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Җыентыкта фольклор мирасын өйрәнүгә һәм аның тарихка, мәдәнияткә,
язма әдәбиятка мөнәсәбәтле мәсьәләләренә багышланган мәкаләләр,
фольклор үрнәкләре тупланган. Халкыбызның мәдәни мирасы, фольклоры
белән кызыксынучыларга тәкъдим ителә.
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Төзүчедән
Мәдәният министрлыгы каршында эшләп килүче Татар фольклорын
җыю, саклау, өйрәнү һәм пропагандалау дәүләт үзәгенең фәнни эзләнүләр
даирәсе елдан-ел киңәя бара. Россия Федерациясенең, Татарстан
Респуликасының татарлар яшәгән районнарына экспедицияләр оештыру, кыр
материалларын
фәнни
яктан
эшкәртеп
фольклор
җыентыклары,
монографияләр бастыру, семинарлар, конференцияләр уздыру Үзәк
тарафыннан татар фольклорын өйрәнү һәм кире халыкка кайтару юнәлешендә
эшләнгән эшләрнең бер өлеше генә. Ел дәвамында башкарылган эшләргә
йомгак ясау, нәтиҗәләр чыгару һәм киләчәккә планнар кору инде матур
гадәткә әверелгән еллык хисап-йомгаклау конференциясендә гамәлгә
ашырыла. Ул гына да түгел агымдагы елда Үзәкнең 15 еллык эшчәнлегенә
нәтиҗә ясалды. “Хәзерге фольклористиканың актуаль мәсьәләләре” дип
аталган фәнни-гамәли конференциядә 15 ел дәвамында татар халкының
традицион мәдәниятен өйрәнү өлкәсендә башкарылган эшләргә йомгак
ясалып, алдагы елларга перспективалар билгеләнде.
Җыентыкта урнаштырылган конференция материаллары тупланмасы
ике өлешкә бүленде. Беренче бүлек Үзәкнең 15 еллыгына багышланган
конференция докладларыннан оешты. Биредә Үзәкнең оешу, эшләп китү
тарихына, эш юнәлешләрен ачыклауга, халык мәдәниятен тикшерү
өлкәсендәге
актуаль
мәсьәләләргә,
фондларны
тулыландыру
мөмкинлекләренә, татар халкының традицион мәдәниятен өйрәнү
перспективасына, үткән буыннар туплаган рухи байлыкны шәхескә җиткерү,
уку-укыту системасына кертү, борынгы традицияләрнең бүгенге көндә яңару
процессына багышланган мәкаләләр урын алды.
Җыентыкның икенче бүлеге йола комплексларын комплекслы
анализлау, төрки шигырь төзелешенең фольклор формаларын ачыклау,
фольклор һәм язма әдәбиятның үзара бәйләнешен күрсәтү, төрки
халыкларның
мифологик
күзаллауларын
өйрәнү,
хореографик
фольклористика юнәлешен гамәлгә кую, халык биюен фиксацияләү, милли
уен коралларын укыту процессына кертү мәсьәләләренә багышланды.
Күрүебезчә, җыентыкның тематикасы фольклористиканың төрле
өлкәләрен (теоретик, методик һәм гамәли) үз эченә ала. Гасырлар дәвамында
камилләшеп килгән традицияләрнең югалуга таба йөз тотуы халыкның иҗади
мирасын барлау, саклау һәм үзенә кайтару мәсьәләсенең гаять
актуальләшүенә китерә, чөнки халык мәдәнияте турыдан-туры милләтнең
үзбилгеләнү процессы белән бәйле. Халыкның сүз калыпларын, ышануырымнарын, йола-гадәтләрен, җыр сәнгатен, бию хәрәкәтләрен - гомумән
мәдәниятен саклап калганда гына, милләтнең югалмавына ышанырга мөмкин.
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I БҮЛЕК
Ф.Х. Җәүһәрова,
ТФДҮнең директоры, КДУ доценты,
филол. фәннәре канд.

Татар фольклоры дәүләт
үзәгенең үткәне, бүгенгесе, киләчәге
Мәдәният министырлыгы каршында оешкан Татар фольклоры дәүләт
Үзәгенә 15 ел тулды. 15 ел кеше гомере, тарих хисабы белән үлчәгәндә,
әлләни зур дата түгел, ләкин Рәсәй чынбарлыгы бизмәненә салып караганда,
ул шактый зур. 2006 ел баскычыннан 1991 елга таба борылып артка карасак,
бу арада илебезнең бик зур тарихи, сәяси, икътисади үзгәрешләр кичергәнен
күрербез. Аларны биредә санап китү мәҗбүрияте юктыр, чөнки илебезнең һәр
кешесе, ул үзгәрешләрдә турыдан-туры катнашып, авырлыкларын үз
җилкәләрендә күтәрде. Биредә шушы үзгәрешләр кысасында Үзәкнең оешу,
эшләп китү тарихына да күз салу мәслихәт булыр.
80нче еллар ахырында Советлар Союзында яшәүче милләтләрнең
үзбилгеләнү теләге кискен күтәрелеш кичерә башлый, шушы елларда бер
төркем галимнәр, шул исәптән фольклорчылар да (В. Гусев, Н. Толстой, Д.С.
