп килə
алалар [Татар грамматикасы, 2016, б. 241 – 242].
XIX гасыр ахыры – XX гасыр башында -учы кушымчалы сыйфат фигыльлəр мəгърифəтчелек прозасы əсəрлəреннəн башка ярым
тезмə, ярым чəчмə характерда иҗат ителгəн дастаннарда һəм газета
текстларында очрыйлар [Шамарова, 1990, с. 77; Миннуллин, 2012,
с. 190 – 191]. Аерым кулланылыш очраклары дини-фəлсəфи хезмəтлəрдə теркəлгəн [Абдулхаков, 2007, с. 21]. Лəкин шигъри əсəрлəр теле
өчен алар хас түгел, ягъни -учы кушымчалы сыйфат фигыльлəр бу
чорда иске татар язма əдəби теле чагылыш тапкан барлык язма чыганакларда да урын алмыйлар һəм функциональ-стилистик вариантлылыкның бер күрсəткече булып торалар.
-учы кушымчалы хəзерге заман сыйфат фигыльлəр XIX гасыр
ахыры – XX гасыр башы татар мəгърифəтче язучыларыннан күбесенчə Р. Фəхретдин əсəрлəрендə очрыйлар. Язучы аларны, нигездə, автор
сөйлəмендə, публицистик чигенешлəрдə куллана, ягъни билгеле бер
иҗтимагый максатларга буйсындырып файдалана: Тəрбийəле қызлар
хатын улдықлары соңында бер өйне ғақыл илə идарə қылырлар, баланы гүзəл тəрбийə идəрлəр, ирлəренə ышанычлы вə туғры ғақыл вə
киңəш вирүче, күңеллəрене шатландыручы, серлəрене һəм мөхкəм
сақлаучы ибдəш улырлар [Фəхретдин, 1899, б. 68].
-а торган кушымчалы сыйфат фигыльлəр хəзерге татар əдəби
телендə күбрəк атрибутив позициядə кулланылалар һəм эш-хəрəкəтнең субъектын, объектын, башкарылу урынын, вакытын белдергəн
һəм корал мəгънəсендəге сүзлəрне ачыклап килəлəр. Алар, нигездə,
субъект яисə объектның гомуми билгесенə əверелгəн процессны белдерəлəр. Чагыштырмача сирəк очракларда -а торган кушымчалы
сыйфат фигыльлəр үзлəре ачыклап килгəн сүзлəрне сөйлəү моменты
белəн бер вакыт яссылыгында башкарылган, ягъни хəзерге заманга
караган эш-хəрəкəт буенча характерлыйлар [Татар грамматикасы,
2016, б. 244 – 245].
XIX гасыр ахыры – XX гасыр башында -а торган кушымчалы
сыйфат фигыльлəр мəгърифəтчелек прозасы əсəрлəреннəн башка
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ярым тезмə, ярым чəчмə характерда иҗат ителгəн дастаннарда һəм
газета текстларында очрыйлар [Шамарова, 1990, с. 77; Миннуллин,
2012, с. 190 – 191]. Башка язма чыганаклар өчен алар хас түгел. -а торган кушымчалы сыйфат фигыльлəр бу чорда иске татар язма əдəби
теле чагылыш тапкан барлык язма чыганакларда да урын алмыйлар
һəм функциональ-стилистик вариантлылыкның бер күрсəткече булып торалар. Бу аларның əдəби кулланылышка яңа керə башлавы һəм
мəгънəлəренең язма текстларда башка затланышсыз фигыльлəр тарафыннан белдерелүе белəн аңлатыла.
XIX гасыр ахыры – XX гасыр башы татар мəгърифəтчелек прозасы əсəрлəрендə -а торган кушымчалы сыйфат фигыльлəр М. Акъегет
һəм З. Бигиев романнарында гына очрыйлар. Биредə дə алар сирəк
кулланылалар. Язучылар бу затланышсыз фигыльлəргə, нигездə,
персонажларның портретларын биргəндə һəм теге яки бу объектны
тасвирлаганда мөрəҗəгать итəлəр: Сəлимгəрəй xəзрəтлəрeнeң йөзe
адəмне бақтыра торған, тарта торған вə əмнийəт чықарта
торған қыйафəт идe [Акъегет, 1886, б. 43]; Муса əфəндe йалғыз бeр
бүлмəйə мəxбүс улыб, бу бүлмəсe дə ат уғрысыны xəбeс қыла торған
бүлмə кеби кечeқ қараңғы вə пычрақ вə суық улмайынча, бeр бүйүк
бүлмə идe [Бигиев, 1887, б. 34].
-р кушымчалы сыйфат фигыльлəр хəзерге татар əдəби телендə
төрле мəгънəдəге (субъект, объект, урын, вакыт) сүзлəр белəн кулланылалар һəм аларны нинди дə булса заманга мөнəсəбəтсез даими
башкарыла торган яисə килəчəктə булачак эш-хəрəкəт буенча ачыклап
килəлəр [Татар грамматикасы, 2016, б. 229 – 230].
XIX гасыр ахыры – XX гасыр башында -р кушымчалы сыйфат
фигыльлəр мəгърифəтчелек прозасы əсəрлəреннəн башка ярым тезмə,
ярым чəчмə характерда иҗат ителгəн дастаннарда, шигъри əсəрлəрдə,
газета текстларында һəм дини-фəлсəфи хезмəтлəрдə кулланылалар
[Шамарова, 1990, с. 78; Юсупов, 2006, с. 115; Миннуллин, 2012,
с. 198 – 199; Абдулхаков, 2007, с. 21]. Алар бу чорда иске татар язма
əдəби теле чагылыш тапкан барлык язма чыганакларда да урын алалар һəм əдəби норманың бер күрсəткече булып торалар.
XIX гасыр ахыры – XX гасыр башы татар мəгърифəтчелек прозасы əсəрлəрендə -р кушымчалы сыйфат фигыльлəр, нигездə, автор
сөйлəмендə, пейзаж тасвирламаларында һəм публицистик чигенешлəрдə кулланылалар. Аерым очракларда язучылар əлеге сыйфат фигыльлəрне персонажлар сөйлəменə дə кертеп җибəрəлəр: Безем миллəтемез кеби утанмаз, ойалмаз бер миллəт, ғоман идəрем, һичбер
йирдə йуқдыр [Бигиев, 1908, б. 33]; «Тəрҗеман» исə бу бабда дөнйа
тəхмил итмəз дəрəҗəдə мөшкеллəрне йөклəб мəслəгендə сабит улмышдыр [Фəхретдин, 1899, б. 76].
Моннан тыш əлеге сыйфат фигыльлəр, персонажга хас булган нинди дə булса сыйфатның дəрəҗəсен күрсəткəндə яисə башка
эш-хəрəкəтнең үтəлү рəвешен тасвирлаганда, чагыштырулар составында кулланылалар: Чөнки сүзлəшер қадəр русчаны бəн белмидер
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идем [Фəхретдин, 1899, б. 19]; Бунлар гүйə қаты қычқырышмақ мөсабəқасы (йарышмақ) идəр кеби бер-берендəн артық қычқырышырлар [Фəхретдин, 1903, б. 59].
-ачак кушымчалы сыйфат фигыльлəр хəзерге татар əдəби телендə
атрибутив позициядə төрле мəгънəдəге (субъект, объект, урын, вакыт)
сүзлəр белəн кулланылалар һəм аларны килəчəктə башкарылачак эшхəрəкəт буенча ачыклап килəлəр. Билгеле бер контекстта алар сыйфатланмышларыннан башка һəм исем фигыль буларак та кулланыла
алалар [Татар грамматикасы, 2016, б. 238 – 240].
XIX гасыр ахыры – XX гасыр башында -ачак кушымчалы сыйфат
фигыльлəр мəгърифəтчелек прозасы əсəрлəреннəн башка ярым тезмə,
ярым чəчмə характерда иҗат ителгəн дастаннарда, шигъри əсəрлəрдə,
газета текстларында һəм дини-фəлсəфи хезмəтлəрдə кулланылалар
[Шамарова, 1990, с. 78; Юсупов, 2006, с. 114 – 115; Миннуллин, 2012,
с. 198; Абдулхаков, 2007, с. 21]. Алар бу чорда иске татар язма əдəби
теле чагылыш тапкан барлык язма чыганакларда да урын алалар һəм
əдəби норманың бер күрсəткече булып торалар.
М. Акьегетнең «Хисаметдин менла» романында -ачак кушымчалы сыйфат фигыльлəр күбрəк исем фигыль функциясендə теркəлде:
Чүнкə мeнла иртəгə сабаxда шəhəрə килəчəгeнe тəxсис əйлəмeш идe
[Акъегет, 1886, б. 36]; Икенче көн Ғаббас аға баш қодаларның тəклифене рəд итмəйеб диде ки, икенче килəчəгеңездə сүзне тəмамлармыз
вə шу хəлдə баш қодаларны озатты [Акъегет, 1886, б. 36].
З. Бигиев -ачак кушымчалы сыйфат фигыльлəрне, нигездə, атрибутив позициядə файдалана һəм аларга укучының игътибарын теге
яисə бу предмет һəм затка хас булган сыйфатка юнəлткəндə мөрəҗəгать итə, ягъни билгеле бер сəнгатьчə стилистик максатларга буйсындырып куллана: ... секретарьнең өстəленə хөкем wақытында зарур
улачақ кəғазьлəрне ба тəртиб қуйадыр иде [Бигиев, 1887, б. 38];
Шəhəрлəрдə аxун вə xатиб җəhəтлəренə керəчəк адəм русча йазмақ
вə уқымақ, xисаб қылмақ белмəсe лязимдер [Бигиев, 1890, б. 13].
Аерым очракларда автор -ачак кушымчалы сыйфат фигыльлəрне персонажларның хис-кичерешлəренə бəйле рəвештə аларның
дəрəҗəсен тасвирлаганда, башка эш-хəрəкəтнең үтəлү рəвешен күрсəткəндə чагыштырулар составында файдалана: Хəдичə туташ да
бу кеби гүзəл мəслиxəтнe ишeдеб, тəxтe қалəмдə тəмам улмайачақ қадəр шадланды [Бигиев, 1887, б. 29]; Романымызда мəxлуқ улан
əшxасның əксəрe гөнаhлы бəндəлəр улыб, дөнйалары башдан аxырына қадəр xараб вə бишeкдəн қабeрə қадəр фəлəк ғаддарында булындықлары бу wақыйғадан мəғлүм улачағы кеби йəүмe мəxшəрдə ғафурeр рəxим аллаhының рəxмəтe вə фазылына мөлақат қылмасалар,
əhлe җəhəннəм улдықлары аңлашылачақдыр [Бигиев, 1890, б. 2].
Р. Фəхретдин романнарында -ачак кушымчалы сыйфат фигыльлəрнең кулланылыш даирəсе башка чыганаклар белəн чагыштырганда күпкə киңрəк. Биредə алар күбесенчə атрибутив позициядə
һəм исем фигыль урынында килəлəр. Атрибутив позициядə язучы бу
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сыйфат фигыльлəрне, нигездə, иҗтимагый мəгънə төсмерлəре белəн
баетып, предмет яки затның килəчəктə башкарылачак эш-хəрəкəт
белəн бəйле процессуаль билгесе турында сүз алып барганда куллана:
Җəмғыйəтемезне алға йибəрергə сəбəб улачақ ғыйлем wə мəғрифəт
əһеллəрене йитешдермəк сезгə лязимдер [Фəхретдин, 1899, б. 10];
Бəлки қалдырмыш улыр идем, бу туғрыда йул күстəрəчəк ғалимлəр
вə ғақыллы адəмлəре кəндемдəн биздердем [Фəхретдин, 1903, б. 106].
Моннан тыш автор -ачак кушымчалы сыйфат фигыльлəрне башка
эш-хəрəкəтнең, яисə персонажга хас сыйфат-билгелəрнең дəрəҗəсен
күрсəткəн конструкциялəрдə дə файдалана: ... афəрин уқытдырачақ
дəрəҗəдə ғарəбчəне дөрест сүзлəшə белдеклəрене; ...газеталарда
уқыр идем [Фəхретдин, 1899, б. 20]; Қаваи ноқтасы вə хитабларында
улан фəсахəт вə бəлағате ғақыллары хəйран идəчəк дəрəҗəдə улмышдыр [Фəхретдин, 1903, б. 6].
-ган кушымчалы үткəн заман сыйфат фигыльлəр хəзерге татар
əдəби телендə атрибутив позициядə төрле мəгънəдəге (субъект, объект, урын, вакыт) сүзлəр белəн кулланылалар һəм аларны, нигездə,
үткəндə башкарылган эш-хəрəкəт буенча ачыклап килəлəр, лəкин бу
сыйфат фигыльлəрнең заман мəгънəсе җөмлəдəге төп эш-хəрəкəтнең
заманы белəн билгелəнə. Билгеле бер контекстта -ган кушымчалы
сыйфат фигыльлəр сыйфатланмышларыннан башка, ягъни исемлəшкəн хəлдə һəм исем фигыль буларак та кулланыла алалар [Татар
грамматикасы, 2016, б. 213 – 224].
XIX гасыр ахыры – XX гасыр башында -ган кушымчалы сыйфат фигыльлəр, мəгърифəтчелек прозасы əсəрлəреннəн тыш, ярым
тезмə, ярым чəчмə характерда иҗат ителгəн дастаннарда, шигъри
əсəрлəрдə һəм газета текстларында кулланылалар [Шамарова, 1990,
с. 78; Юсупов, 2006, с. 109–110; Миннуллин, 2012, с. 194 – 195]. Алар
дини-фəлсəфи хезмəтлəрдəн кала бу чорда иске татар язма əдəби теле
чагылыш тапкан барлык язма чыганакларда да урын алалар һəм əдəби
норма, норма вариантлылыгының бер күрсəткече булып торалар.
Мəгърифəтче язучылар -ган кушымчалы сыйфат фигыльлəрне автор сөйлəмендə куллану белəн бергə персонажлар сөйлəменə дə кертеп җибəрəлəр: ... – Икмəклəремне пичкə қуйғанда көрəгем йарылды,
көрəк сорарға барамын балақай! – җавабланды қарт қадын... [Акъегет, 1886, б. 51]; ... – Əгəр дə шушы мəңа сөйлəгəн сүзлəрне следователь хозурында сөйлəсəң, инша аллаһ, Маһруйға файдасы улыр иде
һəм сəне дə разый қылыр идем ... [Бигиев, 1890, б. 44 – 45].
Алга таба əлеге сыйфат фигыльлəр аерым күренешлəрнең тасвирламаларында очрый: Атны сарай астында йирлəшдeргəн заманда мeнланың күзeнə гүзəл бeр күренеш раст килдe [Акъегет, 1886,
б. 9]; Шимди исə, ахунд хəзрəтлəренə тəғзыймəн ултырышқан кешелəр торыб ултырған wақытда, урынсызлар да тығызланыб-нидеб,
җəмəғать арасына ултырышдылар [Бигиев, 1887, б. 38].
Шуның белəн бергə язучылар аларны күбрəк предмет яисə затның үткəндə башкарылган эш-хəрəкəт белəн бəйле процессуаль
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билгесе турында сүз алып барганда кулланалар: Бу эшдə шаhид дəгeл
сeз, бəлки тəфтишдə табылған нəрсəлəр сeзнeң қатыйлe Зөлəйxа
улуыңыза дəлəлəт қылалар [Бигиев, 1887, б. 20 – 21]. Господин Андрeeвның ... мөшавəрəсeндəн соңра өч-дүрт көн кичкəч, сабаx сəғать
11дə мəқтүлə Зөлəйxаның номeрeнe тəфтиш қылған судебный следоватeль кəнде ивeндə … господин Шубин илə кофe эчийурлар [Бигиев, 1887, б. 30]; Болғарлылар ғалиб улған татарлар илə қатышыб,
татарлар һəм үзлəре бетдеклəре хəлдə, исемлəрен қалдырмышлардыр [Фəхретдин, 1899, б. 29]; Дəрестə ишеткəн файдалы нəрсəлəреме сөйлəргə көчем йитмəз [Фəхретдин, 1903, б. 84].
-ган кушымчалы сыйфат фигыльлəргə З. Бигиев башка эшхəрəкəтнең башкарылу рəвешен тасвирлаганда да мөрəҗəгать итə.
Бу очракта ике процесска нигезлəнгəн чагыштырулар барлыкка
килə: Муса əфəндeйe мəxкəмəдəн үле кешeйe чықарған кеби күтəреб
чықардылар [Бигиев, 1887, б. 47]; Җиhанғир xeзмəтчeдəн бу сүзлəрe
ишeткəч, өстeндəн бeр ағыр таш төшкəн кеби улыб, xəлe йиңeл
улды [Бигиев, 1890, б. 45].
Р. Фəхретдин алар ярдəмендə градациялəр тудыра: Қазанда улған
мəдрəсəдə ун сəнə ғомер уздырыб, уқыған дəреслəрем күб, белгəн
нəрсəлəрем чиксез, күтəргəн китабларым хисабсыз иде [Фəхретдин,
1899, б. 6].
Моннан тыш ул -ган кушымчалы сыйфат фигыльлəрне пейзаж
картиналарында һəм публицистик чигенешлəрдə теге яки бу объект
яисə затка гомумəн хас булган билгене тасвирлаганда куллана: ... күккə аз ғына йитмəгəн таулар күңелгə лəззəт китерə иде [Фəхретдин,
1899, б. 22]. Ғыйлем вə мəғрифəте улмаған бер ана үз баласыны
тийеш сурəтдə тəрбийə идə алмаз [Фəхретдин, 1899, б. 66].
Нəтиҗə ясап əйткəндə, XIX гасыр ахыры – XX гасыр башы татар
мəгърифəтчелек прозасы əсəрлəрендə без тикшергəн сыйфат фигыль
формаларының барысы да стилистик планда сəнгатьчə образлылык
тудыру яисə билгеле бер иҗтимагый фикерне җиткерү максатларына
буйсындырылып файдаланыла. Ягъни əдəби əсəрлəр иҗат ителгəндə,
публицистик хезмəтлəр язылганда, укучыга эстетик тəэсир итү һəм
этик йогынты ясау өчен, язучылар, шагыйрьлəр тарафыннан тел системасының барлык берəмлеклəре дə эшкə җигелə.
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Л.Г. Хəбибуллина
ТӨРКИ ТЕЛЛƏРДƏ ШАРТ МӨНƏСƏБƏТЕНЕҢ
БИРЕЛЕШЕ
(Халык авыз иҗаты əсəрлəре материалында)
В результате исследования языка произведений народного творчества выявляются особенности мировоззрения того или иного народа. В данной статье
изучаются кондициональные отношения на материале примеров из малых жанров тюркского фольклора. Исследование структурно-семантической организации паремиологических конструкций со значением условия представляет интерес в плане выявления средств формального выражения кондициональности.
Ключевые слова: кондициональность, условные отношения, кондиционально-темпоральная семантика, тюркский фольклор.
As a result of the study of the language of works of folk art, the features of the
worldview of a particular people are revealed. This article studies conditional relations based on examples from small genres of Turkic folklore. The study of the structural and semantic organization of paremiological constructions with the meaning of
the condition is of interest in terms of identifying the means of formal expression of
conditionality.
Keywords: conditionality, conditional relations, conditional-temporal semantics, Turkic folklore.

Ш

арт категориясе – лингвистика гына түгел, ə тел һəм кешенең
сөйлəм эшчəнлеген төрле позиция һəм максатларда тикшерə
торган фəннəр – психология, логика һəм фəлсəфə тарафыннан актив өйрəнелүче тел объекты. Фəлсəфə дə, логика фəне дə аны берсенең булуы икенчесенең булу-булмавы белəн турыдан-туры бəйле
ике компоненттан торган катлаулы күренеш буларак өйрəнə. Шарт
конструкциялəрендə кеше аңының фаразлау, ниндидер мəгълүматка
таянган нəтиҗəлəр ясау сəлəте белдерелə. «…Хəзерге лингвофольклористика когнитив лингвистика, лингвокультурология, лингвоконцептология, текст теориясе, герменевтика, сөйлəм коммуникациясе
теориясе белəн иң тыгыз рəвештə бəйлəнгəн» [Сердюк, 2009, с. 43]
булганга, мəгънəви мөнəсəбəтлəрнең семантикасын һəм белдерелүен фольклор əсəрлəре материалында өйрəнү максатка ярашлы
дип күзаллана.
Шарт мөнəсəбəте сынамыш һəм ышануларның нигезен тəшкил
итə, ягъни алар (сынамыш һəм ышанулар) шарт мөнəсəбəтенə корыла. Мондый паремиялəрдə кушма җөмлəнең баш җөмлəсенең хəбəре,
кагыйдə буларак, инфинитив белəн белдерелə. Мəсəлəн: тат. Салават
күпере төньягында чыкса, яңгыр булмаска (Сынамыш); Ай чалкан
туса, көннəр аязырга (Сынамыш); Болыт кыйблага таба барса, көн
аязырга (Сынамыш).
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Кайбер тикшеренүчелəр фикеренчə, «шартлылык сəбəплелекнең
нигез катламы булып тора, чөнки əлеге мəгънə мөнəсəбəтлəре модаль
мəгънə белəн тыгыз бəйлəнгəн» [Свеклова, 2010, с. 220]. Татар һəм
башка төрки теллəрдə шарт һəм сəбəп-нəтиҗə мөнəсəбəтлəре синкретиклыгы күзəтелə. Мəсəлəн, төрки теллəрдə шарт мəгънəсе фигыльнең юклык формасы -ма/-мə ярдəмендə белдерелə ала. Мондый мисаллар паремиялəрдə бик еш очрый, əмма аларда, безнең күзəтүлəр
буенча, шарт мəгънəсеннəн тыш, сəбəп-нəтиҗə мөнəсəбəтен дə күзалларга була: тат. Гаепсез дус эзлəмə, ялгыз калырсың (Əйтем); Кешене каргама, үзеңə төшəр (Əйтем); Гайбəт сөйлəмə, бəла ирешмəс
(Əйтем).
Беренчедəн, мондый мисалларда шарт мөнəсəбəте бар, фигыльнең юклык формасы кушымчасын шарт наклонениесе аффиксы белəн
алыштырганда, җөмлəнең гомуми семантикасы үзгəрми: Гаепсез дус
эзлəсəң, ялгыз калырсың; Кешене каргасаң, үзеңə төшəр; Гайбəт сөйлəсəң, бəла ирешер.
Икенчедəн, əлеге паремия компонентлары арасында сəбəпнəтиҗə бəйлелеге бар: гаепсез дус эзлəргə кирəкми, чөнки нəтиҗəдə
ялгыз калуың бар; кешене каргарга ярамый, чөнки үзеңə төшə; гайбəт
сөйлəргə ярамый, чөнки гайбəт – бəлагə. Теркəгечсез конструкцияне
теркəгечлегə синтаксик трансформациялəү җөмлəнең гомуми логик
мəгънəсен һəм структурасын бозмый: Гаепсез дус эзлəмə, чөнки ялгыз калырсың; Кешене каргама, чөнки үзеңə төшəр; Гайбəт сөйлəмə,
чөнки (гайбəт сөйлəсəң) бəла ирешер.
-са/-сə шарт формасы сəбəп-нəтиҗə мөнəсəбəтлəрен белдерүче
конструкциялəрдə кулланыла ала. Мисалларны анализлаудан күренгəнчə, еш кына шарт наклонениесе формасы белəн, сəбəп-нəтиҗə
мөнəсəбəтен белдереп, башка чаралар да кулланыла. Мəсəлəн: тат.
Битең кызышса, димəк, сине яманлыйлар (Ышану); Колагың чыңласа,
димəк, сине сөйлилəр (Ышану).
Күргəнебезчə, югарыда китерелгəн җөмлəлəрдə, нəтиҗə мəгънəсен ассызыклап, димəк сүзе кулланылган. Аны төшереп калдырырга да була. Əмма логик яктан шарт наклонениесенең формаль күрсəткече (-са/-сə аффиксы) əлеге очракта реаль шартны белдерə алмый,
чөнки битеңнең кызышуы – сине яманлауның, колагыңның чыңлавы
синең хакта сөйлəүнең шарты була алмый.
Димəк сүзе күренешне реаль факт итеп белдерүче шарт җөмлəдə кулланыла. Димəк сүзе җөмлəгə яңа семантик төсмер кертə:
иярчен компонентта əйтелгəн сəбəп нигезендə ясалучы нəтиҗə мəгънəсе ассызыклана. Кайбер җөмлəлəрдə эксплицит белдерелмəгəн
шарт мəгънəсе дə, сəбəп-нəтиҗə мəгънəсе дə була. Мəсəлəн: тат.
Бер эшкə алындың – бар эшкə алындың (Мəкаль). Əлеге мисалда
сəбəп-нəтиҗə һəм шарт мөнəсəбəтен белдерүче нинди дə булса формаль күрсəткечлəр юк. Җөмлəне ике төрле аңларга була: Бер эшкə
алынсаң – бар эшкə алынасың һəм Бер эшкə алындың – димəк, бар
эшкə алындың.
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Төрки теллəрдə шарт һəм вакыт мөнəсəбəтлəре синкретизмы киң
таралган. Паремиялəр һəм гомумилəштерелгəн əйтелмəлəрдə шарт
конструкциясе компонентлары мөнəсəбəтлəренең абстракт вакыт характеры күзəтелə. Мəсəлəн: алт. Ат киштезе, таныжар, кижи эрмектешсе, таныжар (Мəкаль); кар. Басмаса ат айакны, тартарс
арабаны (Мəкаль); карач.-балк. Агъач чирисе езегинден чирийди
(Мəкаль); Джангур джауса джерге джауар (Мəкаль); ком. Айрылгъан эл азар, къошулгъан эл озар (Мəкаль); кырг. Жылуу сөйлөсө, жылан ийинден чыгат (Мəкаль).
Мисалларны анализлаудан күренгəнчə, паремиялəр вакыттан
тыш характерга ия, гомуми закончалыкка күрсəтə, типик күренешлəргə ишарəли.
Паремиялəрдə үткəн заман формасының бик сирəк кулланылуы
үткəн заман формаларының, кагыйдə буларак, чынбарлык белəн бəйле булуы, индивидуальлəштерү үзлегенə ия булуы белəн аңлатыла, ə
паремиялəргə гомумилəштерү хас. Үткəн заман формалы паремиялəр
еш очрамый. Мəсəлəн: ком. Яшыртгъын айтдым – билмединг, герюне айтдым – сюймединг (Əйтем).
Шарт-вакыт мөнəсəбəтен белдергəн конструкциялəрдə, кагыйдə
буларак, альтернатив оппозиция нейтральлəшə. Бу бигрəк тə субъектив фикерне белдергəн əйтелмəлəргə кагыла. Мəсəлəн: тат. Кешене
батырсалар, ул саламга да ябыша (Əйтем).
Кушма җөмлəнең хəбəрлəре билгеле бер вакытка кагылышы булмаган яки вакытка бəйле булмаган, даими вакыйганы белдергəндə,
вакыт мөнəсəбəтенең шарт мөнəсəбəте белəн катлаулануы күзəтелə.
Мондый конструкциялəрдə еш кына вакыт мəгънəсен белдергəн теркəгечлəр дə кулланыла, иярчен җөмлə гомумилəшкəн мəгънəгə ия
була. Мəсəлəн: гаг. Ачан бирлик йок достларда, ишлäр гитмäз хич
орада (Мəкаль).
Шарт мəгънəсе урын-вакыт килеше формасындагы хəбəрлек
сүзлəр ярдəмендə белдерелə ала. Мəсəлəн: тат. Югарыда урын барда,
түбəн утырма (Мəкаль).
Шарт мөнəсəбəтен белдерүдə əлеге чара продуктив түгел, мондый конструкциялəрдə ачык булмаган вакыт мəгънəсе дə күзəтелə.
Сирəк очракларда шарт мəгънəсен сыйфат фигыль формасы да
белдерə ала. Мəсəлəн: башк. Буренəн курккан – урманға бармаған
(Мəкаль); карач.-балк. Жаз ойнагъан къыш жиляр (Мəкаль); ком. Заманны зая этген оьзюн де зая этер (Мəкаль); Талап этген – муратгъа етген (Мəкаль); Язда ишлемеген къышда тишлемес (Мəкаль);
кырг. Карышкырдан корккон токойга барбайт (Мəкаль); Шашкан –
ашка бышкан (Мəкаль); Кош коенду кууган куру калат (Мəкаль); тат.
Иҗтиһат иткəн – морадына җиткəн (Мəкаль).
Мисалларны анализлаудан күренгəнчə, сыйфат фигыль формасы
белəн белдерелгəн шарт семантикасына ачык белдерелү хас түгел.
Тат. Кулында китап булганның башында гыйлем булыр (Əйтем); Сүз
хикмəтен белмəгəн кешенең михнəте күп (Мəкаль); Башына төшкəн
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башмакчы булыр (Мəкаль) тибындагы җөмлəлəрне ике төрле аңлап
була: Кулында китап булса, башында гыйлем булыр; Кеше сүз хикмəтен белмəсə, михнəте күп; Башына төшсə, башмакчы булыр. Яки:
Кулында китап булганлыктан, башында гыйлем булыр; Сүз хикмəтен белмəгəнлектəн, кешенең михнəте күп; Башына төшкəнлектəн,
башмакчы булыр.
Урын-вакыт килешендəге -ган формалы сыйфат фигыль гадəттə вакыт мөнəсəбəтен белдерүдə кулланыла. Əмма төрки теллəрдə
-ганда/-гəндə (-канда/-кəндə) формасы ярдəмендə бəйлəнгəн сүзлəр
арасында кайвакыт шарт семантикасы да урнаша. Шулай итеп, мондый җөмлəлəрдə вакыт мəгънəсе төсмерле шарт семантикасы белдерелə. Мəсəлəн: тат. Əйткəндə сүзеңчə эшлə, əйтмəгəндə уеңча эшлə
(Мəкаль); Гыйлем булмаганда, бар акыл да юк була (Мəкаль).
Шушы ук мəгънəне -ган очракта формасы белəн дə белдереп
була. Мəсəлəн: Əйткəн очракта сүзеңчə эшлə, əйтмəгəн очракта
уеңча эшлə; Гыйлем булмаган очракта, бар акыл да юк була.
Күргəнебезчə, -ганда формасы ярдəмендə вакыт һəм шарт мəгънəлəре киселешендəге мөнəсəбəтлəр белдерелə. Шуны да əйтергə
кирəк: бу очракта шарт мəгънəсе кабатлана торган, һəрвакыт була
торган күренешлəр турында хəбəр итə. -ганда формасын -са формасына алыштырганда, компонентлар эчтəлеге арасындагы вакытка
мөнəсəбəт югала. Мəсəлəн: тат. Гаилəдə татулык булганда, эшлəр
уңай бара (Əйтем). → Гаилəдə татулык булса, эшлəр уңай бара.
Мəгълүм булганча, теркəгечсез конструкциялəр күптөрле мəгънəви мөнəсəбəтлəрне белдерə ала. Шарт мөнəсəбəтлəрен анализлаганда, аларның теркəгечсез кушма җөмлəлəр ярдəмендə белдерелүе
еш кына тикшеренүчелəр күзлегеннəн читтə кала. Əмма мондый
конструкция компонентлары арасында теге яки бу семантиканың
формаль күрсəткечлəре белəн белдерелмəгəн шарт мөнəсəбəте урнаша ала. Бу очракта мəгънəви мөнəсəбəт җөмлəнең эчтəлегеннəн
чыгып билгелəнə. Мондый мисаллар, кагыйдə буларак, эчтəлеге гомумилəшкəн характерга ия мəкаль һəм əйтемнəрдə очрый. Мисаллар китерик: азəрб. Инəк су ичəр, сүд олар. Илан су ичəр, зəһəр олар
(Мəкаль); Ай доғар ҝүн динҹəлəр (Мəкаль); гаг. Дам чöкäр дирек истäр, кар йаар кÿрек истäр (Мəкаль); төр. Аt ölür nalı kalır, adam ölür
namı kalır (Мəкаль); үзб. Қўшнинг тинч – сен тинч (Мəкаль). Мондый
теркəгечсез кушма җөмлəлəрдə шарт һəм вакыт мəгънəлəренең керешүе күзəтелə.
Мисалларны анализлаудан күренгəнчə, төрки теллəрдə шарт
мəнəсəбəте эксплицит һəм имплицит рəвешлəрдə дə, белдерелə ала.
Тикшеренү барышында берничə мəгънəви мөнəсəбəт киселешендə
торган конструкциялəр дə ачыкланды.
Шулай итеп, фольклорның кече жанрлары, аеруча паремиялəр, – катлаулы логик система. Аларның семантик структурасында ‘шарт’ төшенчəсе аерым урын алып тора, еш кына нигезлəрен
тəшкил итə.
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һəм сəнгать институтының лексикология һəм диалектология бүлеге
өлкəн фəнни хезмəткəре
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О.Р. Хисамов,
И.Г. Закирова
СЕБЕР ТАТАРЛАРЫ ФОЛЬКЛОРЫНДА
ТОПОНИМНАРНЫҢ ЧАГЫЛЫШЫ
В статье выявлены топонимы и микротопонимы в фольклорных текстах
сибирских татар, определены особенности взаимосвязи фольклора и топонимики. Анализ топонимической лексики в фольклоре сибирских татар позволит
сделать выводы о национально-культурном своеобразии представлений о пространстве, которые могут быть реконструированы по топонимическим данным.
Фольклорная топонимия является средством передачи топонимической версии
этнокультурной информации в представлениях сибирских татар и источником
изучения восточного диалекта татарского языка.
Ключевые слова: топонимы, микротопонимы, восточный диалект татарского языка, сибирские татары, фольклор, фольклорная топонимия, топонимические легенды, топоосновы, поэтические топонимы.
The article identiﬁes toponyms and microtoonyms in the folklore texts of the
Siberian Tatars, identiﬁes the peculiarities of the interrelation between folklore and toponymy. The analysis of toponymic vocabulary in the folklore of the Siberian Tatars,
will make it possible to draw conclusions about the national and cultural originality
of ideas about space, which can be reconstructed from toponymic data. Folklore toponymy is a means of transmitting a toponymic version of ethnocultural information
in the ideas of Siberian Tatars and a source for studying the eastern dialect of the Tatar
language.
Keywords: toponyms, microtoponyms, eastern dialect of the Tatar language,
Siberian Tatars, folklore, folklore toponymy, toponymic legends, toponyms, poetic
toponyms.

Т

өрле елларда тупланган һəм язмача теркəлгəн фольклор текстлары алар язып алынган төбəклəрнең топонимиясен өйрəнү өчен
дə кыйммəтле чыганак булып тора. Бу Себернең төрле регионнарында яшəгəн татарлардан язып алынган фольклорга да карый. Халык
иҗатында сакланган топонимнар үзлəре Себер татарларының башка халыклар белəн сəяси һəм икътисади элемтəлəрен, рухи мирасын
өйрəнү өчен материал булып, төрки халыкларның дөнья картинасын
реконструкциялəү мөмкинлеге бирə.
Татар теленең көнчыгыш диалектында сөйлəшкəн Себер татарлары, нигездə, Омск, Томск, Төмəн, Новосибирск өлкəлəрендə яшилəр.
Себер татарларының тел үзенчəлеклəре, бай милли традициялəре,
халык иҗаты галимнəр тарафыннан күпсанлы экспедициялəр вакытында язып алынып, хəзерге вакытта яхшы өйрəнелгəн. Татар тел
белемендə əлегə кадəр чагыштырмача аз өйрəнелгəн өлкəлəрнең
берсе – Себер татарларының топонимиясе һəм микротопонимиясе.
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Топонимия – тел белеменең халыкның дөньяны танып-белүе, дөнья
картинасы, пространствоны үзлəштерү турында мəгълүмат саклаган
өлеше. Топонимнар фольклор əсəрлəре текстларына кереп, алар язмача теркəлгəн очракта, килəчəк буыннарга барып җитə. Мəгълүм булганча, Себердə дə бик күп татар авыллары юкка чыккан, бу процесс
хəзер дə дəвам итə. Авыллар белəн аларның топнимнары һəм бигрəк
тə микротопонимнары да югала бара. Глобальлəшү чорының фаҗигасы – буыннар арасындагы элемтə өзелү дə микротопонимнарның
яшь буынга тапшырылмавына, аларның онытылуына китерə. Тагын
бер күренешне искə алмыйча булмый: халык, ул регионнардагы татар
мəктəплəре ябылу белəн, рус теленə күчə бара, бу да топонимнарның
югалуына, рухи дөньяның бер чылбыры юкка чыгуга китерə.
Г.П. Смолицкая, топонимнарны өйрəнү өчен язма чыганакларның əһəмиятен билгелəп, «лингвотарихи характердагы иң зур мəгълүматны иң борынгы чыганактан (язма истəлектəн) алынган топоним
бирəчəк. Чыганак никадəр борынгырак булса, топоним (яки гидроним) беренчел формага шулкадəр якынрак язылган була», дип яза
[Смолицкая, 1972, с. 11].
Себер татарлары фольклорының беренче үрнəклəре, В.В. Радлов
тарафыннан 1859 – 1871 елларда язмача теркəлеп, 1872 елда галимнең «Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в
Южной Сибири и Дзунгарской степи» дигəн хезмəтенең IV томы булып басылып чыга [Радлов, 1872, с. 11]. Хəзерге вакытта бу хезмəт
фольклорчылар өчен дə, тел белгечлəре өчен дə кыйммəтле чыганак
булып тора. Себер татарларының тарихи риваятьлəрен Н.Ф. Катанов
та җыйган һəм бастырып чыгарган.
Татарлардан Себер татарларының фольклорын беренчелəрдəн
булып Хафиз Рəхмəтуллин җыя башлаган. Ул үзе дə – Себер татары,
1894 елда Омск өлкəсенең Усть-Ишим районы Тау авылында туган.
Хафиз Рəхмəтуллин 1928 елдан 1936 елга кадəр Новосибирск өлкəсендə төрле вазифалар башкара. 1932 – 1936 елларда «Азат Себер»
газетасында редактор урынбасары һəм баш редактор булып эшли, киң
эрудицияле, күпкырлы талантлы шəхес булып, Себер татарларының
рухи байлыгын туплау һəм килəчəк өчен саклап калу өчен зур хезмəт
куя. Себер татарларының күпсанлы җырларын, əкиятлəрен, дастаннарын əлеге шəхес кəгазьгə теркəгəн, шул сəбəпле алар сакланып калган. Хафиз Рəхмəтуллин Новосибирск өлкəсендə эшлəгəн дəверендə
шактый гына топонимнар һəм микротопонимнарны саклаган Əйтүкə
җырын да язып алган.
1939 елдан башлап Себер татарларының фольклорын һəм тел
үзенчəлеклəрен Г. Ибраһимов исем. Тел, əдəбият һəм тарих институты галимнəре планлы рəвештə өйрəнə башлый. Күпсанлы фəнни экспедициялəр вакытында язып алынган материал төрле җыентыкларда
дөнья күрə. Себер татарларының фольклорын җыю һəм өйрəнү белəн
Ф.В. Əхмəтова, Ф.И. Урманчеев, X. Ярми шөгыльлəнəлəр. ТƏһСИнең Язма һəм музыкаль мирас үзəгендə институтның беренче көн-
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нəреннəн оештырылган экспедициялəр вакытында тупланган фольклор материаллары саклана. Биредə Себер татарлары яшəгəн барлык
төбəклəрдə язып алынган бай фольклор мирасы тупланган.
Себер татарларының фольклор үрнəклəре диалектолог Л.В. Дмитриева тарафыннан аерым китап итеп чыгарылган. Күпсанлы экспедициялəр вакытында халык авыз иҗаты буенча бай материал Казан
дəүлəт университеты һəм Г. Ибраһимов исем. Тел, əдəбият һəм сəнгать институты галимнəре Ф.Й. Юсупов, Ф.С. Баязитова, Д.Б. Рамазанова тарафыннан язып алынган һəм бастырылган.
Себер татарларының рухи мирасын өйрəнүгə багышланган экспедициялəр соңгы елларда тагын да җанланып китте. Диалектолог
галимнəр катнашындагы əлеге экспедициялəрдə өйрəнү өчен бай
материал, шул исəптəн топонимик характердагы риваятьлəр һəм легендалар да язып алынды. Себер татарлары фольклоры буенча гасыр
ярым вакыт аралыгында язып алынган материаллар булу Себер татарлары топонимиясендəге үзгəрешлəрне күзəтергə мөмкинлек бирə.
Соңгы экспедициялəр барышында теркəлгəн топонимик риваятьлəр
О.Р. Хисамов тарафыннан тикшерелə [Хисамов, 1915, б. 14 – 37; 2016,
б. 11 – 52; 2017, б. 11 – 64].
Себер татарлары фольклорында халыкның яшəү урыны, географиясе, тарихы, тормыш рəвеше, ышанулары, мифологиясе белəн бəйле топонимнар системасы формалашкан. Фольклор əсəрлəрендə бер
жанрдан икенчесенə күчə торган, исемнəре булмаган топонигезлəр –
тау, елга, диңгез һ.б. да, поэтик топонимнар да очрый. Кайбер топонимнарны аерым бер жанрга караган əсəрлəрдə генə дə күрергə мөмкин. Шул ук вакытта Себер татарлары фольклоры топонимиясе халык
яшəгəн территориялəрнең географиясен яхшы күзалларга мөмкинлек бирə. Һəр халык үзенең фольклорында үзенə яхшы таныш булган пространствоны тасвирлый. Себер татарларының фольклорында
ландшафтның түбəндəге элементлары теркəлгəн: урман-тайга, сазлыклар, күллəр, зур һəм кечкенə елгалар, калкулыклар-таулар, болынкырлар. Халыкның хуҗалык эшчəнлеге сулыклар белəн тыгыз бəйлəнгəн, урман да мөһим роль уйный. Шуңа күрə текстларда шушы
элементлар ешрак очрый.
Фольклор пространствосы диңгез (диңгез кырые, диңгез төбе,
дəрья, дəрьяның ягасы), шəһəр (тора, кала, үз шəһəре, шəһəр эче,
шəһəр уртасы) тау (тау, тау башы, тау итəге, тау тишеге, тау
култыгы), авыл, урман (урман, урман итəге, еш, төс), утрау (атау,
утрау), елга (əйри, елга, дəрья), күл, кыр (кыр, уй, ялан, үзəн, сахра)
кебек реаль географик объектлардан формалаша. Себер татарларының фольклорында уй/ой, шар/шор, еш, əйре/əйри, уба, түс/төс диалекталь географик терминнары кулланыла, алар Себер татарларының
Алтай халыклары, монголлар, төньяк халыклары белəн иң борынгы
бəйлəнешен күрсəтə.
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Шунысы кызык: соңгы экспедициялəр вакытында Себер татарларының җырларында, легенда-риваятьлəрендə еш очраган шар/шор
географик термины В.В. Радлов тарафыннан теркəлмəгəн.
Фольклор топонимиясен күзəтү өчен материал буларак, Себер татарларының əкиятлəренə, батырлык һəм тарихи дастаннарга мөрəҗəгать итəбез. Төрле жанрда очраган топонимнарның семантикасы төрлечə ачыла. Бу топонимик объектның чынбарлыктан алынуына яки
уйлап чыгарылган булуына, пространствоны кабул итү үзенчəлегенə,
һəр халыкның мифологиясенə һəм традициялəренə бəйле. Аерым
жанрларның халыкның пространствоны мифопоэтик кабул итүлəре
чагылган традицион төрлəре дə була. Бу жанрларның һəрберсенең
үзенə генə хас тотрыклы топонимиясе бар.
Себер татарларының эпик фольклорын тəшкил иткəн дастаннар
һəм əкиятлəрнең топонимиясе конкрет атамаларга бай түгел. Халык əкиятлəре топонимиясе уйлап чыгарылган, ягъни əкият сюжеты
əкияти пространствода үсə. А.В. Терещенко, фольклор əсəрлəрендəге топонимнарның кулланылыш үзенчəлеклəрен тикшергəннəн соң,
«географик атаманың (топонимның) семантикасы – лингво- һəм этномəдəни əкияти пространство турында мəгълүматның төп чыганагы» дип күрсəтə [Терещенко, 2014, с. 81]. Себер татарларының əкияти
пространствосы халыкның үз һəм ят дөньялар турындагы мифологик
күзаллауларына туры килə. Əкияти пространство үз җирен дə («безнең җир») һəм теге дөньяны да («теге җир, чит җир, башка җир,
икенче җир») белдерə ала. Чит, теге дөнья утлы тау яки диңгез артында, җир астында, кара урманда урнаша ала. Башка дөньяга элəгү өчен,
герой кире кайту юлы булмаган ике дөнья чиген үтəргə тиеш. Икенче
дөньяны атау өчен кулланылган əкияти топонимнар күп түгел, алар
татар халык əкиятлəре өчен традицион булып, тексттан текстка күчə
баралар: кайтмаслык җир, кайтмас җир, кеше аягы басмаган җир,
үзем белмəгəн җир. Атҗитмəс шəһəр, Узмас патшаның шəһəре кебек топонимнар да икенче дөньяга ишарəли. «Кайтмас җир» эпик
топонимы төрки эпос буенча мəгълүм «барса – килмəс» топонимының синонимы булып тора. Əкиятлəрдə «ат килсə, тоягы көя, кош
килсə, канаты көя торган җир» («Ак бүре») кебек топонимнар да
очрый. Татар тылсымлы əкиятлəре һəм мифологиясендə Каф тавы
традицион оронимына юлыктык. Аның төрки халыкларда фонетик вариантлары шактый, Кəп тавы (казакъ), Кəйкабы (кыргыз) һ.б. Əкият
топонимнары борынгылар теге дөньяны урнаштырган ерак һəм билгесез территориялəрне белдерəлəр. Ят җир (чит җир) пространствоны үз
һəм ят дөньяга бүлү оппозициясе нигезендə ирреаль дөньяга карый.
Татар əкиятлəрендə билгесез урынны күрсəтер өчен «фəлəн» сүзе
еш кулланыла. Ул астионим буларак та, хороним буларак та кулланыла. Фəлəн шəһəр яки фəлəн җир билгесез урынны күрсəтə. Шул
ук вакытта аның төгəл билгеле булуы мөһим булмаганда да, шартлы
булганда да бу сүз ярдəмгə килə. Себер татарларының əкияти пространствосында реаль топонимнар очрамый.
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Себер татарлары əкиятлəрендə геройның биографиясе шəһəрлəр
(шəһир, тора, кала) белəн бəйле. Шəһəрлəр аерым бер объектка бəйле
түгел, кагыйдə буларак, ирекле локумнар кулланыла. Аларның атамасы юк. Дастан герое үз шəһəреннəн икенче шəһəргə чыгып китə.
Туган шəһəре – аның үз җире, дөньяның үзəге. Себер татарларының
əкиятлəрендə һəм эпосында авыллар (айыл, аулцыгац, əүл, йорт)
сирəк телгə алына.
Мифологик ышанулар буенча, герой үз җиреннəн чыгып китүгə,
ике дөнья арасындагы чикне үтеп, ятлар дөньясына, икенче дөньяга барып чыга. Ике дөнья арасындагы чик ролен, нигездə, елга үти.
Герой юлда тəрья/дəрья янына барып чыга. Эпик геройның һəрвакыт
су буена баруы, бер яктан, төрки мифология белəн бəйле булса, икенче яктан, Себер татарларының тормыш-көнкүрешен дə чагылдыра.
Балык тоту – Себер татарларының төп шөгыльлəреннəн. Фольклор
əсəрлəрендə сулыклардан əйри / əйре, көл / күл, елга, елга əйри географик ландшафт терминнары да очрый. Бу географик терминнар фольклорда топоним ролен дə үти.
Мифологик ышанулар буенча елга яки сулык – дөньялар арасында чик, чит дөньяга юл, үлелəр дөньясы, мифологик персонажларның
яшəү урыны. 2014 ел Омск өлкəсендə узган экспедиция вакытында
язып алынган Иртыш елгасында боз озату йоласы бу ышануларның
хəзергə кадəр яшəвен күрсəтə. Иртыш – Төньяк боз океанына ага торган елга, Төньяк боз океанын Омск өлкəсендə яши торган татарлар
Мəңгелек дип аңлаталар һəм боз озатканда Мəңкə бабайга / Мəңгəли бабайга – төньяк рухына сəлам əйтəлəр. Информантлардан язып
алынган материал буенча, Иртыш елгасы ике дөньяны бəйлəп торган
чик булып аңлашыла. Томск өлкəсендə язып алынган материалларда
да бу ышануның эзлəре саклана [Закирова, 2015, б. 258].
Эпик герой юлында таулар очрый. Тылсымлы əкиятлəрдə Янар
тау, ком тавы, ут тавы, таш тавы, мəрмəр тавы «фəлəн җиргə
барып җиткəч, ут тавы булыр, – ди. – Янар тау, əгəр шуңа менеп
җитə алсагыз, анда булыр өч йорт» («Ут гармуны») «Каф тавының
башына илтеп куярмын, аннан ары барырга миңа рөхсəт юк» («Ак
бүре») искə алына [Татар, 1977, т. 1, б. 203].
Тылсымлы əкиятлəрнең топонимнары халыкның мифологик күзаллаулары белəн бəйлəнгəн.
Топонимнарны саклау ягыннан дастаннар аерым əһəмияткə ия.
Татар дастаннарын борынгы архаик, ягъни алыплар турындагы, героик, романик һəм тарихи төрлəргə бүлү кабул ителгəн.
Алыплар турындагы дастаннар эчтəлеклəре белəн тылсымлы
əкиятлəргə якын булып, бу жанр төренə караган əсəрлəрнең топонимиконы да əкиятлəрнеке белəн аваздаш. Эпик топонимия халыкның
мифологик карашларына нигезлəнгəн. Əмма шул ук вакытта дастан
текстларында архаик һəм диалекталь топонимнар күбрəк саклана.
Бу дастаннарның язып алу вакыты белəн дə, эпос текстының тотрыклы тезмə өлешлəре булу белəн дə бəйле. Бу яктан В.В. Радлов
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тарафыннан тупланган дастаннар аерым кыйммəткə ия. Топонимнар
тезмə өлешлəрдə яхшырак саклана. Себер татарларының дастаннарында түбəндəге географик объект терминнары очрый.
Бараба татарларына хас кайбер топонимнарга тукталып үтик.
Тəрйа – фарсы теленнəн кергəн дəрья сүзе. Татар телендə дəрья сүзе
зур су, зур елга яки диңгез мəгънəсендə кулланылган, хəзерге вакытта
күбрəк шигърияттə очрый, архаизмга əйлəнеп бара дияргə мөмкин.
Бараба сөйлəшенə караган фольклор əсəрлəрендə тəрья топонигезе
белəн ясалган тəрйа ягазы / ягасы, тəрйа ар ягы, тəрйаның ортазы дигəн топонимнар да очрый. Мəгънə ягыннан зур су, зур елга яки
диңгезне аңлата; Кыр – урмансыз тигезлек, ачык мəйдан яки иген
игү мəйданы. Бараба сөйлəшенə караган фольклор əсəрлəрендə тигез
ачык мəйданны белдерə. Ой – уйсу җир, уйсулык; орман (урман) –
тайга, карорман; тау – тау, тау колтугу, тау башы дигəн топонигезлəр дə очрый; цө – чүл, сахра цөл варианты да бар. Чүллəр Себер татарлары яшəгəн ландшафт өчен характерлы түгел. Фольклорга
əдəбият аша кергəн; елга, елга əйри, əйри / əйре, елга кашы – елга һəм
əйри / əйре синоним сүзлəр. Алар фольклорда аерым-аерым да, янəшə
дə кулланылалар; ялан – ачык кыр, болын; күл, оймат көл – күл; үзəн,
үзəннəн кырга чыкмак җир – озынга сузылган тигез түбəнлек.
В.В. Радлов тарафыннан «Тара, тоболык, төмəн» дип бирелгəн
территориялəрдə язып алынган материалларда түбəндəге ландшафт
терминнары очрый:
Сакра – тигезлек, кыр. Сəхрə сүзе гарəп теленнəн кергəн, ике
мəгънəсе бар: 1) чүл; 2) матур күренешле табигать, болын; дəрья ягасы, дəрья кашы – елга яры; отрау, тəңис утрау – утрау; түбə – биек
булмаган тау; су – елга яки күл; тиңис – диңгез; сас – саз; агац – урман, тайга мəгънəсендə.
Батырлар турындагы дастаннарда, əкиятлəрдəн аермалы буларак,
топонимнар да очрый. Мəсəлəн, «Ак Күбек» дастанының бараба татарлары вариантында Күрлəк дигəн улу су, Шарлак дигəн үзəн, Манар
тау топонимнары сакланган [Радлов, 1972, с. 53]. Манар тау топонимы дастанның тара татарлары вариантында да кабатлана [Радлов,
1972, с. 148]. Бу топонимнарның беренче икесенең нигезендə төрки
сүзлəр ята. Күрлəк (Курляк) – Кемерово өлкəсендəге елга. Безнең фикеребезчə, бу топоним – бараба сөйлəшендəге гөрлəү (агу) сүзеннəн.
Татар телендə язгы суларны да гөрлəвек дип атыйлар. Бу сүз суның
гөрлəп, тавышланып агуыннан чыгып ясалган. Шарлак топонимының нигезендə дə шул ук мəгънə ята. Шарлавык сүзе дə тавышланып
аккан суны белдерə. Шарлак сүзе төрки халыкларда үзара якын берничə мəгънəдə кулланыла. Нигездə, ул зур булмаган сулыкны белдерə.
Манар топонимының татар телендə мəгънəсе сакланмаган. Казакъ теленнəн Манар тау Ак тау дип дип тəрҗемə ителə.
Алыплар турындагы һəм героик дастаннар тарихилыкка дəгъва итмəү сəбəпле, бу топонимнар реаль географик объектларны атаудан бигрəк, шартлы дөньяны белдерəлəр, дип фараз итəбез.
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Дастаннарның эчтəлеге, тасвирланган вакыйгалар аерым локуска
бəйле түгел.
Батырлар турындагы дастаннарның традицион эпик топонимнары да формалашкин. Алар батырның ике дөнья арасындагы сəяхəтен,
арадагы чикне сурəтлилəр һəм атыйлар:
Атлар айланбас ала тау
Цыцканнар үтмəс карорман [Радлов, 1972, с. 12];

Куцкацак уцпас куба цөл, сауцкан уцпас сары цөл [Радлов, 1972,
с. 12, 13, 22, 59, 72]; Канатлу учмас йəр иди, аяклу йүрмəс йəр иди
[Радлов, 1972, с. 74]; Йəрниң пүткəн йəриндə [Радлов, 1972, с. 79].
Батырлар турындагы һəм героик дастаннардан аермалы буларак,
тарихи дастаннарда геройның эш-гамəллəре реаль географик объектлар белəн бəйле. Аларда чынбарлыктагы географик объектлар, сəүдə,
халыкларның күчү юллары, сугышлар һəм бəрелешлəрнең урыны
төгəл күрсəтелə, тарихи документлар аша билгеле иллəр, дəүлəтлəр,
шəһəрлəр, елга-күллəр искə алына.
Тарихи һəм географик яктан мəгълүм топонимнарны искə алу
фольклор əсəренең төгəллеген һəм документальлеккə дəгъвасын
арттыра.
В.В. Радлов Себер татарларыннан берничə вариантын язып алган «Идегəй» («Идегə Пи», «Токтамыш хан», «Токтамыш кан»), «Аксак Тимир» дастаннарында реаль пространство багланышлары һəм
геройларның төгəл маршруты күрсəтелə: Əдил билə Йайык су, Идел
йурт, ак Идел, Сат Тимир Канның йурты, Сат Тимир Кан шəһəре,
Сыңгыс шəһəре, Мəгə (Мəккə).
Соңгы топонимнардан аерым дəүлəтлəрне яки шəһəрлəрне хөкемдар исеме белəн атау традициясе күзəтелə. Сат Тимер Канның
йурты дип, Аксак Тимер төзегəн дəүлəт тə, ул яшəгəн шəһəр дə атала
ала. Сан Тимир Кан шəһəре дип Сəмəрканд атала. Сыңгыс шəһəре дигəндə дə 1220 елның язында Чыңгыз хан яулап алган Сəмəрканд күз
алдында тотылырга мөмкин.
Топонимнарның антропонимнар аша барлыкка килү традициясе
«Казах халкының əдəтлəри» дигəн дастанда бəян ителə:
Күп йындан суң Бутай тигəн бир ир тоуды,
Тили аның шикəр шигилли татлы булды,
Ул əүлгə шу Бутай ханы булды,
Казах халыны Бутай əүли исм койды инди [Радлов, 1872, с. 171].

Фольклор текстларында сакланган топонимнарны күзəтеп, без
түбəндəге нəтиҗəлəргə килəбез. Фольклор топонимнары һəм халык географик терминнары Көнбатыш Себердə яшəүче Себер татарларының һəм төрки халыкларның топонимик системасын алга
таба өйрəнү өчен бай һəм уникаль материал булып тора. Фольклор
текстларында реаль һəм уйлап чыгарылган топонимнар кулланыла.
Топонимнар халык авыз иҗаты əсəрлəрен төгəлрəк, географик яктан

34

ФƏННИ ТАТАРСТАН. 2021. № 2

мəгълүматлырак итə. Əкияти яки эпик топонимнар Себер татарларының параллель дөнья турындагы күзаллауларын чагылдыра.
Фольклор топонимнарын анализлау халыкның мəдəни-тарихи үсешен реконструкциялəргə, тарихи мəгълүматларны тулыландырырга,
халыкның тарихи вакыйгаларга мөнəсəбəтен ачыкларга мөмкинлек
бирə. Фольклор топонимнарны үзендə консервацияли һəм, шул рəвешле, атамаларны юкка чыгудан саклый.
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А.А. Шəмсутова
ТАТАР ТЕАТРЫ ҺƏМ ДРАМАТУРГИЯСЕНЕҢ
БАРЛЫККА КИЛҮ ТАРИХЫНА КАРАТА
Искусству слова характерно восприятие действительности и отображение
ее посредством эмоций. Это нашло отражение в мифологическом сознании
людей, в ритуалах и обрядах народов. Обрядовость характерна и традиционной культуре татар. В обрядовости на первый план выходят зрелищность и
презентативность посредством игры, развлекательности. Поэтому мы можем
смело утверждать, что татарский театр, вместе с ним драматургия, имеют
древние традиции, корнями уходящие в мифопоэтическое сознание народа.
Как известно, все религиозные философии основывались на ритуалы, которые «исполнялись» для народа. Таким образом, «театр» – явление совершенно не новое для этнического сознания. Однако сам институт театра у татар
появляется только в начале ХХ столетия. В течение ХХ века ученые изучали
становление лишь профессионального театра, основываясь на даты постановок первых спектаклей в Казани. Развлекательные-зрелищные представления, которые веками жили в недрах народных масс, в начале ХХ столетия
приняли академическую форму. В древние времена «театрализованные» тесксты ритуальных процедур были направлены на демонстративное исполнение. Такую же форму приняли тексты спектаклей, которые уже в начале
ХХ века начали исполняться на специализированных сценах. В их основе
лежат универсальные методы, ритм и способы воздействия на тех, для кого
они предназначены. Сегодня такие тексты принято объединять под термином
«драматургия».
Ключевые слова: татарский театр, татарская драматургия, театрализованный обряд, фольклор, история татарского народа.
The art of the word consists the perception of the reality and its reﬂection through
the emotions. The same kind of perception is characterized for the mythological
human mind. This is reﬂected in the nations' rituals and ceremonies. Rituals are
also characterised in the traditional culture of Tatars. The spectacle and presentation
through the play and entertainment have come to the fore. Therefore, it is possible to
assert safely that the Tatar theater, along with drama, has ancient traditions rooted in
the mythopoetic mind of the people. As we already know, all the religious philosophies
were based on the rituals that have been performed for the people. Thus, 'the theater'
as a phenomenon is not new for the ethnic mind at all. However, the theater institute
itself appears only at the beginning of the 20th century. This question was speciﬁcally
changing its history of forming and creation. During the 20th century scienctists
were studied the way of formation just of the professional theater, basing on the ﬁrst
performances dates in Kazan. As for the textual ‘canvas’ of the theatres, they have
had their speciﬁc form of texts since the ancient times and in modern days as well.
These are the texts of the ritual procedures directed on demonstrative performance.
The universal methods, rhythm and the ways of inﬂuencing those for whom they are

36

ФƏННИ ТАТАРСТАН. 2021. № 2

intended underlie in the basis. In the New era these texts had been groupped under
the term‘drama’.
Key words: the Tatar theater, the Tatar drama, the theatrical ceremony, folklore,
the history of the Tatar people.

