
Каюлы күн сәнгате – татар милли мәдәниятенең 
кыйммәтле мирасы. Узган гасырның 

60 нчы елларында сәнгатьнең бу төренә 
милли ядкяр статусы кайтарылды. Каюлы 

күн сәнгате бүгенге көндә дә үсештә
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Татар халык иҗатын яктыртучы, тугыз еллык 
тарихы булган мәгълүмати-популяр «Түгәрәк уен» 
альманахының чираттагы санын бөек Тукаебыз-
ның, моннан нәкъ 110 ел элек, Шәрык клубында 
ясаган «Халык әдәбияты» чыгышыннан алынган 
юллар белән башлап җибәрәсем килә: «...Халык 
җырлары – безнең бабаларымыз тарафыннан 
калдырылган иң кадерле вә иң бәһале бер мирас
тыр. Әйе, бу – кадерле мирас, кыйммәтле мирас! 
Мәгъмур Болгар шәһәрләре, Болгар авыллары, 
бер дә булмаган төсле, кырылдылар да бет
теләр, эзләре дә калмады. Әмма менә бу кыйм
мәтле мирас дидекемез халык шигырьләрен ту
плар да ватмады, уклар да кадамады...».

Бүген без, Тукай әйтмешли, «туплар да ватма-
ган, уклар да кадамаган» халык иҗатын, мәдәния-
тебезне, милли традицияләребезне, гореф-гадәт-
ләребезне, йолаларыбызны барлыйбыз. Татарстан 
Республикасы Мәдәният министрлыгының 2019 ел 
йомгакларына багышланган киңәйтелгән коллегия 
утырышында министр Ирада Әюпова да шуңа ба-
сым ясады: «... Бүген без яңа код язабыз. Замана 
тудырган яңалыкларны кире какмыйча, киресен
чә, халкыбызның гасырлар буе иҗат иткән һәм 
саклап килгән мирасын берләштерәбез һәм аны 
бөтен дөньяга танытабыз... Кем мин? Кем без? 
Без бу сорауларга җавап эзләүне дәвам итәбез. 
Һәм үткәннән киләчәккә бүгенге аша юл яра
быз», – диде ул. 

Кем мин? Кем без? 
Кадерле укучым! Без бу сорауларга җавапны 

сезнең белән дә бергәләп эзләрбез, мирасыбызны 
барларбыз. Чөнки альманахыбызның асыл макса-
ты – халкыбыз кадерләп саклаган, буыннан-буын-
га тапшырган, галимнәребез, белгечләребез бөр-
текләп җыйган, туплаган һәм фәнни әйләнешкә 
керткән рухи хәзинәбезне – йолаларыбызны, го-
реф-гадәтләребезне, милли традицияләребезне, 
халык авыз иҗатын яшь буынга тапшыру.

Хәерле сәгатьтә!
Рәзинә ИСМӘГЫЙЛЕВА 

(Фоторәсемнәр Татарстан Республика 
Президенты сайтыннан алынды)

Кадерле укучым!
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«Визарт» ҖЧҖндә бастырылды.
Казан, Җиңү проспекты, 78

Кулъязмаларга бәя бирелми, алар кире кайтарылмый.
Күчереп басканда, «Түгәрәк уен» альманахына сылтама 
ясау мәҗбүри.

Тышлыкта И. Гайнетдинов, Ә. Артемьева эшләнмәләрен-
нән. Панно. 2008 ел
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1920 елның 27 маенда Бөтенроссия Үзәк 
Башкарма комитеты (БҮБК) рәисе М. И. Кали-
нин, РСФСР Халык Комиссариатлары Советы 
(ХКС) рәисе В. И. Ленин һәм БҮБК секретаре 
А. С. Енукидзе кул куйган Татар Автономияле 
Совет Социалистик Республикасы төзелү ту-
рындагы Декрет игълан ителә.

ТАССРның Вакытлы Революция комитетына Казан Губерна Башкарма комитеты вәкаләтләрен тапшыру турындагы акт. 
25 июнь 1920 ел. ТР ДА, Р-128 ф., 1 тасв., 72 эш, 92 – 92 кгз. арткы ягы

ХХ йөз башындагы туктаусыз үзгәреп тор-
ган сәяси вакыйгаларны күз алдына китерү 
өчен архив документлары, иске газета төп-
ләмәләре, вакыт узу белән саргаеп беткән 
фоторәсемнәр ярдәмгә килә.

1920 елның 25 июнендә Кызыл Армия са-
раенда Казан губернасы Башкарма комитеты-
ның партия, профсоюз, комсомол органнары 
һәм сәясәт бүлеге вәкилләре белән бергә 
тантаналы утырышы үткәрелә. Биредә Ка-
зан губернасы Башкарма комитеты хакимият 
вәкаләтләрен ТАССР Революцион комитеты-
на тапшыра. Революцион комитетның хаки-
миятне кабул итү көнендә Татар Автономия-
ле Совет Социалистик Республикасы төзелү 
рәсми төстә игълан ителә.

ТАССР игълан ителгән көн тантаналы 
төстә билгеләп үтелә. Яшь республиканың 
башкаласы – Казан кызыл төстәге революци-
он әләмнәр, татар һәм рус телләрендә языл-
ган плакатлар белән бизәлә.
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Ул көнне Сөембикә манарасы да төрле 
флаглар һәм плакатлар белән чуарлана. Ма-
нара очын зур совет гербы бизәп тора. Мана-
раның бер ягыннан икенче ягына кадәр «Бар-
лык илләрнең пролетарийлары, берләшегез! 
1920 ел 25 июнь – хезмәт сөючән татар хал-
кының үзбилгеләнү акты тормышка ашкан 
көн. Яшәсен автономияле ТАССР! Яшәсен 
РСФСР!» дигән язу эленә.

Казанның үзәге дә (Юнысов мәйданы) 
әләмнәр, герблар, карталар белән бизәлә. 
Тукай урамы аша сузылган әләмнәрдә: «Та-
тар пролетариаты яшь респуб ликаның гөрләп 
алга баруы өчен бөтен көчен куярга ант итә!»  
дигән язулар була. 

Юнысов мәйданында бик күп халык катна-
шында татар революционеры М. М. Вахитовка 
куелачак һәйкәлгә нигез салына. Монументны 
зур таш пьедесталга урнаштыру күздә тотыла.

Бу көнне татар милли театры да оеша 
башлый. Актёр Г. Камал татарларның мил-

ли  театрын булдыруның әһәмияте турында 
чыгыш ясый: «Шәһәр театры, Дворяннар 
собраниесе һәм башкаларга без үтеп керә 
алмый идек, – ди ул. – Анда, иң әүвәл, алгы 
рәтләрдә губернатор һәм полицмейстер 
утыра иде. Бүген Совет Республикасы безгә 
спектакльләребезне Казанның теләсә кайсы 
театрында куярга гына түгел, үзебезнекен 
төзергә дә мөмкинлек бирә!».

Ирек мәйданында ул көнне Казан гарнизо-
ны гаскәрләре парады була. Парадта гаскәр-
ләрне Запас армия штабы исеменнән коман-
дарм Г. Гольдберг сәламли: «Беренчеләрдән 
булып, кызыл командирлар һәм Казанның 
командир курслары курсантлары узды. Алар-
дан соң җәяүле, артиллерия һәм кавале-
рия частьләре. Бик матур формалы киемнән 
булган дисциплиналы гаскәрләр һәркемдә 
бик матур тәэсир калдырды һәм паннарны 
җиңәчәгебезгә булган ышанычны тагын бер 
кат раслады». Сөембикә манарасы каршында   

Казан шәһәрендә яшәүчеләр картадан яңа оешкан республиканың чикләрен карый.  
1920 ел, Казан, Юнысовлар мәйданы. (Татарстан АССР: Оешу тарихы (1917 – 1920 еллар). – Казан: Заман, 2017. – Б. 151) 
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ТАССР игълан ите-
лү гә багышланган 
митинг уза. Анда 
җир ле җитәкчеләр, 
Төркиядән, Себер-
дән, Төркестаннан 
кил гән кунаклар чы-
гыш ясый.

Шул кичне Кы-
зыл Армия сараен-
да Губерна Баш-
карма комитеты 
вә каләтләрен Татар 
Революцион коми-
тетка тапшыруга 
багышланган танта-
налы утырыш була, 
анда Губерна Баш-
карма комитеты рәи-
се И. Ходоровский 
һәм ревком рәисе 
С. Сәетгалиев рес-
публика төзелүнең 
гаять зур тарихи һәм 
халыкара әһәмиятен 
бил ге ләп үтә. И. Хо-
доровский әйтү ен чә, 
Татар республикасы, 
«икъ ти сад, хәрби 
һәм финанс өлкәсен-
дә үзәк хакимият 
белән бәйләнеш не 
саклаган хәлдә, эчке 
төзелеш, мәгариф, 
социаль тәэминат 
һ. б. буенча тулы ав-
тономияле идарәгә 
ия булуга» ирешә. 
Шулай ук ул «татар 
халкының белемен 
һәм мәдәниятен 
башка алдынгы ха-
лыклар дә рә җә сенә 
күтәрү» республи-
ка төзелүнең төп максаты булуын әйтеп үтә. 
С. Сәетгалиев, Россия Федерациясенең, шу-
лай ук Мәскәүнең һәм Петроградның ролен 
аеруча нык күрсәтеп: «Без Татар республика
сын Көнчыгышның якты йолдызына әверел
дерәчәкбез. Аннан бөтен Көнчыгыш өчен юл 
күрсәтүче һәм үрнәк булып торучы проле
тар республика ясаячакбыз», – ди. Хакимият 
вәкаләтләрен тапшыру уңаеннан РСФСР ХКС 

рәисе В. Ленин һәм БҮБК рәисе М. Калинин 
исеменә котлау телеграммалары җибәрелә. 
Утырыш азагында концерт куела.

Республика игълан ителеп, нәкъ бер ел 
узганнан соң, БҮБК һәм Татарстан ХКСның 
1921 елның 25 июнендә игълан ителгән Дек-
рет нигезендә татар теле барлык дәүләт уч-
реждениеләрендә мәҗбүри дип таныла. Аны 
тормышка ашыру барышында республика 

Беренче баскычтагы дүрт комплектлы мәктәп. Псеев авыл советы, 1928 ел. 
ТР ДА, фотодокументлар фонды, инв. № 36

1920 елларда ТАССРда ликбез мәктәбе. ТР ДА, фотодокументлар фонды, 4 тасв., инв. № 2372
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күрсәтә. Мәскәү һәм Ленинград галимнәре дә 
аның «татарларның рухи һәм матди мәдәния-
тен өйрәнү буенча зур тикшеренү эшләре баш-
каруын» таный. Татар белеме фәнни оешмасы 
татар халкының социаль тарихы, мәдәнияте, 
көнкүреше мәсьәләләрен тарихи яктан ком-
плекслы өйрәнүгә, татар телен һәм әдәбия-
тын, нәшрият эшен өйрәнүгә сизелерлек өлеш 
кертә. 1927 елдан Татар белеме фәнни оешма-
сы Татар мәдәнияте йорты составына керә.

1920 елларда Академия үзәге милли 
мәктәпләр, башлангыч һәм урта профессио-
наль белем бирү учреждениеләре өчен укыту 
планнары, программалар һәм дәреслекләр 
эшләү, фәнни терминология булдыру, нәшри-
ят сәясәтен билгеләү һәм тормышка ашыру, 
татар теле һәм әдәбияты белеме өлкәсендә 
фәнни эзләнүләр, татар халкының тарихы 
һәм этнографиясе буенча киң эшчәнлек 
җәелдерә. Аның мирасы, тарихи һәм фәнни 
факт буларак, бүген дә актуаль.

Гөлназ ЛАТЫЙПОВА, 
тарих фәннәре кандидаты

халкына белем бирү буенча киң эш җәелде-
релә. Татар халкының югары мәдәни үсешен-
дә 1921 елның декабрендә ТАССРның Халык 
мә гариф комиссариаты структурасында тө-
зелгән Академия үзәге гаять зур роль уйный, 
анда республиканың иң яхшы интеллектуаль 
көчләре туплана, һәм бу аның эшчәнлегенең 
югары нәтиҗәлелеккә ирешәчәген алдан бил-
гели. 1920 елларда Үзәк каршында оешты-
рылган Татар белеме фәнни җәмгыяте туган 
якны өйрәнү эшчәнлеген җәелдереп җибәрә. 
Аның вазифасына «туган якның җитештерү-
че көчләрен, аның халкын, аеруча татарлар-
ның тарихын» өйрәнү керә. Бу мәсьәләләр 
белән танылган галимнәр Г. Гобәйдуллин, 
М. Худяков, Р. Фәхретдинов, Һ. Атласи, Н. Фир-
сов, С. Сингалевич, В. Смолин, Җ. Вәлиди, 
Г. Шәрәф, Х. Бәдыйги, Г. Ибраһимов, А. Сәгъ-
ди шөгыльләнә. Гуманитар мәсьәләләр буен-
ча өр-яңа тикшеренүләрнең авторлары нәкъ 
менә алар була. Арада Татар белеме җәмгы-
ятенең беренче секретаре М. Худяковның 
«Казан ханлыгы тарихы турында очерклар» 
(1923) дигән тирән нигезле тикшеренүе аеру-
ча аерылып тора. Әлеге җәмгыять 1924 ел-
дан башлап, даими рәвештә татар халкының 
көнкүрешен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятен, 
этнографиясен, эпиграфика һәйкәлләрен 
өйрәнү һәм си рәк материал туплау буенча 
этнографик экспедицияләр оештыра. Биш 
экспедиция – Н. И. Воробьёв, икесе П. Дуль-
ский һәм Ә. Рәхим җитәкчелегендә оештыры-
ла. Алты ел эшләү дәверендә Татар белеме 
җәмгыяте үзен төпле фәнни җәмгыять итеп 

Автономияле Татар Социалистик Совет Республикасы игълан 
ителү уңаеннан Кызыл Армия сараена банкетка чакыру билеты. 
25 июнь 1920 ел, Казан. ТР ДА, 30 ф., 3 тасв., 140 эш, 1 кгз.

ТАССР халкын сукбайлыкка каршы көрәшкә чакыру плакаты. 
1926 ел, Казан. ТР ДА, Р-2915 ф., 1 тасв., 957 кгз.
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Нәүрүз – яз көнендә үткәрелгән элеккеге 
иң олы йола-бәйрәм. Фарсы-таҗикча «нәү» – 
яңа, «руз» көн (кояш) дигән сүз. Нәүрүз фар-
сылар календаре йогынтысында барлыкка 
килгән. Нардуган бәйрәме кебек үк, яңа елны 
һәм өлешчә язны каршылау йоласы булып 
исәпләнгән. Ул көн белән төн тигезләшкән 
чорга – 21 – 23 мартка туры килгән. Борын-
гылар фикеренчә, шушы чордан соң инде 
көннәрнең төнгә караганда озыная башлавы 
көн-кояшның тәмам җиңеп чыгуы итеп карал-
ган. Шәрык илләрендә һәм төбәкләрендә, 
шул исәптән Азәрбайҗанда, Төркмәнстан-
да, Үзбәкстанда һәм Кавказда Нәүрүз яңа ел 
башына гына түгел, ә хуҗалык елы башла-
нып китү, язгы чәчүгә төшү чорына да туры 
килгән. Һәм ул, Европа илләрендәге карна-
вал, бездәге Сабантуй бәйрәмнәрендәге ке-
бек, төрле уен-йолаларны һәм бәйгеләрне үз 
эченә алган. Төрле ярышларда җиңеп чыккан 
иң батыр, иң елгыр егетне – Нәүрүз патшасы, 
ә иң уңган кызны – Нәүрүз чибәре итеп сайлау 
гадәте дә булган. Шагыйрьләр исә бәйрәмдә 
шигырь укып ярышканнар.

Нәүрүз йола-бәйрәме вакытында шәкерт-
ләр һәм авыл яшьләре йорттан йортка йөреп 
теләкләр теләгәннәр, үзләренә һәм остазла-
рына бүләкләр җыйганнар, хуҗаларга, юмарт-
лылыгына карап, төрлечә мө нә сә бәт лә рен 
бел дер гән нәр. 

Ач ишегең, керәбез,
Нәүрүз әйтеп киләбез,
Хәердога кылабыз,
Ашсый көтеп торабыз,
Нәүрүз мөбарәкбад.

Нәүрүз әйтәбез сезгә, 
Хакын бирегез безгә,
Яшегез җитсен йөзгә,
Малыгыз артсын көзгә,
Нәүрүз мөбарәкбад. 

Пётр I заманында Юлиан календаре рәсми 
календарь булып танылгач һәм бөтен Россия 
халыкларына үтеп кергәч, татарларның төрле 
региональ төркемнәрендә дә Яңа ел гыйнвар 
аенда үткәрелә башлый, һәм Нәүрүз, язны 
каршылау йоласы рәвешендә, Октябрь инкый-
лабына кадәр дәвам итә. Ләкин көньяк халы-
кларында Нәүрүз йола-бәйрәме шәрыкьчә 
Яңа ел башы һәм хуҗалык елын ачып җибәрү-
че бәйрәм буларак кулланылудан туктамый. 
Илебездә үзгәртеп кору һәм милли уяну чоры 
башлангач, бу бәйрәм кабат әйләнеп кайтты 
һәм яз бәйрәме буларак үткәрелә башлады.

Нәүрүзне бәйрәм итү күп кенә көнчыгыш 
илләре мәдәниятләрендә дә киң таралган.

Иранда, мәсәлән, бу бөек бәйрәмгә бер 
ай алдан хәзерләнә башлыйлар. Зурлап өй 
җыеш тыралар (бу аларда «ханетакани» дип 

ЙОЛА-БӘЙРӘМ

Нәүрүзбикә.
Әлфия НУРХАМӘТОВА рәсеме,  
Аксубай төбәкне өйрәнү музее директоры

8
Т ү г ә р ә к  у е н



ЙОЛА-БӘЙРӘМ

Иш бабай.
Әлфия НУРХАМӘТОВА рәсеме, 
Аксубай төбәкне өйрәнү музее директоры

атала). Шул рәвешчә, иске елның пычрагын-
нан һәм караңгылыгыннан арыналар. Нәүрүз 
алдыннан үзләренә яңа кием һәм төрле тәм-
том сатып алалар. Бәйрәм өстәленә «Хафт-
Син» («Җиде-Син», ягъни фарсы алфавитын-
дагы «Син» хә рефеннән җиде җиләк-җимеш 
һәм яшелчә исеме башлану ята) эскәтерен 
бизәү гадәте дә киң таралган. Эскәтер өстенә 
алма, сырганак, сарымсак, шыттырылган бо-
дай бөртекләре тезәләр. Бу азык-төлекнең 
муллыгын символлаштыра. Яңа ел кергәч, 
бер-берләренә кунакка йөрүләр, бүләк би-
решүләр башлана.

Әфганстанда Нәүрүз бәйрәмендә мөсел-
ман диненең гомуми гореф-гадәтләре сакла-
на. Бәйрәм өстәленә «саманак» – бүртте-
релгән бодайдан ясалган татлы ризык һәм 
«нәүрүзи» – бадәм, кузы, пестә чикләвекләре, 
киптерелгән өрек, йөзем, инҗир һәм махсус 

Нәүрүз әйтү
Торыгыз, тор, хуҗалар! 
Нәүрүз җитте, беләмсез?
Нәүрүзчеләр килде сезгә,
Ни сөенче бирәсез?
Нәүрүз, нәүрүз, хуҗалар!
Ага, эне, җиңгәләр!
Нәүрүз өйгә иңгәләр*,
Нәүрүз мөбарәкбад**.

Килә нәүрүз даулап, шаулап,
Бәхет, муллыклар яулап,
Синең өеңә, түтәй.
Нәүрүз!
Казылык, ярма, сөт, күкәй,
Кызганма әле, түтәй!
Нәүрүз!

Нәүрүз, абыз түткәем! 
Бир маең, ипекәең.
Бирмәсәң, тартып алырмын,
Чүлмәкләрең ярырмын!
Нәүрүз!

Нәүрүз, нәүрүз, 
Нәүрүз, хуҗалар!
Котлы, мөбарәк булсын, 

Тормыш түгәрәк булсын,
Мал-туарыгыз артсын,
Колыннарыгыз чапсын,
Игеннәрегез бик уңсын,
Күкәй кебек тук булсын,
Нәүрүз, нәүрүз...

Пич, пич, пич, бабай,
Пич башыннан төш давай.
Пич башыннан төшмәсәң,
Илле тиенеңне давай!

Әй, Иш бабай, Иш бабай,
Мич башыннан төш, бабай,
Биш тиен акча бир, бабай,
Нәүрүз мөбарәкбад.

(Рәшит Ягьфәров. Татар балалар 
фольклоры. – Казан: «Раннур» нәшрияты, 

1999, – 48 б.)
___________
*  Өйгә иңгәләр – өйдән-өйгә кереп йөрер.
** Мөбарәкбад – котлы булсын.
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эчемлек куела. Әфганлылар бу көнне кор-
банга сарык, сыер, тавык чалалар. Итне күр-
шеләргә, фәкыйрьләргә өләшәләр яисә мә-
четкә илтәләр.

Үзбәкстанда Нәүрүз алдыннан һәр 
мәхәлләдә хашарлар (өмәләр) үткәрәләр, 
арыкларны чистарталар, агачларны акка 
буйыйлар, бакча казыйлар. Бәйрәмнең бе-
ренче көнен гаиләдә, мул өстәл артында 
каршылыйлар. Калган унөч көн дәвамын-
да кунакка йөриләр, туганнарының хәл-
ләрен белешәләр, табигать кочагына чыгып, 
җиләк-җимеш агачлары утырталар. Бәй-
рәмнең бер көнендә мәхәллә чәйханәсенә 
җирле халык җыела, биредә зур казаннарда 
тәмле ризык пешерелә, тирә-юньгә яшел 
чәйнең хуш исе тарала...

