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Традицион татар сәнгате йорт-
ларның тышкы ягын кисеп, 

уеп-сырлап бизәүдә бай орнамен-
таль системаны тәшкил итә, алар 
милли тарихи һәйкәлләрнең об-
разлы чагылышын һәм символла-
рын саклау функциясен үтәүдә се-
мантик әһәмияткә ия. П.М. Дуль-
ский [Дульский], Ф.Х. Вә лиев 
[Валеев, 2002], Г.Ф. Вәлиева- 
 Сөләйманова [Валеев, Валеева- 
Су лей манова, 1987] һәм башка 
сән гать белгечләре XIX гасыр 
ахы ры – XX гасырның соңгы чи-
ре ген дә Казан губернасында 
яшәү че татарларның агачтан са-
лынган авыл йортларын декора-
тив бизәүне тикшереп өйрәнүгә 
зур игътибар бирәләр. Алар орна-
мент ларның бик борынгы төрки 
мәдәният үрнәкләренә барып то-
ташуын билгелиләр. Үзенчәлек ле 
татар йортларының тышкы би зә-
лешендә гомумтөрки, Урта Азия,  
сәлҗүк һәм Госман импе риясе 
дәверләреннән килгән би зәү орна-
ментларын күзәтергә була [Хали-
тов, 2013]. Бүгенге татар ларның 
борынгы бабаларында гамәли 

иҗат ның барлыкка килүе ерак га-
сырлардан – Идел Болгарстаны, 
Алтын Урда, Казан ханлыгы зама-
ныннан ук килә. Әлеге мәка ләдә 
XX гасыр ахыры – XXI гасыр 
башында Урта Идел буенда яшә-
гән татарларның барлык субэтник 
төркемнәре (Казан татарлары, ми-
шәрләр, керәшеннәр) тарафыннан 
кулланылган йорт фасадларын 
кисеп, уеп эшләү орнаментлары 
типологиясе карала.

Татарларның йортларны ки-
селмә орнаментлар белән бизәү 
сәнгате борынгырак төрки дөнья 
белән киң бәйләнгән. Күчмә төр-
киләр Урта Идел буена VII йөздә 
килеп урнашканнар [Хузин, 
2010, с. 114–116], алар инде мең 
еллык тарихка, шул ук вакыт-
та зур үсеш алган мәдәнияткә, 
һөнәрчелеккә һәм агач эшкәртү-
нең сәнгати серләренә ия була-
лар [Казаков, 2006, с. 629–630]. 
Яңа урында алар башта җирле 
фин-угорларның стационар то-
рак йортларын төзү ысулларын 
үзләштерәләр. Утрак тормыш-
ны кабул иткән күчмә халык,   



158 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2017. № 2                                                                                  

мөгаен, йортларны бизәүдә элек-
кеге үзләренә таныш орнамент-
ларны һәм киселмә бизәкләрне 
дә кулланганнардыр.

Борынгы күчмә төркиләрдә 
агачны сәнгатьчә эшкәртү оста-
лыгы б.э.к. VIII–VI гасырда ук 
югары дәрәҗәдә була [Баркова, 
2012]. Кисеп эшләнгән бизәкләр 
көнкүреш һәм табыну эшлән-
мәләренә төшерелә. Сурәтләр, 
гадәттә, яхшы таныш хайваннар 
дөньясы образларын гәүдәлән-
дерә. Татарларның борынгы ба-
балары кабул иткән җәнлекләр 
стиле зур киңлекләрдәге Дала 
территорияләрендә яшәгән ха-
лык сәнгатендә шартлы чагылыш 
тапкан, соңыннан ул татар халык 
сәнгате осталары тарафыннан 
йортның тышкы ягына киселмә 
бизәкләр төшерү сәнгате үзенчә-
легенә әверелә һәм орнаменталь 
бизәлеш элементлары сыйфатын-
да шактый таралу ала. Мәсәлән, 
татар йортлары фасадын матур-
лау композициясендә симметрия 
рәвешендә ике якка урнашты-
рылган мөгезсыман бөтеркә кул-
ланыла. Бу орнаментның килеп 
чыгышы иң борынгы төркиләр 
культурасы белән бәйле: алар ат 
дирбияләренә аккош, тәкә һ.б. 
фигуралар төшерә торган булган-
нар [Степанова, 2010, с. 103–110], 
моны өченче Пазырык курга-
ны табылдыклары раслый. Тәкә 
(тәкә мөгезе) борынгы төркиләр 
һәм аларның дәвамчылары өчен 
яшәүгә сәләтлелек чыганагын 
гәүдәләндерә.