Лихачев) фольклорны өйрәнү институтлары кирәклеге мәсьәләсен күтәреп
чыгалар. Д.С. Лихачев 1987 елның көзендә КПСС Үзәк комитетына,
халыкларның традицион мәдәниятен өйрәнүгә җитди мөнәсәбәт кирәклеген
ассызыклап, хат белән мөрәҗәгать итә. Бу хатка җавап буларак Министрлар
советы РСФСРның Мәдәният министрлыгына рус һәм башка халыклар
фольклорын җыю, саклау, өйрәнү һәм пропагандалау дәүләт үзәге ачу
мәсьәләсен хәл итүне йөкли, һәм 1990 елның июнь аенда Мәскәүдә Рус
фольклоры республика үзәге ачылып эшли башлый. Шуннан соң Советлар
Союзының кайбер республикаларында, РСФСРның күп кенә өлкәләрендә рус
фольклоры үзәкләре, йортлары ачыла. Нәкъ менә шушы елларда бер төркем
галимнәр, сәнгать эшлеклеләре Татар фольклоры үзәген оештыру турында
сүз кузгаталар. Алардан (М.Х. Бакиров, К.М. Хөснуллин) инциативалы
төркем төзелә, һәм Татар фольклоры дәүләт үзәгенең концепциясе әзерләнә.
Анда Татар фольклоры үзәген төзү кирәклегенең алшартлары һәм сәбәпләре
ачыклана, совет чорында чын, табигый фольклорның үзешчән сәнгать һәм
“мәдәни агарту” эшенә кайтарылып калдырылуы һәм әлеге күренешнең
традицион мәдәниятнең саклануына тискәре йогынты ясавы турында әйтелә.
Советлар Союзында фольклористика фәненең төп игътибары фольклорны
популярлаштыруга түгел, ә фәнни-тикшерү проблемаларына гына
юнәлдерелүе тәнкыйтьләнеп, Татар фольклоры дәүләт үзәгенең оештырылу
принциплары, эшчәнлегенең төп юнәлешләре һәм төзелеше ачыклана.
Юнәлешләр асылына:
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- Россиянең татарлар яши торган өлкәләрен һәм Татарстанның
үзенчәлекле фольклоры булган төбәкләрен системалы һәм комплекслы
өйрәнү өчен башка оешмалар һәм вузлар катнашында даими эшләүче
фольклор экспедицияләре оештыру;
- фольклор текстларын, шулай ук татар халык музыкасы һәм
биюләренең, календарь-көнкүреш йолалары һәм бәйрәмнәренең аудио,
видеоязмаларын туплау, эшкәртү, саклау фондын булдыру;
- халык иҗатының төрле жанрлары һәм музыка, бию, йола фольклоры
буенча фәнни-популяр җыентыклар бастыру;
- халык иҗаты җәүһәрләре хисабына профессиональ артистлар һәм
коллективларның репертуарларын баету мөмкинлекләре тудыру;
- татарларның төрле этник төркемнәре иҗатына мөнәсәбәтле теоретик,
фәнни-гамәли конференцияләр үткәрү алына.
1991 елның октябрь аенда Татарстанның Министрлар кабинеты карары
буенча Республиканың Мәдәният министрлыгы каршында шушы
концепциягә нигезләнеп, Татар фольклоры дәүләт үзәге төзелә. Үзәк үзенең
беренче адымнарын, даими эшләүче фәнни экспедиция группасы төзеп,
Россиянең төрле төбәкләренә чәчелгән татарлар янына юл тотудан башлап
җибәрә.
15 ел эчендә оештырылган экспедицияләрнең санын гына исәпләсәң дә,
алар утыздан артып китә. Үзәкнең эш юнәлешләрен билгеләп, фольклор
фестивальләре үткәреп, халыкка мәдәни традицияләрен кире кайтаруда, инде
халыкның көндәлек яшәешеннән төшеп калып баручы тальян гармун, курай,
кубыз кебек уен коралларын популярлаштыру максатыннан “Гармунчылар”,
“Курайчылар һәм кубызчылар” конкурсларын оештырып җибәрүдә Үзәкнең
беренче директоры, фольклорчы галим һәм композитор Котдүс Мирзасалих
улы Хөснуллин күп көч куя. Ул җитәкләгән елларда
Үзәк эшенең
юнәлешләре билгеләнә, видеодокументлар, сирәк кулъязма һәм басма
китаплар фондына нигез салына, төбәкләр белән элемтәләр урнаштырыла,
“Әстерхан татарлары фольклоры”, “Урал буе татарлары фольклоры” кебек зур
конференцияләр уздырыла. “Татар халык музыка иҗаты” (Р.А. ИсхаковаВамба), “Татар халык киемнәре” (Р.Г. Мөхәмәдова), “Керәшеннәр. Тел һәм
йола үзенчәлекләре” (Ф.С. Баязитова), “Туйлар, туйлар” (Д.Б. Рамазанова),
“Татар халык бию көйләре” (Р.А. Исхакова-Вамба) “Татар көйләренең баян
өчен эшкәртмәсе” (Р. Валиев), “Хромкада уйнарга өйрәнү өчен үзөйрәткеч”
(Р. Валиев), “Шигърият дөньясына сәяхәт” (М.Х. Бакиров), “Мөнәҗәтләр һәм
бәетләр” (төзүчесе К.М. Хөснуллин) кебек хезмәтләр дөнья күрә.
Биредә Үзәкне оештыруда һәм аның эш юнәлешләрен билгеләүдә
үзенең зур көчен, сәләтен биргән Котдүс Мирзасалих улына рәхмәт әйтү
урынлы булыр. Әле күптән түгел генә аңа 65 яшь тулды. Аны гомеренең бу
датасы белән чын күңелдән тәбриклибез. Үзе авыру сәбәпле бүген безнең
арада булмаса да, туганнары аркылы рәхмәт һәм котлау сүзләрен җиткерергә
телибез. Үзәкнең 15 еллык эшчәнлегендә аның өлеше, һичшиксез, зур һәм
лаеклы урын били.