Пакыстанда Нәүрүзне бөтен дөньяны җан-
ландыручы яңа көн дип исәплиләр. Бәйрәм ал-
дында була торган йолаларга биредә шулай ук 
өй җыештыру, төрле тәм-том хәзерләү, якынна-
рыңа бүләк өләшү, өлкән яшьтәге туганнарың-
ның хәлен белешү кебек гадәтләр керә. Бәйрәм 
көннәрендә пакыстанлылар урду, фарсы, дари 
һәм гарәп телләрендә шигырьләр укыйлар. 
Алар Нәүрүзнең ислам дөньясында һәм бөтен 
Җир шарында азатлык, бәхет, дуслык һәм имин-
лек алып килү икәнлегенә ышаналар.

Казахстан халкы өчен Нәүрүз язгы яңа-
ру, мәхәббәтнең тантана итүе, уңдырышлы-
лык һәм дуслык символы булып тора. Биредә 
бу бәйрәмне «Бөек халык көне» («Улыстын 
улы куны») дип атыйлар, ягъни моның белән 
Нәүрүзнең төп мәгънәсе халык бердәмле-
ген дә икәнлеген ассызыклыйлар. Казахлар 
бәйрәмне мул табын артында каршылый-
лар, шулай эшләгәндә Нәүрүз йортка бай-
лык һәм муллык китерәчәгенә ышаналар. 
Бәйрәм табынында төп ризык булып «нау-
рыздык» санала. «Наурыздык» тормышның 
җиде элементын символлаштыручы су, ит, 
тоз, май, он, бөртеклеләр (дөге, кукуруз яки 
бодай) һәм сөттән ясала. Бу шатлык, уңыш, 
зирәклек, сәламәтлек, иминлек, тизлек, 
үсешне белдерә.

Төркиядә Нәүрүз бәйрәмендә күрелгән 
вакыйгалар ел дәвамында хәтердә сакланыр-

ЙОЛА-БӘЙРӘМ

лык булырга тиеш дип исәплиләр. Табында 
төп сый – буялган йомыркалар. Алар га ләм-
нең бердәмлеген символлаштыра. Бәйрәм 
иртәсендә кешеләр, матур киенеп, зиратка – 
вафат булган туганнарын искә алырга бара, 
шунда хуш исле кофе пешереп, бер-берсен 
сыйлый. Төш вакытында «хак юлештиир» йо-
ласы үткәрелә, анда хатын-кызлар дога укып, 
кешеләрне чикләвек белән сыйлый. Биредә 
Нәүрүзнең төп атрибуты – изге ут кабызыла. 
Бүгенге көндә аны гаҗәеп матур фейерверк-
лар алыштыра.

Таҗикстанда бәйрәм иртәсендә тулы-
сынча чистарынуны символлаштыручы чиста 
кием кияләр. Башка йолалар ут һәм су белән 
бәйле. Элек-электән биредә агып торучы су 
аркылы сикерү узган елдагы гөнаһлардан 
арындыра дип ышанганнар. Урамнарда, өй 
түбәләрендә, калкулыкларда бәйрәм учак-
лары ягу, шулар аша сикерү дә киң тарал-
ган. Кешеләр, махсус догалар укып: «Бөтен 
кайгы-хәс рәтләрне, уңышсызлыкларны ялкын 
телләре йолып алсын иде», – дип телиләр. 
Ә бәйрәм табынында «суманак» (шыттырыл-
ган бодай боткасы), «самбус» (итле-яшеллек-
ле катлы сумса), яшелчәләр өстенлек итә.

Азәрбайҗанда Нәүрүз бәйрәме көнне 
кешеләр иртүк торырга тырышалар. Елга яки 
чишмә янына барып юыналар, бер-берсенә 
су чәч рәтәләр, тәм-том белән сыйлашалар. 
Бәйрәм табынында «с» хәрефеннән башлан-
ган җиде ризык булырга тиеш. Моннан тыш, 
өстәлдә янып торучы шәм (явыз көчләрдән 
саклану өчен), көзге һәм йомырка (йомырканы 
көзге өстенә куялар, ул селкенеп китү белән 
Яңа ел килә дип исәплиләр) да куела. Бәй-
рәмнән соңгы беренче төндә иртәнгә кадәр 
һәр йортта ут янарга тиеш, чөнки ул – имин-
лек билгесе. Бәйрәмнең соңгы көнендә халык 
урамнарда, мәйданнарда бәйрәм итә, атлар-
да һәм дөяләрдә чабу ярышлары һәм башка 
төрле уеннар үткәрелә.

(Татар фольклоры: Югары уку йортлары өчен 
д-лек / М. Х. Бакиров. – Казан: Мәгариф, 2008.– 

Б. 50 – 51.
Nowruznama. – A.: TÜrkmen dÖwlet neŞirýat 

gullugy, 2013) 
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Сөлге очы. ХХ гасыр башы.
Киҗе-мамык тукыма, чуклар, укалы тасма, көмеш һәм ефәк җепләр, күпертмәле җөй белән чигү

ХАЛКЫМНЫҢ ОСТА КУЛЛАРЫ

Аз җиһазлы һәм бүлмәләргә бүленмәгән 
татар халык өенең күп сандагы чигелгән әй-
берләр, нәкышле тукымалар белән бизәлүе 
анда кабатланмас ямьле атмосфера туды-
ра. Мендәр япмалары, тәрәзә кашагалары, 
йокы урыннарын яисә мичне йортның башка 
өлешеннән аерып торучы чаршаулар, чына-
як япмасы, эскәтерләр, бизәкле сөлгеләр, 
намазлыклар – боларның һәрберсенең өйдә 
гадәтләнгән үз урыны булган. Туй йолалары 
вакытында кәләш кулы белән хәзерләнгән, 
аның осталыгы һәм хезмәт сөючәнлеге ту-
рында сөйләүче чигешләр һәм тукымалар 
эленгәч, өй эче төрле төсләр белән тагын да 
матурланган.

Татар чигешенең орнаментка бай җыел-
масы – чәчкә һәм башка үсемлекләрдән тор-
ган күп төрле каймалар хасил итүче үрнәкләр, 
чәчәк бәйләмнәре һәм шулардан төзелгән 
композицияләр ул. Үрнәкләр сайлап алу про-
цессында күпертеп чигү техникасының йогын-
тысы булуы бәхәссез: ирекле график рәсем 
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ХАЛКЫМНЫҢ ОСТА КУЛЛАРЫ

тудыра, аны төрле төсләр белән баета ала 
торган күпертмәле тезмә табигатьтәге үсем-
лекләрне ансат танып була торган күп төрле 
чәчәкле-үсентеле үрнәкләр барлыкка килүгә 
этәрде. Бу өлкәдә чигеш, традицион татар 
сәнгатенең башка төрләреннән аермалы бу-
ларак, орнамент формаларын тормышчан 
ачып бирүгә күбрәк омтыла. Чигештә чагыла 
торган төп тема – ул табигатьнең мәңге чәчәк 
атуы, үсемлек дөньясының байлыгы һәм ма-
турлыгы темасы дип әйтергә була.

Орнаментлар җыелмасын формалашты-
ру һәм үсемлек үрнәкләрен чагылдыруга 
якынаюда көнчыгыштан, бигрәк тә Ираннан 
китертелгән тукымалар төп рольне уйнаган. 
Баш япмалары җирлегендә иркен сибелгән, 
сөлге башларында рәткә тезелгән чәчәк бәй-
ләмнәре һәм башкалар еш кына бай шәһәр 
хатыннарының өс киемнәрен теккәндә файда-
ланыла торган ефәк, парча, кисея тукымалар-
дагы купшы бизәкләргә охшаган булган.

Чигеш өчен җирлек буларак, әйбернең 
бизәлеш гаммасында тукыма төп фактор 
булып хезмәт иткән. Сөлгеләр һәм туй бәй-
ләвечләрен исәпкә алмаганда, татар чи геш-
ләрендә ачык төстәге тукымалар файдала-
нылган. Шулай да еш кына сөлге башларына 
төсле тукыма да тегеп куя торган булганнар, 
һәм ул чагында чигеш буй-буйлы җирлектә 
урнаштырылган. Кайвакыт сөлгегә бизәкле 

тукыманың тар кисәкләрен тегеп куйган-
нар, һәм чигелгән чәчәк бәйләмнәре буй-буй 
кисәкләр һәм ромблар белән яраштырылган. 
Эскәтерләр һәм тастымаллар, япмалар һәм 
чаршаулар, алъяпкычлар ачык, бай төсмер-
ле тукымалардан тегелгән, бигрәк тә шәмәхә, 
куе кызыл, кызыл, зәңгәр, яшел, сары төсләр-
гә өстенлек биргәннәр. Җирлек төсе чигешнең 
уннарча төсмердәге күп составлы төсләр яра-
шуын берләштергән һәм үзара көйләгән. Ае-
рым алганда, аларның һәрберсе ачык һәм яң-
гырашлы булган, ә башка төсләр белән туры 
килгәндә уйлап табылган гамманың бер өле-
шенә әйләнгән.

Татар чигешенең төсләр гаммасы, җөй 
техникаларына бәйсез рәвештә, һәрвакыт күп 
төслелеккә омтылган. Күпертеп чигелгән җөй-
дән тыш, алтын җеп белән тоташтан чигү, са-
наулы һәм санаусыз тоташтан чигү һәм башка 
төрләр кулланылган. Күпертеп чигү үзе түбән 
(элмә) һәм югары (күперткән элмә) төрләрне 
эченә алган. Беренчесе нечкә ефәк җеп белән 
чигелеп, нәфис рәсем сызыклары барлыкка 
китергән. Икенчесе өчен калынрак җеп – ка-
барынкылык тойгысы бирә торган, вак чән-
чемнәр белән салынган бөтерелгән ефәк яки 
гарус файдаланылган. Күпертеп чиккәндә еш 
кына контраст сызыклар эчендәге орнамент 
спираль рәвешендә салынган төсле тезмәләр 
белән тулыландырылган.

«КАЗАН СӨЛГЕСЕ»

Татар халык мәдәниятендә кайбер куллан-
ма сәнгать эшләнмәләре (аларның көнкүреш-
тә дә үз урыннары булган) үзенчәлекле сим-
волларга әверелде. Боларның нигездә чигеш 
белән бизәлгән әйберләр булуы, мөгаен, 
берәүне дә гаҗәпләндермәс, – иҗатның нәкъ 
менә шушы төрендә халык остасының эчке 
дөньясындагы шәхси хискә нигезләнгән мил-
ли моң белән бәйләнеш чагылган.

«Казан сөлгесе» – күп төрле мәгънәсе 
халык авыз иҗатында, хәзерге заман әдә-
биятында һәм сәхнә әсәрләрендә иҗади ча-
гылыш тапкан әйберләрнең берсе. Халыкта 
чиккән сөлгегә мөнәсәбәт Сабантуй батырына 
бүләк итү, туйда кияүнең туганнарына бүләк 
итеп өләшү, авыл өенең стеналарын бизәү 
кебек йолалар белән беркетелгән. Бәйрәм 

вакытларында яшь егетләрнең сөлге йөртү 
гадәте дә күзәтелгән: уң иңгә салынган сөлге-
нең башлары сул якта бәйләнеп куела торган 
булган.

«Казан сөлгесе» дигән исем шактый соң, 
ХIХ гасырда, сөлгеләр, бизәкле аяк киемнәре 
һәм чигелгән баш киемнәре белән беррәттән, 
җирле һөнәрчелек продуктлары булып, күп 
кенә Россия шәһәрләренә чыгарыла башла-
гач барлыкка килә. Кулдан сугылган киндер 
тукыма кисәге башлары чигүле композиция 
белән бизәлгән сөлгегә әйләнә. Гадәттә алар 
орнаментлы өч буй белән бизәлә, аларның 
уртадагысы кырыйдагыларыннан киңрәк була, 
бу – күп кенә халыкларның тукылган һәм чи-
гелгән әйберләрен бизәгәндә киң кулланыла 
торган ысул.
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ХАЛКЫМНЫҢ ОСТА КУЛЛАРЫ

Татар чигеше гадәттә җепләрнең күп төс-
ләр гаммасын куллана, ә сөлге бизәкләрен-
дә кайвакыт берничә чигү техникасы үзара 
яраша. Төсе һәм фактурасы буенча бай дип 
аталган өслек алтын белән чигү, күпертеп һәм 
тоташтан чигү кулланыла торган сөлгеләргә 
хас. Бизәкле тукыма фрагментларын кертү 
ефәкле күпертеп һәм тоташтан чигү, яисә то-
таштан һәм келәмле җөй белән тулыландыры-
ла. Шушы барлык күп төрле төсләр арасында 
үзләренең нәфислекләре һәм купшылыкла-
ры белән сөлгеләрнең ике төркеме аерылып 
тора: ак ефәк һәм алтын-көмеш җепләр белән 
чигелгән сөлгеләр. Татарстан Республикасы 
Милли музее тупланмасында бүгенге көндә 
бик сирәк дип атала торган бары тик берничә 
генә шундый үрнәк саклана. Аларның һәр-
берсенең кызыклы тарихы бар. Әйтик, сөл-
геләрнең берсе 1920 елда Казанда төзелә 
торган Көнчыгыш халыклары музее өчен бо-
рынгы Казан сәүдәгәрләре нәселеннән булган 
К. М. Азимовтан алына, музей коллекцияләре 
1922 елда Татарстан Республикасы Үзәк му-

зеена тапшырыла. Әйберләрне хисапка алу 
исемлегенә аларның билгеләмәләре турын-
да аңлатма язуы да теркәлгән була: «Көмеш 
белән чигелгән сөлге. Элекке заманда кияүг ә 
чыгарга ризалык бирү билгесе итеп, кә ләш нең 
ярәш кән еге тенә бүләге. Йөз мең сум».

Бу җиңел һәм шул вакытта тыгыз би зәк-
ләрне зәвыклы татар зәркәнчеләренең пөхтә 
эшләре белән чагыштыру бик урынлы. Та-
тар чигешенә алтын һәм төсле ефәк җеп ләр 
катнаштыру, шулай ук фабрикада эшләнгән 
алтын укалы тасма, кайчак металл бизәкләр 
белән үрелә һәм алтын чук рәвешендә кулла-
ныла торган бизәкләр әлеге зәркәнчеләр эше 
белән охшашлыкны көчәйтә. Күпертеп чигел-
гән, зәвыклы, классик бизәкле сөлгеләр татар 
чигешләренең иң популяр техникасы иде һәм 
бүген дә шулай булып кала бирә. Гүя, чигү-
че оста тукыма өслегендә күпертмәле җөй 
белән бормалы-сырмалы бизәк сызыклары 
ясый, аннары аларны шул ук җөйнең төрле 
төстәге тезмәләре белән тутыра. Тикшеренү-
челәр раславынча, җирле осталар энә белән 

Сөлге. ХХ гасыр башы.
Киҗе-мамык тукыма, ефәк, алтынлы җепләр, укалы тасма, ялтыравык тәңкәләр, чуклар, күпертмәле җөй белән чигү
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Казан сөлгесе. ХIХ гасырның икенче яртысы – ахыры.
Киҗе-мамык тукыма, ефәк, чуклар, укалы тасма, чук җебе, 
алтынлы тегү, күпертмәле җөй белән чигү

чагыштырганда зуррак тизлектә чигәргә мөм-
кинлек бирә торган эләктергечләр ярдәмендә 
күпертмәле тезмәләр чигү традициясен озак 
вакытлар дәвамында саклаган. Татар чигү-
челәренең бу борынгы инструменттан файда-
ланып чиккән эшләнмәләренең Урта Азия һәм 
Кавказ артында яшәүче мөселман халыклары 

кулланган чигеш алымнарына охшаш булуын 
да искәртик.

Алтын яисә ак ефәк белән чигелгән сөлге 
бизәге еш кына тонык төсле ефәк кыстырып 
җибәрү белән тулыландырылган. Кайчакта 
сөлге башлары ялгаулы булган, моның өчен 
ачык, нигездә кызыл төстәге тукымалар файда-
ланылган. Башка үрнәкләрдә төсләр гаммасын 
баетуда аппликацияләр кулланылган: кайма-
ланган читле, турыпочмаклы тукыма ки сәк ләре 
җирлек өстенә салына, кайчакта алар бизәкле 
каймаларны алыштыра. Шулай ук чигү остала-
ры ачык төстәге атлас тасмалар, вак бизәкле 
парча, буй-буйлы ефәктән файдаланганнар. 
Чигеш рәсемнәрен фабрикада эшләнгән яисә 
эләктермә ярдәмендә кулдан бәйләнгән тар 
челтәрле бизәк тулыландырган.

Лилия САТТАРОВА, 
сәнгать белгече, Татарстан Республикасы Милли 

музееның тупланмалар буенча җаваплы генераль 
директор урынбасары

(Фоторәсемнәр Татарстан Республикасы Милли 
музееннан алынды)

Сөлге. ХIХ гасыр ахыры – ХХ гасыр башы.
Киҗе-мамык тукыма, ефәк тасмалар, ефәк һәм алтынлы җепләр, күпертмәле җөй белән чигү
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Сөлге. ХIХ гасыр ахыры.
Киндер тукыма, гипюр, атлас тасмалар, ефәк җепләр, күпертмәле җөй белән чигү

Бизәкле сөлге очы. Казан сөлгесе. ХIХ гасыр, Казан шәһәре.
Тукыма, укалы тасма, алтынлы һәм ефәк җепләр, күпертмәле җөй белән чигү
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Кеше турында, бигрәк тә олы шәхесләре-
без турында күзаллау аның белән аралашу-
дан, замандашлары фикереннән, аңа һәм 
аның эшчәнлегенә багышланган язмалардан 
һәм, әлбәттә, ул калдырган мирастан һәм баш-
калардан оешып формалаша. «Мәшһүр бу 
затны беләм», – дип әйтер өчен әлеге кешене 
төрле яклап өйрәнү, күзәтүләр ясау кирәк. Сүз 
Нәкый ага Исәнбәт кебек күпкырлы шәхес, 
искиткеч талант иясе турында барганда бу биг-
рәк тә шулай. Н. Исәнбәтнең татар дөньясын-
да бик зур фигура булуы барыбызга да мәгъ-
лүм. Татар әдәбиятының аксакалы, танылган 
драматург, шагыйрь, прозаик, фольклорчы 
галим Нәкый Исәнбәтнең (Нәкый Сираҗет-
дин улы Закиров (1899 – 1992)) шушындый 
зур шәхескә әверелүенең сере әлеге затның 
халык иҗаты җәүһәрләренә гомере буена зур 
әһәмият бирә килүендә түгелме икән? 

Н. Исәнбәт белән минем үземә очрашыр-
га туры килмәде. Университетны тәмамлап, 
язмышым милләтебезнең йөзек кашы бул-
ган, Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият 
һәм сәнгать институтына алып килеп, би-
редә эпос-дастаннарга багышланган фәнни 
хезмәтләр язу барышында исә миңа Нәкый 
Исәнбәт дигән күренекле зат калдырган 
фольклор хәзинәләре белән танышу, әле-
ге мирас битләрен ачып, теге йә бу темага 
кыйм мәтле мәгълүматлар туплау насыйп 
булды. Н. Исәнбәт – татар халкының тел, 

авыз иҗаты хәзинәләрен, сүз сәнгатен җыю, 
барлау, гыйльми өйрәнү һәм аларны систе-
мага салып, бастырып чыгару өлкәсендә бик 
күп эшләгән күренекле галим. Аның тара-
фыннан әзерләнгән һәм кырык меңгә якын 
берәмлекне үз эченә алган өч томлык «Татар 
халык мәкальләре» (1959, 1963, 1967, 2010), 
илле мең берәмлектән торган фразеологик 
сүзлек (1989, 1990), зур күләмле «Татар ха-
лык табышмаклары» (1970) һәм балалар 
фольклоры җыентыклары (1970, 1973) – та-
тар фольклорын өйрәнү юлында ирешелгән 
беренче фундаменталь хезмәтләр. Өч том-
лык «Татар халык мәкальләре» китабы өчен 
әдип 1968 елда Габдулла Тукай исемендәге 
Дәүләт премиясенә лаек булган. Татар фоль-
клор дөнь ясын ача торган бу җыентыклар 
үзләренең тулылыгы, ул томнарга Нәкый 
ага тарафыннан язылган саллы-саллы ке-
реш мәкаләләре, авторның кече эпик жанр-
ларга биргән гыйльми-тарихи аңлатмалары, 
гомумән, камил фәнни аппараты белән – 
фольк лор белгече өчен генә түгел, миллә-
тебез өчен кадерле, үз вакытында табылган 
һәм бастырылган, туплап, бөртекләп саклап, 
халыкка кире кайтарылган якутлар алар. 

