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Фольклорның  күп  жанрлары 
халыкның  үткәнен,  мәдәни-

яте тарихын өйрәнүдә кыйммәт-
ле чыганак булып саналалар. Без 
тикшеренү  объекты  итеп  алган 
теләкләр,  әзер  җаваплар,  сына-
мышлар  һәм  ышанулар  билгеле 
бер  дәрәҗәдә  татар  халкының 
матди мәдәнияте хакында да фи-
кер йөртергә өлеш кертә алалар. 
Аларда кешеләрнең борынгыдан 
тупланган  тәҗрибәсе,  ышану-
лары,  өмет-хыяллары  чагылыш 
таба  һәм  тормыш-көнкүреш 
үзен чәлекләре,  хуҗалык  итү  рә-
веш ләре дә гәүдәләндерелә. 

Халыкларның  дини ышану-
ларында  да  хайваннарның  роле 
гаять  зур  һәм  төрле  була.  Алар 
Алланың юлдашы яки ярдәмче-
се санала, күп халыклар үзләре-
нең  килеп  чыгу  тарихларын  да 
хайваннарга  барып  тоташа  дип 
саныйлар.  Борынгы  тотемизм  – 

ыруг яки кабиләнең билгеле җан-
вардан яки коштан барлыкка кил-
гәнлегенә ышану,  аннан  табыну 
культы ясау кешенең үзен таби-
гатьтән, беренче чиратта хайван-
нар дөньясыннан аерып карама-
вы  белән  аңлатыла  [Соколова, 
с.  202].  Галимнәр  мал-туарның 
иминлеген явыз күзләрдән саклау, 
үрчемлелеген  киметмәү  гамәл-
ләре  системасының  нигезендә 
мифологик ышанулар ятуын күр-
сәтәләр [Җәүһәрова, б. 50].

Төрки  телләрдәге йорт  хай-
ваннары  атамалары  бүгенгә 
кадәр бик аз фонетик үзгәрешләр 
кичергәннәр.  Төркиләр  тор-
мышында терлекләрнең зур урын 
тотуы аларга караган яшь, җенес, 
нәсел-токым  белдерүче  терми-
нологиянең нык үсүенә китергән 
[Щербак, с. 5]. Этимологик ана-
лизга нигезләнеп, А.М. Щербак 
ат, сыер, куй, кәҗә исемнәре һәм 
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шушы  төр  хайваннарның  тема-
тик төркемнәренә караган атама-
лар нигездә төрки чыгышлы дип 
күрсәтә [Щербак, с. 159]. Р.Г. Әх-
мәтьянов ат асраучылык термин-
нарын  тарихи-семантик  яссы-
лыкта тикшерә, төрки чыгышлы 
кайбер сүзләрнең монгол, бурят 
һәм  калмык  телләрендәге  ох-
шаш нигезләрен ачыклый. Галим 
күрсәтүенчә, татар телендә атны 
төсенә карап аера торган кырык-
тан артык сүз бар  [Ахметьянов, 
с. 70]. З.Р. Садыйкованың «Татар 
теленең  зоонимик  лексикасы» 
исемле  хезмәтендә  татар  әдәби 
телендәге  һәм  сөйләшләрдәге 
хайван исемнәрен белдергән күп 
материал  тупланып  анализлана 
[Садыкова, с .16].

Йорт хайваннары тоту төрки- 
татарларга  электән  хас  булган 
һәм  әлеге  тармак  белән  матди 
мәдәниятнең  шактый  зур  өлкә-
ләре  бәйләнгән.  Кышкы  һәм 
җәйге киемнәр әзерләүдә, азык- 
төлекнең  күп  өлешен  җитеш-
терүдә һәм туклануда төп өлешне 
терлекчелек  продуктлары  алып 
торган  һәм шунлыктан шактый 
этнографик  үзенчәлекләр  тууга 
да  сәбәп  булган. Ир-егетләрнең 
җыелмасын,  күплеген  белдерү 
өчен  ир-ат  сүзе  кулланылу  үзе 
генә дә күп нәрсә  турында сөй-
ли.  Татар  халкында  атның  ир-
нең канаты булуын ачып биргән 
мәкаль-әйтемнәр  дә  шактый. 
Сыер һәм кәҗә-сарык исә (керә-
шеннәрдә  дуңгыз  да) –  беренче 
чиратта азык-төлек, җылы кием 
чыганагы.