Соңгы елларда Фольклор үзәге үзенең эшен планлаштырылган,
системалы эзләнүләр таләп итүче программалар кысасында алып бара.
Шундый программаларның берсе – “Казан арты татарлары фольклоры: үткәне
һәм бүгенгесе”. Бу җидееллык программа үз эченә 2002-2009 елларны ала.
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Әлеге программа буенча Үзәкнең даими эшләп килүче экспедицион төркеме
Татарстанның Кукмара, Балтач, Саба, Теләче, Балык Бистәсе, Мамадыш,
Арча, Әтнә, Биектау, Лаеш, Марий Эл Республикасының Бәрәңге
районнарында эшләде. Эш барышында фольклор традицияләренең
сакланышын тикшерү һәм буыннан буынга тапшырылу механизмнарын
ачыклау максатыннан махсус методика булдырылды. Шулар нәтиҗәсендә
Казан арты авылларында Сабантуйның XX гасыр кысасында кичергән
үзгәрешләрен билгеләрлек материаллар тупланды, этнографлар тарафыннан
халык көнкүрешеннән төшеп калган дип исәпләнүче Сабантуй алды
йолалары: “Карга боткасы”, “Зәрә боткасы” бәйрәмнәренең
хәзер дә
саклануы ачыкланды, аларга мөнәсәбәтле видеодокументлар әзерләнеп
фондка тапшырылды. Моңа кадәр галимнәр тарафыннан татарларның өмә
комплексында билгеләнми килгән орчык өмәсе ачыкланды һәм
видеодокумент буларак Үзәк фондында үз урынын алды.
Әлеге эзләнүләр нигезендә халыкта сакланып калган Сабантуй бәйрәме
комплексы йолаларыннан “Нәзер аты”, “Бирнә тәбәсе” кебекләренең дә хәзер
дә Казан арты авыллары көнкүрешендә яшәве ачыкланды. Бу урында әлеге
йолаларга видеодокументлар әзерләү эшендә үзәккә зур ярдәм күрсәтүләре
өчен Саба муниципаль районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Хафизов
Миннехәт Гатовичка, районның Кече һәм Олы Шыңар муниципаль җирлеге
клубы хезмәткәрләре Садыкова Фәридә, Билалова Әлфия, Рабгутдинова
Гөлсинәгә зур рәхмәтләр ирештерәсебез килә. Халык мәдәниятен белеп,
яратып эшләүче коллегаларыбыз ярдәмендә Үзәкнең видеофонды “Боз
озату”, “Нәзер аты”, “Бирнә тәбәсе” кебек йолаларның оригиналь (фәнни
телдә әйтсәк визуаль антропология материалы буларак) халыкта ничек
сакланып калган шул килеш төшерелгән версияләре белән баетылды. Бу
уникаль язмалар киләчәктә фольклор фәне чыганагы буларак кына түгел, ә
социология, культурология, тарих фәннәре өчен дә зур әһәмияткә ия
документлар булырлар дип ышанабыз. Хәзерге көндә дә Фольклор үзеге
визуаль документлар туплау юнәлешендә эшен дәвам итә. Мәсәлән,
балаларның хәзерге уеннарына һәм имләү-ырымнарга караган яңа
видеодокументлар 2006 елда Үзәк фондында лаеклы урын алды.
“Казан арты татарларының фольклоры: үткәне һәм
бүгенгесе”
программасы буенча экспедицион эзләнүләрдән тыш, төшеп калган йолагадәтләрне торгызу эше дә алып барыла. Мәсәлән, 2002 елда Кукмара
районына оештырылган экспедиция рамкаларында район авыллары җыеннары
турында да мәгълүматлар тупланды. Экспедиция нәтиҗәләрен галимнәр
район үзәгендә оештырылган фәнни-гамәли конференциядә халык белән
рәхәтләнеп уртаклаштылар. Шушы конференция резолюциясендә районның
кечкенә авылларында җыеннар уздыру традициясен торгызу мәсьәләсе дә
каралды, һәм 2004 елдан башлап Төркәш җыены (бу җыенга районның 4
авылы керә) уздырыла башлады.
Болардан тыш Кукмара район мәгәриф бүлеге бәлән Үзәк арасында
хезмәттәшлек турында килешү төзелеп, район мәктәпләрендә фольклорны
фәнни юнәлештә өйрәнү эше башланып китте. Бу юнәлеш матур гына
нәтиҗәләр дә бирә башлады. Гомумиләштереп әйтсәк, “Казан арты
татарларының фольклоры: үткәне һәм бүгенгесе” программасы үзен шактый
аклап килә. Бу программа кысаларында Казан арты авылларының
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изгеләштерелгән урыннары, аларга бәйле ышану, ырым, йола комплекслары
буенча материаллар тупланды. Шуларга таянып “Сабантуй”, “Каз
өмәсе”,”Кичке уен”, “Аулак өй”, “Бәбигә исем кушу”, “Никах”, “Карга
боткасы” кебек йола бәйрәмнәре турында методик фильмнар әзерләнде.