С

үз сəнгатенең башлангыч дəверлəренə чынбарлыкны эмоциональхиссиятле кабул итү һəм чагылдыру хас. Мифлар тулы дөньяга караш халыкларның уеннарында, йолаларында чагылыш таба.
Шуңа күрə сынлы сəнгать һəм көнкүреш предметлары да, гаилəдəге
мөнəсəбəтлəр дə теге яки бу йола-уен күренешлəреннəн аерылгысыз
дип каралган.
Татар халкы традицион мəдəниятенең башлангыч дəверендə
уен-тамаша катламы бик зур. Уен һəм тамаша күренешлəре һəрбер
йоланың нигезендə ята. Бүгенге профессиональ төрки-татар театры
нибары ХIХ гасырда юктан бар булмаган. Театр дигəн күренеш татарларга читтəн кергəнме? Ул миллəтнең дөньяга карашына йогынты
ясыймы? ХХ гасыр дəвамында галимнəр менə шушы сорауларга җавап эзлəде.
Тарихчы, археологларның раслауларына караганда, бүгенге татарларның борынгы бабалары – болгарлар Идел буена IХ гасыр башларында Каспий дингезе ярларыннан күченеп килəлəр. Ислам динен
кабул иткəнче, борынгы болгар бабаларыбыз «Тəңречелек» динендə
булганнар. Дини ритуалларда да театрга хас «башкару» категориясе
урын алган. Димəк, театр татар миллəте өчен читтəн кергəн ят күренеш түгел?! Театр дип аталган институт гасыр өчен яңа күренеш дип
кабул ителсə дə, нигездə, театрлаштыру, тамаша кылу халкыбыз өчен
яңалык булмады. Шуңа да халык театрны тамашаның яңа формасы
итеп кабул итте һəм театр сəнгате татарларда тиз һəм җиңел ныгып
китте. Əйтергə кирəк, театр, сəхнə уеннары, халык арасыннан чыгып,
мөстəкыйль бер сəнгать төре буларак формалашу юнəлешен алды.
Профессиональ югарылыкка җитəр өчен, аңа, гасырлар буе чарланып, бер форматтан икенче форматка күчү этабын үтəргə кирəк иде.
Уен күренешлəре, театр сəнгате һəм (əдəби əсəрне үзенчəлекле итеп
бирүнең бер формасы буларак) драма арасындагы мөнəсəбəтлəрне
карасак, без түбəндəге нəтиҗəгə килə алабыз: фольклор – гомумəн
бер театраль катлам, димəк, театрның асылын тəшкил иткəн, сəхнəдə
уйнар өчен язылган əсəрлəр дə безгə шушы чорлардан килə.
Əдəбият – образлы фикерлəүнең бер төре ул. Əдип никадəр образлы итеп сөйлəсə, ул тудырган əдəби дөнья никадəр ачыграк, калкурак булса, əсəр шулкадəр камилрəк һəм матуррак тоела. Язучының
образлы фикерлəве никадəр көчле булса, ул тудырган дөнья – чынбарлыкка, геройлары тере кешегə шулкадəр ныграк охшашлана. Алар
ышандыра, дулкынландыра, шатландыра [Заһидуллина, б. 13].
Сүз сəнгате гасырлар буе чарлана, шулай ук үз калыпларын үзгəртə, тел-сурəтлəү чаралары алышына. Əмма кайсы гына гасырны
алып карасак та, əдəби əсəр үзəгендə əдəби каһарман төп көч булып
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кала, əсəрлəрнең фəлсəфи-эстетик эчтəлеге дə каһарманга бəйле
рəвештə ачыла, үстерелə. Чөнки тормышта бары тик ике генə əһəмиятле тема бар: болар – Кеше һəм Яшəеш. Лəкин шушы ике тема сүз
сəнгатен парчаларга (жанрларга, төрлəргə, темаларга, проблемаларга
һ.б.) бүлəргə этəргеч бирə. Яшəеш үсə-үзгəрə барган саен, Кеше дə,
ижтимагый строй да, аларны чагылдыра торган сəнгать тə үзгəрə –
яңа тема, форма, эчтəлек, сурəтлəү ысуллары алмашына, камиллəшə.
Шул сəбəпле без əдəбият-сəнгатьнең барлыкка килү сəбəплəрен дə
шушы факторларга бəйле рəвештə карарга тиеш булабыз. Гомумəн,
чынбарлыкны тасвирлап аңлата торган əдəбият һəм сəнгать барлыкка
килгəнче, Яшəеш дигəн күренешне адəм баласы ничек кабул иткəн,
аның белəн нинди мөнəсəбəтлəрдə торган? Бу – əле дə əһəмиятле сорауларның берсе булып кала.
Тарихчылар иҗтимагый стройларның алмашынуын өйрəнеп, үзгəрешлəрне нигезлəгəн кебек, əдəбият белгечлəре дə сүз сəнгатенең
формалашу чорларын аерып чыгардылар. Əдəбият гасырлар буе синкретик формада яшəп килгəн фольклордан аерылып чыккан. Башта
поэзия, соңрак проза формалашкан, иң ахырдан чорның əйдəп баручы сəнгать төрлəреннəн берсе булган театрны яшəтүче драматургия барлыкка килгəн. Чыннан да, татар милли драматургиясе, матур
əдəбиятның башка төрлəре белəн чагыштырганда, соң формалаша. Ул
үзенең бүгенге көн талəплəренə җавап бирə торган беренче профессиональ адымнарын XIX гасырның соңгы чирегендə ясый (Г. Ильяси,
Ф. Халиди иҗатлары). Əмма ике гасыр чигендə Г. Исхакый, Г. Камал,
Я. Вəли, М. Казаный һ. б. əдиплəрнең драматургиягə килүе бу төрнең
инде иҗат мəйданында үзенə ныклы урын ала башлавы турында сөйли түгелме?!
Татар драматургиясенə багышланган күп хезмəтлəр авторы
профессор Азат Əхмəдуллин: «Бездə татар драматургиясенең тарихы алай начар өйрəнелмəгəн. Яхшымы-начармы, аның үсеш баскычларын, һəр дəвердəге үзенчəлеклəрен, сəнгатьчə яңалыкларын,
төп проблемаларын күз алдына бастырырлык хезмəтлəр язылган.
Лəкин, əлбəттə, бүгенге əдəби-теоретик һəм эстетик критерийлар
яктылыгында бу тарихны яңадан өйрəнергə кирəк», – дип яза [Əхмəдуллин, б. 8]. Бəхəссез, драматургия һəм аның тарихы шактый
тирəн өйрəнелгəн. Əмма ул үсештə, яңалыкка омтыла. Шул җирлектə
анализлау, күзəтү, əдəбият фəне кысаларында өйрəнү өчен мөмкинлеклəр арта.
Театр дигəн сəнгать бөтенлегенең аерым бер институт буларак
барлыкка килүе
Милли профессиональ театр барлыкка килү мəсьəлəсе ике – тарихи һəм генетик яссылыкларда каралырга мөмкин. Беренчесе үз
милли туфрагында Европа тибындагы драматургия һəм театр барлыкка килүгə китергəн тарихи алшартларны яки вакыйгаларны өйрəнүгə
кайтып кала.
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Икенчесе исə генетик эзлəнүлəр яссылыгында ята: традицион
тамаша-уен мəдəниятенең формалашуы, үсеше һəм трансформациялəнүе белəн, йола һəм ритуал җирлегендə театральлек идеясен барлыкка китерү белəн бəйле тирəн тарихи-мəдəни катламнарга алып
китə. Мəдəният тарихын шушы яссылыкларга таянып өйрəнүче галимнəрнең күпчелеге театр-драма формасын йола, бəйрəмнəрдəн генə
үсеп чыккан, чагыштырмача соң (яңа гына) формалашкан сəнгать
төре дип саный.
Галимнəрнең уен элементлары һəм театр сəнгате арасындагы бəйлəнешлəрне табарга һəм əдəби əсəр текстын билгеле бер алым белəн
укучыга җиткерергə омтылуында каршылыклар əле дə бар. Аларның
бер өлеше халык иҗаты тулысы белəн театраль элементлардан тора,
театральлəшə дип санаса, икенчелəре, мəсəлəн, рус галиме Д.М. Балашов үзенең «Драма и обрядовое действо. К проблеме драматического
рода в фольклоре» хезмəтендə, гомумəн, моны инкяр итə. Төньякта
яшəүче руслар фольклорын җыйган галим гасырлар буе яшəп килгəн
традицион мəдəниятне күптəн түгел генə (ХХ гасыр башында) формалашкан профессиональ мəдəният һəм сəнгать критерийлары белəн
анализларга ярамый дип саный. «Деление фольклора на роды – эпос,
лирику и драму – целиком перенесено на фольклор из литературоведческой терминологии, а последняя заимствована еще у Аристотеля.
Заметим, однако, что понятие фольклора, как явления, противостоящего литературе, в эпоху Аристотеля еще не родилось» [Балашов,
с. 7]. Д. Балашов фикерлəрендə дөреслек бар, чыннан да Аристотель
заманында «фольклор» дигəн төшенчə бөтенлəй булмаган, сəнгать
бербөтен буларак яшəп килгəн, əмма халык арасында җырлар, йолалар да таралган. Əйе, тарихның аерым бер этабында фольклорга алмашка профессиональ сəнгать, мəдəният килə, бу инде үзгə, аерылып
торган мəдəният була. Шул ук вакытта «тере, агымдагы бер күренеш»
булган фольклор да профессиональ сəнгать калыпларын үзлəштерə
башлый, аңарга иярə, охшарга тырыша. Димəк ки, фольклор белəн
профессиональ театр, драма арасында бəйлəнеш юк дип санаучыларның фикер йомгагы да шул ук халык авыз иҗатына барып тоташа
һəм алар да театр һəм драманың халык арасыннан профессиональ
дəрəҗəгə җитеп үсеп чыгуын кабул итəргə мəҗбүр булалар.
Əлеге хезмəттə без татар халкының драма əсəрлəре һəм драматургиясе моннан берничə гасырлар, меңьеллыклар элек фольклорда
бүгенге рəвештə формалашкан дигəн фикерне үткəрмибез. Əмма драматургиянең башлангычы, драма əсəрлəренең тəүге элементлары, аеруча театральлек ул заманнарда ук булган, əдəби əсəрлəр текстында
күзəтелгəн, дигəн карашта торабыз. Чөнки драма хакында ул фольклорның бер төре, жанры булган, дип əйтү дөреслеккə туры килми.
Драма – профессиональ сəнгать төре булган театр жанры. Халык иҗатында исə, бераз алдарак атап үтелгəнчə, йолаларның дини культлар
белəн бəйле ритуал һəм уен формасы яши. Əмма йола сценарийларын
тəфсиллəп өйрəнə башласак, без əһəмиятле бер нəтиҗəгə юлыгабыз:
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ритуал, уен эшчəнлеге – барысы да алдан төзелгəн, билгелəнгəн бер
сценарий буенча алып барылган. Күп очракта ничек башкару зарурлыгы кəгазьгə дə төшерелгəн. Менə шунда инде без бу «текстлар»
белəн бүгенге драма əсəрлəре текстлары арасындагы охшашлыкны
танырга мəҗбүр булабыз. Аны түбəндəге схема белəн дə күрсəтергə
мөмкин:
Фольклорда: Эпос (тезмə текст) – лирика (җырлар) – йола (сценарий белəн башкарыла торган əсəрлəр).
Профессиональ мəдəнияттə: Эпос (чəчмə əсəрлəр) – лирика (тезмə əсəрлəр) – драма (сценарий нигезендə башкарыла торган əсəрлəр).
Галимнəр фикеренчə, фольклор һəм профессиональ театр арасында бəйлəнешнең булуын тагын бер дəлил белəн расларга мөмкин
(А.Ф. Некрылова). Башлангычында халык тормышына багышланган кечкенə генə күренешлəрдəн торган драма əсəрлəре дə – əнə шул
фольклорның профессиональ жанрга күчеп баруына матур үрнəклəр
(Ивлева, с. 21 – 22).
Менə шушы «бəйлəнеш» барлыкка килсен өчен, аерым бер
тарихи-иҗтимагый шартлар тудырылырга, халыкның гына түгел,
җəмгыятьнең дə фикерлəү рəвеше, дөньяга карашы, дөньяны кабул
итү формасы үзгəрергə тиеш. Бу очракта без Лев Гумилёвның миллəтлəрнең (этносларның) кинəт формалашу, милли-мəдəни «шартлау» рəвешендə бик тиз үсеп китү мөмкинлеге турындагы теориясен
дə искə төшерергə мəҗбүр булабыз [Гумилёв, с. 320].
Иҗтимагый шартлар үзгəрү халыкның катлауларга бүленүенə китерə. Бу катлаулар исə үз мəдəниятен, культурасын формалаштыра.
Гади халык өчен хас барлык төр əсəрлəр дə «фольклор» яссылыгына
күчерелə, миллəтнең зыялы, укымышлы катлавы исə «профессиональ
мəдəният» дигəн яссылыкны формалаштыра. Соңгысы профессиональ дəрəҗəгə җиткəнче, рус галиме В.Н. Прокофьев үзенең «О трех
уровнях художественной культуры Нового и Новейшего времени
(к проблеме примитива в изобразительном искусстве)» мəкалəсендə
күрсəткəнчə, «примитив мəдəният» этабын уза [Прокофьев, с. 6 – 28].
Икенче бер галим Н.М. Зоркая шушы ук карашны «На рубеже столетий» хезмəтендə яклап чыга.
Безнеңчə бу терминны «арадашчы мəдəният» дип атарга кирəк,
чөнки ул ике мəдəни-менталь парадигмалар арасында күчеш чорында бəйлəүче ролен үти. Бераз соңрак театрның ничек шулай «кинəт»
кенə формалаша алу сəбəплəрен күрсəтеп үтəрбез. Ə хəзер без тагын
бер сорауга җавап табарга тиеш: театр дигəн сəнгати институт барлыкка килү ихтыяҗы ни өчен туа? Нилектəн җырлы-биюле, уен элементлары белəн үрелеп барган йолалар, гореф-гадəтлəр генə халыкны
канəгатьлəндерүдəн туктый һəм уенның югары формасы саналган театр кирəк була?
Рус галиме Д. Лихачев XVII гасырда Россиядə яңа тип «модернистик» мəдəният формалаша башлый, дип яза, ə инде Петр I канаты
астында мəгърифəт үсə, дəүлəт Мəгърифəтчелек чорына аяк баса –
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университетлар, китапханəлəр, типографиялəр ачыла. Патша Россия
халкын Европа тибындагы мəдəнияткə алып бару, аны мəгърифəтле
итү максатын куя, бу исə халыкның күңел ачу төрлəренə дə кагыла
(театр, концертлар куела башлый) [Шамсутова, 2020].
Театр дигəн төшенчə белəн бергə аны яшəтүче «драма əсəре»
(драматургия) төшенчəсенең дə барлыкка килүенə тукталу зарур.
Əлеге төшенчə тəүге тапкыр антик чорлар философы Аристотельнең «Поэтика» хезмəтендə (26 бүлек) билгелəнгəн, Урта гасырларда Гегель «Эстетика»сында яңадан каралган, Д. Дидроның «Театр
сəнгате» хезмəтендə аеруча җентеклəп анализланып, Г. Гордон Крэг,
Я. Гримм хезмəтлəрендə өйрəнелгəн, соңрак исə рус галиме А. Веселовскийның «Тарихи поэтика»сында һ.б. галимнəр хезмəтлəрендə
тирəнтен ачылган.
Татар əдəбият белемендə дə драматургия, театр сəнгатенең бер
төре буларак, бик борынгы чорларга ук бəйлəп өйрəнелə. Татар драматургиясенең чишмə башын бик борынгыдан, фольклордан, ритуаллардан, йолалардан эзлəргə кирəк. Əмма фольклор əсəрлəрендəге
театральлек без бүген күрергə күнеккəн театр түгел, əлбəттə. Театр
башлангычы аларны башкару ысулы белəн бəйле.
Бу үзенчəлекле репертуарга кайбер йола гамəллəре, яңадан формалашкан ритуал төрлəре, киенеп-ясанып уйналган кечкенə тормыш
эпизодлары, халык арасында күңел ачучыларның (бүгенге термин
белəн əйтсəк, артист-актерларның) чыгышларын һ. б. кертеп карый
алабыз. Бу чорны тулысы белəн «халык театры» дип атарга була. Чөнки мондый җыеннарда халык үзе башкарып кына калмаган, тамаша
да кылган.
ХХ гасыр башында профессиональ театральлəштерелгəн тамаша
барлыкка килгəнче үк, гасырлар дəвамында бай фольклор мирасына нигезлəнгəн драматик характердагы əсəрлəр языла [Миңнегулов,
б. 24]. Р.К. Ганиева да «Традиции Восточного Ренессанса в тюркских
литературах Средневековья и Нового времени» дигəн монографиясендə X–XVI гасырларда – Яңарыш чорында төрки əдəбиятларның
традициялəре, əсəрлəрнең сəнгатьчə эшлəнешлəре хакында кызыклы фикерлəр əйтə: «Ренессанс в странах Востока совпал с подъемом, укреплением и разложением феодального общества и затянулся
на многие века» [Ганиева, с. 14]. Яңарыш чоры əдəбияты тема һəм
чор өчен актуаль мəсьəлəлəрне күтəрү белəн генə түгел, берничə
гасырга сузылган вакыт аралыгында сəнгать алымнарының, əдəби
төрлəр һəм əдəби жанрларның камиллəшүе, тел-сурəтлəү чараларының үсеш-үзгəреше белəн дə кызыклы. Бөтен бер төрки киңлеккə
караган əдəби əсəрлəр Иран, гарəп əдəбиятлары аша антик чор ядкярлəре, Кытай һəм Һиндстан мəдəниятлəре мирасы, согыд-арамей
үрнəклəре йогынтысын да кичерми калмыйлар. Р. Ганиева искəртеп
үткəнчə, иҗтимагый-мəдəни һəм тарихи күренеш буларак, Төрки
Яңарышның төп үзенчəлеклəре итеп «гуманизм» концепциясенең
өстенлек алуын һəм, əлбəттə, əдəбиятта, мəдəнияттə яңарыш, үсешкə
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омтылу күренешлəрен атарга кирəк. Азəрбайҗан галиме А. Гаджиев
төрки əдəбиятлар өчен антик чор варислары булган Европа əдəбиятларындагы кебек, «антик əдəби чыганак» булмаган дип санаучылар
барлыгын да искəртə [Ганиева, с. 17). Болай фикер йөртү əдəбият һəм
мəдəниятне тар кысаларга кертү телəге буларак кабул ителə. Кытайдан Альп тауларына кадəр сузылган гаять зур киңлектə милади ел
исəбенə кадəр үк төрле халыклар, мəдəниятлəре алга киткəн миллəтлəр яшəгəнлеге мəгълүм. Аларның мəдəни мирасы килəчəк буыннар
тарафыннан уңышлы үзлəштерелгəн, трансформациялəнеп, үстерелеп, үз мəдəниятлəренə кире кайткан. Моның шулай булуын татар
халкының «Шүрəле» əкиятендəге образның Борынгы Юнан (Греция)
мифологиясендə, дөресрəге иң элек антик чор əдəбиятында яратып
кулланылган кəҗə башлы «фавннар» белəн «тугандашлыгы» аша да
дəлиллəп була [Бакиров, б. 28]. «А.А. Гаджиев полемизирует со сторонниками национальной античности и на вопрос, была ли на Востоке античность, отвечает: «Была – та же европейская, прежде всего,
греческая, в первую очередь, «философская, научная античность Платона, Аристотеля, Птолемея и Архимеда и т.д.» [Ганиева, c. 17]. Əлеге
фикер VI–VII гасырларда барлыкка килгəн Бөек Болгар əдəбиятын,
VII–XIV гасырларда яшəгəн Идел буе Болгары əдəбиятын антик чорда ук формалашкан Платон, Аристотель фəлсəфəлəренə бəйлəп өйрəнергə, антик чор əдəби-мəдəни традициялəренең, концепциялəренең,
тел-сурəтлəү чараларының, əдəби төрлəр һəм жанрларның күчемлелеген яңа бер дəвер (милади дəвере), яңа чор, яңа мəдəниятлəр яктылыгында карарга мөмкинлек бирə.
«Антик чор традициялəренең дəвамлылыгын» алга сөргəн
А.А. Гаджиевның фикерлəрен яклаучылар да бар. Төрки халыкларда
театр барлыкка килүен, аның чишмə башын тикшергəн галимə Аслыхан Үнлү «Turk Tiyatrosunun Antropolojisi» (Ankara, 2006) дигəн монографик хезмəтендə бүгенге Төркия җирлəрендə яшəгəн халыклар
һəм миллəтлəрнең безнең эрага кадəр үк булган мəдəниятен өйрəнеп,
аларда антик чорларда ук театр һəм сəхнəдə уйнар өчен язылган əдəби
əсəрлəрнең булуын, соңрак, иҗтимагый-сəяси вакыйгалар аркасында, күченеп килгəн халыкларның бу мəдəни ачышларны кабул итеп,
үзлəренчə куллануын, үстерүен күрсəтə. «Төрек театры» төшенчəсенə
галимə төрки халыкларны, алар яшəгəн җирлекне дə кертеп карый.
Шəһəр культурасында театр дигəн институт борынгы чорлардан ук
мөстəкыйль биналы булып яшəсə, авылда, мəдəни үзəклəрдəн еракта
сəхнə тамашалары Фесписның фаэтон арбасына охшаш хəлдə, «күчмə театр» рəвешендə дə булган. Шул ук вакытта күчмə кабилəлəрнең
тирмəлəренлə «театр кебек уеннар» күрсəтелү чит күренеш саналмаган, ди галимə [Unlu, s. 3 – 7].
Монда ул əлеге «театраль вакыйгаларны» фольклорда яшəп килүче ритуал-йолалардан аерып карый. Фольклор, аның фикеренчə, ритуалдан үсеп чыккан мистик эчтəлекле, халыкка тəэсир итəргə, аның
белəн идарə итəргə тиешле йолалардан гыйбарəт. Монда «күңел ачу»
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элементы юк. Ə халык, авыр эштəн яки җитди календарь-ритуал йолалардан соң күңел ачып алганда (бүген тикшерүчелəр аны «досуговая деятельность» дип атыйлар) «курчак театры», «əтəч сугыштыру»
һ.б.да костюм-маскалар киеп, антик чор трагедиясе яки комедиясенə
ияреп уйналган «ярымспектакльлəр» куйган [Unlu, s. 8].
Əлеге чор мəдəниятенə күз салсак, без кызыклы бер үзенчəлеккə тап булабыз. Бу чорда халык – үзе тамашачы да, үзе башкаручыкатнашучы да. Тамашачы итеп халык Тəңрене яки Аллаһны таный,
чөнки Ул югарыдан карап, күзəтеп, нəтиҗə ясап тора. Шул сəбəпле
«тормышны» башкарганнар – алдан билгелəнгəн дини кануннарга
нигезлəнеп яшəргə тырышканнар. Бу рəвешле яшəү адəм баласына
җиңел булмаган, шул сəбəпле кануннарга тугры халыкка бəйрəм, тамаша, уен-көлке дə кирəк булган. Тамаша тормыш авырлыкларын
оныттырып торган, кайгы-сагышны баскан, тора-бара бер бəйрəмтамаша белəн икенчесе арасында үзенə күрə бер рухи терəк булырдай
традициялəр формалашкан [Бакиров, б. 23 – 24].
Кеше үз идеалын, рухын югалтмасын өчен, һəр чорның мəдəнияте аерым бер компенсация тудырырга тиеш. Капиталистик, буржуаз
дəүлəттə мондый компенсация театр, концерт, фейерверк кебек тышкы яктан игътибарны җəлеп итə торган күренешлəр белəн алмаштырыла. Халык, мəшəкатьлəрен онытып, вакытлыча тынычланып кала.
Лəкин тышкы яктан ясалма мондый «уен-көлке» генə адəм баласын
шатландыра алмый.
Ə менə профессиональ театрга кадəрге фольклор театрында,
киресенчə, «Тормышны бəйрəм итү» дигəн күренеш бар. Бу бəйрəм
театральлəштерелгəн формага корылган булса да, фəлсəфи эчтəлеге
ягыннан ул – тормышның үзе, аның аерылгысыз өлеше, халыкның
милли-фəлсəфи асылы. Ул көн дə кабатлана алмый, аерым билгелəнгəн вакытка əзерлəнə. Дини-милли йолаларны үз эченə алган бу тамаша тормышның туу, гаилə кору, бу дөньядан китү кебек һəм алар
эчендəге тагын да ваграк йола, гореф-гадəтлəрдəн торган тулы бер
күренеш икəнен дəлилли. Адəм баласы да шушы күренеш эчендə
үзенең вакытлы кунак-тамашачы гына булуын һəрвакыт исендə тота.
(Бүгенге профессиональ театрларга əнə шундый рухта язылган драма
əсəрлəре җитми. Халык исə шул сəбəпле уен-көлкеле тамаша белəн
генə кəнагатьлəнə алмый, аңа рухи азык, фəлсəфи спектакльлəр
кирəк.) ХХ гасыр башында яшəгəн Вс. Мейерхольд хəтта Аристотель
чоры театры элементларын театрга, драма əсəренə кабат «кайтара»,
аларда халыкка тəэсир көченең зур булуын күрсəтə.
Фольклор театрына караган бу чорда халык үзе субъект та,
объект та – ягъни синкретик бер зат. Соңрак исə, профессиональ
театр барлыкка килгəч, бу сыйфат югалып, халык та, сəхнə дə объектка əверелə. Ягъни субъектлылык – үз язмышын, бəйрəмен үзе
идарə итə алу сыйфаты югала. Бу исə тормыш, җəмгыять белəн
идарə итү сəлəтенə дə йогынты ясый. Адəм баласы капиталистик
җəмгыятьнең яраткан «курчагына» – «кулланучы»га əверелə, сəн-
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гать, театр аша да җəмгыять кешелəр белəн идарə итү коралын үз
кулына ала.
Борынгы синкретик театральлəштерү чорында ритуал киемнəре
аерым бер вакыйгага атап əзерлəнə, ул узганнан соң, киемнəр килəсе
елга кадəр алып куела. (Моның матур мисалын без Г. Исхакыйның
«Кəҗүл читек» əсəрендə күрəбез.) Иң кызыгы да шунда: халык театрында без сəнгать əсəрен камиллəштерү дигəн күренеш белəн
очрашмыйбыз. Ни өчен? Чөнки нəкъ менə шушы ритуал, йолаларны,
гореф-гадəтлəрне башкару аша кеше (тамашачы һəм артист) камиллеккə омтыла һəм ирешə дə.
Югарыда əйтеп үтелгəн, сəнгать белəн бəйле мондый мəдəни эшчəнлек төрлəре күптөрлелеге белəн аерылып тора. Əмма алар
турында сакланып калган дəлиллəрне без «Халык авыз иҗаты»,
«Фольклор» кебек академик басмалардан гына укып белə алабыз
[Уразман, 97 б.; Урманчеев, 128 б.; Бурнаш, 240 б.]. Төрле чорларга
караган азсанлы мондый материаллар аларны өйрəнергə һəм тарихи
планда халкыбызның тамаша-уен мəдəнияте турында тулы картина
тудырырга булыша.
Фольклорга хас театральлек халык авыз иҗаты əсəрлəренең
«башкаруга» нигезлəнгəн булуы белəн бəйле. Əсəрлəр бары тик башкарган вакытта (сөйлəгəндə, җырлаганда, кычкырып укыганда гына)
яшəешен дəвам итə ала [Миңнуллин, б. 3]. Əлбəттə, мондый əсəрлəрнең үз кануннары бар, кануннардан читкə тайпылу инвариант китереп чыгара. (Спектакльлəрнең бу сыйфаты – нəкъ менə шуның дəлиле, ягъни театрда куелган спектакль кəгазьгə төшерелмəгəн булса,
онытылачак, юкка чыгачак.) Башкарылмаган очракта, мондый əсəрлəр югала торган булганнар.
Халык театрының киң мəгънəдə профессиональ булмаган талантлы «шамакайлары», уенчак артистлары (клоуннар), мимнары бар.
Бүгенге этнограф галимнəр аларны «уен-бию», «музыкаль-поэтик
эпос», «орнаменталь əйлəн-бəйлəн» кебек төрлəр эчендə өйрəнəлəр.
Фольклорның нигезендə профессиональ театрда мөстəкыйль
алым буларак алгы планга чыгарылган һəм театрның асылын тəшкил иткəн «уен» дигəн категория ята. «Халык тамашасы», «халык
театры» буларак кабул ителгəн фольклорда ук инде «дөнья эчендə
дөнья» белəн очрашабыз: монда без 1) образга туры китереп башкаруны да (уйнауны), 2) «икенче дөнья формалаштыруны» да күрсəтə
алабыз. Нəкъ менə шушы моментта «мин» төшенчəсе «мин түгел»
дигəн төшенчəгə əйлəнə, башкаручы халык арасыннан аерылып чыга,
«тамашачы» дигəн категория формалаша.
Фольклор əсəрендəге «башкару» процессына тукталып үтəсе
килə. Монда без дини ритуаллардагы, гореф-гадəтлəрдəге, уенбиюдəге, җырлау-көйлəп укудагы «башкару»ларны истə тотабыз.
Боларның һəммəсендə дə «башкару» – «аралашу» («коммуникация»)
акты. (Бүгенге драматургиядə бу процессны «диалог», «монолог» терминнары белəн атау гадəткə кергəн.) «Аралашу процессы» фольклор
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əсəрлəренең без аңлап белə торган театральлеген тудыра. Гəрчə, бүгенге театрда да, «халык театры» булган фольклорда да ул мөнəсəбəт
белдерү алымы (дөньяга, сөйлəшүчелəрнең бер-берсенə) буларак кабул ителсə дə.
Алдарак əйтеп үтелгəнчə, профессиональ театр да, фольклор да
ике дөнья тудыра. Соңгысында күбрəк махсус белемле, уйнау өчен
əзерлекле артистлар катнашса да, һəр икесендə дə «тормыш эчендə
тормыш» дигəн вакыйга барлыкка килə (борынгы əдəбиятта без моны
«кысалы кыйсса» дип атый идек). «Тормыш эчендə тормыш» нəрсəне
аңлата соң? Беренчедəн, борынгы философ Софокл əйткəнчə (соңрак
бу гыйбарəне инглиз язучысы В. Шекспир «тормыш – ул театр» дип
кабатлый), «тормыш – ул уен». Димəк, тормыш – «тудырылган процесс». Аның иҗатчысы һəм уенчылары бар.
Шушы ук принцип нигезендə борынгы чорларда фольклор əсəрлəрендəге «сəхнə» тудырылса, соңрак бу аерым сəнгать төренə əверелə. «Аралашу» монда ике төрле яссылыкта бара: 1) горизонтальиҗтимагый һəм 2) вертикаль-рухани. Фольклорда горизонталь
яссылыкта əйлəнə-тирə мохит, чордашлар, авылдашлар белəн аралашу бара. Вертикаль яссылыкта исə бу Тудыручы көч, башка сакраль
затлар, ата-баба рухы, килəчəк буын белəн бəйле. Əйтергə кирəк,
мондый аралашу бары тик башкару аралыгы эчендə генə яши һəм
аның да нигезендə текст дигəн категория ята. Фольклордагы «текст»
вербаль (сүз белəн җиткерə торган), музыкаль, кинетик, предметка
төшерелгəн дə булырга мөмкин [Unlu, 278; Keskin, s. 106 – 109]. Шулай ук бу текстлар ярдəмче элементлар – тембр, сөйлəм интонациясе,
җырлау, жестлар һəм мимика, эскпрессивлык белəн дə баетыла ала.
Боларда «мөрəҗəгать» (диалог-обращение) формасы киң таралган була.
Нигездə, автор, ханнар, төп герой мөрəҗəгать итə. Бу сөйлəм тексты автор тасвирлавы кысасына кертелгəн.
Югарыда саналган сыйфатлардан гына чыгып та, без фольклорның нигезендə театральлəштерү ятуын, шул сəбəпле аның театр дигəн күренешнең барлыкка килүенə ныклы нигез булуын күрəбез. Борынгы халык иҗаты əсəрлəре бүгенге сəхнə əсəрлəре тибында махсус
диалогларга, репликаларга бүленеп язылмасалар да, «аралашу-коммуникация» процессына корылганлыктан, аларда да бер-береңə һəм
тамашачыга, тышкы дөньяга мөрəҗəгать бар. Бу исə үзе үк – драма
əсəрлəренең аерылып чыгуына алшартларның җитəрлек булуын күрсəтүче төп дəлил.
Шушы урында хаклы рəвештə түбəндəге сорау туа: ни өчен татар
халкының халык авыз иҗаты гаять бай, синкретик, комплекслы характерда булып һəм театр тамашасының да нигезенə ятып, традицион
милли мəдəният кысаларында профессиональ театр барлыкка килү
шулкадəр озакка сузылган соң?
Югарыда телгə алынганча, мəдəниятне өйрəнүче галимнəрне,
театр белгечлəрен Аристотель заманыннан ук, кешелек дөньясында
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сəнгати (художество) эшчəнлекнең аерым бер төре буларак, театрның
ничек һəм нидəн барлыкка килүе кызыксындырган..
Аристотель яшəгəн дəвер белəн безнең заман арасында гаять
зур вакыт аралыгы ятуга карамастан, чорлар үзгəргəндə туган тенденциялəр мəдəниятлəр үсешендə дə бердəй чагыла. Тамаша, уен,
театр сəнгате формалашуда гомуммəдəни, типологик кануннарның
роле охшаш булу сəбəпле, һəрбер этносның милли мəдəнияте бер үк
төрле юллардан, əмма үз этаплары аша уза. Театр Борынгы Грециядə
барлыкка килгəн бик борынгы сəнгать булса да, инде антик чорда ук
мəдəният учагы дөрлəп торган, мəдəни үсеш иң югары дəрəҗəгə җиткəн Афинада, Румда, Италиядə, Византиядə театр биналары төзелеп,
сəхнə əсəрлəре уйналса да, башка халыклар аңа билгеле бер иҗтимагый стройга аяк баскач кына килə алган.
Театрның Антик чорда Греция, Византиядə булуы хакындагы тарихи фактлар безгə бик кызыклы бер карашны фаразларга мөмкинлек
бирə [Keskin, s. 13; Unlu, s. 22 – 25]. Бу фараз буенча, без ике мең елга
якын бай, шанлы тарихы булган татар халкының борынгы бабалары саналган болгар төркилəрендə бүген күреп белə торган театр азмы-күпме дəрəҗəдə инде булган, хан сарайларында, ə бəлки җəмəгать
урыннарында театральлəштерелгəн текстлы, музыкалы тамашалар
махсус билгелəнгəн артистлар (башкаручылар) тарафыннан уйналган,
дип саный алабыз [Ганиева, с. 53 – 65].
Антик чорлардан бүгенге дəвергə таба юл тотканда, Кара диңгез
буйларында бөек Кубрат хан төзегəн Бөек Болгар, соңрак Идел буенда яңадан корылган Болгар дəүлəтлəтлəре, галимнəр раславынча,
үз чорының иң бөек, көчле мəдəни цивилизациялəреннəн саналалар
[Дəүлəтшин, б. 5 – 7; Ганиева, с. 53 – 65; Хəким, б. 3 – 15]. Үзе дə Византия башкаласы Константинопольдə белем алган, императорларның сарай тормышы белəн якыннан таныш булган Кубрат хан сарай
театрларын ишетеп түгел, ə күреп белгəн [Дəүлəтшин, б. 7]. Соңрак
үз дəүлəтчелеге корылгач, тамаша өчен сəнгатьнең шушы төрен куллануны хуп күргəн, дип аңларга мөмкин. Кайбер галимнəр төрки халыкларны мəдəниятсез, мəгърифəтсез бер кавем (мəсəлəн, 1895 елда
чыккан «История малокультурных народов» китабында), татарларның борынгы бабалары ат өстендə чи ит ашап, төрле тарафка яу чабудан башка мəдəният белми торган халык булган, дип санасалар да,
VI гасырда корылган Бөек Болгар дəүлəтен, монгол яуларына кадəр
VII–XIII гасырларда Европа территориясендə көчле зур дəүлəтнең
берсе саналган, мəктəп-мəдрəсəлəре, югары уку йортлары, бай китапханəлəре, архивлары булган Идел буе Болгар дəүлəтен, XIII–XVI гасырларда Евразия территориясендə төзелгəн Казан ханлыгын тарихтан сызып ташлый алмыйбыз. Күпсанлы археологик табылдыклар, бу
чорларга караган көнкүреш əйберлəре белəн бергə, югары мəдəнияткə
генə хас сəнгать əсəрлəренең булуын да дəлилли [Дəүлəтшин, б. 9].
Европаның алга киткəн мəдəниятле дəүлəтлəре Рум, Византия, Юнан
(Греция) белəн бəйлəнешлəр, Иран, Вавилония, хəтта Кытай һəм
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Һиндстан кебек дəүлəтлəр белəн дə тыгыз сəяси-дипломатик, мəдəни, сəнəгый элемтəлəр мəдəниятара багланышларны үстерүгə нигез
булып торган.
Хан сарайларында куелган тамаша-театрлар хакында ишетеп,
күреп белгəн гади халык, əлбəттə, үз арасында да мондый төр сəнгатьне кабатлауны кулай күргəн. Дини ритуалларда урын алган театраль уен концепциясенə корылган гамəллəр халык иҗатында
барлыкка килгəн тамаша-уен белəн матур итеп үрелеп, параллель
яшəвен дəвам иткəн. Дəүлəтчелеге булган миллəтлəрдəге «югары сəнгать» (высокое элитное искусство) белəн бүген без «поп-арт» дигəн
төргə кертə торган «халык сəнгате» пластлары бергə яшəгəн. Əлбəттə,
югары сəнгать шəһəр культурасы алга киткəн миллəтлəрдə барлыкка
килə ала. Ə инде шəһəрлəр җимерелеп, хəрабə хəленə килгəн Афина
белəн Румда да югары мəдəниятнең үсүдəн туктап торуы мəгълүм.
Бөек Болгар дəүлəтлəре һəм Казан ханлыгы мəдəниятлəре дə шундый
ук фаҗигага тарый. Милли мəдəният дигəн күренеш берничə гасырга
үсүдəн, ə кайбер очракта яшəүдəн туктый, тамырдан киселə, лəкин юк
ителə алмый, фольклорга күчеп, халык арасында консервациялəнеп
сакланып кала. Дəүлəтлəрнең барлыкка килүе, чəчəк атуы, җимерелүе
чорлар аренасында табигый бер күренеш булган кебек, мəдəният һəм
сəнгатьнең дə туу, үсү һəм юкка чыгу, янəдəн башка бер җирлектə,
чорда кабат формалашуы да – гадəти күренеш.
Казан татарларында да, əлбəттə, билгеле бер шартлар тугач, халык кына түгел, ул яши торган иҗтимагый тирəлек тə өлгергəч, югары сəнгатьнең юкка чыккан «театр» дигəн төре яңадан алгы планга,
тарих сəхнəсенə чыга. Татар халкында театр формалашу да менə шул
рəвешле ХХ гасыр башында тарих сəхнəсенə кабат кайта, мəдəниятне
сөйлəм сəнгате, сүз сəнгате һəм башкару бергə үрелеп барган милли-сəнгати символлар аша үстерүгə хезмəт итə.
Йомгак. Театр Европа мəдəниятендə булсын, рус-төрек мəдəниятендə булсын, күчереп алып кына утыртылып, халык тарафыннан
алкышлап кабул ителə алмас иде, чөнки гасырлар дəвамында халыкның аңы «Котадгу белег», «Кыйссаи Йосыф», «Хөсрəү вə Ширин»,
«Таһир-Зөһрə» һ.б. кебек үз структурасында геройларга бүленеш аерып чыгарылган, идея-эстетик җирлеге геройларның киеренке конфликтына корылган, характерлар да шушы конфликтта гына ачылган
югары дəрəҗəдəге синкретик əсəрлəрдə тəрбиялəнгəн. Шулай итеп,
ХIХ гасыр ахыры – ХХ гасыр башында татар театр сəнгате академик
рəвештə формалашсын өчен, төрки-татар əдəбиятының һəм халык
иҗатының, аның «уен», «театральлəштерү» элементларының бергə
кушылуы кирəк була; бу исə табигый бер хəл дип кабул ителə. Кызыклы бер күренешкə игътибар итү сорала: театр үзе дə – синкретик
сəнгать төре, əдəби əсəргə фольклор элементлары, йола-ритуалны
башкару алымнары (интонация, экспрессия, тавыш тембры һ.б.) күзгə
артык бəрелеп тормый торган дəрəҗəдə инкрустациялəнгəн. Аларны
бер-берсеннəн аерып та булмый диярлек. Əмма театр-спектакльлəрне
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яратып кабул итə, карый торган тамашачының аңы боларны бик
тирəндə тотып ала, шушы «тылсым» аны сəнгатьнең бер төре итеп
түгел, ə тормышның бер өлеше итеп кабул иттерə.
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Ф.Х. Миңнуллина
1920 ЕЛЛАР ТАТАР ДРАМАТУРГИЯСЕНДƏ
ЧОР ФАҖИГАСЫ ЧАГЫЛЫШЫ
Статья предполагает дать общие представления о развитии драматургии
1920–1950-х годов, обозначить ее некоторые актуальные тенденции, проанализировать изменения эстетического образа эпохи. В статье дается обзор некоторых пьес этого времени, а через их жанровый и образный анализ воссоздается
историческая и художественная картина действительности.
Ключевые слова: драма, конфликт, герой, трагическое, история.
The article intends to give a general idea of the development of drama in the
1920–1950s, to outline some of its current tendencies, to analyze the changes in the
aesthetic image of the era. The article provides an overview of some of the plays of
this time, and through their genre and ﬁgurative analysis, the historical and artistic
picture of reality is recreated.
Keywords: drama, conﬂict, character, tragic, history.

1

917 елгы инкыйлаб һəм Гражданнар сугышы еллары халыклар
мəдəниятен үстерү өчен катлаулы һəм шул ук вакытта фаҗигалы
чор булып тора. Татар язучыларының бер өлеше инкыйлабны бер каршылыксыз яклап чыга, икенчелəре урталыкта кала, өченчелəре исə
большевиклар сəясəтен инкяр итеп, мөһаҗирлеккə китə. Бу шаукымлы елларда əдəбиятыбызның алтын баганалары булган Г. Исхакый,
Й. Акчура, С. Максуди, Г. Баттал, М. Бигиев һəм башкалар илне
ташлап китəргə мəҗбүр була. Дəрдемəнд, Р. Фəхретдин, Ф. Кəрими,
Җ. Вəлиди, Г. Рəхим кебек калəм иялəре «эчке эмиграциядə» кала.
Ф. Əмирхан, С. Рəмиев, М. Галəү яңа хакимиятнең үз кешелəре булып исəплəнми. Г. Ибраһимов, Ф. Сəйфи-Казанлы, Ш. Камал, Ш. Усманов, К. Тинчуриннар, совет системасына хезмəт итүне үзлəренең
бурычлары итеп санасалар да, кызганычка каршы, Ш. Камалдан кала
башкалары, шушы хакимият тарафыннан юк ителə, үзлəре инанып
хезмəт иткəн сəясəт тарафыннан юкка чыгарыла. Əлеге күренекле
шəхеслəрнең фаҗигасы, большевиклар сəясəтен кабул итмəгəн Г. Исхакыйның эмиграциягə китүе, Ф. Туктаров, Г. Терегулов, Р. Ибраһимов, шагыйрə Сания Гыйффəтнең мөһаҗирлектə калуы татар совет
əдəбияты өчен зур югалту булды. М. Гафури, Ф. Бурнаш, К. Əмири,
С. Кудаш кебек шагыйрьлəрнең эшчəнлеге сүлпəнəя, алар үзлəренең
көчлəрен прозада, драматургиядə сынап карый башлыйлар. М. Гафури, мəсəлəн, прозаик буларак таныла, пьесалар да иҗат итə. Ф. Бурнашның драматурглык сəлəте ачыла, К. Əмири хикəялəр, пьесалар
язуга күчə. Октябрь инкыйлабына кадəр иҗат иткəн, тарихи əһəмиятле пьесалар язган драматурглар торгынлык кичерəлəр. Г. Камал,
М. Фəйзи, К. Тинчурин, Ш. Камал кебек язучыларның бу елларда
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язган пьесалары шул турыда сөйли. Мəсəлəн, Г. Камал агитпьесалар
һəм драмалар иҗат итə башлый. Дəрдемəнд, инкыйлабны шайтани
башлангычка тиңлəп («Куанды ил...»), əдəбияттан читлəшə һəм озакламый вафат була, Н. Думавиның иҗаты сүлпəнлəнə, С. Рəмиев, үпкə
туберкулёзы авыруыннан терелə алмыйча, 1926 елда вафат була [Йосыпова, б. 191].
Гомумəн, 1917 ел һəм аннан соңгы вакыйгалар сəхнə əдəбиятыбызга сизелерлек эз сала. Бу елларда коммунистлар партиясенең идеологик басымы көчəю язучыларның иҗатын билгеле бер кысаларга
кертə, идея-эстетик яктан капма-каршы төркемнəргə аерылуга китерə.
Туган илдə калган əдиплəрнең күпчелеге, яңа хакимият вəгъдəлəренə
ышанып, аңа ихлас күңелдəн хезмəт итəргə алыналар, милли-социаль
идеалларына тугрылыклы булып, большевиклар аларны тормышка
ашырачак дип саныйлар. Октябрь революциясеннəн соң совет əдəбияты төп тема итеп инкыйлаб һəм гражданнар сугышы вакыйгаларын
алды. Фронт, сугыш, Кызыл Армия, хəрби коммунизм, дин һəм дин
əһеллəре белəн көрəш, хезмəт, яңа тормыш төзү, яңа кеше, гаилə формалашу, завод-фабрикалар, хезмəт процессы, совет крестьяны психологиясе, эшчелəр көнкүреше һ.б. темалар актуальлəшə, гаилə эчендəге мөнəсəбəтлəр дə инкыйлаби яссылыкта бирелə. 1920 – 1930 елларда
язылган пьесаларда инкыйлабның тарту көче, тормышның давыллы
каршылыклары аша халыкның инкыйлабка килүе тасвирлана. Болар
барысы да герой концепциясенең, идеянең үзгəрешенə этəрə.
Ш. Усманов – иҗатында яңа дөнья өчен көрəшне аеруча калку чагылдыра. Билгеле булганча, язучы əдəбият мəйданына гражданнар сугышы чорында, совет хөкүмəте өчен көрəшкəн кызыл гаскəр арасыннан чыга. Кискен каршылыклар, героик драматик вакыйгалар белəн
характерлы бу еллар аның биографиясенə дə, əсəрлəренең эчтəлегенə
дə тирəн эз сала. Əдипнең «Канлы көннəрдə» һəм «Беренче адым»
драмалары сугышның иң кызган чорында — 1919 елда языла, фронт
сəхнəлəрендə уйнала. Əсəрлəре, нигездə, инкыйлаб, гражданнар сугышы, совет хөкүмəте өчен көрəш тематикасын яктыртуы белəн аерылып тора. «Канлы көннəрдə» (1919), «Беренче адым» (1919), «Бай
кызы» (1922) драмаларында яңа дөнья һəм яңа кеше, тормыш өчен
көрəшне, яңа шəхес белəн җəмгыятьнең үзара мөнəсəбəтен чагылдыруга юнəлдерелə. Мəсəлəн, «Канлы көннəрдə» драмасында үзəк
персонажлар Хəмит белəн Камилнең – яңа тормыш өчен көрəш алып
баручыларның эш-гамəллəре сурəтлəнсə, «Беренче адым» пьесасында исə илдə революцион көрəш барган вакытта фабрика эшчелəренең
сəяси карашлары үзгəреш кичерүе тасвирлана. Алгы планда татар
эшчелəре һəм фабрика хуҗалары тормышы каршы куела һəм ике сыйныф вəкиллəренең эчке дөньяларында каршылык барлыгына басым
ясала. 1920 елларда язылган пьесаларның нигезендə гаилə һəм никах
нормаларының җимерелүе сурəтлəнə. Ш. Усмановның «Бай кызы»
драмасында вакыйгалар тыныч тормыш шартларында бара. Үзəктə –
күңел тынычлыгы таба алмаучы, фронт тормышын сагынучы герой
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фронтовиклар. Элекке комиссар Хəлил тыныч тормыш рухына бирелеп яшəмəкче була. Ул гаилə корып җибəрə, бай кызына өйлəнə.
Тыныч тормышта бəхетле гаилə тормышы белəн яшəргə телəгəн геройның гаилəсе таркала. Биредə сыйнфый аерымлану геройларны
килешмəс каршылыкка китерə.
Гаделсезлеклəрне, татар халкының тормыш-көнкүрешен яхшы
белгəн, үз җилкəсендə татыган Мəҗит Гафури 1917 елгы инкыйлабны
шатланып, зур өметлəр белəн каршы ала. Язучы хакимият алмашынуга зур игътибар биреп, өметлəр баглаган икəн, аның бу адымын
яңа властька ярашырга телəү дип кенə бəялəү дөрес булмас. М. Гафури иҗатында халкыбыз язмышын, аның телəк-омтылышларын
гəүдəлəндерү урын ала. Язучы иҗатының төп темаларыннан берсе – үткəннəрдə калган коллар хезмəтен ирекле хезмəт идеалыннан
чыгып күрсəтү. Бу тема аның 1927 елда драматик вариантка үзгəртеп
язган «Эшче» (1920) əсəрендə яңа сыйфатта калка: яңа чынбарлык
күренешлəрен хуплау, агитацион-публицистик пафос белəн сугарылу,
совет властена каршы көчлəрне фаш итү. Гади хезмəт кешесенең гаделлеккə омтылулары, төрле миллəт эшчелəре арасында интернациональ дуслык мөнəсəбəтлəре урнашу һəм ныгый бару сурəтлəнə.
Авторның социалистик тормыш шартларында 20 нче еллардагы авыл
хуҗалыгы коммуналары тормышын сурəтлəгəн агитплакат рəвешендəге «Кызыл йолдыз» пьесасы да үз вакытында əдəби җəмəгатьчелек
тарафыннан хуплап каршы алына һəм Башкортстан Мəгариф Халык
комиссариаты оештырган конкурста беренче дəрəҗə премия белəн
бүлəклəнə. Билгеле булганча, Россиядə 1917 елгы Октябрь инкыйлабыннан соң социаль төркемнəр – Совет хакимияте ягындагылар һəм
аны танымаучылар арасында кораллы бəрелешлəр башлана. 1918 елның урталарыннан Гражданнар сугышы көчəя һəм ул Россиянең барлык төбəклəренə җəелə. «Кызыл йолдыз» пьесасында (1925) кызыллар һəм аклар, төрле сыйныфлар арасындагы бəрелешлəр урын ала.
Шул вакыттагы авылны заман идеологиясенə ияреп, ягъни сыйнфый
көрəш яссылыгында яктыртуга басым ясала, яңа тормыш төзү идеясе хуплана, социалистик үзгəрешлəр данлана. М. Гафури Сөлəйман,
Имай кулакларның эш-гамəлəре аша түбəн җанлы кешелəрнең өскə
калкуын, форсаттан файдаланып, Салих, Шиһап кебек авыл крестьяннарыннан үч алып калырга тырышуларын искəртə. Автор элекке
тормышның күңелсез күренешлəрен укучы алдына куя. Сыйныфлар
арасындагы аерманы байлык белəн ярлылык, дөньяга караш аермасы
итеп күрсəтə.
Билгеле булганча, бу еллар əдəбиятында үзенчəлекле бер тема –
яңа тормыш төзү хакына бар нəрсəдəн ваз кичү, шəхси тормыштан
баш тарту темасы игътибар үзəгендə булды. Бу чор татар драматургиясендə урын алган бəхет, мəхəббəт мотивы да, нигездə, идеологик
эчтəлекле иде. 1920 еллар драматургиясендə бу хислəр көрəшче күңеленə ят күренеш буларак бəялəнə башлый, нəтиҗəдə, нечкə хислəр
социализм төзүгə, хезмəт пафосына каршы куела. Һ. Такташның,
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мəсəлəн, «Күмелгəн кораллар» драмасының төп герое Мансурның
барлык эш-гамəллəренең миллионнарның бəхете өчен бернəрсəне
дə кызганмау, һəммəсен гомум көрəш файдасына корбан итүгə корылуы – шуңа мисал. Ул сөйгəн кызы Сəгыйдəгə: «Авыр бер эш.
Лəкин син аны эшлəргə тиешсең. Нинди генə авырлыклар белəн булса да, аның кемлеген, алдагы планнарын, аның кемнəр белəн бəйлəнеш тотуын белергə кирəк» [Такташ, б. 24 – 25], – ди. Боерыкны исə,
кыз сафлыгын югалту бəрабəренə эшли һəм «... мин аны синең соравың өчен түгел, революция өчен эшлəдем» [Такташ, б. 47], – дип
аңлата ул үзенең адымын. Пьесада укучы «яңа хатын-кыз» образы
белəн очраша. Биредə корбанчылык сыйфатларын данлаучы, яңа
тормыш хакына үзен корбан итүче яңа заман герое күзаллана. Аның
өчен элек-электəн килгəн əхлак сыйфатлары тормыш кыйммəте булып тормый. Мəхəббəт хисе, сөю тойгысы искергəн һəм кирəксез
күренеш буларак бəялəнə һəм кире кагыла... Бу – революцион чынбарлыкта туган һəм яшəгəн аскетизмның əдəбиятта чагылуы, шул
заман зарурияте. Инкыйлаб өчен шəхси мəнфəгатьлəрдəн баш тарту,
яңа чорның уңай героен бары тик иҗтимагый эшчəнлектə генə сурəтлəү əсəрлəрдə шəхси интриганың читтə калуына китерде. Билгеле
ки, 1917 елдан соңгы əдəбиятта яңа заманны бүтəнрəк позициядəн
торып бəялəү, башкарак мотивларны яктырту, халык тарихына игътибар көчəю күзəтелə. Ш. Усмановның «Канлы көннəрдə» (1919),
«Беренче адым» (1919), К. Тинчуринның «Йосыф – Зөлəйха» (1918),
Ф. Сəйфи-Казанлының «Дошманнар» (1920), Г. Ибраһимовның «Яңа
кешелəр» (1920), Т. Гыйззəтнең «Наёмщик», «Талир тəңкə» (1922),
«Кызыл карчыга» (1928) пьесаларында, мəсəлəн, яңа заман сулышы,
əле генə мəйданга чыккан заман геройлары, əхлакый кыйммəтлəр үзгəреше, халыкның кан коюны кабул итмəве дə бар.
Г. Ибраһимовның «Яңа кешелəр» (1920) драмасы яңа заман сулышын, əле генə мəйданга чыккан заман геройларын, совет идеологиясе тудырган яңа кешелəрне, яңа кыйммəтлəрне алга куюы белəн
үзенчəлекле. Əдипнең бу əсəрендə яңа җəмгыять төзү өчен көрəшкə
күтəрелгəн геройлар өстенлек итə, сыйнфый көрəш идеясе, яңа система дошманнарын юк итү конфликты үзəккə куела. Бу пьеса – язучының бердəнбер сəхнə əсəре – күптөрле фикерлəр кузгатты. Аерым бер
тəнкыйтьчелəргə, язучының пьесаның үзəк герое Батырханның бай
кызы Зəйниягə булган мəхəббəтен көрəшнең кызган бер чорында күрсəтүе һəм бу мөнəсəбəтне уңай яктан сурəтлəве ошамый. Мəсəлəн,
Фатих Сəйфи-Казанлы əсəрнең яшь һəм яңа əдəбият өчен зур əһəмиятен билгелəп уза. Ə менə Шəриф Байчура исə «Яна кешелəр»не
каты тəнкыйть итə. Пьесаның төп каһарманы гомумирəк телəклəр
өчен газапланучы герой буларак сурəтлəнергə тиеш иде дип чыга.
Димəк, əсəрдə Г. Ибраһимов шəхси һəм иҗтимагый тормышны үзара
сыеша алу мөмкинлеген дə күрсəтə алган дип фаразлый алабыз. Автор инкыйлабның кешелəр аңына зур үзгəрешлəр, яңа геройлар алып
килүен Хəйри бай гаилəсе язмышы аша да ачып бирə. Язучы бу гаилə
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əгъзаларының кайберлəренең инкыйлабчылар ягына күчүен, байның
гаделсез, кансыз булуы белəн бəйлəп күрсəтə. Фəтхия карчыкның
улы Вəли, мəсəлəн, тормышның элекке хəленə кире кайтуыннан саклана, шул ук вакытта Хəйринең Себергə качуы, Вəлинең аннан калган байлыкны саклап калырга омтылуы яңа хөкүмəтнең эчке яшерен
дошманнары булуын күрсəтə. Г. Ибраһимов пьесасында сыйнфый
каршылыкларны гына түгел, ə яңа җəмгыятьне төзүче кешелəрнең
формалашуын, үз чорының канлы вакыйгаларын, гражданнар сугышы фаҗигаларына бəйле рəвештə шəхес фаҗигасын да күзалларга
мөмкин. Бу яктан драмада сурəтлəнгəн яшь буын вəкиле Тимеркəй
образы игътибарга лаек. Вакыйгалар үстерелешендə ул кызу канлы,
хаксызлыкны, гаделсезлекне кабул итə алмаучы шəхес буларак ачыла. Егетнең Вəли абыйсын үтерүе һəм: «Агайны гына түгел, андый
урында туган атайны да кызганмам мин!» [Ибраһимов, б. 410], – дип
əйтүе аеруча тетрəндерə. Ул гомумкешелек бəхетенə көрəш, кан кою
юлы белəн генə ирешеп була дип уйлый. Шул рəвешле, канлы көрəш
көннəрен кешелексез, фаҗигалы бəрелеш рəвешендə тасвирлаган
драмаларда туганлык проблемалары да үзəккə куела. Т. Гыйззəтнең
«Кызыл карчыга» (1926) драмасында кеше, гаилə фаҗигасы ахыр
чиктə ил фаҗигасы югарылыгына күтəрелə. Драматург совет власте
урнаштыру өчен канлы көрəш вакыйгаларын тергезə. Яхшы тормышлы шəһəр кешесенең улы үз телəге белəн Кызыл Армия сафларына
языла. Кызыл карчыганың туган йорты канкойгыч бəрелеш үзəгенə
əйлəнə, бу бəрелештə атасы ялгышлык белəн улын атып үтерə. Үз гаебе белəн улын югалткан ата фаҗигасы сəяси көрəш шартларында бер
гаилə, нəсел, ил кешелəренең үзара дошманлашуы, кан коюы, идеологик каршылыкларның кешелəрнең бер-берсен физик юк итүгə китерүе хакында уйландыра. Сыйнфый көрəшнең кискенлəшүе сəбəпле,
1920 елларның икенче яртысында язылган əсəрлəрдə дошман эзлəү
мотивы алгы планга чыга. Һ. Такташ «Күмелгəн кораллар» (1927),
«Камил» (1930) Ф. Сəйфи-Казанлы «Закуан мулла шəҗəрəсе» (1929),
Г. Кутуй «Җавап» (1929), Р. Ишморат «Данлы чор» (1930), «Пожар»
(1929) һ. б. əсəрлəрдə заман проблемалары, дошман эзлəү мотивлары
төрле дəрəҗəдə урын ала. Һ. Такташның 1927 елда язылган «Күмелгəн кораллар» пьесасының үзəгенə, мəсəлəн, гражданнар сугышы чорында авылда барган сыйнфый көрəш куела. Пьесада катнашучылар
капма-каршы ике төркемгə аерыла. Берəүлəр инкыйлаб яклы булсалар, икенчелəре – аның дошманнары итеп тасвирланалар. Элеккеге
ак офицер Солтан кулак, мулла малайларын туплап, урманда үзенə
бер төркем оештыра. Габдулла, Мокай кебек ярлыларны гражданнар
сугышына китүдəн тыя. Авыл ярлыларын советларга каршы һөҗүмгə
əзерли. Сəбəбе – əтисенең совет иярченнəре, дөресрəге, туганы Мансур тарафыннан үтерелүе, мал-мөлкəтсез калуына бəйле. Əмма,
акрынлап, аңа иярүчелəр Солтанны ялгызлыкта калдыралар. Ахыр
чиктə герой «Коммунистлар белəн килешеп эшли башлаган идем бугай? Ни өчен мин киттем?» [Такташ, б. 54] – дип өзгəлəнə. Пьесада
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Мансур каты бəгырьле, явыз, үз эше, идеалларына бирелгəн кеше буларак ачыла. Ул инкыйлабка каршы чыккан өчен атасының агасын
үлемгə хөкем итə, Солтанны кулга ала. «Байлык кардəшлекне белмəгəн кебек, революция дə кардəшлекне белми. Мин аны агай тиешле булуы өчен аярга тиеш булсам да, миллионнарның телəге андый
революциягə каршы кешелəрне ату булгач, мин миллионнарның телəген үтəдем...» [Такташ, б. 47], – ди герой үзенең эш-гамəллəре хакында. Əлеге сүзлəр Мансурның характерын гына түгел, ə шул заман
кешесенə хас булган сыйфатларны, яңа кешенең формалашуын ача.
Биредə ул язмышны гəүдəлəндерүче, хəл итүче коммунист-җитəкче
образы буларак күзаллана, дошманнан үч алу вазифасын башкара.
Шул рəвешчə, «Җир уллары трагедиясендə» бирелгəн туганны үтерү
мотивы əдип тарафыннан «Күмелгəн кораллар»да һəм «Камил» драмаларында да үстерелə.
1920 еллар драматургиясендə яңа заманның коммунистик идеологиясен, лозунгларын үз мəнфəгатьлəре, карьералары өчен файдаланучы икейөзле хуҗалар, дəүлəт хезмəткəрлəре, «бозык» коммунистларны фаш иткəн əсəрлəр дə əдəбият мəйданына чыга. Андый
пьесалар авторлары, тоталитар режим репрессиялəре шартларында
фидакяр шəхеслəр буларак, хаклыкны бəян иттелəр [Закирҗанов,
б. 331]. Моның ачык мисаллары итеп М. Галəүнең «Салам торханнар» (1926), Н. Исəнбəтнең «Культур Шəңгəрəй» (1925), «Пикүлəй
Шəрəфи» (1927), «Портфель» (1929), К. Тинчуринның «Хикмəтле доклад» (1928), Ф. Бурнашның «Илһам» (1928) пьесаларын китерергə
мөмкин. Бу юнəлештə иҗат ителгəн комедиялəре Н. Исəнбəтне яңа
хакимияттəге уңай күренешлəрне чагылдырмауда гаеплəүлəргə китерə. Мəсəлəн, Дəүлəткол дигəн автор: «Портфель» авылдагы муллаҗанизмны рəхимсез рəвештə ярып күрсəтə дə, аларга каршы куелган сыйнфый көч – авылдагы хəзерге социализм һөҗүме – колхоз
хəрəкəте бөтенлəй яктыртылмый» [Дəүлəткол] – дип яза. «Пикүлəй
Шəрəфи» комедиясенə бəйле Г. Кутуй, С. Фəйзи мəкалəлəрендə яңа
хөкүмəт шартларында карьеристларның чынбарлыкта булуы шик
астына алына. Заман тəнкыйте драматургның совет законнарын
яхшы белеп эш иткəн тискəре геройларны сəхнəгə чыгару максатын –
элеккеге мулла Миргаянның («Портфель»), советлашкан сəүдəгəр
Шəрəфинең («Пикүлəй Шəрəфи») совет хакимиятендə җылы урын
эзлəүлəрен сурəтлəп, җəмгыятьтəге ялганга, алдауга юл калдырылу
хакында кисəтергə омтылуын ачыклый-билгели алмый. Автор чынбарлыкның кешелəргə тəэсирен, заманның яңа кешесе формалашуны
да шул рəвешле игътибарга ала.
Югарыда искə алынганча, большевикларның милли өлкəдə бөтенлəй башка сəясəт үткəрүлəрен аңлап, яңа хакимиятнең вəгъдəлəренə
ышанмаучылар ватаннарын калдырып чит илгə китəлəр. Мəсəлəн,
Г. Исхакый илдə урнаштырыла башлаган яңа тəртиплəр, бигрəк тə
большевикларның милли сəясəте белəн килешə алмыйча, туган иленнəн мөһаҗирлеккə китəргə мəҗбүр була. Əдипнең мөһаҗирлектə
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язылган «Җан Баевич», «Олуг Мөхəммəд», «Хəят юлында», «Дулкыннар арасында» кебек сəхнə əсəрлəре милли рух белəн сугарылган.
Р.К. Ганиева билгелəгəнчə, ул большевиклар сəясəте, кызыл террор
мəсьəлəлəрен тасвирлаган «Дулкын эчендə», «Катлаулы рус һəм татар сəяси мөнəсəбəтлəрен, христиан һəм ислам диннəренең рус һəм
татар тарихындагы урынын, Болгар, Алтын Урда, Казан ханлыгы кебек дəүлəтлəребезнең, казан татарларының ниндирəк варислары булу
мəсьəлəсен, тарихи барышта ирешкəн уңышларыбыз һəм җибəргəн
хаталарыбыз турындагы уйлануларны, гореф-гадəтлəребезне «Олуг
Мөхəммəд» драмасында чагылдырды» [Ганиева, с. 147]. Язучының
«Дулкын эчендə» драмасында автор яшьли тол калган Разыя абыстай белəн аның бердəнбер кызы Бану язмышы мисалында халык язмышы, фаҗигасы хакында сүз алып бара. Драмада Разыяны ике балалы Хəйрулла яучылый. Лəкин Разыя кызы хакына аңардан баш тарта.
Кызы Бану кияүгə чыгып Кырымга киткəч, ул бу адымының хата булуын аңлый. «Мин гаепле... Мин сине балам өчен корбан иттем. Сине
генə түгел, үземне дə корбан иттем... Анда үлсəң, син анда кан эчендə
буылып, балаларыңны күрергə тилмереп үлсəң, мин монда ялгызлыкта, ятимлектə буылам...» [Исхакый, б. 280]. Шул рəвешле əсəргə үзүзен ялгызлыкка дучар иткəн кеше фаҗигасы килеп керə. Гражданнар
сугышын, Беренче бөтендөнья сугышын кичергəн гаилəнең язмышы,
большевиклар властька килгəч, фаҗигалы төсмер ала. Кызыллар Разыяның бер гаебе булмаган киявен атып үтерəлəр, үзен, буржуйлыкта
гаеплəп, булмаган акчаларын бирүне талəп итəлəр, өйдəге бар əйберен алып чыгып китəлəр. Бу авырлыкларга түзə алмаган хатын якты
дөньядан китеп бара. Шул рəвешле, əдип сəясəттəн ерак торган бер
гаилə мисалында яңа заман җиллəренең кырыслыгын һəм яңа хакимият вəкиллəренең рəхимсезлеген ассызыклый. Əлеге күренешлəр
ананың бала алдындагы бурычының шəхси мəнфəгатьлəр белəн каршылыкка керүе кебек мəсьəлəлəр тирəсендə яктыртыла.
«Дулкын эчендə» (1920), «Олуг Мөхəммəд» (1944 – 1947) драмаларында автор «Əйтерсең тарихның иң катлаулы этапларын тергезү
аша татар өчен мөһим рухи кыйммəтлəрне барлый. Алар – туган җир,
туганлык, тугрылык, намус» [Заһидуллина, б. 16].
Г. Исхакый «Олуг Мөхəммəд» пьесасында татар халкының үткəн тарихына мөрəҗəгать итеп, Олуг Мөхəммəдне зирəк, алдан күреп
эш итүче хөкемдар буларак тəкъдим итə. «Без таралган илемезне
берлəштерергə тырышамыз.... Дəүлəт корыр өчен белем кирəк, бербереңə ышаныч кирəк, халыкның төрле катлаулары арасында күңел
бавы кирəк...» [Исхакый, 2009, б. 455]. «Зөлəйха» трагедиясендəге кебек, биредə дə əдип һəр халыкның үз диненə хаклы булуы мəсьəлəсен
күтəрə. Драманың ахыры да тирəн мəгънəгə ия. «Бу сəгатьтəн башлап,
Мəскəү князьлеге берлə Казан ханлыгы арасында сугыш бетте, килешү булды... Халыкка белдереңез..., халык өч көн, өч кич бəйрəм итсен...» [Исхакый, б. 517], – ди хан. Олуг Мөхəммəд кан коюны бетерергə, дуслык урнаштырырга, халыкны тынычлыкта яшəтергə уйлый.
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Автор Болгар дəүлəте, Алтын Урда һəм Казан ханлыклары хакында
сүз алып барып, татар халкының үз вакытында дəүлəтле халык булуын билгели.
Гомумəн, язучылар үзлəренең геройлары аша үткəн чорның социаль күренешлəрен, халык язмышын, аның яшəешен, уй-фикерлəрен,
катлаулы тормышын сурəтлəп, чынбарлыкта хөкем сөргəн социаль
əхлакый тəртиплəр турында сүз алып баралар һəм тарихның катлаулы, фаҗигалы елларын күрсəтəлəр. Яңа заманның яңа кешелəре
мөнəсəбəтлəрен ачу, яңа əхлакый нормаларны ассызыклауны үзəккə
куялар.
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Ч.Ф. Ситдыйкова
XX ГАСЫР АХЫРЫ – XXI ГАСЫР БАШЫ
ТАТАР ПРОЗАСЫ ПОЭТИКАСЫ
(Ф. Сафинның 1985 – 2005 еллар иҗаты мисалында)
Ф. Сафин является одннм из ярких представителей татарской прозы конца
XX – начала XXI века. В статье рассматриваются произведения автора, написанные в 1985–2005 годах с точки зрения поэтики, в частности анализируются поэтические приемы изображения действительности. Особое внимание при
этом уделяется рецензиям, критическим статьям, воспоминаниям о произведениях данного периода.
Ключевые слова: татарская проза, Ф. Сафин, поэтические приемы.
F. Saﬁn is one of the most remarkable representatives of Tatar prose of the late
XX – early XXI century. The article examines the works of this author, written in
1985–2005 from the point of view of poetics; in particular, analyzes the poetic techniques of depicting reality. Special attention is paid to reviews, critical articles and
memoirs of the works of this period.
Keywords: Tatar prose, F. Saﬁn, poetic techniques.