Менә, мәсәлән, татар чичәннәре турында 
сүзне бик сирәк чыганактан табарга мөмкин, үз 
вакытында татар чичәненең кем булуын тас-
вирлап, ул башкарган вазыйфаларны һәм та-
тар фольклорына хас башка хасиятләрне нечкә 
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аңлатып язган, Җирән чичән, Субра җырау, Җа-
мукай чичән кебек гомумтөрки җырау образла-
рын безнең көннәргә китереп җиткергән фикер 
ияләренең берсе – нәкъ менә Нәкый Исәнбәт! 
Чичән башкаруындагы сарын, тулгау, эпик җыр 
һәм башкаларның татар халык эпос-дастанна-
рына хас сыйфатлар булуы хакында тәфсил-
ләп язып калдырган Нәкый ага – эпос белгече 
дә. Китап культурасын үз иткән бай тарихлы та-
тарларда борынгы чорларда дастанны телдән 
әйтү традициясе булуга мөнәсәбәтле кыйммәт-
ле фикерләре бар әдипнең. Татар халкындагы 
дастани мирасны фәнни өйрәнү ВКП(б) Үзәк 
Комитетының 1944 елгы 9 август карары (чын-
лыкта бу документта татар тарихчылары мил-
ләтчелектә, Алтын Урда тарихын идеаллашты-
руда, аны матур буяуларга буяп күрсәтүдә, 
ә әдәбиятчылар исә хан-феодал эпосы «Иде-
гәй»не популярлаштыруда гаепләнә. Шушы 
карар татар халык дастаннарына игътибарны 
бик нык киметеп, аларны фәнни юнәлештә тик-
шерү эшен чын мәгънәсендә тыя) белән рәсми 
тыелган заманда яшәгән Н. Исәнбәт – бу га-
делсезлек белән килешә алмаган кыю зат. Та-
тарда гүзәл дастаннар барлыкны оныттырмау 
җәһәтеннән генә дә төрки эпоска карата Нәкый 
аганың игътибары заманы өчен бик зур әһәми-
яткә ия. 

Нәкый Исәнбәт тумышыннан ук белеп ту-
ган сирәк шәхесләрнең берсе дияр идем. «Бул-
ган бала алтыда да мин баш дияр, булмаганы «Җирән чичән белән Карачәч сылу» спектакленнән күренешләр. 

Г. Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. 1999 ел
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алтмышта да мин яшь дияр» дигән гыйбарәдә-
ге кебек, Нәкый ага – баш булып, булдыклы 
булып, белеп туган даһи! 1910 – 1917 елларда 
Уфадагы «Хәсәния», «Галия» аннан соң Ка-
занның «Мөхәммәдия» мәдрәсәләрендә укы-
ганда, ягъни япь-яшь шәкерт вакытыннан ук 
халык җәүһәрләренә игътибар итеп, аларны 
туплый баруны кирәк дип тапкан кешене баш-
кача бәяләп булмый. Өч томлык «Татар халык 
мәкальләре», «Табышмаклар» яисә «Балалар 
фольклоры» җыентыкларында, фразеологик 
сүзлектә татар халык иҗатына сүз сәнгате 
буларак якын килеп, шушы байлыкның чыга-
наклары турында мәгълүмат белән нечкәләп 
эшләп чыккан Нәкый агага алдан күрүчәнлек 
сәләте бирелгән, тоемлавы көчле булгандыр. 
Алдан тоемлау, нечкә күңеллелекнең фәкать 
зыялы, тәрбияле кешегә генә хас булуы мәгъ-
лүм. Халыкның эпик жанрларына, бигрәк тә 
кече эпик жанрларына Н. Исәнбәтнең яшь 
вакытыннан ук бирә килгән игътибары бүгенге 
көндә чын мәгънәсендә титаник хезмәт була-
рак бәяләнә.

Нәкый аганың халык иҗатына мәхәббә-
те ул әдип булып җитешкәч иҗат иткән әсәр-
ләрендә дә бик нык сизелә. Язучы буларак 
халык иҗаты аңа зур йогынты ясаган. «Җирән 
чичән белән Карачәч сылу», «Түләк», «Хуҗа 
Насретдин», «Идегәй» пьесалары, башка 
әсәрләре халыкчан затлылык белән сугарыл-
ган булу шуны раслый.

Н .   И с ә н б ә т н е ң 
фольклордагы эшчән-
леге ягыннан «Иде-
гәй» дастаны – аерым 
әһәмияткә ия киң өлкә. 
Мәгъ лүм: «Идегәй» – 
күп төркиләр өчен ур-
так мирас, аның төрле 
версия һәм вариантла-
ры татарлардан тыш 
казакъ, нугай, каракал-
пак, башкорт һәм баш-
ка халыкларда бар. 
Әмма шунысы мөһим: 
Алтын Урда составы-
на кергән «Идегәй»ле 
бүтән бер генә халыкта 
да татар «Идегәе» ке-
бек югары камиллеккә 
җиткерелгәне юк! Татар 
телле тоташ шигъри ки-

таби дастан ул. Татарда аның булуында Нәкый 
аганың роле бик зур. Фәнни телдә Н. Исәнбәт 
варианты дип йөртелә торган шигъри текст, та-
тар һәм башка төрки вариантлардан җыйнап, 
гаҗәеп бер профессиональ осталык белән 
эшләнгән. «Идегәй» дастанын халыкның үзенә 
кире кайтарган, алай гына да түгел, XV гасыр-
дан ук җырлана-әйтелә килгән эпоска Нәкый 
ага XX гасырда яңа сулыш өргән. Коллектив 
иҗат җимеше дисәк тә, эпос-дастаннарны 
иҗат итүдә һәрвакыт индивидуаль башлангыч 
зур роль уйнаган, аерым бер каләм остасы 
кулы белән камиллек дәрәҗәсенә җиткерелгән 
мондый вариантны Гомерның «Илиадасы», 
«Одиссея»сы белән чагыштырып булыр иде. 
«Идегәй»нең Н. Исәнбәт варианты – дәүләтче-
лек идеясен бүгенге татар дөньясына китереп 
җиткергән чын мәгънәсендәге бөек әсәр, безгә 
шундый мирасны кайтарганы өчен әдипкә олы 
рәхмәт. 

«Идегәй» дастанының җыйнама вари-
антын барлыкка китерүгә мөнәсәбәтле һәм 
башка вакыйгалар уңаеннан Н. Исәнбәт – 
Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институты галимнәре белән аралаш-
кан шәхес. Хәмит Ярмине исән килеш күр-
гәнем булмаса да, Илбарис Надиров, Флора 
Ваһапова, Фатих Урманчеев, Хуҗиәхмәт Мәх-
мүтов, Рәшит Ягъфәр, Ленар Җамалетдинов, 
Айсылу Садекова, Ким Миңнуллин кебек га-
лимнәрнең Нәкый аганы ихластан – «Бик зур 
галим иде», «Искиткеч зур шәхес», «Талант 
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иясе, андый кеше татарда сирәк», «Бик зур 
уңышларга ирешкән чын галим» дип искә алу-
ларын алардан үзем ишетеп беләм. 

Телгә алынган менә шушы мизгелләр ба-
рысы да күз алдыма могтәбәр галим-язучы 
Нәкый Исәнбәт образын китереп бастыра. 
Халыкның бетмәс-төкәнмәс хәзинәләренең 
кыйм мәтен тирән аңлаган Нәкый аганы нәкъ 
менә татар фольклоры югары күтәргән, әдип 

үзе дә халкына һич кенә дә бурычлы калма-
ган. Халык иҗатын олылаган бу шәхеснең исе-
ме татар дөньясында бүген һәм киләчәктә еш 
һәм горур яңгырарга тиеш. 

Лилия МӨХӘММӘТҖАНОВА, 
филология фәннәре докторы, доцент, 

Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе 
Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм 

сәнгать институтының баш фәнни хезмәткәре

ШӘХЕС

 «Хуҗа Насретдин» спектакленнән күренешләр. Г. Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. 1990 ел
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Кулыбызга Бөек Ватан сугышы вакытында 
язылган хатлар килеп керде. Алар гарәп гра-
фикасында иске-москы кәгазьләргә Габдрах-
ман Закир улы Бикбаев атлы кеше тарафын-
нан язылган. Сугышка киткәндә сөекле хатыны 
Шәмсебану, балалары Фирая, Рәфыйк, Флёра 
аның тизрәк исән-имин әйләнеп кайтуын кө-
теп калган... 

Әлеге хатларның һәрберсе күз яшьләрен 
чыгарырга сәләтле. Аларда Габдрахман Бик-
баевның гаиләсенә карата кайнар мәхәббә-
те, түзә алмаслык сагыну хисләре, яңадан 
күрешүне теләп кылган догалары сурәтләнә. 
Хатынына ягымлы итеп: «Шәшүгем, Шәшүк», – 
дип, баласы Рәфыйкка, яратып: «Папыйк», – 
дип эндәшүләре үзе сокландыра. Шулай ук 
гади авыл кешесенең шундый күп эпитетлар, 
телбизәкләр куллана алуы гаҗәпләндерә, 

әлеге хатларда хәтта язучылар, шагыйрьләр, 
әдипләр куллана торган сүзтезмәләр дә 
очрый.

Кызганыч, Габдрахман Бикбаев якынна-
рын сөендереп, гаиләсе янына кайтып җитә 
алмый, фашистлар белән аяусыз көрәштә су-
гыш кырында һәлак була.

Хат авторының Аллага ялварып кылган 
догаларын укыгач, ирексездән үзең дә бу ке-
шегә исән-сау әйләнеп кайтып, гаиләсе белән 
кавышырга насыйп булсын иде, дип тели 
башлыйсың. Ләкин язмыштан узмыш юк шул, 
бары Алланың тәкъдиренә буйсынырга гына 
кала.

 Габдрахман Бикбаев якын дустына да 
ике хат язган. Аларның берсендә күңелендәге 
хисләрен шигъри юлларга салган:

«Безнең колхозның атлары тимгелтимгел  
    тимер күк,
Еламаган көннәремнән елаган көннәрем күп.
Ләкин файда юк.
Иртә торып, битем югач, җыерып куям   
    кашымны,
Суга гына салыйм микән бу кайгылы   
    башымны.
Гыйнвар белән февральдә Агыйдел суы   
    таша,
Эчемнән чыккан утялкын һаваларга   
    тоташа.»

Әлеге хатларның берничәсен укучылары-
бызга да тәкъдим итәргә булдык. Шунысын да 
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искәртәбез: хатларда диалекталь сүзләр дә 
очрый, чөнки аларны Казахстан якларында 
туып-үскән, яшәгән татар кешесе язган. Текст 
редакцияләнмичә, ничек язылган, шулай би-
релә.

Сәлам хаты 
Йөрәк май, Шәшүгем! Без ки, чит җирләрдә 

ризыгын язып йөрүче иптәшеңнән сагынулы, сар-
гаюлы сәламнәр җибәрәм. Киләчәктә бергә тор-
мыш көтүне бер Алладан сорап калам. Күзләрем 
каралары – Фираям белән Флёрама, күзем нуры 
Папыйк таем, без ки җанын-тәнен жәлләмәү-
че әткәгездән сагынып, саргаеп, исегезне иснәр-
гә зар-елап, бик күптән-күп сәламнәр күндерәм. 
Киләчәктә сезләрне тәрбия кылуны бер Алладан 
сорап калам...

Һәм дә әбигә без ки балагыздан, Шәһербану-
га без ки җизнәгездән бик сагынып, күптән-күп 
сәламнәр күндерәм, хәер-фатихалар теләп калам. 
Һәм дә бәбәләр Рауза белән Рәйсәгә без ки папа-
гыздан бик сагынып, чук-чук сәламнәр күндерәм. 
Һәм дә абыстайларга бик күп сәлам диярсез. Һәм 
дә Бибикамалга бик күп сәлам диярсез. Һәм дә Га-
лимҗанга, Илһамга бик күп сәлам күндерәм. Һәм 
дә Зиният абыйлар өе эчләренә бик күптән-күп 
сәлам диярсез. Һәм дә мине сораганнарга һәркай-
сына бик күптән-күп сәлам, хәер-дога өмет итәм.

Мәгълүм булсын, үземнән хәл-әхвал сорасагыз, 
әлхәмделилләһ, сау-сәламәт. Менә иптәшләрем 
дә һәркайсысы һәркайсыгызга бик күп сәлам 
җибәрәләр. Мәгълүм булсын, үзегездән бер хат 
алганым юк. Бу хаттан элек бер дүрт сәгать ча-

масы бик күп тулып хат салган идем. Ике бит ту-
тырып моны тагын язарга туры килде...

Шәшүк, үз кулыңнан бер хат алсам, бик яхшы 
булыр иде. Шәшүк, бу хатны язганда килеп әйт-
теләр: «Хат салмый торыгыз, без сезгә точный 
адрес бирәбез», – дип. Мин адрес җибәрермен. Бу 
хатны алгач та хат салып маташма, кем белсен – 
адрес бирәләрме, бер җиргә җибәрәләрме – мәгъ-
лүм түгел. Бүтән ниләр языйм?..

Шәшүк, мөмкинлек булса, берәр нәрсәңне юк 
кылсаң да тамак яктан, иген җыйган вакытта 
арзанрак була, алгаласаң, туры килсә, дим. Ярый, 
җаннар, маллар, күз каралар, йөрәгем парәләре, 
язган вакытта бер-ике генә сүз язмакчы идем, күп 
тә язып җибәрдем. Хат язарга утырсам, каләм 
кулымнан төшеп китә. Гөлләрем, сезнең өчен 
өзеләм, хуш булыгыз. Хәерлесе белән Алла күре-
шергә язсын.

2 сентябрь, 1941 ел.

* * *
Дөньяда иң кыйбатлы гомерлек иптәшем, 

эчемнән чыккан нинди генә сагынычлы, саргаюлы 
сәламнәр күндерим икән. Киләчәктә, хәере белән 
ризыкны язып, калган гомерне бергә кичерергә 
Алладан телим. Һәм дә йөрәк майларым Фираям 
белән Флёрама безгә чит сулар эчеп, чит җирдә 
ата-ана аяк басмаган җирләргә басып йөрү-
че әткәгез күзләреннән яшь тутырып Ходайдан 
сезне тәрбия кылуны хәерлесе белән теләп, күп-
күп сәламнәр күндерәм. Киләчәктә тилмермичә 
яшәвегезне бер Алладан теләп калам. Һәм дә 
ике күзем карасы, йөрәгем парәсе Рәфыйкаема – 
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улыма, чук-чук сәламнәр күндерәм. Һәм дә әнкәй 
белән тиң күрүче әбиемә дә без ки балалардан 
бик сагынулы сәламнәр күндереп, сездән хәер-до-
га теләп калам. Һәм дә сеңлем урынына күрүче 
Шәһер таема (тутаема) без ки абыең шикел-
ле күрүче җизнәңнән бик сагынып, күптән-күп 
сәламнәр күндереп, хәер-дога теләп калам. Һәм 
дә үз кызларымнан ким күрмәүче кызларым Рауза 
белән Рәйсәгә без ки папаңнан бик сагынып чук-
чук сәламнәр күндерәм. Сезнең бәхетегезгә хәере 
белән сау-сәламәт кайтуга теләктәштә булыгыз. 
Һәм дә Галимҗанга без ки җизнәңнән бик сагы-

нып бик күптән-күп сәлам. Һәм дә Бибикамиләгә 
бик күп сәлам диярсез. Һәм дә Зиният абыйлар-
га бик күптән-күп сәлам диярсез. Һәм дә якын 
күрүче абыстайга без ки Габдрахманнан бик күп 
сәлам. Һәм дә Харис абый, Ганбәр, балаларга бик 
күп сәлам. Һәм дә тирә-күршеләрләргә – урысы, 
нугае, казагына да күп сәлам диярсез. Үземнән хәл-
әхвал сорасагыз, әлхәмделилләһ, сау-сәламәт яшәп 
ятам, сезнең хәер догагызда.

Һәм дә Хафиздан һәркайсыгызга бик күп сәлам 
бар, өй эчләренә әйтерсез, мәгълүм булсын, үзебез 
Хафиз белән бергәбез. Хафиз атта йөри, мин бер 
иптәш белән шунда булган кешегә тамак даяруда 
(әзерләүдә), без получать итеп, алып-килеп, сто-
ловойга сдавать итеп торабыз. Ләкин сезнең өчен 
өзелгәнемне Алла үзе генә беләдер. Ни хәл кылыйм, 
бер безгә генә түгел. Ил белән дип, күңелем басам, 
Шәшүк. Шамановлыда бер ай тордык, бер хат 
язмадың. Әллә күңелең калдымы? Булгандыр ул 
вакытлар. Бер-беребездән алып ташларга кирәк. 
Йөрәгем, ни хәлдә ятасың, ни хәлең бар, балалар 
исәнме, авырмыйлармы? Әбиләр хәле ничек, көн 
күрмешләре ничек? Пособия бирәләрме? Чүп бир-
деме? Кирпеч сарае, контор булышамы? Әбиләр 
бергәме, кыйналмыйсыңмы? Балалар бик сагын-
мыйлармы? Җил-таудан хәбәр алып торасың-
мы? Шәшүгем, бу хатны язганда караңгы төште, 
күренми башлады. Исемә төшкән сүзне иртән 
язып бетерермен, бүген кичкә салып җибәрмәкче 
идем, туктата торыйм.

Бүген яктыда бетерим, Шәшүк. Үзебез мон-
нан алда хат язган җирдә торабыз, күчкәнебез 
юк. Торган җиребезгә адрес бирсәләр, хат язар-
сың. Шәшүк, минем өчен кайгырмагыз, өйдән чык-
кан акчам бар, бүген ике айга бирделәр, 25 сум 
50 тиен. Бер 50 сум җибәрим дигән идем, пока 
туктатып торам, берәр якка җырып китсәк, 
кирәгер (кирәк булыр) дип. Тагын ниләр языйм? 
Бер хатыгызны алган булганда, исәнлекләрегезне 
ишеткәндә бик яхшы булачак иде, туры килмәде.

Шәшүк, бик күп яздым, исән-саулыгыгызны 
белдерү өчен болай эшлә, китмәгән хәлдә, бәлкем, 
алырмын, борынгы адреска бер хат сал. Бездән 
ике мең чакрым тора. Бәлкем, Шәрипкә хат са-
лып алдырырга булыр дигән хәлдә... контор кара-
шамы азрак, юкмы? Шуны да белдер. Бүтән язар 
хәбәрләр юк. Хәерлесе белән исән-сау кайтып 
күрешүне бер Алладан теләп, язучы мәгълүмегез 
Г. Бикбай. 

Айдар ГАЙНЕТДИНОВ,
филология фәннәре кандидаты 

(Фоторәсемнәр Татарстан Республикасы 
Дәүләт архивы фондларыннан алынды)
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«Их, каюлы читекләр!
Читек кигән кызлар белән
Бию рәхәт, егетләр!» –
дип җырлыйлар Арча читекләре турында. 

Арчаның Татарстан бренды булган, җыр-
ларда гына калган каюлы читекләрен бүген-
ге көндә «Сәхтиян» җаваплылыгы чикләнгән 
җәмгыяте җитештерә. Ул – республикабызда 

ҺӨНӘРЛЕ ҮЛМӘС...

Каюлы күн сәнгате – татар 
милли мәдәниятенең 
кыйммәтле мирасы. 

Узган гасырның 60 нчы 
елларында сәнгатьнең 
бу төренә милли ядкяр 

статусы кайтарылды. 
Каюлы күн сәнгате бүгенге 

көндә дә үсештә 
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АРЧА ЧИТЕКЛӘРЕ ТАРИХЫ

Берләшмә тарихы һәм Арча районының 
Кылачыдагы чүәк-читек цехы белән Биек-
тау районының Дөбъяз авылындагы милли 
аяк киемнәре фабрикасы бергә кушылгач 
башлана – ул 1972 елда оеша. 1978 елдан 
бирле шул фабрикада баш рәссам, анна-
ры баш инженер булып Илдус Гайнетдинов 

ҺӨНӘРЛЕ ҮЛМӘС...

шул юнәлештә эшләүче бердәнбер оешма 
(директоры – Ә. Артемьева). Биектау районы-
ның Дөбьяз авылында урнашкан әлеге оеш-
маның тамырлары данлыклы Арча милли аяк 
киемнәре җитештерү берләшмәсенә барып 
тоташа.

Шунысы кызык: Арча читекләре җитеш-
терелгән берләшмәнең тарихы да Дөбъяз 
белән бәйле. 
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ҺӨНӘРЛЕ ҮЛМӘС...

эшли. 1987 – 1999 елларда ул бер-
ләшмәне җитәкли. 

Бу елларда берләшмәдә 
1,5 меңләп кеше эшли, 
елына бер миллионнан 
артык пар аяк киеме – 
күбесенчә чүәк җитеш-
терелә. Әмма продук-
ция Татарстаннан 
читкә чыкмый. 

Ә нишләп әле 
берләшмәдә тегел-
гән аяк киемнәрен 
Советлар Союзы 
буйлап сату мөм-
к и н  л е  ге н   с ы н а п 
ка рамас ка? И. Гай-
нетдинов Бө тен со юз 
сәнгать сә нә га те буен-
ча фән ни-тик ше ре нү ин-
ститутына мөрәҗәгать итә. 
«Шул вакытта Мәскәүдән 
300 мең пар аяк киеменә за
каз алып кайттым. Берләшмәдә 
700 – 800 ләп чигүчебез булса 
да, яңа эшчеләр алып, та
гын 100 ләп кешегә өй
рәттек. Икешәр смена 
эшләгән вакытлары
быз булды», – ди ул. 

Б е р л ә ш м ә н е ң 
Биектау, Әтнә, Арча, 
Тү бән Кама район-
нарында 17 филиа-
лы була. 1992 елда 
берләшмә зурлап 
20 еллык юбилеен 
уздыра. «Чорына 
кү рә яхшы яшәдек. 
Эшчеләребез дә ка
нә гать иде. 1992 ел
дан, илебезгә базар 
икътисады килеп кергәч, 
халык без теккән чү әк ләр
не алмыйча, «вьетнам база
рында» сатылган арзанлы аяк 
киемнәренә күчте. Ә без түбәтәй 
чигә башладык...», – дип искә ала ул ел-
ларны бүген Илдус әфәнде. 