Фольклорны җыеп бетерү мөмкин түгел, чөнки халыкның һәр көне
үзенчәлекле фольклоры белән үрелеп бара, ул халыкның теле, үзаңы
сакланганда, мәңгелек дәвамчыл процесс. Ләкин шунысы да ачык: фольклор
мирасын җыюга никадәр масштаблы һәм комплекслырак якын килсәң, халык
мәдәни традицияләрен киләчәк буынга шулкадәр тулы канлырак итеп саклап
тапшыру мөмкинлеге арта бара. Бүгенге көндә Үзәк галимнәре нәкъ менә
шуны күз алдында тотып эшләргә тырышалар да. Әлбәттә, Үзәкнең санаулы
гына галимнәре белән төрле планда зур, масштаблы эзләнүләр алып бару
мөмкин түгел. Ләкин шулай да район мәдәният бүлекләре ярдәме белән
эшнең нәтиҗәлелеген арттыру мөмкинлеге юк түгел. Мәсәлән, Мамадыш
муниципаль районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Спиридонов Степан
Петрович Үзәкнең экспедицион төркемен, районда эзләнүләр башланганчы,
авыл клубы мөдирләре белән очраштырды. Бу очрашуда экспедициянең
максат-бурычлары, эш планнары турында сүз алып барылды. Менә шушы
очрашудан бирле Үзәкнең район авыллары белән эләмтәләре һаман да
өзелми. Без бергәләп халык мирасын туплау эшендә. Бу уңайдан Степан
Петровичның үзенә дә керәшен татарлары фольклорыннан бай материаллар
туплауда даими ярдәм итеп килүе өчен зур рәхмәтләребезне җиткерәсебез
килә. Ул - халык традицияләрен чын күңелдән яратучы, аңлаучы һәм
популярлаштыручы. Киләчәктә дә бергәләп, нәтиҗәле эшләребезне дәвам
итеп, халкыбызның искиткеч матур күңел җәүһәрләрен саклап калуда үз
өлешебезне кертә алырбыз дип ышанабыз.
Фольклор үзәге кабул иткән программалар алда күрсәтелгәннәр белән
генә чикләнми. Тагын бер үзенчәлекле программа буларак “Рәсәй
Федерациясе регионнарында яшәүче татарлар фольклоры. Традицияләр һәм
үзгәрешләр” программасын атарга кирәктер. Бу программаның төп максаты –
татар фольклорының башка мәдәни мөхит тирәлегендә сакланышын өйрәнү.
Әлеге
гамәл
кысаларында Үзәк галимнәре Россиянең Идел буе
регионнарында яшәүче татарларга экспедицияләр белән чыктылар. Әстерхан
шәһәрендә беренче мәртәбә төбәктә яшәүче татарларның фольклорын өйрәнү
һәм саклау мәсәьәләсен күтәргән Өлкә халык иҗаты үзәге белән берлектә
фәнни-гамәли конференция үткәрелде. Конференциядә уртак җыентык
чыгару мөмкинлекләре, татар фольклор коллективларын яңадан торгызу
мәсьәләләре күтәрелде.
2006 елның декабрь аенда Тубән Новгород өлкәсенең Сергач шәһәрендә
“Туган як” татар милли мәдәни автономиясе белән берлектә “Түбән Новгород
өлкәсе татарлары фольклоры. Өйрәнү һәм саклау мәсьәләсе” исемле
конференция уздырылачак. Шушындый ук конференция 2004 елда
Свердловск өлкәсе Красноуфим шәһәрендә үтте. Әлеге
конференция
кысаларында өлкәнең татарлар яшәүче өч район вәкилләре, татар теле һәм
әдәбияты укытучылары, татар авылларының клуб җитәкчеләре һәм
Свердловск өлкәсе фольклор йорты хезмәткәрләре катнашты. Конференция
нәтиҗәсендә төбәк татарларының мәдәниятен саклауга игътибар шактый
артты, Өлкә фольклор йорты ел саен татар фольклорына бәйле семинарлар
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үткәрә башлады. Бүгенге көндә өлкә фольклор йорты
белән үзара
хезмәттәшлек турында килешү төзелде.
Үзәкнең фәнни эшчәнлегендә тагын бер мөһим юнәлешләренең берсе –
җыелган фольклор материалларын саклау, аларны системалаштыру. Бүгенге
көндә бу мәсьәләдә эшләр шактый җайга салынды. Үзәк мирасханәсендә
җиде фонд барлыкка китерелде, алар даими рәвештә тулыландырылалар. 2003
елда Мәдәният министрлыгы ярдәме белән Үзәктә фольклор үрнәкләрен
консервацияләү өчен заманча җиһазландырылган бүлек оешты, биредә
фондларга кергән һәр документ, аудио, видеоязма, фотокадр цифрлана һәм
юллама белешмә төзелеп теркәлә. Үзәкнең фонд бедән эшләү юнәлеше
моның белән генә чикләнми. Агымдагы елда “Татар халкының традицион
мәдәнияте” исемле электрон каталогын төзү эше дә башланып китте. Бу
эшнең җитәкчесе Г.М. Ханнанова, аның кул астында каталогка кертелүче һәр
саклау берәмлеге җитди фәнни атрибуция үтә, системалаштырыла. Шуны да
ассызыкларга кирәк: каталогны гамәлдә куллану өчен безнең алда хәзергә
бер зур киртә бар. Ул - мондый каталоглар өчен татар телендә төзелгән
программаның булмавы. Мондый программаны булдыру, ким дигәндә 300
мең сум чыгымнар таләп итә. Бу шартка карамастан Үзәктә каталогның
контентын әзерләү эше дәвам итә. Киләчәктә программа белән эшләр
көйләнеп, татар традицион мәдәнияте каталогы белән интернет аша танышу
мөмкинлеге булыр һәм татар халкы җәүһәрләрен дөнья мәдәни
казанышларына интеграцияләү юллары ачылыр дип өметләнәбез.