Терлекчелек  күчмә  чорда 
төркиләрнең  төп  кәсебе  булган 
кебек,  утрак  тормышка  күчкән 
татарларның да иң төп хуҗалык 

итү тармакларының берсе булып 
калган. Ат, сыер, сарык һәм кәҗә 
асрау  бар  төбәкләрдә  дә  таби-
гый шартлар мөмкинлек биргән 
дәрәҗәдә  киң  үсеш  алган.  Та-
тар  кешесе,  көндәлек  тормышы 
мал-туар белән тыгыз бәйләнгән-
лектән, табигать күренешләренә 
игътибар иткән кебек үк, хайван-
нарга да сынап караган, холыкла-
рын күзәткән, аларның кәефе һәм 
үз-үзләрен тотышы үзгәрүгә ка-
рап, һава шартларының нинди бу-
лачагы, хәтта тормыш-көнкүреш-
тә  туачак  вакыйгалар  турында 
да  нәтиҗәләр  чыгарган.  Мал 
асрау  күптөрле  һөнәр-кәсепләр 
тууга  да  китергән:  ит,  йон  сату, 
тире  иләү,  бәйләү- тегүчелек, 
итек  басу,  мал-туар  көтү,  хай-
ваннарны дәвалау, ит-сөт ризык-
лары  пешерү  кебек  эш  төрлә-
ре  мәкаль-әйтемнәр,  ырымнар, 
ыша нулар,  сынамышлар  һ.б. 
жанрга  караган  әсәрләр  тууга 
сәбәпче булган.

Галимнәр  халык  иҗатында-
гы  кайбер  афористик  жанрлар 
арасында магик функцияне күздә 
тотып иҗат ителгәннәре булуын 
күрсәтәләр.  Шундый  жанрлар-
дан теләкләр  сүзнең  тылсым 
ярдәмендә  табигать  көчләренә, 
авыруларга,  дус-дошман  ке-
шеләргә  тәэсир  итү  чарасы  бу-
ларак карала  [Мәхмүтов, б. 31]. 
Теләкләрне  алкышлар  һәм  кар-
гышлар дигән төркемнәргә аера-
лар. Алкышлар – изге теләкләр. 
Алкышлар кеше тормышындагы 
әһәмиятле вакыйгалар вакытын-
да,  шатлык-куаныч  килгәндә, 
уңышка  ирешкәндә  һәм  баш-
ка  шундый  очракларда  хуплау, 
теләктәшлек йөзеннән әйтеләләр. 
Каргышлар  –  дошман  тарафка 
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адресланган яман теләкләр, шу-
лай ук каршы якның каргышын 
үзенә кайтару өчен әйтелә торган 
сүзләр [Мәхмүтов, б. 31]. 

«Татар  халык  иҗаты.  Мә-
кальләр  һәм  әйтемнәр»  (1987) 
җыентыгында  урын  алган  те-
ләкләр  арасында  йорт  хайван-
нарына бәйле  сүзләр кулланыл-
ганнары  күп  түгел.  Мал сүзе 
өстәүле мал булсын (малыгыз 
артып торсын мәгънәсендә) [Та-
тар  халык  иҗаты,  б.  480]  һәм 
малыма килсә килсен, башыма 
килмәсен (бәла-каза  турында) 
[Татар халык иҗаты, б. 479] ди-
гән  алкышларда  очрый.  Әлеге 
сүзнең хайван, терлекне генә тү-
гел,  гомумән  байлык,  мөлкәтне 
белдерүен  дә  искәртергә  кирәк. 
Татар халык мәкальләрендә исә 
мал  сүзе  иң  киң  кулланылыш-
лы гарәп-фарсы сүзләре рәтендә 
өченче  урында  тора  –  932  тап-
кыр  очрый  [Федорова,  с.  237]. 
Терлекчелек  продуктлары  –  ит, 
май,  сөт  кебек  сүзләр  дә  изге 
теләкләрдә  урын  ала. Мәсәлән,  
юлың ак сөт тәй булсын [Та-
тар халык иҗа ты,  б.  480]  дигән 
теләкне юлга чыгучы кешегә сөт 
эчергәндә  әйткәннәр  [Татар  ха-
лык  иҗаты,  б.  562].  Түбәндәге 
теләкләр  яшь  килен  тарафына 
яңгыраган  дип  уйларга  кирәк: 
балдан рәхим итегез, майдан 
авыз итегез, дөньяда балдай 
татлы, майдай тук булып го-
мер итегез; бер кулың майда, 
бер кулың балда булсын; бәхет-
ле булсын, итләр пешсен, май 
кайнасын  [Татар  халык  иҗаты,  
б. 478] дигән алкышны яңа мич-
не  беренче  якканда  май  сибеп 
әйткәннәр  [Татар  халык  иҗаты, 
б. 562]. Ак майдан эретеп ясала 