XX гасыр азагы – XXI гасыр башы татар прозасының күренекле
вəкиле Ф. Сафинның беренче күлəмле əсəре – «Соңгы көз» повесте
1987 – 1988 елларда иҗат ителə, 1990 елны «Таң йолдызы» газетасында басыла, 1992 елда аерым китап булып дөнья күрə. Совет кешесендəге борынгыдан сакланган əхлак кануннарына туры килмəгəн
сыйфатларны, заман каршылыкларын кыю яктырткан əсəр җəмəгатьчелектə резонанс тудыра: ул кулдан-кулга күчеп укыла, аның
язылу-басылу факты язучының шəхси кыюлыгы дип бəялəнə.
«Соңгы көз» əсəрендə тоталитаризмның кеше шəхесенə йогынтысы үзəк герой – колхоз рəисе Тимерхан Заманов образы аша күрсəтелə. Əлеге образны тудыруда əдип ретроспекция алымын куллана:
совет чоры вəкилен укучы күз алдына бөтен тулылыгы белəн бастыра. Заманов – үз районында иң кодрəтле кешелəрнең берсе: партия
өлкə комитеты əгъзасы, РСФСР Югары Советы депутаты. Аның «тырышлыгы» белəн колхоз алдынгылар рəтендə бара. Ф. Сафин Замановны тарихи шəхес, совет дəүлəте белəн бəйлəнгəн кеше, заманның
тимердəй ханы булырга дəгъва итүче кебек сурəтли [Заһидуллина,
2006, б. 56]. Язучы аңлы рəвештə совет чоры əсəрлəрендəге сюжетка, мотивка, образларга мөрəҗəгать итеп (аллюзия), аны үзенчə үзгəртə, үткəндəге хəллəргə интерпретация ясый, укучыга совет чорына, шəхеслəргə башка яктан карарга мөмкинлек бирə.
Заманов үзен авыл халкыннан өстен, тиңдəшсез хуҗа, бердəнбер хөкемдар итеп тоя, ул – кырыс, кансыз, калган кешелəр – аңа
буйсынучылар, ягъни коллар, шəүлəлəр. Тимерхан үзенə каршы
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килүчелəрне «юк итə». Үз фикерлəрен белдерергə курыкмаган бердəнбер кеше – мəктəп директоры Камил Сабировны, яла ягып, эштəн
кудыруы – моның ачык мисалы. Бу геройның исеме дə символик
эчтəлекле: бар яктан камил, үрнəк, кешелекле, дөреслек өчен көрəшүче шəхеснең үзенə тəңгəл.
Əсəрдəге төп конфликт – Заманов һəм аның тирəсендəгелəр
(хуҗа-кол) каршылыгы буларак гəүдəлəнə. Кол бернинди дə хокукка ия түгел, ул хуҗасына карусыз буйсынырга, боерганнарны үтəргə тиеш. Язучы геройларны капма-каршы куеп, төп игътибарны
берəүлəрнең – рəхимсез рəвештə изүче, җəберлəүче, башкаларга карата физик көч кулланырга омтылучы булуына; икенчелəрнең – алда
əйтелгəннəре алдында көчсезлəнүе, куркуы, карусыз буйсынуы, үз
иминлеге, тынычлыгы өчен көрəшмəвенең сəбəплəренə юнəлдерə.
Совет чоры авылы кешелəре һəртөрле мөстəкыйль эшчəнлектəн,
ирекле гамəллəрдəн, сүз ирегеннəн мəхрүм. Кеше һəм социалистик
җəмгыять берлеге, берəүгə дə аңа каршы чыгарга ярамаганлык, гомумəн, кешенең əлеге җəмгыятьтəн башка «яши алмавы» совет чоры
авылы адəмнəренең уйларына, фикерлəү үзенчəлегенə кадəр үтеп
кергəн. Авыл тулаем совет җəмгыяте моделе кебек тасвирлана. Совет
авылы кешелəренең трагик язмышы, җитəкчелəр алдында көчсезлеге беренче планга чыга. Кешелəрнең үзара мөнəсəбəте курку, «өстəгелəргə» ярарга тырышу белəн чиклəнə. Авыл-ил – язучының иҗтимагый стройдан, социалистик системадан ирония белəн һəм яшь
аралаш көлү урыны.
Əсəр ахырында рəиснең фаҗигалы үлеменə символик мəгънə
салынган. Моның белəн язучы тулаем системаның да соңгы көзенə
якынлашуын искəртə. Табигатькə мөрəҗəгать итү əсəр ахырында
хуҗа-кол каршылыгына үзгə шəрехлəү, аңлатма китереп чыгара. Табигатькə көз хуҗа булган кебек, җəмгыятьтə дə берəү дə, хəтта үзен
хуҗа дип санап йөргəн кешелəр дə, тарихи барыштан читтə калып,
аның кыравыннан саклана алмый. Барысы да – коллар, башкаларга
кол итеп караган «хуҗа»лар да, ахыр чиктə, системаның вак уенчылары булып чыга. Заманов – советчыл система корбаныннан системаның тугры вəкиленə, тирəнрəк уйлаганда, шул система колына
əверелгəн кеше. М. Əгълəм аны «фаҗигаларның сəбəпчесе һəм корбаны» [Əгълəмов, 1993] дип атый. Əсəрнең үзəгенə мондый геройны кую əлеге еллардагы иҗтимагый атмосфераны тергезергə, системаның нигезенə салынган идеялəрнең дөрес булмавын, халык өчен
эшлəмəвен, илдəге торгынлык-кризисның шуның нəтиҗəсе булуын
ачарга ярдəм итə. Əсəрнең башындагы табигать cурəте исə совет дəверен гомумəн көз белəн тəңгəллəштерə: «Бар дөнья томанлы эңгергə
чумган. Урам як бакчада үскəн милəшлəр ботаклары белəн тəрəзəгə кагылып-чиртеп алалар. Кыраулы суыкта күшеккəн милəшлəр
табигатьнең рəхимсезлегенə зарланалар сыман. Җимешлəр ут яна,
тамырларга суык үрмəли. Көз, көз... Табигатьтə көз хакимлек итə»
[Сафин, 1992, б. 4].
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Ф. Сафинның «Гөлҗиһан» (1994) повестенда əлеге тема үзенчəлекле дəвам иттерелə. Үзəк герой Гөлҗиһанның тормыш юлы халык язмышына бəйле тергезелə: ятимлек, атасы һəм үги ана хакына
яратмаган кешегə кияүгə чыгу, ир хыянəте, авыр физик хезмəт, баласының гариплəнүе, онык үстерү мəшəкатьлəре һ.б. Героиняның
яшьлеген тасвирлаганда ук, язучы хакимиятнең үзгəреш эволюциясен һəм совет җəмгыятендə кешегə мөнəсəбəтне күрсəтə. Кызның
əтисе Фəрвəй Мөлеков – 1930 – 1940 еллар совет системасы тəрбиялəгəн җитəкче тибы, колхоз рəисе; кырыс, үзсүзле, каты бəгырьле,
мəрхəмəтсез кеше. Балаларының язмышын хəл иткəндə, ул үзенең
шəхси мəнфəгатьлəреннəн чыгып эш итə. Фəрвəйнең максаты – кызын Гыйльметдиннəн аеру һəм тормышын, аның исəбенчə, «үзенə
тиң кеше белəн бəйлəү». Əлеге мəсьəлə, тирəнрəк уйлаганда, социаль
якка килеп тоташа. Улы Шəйхаттар да, Фəрвəйнең əнилəре үлемендə
сəбəпче булган хатынга өйлəнүен кабул итə алмыйча, каравыл өендə яшəргə мəҗбүр. Гөлҗиһан белəн Шəйхаттар Фəрвəйнең сүзеннəн
чыга алмаган кебек, халык та система кулында уенчык булуга ишарə
ясала.
Төп герой Гөлҗиһан – көчле рухлы, җаваплылыкны үз җилкəсенə алырга курыкмый торган хатын-кыз. Ул татар əдəбияты өчен
традицион (Ə. Еникинең «Əйтелмəгəн васыять» (1965), Ф. Хөснинең
«Гыйльмениса» (1968), Х. Сарьянның «Бер ананың биш улы» (1976),
А. Гыйлəҗевнең «Җомга көн кич белəн» (1980) һ.б. əсəрлəр), авторның идеалы буларак бирелə.
Язучы Гөлҗиһан образына бəйле рəвештə ислам диненə, гореф-гадəтлəргə мөрəҗəгать итə. Иң кыен минутларында да, иң
бəхетле мизгеллəрендə дə Гөлҗиһан Ходайга ялвара. Дини ышанулары геройга тормыш авырлыкларын җиңəргə булыша, күңелен тынычландыра. Əсəрдə Алла, Ходай, дога сүзлəре еш кулланыла, никах
укыту, яшь баланы алып кайткач, телəклəр телəү, исем куштыру, Сабантуй бəйрəме, боз китү күренешлəре тасвирлана. Ф. Сафин халыкның төп халəтен хезмəт куеп яшəүдə күрə, аның алдынгы традициялəре – əхлакый сафлыгы, сабырлыгы, матурлык идеаллары – барысы
да хезмəт даирəсенə урнашкан булуын раслый, кешелек бəхетенең
хезмəткə бəйле булуын аңлата.
Гөлҗиһанга хас кызгану хисе əсəрдə зур əһəмияткə ия. Сюжетта
каршылык оешу ноктасы – Гөлҗиһанның үзе телəмəгəн кешегə кияүгə чыгуы ук шушы сыйфатка барып тоташа. Геройның кызгана белү
сəлəте абыйсы Шəйхаттарга мөнəсəбəтендə дə ачык күренə. Шəйхаттар образы милли проблеманы, төгəлрəк əйткəндə, катнаш никахлар,
туган җирдəн читтə яшəүне яктыртуда төп вазифаны башкара. Армиядəн соң ул туган авылына кайтмый, акча эшлəү максаты белəн,
Урта Азиягə китə. Иң авыр минутларында сеңлесенə терəк булырга
аның вакыты да, ихтыяр көче дə җитми. Үз миллəтеннəн булмаган
кызга өйлəнеп, картлык көннəрендə сеңлесе өенə кайтып егылуы –
Шəйхаттар фаҗигасы гына түгел, халык фаҗигасы да. Автор əйтергə
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телəгəн төп фикер Гөлҗиһан тарафыннан ишеттерелə: «Их, үзебезнең
татар кешесенə өйлəнгəн булса!», аның сүзлəре автор фикере белəн
тəңгəллəшə. Гөлҗиһан сөйлəме аша язучы заманга үз бəясен бирə,
диненнəн, туган җиреннəн аерылган кешенең язмышы аянычлы булуын ассызыклый.
Шулай итеп, Гөлҗиһанның гаять катлаулы тормыш юлын сурəтлəү белəн бергə, əсəрдə образга киң иҗтимагый-фəлсəфи яңгыраш салына, ул халык, миллəт язмышын бəялəүгə хезмəт итə башлый.
«Саташып аткан таң» (1999 − 2003) роман-трилогиясенең нигезендə татар халкының тормышында мөһим урын алып торган совет
чоры, якынча 1917 − 1938 елларда булып узган сəяси вакыйгалар
ята. Ун елга сузылган эзлəнүлəре дəвамында Оренбург, Казан, Уфа,
Мəскəү һ.б. шəһəрлəрдəге төрле дəүлəт архивларында тупланган
тарихи документларны, фəнни əдəбиятны һ.б. чыганакларны өйрəнеп, фактик материалларга, үзəк геройның улы Марат Дəүлəтъяров
истəлеклəренə нигезлəнеп, Ф. Сафин татар халкының Ə. Дəүлəтъяров, Ш. Усманов, М. Җəлил, Ш. Камал, С. Сəйдəшев кебек тарихи
шəхеслəренең фаҗигалы язмышын яктырта.
Роман өч китаптан тора: «Сакмар егете», «Өермə», «Ялган
тəрəзəле йорт». Əсəрдə революция, гражданнар сугышы, колхозлашу, репрессия кебек күренешлəр тирəн анализлана, совет чорындагы
иҗтимагый тормышның эчке закончалыгы, җанлы хəрəкəте сəнгатьчə
ачып бирелə, чорның типлары, характерлары заман талəп иткəн югарылыкта күрсəтелə [Хөснетдинова, 2004, б. 22]. Əсəрнең башында ук
метафора бирелү революциягə, большевизмга гомуми бəя кебек яңгырый, романны аңлауга ачкыч булып тора: таң ике тапкыр ата.
Трилогиянең беренче китабы («Сакмар егете») үзəк герой Əхмəтсафа Дəүлəтъяровның 1917 – 1929 еллардагы тормышын, белем
алу елларын үз эченə ала, геройга бəйле рəвештə революция, гражданнар сугышы, ачлык кебек күренешлəргə, советчыл тəрбия-əхлак
мəсьəлəлəренə киң тукталына. Əлеге күренешлəр совет чоры əдəбиятында да чагылыш тапты (К. Нəҗминең «Язгы җиллəр» (1948), И. Газинең «Онытылмас еллар» (1949 – 1966), Ш. Усмановның «Легион
юлы» (1921 – 1935) һ.б.), əмма берьяклы, социалистик реализм талəп
иткəнчə генə каралды. Ф. Сафин əсəрендə «теге»лəре дə, болары да
көч кулланучылар буларак бирелə: яшьлəрне көчлəп үз армиялəренə
алалар, гади халыкның мал-мөлкəтен, сугышка яраклы атларын,
кирəк-ярагын талыйлар, каршы килүчелəр булса, аталар. Гражданнар
сугышы елларында таркау гаскəрлəрнең кылган гамəллəре, кызылларның мəрхəмəтсез, ерткыч булулары, җитəкче большевикларның
һəртөрле башбаштаклыкларга юл куюлары, кеше шəхесе белəн санлашмаулары тормышчан вакыйгаларда сурəтлəнə, илнең коточкыч,
бернинди логика кысаларына да сыймаган хəллəргə дучар ителүе
күпсанлы конкрет мисаллар белəн раслана.
Ф. Сафин беренче китап дəвамында геройның характер үсешен,
шул тарихи шартларда ялкынлы революционер булып җитлегүен
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эзлекле рəвештə сурəтлəп бара. Дəүлəтъяров үз чорының төрле иҗтимагый катлаулары белəн якыннан кызыксынып һəм алар белəн тыгыз
бəйлəнештə яшəгəн хəлдə тасвирлана. Алгы планда милли зыялылар
тормышы тора, алар – яшəү мəгънəсен миллəткə хезмəт итүдə тапкан,
көч-энергиялəрен, телəк-омтылышларын яңа социалистик тормыш
төзүгə багышлаган кешелəр, күпчелеге тарихи шəхеслəр (Ə. Дəүлəтъяров, М. Җəлил, Һ. Такташ, Ш. Усманов, Ш. Камал һ.б.). Яңа хөр,
гадел дəүлəт төзү идеясе милли зыялыларның гаменə, изге максатына əйлəнə. Бу кешелəрне бер сыйфат – инкыйлаб эшенə бирелгəнлек, социалистик идея, социалистик җəмгыять төзү өчен көрəш
берлəштерə.
«Өермə» дигəн икенче китап 1930–1937 елларны колачлый. Биредə үзəк геройның Урта Азиядəге эшчəнлеге, коллективлаштыру, дин
мəсьəлəлəре үзəккə куела. Авыл хуҗалыгын күмəклəштерү турындагы карарлар нигезендə күп хикмəтлəр эшлəнə. Яңа җəмгыятьнең,
үз тəртиплəрен урнаштырганда, аерым сыйнфый төркемнəргə һəм
шəхеслəргə китергəн бəла-казалары, кечкенə генə үз милеге, үз хуҗалыгы булган крестьянның каршы торып маташуы авыр кичерешлəр
белəн күз алдына бастырыла. Əсəрдə дини мəсьəлəлəр дə күтəрелə.
Совет җəмгыяте дингə, гасырлардан килгəн гореф-гадəтлəргə каршы
көрəш башлый һəм аны гайре табигый ысуллар белəн тормышка ашыра. Совет кануннарының мəгънəсезлеге, дөрес булмавы Г. Дəүлəтъяров теле белəн əйтелə: «...халыкның аңына шушы алласыз динне сеңдерəлəр. Бутала халык, кыйбласын югалта» [Сафин, 2003, б. 103].
Бүлекнең башында бирелгəн табигать сурəте дə аллегорик мəгънəгə ия: «Чулман өслəп сыек рəшə сыман томан күтəрелə. Яңа ел
башына кадəр ишле карлар явып, көннəр буранлап торды да, кинəт
җылытып, җепшетеп җибəрде. Атна чамасы шулай булды. Карлар
чып-чынлап эри башлады дигəндə генə, кыш яңадан бар ихтыярын,
бар гайрəтен үз кулына алды, сансызланып маташкан идегез, менə
күрегез инде, алайса, дигəндəй, янə буран котырды, аннан чатнама суыклар башланды» [Сафин, 2003, б. 202]. Автор биредə илдəге
күренеш-хəллəрне, вакыйгаларны предмет-сурəтлəр белəн атый. Салкын гыйнвар иртəсе илдəге сəясəтне чагылдыра.
Өченче китапта («Ялган тəрəзəле йорт») 1937 – 1938 еллар фаҗигасы – репрессиялəр чоры тергезелə. Ф. Сафинның үз геройлары
итеп реаль шəхеслəрне сайлавы очраклы түгел. Биредə репрессиялəрнең кешегə, халыкка күпме кайгы-хəсрəт китерүе аерым кешелəр
тормышы аша бирелə. Кеше язмышы халык, миллəт, ил язмышы буларак карала. Язучы, чорның реаль картинасын тудырып, коммунистик җəмгыятьнең антиутопик асылын, шəхескə йогынтысын тулы
күрсəтə.
Илдə коточкыч сəясəт хөкем сөрə: кешегə нахак бəла тагыла, гаепсезлəрдəн «халык дошманы» ясала. Казан, башка өлкəлəр белəн
чагыштырганда, халык дошманнары мыжлап торган, миллəтчепантөркичел оешмалар киң канат җəйгəн өлкə дип табыла, сəяси
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көрəш кискенлəшə, татар егетлəре үтерелə тора. Кеше гомеренə
куелган бəя бик арзан. Əлеге фикер чорга хас рəхимсезлеклəрне күз
алдына бастырган күренешлəр, беренче чиратта, күплəгəн репрессиялəнгəннəр язмышы аша тасвирлана.
Совет чорының асылын күрсəтүдə тарихи шəхес – Əхмəтсафа Дəүлəтъяровның тоткан урыны бəхəссез. Дəүлəтъяров, нигездə,
ике аспектта бирелə: герой – миллəт улы, герой – җəмгыятьнең бер
вəкиле. Шуларга бəйле рəвештə аның характерында көч, фаҗигалылык, милли сыйфатлар үрелеп бара. Əхмəтсафа – заманча белемле,
укымышлы, тырыш, эшчəн, намуслы, аек акыллы, гадел, кешелекле,
алга омтылучан, туктаусыз үсə, камиллəшə торган кеше, шул чордагы
татар чынбарлыгының төрле өлкəлəре белəн якыннан кызыксынып
яшəүче, дөньяга киң карашлы шəхес. Ул республиканың беренче кешелəреннəн: иң элек Минзəлəдə МТС политбүлеге урынбасары, аннары «Кызыл Татарстан» газетасының баш редакторы, соңрак Таткнигоиздат партия оешмасында җитəкче, 1937 елның июненнəн өлкə
комитеты əгъзасы, 1937 елның сентябреннəн Татарстан Республикасы Халык Комиссарлары Советы рəисе. Əхмəтсафа илдəге хəллəргə
битараф кала алмый, ул – аның актив катнашучысы. Совет системасының шəхесне изүчəн сəясəте Əхмəтсафаны туры юлдан яздыра, ул
большевиклар кулында югалып кала, алданып, иске тормыш күренеше булып тоелган диненнəн, мəдрəсəлəреннəн баш тарта. Хакимият
егеткə үзен кызганмыйча эшлəү өчен шартлар тудырып, гамəллəрен
хуплап, асылда, аны коллыкка төшерə. Əсəрдə революциягə, социалистик килəчəккə ышанучылар һəм аның корбаннары булган кешелəргə карата «тере курчак» оксюмороны кулланыла: Əхмəтсафа ишегалдында нəни кызчыкның җансыз курчакны сөйрəп баруын күрə,
аның язмышы да җансыз курчакныкына тиң: «Курчак язмышы... Үз
язмышын оештырудан мəхрүмлек... Сискəнеп китте: чынлыкта ул
үзе дə кайбер кешелəр кулында курчак кына бит...» [Сафин, 2003,
б. 412]. 1937 елда Дəүлəтъяров Сталин репрессиялəренең корбаны
була: кулга алына, вəхшилəрчə җəзалана һəм 1938 елның 9 маенда
«халык дошманы» буларак атып үтерелə.
Геройның трагик язмышы язучы тарафыннан татар миллəтенең
фаҗигасы итеп карала. Геройның фаҗигасы – аның якты килəчəккə,
социалистик идеялəргə, большевикларга сукырларча ышануында,
халыкның якты килəчəге өчен көрəшнең асылын дөрес аңламавында, чынбарлыкны үзгəртергə көче җитмəвендə. Бу хəл совет чорында
кешенең хокуксызлыгына, җəмгыять колы, корбаны булуына барып
тоташа.
Романда тəнкыйди һəм фəлсəфи башлангыч көчле. Фəлсəфи
фикерлəрне калкыту өчен, язучы еш кына татар шигъри мирасына
мөрəҗəгать итə. Əсəр тукымасында Дəрдемəнд шигырьлəреннəн,
«Идегəй»дəн өзеклəр китерелə. Текст укучыны «Идегəй» сюжетына
алып китə һəм тарихи вакыйгаларны искə төшерə. Уңышлы кулланылган аллюзия алымы Алтын Урда вакытында да, революция чо-
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рында да кеше язмышларының хакимият өчен көрəш тəгəрмəче
астында тапталуын искəртə, телəсə кайсы заманда хакимият өчен сугыш бара һəм ул иллəр, шəхеслəр тормышын тамырдан үзгəртə, үзенə
буйсындыра, дигəн фикергə китерə [Заһидуллина, 2006, б. 74].
Ф. Сафинның «Саташып аткан таң» роман-трилогиясендə XX гасырны тетрəткəн үзгəрешлəр – социалистик җəмгыять урнашу ике
яклы: кешелек тарихының бер сəхифəсе буларак һəм милли тарихның
бер буыны итеп яктыртыла, əлеге системада шəхеснең тоткан урыны, башкарган роле төгəл билгелəнə: ул – корбан, кол. Əсəрнең əлеге
үзенчəлеген ассызыклап, Р. Мостафин болай дип яза: «Ф. Сафинның
«Саташып аткан таң» романы татар халкының совет чоры тарихын
тулы чагылдыра. Минем карашка, соңгы елларда басылган əсəрлəр
арасында əлеге роман – иң əһəмиятлесе һəм җəмəгатьчелек игътибарын җəлеп итəргə лаеклысы» [Мустафин, 2004].
Язучының «Шəүлə» (2003 – 2005) романында ретроспекция алымы нигезендə совет чоры, шəхес культының гаилəлəргə, балаларга алып килгəн фаҗигасы бүгенге көн күзлегеннəн чыгып бəялəнə.
Биредə совет чорына «сəяхəт» ясала. Хатлар, хатирəлəр, əңгəмəлəр,
истəлеклəр бирү, əсəр тукымасына беркетмəлəр, документлар кертеп
җибəрү кебек алымнарны файдалану язучыга чор картинасын тулы
тергезергə ярдəм итə.
Хатларда совет чоры атмосферасы саклана. Рабига Сарымсакованың Темлагтан килгəн хатларында, шəхси хис-кичерешлəре,
телəк-омтылышлары, уйланулары белəн беррəттəн, дөньяви мəсьəлəлəр, тормышчан дөреслек тə чагыла, совет чорының хатын-кызларга,
аналарга китергəн кайгы-хəсрəте бөтен тулылыгында күз алдына
бастырыла. Геройларның хатирəлəре, совет чоры, Рабига Сарымсакова хакындагы истəлеклəре узгандагы хəвефле дəверлəргə гаепсезгə
лагерьларда, төрмəлəрдə булып кайткан кешелəр күзе белəн карарга
мөмкинлек бирə. Мария Ильина, Мəгүзə Фаршатова кебек хатынкызлар белəн əңгəмəлəр совет чорының шəхесне рухи изгəн, юк иткəн сəясəтен тагын бер кат дəлилли.
Беркетмəлəр, Идел буе хəрби округы, хəрби трибуналына
җибəрелгəн гариза үрнəклəрен əсəр тукымасына кертеп җибəрү дə
тарихи вакыйгаларны тирəнрəк яктыртырга ярдəм итə, əсəрнең тормышчанлыгын, ышаныч көчен арттыра. Əлеге документлар аның
язучы уйдырмасы гына түгеллеген раслый, совет чынбарлыгының
асылын ача.
Язучы яратып кулланган ассоциатив янəшəлеклəр бу очракта
чор үзенчəлеклəрен калкуландыру максатында файдаланыла. Машина астына кереп юк булган күгəрчен язмышы Əхмəтсафа, Рабига
язмышына тəңгəл. Тынычлык символы булган күгəрчен тулаем ил язмышына да ишарə ясый.
Язучы махсус рəвештə М. Җəлил, Тютчев шигырьлəреннəн өзеклəр (аллюзия) китерə. Совет поезды белəн кара елан арасындагы охшашлыкка нигезлəнеп, М. Җəлил тарафыннан китерелгəн чагыштыру

64

ФƏННИ ТАТАРСТАН. 2021. № 2

Ф. Сафин əсəрендə дə яңгыраш таба, символик мəгънə ала. Еланнар
əсəрдə «язмышны сагалап торучы куркыныч бер сурəт» буларак берничə мəртəбə очрый: үткəннəргə, тарихка, Рабига тормышына бəйле
хатирəлəрдə, Явас урманнарына сəяхəт вакытында бу аеруча күзгə
ташлана.
Поэтик образ буларак Явас урманы аерым игътибарга лаек. Урман – үткəннəрне бүгенге көн белəн бəйлəп торучы урын. Еланнар
белəн тулы сазлыклы урман геройларны еракта калган көннəргə алып
кайта, күңеллəренə шом, курку сала.
Бүгенгелəрне үткəн (совет чоры) белəн бəйлəп торучы символик
образ – Шəүлə. Аллегорик мəгънəгə ия символ əсəрнең исеменə үк
чыккан. Шəүлə – совет чорының асылын, үткəннəрдəге хəл-вакыйгаларны белдерə, аларның символына əверелə. Ул совет идеологиясенең асылын да, күзəтү-шиклəнүгə корылган сəяси системаны да символлаштыра.
Шəүлə конкрет кеше образлары белəн янəшəлектə дə тасвирлана. Заманга, бүгенге көнгə бəйле рəвештə əсəрдə капма-каршы, контраст образлар тудырыла: Язучы һəм Шома. Язучы – гаделлек һəм
азатлык-ирек өчен көрəшүче, əхлаклы, туры сүзле. Шома образын
тудырганда шартлылык, арттыру алымы катнаша. Шомага хас төп
билге-сыйфатлар (бозыклык, алдау, властька омтылу, гадел кешелəрне юк итү һ.б.) əсəр дəвамында төрле ситуация-вакыйгаларда ачылып
килə. Язучының Шоманы Шəүлə белəн чагыштыруы да юкка түгел:
Шоманың үз-үзен тотышы совет чорында кылынган гаделсезлеклəргə
тəңгəл, образда советчыл системаның шəхесне юк итеп, шəүлəгə əйлəндерə торган сəясəтенə ишарə бар.
Əсəр ахырында Язучының баскычтан югарыга менеп китүе, Шоманың түбəн төшүендə символик мəгънə ята: автор дөреслек-ялган,
яхшылык-явызлык бəрелешендə беренчесенең бəхəссез өстенлеген
раслый. Əсəрнең төп идеясе: «Совет чорында һəрнəрсəдəн миф ясау
гадəткə кергəн иде» [Сафин, 2008, б. 11], дигəн сүзлəрдə кабатлана.
Əдип совет чоры авырлыкларын, гаделсезлеклəрен, əлеге чорның кешегə ясаган йогынтысын, ялган, мифка корылган нигезен сəнгатьчə
ача, ачыклый һəм дəлилли.
Шул рəвешле, Ф. Сафинның «Соңгы көз», «Гөлҗиһан» повестьлары, «Саташып аткан таң» роман-трилогиясе, «Шəүлə» романы совет чынбарлыгын тулы бер хəрəкəттəге картина буларак, ил һəм
кешелəр язмышында күрсəтүе белəн əһəмиятле, бу əсəрлəр советчыл
мифны җимерүгə, кешелəр аңында советчыл үткəнгə иҗтимагыйсəяси бəяне үзгəртүгə хезмəт итə. Язучы, шул рəвешле, үз əсəрлəре
белəн татар əдəбиятындагы калыплашкан карашлардан арынуга юл
ача. Əсəрлəрендəге матур тел-сөйлəм, һəр сүзгə игътибарлы булу,
символлар ярдəмендə эчтəлекне тирəнəйтү, табигать сурəтлəре белəн
эмоциональ тəэсирлелекне арттыру кебек алымнар Ф. Сафинның беркемнекенə дə охшамаган үз стилен хасил итə.
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ТАРИХ СƏХИФƏЛƏРЕ

УДК 908

Симон Соргенфрей,
Ялкын Янбаева-Əхмəтгалиева,
Илида Бəширова
ШВЕЦИЯДƏГЕ БЕРЕНЧЕ ТАТАР МӨСЕЛМАННАРЫ
Статья посвящена первой группе татар в Швеции, заложивших основы
первому в стране мусульманскому обществу и организации под названием
Шведская Тюркско-исламская ассоциация по религии и культуре (The TurkIslam Association for Religion and Culture in Sweden). В статье представлены самые важные персоны этой организации, а также даны некоторые особенности
организации и её деятельности.
Ключевые слова: Швеция, группа татар, Тюркско-исламская ассоциация,
важные персоны организации
The article is devoted to the ﬁrst group of Tatars in Sweden, who laid the foundations for the country’s ﬁrst Muslim society and organization called The Turk-Islam
Association for Religion and Culture in Sweden. The article presents the most important people of this organization, and also gives some features of the organization and
its activities.
Key words: Sweden, group of Tatars, Turkic-Islamic Association, important
people of the organization.

Швециядəге беренче мөселман кешесе
Швециядə төплəнгəн беренче мөселман кешесе дип Ибраһим
Гомəркəевне (Умиркаефны) (1877 – 1954) санарга мөмкин. Ул Стокгольмга Россиянең Пенза төбəгеннəн чама белəн 1897 – 1898 елларда
килгəн булырга тиеш. Төгəл датаны атавы кыен, чөнки 1860 – 1917 елларда Швециянең чиклəре ачык булган. Шуңа күрə əлеге вакыт аралыгында Швециягə килгəн яисə аннан киткəн кешелəрнең санын
төгəл билгелəп булмый. 1906 елда Россиядə сəяси тотрыксызлык
башлангач, аннан килгəн мигрантлар контрольгə алына, 1914 елдан
Европага чыгучы һəр кешедəн паспорт талəп ителə башлый.
И. Гомəркəевкə мөнəсəбəтле беренче рəсми документлар ул
Швеция гражданлыгы алган 1919 елдан теркəлгəн. И. Гомəркəев
Стокгольмга Россия мехчылар делегациясе составында 1897 елның 15 маеннан 3 октябренə кадəр Дьюгартен шəһəрендə үткəрелгəн Сəнəгать күргəзмəсенə килгəн. Ул биредə үзенең булачак хатыны Мария Элизабет Хулт белəн танышкан, дип тə сөйлилəр. Мария
дə мехчылык һəм тукыма җитештерү тармагында эшлəгəн. Əмма
бу мəгълүмат архивтан бирелгəн рəсми информациягə туры килми.
Ибраһим Гомəркəев 1919 елда Швеция гражданлыгы ала. Шуны
рəсмилəштергəндə полиция бүлегендə сөйлəгəн сүзлəренə караганда, ул 1877 елның 15 октябрендə крестьян гаилəсендə туган, əтисе –
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Латыйф, əнисе Камилə Гомəркəевлəр булган. Ул туган авылда җиде
яшьтəн унике яшькə кадəрге барлык балалар да мөселман мəктəбендə
укыган. Ибраһим 16 яшькə кадəр үзенең гаилəсе белəн яши, күпмедер вакыт əтисе хуҗалыгында эшли. Абыйсы Гафур Гомəркəев белəн
мехчы һөнəрен үзлəштерə, берничə мəртəбə Финляндиядə була. 1898
елда хəрби хезмəткə алына, лəкин йөрəк авыруы булу сəбəпле, тиздəн аннан азат ителə. Моны раслаучы документлар гаилə архивында
саклана.
Полициядə сөйлəгəннəреннəн аңлашылганча, Стокгольмга ул
1898 елның 25 декабрендə, ягъни Дьюгартен күргəзмəсеннəн соң
бер ел вакыт узгач килə. Швециядə төплəнеп яши башлаганчы, Даниядə һəм Норвегиядə булып кайта. Башта «Сегерборг» дип исемлəнгəн фирмада йомышчы малай булып эшли, аннан соң хатыны
Мария Элизабет Хултның мехчылык берлəшмəсендə идарəче вазифасын башкара. 1906 елда үзенең бизнесын башларга рөхсəт ала һəм
Рус мехы кибетен ача. Рəсми архив документларыннан күренгəнчə,
ул Мария Элизабет Хултка 1900 елда өйлəнə, бер елдан соң аларның уллары Хөсəен туа. Гаилə архивы материалларына караганда,
Ибраһим һəм Мария 1919 елның 27 декабрендə өйлəнешкəннəр, никахлары Хедвиг Элеонора чиркəвендə теркəлгəн. 1918 елгы документ
буенча, Мария бу вакытта əле Россия гражданкасы булган, димəк,
алар 1900 елда Россиядə өйлəнешкəн булырга да мөмкин. 1919 елда,
Ибраһим Швеция гражданлыгы алганда, аларның никахы икенче мəртəбə рəсмилəштерелə. Бу турыда Ибраһимның гаризасында
да əйтелə.
1927 елда алар аерылыша, 1929 елда Ибраһим үзенең кибетендə
эшлəүче яшь кызга өйлəнə. Бу хəл Ибраһимның улы Хөсəен һəм хəтта оныклары белəн мөнəсəбəте катлаулануга сəбəп була. Оныгы Вера
Тунмар сөйлəвенчə, ул, əбисеннəн яшеренеп кенə, бабасы белəн очрашуын хəтерли, Мария Ибраһимны гафу итми (интервью, 2017 елның
2 ноябре). 1928 елда И. Гомəркəев банкротлыкка чыга, кибете ябыла.
Аның банкротлыгы турында газетада игълан басылып чыга. Бу хəлгə
Мария сəбəпче булса кирəк. И. Гомəркəев 1930 елда икенче мəртəбə
өйлəнгəннəн соң, Биргер Ярлсгатан урамындагы 38 нче йортта яңа
кибет ача. Бу – Стокгольм татарлары өчен генə түгел, Швециядəге
барлык мөселманлар өчен дə мөһим адреска əйлəнə.
Гомəркəевлəрнең гаилəсендə сөйлəнгəннəрдəн, шулай ук архивларда сакланган документлардан, фоторəсемнəрдəн аңлашылганча, 1930 – 1940 елларда И. Гомəркəевнең тормышы, эшлəре гөрлəп
алга бара. Ул Стокгольмнан төньяктарак урнашкан Виггбихолмда
дача ала. Бер фоторəсемдə без аны яшь хатыны һəм дуслары белəн
бергə моторлы көймəдə күрəбез. Кызганычка каршы, картлыгында ул
ялгыз кала. 1954 елда ашказанындагы яман шеш авыруыннан вафат
була. Аның мəетен кəфенгə төреп, цинк гробка куеп Финляндиягə
алып китəлəр. И. Гомəркəев Хельсинкидəге Садудде (финчə Хиетаниеми) татар зиратында җирлəнгəн.
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Швециядə татар җəмгыяте оешу
Олыгыя башлагач, И. Гомəркəев Стокгольмда яшəүче татарлар
белəн якыннан аралаша башлый. Ул аларның күбесенə шəһəргə килеп
яши башлаганда ярдəм иткəн була. Икенче бөтендөнья сугышының
ахырына таба Балтыйк буе иллəреннəн Финляндиягə күченүче татарларның саны шактый күп була. Аларның кайберлəре СССРга каршы
сугышкан Фин армиясенə кушыла. Кайберлəре, Советлар Союзына
кайтырга куркып, Швециягə кача. Швециягə беренчелəрдəн булып
килүчелəрдəн Али һəм Зəйнəб Закировлар (яңа туган кызлары Дидар
белəн) гаилəсен атарга мөмкин. Алар Эстониянең Таллин шəһəреннəн күченгəн татарлар була (Дидар Самалетдин белəн интервью,
2017 елның 6 декабре). Али Закиров Эстониядəн немец армиясенə
мобилизациялəнүдəн куркып китə. Таллинда аның бөтен байлыгы
конфискациялəнə, гаилəсе бөлгенлеккə төшə. 1943 елда Али Закиров
авырлы хатыны белəн бергə Финляндиягə юл тота, Дидар шунда туа.
Бер ел дигəндə, бу гаилə турында хакимияткə җиткерəлəр. Торнеадан төньяктарак, Ала-Вояккалада, Финляндия белəн Швеция чигендə,
Закировлар, контрабандистларга акча биреп, елганы кичəлəр. Икенче
ярда алар чик сакчылары кулына элəгə һəм Умеадагы качаклар лагерына озатыла.
Али Закиров Финляндиядə үк Ибраһим Гомəркəев турында ишеткəн була. Аның белəн очрашу өчен, Умеадан Стокгольмга И. Гомəркəевнең Мех кибете урнашкан Биргер Ярлсгатан урамына килə.
И. Гомəркəев Виггбихолмда аңа үзенең дачасы янындагы бер коттеджга вакытлыча урнашырга ярдəм итə. Али Стокгольмда мехчы булып эшли башлый, гаилəсен дə үз янына алдыра (Дидар Самалетдин
белəн интервью, 2017 елның 6 декабре).
Башка татарлар да Финляндия чиген узып, Швециягə күченə.
Вакытлыча качаклар лагерында булып, Швециянең төньягындагы урманнарда бераз эшлəгəннəн соң, алар да И. Гомəркəев янына килəлəр,
аның дачасында яшилəр, Стокгольмда эшкə урнашып, биредə төплəнеп калалар. Шулай итеп, Виггбихолмдагы дача Швециягə килүче беренче мөселман татарлар өчен транзит урыны булып хезмəт итə.
1944 елда, мəсəлəн, Стокгольмга Түбəн Новгородтан Вəлиулла
Фəткуллин, Эстония гражданины төрек Ибраһим Зарип килə. Шул
ук елны Истанбулда туган, Бакуда (Азəрбайҗанда) үскəн, аннан соң
Мəскəүдə яшəгəн Йосыф Алиоглу күченə. В. Фəткуллин Стокгольмга
килеп эшкə урнашканчы, Гевле һəм Оскелбо лагерьларында эшли.
И. Зарипның Эскилстуан фермерындагы хезмəте тəмамлана. Й. Алиоглу, эшкə урнашканчы, Хапаранда, Людвик, Крилбо һəм Фагерста
лагерьларында эшли.
1945 елда Хəйрулла Салихан килə. Чит ил эшлəре буенча Дəүлəт
комиссиясенə белдерүенчə, ул Териокиядə (Финляндия) туган (хəзерге Зеленогорск, Россия), аның əти-əнисе – уллары туганчы, озак
еллар Россиядə яшəгəн төркилəрдəн. Шул ук елны Рафат Сəлах килеп төплəнə. Ул Териокиядə (Финляндия) туган, Ленинградта яшəгəн,
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1934 елда кулга алынган, аннан соң гаилəсе белəн Финляндиягə качкан. Алар икесе дə Катринехолмедагы Мех компаниясенə эшкə урнаша. Й. Алиоглу машина төзелеше заводында эшли башлый. Шушы
ук елларда Швециягə Алибəк Вəлибəк тə килгəн булырга тиеш, əмма
Чит ил эшлəре буенча Дəүлəт комиссиясе архивында да, Миграция
агентлыгы архивында да аның документлары табылмады. Тюркер
Суккан истəлеклəренə караганда, Вəлибəк Финляндиягə, бию ансамбле составында, сугышка кадəр үк килгəн булырга мөмкин. Бу кешенең татарлар очраша торган кафесымы, кечкенə ресторанымы булган
дип фараз кылына. Х. Самлихан, Т. Сукканның хатирəлəрен дəвам
итеп, Швециягə А. Вəлибəк белəн бергə 1945 елда килдек, дип белдерə (интервью, 2019 елның 16 мае).
1947 елда Нарвадан (Эстония) Швециягə Əхмəд Хəертдинов,
үзен төрки чыгышлы дип санаган СССР гражданины Хəлиулла Утарбай Финляндиягə күченə, соңрак Швециядəн сəяси сыену хокукы сорый. 1948 елда Виллманстрандега (Липпеерантан) Финляндиядə «рус
гаилəсендə» туган Мансур Насреддин килə.
«Төрки» дигəндə, күпчелек очракта «татар тамыры» күздə тотыла, лəкин кайчагында килүченең ата-аналары Төркиядəн дə булырга
мөмкин. «Татарин» диясе урында «турок-төрки» дип атауның берничə сəбəбен күрсəтеп була. «Таттаре» шведча – рус телендəге варвар
кебек, кешене кимсетə торган сүз. Татарлар килеп чыгышлары ягыннан билгеле бер дəрəҗəдə фин-угорларга якын торсалар да, үзлəрен
төркилəр дип саныйлар [Сванберг, 2011]. Финляндиядə, Швециядə
«төрек»кə тиңлəштерү 1920 еллардан соң, Ататөрек җитəкчелегендə яңа республика ныгыгач активлаша. Татарларның күбесе үзлəрен
төрек дип атый. 1960 елларга кадəр, хəтта 1980 елларда да Финляндия
татарлары үзлəрен шималь (төньяк) төреклəре дип исемли [Стехлберг, 2012].
1940 елларда Швециягə килгəн татар качакларының үзлəрен
төрек дип атап, төрек миллəтеннəн булырга телəүлəренең стратегик
сəбəбе дə яшеренергə мөмкин. Татарларның күбесен Түбəн Новгородтан көньяктарак урнашкан Сергач районы татар-мишəрлəре тəшкил
итə [Соуккан, 1985]. ХХ гасыр башында аларның кайберлəре Эстония
һəм Финляндиягə юл тота. Сугыштан соң СССР җитəкчелеге кайбер
этник төркемнəрнең илгə кайтуын талəп итə. Татарлар, туган илгə
кайткан очракта, анда үзлəрен каты җəза һəм үлем көтүеннəн куркалар [Стехлберг, Сванбер, 2016, c. 202 – 203]. Үзлəрен төрек чыгышлы дип белдергəннəн соң, Швециядə калырга рөхсəт бирелмəсə дə,
бəлки Советлар Союзына депортациялəнүдəн котылып калып булыр,
дип уйлыйлар. Мəсəлəн, Йосыф Алиоглу һəм Рафат Салах Төркиягə
куыла. Əмма Госманлы дəүлəте аларга гражданлык бирми. Һəм алар
Швециядə торып калалар, соңрак гражданлык алу мөмкинлеге дə туа.
Татарлар төркемендə Осман Соуккан исемле төрек тə була. Ул
1903 елда Госманлы империясе составындагы Македониянең Штип
шəһəрендə туа. Османга 2 – 3 яшьлəр булганда, əти-əнисе Измирга
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күченə. 27 яше тулгач, ул, дөнья күрəсе килеп, ике ел буена велосипедта Европа буйлап сəяхəт итə. Финляндиядəге Трасканда (финчə Ярвенпаа) шəһəренə килеп җиткəч, шундагы татар мəктəбенə
укытучы булып урнаша, тарих, төрек теле һəм ислам дине буенча
дəреслəр алып бара. Укучылар арасында Əминə Нисаметдин атлы бер
чибəр кыз була (1920 – 2010). Кыз белəн егет арасында гыйшык уты
кабынып, 1939 елда алар өйлəнешəлəр. Əминə бер угыл, ике кыз таба.
Гаилəсен матди яктан тəэмин итү өчен, Соукканга өстəмə эшлəргə
туры килə, ул төрле адреслар буенча товар таратып йөри (Тюркер Соуккан белəн интервью, 2018 елның 7 феврале). 1948 елда алар Стокгольмга күченə, И. Гомəркəев аңа да үзенең дачасы янəшəсендəге бер
коттеджга вакытлыча урнашырга ярдəм итə. Алар 1956 елда Швеция гражданлыгы алалар. Шул рəвешле, Швециягə килеп, тормыш
башлап җибəргəн татарларга Ибраһим Гомəркəев бик нык ярдəм итə:
ул аларны вакытлыча үзенең дачасында тота, алар аның өендə, яки
кибетендə эшли, билгеле бер вакыттан соң, шул илнең гражданнары
да булып китəлəр.
Беренче мөселман оешмасы һəм ассоциациясе
Али Закировның кызы Дидар Самалетдин сөйлəвенə караганда (интервью, 2017 елның 6 декабре), 40 елларның уртасында яисə
ахырында Швециягə килеп яши башлаган төрки-татарлар, гадəттə,
шимбə көннəрдə, И. Гомəркəевнең Мех кибете янындагы Кйелсоннар
кафесында очраша торган булалар. Алар – Швециядə беренче мөселман берлəшмəсе булган Швед төрек-ислам җəмгыятен оештыручылар. Беренче җыелыш 1949 елның 27 октябрендə уза. Тюркер Соукканның шəхси архивында əлеге утырышның көн тəртибе күрсəтелгəн
язма сакланган. Шуның беренче пунктында болай диелгəн: «Полиция
хезмəткəре (констебль) Брор Хемпала Швеция хөкүмəтенең коммерцияле булмаган оешмалар өчен законнар чыгару мəсьəлəсе турында
кыскача гына белдерде. Əлеге законга нигезлəнеп, «Швециядə яшəүче
төркилəр тарафыннан, мөселманнар арасында ислам динен таратырга
һəм мəдəниятне үстерергə ярдəм итү өчен, ассоциация оештырыла»
дигəн карар бертавыштан кабул ителде» (Оештыручылар документы).
Җыелышның рəисе итеп Рафат Сəлах билгелəнə. Озак фикер алышулардан соң, тавыш бирү юлы белəн, ассоциациягə «Төрки-ислам дине
һəм мəдəнияте оешмасы» («The Turk-Islam Association for Religion and
Culture in Sweden») дигəн исем бирелə. Вакытлыча җитəкчелəр итеп
Рафат Сəлах, Ибраһим Зарип, Али Закиров, Əхмəд Хəердинов һəм
Вəлиулла Фəткуллиннар сайлана.
«Төрки-ислам дине һəм мəдəнияте оешмасы» җыелышының беренче беркетмəсендə, Осман Соукканның шəхси соравы буенча, аны
берлəшмəнең тулы хокуклы əгъзасы итү өчен, башта ярдəмче əгъза
итеп кенə алу турында искəрмə бирелə. Тюркер Соукканның əйтүенə
караганда, əтисе, ассоциациянең тулы хокуклы əгъзасы булыр өчен,
Швециядə ныклап төплəнү зарур дип санаган булса кирəк. Аның
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əле гаилəсе белəн Төркиягə кайтып китү телəге дə көчле була. Əмма
ул беренче көннəреннəн үк оешманың имамы вазифасын башкара
башлый (интервью, 2018 елның 7 феврале).
Икенче җыелыш 19 ноябрьдə була. Рафат Сəлах – ассоциациянең беренче сəркəтибе, Вəлиулла Фəткуллин рəисе итеп сайлана. Али
Закиров – казначы, Ибраһим Зарип һəм Əхмəд Хəердинов аларның
урынбасарлары итеп билгелəнə. Тагын өч кешегə: Вəлиулланың əтисе Хөсəен Фəткуллин, Хəйрулла Самлихан һəм Ибраһим Гомəркəевкə ревизорлык вазифасы йөклəнə (Тюркер Соуккан белəн интервью,
2018 елның 7 феврале).
Җыелышының беренче беркетмəсендə үк Швециядə яшəүче
мөселман татарларның үзлəренə хас булган традициялəрне саклау,
«төрки раса»дагы халыкка туклану өчен кирəкле азык-төлек булдыру
əлеге оешманың төп максаты итеп күрсəтелə. Бу берлəшмə, асылда,
татар мəдəни җəмгыяте буларак, Швециядə яшəүче мөселманнарның
дини гореф-гадəтлəрен саклау белəн шөгыльлəнə. Беренче елларда
төрле бəйрəм чаралары үткəрүгə аеруча зур игътибар ителə.
1950 елларда оешма зурая, Финляндиядəн Швециягə яңа татар
гаилəлəре күченə, аларны да ассоциация эшчəнлегенə җəлеп итəлəр.
Тюркер Соуккан язганча, бу кешелəр барысы да мөселман булып,
элек тə үзара белешеп, хəзер дə бер-берсенə ярдəм итешеп яшилəр:
яңа килүчелəрне өйлəрендə кабул итəлəр, татар ризыклары əзерлəп,
мəҗлеслəр үткəрəлəр һ.б. [Соуккан, 1985, с. 108].
«Төрки-ислам дине һəм мəдəнияте җəмгыяте»н оештыручыларның күбесе дөньяви белемле, мəдəниятле мөселман татарлары
була [Мəдəниятле мөселманнар турында: Ларссон һəм Сандер, 2007,
б. 153 – 154]. Алар исламның сөннилəр мəзһəбендə торып, ел саен
үткəрелə торган дини бəйрəмнəрне оештыралар, яңа урында яшəргə
җайлашканда, татар мəдəниятен, ана телен, язуын, милли ризыкларын югалтмыйча сакларга тырышалар.
Җыелышмы яисə Ассоциацияме?
«Төрки-ислам дине һəм мəдəнияте җəмгыяте»н җыелыш (собрание) дип түгел, Ассоциация (Берлəшмə, ширкəт, ягъни сообщество,
компания) дип исемлəүнең юридик сəбəбе булган күрəсең. 1949 елдан Швециядə, дини закон буенча, Швеция гражданнарының барысы да Дəүлəт чиркəвенə, яисə дəүлəт тарафыннан расланган башка
(мəсəлəн, фрикиркор «ирекле» Ортодоксаль яки Католикбе чиркəве,
Квакер, Еврей берлəшмəлəре, Христиан Фəне, яисə Свиденборгиан) чиркəүгə карарга тиеш булалар [Карлссон һəм Сванберг, 1997].
Ибраһим Гомəркəев, Швеция гражданлыгын алгач, əлеге юридик
шартларга туры китереп, Остермале торгедагы Хедвиг Элеонора
дине туганнарына карый торган Дəүлəт чиркəвенең мөселман əгъзасы булып теркəлə. Мөселманнарның дəүлəт тарафыннан расланган
җəмгыяте (общинасы) булмаганга күрə, алар үзлəрен ассоциация
дип теркəүне талəп итə алган. 1873 елда кабул ителгəн закон буенча,
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Швеция дəүлəте тарафыннан расланган ислам дине союзы, димəк,
мөселман оешмасы да булмый. Һəрхəлдə əлеге мəсьəлəне җентеклəп
өйрəнəсе бар.
1951 елда Швециядə дин иреге турында закон кабул ителə,
1952 елдан ул гамəлгə куела. Шул елдан башлап, бу ил гражданнары үзлəре телəгəн телəсə нинди динне тотарга, яисə бернинди дин
тотмаска хокуклы була. Шулай итеп, мөселманнар да рəсми рəвештə
үз оешмаларын булдыру мөмкинлеге ала. Берничə елдан соң аларның оешмасы исемен үзгəртə һəм «Ислам собраниесе» The Islam
Congregation дип атала башлый.
Мөселманнар даирəсенең үсүе
1949 елның 22 октябрендə, «Төрки-ислам дине һəм мəдəнияте
җəмгыяте» союзы оештырылгач, мөселман зираты мəсьəлəсен хəл
итəргə кирəк була. 1950 елның 19 сентябрь беркетмəсендə теркəлгəнчə, Стокгольмның көньягындагы еврейлар каберлеге янында мөселманнарга да рəсми рəвештə җир бүлеп бирелə. Əлеге зират Швециядə мөселманнар даирəсен оештыруда бик əһəмиятле роль уйный.
1970 елларга кадəр үлгəн кешелəр шушында җирлəнə. Табигый ки,
күченеп килгəн кеше өчен аның ата-анасы, туганы, якыны күмелгəн
җир изге урынга əверелə.
Али Закировның кызы Дидар Самалетдин сөйлəвенə караганда,
Ассоциация Стокгольмда мəчет салу хəстəренə дə керешə. Али Закиров Швециянең премьер-министры Таго Эрландер белəн очрашып,
мəчет салуда ярдəм итүен сорый. Əмма бу эш премьер-министрга
экзотика булып күренə. Ихтимал, ул төзелəчəк мəчетне Истанбулдагы «Зəңгəр мəчет» белəн чагыштыргандыр, ди Дидар Самалетдин.
Югыйсə татарлар кечкенə генə агач мəчет турында хыялланган була
бит (интервью, 2017 елның 6 декабре).
Мəчетлəре булмагач, татарлар кафеда очраша, яисə җомга намазларын Закировларның өендə үткəрə. Дидар хəтерлəвенчə, əнисе Зəйнəб, өстəллəрне күчереп, намаз уку өчен, идəнгə келəмнəр җəя торган
була. Соңрак, җыелышлар үткəрү яисə намаз уку өчен, Стокгольмдə Нормалмедəге Халык Йортында арендага бүлмə алуны гадəткə
кертəлəр. Ураза гаете, Корбан гаете кебек зуррак бəйрəмнəр өчен, Седермалмедагы Лиллиенхоф, яки Медборгархусет, яисə Хеторгетедəге
Концерт залын арендага алалар. Кайбер елларда, Мөхəммəд пəйгамбəрнең туган көнен – Мəүлед бəйрəмен дə үткəрəлəр.
Мөселман татарлар журналы1
«Төрки-ислам дине һəм мəдəнияте җəмгыяте» 1952 елда «Хəбəрче» дигəн журнал бастырып чыгара. Журналда, нигездə, гарəп графикасы белəн татар телендə языла, ягъни швед укучысыннан бигрəк,
оешма кешелəре, шулай ук Финляндиядə һəм Эстониядəге татарлар
Журнал турында тулырак мəгълүмат «Фəнни ядкярлəр» рубрикасында бирелə (б. 133–151).
1

С. Соргенфрей, Я. Янбаева-Əхмəтгалиева, И. Бəширова. Швециядəге беренче...

73

өчен нəшер ителə. Журналның эчтəлеге дин-теология мəсьəлəлəреннəн бигрəк, татар халкының тарихын яктыртуга багышлана, анда халык җырлары, Хуҗа Насретдин мəзəклəре туплап бирелə, Ататөрек
турында поэма урнаштырыла, Стокгольмдə үткəрелгəн ифтар турында искə төшерелə. Балалар өчен язмалар урнаштырыла. Тюркер
Соукканның шəхси архивында бер журнал сакланган. Интернетта тагын шундый ук ике журналны табып карага мөмкин. Журнал
бер генə мəртəбə басылган булса кирəк (инглиз теленə Я. Янбаева тəрҗемə итə). «Төрки-ислам дине һəм мəдəнияте җəмгыяте»нең
язма истəлеге югалу сəбəпле, Швециядə яшəүче татар-мөселманнарының эш-гамəллəре, уй-хыяллары, хəл-əхвəллəре турында безгə
бик аз билгеле.
Татарлардан интернациональ союзга
1950 – 1960 елларда Швециягə миграция көчəя, илдə мөселманнарның саны арта. 1970 елда аларның саны 9 меңгə җитə [Карлссон
һəм Сванберг, 1995, б. 15]. Татарлар исə үзлəре нигезлəгəн оешмада
иң аз санлы булып кала. Башка этник чыгышлы кешелəр ислам динен
үзлəренчə саклыйлар. Алар татарларны читлəштерəлəр, үз итмилəр.
Тюркер Соукканны, мəсəлəн, 1960 елларда ук оешма эшенə катнаштырмыйлар. Оешма башка кешелəр хисабына киңəя (интервью,
2018 елның 2 феврале). Дидар Самалетдин да башта читлəштерелə, ə
1990 елда Ассоциациядəн бөтенлəй китəргə мəҗбүр була (интервью,
2017 елның 6 декабре).
Ислам дине Ассоциациянең барлык əгъзаларын берлəштереп
тора. Мөселман татарлар өчен исə ислам яшəешнең əһəмиятле төп
бер шартын тəшкил итə. «Төрки-ислам дине һəм мəдəнияте җəмгыяте» (бигрəк тə башлангыч чорында) əлеге юнəлешне алып бара.
Əмма вакытлар узу белəн, бу нигез какшый, «татар тамыры» юкка
чыга. Икенче һəм өченче буын татарларның күпчелеге əби-бабаларына тиңлəшергə телəми, аларның телен һəм динен өйрəнергə кирəк
тапмый, нəтиҗəдə, швед культурасы белəн ассимиляциялəнə. Кайберлəре, татар гаилəсендə үсеп, туган телен белгəн очракта да, үзен татар
дип санамый.
Нəтиҗə
Архивларда системалы тикшеренү эше алып баруның нəтиҗəсе
буларак язылган бу мəкалəдəн аңлашылганча, «Төрки-ислам дине һəм
мəдəнияте җəмгыяте»н һəм аның тарихын алга таба өйрəнгəндə, төп
чыганакларны эзлəп табарга тырышырга кирəк.
Швециядəге татар оешмасының тəүге əгъзалары булган кешелəрнең тормышын һəм эшчəнлеген тулырак аңлау максатыннан, аларның
бүгенге көндəге нəсел дəвамчыларыннан мөмкин кадəр күбрəк мəгълүмат алырга тырышырга кирəк. Шул ук вакытта Россия, Эстония,
Төркия архивларындагы материалларны барлау, аларны тирəнтен өйрəнү сорала.
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Алга таба, Швециядəге беренче татар оешмасында торган кешелəрнең язмышын Финляндия, Эстония һəм Россия татарлары белəн
бəйлəп тикшерү зарур. Швеция татарларының күбесе Финляндиядəге
татарлар белəн тыгыз элемтə тоткан. Ибраһим Гомəркəев белəн Осман Соуккан Стокгольмда татар-мөселман зиратын булдыру өчен күп
көч куйганнар, əмма үзлəре Финляндиядə җирлəнгəннəр.
Швеция татарларының Эстония һəм Россиядəге татарлар белəн
бəйлəнеше бөтенлəй аз тикшерелгəн. Россия архив материаллары Ибраһим Гомəркəевнең Швециягə килгəнгə кадəрге тормышына
ачыклык кертер иде. Швециягə үзлегеннəн килеп төплəнгəн беренче татар һəм мөселман кешесе булганга, Ибраһим Гомəркəевнең язмышы зур кызыксыну уята.
Швед татарларының халыкара багланышларны үстерүдəге рольлəрен дə анализлау сорала.
Симон Соргенфрей,
Сёдертёрн Университеты (Стокгольм, Швеция)
Янбаева-Əхмəтгалиева Ялкын,
филология фəннəре кандидаты (Израиль)
Бəширова Илида Басыйр кызы,
филология фəннəре докторы, ТР ФА Г. Ибраһимов исемендəге Тел,
əдəбият һəм сəнгать институтының гомуми лингвистика бүлеге
баш фəнни хезмəткəре
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Л.Х. Дəүлəтшина
БАШКОРТСТАНДА ЯШƏҮЧЕ ТАТАРЛАРНЫҢ
ФОЛЬКЛОР МИРАСЫН ӨЙРƏНҮДƏ
РИФ МӨХƏММƏТҖАНОВ ЭШЧƏНЛЕГЕ
В статье дается характеристика исследовательской деятельности фольклориста Р.М. Мухаметзянова, описываются вехи его творческого пути. Автор
статьи уделяет особое внимание работам фольклориста в области татарского
обрядового фольклора, которые представляют собой систематизированный исследовательский материал по фольклору татар, проживающих на территории
Республики Башкортостан. Анализ работ автора позволил сделать выводы об
уникальности его находок и представить некоторые из них на суд читателя.
Ключевые слова: фольклористика, обрядовый фольклор, фольклорист,
свадебный фольклор, обряд, ритуал.
The article describes the research activities of folklorist R.M. Mukhametzyanov,
describes the milestones of his creative path. The author of the article pays special
attention to the works of a folklorist in the ﬁeld of Tatar ritual folklore, which are
systematic research material on the folklore of Tatars living in the territory of the
Republic of Bashkortostan. Analysis of the author’s works made it possible to draw
conclusions about the uniqueness of his ﬁnds and submit some of them to the reader’s
court.
Keywords: folkloristics, ritual folklore, folklorist, wedding folklore, rite, ritual.

К

үренекле фольклорчы-галим, педагог һəм җəмəгать эшлеклесе
Риф Мирхəбибулла улы Мөхəммəтҗановның исеме татар фольклористикасы тарихына, халкыбыз күңеленə мəңгегə уеп язылган. Балачагыннан ук халык иҗаты белəн тирəнтен кызыксынган яшь галим
Башкортстанда яшəүче миллəттəшлəребезнең рухи мирасын барлау
һəм өйрəнү эшенə 1960 еллар ахырында җиң сызганып тотына һəм
тиз арада фəн даирəсендə тирəн ихтирам казана. 1980 еллар азагында
илдə милли үзаң күтəрелеше башлангач, Риф Мирхəбибулла улы читтə калмый, Башкортстан Республикасында яңа оешкан татар милли
хəрəкəтендə əйдəп баручыларның берсе, Башкортстан Татар иҗтимагый үзəгенең Гали мəҗлес əгъзасы, «Алтын ай» милли агарту фондының җитəкчесе дəрəҗəсендə хезмəт куя. Шул ук вакытта галим фəн
өлкəсендə дə тыңгысыз эшен дəвам итə. Аның хезмəтлəре бүген дə
меңнəрчə студентлар, халык авыз иҗаты белəн кызыксынучылар тарафыннан җентеклəп өйрəнелə, димəк, галим əле дə халык хəтерендə
яши, аның уйлары фикердəшлəрен таба, китаплары фольклорчыларның китап киштəсендə кадерлəп саклана...
Риф Мирхəбибулла улының исеме, гыйльми язмалары, китаплары Башкортстанда яшəүче татарлар өчен аеруча газиз һəм якын,
чөнки галим бар гомерен туган як халкының рухи мирасын барлау
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һəм өйрəнүгə, аны саклап калуга, тирə-якта популярлаштыруга багышлаган. Ə бу исə галимнең телче дə, əдəбиятчы да, тарихчы да,
этнограф та булуын сорый, чөнки халык иҗатын тирəнтен аңлау,
халыкның никадəр бөек булуын тану өчен, телне бар нечкəлеклəре
белəн тоеп, халык иҗатында чагылыш тапкан теге яки бу үзенчəлекнең ничек, каян барлыкка килүенə төшенə, халык күңелен бер сүздəн,
ымнан, хəрəкəттəн аңлый белергə кирəк.
Татар йола фольклорын фəнни яктан тирəнтен анализлаган, йола
иҗатына караган аерым жанрларның үзенчəлеклəрен билгелəгəн
хезмəтлəр арасында Риф Мөхəммəтҗанов китаплары аерым урын
алып тора. Ул – Татарстаннан читтə, Башкортстан территориясендə
гомер итүче татарларның халык авыз иҗатын, шул исəптəн календарь
һəм гаилə-көнкүреш йола фольклорын системалы рəвештə җыю һəм
өйрəнү эшен башлап җибəргəн беренче галим. 1960 – 1990 елларда
галим Башкортстан Республикасының татарлар күплəп яшəгəн районнарына утызга якын фольклор экспедициясе оештыра, йөзлəрчə
авылны урап чыга. Əлеге экспедициялəрдə җыелган фольклор материаллары тиз арада фəнни əйлəнешкə кереп китə. Югарыда аталган
«Татар халык иҗаты» унөчтомлыгының һəр китабында диярлек Риф
Мирхəбибулла улы тарафыннан тупланган халык авыз иҗаты үрнəклəре урын ала.
Ык буена урнашкан татар авылларында таралган йолаларны,
гореф-гадəтлəрне өйрəнүгə ул аерым игътибар бирə, экспедициялəр
барышында туплаган мəгълүматлары нигезендə 1973 елда филология фəннəре докторы, профессор Əхнəф Кирəев җитəкчелегендə «Башкортстан Ык буе татарларының йола поэзиясе» темасына
кандидатлык диссертациясен [Мухаметзянов, 1973] яклый. «Əлеге
хезмəт Татарстаннан читтə яшəүче татар халкының, аерым алганда, Башкортстанда яшəүче татарларның, милли фольклорын, аның
төбəк үзенчəлеклəрен, биредə яшəүче башка халыкларның авыз-тел
иҗаты белəн бəйлəнешен чагыштырма планда, комплекслы һəм системалы рəвештə анализлаган беренче гыйльми тикшеренү булып
тора» [Фазлетдинов, 2021, б. 6]. Аның концептуаль фикерлəре соңрак
Ф.И. Урманчеев, М.Х. Бакиров, К.М. Миңнуллин, Х.Ш. Мəхмүтов кебек галимнəрнең хезмəтлəрендə үстерелде. Шул рəвешле, татар халкының йола фольклорын өйрəнү эше яңа баскычка күтəрелде, төрле
кыйтгаларга сибелгəн миллəттəшлəребезнең йола поэзиясен тулы
һəм системалы итеп күзаллау, аның генетик тамырларын ачыклау
мөмкинлеге туды.
Риф Мөхəммəтҗановның фəнни эзлəнүлəре бер урында тукталып калмый, алдагы елларда студентлар өчен дəреслеклəр, уку кулланмалары формасын ала, фəн даирəсендə тирəн ихтирам казана.
1977 елда аның – «Башкортстан Ык буе татарларының йола иҗаты:
туй поэзиясе» [Мөхəммəтҗанов, 1977], 1982 елда – «Башкортстан Ык
буе татарларының йола иҗаты: календарь поэзия» [Мөхəммəтҗанов,
1982], 1984 елда рус телендə «Специфика татарских фольклорных
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жанров» [Мухаметзянов, 1989] дип аталган хезмəтлəре үзе эшлəгəн
Башкорт дəүлəт университеты нəшриятында дөнья күрə. Бу хезмəтлəр бүгенге көндə дə актуальлеген югалтмый, халык авыз иҗаты
белəн кызыксынучылар өчен əһəмиятле чыганак булып кала. Йола
фольклорын өйрəнүгə багышланган əлеге хезмəтлəрендə галим Ык
буенда яшəүче татар халкының йола поэзиясен ике төргə бүлеп тикшерə, календарь һəм туй поэзиясе жанрларының яңа классификациясен тəкъдим итə, аларны Татарстанда яшəүче татарларның фольклоры белəн тарихи-чагыштырма планда анализлап, уртак һəм аермалы
якларын билгели, шул ук вакытта, Башкортстанда яшəүче татарларның гомумтатар халкының аерылгысыз өлешен тəшкил итүен
ассызыклый.
Р. Мөхəммəтҗанов хезмəтлəренең тагын бер үзенчəлекле һəм
əһəмиятле ягы шунда: ул йола фольклорының синкретик табигатенə
игътибар итү белəн берəттəн, йола үткəргəндə көйлəнə, сөйлəнə торган тезмə һəм чəчмə тел калыпларын йола комплексының аерылгысыз
өлешен тəшкил иткəн хəрəкəт-гамəллəр белəн бергə өйрəнүне бердəнбер дөрес юл дип билгели. Йола комплексындагы «сүз материалы йолалардагы ритуал хəрəкəт символлары белəн тыгыз бəйлəнештə тора,
дөресрəге аларның символик мəгънəсен ачып сала. Йоладан башка бу
сүз материалының əһəмияте югала, ритуал хəрəкəтлəрнең гомум контекстында гына ул тулы мəгънə ала» [Мөхəммəтҗанов, 1982, б. 9], –
дип яза Р. Мөхəммəтҗанов, шуңа күрə аның һəрбер хезмəтендə йола
поэзиясе үрнəклəре этнографик контексттан аерылмый, бербөтен
рəвешендə тəкъдим ителə. Билгеле бер йола дəвамында башкарылган
хəрəкəтлəр җыелмасын, йоланың башкарылу урынын, вакытын, магик нигезен исəпкə алганда гына йола фольклоры үрнəклəренең эчтəлеген, мəгънəсен, вазифаларын аңларга һəм ачарга мөмкин, чөнки
əлеге текстлар халык мəдəниятендə мөстəкыйль рəвештə кулланылмый, бары йола комплексы эчендə генə яши. Галимнең хезмəтлəрендə
кызыл җеп булып сузылып барган əлеге фикер бүгенге көндə дə əһəмиятен югалтмый, киресенчə, фольклористика фəненең этнографик
тикшеренүлəр белəн параллель алып барылырга тиешлеген нигезли
һəм аның өйрəнү объектын киңəйтə.
Р. Мөхəммəтҗанов хезмəтлəрендə йола фольклорының аеруча
киң яктыртылган төрлəренең берсе – туй йолалары, моның сəбəбен
ул туй иҗатының йола поэзиясенең иң нык сакланган өлеше булуы
белəн аңлата. Галим билгелəвенчə: «Туй йолаларының төп юнəлеше һəм составы бер йорттан икенче йортка кыз (кəлəш) тапшыру,
булачак ирнең йортына озатудан тора. Калган бөтен эшлəр (башта,
озатканда, соңыннан булган чаралар) һəммəсе дə əлеге үзəк акт – ярəшелгəн кызны күчерү – тирəсенə тупланган. Бу күпчелек халыкларда,
шул исəптəн, татарларда да, шулай булган һəм берничə көнгə, аерым
урыннарда ай, хəтта елга сузылган. Шуңа күрə ул ифрат катлаулы
фольклор-этнографик комплекс барлыкка китергəн» [Мөхəммəтҗанов, 1977, б. 11].
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Татар халкының традицион мəдəниятендə өйлəнешү-кияүгə чыгуның өч төре формалашкан булган: 1) кыз урлап өйлəнешү, 2) кызның егеткə үзе ияреп китүе («ябышып» яки «качып чыгу»); 3) алдан
килешеп, ягъни «ярəшеп-яучылап» өйлəнешү. Өйлəнешү төрлəренең
соңгысы иң төп һəм иң таралган традицион форма буларак характерлана, һəм хəзер дə ул заманага бəйле рəвештə үзгəреш кичергəн булса да, төрле төбəклəрдə чəчелеп яшəгəн татар халкы өчен хас булган
гомуми структурасын саклап кала. Ык буе татарларының туй йола
иҗатын анализлау барышында, Р. Мөхəммəтҗанов югарыда əйтелгəн үзəк акт (ярəшелгəн кызны күчерү) тирəсенə җыелган барлык
элементларны (яучылау, ярашу, аклашу, туй алды күренеше, ак өйгə
кыз күчерү, йола мунчасы, кыз-килен чəкчəге, кияү катламасы, кыз
сырасы, кияү каршылау, яр-яр, никах, йола коймагы, кияү күрсəтү,
килен төшерү, бүлəк баглау, олы туй, туй арты ритуаллары) туплый
һəм аларның магик, семантик һəм прагматик нигезен ачыклый.
Р. Мөхəммəтҗанов туй йоласының гомуми структурасын, аерым
этапларын, аларның магик нигезен анализлаганнан соң, туй поэзиясенең жанр составын билгели һəм бүгенге көндə инде күбесе кулланылыштан төшеп калган үзенчəлекле текстларны (туй йола җырлары,
сыктаулар, такмак-такмазалар, арбау-телəклəр, əйтешлəр, таңкучатлар, баталар, яр-ярлар, типсəүлəр, бит ачулар, самаклар һ. б.) укучыга
тəкъдим итə, аларның жанр хасиятлəре турында кызыклы фикерлəрен
җиткерə. Туй поэзиясенең күптөрле жанрлары арасыннан аның аерым игътибарын «Хан кызы, ач ишегең...» җыры җəлеп итə. Аның галим тарафыннан язып алынган тексты түбəндəге юллардан гыйбарəт:
Егет:
Хан кызы, ач ишегең,
Мин керəем.
Синең буең зифа дилəр,
Мин күрəем.
Кыз:
Минем буем зифа булса,
Нə диярсең?
Бакчадагы алмагачны
Күрмəдеңме?
Егет:
Хан кызы, ач ишегең,
Мин керəем,
Синең йөзең нурлы дилəр,
Мин күрəем.
Кыз:
Минем йөзем нурлы булса,
Нə диярсең?
Айның ундүрт кичəсени
Күрмəдеңме?
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Егет:
Хан кызы, ач ишегең,
Мин керəем.
Синең тəнең йомшак дилəр,
Мин күрəем.
Кыз:
Минем тəнем йомшак булса,
Ни диярсең?
Сатучыда ак мамыкны
Күрмəдеңме?
Егет:
Хан кызы, ач ишегең,
Мин керəем.
Синең тəнең ап-ак дилəр,
Мин күрəем.
Кыз:
Минем тəнем ап-ак булса,
Ни диярсең?
Су өстендə ап-ак күбек
Күрмəдеңме?