Халык мәдәни традицияләрен өйрәнү – гаять күпкырлы эш. Ул, әлбәттә,
академик тикшерүнеләрне дә, гамәли юнәлешле эзләнүләр алып баруны да
таләп итә, шунлыктан Татар фольклоры дәүләт үзәге галимнәре ике
юнәлешкә дә игътибар бирергә мәҗбүрләр. Бүгенге көндә Үзәктә эшләп
килүче олуг галимнәребездән М.Х. Бакиров “Татар фольклоры жанрлары
спецификасы” исемле теоретик хезмәтен төгәлләде, шул ук вакытта “Татар
туйлары” исемле китап әзерләде һәм аны хәзерге туй мәҗлесләрен үткәрү
сценарийлары белән баетты. 2005 елда Р.Г. Мөхәмәдова “Керәшен татарлары
киеме” исемле китап-альбомын, заманча стилизацияләнгән кием модельләре
белән тулыландырып, халыкка кайтарды. Үзәкнең музыка фольклоры белгече
Й.Н. Исәнбәт татар музыка фольклоры өлкәсенә мөнәсәбәтле әйтелгән фәнни
фикерләр тупланмасын әзерләү эшен дәвам итә. С.М. Гыйләҗетдинов
Беренче бөтендөнья сугышы әсиренең бәетләр җыентыгын “Әсир дәфтәре”
исеме белән дөньяга җиткерде, 2006 елда Үзәкнең кулъязмалар һәм сирәк
китаплар фонды тасвирламасын эшләп бетерде. Ф.И.Урманчеев татар
мифологиясенең энциклопедик сүзлеген төзү эшен дәвам итә. Гомумән
бүгенге көндә Фольклор үзәгендә катлаулы мәсьәләләрне чишә алырлык
иҗади коллектив оешты дип әйтергә була. Үзәктә төрле буын галимнәре
кулга-кул тотышып, уртак максатларга ирешү өчен бергәләп эшлиләр. Алар
арасында: 2 фәннәр докторы, 6 кандидат, 3 аспирант бар.
Үзәктә әзерләнгән хезмәтләрне тикшерү, бастыру мәсьәләләрен хәл
итүче Гыйльми совет даими эшләп килә. Төрле оешмалар һәм югары уку
йортлары белән эләмтәләр елдан-ел ныгытыла бара. Менә инде өч ел рәттән
Фольклор үзәгенең экспедицион төркеме җәйге планнарын КДУның татар
филологиясе һәм тарихы факультеты студентлары белән берлектә үти. Казан
дәүләт университеты студентлары катнашында октябрь айларында
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экспедиция йомгакларына багышланган фольклор конференциясе һәм
кичәләре үткәрү инде гадәткә керде. Казан дәүләт консерваториясе
укытучылары да безнең экспедицияләрдән читләшмиләр.
Һичшиксез, алда саналган эшләр барысы да халкыбызның йөзен,
менталитетын саклау максатларыннан моннан 15 ел элек төзелгән Татар
фольклоры үзәге концепциясенә туры китерелеп эшләнә. Ләкин концепциядә
планлаштырылган бар юнәлешләр гамәлгә ашырылып бетте дияргә шактый
иртә. Үзәкнең 10 еллыгын билгеләп үткәндә ассызыкланган “Татар халык
иҗаты” журналын булдыру мәсьәләсе хәл ителми кала бирә. Югыйсә бөтен
татарга
халыкның фольклорын,
сөйләш
үзенчәлекләрен,
мәдәни
традицияләрен (шул исәптән халык җыр, бию, киенү, бизәнү сәнгатьләрен)
саклау мөмкинлекләрен сөйләүче бер журнал чын мәгънәсендә кирәк, һәм ул
әлләни зур чыгымнар сорамый да. Күрәсең, без үзебез татарлыгыбызны кабат
күрсәтеп, кемнәндер журнал ачып бирүен көтәбез.
Хөрмәтле галимнәр, сәнгать әһәлләре, безнең фикеребезчә, безгә
кичекмәстән инициативалы төркем оештырып, булачак журналның
структурасын, юнәлешен күз алдына китереп, концепциясен эшләп, тиешле
Министырлыкка мөрәҗәгать итү кирәк. Мондый журнал без галимнәрдән
бигрәк, бүген халык белән ничек эшләргә белмичә йөдәп утыручы, атнага бер
тапкыр клубын кичке дискотекага гына ачучы клуб мөдирләренә дә, халык
фольклорын өйрәнәбез дип, ел саен аулак өй, кичке уен күренешләрен
күрсәтүдән башканы күз алдына китерә алмый аптыраган күп кенә мәктәп
укытучыларына да
кирәк бит! Журнал төбәк татарларына үз җирле
материалларын һәм аларның этнолингвистик аспектларын ачыкларга да,
көнкүрештән төшеп калган музыка уен кораллары турында сөйләп, биюҗырларыбызны күрсәтеп, халкыбызның телен, мәдәниятен сакларга да
мөкинлекләр тудырыр иде. Миңа калса, Фольклор үзәге белән бергәләп
Фәннәр Академиясенең Г. Ибраһимов ис. ТӘҺСИ һәм Ш. Мәрҗәни ис. Тарих
институты да күтәрелсә, бу эш башкарылып чыкмаслык түгел. Әлбәттә,
журналны булдырып, барлык проблемаларны хәл итәрбез дип әйтү
беркатлылык булыр иде. Бүгенге көндә татар фольклористикасы алдында
торган мәсьәләләр шактый күп, һәм аларның сәбәпләре тирәндә ята.