торган  сары май  атамасы  изге 
теләктә  (армый эшләгез, сары 
май теш ләгез!) [Татар  халык 
иҗаты, б. 478] һәм бер антта (ял-
ганласам җаным кабыргама кил-
сен, сары май тамагыма тыгыл-
сын) [Татар халык иҗаты, б. 482] 
теркәлгән.

Әзер  җаваплар  яки  тапкыр 
җаваплар,  шаян  җаваплар  дип 
йөртелә торган афористик жанр-
да  йорт  хайваннары  атамалары 
еш кына аваз ягыннан охшашла-
нып  кулланылалар.  Әзер  җава-
плар  гадәттә  ритмлы  һәм  риф-
малы  булалар,  алар  сөйләмгә 
җорлык,  тапкырлык  бирәләр 
[Мәх мүтов, б. 32]. Мәсәлән, кем 
тарафыннан  да  булса  әйтелгән 
оят сүзенә  каршы  аңа  аваздаш 
өй-ат сүзләре парлашып та, ае-
рым да, пауза белән дә бүленеп, 
каршы кую интонациясе белән дә 
әйтелергә мөмкиннәр:

– Оят! – Өй ат булса, күп-
тән җигеп китәр идек; 

– Оят! – Өй-ат Мәкәрҗәдә 
кыйбат, барып алырга ерак; 

– Оят! – Өй – ат, сыер – ке-
ләт [Татар халык иҗаты, б. 487].

Сорауга  җавап  рәвешендә 
әйтелгән  әзер  җавапларда  баш-
ка йорт хайваннары исемнәре дә 
шактый очрый. Мәсәлән: 

– Бушлаймы? – Бушлай сыер 
гына мышный [Татар халык иҗа-
ты, б. 478]. 

– Кая бардың? – Эт туена 
кода булып бардым [Татар халык 
иҗаты, б. 485]. Юкны бушка ау-
дарып  йөргән  кеше  авызыннан 
җаваплана.

– Бер казанга ике тәкә башы 
сыямы? – Мөгезсез  булса сыя, 
мөгезле булса сыймый [Та  тар ха-
лык иҗаты, б. 486].
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– Нишлисең? – Дуңгыз да-
галыйм [Татар  халык  иҗа-
ты,  б.  485]. Юк  эш  белән шө-
гыльләнүне аңлата. 

– Кайчан? – Бозау агачка 
арты белән менгәндә  [шунда 
ук]. Беркайчан да булмаячак эш 
турында әйтелә. Шул ук мәгънә-
не хайван атамасы кулланылган 
башка бер әзер җавап та белдерә:

– Кайчан? – Карт алаша 
тай булганда [шунда ук].

Татар  фольклорында  йорт 
хайваннары төп персонаж булган 
үзенчәлекле жанрларның берсе – 
сынамышлар.  Алар  «киләчәктә 
һава хәлләренең, ашлык, яшелчә, 
җиләк-җимеш уңышының ничек 
булачагы хакында алдан ук хәбәр 
бирү максатына  хезмәт итәләр» 
[Мәхмүтов,  б.  29]. Халык  хәте-
рендә  беркетелеп,  күпьеллык 
тәҗрибәләрне  саклый  һәм  яшь 
буынга  тапшыра  килгән  сына-
мышларда  татарның  тормыш 
алып  баруында  төп  көч  булган 
атны күзәтүе, сыер, кәҗә, сарык-
ларның  һәм  йорт  кошларының 
үз-үзләрен  тотышларына  ка-
рап  һава  торышын  билгеләве, 
ел  фасылларының  нинди  була-
чагын  фаразлау  һ.б.  чагылыш 
таба.  Бер  төркем  сынамышлар-
да  гомумән  хайваннар  турында 
сүз бара. Мәсәлән: юеш, яңгыр, 
былчырак буласы булса, хайван-
нар тик тормый; яз көне хай-
ван аяк эзләре эресә, җылытыр 
[Татар халык иҗаты, б.  503]; яз 
көне терлекләр башлап көтүгә 
чыкканда авызларына үлән яки 
тамыр кабып кайтсалар, тер-
лекләргә ул җәй азык начар бу-
лыр [Татар халык иҗаты, б. 512].