1999 елда И. Гайнетдинов Биек-
тау районының Дөбъяз авылында шәх-
си предприятиесен оештырып җибәрә.  
«Спартак» аяк киемнәре фабрикасыннан 
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калдык күннәр алып кайтып, эшне 
башлап җибәрдек. Авыр булды. 

Акчаның юк чагы. Нибары ике 
чигүчем бар иде», – ди ул.

2010 елда Илдус Гай-
нетдинов җитәкчелек 
эшен хатыны Әлфия 
Артемьевага тапшы-
ра – шулай итеп, 
«Сәх тиян» фирмасы 
барлыкка килә. Би-
редә төп ассортимент 
булып, татар  милли 

аяк киемнәре – ка-
юлы чи текләр, чүәк-
ләр җи теш те ре лә. 
Алар җи лемсез ясала, 
кул бе лән тегелә. Бу 

технология модалы да, 
шул ук вакытта сәхнә аяк 

киемнәренең югары сый-
фатлы булуын да тәэмин 

итә. Биредә шулай ук күннән 
аксессуарлар – күзлекләр һәм 

телефон савытлары, заманча сум-
калар тегәләр.

Бүгенге көндә «Сәхтиян»да 20 дән ар-
тык кеше эшли, 12 чигүче хезмәт куя. «Бер 
читек тегү өчен 2 – 4 атна вакыт кирәк. 
Бизәкләренә, катлаулылыгына карап, бәя
се 10 меңнән 40 меңнәргә кадәр була. Чи
текләрне күбрәк туристлар һәм сәнгать

ҺӨНӘРЛЕ ҮЛМӘС...

нең кадерен белгән кешеләр ала», – ди 
Әлфия ханым.

Россия рәссамнар берлеге әгъзасы, сын-
лы сәнгать һәм сәнгать белеме өлкәсендә 
Бакый Урманче исемендәге Республика пре-
миясе лауреаты Илдус Гайнетдинов бүгенге 
көндә «Сәхтиян» оешмасының баш рәссамы 
да, конструкторы да, технологы да, яшьләр-
нең остазы да, кыскасы, бренды.

Илдус әфәнденең иҗатына күз салсак, 
XX йөзнең 80 нче елларында ул тәбәнәк 
үкчәле, бераз күтәртмә борынлы читекләр 
эшли. Нәкъ менә фольклор әсәре инде алар. 

Бу читекләрнең уңышы, отышлы ягы, үзен-
чәлеге шунда – аны җитештергәндә борынгы 
читек тегү кәсебенең иң яхшы традицияләре 
сакланган, өлгеләр белән бизәкләр гармония-
дә яши. 

Сәнгать белгече Лилия Саттарова үзенең 
«Сәхтиян читек, саурый үкчә...» исемле кита-
бында И. Гайнетдиновның иҗатын болай тас-
вирлый:  «Рәссам, композиция төсмерләрен 
кыю үзгәртеп, бизәкләргә яңа ритмнар 
бирә. Бер генә үрнәк тә борынгы реперту
ардан күчереп алынмаган. Ул гына да түгел: 
ясалган рәсем «чәчәкле», «мөгезсыман», 
«лаләсыман» үрнәкләргә һәм «йөрәкләргә» 
аерылмый, хәтта кайтарма, куныч һәм чи
тек башының төгәл чикләрен дә күрсәтми...

И. Гайнетдинов читекләренең үзенчә
леге – төсле «Казан җөе» бизәкнең һәр эле
ментына төгәл чик куюына карамастан, 
бизәкләр һәм фонның берберенә актив үтеп 
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керүедер, мөгаен. Диван өчен түгәрәк мен
дәрләр һәм панно композициясенең нигезе дә 
шундый ук. Рәссам биредә өслекне бизәүдә күн 
мозаикасында яшеренгән яңа мөмкинлекләр
не ача. Моңа ачык мисал булып, уналты буй 
аркалар белән ясалган фестонлы кырыйлы 
түгәрәк панномедальоннар сериясе тора»*.

«Сәхтиян»да тегелгән каюлы читекләрне 
бүген кемнәр генә кими дә, алар нинди генә 
сәхнәләрдә күренми. Муса Җәлил исемендәге 
Татар академия дәүләт опера һәм балет теат-
ры, Татарстан Республикасының Дәүләт җыр 
һәм бию ансамбле, Татарстан Республикасы-
ның Дәүләт фольклор музыкасы ансамбле, 
«Казан» бию, «Бәрмәнчек» ансамбльләре 
артистлары аякларында да – «Сәхтиян»да 
те гел гән каюлы читекләр. Ә. Артемьева бе-
лән И. Гайнетдиновның авторлык тупланма-
ларындагы эшләнмәләр исә халыкара күр-
гәзмәләрдә катнаша, республикабызга килгән 
кунакларга, чит төбәкләргә Татарстаннан бар-
ган рәсми делегацияләр тарафыннан бүләк 
ителә.

* Саттарова Л. И. Сәхтиян читек, саурый үкчә... / 
Русчадан Ф. Г. Тарханова тәрҗ. – Казан: Заман, 2013. – 
168 б.: рәс. б-н.

ҺӨНӘРЛЕ ҮЛМӘС...

Рәзинә ИСМӘГЫЙЛЕВА
(Фоторәсемнәр  И. Гайнетдиновның шәхси архивыннан)
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Кулымдагы йөзегемнең исемнәре әллә кем.
Әллә кемнәр дә кавыша, без дә кавышырбыз,   
    бәлкем.

Кулымдагы йөзегемнең исемнәрен беләсең.
Сахра былбыллары булып төшләремә керәсең.

Кулымдагы йөзегемнең исемнәрен белмисез.
Мин бит торалмадым синсез, син торалгансың  
    минсез.

Кулымдагы йөзегемнең исемен җуйган идем. 
Рәхмәт инде ташлавыңа, үзем дә туйган идем.

Кулымдагы йөзегемнең сакланган кашы гына. 
Прогулыңа башлык чыдар, сөйләмә каршы гына.

Кулымдагы йөзегемнең исеме куелмаган.
Бүгеннән күмәрләр иде, каберем казылмаган.

Кулымдагы йөзегемнең исеме булсын Аю.
Башка чакта бергә йөрдек, хәзер не принимаю.

Кулымдагы йөзегемнең исеме Әбделвахит.
Танк астында калмаса, кайтыр әле бер вакыт.

Кулымдагы йөзегемнең исеме матур – Әбрар.
Дустым, синең йөзләреңдә ай-кояш нурлары бар.

Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Әбсәләм.
Мин әйтәмен айга сәлам, ай әйтер сезгә сәлам.

Кулымдагы йөзегемнең исеме матур – Әкрам.
Әкрамга бирмәсәгез, акырам да бакырам.

Кулымдагы йөзегемнең исеме матур – Әнвәр.
Күкрәгемә кадар идем, чәчәкләр булсаң әгәр.

Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Әминә.
Акылларын сынамыйча сокланмагыз яменә.

Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Әминә.
Былбыл булып кунар идем яткан мендәрләреңә.

Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Әминә.
Матур да күп, чибәр дә күп – яр сөйгәнем син  
    генә.

Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Әнисә.
Сезнең яктан җилләр исә, шул бәгыремне кисә.

Кулымдагы балдагымның исемнәре Әүхәди.
Сөяр булсаң приходи, сөймәс булсаң уходи.

Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Байтирәк.
Күреп һәркем түзә ала, күрми түзәргә кирәк.

Кулымдагы йөзегемнең исеме Бануәнвәр.
Син генә саласың икән йөрәгемә әрнүләр.

Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Баязит.
Кеше ярын аерып алып, сөясең бит, паразит.

Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Баязит.
Ташлармын да яр сөярмен, диде бугай, паразит.

Кулымдагы йөзегемнең исеме Бибигайшә.
СССРда, җир шарында беренче булып яшә.

Кулымдагы йөзегемнең исеме Бибигыйльми.
Кадер белмәгән ярларга ишләр буласым килми.

Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Биктимер. 
Мине алай нык сагынсаң, чык та багана кимер.

Кулымдагы йөзегемнең исеме Вәлиәхмәт. 
Безне болай зурлаганга сезгә бездән зур рәхмәт.

Кулымдагы йөзегемнең исемнәре Вәсилә.
Васыять итеп әйтәмен, куш күлләрдән яр сөймә.

ХАЛЫК ӘДӘБИЯТЫННАН ҮРНӘКЛӘР

Әлеге такмакларда көлке дә, сагыш та, 
сарказм да, сөю чаткылары да чагыла. Алар-
ны мин Башкортстан, Татарстан, Пермь өл-
кәсе, Себер, Чуашстан, Швед, Фин, Америка, 
Кытай, Төркия татарларыннан – кыскасы, кая 
барсам, шуннан җыйдым. Китапларда, сайт-
ларда килеп чыккан һәрбер табыш мине са-
бый баланы сөендергәндәй бәхетле итте. Та-
тар халкы иҗат иткән бу уенга дусларымны да 
тарттым. Кич утырганда, бергәләп, исемнәргә 
рифмалы мәгънә табабыз. Һәм дә, тәрҗемә 
итеп, үзем яшәгән җирлектәге башка милләт 
әһелләрен дә таныштыра барам.

Мәсгудә ШӘМСЕТДИНОВА,
композитор, фәлсәфә фәннәре кандидаты
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КҮРГӘЗМӘ

Казан Кремлендә 46 көн дәвамында 
рәсем сәнгате белән шигъриятне берләштер-
гән уникаль күргәзмә эшләде. «Рәссам Әхсән 
Фәтхетдинов: дустыма хат» дип аталган күр-
гәзмә проекты Татарстанның халык рәссамы, 
сынчы-монументалист, Г. Тукай исемендәге 
дәүләт премиясе лауреаты Әхсән Фәтхет-
диновның (1939 – 2012) 80 еллыгы уңаеннан 
оештырылган иде.

Шунысы игътибарга лаек: күргәзмә ни-
гезендә татар зыялыларының, әдәбият һәм 
сәнгать әһелләренең какшамас иҗади дуслы-
гы ята. Татарстанның халык шагыйре Равил 
Фәйзуллин белән Татарстанның халык рәс-
самы Әхсән Фәтхетдиновның фикердәшлек 
үрнәге – рәссамның калын дәфтәрләрне 
хасил иткән озын хатлары, шагыйрьнең 
шигъ ри уйлары. Ул хатларда – Әхсән Фәт-
хетдинов күзаллауларындагы татар дөнья-

Ияләр иясе (Автопортрет). 1991 ел. «Казан Кремле» музей-
тыюлыгы тупланмасыннан
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КҮРГӘЗМӘ

Сугыш чоры атлары. 1996 ел.  
Түбән Кама шәһәре комплекслы музее тупланмасыннан



дә зур уңышларга ирешкән, бары тик яхшы 
эшләр эшләгән, башкаларны явызлыктан 
саклаган, күп төрле игелекле эшләре өчен 
кешеләрне багана (терәк) дип атаганнар. 
Аларны халык арасында «алтын баганалар» 
(авылның, гаиләнең яки коллективның) бу
лып танылган. Кеше күзаллавында намус 
һәм вөҗдан, мәхәббәт һәм эшчәнлек багана
лары яши».

«Мин XXI йөзне элек җимерелгәннәрне 
төзәтү дәвере булыр дип уйлыйм. Җирне, 
күкне һәм суны, шәһәрләрне һәм авыллар
ны, хайваннарны һәм кошларны, таулар

сы, уй- фикерләре, милли рухы, хыял-өмет-
ләре... Күргәзмәгә рәссамның Татарстан 
музей фонд ларында сакланган 90 эше куел-
ган. Аларда – рәссамның агачтан уелган яки 
картина рәвешен алган «ияләре», тормыш 
багана лары...

«БАГАНАЛАР» ЦИКЛЫ (2010 нчы еллар)

Ә. С. Фәтхетдиновның шагыйрь Равил 
Фәй зуллинга язган хатларыннан юллар:

«Баганалар – ул аңлатма һәм рух. Бу 
җирдә игелекле эзләр калдырган, үз эшләрен

КҮРГӘЗМӘ

Бишек иясе. 1991 ел. «Казан Кремле» музей-тыюлыгы тупланмасыннан

Кыр иясе. 1990 ел. «Казан Кремле» музей-тыюлыгы 
тупланмасыннан

Йорт иясе. 1989 ел. «Казан Кремле» музей-тыюлыгы 
тупланмасыннан

Көн аяза. Түбән Кама шәһәре комплекслы музее 
тупланмасыннан
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КҮРГӘЗМӘ

ны һәм чокырларны, күлләрне һәм күпер
ләрне, урамнарны һәм тыкрыкларны, 
агачларны һәм бакчаларны, урманнарны 
һәм кырларны (әлеге рәт чиксез) төзә
тергә кирәк. Ләкин иң катлаулысы – кеше 
күңелен төзәтү».

«Мәҗүсилектә мин үземнең җаныма 
аваздашлык таптым... Илаһилар үлемсез... 
Алар, билгеле вакытларда кире кайтып һәм 

үзләре турында искә төшереп, кешене әхлак 
кысаларында тотачаклар».

«Безнең мәдәниятебез җиргә чәчелгән, 
җилгә таратылган. Аны җыярга, торгызыр
га кирәк. Тарихыбыз китабының өзелгән 
битләрен ялгаучы хуҗалар кирәк: дәвалау
чылар, рухи байлыкны саклаучылар, галим
нәр һәм акыл ияләре».

Рәзинә ИСМӘГЫЙЛЕВА 
Мария Артемьева фоторәсемнәре

Су анасы. Түбән Кама шәһәре комплекслы музее 
тупланмасыннан

Чәчәк иясе. 1992 ел. Түбән 
Кама шәһәре комплекслы 
музее тупланмасыннан

Тыкрык иясе. 1990 ел. «Казан Кремле» музей-тыюлыгы 
тупланмасыннан
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Татар халкының күп гасырлар эчендә 
үсеш алган музыка сәнгатенең, музыка ко-
ралларының мең еллык бай тарихы бар. Бү-
генге көндә тарихи, мәдәни хәтерне яңарту, 
үткән дәверләрдә югалып калган уен корал-
ларын  халыкка кайтару, аларны фәнни яктан 
өйрәнү, рес таврацияләү, репертуарларын 
булдыру – болар зур хезмәт таләп итә тор-
ган эш. Хәзер урта гасыр музыка кораллары 
феноменын «тере килеш» өйрәнү мөмкин дә 
түгел, чөнки XIX йөз азагында бу сәнгать кат-
ламы юкка чыга. Моның сәбәбе – яңа дәвер 
(җәдиди) татар мәдәнияте кысаларында иске 
татар музыка кораллары традицияләренең 
җанлы рәвештә саклана алмавы һәм язма чы-
ганакларның аз калуы, совет дәверендә урта 
гасыр татар сәнгате белән кызыксыну тема-
сы турыдан-туры тыелмаса да, хупланмавы 
белән бәйле. 

Әлеге язмабызда XVI гасырның икенче 
яртысы һәм XIX гасырның беренче яртысында 
кулланылган уен коралы – чимбалның тарихи 
язмышы яктыртыла.

Чимбал. Сембер, Самара, Пенза тө бәк лә-
рендә яшәүче өлкән яшьтәге кешеләр чимбал 
(яисә чимпал, чәмбал) исемле татар халкы-
ның күпкыллы бәрмә музыка коралы кулла-
нылганы турында риваятьләр хәтерлиләр. 
Мондагы картлар тасвирламалары буенча, бу 

корал украин, молдаван халыкларының цим-
бал; үзбәк, таҗик халыкларының чәң; монгол, 
бурят, калмык халыкларының йочин/янчин уен 
коралларына охшаш булган. Мондый мәгълү-
матлар күренекле татар этнографы, Идел-Ока 
елгалары арасында яшәгән мишәр татарла-
рының материаль культурасы буенча моно-
графия авторы Рәмзия ханым Мөхәммәдова 
тарафыннан 1950 – 1990 елларда махсус тик-
шеренүләр алып барганда теркәлгән. Шушы 
мәгълүмат фольклорчы Х. Ярми тарафын-
нан 1960 елларда Сембер якларында җый-
ган авыз иҗаты материалларында да бирелә. 
1970 елларда исә мондый фактлар компози-
тор һәм фольклорчы Ш. К. Шәрифуллин тара-
фыннан да язылып алынган.

Бу уен коралы мишәр татарларының ха-
лык җырлары текстларында да телгә алына:

Ике дә йегет йыр йырлыйдыр,
Әмән чимпал уйыны уйныйдыр;
Ике генә буй кыз йыр йырлыйдыр,
Кайсын севейем дип үк уйлыйдыр.

Шулай ук корал атамасы белән бәйле 
мисаллар урта гасыр кулъязма мирасында 
да очрый. Мәсәлән, Идел буе төрки шагыйре 
Хисам Кятибнең «Җөмҗөмә Солтан» әсәре 
кулъязмаларында. Бу поэма чама белән 
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1370 елларда язылган. Академик Е. Э.  Бер-
тельс фикеренчә, Алтын Урда ханнарының 
тормышын тасвирлауга багышланган1.

Поэманың Идел буе татарларында табыл-
ган һәм күчерелеп язылган нөсхәләрендәге 
сирәк детальләр чимбал уен коралының та-
тарлар арасында таралу үзенчәлекләрен өй-
рәнү мөмкинлеген бирә.

Поэма нөсхәләренең үзенчә лек ләре бу-
лып, күчерүче хәттатлар тарафыннан төрле 
өстәмәләр кертү нә ти җә сен дә, кулъязма ва-
риантларда кызык лы аермалыклар хасил бул-
ган.

Йити мең мөтрибчеләрем бар иде,
Меңе чәң, меңе кубызчылар иде,
Меңе найчылар иде, меңе быргы,
Меңе табыл орар ирде, меңе оргы,
Меңе чалгы чалар ирде, меңе дәф,
Меңе чимбал орар ирде, меңе кәф2.

Поэманың икенче бер нөсхәсендә бу юл-
лар түбәндәгечә яңгырый:

Һәм җите мең мөтрибчеләрем бар иде,
Меңе чәң, мең кубызчыларым бар иде.
Меңе найчылар иде, меңе быргы,
Мең быргы табль үзрә ирде мең оргы3.

Китерелгән текст мисалларының аер-
маларын чагыштырсак, чимбал уен коралы 
телгә алынган өлеше поэманың беренчел 

1 Бертельс Е. Э. Литература народов Средней Азии 
от древнейших времен до XV века н. э. // Новый мир. – 
1939. – № 9. – С. 272.
2 Хисам Кятиб. Җөмҗөмә Солтан // Борынгы татар 
һәм төрки әдәбияты чыганаклары. – Казан: Казан ун-ты 
нәшр., 1981. – Б. 160. 
3 Хисам Кятиб. Дастаны Җөмҗөмә (текстны Ш. Абилов 
хәзерләде) // Борынгы татар әдәбияты. – Казан: Тат. 
кит. нәшр., 1963. – Б. 211.

нөсхәсенә соңгы дәвердә өстәлгән булыр-
га ошаган. Димәк, беренчедән, чимбал ата-
масы урта гасырларның соңгы дәверендә-
ге татарларда табылган нөсхәләрдән тыш 
дөнья буйлап таралган башка бер генә дә 
классик ислам сәнгатенә бәйле материал-
ларда очрамавы белән раслана. Икенчедән 
исә шигъри өзекләрнең башында җиде мең 
мөтрибче-музыкант турында сүз алып ба-
рылса да, санап карасаң, беренче өзектә 
аларның саны ун меңгә җитә.

Чимбал музыка коралының бер локаль 
вариантын Таҗетдин Ялчыгол тарафыннан 
ХIХ гасырның беренче яртысында сызып кал-
дырган схематик рәсемдә дә күреп була. Ул 
аны «әрилә бит төрки» буларак билгели.

Чимбал (яки чәмбал4) атамалары, Идел 
буе татарларында нәкышбәнди тарикате 
белән бәйле суфичылык хәрәкәте яңарыш 
һәм дини җанланыш алган дәвердә, китаплар 
күчереп язу күренеше көчәйгән чорда, ягъни 
XVIII йөз азагыннан XIX йөз урталары тирәсе 
барлыкка килүе мөмкин. 

Татар мәдәниятендә цимбалга охшаш  
кыллы уен коралы барлыкка килүен, бу тип-
тагы уен коралларының Россиядәге башка 
мөселман халыкларында һәм Урта Азиядә, 
Кырымда да үсешенең, таралуының процесс-
лары белән бәйләп карау дөресрәк булыр. 

Урта Азия музыкасы тарихы буенча күрен-
гәнчә, чәң кайбер урыннарда йанчин атама-
сы белән билгеле5 (монголларда ул йочин 
исеме белән атала). Цимбалга охшашлы уен 

4 Абилов Ш. Ш. Хисам Кятибнең «Җөмҗөмә солтан» 
дастаны // Татар әдәбияты тарихы. 6 томда: 1 т.  – Ка-
зан: Тат. кит. нәшр., 1984. – Б. 245.
5  Урта гасыр дәверендә чәң исемле уен коралы арфа 
төрен белдергән (автор искәрмәсе).

Сантур – иран музыка уен коралы. Ул цимбал/чимбалга охшаган

Сантурда уйнау өчен «мезраб», ике җиңел чүкеч кулланыла 
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коралы Урта Азия төбәгендә дә, тик XVIII йөз 
азагында – XIX йөз башында гына башлыча 
Кытай ягыннан уйгырлар аша (Кашгардан) 
үтеп керә һәм үзбәк, таҗиклар арасында киң 
тарала6. Безнең фикеребезчә, йанчин/йочин 
дигән атамалар үзбәк һәм таҗикларда фоне-
тик үзгәреш ләр кичереп, кыскартылып чанг 
шәкелен ала. 