Иң актуале - халык мәдәниятен комплекслы тикшерү өчен белгечләр
җитмәве. Музыка фольклоры өлкәсендә татар телле яшь белгечләрнең бик аз
булуы үзен нык сиздерә. Халык бию сәнгате өлкәсендә бер генә белгечнең дә
булмавы нинди зур мәдәни мирассыз калу куркынычы алдында торуыбызны
еллап түгел, көнләп әйтә. Алардан тыш халык мәдәниятенең хәзерге
яшәешен, фольклорын өйрәнерлек әзерлекле белгечләребез дә җитми. Халык
тыюларының, ырым-ышануларының семантикасы, этимологиясенә керерлек
галимнәребез дә күренеп тормый. Башлыча, фольклор фактларын филологик,
музыкаль текст буларак барлау, җыентыкларга теркәү эше белән
шөгыльләнәбез. Сүз дә юк, алар да бик җитди һәм кирәкле. Ләкин алар белән
параллель тирәнрәк катламнарны, теге яисә бу текстның халык яшәешендәге
вазыйфасын, традициясен, саклану һәм трансформацияләнү сәбәпләрен
ачыклауга юнәлтелгән эзләнүләр дә кирәк.
Ничек кенә булмасын, Татар фольклоры дәүләт үзәге үзенең 15
еллыгын билгеләп үткән көннәрдә киләчәккә оптимизм белән карый, күз
уңында тоткан планнырын үтәп, югары үрләрне яулау теләгендә тора.
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Ф.И. Урманче,
ТФДҮнең әйдәп баручы фәнни хезмәткәре,
ТӘҺСИнең халык иҗаты бүлеге мөдире,
филол. фәннәре д-ры, профессор

Борынгы традицияләрнең яңаруы
Соћгы ун-унбиш елда илдђ, Русиядђ џђм Татарстанда яшђњче халыклар
тормышында бик књп тљрле, катлаулы, каршылыклы њзгђрешлђр булуы
турында байтак сљйлђнде, язылды џђм язылып килђ. Рђсми нигездђ ќитђкче
даирђлђр ђлеге њзгђрешлђрнећ ућай нђтиќђлђре турында сљйлђргђ џђм язарга
яратсалар, халыкныћ икенче бер тљркеме, ић зур књпчелеге, башлыча
интеллигенция, зыялылар, язучылар, галимнђр, гади халык, бигрђк тђ љлкђн
буын вђкиллђре хђзерге тормыш шартларын, џич бетмђс реформаларны
каџђрлилђр, аларның нәтиҗәләреннән зарланалар. Мондый књренешлђр џђр
дђвердђ булган, бар џђм булачак дип кенђ дђ тынычланып булыр иде. Бик
књплђр, бигрђк тђ Русиядђ, шулай эшли дђ!.. Тик ђлеге мђсьђлђнећ икенче –
тагын да катлаулырак ягын да истђн чыгарып булмый. Безнећ кљннђрдђ
тормышныћ алга баруы, гомуми эволюция бик нык тизлђште. Нђкъ ђнђ
шуныћ нђтиќђсе буларак, илдђ кљн дђ саен диярлек џич уйланылмаган,
кљтелмђгђн, нигездђ фаќигале вакыйгалар-хђллђр ђледђн-ђле кабатланып
тора. Мондый хђл-вакыйгаларныћ байтагы Галђм – Ќиџан – Космостагы зур
џђм принципиаль њзгђрешлђр, катлаулы процесслар белђн турыдан-туры
бђйлђнгђн дип ышанучыларныћ саны да торган саен арта бара. Коточкыч ќир
тетрђњлђр, су басулар, цунамилар белђн бђйле ураганнар нђтиќђсендђ
йљзлђгђн, мећлђгђн, берничђ йљз мећнђн артык кешелђр џђлак була. Мондый
трагик вакыйгалар элегрђк тђ кабатланып торган. Тик безнећ заманда аларныћ
књлђме дђ зуррак, кабатлануы да ешрак, корбаннарыныћ саны да књбрђк.
Ќир дип аталган планетада гомер кичерњче адђм балаларыныћ кљндђлек
тормышы Югары Књк, шундагы Ай, Кояш, Йодызлар белђн турыдан-туры
бђйлђнгђн дигђн карашларныћ инеш башы борынгы Бабил – Вавилониягђ,
б.э.к. 2 мећъеллыкныћ башында – 539 елда хђзерге Гыйрак ќиредђ урнашкан
ил мифологиясенђ барып тоташа. Ни хикмђттер, берара, конкретрак алганда,
Совет чорында (1917-1990 еллар) «оныттырылып» торган ђлеге карашлар
соћгы унъеллыкларда яћадан «терелђ-тернђклђнђ» џђм халык, хђтта зыялылар
арасында да ифрат та кић таралыш таба. Шулар арасында фђн буларак
беркайчан да танылмаган астрология, эзотерика, сихер џђм сихерчелек, магия,
тљрле юрау-юрамалауларга, ырымнарга ышану џђм шул нигездђ хђрђкђт итњ
халыкныћ кљндђлек тормышыныћ аерылгысыз бер љлеше булып ђверелде.
Астрологик фаразларны, ђйтик, «Вечерняя Казань» кљн дђ саен, ђ инде ић
абруйлы гђзитлђрдђн «Мђдђни ќомга» атна саен бастырып бара. Џђм бик
књплђр аларны кызыксынып укыйлар.
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Књрсђтелгђн «измнар» кић таралып, халыкныћ рухи тормышында
ќитди роль уйнавы совет чорында капиталистик, буржуаз мђдђниятнећ
ќимерелњенећ конкрет чагылышы дип игълан ителђ иде1. Хђзер безнећ Русия
џђм Татарстан ќђмгыятендђ дђ шундый ук хђл књзђтелђ икђн, димђк, бездђ дђ
традицион мђдђният, халык мђдђнияте тђмам ќимерелеп таркалу юлына аяк
баскан булып чыга. Џђм моныћ, чыннан да, шулай булуын без њзебез дђ кљн
дђ саен књреп торабыз кебек. Кљндђлек тормышта булмаса – тђњлек буе
телевизор экраннарыннан.