Урта Идел буе татарлары 
йортларының киселмә бизәлә-
шендә тагын бер орнаментның 
мәгънәви эчтәлеген ачыклау 
борынгы төркиләрне саклаучы 

символга барып тоташа [Валеев, 
1969, с. 27]. Ул – казлар (пар каз) 
сурәте [Арсланова, 1989, с. 156–
160]. Монысы кимәк ыруглык 
ка биләләре каберлекләреннән 
табылган әйберләр белән расла-
на. Каз образлары болгарларның 
(VIII–IX гасырлар) металлдан 
яки балчыктан ясалган сәнгати 
эшләнмәләрендә дә очрый. Пар 
каз сурәте бизәкләреннән фай-
далануның аңлатмасы катлаулы 
түгел, ул «өлешләрдән бөтен бу-
лу»ны гына белдерә. Бу кошны 
томшыгын тамчы рәвеше белән 
XIX гасыр ахырында тораклар-
ның экстерьерына урнаштырган-
нар, һәм әле хәзер дә бу форма 
яшәвен дәвам итә. Йортларны 
киселмә орнаментлар белән һәм 
башка орнитоморф мотивлар 
белән бизәү бүгенге халык сән-
гатендә дә кулланыла. Моның 
сәбәбе, мөгаен, исламга кадәрге 
төрки ышанулар һәм риваятьләр 
белән бәйледер.

Евразиянең күп кенә төрки- 
монгол халыкларында аккошка 
табыну көчле булган [Кукашев, 
011, с. 79]. Чыңгыз хан үзе ак 
кошка табынган [Кукашев, 2011, 
с. 81]. Алтын Урдада XIV га-
сырда көзгеләрне кош фигура-
лары белән бизи торган булган-
нар [Фонякова, 2010, рис. 74–5]. 
 Аккош образлары Казан татар-
лары халык сәнгатенең йорт 
бизәлешләрендә әле хәзер дә 
кулланыла. Мәсәлән, Татар-
стан Республикасы Мамадыш 
райо нының Баскан авылында 
аккошлар гаилә бәхетен гәү дә-
лән дерә [Шкляева, 2015, с. 40]. 
Осталар кошларны парлап, про-
фильдә бер-берсенә каратып, 
тәрәзә йөзлегенең өске өлешенә 
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урнаштыралар. Татар җырла-
рында аккошлар сафлык һәм из-
гелекне символлаштыралар [Га-
бидуллина, Хабибуллина, 2014, 
с. 32–35]. Кош ларга яки җән лек-
ләргә табыну төрки мәдәниятнең 
нигезен тәшкил иткән тәңрече-
леккә барып тоташа [Гумилев, 
1967, с. 76–86]. Төркиләрнең 
халык сәнгатенә күктәге баш 
Алла-Тәңре һәм аның хатыны – 
йорт һәм гаиләне яклаучы (мифо-
логиядә еш кына кош рәвешендә 
кабул ителә торган) Умай образ-
лары тирән үтеп кергән [Степе-
нова, 2010, с. 286].

Борынгы төркиләрдә Тәңре 
образы соляр розетка рәвешен-
дәге кояш һәм күк белән ассо-
циацияләнә. Алтын Урда, Идел 
Болгарстаны һәйкәлләрендә, бо-
рынгы төрки чыгышлы артефакт-
ларда соляр розеткалар күп төрле 
формаларда гәүдәләндерелгән. 
Мәсәлән, б.э.к. V–IV гасырларда 
яшәгән осталар тарафыннан иҗат 
ителеп, Пазырык курганнарында 
табылган эшләнмәләр арасында 
сигезнурлы розетка белән бизәл-
гән агач мендәр булуы мәгълүм. 
Алтай каберлекләрендә ияр по-
крышкасы өчен дүрттаҗлы чәчәк 
формасында эшләнгән тәңкә та-
была. Ат дирбияләренең кайбер 
детальләре очына түгәрәк диск 
рәвешендәге розеткалар берке-
телгән булган. Хуннулар (сөн-
ниләр) дәверендә (б.э.к. I гасыр-
да һәм безнең эраның I гасырын-
да) табут тышына розеткалар тө-
шерелгән булган. VIII–X га сыр да 
салтау (болгар-хәзәр) осталары 
әйберләрне розетка һәм тукран-
баш орнаментлары бе лән бизи 
торган булганнар [Фонякова, 
2010]. Иртә болгар деко ратив-