Ул заманнарда Урта Азия мәдрәсәләрен-
дә шактый күп татар шәкертләре белем алган, 
күп кенә суфый-дәрвишләр ул яклардагы әү-
лия мазарларына зиярәткә килә торган бул-
ган. Аңларга була ки, шәкертләр һәм дәрвиш-
ләр аша бу уен коралы Идел буе татарлары 
музыкаль көнкүрешендә да таралыш тапкан. 
Бигрәк тә Сембер һәм Самара губернасы 
татар авылларында һәм андагы дәрвишләр 
хәнәкәләрендә. 

Югарыда әйткәнебезчә, татарлардагы 
цимбалга охшашлы уен коралы барлыкка 
килүенә татарларның Урта Азиядә тарал-
ган чәң (чанг) коралы, Кырым татарларының 
сантыр/сантур кебек коралы белән танышу 
сәбәпче булган. Татарлар арасында чимбал 
атамасының барлыкка килүе өчен рус теле 
йогынтысы көчле булуын да исәпкә алырга 
кирәктер.

Татар халкының төрле төркемнәрендәге 
иске этник йолалар белән бәйле мәдәния-

6 Вызго Т. Музыкальные инструменты Средней Азии. 
Исторические очерки. – М.: Музыка, 1980. – С. 170.

тендә чәмбәр, яки цәмбәр 
атамасы борынгы заман-
нардан ук билгеле һәм 
ул түбәндә китерелгән 
мәгъ нәләрдә кулланыла: 
а) сөрән салу өчен махсус 
корал – элеп куйган тимер 
кисәге. Җәмәгатьчелеккә 
ишетерлек итеп өн (сөрән) 
салу өчен аңа тукмак белән 
сукканнар; б) (цәмбәр/цәм-
пер/цимгәр) морҗа эчен 

яба торган тимер юшкенең тимер кыршау-
лары. Бу турыда татар авыз иҗаты тикшерү-
че галимә Ф. В. Әхмәтова-Урманче сөйләде. 
Аныңча, Себер татарларында, цәмбәрләрне 
музыка коралы итеп, бер-берсенә кагып, көй 
чыгару күренешләре булган.

Әлеге чимбал атамалы уен коралының 
авазлары тимергә тимер сугып чыгарган цәм-
бәрнең яңгырашына да якын булырга мөмкин. 
Әмма чимбал атамасының халыкта таралыш 
алуы – һичшиксез, татарларның украин һәм 
молдаван халыкларының күпкыллы бәрмәле 
(цамбал, цимбалы) кораллары белән таныш бу-
луында.

Татар халкы мәдәниятен урта гасырлар-
ның соңгы дәвере шартлары контекстыннан 
карасак, чимбал уен коралы татарларның му-
зыкаль гамәлиятенә бер яктан дини сәнгать 
күренеше (суфилар иҗатында), икенче яктан 
дөньяви, гади көнкүрештә халык көйләрен 
җырлаганда озатылышын башкару өчен кул-
ланылганын фараз итеп була.

Йомгаклап шуны әйтеп була. Чимбал 
исемле музыка коралы татарларда чама 
белән XVII – XIX йөзнең беренче яртысы дә-
ве рендә таралыш тапкан һәм соңрак кул-
ланыштан төшкән. Һәрхәлдә милли тарихи 
мираста үз урыны булган бу уен коралын 
яңадан тергезеп, кулланышка кертү өчен ни-
гезләмә бар.

Геннадий МАКАРОВ,
фольклор белгече, сәнгать фәннәре кандидаты
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Быел татар халкының олы ихтирам һәм 
зур хөрмәткә лаек шәхесе Габделкаюм Габ-
деннасыйр улы Насыйриның (1825 – 1902) 
тууына – 195 ел. Шул уңайдан ТР Милли музе-
енда, аның туган ягы Яшел Үзән районы Олы 
Ачасыр авылындагы архитектура-этнография 
музей-утарында, Каюм Насыйриның Казанда-
гы музеенда, Яшел Үзән районының башка 
төбәкләрендә, мәгърифәтче исемен йөрткән 
күп санлы мәктәп музейларында, төрле уку 
йортларында, китапханә һәм башка урыннар-
да матур чаралар узды. 

Каюм Насыйри – гаҗәп дәрәҗәдә күпкыр-
лы шәхес. Ул мәгърифәтче, фольклорчы, га-
лим, педагог, язучы, тәрҗемәче, картограф, 
этнограф, әдип тә, шул ук вакытта әллә ни-
кадәр һөнәр иясе дә. Мәсәлән: китап тө-
пләү, көзге ясау; крахмал, лак, кара хәзерләү 
остасы; электр тогы ярдәмендә әйберләр-
не көмеш ләү, дәвалау, слесарьлек эшләрен 
башкару, агач эше белән мавыгу, туган ягы-
быздагы үсемлекләрнең дәва үзлекләрен өй-
рәнү һәм башкалар. Экскурсияләр вакытында 
шушылар турында сөйләгәч, кайберәүләр: 
«Бер кеше шулкадәр күп эшне башкара ал-
ганмы?» – дип сораучылар да очрый. Башка-
ру гына түгел, ул аларның һәркайсын киләчәк 
буыннар, ягъни безнең өчен язып та калдыр-
ган. Әле татар халкының милли ризыклары, 
аш-су әзерләү, ничек туклану турындагы бай 
мәгълүматын да өстәп әйтик. Каюм Насый-
риның нәкъ шушы эшчәнлеген эченә алган 
«Иршад эл-этбиха» («Наставления повару») 
исемле хезмәтләре 2015 елда Казан шәһәре-
нең «Икътисад, идарә һәм хокук институты»1 
тарафыннан китап итеп чыгарылды. Кыскасы, 
шагыйрә Эльмира Шәрифуллина әйткәнчә:

1 Бүгенге көндә: В. Г. Тимирясов ис. Казан инновация 
университеты

 ...Хәтта санап бетерерлек түгел
Каюм бабабызның хезмәтен.
Без белгәне – диңгездән бер тамчы,
Бер тамчының меңдер хикмәте!

Каюм Насыйриның эшчәнлегенә, ул кал-
дырган мирасның кыйммәтенә дөньякүләм 
мәшһүр галимнәр дә игътибар итә, үзләре-
нең югары бәяләрен бирә. Әйтик, халык авыз 
иҗатын, гореф-гадәтләрен өйрәнү, җыю, клас-
сификацияләү, туган халкының акыл җәүһәр-
ләрен дөнья халыкларына таныту җәһәтеннән 
эшләгән эшләрен профессор, ориенталист 
Н. Ф. Катанов: «Берәүнең дә... бу хәтле күп 
җырлар һәм мәкальләр тапшырганы юк иде. 
Насыйров әфәнде тарафыннан тапшырыл
ган бу материаллар аның халкының искит
кеч акыллы икәнен исбат итәләр...» – дип 
бәяли2 (тәрҗемә – Р. Ш.).

Тюрколог, тарихчы В. В. Григорьев: «Фән 
ноктасыннан бу – шиксез, бик кызыклы, 
яхшы ук гыйльми хәзинә бирергә вәгъдә 
итә торган эш. Бу хакта Каюм Насыйров 
тикшерүе – мөселман татарлары арасын
да гына түгел, бөтен ислам дөньясында да 
чык каны юк дисәк, ялгышмаган булырбыз», – 
дип яза3 (тәрҗемә – Р. Ш.). Бу хакта шагыйрә 
Эльмира Шәрифуллинаның «Каюм коесы» 
исемле поэмасында менә болай әйтелә:

Тамырлары – Болгар дәверендә,
Укымышлы Ата баласы...
«Габделкаюм әлБолгари» диеп
Санап киткән җиде бабасын.
Нәселен дә,
Тарихын да белгән,
Мирас җыйган эзләп, бөртекләп.
Туган ягы Зөя өязенең
Шәҗәрәсен сызган җентекләп.
 «Сөннәт»,
«Туйлау»,
«Соңгы юлга озату...» –

Әманәтен алып халкымның,

2 Катанов Н. Ф. Предисловие к труду К. Насырова 
«Образцы народной литературы казанских татар» 
// Извес тия Общества археологии, истории и этногра-
фии при Императорском Казанском университете. – 
1896. – Т. ХIII. – Вып. 5. – 375 с.
3 Григорьев В. В. Предисловие к труду К. Насырова 
«Поверья и обряды казанских татар» // Записки Импе-
раторского Российского Географического Общества. – 
1880. – Т. VI 
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Китап иткән
Әкиятмәзәкләрен –
Авыз иҗатының «алтыны»н.
Горефгадәт,
Йолакануннарның
Туган төбәктәге төрләрен
Теркәп калдырган ул,
Туар буын
Төшенерлек итеп серләрен.

Каюм Насыйриның кече Ватаны Яшел Үзән 
районы Зур Ачасыр авылындагы музей-утары 
1997 елда ачыла. Ул – ХIХ – ХХ гасырларда 
яшәгән урта хәлле крестьян хуҗалыгын чагыл-
дыра. Музей күп санлы кунаклар, туристлар ка-
бул итә. Туган нигез, туган төбәк, гореф-гадәт, 
йола-кануннарыбызга ихтирам, мәхәббәт тәр-
бияли торган күп санлы чаралар үткәрә. Ка-
дерле Каюм бабаларының эшен дәвам итеп, 
гуманлык, патриотизм кебек мәңгелек рухи 
кыйм мәтләрне бала күңеленә сеңдерүне мак-
сат итеп куя. 2020 елның 7 февралендә, Татар-
стан Республикасы Милли музее белән берлек-
тә, шундый чараларның берсе узды – танылган 
шагыйрә Эльмира Шәрифуллинаның «Каюм 
коесы» исемле китабын тәкъдим итү булды.

«Каюм коесы» исемле китап алты поэма-
ны, шул исәптән, татар халкының күренекле 
шәхесләре Габдулла Тукай, Каюм Насыйри, 
Фаил Шәфигуллиннарга багышланганнарын 
да эченә алган.

«Каюм коесы» поэмасы – халыкка җа-
ны-тәне белән хезмәт иткән бөек мәгърифәт-
че-галимебез Каюм Насыйрига багышланган 
беренче эпик әсәр.

Кое образы – халыкның рухи дөньясын 
яктыртып, баетып, яшәү көче һәм үрнәге би-
реп торучы күпкырлы, фәлсәфи образ. Мон-
нан ике гасыр чамасы элек Каюм бабабызның 
авылдашларын чиста су белән тәэмин итү 
максатында үз куллары белән казыган коесы 
әсәрдә күп чагылышлы әдәби образ буларак 
яңгыраш алган. Гүя ул бүген дә үзенең халкын 
гыйлем чишмәсеннән һәм тәгам чишмәсен-
нән туендырып тора.

Гасырларны кичеп исән калган,
Исән калган Каюм коесы.
Күпме чишмә юлын югалтканда,
Адашканда – иң мул сулысы,
Насыйрилар нәсел агачының
Бер тылсымы булып,
Ядкяре,
Нуры булып изге гамәлләрнең,
Бер әдәбе булып,
Әхлагы –
Исән калган кое.
Һәм бүген дә
Тибеп тора көчле чишмәсе...

Раушания ШӘФИГУЛЛИНА, 
Каюм Насыйри музее җитәкчесе, 
филология фәннәре кандидаты
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Э. Шәрифуллинаның «Каюм коесы» китабын тәкъдим итү кичәсендә. Сулдан уңга: Раушания 
Шәфигуллина, Эльмира Шәрифуллина, Әлфия Хәбибуллина, Рәшит Сабиров. 2020
(Авторның шәхси архивыннан)
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Әлеге исем белән чыккан китапта Австра-
лия татарларының буыннан-буынга сакланып 
килгән гореф-гадәтләре, йолалары, гаилә 
традицияләре сурәтләнгән. Китапның автор-
лары – Гайшә һәм Зыя Маскилар. Алар – за-
манында төп Ватанын калдырып, Кытайга 
күченергә мәҗбүр булган татар мөһаҗирләре 
гаиләсеннән. 38 еллар элек гаилә Австралия-
гә килеп төпләнгән. Гайшә ханым һәм Зыя 
әфәнде чит илдә үзләренең милләтен, те-
лен-динен сакларга тырышалар, аларның иҗ-
ти магый активлыгы шуңа юнәлтелгән.

Журнал битләрендә тәкъдим ителгән 
өзектә Австралия татарлары телендә кулла-
нылган диалекталь сүзләр редакцияләнмичә  
бирелә.

ЧӘЧҮ-ЧӘЧҮ

Безнең гаиләдә нәселдән-нәселгә сакла-
нып килгән йолаларның берсе «чәчү-чәчү» 
дип атала. Үзенең шатлыгын, куанычын 
һәм хөрмәтен белдереп, берәү кешеләр-
нең башларына тәмле-татлы конфетлар, ак-
ча-тәңкәләр чәчә. Мәсәлән, бәбәйне беренче 
мәртәбә бишеккә салганда, бала аягына йөри 
башлаганда, баланың мәктәпкә барган берен-
че көнендә, килен төшергәндә, кода-кодагый-
лар яисә ерактан килгән кадерле кунаклар 
өйгә кергәндә, яңа йорт төзеп кергәндә... Чәчү 
сибүче кешенең хәл-әхвәленә карап, төрлечә 
булырга мөмкин. Борынгы заманнарда кай-
бер хәлле кешеләр алтын-көмеш тәңкәләр 
дә чәчкәннәр. Бүген инде күбрәк конфет һәм 
шоколадлар чәчәләр, ә аларны җыйнап алган 
балалар шатлана. 

СӨЕНЧЕ СОРАУ

Шатланырлык күңелле вакыйгалар булган-
да, шул хәбәрне туган-тумачаларга, дусларга 

Гайшә Маски, Зыя 
Маски. Иркенлеккә 
сәфәр. – Аделаида, 
2012
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вә башкаларга җиткезү, аларны да шатлан-
дыру «сөенче сорау» дип атала. Чөнки шушы 
куанычлы хәбәрне башкаларга: «Сөенче!» – 
дип, башлап әйтәләр. Яхшы хәбәрне ишеткән 
кешеләр шатланганнарын белдереп, хәбәрне 
җиткезгән кешегә бүләк бирәләр. Бүләкләр-
нең үлчәме юктыр. Һәркем хәленнән килгәнчә, 
теләгән әйберен бирә. Ә бүләкне алучы кеше 
исә моны халкыбыз йоласы итеп кабул итә. 
Пәйгамбәребез Мөхәммәт сәлаллаһу галәйһи 
вәссәллам өммәтләренә дә: «Бүләкләшегез, 

дуслашырсыз», – дип нәсыйхәт иткән. Әби-ба-
баларыбыз бу нәсыйхәтне гореф-гадәтләргә, 
йолаларга кертеп үтәргә тырышкан. «Дөя дә 
бүләк, төймә дә бүләк» дигән мәкаль дә бар. 
Без, Шәркый Төркестанда булсын – бала-
чактан, бүгенге көндә Австралиядә булсын – 
һәрвакытта сөенче сорамыйча калмыйбыз.
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БИШЕК ТУЕ

Татар халкы, барча төрки милләтләр кебек 
үк, бәбәйне бишеккә салып баккан. Бишек ул  – 
баланы тирбәлтә торган карават. Бала дөнья-
га килеп 40 көн булганда, туган тумачалар-
ның һәм күршеләрнең балаларын чакырып, 
«бишеккә салу» йоласы үткәрелә. Әбиләре 
бәбәйне юындыра, ә кунакка килгән яшь ба-
лалар һәрберсе аның өстенә берәр кашык су 
коя. Аны «40 су» дип атыйлар. Аннары бәбәй-
не ак биләүгә 
били ләр, би шек-
кә чә чү чәчеп, ба-
лаларны шатлан-
дыралар. 

Әнием мине  
  туганда 
Ак биләүгә  
  биләгән.
Бишегемне  
  тирбәтеп, 
Дога белән  
  көйләгән, – 

дигән җыру да татарның бу йоласы барлыгын 
исбатлый. Ә бүгенге көндә без – Австралия-
дә яшәүче татарлар, бишеккә салмасак та, 
«40 суын коябыз» дип, кунак җыеп, баланы 
җуындырып, дога кылып, һәр кеше бер кашык-
тан су коеп, бишек туе уздыра торган гадәте-
без бар. 

ТЫШАУ КИСҮ

«Тышау кисү» – безнең татарларда борын-
гыдан килгән йола. Бала беренче мәртәбә йөри 
башлаганда юллары киртәсез, ачык, бәдәне 
нык, эшкә оста, җитез булсын дигән теләкләр 
белән тышау кисәләр. Баланың ике аягын бер 
тасма белән тышаулыйлар, ягъни бергә кушып 
бәйлиләр. Аннары тиз йөгерә торган ике зур 
бала яки ике хатын-кыз кулларыннан тотып 
торганда баланың әбисе яисә олы яшьтәге 
берәү сабыйга изге теләкләр теләп, тасманы 
кисә. Тасма киселүгә, кулларыннан тотып тор-
ган ике кеше баланы йөгертеп алып китә. Һәм 
баланың башы аша чәчү чәчелә. Бу күңелле 
мизгелләрдән кунаклар һәм балалар шатлана.

(Фоторәсемнәр «Иркенлеккә сәфәр» китабыннан 
алынды)
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БАЛ-МАЙ КАПТЫРУ

Туйда кода-кодагыйларны каршы алган-
да, егет кияүләп яисә килен күченеп килгәндә 
подноста бер савытта бал, икенчесендә май 
алып чыгып, бал-май каптыралар. Ул исә: 
«Тормышыгыз балдай тәмле, майдай йомшак 
булсын!» – дигән теләкне, бал-май кебек үза-
ра тату, дус яшәгез дигәнне белдерә. Без дә 
бу йоланы хәзергә хәтле һәрбер туйда үтибез. 

ИСЕМ МӘҖЕЛЕСЕ

Халкыбызның гореф-гадәтләре һәм йо-
лалары кешенең дөньяга килүеннән алып, 
картаеп, дөньядан китүенә кадәр дәвам итә. 
Әти-әнинең иң изге вазифаларыннан берен-
чесе – баласына мәгънәле матур исем кую-
дыр. Бала туган көнне, бабае яисә әтисе, һич 
булмаса, туганы булган бер ир кеше баланың 
колагына азан белән шул исемне әйтә. Бала-
ның исән-сау дөньяга килүенә, ата-анасының 
сәламәтлегенә шөкерлек йөзеннән бердән 
алып берничә сарыкка хәтле корбан суялар. 
Кешеләрнең хәлләренә карап, тууына 7 көн 
булганда баланың чәчен кыралар, һәм шул 
чәч авырлыгындагы көмеш бәһасында сәда-
ка бирәләр. Моны җиде көн булганда, өл-
гермәсәләр, кырык көн тулганчы эшлиләр. 
Әти-әнисе, озакка сузмый, сабыйның дөнья-
га килү шатлыгын туганнары һәм якын дусла-
ры белән уртаклашу максатында, исем кушу 
мәҗлесе үткезә. Бу табында мулла азан әйтеп, 
балага исем куша, Коръәннән сүрәләр укый. 
Аннары ул, мәҗлестә катнашкан кешеләр 
белән бергәләп, бәбәйгә иман, тәүфыйк һәм 
ак бәхетләр теләп, дога кыла.
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Мәшһүр татар-башкорт шагыйре Шәехзадә 
Бабич (1895 – 1919) фольклорчы буларак аз 
өйрәнелгән. Ә бит халык иҗатын барлау, туп-
лау һәм өйрәнү – шагыйрьнең гомерлек мак-
сатына әверелгән була. Ул үзен белә-белгән-
нән бирле халык мәкальләрен, әйтемнәрен, 
табышмакларын, җырларын, легенда-рива-
ятьләрен җыя, кая гына барса да, кулыннан 
көндәлеген төшерми. Әле туган төбәге Әсән 
якларында, татар-типтәр мохитендә, әле үзе 
мөгаллимлек итеп йөргән Казах далаларын-
да, әле башкорт ырулары гомер кичергән Урал 
итәкләрендә бөртекләп халык иҗаты җәүһәр-
ләрен теркәп бара, аларның бер өлешен үз 
әсәрләрендә куллана («Акмулла» журналының 
берничә санында басылган «Мәкальләр фәл-
сәфәсе»; «Тәмсил кисәге», «Утрау», «Гаскәр 
догасы» һәм башка шигырьләре; халык үзе 
көйгә салган «Халкым өчен», «Гас кәр маршы», 
«Язгы җыр» җырлары). Ш. Бабич туплаган 
фольклор фонды хакында Галимҗан Ибраһи-
мов түбәндәгеләрне хәбәр итә: «Бабичның ку-
лындагы материал эчендә «Халык җырлары», 
«Халык әкиятләре» кебек, шул иске әкиятләр, 
хыялый сурәтләр хакында ике йөз биттән ар-
тык әйбере бар. Әдәби кыйммәтләре бик мәгъ-
лүм булган бу гәүһәрләрне җыю, шуларны ут, 
үлем, һәлакәт, фронт, канлы сугыш вакытында 
да букчасына салып, таудан тауга, каладан 
калага күтәреп йөрү – болар Бабичның нинди 
азыклар белән сугарылуын күрсәтәләр».

Шушы кыйммәтле хәзинәнең көйләр та-
рихына багышланган бер өлешен Г.  Ибраһи-
мов Ш. Бабичның 1922 елны Казанда ба-
сылып чыккан «Шигырьләр мәҗмугасы»на 
урнаш тыра. 

Аның «Көйләр тарихы» тупланмасына 
кергән халык җырлары һәм аларның реаль 

һәм легендар тарихы Ш. Бабич тарафыннан 
Башкортстан, Оренбург һәм Чиләбе өлкәләре 
татарлары һәм башкортлары арасында йөргән-
дә язып алынган дип фараз кылына.