Бњгенге кљн тормышын Ислам тђгълиматыннан алынган «мђхшђр» сњзе
белђн билгелђњ шулай ук кић таралган књренешлђрнећ берсе булып ђверелде.
Махсус сњзлектђ ђлеге сњз тњбђндђгечђ аћлатыла. «Мђхшђр 1) җыелу. 2) дини
Динчелђр уенча, кыямђт кљнендђ яћадан терелгђн кешелђрнећ ќыелу урыны
яки вакыты»2. Шул ук ќљмлђдђ кулланылган «кыямђт» сњзе дђ турыдан-туры
дини тђгълиматлар белђн нисбђтле: «Кыямђт 1) дини ахирђт кљне, дљнья
беткђн кљн. 2) Тавыш, гауга, шау-шу, тђртипсезлек»3. Соћгы чиктђ, биредђ
кулланылган «ахырзаман» сњзе дђ шул ук фикерлђрне раслый булса кирђк:
«Ахыр заман 1) дини. Имештер, дљнья бетђр алдыннан булган вакыт, дљнья
ахыры; 2) артык тђртипсезлек, ыгы-зыгы турында»4.
Китерелгђн сњзлђрнећ барысы да безнећ кљннђр вәзгыяте белђн шулай
ук турыдан-туры бђйлђнгђн. Џђм моны, дљресен ђйткђндђ, беркем дђ инкарь
итђ алмый. Мђсьђлђнећ асылы хђтта анда гына да тњгел. Ђлеге сњзлђрнећ
барысы да хђзер нигездђ тирђн џђм њзенчђлекле дини мђгънђлђрен югалтып,
безнећ кљндђлек тормышта гади џђм гадђти сњзлђр буларак кулланыла
башладылар. Бу хђл, њз чиратында, кљндђлек тормышныћ, безнећ кљннђр
чынбарлыгыныћ кљзгесе булган язма ђдђбиятта да чагылыш таба. Хђзерге
шигърияттђ ђлеге процессларныћ ничек гђњдђлђнње турында шушы юллар
авторы, дистђдђн артык мђкалђлђрдђн тыш, махсус љч монография дђ язып
чыгарган иде. Бу очракта сњз «Дастаннарга лаек замана. Борынгы фольклор
џђм хђзерге поэзия»5; Татарстанныћ Халык шагыйре Равил Фђйзуллин
иќатына багышланган «Борынгы миф џђм бњгенге шигырь»6 џђм шулай ук
Татарстанныћ Халык шагыйре Роберт Мићнуллин шигърияте турындагы
«Роберт Мићнуллин: шигъри осталык серлђре»7 дигђн хезмђтлђр турында
бара.
Ђ инде бњгенге проза ђсђрлђренђ килсђк, анда без тагын да
њзенчђлеклерђк књренешлђргђ тап булабыз. Соћгы елларда басылып чыккан
проза китапларыныћ, кайберсенећ генђ булса да, исемнђренђ генђ игътибар
итеп карыйк. Зиннур Хљсниярныћ роман-дилогия, повесть џђм хикђялђрдђн
1

Оккультизм // Атеистический словарь. – М., 1983. - С. 349-350.
Хђмзин К.З. Гарђпчђ–татарча–русча алынмалар сњзлеге / К.З. Хђмзин, М.И.
Мђхмњтов, Г.Ш. Сђйфуллин. – Казан, 1965. – Б. 338-339.
3
Шунда ук. – Б. 217.
4
Татар теленећ аћлатмалы сњзлеге. - Т. 1. – Казан, 1977. – Б. 88.
5
Урманче Ф.И. Дастаннарга лаек замана. Борынгы фольклор џђм хђзерге поэзия /
Ф.И. Урманче. – Казан, 1990.
6
Урманче Ф.И. Борынгы миф џђм бњгенге шигырь. Татарстанныћ Халык шагыйре
Равил Фђйзуллин шигъриятенђ бер караш / Ф.И. Урманче. – Казан, 2002.
7
Урманче Ф.И. Роберт Мићнуллин: Шигъри осталык серлђре / Ф.И. Урманче. –
Казан, 2005.
2
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торган китабы «Эттђн туган» дип атала . Дилогия булгач, димђк, роман ике
китаптан тора: «Терсђк сугышы» џђм «Эттђн туган». Китапка кергђн
повестьныћ исеме бик тђ њзенчђлекле: «Кђќђ йљри кыектан». Китап белђн
таныша башлагач та, «Ай-џай, бер унбиш-егерме ел элек мондый исем белђн
китап чыгарып булыр идеме икђн?» – дип уйлап куясыћ. Алай дисђћ тагы!
Зиннур Хљснияр «эттђн туган» сњзлђрен безгђ књптђн мђгълњм кире
мђгънђсендђ генђ куллана. Ђ инде тирђннђнрђк уйлап карасаћ, мђсьђлђ
бљтенлђй башкача хђл ителђ икђн. Халык иќатында аерым мифологик
персонаж булган эт џђрвакыт диярлек ућай герой булып йљри. Љстђп тик
шуны гына ђйтђсе кала: Борынгы Шђрекътђ безнећ эрага кадђрге XV-X
гасырларда оешкан џђм Зђрдљштлек дип аталган дини-мифологик системада
изгелек ягыннан эт кешедђн соћ икенче урында торган 2. Икенче тљрле итеп
ђйткђндђ, Зђрдљштлектђ эттђн туу бер дђ кире мђгънђгђ ия булмагандыр дип
уйларга кирђк.