Автор бу җырның прагматик функциясенə бəйле түбəндəге искəрмəне бирə: «Ык буе татарларында никахтан соң кияү кыз янына
килгəч, кыз куенына керер алдыннан, алар арасында əйтеш башлана» [Мөхəммəтҗанов, 1989, б. 24]. Билгеле булганча, элекке заманнарда татарлар яшəгəн төрле төбəклəрдə кияү кыз янына барганда,
кияү егетлəре тарафыннан махсус җырлар башкарылган. Җирле үзенчəлеклəргə бəйле рəвештə аларны төрлечə атап йөрткəннəр: «Кияү
типсəү», «Уҗикарəм», «Шəмчырак» һ.б.
Кыз катына кигəн кияүне кызның җиңгəлəре, апа-сеңеллəре,
ахирəтлəре төрле каршылыклар, сынаулар əзерлəп көтеп торалар.
Сынаулар капка төбеннəн үк башлана, алга таба узар өчен, кияүдəн
капка бəясе / хакы сорыйлар. Капка хакы акча да, бүлəк тə, шулай
ук төрле табышмакларга җавап бирү дə булырга мөмкин. Өй эченə
кергəч, кияүне ишек бавы дип аталган сынау да көтə. Бүгенге көндə дə өлешчə сакланып килгəн бу йоланың тасвирламасын Г. Тукай
язып калдырган: «“Кыз өе” дип аталган махсус урынга кияүне алып
килəлəр. Кыз үзенең иптəшлəре белəн биклəнеп чаршау эчендə утыра.
Кияүне кертмилəр. Ул “Ишек бавы кыйбатмы?” – дип сорый. Ишек
саклаучы ир балалар (алар арасында кызның энесе я башка ир туганы да була) берəр хак əйтəлəр, “ишек бавы җырларын” башкаралар.
Кияү егетлəре бу хакны кыйбатсына. Ике арада сатулашу башлана.
Ахырда кияү килешенгəн бəяне түли һəм ишек ачыла» [Тукай, 1975,
б. 123 – 124].
Мəгънəсе белəн ул шул ук йолага – ягъни егетнең кыз куенына
керер алдыннан җыр башкару йоласына якын торган «Хан кызы...»
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җырын Р. Мөхəммəтҗанов Ык буе татарлары арасында таралыш тапкан «кияү ябулар» жанры белəн бəйли һəм аны, əлегəчə басылган
хезмəтлəрдə сүзгə алынмавы нəтиҗəсендə, җирле үзенчəлек булырга
мөмкин дип фаразлый. Бүгенге көндə əлеге əйтеш, кызганычка каршы, кулланылыштан төшеп калган, əмма алдагы елларда үткəрелгəн
этномузыкологик эзлəнүлəрдə галимнəр бу текстның татар халкында
киң таралыш тапкан булуын һəм Идел буе татарларының барлык этник төркемнəрендə дə язып алынуын нигезли [Исхакова-Вамба, 1997,
с. 57]. Бу текстның жанр төренə карата галимнəр арасында фикер төрлелеге күзəтелсə дə, нигездə, күпчелек хезмəтлəрдə аның туй поэзиясенə каравына шик белдерелми.
Р. Мөхəммəтҗанов хезмəтлəрендə урын алган йола поэзиясе
үрнəклəре, галимнең йола фольклорына караган саллы фикерлəре,
əлбəттə, биредə тəкъдим ителгəн мəгълүмат белəн генə чиклəнми. Аның йола фольклоры өлкəсендəге китапларын һəм күпсанлы
мəкалəлəрен татар фольклористикасының иң кыйммəтле хəзинəлəре
исемлегенə кертергə мөмкин. Галимнең хезмəтлəре бүгенге көндə дə актуальлеген һич югалтмый. Бер яктан, аларда үз заманасы
өчен яңалык булып яңгыраган һəм хəзер дə əһəмиятен югалтмаган тирəн фəнни фикерлəр əйтелə. Икенче яктан, Р. Мөхəммəтҗанов тарафыннан тупланган һəм йола поэзиясенең төрле жанрларына караган фольклор текстлары XXI гасыр галимнəре өчен алтын
бəһасенə тора, чөнки аларның күбесе сакланмаган, заманалар үзгəрү белəн алар борынгы магик нигезен югалткан һəм тормыштан
төшеп калган. Шуңа да Риф Мөхəммəтҗановның хезмəтлəре татар
фольклористикасы фəненең əһəмиятле өлешен тəшкил итə һəм үз
тикшеренүчесен көтə, чөнки йола фольклоры – ышануларны, шигъри сүз тезмəлəрне, калыплашкан хəрəкəт-гамəллəрне һəм халыкның күпгасырлык акыл тəҗрибəсен туплаган рухи мирас буларак,
татар кешесен, кайсы гына төбəктə яшəвенə карамастан, туганнан
алып, гомеренең соңгы көннəренə кадəр озата бара һəм аның яшəү
рəвешен билгели.
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УДК 39

Г.С. Хаҗиева
ТАТАР КУЛЬТУРАСЫНДА
ГАЙШƏ-ФАТЫЙМА АГИОНИМЫ
В статье рассматривается бытующий в татарской народной культуре агионим Айше-Фатима. На основе изучения фольклорно-этнографических материалов, главным образом текстов заговорной традиции, выделено несколько локальных вариантов агионима. Путем этнолингвистического анализа проводится
реконструкция народного образа соответствующего персонажа: выявляются его
функциональные, атрибутивные, локативные и темпоральные характеристики.
В текстах татарских локальных культур культ Айше-Фатима представлен как
целитель от разных болезней, недугов и их имена используются в заговорах и
заклинаниях при лечении болезней, в повивальных обрядах с новорожденными.
Агионим Айше-Фатима выполняет и другие функции: служит одним из посредников между человеком и Аллахом, защищает людей от болезней и несчастий,
обеспечивает их достатком и удачей. Вера в то, что агионим Айше-Фатимы является покровителем женщин восходит к древнетюркским традициям, которые
перешли в исламскую культуру. В исследовании прослежены параллели агионима Айше-Фатимы в культурах некоторых других тюркоязычных народов.
Ключевые слова: татары, локальные культурные традиции, фольклор, заговоры, заклинания, агионимия, Айше-Фатима, этнолингвистика.
The article examines the agionym Aishe-Fatima that exists in the Tatar folk culture. Based on the study of folklore and ethnographic materials, mainly the texts of
the conspiracy tradition, several local variants of the hagionym have been identiﬁed.
By means of ethnolinguistic analysis, the folk image of the corresponding character
is reconstructed: its functional, attributive, locative and temporal characteristics are
revealed. In the texts of Tatar local cultures, the cult of Aishe-Fatima is presented as
a healer from various diseases, ailments and their names are used in conspiracies and
spells in the treatment of diseases, in obstetric ceremonies with newborns. Agionim
Aishe-Fatima also performs other functions: it serves as one of the intermediaries
between a person and Allah, protects people from diseases and misfortunes, provides
them with prosperity and good luck. The belief that the agionym Fatima is the patron
saint of women goes back to the ancient Turkic traditions that passed into the Islamic
culture. The study traces the parallels of the agionym Aishe-Fatima in the cultures of
some other Turkic-speaking peoples.
Keywords: Tatars, local cultural traditions, folklore, conspiracies, spells, agionymy, Aishe-Fatima, ethnolinguistics.

O

номастикада XX гасырның 90 нчы елларында агионимнар аерым категория булып аерылалар. Галим Н.В. Подольская «Рус
ономастикасы терминология сүзлеге»ндə «агионимнар – изгелəрнең
исемнəре» дип билгелəмə бирə [Подольская, 1978, с. 98]. И.В. Бугаева
«агионим»ның изгелек белəн бəйле затларның исемен белдерүен əйтə
[Бугаева, 2007, с. 56]. Татар лексикологиясендə агионимнар мəсьəлəсе
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ХХ гасырның икенче яртысыннан ук (М.Х. Бакиров, Ф.И. Урманчеев,
Х.Ш. Мəхмүтов, Г.Г. Гыйльманов, А.Х. Садекова, Ф.З. Яхин) өйрəнү
объекты булып тора.
Татар культурасында им-том, телəк телəү текстларында төрле
чирлəрдəн, күз тиюдəн дəвалауда Гайшə-Фатыйма исеме киң кулланыла. Халык им-томнарында əлеге образ ислам мəдəниятендə киң
таралган Гайшə һəм Фатыйма исемнəренə барып тоташа. Ислам тарихында танылган Гайшə – Мөхəммəд пəйгамбəрнең хатыны, ислам теологиясендə «дин тотучыларның анасы» дигəн мактаулы титул белəн дан тоткан. Фатыйма – Мөхəммəд пəйгамбəрнең кызы,
Али Əбу Талибның хатыны, Хəсəн һəм Хөсəеннең əнисе, мөселман
дөньясында иң хөрмəтле хатын-кызларның берсе. Татар телендə
Гайшə исеме гарəп телендə «тере» дигəн мəгънəдə килə [Саттаров,
2020, б. 56], Фатыйма исеме гарəп телендə «күкрəктəн аерылган кыз,
яшүсмер» дигəнне белдерə [Саттаров, 2020, б. 98]. Билгеле булганча, əйлəнə-тирə дөньяга йогынты ясау, телəгəн күренешне чакыру,
дини образларга мөрəҗəгать итеп, төрле хəрəкəтлəр башкару им-том
текстларының төп максаты булып тора. Татар диалектларында ƏйшəГайшə исеменнəн ясалган «əйшəлəү» фигыле «нинди дə булса им-том
ясау» дигəнне белдерə [Əхмəтьянов, 2005, б. 35].
Гайшə-Фатыйма образының хатын-кызларның яклаучысы булган
борынгы төрки традициядə билгеле Умай образы белəн тиңдəшлеген ассызыкларга мөмкин. Төрки мəдəниятлəрдə ислам кабул ителгəч, дин белəн бергə Гайшə-Фатыйма образы да халык арасында киң
тарала башлый. Төрки мəдəниятлəрдə Гайшə-Фатыйма образында
Умай вазифаларына якынлык сизелə. Билгеле булганча, Умай борынгы төркилəрнең хатын-кызларны һəм балаларны саклаучы хатынкыз алиһəсе буларак билгелəнə [Мифы народов мира, 2008, с. 91].
Умай – борынгы төрки мифологиядə җирнең уңдырышлылыгын
гəүдəлəндерүче образ. Ул яңа туган баланы бу дөньяга кабул итə,
балаларны һəм сугышчыларны яклый, тормыш көчен гəүдəлəндерə.
Ислам дине кабул ителгəч, Умай исеме əкренлəп онытыла башлый.
Халык традициялəрендə изге мөселман хатын-кызларының вазифаларын чагылдырган Гайшə-Фатыйма исеме халык арасында киң
таралыш таба:
Им булсын, минем кулым түгел, Əйшə-Фатыйма куллары, дип
такмаклап-такмаклап чабам баланы мунсада. Тəүфикълы бала
картəнəсен дə картатасын да тыңлаучан була. Минем кулым түгел,
Əйшə-Фатыйма кулы.
(Татарстан Республикасы, Телəче районы,
Югары Мəтəскə авылы, информант Г. Нигъмəтҗанова)
Им-том текстларында «Əйшə-Фатыйма кулы», «Аша-Батман
кулы» гыйбарəлəре киң таралган.
Минем кулым түгел
Əйшə Батыйма кулы
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Йакшыларның кулы
Минем кулым түгел,
Фатыйма белəн Гайшəнең кул айагы,
Йабышкан кулымның сихəте килеп,
Изгелəрнең, əүлийəлəрнең хəер-догаларында.
Өшкергəн тынымның шифасы тисен,
Бу бала сихəтлəнсен.
(Свердловск өлкəсе, Красноуфим районы,
Шаралы авылы, информант З. Хəбирова)

Халык медицинасында Гайшə-Фатыйма исеме еш телгə алына.
Сибелеп яшəгəн татарларның җирле сөйлəшлəрендə авыруларга каршы им-том ясаганда, əлеге исемгə мөрəҗəгать итəлəр. Күз авыруларын дəвалау барышында, Гайшə-Фатыйма исеме магик көчлəргə йогынты ясау чарасы буларак хезмəт итə. Казан арты татарлары, күзгə
арпа чыккач, арпа бөртеклəрен алып, Гайшə-Фатыйма исемен им-том
сүзлəрендə кулланалар. Им-том сүзлəре əйтелгəч, арпа орлыгын этлəргə ташлыйлар. Халык медицинасында күз тиюдəн имлəүдə, халык
түбəндəге им-том сүзлəрен файдалана:
Ак күз, кара күз
Белгəн күз, белмəгəн күз
Зəңгəр күз, коныр күз, усал күз
Чыксын да китсен,
Бала өстендə тормасын
Мин эшкермим
Аша Батман карчыгы килгəн
Шул өшкерə, шул чыга.
(Татарстан Республикасы, Телəче районы,
Югары Мəтəскə авылы, информант Г. Нигъмəтҗанова)

Халык арасында очан авыруын дəвалаганда, Гайшə-Фатыйма
исеме белəн им-том йоласы үткəрелə.
Нəрсə булган? – Очан булган,
Нəрсə имнисен? – Очан имним,
Җиде – җилгə кузгалсын,
Биш – бизеп китсен,
Өч – очып китсен,
Бер – берлексез булсын.
Минем кулым түгел,
Гайшə-Батман кулы, бетсен-китсен, –
дип имнисен, тфү-тфү, дип.
(Əстерхан өлкəсе, Красноярск районы,
Сəет авылы, информант Д. Бəйрəмгазиева)

Тəндəге кызыл тимгеллəрне дəвалагандагы им-том текстларында Гайшə-Фатыйма исеме очрый. Самара өлкəсе татарлары биттəге
бетчəлəрне дəвалау вакытында, кызыл сөлге белəн каплап, түбəндəге
им-том сүзлəрен əйтəлəр:
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Нəстə имлисен? Менə канчау канчаулыйм, Кайан килдең – шунда
кит, Бүре эзенə бассаң – бүрегə кит, Кочок эзенə бассаң – кочокка кит,
Сихергə элəксəң – сихерчегə кит, Бозыкка элəксəң – бозучыга кит, Кем
бозган – шуңа китсен. Минем кулым түгел, Əйшə-Фатыйма кулы.
(Татарстан Республикасы, Актаныш районы,
Качкын авылы, информант Ф. Сəмитова)
Гайшə-Фатыйма исеменə бала тугач та мөрəҗəгать итəлəр. Əйтик, яңа туган сабыйны беренче тапкыр мунчада себерке белəн
чапканда, кендек əбисе Гайшə-Фатыйма исемен телгə алып, балага
бəхет-тəүфыйк сорый:
Аю баласын чабам,
Бүре баласын чабам.
Аю кебек симез бул,
Бүре кебек җитез бул.
Көндез уйна, кич йокла,
Бəхетле бул, тəүфыйклы бул.
Əйшə-Батман куллары, –
Име-йомы шул булсын, –
дип, бəхет сорап чапканнар баланы.
(Свердловск өлкəсе, Красноуфим районы,
Шаралы авылы, информант З. Хəбирова)

Татар культурасында өй хуҗалыгында ярдəм сораганда да, Гайшə-Фатыйма образына мөрəҗəгать итəлəр. Мəсəлəн, Себер татарлары җилəк-җимеш һəм гөмбə җыйганда, Гайшə-Фатыймадан ярдəм
сорыйлар:
Киттек сунарге, Алла хəерле юллар булсын, Безгə яраткан Алла
Гайшə пəйгəмбəргебез Фатыйма бəйрəм-бəргебез яраткан Алла безгə
бик күп тынычлык бирсен, Юлыбыз булсын. Гафу итсен!
(Свердловск өлкəсе, Красноуфим районы,
Шаралы авылы, информант З. Хəбирова)
Татар культурасында Гайшə-Фатыйма исемен балаларның төрле
авыруларын дəвалау процессында файдаланалар:
Берəү-икəү... Тугыз – туфракка,
Җиде – җилкенеп җөргəн кызларга,
Биш – бишесе биш калага,
Бишесе – биш салага,
Өс – өссөн, бетсен, китсен җилгə, кузга дисен,
Бер – бетеп китсен.
(Татарстан Республикасы, Актаныш районы,
Качкын авылы, информант Ф. Сəмитова)

Əйшə-Фатыйма исеме балаларның курку чиреннəн дə коткара:
Əй, йөрəк, кайт, йөрəк,
Ай кайтты, син дə кайт,
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Көн кайтты, син дə кайт!
Куй башыдай көмеш йөрəк,
Имлəмəсəм – миңа язык,
Им булмаса – сиңа язык.
Минем кулым тугел,
Гайшə-Фатыйма апалар кулы.
(Свердловск өлкəсе, Красноуфим районы,
Шаралы авылы, информант З. Хəбирова)

Төрки культурада Гайшə-Фатыйма культы бик киң таралган.
Сабыйга бəхет, сəламəтлек, озын гомер телəп, аны начар көчлəрдəн
саклау максатыннан, изге хатын-кыз Гайшə-Фатыйманың исеме
искə алына.Үзбəк культурасында да, балага бəхет телəгəндə, ГайшəФатыйма исеме атала:
Менинг қўлим эмас, биби фотиманинг Қўли, Əнвəр Онамнинг
қўли, етти момонинг қўли» «бу минем кулым түгел, ул биби Фатыйма, Əнбəр ул, җиде Момо» дигəн сүзлəр белəн мөрəҗəгать иттəлəр.
(Əстерхан өлкəсе, Красноярск районы,
Сəет авылы, информант Д. Бəйрəмгазиева)
Башкорт мифологиясендə Ғəйшə-Батима, Əйшə-Батман образы авыру балаларның, хатын-кызларның яклаучысы булып санала.
Ғəйшə-Фатыйма ҡулы, Ғəйшə-Фатыйма теле, Гайшə-Фатыйма сөйлəме кебек гыйбарəлəр башкорт магик йолаларында, им-томнарында,
телəклəрдə очрый. Мəсəлəн, сабыйга бəхет, сəламəтлек, озын гомер
телəү, шулай ук аны начар көчлəрдəн саклау максатыннан, мунча
кертү йоласында изге хатын-кыз Гайшə-Фатыйманың исемнəре искə
алына [Хисамитдинова, 2010]. Чуваш культурасында явыз рухны куу,
авыруны дəвалау һəм аның сəламəтлеген ныгыту өчен, магик ритуаллар вакытында сихерчелəр Ашапатман картына мөрəҗəгать итəлəр,
аның исеменнəн магик гамəллəр кылалар [Матвеев, 2004, с. 97]
Азəрбайҗан культурасында Фатыйма куллары термины киң таралган. Бала туу, кендек кисү йолаларында Гайшə образы түгел, Фатыйма кулы искə алына: Минем кулым, Фатыйма кулым [Qarayeva,
2017, s. 201].
Шулай итеп, татар һəм башка төрки халыкларның традициялəрендə Гайшə-Фатыйма исеменең берничə вазифасын билгели алабыз. Беренчедəн, Гайшə-Фатыйма – барлык хатын-кызларның яклаучысы,
икенчедəн, изгелəр вазифасын башкарып, кеше белəн Аллаһы Тəгалə
арасында арадашчы функциялəрен үти. Өченчедəн, бу исем берəр
авырудан, бозымнан, күз тиюдəн коткара һəм төрле чирлəрне дəвалауда катнаша, дүртенчедəн, Гайшə-Фатыйма кешелəрнең нəсел-нəсəбен
яман чирлəрдəн һəм бəхетсезлеклəрдəн саклау һəм яклау вазифасын
башкара, исемен телгə алган сораучыларга бəхет һəм уңыш китерə.
Моннан тыш, татарлар бу агионимга яхшы уңыш алу, өйдə иминлек
саклау, сəламəтлек сорау өчен дə мөрəҗəгать итəлəр. Гомумтөрки контекстында Гайшə-Фатыйма аерым урын алып тора. Татар халкының
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күзаллавында Гайшə-Фатыйма исеме Коръəн белəн тыгыз бəйлəнгəн.
Əлеге персонаж төрле этномəдəни традициялəргə караган төрле катламнарның синтезыннан гыйбарəт. Татарларның җирле сөйлəшлəрендə сакланган им-том текстларында Гайшə-Фатыйма гадəттəн тыш
хəллəрдə ярдəмгə мохтаҗларга ярдəм кулы сузучыны чагылдыра. Һəр
төрки мəдəният бу образда үз колоритын гəүдəлəндерə һəм мəдəният
текстларында аның үз этнокультура киңлеге сурəтлəнə. Им-том текстларында Гайшə-Фатыйма трансформациягə дучар ителгəн, ул халык
аңында бары тик яклаучы буларак кабул ителə.
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Г.В. Һадиева
ТАТАР ТЕЛЕНДƏ ЭШЛЕКЛЕ СӨЙЛƏМ ҮРНƏКЛƏРЕ
Профессиональная коммуникация представляет собой процесс взаимодействия субъектов как носителей профессионального опыта в целях обмена
информацией и одно из средств достижения цели в любой сфере деятельности. Знание татарского языка в Республике Татарстан открывает дополнительные возможности для руководителей в реализации планов и проектов. В статье
представлено описание практикума для развития и совершенствования навыков
применения делового татарского языка.
Ключевые слова: татарский язык, профессиональная коммуникация, официально-деловой стиль, ситуации делового общения, речевое поведение.
Professional communication is a process of interaction of subjects as carriers
of professional experience in order to exchange information and one of the means
to achieve the goal in any ﬁeld of activity. Knowledge of the tatar language in the
Republic of Tatarstan opens up additional opportunities for managers in the implementation of plans and projects. The article describes practicum for developing and
improving skills of using business tatar language.
Keywords: tatar language, professional communication, oﬃcial business style,
business communication situations, speech behavior.

С

оңгы елларда татар телен өйрəтүдə коммуникатив компетентлылык өстенлекле юнəлешлəрнең берсе булып санала. Актив рəвештə уку-укыту комплектлары, интенсив курслар [Петров, 2020; Шакурова, 2019], үзөйрəткечлəр һəм сөйлəүлеклəр бастырыла, татар телен
өйрəнү өчен сайтлар, кушымталар эшлəнə. Нигездə, бу ресурслар
мəктəпкəчə һəм башлангыч, төп, урта гомуми белем бирү, махсус һəм
югары белем бирү баскычында белем алучыларга адреслана. Билгеле
бер һөнəр иялəренə һəм татар телен өйрəнү һəм камиллəштерү мөмкинлеге зур түгел. Əгəр дə без телгə аралашу аша өйрəтəбез икəн,
аны өйрəнүченең үзенчəлегеннəн (һөнəре, яше һ.б.) чыгып, кызыклы
аралашу темаларына корылган материал тəкъдим итəргə тиеш.
Бүгенге көндə Татарстан Республикасында эшлəүче җитəкчелəр
өчен, татар телендə эшлекле аралашуда коммуникатив күнекмəлəрне
камиллəштерү максатыннан, уку-укыту кулланмасын эшлəү аеруча
мөһим. Тəкъдим ителгəн хезмəт җитəкченең эшлекле аралашу күнекмəлəрен үстерүгə һəм татар телен эшлекле аралашу чарасы буларак куллануга юнəлтелгəн булырга тиеш.
Һөнəри эшчəнлектə җитəкче камил дəрəҗəдə сөйлəм культурасына һəм эшлекле аралашуда лингвистик, коммуникатив һəм ситуациядəн чыгып аралаша белү компетенциялəренə ия булырга тиеш.
Эшлекле аралашу исə мəгълүмат алмашу һəм билгеле бер өлкəдə килешүгə ирешү максатларында һөнəри тəҗрибəгə ия субъектларның
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үзара хезмəттəшлегеннəн гыйбарəт. Татар телен белү Татарстан Республикасында һөнəри өлкəдə проект һəм планнарны тормышка ашыруда аеруча мөһим.
Җитəкче вазифасында эшлəүчелəргə, татар телендə аралашу
осталыгын үстерү максатыннан чыгып, «Җитəкчелəр өчен татар теле.
Практикум» уку-укыту кулланмасы эшлəнде. Практикум татар телендə аралашу күнекмəлəрен камиллəштерүгə, шулай ук, аны коммуникатив максатлардан чыгып куллануга, эшлекле һəм көндəлек аралашу
ситуациялəрендə сөйлəмнең нəтиҗəлеген арттыруга юнəлтелгəн, бу
исə тел өйрəтүдə аңлап сөйлəү методын сайлау һəм эчтəлекне, тел
материалын ситуатив-тематик сайлап алу аша ирешелə. Һөнəри коммуникациялəрнең эчтəлеге исə уртак эшчəнлеккə ихтыяҗ белəн билгелəнə, ул үзара гамəллəрнең килешенгəн булуын, анда катнашучы
һəркемнең əлеге эшчəнлекнең максатларын, бурычларын һəм үзенчəлеклəрен, үз ролен һəм аны гамəлгə ашыру мөмкинлеклəрен аңлавын, кабул итүен күздə тота.
«Җитəкчелəр өчен татар теле. Практикум» кулланмасы татар сөйлəменең рəсми-эшлекле стиль үзенчəлеклəрен һəм татар телен укыту
методикасының теоретик-методологик нигезлəрен исəпкə алып төзелде. Хезмəт 5 бүлектəн – «көн»нəн тора. Һəрбер «көн» 3 блоктан тора:
«Искə төшерегез», «Кабатлагыз», «Əңгəмəдə катнашыгыз». Практикум татар телен база дəрəҗəсендə белгəн җитəкчелəргə адреслана.
Кулланмада тəкъдим ителгəн бүлеклəр бер сюжетка берлəштереп
бирелгəн: Казанга 5 көнлек эшлекле сəфəр белəн чит ил компаниясе вəкиллəре килə. Сəфəрнең максаты – эшлекле сөйлəшүлəр алып
бару, уртак предприятие төзү турында фикер алышу һəм килешүне
имзалау.
«Искə төшерегез» бүлегендə көн темасына караган диалоглар
тəкъдим ителə. Алар махсус рəвештə кыскартылып һəм адаптациялəнеп бирелə. Диалоглар эшлекле аралашу ситуациясен чагылдырган
күнегүлəргə нигез булып тора. Күнегүдə бирелгəн җөмлəлəрдə кайбер
сүз һəм сүзтезмəлəр төшеп калган. Контекстның эчтəлегеннəн чыгып,
төшеп калган сүзлəрне фаразларга һəм дөреслеген тикшерү өчен кулланманың ачкыч өлешеннəн файдаланырга мөмкин.
– Исəнмесез. Рəхим итегез, утырыгыз. Ничек .... ? Əйбəт кенə
килдегезме? Самолетта ничек булды?
– Рəхмəт. ... .
– Ничек ял иттегез?
– ... .
– Бик кызганыч, кичə сезне ... каршы ала алмадым һəм кичке
ашта да булмадым. Мин командировкада идем. ... кичə төнлə генə
кайттым.
Диалоглардан соң эчтəлекне ни дəрəҗəдə аңлауны тикшерү һəм
реаль аралашуда охшаш ситуациялəргə игътибар иттерү максатыннан
сораулар тəкъдим ителə. Мəсəлəн, Сез очыш өчен нинди вакыт сайлыйсыз? Ни өчен? Кайсы авиакомпаниялəрне сайлыйсыз? Ни өчен?
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«Кабатлагыз» бүлеге һəрбер «көн»нең лексикасын ныгытуга һəм
татар грамматикасының кыен очракларын искə төшерүгə юнəлтелгəн
(исемнəрдə тартым категориясе, фигыль заманнары һəм юнəлешлəре
һ.б.) биремнəрдəн тора: Фигыльлəрне укыгыз, мəгънəлəрен аңлатыгыз: төзе – төзи, төзелə, төзешə, төзеттерə.
Биремнəрне үтəү барышында лексик берəмлеклəрне куллану
күнекмəлəрен үстерү, фəнни стиль, эшлекле һəм көндəлек аралашу
өчен актуаль булган грамматик модельлəр һəм сөйлəм үрнəклəрен
куллану активлаштырыла. Сүзтезмəлəрне укы, җөмлəлəр төзе: контракт төзү, килешүне имзалау, килешүнең проектын əзерлəү, эшлекле элемтəлəр булдыру.
«Əңгəмəдə катнашыгыз» бүлегендə биремнəр нигезендə, көндəлек һəм эшлекле аралашуның төрле ситуациялəреннəн чыгып, сөйлəмне модельлəштерү ята: Сез – компания җитəкчесе. Сезнең офиска
Башкортстан делегациясе килде. Бу делегациясенең җитəкчесе белəн
танышыгыз. Аны үзегезнең хезмəткəрлəр белəн таныштырыгыз.
Башкортстан эшмəкəрлəре белəн танышыгыз. Аларның исемнəре ничек? Вазифалары нинди? Компаниядə нəрсə белəн шөгыльлəнəлəр? Аларга үзегезнең компания турында сөйлəгез.
Сөйлəм ситуациялəре диалогларның эчтəлегенə, «көн»нең
лексик-грамматик материалына һəм сөйлəм үрнəклəренə нигезлəнə.
Шулай ук, биремнəр «көн» эчендə сүз һəм гыйбарəлəрне актив куллануны күз алдында тота. Биремнəрнең эчтəлеге гомуми характерда
һəм ул өйрəнелгəн материалны комплекслы куллануга нигезлəнгəн
аралашу ситуациялəрен үз эченə ала. Мəсəлəн, Сез коллегагыз белəн
очраштыгыз. Ул сез катнашкан сөйлəшүлəр турында сораштыра.
Аның сорауларына җавап бирегез. Сөйлəшүлəр ничек узды? Кайчан
һəм кайда узды? Кем белəн очраштыгыз? Сөйлəшүлəрнең максаты
нинди иде? Сез нинди тəкъдимнəр ясадыгыз? Партнерлар нинди күрсəтмəлəре бирде?
Кулланмада Татарстан Республикасы, аның шəһəрлəре (Казан,
Алабуга һ.б.) һəм аның истəлекле урыннары (Камал театры, Тукай
һəйкəле), күренекле кешелəр белəн бəйле материал да урын алды.
Хезмəттə шулай ук эшлекле сөйлəмдə кулланырга мөмкин булган канатлы гыйбарəлəр, татар халык мəкальлəре дə чагылыш тапты: Татар
халык мəкальлəрен укыгыз. Аларны эшлекле сөйлəмдə кайчан кулланып була?
Өч көн кунак бул, өч көннəн соң ерак бул.
Киеменə карап каршы алалар, акылына карап озаталар.
Көтеп алган кунак кадерле була.
Ачык ишек, якты чырай (йөз).
Аз сөйлə, күп тыңла.
Аз сөйлəсəң, күп ишетерсең.
Башлаган эш – беткəн эш.
Практикумда тел һəм сөйлəм материалы, биремнəр һəм комментарийлар татар телендə тəкъдим ителде. Материалны аңлау һəм
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үзлəштерү уңайлы булсын өчен, биремнəрнең аңлатмасы гадилəштерелеп бирелде. Кулланманың биремнəре башка бер арадашчы телгə
мөрəҗəгать итүне күздə тотмый, чөнки ул татар телен база дəрəҗəсендə белгəн җитəкчелəр өчен эшлəнде. Кулланма белəн төркемдə һəм
мөстəкыйль эшлəргə мөмкин.
«Җитəкчелəр өчен татар теле. Практикум» кулланмасы татар теленең куллану даирəсен киңəйтү һəм телне гамəли куллану дəрəҗəсен
күтəрү максатыннан төзелде.
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СƏНГАТЬ

УДК 74/76

Р.Н. Галиева
1920 ЕЛЛАР ТАТАР ПЛАКАТЫН ҮСТЕРҮ
ЧЫГАНАГЫ БУЛАРАК РЕВОЛЮЦИЯГƏ КАДƏРГЕ
ТАТАР СƏНГАТИ МƏДƏНИЯТЕНЕҢ
ТРАДИЦИОН ҺƏМ ЯҢА ФОРМАЛАРЫ
В статье рассматриваются те формы татарской дореволюционной художественной культуры, которые в той или иной мере послужили источниками для
развития искусства татарского плаката 1920-х гг. Это традиционные виды татарского искусства – шамаиль, ляухэ, а также новые виды – календари, активно
развивавшиеся с последней трети ХХ в., и театральные афиши, появившиеся
в нач. ХХ в. Их основу составлял арабографичный текст, часто во взаимодействии с изобразительными элементами, что стало характерным и для татарского
плаката 1920-х гг.
Ключевые слова: национальное искусство, татарская художественная
культура, шамаиль, ляухэ, календарь, театральная афиша, арабская графика.
The article examines those forms of the Tatar pre-revolutionary artistic culture,
which in one way or another served as sources for the development of the art of the
Tatar poster of the 1920s. These are traditional types of Tatar art – shamail, lyaukhe,
as well as new types – calendars, which have been actively developing since the last
third of the twentieth century, and theatrical posters that appeared at the beginning of
the XX century. They were based on an arabographic text, often in interaction with
pictorial elements, which became characteristic of the Tatar posters of the 1920s.
Keywords: national art, Tatar art culture, Shamail, Liauhe, calendar, theatrical
poster, Arabic graphics.

1

920 елларда Татарстанның плакат сəнгате – республика сынлы
сəнгатендə илебез тормышындагы революцион үзгəрешлəр йогынтысында барлыкка килгəн мөһим вакыйга. Татар плакатының (бу
очракта без татар телендəге плакатны күз алдында тотабыз) үсеше
республикабызда əлеге сəнгать төренең характерлы үзенчəлеге булып тора. Ул – гасырлар дəвамында декоратив-гамəли һəм каллиграфия сəнгатьлəре рəвешендə үсеш кичергəн традицион татар сəнгати
мəдəнияте өчен өр-яңа күренеш. Чөнки кеше һəм хайван сурəтлəрен
рəсемгə төшерү ислам дине тарафыннан катгый рəвештə тыелган була.
Шул ук вакытта татар сəнгати мəдəниятендə шəмаил һəм лəүхə кебек
традицион декоратив-гамəли сəнгать формалары яши, аларда текст
тасвирый элементлар белəн бергə үрелеп бара, ə XIX гасырның соңгы
чирегендə һəм ХХ гасыр башында календарь һəм театр афишасы кебек татар мəдəнияте өчен яңа формалар барлыкка килə һəм актив үсə
башлый. Соңыннан аларның да татар плакаты үсешенə йогынтысы
зур була.

Р.Н. Галиева. 1920 еллар татар плакатын үстерү чыганагы буларак...

93

Плакат – сынлы сəнгатьнең бер төре, күзгə ташлана торган
сурəт, аның төп бурычы – ерактан ук тамашачы игътибарын үзенə
җəлеп итү һəм аңа нəтиҗəле йогынты ясау [Аполлон, с. 446]. Плакат
кыска лозунгны, кайвакыт өстəмə текст һəм информацион, агитацион, уку-укыту яки реклама максатларында эшлəнгəн сурəтлəрне үз
эченə ала.
1920 елларда татар плакаты рус плакатының фундаменталь
сəнгать принципларына нигезлəнеп барлыкка килə. Əмма татар
плакатының үзенчəлекле үсеше 1920 еллар ахырына кадəр татар
мəдəниятенең нигезе булган гарəп графикасын саклап калу белəн
бəйле. Бу – ике тел һəм ике мəдəниятнең үзара ярашуын чагылдырган кабатланмас оригиналь күренеш. Рус плакатының үзенчəлеклəрен
һəм җирле милли колоритны үзенə сеңдергəн татар (шулай ук ике
телле – рус-татар) плакаты үзенə генə хас сыйфатлар белəн дə аерылып тора.
1920 елларда татар плакатлары картинасы үтə нык чуар: ул кызыклы гына сəнгати эшлəрне дə, лубоктан төшерелгəнне хəтерлəткəн күп кенə профессиональ булмаган плакатларны да үз эченə алып,
əлеге яңа юнəлештə рəссамнарның беренче адымнарын да чагылдыра. Татар плакаты халык белəн аралашу проблемаларын хəл итə,
татарларга үз ана телендə нəрсəдер эшлəргə чакыра яки агитацияли.
Рəссамнар еш кына татарча текст белəн янəшə рус телендəгесен дə
бирə, шулай ук милли персонажларны – татар ирлəрен яки хатынкызларын сурəтли. Бу чорның плакатлары туры сүзле һəм үтемле булуы белəн аерылып торалар, литография техникасында, кайчагында
кулдан эшлəнəлəр, сирəк кенə рəссамнар линогравюрага да мөрəҗəгать итəлəр. 1920 еллар башы плакатларында төп темаларны хəрби
пропаганда, героик, агарту плакатлары, социаль активлыкка, гигиенаны саклауга чакыру, наданлык һəм ачлыкка каршы көрəш, укыйяза белүне һəм мəдəниятне пропагандалау тəшкил итə. Бу чорда татар плакатындагы иң характерлы сыйфатларның берсе – аның аскы
яки өске өлешендə рус текстын кабатлаучы гарəп графикалы татар
тексты булу. Басма нəсехнең гадəти почеркы, сирəк очракларда куфи
яки тəгъликъ элементлары кулланыла. Еш кына плакатта, тагын да
көчлерəк милли төсмер өстəп, аның төп асылыннан аерып торган татар орнаменты да бирелə.
ХХ гасыр башында татар театрының барлыкка килүе һəм үсеше
белəн бəйле театр афишаларын 1920 еллар татар плакатының турыдан-туры элгəрлəре дип санарга мөмкин. Театр плакаты жанры реклама плакаты белəн мөстəкыйль сəнгать төре арасындагы сизелерсизелмəс кенə чиктə яши. Театр плакатының образлы чишелеше үзе
яктырткан театраль постановканың сəнгати үзенчəлегенə бəйле. Еш
кына нəкъ менə афиша театр тамашачысына уңай йогынты ясый.
Р.Р. Солтанова язганча, ХХ гасыр башы татар афишалары мəгълүматка байлыгы, аңлатма текстларының озынлыгы белəн аерылып тора,
кайвакыт алар милли орнамент һəм аның элементлары белəн бизəлə.
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Текст, гадəттə, татар телендə булып, əмма еш кына ике телдə дə языла.
Шуңа күрə татар орнаментын хəтерлəткəн гарəп язуы (еш кына нəсех
стилендə) төп декоратив вазифаны башкара. ХХ гасырның беренче
унъеллыгы татар театр афишасы өчен декоративлык, гарəп язуын һəм
милли орнамент куллану, татар кулъязма һəм басма китапларын бизəү
алымнарыннан (заставкалар, каймалар, виньеткалар, зигзаг һəм ромблар) файдалану хас [Султанова, c. 16].
XVIII гасыр ахырыннан башлап шəмаиллəр – дини əһəмияткə
ия һəм Коръəннəн бер аять яки бөтен бер сүрəне үз эченə алган һəм
гарəп каллиграфиясе традициялəрендə башкарылган дивар паннолары татар көнкүрешенең үзенчəлеге булып тора. Шəмаил сүзе гарəп
теленнəн алынган (сыйфат, абруй мəгънəсендə), татарларда ул – каллиграфик текстлар һəм символик-сюжетлы мотивлар белəн бизəп
башкарылган панно. Беренче шəмаиллəр пыялада майлы буяу белəн
ясалган һəм арткы яктан фольга белəн капланган. Кайчагында шəмаиллəр язу карасы, тушь һəм төсле үсемлек буяулары белəн ясалып,
сурəтлəр пыяла астына урнаштырыла. XIX гасыр ахырыннан литография (шул исəптəн төсле) техникасында башкарылган басма шəмаиллəр киң тарала.
Шəмаил татар йортлары, мəчетлəр, мəктəп һəм мəдрəсəлəр интерьерының аерылгысыз өлешен тəшкил итə, дини генə түгел, ə
эстетик əһəмияткə дə ия була. Ул изге, тылсымлы мəгънəгə ия орнаменталь-декоратив композициядəн гыйбарəт булып, каллиграфик
тексттан гына түгел, ə орнаменталь бизəк, Мəккə, Мəдинə, Константинополь (Истанбул), Кəгъбəдəге кара таш, Иерусалим һəм башка
мөселман изге урыннарының стильлəштерелгəн сурəтлəреннəн, архитектура элементларыннан да тора [Плакат Советского Востока...,
с. 74]. Кайчакта шəмаилгə метафорик сурəт тə килеп керə. Гадəттə,
коткарылу символы булган Көймə, Агач образы сурəтлəре төшерелə.
Шəмаил шулай ук картинага охшаган булырга да мөмкин, анда дини
архитектура корылмалары да чагылыш таба. Гарəп язулы татар шəмаиллəре арасында мөселман ай атамаларын, мөнəҗəт, бəетлəрдəн
һ.б. алынган шигъри юлларны, афоризм, əйтем, мəкальлəрне үз эченə
алганнары да бар [Гилемшин, c. 31]. Шəмаилдəге тамгалар арасында ассоциациялəрнең катлаулы системасы авторларга визуаль структураның өстенлек итүче элементын билгелəргə мөмкинлек бирə. Бу
текст та, икенчел дəрəҗəле элементлар да булырга мөмкин. Шулай ук
кайбер басма шəмаиллəрдə татарча текстлар да очрый, алар шəмаилне халыкның киңрəк даирəсенə юнəлтеп, аңлату-төшендерү бурычын
үтилəр.
Татарстан территориясендə шəмаиллəр киң тарала һəм бу – плакат сəнгате тууда иң мөһим алшартларның берсе булып тора. Аның
сəнгать принциплары, тамашачыга юнəлтелгəн үзлəштерү законнары
һəм талəплəре ягыннан, плакат сəнгатендəгегə бик охшаш. Шəмаилдə
төп идея-эчтəлекне каллиграфик башкарылган изге сүзлəрдəн торган
текст тəшкил итə, ə сурəт тамашачыларга визуаль мөрəҗəгать итү-
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нең өстəмə элементы булып тора. Плакат сəнгатендə сурəт һəрвакыт
лозунг һəм текст белəн логик һəм мəгънəви бəйлəнештə тора, биредə
функциональ фундаменталь принципларда ике төрле сəнгать жанры –
плакат һəм шəмаилнең композицион график элементларының үзара
йогынты ясашу охшашлыгын ачык күреп була. Шəмаил һəм плакатларның образлар рəте һəм эчтəлек ягы агарту, мəгълүмат тапшыру,
нəфис каллиграфик чишелеш ярдəмендə сəнгати зəвыкны үстерү
кебек арадаш функциялəргə ия. Шəмаилнең үзендə барлык элементлар да структурлаштырылган һəм композицион корылышның визуаль принципларына буйсындырылган, шул ук принциплар плакатлар
өчен дə актуаль. С.М. Червонная фикеренчə, шəмаилдəге сурəтлəр еш
кына каллиграфик тамгалар белəн симбиоз бəйлəнештə тора, хəрефлəр үсемлек яки архитектура элементларына күчə [Червонная, 1987,
с. 266]. Дини текстларның катлаулы бормалы язуы шəмаиллəрнең
орнаменталь нигезе һəм томаланган сурəтлəре белəн аһəңдəш үзара бəйлəнеш тудыра, ə соңрак шрифтларга һəм хикмəтле бизəлешкə
өстенлек бирү татар вакытлы матбугатында, афиша һəм плакатларда
чагылыш таба (бу шулай ук Татарстанның шрифт сəнгатенə дə күчə).
Культурологик планда шəмаил əһəмиятле роль уйный, ул рəссамнарга һəм тамашачыларга ислам сəнгатенең традицион формаларын кабул итүдəн сынлы станок сəнгатенə күчешне тəэмин итə [Червонная,
2008, с. 354].
Шəмаилнең бер төре – лəүхə (гарəп телендə – язулы такта, элмə
такта, полотно-картина). Татар рəссамнары Коръəннең аять һəм
сүрəлəрен, дини эчтəлектəге башка текстларны чигəлəр, ə тукымага төшерелгəн бормалы гарəп язуын пыяла астына урнаштыралар.
Лəүхə, шəмаил кебек үк, диварга эленə [Валеева-Сулейманова, c. 654].
Шəмаил татар телле мөселман халкы тормышында зур роль уйнаганга күрə, Совет власте аны агитация сəнгате сыйфатында файдаланырга омтыла. 1925 елда Сулфның («Сəнгатьнең сул фронты») татар
филиалы рəссамнарының икенче күргəзмəсендə А.Г. Платунованың
пыялада эшлəнгəн, үзенең тылсымлы дини мəгънəсен югалткан һəм
бары тик форма һəм техника ягыннан гына шəмаил белəн бəйлəнешен саклаган «агитка»лары күрсəтелə [Константин Чеботарев..., с. 9].
1920–1930 еллар чигендə «югарыдан революция» гарəп язуын юкка
чыгара, бу – СССРда мөселман цивилизациясенең бетерелүен аңлата
[Хабутдинов, с. 29].
XIX гасырда татар халкы арасында киң таралыш алган шəмаиллəр Татарстан плакат сəнгатен үстерүнең ачыктан-ачык алшартларын
тəшкил итəлəр. Шəмаил сəнгате Татарстан территориясендə сəнгать əсəрлəренең иң нəфис төрлəреннəн берсе була, ул җирле милли мəдəниятнең күптөрлелеген һəм үзенчəлеклəрен үзендə туплый
һəм шул чорның феноменына əверелə. Бер яктан караганда, формасы һəм кулланылышы буенча шəмаиллəр нəкъ плакат сəнгатенең
үзенчəлеклəренə ия булып чыга. Əмма эчтəлек ягыннан якын килсəк, үз сəхифəлəрендə шул чорның иҗтимагый-сəяси һəм реклама
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мəгълүматларын, кыска мəкалəлəрне һəм белешмə материалны яктырткан календарьлар плакат сəнгате белəн аеруча аваздаш. Шул
ук вакытта календарьлар плакатларның эчтəлеге, аларның реклама
функциялəре һəм пропаганда бурычлары визуаль плакат сəнгате өчен
нигез əзерли.
Татар плакатлары барлыкка килүдə календарьларның əһəмияте
гаять зур. Календарь – бəйрəмнəр, тарихи вакыйгалар, айлар, атна
көннəре, саннар, шулай ук зур булмаган сəнгать əсəрлəре турында
белешмəлəрне үз эченə алган басма [Миннуллина, Новицкая, 2006,
с. 180]. Ай календаре «камəрия» көннəрне исламның дини йолалары
буенча санап төзелгəн, кояш календаре «шəмсия» көндəлек дөньяви максатларда кулланылган [Вагапова, с. 55]. ⅩⅨ гасыр азагы –
ⅩⅩ гасыр башында алар «өстəл календаре» булып хезмəт итəлəр.
Ə бу исем аларга китап-брошюра белəн тышкы охшашлыклары булу
аркасында бирелə. Мəгърифəтче һəм галим Каюм Насыйриның календарь басмалары милли матбугатның беренче карлыгачлары саналган тəүге календарьлар булып тора. Календарьның беренче басмасы
1870 елда дөнья күрə. Тышкы кыяфəте белəн ул кечкенə генə форматлы брошюраны хəтерлəтə. Кайбер календарьларның титул битлəрендə орнамент урнаштырыла. Календарьда, гамəли мəгълүматлардан
тыш, кайвакыт мəчетлəрнең, Сөембикə манарасының кечкенə иллюстрациялəре, шулай ук астрономик карта һəм схемалар урын алган.
Полиграфик эшлəнеше ягыннан календарьларның ертып алына торган дивар, плакат рəвешендəге дивар, кесə һəм брошюралар рəвешендəге өстəл календарьлары төрлəре билгеле. Календарьда саннар, айлар, даталар һəм бəйрəмнəр исемлеген генə үз эченə алган белешмə
материал гына түгел, бəлки тормышның төрле өлкəлəренə караган
кыска информацион мəкалəлəр, белдерүлəр, реклама, легенда һəм
риваятьлəр, табышмаклар, биографик мəгълүматлар, фотоматериаллар кебек мөстəкыйль чыганаклар да басыла [Миннуллина, 2015,
с. 120]. Басма календарьлар төрле эчтəлекле белемнəрне массаларга
җиткереп, төрле мəсьəлəлəр буенча (тормыш-көнкүрештə кирəкле
киңəшлəрдəн, инструкция һəм рецептлардан башлап, яңалыкларга кадəр) халыкка мəгълүмат таратып, үзенчəлекле белешмəлеклəр
ролен үтилəр. Шунысы игътибарга лаек, календарьларны кайвакыт
мөселман бəйрəмнəре күрсəтелгəн кайбер басма шəмаиллəрдə дə
очратып була [Шамсутов, с. 38].
Шул рəвешле, татар плакаты барлыкка килү һəм үсешенең тарихи-мəдəни алшартлары графика сəнгатенең шəмаил һəм календарьлар
кебек төрлəре белəн тыгыз бəйлəнгəн. Сəнгати образ һəм композицион чишелеш ягыннан 1920 еллар Татарстан плакаты сəнгатенə шəмаиллəр аеруча якын тора, аларда сурəтлəрнең бормалы гарəп язуы
белəн ярашу традициясенə нигез салынган була инде. Əмма эчтəлек
һəм функциялəр буенча Татарстан плакат сəнгате өчен ныклы нигез
хезмəтен календарьлар үти. Алар гамəли характерда булып, җəмгыять тормышының төрле өлкəлəрен колачлаган мөһим мəсьəлəлəр-
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не хəл итə. Татар плакаты үзенең барлыкка килүендə татар сəнгати
мəдəниятенең элгəреге график тəҗрибəлəре традициялəренə, мотив
һəм кануннарына таяна, яңа заман куйган талəплəр, яңа тенденциялəр нигезендə яңа графика телен гомумилəштереп, алга таба тагын да
тирəнрəк үсеш кичерə.
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СƏНГАТЬ ҺƏМ ДИЗАЙН ФАКУЛЬТЕТЫ:
ТАРИХИ ҮСЕШЕ ҺƏМ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Статья посвящена истории создания и становления факультета искусств и
дизайна Набережночелнинского государственного педагогического университета, его роли в подготовке учителей изобразительного искусства и технологии
для образовательных учреждений Республики Татарстан. Раскрывается вклад
выпускников факультета в развитие изобразительного искусства и художественного образования республики.
Ключевые слова: университет, образование, искусство, художник, учитель, дизайнер.
The article is devoted to the history of creation and formation of the faculty of
arts and design of Naberezhnye Chelny state pedagogical University, its role in training teachers of ﬁne arts and technology for educational institutions of the Republic of
Tatarstan. The article also mentions graduates of the faculty and their contribution to
the development of ﬁne arts and art education in the Republic.
Keywords: University, education, art, artist, teacher, designer.
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020 елда Яр Чаллы дəүлəт педагогика университеты үзенең 30 еллыгын билгелəп үтте. Югары уку йортында иң өлкəн факультетларның берсе – сəнгать һəм дизайн факультеты. Ул үзенең ачылышы
белəн Алабуга дəүлəт педагогика институтының Яр Чаллы филиалы
директоры З.Т. Шəрəфетдиновка бурычлы. 1984 елда Алабуга дəүлəт
педагогика институты ректоры, филология фəннəре докторы, профессор Т. Н. Галиуллин боерыгы белəн художество-графика факультеты
ачыла һəм I курска студентлар алу турында игълан ителə. Факультет
ачылу халык мəгарифенең «Татарстан Республикасы өчен педагогларга – рəссамнарга (тасвирый сəнгать, сызым һəм хезмəт укытучыларына) ихтыяҗ кичерүе» белəн бəйле була [Шарафутдинов, с. 40].
Художество-графика факультетында укырга телəгəн абитуриентларның күп булуы иҗади белгечлекне ачуның дөрес һəм бик тə вакытлы
булуын дəлиллəде. Художество-графика факультеты Татарстан, күрше төбəклəр мəктəплəрен тəмамлаучылар арасында гына түгел, ə урта
һөнəри уку йортлары – Чаллы сəнгать көллияте, Лениногорск сəнгатьпедагогика көллиятенең кичəге укучылары арасында да популярлык
казанды. Факультетның укытучылар составы алдында гомуми белем
мəктəплəре һəм сəнгати белем учреждениелəренə рəсем, сызым һəм
хезмəт укытучылары əзерлəү өчен шартлар тудыру бурычы куелды.
Факультетта укыту эшенə профессиональ рəссамнар, сəнгать белгечлəре – Н.А. Розенберг, С. Шишкина, Д. Прокудин, А. Мельников,
Н. Шелкова, К. Сафиуллин, Б. Степанов, М. Зуева, А. Низаметдинова,
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В. Коростылев, Т. Шагова, Л. Семенова, А. Фəйзуллин һəм башкалар
җəлеп ителə. Аларның күбесе Яр Чаллы шəһəренə Мəскəү, Ленинград, Казан, Чабаксар, Магнитогорск югары сəнгать уку йортларын
тəмамлаганнан соң килгəн. Төрле елларда факультетта А. Əхмəдова,
Г.М. Нигъмəтҗанова, Р. Шəрəфетдинова, Т. Васильева, Ф. Сөлəйманова, Л. Гатиятуллин, А. Гатиятуллина, Г. Клименко, Е. Чибирева, Р.М. Минсабиров, Р.Н. Сəлахетдинов һ. б. укыта. Художествографика факультетында иҗатлары шəһəр һəм республикадан читтə дə
билгеле Ю.Свинин, В. Акимов, А. Петров, Х. Шəрипов, А. Халдеев,
Б. Гыйльванов, Р. Латыйпова-Иванова кебек рəссамнар да эшли.
Уку-укыту процессын һəм факультетның матди-техник базасын
оештыруга Түбəн Тагил, Магнитогорск, Чабаксар педагогия институтлары белгечлəре дə тартыла. Аларның кайберлəре озак эшлəми, ə
икенчелəре дистəлəрчə еллар дəвамында үз эшчəнлеклəрен художество-графика факультеты белəн бəйли.
В.А. Клименко, педагогика фəннəре кандидаты, Магнитогорск
шəһəреннəн килгəн доцент, Магнитогорск дəүлəт педагогия институтының художество-графика факультетында укыткан, 1986 елдан
2010 елга кадəр Яр Чаллы дəүлəт педагогика институтының художество-графика факультетында эшлəгəн. 1986 елның августында сынлы
сəнгать кафедрасын оештырган һəм аның беренче мөдире дə булган.
В. А. Клименко чыгарылыш сыйныф укучылары күңеленə «сызым»
предметы белəн мавыккан укытучы буларак кереп калган, ул мизгел
эчендə тактаны сызып тутырып, студентлары белəн бергə формулалар һəм мəсьəлəлəр дөньясына «чума» алган. Күпмедер вакыт мəктəплəрнең уку-укыту планнарына сызым фəне бөтенлəй кертелмəде,
ə хəзер исə вузларда техник юнəлешлəр буенча белем алучыларның
саны арту сəбəпле, Татарстанның күп кенə мəктəплəрендə сызым кабат укытыла башлады. Укытучылар арасында художество-графика
факультетын тəмамлаучылар да шактый. Кафедра мөдире булып төрле елларда А.У. Яппаров, К.Х. Кəрамова, В.Н. Минсабирова эшли.
Яр Чаллы дəүлəт педагогика институтының художество-графика
факультетында укытырга педагогик вузларны да тəмамлап килəлəр.
А. И. Яншин 1984 елда «сызым һəм сынлы сəнгать» белгечлеге буенча Чуваш дəүлəт педагогия институтын тəмамлый, ə инде 1985 елда
Яр Чаллы дəүлəт педагогика институтының художество-графика факультетында мөгаллимлек итə башлый. А.И. Яншин бер үк вакытта
фəнни һəм укыту эшчəнлеге белəн дə шөгыльлəнə, кандидатлык диссертациясе яклый һəм доцент була. 1987 елда рəсем, нəкыш, композиция һəм декоратив-гамəли сəнгать дəреслəре үткəрү өчен (белгечлек –
Россия халык промыселларында пумала белəн диварга декоратив
бизəк төшерү), В.И. Ленин исемендəге Ленин орденлы, Хезмəт Кызыл Байрагы орденлы Мəскəү дəүлəт педагогика институтының художество-графика факультетын тəмамлаган В.С. Бадаев сынлы сəнгать
кафедрасы ассистенты итеп кабул ителə. 1994 елда – кандидатлык, ə
аннары докторлык диссертациясен яклый.
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Берничə ел дəвамында факультетта, укытучыларның актив катнашлыгы белəн, нəкыш, рəсем, скульптура, гипсны уеп-кисеп бизəк
төшерү, агач һəм металлны, тукымаларны һəм башка материалларны
эшкəртү буенча техник яктан җиһазландырылган остаханəлəр булдырыла. Уку чорында студентлар һөнəрчелек төрлəре, материаллар
эшкəртүнең борынгы һəм заманча технологиялəре белəн танышалар.
Факультетта офорт остаханəсе дə җиһазландырыла, аңа ТР һəм РФ
Рəссамнар берлеге əгъзасы А. Халдеев җитəкчелек итə. Офорт остасы
үз студентларын эстамп сəнгате белəн кызыксындыра, хəтта кайбер
шəкертлəре килəчəктə аның эшен дəвам иттерə. Бүгенге көндə художество-графика факультетын тəмамлаган яшь рəссамнар – Марат
Мингалиев, Игорь Евграфов, Рушания Шəйхетдинова, Айгөл Мөнирова – Александр Халдеев исемендəге графика остаханəсен булдырып, басма графика сəнгатен популярлаштыралар. Факультетта укыган вакытта студентлар фəннəрне, педагогиканы, психологияне укыту
методикасы буенча белем генə түгел, ə сынлы сəнгатьнең төрле төрлəре буенча югары дəрəҗəле əзерлек алалар. Бу аларның иҗади һəм
сəнгати потенциалын гамəлгə ашырырга мөмкинлеклəр ача.
Факультетта уку-укыту озак вакытлар «специалитет» программасы нигезендə алып барылды, ул уку йөклəнешенең шактый өлешен (якынча 4000 сəгать) – махсус əзерлек фəннəре буенча аудитор
дəреслəргə бирүне күздə тотты һəм югары квалификацияле педагог-рəссамнар əзерлəп чыгаруны тəэмин итə алды. Чыгарылыш курс
студентларының университет бинасы эченə урнаштырылган иҗади эшлəре буенча гына да аларның нинди югары һөнəри əзерлеккə
ирешүлəре турында фикер йөртеп була.
Күп кенə чыгарылыш курс студентлары педагогик эшчəнлек
белəн дə шөгыльлəнəлəр, иҗаттан да читлəшмилəр, күргəзмəлəрдə,
сəнгать тормышының төрле вакыйгаларында актив катнашалар.
1991 елда татар бүлегенə дə студентлар кабул ителə, факультет, нигездə, авыллардан татар мəктəплəрен тəмамлап килүчелəргə сəнгати
белем алырга мөмкинлек бирə, «туган телдə укырга телəүче абитуриентларга юл ача» [Шарафутдинов, с. 40]. Авыл җирлəреннəн килгəн
чыгарылыш сыйныф укучылары өчен художество-графика факультетына укырга керүнең авырлыгы – аларның сəнгати əзерлеге булмауда.
Чөнки авыл баласының сəнгать мəктəбендə, студиялəрдə уку мөмкинлеге юк. Факультетта абитуриентларны махсус фəннəр буенча укырга
керү имтиханнарына əзерлəү курслары эшли. Нəтиҗəдə алар кыенлыкларны җиңеп чыгалар һəм керү имтиханнарын уңышлы тапшыралар. Татар бүлеге студентлары хезмəт сөючəнлеклəре, укырга, белергə омтылулары белəн аерылып торалар, шуңа күрə алар махсус
əзерлек фəннəрендə белемнəрен, осталыкларын һəм күнекмəлəрен
бик тиз тулыландыралар. Татар бүлеген оештыруда һəм аның эшчəнлеген гамəлгə ашыруда архитектура кандидаты, доцент А.У. Яппаровның өлеше гаять зур. 1993 елда татар һəм рус бүлеклəрендə читтəн
торып уку формасы да оештырыла.
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1990 елда художество-графика факультетының беренче чыгарылышы студентлары «сынлы сəнгать, хезмəт һəм сызым укытучысы» квалификациясе белəн югары белем турында дипломнар алалар.
Алар арасыннан иң сəлəтлелəре һəм талантлылары факультетның профессор-укытучылар составын тулыландыралар. Шушы факультетны
тəмамлаучылардан И.В. Комадорова, В.Н. Минсабирова, Л.Р. Букина,
А.Х. Шəйхелисламов, К.Х. Кəрамова, Э.Г. Əхмəтшина, И.В. Лебедева, А.Р. Гатина, С.М. Арефьева, Н.В., Т.В. Васильева, Л.Л. Хəмитова, Т. Азиуллина, Д.А. Хəмзина, Г.А. Лотфуллина, Ч.Д. Йосыпова,
М. Сəлахетдинов, Н.В. Əмирова, Ф.Ф. Гайфетдинов, Л.Х. Кадыйрова,
Р.Җ. Вəлиева, С.В. Большакова, Б.В. Киселев, Л.А. Батаева, Г.В. Əхтəмова һ.б. биредə укыттылар һəм бүген дə укыталар.
ХГФны тəмамлаучылар, укытучылар Н.В. Əмирова, Л.А. Батаева
Яр Чаллы педагогика институты аспирантурасында укуларын дəвам итəлəр, 13.00.02 – белем бирү һəм тəрбия теориясе һəм методикасы (сынлы сəнгать) белгечлеге буенча сынлы сəнгать кафедрасы профессоры
В.С. Бадаев җитəкчелегендə кандидатлык диссертациялəрен яклыйлар.
Үз тарихында факультет республика шəһəрлəре һəм районнары
өчен бик күп белгечлəр əзерлəде. Татарстан Республикасының шəһəр
һəм төбəклəре балалар сəнгать мəктəплəрендə штаттагы педагогларның күбесен сəнгать факультетын тəмамлаучылар тəшкил итə. Алар
арасында: 1 фəннəр докторы, 15 фəн кандидаты, 20 кеше – Россия
Рəссамнар берлеге əгъзасы, 11 кеше – Россия Дизайнерлар берлеге
һəм Россия Архитекторлар берлеге əгъзалары. Безнең институтны
тəмамлаучылар шəһəрдə һəм төбəктə югары һəм профильле сəнгатиэстетик белем бирү өлкəсендə күп кенə уку йортларына җитəкчелек
итəлəр, иҗтимагый оешмаларның башында торалар. Э.Г. Əхмəтшина – педагогика фəннəре кандидаты, доцент – «Кама сəнгать һəм дизайн институты» Хосусый Югары белем бирү учреждениес ректоры,
С.Р. Сапожникова – «Алабуга муниципаль районының И.И. Шишкин исемендəге 1 нче номерлы Балалар сəнгать мəктəбе» Муниципаль бюджет балаларга өстəмə белем бирү учреждениесе җитəкчесе.
Г.Т. Шəрəфетдинова Яр Чаллы шəһəренең «2 нче номерлы Балалар
сəнгать мəктəбе» Муниципаль автоном өстəмə белем бирү учреждениесендə бүлек мөдире булып эшли һəм Халыкара педагог-рəссамнар
берлегенең Татарстан Республикасындагы вəкиллегенə җитəкчелек
итə. И.Н. Максимов – атказанган сəнгать эшлеклесе, Россия Рəссамнар берлеге əгъзасы, Алабуга мəдəният һəм сəнгать көллиятенең дизайн бүлеге мөдире.
Ф.Ф. Гайфетдинов – ТРның атказанган сəнгать эшлеклесе, «Россия
Рəссамнар берлеге»нең Яр Чаллы бүлегенə җитəкчелек итə. М.И. Мингалиев «Яр Чаллы картиналар галереясы» МБУнең фəнни эш буенча
директор урынбасары, «Эстамп кабинеты» иҗади остаханəсен җитəкли. Факультетның элеккеге студентлары мəгариф һəм мəдəният өлкəсендə югары профессиональ категориялəр, исем һəм дəрəҗəлəргə
лаек булды. И.И. Шишкин исемендəге 1 нче номерлы Балалар сəнгать
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мəктəбенең югары категорияле укытучысы Г.В. Власова Татарстан
Республикасының «Мəгарифтəге казанышлары өчен» билгесе белəн
бүлəклəнде. Г.А. Колчерина, «Энергетик» мəдəният сараеның баш
бизəүче рəссамы – Яр Чаллы шəһəре мэры премиясе лауреаты.
Сер түгел: телəсə кайсы структур подразделениенең уңышлы
эшчəнлеге турыдан-туры җитəкче, бу очракта декан хезмəте белəн бəйлəнгəн. Уку процессын оештырудагы барлык яңалыклар художествографика факультеты деканнары ярдəме белəн гамəлгə ашырыла. Факультет белəн төрле елларда Ю. Окунев, Р.Н. Ярмиев, Р.М. Зəйниев,
А.В. Халдеев җитəкчелек итə. В.С. Бадаев 1995 елда декан итеп сайлана һəм əлеге вазифаны 2014 елга кадəр били. Ул укытучылардан
һəм студентлардан бердəм фикердəшлəр коллективы формалаштыра,
факультетта иҗади атмосфера тудыра, даими рəвештə Яр Чаллы педагогика институты җитəкчелеге белəн факультет студентларының
Санкт-Петербург, Мəскəү һəм Европа шəһəрлəренə музей һəм пленэр
практикаларына баруларын финанслау мəсьəлəсен хəл итə. Музей экспозициялəренə бару, аларны өйрəнү буенча авторлык программалары
сəнгать тарихы укытучылары С.М. Арефьева һəм Т.В. Васильева тарафыннан эшлəнə.
2008 елда Гыйльми совет карары буенча художество-графика факультетында дизайн өлкəсендə белгечлəр əзерлəү өчен дизайн кафедрасы оештырыла. Уку процессын оештыруга безнең шəһəр дизайнерларының инициатив төркеме, шул исəптəн ТРның атказанган сəнгать
эшлеклесе, Россия Дизайнерлар берлеге əгъзасы, мəдəният өлкəсендə
РФ Дəүлəт премиясе лауреаты В.И. Хайман да зур өлеш кертə. Ул
2008 – 2015 елларда дизайн кафедрасы мөдире булып эшли. 2010 елдан факультетның «Дизайн» юнəлешендə укучы студентлары урта
һөнəри белем программасы буенча шөгыльлəнəлəр.
Педагогик фəннəр кандидаты, доцент С.Р. Смирнова (Гыйльметдинова) 2003 елдан сынлы сəнгать кафедрасына мөдирлек итə,
ə 2014–2018 елларда декан вазифасын башкара. Факультет белəн
җитəкчелек иткəн елларда С.Р. Смирнова «Социаль-мəдəни эшчəнлек» профиле буенча бакалаврлар əзерлəүдə яңа юнəлеш ачу өчен документлар əзерли. 2017 елда «Социаль-мəдəни эшчəнлектə менеджмент» профиле буенча 1 курска студентлар кабул ителə.
2014 елда факультет «Сəнгать һəм дизайн факультеты» дип үзгəртелə. 2018 елда декан вазифасына архитектура кандидаты Е.С. Пономарев сайлана. 2019 елдан факультетның деканы – педагогика фəннəре кандидаты, доцент Р.З. Вəлиева.
Хəзерге вакытта факультетта «Сынлы сəнгать һəм технология»,
«Дизайн» (əйлəнə-тирə мохиттə), «Социаль-мəдəни эшчəнлек менеджменты» профильлəре буенча белгечлəр əзерлəнə. 2018 елдан «Педагогик белем» юнəлешенең «Сəнгати белем» профиле буенча укыту магистратура программасы буенча алып барыла. Ачылган елдагы
кебек үк (факультет 35 ел эшли) мəктəплəрнең һəм урта һөнəри уку
йортларының чыгарылыш сыйныф укучылары арасында факультет
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бик популяр, анда укырга кереп белем алуга сорау зур. Юнəлешлəрнең популярлыгы хезмəт базарында «сынлы сəнгать һəм технология
укытучысы», «дизайнер» квалификациясе алган белгечлəргə ихтыяҗның үсүе белəн бəйле. Факультетны тəмамлаучылар урта гомуми
белем бирү мəктəплəрендə, сəнгать мəктəплəрендə, сəнгати-эстетик
юнəлешле студиялəрдə рəсем һəм технология укытучылары булып
эшлилəр. Факультетны тəмамлаучылар шəһəрнең сəнгати мохитен
формалаштыруда актив катнашалар, еш кына мəдəни һəм белем бирү
башлангычларының инициаторлары булып торалар. Менə күп еллар
инде балалар һəм ата-аналар арасында факультетны 1991 елда тəмамлаган А.А. Шустов һəм С.В. Большакова тарафыннан оештырылган
«АРТ-ГРАФИК» студиясе бик популяр.
Сəнгать һəм дизайн факультеты (художество-графика факультеты)
беренче көннəреннəн үк үзендəге иҗади атмосфера белəн аерылып
тора. Укытучылар һəм студентлар Яр Чаллының, шулай ук Татарстан һəм Россия шəһəрлəренең мəдəни мəйданчыкларында узган күргəзмəлəрдə катнашалар, тамашачыларга графика, нəкыш, декоративгамəли сəнгать, шулай ук əйлəнə-тирə мохит дизайны буенча эшлəнгəн
иҗади һəм проект эшлəрен тəкъдим итəлəр. Студентлар ел саен үткəрелə торган «Ел рəссамы» шəһəр конкурсында, «Яр Чаллы картиналар галереясе» МУПның график арт-проектларында катнашалар.
Кафедра укытучылары студентның иҗади потенциалын, аның билгеле
бер иҗади эшчəнлек төренə сəлəтен күреп, дөрес бəялилəр, аңа сəнгатьтə үзен табарга ярдəм итəлəр һəм алга таба үсеш перспективаларын
күрсəтеп, осталык һəм күнекмəлəрен гамəлгə ашырырга булышалар.
Хəзерге вакытта факультетта күргəзмə эшчəнлегенə РФ Рəссамнар берлеге əгъзасы, педагогика фəннəре кандидаты, доцент С.В. Большакова;
доцент, РФ Дизайнерлар берлеге əгъзасы Г.А. Гыйзетдинова; педагогика фəннəре кандидаты, доцент Р.З. Вəлиева кураторлык итə.
Ел саен Россиянең беренче Президенты Б.Н. Ельцин исемендəге Урал федераль дəүлəт университеты үткəрə торган «Мəдəният һəм
экология – Россиянең тотрыклы үсеше нигезлəре» Халыкара форумы,
укучы яшьлəр һəм мəктəп укучылары өчен В.Е. Татлин исемендəге Бөтенроссия архитектура-сəнгать иҗаты конкурс-олимпиадасы жюрие
тарафыннан студентларының эшлəре югары бəялəнə, аларга беренче
урыннар бирелə. Студентларның «Архитектура һəм сəнгать территориясе» тематик мəйданчыгындагы иҗади проектлары «Безнең Татарстан»
Республика форумын оештыручыларның һəм анда катнашучыларның
хəтеренə тирəн уелып калды. Факультет студентлары 2020 елның 13–
25 сентябрендə Алабуга шəһəрендə уздырылган «BASHNYA» III Халыкара яшь рəссамнар лабораториясе эшендə катнаштылар.
Сəнгать һəм дизайн факультеты студентлары фəнни-тикшеренү
эшлəре белəн дə шөгыльлəнəлəр. Ел саен факультет студентлары
МДУ тарафыннан үткəрелə торган «Ломоносов» конференциясендə
катнашалар. Доцент, сəнгать фəннəре кандидаты Ə.К. Əхмəтшина
җитəкчелегендə еш кына беренче урыннарны алалар.