1. ТАШТУГАЙ

Борынгы казакъ яулары илләрне баскан 
чак ларда башкортлар, җирләрен ташлап, ка-
закълардан качканнар. Башка җиргә күчкәннәр. 
Шул вакытта Таштугай дигән су буена килеп ур-
нашкан башкорт кызлары Таштугай көен чыгар-
ганнар. Аның бер җыры:

Таштугайның сары талларындан 
Курайларны ясап тартаек,
Ялан, тугайларның кәккүге юк, –
Урал буйларына кайтаек.

2. БАТЫР СТАРШИНА КӨЕ

Бөрҗән ягында бер старшина үзенең писа-
рен ачуланып, бер сугып җибәргән икән. Писер 
үлгән дә куйган. Шуның өчен старшина Себергә 
сөргенгә җибәрелгән. Киткән чакта шул җырлар-
ны җырлап киткән:

Төяләч кенә буен тал алган,
Яфраклары аның таралган.
Ямьле Төяләч буйлары...
Кәккүк кенә берлән ай бүз тургай 
Кайгыхәсрәт өчен яралган.
Ямьле Төяләч буйлары...

3. КАСЫЙМ ТҮРӘ КӨЕ

Касыйм түрә Тамьян ягында яшәгән, зама-
наның иң атаклы кешесе булган. Үзенә берничә 
йөз кешедән гыйбарәт гаскәр төзеп, шуларга 
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баш булган. Русларга бер вакытта да баш бир-
мәгән. Бөтен Казан ханнары руска бирелеп бет-
кәндә дә ул ялгыз үзе калган. Ахырында үзенең 
замандашы булган рус майоры аны, җиңә алма-
гач, агу эчертеп үтерткән.

Касыйм түрә Чиләбе өязендә Владимир ка-
ласында вафат булган. Шул кала янында дәфен 
кылынган.

Аның тарихи җыры:

Касыйм түрә менгән соры юрга,
Сорашып та майор ала алмый.
Өч йөз генә кеше, бик күп кеше 
Җылашып та кабер казалмый.

Касыйм түрә менгән соры юрга,
Борабора килә муенны;
Касыйм түрә үлгән дип ишеткәч,
Уйнаталар матур уенны.

«Башкынаем минем бик авырый,
Абкилегез яшел көймәмне;
Бер васыять әйтер сүзләрем бар, –
Абкилегез Акколый җизнәмне»1.

Касыйм түрә менгән соры юрга,
Маңлаенда булыр урае.
Касыйм түрә җавап биргән чакта 
Уң кулында булыр курае.

Касыйм түрә менгән соры юрга,
Тояклары купкан, басалмый;
Берүзе генә түгел, биш йөз кеше,
Җылыйсыкрый, кабер казалмый.

4. БУРАНБАЙ

Бөрҗән янында Буранбай дигән авылда Бу-
ранбай дигән бер кантон булган. Аның Ибраһим 
дигән язучысы булган. Алар бер вакытларда 
ил күзендә күтәрелгәннәр, дәрәҗә җәһәтеннән 
бик үскәннәр. Аларның һәр әйткәннәре килеп, 
һәр атканнары тиеп торган. Алар югары мәх-
кәмәләрдә дә бик зур урын тотканнар...

Бервакыт алар, һичберәүдән әмерсез-нисез, 
тотканнар да халыкка мобилизация игълан ит-
кәннәр. Авыл саен барып, халыкны солдатка 
язып йөргәннәр. Кайбер акча биргән кешеләр-
не солдатка алмаганнар. Шуның аркасында 
алар бик күп мал һәм акча җыйганнар. Бераз-
дан соң халык боларның эшләренең төбен 
тикшереп-сизеп алалар да, боларның болай 
башбаштаклык итеп йөрүләрен югары урыннарга 
белдерәләр – әләклиләр (донос ясыйлар).

Шуннан соң, боларны тотарга әмер булгач, 
алар качалар. Самар губернасында Бозаулык 

өязендә Кәмәлен дигән су буендагы башкорт-
ларга барып тора башлаганнар. Кышларын 
шул җирдә үткәреп, яз көне үз илләренә кай-
тып, хатыннарын, балаларын күреп китә торган 
булганнар. Буранбай Кәмәлек буендагы баш-
кортлардан да бер хатын алган. Иң соңындан, 
3 – 4 еллар шулай качып йөреп, тегендә барып, 
бонда килеп йөргәч, аларның икесен дә тотып, 
хөкүмәт әһелләренә тапшыралар. Шундан алар-
ны хөкем илә Себергә озаталар. Шул вакытта 
Буранбай бер көй чыгарып, үзенең зарларың, 
аһларын җырлап калдыра. Шул көйне «Буран-
бай көе» дип атап йөртәләр. (Ибраһим – Буран-
байның үз углы булган.)

Аның тарихи җырлары:

Юл буйкайларыннан йөргәләгән 
Кызыл гына аяклы күгәрчен,
Кайгырма син, башым, түгелмә, яшем,
Хак язган кайгыларын күрерсең.
Оренбуркайларда ак таш кибет,
Таш кибеткәйләрдә мал кыйммәт;
Эт ашасын тапкан малларыңны, –
Маллар кыйбат түгел, баш кыйбат 
Ак куянкайларның ай азыгы –
Ак усаккайларның кабыгы.
Болай булыр дибүк һич истә юк, –
Туры төште хакның языгы.

* * *
Менгән генә атың киреме иде,
Тибенке аткайлары тиреме иде?
Буранбай да берлән Ибраһимы 
Себерләргә китәр ирме иде?
Табак кына табак апак кәгазь –
Буранбайның язган хатлары,
Буранбайның язган хатын укып,
Зар җылыйлар авыл картлары.
Буранбайның өе сарайдыр,
Дүрт мөешкәйләре калайдыр.
Буранбайны күптән үлгән диләр,
Сыңар күзе белән карайдыр2.
Буранбайның язган күп хатлары 
Табак кына табак ак кәгазь,
Буранбайны Себер китте дибүк 
Балаларын аның какмагыз.

ХӘТЕР-ХАТИРӘ

1  Акколый – Касыймның җизнәсе (кантон) (Ш. Бабич 
искәрмәсе).

2  Буранбай сыңар күзле булган (Ш. Бабич искәрмәсе).

Галимҗан ГЫЙЛЬМАНОВ,
әдәбият белгече, язучы
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«Гармун алыйк әле, дускай», «Сөялдем 
сөяннәргә», «Хушлашырга ашыкма», «Ялгыз 
көймә»… Әлеге җырлар халкыбыз күңеленә 
ефәк җепләр белән чигелеп куелган бизәкләр 
кебек. Берничә буын җырчылар тарафыннан 
яратып башкарылган, халык теленнән төшмә-
гән бу җырларны мәңгелек җырлар дип ата-
сак, бер дә арттыру булмас. Бу моң каян килә? 
Илһам чыганагы һәм иҗатка багышланган 
гомер турында Республика традицион мәдә-
ниятне үстерү үзәгенең әйдәп баручы фәнни 
хезмәткәре, композитор, Татарстанның атка-
занган сәнгать эшлеклесе, М. Җәлил исемен-
дәге дәүләт премиясе лауреаты, күп санлы 
популяр җырлар авторы, быелның феврален-
дә 70 яшьлек юбилеен бәйрәм иткән Риф Га-
тауллин белән әңгәмә корып алырга булдык.

– Иҗат кешесе өчен күп вакыт иң төп 
илһам чыганагы – туган җир. Һәр төбәкнең 
үз үзенчәлекләре – мәдәнияте, рухи бай-
лыгы, тарихы, табигате... Сезнең иҗатта, 
Риф абый, кайсы төбәк халкы язмышы ча-
гылыш тапкан? 

– Нәсел тамырларым әти ягыннан Әтнә 
районына, әнием ягыннан Кайбыч районына 
барып тоташса да, мин дөньяга аваз салган 
Югары Ослан районының Яңа Болгар авылын 
туган җирем дип саныйм. Туган авылымның 

табигате миңа шулкадәр тәэсир итте, аның 
матурлыгына гомер буе сокландым. Туган 
ягыңны ике сүз белән генә тасвирла дисә-
ләр, мин «шау чәчәк» дияр идем. Беренче 
сыйныфка укырга рус мәктәбенә керсәм дә, 
безнең авылда татар мохите бик көчле бул-
ды. Авылда гармунчылар күп, яшьләрнең 
җыр-биюләре, уеннары белән кичләр бик 
күңелле үтә торган иде. Мин менә шуны күреп 
үстем, һәм иҗатка беренче омтылышларым 
да шуннан башлангандыр. Әти минем иҗа-
ди омтылышымны күңел өчен генә, яраткан 
шөгылем итеп кенә дип кабул итә иде. Мәк-
тәпне бетергәч, Казан химия-технология ин-
ститутының механика факультетына укырга 
кердем. Тавышың көчле дип, мине ансамбль-
гә яздылар. Бу рус ансамбле иде. Ә минем 
күңелем татар җырына, татар моңына омтыл-
ды. Шулай итеп, Горький исемендәге мәдә-
ният сараеның Сара Садыйкова җитәкчеле-
гендәге татар халык хорына йөри башладым. 
Сара апа минем мөмкинлекләремне күреп, 
музыка училищесына барырга киңәш итте 
һәм мин, институтны ташлап, Казан музыка 
училищесының вокал бүлегенә укырга кер-
дем. Бу хәбәрне әти бик авыр кабул итте, 
әмма ахырдан: «Ярар, үз язмышың өчен үзең 
җаваплы», – дип күнде.
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– Беренче көй язып карау теләге музы-
ка училищесында укыганда тудымы?

– Әйе, көйләр язуга сәләтем шунда ачы-
ла башлады. Чөнки бергә укыган егетләр, 
мәсәлән, Фәрит Хатыйпов җырлар иҗат итә.
Алар җырлана башлады. Мин дә, кызыксынып 
китеп, эстрада тибында берничә җыр иҗат ит-
тем. Әлбәттә баштагы җырларны кешегә күр-
сәтмәскә тырыштым. Бераз тәҗрибә туплагач 
кына аларны дөньяга чыгара башладым. Бу 
инде консерваториядә укыган еллар. Берен-
че җырларымны Сара апага күрсәттем, аның 
фатихасын алдым. Безнең хорга универси-
тетта укыган бик зыялы яшьләр йөрде. Алар 
язучылар белән дә аралашалар, шагыйрьләр-
не дә беләләр иде. «Әхмәт Ерикәй һәм тагын 
берничә шагыйрьнең шигырьләрен укып кара 
әле, алар бик мәгънәле, көйгә ятып тора», – 
дип киңәшләр бирделәр. Мин шул шагыйрь-
ләрнең шигырьләрен укып, беренче җырла-
рымны иҗат иттем.

– Танылган җырчылардан кем беренче 
булып сезнең җырыгызны башкарды?

– «Ялгыз көймә»не беренче булып 
Хәмдүнә Тимергалиева җырлады. Ул вакытта 
әле Хәмдүнә яшь җырчы иде. «Хушлашырга 

ЗАМАН

ашыкма»ны Илһам абый Шакиров башкарды. 
Ә ул башта җырны күңелендә йөртә, үзенеке 
итеп бетергәч кенә дөньяга чыгара иде. Әле 
дә хәтерлим, май ае, дүртләр тирәсендә ишек 
шакыйлар. Көчле, куелган тавышы белән: «Ач 
ишегеңне, Илһам бу», – дип, Илһам абый ки-
леп керде. «Синең җырыңны концертта баш-
кардым бит бүген», – ди. «Урман ничек шау-
лааар, ишелмәсме таулаааар», – дип сузып та 
җибәрде...

– Җыр язмышы өчен кем күбрәк җавап-
лы: башкаручымы, автормы, әллә аны 
тыңлаучылар хәл итәме?

– Җырчы дип уйлыйм, чөнки ул – җырны 
халыкка җиткерүче. Җырның уңышы җырчы-
ның башкару сәләтеннән тора. Бер җырчы ав-
торлар салган мәгънәне халык күңеленә җит-
керә алмаска мөмкин. Ул вакытта җыр югала. 
Бүтән җырчы шуны ук башкарып, халыкка 
бөтенләй башкача итеп җиткерә. Шунлыктан 
мин җырны берничә җырчы башкарып карарга 
тиеш дип уйлыйм. Чөнки һәрберсе аңа үз бу-
яуларын өсти, матурлый, үзенчә ача. Элек ул 
шулай иде, әмма хәзер, ни кызганыч, вәзгы-
ять башка. Хәзер бер популяр җырчы икенче-
сенең җырын башкара алмый. Шунлыктан бик 

Чувашия Республикасы нда татар мәдәнияте көннәре. 1983 ел
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күп матур җырлар онытыла, дөньяга чыкмый, 
әрәм ята. Элек Сибгат абый Хәким әйтә иде: 
«Җырлар ул – яу кырындагы көрәшчеләр ке-
бек. Йә ул батыр булып, дан булып, мәңгегә 
халык күңелендә саклана, йә аның турында 
беркем дә белми кала».

– Сезнең бик популяр «Гармун алыйк 
әле, дуслар» җырында шундый сүзләр 
бар: «Бабайлар моңыннан башка туган 
җир ятим бит ул!». «Бабайлар моңы»ның 
әһәмияте нинди? Фольклор мирасының 
кыйм мәте нидә?

– Минем әбием мәдрәсәләрдә укыган 
зыя лы кеше булган. Алар кичләрен җыелалар 
да китаплардан мөнәҗәтләрне, бәетләрне 
көйләп укыйлар иде. Бик кызганыч, шулар-
ны ул вакытта язып бармаганмын. Мин моны 
консерваториягә укырга килгәч, безне фоль-
клор экспедицияләренә җибәргәч кенә аңлый 
башладым. Ләкин безнең заманда бу әйбер-
не тыйдылар. «Шул материалларны таптык, 
язып алдык», – дип, кош тоткандай очып йөр-
гәндә, консерваториянең атаклы профессор-
лары: «Бу бит фольклор түгел! Китап җыры 

фольклор була алмый», – дип әйтәләр иде. 
Фольклор дип танымыйча, үзебез дә аңла-
мыйча без күп кенә рухи мирасыбызны югалт-
тык. Ләкин барыбер моны аңлаучы кешеләр 
дә булды. Экспедицияләрдән кайткач, оста-
зым Шамил Шәрифуллин: «Син аларны өй-
рән! Ул сиңа иҗади тормышыңда зур этәргеч, 
ныклы база, ярдәм булачак!» – дип әйтә иде. 
Чыннан да шулай икән, әсәрләр язганда син 
инде гадәти алымнар белән генә чикләнми-
сең, рәхәтләнеп, төрле алымнар кулланып 
язып карыйсың, фантазия байлыгың да арта, 
өстәмә мөмкинлекләр ачыла. 

– Сәнгать әсәре тусын өчен иҗат кеше-
сендә билгеле бер күңел халәте булырга 
тиеш. Сезгә иҗат итәр өчен нинди шартлар 
булуы мөһим?

– Профессионал кеше ул нинди шартлар 
булса да язарга тиеш. Сәнгать әсәре тусын 
өчен иң төп шарт – матур, мәгънәле сүзләр 
булу. Шул сүзләрдән илһамланып көй туа. 
Ә симфонияләр язганда үземә бер сюжет 
ясыйм. Мәсәлән, «Сак-Сок» симфониясе. 
Мин Сак-Сок образында төрле этносларга 
бүлгәләнгән милләтебезнең катлаулы яз-
мышын чагылдырырга тырыштым. Бер-бер-
сенә каршы сугышкан өчен аларны Җир-ана 
каргый. Алар – бертуганнар, төрле якларда 
каңгырап йөриләр, соңыннан кушылырга те-
лиләр, ләкин киртәләр күп, кушыла алмый-
лар. Аларны урманнар, далалар, диңгезләр, 
океаннар аера...

– Сез – югары белемле профессиональ 
композитор да, эстрада өчен җырлар язу-
чы композитор да. Югары сәнгать тә сез-
гә якын, эстрада да үз кеше. Күптән түгел 
Дәүләт думасы депутаты Рамил Төхвәтул-
линнан «эстраданы сәнгатьтән аерырга 
кирәк» дигән фикер яңгырады. Бу фикер 
белән килешәсезме? Сезнең бүгенге эстра-
дага карашыгыз нинди? 

– Сәнгать кешеләрдә культура тәрбия-
ләргә тиеш, ә хәзер киресенчә, җырларны 
үзешчәннәр яза, аларның кирәкле дәрәҗәдә 
музыкаль белемнәре дә булмаска мөмкин.
Алар профессионаллар белән дә киңәш-
миләр, турыдан-туры эфирга чыгаралар. Көе 
дә, сүзләре дә тикшерелми. Шул яктан ка-
раганда, килешәм. Ә икенче яктан карасак, 
аны аерып нишләтәсең? Ул бит бик популяр 
юнәлеш, аның халыкка тәэсире көчле. Шуңа 
күрә эстраданы сәнгатьтән аерырга түгел, 
ә үстерү юлларын эзләргә кирәк. Дәүләт белән 

ЗАМАН

Мәктәп укучылары бел ән очрашулардан бер мизгел
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ЗАМАН

эстрада арасында хезмәт-
тәшлек күпере төзергә 
иде.

Консерваторияне бе-
тереп, Республика фән-
ни-методик үзәккә эшкә 
килгәч, миңа үзешчән 
композиторлар белән 
эшләү вазифасын тапшы-
рдылар. Җыр бәйгеләре 
үткәреп, мәдәни-агарту 
юнәлешендә берникадәр 
тәҗрибә туплангач, мин-
дә шушы егет-кызларны 
берләштереп, һәвәскәр 
композиторлар берлеген 
төзү идеясе туды. Алар 
арасында Илгиз Закиров, 
Ринат Гобәйдуллин, Вәсим 
Әхмәтшиннар бар иде. 
Минем аларны профес-
соинальлеккә тартасым 
килде, чөнки аларның күбесенең музыкаль 
белемнәре бар. 

Без аны һәвәскәр композиторларга ме-
тодик ярдәм күрсәтүче берлек итеп оеш-
тырмакчы идек, ләкин Республика җитәк-
челеге: «Композиторлар берлеге икәү була 
алмый», – дигәч, «Барлау» татар һәвәскәр 
композиторлар иҗтимагый оешмасы төзедек. 
Оешма, чынлап та, бөтен татар һәвәскәр ком-
позиторларын барлап, аларга иҗади эшчән-
лектә ярдәм күрсәтү юнәлешендә эшли иде. 
Ике тапкыр Төбәкара бөтентатар «Barlay» 
һәвәскәр композиторлар фестивален оешты-
рдык. Нефтьчеләр ярдәме белән уздырыла 
торган «Кара алтын моңы» дигән бәйгебез 
бар иде. Һәрдаим һәвәскәр композиторлар 
өчен җыр бәйгеләре оештырып торабыз. Шул 
еллар эчендә саф сөюгә, туган җиргә, таби-
гатькә ярату хисләре белән сугарылган күпме 
матур җырлар туды. Алар халкыбыз күңелен-
дә үз урыннарын табып, җыр сәнгатенең ал-
тын фондына кереп калдылар, популяр, ре-
тро җырларга әверелделәр. Безнең эшчәнлек 
бәйгеләр белән генә чикләнми, монда белем 
бирү, композиторларның осталыкларын арт-
тыру программалары да каралган иде. Һәр 

композиторның бәйгедә катнашкан эше про-
фессиональ комиссия тарафыннан анализла-
на, аңа эшлекле файдалы киңәшләр бирелә. 

– Иҗатыгыздан канәгатьме сез? Иҗади 
потенциалыгызны тормышка ашыра ал-
дым дип саныйсызмы?

– Балачакта 70 яшь кайдадыр бик еракта, 
мәңге җитә алмаслык биеклектә кебек тоела 
иде. Өлкәннәр зирәк кенә елмаеп: «Күз ачып 
йомарга да өлгермисең, хәзер килеп җитә 
ул», – дип әйтәләр иде. Чынлап та шулай икән. 
Нәрсәләр эшләдем, нинди эз калдырачакмын 
дип, артка борылып карыйм да сөенеп куям. 
Ярый әле, укыганмын, тырышканмын, иҗатка 
омтылганмын. Горурланып әйтә алам, ирешел-
гән уңышлар барысы да – үземнең тырышлык 
нәтиҗәсе. 

– Риф Хоббулович, чын күңелдән сезне 
юбилеегыз белән котлыйбыз! Сәламәтлек, 
озын гомер, сүнмәс иҗат дәрте теләп кала-
быз! 

Әңгәмәдәш – Сөмбелә ВӘЛИӘХМӘТОВА,
Республика традицион мәдәниятне үстерү 

методисты
(Фоторәсемнәр Р. Гатауллинның шәхси 

архивыннан)

Сулдан уңга: Риф Гатауллин, шагы йрь Гарифҗан Мөхәммә тшин, композитор Сара Садыйкова. 
1980 нче еллар
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башкортлар. Бер җирлектә яшәү белән 
гореф-гадәтләр, ышанулар, традици-
яләр, мәдәниятләр дә бер-берсенә ияреп, 
аралашып киткән. Идел буе халыклары 
мифларын укыганда, шул уртаклыкларны, 
охшашлыкларны да күрерсез, безне бер-бе-
ребездән аерып торган үзенчәлекләр белән 
дә танышырсыз.

Төрле халыкларның тор мыш-көнкүреше, 
гореф-га дәтләре, традиция лә ре, ышанулары 
белән танышу файдалы да, кызык лы да бу-
лыр дип ышанабыз, һәм бүген сезгә удмурт 
халык мифын тәкъдим итәбез.