гамәли сәнгатенә салтау-маяк 
культурасының эстетик йогыты-
сы [Валеева-Сулейманова, 2006, 
с. 594] Хәзәр каганлыгыннан 
Урта Иделгә күчеп килүчеләр-
нең күплеге белән аңлатыла [Ха-
ликов, 1969, с. 74]. Розетка орна-
ментлары белән бизәү буыннан- 
буынга күчә барган, йортларны 
киселмә орнаментлар белән ма-
турлау халык сәнгатенә үтеп кер-
гән. Эре розеткалар һәм аларның 
сегментларын капкаларга урнаш-
тыру бүгенге татарларның бо-
рынгы бабалары күчмә тормыш 
белән гомер кичергәнлеге турын-
да сөйли. Борынгыда тирмәгә 
керү-чыгу өчен көйләнгән киез 
ишекләрне ыруглык тамгалары 
һәм орнаментлар белән бизәү 
гадәте күчерелмә торакларның 
агач ишекләренә дә кисеп- уеп 
эшләнгән бизәкләр төшерүне 
дәвам итүгә йогынты ясаган. Та-
тарларда өй ишеге койма артына 
«яшерелгән» була, шуңа күрә ул 
капка ачылуга күренеп торырлык 
итеп бизәлә.

Хәзер татарлар йортның 
тышкы бизәлешендә тукранбаш 
орнаментларыннан киң файда-
ланалар. Моның төп чыганагын 
салтау-маяк культурасы йогын-
тысы белән болгарларда киң та-
ралыш алган тукранбаш образы 
тәшкил итә, ә аның беренчел 
үрнәге төркиләр исламны кабул 
иткәнче үк инде табигать көчен 
символлаштырган лалә чәчәк 
булган [Фенякова, 2010, с. 69]. 
Тукранбаш гәүдәләнеше иртә 
болгар декоратив-гамәли сәнга-
те әсәрләрендә билгеләп үтелә 
[Валеев, Валеева-Сулейманова, 
1987, с. 30–31; Валеева, 1983]. 
Бу форма, Пазырык культурасы 
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дәверендә үк төрки кабиләләр 
тарафыннан файдаланылганлык-
тан, болгарларга генетик яктан 
таныш була (аның башлангычы – 
поши мөгезләренең стильләште-
релгән образыннан гыйбарәт). 
Күрәсең, нәрсәдәндер саклану-
га нигезләнгән табигый тойгы 
нәтиҗәсендә бу форманы үсем-
лек орнаменты алыштырган.

Йортларны тыштан бизәү 
тарихының төрки катламы татар 
декоратив сәнгатенең тотрык-
лы юнәлеше – үреп эшләнгән 
бизәкләр төшерү белән бәйле. 
Борынгы күчмә кабиләләр торак-
ларының агач терәген, ныклык 
өчен, үрелгән баулар белән чор-
ный торган булганнар. Бу алым-
ны соңрак торакның тышкы 
күренешендә мәҗбүри элемент 
буларак кабул иткәннәр һәм ул 
алардан соңгы буыннар остала-
ры тарафыннан үрмә орнамент 
рәвешендә файдаланылган [Ха-
литов, 2013, с. 36–40]. Хәзер аны 
татарлар йортларының тышкы 
ягын бизүдә кулланалар. Әйтик, 

Татарстанның Мамадыш райо-
ны Баскан авылындагы тәрәзә 
йөзлекләренең өске өлешендә ки-
сеп эшләнгән кошлар сурәтләрен 
очратасың. Алар ике детальдән 
тора, берсе – кошның гәүдә кон-
турын, икенчесе аның каймалап 
үрелгән койрыгын хәтерләтә.

Шулай итеп, борынгы төр-
ки халыкларның дөньяны кабул 
итүен чагылдырган орнаменталь 
сәнгатьне татарларның борынгы 
бабалары да кабул иткән һәм ул 
болгарларның, аннан соң татар 
халкының декоратив системасы-
на үтеп кергән. Авылларда әлегә 
кадәр торак фасадларын бизәүдә 
төрки чыгышлы орнаментлар-
га символик мәгънә бирәләр. 
Йортларны тарихи формалашкан 
милли рухтагы киселмә бизәкләр 
белән матурлауда алар янәшәсенә 
элек-электән төрки саналган эле-
ментлар өстәлә килә. Татарлар-
ның субэтник төркемнәренең дин 
белән бәйләнмәгән гомум тарихи 
үткәне төрки орнаменталь катлам 
аша чагылыш таба.
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