Ир-атның  тугры  юл-
дашы  булган  ат,  беренчедән, 

йорт-хуҗалыктагы  барлык  эш-
ләрне җигелеп  тартучы  хайван. 
Сукалау-тырмалау,  чәчү-уру, 
көлтә  ташу, печән һәм утын,  су 
алып кайту   – һәммәсе дә аның 
ярдәмендә башкарылган. Сабан-
туйлар  өчен  чабышкылар  әзер-
ләү, җиңелгә җигәргә  яхшы  ат-
лар тоту да хәллерәк татарларга 
хас  күренеш  булган.  Тагын  да 
элег әк исә атның иң төп вазифа-
сы яуда катнашу булган. Атның 
үзен  төрле  рәвештә  тынычсыз 
тотуын  халык  гадәттә  яңгырга 
юраган. Мәсәлән: ат аягын ти-
бенсә, яңгыр булыр; ат борынын 
тарта: бу көннәр явым булыр; 
ат көтүдә яки кырда йөргәндә 
үзлегеннән суга керсә, яңгыр бу-
лыр; ат пошкырынса, искәнсә, 
яңгыр булыр; иртән көтүдә ат-
лар тыпырчынып, тибенгәләп 
торса, ул көн яңгыр була [Татар 
халык иҗаты, б. 500]. Атка бәйле 
сынамышлар  арасында  көннең 
җылы  яки  буранлы  булачагын 
хәбәр  итә  торганнары  да  бар:  
ат юлга ятса, буран булыр; ат 
ятып торса, җылы булыр [Та-
тар халык иҗаты, б. 500]; әгәр ат 
торганда арт аягы белән тип-
кәләсә, һава җылыныр [Татар ха-
лык иҗаты, б. 503].

Йорт хайваннарыннан сыер, 
үгез,  сарык, дуңгызны  күзәтеп 
барлыкка килгән сынамышларга 
мисаллар: өлкәр җиргә төшкән-
дә, сыер суга төшә. Өлкәр – Үгез -
бозау  йолдызлыгындагы  Иләк  
йолдыз төркеменең халык ча исе-
ме [Татар халык иҗаты, б. 495]. 
Өлкәр  горизонтта  торган  чакта 
бик эссе булып, көндезләрен сы-
ерларның кызулыкка чыдый ал-
мыйча суга кереп ятулары күздә 
тотыла  [Татар  халык   иҗаты, 
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б.  563]; сыер арт аягын кал-
тыратса, салкын булыр; сыер 
сауганда сөт шаулап күбеклән-
сә, яңгыр булыр; сыер сауган-
да җилененең имчәк очы сал-
кын булса, көн суытырга булыр  
[Татар халык иҗаты, б. 502]; үгез 
төш ягына таба борынын сузып 
торса, һәмишә ялангаласа, яң-
гыр булыр [Татар халык иҗаты, 
б.  504];  көн, һава яхшы буласы 
булса, сарыклар сикерешеп чаба-
лар [Татар халык иҗаты, б. 501]; 
чучка авызына печән тешләсә, 
салкын була; яңгыр буласы булса, 
дуңгызлар чыркылдаша [Татар 
халык иҗаты, б. 503] һ.б. Татар 
халкының  сынамышлары  ара-
сында эт белән мәчененең таби-
гатенә нигезләнеп барлыкка кил-
гәннәре дә шактый. Мәсәлән: эт 
абзарда ятса, көн суытыр; эт 
аунаса: кышын – буран, җәен – 
тузан, җил була [Татар  халык 
иҗаты,  б.  503]; мәче битен бик 
озак юынса – озак яңгыр булыр; 
бик бөгәрләнеп ятса – суык бу-
лыр, стенаны тырнаса – һава 
бозылыр; песи мич башына ме-
неп ятса – суык, идәнгә, җиргә 
ятса – җылы буласы [Татар ха-
лык иҗаты, б. 502] һ.б.