БЕЗНЕҢ КИТАПХАНӘ

Кешеләр, дөнья яратылганнан алып, аның 
хакында үз күзаллауларын булдырганнар. 
Дөнья ның барлыкка килүе, тирә-юньдәге ак 
һәм кара көчләр турында үз тарихларын уй-
лап чыгарганнар, аларны буыннан-буынга 
тапшырып барганнар. Татарстан китап нәшри-
ятында басылган «Идел буе халыклары ми-
фологиясе» китабында  мифлар, легендалар 
һәм әкиятләр – бик борынгы бабаларыбыз 
ышануларының нәни генә бер өлеше. 

Идел буенда борын-борыннан төрле 
халыклар яшәгән: марилар, мордвалар, 
чувашлар, руслар, татарлар, удмуртлар, 
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БЕЗНЕҢ КИТАПХАНӘ

* * *
Бу вакыйга инде әллә кайчан булган, аны 

инде беркем дә хәтерләми. Кешеләр дә, җир 
дә булмаган чакта, бөтен дөнья бары тик су-
дан гына торган. Су, һава һәм кояш.

Күктә күк тәңресе Инмар (удмуртчадан 
«ин мар»: күктәге нәрсә) яшәгән. Суда су иясе 
Вукузе торган. 

Күк кар шикелле чиста, каен шикелле ак 
икән. Ул суга шундый якын булган ди, Инмар, 
күктән төшеп тә тормыйча гына, алтын чүмече 
белән дәрьядан су тутырып алып, болытларны 
коендыра ди. Коендырмас иде, болытлар кояш 
кызуында көеп бетәргә мөмкин. Инмарның 
башка эше булмаган. Ә Вукузе көннәр буена 
үзенең яшел сакалын киптерә ди. Менә шулай: 
сакалын берәр болытка элеп куя да, үзе суда 
йокымсырап ята. Вукузеның сакалы озынрак 
булса да, Инмар олырак саналган, шуңа күрә 
су иясе Инмарга буйсынырга тиеш булган. 

Еллар узган, гасырлар узган, Инмар белән 
Вукузе шулай гомер кичергән. Берсе болыт-
лар көткән, икенчесе сакалын киптереп, су 
болгаткан. 

Бервакыт Инмарны бу шөгыле туйдыра 
башлаган. Яраткан чүмечен элеп куйган да, 
Вукузенең болытка эленгән сакалын ычкын-
дырып, аңа тирәнрәк чумарга, дәрья төбеннән 
балчык алып чыгарга кушкан. 

Вукузега бу ошамаган, әлбәттә. Сакалын 
киптереп яткан җирдән борчысыннар әле! Кире 
кайтарып сүз әйтергә кыймаган, Инмар олырак 
бит, нишлисең, шулай да, хәтере калган. «Һе, 
агай булдым дигәч тә, ни кыланса да килешә 
ди микән, – дип уйлый-уйлый, су төбенә төшкән 
Вукузе, – җитмәсә, балчыкны да төшеп ал, бөр-
тегенә кадәр аңа чыгарып бир. Аңа бөтенесе, 
ә миңа – вын – энекәшенә берни дә юкмы?»

Ике уч балчык алган да, бер өлешен авы-
зына кабып яшереп калдырган. Инмар әлеге 
балчыкны учына салып тараткан, тигезләгән, 
бераз киптергәч, дөньяның дүрт ягына карап, 
аңа өрә башлаган. Су өслегенә төшкән җир, 
кояш кызуы һәм Инмарның сулышы белән 
җылынып, үсә, кабара башлаган. Зурайган-
нан-зурайган җирнең очы-кырые күренми 
башлаган. Җир таба шикелле шоп-шома, 
тип-тигез икән, таулар да, чокырлар да, саз-
лыклар да юк ди. Вукузеның авызында кал-
ган балчык та кабара башлаган бит! Вукузе, 
авызы ертылмасын өчен, аны бөтен көченә 
төкереп ташлаган! Ул төкергән балчык төрле 

якка чәчелгән: Инмарның тип-тигез җирендә 
тау-түмгәкләр, сазлыклар, чокырлар булып 
әверелгән. 

Вукузе Инмарны тыңлаган булса, кешеләр 
тип-тигез җирдә яшәрләр иде. Инмар, үз 
эшеннән бик тә канәгать булып, баштарак Ву-
кузе аркасында килеп чыккан үзгәрешләрне 
сизмәгән дә. Ул үзенең гадәти эшенә тотын-
ган: болытларны бер урыннан икенче урынга 
күчерә башлаган. Тик шунысы гаҗәп ди: бо-
лытлар көндәгечә дулкынланмый, шома гына 
йөзми, тишелеп, ертылып беткәннәр икән. Су 
сибәргә вакыт җиткәндер дип, Инмар, болыт-
ларны куып, алтын чүмече белән су алырга 
дип иелгән. Караса, җирдә калкып чыккан тау-
ларның очлы башлары болытларны ертканны 
аңлап алган ул. Бу эшнең кемнеке икәнен бе-
лергә әлләни баш кирәкми: бөтен дөньясына 
алар Вукузе белән икәү генә бит! 

«Ну, эшлексез, ну, ялкау! Күрсәтермен 
әле мин сиңа…» – дип ачуланган Инмар. Бө-
тен эшләрен ташлап, Вукузены ничек акылган 
утыртырга дип баш вата башлаган.

Наилә ЗЫЯТДИНОВА әзерләде,
Татарстан китап нәшрияты хезмәткәре

(Идел буе халыклары мифологиясе = Мифология 
народов Поволжья [төз. А. Галиәхмәтова]. – 

Казан: Татар. кит. нәшр. 2019. – 95 б.)
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  БЕЗ, БЕЗ, БЕЗ ИДЕК...

Казан шәһәренең 24 нче музыка мәктәбе 
каршында 2014 елдан бирле фольклор бүле-
ге эшләп килә. Ә бер елдан шул бүлек эчендә 
«Нәүрүз» фольклор ансамбле дә оештырыла. 
Җитәкчесе итеп, югары белемле фольклор бел-
гече, Казан консерваториясендә Татар музыка-
сы һәм этномузыкалогиясе факультетын тәмам-
лаган Ләйсән Рәхимҗан кызы Гыйләҗева куела.

Ләйсән Гыйләҗева – 2012 елда Чистай 
керәшеннәре фольклоры нигезендә, «Туга-
най» керәшен фольклор ансамблен оештыр-
ган ханым. 2015 елда параллель рәвештә ул 
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БЕЗ, БЕЗ, БЕЗ ИДЕК... 

музыка мәктәбендә дә татар балаларын җыеп 
фольклор ансамбле оештырып җибәрә.

– Без хәзер икәү, – ди Ләйсән Рәхимҗан 
кызы, – икенче җитәкчебез Рәзилә Наил кызы 
Серенеева Чувашиядән, мишәр кызы, мишәр 
фольклорын бик яхшы белә.

Бүгенге көндә «Нәүрүз» ансамбле репер-
туарында татар, мишәр фольклорлары урын 
алып тора. Ансамбль үзе яшь булса да, уңыш-
лары зур – ул Халыкара һәм Бөтенроссия кон-
курслары лауреаты. Чөнки артистлары – чын 
профессионаллар. «Нәүрүз» ансамбленнән 

«Туганай» фольклор ансамбленең 
катнашучылары

 «Нәүрүз» фольклор 
ансамбле

 Ләйсән Гыйләҗева

тыш, әлеге кызлар-малайлар музыка мәктә-
бендәге дәресләрдә Идел буе халыкларының 
фольклорын, төрле милли биюләр, думбра 
уен коралында уйнарга өйрәнәләр. 

«Минем өстәлемдә – безнең легендар шә-
хе себез, фольклор өлкәсендә алдынгы бел-
геч ләребезнең берсе булып торган, профес-
сор Мәхмүт ага Нигъмәтҗановның китаплары. 
Безнең аңа хөрмәтебез бик зур, ул безнең 
эшебездә таянычыбыз», – дип, быел инде 
90 яшен тутырып килгән олуг шәхесебезгә дә 
рәхмәтен белдерде Ләйсән Рәхимҗан кызы.

Менә шундый белгечләр, үз эшләренең 
фанатлары булганда, милли традицияләре-
без, җырларыбыз, милли сәнгатебез онытыл-
мас, милләтебез мәңге сакланыр.

Наилә ЯХИНА,
шагыйрә, композитор

(Фоторәсемнәр «Нәүрүз» ансамбленең 
шәхси архивыннан)
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Борын-борын заманда, табигатьнең иң 
гүзәл бер почмагында Нәүрүз исемле бик 
чибәр кыз яшәгән. Ул тирә-якка игелек та-
раткан, хайваннар, кошлар телендә сөй-
ләшкән, алар авырсалар – дәвалаган. 

Биек таулар артында явыз сихерче яши 
икән. Ул Нәүрүздән бик көнләшкән, аны күрә 
алмаган, чөнки үзен, усал булгач, беркем дә 
яратмый икән. Көннәрдән беркөнне ачуына 
түзә алмаган сихерче Нәүрүзне урлап китеп 
тау куышына ябып куйган.

Шул көннән башлап, табигать бик үзгәргән, 
кинәт суытып җибәргән, кар ява башлаган, ке-

шеләргә, кошларга, җәнлекләргә ашарга бер 
нәрсә дә калмаган. Ачлыктан, салкыннан ин-
теккән бар җан иясе Нәүрүзнең юкка чыгуын 
аңлап алган. Дусларының югалуына сәбәпче 
сихерче булуына да шикләнмәгән алар. Тик 
җәнлекләр, кош-кортлар ачлыктан шулкадәр 
хәлсезләнгәннәр, сихерче янына барырга ба-
тырчылык итмәгәннәр. Бары тик биек тирәк 
башына оя корган тату кара каргалар өере генә 
Нәүрүзне эзләп табып коткарырга әзер булган. 

Кара болыт булып килгән каргаларны 
күргәч, сихерче куркып калган, тылсым кө-
чен югалткан. Ул кошларга Нәүрүзне яшергән 
куышны күрсәтергә мәҗбүр булган.

Ниһаять, гүзәл Нәүрүз иреккә чыккан. 
Шул мизгелдә кояш елмайган, кар катламы 
эри башлаган, кошлар сайрап җибәргән, бар 
җиһанга шатлык нуры таралган. 

Менә шул көннән башлап, кешеләр җиргә 
яңа яз килүен, шатлыклы яңа ел башлануын 
бәйрәм итә башлаганнар, ди. Бу бәйрәмгә 
изге күңелле, җылы карашлы, игелекле кыз – 
Нәүрүз исемен биргәннәр. Батыр кара кар-
галарны хөрмәтләп, «яз хәбәрчеләре» дип 
йөртә башлаганнар, аларга бәйрәм сые – кар-
га боткасы да пешерәләр икән.

Алинә НАСЫЙБУЛЛИНА, 
Яшел Үзән, С. К. Гыйматдинов исемендәге 

Осиново гимназиясенең  3 нче «А» 
сыйныфы укучысы

БЕЗ, БЕЗ, БЕЗ ИДЕК... 

Алия ФӘТКУЛЛИНА 
рәсеме, 10 яшь,  
Казан, 1 нче балалар 
сәнгать мәктәбе укучысы
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БЕЗ, БЕЗ, БЕЗ ИДЕК... 

Бик борынгы заманнарда, әле безнең 
әби-бабайлар да тумаганда, ерак көньякта 
яшәгән, ди, бер карга малае. Ул бик шук булса 
да акыллы, зирәк икән. Карга малаеның бөтен 
нәрсәне беләсе, күрәсе килгән.

Көннәрдән беркөнне ул бик еракта урнаш-
кан Идел буе Болгарстан дәүләте турында 
ишетеп ала. Карга малаеның бу илне барып 
күрәсе килә. Чөнки анда ул елны бик күп кар 
яуган икән. Карны бер дә күргәне булмаган 
карга баласы шул теләген әти-әнисенә әйтеп, 
теңкәләренә тиеп беткән, ди.

Улларының ялваруына түземлекләре кал-
маган әти белән әни карга, көннәрдән беркөн-
не аны ерак юлга чыгарып җибәрергә ризалык 
биргәннәр. Карга малае, шатланып, аларга 
рәхмәт укып, ерак юлга әзерләнә башлаган. 

Әнисе аңа юлда ашар өчен ярмалар, төрле 
тәм-томнар тутырган. 

Ниһаять, яшь сәяхәтче ерак Болгар иленә 
юл тоткан. Әлбәттә, юлда ул бик күп маҗара-
ларга тап булган, әмма акыллы, тапкыр булуы 
аркасында авырлыкларны да җиңгән, үзенә 
дуслар да тапкан. Карга малае яңа танышла-
ры – сыерчыклар, аккошлар, үрдәк-казларны 
да үзе белән сәяхәткә чакырган. Аларның 
да беркая барганнары, дөнья күргәннәре юк 
икән, әлбәттә, бик шатланып ризалашкан-
нар. Ләкин алар: «Син бара тор, бер-ике ат-

надан без дә кузгалырбыз, 
юлга ныклап әзерләнергә 
кирәк», – дигәннәр.

Карга малае төрле ил-
ләр аша, төрле телләр ише-
теп, Болгар иленә килеп 
җиткән. Биредә аны төрле 
җәнлекләр, кош-кортлар 
урап алган. «Син кем? Каян 
килдең?» – дип, әй со-
раштыралар ди. Әмма карга 
малае татарча белмәгән... 
Төрле илләр аша узган-
да төрле телдә сөйләшү-
че кешеләрдән отып ал-
ган сүзләрен бергә кушып: 
«Ноу, рус! Ноу, рус», – дип 
җавап бирә икән. Янына 
җыелган кош-кортлар, киек 
җанварлар аңа, татарча-
лаштырып, «Нәүрүз» дип 
исем кушканнар.

Карга малае, янчыгында 
калган ярмалар белән учак-

та ботка пешереп, яңа дусларын сыйлаган. 
Җәнлекләр аның белән төрле уеннар уйнаган-
нар, җырлаганнар. Карга малае, рәхәтләнеп, 
карда аунаган, тауда шуган, ниһаять, чын кар-
ның нинди булганын күргән һәм шул көннән, 
татарчалап: «Кар-кар» – дип кычкыра башла-
ган, ди. Карга малае артыннан сыерчыклар, 
каз-үрдәкләр һәм башка кошлар да кайткан.

Болгар илендә, шул көннән башлап, 
Нәүрүз бәйрәм ителә. Кара каргалар килү 
белән, карга боткасы пешерәләр, кунакка 
йөрешәләр, уеннар уйныйлар, яз килүгә шат-
ланып, җырлыйлар һәм бииләр икән.

Эльвира ВӘЛИУЛЛИНА, 
Яшел Үзән, С. К. Гыйматдинов исемендәге 

Осиново гимназиясенең 3 нче «А» сыйныфы 
укучысы

Эльвира МИФТАХЕТДИНОВА рәсеме, 14 яшь,  
Казан, 1 нче балалар сәнгать мәктәбе укучысы
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Яз кояшы биттән үбә,
Сибә чуар сипкелен.
Нәүрүз килә! Яшьлек килә! – 
Шатлык көтә күңелем.
Борынгы мәдәни мирас
Яңа көн (ел) – Нәүрүз бәйрәм.
Язгы көннәр төннәр белән
Тигезләшкән – мин беләм.
Бөтен мөселман дөньясы
Нәүрүзне каршы ала:
Оны, мае, ярма, җимеш – 
Барын боткага сала.
Такмазалар, бәйрәм көе
Яңгырый һәр өй саен.
Әбиапа ботка бутый –
Өлкәннәр белә җаен.

Алия ФАСИХОВА рәсеме,  
Казан, 3 нче мәктәбенең 4 нче сыйныф укучысы 

БЕЗ, БЕЗ, БЕЗ ИДЕК... 

Балачага, яшьҗилкенчәк
Уйныйлар, кызыпкызып.
Яз бәйрәме көчдәрт өсти:
Тормыш күңелле, кызык!
Нәүрүз боткасы бик тәмле – 
Бер генә пешә елга...
Изге теләкләр теләргә
Бөтен халык җыелган:
«Сугышлар һич булмасын ла,
Дөньялар имин булсын!
Яңгыр, вакытында явып,
Кырда игеннәр уңсын!
Табыннар, муллыктан тулып,
Күңел ачыйк без бергә.
Бавырсак, бәлеш, өчпочмак,
Чәкчәкләр торсын түрдә!

Балалар тәүфыйклы үссен,
Миһербанлы, акыллы.
Нәүрүз бәйрәмен сакласын
Чоргасырлар аркылы!»
Кояш бәйрәме сузылган
Өч көннән унөч көнгә.
Сайлаганнар иң уңганын – 
Нәүрүз чибәрен – бергә.
Бабамнардан калган йола,
Бәхет, муллык бәйрәме.
Буыннанбуынга күчә,
Үлмәс җырга әйләнеп.

Адилә САФИНА,
Чистай, Гаделша мәктәбенең 7 нче 

сыйныф укучысы
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Шул ярмадан зур казанда
«Карга боткасы» пешкән!
Яз хәбәрчесен хөрмәтләп,
Тәмле булып җитешкән!

Бәйрәм итеп, ботка ашагач,
Калдырганнар кошларга,
Рәхәтләнеп сыйлансыннар,
Кошлар – безнең дуслар ла!

Камилә ШАКИРОВА, 
Яшел Үзән, С. К. Гыйматдинов 

исемендәге Осиново гимназиясенең
3 нче «А» сыйныфы укучысы

БЕЗ, БЕЗ, БЕЗ ИДЕК... 

Яз бәйрәме – Нәүрүз
Әбибабайлардан калган
Яз бәйрәме ул – Нәүрүз!
Күңелле, матур бу көнне
Сез дә килеп күрегез!

Кыр эшләрен башлаганчы,
Уң булсын диеп эшләр,
Йорт саен ярма, май җыя,
Җырлапбиеп, кешеләр!

Аделина АБДУЛЛИНА, 13 яшь,  
Казан, 1 нче балалар сәнгать мәктәбе 
укучысы
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Бик шатлыклы көнем бүген – 
Чәчәк аткан яран гөлем.
Сулар сипкән идем җырлап,
Тукайның мин «Туган тел»ен.

Минем бу гөлем, күрәсең
Җырымны бик тә ошаткан.
Аннан шул моң тылсымыннан,
Күр, кыш көне чәчәк аткан.

Язлар җиткәч тә гөлемә,
Җырлармын туган телемдә.
Аннан һәйкәлгә илтермен,
Тукайның туган көнендә.

БЕЗ, БЕЗ, БЕЗ ИДЕК... 

Йолдыз Шәрапова сүзләре        Наилә Яхина көе

Камил ЗАКИРОВ рәсеме,  
Яшел Үзән, С. К. Гыйматдинов исемендәге 

Осиново гимназиясенең  
4 нче «А»  сыйныфы укучысы
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(Болында – кызлар.  
Көлешәләр, шаярышалар.)

А м а л и я :  Кызлар, карагыз әле, күлмә-
гем килешәме? Әнием текте!

К а м и л ә :  Бик матур! Шундый килешә!
З ә л и я :  Минем читегемне күрегез! Әти-

ем кичә генә алып кайтты.
А м а л и я :  Ай-яй, Зәлия! Болай да син-

нән оста биюче юк иде, ә бу читекләр белән 
бөтенләй булмас инде!

А з и л ә :  Ә мин кулъяулыгымны чигеп бе-
тердем...

К а м и л ә  (көлеп):  Кулъяулыгың Ирек өчен 
түгелдер бит?!

(Азилә, шаярып, Камиләгә кулъяулыгы белән суга. 
Сөйләшүгә яңа кызлар килеп кушыла.)

К ы з л а р :  Сәлам, кызлар!

БЕЗ, БЕЗ, БЕЗ ИДЕК... 

А м а л и я :  Бүген нинди матур язгы көн! 
Карагыз әле, (тал песиен күрсәтә) аның матур-
лыгын!

Яздан хәбәр килгән бүген – 
Тал песие уянган.
Бу хәбәрне җил малае
Алып килгән урманнан.
Р а л и н а :  Яшькелт-сары тал песиен
Бүләк итә Яз кызы.
Озакламый аваз салыр
Ерганакта кар суы.
С а м и н а :  Тал песие, тал песие – 
Яз килүнең билгесе.
Күл өстендә кояшкайның
Ялт-йолт итә көзгесе.
А д и л ә :  Кар эри, сулар җәелә,
Агачлар тора тездән.
Бөреләр яңа уяна – 
Язның килүен сизгән.
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А м а л и я :  Кызлар, дару үләннәре җыя 
торган вакыт җитте. Кыш көне алар безгә бик 
кирәк булачак.

А з и л ә :  Җыябыз-җыябыз! Авырып китеп, 
дару үләнең булмаса, кая барырсың? Күрше-
ләр гә? Кызарып, оятыңнан качарсың. Кеше 
арасында ялкау дигән даның чыгар. 

К а м и л л а :  Әйдәгез, кызлар!
(Кызлар дару үләннәре җыя. Җыйганда, «Умырзая» 

җырын башкаралар.)

Боз катлавы эрегәч, җир өстенә
Умырзая чыга, карагыз:
Умырзая чыга,
Умырзая калка,
Умырзая суза сабагын.

Боз катлавы кебек көнкүрештән
Чыгасым ла килә тизрәк:
Умырзая кебек,
Умырзая кебек,
Умырзая кебек тиз үрләп...

З а р и н а :  Кызлар, ишетәсезме? Гармун 
тавышлары ишетелә...

И л и н а :  Малайлар килә!
(Малайлар килә.)