104

ФƏННИ ТАТАРСТАН. 2021. № 2

Декоратив-гамəли сəнгатьнең төрле төрлəре буенча факультет
студентлары үткəрə торган мастер-класслар да (доцентлар А.Р. Вəҗиева, Р.Җ. Вəлиева һəм С.В. Большакова җитəкчелегендə) Татарстан шəһəрлəре һəм районнарында яшəүчелəрнең хəтерендə калды.
Мастер-класслар «Минем һөнəри векторым» һəм «ИНТЕЛ.КВЕСТ»
дип аталган югары уку йортлары проектлары кысаларында балалар һəм яшүсмерлəр өчен ял итү-белем бирү мəйданчыгы буларак
үткəрелə.
Булачак дизайнерлар Яр Чаллы дəүлəт педагогика институты һəм
шəһəр күлəмендə үткəрелə торган чараларны, шəһəр тирəлеген һəм
шəһəрнең җəмəгать биналарын бизəү буенча проектларга җəлеп ителə.
Факультет студентлары тарафыннан шəһəрнең берничə мəктəпкəчə
белем бирү учреждениесе, спорт-сəламəтлəндерү комплексы бизəлде.
Проектларның кураторлары – кафедра укытучылары Е.А. Сафиуллина,
Н.П. Петрушин, архитектура кандидаты Е.С. Пономарев, А.С. Кузнецова (барысы да РФ Дизайнерлар берлеге əгъзалары).
Төрле елларда сəнгать һəм дизайн факультеты студентлары тарафыннан башкарылган иҗади эшлəр университет биналарының
интерьерына куелган.
Хəзерге вакытта факультетта 200 гə якын студент белем ала
(шул исəптəн «Дизайн» урта һөнəри белем бирү программасы буенча (сəнəгать өлкəсендə). «Педагогик белем» юнəлешендə урта һөнəри
белем бирү программасы буенча «Сынлы сəнгать һəм сызым», шулай
ук яңа стандартлар нигезендə яңартылган югары белем бирү программалары буенча «Сынлы сəнгать һəм дизайн», «Технология» өстəмə
профильлəрен ачу планлаштырыла.
Факультет укытучылары һəм студентлары тарафыннан мəктəп
һəм колледж укучылары арасында актив профориентация эше алып
барыла. Факультетка абитуриентларны җəлеп итү максаты белəн ел
саен үткəрелə торган олимпиадалар, сынлы сəнгать һəм технология
буенча конкурслар традициягə əйлəнде. Сынлы сəнгать буенча олимпиада урта гомуми белем бирү учреждениелəре укучыларына рəсем,
нəкыш һəм композициялəр буенча иҗади потенциалларын бəялəргə
мөмкинлек бирə. «Заманча матди, информацион һəм социаль технологиялəр» конкурсы технология өлкəсе белəн кызыксынучы укучыларны бергə җыя һəм үзлəренең иҗади проектларын тəкъдим итəргə
мөмкинлек бирə.
Факультетның матди-техник базасы елдан-елга нəкыш, рəсем,
төрле материалларны, тегелгəн əйберлəрне, металл, агач, пластик
материалларны, азык-төлек продуктларын эшкəртү остаханəлəре
өчен яңа техник җиһазлар белəн тулыландырыла, бу исə гамəли күнекмəлəр алырга һəм дисциплиналар буенча уку-укыту материалын
тулырак үзлəштерергə мөмкинлек бирə. Хəзерге вакытта, уку остаханəлəре техник яктан яхшы итеп җиһазландырылу нəтиҗəсендə,
иҗади проектларны һəм чыгарылыш квалификация эшлəрен югары
профессиональ дəрəҗəдə гамəлгə ашырып була (лазер белəн кисү,
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санлы программа идарəсе булган граверлау-фрезерлы станок, муфель
миче һəм башка җайланмалар ярдəмендə төрле материаллардан оригиналь сувенирлар, декор яки йорт җиһазы предметлары əзерлəү).
Килəчəктə керамика һəм пыяла, шулай ук агач һəм металл буенча
мөстəкыйль эш төрлəренə караган уку остаханəлəренең санын арттыру планлаштырыла.
Факультетның үсешендə гомуми, өстəмə һəм урта һөнəри белем бирү учреждениелəре белəн үзара хезмəттəшлек зур роль уйный. Ə шəһəрнең алдынгы архитектура-төзелеш һəм дизайнер
предприятиелəре белəн хезмəттəшлек итү студентларга, проектлаштыруның яңа технологиялəрен кулланып, дизайн-проектлау эшчəнлегендə күнекмəлəр алырга мөмкинлек бирəчəк.
Яңа дəүлəт стандартында махсус əзерлек дисциплиналары буенча
аудитор эшнең гомуми күлəме киметелгəн, шуңа күрə «белем бирү
процессын интенсивлаштыруның яңа юлларын һəм чараларын эзлəү,
аның нəтиҗəлелеген күтəрү проблемасы беренче планга чыга» [Бредихин, c. 56]. Уңышлы уку-укыту процессына, күп яктан, факультет
укытучылары тарафыннан тудырылган уңайлы белем бирү мохите дə
ярдəм итə. Сəнгать һəм дизайн факультетына укырга кергəн абитуриентлар укытучылар һəм укучылар арасында ышанычлы мөнəсəбəтлəр
хөкем сөргəн мохиткə килеп элəгə, һəм мондый мөнəсəбəтлəр үзара
хөрмəт, ярдəмлəшү, хезмəттəшлек итүгə нигезлəнə. Бары тик шундый
шартларда гына универсаль, гомумпрофессиональ компетенциялəр
формалаша, һəр студентның шəхес буларак үсеше өчен мөмкинлеклəр
тудырыла.
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ТӨРКИ ХАЛЫКЛАР ФƏНЕ

УДК 821.512.145

А.С. Исмакова
КЛАССИК СТИЛЬ: АБАЙ ҺƏМ ПУШКИН
Каждая национальная литература в своем развитии достигает той поры,
когда в ней может появиться такой гений, творчество которого надолго становится мерой ее дальнейшей судьбы. В статье автор ведет речь о творчестве двух
таких гениев: об Абае и Пушкине. При этом в исследовании речь идет не только
о целостном восприятии их художественного мира. Литература классического
стиля раздвигала границы прежней литературы, как и само представление о
предмете и ее возможностях. Авторы классического стиля не декларативно, но
практически приобщают литературу к государственным проблемам. Автором
проводятся параллели в вопросах творческих достижений классиков Абая и
Пушкина, они оцениваются не только как классики литературы, но и как государственные деятели в искусстве, ибо они в своих художественно-философских
размышлениях поднялись до вопросов национальный судьбы народа.
Ключевые слова: национальная литература, Абай, Пушкин, художественнофилософские размышления, классик, наионально-исторический контекст.
Each national literature in its development reaches the time when such a genius
can appear in it, the work of which for a long time becomes the measure of its further
destiny. In the article, the author talks about the work of two such geniuses: Abai and
Pushkin. At the same time, the study is not only about the holistic perception of their
artistic world. Literature of the classical style pushed the boundaries of previous literature, as well as the very idea of the subject and its possibilities. The authors of the
classical style do not declaratively, but practically, attach literature to state problems.
The author draws parallels in matters of the creative achievements of the classics of
Abai and Pushkin, they are considered not only as classics of literature, but also as
statesmen in art, for in their artistic and philosophical reﬂections they raised the issues
of the national fate of people.
Key words: national literature, Abai, Pushkin, artistic and philosophical reﬂections, classic, national historical context.

Н

и өчен Гете, Петрарка, Байрон, Шекспир, Пушкин һəм Абай заманчалыгын һичкайчан югалтмый? Моның сере нəрсəдə? XX гасыр башында Казакъстанда совет хакимияте ни өчен Абайны «заманчалык корабыннан» төшереп калдырырга телəде? Ни өчен XX гасыр
башында күп кенə язучылар, «Алаш» партиясе эшлеклелəре Абайның сəнгати мирасын яклауны үзлəренең бурычы дип санадылар?
(А. Бокейханов (1904), А. Байтурсынулы, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, М. Ауэзов, М. Жумабаев, С. Торайғыров, Б. Кулеев, И. Жансугуров мəкалəлəрен кара). 1913 елда А. Байтурсынулы «Қазақ» газетасында «Қазактың бас ақыны» дигəн баш астында үзенең программ
мəкалəсен бастырып чыгарды һəм XX гасыр башындагы бəхəслəргə
нокта куйды.
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Казакъ совет əдəбияты Абайны өйрəнүне исəпкə алмыйча үсте.
А. Байтурсынулының «Əдебиет танқыш»ы (1926) фəнни əйлəнешкə
1989 елда, авторның сəяси реабилитациясеннəн соң гына кайтарылды.
Совет чоры дəреслеклəрендə Абай, И. Алтынсарин һəм Ч. Вəлиханов белəн бер рəттə, «мəгърифəтче-демократ» буларак тəкъдим
ителə. Бу «мəгърифəтчелəрнең» исемнəре казакъ мəдəнияте күгендə
бер дəрəҗəдə балкый.
1989 елда А. Байтурсынулының «Əдебиет танытқыш» дип исемлəнгəн мəкалəсе һəм «Қазақтық бас ақыны» – «Казакъларның баш
шагыйре» [Байтұрсынұлы, 2003] яңадан басылып чыга. Бу очракта,
Пушкин, Гете, Шекспир хакында сөйлəгəндəге кебек, чишмə башы турында сүз бара. А. Байтурсынулы тугыз биттə əлеге фəнни нигезлəмəне ачык һəм ышандырырлык итеп ача һəм исбатлый. Əдəбият белгече Абайның «тиянақты – үлгілі» – үрнəк классик поэзиясе турында
сөйли. Соңрак, Абай иҗатына нисбəтəн, «классик» сүзен Қудайберген
Жубанов та куллана (1933). «М. Горький исемендəге Дөнья əдəбияты институты. Əдəби стиль теориясе» басмасының беренче томы да
(1976) классик стильгə багышлана [Теория литературных..., 1976].
А. Байтурсынулы, М. Дулатов, Ж. Аймауытов һəм М. Ауэзов
мəкалəлəрен тагын бер кат укып, П.В. Палиевскийның классик стиле турында И.Ю. Подгаецкаяның «Пушкин как классическая мера
русского стилевого развития» дигəн фундаменталь тикшеренүлəренə
мөрəҗəгать иттем. 1980 еллар ахырында гына безгə кабат кайтарылган XX гасыр башы Абайны өйрəнү фəне бик тə заманча, һəм Абайны һəрдаим казакъ əдəбиятының төп ориентиры сыйфатында бертавыштан танып, əдип мирасының гармониясен һəм үзенчəлеклəрен
ачып биргəн икəн.
Чыннан да, һəрбер əдəбият тарихында исемнəре мəңгелек дан
символы, милли əдəбият җəүһəрлəренең бөеклеген раслаучы дəлил
буларак кына түгел, ə сүз сəнгате идеалын үз эченə алган күренеш
буларак та кала торган язучылар бар. Рус əдəбиятында ул – Пушкин,
итальян əдəбиятында – Петрарка, испан телендə – Лопе де Вега немецларда – Гете, француз əдəбиятында – XVII гасыр классицистлары,
казакъ əдəбиятында – Абай.
Милли һəм тарихи контекстларда үзгəлеклəр булуга карамастан,
алар башка классиклардан нəрсəсе белəн аерылып тора соң? Дəвамчылары аларны əле үз заманыннан төшереп калдыра, əле аларның
əсəрлəрендə барысы да гасырлар буена алдан билгелəнгəн дип игълан итə. Телилəрме-юкмы, əмма алар үзлəрен иң элек əлеге исемнəр
белəн үлчи, чагыштыра. Чыннан да, бу феноменнар сəнгатьчə итеп,
ягъни «асыл сөз бен» (А. Байтурсынулы) үз халкының əхлакый йөзендəге иң мөһим нəрсəлəрне чагылдыра алды. Пушкин турында
бөтен нəрсəнең «чишмə башында торучы» дип сөйлилəр. Француз
əдəбиятында «барлык юллар очрашкан урын»ны ватандашлары Лафонтен һəм Расин иҗатында тапканнар, ə Лопе де Вега, бертавыштан,
испан əдəбиятына нигез салучы буларак танылган.
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Һəр милли əдəбият үзенең үсешендə иҗаты шушы əдəбиятның
килəчəк язмышын билгелəячəк даһи туарга мөмкин булган чорга
җитə. Əмма шуның белəн бергə сүз нормативлыкның формаль ягы турында бармый. Аларга болай гына иярү мөмкин түгел. Бары аларның
сəнгати дөньясын тулаем кабул итү турында гына сүз алып барырга
мөмкин.
Гейне Шекспирда «иксез-чиксез күптөрлелегендə бөтен дөньяны,
бөтен галəмне», замандашлары Лопе де Вега əсəрлəрендə «һəр яктан
җитеш дөньялар»ны күргəннəр, Гоголь Пушкинның «таң калдыргыч
дөньясы» турында язган. Барлык бəялəмəлəрдə дə классик авторларның кояш белəн чагыштырулары кабатлана: «Рус поэзиясе кояшы»
(Пушкин), «болытлар астыннан чыккан кояш» (Меринг Гете турында), «рухи кояш» (Гейне Шекспир турында). А. Байтурсынулы Абай
турында, аның нигезе, казакъ əдəбиятының фундаменты буларак сөйли, ул чын хакыйкать һəм яктылык бирə, ул матур əдəбиятка югары
рухият китерə. «Хақиқатты хақиқат қалыбында, тереңді терең қалыбында жазған». М. Жумабаев соңрак: «Хакім Абай», – дип белдерə.
Гадилек, табигыйлек, стиль гармониясе классик стиль тарафдарларына үзлəренең милли алдан билгелəнешен аңларга мөмкинлек бирде. Алар милли һəм дөнья əдəбиятының бөтен тəҗрибəсен
үзлəштерделəр һəм шуның аркасында гына гасырларга күчəрлек эстетик əһəмияткə ия булганнарының синтезын булдырдылар.
А. Бокейханулы һəм А. Байтурсынулы билгелəп үткəнчə, Абай
хəзерге заманга актив катнашырга мөмкинлек бирə торган эчке бəйсезлеге белəн дə җəлеп итə. Нəкъ менə шундый эчке бəйсезлекне һəм
югары рухиятне эзлəү Абайны өйрəнүчелəрнең беренче буынына
əдипнең сəнгать тəҗрибəсен тирəнтен аңларга булышты. Алар Абай
стилендə шигъри сүзнең киеренке ассоциативлыгын: «сөзі аз, мағынасы көп, терең», күпкатлылыгын, күпмəгънəлелеген һəм тирəнлеген
билгелəп үтəлəр: «не нəрсе жайынан жазса да Абай түбірін, тамырын,
ішкісырын, қасиетін қармай жазады».
А. Байтурсынулы Абайның сүз өстеннəн аерым хакимлеккə ия
булуын ассызыклый: «Нəрсенің сырын, қасиетін біліп жазгансоң,
сөзінің бэрі де халыққа тіреліп, оқушыларының біліміне сын болып,
емтихан болып табылады». Ул гына да түгел: «Хақиқатты тануға, тереңнен сөйлеуге, бойына біткен зеректіктің үстіне, Абай əртүрлі Европа біліми елерінің кітаптарын оқыған», ягъни үз чоры дөнья əдəбияты тəҗрибəсен исəпкə алмый торып, Абай без бүген аның мирасы
дип атаган хəзинəне тудыра алмас иде.
Нəрсə соң ул стиль? Ул: «əсəрнең эчтəлек формасындагы барлык
элементларның (образлар системасының, сəнгати сөйлəм, жанр, композиция, фабула, ритм, интонациянең эчке бəйлəнешлəре) бердəмлеге
һəм бөтенлеге гəүдəлəнеше буларак сəнгатькярнең иҗади индивидуальлеге һəм аның сəнгати фикер формалары чагылышы [Теория литературных..., 1976]. Мондый һəр стиль элгəреге милли стиль үсеше
тəҗрибəсенə таяна һəм аны яңача дəвам итə. Бу уңайдан Абайның
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классик стиле – тотрыклы һəм милли мəдəнияттə үскəн уйлау, хис
итү, язу, һəм үз чынбарлыгы, кешенең андагы урыны турында фикер йөртү һəм бəялəү манерасы да. Абай стиле казакъ əдəби теленең
бик зур тəҗрибəсен, халыкның мөһим фикерлəрен һəм психологиясен
генə түгел, ə бəлки күп дəверлəр алдан үз миллəтенең əдəби үсешен
дə билгелəде.
Классик стиль тарафдарларының иҗаты милли əдəби тел урнашу
белəн дə бəйле. Ф.М. Достоевский Пушкин турында болай диде:
«Пушкин первый заговорил самостоятельным и сознательным
русским языком». А. Байтурсынулы: «Абай сөзі өз заманындағы
ақындардың сөзінен оқшау, олардың сөзінен үздік, артық» («Абай
сүзе үз заманындагы шагыйрьлəр сүзеннəн төгəллеге һəм көтелмəгəнлеге белəн аерылып тора»).
Пушкинның классик стиле турында Ю.Н. Тынянов болай дип
язган: «Слово стало заменять у Пушкина своей ассоциативной силой развитое и длинное описание», что его слово «многосмысленно»
[Тынянов, с. 131]. Гармония (үйлесімілік, реттілік), бөтеннең берлеге
(тиянақтылық), Абай стиленең гадилеге һəм табигыйлеге А. Байтурсынулы мəкалəсенең төп темасы булып тора.
Классик стиль дəвере – ул əдəбиятның милли үзаңы үскəн чор
да. Классик стиль вəкиллəре əдəбиятка дөнья əдəбияты контекстын
исəпкə алып, яңа үлчəм белəн якын килə. Нəкъ менə немец классик
стилен булдыручы Гетеның «Weltliteratur» төшенчəсен фəнни əйлəнешкə кертүе очраклы түгел. Пушкин, үзенең əсəрлəре белəн беррəттəн, үз чоры рус əдəбияты əсəрлəрен бəялəгəндə дə, аларны һəрвакыт
дөнья əдəбияты казанышлары белəн чагыштыра. Шуңа күрə Пушкин,
немец, инглиз, француз əдəбиятлары тəҗрибəсен күздə тотып, «ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует», дип əйтə алган. Абай да
үзенең элгəрлəренə тəнкыйди якын килгəн: Шортанбай, Дулат пенен Бұкар жырау, Өлеңі бірі – жамау, бірі – кұрау. Абай шагыйрьнең
укучы алдында аерым бер җаваплылык тоюын талəп итə:
Ескі бише отырман бос мақалдап,
Ескі ақынша мал үшін ғұрман зарлап.
Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел,
Сендерге де келейін енді аяңдап.

Пушкин да укучыга аерым игътибар белəн карый. «Московский
вестник» наширенə язган хатларында ул: «Не вижу никакого стыда
угождать ей (публике) и следовать духу времени», – дип яза. Абай исə
шагыйрьнең җаваплылыгы турында гына əйтеп калмый, ə укучының
ролен һəм аның сəнгати бербөтен булдыруда катнашуын ассызыклый.
Ул аның зəвыгы үзгəрүне дə искə төшерə: һəр шагыйрь моның белəн
исəплəшергə тиеш. Абайның бу укучысы нинди соң? Аның турында
шагыйрь болай ди: Бұл сөзді тасыр ұқпас, талапты ұғар. Көңілінің
көзі ашык, сергек үшін…. Яисə: …Өлеңі бар, өнерлі, інім сізге…
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Əлбəттə, ул талантлы, ачык күңелле, ярдəмчел, шуңа күрə рухы белəн
шагыйрьгə һəм шигърияткə якын кеше. Абай үз əсəрлəрендə мөрəҗəгать иткəн укучы əнə шундый.
Классик стиль əдəбияты предметның үзе һəм аның мөмкинлеклəре турындагы күзаллауларның да, элеккеге əдəбиятның да
чиклəрен киңəйтте. Нəкъ менə Гетеның бөтендөнья əдəбияты дəвере
турында сөйлəве юкка түгел, Абай шулай ук югары иҗекнең аерым
ролен, əдəбиятның асылын билгели: Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Яки тагын: Өзгега көңə, лім тоярсың. Өлеңді кайтып китү? Классик стиль авторлары əдəбиятны декларатив рəвештə түгел, ə гамəли
яктан дəүлəт проблемаларына алып керə. Подгаецкий сүзлəренə караганда, Петрарка, Лопе де Вега, Пушкин сəнгатьтə тулаем дəүлəт
эшлеклелəре булалар, чөнки сəнгати-фəлсəфи фикерлəүлəре белəн
милли язмыш мəсьəлəлəрен дə колачлыйлар («Борис Годунов»).
Абайның лирик əсəрлəренең үзəген һəм «Ғақлия» прозасының
төп темасын милли язмыш проблемалары тəшкил итə. Бу турыда ул
иң элек шигырьлəрендə белдерə:
Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.
Жаксы менен жаманды айырмадың,
Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың.

Шагыйрьне халыкның таркаулыгы куркыта:
Бас басына би болған өңкей қиқым,
Мінеки, бұзған жоқ па елдің сиқын.

Элгəрлəреннəн аермалы буларак, Абай «Ғақлия» текстын үзенчəлекле итеп оештырып, эстетик ачыш ясый. «Автор – герой (яки
нəрсə турында сөйлəнсə – шул) – укучы (тыңлаучы)» өчпочмагын
исəпкə алу əсəр структурасында бу тавышларның мөстəкыйль яшəешенə яңа мөмкинлеклəр ача. Өстəвенə һəр «Сүздə» шагыйрь тыңлаучының мəрхəмəтлелеге яки мəрхəмəтсезлеге, ризалыгы яки ризасызлыгы белəн эшли [Исмакова, с. 56].
Абай рус əдəбиятыннан тəрҗемə итеп кенə калмый, үз казанышы
сыйфатында тоеп, дөнья əдəбияты тəҗрибəсенə ирекле таянып иҗат
итə. Һəм бу бик тə мөһим. Шуңа күрə аның классик стиле үзендə
стиль бөтенлеген берлəштерə. Мондый стиль казакъ əдəбиятының
чиклəрен, аның гадəти мөмкинлеклəрен киңəйтə. Əйтик, Абай əдəбиятны дəүлəт проблемаларына тарта, «Ғақлия»дə ул милли язмыш
мəсьəлəлəре югарылыгына күтəрелə, бу темаларны үзенең əдəбифəлсəфи уйлануларында яктырта, бер үк вакытта аларны лирик əсəрлəренең үзəге дə итə. Абайның классик стиле шул заманның барлык
язма стиль формаларын колачлый: философияне, чыганакчылыкны,
очеркларны.
Шагыйрь «Ғақлия»сенең стиль ягыннан казакъ прозасының
башлангычы булуы очраклы түгел. Абай «Ғаклия»не язганнан соң,
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элек казакъ əдəбиятыннан читтəрəк булган прозаик формалар беренче
планга чыга, алар шигърият белəн чагыштырырлык статус ала. Əмма
иң элек поэзиядəге классик стиль аларга кыскалык һəм ачыклык бирə,
мəгънə бер фраза эченə туплана, ягъни элек шигъри стиль тарафыннан эшлəнгəн принциплар эшкə җигелə.
Заманча əдəбиятның гына түгел, үзеннəн элгəренең дə (үзенеке
һəм чит) күптөрлелегеннəн Абай милли əдəбият рухына аеруча туры
килгəнне сайлап ала. Моңа бəйле рəвештə һəр милли классик стильнең эстетик нəтиҗəсе (аның дөнья əдəбияты контекстындагы урыны
күзлегеннəн караганда) – авторларның үз халкының рухын чагылдыручы буларак дөнья əдəбияты тарихына керүе. Дөнья əдəбияты
фонында Абай иҗаты – казакъ əдəбиятында милли «акцент»ның иң
югары чагылышы.
«Мəңгелек» хакыйкатьлəргə төшенүнең Абай өчен беренче урында торуы гаҗəп түгел. Алар, билгеле булганча, барыннан да элек фундаменталь текстларда теркəлгəн. Абай өчен иң мөһиме – Коръəн.
Əуелі аят, хадис – сөздің басы,
Қосарлы бəйіт сымал келді арасы.
Қисынымен қызықты болмаса сөз,
Неге айтсын пайғамбар мен оны Алласы.

Соңгы юлларда Абай үзенең бу турыдагы күзаллауларын конкретлаштыра кебек:
Ынсап-ұят, ар-намыс, сабыр, талап,
Бұларды керек кылмас ешкім қалап.
Терең ой, терең ғылым іздемейді,
Өтірік пен өсекті жұндей сабап.

Беренче һəм соңгы юлларда шагыйрь əдəби иҗатның мəгънəсен
һəм асылын аныклый, бəйрəмчə яшəү рəвешен аңа каршы куя. Абай
сүз өстеннəн аерым хакимлеккə ия. Ул даһи гадилеккə, без инде ачыклаганча, сүзнең семантик мөмкинлеклəреннəн мөмкин кадəр күбрəк
файдалану аша ирешə. Абайның ике-өч шигъри юлында тулы бер
картина урнаша, яки бер юл шулкадəр күп мəгънəле ки, ул үзенең
ассоциатив көтелмəгəнлеге белəн тетрəндерə: Ішім өлген, сыртым
сау (Мин тышкы яктан мин исəн, лəкин эчтəн – үле). Чынга ашмаган
хыяллар һəм җимерелгəн планнар турында роман язу өчен шушы бер
юл да җитə.
Классик стильнең барлык вəкиллəре дə башка əдəбиятлардагы үз элгəрлəренə аерым игътибар бирə. Билгеле булганча, Пушкин Шекспир һəм Гете тəҗрибəсенə мөрəҗəгать иткəн, Петрарка
– Гораций һəм Вергилийгə; Гете – Шекспирга, Абай – Пушкинга,
Гетега һəм классик Шəрык поэзиясенə. Абай асылдан читкə алып
китүче күпсүзлелектəн, матур сүз əйлəнмəлəреннəн кача. Казакъ толгауларының катлаулы-тантаналы стиле һəм акыннарның төгəл, əмма
эпитетларга чорналган (жанр законы буенча) диалоглары классик
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шагыйрьнең яңа эстетик талəплəрен канəгатьлəндерə алмый. Ул казакъларның бер телдə Аллаһка дога кылуын, икенче телдə балаларын
əрлəвен, өченче телдə кичлəрен тарихи дастан һəм хикəялəрне башкаруын ачык күрə. Абай үз иҗатында бу теллəрне үзара якынайтып
кына калмый, ə алар арасындагы аерманы да кыскарта.
Шигърияттə классик стильгə хас гадилек һəм табигыйлекнең тагын бер үзенчəлеге – мондый шигырьлəрнең «прозаны хəтерлəтүе».
Толгау үзенең тантаналы стиле белəн көндəлек сөйлəм теленең табигыйлегенə якынайган кебек була.
Классик стиль үз чоры əдəбиятының төрле юнəлештəге тенденциялəрен берлəштергəн. Абай стиле толгауларның югары стиле белəн
акыннар, җырчы шагыйрьлəр поэзиясе арасындагы урталыкны таба.
Абай шигырьлəренең җиңел җырлануы һəм истə калуы да очраклы
түгел, əмма аларның мəгънəсе кабат-кабат үзлəренə əйлəнеп кайтырга мəҗбүр итə. Төгəл сүзгə омтылып, шагыйрь əдəби булмаган, башка чынбарлыкны да үзлəштерергə омтыла. Гадилек һəм табигыйлек
эзлəү шагыйрьне «қарасөз»гə, гади гадəти сүзлəргə китерə. Аның шигырьлəре сөйлəм ритмын сөйлəм теле ритмы белəн якынайта.
Бу уңайдан А. Байтурсынулының Абай шигырьлəрендə ритмның
бозылуы турындагы искəрмəсен искə төшерү зарур. Хəзер инде проза
шагыйрьгə тыңлаучыларның игътибарын (əсəрнең) асылыннан читкə юнəлтми торган иң табигый сөйлəп бирү формасы булып тоела.
Шагыйрь иҗатының икенче яртысында проза беренче планга чыга:
Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін... (Тик торганнан гына шигырь
язмыймын...) Шигъри өлгергəнлек киңрəк, тəфсиллерəк тасвирламалар талəп итə кебек тоела. Ə моны прозада гына гамəлгə ашырырга
мөмкин. Шагыйрь үзенең эчке иҗат юнəлешен бер җөмлə белəн əйтеп бирə: Түбі терен сөз артық бір байқарсыз. Аның өчен сүз генə
түгел, ə аның тирəн мəгънəлелеге мөһим. Шул ук вакытта шагыйрь
һəрвакыт үзенең тыңлаучысын истə тота, аңа ышана гына түгел, башкалардан да аерып куя.
Белгечлəр классик стильнең тагын бер үзенчəлеген – аның үтə
нык филологик булуын билгелəп үттелəр. А. Байтурсынулы бу уңайдан болай дип ассызыклый: «Абай өлеңгеб асқа көзбен қарап, басқа
құрмет, ықыласпен күтіп алып, төрт ұгіл тақтан орын берген». Чөнки:
«Абайдың өлең жайынан жазған сөздерінде сыншылығы, өлең жаксы
болуга не керектігін білетіні де көрініп тұр». А. Байтурсынулы Абайның аерым бер филологик сизгерлеккə ия булуы турында яза: «Сөз
жазатын адам əрі жазушы, əрісыншы боларға керек. Сөздің шырайлы,
ажарлы болуына ойдыңше берлігі керек. Ұнамды, орынды, дəмді болуына сыншылдық керек. Мағыналы, маңызды болуына білім керек.
Абайда осы үшеуі де болған» [Байтұрсынұлы, б. 157 – 158].
А. Байтурсынулы классик терминын кулланмый гына аңа аңлатма бирə: «Абай көсем, ұлгі шыгарып, өнеге жайгыш болган. Абай
өлең жаксы болуға керек шарттардың бəрін білген. Сондықтан өлеңі
қай тарапынан болса да толық».
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Абай да, Пушкин кебек үк, – прозаик текстлар авторы. Классик
стильгə хас гадилек һəм табигыйлекнең бер билгесе, – инде билгелəп
үтелгəнчə, авторлар иҗат иткəн шигъри əсəрлəрнең «табигатьне хəтерлəтүе»ндə. Шуңа бəйле рəвештə Карамзинның «Евгений Онегин»
турындагы «Бу (əсəр) – проза буларак бик матур», дигəн сүзлəрен
искə төшерү урынлы булыр. Классик чорга кадəрге проза əдəбиятның
үзəгеннəн читтəрəк тора кебек тоелса, хəзер ул беренче планга чыгарыла, шигърият белəн чагыштырырлык статус ала. Шул ук вакытта
классик стиль, барыннан да элек поэзиядə расланып, прозага кыскалык һəм төгəллек кертə, мəгънəне бер фраза эчендə туплый, ягъни
поэтик стиль тарафыннан эшлəнгəн принципларны куллана. Бу уңайдан Л.Н. Толстойның «Капитан кызы» һəм «Белкин повестьлары» турындагы фикере күплəргə билгеле: ул аларның җитəрлек дəрəҗəдə
төгəл булмавын əйтə. Безнең əдəбиятчылар «Ғақлия» не һəрвакыт
саклык белəн генə анализлыйлар, əмма аның мөстəкыйль, тəмамланган прозаик-фəлсəфи цикллар булуын бертавыштан таныйлар.
Дөньяны классик зиһенгə алу чынбарлыкны бербөтен буларак
үзлəштерүнең аерым бер ысулы белəн характерлана. Классик стиль
авторларына нəкъ менə шул милли əдəбиятларның төп темаларын
алдан ук белергə мөмкинлек бирде. Ф.М. Достоевский үз һəм чордашлары иҗатында дəвер мəсьəлəлəренең чишмə башын Пушкинда
тапкан: «Ведь и мы к современным вопросам пришли через Пушкина, ведь и для нас он был начало всего, что теперь есть у нас». Абайга
нисбəтəн А. Бокейханулы, А. Байтурсынулы, Ж. Айматулы, М. Дулатулы, М. Ауезов һəм М. Жумабаев мəкалəлəрендə дə шул хакта ук
əйтелə.
Абай лирик əсəрлəрендə һəм бигрəк тə «Ғақлия»дə тəртипкə
салынмаган көндəлек тормышны эзлекле итə, логик яктан тикшерелгəн бөтен текст тудыра. Бу уңайдан А. Байтурсынулы болай дип
яза: «Абайдың асылын танып, дұрыс баға берген нэрсесі жалғыз
өлең емес. Көп нəрсені Абай сөз қылған, сол сөздерінің бəрінде де
Абайдың əр нəрсенің асылын танығаны, білгені көрінеді. Абайдың
өлеңдері казақтың басқа ақындарының өлеңінен үздік артықтығы
əр нəрсенің бергі жағын алмай, арғы асылынан қарап сөйлегендіктен… Басқа ақындар аз білімін сөздің ажарымен толтыруға тырысқан. Абай сөздің ажарына қарамай, сыпайылығына қарамай, əр
нəрсенің бар қалыбын сол қалыбыншадұрыс айтуды сұйген» [Байтұрсынұлы, б. 160].
Классик авторлар кешенең фаҗигале хəл-халəтен сурəтлəгəндə,
модернистик һəм постмодернистик əдəбиятка хас булганча, чарасызлыкны һəм өметсезлекне тулаем ачмыйлар. Классик əдəбият психологизмы шəхси түгел, ə гомуми эмоциялəргə басым ясый. Пушкинда
да кискенлек юк, ул фаҗигалы вакыйгаларны фəлсəфи төшенү белəн
алыштырылган (Кечкенə фаҗигалар). Билгеле булганча, Ф.М. Достоевский «өлгергəн җан тынычлыгы»н Пушкинда күргəн. Абай поэмаларында һəм хəтта улы Абдрахман истəлегенə багышланган лирик
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искə алу циклларында да уңай форма, фаҗигалылыкны ялангачландыру түгел, киресенчə, фəлсəфи-сəнгати төшенү өстенлек итə.
Фаҗигалылыкны бирүдə Абай үзенең элгəрлəреннəн вакыйгаларны фəлсəфи аңлауның көчəюе белəн дə аерылып тора. Аңа рухның җитлегүле тигезлеге хас. Шагыйрь, билгеле булмаган, томанлы
хис-тойгыны объектив аңлатырга, аның асылына төшенергə омтыла.
Абайның Сабыр қылсаң кереті дигəн сүзлəре гомуми законнар барлыгын искə төшерə, бу, ахыр чиктə, əйберлəрнең тəртибен аңлата һəм
гармониялəштерə. Абай атеист булмаган, əмма ул, Бухар-жырау кебек
үк, əйлəнə-тирəдəге вакыйгаларның аңлатмасын нəкъ менə Коръəндə (Алланың өзі де рас, сөзі де рас) таба. Гомумкешелекнең мəдəни
текстлары булган Тəүратта, Васыятьлəрдə, Библиядə, Коръəндə гомум
законнар аңлатып бирелə, аларны тану хəзерге яшəешне аңлап кабул
итəргə мөмкинлек бирə. Бу җəһəттəн без толгаулардагы рефлексив
традициялəрнең Абайның классик стиленə күчүен күрəбез.
Шунысын да билгелəп үтəргə кирəк, Абай казакъ əдəбиятында
беренче тапкыр сəнгатьнең социальлеге эстетикасын гамəлгə ашырды. Ул үз укучысына вакыйгаларда катнашучы итеп карый, аның үзен
аңлавына һəм хуплавына ышана. Аудиториягə юнəлеш тоту Абайга
зур фəлсəфи проблемалар турында фикер алышу җəелдерергə ярдəм
итə. Ул айтушы мен тыңдаушы, мыңмен жалғыз алыстым, акымақ
көп, ақылды-аз дигəндə, иң элек ул үзенең тыңлаучысын күз алдында
тота:
Базарға, қарап тұрсам, əркім барар,
Іздегені не болса, сол табылар.
Біреу астық алады, біреу маржан,
Əркімге бірдей нəрсе бермес базар.
Əркімнің өзі іздеген нəрсесі бар,
Сомалап ақшасына сонан алар.
Біреу ұқпас бұл сөзді, біреу ұғар.
Бағасын пайым кылмай аң-таң қалар.
Сөзді ұғатын осы күнде кісі бар ма?
Демеймін жалпақ жұрт қабірдей жағар.
Жазған соң жерде қалмас тесік моншақ,
Біреуден-біреу алып елге тарар.
Бір кісі емес жазғаным, жалпақ жұрт қой,
Шамданбай-ақ, шырақтар, ұқсаң жарар.
«Ит маржанды не қылсын» деғен сөз бар,
Сəулесі бар жігіттер бір ойланар.

Бу шигырендə шагыйрь шигъри иҗатның эчке асылын ачып сала.
Шагыйрь үз укучысын сəулесі бар жігіттер (якты, нурлы кешелəр)
итеп тасвирлый, шул рəвешле аларны көйсез һəм тотрыксыз халык
төркеменнəн аерып куя (жалпақ жұрт). Шагыйрь Абай үзенең йөрəгенə якын, иҗатташлыкта булышучы фикердəш тыңлаучысын социаль яктан аера.
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XX гасыр башы чынбарлыгында да, əдəбиятта да социаль проблемалар алгы планга чыккач, классик стильдəн соңгы казакъ əдəбиятының стиле Абайның аудиториягə, үзенең тыңлаучысына
мөрəҗəгать итү традициясен алга таба да үстерə кебек. А. Байтурсынулы, М. Дулатов, Җ. Аймауытов, М. Жумабаев укучы һəм тамашачыга юнəлеш тотуның яңа формаларын эзли башлыйлар. Əйткəнебезчə, сəнгать социальлегенең эстетик принцибы Абай иҗатында
ук ачыла. Социальлек аның поэзиядə үз чорының сəяси һəм дəүлəт
мəсьəлəлəрен яктыртуында чагыла. Элгəрлəреннəн аермалы буларак,
Абай эстетиканың төп принцибын гамəлгə ашырган: сəнгатьтə шушы
мизгелдəгене вакытта чиклəнмəгəн белəн кушкан.
Абай беренче булып үз заманыңа туры килүнең аннан китүдə,
аның мəшəкатьлəренə баш-аягың белəн чумуда түгел, ə реаль вазгыятькə һəм вакыйгаларга карашта ким дигəндə ике – шəхси һəм гомумкешелек, вакытлы һəм шул вакыттан тыш карашларны кушудан гыйбарəт булуын күрсəтте. Классик авторлар барысы да бу фикер яклы.
Алар барысы да юкка гына үзлəре исəн вакытта ук танылу алмаган:
Гете, Петрарка, Абай... Абайның шигырьлəре телдəн-телгə күчкəн,
җырлары (шул исəптəн Татьянаның хаты) бөтен далага таралган.
Бу очракта уңышлы шигъри язмыш нəтиҗəсе турында сүз бармый, əмма бу – шагыйрьнең үз чорына аеруча туры килүе билгесе. Абай классик стиленең үлчəме неоклассиклыкка кире кайтырга
чакырмый, əмма милли сəнгать стилен үстерүдə даими эшлəүче актив башлангыч булып тора. А. Байтурсынулы билгелəп үткəнчə: «Заман бұрынғыдай болса, Абай алаштың атақты билерінің бірі болары
шүбəсіз. Біліммен би болып, жұрт билейтін заман өтіп, тасың би болатын заманга қарсы туған. Білімі көптер жұрт билемей, малы көптер
жұрт билейтін заманға қарсы туған» [Байтұрсынұлы, б. 156].
Совет əдəбияты тарихыннан без сəнгатькярнең сəнгатькə ике
төрле мөнəсəбəттə булуын белəбез: хакимлек итүче власть идеологиясе предметы дип карау һəм сəнгатьне аның эстетик асылы итеп
тану. Моннан сəнгать – чынбарлыкның түгел, ə тəҗрибəнең эстетик
интерпретациясе дигəн нəтиҗəгə килəбез. Тормышны үзенчəлекле
рəвештə чагылдыручы əдəбият турында сүз бара, ул вакытта язучы,
үзенең эчке бəйсезлеген саклап, чынбарлыкның объектив картинасын
тудыра. Казакъ əдəбияты җəүһəрлəренең күбесе, нинди генə хəллəр
булуга карамастан, нəкъ менə шушы юнəлештə иҗат ителə. Абай исə
казакъ əдəбиятында əдəбиятның ролен беренчелəрдəн булып аңлаган
əдип булды.
Абай бəхəс ителмəслек хакыйкатьне җиткерүдəн бигрəк, бөтенлəй башка, шундук аңлашылып бетми торган нəрсəлəр турында
сөйлəве белəн сокландыра. Аның рухи энергиясе, өзлексез эшлəүче,
яңадан-яңа һəм нəтиҗəле концепциялəр тудыручы фикер көче ташып
тора. Мөгаен, бу – казакъ классик стиленең үзгə сыйфатыдыр да. Иң
мөһиме – рухи сəламəтлек, яхшылык һəм явызлык турындагы төшенчəлəрнең үзгəрешсез калуы. Мондый сораулар заманча түгелме?
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Без əлеге «мəңгелек» хакыйкатьлəргə җавап эзлəп, Абай мирасына
мөрəҗəгать итмибезме?
Шул ук вакытта Абай үзенең бу хакыйкатьлəрне беренче булып
ачуы турында сөйлəми. Иң мөһиме шунда ки, безнең əйлəнə-тирəбездə əзер җаваплар юк, без үзебез үз юлыбызны үзебез үтəргə һəм,
безнең аңа мөнəсəбəтебезгə бəйсез рəвештə, күптəн булган һəм эшлəгəн нəрсəлəрне аңларга тиеш. Без – бар итүчелəр түгел, ə булдырылган əйберлəр буенча дөньяны танып белүчелəр генə. Без – мəхəббəт
һəм гаделлек хезмəтчелəре. Һəм бер-беребездəн Аллаһы Тəгалə бар
иткəнне никадəр яхшырак аңлавыбыз белəн генə аерылып торабыз...
[Абай, 1994]. Классик əдəбиятның мəңгелек заманчалыгының сере
əнə шунда.
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Н.Х. Суюнова
ИҢ ЯҢА НУГАЙ ƏДƏБИЯТЫНДА ТАРИХИ ЭССЕ
(Иса Капаев прозасы материалында)
В статье представлено эссеистическое творчество современного ногайского
писателя Исы Капаева (род. в 1949 г). Экскурс в историю жанра, а также анализ
путей развития его в ногайской литературе ХХ века позволяет прийти к выводу об органичности этого жанра для ногайской художественной традиции. На
примере прозы И. Капаева рубежа веков обосновывается востребованность и актуальность этого пограничного литературного жанра. Анализ целого ряда исторических эссе писателя демонстрирует перспективность и плодотворность обращенности художественного творчества к неканоническим жанровым формам.
Ключевые слова: традиция, многонациональная литература, эссе, пограничный жанр, реконструкция историко-культурной реальности.
The article presents the essay work of the modern Nogai writer Isa Kapaev (born
in 1949). An excursion into the history of the genre, as well as an analysis of the ways
of its development in the Nogai literature of the twentieth century, allows us to come
to the conclusion that this genre is organic for the Nogai artistic tradition. By the
example of I. Kapaev’s prose at the turn of the century, the demand and relevance of
this borderline literary genre is substantiated. An analysis of a number of historical
essays by the writer demonstrates the promise and fruitfulness of the appeal of artistic
creativity to non-canonical genre forms.
Keywords: tradition, multinational literature, essays, borderline genre, reconstruction of historical and cultural reality.

И

ң яңа заманның күпжанрлы нугай əдəбияты – Россия Федерациясендə, аерым алганда, аның ике субъектында – Карачай-Черкас
Республикасында (Кубань нугайларында) һəм Дагстан Республикасында (дала нугайларында) үсеш кичерүче нугай телле əдəбият.
Гомумтөрки мəдəниятнең, Урта гасырлар нугай эпосының, йырау
поэзиясенең гаҗəеп бай традициялəрен, күпмиллəтле совет əдəбиятының мəгърифəтчелек чоры традициялəрен үзлəштергəн бу əдəбият
хəзер сəнгатьлелекнең яңа формаларын эзли. Һəм бу яңа формалар
үзенчəлекле традициялəр һəм əдəбиятара сəнгати тəҗрибəнең синтезыннан гыйбарəт.
Хəзерге заманда күренекле нугай язучысы, Төньяк Кавказ һəм
Россия əдəбиятында, төрки дөньяда танылу алган əдип Иса Капаев
(1949 елгы) прозасы бу тезисның дөреслеген тагын бер кат раслый.
Ул бүген дə иҗади эзлəнүлəрен туктатмый. Һəм эшнең асылы бу
очракта, əлбəттə, язучы эзлəнүлəр алып барган вакыт һəм киңлекнең
(хронотоп) колачлы булуында. Рухи дөньяның тирəн архаик катламнарына күмелү – мифоэпик универсалийлəр язучыда тиз үзгəрүчəн
хəзерге дөнья чынбарлыгын ачык сəнгати бəялəү белəн яраша.
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Мондый зур вакыт аралыгында туктаусыз иҗади эзлəнү белəн шөгыльлəнү сəлəтенə ия булу, барыннан да элек, язучы шəхесенə игътибар бирүне сорый һəм аның тотрыксыз дифференциация билгелəренə
ия канун саналмаган жанрларга чын күңелдəн бирелгəнлеген аңлатып
бирə. Аларга, барыннан да элек, сəнгати-публицистик формалы эссе
кебек жанрны кертергə кирəк. Бигрəк тə тарихның борылыш мизгеллəрендə, күз ачып йомганчы юкка чыккан чынбарлык күренешлəренə
оператив иҗади реакция ысулы буларак, нəкъ менə шундый универсаль, анык чиклəре булмаган жанрдан файдалану «уңайлы».
Нугай əдəбиятында узган гасырның беренче яртысында ук эссе
жанрының аерым билгелəре һəм үзенчəлеклəре туплана башлый. Ул
вакытта, гомумсовет мəдəни динамикасы агымында үскəн яңа язулы
əдəбият үзенең жанр арсеналын актив баета. Бу халыкның мəдəни
«хəтере»ндə традицион фольклор-эпик традициялəр саклану аркасында мөмкин була. Аларда беренче нугай совет язучылары (Б. Абдуллин, Ф. Абдулҗəлилов, Х. Булатуков) иҗатында мөстəкыйль жанрлар буларак үсеш алган барлык жанр төрлəренең яралгылары бар иде.
Əлеге язучылар иҗатында акрынлап прозаның төрле дəрəҗəдə эссе
билгелəренə ия сəнгати-публицистик жанрлары – очерк, новелла, фельетон, хикəя, повесть, роман формалаша.
ХХ гасыр уртасында «алтмышынчы еллар» язучылары һəм
аларның 70 – 80 нче еллардагы дəвамчылары, шулай ук əдəбият белгечлəре арасында бу жанр белəн кызыксыну шактый көчəя,
һəм моңа əдəби тормышның җанлануы, əдəби иҗатның индивидуальлəшүе, əдəбият тудыруда һəм аны өйрəнүдə догматик принциплар
һəм алымнар энтропиясе башлану, борынгы төрки рун язуы, Урта
гасырлар нугай эпосы һəм йырау поэзиясе традициялəрен кертү хисабына язучылар иҗатының тарихи-мəдəни контекстын баету кебек
«җепшеклек» чорында күзəтелгəн күренеш һəм процесслар сəбəп
була. Шулай итеп, əле жанр буларак формалашып җитмəгəн эссе, төгəлрəге, аның билгелəре прозаикларның очеркларында, публицистик
мəкалəлəрдə, эпистоляр мираста, «җепшеклек» чоры нугай шагыйре
Гамзат Аджигельдиев (ул елларда Мəскəү М. Горький исем. Əдəбият
институты студенты) лирикасында чагылыш таба. Аннан соң авторлык башлангычы ярылып яткан лирик-фəлсəфи этюдлар нугай шагыйрəлəре Келдихан Кумратова, Кадрия Темирбулатова иҗатларында
пəйда була. Эссе билгелəре иртəрəк иҗат ителгəн əсəрлəрдə дə (бераз
гына) тоемлана: Фазыйл Əбделҗəлиловның сугыш турындагы прозасында («Атадынъ улы»), прозаиклар Суюн Капаевның («Эске уйдинъ сонъы», «Бекболат», «Тандыр», «Ювсан», «Ердинъ йылувы»,
«Ердинъ йылувы») Курупторсын Оразбаевның («Атадынъ кушагы»)
сугыштан соңгы төзелеш турындагы повесть һəм романнарының лирик-фəлсəфи чигенешлəрендə. Бу əсəрлəрдə патриотизм – кече һəм
зур Ватанга кешелəрне бер-берсенə якынайтучы аерым хис белəн карау автор һəм геройларның кичерешлəрен аңлауда тирəн психологизм
чаралары белəн чагылдырылган. Шул ук вакытта еш кына бəян ител-
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гəннең нигезендə – документаль таныкламалар, сурəтлəү объектлары – сəнгати уйланылган, чынбарлыкның беллетристиклаштырылган
вакыйгалары һəм реаль язмышлар ята.
Эссе, билгеле булганча, чиктəш жанр – Вакытка бəйлелек, бүгенге белəн чагыштыру аңа публицистиклык төсмере бирə. Фəнгə
(кагыйдə буларак, гуманитар фəннəргə) аны уртак фикер объекты,
аналитик башлангыч якынайта. Эмоциональлек һəм образлылык –
сəнгати иҗаттан. Əсəрдə ышандыру функциясе өстенлек итеп, теманың традицион трактовкасы белəн бəхəскə кергəн һəм күренешкə
стереотип карашы булган авторның роле күбрəк аерымланган саен,
классик эссе билгелəре, стиле ачыграк күренə.
Нугай əдəбиятында эссе XX гасыр ахырына жанр буларак оеша
башлый (Елена Булатукова, «Айкан йоллар»). Əмма бары И. Капаевның ХХ–ХХІ гасырлар чиге прозасында гына бу жанрның формаль
үзенчəлеклəрен апробациялəү, эзлекле сынау процессы интенсив төс
ала. И. Капаевның «Юк булучы күлəгəлəр» (1999), «Үлемсез дала»
(2004), «Мойынтымар» («Мониста») (2009), «Ялын янлы Сарайшык»
(2014), «Язмыш кылычы» (2017) китапларының эчтəлеген тəшкил
иткəн тарихи эссе милли əдəбият эстетикасын, шул исəптəн, Урта
гасырлар нугай тарихи-функциональ жанрларының, барыннан да
элек толгау (тарихның хəлиткеч мизгелендə геройның фəлсəфи фикер-монологы) һəм нарратив шəҗəрəнең (хикəялəүгə корылган нəсел
хроникалары), ыруглык үзенчəлеклəрен актуальлəштерү хисабына да
шактый баета.
ХХ гасырда күпмиллəтле совет əдəбиятының (нугай əдəбияты да
шуның бер өлешен тəшкил итə) дөньякүлəм мəдəни процесста катнашучылар белəн үзара багланышларын ныгыту, иҗади аралашуның
алгы планында – Əдəбият институты мохитендə, бөтенсоюз иҗат
мəйданчыкларында И. Капаевның иҗат кешесе буларак формалашуы
нəтиҗəсендə аның прозасында эссе М. Монтень «Тəҗрибəлəр»е,
немец романтикларының хезмəтлəре туу чорыннан туплана килгəн,
рус классикларыннан А. Герцен, Ф. Достоевский, соңрак – Б. Пастернак, К. Паустовский, Р. Гамзатов, Ч. Айтматов, О. Сөлəйманов əсəрлəрендə һəм, əлбəттə, нугайларның «алтмышынчы елгылар» иҗатында дəвам иттерелгəн Европа жанр оешу тəҗрибəсен дə
үзлəштерде.
И. Капаевның эссе жанрындагы беренче тəҗрибəлəре – күп еллар дəвамында язылган лирик көндəлеклəре, прозадагы фəлсəфи миниатюралары, соңыннан «Мойынтымар» («Мониста») җыентыгына
кертелгəн тəүбə-истигъфар этюдлары. Шунда ук иҗатының таңында туган автобиографик хикəялəре («Бирешмəде»), лирик повесте
(«Балачак яшеренгəн Куржун»), замандашлары белəн диалоглары
(«Сынтаслы хакында толгау»), «Вокзал», «Кобызшы» («Гармунчы»),
тарихи таварыхлар (риваятьлəр) катламын əдəби эшкəртү («Юкка
чыгучы күлəгəлəр») һəм аннан соң, масштаблы гомумилəштерүлəр
аша, жанрның үзенə күчү – тарихи эсселар сериясен булдыру («Бөек
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дала мародерлары», «Үлемсез дала», «Ялын янлы Сарайшык», «Язмыш кылычы»).
Аларда фəн, публицистика һəм сəнгати иҗат чиклəрендə нугайларның күпгасырлык тарихындагы хəлиткеч чорларда тарихи-мəдəни чынбарлыкның автор версиясе тəкъдим ителə, аерым тарихи
шəхеслəрнең роле ачыла, бу исə ХХ гасыр ахырында, массачыл аңны
үзгəртеп кору елларында яңа ачылган фактлар аркасында – мөмкин
булды. Бу замандагы хəрəкəтчəн иҗтимагый процесслар, гасыр азагында фəнни һəм мəдəни киңлектə автор карашы аша уйланылган
фактологик яңалыкларга тиз арада реакция ясау өчен иң нəтиҗəле
ресурс буларак, эссены актуальлəштерде. Əлеге һəм күлəме, һəм
əһəмияте буенча зур материал системалаштыруны, фəнни бəялəүне
талəп итте. Фəн дəлиллəү базасын булдыру өчен кирəкле таныкламаларны туплаган арада, əдəбият инде гамəл кыла башлый ала. Гипотезалар тəкъдим итү, ерак үткəндəге тарихи вазгыять версиялəрен
конструкциялəү, вакыйгалар үсеше мантыйгын реконструкциялəүгə
эссе жанрындагы прозаның көче җитəрлек була. Өстəвенə элек билгеле булмаган тарихи-мəдəни контекст фактларын халыкка мондый тиз
җиткерү ысулы, аерым алганда, нугай җəмгыятендə башланган милли үзтəңгəллəшү процессын үстерү, үз-үзеңне танып белү өчен кирəк
иде. Нигездə, зыялылар арасында эссе жанрына сорау зур булу шуның белəн аңлатыла да. Мондый нарративлардагы аналитик, фикерлəүгə корылган башлангыч уйлануларны киң җəелдерə, гуманитар,
иң беренче чиратта тарихи фəн үсешенə этəргеч бирə, аны дəлилли.
Төрки телле халыкларның, аерым алганда, XX гасырда аларның
сəяси һəм мəдəни үткəнен дистəлəрчə еллар дəвамында игътибарсыз
калдыру, дөнья тарихында əлеге халыкларның роле турында язмау һəм
аны аңлы рəвештə киметеп күрсəтү, хəбəрдарлык эрасы башлануга,
көчле компенсатор реакция тудырды. Үзенең «Тəгəрмəч метафизикасы: төрки мəдəнигенез тарихы» дигəн китабында танылган галим
Ф. Урусбиева «Европа традициясендə төрки мəдəният Аристотель заманнарыннан ук, эллиннарныкына капма-каршы куелып, варварларныкы буларак интерпретациялəнде һəм мондый караш, нигездə, Европа материалларына нигезлəнде...» дип ассызыклый [Урусбиева, с. 58].
Академик Н. Конрад бу турыда тагын да алданрак искəртə: ул «Урта
гасырлар тарихы»нда Көнчыгыш тарихы түгел, ə Европаныкы өйрəнелүне гаделсезлек дип саный [Конрад, с. 103]. Нугайлар – XVII гасырдан соң дəүлəтчелеген, территориялəрен югалту, шуннан соңгы
бүленү аркасында бөтен бер халыкларны тарихи процесстан чыгару
сəясəтеннəн аеруча зур зыян күргəн халык. Əмма бу халыкның (шул
исəптəн Россия тарихының иң драматик чорларындагы) роле, бу тема
буенча əдəбият шактый күп булып күренүгə карамастан, һаман да
тулы кыйммəтле аңлатуга мохтаҗ.
Нугай Урдасы – «Алтын Урда мəдəни традициясенең турыдантуры варисы» [Оразаев, с. 86], «лəкин Нугай мəдəнияте Урта гасырларга караган документларда бик саран яктыртылган, аның интеллек-
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туаль тормышы бөтенлəй билгесез булып кала» [Трепавлов, с. 563].
Бу – «нугайлар тарихының тəртипкə салынмаганлыгы» [Фишер,
с. 10], «тикшеренүчелəрнең əлеге мəдəнияткə кимсетеп каравы һəм
аз хəбəрдарлыгы» [Трепавлов], шулай ук Урта гасырларның гомуми тарихи процессында һəр халыкның ролен ачу мəсьəлəсенə игътибар булмау белəн дə аңлатыла. Шул ук вакытта Россия халыкларының үткəне турындагы гомуми белемнəр корпусында Нугай
сəяси тарихының урыны танылган рус тарихчылары М. Щербатов,
Н. Карамзин, С. Соловьев, Л. Гумилев, Г. Миллер, Г. Перетяткович,
В. Бартольд һ. б. тарафыннан билгелəнгəн [Щербатов, 1903; Карамзин, 1842 – 1843; Соловьев, 1989; Миллер, 1937; Перетяткович, 1877;
Бартольд, 1963].
Тарихи белемнəр – үзенең сəнгати чаралары белəн тарихтагы
вакыйгаларга һəм драматик борылышларга анализ һəм аңлатма бирүче əдəбиятның нигезе. Иҗаты дəвамында чынбарлыкның катлаулы
күренешлəрен аналитик тикшерү буенча саллы тəҗрибə, тиешле художество осталыгы туплаган И. Капаев үзенең эсселарында тарихимəдəни чынбарлыкны, нугайларның этник нəсел шəҗəрəсен реконструкцияли. Язучының фəнни басмаларга, архив чыганакларына,
абруйлы галимнəрнең фикеренə мөрəҗəгать итүе тотрыклы стереотипларны җимерү, уңышсыз гипотезаларны юкка чыгару, үз вакытында аңлы рəвештə барлыкка китерелгəн лакуналарны тулыландыру, чынбарлыкны торгызуда аның, нəкъ менə И. Капаевның, авторлык
версиясенə укучыны аудару өчен ышанычлы нигез була.
2004 елда И. Капаевның өч кисəктəн торган тарихи эссесы –
«Үлемсез дала» китабы дөнья күрде. 2008 елда ул Астананың «Аударма» нəшриятында кабат бастырылды. Һəр кисəкнең автоном сюжетлардан гыйбарəт бүлеклəре, мөһим мəгълүмати вазифа үтəү белəн
беррəттəн, көчле аналитик башлангыч хисабына, уйлануларга, чагыштыру нигезендə фактларны аңлап җиткерүгə, язучы белəн бергə
хакыйкать эзлəүгə этəрə. Борынгы кешелəрнең теге дөнья турындагы
күзаллауларын тасвирлаган меңьеллык Шумер элегиялəре, аларда
билгелəп үтелгəн җирлəү ритуаллары һəм мəрхүмнəрне искə алулар
нугайларның йөз еллык кайт, аваз, бозлау кебек күмү йолаларында
очраклы рəвештə генə кабатланамы? («Кургандагы күлəгə» бүлеге).
Якыннарыңның мəхəббəте, изге гамəллəргə, һəлак булганнарның
сугышчан батырлыкларына дан җырлау – Шумер элегиялəренең дə,
борынгы төрки рун истəлеклəренең дə (Күлтəгингə, Билге-каганга,
Тоньюкукка багышлаулар), Урта гасырлар нугай героик эпосының
да, йырау поэзиясенең һəм төрки телле халыкларның күп кенə заманча əдəби жанрларының да (орнау – багышлау, мунълау – элегия, алгыс – изге телəк) нигезе. Бу əсəрлəрдə И. Капаевның ачыктан-ачык
чагылган автор позициясе структура булдыру функциясен башкара.
Евразия һəм Якын Көнчыгыш халыклары арасында уртак дөньяга караш, матди мəдəният нигезлəренең, гореф-гадəт, йолаларның якынлыгы, теллəрнең лексик составында тəңгəллеклəрнең күп булуы,
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антропонимнар бердəйлеге, əдəби параллельлəрнең булу-булмавы
белəн расланган мəдəни багланышлар язучы тарафыннан эссеның
«Чыгу юлы бар. Керү юлы юк», «Шумерның бөек шаманы», «Тел –
тормыш факелы» кебек бүлеклəрендə анализлана. Язучы үзенең
версиялəрен ышанычлы мантыйкка корып нигезли, фəнни, фəннипопуляр, публицистик хезмəтлəр авторлары белəн сүз көрəштерə,
куелган, əмма əле аңлатылмаган актуаль мəсьəлəлəр буенча аларның позициялəренə үз бəясен бирə. С. Крамерның «Тарих Шумерда
башлана», В. Басиловның «Рухлар сайлаган кеше» дигəн китаплары
турында И. Капаевның сəяси уйланулары, бəялəмəлəре, тарихчы галим В. Трепавловның «Нугай Урдасы тарихы» (2001) дип исемлəнгəн
зур тарихи хезмəтенə җентекле анализ ясавы да укучыларны шактый
активлаштырып җибəрə. Дəүлəт тарихы сəхифəлəрендə күренекле
шəхеслəрнең тарихи портретлары бирелмəүне соңгы хезмəттəге җитешсезлеклəрнең берсе дип санап, язучы эссесының берничə бүлеген
шуларга багышлый. Алар –Урта гасырларда бөек Евразия дəүлəтен
төзегəн Чыңгызхан («Аңа уңыш юлдаш булды» бүлеге), Нугай Урдасы гаскəр-дəүлəтен төзегəн Идегəй һəм шəҗəрə – бөек кенəзлəрнең нəсел шəҗəрəлəре («Үткəннəргə хөрмəт күрсəтү һəм килəчəкне
бүлəклəү» бүлеге), этнонимнарның барлыкка килүе турында версиялəр, тел параллельлəре (кыпчакларның «Игорь полкы турында
җыр»ны укуы») һ.б. Автор фикерлəвенең афоризмнарга бай булуы,
күптармаклы сюжет системасын һəм фактларның үзара нəтиҗə-сəбəп
бəйлəнешен төзү мантыйгы фəлсəфи концепциягə, зиһенгə алына
торган тарихи вакыт чынбарлыгына туры килə.
Гасырлар чигендə, иң яңа чорда эссе И. Капаев иҗатында ныклап
тамыр җəя. Аның əсəрлəренең фəнни-тикшеренү юнəлешендə булуы
нугай гуманитар фəне, барыннан да элек, тарих, филология үсешенə
зур импульс бирə. Милли бердəмлек мəсьəлəлəренең əһəмияте, үткəннəрдəн гыйбрəт алу, халыкның бүгенге чынбарлыгыннан чыгып,
килəчəккə омтылышлы булу – болар барысы да уйланучан язучы
əсəрлəренең нигезендə ятарга тиеш.
И. Капаевның тарихи-мəдəни хəтерне соң дəрəҗəдə дөрес итеп
реконструкциялəүгə хезмəт итүче материалны актив эзлəү һəм фикерлəү юнəлешендə эшлəү ниятен раслап, 2012 елда Мəскəүдə аның
«Нугай мифлары, легендалар һəм ышанулар» (Мифологик сүзлек
тəҗрибəсеннəн) дигəн күлəмле һəм əһəмиятле хезмəте дөнья күрə. Бу
басманың мəгълүматка бай һəм дəлилле булуы белəн аерылып торган,
фольклор материалы белəн иллюстрациялəнгəн сүзлек мəкалəлəре
эссе жанрында да бəян ителгəн. Хезмəтнең кыйммəте нугай гуманитар фəне – лингвистика, этнология, фольклористика, əдəбият белеме,
культурология үсешенə зур өлеш булып кергəн универсаль үзгə материалны теркəп калдыруда. Бу – əлеге фəн тармаклары өчен нигез
материал, халыкның (юклыкта эреп югалудан сакланып калган) күпгасырлык яшəеше турында оригиналь гыйлем, этносның ментальлеген чишү, дөньяны аңлавын төшенү ачкычы. Əлбəттə, бу материал,
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рухияткə кызыксыну уяту максатында, мөмкин булган барлык чаралар белəн мəдəни киңлектə популярлаштырылырга тиеш.
2014 елда Мəскəүнең «Голос-Пресс» нəшриятында И. Капаевның нугай телендə язылган 4 томлык сайланма əсəрлəренең өченче
томы нəшер ителə, анда язучының соңгы елларда иҗат ителгəн сəяхəт
жанрында язылган тарихи эссесы «Ялын янлы Сарайшык» басыла.
Əсəрдə Урта гасырлар Нугай Урдасы башкаласының тарихы нугай
əдəбиятында күлəмле əсəрдə беренче тапкыр сəнгати мəгънəгə төреп
яктыртыла һəм хəзерге Көнбатыш Казакъстан территориясендə бүгенге нугайларның тарихи һəм мəдəни хəтере символы турында хиссият дəрəҗəсе һəм фактларга байлыгы ягыннан үзəклəргə үтеп керерлек ышанычлы кыйссага əверелə. Ул шул ягы белəн кыйммəтле дə.
Казакъ галимнəре И. Тасмагамбəтов һəм З. Самашевның «Сарайчык» дип исемлəнгəн рəсемле фəнни басмасында Нугай Урдасының
төп шəһəре «Европа һəм Азия чигендə стратегик яктан иң əһəмиятле
урында төзелгəн, Европа иллəреннəн һəм Идел буенда Алтын Урда
башкаласыннан (Сарай-Бату һəм Сарай-Бəркə), Харəзем, Иран, Һиндстан һəм Кытайдан килүче трансконтиненталь кəрван юлының бер өлешендə куркынычсызлык тəэмин итүче» шəһəр буларак характерлана
[Тасмагамбетов, Самашев]. Шунда ук авторлар Сарайчыкта зиннəтле
сарайлар, кəрвансарайлар, мунчалар, мəчет-мəдрəсəлəр төзелүе турында язалар. Аларны шактый билгеле архитектура мəктəплəреннəн чыккан талантлы осталар торгыза. Сарайчык халкы гыйлемле булуы белəн
аерылып тора. Савыт-сабалардагы, бронзадан эшлəнгəн əйберлəрдəге, шулай ук кəгазьдə теркəлгəн төрле язулар да шул хакта сөйли». Ул
һөнəрчелек нык үскəн шəһəр була, тимерчелəр, чүлмəкчелəр, бронза
коючылар, пыяла өрүчелəр, зəркəнчелəр, тукучылар эшлəнмəлəренең
сакланган калдыклары да шуны раслый. Сарайчык турында истəлеклəр
калдырган күпсанлы сəяхəтчелəр дə шул турыда язганнар.
И. Капаевның классик Көнчыгыш сапар-намə стилендə язылган
«Ялын янлы Сарайшык» əсəре – лирик геройның элеккеге бөек дөньяга Ставрополь далаларыннан алып Казакъстан киңлеклəренə кадəр
җəелгəн мəйданда гына түгел, ə вакытта, тарихта нугайларның күпгасырлык мəдəнияте, гореф-гадəтлəре, риваятьлəре, истəлеклəре дөньясына да сəяхəте. Бу –халыкның бүгенге көне турында уйланулар да.
Əсəргə кертелгəн мəгълүматның энциклопедик характерда булуы –
Ставрополь төбəгендəге киң халыкка билгеле булмаган хəзерге нугай
авыллары, сулыклар турында тарихи белемнəр, Əстерхан һəм Атырау
өлкəлəре далаларының ландшафт тасвирламалары, Бөек Ефəк юлы
шəһəрлəре тарихы, Казакъстан җитəкчелеге карары белəн күптəн түгел
генə төзелгəн тарихи Сарайчык, Бөек хакимнəр пантеоны, һəр бөек кешенең язмышы – сəяхəтченең бəянын да, укучыны да баета.
Əсəрнең тарихчы галим тарафыннан нигезле оештырылган материалы, эмоциональлеге, чынбарлык картиналарының Урта гасырларның гөрлəп чəчəк атучы Сарайчыгы тарихыннан ирреаль күзаллаулар белəн алышынып торуы, вакыт-вакыт геройны билəп алган
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фəлсəфи уйлануларның еш кына өзелүе аркасында, бəянны эссе кебек сыгылмалы һəм күлəмле жанр законнарына буйсындыра. Авторхикəялəүченең фаҗига тулы, төп тезисын этносның яшəүгə сəлəте
тəшкил иткəн сөйлəме йөрəкне кузгата, дулкынландыра, чөнки мондый оптимизм өчен таяныч эзлəгəндə, гасырлар дəвамында нугайларга сугышчан дан китергəн бөек сугышчы-хакимнəрнең исемнəре
санала. Алар халык хəтерендə яшəгəндə, халык та яши.
«Ялын янлы Сарайшык» – жанр ягыннан эссе-метафора. Көчле
хакимнəрнең коточкыч ызгыш-талашлары белəн, ə хəзер вакыт тарафыннан да җимерелгəн шəһəр – И. Капаев əсəрендə ут һəм кылыч, халыкны, туган йортны сакламау сəясəтлəренең нигезсезлеген күрсəткəн
символ буларак тəкъдим ителə. З. Самашев болай дип яза: «Хəзерге
вакытта фарватерын алыштырган Җаек елгасы сулары астында шəһəрлек бик тиз юкка чыгып бара. Көчле һəм тиз су агымы, яр буенда кеше
скелетлары, кирпечлəр, керамик савытлар һəм башка көнкүреш əйберлəре генə калдырып, борынгы шəһəр катламнарын юа».
И. Капаев та түбəндəге юлларны укыйбыз: «Мин кайчандыр
ата-бабаларым ташлап киткəн шəһəрне артта калдырам. Əмма минем
хəтеремдə бу хəрабəлəр түгел, ə хыялымда туган Сарайчыгым образы
кала. Һəм ул, минем шəһəрем образы, дөньядагы иң мөһим вакыйгаларны да күлəгəдə калдырырга сəлəтле. Мин дəшмим һəм минем
юлдашларым да дəшми...»
2017 елда Мəскəүнең «Голос-Пресс» нəшрияты И. Капаевның
«Язмыш кылычы» дигəн тагын бер китабын чыгарды. Дəрəҗəле яңа
басманың жанрын автор үзе тарихи тикшеренүлəр дип билгелəнгəн.
Бу чыннан да шулай. Китапның беренче өлеше – авторның «Чыңгызханнан алып Идегəйгə кадəр» дип аталган эссесының тулыландырылган һəм эшкəртелгəн варианты. Бөек тарихи шəхеслəрнең (Чыңгыз хан,
Тамерлан, Туктамыш, Идегəй) тарихтагы, аерым алганда, Алтын Урда,
Нугай Урдасы тарихындагы роленə карашын И. Капаев əлеге тема буенча тупланган зур фəнни əдəбиятны полемик анализлау барышында
белдерə. Əлеге проблема буенча калыплашкан стереотиплардан аерылып торган үз фикерен ассызыкларга да онытмый.
Шул ук исемдəге китапның икенче өлеше «Кече Нугай Урдасы
тарихын өйрəнү» дигəн өстəмə исем белəн дөнья күрə. Зур Нугай Урдасы таркалганнан соң көчəя барган əлеге сəяси бергəлек тарихы буенча фəнни публикациялəр исемлеге гаять бай. Əмма геосəяси планда
XVI–XVII гасырларда (төбəк дəрəҗəсендə генə түгел) Кече Урданың
роле турында ачыкланмаган сораулар кимемəде. Моның сəбəбе, мөгаен, берничə мөһим факторның тикшеренүчелəр игътибарыннан читтə
калуындадыр, ə объектив тарихи картина тудыру өчен, аларны һичшиксез исəпкə алырга кирəк. И. Капаевның «Язмыш кылычы» фəнни
тикшеренү форматында гына кала алмый, чөнки Россия, Госманлы
империясе, Алтын Урдадан соң оешкан берничə дəүлəт арасындагы
мөнəсəбəтлəрнең катлаулы борылышларын ачканда, автор нəкъ менə
Кече Урда тарихына таянып эш итə.
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XVI гасыр уртасыннан XVII гасыр уртасына кадəрге чама белəн
бер гасырлык вакыт аралыгында булган вакыйгаларны анализлау нугайлар тарихында, аерым алганда, Россия дəүлəте өчен бөек тарихи
альтернативалар чоры контекстында тормышка ашырыла. Россия
өчен бу – XVII гасыр башындагы «Фетнəле заман» («Мəскəү фетнəсе
һəм безнең фетнə» бүлеге). Автор Иван Грозный, ике Ялган Дмитрий, Василий Шуйский идарə иткəн чорларда һəм нугай, һəм рус тарихына караган күренекле шəхеслəрнең (Симеон Бекбулатович; чын
исеме Сəин Бикбулат), Петр Урусов; чын исеме Орак Урыс), Кантемир һ.б.) роле турындагы мəгълүматларны актуальлəштерə. Хəзерге
Россия үзен күпмиллəтле дəүлəт буларак таныту сəбəпле (өстəвенə
ул баштан ук шундый булып оеша), əлеге тезисны нигезлəгəн фактларны актуальлəштерү, ил халыкларының Россия дəүлəтчелеген торгызуга керткəн өлешен ачу аның ныгуына гына хезмəт итəчəк. И. Капаевның эссесында башка таныкламалар да, шул исəптəн нугайлар
фольклорында чагылдырылганнары да җитəрлек, бу укучылар өчен
бөек дəүлəтлəр оешу процессларының катлаулы, каршылыклы характерын мавыктыргыч итеп ачарга мөмкинлек бирə. Һичшиксез, И. Капаевның «Язмыш кылычы» махсус өйрəнелергə тиеш, чөнки əсəрнең
бик бай эчтəлекле, форма ягыннан үзенчəлекле булуы, бəян итүче авторның аерым роле һ. б. шуны талəп итə.
Тарих һəм хəзерге заман – Иса Капаевның иң яңа эссе прозасындагы əлеге ике куəтле полюс өзлексез философия симбиозын тудыра,
мондый кырда язучы иксез-чиксез продуктив, нəтиҗəле, һəм иҗади
потенциалга ия.
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ЭПИГРАФИКА

УДК 930.27:94(470.41)

А.М. Гайнетдинов
ИСКЕ ҖӨРИ АВЫЛЫ ЭПИГРАФИК ИСТƏЛЕКЛƏРЕ
В статье представлен краткий анализ эпиграфических памятников, выявленных на кладбище с. Старые Зюри Тюлячинского района Республики Татарстан.
В ходе экспедиции, организованной Институтом истории им. Ш. Марджани АН
РТ в 2019 г., автору удалось выявить и изучить 5 сохранившихся арабографичных намогильных камней, датируемых периодом с 1516 по 1942 гг. В статье
публикуются их тексты и переводы на современный татарский язык.
Ключевые слова: татарская эпиграфика, памятники, некрополи, Старые
Зюри, кладбище, эпитафии.
The article presents a brief analysis of the epigraphic monuments identiﬁed in the
cemetery of settlement in the cemetery of the Iske Jori village of the Tyulyachinsky
district of the Republic of Tatarstan. During the expedition, organized by the Institute
of History. S. Mardzhani of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan in
2019, the author was able to identify and study 5 preserved arabographic gravestones
dating from the period from 1516 to 1942. The article publishes their texts and translations into modern Tatar language.
Keywords: Tatar epigraphy, monuments, necropolises, Iske Jori, cemetery, epitaphs.