Татар  кешесе  үз  каралты-
сындагы  йорт  кошларының 
үз-үзләрен  тотышларын  да  кү-
зәт кән, аларга карап гадәттә көн-
нең, елның ничек булачагын фа-
разлаган.  Мисаллар: каз аягын 
күтәреп торса, салкын була; 
казлар суда чумып-чумып уйна-
са, яң гыр була [Татар халык иҗа-
ты, б. 501]; үрдәк коенса, салкын 
булыр; үрдәкләр суда кагынып 
кычкырсалар – яңгырга. Әгәр 
суда шыпырт кына торсалар – 
яшен булыр [Татар халык иҗаты, 

б. 504]; яңгыр алдыннан күркәләр 
җирдә аунар, кагыныр [Татар 
халык  иҗаты,  б.  503]; әтәч ка-
ралты арасына кереп кычкыр-
са – һава бозылыр, югары урын-
га менеп кычкырса – аяз булыр; 
өйлә вакытында әтәч кычкырса, 
көн алышына [Татар халык иҗа-
ты,  504]; әтәчләр өзлексез кыч-
кырсалар, ашлык уңар [Татар 
халык иҗаты, б. 512]; сентябрь 
башларында тавыклар каурый-
ларын коя башласалар, ел суык 
була; тавык бер аяк белән басып 
торса, өй түбәсенә очып менсә – 
суык булыр [Татар халык иҗаты, 
б. 502] һ.б.

Алдан  нәрсә  булачагын 
әйтү,  юрау  ягыннан  сынамыш-
ларга  якын  торган  ышануларда 
да төрле эш-хәлләр, вакыйгалар 
йорт хайваннарының үз-үзләрен 
тотышлары  үзгәрүе  белән  бәй-
ләп  карала.  Ышануларның 
эчтәлеге,  еш  кына,  халыкның 
борынгы  үткәненә,  аның  иске 
гореф- гадәтләренә, йола-ритуал-
ларына барып бәйләнә. «...ыша-
нулар тылсым, магия белән белән 
тыгыз  үрелгәннәр»  [Мәхмүтов, 
б. 30]. Шуннан чыгып, галимнәр 
аларны  хорафатларга  нигезлән-
гән жанр дип тә күрсәтәләр, шул 
ук вакытта ышануларның халык 
күңеленең  көзгесе  булуын,  ха-
лыкның  уй-теләкләрен,  хыял- 
өметләрен, шатлык-куанычларын 
гәүдәләндерүче әсәрләр икәнле-
ген дә әйтәләр [шунда ук]. 

Татар  халкында  ир-атның 
күкрәге,  аяк-кулы  йонлы  булса, 
аңа бәхет билгесе итеп карау бул-
ган. Әйтик, төкле аягың белән! 
дигән  теләктә  балтыры  йонлач 
кеше  килгәч,  өй,  гаилә  бәхетле 
булыр  дигән  ышаныч  чагылыш 
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тапкан. Аягы йонлы – мал-туар-
дан бәхетле булыр [Татар халык 
иҗаты,  б.  485]  дигән ышану  да 
нәкъ шундый  тәҗрибә-күзәтүне 
чагылдыра.

Кайбер  ышануларда  абзар 
иясенең  холкы  һәм  гамәлләре 
сурәтләнә. Әйтик, аның яраткан 
һәм яратмаган хайваннары була: 
абзар иясе яраткан атлары-
ның ялын үрә; кура (абзар) иясе 
атны яратмаса, атланып йөреп 
атны тирләтеп бетерә, кыйный, 
ашатмый икән [Татар  халык 
иҗаты, б. 514].

Ишек өстенә яки ишеккә ат 
дагасы кадаклап кую татарларда 
гына  түгел,  башка  халыкларда 
да  таралган. «Татар халык иҗа-
ты.  Мәкальләр  һәм  әйтемнәр» 
ки табында  моңа  караган  ыша-
нуның Г. Ибраһимов исемендәге 
Тел, әдәбият һәм сәнгать инсти-
тутының  фольклор  фондыннан 
алынган түбәндәге варианты тер-
кәлгән: ишек астына ат дагасы 
кадаклап куялар. Шулай иткән-
дә аяк арасыннан өйгә шайтан 
керми, ди [Татар  халык  иҗаты, 
б. 514]. 