Р и н а т :  Кайда бәлеш, май, каймак,
Анда барсак, без кунак.
Р а я з :  Ачуланма безләргә,
Әйтик чынын сезләргә:
Без килдек күңел ачарга,
Котлы булсын яз!
И р е к :  Асыл кошлар ояда,
Оялары пыяла.
Уйнамыйча, шаярмыйча
Кем яшәгән дөньяда?
А д и л ә :  Танып буе гөл-чәчәк,
Бездә бәйрәм – Җимчәчәк...
З а р и н а :  Бездән сезгә ни кирәк?
С ә м и р :  Зифа буйлы кыз кирәк...

(«Җимчәчәк» уены. Кызлар бер сафка, малайлар 
икенче сафка тезелеп, кулгакул тотынышып 

басалар.)

Малайлар (җырлап, кызларга таба килә ләр): 
Урман буе җимчәчәк, җимчәчәк,
Урманында сәмеркош, сәмеркош.
К ы з л а р :  Сәмеркошка ни кирәк, ни 

кирәк?
М а л а й л а р : Салма салыр кыз кирәк, 

кыз кирәк.

К ы з л а р : Аны салыр кем кирәк, кем 
кирәк?

М а л а й л а р :  ... атлы кыз кирәк, кыз кирәк.
(Исеме атап әйтеп чакырылган кыз малайлар ягына 
чыга. Икенче юлы кызлар җырлый һәм малайларның 

берсе чакырыла.)

З ә л и я :  Дуслар, килегез тизрәк,
Ясыйк ярымтүгәрәк.
Безгә малайлар килгән,
Биик, җырлыйк бергәләп!
(«Шома бас» җырлыбиюле уены башкарыла.)

К ы з л а р :  Уйнат, уйнат гармуныңны,
Биесеннәр егетләр.
Безнең илнең егетләре
Бары да бөркет кебекләр.
Их, күңел ачабыз, 
Ничек шома басабыз!
М а л а й л а р :  Уйнат, уйнат гармуныңны,
Җилкенсеннәр яшь кызлар.
Безнең кызлар нурлы йөзле,
Әйтерсең лә, йолдызлар.
Их, күңел ачабыз, 
Ничек шома басабыз!
Б е р г ә :  Уйнат, уйнат бию көен,
Ашыксыннар барысы да.
К ы з л а р :  Яшь егетләр чакырсыннар,
М а л а й л а р :  Кызлар чыксын каршыга. 
Б е р г ә :  Их, күңел ачабыз, 
Ничек шома басабыз!

(Балалар янына әби чыгып килә.)

Ә б и :  Әссәләмәгаләйкем, балалар.
Б а л а л а р :  Вәгаләйкемәссәләм.
Ә б и :  Балакайлар, нигә җыелдыгыз? 

Әллә «Җимчәчәк» бәйрәмен үткәрергә әзер-
ләнеп йөрисезме?

Л ә й с ә н :  Әйе, әбекәй.
Ә б и :  Элек «Җимчәчәк» бәйрәме язгы 

ташу, беренче чәчәкләр чыгу вакытында узды-
рыла иде. Беренче язгы чәчәкләр җирне төр-
теп кояшка таба күтәрелә башлау – ул инде 
игенче өчен зур куаныч та, язгы кыр эшләренә 
әзерләнә башлау вакытын белдерүче билге 
дә. Без яшь чакта нәкъ менә беренче чәчкәләр 
кояшка күзләрен ачып елмаюга, дус кызлар 
белән җыелышып, тау итәкләренә, урман, елга 
буйларына дару үләннәре җыярга бара идек. 
Аннары шул яздан җыйган үләннәр белән ел 
әйләнәсе дәвалана торган идек. Мәсәлән, нә-
фис кенә нәүрүз чәчәге – язгы хәлсезлектән, 
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хәзергечә әйтсәк, авитоминоздан менә дигән 
дәва. Нарат җиләге яфрагы белән үги ана 
яфрагы салкын тигәндә, йөткергәндә, томау 
төшкәндә, тамак авыртканда файдалы. Бик 
нык сызланганда, йокысызлык тан интеккәндә 
йокы үләне төнәтмәсе ясый идек. Ул күкрәк 
бакасы чирләрен дә дәвалау чы үлән. Ала 
миләүшә нерв, йөрәк авыруларыннан, тын 
юллары ялкынсынганда бик файдалы, бәвел 
кудыру чарасы булып тора, ревматизм, ал-
лергиядән дә дәва. Тырнак гөле кан басымын 
төшерә, яраларны төзәтә. Кычытканнан пе-
шерелгән аш та бик файдалы. Язгы кычыткан 
бигрәк тә витаминлы. 

(Кызлар чәчәкләр белән бииләр, малайлар басып, 
карап торалар.)

Ә б и :  (Дәвам итә.) Элегрәк чәчәкләр дә, 
үләннәр дә күп иде. Хәзер аларның саны ел-
дан-ел кими, кайберләре бөтенләй юкка чыгу 
алдында тора. Шуңа да дару үләннәренең 
барысы да диярлек Кызыл китапка кертелгән. 
Нәүрүз чәчәге, йокы үләне, умырзая, ут чәчәк, 
ала миләүшә – әнә шул җир йөзеннән бөтен-
ләй юкка чыгу куркынычы алдында торган 
үсемлекләр. Шуңа да, балалар, җыярга барган-
да башта белергә кирәк – алар Кызыл китапка 
кертелмәгәннәрме, җыярга ярыймы? Аннан соң 
сак булу да комачауламый, бик матур чәчәкләр 
арасында агулылары да очрый. Мәсәлән, лан-
дыш, безнеңчә әйтсәк, энҗе чәчәк агулы. 

А з и л ә :  (Балалар алдына чыгып баса.) 
Дуслар, әйдәгез мәкальләр әйтешәбез. Мә-
кальнең беренче яртысы минем телемдә, 
икенче яртысын кемгә яулык тия, шул әйтсен 
(кулъяулыгын алып, берәүгә ыргыта).

Кем эшләми, шул ашамый;
Берәү туеп сикерә, берәү туңып сикерә;
Язгы хезмәт – көзге хөрмәт;
Язның бер көне ел туйдыра;
Ни чәчсәң – шуны урырсың.
И р е к :  (Кулъяулыкны тоткач.) Бу кулъяу-

лыкны шулай матур итеп кем чикте?
А з и л ә :  Мин!
И р е к :  Ә хәзер минеке була! (Азилә үзенә 

алырга тырыша, Ирек билбавына тыгып куя.)
З ә л и я :  Кызлар, малайлар, безнең туган 

җиребезнең табигате бик матур. Ләкин бу та-
бигатьне сакларга кирәк. Әйдәгез, без бу ма-
тур урында уйнап, җырлап алыйк.

(Балалар түгәрәк ясап басалар. Түбәтәйле малай 
түгәрәк эчендә бер якка бара, ә балалар, җырлый

җырлый, икенче якка баралар.)

БЕЗ, БЕЗ, БЕЗ ИДЕК... 

Түбәтәеңне кигәнсең,
Бик ераклардан килгәнсең,
Төскә матурлыгың белән
Шаккатырыйм, дигәнсең.
Түп-түп, түбәтәй,
Түбәтәең укалы.
Чиккән матур түбәтәең
Менә кемдә туктады. 

(«Түбәтәй» уенын уйныйлар. Җыр ахырында малай үз 
түбәтәен кемгә кидертә, шул балага җәза бирелә: 
ул бии, җырлый, әтәч булып кычкыра һ.б. Уен шулай 

дәвам итә.)

Ә б и :  Ай-яй, бер-берегезне уздыра-
сыз! Ә безнең малайлар атта йөри беләләр 
микән? Безнең заманда егетләр атта йөрергә, 
ярышыр га яраталар иде.

И р е к :  Без дә яратабыз. Шулай бит, ма-
лайлар?

 (Малайлар «Атта чабу» биюен башкара.)

Ә б и :  Озакламыйча бу малайлар Сабан-
туйлардагы ат чабышында беренче урыннар-
ны алачаклар!

(Кызлар, малайлар бергә бииләр.)

Ә б и :  Рәхмәт сезгә, балалар, үземнең 
яшь вакытларымны исемә төшердем. Сезгә 
әйтер сүзем шул: туган җирегезне, аның таби-
гатен саклагыз, халкыбызның матур йолала-
рын, гореф-гадәтләрен хөрмәтләгез, бер-бе-
регез белән дус, тату яшәгез!

(Балалар, кулгакул тотынышып, «Дуслар җырын» 
җырлыйлар.)

Дуслар белән күңелле,
Яшәве рәхәт.
Дустым булганың өчен
Сиңа зур рәхмәт.
Кушымта: 
Син минем якын дустым,
Мин синең дустың.
Яхшы һәрвакыт янда
Булганы дусның!

Безнең дуслык нык булсын!
Мәңгелек булсын!
Көннәребез гел шулай
Шатлыкта узсын!

Розалия ШӘЙДУЛЛИНА, 
Арча, Үрнәк балалар бакчасы музыка 

җитәкчесе
(Автор фоторәсеме) 
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Кабак – витаминнарга бик бай яшелчә. 
Чыганаклардан билгеле булганча, кабак куль-
турасы 3 мең еллар элек игелә башлый. Иң 
беренче дәлил – кабак төшләре һәм борынгы 
Рим белән Грециядә кабактан ясалган савыт-
лар табыла.

Австриядә 1739 елда ук кабакның төшләре 
бик файдалы булуын язып чыгалар, Австрия 
императрицасы кабакны ашамлык итеп кенә 
түгел, маен даруханәләрдә дә кулланырга ди-
гән указ чыгара, һәм елына 2000 тонна кабак 
мае җитештерелә башлый. 

1926 елда Николай Вавилов җитәкчеле-
гендәге рус экспедициясе Африкага сәяхәте 
вакытында кыргый кабакның ничек үскәнен 
күрә.

Кабак турында рус әдәбиятында да бик 
еш телгә алына. Рус язучысы Н. В. Гоголь 
«Как Иван Иванович поссорился с Ива-
ном Никифоровичем» әсәрендә: «Мирго-
род – гаҗәеп шәһәр... Бакчаларында кызыл 
мәкләр, сап-сары көнбагышлар, читәннәргә 
үрмәләп, колмак үсә, кабаклар да күренгә-
ли», – диеп язган.

Татар әдәбияты классигы Фатих Хөснинең 
дә «Кабак» хикәясе бар. Бу хикәядә бер кабак 
читән аша үрмәләп чыгып, күрше бакчасын-
да тәгәрәп үсә, гомергә тату яшәгән ике күр-
ше Маһи белән Мәлихә арасында шул кабак 
аркасында чүт кенә низаг чыкмый кала, ярый 
әле, бәхәснең чишелеше уңай тәмамлана. 
Күрше егете Зиннурның күрше кызы Нисага 
күзе төшкәч, бу низаглы кабактан бәлеш пеше-
реп, бер өстәл артына җыйнаулашып утырып 
ашыйлар.

Хәдисләрдә дә кабак ашамлыгы телгә 
алынган. Пәйгамбәребез Мөхәммәт салалла-
ху галәйхи вәссәлам: «Йә, Гайшә, ризык әзер-

ләгән вакытта син кабакны күбрәк куш, кабак 
сагышлы йөрәккә дәва», – дигән.

Безнең Аксубай якларында да яшелчәләр 
солтаны булган кабакны бик яраталар һәм 
күп ләп үстерәләр. Аннан күп төрле тәмле ри-
зыклар пешерәләр.

Без бүген сезгә Аксубайларча кабаклы 
мантый тәкъдим итәбез.

ӨЙ КҮРКЕ – АШ

Фәһимә ГАТИНА,
Аксубай үзәк китапханәсенең халыкка 

китапханә хезмәте күрсәтү бүлеге мөдире, 
Гөлфия НИЗАМОВА,  

китапханәче
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Мантый камыры өчен:
150 – 200 мл сөт, 2 данә йомырка,
1 аш кашыгы майонез, 2 г тоз, 
3,5 стакан он кирәк.

Эчлек өчен:
500 г – шакмаклап туралган (угычтан да ярый) кабак,
500 г – шакмаклап туралган сыер ите (тавык ите дә 
ярый),
2 – 3 баш суган, 
3 г тарттырылган кара борыч, тәменчә тоз кирәк.

1. Камыр ясау өчен савытка 
150 – 200 мл сөт, 1 аш кашыгы 
майонез, тоз салабыз, 
2 йомырка сытабыз да он салып, 
йомшак кына сузылып торсын 
өчен 7 минут дәвамында камыр 
басабыз. Аннары әзер камырны 
суыткычка «ял итәргә» алып 
куябыз.
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ӨЙ КҮРКЕ – АШ

2. Шул арада эчлек 
әзерлибез. Кабак 
белән ит өстенә 
суган турап, тәменчә 
тоз белән борыч 
салып, болгатабыз.

3. Әзер камырны 
кисәкләргә бүлеп 
җәябез.

4. Мантый өчен 
түгәрәкләр кисәбез.
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ӨЙ КҮРКЕ – АШ

Ашларыгыз 
тәмле булсын!

6. Матур итеп 
бөклибез.

5. Түгәрәкләргә 
берәр кашык эчлек 
салып чыгабыз.

 7. Әзер мантыйларны 
мантоваркага куябыз.
«Үзебезгә насыйп 
булсын! Тәмле булып 
пешсен!» – дип изге 
теләкләр телители, 
мантоварканы ут 
өстенә куябыз. Суы 
кайнап чыканнан 
соң, мантый 
40 – 45 минутта әзер 
була.

(Мария Артемьева 
фоторәсемнәре)
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ЯЛ СӘГАТЬЛӘРЕНДӘ

I вертикаль баганада язылган гореф-гадәтләрнең, йолаларның кыскача эчтәлеген кулланып, 
II вертикаль баганада шахмат фигурасының дөрес ат йөреше тәртибе ярдәмендә (Г хәрефе) 

аларның исемнәрен укыгыз.

Башваткыч җаваплары: 1. Сабан туе; 
2. Каз өмәсе; 3. Нәүрүз; 4. Сөмбелә.

№ Гореф-гадәтләрнең, йолаларның кыскача эчтәлеге Аларның исеме
1 Бик күп төрле уеннарны, йолаларны үз эченә алган, татар 

халкының ел буе көтеп алына торган иң матур бер бәйрәме... а у

н е С

б т

а
2 Бу йола һәр елны көз ахырында яисә кыш башында үт-

кәрелә. Аңа әзерләнгәндә туганнарны, күрше кызларын 
чакыралар. Кызлар иртүк килеп, казларны йолкалар, анна-
ры аларны көянтәләргә асып, су буена төшәләр һәм шунда 
юалар. Чишмә буенда җыр-бию, төрле уеннар оештырыла. 
Кич белән аш-су әзерләнә, каз бәлеше салына. Яшьләр бу 
йолага җыйналалар, бәйрәм итәләр...

ө с

м е К

з ә

а
3 Бу бәйрәм безгә борынгы бабаларыбыздан калган. Кышлар 

үтеп, табигать уяна башлагач, көннең төн белән тигезләшкән 
бер вакытында кешеләр бу йола бәйрәмен билгеләп үтәләр. 
Ул мөселман халкын киләчәккә якты өмет белән карарга, 
тормышны яратырга өйрәтә, аларга яңа көч бирә...

4 Татар халкының онытыла башлаган матур бәйрәмнәренең 
берсе. Ул көзге бәйрәм, уңыш бәйрәме. Көз көне халык мул 
уңыш җыеп ала һәм көн белән төн тигезләшкән чакта бу 
йола бәйрәме уздырыла. Ул – башак дигән сүз, шуңа күрә 
бәйрәмнең төп атрибутлары – башак һәм бәйрәм исемен-
дәге кыз. Бәйрәм башында аның хуҗабикәсен сайлыйлар. 
Ул – чибәр, уңган кыз. Бу көнне мул итеп ризык пешерәләр, 
кешеләр өйдән-өйгә йөреп, җырлап-биеп күңел ачалар. 
Хуҗабикә кызны мәйданга чыгаралар, аны төрле биремнәр, 
сораулар белән сыныйлар...
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5 апрель 
Татарстан Республикасының Милли музее ачылуга 
125 ел (1895). 

12 апрель 
Язучы Заһирә Бакир кызы Гомәрованың тууына 90 ел 
(1930 – 2002). 

13 апрель
СССР Фәннәр академиясенең Казан филиалын ачу 
турындагы СССР Хөкүмәте карары чыгуга 75 ел (1945). 

14 апрель
Тәрҗемәче, ТАССРның атказанган мәдәният хезмәткәре 
Таһир Мирзагалләм улы Нурмөхәммәтовның тууына 
90 ел (1930 – 1999); 
шагыйрь, җәмәгать эшлеклесе Ирек Нәгыйм улы Саби-
ровка 70 яшь (1950). 

20 апрель 
Рәссам Фәйзрахман Гафур улы Камаловка 60 яшь (1960). 

21 апрель
Җырчы, Башкортстан Республикасының һәм Татарстан 
Республикасының халык, Россия Федерациясенең ат -
казанган артисты Идрис Мөдәррис улы Газиевкә 60 яшь 
(1960). 

24 апрель 
ТАССРның атказанган артисты Фердинанд Юныс улы 
Фарсинның тууына 90 ел (1930 – 2012). 

26 апрель
75 ел элек рейхстагка Җиңү байрагы эленде (1945). 
Байракны беренчеләрдән булып элүче – татар егете 
Гази Казыйхан улы Заһитов. 

27 апрель 
Актёр, язучы, тәрҗемәче, Татарстан Республикасының 
халык артисты Хәлим Бәдри улы Җәләлевкә 80 яшь (1940). 

1 май 
Шагыйрә, Татарстан Республикасының атказанган 
сәнгать эшлеклесе Резеда Тәфкалүн кызы Вәлиевага 
90 яшь (1930);
опера җырчысы, педагог, ТАССРның атказанган артисты 
Фәгыйлә Тимергали кызы Тимеровага 90 яшь (1930); 
шагыйрь, җәмәгать эшлеклесе, ТАССРның атказанган 
мәдәният хезмәткәре, Татарстан Республикасының 
атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республи-
касының атказанган артисты Мансур Әхмәт улы 
Шиһаповка 80 яшь (1940). 

10 май 
Музыка белгече, педагог, ТАССРның атказанган сән-
гать эшлеклесе, Татарстанның Г. Тукай исемендәге 
Дәүләт премиясе лауреаты Мәхмүт Нигъмәтҗан улы 
Нигъмәтҗановка 90 яшь (1930).

12 май 
Рәссам, Татарстан Республикасының атказанган 
мәдәният хезмәткәре Гайнулла Агалтдин улы Агалт-
диновка 75 яшь (1945). 

15 май 
Язучы, ТАССРның атказанган мәдәният хезмәткәре 
Мәгъсүм Хәмит улы Хуҗинның тууына 90 ел (1930 – 2008). 

30 май
Шагыйрь, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәт-
кәре Рәниф Шәриф улы Шәриповка 70 яшь (1950); 
җырчы, Татарстан һәм Башкортстан Республикаларының 
халык артисты Хәния Фәрхлислам кызы Фәрхинең 
(Биктаһированың) тууына 60 ел (1960 – 2017); 
язучы Аяз Гарәфетдин улы Хәсәневкә 60 яшь (1960). 

1 июнь 
Шагыйрь, прозаик Нәби (Нәбиулла) Хәсән улы Дәүли 
(Дәүләтшин)нең тууына 110 ел (1910 – 1989).

3 июнь
Актриса, Татарстан Республикасының халык артисты 
Резеда Ринат кызы Төхфәтуллинага 50 яшь (1970). 

6 июнь 
Актёр, педагог, режиссёр, Татарстан Республикасының 
халык, Россия Федерациясенең атказанган артисты 
Илдар Зиннур улы Хәйруллинга 70 яшь (1950). 

7 июнь
Рәссам, каллиграф, Татарстан Республикасының ат-
казанган мәдәният хезмәткәре Фирдәүс Гыйльметдин 
улы Гыйрфановның тууына 80 ел (1940 – 2017). 

9 июнь
Актриса, Татарстан Республикасының атказанган сән-
гать эшлеклесе, Татарстан Республикасының халык 
артисты Луара Галимҗан кызы Шакирҗановага 70 яшь 
(1950). 
11 июнь
Шагыйрә, ТАССРның атказанган мәдәният хезмәткәре 
Мәрзия Низам кызы Фәйзуллина (Тәрҗеманова)га 
90 яшь (1930).

19 июнь 
Актёр, Татарстан Республикасының халык артисты, 
М. Җәлил исемендәге Республика һәм Татарстанның 
Г. Тукай исемендәге Дәүләт премияләре лауреаты Илдус 
Хәниф улы Әхмәтҗановка 70 яшь (1950). 

25 июнь 
Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республи-
касы төзелүгә 100 ел (1920).

27 июнь 
Монументаль бизәлеш сәнгате рәссамы Дмитрий Рәшид 
улы Мусинга 50 яшь (1970). 

(Татарстан: Истәлекле һәм онытылмас даталар 
календаре = Календарь знаменательных 

и памятных дат. 2020 – Казан: Милли китап, 
2019. – 200 б.)



Кадерле укучыларыбыз!
1 апрельдән 2020 елның 
икенче яртыеллыгы өчен 
матбугатка язылу башлана. 
«Түгәрәк уен» альманахына 
республикабызның барлык 
элемтә бүлекләрендә дә 
язылырга мөмкин.

Индексыбыз – ПА 183
Өч айга язылу бәясе – 173 сум 29 тиен
Ярты елга язылу бәясе – 346 сум 58 тиен

БЕРГӘ БУЛЫЙК, ДУСЛАР!