Х

алкыбыздан безгə мирас булып күпсанлы тарихи-мəдəни истəлеклəр сакланып калган, шул исəптəн гарəп графикасында
язылган борынгы кабер ташлары да бихисап. Алар халкыбызның
тарихын, мəдəниятен, телен өйрəнүдə, һичшиксез, əһəмиятле роль
уйный.
Каберлəргə таш кую традициясе безгə борынгы төркилəрдəн үк
килə. 731, 734 елларда ук Күлтəгин, Билге каган кебек Төрки каганат
җитəкчелəре истəлегенə рун хəрефлəре белəн язылган ташбилгелəр
куелуы мəгълүм. Шулай ук төрки халыкларда каберлəр өстенə балбаллар (кеше рəвешендə ясалган таш сын) кую гадəте таралган булган, алар да, үзенə күрə, кабер ташы функциясен үтəгəн, җиңелгəн
дошманнарны рухсыз итү символы буларак кулланылган [Əхмəтҗанов, б. 5]. Төркилəр ислам динен кабул иткəннəн соң, руник язулы
ташлар һəм балбаллар гарəп телендəге дини гыйбарəлəр, Коръəн
аятьлəре, хəдислəр язылган ташбилгелəргə алыштырылган. ХIII гасырдан башлап безнең җирлектə кабер ташларына язу төшерү гадəте
киң таралып, бүгенге көнгə хəтле дəвам итə.
Кызганыч ки, əле һаман эпиграфик мирасыбызның күп өлеше
галимнəр тарафыннан җитəрлек дəрəҗəдə өйрəнелмəгəн. Соңгы елларда ТР ФА Ш. Мəрҗани исемендəге Тарих институты эпиграфика
өлкəсенə зур игътибар бирə башлаганга күрə, Казан артында урнашкан күп кенə авылларның зиратлары өйрəнелде. Моңарчы əле Телəче
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районы Иске Җөри авылы зираты эпиграфик планда өйрəнелмəгəнгə, андагы хəзерге көннəргə кадəр сакланып калган бөтен ташъязма
истəлеклəрне барлау һəм өйрəнү өчен, без 2018 елда фəнни экспедициягə чыктык.
Иске Җөри авылына нисбəтле ХVI йөзгə караган кабер ташын заманында Н. Воробьев, С. Вахиди, Е. Казаков, П. Старостин, А. Халиков, Г. Йосыпов кебек галимнəр өйрəнергə тырышканнар [Воробьев,
с. 11–13; Казаков, с. 197; Юсупов, с. 26], тик алар берсе дə анда нəрсə
язылганын күрсəтмəгəн. Шунлыктан кабер иясенең исеме, аның төгəл вафат булу датасы озак еллар билгесез булды. 2001, 2015 елларда
Р.Мəрданов һəм И. Һадиев, əлеге ташбилгене ике мəртəбə тикшереп,
аның тулы текстын тəкъдим иттелəр [Һадиев, б. 21].
Без дə Иске Җөри зиратында сакланган гарəп язулы кабер ташларының һəрберсен эзлəп табып, фотога төшердек, үлчəмнəрен алдык
һəм текстларын укыдык. Шулай итеп, барлыгы 5 борынгы кабер ташы
табылды. Эшебезнең нəтиҗəсе буларак, табылган эпиграфик истəлеклəрнең тулы текстларын һəм хəзерге татар теленə тəрҗемəлəрен
игътибарыгызга тəкъдим итəбез. Ташларның үлчəмнəре дə бирелде:
башта буен, аннары киңлеген, соңыннан калынлыгын күрсəтеп яздык.
Мəсəлəн, 100×40×10 саннары язылган булса, ташның буе – 100 см,
киңлеге – 40 см, калынлыгы – 10 см дигəнне аңлата.
1. Əйлим Исмəгыйль улына куелган кабер ташы, 1516 ел
Таштагы текстның укылышы
Алгы ягы (калкытып язылган):
1) «Каалə-ллааһү Тəбəəракə вə Сүбхəəнəһү
күллү нəфсиң
2) зəəикатүл-мəүүт сүммə илəйнəə түръҗəгуун садəк
3) каалəн-нəбии галəйһис-сəлəəм əддүнйəə сəəгатүн
4) фə-җгальһəə таагаһ тарих тукуз
5) йөз йегерме икедə ирде кем
6) Исмəгыйль углы Əйлим
7) ...».
Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе:
Алгы ягы:
1) «Аллаһ Тəбəракə вə Сөбханəһү əйтте:
«Һəр җан иясе
2) үлемне татыячак. Соңыннан Безгə кайтачаксыз». [Аллаһ] дөрес əйткəн.
3) Пəйгамбəр (Аңа сəлам булсын) əйткəн:
Дөнья – бер сəгать,
4) аны итагать белəн үткəр. Тугыз
5) йөз егерме икенче [елда] иде ки
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6) Исмəгыйль улы Əйлим
7) [фани дөньядан мəңгелек дөньяга күчте]».
Таш үлчəмнəре: 135×48×9+7.
Əлеге кабер ташы Җөри авылында сакланган иң борынгы ядкяр булып санала, чөнки ул Казан ханлыгы чорына карый. Шунысы
мөһим, ташъязма истəлек авылның ХV гасырда, һичьюгы ХVI йөз
башында ук барлыкка килүенə кире какмаслык дəлил булып тора.
Əйтергə кирəк ки, Əйлим Исмəгыйль улы кабере хəзерге зират эчендə түгел, бераз читтəрəк, ягъни борынгы зират урынында урнашкан.
Ташъязма истəлек янында ук ялгыз нарат үсеп чыккан.
Риваятьлəргə караганда, бу кабердə Җөри хан кызы Зөһрə җирлəнгəн, имеш [Галлям, б. 229]. Əмма, ташның текстыннан аңлашылганча, биредə бөтенлəй башка кеше – Əйлим исемле ир-ат – җирлəнгəн булып чыкты.
И. Һадиев һəм Р. Мəрданов югарыда искə алынган кабер ташының текстын укыганнан соң, ни өчендер, кабердə Илкилде исемле
кеше җирлəнгəн, дип фараз кылганнар [Һадиев, б. 21]. Лəкин алар
фикере белəн килешү мөмкин түгел, чөнки ташъязмада Əйлим исеме
аермачык рəвештə язылган.
2. Вəлиулла Сəмигулла улына куелган кабер ташы, 1910 ел
Таштагы текстның укылышы
Алгы ягы (уеп язылган):
1) «Һəзəəл-мəркадү
2) Вəлийулла бине Сəмигулла
3) 70 йəшендə
4) түвүффийə фии сəнəти 1328
5) фии сəнəти 1910».
Уң ягы (уеп язылган):
«Вə лəə тəфрах фə-иннəл-мəүтə əəт вə лəə
тəкъфəл фə-иннəл-гумра фəəт».
Сул ягы (уеп язылган):
«Лəйсəл-гариибү гариибəш-Шəəми вəл-Йəмəн
иннəмəəл-гариибə гариибүл-лəхд».
Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе
Алгы ягы:
1) «Бу – Вəлиулла
2) бине Сəмигулла кабере,
3) 70 яшендə
4) [һиҗри] 1328 елда,
5) [милади] 1910 елда вафат булды».
Уң ягы:
«Шатланма, чынлыкта, үлем килəчəк. Мал җыйма, чынлыкта,
гомер үтəчəк».
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Сул ягы:
«Шам һəм Ямəн кешесе чит кеше түгел, чынлыкта, чит кеше –
лəхеткə кергəн кеше».
Таш үлчəмнəре: 94×35х×17.
Əлеге ташъязма истəлек хəзерге зиратта иң борынгысы булып
санала. Вафат булучы хакындагы мəгълүматтан тыш, анда гарəп
телендə гыйбрəтле сүзлəр, шигъри юллар язылган. Мəсəлəн, ташның сул ягында Гали бине Хөсəен (Зəйнелгабидин) атлы галим һəм
хикмəт иясенең бер касыйдəсеннəн өзек китерелгəн.
3. Гайнеҗамал Нигъмəтулла кызына куелган кабер ташы,
ХХ гасыр башы
Таштагы текстның укылышы
Алгы ягы (калкытып язылган):
«...
1) Гайнеҗамал
2) Нигъмəтулла кызы».
Уң ягы (калкытып язылган):
«Күллү нəфсиң зəəикатүл-мəүүт».
Сул ягы (калкытып язылган):
«Гали Хəсəн Хөсəйен».
Арткы ягы (калкытып язылган):
1) «Бисмиллəəһир-рахмəəн[ир-ра]хиим
2) Аллаһү җəллə җəлəəлүһ
3) лəə илəəһə иллəəллааһ
4) Мүхəммəдүр-расүүлүллааһ
5) Əбү Бəкер Гомəр Госман
6) радыйəллааһү ганһүм».
Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе
Алгы ягы:
«...
1) Гайнеҗамал
2) Нигъмəтулла кызы».
Уң ягы:
«Һəр җан иясе үлемне татыячак».
Сул ягы:
«Гали, Хəсəн Хөсəен».
Арткы ягы:
1) «Шəфкатьле, Рəхимле Аллаһ исеме белəн.
2) Бөек Аллаһ.
3) Аллаһтан башка табынырга лаеклы зат юк,
4) Мөхəммəд – Аллаһ илчесе.
5) Əбү Бəкер, Гомəр, Госман
6) (Аллаһ алардан риза булсын)».
Таш үлчəмнəре: 59×32×16.
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Кызганычка каршы, əлеге ташъязма истəлекнең алгы ягындагы язулары сөртелеп беткəн диярлек, ярый əле кабер иясенең исемен, авырлык белəн булса да, ачыкларга мөмкин булды. Палеографик билгелəре һəм эшлəнеше белəн таш ХХ гасыр башына карый.
Мəрхүмнең исеменнəн тыш, ташбилгедə шулай ук пəйгамбəр, аның
оныклары, тугры хəлифəлəр исемнəре дə язылган.
4. Гайнеҗиһан Мифтахеддин кызына куелган кабер ташы, 1932 ел
Таштагы текстның укылышы
Алгы ягы (калкытып язылган):
1) «Лиллəəһил-фəəтихəһ
2) Гайнелҗиһан
3) Мифтахеддин
4) кызы
5) Хөснеддин
6) зəүҗəсе
7) 1874 – 1932 / 20 V
8) вафат
9) Аллаһ рəхмəт
10) кыйлсун».
Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе
Алгы ягы:
1) «Аллаһ ризалыгы өчен «Фатиха» сүрəсе укы.
2) Гайнеҗиһан
3) Мифтахеддин
4) кызы –
5) Хөснеддин
6) хатыны
7) (1874 – 20.V.1932) –
8) вафат.
9) Аллаһ рəхим
10) кылсын».
Таш үлчəмнəре: 73×33×12.
Башка ташъязмалардан аермалы буларак, əлеге кабер ташында
бер үтенеч, ягъни зиратка килгəн кешелəрне кабер иясе өчен дога
кылырга чакырган сүзлəр язылган. Шулай ук ахырдан кыскача дога
кылу үрнəге дə китерелгəн.
5. Мөбарəкша Бикмөхəммəд улына куелган кабер ташы,
1942 ел
Таштагы текстның укылышы
Алгы ягы (калкытып язылган)1:
1) «Лəə илəəһə иллəəллааһ Мүхəммəдүр-расүүлүллааһ
2) бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахиим
1

Ахыргы юлларындагы исемнəр кириллицада язылган.
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3) күллү нəфсиң зəəикатүл-мəүүт
4) Мөбарəкша Бикмөхəммəд
5) углы туган 1883
6) нче йылда вафат булды
7) 1942 нче йылда 28 нче
8) агуст Мубарак
9) Бикмхэмэт».
Текстның хəзерге татар теленə күчермəсе
Алгы ягы:
1) «Аллаһтан башка табынырга лаеклы
зат юк, Мөхəммəд – Аллаһның илчесе.
2) Шəфкатьле, Рəхимле Аллаһ исеме
белəн.
3) Һəр җан иясе үлемне татыячак.
4) Мөбарəкша Бикмөхəммəд
5) улы 1883 елда
6) туган 1942 елның
7) 28 августында вафат
8) булды. Мубарак
9) Бикмхэмэт».
Таш үлчəмнəре: 87×28×9.
Əлеге кабер ташы бик үк борынгы булмаса да, тексты тулысынча диярлек гарəп графикасында язылганлыктан, барыбер игътибарга
лаек. Бик авыр һəм дəһшəтле елларда, ягъни Бөек Ватан сугышы чорында да авыл халкы ташъязмалар белəн бəйле борынгы традициялəребезне яшəткəн, диненнəн һəм гореф-гадəтлəреннəн ваз кичмəгəн
булып чыга.
Күргəнебезчə, Иске Җөри авылының борынгы зираты урынында
һəм хəзерге зиратында 5 эпиграфик истəлек сакланган. Иң борынгысы 1516 елга караса, соңгысы 1942 елга нисбəт ителə. ХХ гасырның
50 – 60 нчы елларында да авыл зиратында гарəп язулы кабер ташларын кую традициясе дəвам иткəн, əмма бу чорларда инде кирилл
хəрефлəрендəге текстлар да өстəп языла башлаган, ягъни яртылаш
гарəп графикасында, яртылаш кириллицада булган ташъязмалар
пəйда булган. Узган гасырның 70 нче елларыннан соң куелган кабер
ташларындагы язулар инде тулысынча рус хəрефлəре белəн генə башкарылган дияргə мөмкин.
Ташъязмаларның кереш өлешендə, ягъни вафат булган кешенең
исеме, үлү датасы язылганчыга хəтле, Аллаһны яисə ахирəтне искə
төшерə торган сүзлəр яки җөмлəлəр урын алган. Алар һəрвакыт
фəкать Коръəн иңгəн телдə, ягъни гарəп телендə язылып, Аллаһның
исем-сыйфатлары, атрибутлары яки Коръəн аятьлəре һəм хəдислəрдəн гыйбарəт, шулай ук адəм баласына үлемне, ахирəтне искə төшерүче сүзлəр еш кулланылган. Иске Җөридə сакланган эпиграфик
истəлеклəрдə күбрəк «бисмилла», «шəһадəт кəлимəлəре» урын алган.
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Бер кабер ташында «лиллəəһил-фəəтихəһ» («Аллаһ ризалыгы өчен
«Фатиха» сүрəсе укы») гыйбарəсе очрый.
Гомумəн, борынгы татар ташъязмаларында бик еш урын алган Коръəн аяте, төгəлрəк əйткəндə, аять өлеше – «Күллү нəфсиң
зəəикатүл-мəүүт» («Һəр җан иясе үлемне татыячак») («Гыймран»
сүрəсе, 185 аять; «Əнбия» («Пəйгамбəрлəр») сүрəсе, 35 аять; «Ганкəбүт» («Үрмəкүч») сүрəсе, 57 аять). Кешене уйландырган, ахирəтне
искə төшергəн, Аллаһның кодрəтен күрсəткəн, тынычландырган əлеге аять Коръəндə өч урында искə алынган. Ул Алтын Урда чорыннан
алып ХХ гасыр башына хəтле һəрвакыт язылып килгəн. Шунысына
игътибар итмичə булмый, Иске Җөри авылында бу аять Казан ханлыгы чорына караган ташбилгедə генə түгел, ХХ гасыр башына, хəтта
ХХ гасыр урталарына караган кабер ташларында да урын алган.
Димəк, Иске Җөри халкы татар традициялəрен ташка язу сəнгатендə дə саклап килгəн, кабер ташларының ватылып юкка чыгуына
юл куймаган, бүгенге көнгə хəтле кадерлəп сакларга тырышкан. Зиратта табылган ташбилгелəрнең эпитафиялəре бай эчтəлекле булган:
алар кабер иясе хакында гына мəгълүмат биреп калмыйча, ислам
дине өйрəтмəлəрен, фəлсəфəсен үз эченə алган сүзлəр, шигъри юллар
белəн үрелеп бирелгəннəр. Зиратка килгəн кешене гарəп язулы кабер
ташлары дингə өндəгəн, тормыш хакында уйланырга мəҗбүр иткəн,
шул ук вакытта милли, əхлакый һəм эстетик тəрбия бирү функциясен
үтəгəн.
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Ялкын Янбаева-Əхмəтгалиева
«ХƏБƏРЧЕ» ЖУРНАЛЫ ТУРЫНДА
Статья посвящена обзору татарского журнала «Хəбəрче». Это рукописный журнал на арабской графике, объёмом в 22 страницы, вышел в 1952 году в
Стокгольме. Ему присвоили номер 1. Единственный номер журнала разошёлся
в рукописных копиях, в Швеции в нескольких семьях видели этот журнал. Его
создали татары, оказавшиеся в эмиграции. Журнал получился культурно-просветительский, татарско-общинный. Целью организаторов, которые выступают
на страницах журнала как авторы статей, была попытка духовного объединения соплеменников с подобной им судьбой и сохранить родной язык в иноязычной среде. Статья знакомит читателя с некоторыми публикациями журнала
«Хəбəрче», в деле издания которых огромную роль сыграла Ялкын ЯнбаеваАхметгалиева, деятельность которой анализируется в вводном слове доктора
филологических наук И. Башировой.
Ключевые слова: газета «Хəбəрче», письменно-литературный язык, устный язык, арабская графика, латиница, кириллица, эмиграция , рукописные копии, татарская община, духовное объединение.
The article is devoted to the review of the Tatar magazine «Khuburche». This
handwritten journal, in Arabic script, 22 pages plus 2 title pages, was published in
Stockholm in 1952. It was numbered 1. The only issue of the magazine was distributed in handwritten copies; several families in Sweden saw this magazine. It was
made by educated people with journalistic experience who ended up in emigration.
The magazine turned out to be cultural and educational, for Tatar-community. The
goal of the organizers, who appear on the pages of the magazine as authors of articles, was an attempt to spiritually unite fellow tribesmen with a similar fate and an
attempt to preserve their native language in a foreign language environment. So they
stated on the pages of their magazine. The article acquaints the reader with some of
the publications of the magazine «Khuburche», in the publication of which Yalkyn
Yanbaeva-Akhmutgalieva played a huge role, the activities of which are analyzed in
the introductory word of Ph.D. n. I. Bashirova.
Key words: newspaper «Khuburche», written-literary language, oral language,
Arabic graphics, Latin, Cyrillic, emigration, handwritten copies, Tatar community,
spiritual association.

Кереш сүз
Бердəнбер данə буларак дөнья күргəн «Хəбəрче» журналы турындагы мəгълүматны безгə Израильдə яшəүче Ялкын ЯнбаеваƏхмəтгалиева җиткерде. Татар əдəби теле тарихы өлкəсендə фəнни тикшеренүлəр алып баручы белгечлəргə ул 1969 – 1989 елларда
Г. Ибраһимов исем. Тел, əдəбият һəм сəнгать институтында эшлəгəн
галимə буларак һəм урта гасырлар төрки-татар язма чыганагының телен өйрəнүгə багышланган «Исследование тюркоязычного памятника
“Кисекбаш китабы”» исемле хезмəте (М.: Наука, 1979) буенча таныш.
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Алга таба аның тарафыннан əлеге хезмəттə чагылыш тапкан тəртиптə
«Əхвале Чингиз хан вə Аксак Тимер вə тəварихлəрə махсус бəгъзе
кыйсем-кыйтгалар» исемендəге дастан (Əхвəле Чингиз хан вə Аксак
Тимер вə таварихлара махсус бəгъзе кыйсем-кыйтгалар. Казан: Импер. Ун-ты табыгханəсе, 1822) тикшерелə һəм «Коллекция исторических дастанов – памятник татарского литературного языка» дигəн
мəкалəсендə, «Дəфтəре-Чыңгыз-намə» исеме белəн берлəшə торган
алты дастанның өйрəнелү тарихы күзаллана, аларның графика, орфография һəм морфология тармакларына караган хосусый үзенчəлеклəре
билгелəнə1. Дастанның лексик составы «Лексический материал хрестоматии Ибрагима Хальфина» дигəн хезмəттə тикшерелə2.
Ленинградта яшəү дəверендə Ялкын Янбаева-Əхмəтгалиева
Россия Фəннəр академиясенең Көнчыгыш теллəр институты филиалы китапханəсендə саклана торган иске татар китаплары коллекциясен барлый һəм 1802 – 1931 елларда чыккан 4 мең китапны системалаштыра. Нəтиҗəдə «Каталог старотатарских книг в Российской
Академии наук» исемле хезмəт дөнья күрə (Jerusalem, 2010. 284 р.).
Шушы вакытларда Ялкын ханым, балаларының соравы буенча, бабалары рухына багышлап, «Потомки Баязитова» дигəн мемуарларын
яза (Харьков: Торсинг, 2003. 64 с.; Казань: Иман, 1430/2009. 75 б.).
Иерусалимга күченгəч, галимə «Крымчакско-англо-русский словарь» төзеп бастыра. Хезмəтнең керешендə сүзлек өстендə эш барышы түбəндəгечə аңлатыла: «Хезмəт Ицхак Бен-Цви институтының
Көнчыгыш яһүд җəмгыятьлəрен (Иерусалим) өйрəнү буенча Академик совет кушуы белəн башкарылган. Ул китапханəлəрдə, архивларда һəм Иерусалимдагы шəхси коллекциялəрдə саклана торган материалларга нигезлəнеп төзелгəн. Кырымчак теле – Кырым татарлары
сөйлəшлəренең берсе. Кырым ярымутравындагы җирле халыкның
зур булмаган этник төркеме шушы телдə сөйлəшкəн, аның əгъзалары
талмуд иуадизмын тотканнар. Алар, нигездə, ике телле булган: кырымчак (ягъни төрки) телендə аралашканнар, ə дини гыйбадəтлəр һəм
шəхси хат алышу иврит телендə алып барылган. ...Сүзлек дини һəм
дөньяви характердагы стилистик яктан төрле чыганакларны үз эченə
алган теге яки бу дəрəҗəдə тулы лексикон төзүдə беренче тəҗрибə
булып тора. Сүзлəрнең рус һəм инглиз теллəренə тəрҗемəлəре дə
бирелгəн»3.
Шушы ук вакытларда «Песень Песней царя Соломона и Таргум
на языке крымчаков» дигəн хезмəт языла. Аның максаты түбəндəгечə
билгелəнə: «Тəкъдим ителгəн басма транскрипциясе кириллицада
эшлəнгəн һəм рус теленə тəрҗемəсе бирелгəн 1905 елда Петроковта
басылып чыккан китаптан алынган «Җырларның җыры» поэмасы1

Формирование татарского литературного языка, Казан, 1989, С. 65–82.
Письменные памятники и проблемы культуры народов Востока. М., 1987.
С. 3–7.
2

3

Iala Ianbay. Krimchak Dictionary, Wiesbaden, 2016, Предисловие.
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ның һəм Таргумның кырымчак телендəге текстларының беренче басмасы булып тора. Анда укучыга кырымчак диалектындагы (дөресрəге, этнолектындагы) əдəби җəүһəрнең рус теленə тулы кыйммəтле
тəрҗемəсе тəкъдим ителə. Аны яһүдлəр җəмгыятенең телəсə кайсы
рус телле вəкиле алып укый ала. Кушымтада кырымчаклар тарихы
турында кайбер мəгълүматлар һəм кырымчак диалектының кечкенə генə тасвирламасы урын алган. Шунысын ассызыклап əйтергə
кирəк, бу басма кырымчакларга үз китапларын кире кайтарачак, шулай ук көнчыгыш яһүдлəр мəдəниятен саклап калу эшендə зур ярдəм
булачак...».
Алга таба хезмəтнең исемендəге төшенчə-терминнар аңлатыла:
«Җырларның җыры» – иврит телендə лирик-интим һəм туй характерындагы яһүд җырлары җыентыгы. Əсəр яңа эраның II гасырында
яһүдилəр Библиясе канунына (Танаха) 17 нче китап буларак кертелгəн. Кануни яктан ул 117 шигырьдəн тора һəм 8 бүлеккə бүленə (русча
Библиядə – 6 бүлек). Традиция буенча «Җырларның җыры» патша
Соломонга (ивритта аның тулы исеме ашер ле-шломо сүзлəреннəн
тора, ягъни Соломонныкы) нисбəт ителə, əмма тикшеренүчелəр инде
күптəн əлеге фикерне кабул итмилəр һəм аны фольклор характерындагы җырлар җыентыгы дип саныйлар. Лексик һəм грамматик билгелəр буенча иң соңыннан язылган җырларның теле б. э. к. III гасырга
карый... Кырымчак басмасында Таргум тəкъдим ителгəн – ул Библия
текстының киңəйтелгəн аллегорик аңлатмасы, анда мəхəббəт лирикасы Израильнең изге тарихы тасвирламасына əверелə. Поэмага Таргум
гарəплəр яулап алганнан соңгы чорда (VII –VIII гасырлар) язылган
булса кирəк. Таргум термины библеистикада Библиянең төрле өлешлəрен тəрҗемə итү өчен кулланыла...»1. Аңлашылганча, иврит телендə язылган текстның һəм аның кырымчак теленə тəрҗемəсенең
Таргумы барлана, транскрипциялəнə, беренче мəртəбə рус теленə
тəрҗемə ителə, сүз башы языла, кушымтасы (факсимиле) бирелə. Шулай ук тикшерелə торган текстның өйрəнелү дəрəҗəсе, тəрҗемəлəре,
авторлар тарафыннан ни рəвешле файдаланылуы күзəтелə. Хəзерге
татар теленə мөнəсəбəттə караганда, татар əдəби теле һəм диалектлары белəн чагыштырып күзəтү максатыннан, кырымчак телендəге
варианты мөһим санала.
Гарəп графикасындагы «Хəбəрче» журналын тикшерүгə багышланган мəкалəсендə Ялкын Янбаева Скандинавия төбəгендəге татар
диаспорасы турында мəгълүмат бирə, текстны транскрипцияли, үзенең алдагы хезмəтлəрендə чагылыш тапкан язма чыганакларның телен тикшерү тəртибендə бу журнал теленə дə анализ ясый. Авторның
стилен саклау максатыннан, текст, асылда, үзгəртелмичə бирелə. Татар халкы өчен гадəти, яхшы таныш булган мəгълүматларны үз эченə
алган кайбер астөшермəлəрне кыскарту, аерым искəрмəлəрне өстəү,
билгеле бер дəрəҗəдə, хəзерге татар язма əдəби теле нормасын саклау
1

Янбай, 2017, с. 5–10.
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максаты күздə тотылып, газетаның транскрипциясен редакциялəү
безнең тарафтан башкарылды.
Йомгаклау сүзе. ХХ гасырның 50 нче елларында язмыш кушуы
буенча чит иллəрдə яшəргə мəҗбүр булган өч-дүрт татар зыялысы,
үҗəтлек күрсəтеп, язма əдəбият туплап, журнал чыгару эшенə керешə. Нəтиҗəдə халкыбызның тарихи нигезе, дине, теле, җырлары,
мəзəклəре турында мəгълүмат бирелə торган текстлар туплана. Ни
хикмəт, татар кешесе җир шарының кайсы гына почмагында яшəргə
мəҗбүр ителсə дə, иң беренче эше итеп, кулына калəм ала, халкының дине, ана теле турындагы уй-фикерлəрен, берлəшеп яшəү телəген миллəттəшлəренə җиткерергə тырыша. Башларына төшкəн сəяси
хəллəрдəн туйган бу шəхеслəр сəясəт турында язмаска өндилəр. Əмма
əлеге язмаларны уку барышында халкыбызның башыннан кичкəн
сəяси-иҗтимагый тормыш күз алдына килеп баса.
И.Б. Бəширова

Татар диаспорасы турында
Скандинавиядə, аерым алганда, Швециядə һəм Финляндиядə
татарлар шактый күп яши: мөселман сөннилəр дə, ортодоксаль христианнар – керəшеннəр дə. Аларның төгəл саннары билгеле түгел,
чөнки Швециядə, мəсəлəн, бер генə анкетада да миллəт графасы юк.
Дөрес, тарихчыларга, Явыз Иван чорыннан башлап (бəлки тагын да
иртəрəк), татарларның Россиядəн бирегə берничə дулкын булып күченеп килүлəре билгеле. Зур дулкын 1897 елда Стокгольмдагы сəнəгать
күргəзмəсеннəн соң теркəлə. Яңа эмигрантларның күбесе Швециядə
өйлəнешəлəр, шулай ук күплəр Россиядəн үз туганнарын һəм күршелəрен алып килəлəр. Алар барысы да мондагы тормышка, үз диннəрен саклаган хəлдə, уңышлы кереп китəлəр, əмма аларның дəфен
кылынуы гына Финляндиядə була [Svanberg, s. 143 – 158]. 1949 елда,
ниһаять, Стокгольмда Төрки-мөселман мəдəни җəмгыяте оештырыла, аның химаясе астында 1952 елда «Хəбəрче» журналының беренче
саны дөнья күрə. Аны журналистлык тəҗрибəсенə ия белемле (əмма
эмиграциягə киткəн) кешелəр чыгара1. Шул ук вакытта Стокгольмда
мөселман зираты да ачыла, бу турыда безнең журналдагы «Язмыш»
повестенда искə алына.
Шунысын да билгелəп үтəргə кирəк, журнал 1952 елның декабрендə чыга, 2 айдан Сталин вафат була, əмма аның турында да,
Ленин турында да бернинди хəбəр юк. Дөньяның Бөек затларыннан
Мəсəлəн, күренекле галим Дəүлəтшин Тимербəк Динмөхəммəт улы (1904–1983),
тарихчы, юрист,җəмəгать эшлеклесе [Татар энциклопедиясе, 1999, с. 165]; Хəмидулла
Хəсəн (1895–1988), язучы, 11 шигырь, пьеса, хикəя, повестьлар җыентыгы, «Мөһаҗир
бəхете» романы авторы [Татар энциклопедиясе, 1999, с. 626].
1
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бары Кəмал Ататөрк кенə сайлап алына (1938 елда вафат), аңа бер
шигырь багышлана – 13 (10) биттə1.
Əдəби сүз татар мохитендə һəрвакыт популяр булды. Урта гасырлардан башлап халыкның мəдəни тормышында аңа ихтыяҗның
зур булуы популяр əдəби əсəрлəрнең күпсанлы кулъязмалары белəн
дəлиллəнə [Фəсиев, б. 7 – 44]. 200 ел элек кулъязмаларга алмашка
килгəн басма продукциягə, китаплар, газета-журналлар булсынмы,
укучылар арасында сорау зур була. Немец галиме Гетчның 1913 елда
чыккан китабында, Идел буе татарларының ни рəвешле белем алулары турында языла: «...1910 елда аларның меңнəн артык басма
китабы, йөздəн артык язучысы, 6 югары, 5 мең түбəн мəктəбе була.
Казан татарларында 150 кешегə бер мəчет, бер мулла булса, шундагы ук русларда һəм башка христиан халыкларында 1500 кешегə бер
священник туры килə. Татарларда 100 ир һəм кыз балага – бер мəктəп, христианнарда исə 1500 – 3000 кешегə – бер мəктəп. Китап һəм
газеталар тарату буенча мөселман татарлар христианнардан тагын да
алга киткəннəр. В.И. Ленин да үз вакытында бу саннарга игътибар
итə һəм, аларны күчереп алып, татарның панисламизм таратуыннан
сак булырга чакыра» [Татар грамматикасы, 1998, б. 50 – 51].
Шулай итеп, исəп-хисап дөрес булып, планнар тормышка ашырылырга тиеш иде …
Журнал теленең графо-орфографик һəм морфологик
үзенчəлеклəре
Журналның бу саны тулысынча гарəп хəрефлəрендə бер кеше
кулы белəн язылган. Гарəп-фарсы алынмалары, төрки-татар язма теленең күп гасырлык традициясен дəвам итеп, күптəнге үз теле кагыйдəлəре буенча кулланыла. Журнал текстында алынма фарсы сүзлəре
дуст һəм шад, -лык төрки кушымчасы кушылганда, тамырдагы ахыргы тартыклар үзгəрешсез кала: дустлык (8, б), шадлык (8, б). Хəзерге
татар телендə – дуслык, шатлык. Журналда гарəптəн кергəн кайбер
сүзлəр хəзерге татар телендə рус алынмалары белəн алыштырылган,
мəсəлəн, тəрəккый «прогресс» (4, а) һ.б.
Төрки-татар сүзлəре татар теле фонетикасына якынайтылган
Яңа имля буенча языла, анда тартыклар өчен «артык» гарəп хəрефлəре төшереп калдырыла, татар сузыклары өчен тамгалар өстəлə.
Бу орфографияне 1920 елгы реформадан соң кабул итəлəр. Ул нибары 1927 елга кадəр, СССР тюркологларының Казанда узган өченче конференциясендə латин графикасы нигезендəге алфавит кабул ителгəнче генə яши [Курбатов, б. 58, 85]. «Хəбəрче» журналы
редакциясе əгъзалары да бу яңа алфавит белəн таныш булганнар, өч
урында латин орфографиясе кулланылган: беренче титул битеннəн
тыш, 23 (20) биттə һəм 18 (15) битнең сул яртысында. Əмма бу – яңа
1
Монда һəм алга таба җəялəр эчендə цифрлар белəн бит саны, хəреф белəн багана
бирелə.
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орфография («Яңалиф») түгел, ə төрек графикасыннан алынган латин
хəрефлəре. 23–20 бит тулысынча латин хəрефлəре белəн башкарылган, шуннан язучының төрек графикасын татар теленə җайлаштырырга омтылуы күренə. Төзүче борын тартыгы өчен ň тамгасын өсти;
ул бары тик татар сүзлəреннəн генə файдалана, əмма татар сүзе этне
төрекнең ите белəн бутый, татарча бер урынына бир дип яза, түбəн
күтəрелешле иренлəшмəгəн ə сузыгына тамга таба алмый һəм аны е
белəн алмаштыра, бу исə татар фонетикасына туры килми. Бу биттəге
башваткычның биреме – «төрек алфавитының беренче хəрефе», һəм,
күрəсең, укучылар аның җавабын белə.
Күптəн түгел чыккан халык җырлары җыентыгына рецензиянең
22 (19) битендə аның «Казан латин хəрефлəре» белəн язылганлыгы
искəртелгəн. Билгеле булганча, 1939 елда Советлар Союзының бөтен
төрки телле халыклары орфографиясе кирилл графикасына күчерелə
[Курбатов, б. 58, 85] һəм ул бүгенге көндə дə гамəлдə.
Журнал телендə без торганлар «(5, а), сатканлар (4, б), салыб
биргəнлəр (алар өчен) «(5, а), үлəнлəр (3, а) кебек язылышны очратабыз, татар əдəби телендə: торганнар, сатканнар, салып биргəннəр
һ.б. Чөнки күплек саны кушымчасы -лар/-лəр кушылганда, тамырдагы м, н, ң борын тартыкларының прогрессив ассимиляциясе күзəтелə.
Бу күренешне белгечлəр шул заманда ук теркəп куйганнар (8).
Чыгыш килеш кушымчасының яңгырау варианты ялганганда,
тамырдагы соңгы саңгырау тартыкны сакларга омтылу күзəтелə,
мəсəлəн, ташдан (5, а), бер якдан (4, а), көмешдəн (4, а), балчыкдан
(5, а) һ.б.
III зат берлектə һəм күплектə үткəн заман аффиксының еш кына
хəтта саңгырау тартыклардан соң да яңгырау варианты -ды/-де кушыла, мəсəлəн, чыкды (7, а), тəбриклəшде (8, а), күрсəтделəр (8, а).
Урын килешендə яңгырау вариант кына кулланылмый, мəсəлəн,
вакытда (5, а), бəйлəнешдə (3, а), əмма тарихта (3, а).
Хəл фигыльлəрдə хəзерге вакыттагы -ып/-ип урынына журнал
телендə традицион рəвештə ахырда яңгырау б тартыгы языла: бүлеб
(3, а), чыгыб (3, а), һəм ни өчендер, мөгаен аналогия буенча, күб
(4, а һ.б.). Берничə тапкыр очраган углы сүзенең төрле формаларында да традицион язылыш күзəтелə. Журналда хəзерге белəн бəйлеге
белəн беррəттəн борынгы илəн формасы да (7, а һ.б.) кулланыла.
Текст синонимнарга бай, бер мисалга тукталыйк. Гүзəл, матур,
ямьле сүзлəре матур мəгънəсендə кулланыла. Хəзерге татар əдəби телендə чибəр сүзе дə шул ук мəгънəдə.
Алынма һəм рус теле аша кергəн сүзлəрнең орфографиясе аларның татарча əйтелешенə туры килə, мəсəлəн, чиркəү «церковь» (4, б),
афтамабиль «автомобиль» (7, а, б), гəзитə «газета» (7, б), нигр
«негр» (7, а) һ.б. Хəзерге татар телендə рус алынмалары рус теле
орфографиясе кагыйдəлəре буенча языла. Шул ук вакытта кайбер
график очракларда ике телдə дə əлеге сүзлəрнең əйтелешендəге аерманы билгелəү мөмкин түгел, мəсəлəн, техника (6,а), район (4,б), зал
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(8, а) һ.б. Швеция башкаласы атамасының (Истукхульм / Стокгольм)
төрки фонетика кагыйдəлəре нигезендə язылышы кызыклы: алынма
сүзлəрдə сүз башында ике тартык янəшə килгəндə, бигрəк тə өрелмəле һəм йомык тартыклар булганда, протеза рəвешендəге сузык аваз
пəйда була, мəсəлəн, Истанбул < Стамбул. Тексттан тагын бер мисал:
Эспас районы / Спас районы (4, б) .
Яурупа / Европа (3, а) сүзенең графикасы журнал телендə иренирен [в] авазы белəн күрсəтелə, соңрак ул ирен-теш авазына алыштырыла.
Шул рəвешле, журналның теле турында шуны əйтергə мөмкин:
ул, гарəп-фарсы алынмаларының график-орфографик нормаларын,
төрки-татар һəм рус алынмалары вариативлыгының орфографик
үзенчəлеклəрен саклап, традицион əдəби тел белəн язылган. Төрек
графикасыннан алынган латин хəрефлəренең кулланылуы шул замандагы телнең хəл-халəтен чагылдыра дип саный алабыз.
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«ХƏБƏРЧЕ» ЖУРНАЛЫ СƏХИФƏЛƏРЕ
(б. 1) Heberci. isvicdegi dini-medeni-türk-islam oyusmasi karsinda
vakitli reviste cigariladir No 1, dek. – 1952 – STOCKHOLM
(б. 2 – 1) Бу санда:
1. Телəк – Хəбəрче идарəсе
2. Болгар ханлыгы – Т. Дəүлəтшин
3. Язмыш – Абу Бəкир
4. Төрек углы – Х. Хəмидулла
5. Ата төрек. Əнкəй (шигырьлəр) Минһаҗ
6. Байрак тартышы – Х. Хəмидулла
7. Изге Мəккə шəһəре электрлаштырыла
8. И. Гомəркəйгə 75 яшь
9. Белəсезме?
10. Яңа Хуҗа
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11. Почта көтəсе – килгəн хатлар
12. Халкыбызның җырлары
13. Буш вакытта – башваткычлар
(б. 3–2) Хəбəрче. Ишвичдəге дини-мəдəни-төрк-ислам оешмасы
каршында вакытлы рəвешдə чыгарыладыр. Беренче сан.
Декабрь – 52 нче сəнə – Истукхульм шəһəре. Адрес: «Heberci»
Box 82 Upplands, vasby (Sweden).
(б. 4 – 3a) Teлəк
Истукхульм шəһəрендəге дини-мəдəни-төрек-ислам оешмасы
каршында вакытлы рəвештə чыгарыла торган «Хəбəрче» мəҗмугасы
үзенеӊ каршына түбəндəге бурычларны куя: 1. «Хəбəрче»неӊ тоткан
юлы [лакуна] ки миллəттəшлəрен бигрəк тə əгъзаларны оешманыӊ
эшлəре белəн якындан таныштырыб тору. Башка иллəрдəге мөселман
оешмаларыныӊ эшлəренə дə хəбəрлəр биреб тору.
2. Чит иллəрдəге миллəттəшлəр белəн дини-мəдəни-милли
иптəшлəре булган [лакуна] һəм файдалы фикерлəр алмашу вə тəкъдим тəрбия, тарихи əдəбият – яшьлəргə, хатын-кызларга һəм балаларга [лакуна] телəклəрен җыя алган мəҗмуганы биреб [лакуна], халкыбыз өчен файдалы фикерлəрен ачу.
(б. 4 – 3б) Бу башланган эштə миллəттəшлəребезнеӊ якындан торыб катнашулары аркасында гына яхшы нəтиҗəлəргə ирешəҗəкбез.
«Хəбəрче»не көчлəндерү, аның эчтəлек ягын югары баскычка бастыруда без укыган кешелəребезнеӊ ярдəмлəренə мохтаҗбыз. Дөньяныӊ
төрле почмакларына таралган халкыбыз арасында галим иялəре һəм
дə укыган миллəтдəшлеребезнеӊ санлары аз түгел. Булар арасында
профессорлар, [лакуна] адвокатлар, язучылар, матбугат эшчелəре [лакуна] докторлар, инженерлар [лакуна] мөгалимлəр һəм һөнəр иялəре
күб. [лакуна] Ярдəм кулын сузыб [лакуна] (б. 5 – 4а) халкыбыз өчен
бөек чыгышларга нигез салган булыр идек. «Хəбəрче» идəрəсе моӊар
ышана һəм алар безнеӊ ышанычларны буш итмəслəр. «Хəбəрче»не
без нəшрият сакда, аны яшəтү, көчлəндерү сезнеӊ кулдадыр.
(б. 5 – 4б) Хəзерге вакытта халкыбызны берлəштерү, ана телемезне тазартуда, файдалы фикерлəр таратуда һəм уӊышларыбызны
күрсəтеб торучы мəҗмугага ярдəмгə килүдəн миллəтдəшлəребез баш
тартмаслар диб ышаныб телəктə калабыз,
«Хəбəрче» идарəсе.
***
Болгар ханлыгы
Болгарлар – тарихта зур роль уйнаган түрек халыкларныӊ бересе:
үз заманына күрə яхшы ойыштырылган дəүлəткə, югары дəрəҗəдə
торган (б. 3а) сəүдə һəм сəнəгатькə, төзү техникасына ия булган. Ислам динен беренче мəртəбə Идел буена китереб, анда мəдəният та-
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раткан халык. Болгарлар беренче мəртəбə тарихта Гыйсадан суӊ 5 нче
йөзнеӊ азагында телгə алыналар. Ул заманда алар Кара диӊгезнеӊ төн
ягындагы сəхрəлəрдə Дунай, Днестр, Дон елгалары тамагында яшəгəнлəр. Андан элек булгарлар хакында ишетелмəвенеӊ сəбəбе – алар
башка төрки халклары (Кутугур, Утугур, Анагур кебеклəр) арасында
буталыб, башка исем белəн йөретелүлəре булырга кирəк.
660 – 670 нчы еллар арасында болгарларныӊ башлыгы Кувратхан үлгəч, аныӊ 5 углы халыкыны бишкə бүлеб, төрле якка таралган.
Аларныӊ икесе хəзерге Маҗарстан яшəгəн җирлəргə күчкəн. Берсе
(Аспарух) Дунай елгасыныӊ уӊ ягына чыгыб, анда хəзерге Болгарстан дəүлəтен төзгəн. Аларныӊ иӊ зурысы Батбай гына иске җирдə
калган. Батбай болгарлары соӊгы вакытларга кадəре анда (б. 3б)
яшəб, кара болгарлар исемендə йөртелделəр. Аларныӊ калдыклары
хəзер балкар диб аталалар.
Куврат ханныӊ икенче углы үзенə тигəн халык белəн төн ягына
таба күчеб, Идел белəн Кама кушылган җирлəргə барыб утырган. Тарихта алар Идел яки Кама болгарлары диб исемлəнəлəр.
Куврат-хан балалары əлбəтдə ирекле көндəн иске урынларын
ташлаб китмəгəнлəр. Алар үзлəренеӊ көнчыгыш ягында яшəгəн күрешелəре шулай ук төрки халкы булган хəзəрлəрнеӊ кысуына чыдый
алмыйча, таралыб, яӊа җирлəр эзлəргə мəҗбур булганлар.
Идел буенда болгарлар тормыш өчен бик уӊайлы урынга туры
килгəнлəр. Иделнеӊ югары агымы аркылы алар Көнбатыш Яурупа
белəн, аныӊ түбəндəге агымы аркылы бөек мəдəниятле Шəрык иллəре белəн, Кама елгасы аркылы Урал һəм Себер белəн бəйлəнешдə
булганлар.
Бу өлкəдə табигать байлыгы зур (б. 4а) булу сəбəбле, аларныӊ
хуҗалыгы тиз күтəрелгəн, алга киткəн. Аларныӊ дəүлəте зурайган
һəм ныгыган. Андагы уӊышлы туфрак игенчелекнеӊ алга китүенə,
куе үлəнлəр, киӊ тугайлар, малчылык үсүенə, җəнлеккə бай булган
зур урманлар сунар, җилəккə, балыклы елгалар балыкчылык белəн
каралынырлар, өйлəр, мөселман диненə кергəч, мəчетлəр салу өчен
файдаланганлар.
Болгар халкыныӊ бер өлеше ауылларда, икенчесе шəһəрлəрдə
яшəгəн. Анда заманына күрə гадəтдəн тыш күб шəһəрлəр булган.
Ауыл халкы игенчелек, малчылык, балыкчылык, умартачылык һəм
сунар белəн дөнья көткəн. Шəһəр халкы сəүдə һəм һөнəрчелек белəн
яшəгəн. Болгарларда игенчелек эше яхшы тəрəккый иткəн булыб,
алар җир эшлəү өчен хайван көче белəн файдаланганлар. Аларда тимер сабан да булган.
(б. 4б) Х һəм Х1 йөзлəрдə болгарлар күрешелəре булган Сузал
[Суздаль?] урысларына аларда ачлык булган елларда иген биргəнлəр.
Болгарстанда бигрəк тə сəүдə эше зур урын тоткан. Алар, бер
якдан, күршелəре руслар һəм финлар белəн, икенче якдан, Урта
Азия, Иран, Əфганстан һəм башка Шəрык иллəре белəн сəүдə алыб
барганлар.
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Болгарлар, ясалган күн, җəннек тирелəре, бал-балауз, тере балык,
балык җилеме, урман чиклəүеге, сарык, мөгезле хайван хəтта сунар
итлəре чит иллəргə чыгарыб сатканлар.
Илдə табигать байлыгыныӊ күб булуы һəм сəүдəнеӊ киӊ җəелүе
анда һөнəрчелек үсүенə сəбəб булган. Болгарлар Урал тавындан табылган алтын һəм көмешдəн балдак – йөзек, белəзек, алка, чулпы кебек нəрсəлəр ясаганлар. Алар шулай ук агач сауытлар, кашык, матур
бизəкле чулпылар, төрле тимер əйберлəре һəм сугыш кораллары – ук,
калчуга (с. 5а) кебек нəрсəлəр ясаганлар.
Болгарларда төзү эше бик алга киткəн булган. Илнеӊ баш каласы Болгар шəһəрендə ташдан салынган яхшы сарайлар, күб манаралы мəчетлəр, чишмəлəрендəн су китерə торган балчыкдан ясалган
су юллары, өйлəрдə үзəклештерелгəн ягу урынлары һəм балчыкдан
ясалган җылы тарату юллары да булган. Болгар шəһəре Татарстанда
хəзерге Эспас районында булган. Аныӊ җимереклəре хəзер дə анда
яталар һəм канəгəтленерлек дəрəҗəдə тикшерелгəнлəре юк əле. Болгарларда яхшы төзү осталары булганлыгы шундан күренə. Алар рус
князьлəренеӊ чакыруы буенча барыб, аларга сарайлар һəм чиркəүлəр
салыб биргəнлəр.
Идел буенларында болгарлар килгəн вакытда хəзерге мари, ар,
мукшаларныӊ бабалары булган финлар (бүген фин-угорлар термины кулланыла, ə финлар атамасы Финляндия халкын аңлата. – Я.Я)
яшəгəн. Алар аз-маз иген игеб, ау аулаб дөнья көткəнлəр. Җир казыб яткан өйлəрдə торганлар. Бу халыклар болгар дəүлəтенə кереб,
аӊа хираҗ түлəб торганлар. Лəкин үз башлыклары тарафындан идарə
иткəнлəр. (б. 5б) Аларныӊ хуҗалыклары күтəрелүгə, мəдəниятлəре
үсүенə болгарларныӊ тəэсире зур булган.
Болгарлар 922 нче елда Алмас-хан заманында ислам дине кабул
иткəнлəр. Гарəб галиме Ибн Фадлан (Ibn Fadlan)дан калган хабəрлəргə караганда, 921 нче елда болгар ханы Алмас халиф Муктадирга
ислам дине өйрəтүчелəр җибəрүне сораб мөрəҗəгать иткəн. Халиф
Муктадир 922 нче елда болгарларга алар сораган дин галимлəрен
җибəргəн. Алар арасында Ибн Фадлан да булыб, ул болгар илендə
күргəн-ишеткəнлəрен языб барган. Анда калган язулар безгə борынгы
болгарлар хакында кыйммəтле мəгълүматлар бирə.
Ул заманда көньягында яшəгəн яһүд динендə булган хəзəрлəр
белəн көнбатышда яшəгəн динсез (ул вакытда əле христиан диненə
кермəгəн) руслар арасында торган болгарларныӊ ислам динен кабул
итүлəре, аларныӊ ислам дөньясы белəн нык бəйлəнешдə булуларын
күрсəтə.
(б. 6а) Чыннан да болгарлар мөселман иллəре белəн сəүдə бəйлəнешдə генə булмыйча, сəнəгатькə, төзү эшенə ул иллəрдəн өйрəнгəнлəр. Һөнəрчелəр кул эшендə Шəрык иллəрендəн килгəн мөсəттарлар – бизəклəр, формалар белəн файдаланганлар.
Тарихчы Гутынбурнгы, болгар ханлыгы, ул əле ислам динен кабул
итүдəн күб элек, культура җəһəтендə ислам динендə булган Шəрык-
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ныӊ бергəлəнəсе урынын тоткан, диб яза. Ул заманда ислам культурасы иӊ бөек культура булуын исдə тотсак, болгарларныӊ югары
культуралы бер халык булуын күз алдына китерү ауыр түгел. Гарəб
язуын кабул итү нəтиҗəсендə болгарлар арасында укый-яза белү таралган. Шəһəрлəрдə һəм ауылларда мəчетлəр янында мəктəблəр булган. Болгар галимлəре гарəб хəрефлəре илəн тарих – медицина китаблары язганлар. Алар арасында йолдызлар тикшерүче астрономлар
да булган.
(б. 6б) Болгар халкы гасырлар буенча тыныч һəм бəхетле яшəгəн.
Иленеӊ чəчəк аткан вакыты Х–ХI йөзлəр тирəсендə булган. Ул чорларда болгар җирлəре төн ягындан Каманыӊ урта агымына кадəре,
көнбатышда Ака һəм Сура елгаларына, көнчыгышда Урал таулары
һəм Җаик (Урал) елгасына, көн ягындан – хəзерге Куйбышев (Самара) шəһəре утырган урынларга кадəр җəелгəн булган.
Ул вакытларда аларныӊ көньяк күршелəре, заманында куəтле
дəүлəт булган хəзəрлəр дəүлəте инде җимерелгəн. Болгарлар иске заманларда сугышчан атлы халык булсалар да, Идел буена күчкəндəн
соӊ, бара-бара сугышчанлыкларын югалтыб, тыныч бер халыкка əйлəнгəнлəр һəм үзлəренə каршы килгəн һөҗүмдəн саклану, яки сəүдə
юлларын юлбасарлардан саклау өчен генə сирəк-сарак сугышканлар.
Күб йөз еллар буена, Себердəн татар-мангуллар килеб чыкканча, алар
шулай яшəб килгəнлəр.
(Т. Дəүлəтшин).
Бу автор турында «Габдулла Тукай. Энциклопедия» хезмəтендə түбəндəге
мəгълүмат бирелə: Тимербəк Динмөхəммəт улы (1904–1983), тарихчы галим,
публицист, татар эмиграциясенең күренекле җəмəгать эшлеклесе. «Салкын сугыш»чорында язылган «Совет Татарстаны»исемле китабында Татарстандагы
сəясəт, мəгърифəт, мəдəният, татар халкының яшəү перспективасына бəйле
мəсьəлəлəрне яктыртканда, Тукайны берничə мəртəбə искə ала: шагыйрьнең С. Бакырганига хас шигъри алымнарны файдалануын; М. Гафуриның,
Тукайга ияреп, шигырьлəрен икеюллыклар белəн язуын; Һ. Такташ иҗатына
Тукай йогынтысын; 1958 елда Казанда Тукайга һəйкəл куелуны; Тукай əсəрлəре җыентыкларында аңа карамаган мəкалəлəр барлыгын һ.б. яза. К. Насыйри,
Г. Ибраһимов, Ф. Əмирхан һ.б. белəн беррəттəн, Тукайны да татар халкының рус
халкы белəн «кушылып китү» тарафдары иде дип саный, шагыйрьнең тормыш
юлына һəм иҗатына кыскача анализ бирə. М. Абдуллин һəм С. Батыев китабында бу хезмəт замана рухында тəнкыйть утына тотыла. Əсəр: Давлетшин Т. //
Советский Татарстан. Казан, 2005. С. 485. Р.Р. Мусабекова [Габдулла Тукай.
Энциклопедия, 2016, б. 228].

(б. 7а) Язмыш
Бүген рамазан бəйрəме. Быел рамазан бəйрəме елныӊ уртасында. Көнлəрнеӊ иӊ озын вакытында туры килде. Бүген Истукхульм
шəһəрендə кояш сəгать 2 – 3 дə чыгыб, сəгать 21.05 дə бата. Көн озынлыгы 19 сəгать дə 10 минут. Рамазан бəйрəмен укыр өчен Истукхульм
шəһəренеӊ иӊ соӊгы ысулы белəн эшлəнгəн миллəт-мəдəният йортындан зур урын алынды.
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Мин бина янына килеб җиткəндə, Пакистан илчесенеӊ Пакистан
байрагы илəн бизəлгəн автамабиле килеб туктады. Андан милли киемлəргə киенгəн илче һəм аныӊ ярдəмчелəре чыкды. Озак үтмичə,
Мисыр илчесе дə Мисыр байраклары белəн бизəлгəн автамабильдə
үзенеӊ ярдəмчелəре илəн килеб җиттелəр. Соӊра Түркия сəфарəт кешелəре һəм башкалары.
Шулай итеб, миллəт-мəдəният йорты алдындагы мəйданда төрлетөрле мөселман иллəренеӊ байраклары белəн (б. 7б) бизəлгəн автамабильлəр, йə инде аларныӊ матурлыгы. Андан чыккан гүзəл милли халык киемлəре киенгəн илчелəрне карарга күб тамашычылар да
җыйналган иде.
Гаит бəйрəменə килгəн кунакларны каршы алыб күрешүлəр
башлангач, минем күзем читдəрəк утырган бер кара кешегə төшеб,
«бу бер сəфарəтнеӊ автамабиль йөртүчесе нигрмы икəн» диб уйладым. Ул бөтенлəй кара. Күзенеӊ аклары белəн, тигез ямьле ак тешлəре генə кара тəн өстендə бик ачык күренə иде. Ул таза гəүдəле,
кырын рəвешдəрəк утырган. Мин аӊар якынлашкач, ул утырган
урынындан күтəрелə төшеб исəнлəшергə хəзерлəнгəнен күргəч,
якын килеб сəлам бирдем. Ул: «Галейкум ассəлям» диб сəламемне
каршы алды. Кулымны кысды. Ул гəзитəлəрдəге «Рамазан бəйрəме,
гаид намазы укыла» дигəн игъланны укыб, бу бөек бəйрəмгə килгəн африкалы бер мөселман булыб, Истукхульмда бер фабрикада
эшдə икəнен дə сорашыб белдем. (б. 8а) Гает фитр намазы укылгач, бер яшь укучы егет бик моӊлы тауыш белəн Кор’ан укыды. Бу
бөек бинаныӊ зур залы Кор’ан тауышындан калтыраб яӊгыраб калды. Бу вакытда мөселманларныӊ, илчелəрдəн башлаб гадəти эшче
кешелəргə кадəр, барчасыныӊ күзлəрендə яшь бөртеклəре күрергə
мөмкин иде.
Бəйрəм намазы укылгач, тəбриклəшүлəр башланды. Пакистан
илчесе барча мөселманлар белəн күкрəклəрне – күкрəклəргə, бер
уӊга, бер сулга тидереб кочаклаб тəбриклəшде. Тиздəн бу гадəт барча
мөселманларга ирешеб, бер-берсе белəн кочакланыб битлəрен битлəрегə тидереб, күкрəклəргə кысыб, чын мөселманлык, саф дустлыкөзелмəслек элемтə нигезенə юл салыб, аныӊ нинди көчле бəйлəнешдə
икəнен күрсəтделəр.
Бу дустлык күреб, тəндəн электр көче үткəн кебек сизелде. (б. 8б)
Теге кара кеше дə мине – мин аны кочаклаганда, мин аныӊ гадəтдəн тыш булган йөрəк тибүлəрен сизеб, анда бер зур мөселманлык
хислəре, көлəч йөзендə бер бөек шадлык – бəйрəм шадлыгы булуын
аӊладым.
Миллəт-мəдəният бинасындан чыккач, көн гадəтдəн тыш җылы,
матур булганга, бераз йөреб барырга уйладык. Кара кешем бездəн бераз алдарак, кулына бер китаб тоткан, кибетлəрнеӊ тəрəзəлəрендəн
карый-карый бара иде. Мин аны күргəч, йөрүне тизлəштереб, артындан җитəм дə бəйрəм чəен эчəргə өйгə чакырыйм диб ният итдем.
Лəкин ул урамныӊ икенче ягына чыгыб тар бер урамга кереб күздəн

Я. Янбаева-Əхмəтгалиева. «Хəбəрче» журналы турында

145

югалды. «Əллə мескен үзенеӊ кара булуына ояламы? Тагы мин аны
очрата аламынмы икəн?» – дигəн фикерлəргə чумдым.
(б. 9а) Мин аны артык очрата алмадым. Ул эшлəгəн җирдə патроль миче шартлаб, аны каты рəвшендə яндырыб, хастаханəдə кызганычлы үлем белəн вафат булган.
Аныӊ соӊгы сүзлəре: «Мине мөселманлар үз каберлеклəренə күмсенлəр, пакьлəсенлəр, йөземне кыйбла тарафына куйсынлар, кəфенлəсенлəр һəм Кор’əн укытсынлар», – дигəн. Аныӊ якын танышлары
Исвичлылар бу сүзлəрне Исвичдагы дини-мəдəни-түрек-ислам оешмасына җитештерделəр. Аныӊ соӊгы телəклəрен үтəр өчен, мондан
берничə сəнə əүвəл алынган оешманыӊ каберлəренə күмəргə булыб,
карт кешелəребезнеӊ җитəкчелеге белəн күб кешелəр пакьлəүдə катнашырга булган телəклəрен белдерделəр. Хатынлары кəфенлеклəрене
хəзерлəделəр. Истукхульмдагы барча мөселманлар аны соӊгы юлга
озатырга каберлəргə җыйналдылар.
Җиназа намазы укылды. Мөселманлар үз куллары белəн мəетне кабергə төшерделəр. Күмү сүзе сөйлəнде. Кор’ан укылды. Шулай
итеб, эссе Африканыӊ уртасындан (б. 9б) булган бер мөселман Кыяи
Мамаду Истукхульм ислам каберендə беренче мəет уларак урын
алды.
Кем уйлаган эссе Африкадан салкын шимальда гүргə керүне. Бер
Ходайдан башка инсанларга мөмкин түгел аны белүне. Без белмибез:
кайда? кемлəр? безне шулай гүргə куярлар? Гөллəр кебек безнеӊ каберне дə матур чəчəклəргə буярлар. Язмышларны алмаштырыб булмый, буйсынабыз сиӊа, Ходабыз. Иман белəн үткəр бу колыӊны, сораб Раббыма дога кылабыз.
(Абу Бəкир)
Рəхмəт. Төрек-ислам оешмасына һəм барча əгъзаларына Кыяи
Мамадуны күмүгə якындан торыб катнашучыларга һəм чəчəклəр күндергəнлəргə бөек рəхмəт укыйм.
(Бита Юнсон)
(б. 10) Төрек углы
Иренмəс ул, […] чабса карамый картка һəм яшькə,
Түлəр бурчын, сөйлəр тугры, түзəр михнəткə, хəсрəткə.
Тотар алда халык бəхетен. Атар җаныны төреклеккə,
Сөяр дин һəм гадəт-горефен. Аны хет тот та үтер дə.
Җылынган ул – бу үсмердə мөселман каны җан – тəндə:
Йə инде бармы монда зур, бəхетле башка бер бəндə?
(Хəсəн Хəмидулла)
Ататүрк
(а) Тарих битлəрендə аз очратам
Синеӊ кебек даһи кешелəрне,
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Миллəтеӊне утдан чыгарыр өчен,
Эшлəдеӊ син бөек эшлəрне.
(б) Тайфун җиллəредəй себереб түктеӊ
Дошманларныӊ кара көчлəрен,
Күтəрелде барлык төрек халкы
Эшлəр өчен бөек эшлəрен.
(6. 11а)
Яшен кебек синеӊ гаскəрлəреӊ
Һич курыкмасдан алга атлады,
Тар-мар итеб дошман гаскəрлəрен,
Байракларын җирдə табтады.
Рəсемеӊгə караб хайран калам,
Сократларга тиӊним үзеӊне,
Аерыб торды сездəн кара дивар, шуныӊ өчен
Барыб күрə алмадым үзеӊне.
Менə хəзер рəсемеӊə караб,
Җыр җырлыймын синеӊ турыӊда,
Илебездə кордыӊ күб гигантлар
Гөрлəб торды синеӊ кулыӊда.
Бакчаларыӊ матур чəчəклəр ата,
Йөзем – җимешлəрен бирмилəр,
Ерак почмаклардан күб галимлəр
Күрер өчен илеңə килделəр.
(б. 11б)
Шəрык дəүлəтлəре арасында
Якты йолдыз булыб тордыӊ син,
Артта калган Төрек хөкүмəтен
Яӊа баштан алыб кордыӊ син.
Бəхетсездəн булдым, Кемаль Ата
Истина алмадым кайнар сүзеӊне,
Əгəр исəн булсаӊ, Кемаль Ата,
Кочыб йыглар идем үзеӊне.
Күпме генə сагыныб йыгласам да
Күрə алмыймын нурлы йөзеӊне,
Төнлəр буе, Ата, уйлаб ятам
Күз алдыма китереб үзеӊне.
(Минһаҗ)
(б. 12) Əнкəй
(а) Əнкəй бəгърем, мине тудырганда, нинди уйлар булды башыӊда?
Ахырысы гөнаһ эшлəгəнмен, газаб чигəм Алла каршында.
Аердылар туган илемдəн дə, бала чагымны да ташладым,
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Килемшəкдəй йөреб чит иллəрдə, авыр тормыш итə башладым.
Нигə ташладыӊ син бу диӊгезгə – «дулкын басыб үлсен!» дидеӊме?
«Бəхетле булсын, минем балам!» диеб, хəер-дога кылыб йөрдеӊме?
Белəм, əнкəй бəгърем, минем өчен – ут эченə хəтта керə идеӊ,
Бер кабарлык ризык булмаса да, əллə кайдан табыб бирə идеӊ.
Онытмамын, əнкəй, һич вакытда, сагыныб – сагыныб сине сөярмен,
Искə алыб сине, əнкəй бəгрем, эчлəремдəн яныб киярмен.
(б) Һич онытмам йомшак кочагыӊны, онытмам татлы сүзеӊне,
Төнлəр буе, əнкəй, уйлаб ятам, күз алдыма китереб үзеӊне.
Күкрəк сөтеӊ миӊа имездеӊ, кеше итəргə иде телəгеӊ,
Төнлəр-көнлəр бишек тирбəткəндə, арыб бетə иде белəгеӊ.
Искə алсам, əнкəй, хушсыз калам, безне ташлаб киткəн көнлəрне,
Əткəй белəн сине күмеб кайткач, үткəрдек без моӊсу төнлəрне.
Күккə бактым астрономлар сыман, таба алмадым синеӊ йолдызны,
Йөзеб китде җиһан дəрьясына, тота алмадым кулда кондызны.
Караӊгы төнлəрдə синеӊ йолдыз, йул күрсəтə иде безлəргə,
Бик сагындым, əнкəй, белəсеӊме, кай җирлəрдəн сине эзлəргə?
(Минһаҗ)
(б. 13) Байрак тартышы
Шаулый дөнйа һəммə җирдə. Киӊ җиһан җитми, тыгыз,
Юк тынычлык кайда барсаӊ да – бүленгəн тиб-тигез.
Инде һəр миллəт рəхəтсез, орыша төрле партиялар,
Ак, кара, күк һəм кызыл «чүпрəкне» бар да парчалар.
Алла урнында хəзер чүпрəк. Бөгə баш барсы да,
Баш ялангач табына шул чүпрəккə – бай-ярлысы да.
Күнмилəр һəм килмилəр һичбер фикергə падшалар,
Җитми җир, мескенне бар да – өзгəлəр дə тарткалар.
Юк тынычлык айга да: инде бүлəлəр айны да,
Бу атумлар һəм ракитлар – айга бəрми калмый да.
Кайда бакма җир казылган, тауларын һəм ташларын,
Алган инсан, чүплəгəн – алтын, күмер һəм газларын.
Җир казылган төбкəчə – алса да инсан байлыгын,
Ярлы ул мəӊге! имə аныӊ сугыш ни барлыгын.
(Хəсəн Хəмидулла)

(б.14) Изге Мəккə шəһəре электрлаштырыла
(а) Ислам дөньясыныӊ изге шəһəре булган Мəккə кыска вакыт
эчендə электрлаштырылачак. Мəккəдан тыш инглиз инженерлары бер
электр көче бирə торган бина төзеб, шундан бирелгəн электр белəн
Мəккə шəһəренеӊ урамлары һəм йортлары яктыртылачак. (б) Мəккə
шəһəре эчендə бу эшлəрне мөселманлар үзлəре башкарачаклар. Ислам динендə булмаган чит кешелəрне шəһəргə йибəрмəс өчен, электр
бинасы да шəһəрдəн бер яктарак салыначак.
«Моргон тиднинг» (МТ)
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Ибраһим Гомəркəйгə 75 яшь
Бу 1952 нче сəнə, 15 нче октябрьдə Ибраһим Гомəркəй əфəндегə 75 яшь тулды. Дини-мəдəни-төрек-ислам оешмасы һөм аныӊ каршында чыга торган «Хəбəрче» мəҗмугасы аныӊ бу бəйрəмен тəбрик
итеб, аӊа тагы озын гомерлəр телəб калалар.
(б. 15)
(б. 16–19) Яӊа Хуҗа
Яӊа Хуҗа бер кичне өйенə кайтырга соӊга калган. Ул трамвайлар туктала торган урынга баскан, бик озак вакытдан бирле трамвай
көтеб тора башлаган. Шəһəр урамында һич бер кеше юк, биек йорт
башындагы сəгать 3 туларга күб калмаганны күрсəтə. Əллə кайдан
бер кеше чыгыб, Хуҗага: Агай! Сəгать 3 тула инде, бу вакыт трамвайлар йөрмилəр, сез аны юкка гына көтəсез, дигəн. Хуҗа: Трамвайлары
йөрмəсə , нигə соӊ тимер юлын алмаганлар, диб җаваб кайтарган да
һəм тагы көтə биргəн.
Бер кичне Яӊа Хуҗа бик соӊга калыб өйгə кайткан. Йортыныӊ
икенче катындагы йокы бүлмəсенə менəргə кирəк булган. Ул хатыны
уяныб, соӊ кайткан өчен орышмасын- шелтəлəмəсен, диб, аяк киемлəрен салыб – акрын генə баскычларга басыб менə башлый. Шул ук
вакыт бөтен тауышы белəн, «Мөхəммəдия»дəн: «Чын адəм җəннəтə
улды» диб көйлəб менə башлаган.
Хөрмəтле укучы! Укы Хуҗаны – лəкин Хуҗа булма!
(б. 18–15а, б) Белəсезме?
Бер 70 яшлек урта Кот-бот-дин агай үзенеӊ гомерен, чама белəн
алганда, шулай бүлə:
йоклау …......24 сəнə
эш………......14
буш……..........8
аш………........6
йөрү- йуллар...5
сөйлəшү…......4
уку……….......3
һөнəр өйрəнү..3
һəм башкалар..3
70
Һəрбер хатын-кыз уртача бер сəнəдə 30 сəгать көзге каршында
вакыт үткəрə.
(С.М.)
(б. 20–17) Почта көтəсе
«Хəбəрче» мəҗмугасыныӊ идарəсенə төрле җирлəрдəн туктаусыз
хатлар килеб тора. Бу хатларныӊ барчасына кечкенə мəҗмугабызда
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урын бирү мөмкин түгел. Шулай булса да, килгəн хатларныӊ кайберлəрендəн өземтəлəрне күрсəтеб үтүне тиешле табдык.
(а) Соӊгы хатыгыз һəм анда язылган мəгълүматлəр өчен сезгə
рəхмəт. Журналыгызныӊ планы миӊа бик ошады, бигрəк дə сəясəткə
кушылмавыгыз һəм башкаларны хурлаудан читтə булырга тырышуыгыз күӊлемə бик тугры килде.
(Профессор Т. Дəүлəтшин)
(б) Сезнеӊ шушындай бөек бер эшкə күӊел баглавыӊыз һəм карарыӊыздан бик мəмнүн булдым. Сəбəбинəгез шəб, тырышыб карасагыз афарин укырлык бер эш ябмамыш улурсыӊыз.
(Матбугат эшчебез: Хəсəн Хамидулла)
(б. 21–18а) Сезнеӊ «Хəбəрче» исемле ана телендə чыгарырга уйлаган журналыгызга Алла ярдəм бирсə, без, мин генə түгел, миллəтен
сөйгəн бөтен мөселманлар читтə качыб калмастан катнашыб, кирəкле
ярдəмлəрен бирерлəр дип ышанам. Алла ярдəмен биреб, уйлаган
эшеӊезне гамəлгə ашырсаӊыз бик яхшы булыр иде.
(Шагыйрь Минһаҗ)
«Хəбəрче» исемендə бер мəҗмуга чыгарыр хəбəрене укып күб
сөендек. Алла муафикъ əйлəсен. Амин. Беренче номеры чыккан булса, күндерүне үтенəм. Əгəр дə мəҗмугаӊыз чыга башласа, без дə кулыбыздан килдеге кадар мəкалə язып торырбыз.
(Имам Хабиб Аррахман Шакир)
(б. 21 – 18б) Сезнеӊ «Хəбəрче» журналы чыгаругызны ишетеб
бик шатландым, һəм сезгə Алладан күб-күб уӊышлыклар телим; үзебезнеӊ ана телендə бер журнал чыгуы – безлəргə зур куаныч.
(Рауф Ирнасыр)
Килгəн хатларныӊ эчтəлеклəрендə барча миллəттəшлəрнеӊ фикерлəре бер булыб, «Хəбəрче» мəҗмугасыныӊ чыгуын ишетеб, үзлəренеӊ шадлыкларын белдереб, аӊарга килəҗəктə ярдəм кулын сузарга хəзер икəнлəрен сөйлəб, бу башланган эштə уӊышлыклар телəб
калалар.
(Хəбəрче идарəсе)
(б. 22 – 19а) Халкыбызныӊ җырлары
Халкыбызныӊ көйлəре һəм теле сакланыб калсын дигəн ният
белəн яӊа башлаб чыккан «Татар халык җырлары» дəфтəре идарəбезгə килеб җитде. Бу дəфтəрдə халкыбызныӊ иӊ яратыб җырланган
җырлары ноталарга салыныб, милли көйлəр чын-дөрестлеклəре сакланыб тəртибкə салынган.
Халык җырларындан иӊ мəшһүрлəре, моӊлылары бу дəфтəрдə
тубланыб, əлегə кадəр төрле җирлəрдə урынына җитештерелми
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җырланыб килгəн булса, əүвəл ничек дөрест җырланган дəрəҗəгə китерүдə күб ярдəм итəчəк.
Зур рəүштə, яхшы кəгазьгə басылган булыб, беренче тышкы битендə – Сөембикə манарасы рəсеме белəн бизəлгəн. Казан латин харефлəре илəн җырлары язылган.
(б. 22 – 19б) Бу дəфтəр үз эченə 23 милли җырларны алыб, алар
түбəндəгедəн гыйбəрəт.
1 – Эскадрун,
2 – Батыр егет,
3 – Ашказар,
4 – Зилəйлүк,
5 –Авыл,
6 – Кара урман,
7 –Үкенеч,
8 –Тəфтилəү,
9 – Мəхбус,
10 – Шам шəриф,
11– Таһир-Зөһрə,

12 –Урман кызы,
13 – Сагыну,
14 – Сəлам хат,
15 – Уракчы кыз,
16 – Ак каен,
17 – Галийабану,
19 – Каз канаты,
20 – Мактанчыклар,
21– Тамчы там,
22 – Əпипə,
23 – Май камаль.