Ышану-юрауларның бер өле-
ше хәвеф-хәтәрне кисәтү, кешене 
саклыкка-уяулыкка  чакыру  һәм 
чисталыкка, тәрбиялелеккә чакы-
ру чарасы да булып тора: хай ван 
сатканда йонын йолкып калыр-
га кирәк: токымы китмәсен 
дип [Татар халык иҗаты, б. 517]; 
тәрәзәдән сөяк ташлама – өйгә 
яшен керер [Татар халык иҗаты, 
б. 515]; сөтне кояш баегач бире-
ргә ярамый – сыерның сөте кими 
[Татар халык иҗаты, б. 517]; ерак 
юлга чыкканда ат тугарылса, 
юлда зыян килә  [Татар  халык 
иҗаты,  б.  516].  Ахыргы  мисал 

юлга чыгар алдыннан яхшылап, 
игътибар  һәм  төгәллек  белән 
әзерләнергә куша. 

Сынамышлардагы кебек үк, 
ышануларда да  эт-мәченең хол-
кы үзгәрүенә, үзен ничек тотуы-
на карап булачак хәлләрне, һава 
торышын  юрау  киң  таралган. 
Мәсәлән: йортта эт җир казы-
са – мәет, чикерткә сызгырса – 
янгын, таракан качса – ачлык 
[Татар халык иҗаты, б. 516]; эт 
уласа, бәхетсезлек була [Татар 
халык иҗаты, б. 517]; авылда ян-
гын булса, йорттагы мәчене ка-
рарга кирәк: әгәр янгын йортка 
килмәс булса, мәче тыныч кына 
утырыр. Әгәр куркыныч киләсе 
булса – мәче чыгып качар [Татар 
халык иҗаты, б. 516]; әгәр мәче 
ишек тупсасына утырып битен 
юса – кунак килә. Әгәр икенче 
урынга күчереп куйгач та битен 
юуны дәвам итсә – куна килә [Та-
тар халык иҗаты, б. 517].

Татар  кешесе  электән  каз 
асрарга  яраткан,  каз  күп  булу 
йортта  муллык,  байлык  билге-
се булып саналган. Шунлыктан, 
каз  бәпкәләре  күп  чыксын  дип 
һәм исән-сау үссеннәр өчен, ха-
лык  төрле  ышану-ырымнарга 
таянып  төрле  йолалар  башкар-
ган.  Мисаллар: каз бәпкәләре 
чыккач, йомырка кабыкларын 
озын чыбыкка тезеп чорма кые-
гына кыстырып куялар: бәп-
кә ләр югалмый; каз йомыр ка 
өстендә утырган вакытта киек 
казлар килгәнне күргәч, каз оя-
сына бер уч салам кертеп сала-
лар: бәпкәләр киек казлар ши-
келле тезелеп, күп булып чыга; 
каз өмәсеннән чыгып киткәндә 
тастымалны хуҗа башына са-
лып чыксаң, киләсе елга каз күп 
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уңа имеш  [Татар  халык  иҗаты, 
б.  516];  төнлә туган кешегә – 
кара каз, көндез туган кешегә – 
ак каз, таң алдында туган кеше-
гә – ала каз адарыналар: шулай 
төсләре туры килгәндә генә каз-
лар үрчи имеш [Татар халык иҗа-
ты, б. 517] һ.б.

Югарыда тикшерү өчен алын-
ган мисаллар – күптәннән халык 
телендә  йөргән  һәм  язып  алын-
ган  ядкәрләр.  Күп  төбәкләрдә 

йорт хайваннары тоту кими бар-
ганлыктан,  әлеге  жанрлар  мал- 
туарга,  терлекчелеккә  караган 
ма териаллар  белән  тагын  да  ту-
лыланыр, баер дип фаразлап бул-
мый.  Бу  юнәлештәге  фольклор- 
лингвистик  эшчәнлекне  киңрәк 
җәелдерү өчен, язма мирасыбызга 
мөрәҗәгать  итү,  төрле  фондлар 
һәм архивлар тупланмаларын өй-
рәнү, экспеди ция ләрдә максатчан 
материал җыйнау кирәк булачак.

Мәкалә Россия фундаменталь  
тикшеренүләр фонды (РФФИ) финанс ярдәме белән  

һәм Татарстан Республикасының 17-14-16021 номерлы  
фәнни проеты кысаларында нәшер ителә.
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