Телəгəн миллəтдəшлəр! Бу дəфтəрлəрне Heberci Upplans vasby
Box 82 (Sweden) адресы белəн сората аласызлар.
(б. 23 – 20)
Буш вакытда баш ваткычлар
Буш вакытта. (Кроссворд ясалган.– Я.Я).
Сулдан уӊга таба: Төрле миллəтлəрнеӊ билгелəре. 4. Ирек (Тоткын түгел). 5. Рамазан аенда. 6. Имам хотба укый торган җир.
Өстəн аска таба: 1. Инсанларнын бергəлəп үткəрə торган шадлык
көнлəре. 2. Мəмнүнлек (Каршы түгел). 3. Дин китабларында эт (көчек) исме.4. Намазга чакыру.
Җавабын тугры итеп күндергəн кеше бүлəклəнə.
Башваткыч (Геометрик фигуралар ясалган. – Я.Я).
Шушы 6 кисəкне качы белəн кисеп алыгыз да, шулардан йаӊа
түрк əлифбасыныӊ беренче хəрефен чыгарыгыз. Җавабын җибəргəндə, бер кəгазьгə йабыштырып нинди хəреф икəне күренсен.
(б. 24–21) «Хəбəрче» мəҗмугасы түбəндə күрсəтелгəн бүлеклəрне үз эченə ала:
1 – Мөселман оешмаларыныӊ эшлəрендəн белдереб, аларны
көчлəндерүдə булган файдалы фикерлəр, киӊəшлəр һəм хəбəрлəр.
2 – Дин мəсьəлəсе, дини тəрбия.
3 – Тарих, төрек кабилəлəренеӊ тарихлары.
4 – Тəгълим-тəрбия эшлəре, тел мəсьəлəсе.
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5 – Əдəбият, язучыларыбызныӊ иҗадлары, иҗтимагый хəллəре,
хикəялəр, шигырьлəр, яшь язучыларга киӊ урын бирү.
6 – Хатын-кызлар һəм балалар бүлеге.
7 – Мөселман иллəре хакында чыккан матбугат хəбəрлəре.
8 – Сорау-җаваб бүлеге.
9 – Буш вакытда – башваткычлар.
«Хəбəрче» мəҗмугасы Исвичдəге дини-мəдəни-төрек-ислам оешмасы каршында чыга.
Чыгаручылар: редакция коллегиясе.
«Хəбəрче» мəҗмугасы түбəндə күрсəтелгəнлəрне үз эченə алмый:
1 – Нинди генə рəвешдə булмасын, сəясəт эшлəре.
2 – Бер-бер оешманы, йə булмаса аерым кешелəрне пычырата
торган урынсыз тəнкыйть.
Янбаева-Əхмəтгалиева Ялкын,
филология фəннəре кандидаты (Израиль)
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УДК 94(44)

Галимҗан Ибраһимов
ПАРИЖ ПРОЛЕТАРИАТЫНЫҢ ДИКТАТУРАСЫ
Вниманию читателей предлагается статья Галимджана Ибрагимова
«Париж пролетариатының диктатурасы», опубликованная 18 марта 1920 года
в газете «Кызыл Армия». В статье дается краткий экскурс истории Коммуны,
характеристика событию. На кириллице статья печатается впервые.
Ключевые слова: Галимджан Ибрагимов, история, Парижская коммуна,
татарская периодическая печать.
The article by Galimjan Ibragimov «Dictatorship of the Parisian proletarians», published on March 18, 1920 in the newspaper «Kyzyl Army», is oﬀered
to the attention of readers. The article gives a brief overview of the history of the
Commune, a description of the event. The article is published in Cyrillic for the
ﬁrst time.
Keywords: Galimjan Ibragimov, history, Paris commune, Tatar periodical press.

1871 ел – март 18 – май 28
1
1870 ел.
Үз тупрагына сыеныша алмаган ике капиталист хөкүмəт Бисмарк1 белəн Өченче Наполеон2 арасында сугыш башлана; – Франция
җиңелə. – «Седан»дагы һəлакəт империянең актык көне; [18]48 елдагы революцияне кан эчендə буып, тəхеткə менгəн император
«Вильһельмсхёэ»3 дигəн йирдə немец штабына əсир төшə; буның
нəтиҗəсендə Парижда пролетариат кузгала; – дүртенче сентябрьдə
Өченче җөмһүрият игълан кылына; хөкүмəт буржуалар, аларның илчесе булган Жюль Фавр4 һəм Тьер5 шайкасы кулына элəгə; – капиталның бу хаин, сатлык агентлары тарафыннан төзелгəн «Вакытлы
хөкүмəт», көчəеп барган революцияне басу өчен, баштанаяк коралланган Париж халкына каршы «Ватан дошманы», лəкин сыйнфый
мəнфəгать дусты Бисмарк белəн берлəшергə астыртын планнар йөртə;
революционер халыкның алгы сафында барган пролетариат революционер Парижны Пруссия юнкерлары итеклəре астына ташларга
хəзерлəнгəн «Вакытлы хөкүмəт» шайкасын себереп түгə дə үз көче
белəн яшəүче бөтен Парижның гадəттəн тыш ялкынлы алкышлары
астында:
«Париж коммунасы!!» игълан кыла. Буржуазия үзенең вакытлы
хөкүмəте, поп, архəрəйлəре, барлык кара гөруһлары белəн Версальгə
кача.
Бу – 1871 ел, март 18 дə иде.
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2
Шул көннəн алып бөтен хакимият эшче халык кулына күчə.
Иске хөкүмəт аппараты җимерелеп, аның урынына төзелгəн Коммуна идарəсе бөтенлəй эшчелəрдəн яки аларның сыйнфый мəнфəгатен
яклаучылардан – социалистлардан – гына сайлана һəм бу яңа дəүлəт
аппаратының бөтен эшлəре капитализмны җимерү, үз көче белəн
яшəүче халыкның икътисади азатлыгы нигезенə юнəлə. Дин исеменнəн, Алла исеменнəн алтын каруннарына ялчылык иткəн чиркəү,
монастырьларның байлыгы халыкка алына, дин хөкүмəттəн аерылган итеп игълан кылына, мəктəптəн дин дəреслəре, поплар, тəрелəр
сөрелə, дини мөəссəсəлəр (оешмалар) өчен хəзинəдəн бирелə торган
ярдəмнəр туктала. Түлəү, квартир мəсьəлəлəре ярлы халык файдасына муафыйк ясалып, декретлар чыга. Версальгə җыелган контрреволюционер Вакытлы хөкүмəтнең туктаусыз һөҗүменə, сугышуына,
Бисмаркның Париж коммунасы [туып] ятуына карамастан, шул […]*
каршы корал белəн революцияне яклау белəн бергə, Коммуна мəмлəкəтенең икътисади тормышын иҗтимагый азатлык нигезендə төзи
башлау чараларына тотына – аңарчы бер уч капиталистлар кулында
булган завод-фабрик, зур һөнəрханəлəрне бөтен халык милке – хəзергечə, национализация ясау планнары хакында декрет чыгара.
Коммунаның эчке төзелеше дə шул рухта бара. Элеккеге гаскəр
бетерелə, аның урынына революционер халык үзе коралланып, батальоннар төзелə. Мəэмүрлəр (чиновниклар) һəммəсе телəгəн вакытта халык тарафыннан сайлана һəм төшерелə. Аларның жалуниялəре
уртача эшченең хезмəт хакы белəн тигезлəнə – иң зуры (2400) сумнар
чамасы.
3
Лəкин хəллəр бик артык авыр иде. Тышкы сугыш, Бисмаркның
мөхасарəсе (камап алуы), версальчелəрнең һөҗүме, шулай итеп Парижның бөтен дөньядан өзелүе (хəзергечə блокада), болар нəтиҗəсендə туган бик артык каты ихтыяҗ бу бөек əмəллəрнең тиешенчə гамəлгə керүенə юл бирмəделəр.
Версальдəге контрлар бер яктан Коммуна белəн, гүя, килешү
хакында рəһенгə (заложникка) алынганнарны алмашу хакында сөйлəшеп, күз буяп маташсалар, икенче яктан, Бисмарктан: сугыш вакытында əсир төшкəн француз солдатларын кайтаруны ялынып сорыйлар иде. Пруссия юнкерлары өчен Париж пролетариаты артык зур
дошман булганга, Бисмарк Версальнең бу ялынуларына колак салды – əсирлəрне кайтара башлады, болардан Вакытлы хөкүмəт үзенең
көчлəрен арттырды.
Озак, каты, канлы сугышлардан соң, революция җиңелде.
Май 28 дə Коммуна һəлак булды. Лəкин Париж пролетариаты актык тамчы канынача сугышты. Зурлар, ирлəр генə түгел, хатыннар,
* Чыганак таушалган булу сəбəпле, сүзлəр укылмый.
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картлар, балалар да пайтəхетнең (башкаланың) урамнарында баррикадалар ясап, котырган эт төсенə кергəн буржуага каршы:
– «Яшəсен Коммуна!!» авазлары белəн каһарманнарча көрəшеп
җан бирделəр.
4
Үз сыйныфының вəхшəтен яшерергə маташкан, буржуазиягə
ялчылык иткəн галимнəр, əдиплəр изге социализм идеалы юлында
һəлак булган Париж пролетариатының санын 30 – 35 мең тирəсендə дип күрсəтəлəр. Лəкин вакыйганың эчендə булучылар бу канлы
фаҗигада эшче халыкның корбаннары [...]* сөргеннəрдə, зинданнарда, дар агачларында һəлак булганнарның барлыгын бергə җыйганда
150 меңнəн артык булганлыгын исбат итəлəр.
5
Бу корбаннар, бу каннар əрəм булдымы? Пролетариат болардан
үзенең җиңүе өчен ни нəрсə алды?
Бу сөаль куелырга, аңа җавап соралып торырга тиешле түгел.
Бөтен тарих буенча шулай килə, гыйльми, əдəби революциялəр,
сəяси, иҗтимагый азатлыклар, адəм балаларының бəхете, сəгадəте,
идеалы юлындагы алга атлаулар һəммəсе-һəммəсе авыр корбаннар,
канлы фаҗигалар аша гына була.
Париж коммуналарының [18]71 елда түккəн каннары да – инсаниятнең бөек азатлык идеалларына баруда биргəн шəһитлəре, корбаннарыдыр. Буржуа һəм аңа сатылган əдиплəр, шагыйрьлəр ул җитмеш
көнне ничаклы каралтырга тырышмасыннар, бөтендөнья пролетариаты шул канлы фаҗигадан үзенə зур көч ала, үзенең авыр көрəшендə Париж коммуналарын бөек юлбашчылар дип таный, яшь буын
шулар хатирəсе мəктəбендə тəрбиялəнə, шулар эзеннəн барырга ант
эчеп үсə.
Дини хыялларга бирелгəн караңгы гаммəдə пəйгамбəрлəр, əүлиялəр каберен зиярəт итү гадəте бармы, боларга елның мəгълүм вакытында барып ярдəм сорыйлармы? – Париж пролетариаты да [18]71 ел
Коммуналарның каберстанын шундый бер изге урын дип тəкъдис
итə (ышана), һəр ел май 28дə шул бөек əмəл юлында корбан булган
шəһитлəр, əүлиялəр зиратына барып, аларга үзенең сəламен ирештерə, Коммуналарның кабер туфрагы өстендə Коммуналар үзлəрен
корбан иткəн социализм идеалы дөньяга туганчы көрəшергə, дөньяда иҗтимагый азатлык кояшы туганчы кулдан корал ташламаска ант
эчəлəр.
Бер Париж түгел, бөтен Франция, бөтендөнья пролетариаты бу
антка кушыла, шул авыр фаҗигадан үзенə бетмəс-төкəнмəс куəт, гайрəт һəм иман ала.
6
Бүген совет димезме, иҗтимагый революция димезме? – Без Париж коммуналарының идеалын үз йөрəгемездə янганын күрсəтəмез.
* Чыганак таушалган булу сəбəпле, сүзлəр укылмый.
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[18]71 ел фаҗигасы гыйльми социализмның дəүлəт һəм капитализмнан социализмга күчү дəверендəге идарə мəсьəлəсендə ачык,
катгый юл салды, буны тəхлил (анализлау) нəтиҗəсендə Маркс, Энгельс безгə: күчү дəвере – тик пролетариат диктатурасы рəвешендə
булачагын, пролетариат иске аппаратны алып, бөтен көенчə юлга куймаячагын, бəлки аны үзенең сыйнфый мəнфəгатенə каратып ясаячагын гыйльми рəвештə исбат иттелəр. Русия революциясе шул Париж
коммунасын советлар идарəсе ысулына салып гамəлгə куйды. Хəзер
бөтендөнья пролетариаты үзенə бердəнбер юл итеп шуны иман итте.
Русиянең эшче, крəстияне, Гаребнең пролетариаты, Төркиянең
гамəлəсе (эшчелəре), хəммале (йөк ташучысы), Мисырның фəлляхы
(игенчесе, крестьяны), Төркестанның диһканы (игенчесе), кəмбəгальлəре (ярлылары) шул бөек идеал наменə берлəшеп, моннан 50 ел
элек Париж коммуналары: «Безнең байрак – бөтендөнья җөмһүрияте
байрагы!» – дигəн шигарьлəрен гамəлгə куялар.
Мəкалəмне инглиз сүзе белəн бетерəм:
Диктатураның нəрсə икəнен белəсеңез килсə, Париж коммунасына караңыз – ул пролетариат диктатурасы иде!
Искəрмəлəр
Бисмарк – Германия империясенең беренче канцлеры Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен (1815 – 1898).
2
Наполеон III – Икенче Франция республикасының беренче президенты,
Икенче империя императоры Шарль Луи Наполен Бонапарт (1808 – 1873).
3
Вильһельмсхёэ – Германиядə Кассель шəһəрендə урнашкан ландграф
Гессен-Кассельскийлар сарае.
4
Жюль Фавр – Франция сəяси эшлеклесе Жюль Фавр (1809 – 1880).
5
Тьер – Франция сəяси эшлеклесе, тарихчы Мари Жозеф Луи Адольф
Тьер (1797 – 1877).
1

Текст һəм искəрмəлəрне басмага филология фəннəре кандидаты,
ТР ФА Г. Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм сəнгать
институтының текстология бүлеге өлкəн фəнни хезмəткəре
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ЯҢА КИТАПЛАР

УДК 821.512.145

Ə.Т. Сибгатуллина
КАРШЫЛЫКЛЫ ШƏХЕС ЗАҺИР БИГИЕВ
(Doğu ve Batı Arasında Bir Tatar Mollası: Zahir Bigi’nin Hayatı,
Romanları ve Seyahatnamesi. Hazırlayan Ahmet Kanlıdere.
İstanbul, Ötüken neşriyatı. 2021. 422 s.)
В Турции вышла новая книга о жизни и творчестве татарского писателя
Загира Бигиева (1870 – 1902) под названием «Татарский мулла между Востоком
и Западом: жизнь, романы и саяхатнаме Загира Биги» (Стамбул, 2021).
Составителем и автором вводной статьи является известный исследователь
истории татарской общественной мысли профессор университета Мармара в
Стамбуле Ахмет Канлыдере. В книгу включены два романа З.Бигиева и очерк о
путешествии по Туркестану. Эти произведения не только переведены на турецкий язык, но и даны на латинской графике в оригинальном слоге. Заслуживает
особого внимания вводная статья, где жизнь и творческий путь З.Бигиева анализируются в свете новых источников и порой с неожиданных ракурсов.
Ключевые слова: татарская литература, З. Бигиев, переводы на турецкий
язык, джадидизм.
A new book about the life and work of the Tatar writer Zagir Bigiyev (1870 –
1902) has been published in Turkey under the title «The Tatar Mullah Between East
and West: Life, Novels and Sayakhatnam Zagir Bigi» (Istanbul, 2021). The compiler and author of the introductory article is a well-known researcher of the history of Tatar social thought, professor of the Marmara University in Istanbul, Ahmet
Kanlıdere. The book includes two novels by Z. Bigiev and an essay on the journey
through Turkestan. These works are not only translated into Turkish, but also given
in Latin script in the original syllable. The introductory article deserves special attention, where the life and career of Z. Bigiev are analyzed with new sources and
sometimes from unexpected angles.
Key words: Tatar literature, Z. Bigiev, translations into Turkish, Jadidism.

Б

ертуган кардəше Муса Бигиев (1874 –1949) даими рəвештə татар, төрек, рус, Европа галимнəренең игътибар үзəгендə торса да,
абыйсы Заһир Бигиев (1870 – 1902) турында соңгы вакытларда яңа
хезмəтлəр бик язылмады, юбилейлары да сизелми генə узып китте.
Бəлки шуңа да быел Төркиядə «Өтүкəн» нəшриятында басылып чыккан «Көнчыгыш белəн Көнбатыш арасында бер татар мулласы:
Заһир Бигинең тормышы, романнары һəм сəяхəтнамəсе» исемле китапны зур сөенеч һəм кызыксыну белəн каршы алдык. Заһир Бигиевнең ике романын һəм сəяхəтнамəсен үз эченə алган, беренче карашка, татар укучысына əллə ни зур яңалык китермəгəн кебек күренүче
(татар телендə язучының бу өч əсəрен табып уку авырлык тудырмый,
алар мəктəп һəм вуз программаларына да кертелгəн) əлеге китапның
чынлыкта гаять җитди фəнни хезмəт булуын алдан ук искəртеп куя-
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сы килə. Чөнки китапны хəзерлəгəн кеше – үз галимебез (шушы көннəрдə генə вафат булган) Надир Дəүлəтнең шəкерте, Мəрмəрə университеты профессоры Əхмəт Канлыдəрə, бер эшкə алынса, темасын бар
яклап тикшереп-өйрəнеп, җентекле анализ ясамыйча, китап бастырмас. Бу фикерне аның башка хезмəтлəре белəн якыннан таныш булган
һəр кеше хуплар. Соңгы елларда татар иҗтимагый фикере хакында
аеруча актив эзлəнеп, бер-бер артлы китаплар чыгарып торган Əхмəт
Канлыдəрəнең, əйтик, Гаяз Исхакый буенча язылган хезмəте, əлегə
төрки дөньяда язучыбыз турында əйтелгəн иң соңгы сүз булып кабул
ителергə лаек [Ahmet Kanlıdere, 2019]1. 2020 ел башында Европада
Д. Россның инглиз телендə басылган «Татар империясе» исемле китабын, төрек теленə бик тиз арада тəрҗемə иттереп, сыйфатлы китап [Danielle Ross, 2020] рəвешендə шул ук елның август аенда төрек
укучыларына тəкъдим итү дə Əхмəт əфəнденең фəнни эшне оста
итеп оештыра белүенең матур бер үрнəге булып тора. Истанбулның
иң абруйлы һəм төрки-татар дөньясы өчен берсеннəн-берсе кыйммəтле əсəрлəр бастыру өлкəсендə танылган «Өтүкəн» нəшриятында
Əхмəт Канлыдəрəнең əле яңа гына тагын бер саллы хезмəте «табадан төште»: «Идел-Урал һəм Төркестанда фикер хəрəкəтлəре: дини
ислахчылык һəм җəдитчелек» исемле бу зур күлəмле китап [Ahmet
Kanlıdere, 2021] һəр татар тарихчысының өстəлендə үз урынын табачагына шөбһəбез юк.
Татар иҗтимагый фикере тарихында Муса Бигиевнең урынын
билгелəү өстендə эзлəнүлəр алып барган вакытта кардəше Заһирның да тормышы һəм иҗаты белəн якыннан кызыксына башлаган
Ə.Канлыдəрə 1990 елларда ук аның əдəби əсəрлəрен төрек теленə
тəрҗемə итү һəм оригинал текстларын төрек-латин əлифбасында
бирү эшенə керешə, 2005 елда «Мавəраэннəһердə сəяхəт» əсəрен аерым бастырып чыгара, ул арада əдипнең биографиясенə кагылышлы яңа материаллар табыла, шулай итеп, кулыбыздагы яңа китап
2020 елда хəзерлəнеп бетеп, əдипнең тууына 150 ел тулу уңае белəн
нəшриятка бирелə.
Китапның безнең өчен иң кыйммəтле бүлеге, əлбəттə, кереш
мəкалə: «Заһир Биги (1870 – 1902): каршылыклар иясе» исеме белəн
бирелгəн язмасында Ə. Канлыдəрə иң əүвəл язучы хакындагы историографияне барлый, аның турында үзе исəн вакытта ук басылган
язмаларның башында И. Гаспралы, Ф. Əмирханнар торуын əйтə
һəм «Тəрҗеман», «Əлислах» газеталарыннан өзеклəр китерə, Абдулла Баттал-Таймас, Зəки Вəлиди Тоган, Наилə Бинарк кебек Төркиядə яшəгəн галимнəребезнең язмаларын куллана. Совет чоры
татар əдəбияты белгечлəренең З. Бигиев иҗатын идеологик кысаларга көчлəп кертергə тырышуларын, күбрəк ике романын алгы
планга куеп, сəяхəтнамəсен күрмəмешкə салышуларын əйтə, күрсəлəр дə, рус-совет сəясəтенə яраклаштырып анализлануын, текстын
1

Бу хакта кара: [Сибгатуллина, б. 175 – 178].

158

ФƏННИ ТАТАРСТАН. 2021. № 2

бастырганда да, кайбер «уңайсыз» урыннарын төшереп калдыруларын ассызыклый, бары тик 1991 елда Рəис Даутов хəзерлəгəн китапта гына əсəрнең тулы хəлдə бирелүен искəртə. Явуз Акпынар,
Мостафа Токер, Аллен Франк кебек төрек һəм Европа галимнəренең дə З. Бигиев турында язганнарын Ə. Канлыдəрə җентеклəп
анализлый.
Əдипнең кыска гына гомер юлында ак таплар шактый, əйтик,
исемнəре билгеле булып та, җисемнəре табылмаган «Мөртəт» һəм
«Катилə» исемле ике романы, 1902 елда фаҗигалы үлеменең сəбəплəре шундыйлардан. Кереш мəкалəсендə Ə. Канлыдəрəнең дə бу билгесез калган урыннарга аерым игътибар итүен, сүз уңаеннан булса
да, үз фаразларын бирүен күрергə була. Мəсəлəн, бертуган Бигиевлəрнең ерак бабалары нугайларның Алтыул ыруыннан булып, Русиянең көньягында урнашкан һəм мишəрлəр буларак танылган группага
керүе əйтелə, əтилəре мулла Ярулла Пенза губернасы Чембар өязендə
туып-үсеп, сəүдə белəн шөгыльлəнү максатында Ростов-Донга күченгəч, мөселман мəхəллəсендə ахун һəм имам вазифаларын башкара,
лəкин эчкечелек чиренə бирелеп, бик яшьлəй вафат була. Ярулланың
егерме биш баласы булуы турындагы хəбəр (Рəис Даутов бастырган
китапта да ул бар) Муса Бигиевнең 1908 елда абыйсы Заһир хакында
язган мəкалəсендə теркəлə, лəкин моның басмадагы хатамы икəнлеген, яки дөреслеккə туры килү-килмəвен əйтү кыен булганга, Ə. Канлыдəрə, үзе тапкан берничə фактны өстəп, бу сорауны ачык калдыра.
Заһир Бигиевнең Ростов-Донда түгел, Чембар өязендə туганлыгы турындагы фикерне дə искəртеп уза.
Кереш мəкалəнең татар əдəбияты тарихына китергəн иң зур яңалыгы – моңа кадəр киң кулланышка кереп китмəгəн яңа чыганакларга, аеруча З. Бигиевнең атаклы христиан миссионеры һəм тюрколог
Евфимий Малов (1835 – 1918) белəн шактый озак вакыт хат язышуына
таянып, аның тормыш юлына һəм иҗатына башка күзлектəн карау.
Шуның нəтиҗəсендə, Заһир Бигиев шəхесенең, безнең мəктəп һəм
югары уку йортлары өчен төзелгəн дəреслеклəрдəн аермалы буларак,
авторның үз сүзлəре белəн əйткəндə, «совет белгечлəре тасвирыннан
шактый аерылып торган портреты» (42 б.) тəкъдим ителə. Е. Малов
белəн язышуы яшь əдипнең татар һəм рус иҗтимагый тормышына,
ислам һəм христиан диннəренə карата булган каршылыклы фикерлəрен аңларга ярдəм итə. Рус гимназиясендə белем алган, француз
романнары укып үскəн Заһир əфəнденең, Казанга килеп, Күл буе
мəдрəсəсендə дин гыйлемнəрен укуы, шул ук чорда дөньяви рухлы əсəрлəр язуы, аннан соң кире Ростов-Донга кайтып, имам булып
эшлəве, «ислам дийары» Урта Азия якларына сəяхəт ясап, андагы
хəллəрне үз күзе белəн күреп кайтуы, якын иптəшенең христиан диненə күчүе вакыйгасы белəн бəйле кичерешлəре – аның чыннан да
Көнбатыш белəн Көнчыгыш фикере, ислам һəм гайре ислам мəдəниятлəре арасында рухи эзлəнүлəрен, хəтта бəргəлəнүлəрен раслый
торган факторлар. Əхмəт əфəнде язучының яшьли үлеме белəн бəй-
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ле фаразларга да туктала, үз-үзенə кул салганмы, əллə инде җинаять
корбаны булганмы дигəн сорауларга турыдан-туры җавап бирмəсə дə,
З. Бигиевнең күңел төшенкелегенə бирелүенең, хəмергə иялəшүенең
психологик сəбəплəре шактый тирəндə ятуын ачыклый, һəм хатыны
тарафыннан үтерелгəн булуы мөмкинлеген əйтə.
Ə. Канлыдəрə фикеренчə, иҗатына рус һəм француз əдəбиятының тəэсире никадəр генə үтемле булмасын, З. Бигиевнең интеллектуаль яктан формалашуына иң көчле йогынтыны Русия мөселманнары
арасында җəелгəн җəдитчелек идеологиясе ясаган. Шунлыктан ул,
совет галимнəреннəн аермалы буларак, аның тормышын һəм иҗатын
җəдитчелек хəрəкəте җирлегендə тикшерергə омтыла. Бүгенге көндə, Татарстанда җəдитчелек-кадимчелек хəрəкəтлəре хакында яңа
карашлар формалашкан бер чорда, Ə. Канлыдəрəнең бу өлкəдəге фикерлəре белəн якыннан танышу тарихчыларга да файдалы булыр дип
ышанасы килə.
Төрек галиме, «Зур гөнаһлар» романындагы Мəмəт образы аша
һəм сəяхəтнамəдəге тарихи шəхес Арминий Вамбери (1832 – 1913)
белəн бəйле урыннарда З. Бигиевнең турыдан-туры госманлы-төрек
идарəсенə карата тискəре һəм тəнкыйди караш белдерүенə махсус туктала. Моның, нигездə, ул вакытта татарлар арасында таралган Төркиягə һиҗрəт итү шаукымы белəн бəйле булуын фаразлаган
мəкалə авторы, З. Бигиевнең Е. Маловка язган бер хатында да бу
теманы күтəрүен һəм Ростов-Дон шəһəрендə төреклəр ачкан мəчеттə Русиядə яшəгəн мөселманнарны солтан Габделхəмид исəнлегенə
дога кылырга чакыруларына ачуы килүе кебек моментларны күрсəтə,
Русиядəге мөселманнарның рус падишаһына тугры булырга тиешлеге фикерен яклавын, Е. Маловка язган хатларында император Александр III гə мактау яудыруын əйтə. Шул ук вакытта, рус хакимиятенең
Төркестанга үтеп керү сəясəтенə əдипнең каршы булуын да белдереп,
аның никадəр каршылыклы фикерлəр эчендə тормыш итүен тагын
бер кат ассызыклый.
Əхмəт əфəнде, З. Бигиев əсəрлəренең теле мəсьəлəсенə тукталып,
татар теле тарихы белəн шөгыльлəнүчелəр өчен дə кызыклы бер теманы күтəрə: «Өлүф яки гүзəл кыз Хəдичə» һəм «Зур гөнаһлар» романнарының теле XIX йөз Казан татар теле булса, сəяхəтнамəсендə
исə язучы нигəдер кисəк кенə госманлы төрекчəсенə якын тел куллана. Моның сəбəбен галим, я абыйсы вафат булганнан соң əсəрне бастырып чыгарган энесе Муса Яруллаһ тарафыннан үзгəртелгəн, яки
əдип үзе И. Гаспралы алга сөргəн уртак төрки тел идеалы йогынтысында шулай язгандыр дип фараз кыла.
Текстлары югалган «Мөртəт» һəм «Катилə» романнары хакында
Ə.Канлыдəрə кистереп кенə берни əйтмəсə дə, кереш мəкалəдə уйландырырлык фикерлəр юк түгел: дини термин булган «мөртəт»1 сүзен
1

Гарəп телендəге «иртида» сүзеннəн, «диннəн чыккан кеше».
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З. Бигиев мəдрəсəдəн сабакташы булган һəм соңыннан миссионерлар тырышлыгы белəн христиан диненə күчкəн Сəхибгəрəй Əхмəров
өчен кулланган булырга мөмкин, чөнки динен алыштырган иптəше
белəн аның арасында фикер алышу һəм бəхəслəшү шактый дəвам
иткəне күренə, Е. Малов та көндəлегендə бу турыда яза. Ягъни романның төп герое автор танып-белгəн реаль шəхес булып, сюжеты да
үз мохитеннəн алынган булырга бик мөмкин. Югалган икенче роман
белəн бəйле рəвештə, төрек галиме түбəндəге истəлеген китерə: совет
чоры тарихчысы Р. Нəфыйков 1963 елда «Совет əдəбияты» җурналында бастырган бер мəкалəсендə Ленинград Үзəк китапханəсендə
«Катилə» романының кулъязмасын табуын хəбəр итə, 1999 елда Казанда Рəфыйк абый белəн очрашканда, Əхмəт əфəнде бу əсəр турында аннан сорый, лəкин җавап ала алмый, икенче көнне М. Госманов
белəн бу хакта сөйлəшкəндə, Миркасыйм абый əлеге кулъязманың
рус цензурасына бирелгəн «Зур гөнаһлар» романының бер нөсхəсе
булуын əйтə (32–33 б.), ягъни шул рəвештə əлеге романның чынлыкта
язылу-язылмавы да шик астына алына. Кереш мəкалəдəге тагын бер
кечкенə деталь кызыклы тоела: Муса Бигиев, үз хезмəтлəрен нəшер
итүдə шактый актив булса да, вафат булган абыйсының əсəрлəрен тиз
арада бастырып чыгарырга нигəдер ашыкмый, моңа замандашлары
да игътибар итə һəм (бəлки алар басымы белəн) 1908 елда «Мавəраэннəһердə сəяхəт» дөнья күрə.
Кыскасы, Əхмəт Канлыдəрəнең кереш мəкалəсе – фактларга бай,
эчтəлекле, кызыклы һəм уйланырга урын калдыра торган язма, Заһир
Бигиев турында моннан соң ни дə булса язарга телəүче кеше мотлака бу мəкалəне укымыйча яңа бер сүз əйтə алмас, дигəн фикер тудыра. Əгəр татар теленə тəрҗемə ителсə, əдəбиятыбыз тарихы белəн
кызыксынучылар өчен файдалы бер чыганак булачагы шиксез. Китапның төп өлешендə исə башта өч əсəрнең дə төрекчəгə тəрҗемəсе,
аннан соң аларның гарəп графикасында басылган оригиналларының
төрек-латин əлифбасына күчермəсе урнаштырылган. Гарəп графикасында басылган «Мавəраэннəһердə сəяхəт. Транскоксаниягə сəфəр»
китабына (Казан: «Китап» нəшрияты, 1908) кереш рəвешендə язылган М. Бигиевнең «Мөхəммəд Заһир əфəнде Бигиев» исемле мəкалəсе
һəм Г. Тукайның əдипкə багышлаган мəрсиясе дə латин хəрефлəренə
күчерелеп бирелгəн. Төркиядə татар телен һəм əдəбиятын өйрəнергə
телəүче кешелəргə бер дигəн материал булырдай бу текстлар русчадан алынган сүзлəргə аңлатмалар һəм искəрмəлəр белəн тəэмин ителгəн, төрек язма телендə кулланылмаган ə, ң кебек хəрефлəрнең махсус
ишарəтлəр белəн бирелүен дə əйтергə кирəк.
Милли мирасыбызны өйрəнүдə əһəмияте зур булган бу төр
гыйльми хезмəтлəр даими чыга торсын, укучылары да мул булсын
дигəн телəктə калабыз.
Əдəбият
Ahmet Kanlıdere. İdil-Ural ve Türkistan’da Fikir Hareketleri. Dini İslahçılık ve
Ceditçilik. İstanbul, Ötüken, 2021. 480 s.

Ə.Т. Сибгатуллина. Каршылыклы шəхес Заһир Бигиев

161

Ahmet Kanlıdere. Sosyalizmden Türkçülüğe Kazanlı Ayaz İshaki (1878 – 1954).
İstanbul, Ötüken, 2019.
Danielle Ross. Tatar İmparatorluğu. Kazan Tatarları ve Çarlık Rusyası’nın
Oluşumu. Türkçesi: Dr. Kadri Mustafa Orağlı. İstanbul, Ötüken yay. 2020.
Сибгатуллина Ə. Исхакыйның иҗтимагый-сəяси фикер дөньясы хакында
яңа хезмəт // Фəнни Татарстан. 2019. № 2. Б. 175 – 178.
Сибгатуллина Əлфинə Таһир кызы,
филология фəннəре докторы, профессор,
Росссия Фəннəр академиясе Көнчыгышны өйрəнү институтының
əйдəп баручы фəнни хезмəткəре

162

ФƏННИ ТАТАРСТАН. 2021. № 2

Д.Б. РАМАЗАНОВАНЫҢ
«ФОРМИРОВАНИЕ ТАТАРСКИХ ГОВОРОВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ
БАШКИРИИ» КИТАБЫНА БƏЯЛƏМƏ

Яңа гына күренекле тел галиме, диалектолог, бу өлкəдə күпсанлы хезмəтлəре белəн танылган Дөрия Бəйрəм кызы Рамазанованың
«Формирование татарских говоров юго-западной Башкирии» хезмəтенең икенче басмасы нəшер ителде (Рамазанова Д.Б. Формирование
татарских говоров юго-западного Башкортостана. 2-е изд. Казань:
ИЯЛИ, 2021. 208 с.).
Д.Б. Рамазанова 1968 елдан Башкортстанның көньяк-көнбатышындагы татар сөйлəшлəре таралган төбəкне өйрəнə башлый. Галимə Башкортстанның Авыргазы, Əлшəй, Бəлəбəй, Бишбүлəк, Благовар, Бүздəк, Дəүлəкəн, Ярмəкəй, Кырмыскалы, Күмертау, Мəлəвес,
Стəрлебаш, Стəрлетамак, Туймазы, Федоровка, Чишмə районнарына
һəм Татарстанның Баулы районына караган 116 торак пунктка экспедициялəргə чыгып, бай тел, этнографик, фольклор материалларын
туплый, аларны фəнни аңлату өстендə эшли. Аның фəнни күзəтүлəре,
тикшеренү нəтиҗəлəре төрле фəнни җыентыкларда басылган күпсанлы мəкалəлəрдə урын ала, ə 1984 елда «Формирование татарских говоров юго-западной Башкирии» дигəн исем белəн китабы дөнья күрə.
Хезмəттə тел, тарих, архив материаллары нигезендə Башкортстан
Республикасының көньяк-көнбатышында таралган татар сөйлəшлəренең формалашу тарихы карала.
Монография ике бүлектəн һəм кушымталардан тора. Китап икенче басмага кереш сүз, автор сүзе, керештəн, «Хəзерге Көнбатыш Башкортстан татарларының формалашу тарихының кайбер мəсьəлəлəре
(Некоторые вопросы истории формирования татар современной западной Башкирии)» дигəн беренче, урта диалектның минзəлə сөйлəше бəлəбəй урынчылыгының һəм көнбатыш диалект стəрлетамак
сөйлəшенең фонетик, грамматик үзенчəлеклəрен тасвирлаган «Башкортстанның көньяк-көнбатыш районнарында таралган татар сөйлəшлəре (Татарские говоры, распространенные в юго-западных районах Башкирии)» дигəн икенче бүлектəн (89 – 174 битлəр), йомгактан,
тулы библиографиядəн, автор өйрəнгəн торак пунктлар исемлеген,
текст үрнəклəрен, Башкортстанның көньяк-көнбатыш районнарындагы татар сөйлəшлəренең таралу карта-схемасын үз эченə алган
кушымталардан тора.
Д.Б. Рамазанова кереш өлешендə мəсьəлəнең өйрəнелү торышына туктала. Башкортстан Республикасы территориясендə яшəүче татарларның тарихы, этнографиясе, мəдəнияте, теле һəрвакыт галимнəрнең игътибарын үзенə җəлеп итте. Бу төбəктə яшəүчелəрнең тел
үзенчəлеклəре А.Г. Бессонов, Н.Ф. Катанов хезмəтлəрендə чагылыш
таба. Ə.Ə. Юлдашев, Л.Т. Мəхмүтова, Җ. Алмаз, Ə.Ш. Əфлəтунов һ.б.
авторларның хезмəтлəрендə төрле дəрəҗəдə яктыртылган. XIX гасырның икенче яртысында А.Г. Бессонов Урал тирəсе татарлары
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сөйлəшлəренə күзəтү ясый. Ул аларны татар теленə якынлыклары
ягыннан чагыштыра һəм типтəр (билгеле булганча, минзəлə сөйлəше вəкиллəренең зур өлеше типтəрлəр дип йөртелгəн) сөйлəшлəрен
казан татарлары теленə иң якын тора торган сөйлəш дип билгели
[Бессонов, 1881: 231]. Əлеге төбəк вəкиллəре турындагы мəсьəлəлəрне өйрəнгəндə, алдагы чорларда галимнəр белдергəн карашларның
соңгы тикшеренүлəр белəн дə раслануы зур əһəмияткə ия. Бу төбəк
халкының тел үзенчəлеклəрен лингвистик география ысулы белəн өйрəнү А.Г. Бессонов һəм югарыда телгə алынган галимнəрнең хезмəтлəрендə теркəп калдырылган нəтиҗəлəрнең дөреслеген тулысынча
исбатлады. Монографиядə бу галимнəрнең, шулай ук башкорт телчелəренең фикерлəре тулы чагылыш таба. Д.Б. Рамазанова əлеге галимнəрнең нəтиҗəлəрен китерə, аларга карата үз фикерлəрен белдерə,
проблемага карата авторның үз карашлары урын ала. Ул Башкорстанның көньяк-көнбатышындагы татар сөйлəшлəре күпмедер дəрəҗəдə
мишəр сөйлəшлəре йогынтысында формалашкан дип дəлилли.
Хезмəтнең беренче бүлеге тулысы белəн тарихи чыганакларга,
архив материалларына нигезлəнгəн. Анда Көнбатыш Башкортстан татарларының формалашу тарихына бəйле мəсьəлəлəр аерым чорларга
нисбəттə (Болгар чоры, Казан ханлыгы дəвере һəм Башкортстанны
Россия дəүлəтенə кушу һ.б.) системалаштырылып яктыртылган, бигрəк тə 1552 еллардан соң булган тарихка ныклы тикшеренүлəр ясалган. Галимəнең бу юнəлештəге нəтиҗəлəре архив чыганакларына
нигезлəнеп тə аңлатыла ала. Хезмəтнең эчтəлеге моны ачык раслый.
Д.Б. Рамазанова шушы мəсьəлəлəргə караган бик күп архив документларын фəнни əйлəнешкə кертеп җибəрə.
Д.Б. Рамазанова татарларның Көнбатыш Башкортстанга күчү
тарихының башлангычын, Р.Г. Кузеев хезмəтлəренə таянып, болгар
чоры дип билгели. Фəнни əдəбиятта хəзерге Көнбатыш Башкортстан
территориясе халкына, икътисади, мəдəни, иҗтимагый яктан алга
киткəн дəүлəт буларак, Болгарның этник һəм мəдəни йогынтысы турында күп языла. Хəзерге Көнбатыш Башкортстан территориясендə
борынгы заманнардан ук тел, тормыш-көнкүреш, икътисади төзелеш һəм культура ягыннан Идел буе татарларына якын төрки халык
яшəгəн. Автор аларга соңгырак чорда, төрле объектив һəм субъектив
сəбəплəр нəтиҗəсендə, күченеп килүчелəрнең тагын берничə дулкын
булып өстəлүен билгели. Башта Алтын Урда, аннары патша хакимияте золымыннан канəгать булмаганнарның барысы да зур агым белəн
Россиянең көнчыгышына һəм көньяк-көнчыгышына – Оренбург далаларына һəм Себергə күчə. Аерым алганда, хəзерге Башкортстан
Республикасының көнбатышында күчкəн татарлар XVI гасырның
икенче яртысыннан бирле яшилəр. Россиягə яңа көньяк-көнчыгыш
чиклəрен шəһəрлəр төзеп (1578 елда Уфа, Бөре, Минзəлə шəһəрлəре төзелə башлый) ныгытырга кирəк булганга, татарларны күчереп утырту башлана. 1736 елның 11 гыйнварындагы указ игълан
ителгəннəн соң, татарлар бу территориягə хөкүмəт рөхсəте белəн

164

ФƏННИ ТАТАРСТАН. 2021. № 2

урнаштырыла. Шул ук указда фетнəче башкортларның җирлəрен кайбер сословие вəкиллəренə, аерым алганда, дворяннарга, офицерларга
һəм мещерякларга, типтəрлəргə сатарга рөхсəт ителə. Галимнəр фикеренчə, XIX гасырда, аеруча аның икенче яртысында, хəзерге Башкортстанның төньяк-көнбатыш төбəклəренə караганда көньяк-көнбатыш
өлешенə күченү киң таралган. Д.Б. Рамазанова, «халыкның теле –
аның тарихының көзгесе» гыйбарəсен истə тотып, сөйлəшлəрне шул
сөйлəш вəкиллəренең тарихы белəн бəйлəп тикшерə. Авторга тарихи
фактларга, беренчел чыганакларга таянып өйрəнү сөйлəшлəрне тасвирлау барышында туган сорауларны ачыкларга, тел күренешлəрен
объектив һəм дөрес аңлатырга ярдəм итə. Архив документларына
нигезлəнү Көньяк-Көнбатыш Башкортстандагы татар сөйлəшлəрен
өйрəнүдə үзенə бер төрле мөһим роль уйный. Д.Б. Рамазанова бу
сөйлəшлəр вəкиллəренең документларда типтəрлəр, башкортлар,
ясаклылар, мещеряклар һ. б. дип төрлечə аталып йөртелүлəрен исəпкə алып, Уфа, Оренбург, Мəскəү архивларында утыра, күпсанлы
чыганакларны барлый, XVI–XIX гасырларга караган тарихи материалларны өйрəнеп, əлеге атамаларның билгеле бер тарихи чорда –
XVI–XIX йөзлəрдə социаль термин булып та йөргəнлеген фəнни нигездə дəлиллəүгə ирешə.
Сөйлəш үзенчəлеклəрен аңлатканда, Д.Б. Рамазанова, тарихи чыганакларны гына түгел, сөйлəш вəкиллəренең үзаңы, халык иҗаты
əсəрлəре, риваятьлəр һ.б. – барысын да исəпкə алып эш итə. Шулай
итеп, төрле характердагы фактларны комплекслы файдаланып, автор əлеге төбəктə моңарчы аз билгеле булган сөйлəшлəрне ачыклый.
Аның татар сөйлəшлəренең (бу очракта минзəлə һəм стəрлетамак
сөйлəшлəре) һəм əлеге сөйлəшлəр вəкиллəренең формалашу тарихы
буенча гомумилəштерүлəре, этнолингвистик үзенчəлеклəр буенча материаллар һəм анализ нəтиҗəлəре татар халкының этногенезын гына
түгел, бəлки татар халкының бу территориядəге тугандаш һəм тугандаш булмаган башка халыклар белəн күпгасырлык бəйлəнешлəрен
өйрəнү өчен ышанычлы нигез булып тора. Хезмəттə бу төбəктə татар һəм мишəр авылларында яшəүчелəрнең теле, сөйлəмнəрендəге
фонетик, лексик һəм граматик үзенчəлеклəре буенча, татар əдəби
теленə якынлыгы билгелəнə. Бер үк вакытта, бу җирлектə башкорт
сөйлəшлəре һəм берникадəр фин-угор этник йогынтысында формалашкан үзенчəлекле ике мөстəкыйль татар сөйлəше бүлеп чыгарыла.
Бəлəбəй урынчылыгының төп диалекталь үзенчəлеклəрен карау авторга түбəндəге нəтиҗəлəргə килергə мөмкинлек бирə: авазлар системасы, авазларның артикуляцион һəм позицион үзенчəлеклəре, грамматик категориялəрнең төп күрсəткечлəре, сүз ясалышы системасы
татар əдəби телендəге кебек; төбəк вəкиллəре сөйлəменең татар əдəби
теленə якынлыгы күзгə ташлана. Тирəн тел арты қ, ғ, х тартыклары,
җ-лəштерү, интерденталь d, -ай/-əй дифтонгы, аваз тəңгəллеклəре,
хəзерге, килəчəк, нəтиҗəле үткəн заман хикəя фигыльнең II зат күплек сандагы -сығыз кушымчасы, теркəгечнең киңрəк функциядə кул-
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ланылышы һ.б. диалекталь үзенчəлеклəр бу урынчылыкны, беренче
чиратта, урта диалект сөйлəшлəренə якынайта.
Мишəрлəрнең Урал тирəсенə күчүе өч йөз ел буена дəвам иткəн.
Яңа җирлəрдə алар җирле халык, урта диалект вəкиллəре белəн тыгыз мəдəни-икътисади һəм тел мөнəсəбəтлəренə кергəннəр. Бу үзара тəэсир итешү процессында урта диалект төп һəм хəлиткеч рольне
уйнаган. Стəрлетамак сөйлəше мишəр диалектына хас күренешлəрнең төрле дəрəҗəдə сакланып килүе (ачык [а] авазы, тел арты к, г, х
тартыклары, өй дифтонгының монофтонглашуы һ.б.), минзəлə сөйлəше белəн уртак үзенчəлеклəр табылу (интерденталь d, -ай/-əй дифтонгы, и ~ у, ə ~ и тəңгəллеклəре, фигыльнең кабатлаулы формасы
-ыңкыра һ.б.) һəм татар əдəби теленə якын булу белəн характерлана. Автор күрсəтүенчə, «урта диалектка һəм мишəр диалектына хас
үзенчəлеклəрнең активлык дəрəҗəсе төрле җирдə төрлечə һəм ул
урыннарда əлеге ике диалект вəкиллəренең сан исəбе, аларның бирегə күчеп килү вакыты белəн турыдан-туры бəйлəнгəн» [Рамазанова, 2020, с. 121]. Стəрлетамак сөйлəше мишəр диалектына хас күренешлəрнең төрле дəрəҗəдə сакланып килүе, минзəлə сөйлəше белəн
уртак үзенчəлеклəр табылу һəм татар əдəби теленə якын булу белəн
характерлана.
Тəкъдим ителгəн китап – Башкортстан татарларының этник формалашу тарихы һəм аларның туган теле турында ышанычлы, кыйммəтле һəм фəнни яктан нигезле мəгълүмат бирə торган хезмəт. Тикшеренү нəтиҗəлəрен татар халкы тарихы, татар лингвистикасы һəм
төрки тел белеме тарихы проблемаларын өйрəнүдə кулланылырга
мөмкин.
Кадирова Энҗе Хəнəфи кызы,
филология фəннəре кандидаты, ТР ФА Г. Ибраһимов исемендəге Тел,
əдəбият һəм сəнгать институтының гомуми лингвистика бүлеге
өлкəн фəнни хезмəткəре
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ШƏХЕСЛƏРЕБЕЗ

УДК 78

А.Р. Салихова
СОЛТАН ГАБƏШИ:
СƏНГАТЬКƏ БАГЫШЛАНГАН ГОМЕР
Творческая личность Султана Габаши сыграла важную роль в становлении татарского музыкального и театрального искусства. Его деятельность была
многогранна: он проявил себя как исполнитель, композитор, дирижер, фольклорист, педагог и общественный деятель. Султан Габаши стал одним из авторов
первых татарских опер «Сания» и «Эшче». Научное осмысление богатого музыкального наследия Султана Габаши представляет большой интерес.
Ключевые слова: Султан Габаши, композитор, театр, музыка, фольклор,
опера.
The creative personality of Sultan Gabashi played an important role in the
formation of the Tatar musical and theatrical art. His work was multifaceted: he
showed himself as a performer, composer, conductor, folklorist, teacher and public
ﬁgure. Sultan Gabashi became one of the authors of the ﬁrst Tatar operas «Sania» and
«Eshche». Scientiﬁc understanding of the rich musical heritage of Sultan Gabashi is
of great interest.
Key words: Sultan Gabashi, composer, theater, music, folklore, opera.

Т

атар мəдəнияте тарихында онытылмаслык эз калдырган күренекле шəхеслəр бар. Без татар композиторы, фольклорчы, музыка
һəм җəмəгать эшлеклесе Солтан Хəсəнгата улы Габəшине зур хөрмəт белəн искə алабыз. Үз заманы өчен башлап юл салучы, билгеле
фигура булган бу талантлы шəхеснең язмышы гаҗəеп кызыклы. Музыкага көчле мəхəббəте, белемгə омтылышы, ташып торган энергиясе, үҗəтлеге һəм максатчанлыгы аркасында ул татар мəдəниятен чын
мəгънəсендə алга этəрде. Музыкаль белеме дə булмаган мулла улы
(фортепианода уйнарга өйрəтү буенча аерым дəреслəр алудан тыш)
беренче татар романслары, инструменталь пьесалар, мелодекламациялəр, музыкаль спектакльлəр һəм хəтта опералар авторы була. Ул
күпкырлы эшчəнлек алып бара: башкаручы, композитор һəм дирижер, фольклорчы, педагог һəм музыка коллективларын оештыручы
буларак таныла. Көчле социаль тетрəнүлəр чоры аның тормышына үз
эзен салды, аны авырлыклар, казанышлар, шатлык-хəсрəтлəр белəн
тутырды...
Солтан-Əхмəт Габəши 1891 елның 1 маенда Татарстанның Биектау районы Кече Сулабаш авылында дөньяга килə. Əтисе Хəсəнгата Мөхəммəд улы Габəши (1863–1936) үз заманының күренекле
дин əһеле һəм җəмəгать эшлеклесе була. Солтан Габəши иң алдынгы татар мəдрəсəлəрендə – башта Уфадагы «Госмания» һəм «Галия»,
аннан соң Казандагы «Мөхəммəдия»дə укый. Уфада Диния нəзарəтендə имтихан тапшырып, югары дин əһеле – имам-хатиб, мөдəррис
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вазифасын башкару хокукы ала. Анда ул шулай ук реаль училищены
да тəмамлый һəм бөтенлəйгə Казанга күчеп кайта, 1915 елда Казан
университетының юридик факультетына укырга керə, аның икенче
курсында укыганда армиягə алына.
Солтан Габəшинең беренче иҗади уңышлары Уфа чоры белəн
бəйле. 1909 елда Уфадагы əдəби-музыкаль кичəлəрдə катнашып, музыкаль эшчəнлеген башлап җибəрə һəм тиз арада танылган музыкант
булып китə. Аның беренче əсəрлəре – инструменталь пьесалары,
романслары һəм җырлары Г. Тукай, С. Рəмиев шигырьлəренə иҗат
ителə. Соңрак драма спектакльлəренə көйлəр яза башлый. Аның үзе
башкаруында яңгыраган көйлəре моңлылыгы, ихласлыгы, тəэсирлелеге белəн игътибарны җəлеп итə. Исеме афишалардан һəм газета
битлəреннəн төшми. Яшь музыкантның иҗади мөмкинлеклəре Казанда яңа көч ала. Ул Казанда татар зыялыларының мəдəни үзəге булган
«Шəрык клубы»нда əдəби-музыкаль кичəлəрдə даими катнаша.
1917 елда «Сəйяр» татар драма труппасы Гаяз Исхакыйның
«Зөлəйха» драмасын сəхнəлəштерə. Татар театры тарихында беренче
булып махсус иҗат ителгəн музыка белəн башкарыла бу драма əсəре.
Көйлəрнең авторы Солтан Габəши була. Композитор бу тамашаны
«музыкаль бизəлешле драма» дип атый. Һəм андагы музыкаль номерлар да авторның үзе җитəкчелегендəге оркестр тарафыннан башкарыла. Бу фактны барлык газеталар да диярлек күтəреп ала, «татар сəнгатендə яңа күренеш» дигəн исем астындагы һəр язмада музыканың
тамашачыларга гаять көчле йогынты ясавына басым ясала. Шуннан
соң Ф. Бурнашның «Таһир-Зөһрə», К. Рəхимнең «Бүз егет», Ф. Əмирханның «Фəтхулла хəзрəт», К. Əмиринең «Йосыф белəн Зөлəйха»,
«Шаһ Габбас», «Лəйлə белəн Мəҗнүн», Ə. Сəгыйдинең «Сак-Сок»
əсəрлəре дə музыка белəн баетылып сəхнəлəштерелə. Аларга да музыканы Солтан Габəши иҗат итə [Салитова, с. 195].
Композиторның иҗади эшчəнлеге 1920 – 1930 елларда – профессональ музыкаль белем бирү формалашкан чорда аеруча активлаша.
Солтан Габəши Казан Шəрык музыка техникумында төрле елларда
мөдир урынбасары, Гыйльми совет секретаре, (татар телендə) музыкага өйрəтү мөгаллиме, татар хоры дирижеры булып эшли [Юнусова,
с. 198]. С. Габəши анда беренче хор төркемен оештыра. Коллектив
аның татар халык җырларыннан, биш һəм алты тавышка көйлəп, хор
өчен үзе эшкəрткəн əсəрлəрен һəм шəхси көйлəрен башкара. Бу татар музыкаль культурасы өчен бөтенлəй яңа һəм көтелмəгəн күренеш
була. Шəрык музыка техникумы хоры, соңрак Казандагы югары уку
йортлары студентларын туплаган зур хор коллективы Солтан Габəши
җитəкчелегендə концерт мəйданчыкларында əледəн-əле чыгышлар
ясап, тамашачыларның игътибарын җəлеп итə. Алар хакында матбугат битлəрендə дə яктыртыла.
С. Габəши (Газиз Əлмөхəммəдев һəм Василий Виноградов белəн
автордашлыкта) – беренче татар опералары «Сания» (1925) һəм «Эшче»нең (1930) авторларыннан берсе. Милли опера иҗат итү ТАССР
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тарихында мөһим вакыйгалардан санала, ул милли мəдəниятнең
югары дəрəҗəгə ирешүе һəм шуның белəн дөньякүлəм сəнгать процессына кушылуы буларак бəялəнə [Исанбет, с. 63]. «Сания» операсы турында язмалар Берлинда чыга торган музыкаль атналыкта
(№ 51 – 52, 1925) һəм Италиянең Көнчыгыш-Европа институты каршында нəшер ителүче журналда (30.10.1925) урын ала. Операның
клавиры, авторлар һəм башкаручыларның фоторəсемнəре Франкфурт
на Майнеда уздырылган халыкара күргəзмəдə демонстрациялəнə.
«Эшче» операсы СССР халыкларының Бөтенсоюз олимпидасында Мəскəүдə күрсəтелə. Беренче татар опералары сəхнəдə берничə
сезон дəвамында уңыш яулый [Султанова, с. 142 – 149]. Беренче
татар опералары, милли моңнар телен Европа опералары классик
формасының синтезына нигезлəп, опера спектакльлəре иҗат итəргə
мөмкин булуын раслый, һəм шуның белəн татар композиторларына опералар иҗат итəргə юл ача. Солтан Габəши иҗаты татар музыка сəнгатен үстерүдə күпмедер дəрəҗəдə нигез булып тора һəм төп
юнəлешне билгели (бигрəк тə халык музыка традициялəрен һəм Европа классик музыкасы чараларын синтезларга омтылуы аркасында)
[Галимова, с. 148].
Солтан Габəши мөстəкыйль иҗади эшчəнлегендə гомере буе
фольклорчы-музыкант булып кала. 1910 елда ук инде ул татар халык
җырларын җыя, алар аның «Милли моңнар. Төрек-татар көйлəре»
җыентыгының нигезен тəшкил итəлəр. Анда халык музыкасының
дини жанрдагы сирəк очрый торган үрнəклəре – мөнəҗəтлəр, бəетлəр, ислам шигъри-музыкаль культурасы белəн бəйле китаби моңнар
тупланган. Г. Макаров билгелəп үткəнчə, «Ул заман Россиясендəге
башка күп кенə халыклар фольклористикасының торышы белəн чагыштырганда, Габəшинең музыкаль-этнографик эшлəре шактый югары дəрəҗəдə тора. Ул халык традициялəрен, татар тарихын, классик
ислам сəнгате нигезлəрен яхшы белə, рус, гарəп, фарсы һəм төрек
телле чыганаклар белəн эшли ала» [Макаров, с. 142].
Солтан Габəши һəрвакыт татар сəнгатенə хас милли үзенчəлеклəрне өстен куя. Аның бу сыйфаты иң элек үз иҗатында чагылыш таба. Үзенең чыгышларында һəм вакытлы матубагатта басылып чыккан хезмəтлəрендə ул һəрвакыт гасырлар дəвамында
тупланган музыкаль традициялəрне, фольклорның кыйммəтен һəм
əһəмиятен, милли үзенчəлеклəр белəн Европа музыкасы жанрлары
һəм формалары арасындагы тəңгəллекне, музыка белгечлəре əзерлəүне игътибар үзəгендə тота, докладлар белəн чыгыш ясый, вакытлы
матбугатта басыла.
Утызынчы елларда композиторны эзəрлеклəү башлана. Аның
сəбəбе – бер яктан, социаль чыгышы булса, икенче яктан – инкыйлабка кадəрге иҗатының милли юнəлеше, гасырлар дəвамында формалашкан музыкаль традициялəргə тугрылыгы. Солтан Габəшине
пантюркизмда һəм панисламизмда, яңа пролетар мəдəнияткə каршы
гамəллəрдə гаеплилəр, актив иҗтимагый һəм педагогик эшчəнлектəн
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читлəштерəлəр [Губайдуллина, с. 11]. Нəтиҗəдə, 1932 елда Солтан
Габəши Газиз Əлмөхəммəдев чакыруы буенча Уфага килə.
Композитор тормышында Башкортстан чоры яңа иҗади күтəрелеш, педагогик һəм иҗади эшчəнлегенең активлыгы белəн аерылып
тора. Солтан Габəши Башкортстанның музыкаль культурасы үсешенə
зур өлеш кертə. Ул берничə хор коллективы белəн җитəкчелек итə,
республиканың Милли-мəдəни фəнни-тикшеренү институтында фəнни эшлəр алып бара һəм БАССР Халык Комиссариаты каршындагы
сəнгать эшлəре идарəсендə музыкаль фольклор кабинетын җитəкли;
Уфа музыка көллиятендə укыта һəм, иң мөһиме, Башкортстан Композиторлар берлеген оештыруда катнаша. Композитор буларак та иҗади планнарын яңартып тора, музыка яза. 1935 елда композиторлар
А. Ключарев һəм К. Рəхимов белəн бергəлəп, республиканың Ишембай районында фольклор экспедициясендə булалар, шуның нəтиҗəсе
булып, С. Габəшинең күлəмле җыентыгы («Сто башкирских песен»)
басылып чыга. 1937 елда музыка белгече Л. Лебединский белəн башкорт җырлары язмалары өстендə эшли. 1940 елда Мəскəү композиторы Н. Чембержи белəн «Саңгырау торна» балетына музыка язарга
килешəлəр, каралама рəвешендə генə булса да, Габəши аңа гаҗəеп
матур яңгырашлы өзеклəр дə теркəп куя. Композитор А. Эйхенвальд
С. Габəшигə «Ашказар» операсы өстендə бергəлəп эшлəргə тəкъдим
итə. 1930 еллар ахырында Казанда да, Уфада да «Сания» һəм «Эшче»
операларын сəхнəгə чыгару мəсьəлəсе күтəрелə. Шушы өмет белəн
канатланган С. Габəши үзенең автордашы композитор В. Виноградов
белəн операның яңа редакциялəре хакында хат алыша.
Əмма аның бу планнары тормышка ашмый кала. Бөек Ватан
сугышы башланып китү һəм композиторны Уфа шəһəреннəн сөреп
җибəрү озак та тормый үзенең фаҗигалы нəтиҗəсенə китерə. 1941 елдан Солтан Габəши Борай районының Челкаково урта мəктəбендə
укыта. Ə инде 1942 елның 8 гыйнварында авыр урман эшендə вакытта 51 нче яшендə вафат була. Шул ук авылда җирлəнə дə.
Борай районы музыка мəктəбе һəм Казан шəһəренең Идел буе
районындагы урам Солтан Габəши исемен йөртə. Челкаково мəктəбендə композиторның кечкенə генə музее оештырылган, анда аның
шəхси əйберлəре, фоторəсемнəре һəм документлары саклана. Туган
мəдəниятенə фидакяр хезмəт куйган Солтан Габəшинең исеме, һичшиксез, беркайчан халык хəтереннəн җуелмас, ə иҗаты җентеклəп
өйрəнелер.
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Ə.Н. Нəҗипова
ТУКАЙНЫ ӨЙРƏНҮ ФƏНЕНДƏ ƏДƏБИЯТ ГАЛИМЕ
ҺƏМ ТƏНКЫЙТЬЧЕ Ф. ГАЛИМУЛЛИН ЭШЧƏНЛЕГЕ
(галимнең 80 еллык юбилее уңаеннан)
В статье рассматривается анализ биографии и творчество Габдуллы Тукая
в учебниках, в учебниках-хрестоматиях по татарской литературе, автором которых является профессор Фоат Галимуллин, составленные для татарских и русских классов. Рассказывается о роли известного ученого, педагога, методиста
Ф. Галимуллина по пропаганде среди молодежи деятельности Габдуллы Тукая,
тем самым стремление автора воспитывать у школьников и студентов любовь к
поэту, к татарскому языку и татарскому народу. В статье также рассматривается
и научные статьи ученого, анализируется его взгляды к личности и творчеству
поэта.
Ключевые слова: Габдулла Тукай, татарский народ, любовь к языку, мысли,
методика, педагогическая и методическая деятельность, воспитание.
The article deals with the analysis of Gabdulla Tukai’s biography and work
in textbooks, in textbooks-anthologies on Tatar literature, authored by Professor
Foat Galimullin, compiled for Tatar and Russian classes. The article describes
the role of the famous scientist, teacher, methodist F. Galimullin in promoting the
activities of Gabdulla Tukai among young people, thus the author’s desire to educate
schoolchildren and students to love the poet, the Tatar language and the Tatar people.
The article also examines the scientiﬁc research of the scientist, analyzes his views on
the personality and creativity of the poet.
Keywords: Gabdulla Tukai, Tatar people, love of language, thoughts, methods,
pedagogical and methodological activities, education.

Е

ллар үтə, чорлар алышына, лəкин татар халкының йөрəк моңы
булган Тукай иҗатына карашлар яңара, тирəнəя генə бара. Татар
əдəбиятын, аның тарихын, үзенчəлеклəрен тирəнтен өйрəнгəн һəм
киң җəмəгатьчелеккə чыгарган, шагыйрьдəн соң бер гасыр соңрак
яшəп иҗат итүче галим Фоат Галимуллин эшчəнлегенең бер тармагын бөек шагыйрь Габдулла Тукай иҗатын озак еллар буена эзлекле
өйрəнү тəшкил итə. Һəм бу тикшеренүлəрнең нигезен Тукай шəхесен,
иҗатын төрле яссылыкта, төрле дəрəҗəдə һəм юнəлештə җентекле
анализлау тəшкил итə. Ф. Галимуллин – Габдулла Тукай биографиясен, иҗатын төрле юллар белəн яшь буынга җиткерү, Тукайның татар халкыннан аерылгысыз булуын исбатлау аша килəчəк буыннарда
аңа карата ихтирам тəрбиялəү һəм татар əдəбияты үсешенə зур өлеш
керткəн шагыйрьне онытмауның миллəтнең килəчəге өчен никадəр
əһəмиятле булуын исбатлаган галим, методист, педагог, җəмəгать
эшлеклесе. Шуңа күрə без, Ф. Галимуллин – Габдулла Тукай иҗатын киң планда өйрəнгəн, əлегəчə булган тикшеренүлəрне тагын да
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тирəнəйтеп анализлаган галим, дип əйтə алабыз. Ул татар шагыйренең иҗатын яшь буынга – мəктəп укучыларына, югары уку йортлары
студентларына төрле елларда төзелгəн күпсанлы дəреслеклəре, методик кулланмалары, сəнгатьле уку буенча язган китаплары аша ирештерə. Аның тарихи фактларга таянып язылган хезмəтлəрендə бу җитди
мəсьəлə тагын да киңрəк һəм берничə юнəлештə өйрəнелə: шуларның
берсе – Тукай иҗатын əдəби-эститек анализлау, икенчесе – аны чор
каршылыкларына бəйлəп карау, өченчесе – төрле чорларда əйтелгəн
фикерлəрне анализлау, тикшерү ярдəмендə шагыйрь шəхесенə, аның
тулаем эшчəнлегенə аек, дөрес караш булдыру һəм, ниһаять, Тукайның башка язучылар иҗатына йогынтысын, тулаем татар əдəбиятын
үстерүдəге ролен билгелəү.
Ф. Галимуллин мəктəплəр өчен төзегəн дəреслеклəренə татар
əдəбиятының йөзек кашлары булган Гафур Колəхметов, Галиəсгар
Камал, Фатих Əмирхан, Галимҗан Ибраһимов, Мирхəйдəр Фəйзи,
Һади Такташ, Шəриф Камал, Гадел Кутуй иҗатларын кертү белəн
бергə, Габдулла Тукай иҗатын киң планда өйрəнүгə зур игътибар
бирə. Төрле дəрəҗəдəге һəм юнəлештəге мəктəплəрдə татар əдəбиятын укыту мəсьəлəлəре буенча зур эш башкарган галим, Габдулла
Тукай иҗатын балаларга өйрəткəндə, үзе төзегəн дəреслеклəрдə гомуми педагогик принцип – хронологик тəртипне саклап, баланың яшь
үзенчəлеген истə тотып, шагыйрьнең биографиясен, əсəрлəрен һəр
укучы күңеленə үтеп керерлек итеп анализлый, үзе кулланган материалларда, аның бөеклеген исбатлап, яшь кеше күңелендə бу шəхескə
мəхəббəт уятуны максат итеп куя, шуның ярдəмендə туган телдə – татар телендə милли кануннарны алга сөреп, рухи мохит булдырырга
омтыла. Ф. Галимуллин мəктəп дəреслеклəренə əсəрлəр сайлаганда
игътибарлы, алдан күрүчəн булырга кирəклекне искəртеп, Габдулла Тукай сүзлəрен китерə: «Əдəби əсəрлəрне букет итеп күз алдына
китереп булыр иде. Бала кулына син кычыткан тоттырасыңмы, əллə
инде матур чəчəклəрдəн торган букет тоттырасыңмы? Ул шул букет
аркылы тормышны танып белə башлый. Матур əсəрлəр җыелмасы тормышның матур якларын күрергə өйрəтə» [Галимуллин, 1995,
б. 239]. Һəм төзүче-автор, тулы бер гасыр үтеп, җəмгыять тормышы
нинди генə үзгəрешлəр кичерсə дə, Габдулла Тукай фикерлəренең актуаль, əһəмиятле булуын раслый. Ф. Галимуллинның төрле елларда
төзелгəн дəреслек, методик кулланмаларында инде күп галимнəр,
əдəбият белгечлəре һəм башка бик күплəр тарафыннан исбатланган шушы хакыйкать ачык чагыла. Авторның төрле елларда төзелгəн – 1987 елда 9 нчы сыйныф өчен туган тел һəм əдəбият дəреслеге
(С. Ибраһимова белəн берлектə), 1991 елда 10 нчы сыйныф өчен туган тел һəм əдəбият дəреслеге (К. Мифтахова, С. Ибраһимов белəн
берлектə), 1995 елда рус мəктəплəренең 6 нчы сыйныфында укучы татар балалары өчен дəреслек-хрестоматия (Ф. Мифтиева, И. Гыйлəҗев
белəн бергə), 1995 елда татар урта гомуми белем мəктəбенең 11 нче
сыйныфы өчен дəреслек (А. Əхмəдуллин, Т. Галиуллин, Ф. Ганиева,
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Н. Юзиев белəн бергə), 2000 елда 10 сыйныфлар өчен (М. Хəсəнов,
А. Əхмəдуллин, И. Нуруллиннар белəн бергə), 2001 елда шундый ук
мəктəплəрнең 7 нче сыйныфы өчен дəреслеклəрдə (Ф. Хатипов белəн
бергə) бер максат ачык ярылып ята, ул – шагыйрь иҗаты аша татар
тарихына, халкына, татар əдəбиятына мəхəббəт уяту, һəм шулар аша
халкыбызның зурлыгын, бөеклеген раслау, яшь буында үз миллəтең
белəн горурлану хисе уяту.
Рус мəктəплəренең 6 нчы сыйныфында укучы татар балалары өчен
1995 елда төзелгəн татар əдəбиятыннан дəреслек-хрестоматиясендə дə,
2014 елда төзелгəн рус телендə төп гомуми белем бирү мəктəплəре
өчен татар əдəбияты дəреслеклəрендə дə (Ф.Г. Галимуллин редакциясендə, 4 – 11 нче сыйныфлар өчен) əнə шул үзенчəлеклəр истə
тотылган, күрəсең. Мəсəлəн, татар урта гомуми белем бирү мəктəбенең 10 нчы сыйныфы (Ф.Г. Галимуллин, М.Х. Хəсəнов, А.Г. Əхмəдуллин, 1994) дəреслегендə Тукайның биографиясен биргəндə, төрле тарихи, кызыклы материалларны куллану, иҗатын яктыртканда,
шагыйрьнең үз шəхесен миллəт язмышы (үткəне, бүгенгесе, килəчəге) белəн үреп карау, шигырьлəренең теленə, музыкальлегенə, халык иҗаты, башка əдəбиятлар белəн бəйлəнешенə киң тукталу, һəм
боларның барысын нигезле өйрəнү һəм өйрəтү максатыннан, һəр
бүлек ахырында төпле сораулар кую, сүзлек өстендə эш, материалны өйрəнүгə күп вакыт билгелəү теманы нигезле, тулы итеп ачарга
мөмкинлек тудыра.
Билгеле булганча, сиксəненче елларга кадəр татар теле һəм əдəбияты рус мəктəплəренең түбəн һəм урта сыйныфларында факультатив рəвешендə генə өйрəнелде. Бары тик сиксəненче еллар ахырында
гына туган телне һəм əдəбиятны бу мəктəплəрнең өлкəн сыйныфларында да өйрəнə башладылар. Ф. Галимуллин (укытучы-методист
С.М.Ибраһимов белəн берлектə) – тугызынчы сыйныфлар өчен беренчелəрдəн булып дəреслек язган автор. Əлеге дəреслектə əдəбият
чорларга бүлеп өйрəнелə. Дəреслекнең беренче битлəрендə əдəбиятның борынгы чоры турында шактый гына мəгълүмат бирелгəннəн
соң, XX гасырда яшəп иҗат иткəн əдиплəр турындагы материаллар
тупланган. Автор шулар арасыннан Тукай иҗатын өйрəтүгə аерым
игътибар юнəлтə. Китапта, беренчедəн, шагыйрьнең биографиясе киң
яктыртылган, икенчедəн, «Китмибез», «Телəнче» һ.б. шигырьлəре
мəктəп баласына аңлаешлы, аның күңеленə барып җитəрлек итеп
анализланган.
Рус телендə төп гомуми белем бирү мəктəплəре өчен 2014 елда
төзелгəн татар əдəбияты дəреслеклəрендə дə (Фоат Галимуллин редакциясендə, 4 – 11 сыйныфлар өчен) Г. Тукай иҗаты төрле миллəт балаларына, рус мəктəплəрендə укучы татар балаларына рус һəм башка
миллəт балалары белəн дустанə мөнəсəбəт урнаштыру зарурлыгын
күз алдында тотып аңлатылган. Гомумəн, Ф. Галимуллинның төрле
сыйныфларда Габдулла Тукай иҗатын өйрəнүне методик һəм педагогик яктан куелган стандартларга туры китереп бирүе, биографиясен,
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иҗатын киң планда яктыртуы, бер яктан, аның яшь буында миллəтебезгə, телебезгə хөрмəт уятырга омтылуы булып аңлашылса, икенче
яктан, галимнең үз шəхси мөнəсəбəтен дə ачыкларга мөмкинлек тудыра. Ф. Галимуллинның Габдулла Тукайга багышланган мəктəп китапханəсе сериясендə чыккан китабы зур əһəмияткə ия. Бу дəреслекхрестоматия яшүсмерлəргə сыйныфтан тыш эшлəрне оештырганда
(мəсəлəн, сыйныфтан тыш уку өчен) кулланма булып тора ала. Автор
беренче биттə үк «Шагыйрь турында истəлеклəр» дип билгелəп китə
һəм, китапны уку барышында, укытучыга да, укучыга да əлегə кадəр
мəктəплəр өчен язылган дəреслек, əсбапларга кертелмəгəн бик кызыклы материаллар белəн танышырга мөмкинлек тудыра. Мəсəлəн,
шагыйрьнең биографиясе хронологик тəртиптə бирелгəннəн соң, бер
чорда яшəгəн, иҗат иткəн, татар халкын аңлы-белемле итү өчен тырышкан Г. Камал, С. Рəмиев, Ф. Əмирхан кебек шəхеслəрнең Тукай
белəн беренче тапкыр очрашулары, əлегə кадəр басылган шигырьлəре
буенча гына белгəн шагыйрьне күргəннəн соң, күңеллəрендə туган
беренче фикерлəре китерелə. Өзеклəрдə Тукай – гади, буйга да зур
күренми, лəкин төскə-башка ямьсез түгел, дип сурəтлəнə. Əнə шул
кечкенə гəүдəгə – эчке байлык, беркатлы, балалар кебек самими күңелгə зур рухи көч сыйган. Ф. Галимуллин Г. Тукайның замандашлары
истəлеклəре аша талантлы, булдыклы, якты шагыйрь образын тудыра.
Галим Г. Тукайның шигърияткə килүендə табигый талант һəм татар
халкының мəдəнияте зур роль уйнавын ассызыклый. И. Гаспралы,
К. Мотыйгый кебек шəхеслəр белəн очрашу, эшлəү, аларның фатихасын алуның Тукай язмышында əһəмиятле роль уйнавын галим тарихи мисаллар китереп исбатлый. Көнчыгыш, Көнбатыш, рус, башка
халыклар əдəбиятларын тирəнтен өйрəнү, белү, анализлап карау аша
шагыйрьнең татар халкының килəчəген күрүе, əдəбият, мəгърифəт,
гомумəн, мəдəният өлкəсендə үсешкə ирешү юлларын күрсəтергə
омтылуы – аның эшчəнлегендə, иҗатында ничек чагыла? Шагыйрьне нинди мəсьəлəлəр борчый? Без, болардан чыгып, бүген миллəтебезнең яшəеше турында ничек фикер йөртергə тиешбез? Ф. Галимуллинның Тукай турында язганнарыннан əнə шундый əһəмиятле
фикерлəр аңлашыла. Китапның икенче өлешендə бөек шагыйрьнең
əсəрлəре тəкъдим ителə. Автор аларны башта гомуми исем белəн
сайланма əсəрлəр дип атый, аннан шигырьлəр, поэмалар, проза,
мəкалəлəр, хатлар дип, жанр ягыннан һəм тематика буенча бүлə. Бу
исə, укытучыга да, укучыга да кирəкле мəгълүматны бик тиз табып
алырга мөмкинлек тудыра. Ахырдан бик күп истəлек-хатлар китерелү дə китаптагы материалны кызыклы итə, баета. Гомумəн, Ф. Галимуллин, үзенең дəреслеклəре, методик əсбаплары, күпсанлы чыгышлары белəн укучылар арасында татарның бөек шагыйре Габдулла
Тукай иҗатын киң пропагандалаган галим, педагог, методист дисəк,
һич тə ялгыш булмас. Аның дистə еллар буе радио-телеведениедəн
Габдулла Тукай шигырьлəрен сəнгатьле итеп укып, татар укучысына
ишеттерүен дə шагыйрьнең миллəткə никадəр кирəкле булуын исбат-
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лавы, яшь буынны Тукай шəхесе рухында тəрбиялəргə омтылуы дип
аңларга кирəктер.
Алда билгелəп үтелгəнчə, Фоат Галимуллинның гаять күпкырлы, киң колачлы эшчəнлегенең бер мөһим өлкəсен нəкъ менə əдəби
тəнкыйть тəшкил итə. Галим əдəби тəнкыйть мəйданына узган гасырның җитмешенче елларында килеп керə һəм шуннан бирле тəнкыйть
калəмен кулыннан төшерми. Аның тəнкыйте бер генə юнəлешле түгел, ə күп тармаклы: əдəби тəнкыйть, театр тəнкыйте, сəнгать тəнкыйте, музыка тəнкыйте.
Тəнкыйтьче буларак, ул җанлы əдəби хəрəкəткə һəрвакыт үзенең
мөнəсəбəтен күрсəтеп яза. Ф. Галимуллин тəнкыйтьче шəхесе өчен
зарур булган сыйфатларның барысына да ия: теоретик əзерлек, киң
мəгълүматлылык, иҗат үзенчəлеклəрен тирəн сиземлəү, талəпчəнлек
һəм югары əхлаклылык, ихласлык. Галим, тəнкыйтьче буларак, əдəби
процессның иң мөһим нокталарын, проблемаларын күреп ала белə,
шуларны көн тəртибенə куя, сөйлəшү, тикшерү объектына чыгара,
үзенең төпле фикерен əйтə, əдəби фикерне кузгата. Ул, йөз елдан соң
шагыйрь тормышына, иҗатына əйлəнеп кайтып, əнə шушы без алда
санап киткəн принципларга таянып эш итə.
Аның 2005 – 2010 еллар аралыгында язылган хезмəтлəре төрле
язучыларның шəхесен, иҗатын анализлауга багышланган мəкалəлəрдəн тора, аларның күпчелеге «Эзлəнү вакыты» (2005) исемле китапта
басылып та чыкты. Мəкалəлəр арасында Г. Тукай эшчəнлеген өйрəнеп язылганнары аерым урын били. Галим «Халыкның үз шагыйре»
мəкалəсендə əдип яшəгəн чор əдəби күренешлəрен һəм иҗатын аның
шəхесе, тормыш-яшəеш хəллəре, биографик фактлары белəн тыгыз
бəйлəнештə бəяли. Бу мəкалə тагын бер ягы белəн кызыклы һəм кыйммəтле: галим анда əлегə кадəр Тукай турында əйтелгəн күп кенə фикерлəрнең дөреслеккə туры килеп бетмəвен (мəсəлəн, аның биографиясенə, портретына, үз чорының башка күренекле шəхеслəре белəн
мөнəсəбəтлəренə кагылышлы мисаллар) тарихи документлар, реаль
фактларга таянып дəлилли. Əлбəттə, галим төп игътибарны шагыйрь
иҗатына, аның татар шигъриятендə билəгəн урынына юнəлтə. Татар
шигърияте тарихында үзенə бер аерым урын алып торган, бик кыска
гомерендə мең елга җитəрлек эш башкарып киткəн, «...Урта гасырлар
һəм ХIХ гасыр əдəбиятлары казанышларына таянып, татар сүз сəнгате үсешенең яңа дəверенə нигез салды; шигъриятебезне сəнгатьлелек ягыннан гаять югары дəрəҗəгə күтəреп, аның дөнья мəйданына
чыгуын тəэмин иткəн» [Галимуллин, 2005, б. 134] Г. Тукайның үз
сүзлəре белəн əйткəндə, «Мин поэт кына түгел, мин дипломат, политик, общественный деятель дə бит. Минем күз күпне күрə, колак
күпне ишетə» [Галимуллин, 2005, б. 145] торган олуг шəхес, бөек
шагыйрьның күпкырлы эшчəнлеге ачыклана. Галим, Г. Тукай эшчəнлегенең зурлыгын, бөеклеген аның башка əдəбиятларга йогынтысы
аша да аңлата. Үзбəклəрдəн Хəмзə Хəкимзадə, Гафур Голəм, таҗик
Садретдин Айни, азəрбайҗанлы Сөлəйман Рөстəм, төрекмəн Берды
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Кербабаев, казакъ Җакан Сыздыков, чуваш Педер Хузангай һəм башкаларның истəлеклəрен китереп, аларның танылуында Тукаебызның
роле зур булуын исбатлый.
Күпгасырлык һəм бик бай, зур традицияле татар шигъриятенең
төрле буын шагыйрьлəре җилкəсендə бүгенге көнебезгə олы һəм
затлы булып килеп җитүенең сəбəпчесе XX гасыр башы шагыйре
Г. Тукай булу, аның яңа сулыш өреп, бу хəзинəне тагын да кыйммəтлəндерүе, Һ.Такташ кебек икенче бер талантның аны тагын бер
биеклеккə күтəрүе, соңрак, бу эстафетаны Х. Туфан, М. Җəлил,
Ф. Кəримнəрнең дəвам итүе, С. Хəким, Г. Хуҗиев, С. Баттал, Ə. Исхакларның да шушы саваплы агымга кушылып, дəртлəнеп иҗат итүе
ассызыклана. Китап авторы киң планда, алдагы елларда язылганнарга янəдəн əйлəнеп кайтып, Габдулла Тукайның биографиясенə туктала. Монда тарихи һəм фəнни яктан əллə ни яңалык күренми кебек, лəкин мəкалə белəн алга таба танышу барышында, шагыйрьнең
«Исемдə калганнар»ыннан китерелгəн биографик өзеклəрнең бер дə
артык булмавы, киресенчə, галим əйтəсе килгəн фикерлəрне тагын
да баетып, тулыландырып торуы аңлашыла. Моннан тыш автор Тукайның бəргəлəнеп-суккаланып йөрүенең сəбəплəрен, əти-əнисенең
үлеме белəн генə түгел, ə 1891 елда Идел буенда бик каты корылык
нəтиҗəсендə туган ачлык белəн бəйлəп карый, димəк, бу елларда мохтаҗлыкка төшүчелəр, Тукай кебек ятимнəр, артык кешелəр шактый
булган һəм аның социаль-иктисади сəбəплəре дə бар. Лəкин тормыш
никадəр авыр булмасын, кешелəрнең, беренче чиратта, Габдулланың
беренче мөгаллимəсе – Кырлай авылы остазбикəсе Маһруйбикə абыстай, Кырлайдагы хатиб һəм мөгаллим Фəтхерахман, Гатаулла хəзрəт
кебеклəрнең ничек булышулары тасвирланып, авырлыклар килгəндə, татар кешесенең бер-берсенə ярдəмчел, ə инде үзлəре гыйлемлелекнең тəмен татыган дин əһеллəре, мөгалимнəрнең белем алырга омтылган яшь кешенең үсешенə һəрвакыт этəргеч бирергə əзер
торуларын тагын бер кат исбатлый. Мəкалəдə киң планда Җаектагы
Мотыйгулла хəзрəт Төхфəтулланың ятим малайны үз канаты астына алып, олы тормыш юлына чыгарга ярдəм итүе яктыртыла. Ундүрт
яшьлек малай, җизнəсе үлгəч, апасы Газизə йортыннан «Мотыйгыя»
мəдрəсəсенə күчə. Шунда яши дə, укый да.
«Тормышның бу вакытында аңа Мотыйгулла хəзрəт матди һəм
рухи ярдəм итүче булып əверелə. Үзенең яшьлек дустының малаен ул
бик якын итə, йортына иялəштерергə, ашау-эчү якларын, кием-салымын кайгыртырга тырыша» [Галимуллин, 2005, б. 127]. «Габдуллага
шигырь иҗат итү серлəрен беренче булып өйрəтүче дə – Мотыйгулла
хəзрəт. Бу төрле яклап галим кеше борынгы Көнчыгыш фəлсəфəсе
һəм шигърияте, астрономиясе буенча да тирəн мəгълүматлы кеше
була» [Галимуллин, 2005, б. 127]. Ф. Галимуллин Мотыйгулла хəзрəтнең Тукайга кылган яхшылыкларын язып, бердəн, бу шəхеснең күркəм образын тудыра, икенчедəн, ятимлеккə дучар ителгəн малай,
нинди генə авырлыклар күрсə дə, тирə-ягында изге кешелəр булганда,
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һəрдаим аларның ярдəмен тоеп торганда, аның үзенең дə шулар тəэсирендə зыялы шəхес булып тəрбиялəнүен ачыклый. Əлбəттə, зыялылык мəсьəлəсенə килгəндə, талант, тапкырлык, тырышлык, эшчəнлек,
белемлелек һəм башка күп кенə сыйфатларны, беренче чиратта, нəсел
җеплəренə бəйлəп карасак та, китапта бу гаилəнең (Мотыйгулла
хəзрəт һəм аның улы Камил) Габдулланың шагыйрь булып китүендə
дə, язганнарын бастыру мөмкинлеген тудыруда да ярдəмнəре зур булуы аерым мисаллар белəн аңлатыла.
Ф. Галимуллин мəкалəдə Казанга кайткан Габдулланың замандашлары белəн ничек очрашуы, алар күңелендə беренче очрашудан калган тəэсирлəрне укучыга ирештерү максатыннан, түбəндəге өзеклəрне китерə. Г. Камал: «Көннəрдəн берендə кечкенə генə
гəүдəле, өстенə абыйсының бишмəтен кигəн шикелле» кием кигəн, өтек кенə бер малай редакциягə керде дə, өстəл өстендəге газеталарны актара башлады. Я булмаса, Сəгыйть Рəмиев: «Номер
ишегемне ачып:
– Сəгыйть əфəнде Рəмиев шушында торамы? – дип, бер малай
килеп керде.
Карадым: яланбаш, кара күзлектəн, өстенə казакимы, җөбəме,
иске генə бернəрсə кигəн бер малай, минем «ие» дигəн сүземне дə
көтмичə, каршымда, өстəл кырыенда, буш торган урындыкка килеп
тə утырды... [Галимуллин, 2005, б. 129].
Күз алдына шагыйрьнең ике төрле портреты килеп баса: берсе – без хəзерге заман рəссамчылары тудырган матур, түгəрəк битле Тукай; икенчесе – галим тарихи язмалардан эзлəп табып биргəн
кыяфəте белəн əллəни булмаса да, «өстəл өстендəге газеталарны актара башлады», «минем «ие» дигəн сүземне дə көтмичə, каршымда,
өстəл кырыенда, буш торган урындыкка килеп тə утырды...» дигəн
өзеклəрдəн аңлашылганча, һəр җирдə, аеруча, əдəбият, сəнгать мəйданында һəрчак үзен хуҗа итеп тойган Тукай. Аларның кайсысы
укучы күңеленə якын? Əлбəттə, икесе дə. Лəкин безнең халыкка тарихи хакыйкать кадерле, безнең халык үзе, үткəне, аның шəхеслəре
турында əйтелгəн ясалма əйберлəрне, ялганны ишетеп туйган.
Шуңа күрə дə Ф. Галимуллинның Тукай турында һəр язганы, аның
үз сүзлəре белəн əйткəндə, «безгə аның шəхесен аңлауда ачкыч булып хезмəт итү» белəн бергə, шул чорда яшəгəн һəм шагыйрь белəн
турыдан-туры бəйлəнеше булган башка шəхеслəрне аңлауда, тарихи
дөреслекне укучыга ирештерүдə дə əһəмиятле роль уйный. Мəсəлəн,
галим «Туры сүз таш яра» мəкалəсендə Ə. Фəйзинең татар əдəбиятын
үстерү буенча эшчəнлеге зур булуын күрсəтсə дə, əдипнең Г. Тукайга багышлап язган «Тукай Җаекта», «Тукай» һəм «Пугачев Казанда»
драмаларын, «Тукай» романын язганда тормыш чынбарлыгыннан
шактый читкə китүен билгели, ə инде Тукай шəхесен бəялəү, аның
тормыш юлын алга таба өйрəнү, гомумəн, хакыйкый əдəбият тарихын
тудырганда, зур шəхеслəр турындагы мондый хаксызлыклар əдəбият
үсешенə комачаулык итүен исбатлый.
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Шулай итеп, ул «Г. Тукайның шагыйрьлек сукмакларын тасвирлау, аеруча аның беренче адымнарын күрсəтү тарихи дөреслектəн
ерак тора», дип билгелəп, галим əдəбият тарихына яңа фикер өсти,
шуның белəн Тукай шəхесенə карата кайбер хаксызлыкларга чиклəү
куя. «Бигрəк тə аның шагыйрь булып формалашуына мөһим роль
уйнаган, иҗатына зур этəргеч биргəн Төхфəтуллиннар гаилəсе, аерым алганда Мотыйгулла һəм аның улы Камилнең йогынтысы, булышлыгы һəм хезмəттəшлеге бөтенлəй яктыртылмаган. Бу да тарихи
шəхеслəрне сурəтлəүгə шул ук «бүгенге совет тарихы фəне күзлегеннəн чыгып карау нəтиҗəсе иде» [Галимуллин, 2005, б. 212], – дип
билгелəп китүе, килəчəктə шагыйрь һəм ул яшəгəн чор буенча кайбер
мəсьəлəлəрне ачыклауның үтə зарур булуын аңлата.
Габдулла Тукайның шул чорның икенче бер зур шəхесе Галимҗан Ибраһимов белəн булган каршылыклы мөнəсəбəтлəрнең
сəбəбен аңлатып, С. Хəкимнең бик тə урынлы əйтелгəн сүзлəрен
китерə: «Галимҗан ашыккан, артык ашыккан... Икесе дə зур шəхес,
Араларына кермим, Тукай да, Галимҗан да усал. Тукай җавапсыз
кала торган кеше түгел. Шəхси яратып бетермəүлəр язганнарыннан
күренеп тора... Галимҗанның Тукай турындагы мəкалəлəрен халык
кабул итмəде. Халык Тукайга бөтенлəй икенче төрле бəя бирде...
Халыкка күбрəк ышанырга кирəк икəн. Халык үз улын кимсетергə
ирек бирми. Дөреслек – халык ягында» [Галимуллин, 2005, б. 159].
Лəкин Г. Ибраһимов Г. Тукайның шагыйрьлеген ничек кенə тəнкыйть
итмəсен, «Ул халыкның эченə, җанына да төшə, хыял вə əкият дөньясына да керə» [Галимуллин, 2005, б. 159], дигəн сүзлəрне язып, ахыр
чиктə аның «бəхəссез таланты»н танырга мəҗбүр булды, ди галим.
Тəнкыйтьче Нəкый Исəнбəтнең тууына 100 ел тулуга багышланган əлеге китабында («Зур талант, фидакяр галим»), аны шагыйрь,
драматург, фольклорчы, тел белгече, тəрҗемəче, тарихчы, публицист
буларак бəялəгəннəн соң, Г. Тукайның Н. Исəнбəт иҗатына йогынтысы зур булуын ассызыклый. Н. Исəнбəтнең Сибгать ага Хəким тарафыннан китерелгəн «зур шагыйрьлəрдəн Тукаев булса хəлфə, мин
шəкерт» [Галимуллин, 2005, б. 220] сүзлəрен мисалга китереп, шагыйрьнең яшь, əле генə калəм тибрəтə башлаган Исəнбəткə тəэсире
зур булуын исбатлый. «Миллəтем», «Моңланам мин...», «Мəрхүм
Г. Тукаевка», «Тукай остаз» кебек шигырьлəрендə яшь авторның
Тукайга кабат-кабат əйлəнеп кайтуын, аның зур фикер иясе булып
китүендə шагыйрьнең ролен билгели. «Моны тою өчен шигырьлəренең агышына колак салырга куша. «Г. Тукай вафаты уңае белəн иң
əүвəл шигырь язучыларның да берсе Нəкый Сираҗетдин углы була.
Бу мəүзугка ул кабат-кабат əйлəнеп кайта, «Миллəтем», «Моңланам
мин...», «Мəрхүм Г. Тукаевка», «Тукай остаз» кебек шигырьлəрендə əле яшүсмер генə булган Нəкый зурларча фикер йөртə, үз алдына
нəкъ Г. Тукайча олы бурычлар куя» [Галимуллин, 2005, б. 221].
Автор Габдулла Тукайның моңы, милли сулышы гасырлар буйлап
бүгенге көн татар шагыйрьлəре иҗатына килеп җитүен ассызыклап,

Ə.Н. Нəҗипова. Тукайны өйрəнү фəнендə əдəбият галиме һəм тəнкыйтьче...

179

бу үлемсез хəзинəнең тугандаш төрки һəм Идел-Урал буйларындагы мари, удмурт, чуваш сүз сəнгатьлəренең чəчəк атуына зур йогынты ясавын мисаллар өстендə дəлиллəп китə, иҗаты шəхесеннəн,
шəхесе иҗатыннан, ə боларның икесе халыктан аерылгысыз булуын
исбатлый.
Ф. Галимуллин Тукайның иң беренче шигырлəрендə үк халкыбызны мəгариф, фəн өлкəлəрендə уңыш яулап алырга чакыруына, үз
миллəтенə зур өметлəр баглавына игътибар итə. Бу елларда язылган
хезмəтлəрендə галим үзе дə, əйтерсең, бөтен рухы белəн шагыйрь
əйткəннəргə кушыла һəм «Татарларның даны сигез кат күклəргə
күтəрелүен тели» [Галимуллин, 2005, б. 135].
Габдулла Тукайның күпчелек шигырьлəренең үзеннəн-үзе җырлап торуына, ягъни музыкальлегенə игътибар итми мөмкин түгел [Галимуллин, 2005, б. 140], ди автор.
Үлемсез Тукайның халык авыз иҗаты белəн кызыксынуын,
аны тирəнтен өйрəнүен, шуңа күрə шигырьлəренең дə халык теленə якын булуын төрле мисаллар өстендə исбатлаган галим, халык
рухы шагыйрь əсəрлəренең тукымасында бик табигый урын алуын
ассызыклап, «Əллүки», «Тəфтилəү», «Зилəйлүк», «Туган тел» кебек
җырларны «шулкадəр халыклашты ки, аларны шагыйрь иҗат иткəне сизелмəве – моның ачык дəлиле» [Галимуллин, 2005, б. 141], дип
билгелəп үтə.
Ф. Галимуллин Габдулла Тукайның тəнкыйть мəкалəлəренə игътибар итеп, аларда Габделҗəббар Кандалый, Утыз Имəни, Мифтахетдин Акмулла, Мəҗит Гафури, Нəҗип Думавилар иҗаты шактый киң
анализлануын ассызыклый. Хезмəттə авторның шулай ук Тукайның
замандашлары Г. Камал, М. Гафури, С. Рəмиев, С. Сүнчəлəй, Н. Думави, Г. Ибраһимов, Г. Исхакый иҗатларына карата əйтелгəн шактый
əһəмиятле фикерлəре дə урын алган.
Мəкалəлəрдə Г. Тукайның иҗатына карата Ф. Əмирхан, Г. Исхакый, Г. Ибраһимовларның уңай һəм тискəре бəялəре, галимнең əйтелгəннəргə карата үз фикере чагылыш тапкан, Габдрахман Сəгъди,
Гали Рəхим, Фəтхи Бурнаш, Галимҗан Нигъмəти, Җамал Вəлиди,
Гомəр Гали кебек күренеклелəрнең эшчəнлеклəренə киң планда тукталып, фəнни нəтиҗəлəр ясалган.
Галим төп игътибарын И. Нуруллинның 1956 елда басылган
«Тукай эстетикасы» дигəн хезмəтенə юнəлтə. «Атаклы кешелəр тормышы» сериясеннен «Тукай» дигəн əсəрнең язылу тарихы шактый
киң яктыртылып, аның төрле чорлар өчен зур əһəмияткə ия булуы,
шагыйрьне, шагыйрь аша татар миллəтенең үлемсезлеген билгели.
Шулай ук Ə. Фəйзинең «Тукай» романы һəм «Тукай Петербургта»
драмасы бөек шагыйребезнең шəхесен укучыларга һəм тамашачыларга танытуда файдалы эш икəнлеге, Р. Ишморат, Т. Миңнуллин,
Р. Батулланың драма əсəрлəрендə, С. Хəким поэмаларында, күпсанлы
шигырьлəрдə, хикəялəрдə Тукай образының төрле яклап һəм шактый
тулы гəүдəлəндерелүе, моның ни дəрəҗəдə дөреслеккə туры килүе
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һəм Тукай шəхесенə игътибарның киң планлы булуының татар халкы
өчен ни дəрəҗəдə кыйммəтле һəм əһəмиятлелеге Ф. Галимуллинның
югарыда аталган фəнни хезмəтлəрендə чагылыш тапкан.
Тулы бер гасыр дəвамында Г. Тукайга багышлап язылган бик
күп җырлар, музыкаль, рəсем һəм сынлы сəнгать əсəрлəре үзлəре
үк Тукай иҗатының кыйммəте, əһəмияте турында сөйли, «Бөек шагыйребез əнə шулай халкыбыз рухында яши. ХХI гасырга да ул олуг
шагыйрь, зур җəмəгать эшлеклесе, бөек фикер иясе буларак килеп
керде» [Галимуллин, 2005, б. 161], дип фикерен йомгаклый галим.
«Олы гомер йомгагы. Туры сүз таш яра» мəкалəсендə М. Гафури
иҗатын күздəн кичереп, галим аны Г. Тукай белəн чагыштыра. Калəм
əһеленең əүвəл язган əсəренең «Фəкыйрьлек берлə үткəн тереклек»
дип аталуы да юкка түгелдер, дип билгели Ф. Галимуллин. «М. Гафури, үзенең чордашлары Г. Исхакый, Г. Тукайлар кебек үк, нəкъ менə
тормышны реалистик итеп, ягъни чынбарлыктагыча сурəтлəү юлыннан китə» [Галимуллин, 2005, б. 203].
Галимнең Габдулла Тукай иҗатын өйрəнү, өйрəнгəннəрен башкаларга тарату буенча эшчəнлеге – күп елларга сузылган, җентекле тикшеренүлəр талəп иткəн зур хезмəт. Фоат Галимуллинның үз сүзлəре
белəн əйткəндə, «Язучының җəмгыятьтəге урыны туган халкының
кояшыбыз астындагы урыныннан, аның тулаем язмышыннан бəйле.
Шул язмышның якты булуына калəм осталары кертə торган өлеш кимемəскə тиеш! Мин моңа ышанам, һəрхəлдə, шуңа өметлəнəм!» [Галимуллин, 2005, б. 52]. Бу сүзлəр Ф. Галимуллинга кадəр бер гасыр
алда яшəп иҗат иткəн, язмышын миллəте язмышы белəн бəйлəгəн,
миллəт шатланганда шатланган, миллəт кимсенгəндə үзен хəсрəтле хис иткəн татар шагыйре Габдулла Тукай турында да, үзе өчен,
миллəте өчен бик тə əһəмиятле булган – тел, ирек, дəүлəтчелек кебек
мəсьəлəлəрне чишəргə тырышып та, чишеп бетерə алмаган башка фикер иялəре, иҗат кешелəре хакында да һəм, ниһаять, гомерен татар
миллəтенə хезмəт итүгə багышлаган, һəрдаим аның килəчəге өчен
борчылып яшəгəн галимнең үзе турында да дип аңларга кирəктер.
Гомумəн алганда, Фоат ага Галимуллинның озак еллар буе əдəбият
фəне өлкəсендəге эшчəнлегенең зур бер тармагын олуг шагыйрь Габдулла Тукайның биографиясен, иҗатын тарихи дөреслеккə таянып
өйрəнү, өйрəнгəннəрен, əлегə кадəр башка бик күп татар зыялылары
язып калдырганнарны яңа фикерлəр белəн баетып үстергəн хəлдə, хəзерге һəм килəчəк буыннарның аңына барып җитəрлек итеп таныту
тəшкил итə.
Əдəбият
Əдəбият дəреслеге: 9 нчы сыйныф өчен / Ф.Г. Галимуллин, С.М. Ибраһимова. Казан: 1987. 213 б.
Əдəбият: Татар урта гомуми белем бирү мəктəбе. 11нче сыйныф өчен
дəреслек / Ф.Г. Галимуллин, А.Г. Əхмəдуллин, Т.Н. Галиуллин, Ф.Ə. Ганиева,
Н.Г. Юзиев. Казан: 1995. 335 б.

Ə.Н. Нəҗипова. Тукайны өйрəнү фəнендə əдəбият галиме һəм тəнкыйтьче...
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Əдəбият: Татар урта гомуми белем бирү мəктəбе. 10 нчы сыйныф өчен
дəреслек / Ф.Г. Галимуллин, М.Х. Хəсəнов, А.Г. Əхмəдуллин. Казан: 2000. 335 б.
Əдəбият: Татар урта гомуми белем бирү мəктəбе. 7 нче сыйныф өчен
дəреслек-хрестоматия / Ф.Г. Галимуллин, Ф.М. Хатипов. Казан: Мəгариф, 2001.
183 б.
Галимуллин Ф. Əдəбият укытуның мөһим бурычлары // Мəгариф. 1995.
№ 9. Б. 12–14.
Галимуллин Ф. Эзлəнү вакыты. Казан: Мəгариф, 2005. 246 б.
Татар əдəбияты: Рус мəктəплəренең 6 нчы сыйныфында укучы татар балалары өчен дəреслек-хрестоматия / Ф.К. Мифтиева, И.Г. Гыйлəҗев, Ф.Г. Галимуллин редакциясендə. Казан: Мəгариф, 1995. 183 б.
Туган тел һəм əдəбият. Рус мəктəплəренең Х сыйныфында укучы татар
балалары өчен дəреслек-хрестоматия / Ф.Г. Галимуллин, С.М. Ибраһимова,
К.Т. Мифтахова. – Тулыландырылган 2 нче басма. – Казан: Татар. кит. нəшр.,
1991. 367 б.
Тукай Габдулла. Сайланма əсəрлəр. Шагыйрь турында истəлеклəр. Казан:
Хəтер, 2002. 511 б.
Нəҗипова Əлфинур Нурмөхəммəт кызы,
филология фəннəре кандидаты (Казан)
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ФƏННИ-ИҖТИМАГЫЙ ТОРМЫШЫБЫЗДАН

2021 елның апрелендə төрки
дөнья бөек татар шагыйре Габдулла
Тукайның тууына 135 ел тулуны
билгелəп үтте. Əлеге дата белəн бəйле ункөнлек кысаларында Татарстан
Республикасы Фəннəр академиясендə Г. Ибраһимов исем. Тел, əдəбият
һəм сəнгать институты тарафыннан Г. Тукайга багышланган төрле чаралар үткəрелде. 23 апрельдə
«Габдулла Тукай XX– XXI гасырлар
мəдəни хəятында» Халыкара фəннигамəли конференциясе узды. Конференциягə йөзгə якын фəнни доклад кабул ителде. Бу чарада чит
иллəрдəн (Азəрбайҗан, Казакъстан,
Кыргызстан, Төркия, Үзбəкстан),
Россиянең төрле шəһəрлəреннəн
галимнəр катнашты. Конференция
Г. Тукай һəм XX–XXI гасырлар татар
əдəбияты, чорның тарихи-мəдəни
һəм иҗтимагый-сəяси мохитендə Тукай шəхесе һəм иҗаты, XX –
XXI гасырларда əдəбиятара багланышлар, Тукай һəм милли сəнгать
үсеше; Тукайны өйрəнү фəненең торышы һəм бурычлары, шагыйрь əсəрлəрен дөнья халыклары теллəренə
тəрҗемə итү, Тукайның тормышын,
иҗатын өйрəнү һəм киң җəмəгатьчелеккə җиткерү мəсьəлəлəре һ.б.
юнəлешлəрдə эшлəде. Конференция
материаллары «Габдулла Тукай XX –
XXI гасырлар мəдəни хəятында»
җыентыгында дөнья күрде. Габдулла
Тукайның Казандагы əдəби музеенда, югарыда аталган конференция
кысаларында «Г. Тукай һəм аның
иҗаты нəфис сəнгатьлəрдə» дигəн
темага ачык дискуссия үткəрелде.
Шулай ук республиканың мəгариф оешмаларында Г. Ибраһимов
исем. Тел, əдəбият һəм сəнгать институты галимнəре белəн очрашулар узды.
2021 елның 26 апрелендə
Татарстан Республикасы Прези-

денты Указы нигезендə Татарстан
Республикасының Габдулла Тукай
исемендəге Дəүлəт премиясе лауреатлары игълан ителде. Əлеге
мəртəбəле
бүлəккə
Нуруллина
Фидания Нургаяз кызы (сəхнəдə
хатын-кыз образларын гəүдəлəндергəне өчен («Гөргөри кияүлəре» –
Гөрпинə, «Миркəй һəм Айсылу» –
Айсылу, «Зəңгəр шəл» – Мəрфуга,
«Кол Гали» – Чəчəк, «Казан сөлгесе» – Саҗидə, «Кичер мине, əнкəй» –
Дилəфрүз; «Баскетболист» – Люция,
«Мин төш күрдем» – Мөршидə),
Факил Миннемхəмит улы Сафин
(«Саташып аткан таң» романтрилогиясе һəм «Гөлҗиһан» повесте
өчен), Григорий Львович Эйдинов
(«Нефть и время», «Казанский альбом», «Мир татарской сказки»,
«Тайны казанские» графика сериялəре һəм «Татар дөньясы» китабы
өчен) лаек булды.
2021 елның 27 – 28 апрелендə
Казан (Идел буе) федераль университетының Филология һəм мəдəниятара багланышлар институтында
Татарстан Республикасының халык шагыйре, публицист, җəмəгать һəм мəдəният эшлеклесе Ренат
Харисның 80 яшьлек юбилее уңаеннан «ХХ гасырның икенче яртысы – XXI гасыр башы татар шигърияте һəм мəдəнияте: Көнбатыш
һəм Көнчыгыш əдəби традициялəре
белəн багланышлар» дип исемлəнгəн Халыкара фəнни-гамəли конференция булды. Əлеге чара Татарстан
Республикасы Мəдəният министрлыгы белəн берлектə оештырылды.
Пленар утырышта И.М. Газиев
(Башкортстан), Л.М. Сафина (Мəскəү), М. Мархлевска (Польша),
Л. Григорьева (Лондон), Ф.С. Сəйфуллина (Татарстан), Н.М. Юсупова
(Татарстан), А.А. Шəмсутова (Татарстан) докладлары тыңланды, алар

Фəнни-иҗтимагый тормышыбыздан

Ренат Харисның иҗатына һəм əдəбимəдəни эшчəнлегенə төрле яклап
яңача бəя бирде, поэтик стиленə,
дөньяга карашына мөнəсəбəтле кызыклы фикерлəр тыңлаучыларда зур
кызыксыну уятты. Конференция эше
дүрт секциягə бүлеп оештырылды,
аларда яңгыраган чыгышлар шагыйрь иҗатының төрле аспектларда
өйрəнелүен раслады.
2021 елның 29 апрелендə
Татарстанга Бурятия Республикасыннан ике төбəк арасында сəүдəикътисади, фəн-техника, социальмəдəни өлкəлəрдə хезмəттəшлек
турындагы Килешүне тормышка
ашыру кысаларында делегация килде. Татарстан Республикасы Фəннəр
академиясенең Г. Ибраһимов исем.
Тел, əдəбият һəм сəнгать институтында делегация составындагы мəгариф һəм фəн хезмəткəрлəре белəн
очрашу оештырылды. Түгəрəк
өстəлдə кунаклар милли теллəрне саклау һəм үстерүнең Бурятия
Республикасы өчен дə актуаль булуын искəрттелəр, сəфəрлəренең
төп максаты мəгариф өлкəсендə
Татарстан тəҗрибəсен өйрəнү булуын хəбəр иттелəр. Институт җитəкчелеге делегация вəкиллəрен үз
эшчəнлегенең юнəлешлəре белəн
таныштырды, милли мəгариф бүлеге хезмəткəрлəре яңа буын туган
(татар) теле һəм əдəбияты дəреслеклəрен тəкъдим итте.
2021 елның 29 апрелендə
Татарстан Республикасы Фəннəр
академиясе галимнəре Казанның
«Адымнар – белемгə һəм килешкəнлеккə юл» полилингваль комплексында Бөтенроссия фəнни-гамəли
конференциясендə
катнаштылар.
Чарада укучыларның һəм укытучыларның фəнни-тикшеренү, проект
һəм иҗат эшлəре каралды. Əлеге
конференциядə Татар энцикло-
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педиясе һəм төбəкне өйрəнү институты галимнəре Ф.Г. Ялалов,
И.Р. Вəлиулина һəм Р.Р. Батыршина
чыгыш ясады.
2021 елның 29 – 30 апрелендə
Санкт-Петербургның Чит теллəр
институты һəм Бишкекның «Манас»
кыргыз-төрек университеты берлегендə оештырылган «Җəмгыять,
тел һəм XXI гасыр мəдəнияте»
XXXVIII Халыкара фəнни конференциясе узды, чарада Татарстан
Республикасы Фəннəр академиясе
Г. Ибраһимов исем. Тел, əдəбият һəм
сəнгать институты хезмəткəрлəре дə
катнашты. Конференция «Манас»
кыргыз-төрек
университетының
25 еллыгына багышланган иде.
2021 елның 30 апрелендə
герой-шагыйрь Муса Җəлилнең
тууына 115 ел тулуга багышланган
«Каһарманнар эзеннəн» дип аталган
интернет-конкурска йомгак ясалды. Конкурс Татарстан Республикасының Əлмəт муниципаль районы мəгариф идарəсе һəм Татарстан
Республикасы Фəннəр академиясе
Г. Ибраһимов исем. Тел, əдəбият
һəм сəнгать институты белəн берлектə оештырылган иде. Бəйге Муса
Җəлилнең тормыш һəм иҗат юлын
өйрəнү һəм популярлаштыру, шулай
ук эзлəнү эшчəнлеге аша укучыларның иҗади фикер йөртүлəрен, интеллектуаль һəм иҗади сəлəтлəрен
активлаштыру максатында, түбəндəге юнəлешлəрдə узды: «Салют
сиңа, Муса Җəлил!» – М. Җəлил
шигырьлəренə иҗат ителгəн җырларны башкару; «Исемең калсын,
үзең үлсəң дə, Тарихларда укып ятларлык!» – М. Җəлил шигырьлəрен
яттан сəнгатьле уку; «Рəсемнəрдə
«Моабит дəфтəрлəре»нең битлəре» – шагыйрь əсəрлəре буенча
рəсем ясау. Чараның төп максаты
шагыйрьнең тормышын һəм иҗатын
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тагын да популярлаштыруга юнəлдерелгəн иде.
2021 елның 1 маенда академик
М.И. Мəхмүтовның виртуаль музейкитапханəсендə (vmb.selet.biz) галимнең хезмəтлəре, фоторəсемнəр
һəм видеоматериаллардан тупланган күргəзмə оештырылды. Мирза
Исмəгыйль улы Мəхмүтов – Россия
мəгариф академиясе һəм Татарстан
Республикасы Фəннəр академиясе академигы, күренекле галим –
лингвист, педагог, Татарстан Республикасы Фəннəр академиясе президиумы əгъзасы, аңа шушы елның
1 маенда 95 яшь тулган булыр иде.
2021 елның 18 маенда «Татаринформ» агентлыгында Татарстан
Республикасы Фəннəр академиясе
Г. Ибраһимов исем. Тел, əдəбият
һəм сəнгать институты тарафыннан
Башкортстан татарларының миллимəдəни мирасы буенча əзерлəнеп
нəшер ителгəн фəнни хезмəтлəргə
багышланган матбугат конференциясе узды. Галимнəр Башкортстанда
яшəүче татарларның сөйлəш үзенчəлеклəрен, фольклорын, сəнгатен
чагылдырган егермегə якын яңа китапны тəкъдим иттелəр.
2021 елның 20 – 21 маенда Абакан шəһəрендə «Себернең төп халыклары теллəрен һəм мəдəниятен саклау
һəм үстерү» дип аталган төбəкара фəнни семинар узды. Семинар Н.В. Катанов исемендəге Хакас дəүлəт университеты, Хакасия Республикасы
милли һəм территориаль сəясəт министрлыгы, Татарстан Республикасы
Мəгариф һəм фəн министрлыгы,
Хакасия Республикасы Мəдəният министрлыгы тарафыннан оештырылган
иде. Чарада Татарстан Республикасы Фəннəр академиясе Г. Ибраһимов
исем. Тел, əдəбият һəм сəнгать институты хезмəткəрлəре дə катнашты.

2021 елның 21 маенда Татарстанның Мөслим районында тарихны һəм туган якны өйрəнүгə
багышланган «Мөслим районы һəм
көнчыгыш Татарстан: үткəннəн бүгенгегə (этномəдəни үсеш, теллəр,
традициялəр һəм новациялəр)» Бөтенроссия фəнни-практик конференциясе узды. Конференциядə ТР
ФА вице-президенты, филология
фəннəре докторы, академик Дания
Фатих кызы Заһидуллина, Г. Ибраһимов исем. Тел, əдəбият һəм сəнгать институты директоры, ТР ФА
мөхбир əгъзасы, филология фəннəре
докторы Ким Мөгаллим улы Миңнуллин, халык иҗаты бүлеге баш
фəнни хезмəткəре, филология фəннəре докторы Илсөяр Гамил кызы
Закирова катнашты. К.М. Миңнуллин мөслимлелəргə «Фəнни экспедициялəребез хəзинəсеннəн» сериясендə Институт тарафыннан
əзерлəнеп нəшер ителгəн «Миллимəдəни мирасыбыз: Мөслим» дип
аталган, үз эченə Мөслим районына 2017 елда уздырылган комплекслы фəнни экспедициянең төп
нəтиҗəлəрен сыйдырган затлы китапны бүлəк итеп тапшырды.
2021 елның 25 – 26 маенда Яр
Чаллы дəүлəт педагогика университетында «Мəгариф: чынбарлык
һəм перспективалар» дип аталган
IX Халыкара ачык педагогика форумы узды. Чараны ачу тантанасы һəм
пленар утырыш А. Гыйлəҗев исем.
Чаллы татар дəүлəт драма театры
бинасында үтте.
Чара кысаларында белем бирү
процессын цифрлаштыру проектлары һəм программалары, яшь
педагогның һөнəри адаптациясе
мəсьəлəлəре, заманча авыл мəктəбе үсешенең төп проблемалары турында фикер алышу оештырылды.
Форумда Татарстан һəм Россиянең
башка төбəклəреннəн педагогик
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хезмəткəрлəр, Россия һəм чит ил
партнер-вузларының югары мəктəбе җитəкчелəре һəм фəнни-педагогик хезмəткəрлəре, дəүлəт хакимияте органнары һəм мəгарифне
үстерү институтлары вəкиллəре
катнашты.
2021 елның 25 – 27 маенда Татарстан Республикасы Фəннəр академиясе Г. Ибраһимов исем. Тел,
əдəбият һəм сəнгать институты
хезмəткəрлəреннəн торган төркем
Үзбəкстандагы Татарстан Республикасы вəкиллеге катнашында оештырылган сəфəрдə булды. Чарада
Татарстан Республикасы Хөкүмəтенең «Алгарыш» гранты иялəре –
Институтның тасвирый һəм декоратив-гамəли сəнгать бүлеге хезмəткəрлəре, сəнгать фəннəре кандидатлары Л.М. Шкляева, О.Л. Улемнова
һəм Н.В. Герасимова катнашты.
Проектның төп максаты Үзбəкстан
Республикасы халыкларының декоратив-гамəли сəнгатен һəм халык
һөнəрлəрен саклау тəҗрибəсен өйрəнү һəм аларның сəнгате белəн татар халкы сəнгате арасындагы бəйлəнешлəрне барлауга юнəлтелде.
2021 елның 28 маенда «Татаринформ» агентлыгында Татарстан
Республикасы Фəннəр академиясе
Г. Ибраһимов исем. Тел, əдəбият һəм
сəнгать институты тарафыннан əзерлəнгəн Идел – Урал төбəге татарларының милли-мəдəни мирасына
багышланган матбугат конференциясе оештырылды. Чарада Түбəн
Новгород, Самара, Оренбург, Пермь,
Əстерхан,
Чилəбе,
Ульяновск,
Киров, Пенза өлкəлəре, Марий Эл,
Башкортстан, Удмуртия республикаларында яшəүче татарларның рухи
мирасын өйрəнүгə багышланган яңа
китаплар хакында сүз барды. «Фəнни
экспедициялəребез хəзинəсеннəн»
сериясендəге
тулыландырылган
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икенче басма рəвешендə Институт
чыгарган əлеге хезмəтлəрдə татар
халкының бердəмлеге ассызыкланган һəм материаллар аша дəлиллəнгəн. Галимнəр моңа аерым игътибар
юнəлттелəр.
2021 елның 26 – 28 маенда
Казан федераль университетында
IFTE педагогик белем бирүгə багышланган мəртəбəле Халыкара
форум булып узды. Форум онлайнкатнаш форматта үтте. Чарада дөньяның кырыкка якын иленнəн мең
ярымнан артык кеше катнашты.
Алар өч көн дəвамында Россиядə
һəм чит иллəрдə укытучылар əзерлəү һəм мəктəп мəгарифе проблемалары хакында фикер алышты.
2021 елның 31 маеннан 10 июненə кадəр Азнакай районы татар
авылларында Татарстан Республикасы Фəннəр академиясе Г. Ибраһимов
исем. Тел, əдəбият һəм сəнгать
институтының комплекслы фəнни
экспедициясе эшлəде. Экспедициядə
түбəндəге галимнəр катнашты: экспедиция җитəкчесе – халык иҗаты
бүлеге мөдире, филология фəннəре
кандидаты И.И. Ямалтдинов, экспедиция əгъзалары – фольклорчы,
филология фəннəре докторы И.Г. Закирова, тел белгечлəре филология
фəннəре кандидаты Ə.К. Булатова
һəм А.А. Бəдретдинова, этномузыколог, филология фəннəре кандидаты Д.Н. Арсланова, археограф,
филология фəннəре кандидаты
Э.М. Галимҗанова, сəнгать белгече
А.Ф. Борһанова, эпиграфика белгече В.М. Усманов. Татарстан Республикасының Азнакай районына
оештырылган комплекслы фəнни
экспедиция егермегə якын торак
пунктта тикшеренүлəр алып барды.
Кыр тикшеренүлəре барышында галимнəр татар халкының милли һəм
мəдəни мирасын өйрəнделəр, күп
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кенə табышларга юлыгып, аларны
туплап алып кайттылар.
2021 елның 1–11 июнендə
Казанда фəн һəм технологиялəр елы
кысаларында БДБ иллəре эшлəре буенча Россия Федерациясе Федераль
Җыелышының Дəүлəт Комитеты
һəм Татарстан Республикасы Президенты патронажында «Евразия
интеграциясе – 2021» Халыкара конгрессы үткəрелде. Əлеге чараны үткəрүнең төп максаты хакимият, фəн,
икътисадның реаль секторын һəм
иҗтимагый оешмаларның көчлəрен
берлəштерə торган профильле фəнни һəм белем бирү платформаларын
формалаштыру, Евразия интеграциясе процессларын киң колач белəн
алга җибəрү, Евразиядə гомуми социаль-гуманитар һəм мəдəни киңлекне
институтациялəү буенча тəкъдимнəр
эшлəүгə юнəлтелгəн иде.
Форумны оештыруда һəм үткəрүдə Россиянең Ирекле икътисади җəмгыяте (ВЭО), Казан
(Идел буе) федераль университеты
(Халыкара мөнəсəбəтлəр институты), Үзəк Азия тикшеренүлəр институты; Санкт-Петербург дəүлəт
икътисад университеты, Петровск
дəүлəт фəннəр һəм сəнгать академиясе, Дөнья мəдəният институты (ЮНЕСКО), «Европа-Азия»
Халыкара гуманитар академиясе
һəм башка оешмалар катнашты.
2021 елның 9 июнендə Татарстан Республикасы Фəннəр академиясендə Татарстанда Саха (Якутия)
Республикасы көннəре кысаларында
Саха (Якутия) əдəби җəмəгатьчелеге вəкиллəре катнашында узган
«Мəдəни интеграция контекстында
милли əдəбиятлар» дип исемлəнгəн
халыкара фəнни-практик түгəрəк
өстəлдə галимнəр, язучылар, тарихчылар хəзерге этапта милли əдəбият үсеше белəн бəйле проблемалар

турында сөйлəштелəр. Чарада əдəби
багланышларны, милли əдəбиятларның үзтəңгəллеген һəм əдəбиятара
процессны өйрəнү, хəзерге шартларда милли əдəбиятларны тикшерүнең
перспектив концепциялəрен эшлəү,
терминологик аппаратны яңарту,
нигез төшенчəлəрнең яңа мəгънəлəрен билгелəү һəм хəзерге милли
əдəбиятларга хас үзенчəлеклəрне
чагылдыручы яңа терминнар булдыру мəсьəлəлəре хакында сүз барды.
Түгəрəк өстəлне Г. Ибраһимов исем.
Тел, əдəбият һəм сəнгать институты
оештырды.
2021 елның 15 июнендə Татарстан Республикасы Мəгариф
һəм фəн министрлыгы, Татарстан
Республикасы Фəннəр академиясе
Ш. Мəрҗани исем. Тарих институты,
М.Г. Госманов исем. Алтын Урда һəм
татар ханлыклары тарихын өйрəнү
үзəге, Алтын Урда тикшеренүчелəре
Ассоциациясе Татарстан Республикасында туган теллəр һəм халыклар
бердəмлеге елы кысаларында «Татарларның урта гасыр язма мирасы»
темасына Халыкара фəнни конференция уздырды. Конференция Сəйф
Сараиның тууына 700 ел тулуга багышланган иде. Чарада Казан һəм
Татарстан галимнəре, Россиянең төрле төбəклəреннəн тарихчылар һəм
шулай ук ук чит иллəрдəн галимнəр
катнашты.
2021 елның 11 июненнəн
24 июненə кадəр Татарстан Республикасы Фəннəр академиясе Г. Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият
һəм сəнгать институты галимнəре
тарафыннан Төмəн өлкəсенə комплекслы фəнни экспедиция оештырылды. Экспедициянең җитəкчесе – филология фəннəре кандидаты,
Институтның фəн эшлəре буенча
директор урынбасары О.Р. Хисамов,
экспедиция əгьзалары – филология
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фəннəре кандидаты, телче диалектолог А.Я. Хөсəенова, фольклор
белгече, филология фəннəре докторы И.Г. Закирова, музыка белгече, филология фəннəре кандидаты
Н.Х. Нургаянова, сəнгать белгече
Н.В. Герасимова. Комплекслы фəнни экспедиция барлыгы егермегə
якын торак пунктны өйрəнеп, Себер
киңлеклəрендə яшəүче миллəттəшлəребезнең сөйлəш үзенчəлеклəренə,
гореф-гадəт һəм йолаларына, сүз сəнгатенə, һөнəрлəренə, җыр-музыкасына, кием һəм каралты-курада сəнгать
чагылышына кагылышлы күпсанлы
материаллар туплады, халыкта сакланган иске татар язулы кулъязма
китапларны барлады.
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2021 елның 28 июненнəн
Пенза өлкəсе татар авылларында
Татарстан Республикасы Фəннəр
академиясе Г. Ибраһимов исем.
Тел, əдəбият һəм сəнгать институты тарафыннан оештырылган комплекслы фəнни экспедиция эшли
башлады. Экспедиция филология
фəннəре кандидаты, халык иҗаты
бүлеге мөдире И.И. Ямалтдинов
җитəкчелегендə үтə, экспедиция
составына тел-диалектология, халык иҗаты, археография, сəнгать
белгечлəре кертелгəн. Төп максат –
Пенза өлкəсендə яшəүче татарларның милли-мəдəни үзенчəлеклəрен
барлап, фəнни яктан өйрəнү һəм киң
җəмəгатьчелеккə җиткерү.
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Татарстан Республикасы Президенты Р.Н. Миңнеханов 2021 елгы Татарстан Республикасының
Г. Тукай исемендəге дəүлəт премиясе лауреатларын тəбрикли. 26 апрель

Г. Тукайның тууына 135 ел тулуга багышланган «Габдулла Тукай XX– XXI гасырлар мəдəни хəятында»
Халыкара фəнни-гамəли конференциясендə. 23 апрель

Татарстан Республикасы Фəннəр академиясендə Татарстанда Саха (Якутия) Республикасы көннəре
кысаларында Саха (Якутия) əдəби җəмəгатьчелеге вəкиллəре катнашында узган «Мəдəни интеграция
контекстында милли əдəбиятлар» дип исемлəнгəн халыкара фəнни-гамəли түгəрəк өстəл. 9 июнь

Г. Ибраһимов исем. Тел, əдəбият һəм сəнгать институтында
Бурятия Республикасы делегациясе составындагы
мəгариф һəм фəн хезмəткəрлəре белəн очрашу.
29 апрель.

Фəрит Яхин Сəйф Сараиның
тууына 700 ел тулуга багышланган
«Татарларның урта гасыр язма мирасы» Халыкара фəнни конференциясендə чыгыш ясый. 15 июнь

Ф.Х. Миңнуллинаның «1920 еллар татар драматургиясендə чор фаҗигасе чагылышы»
мəкалəсенə

С. Сəйдəшев һəм Т. Гыйззəт «Наемщик»
драмасы репетициясе барганда.
1920 еллар

1928 елгы афиша.
Кəрим Тинчурин. «Зəңгəр шəл»

Əлмəт Татар дəүлəт драма театры Н. Исəнбəтнең «Һиҗрəт»
əсəре буенча сəхнəлəштергəн «Качаклар» комедиясеннəн
күренеш. 2016 ел

Т. Гыйззəтнең «Кыю кызлар» комедиясе буенча сəхнəлəштерелгəн
спектакльдəн күренеш. 2018 ел

А.Р. Салихованың «Солтан Габəши: сəнгатькə багышланган гомер» мəкалəсенə

М. Бурангулов, С. Габəши, А. Эйхенвальд. Уфа, 1940 ел

Сулдан уңга: Р. Терегулова, С. Габəши, Х. Терегулов,
Н. Терегулова. 1913–1914 еллар

Р.Н. Галиеваның «1920 еллар татар плакатын үстерү чыганагы буларак революциягə
кадəрге татар сəнгати мəдəниятенең традицион һəм яңа формалары» мəкалəсенə

Билгесез рəссам. Бары Совет хакимияте генə Гареб һəм Шəрык ярлыларын азатлыкка илтə. 1919 ел. Төсле
лит. 71×49. ТР ММ

Билгесез рəссам. Татар хатынкызлары! Россия Шуралар
хакимиятендə булган үз көче
белəн көн күрүче бар хатынкызлар сафына тезелергə
омтылыгыз. 1920 ел. Төсле лит.
61,2× 37,5. ТР ММ

Билгесез рəссам. Ун тук кеше бер ач кешене коткарырга тиеш! Ун тук кеше өчəр кадактан аена 30 кадак
икмəк бирсен. 1921 ел. Лит. 47,5×71.
ТР ММ

Соколов В.П. (Влас). Шəрык
музеена! Шəрыкның тормыш,
тарих, һөнəр-сəнəигын күрсəткəн
һəммə нəрсəлəрне Шəрык
халыклары музеена китерегез.
1920 ел. Төсле лит. 74,0×54,5.
ТР ММ

Билгесез рəссам. Туганнар! Сезнең тук булган һəр
ун кешегез аена өчəр кадак он бирсə, шуның белəн
бер ач сукачы үлемнəн котылыр, шулай ук үзегез дə
килəчəктə шундый һəлакəттəн котылырсыз. 1921 ел.
Лит., акв. 53×71. ТР ММ.

Ə.К. Əхмəтшина һəм Р.Җ. Вəлиеваның «Сəнгать һəм дизайн факультеты:
тарихи үсеше һəм перспективалары» мəкалəсенə

РФ Дизайнерлар берлеге əгъзасы Н.П. Петрушин
шелкография буенча мастер-класс үткəрə.
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Г. Ибраһимов исем. Тел, əдəбият һəм сəнгать институты галимнəре экспедициядə
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