Солтан Шђмси китабыныћ «Књк капусы ачылса...» дигђн исемен укыгач
3
та , «ђ ачылмаса?» – дип сорап куясы килђ. Хђер, автор њзенећ «фђн буларак
танылмаган» џђм югарыда књрсђтелгђн оккульт, эзотерик књзђтњлђре
нигезендђ тњбђндђге нђтиќђлђргђ килђ: «Хђзерге кљндђ кешелек дљньясы
гадђттђн тыш озын џђм авыр тоелган, адђми затны бастырып торган, зур
корбаннар талђп иткђн Тимер Гасырдан чыкты. Дљресен ђйтергђ кирђк, кеше
аннан гаять кырысланып, кыргыйланып, рухияттђн, Раббыбыздан бик нык
ераклашып, матдиятчелеккђ тђмам кереп баткан хђлдђ чыкты. Хђзер Ќирдђ
елдан-ел рухият арта, дљнья торган саен яктыра, камиллђшђ барачак. Бу яктан
бернинди дђ шик-шљбџђ, љметсезлек, икелђнњ булырга тиеш тњгел»4. Шулай
гына булсын иде дђ бит! Тик кайчан? Ђлегђ кљндђлек тормышта фаќигабђхетсезлеклђр бер-берсен куа килњен дђвам итђ.
Галимќан Гыйльмановныћ зур гына шау-шу, тљрле бђхђс-дискуссиялђр
уяткан џђм «Албастылар» дип аталган хыялый кыйссасы хђзерге проза
ђсђрлђре арасында ић књп укыла торган, соћ дђрђќђдђ мавыктыргыч
ђсђрлђрдђн берсе булса кирђк5. Бу ђсђр белђн ихлас књћелдђн танышып, аныћ
аныћ турында махсус мђкалђлђр дђ яза башлагач, њтђ њзенчђлекле џђм кырыс
закончалыкларга тап буласыћ. Язучы њзенећ ђсђрен «хыялый кыйсса» дип
атый. Хыялый икђн, димђк, ярым-фантастик ђсђр. Џђм бу, чыннан да, шулай.
Борынгы грек џђм рим ђдђбиятын љйрђнњчелђр арасында антик чор
шагыйре Публий Овидий Назонныћ «Метаморфозы» дигђн китабын шул чор,
ђ бђлки борынгырак дђверлђрнећ дђ мифларын берлђштергђн грандиоз ђсђр
дип бђялђњ дђ бар6. Без биредђ Галимќан Гыйльманов ђсђрен Овидий
Назонныћ «Метаморфозы» дигђн китабы белђн бер дђрђќђгђ куярга
ќыенмыйбыз, ђлбђттђ. Мђсьђлђ бљтенлђй башкада. Ђмма ни хикмђттер,
язучыныћ «Албастылар» кыйссасын укый башлагач ук, минем хђтергђ антик
1
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6
Публий Овидий Назон. Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии/
Публий Овидий Назон. – М., 1983.
2
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шагыйрьнећ шул китабы килде. Џђм бу њзе табигый бер књренеш булса
кирђк, чљнки Г. Гыйльмановныћ «Албастылар»ында тљрки-татар мифологиясе
атрибутларыныћ, барысы булмаса да, бик зур књпчелеге чагылыш таба. Ђлеге
ђсђрдђ ниндидер гђњдђлђнеш тапкан гайре табигый књренешлђр нигезендђ
хђтта мифологик сњзлек тљзергђ мљмкин. Башка фђнни џђм ђдђби
чыганаклардан да кић файдаланып, билгеле.
Алай дисђћ тагы! Хђзерге шигърияттђ борынгы мифларныћ чагылышы
турында югарыда ђйтелгђн иде инде. Карап торсаћ, хђзерге татар прозасында
да шул ук хђл икђн. Конкретрак итеп ђйткђндђ, Г. Гыйльмановныћ
«Албастылар»ы гына тњгел, аныћ башка ђсђрлђре дђ, ђйтик, њтђ дђ
њзенчђлекле, шулай ук ярым фантастик, ярым мифологик рухта язылган «Оча
торган кешелђр»е дђ; башка язучылардан Н.Гыйматдинованың «Болан», М.
Галиевнећ «Нигез» џ.б. шул ук рухта язылган.
Югарыда књрсђтелгђн џђм биредђ саналмаган хђзерге язма ђдђбият
ђсђрлђренећ байтагын бњгенге конкрет тормышныћ, чынбарлыкныћ
чагылышы дип карау – шулай ук табигый књренеш булса кирђк. Џђм мђсьђлђ
моныћ белђн генђ дђ чиклђнми. Соћгы елларда язма ђдђбиятныћ
мифологизмы мђсьђлђсе хђзерге ђдђбият белеменђ дђ њтеп керђ; бу проблема
буенча мђкалђлђр, монографиялђр џђм диссертациялђр языла. Тема бљтенлђй
џђм принципиаль яћа булганга, ђлеге теоретик хезмђтлђр дђ зур кызыксыну
уята.
Китерелгђн џђм биредђ телгђ алынмаган фактлар ќитди бер нђтиќђ
ясарга мљмкинлек бирђ: борынгылык, халыкныћ шул чорлардагы карашлары,
Дљньяны џђм кљндђлек тормышны књзаллавы – безнећ кљннђрдђ махсус
књзђтњ џђм фђнни яктан тирђнтен љйрђнњ объекты булып ђверелђ бара. Бу
процесс алга табан тагын да кљчђер џђм тирђнђер дип уйларга кирђк. Моныћ
књзгђ књренеп торган объектив џђм бик тђ мљџим сђбђплђре дђ бар. Алар,
гомумилђштереп ђйткђндђ, тњбђндђгелђрдђн гыйбарђт. Билгеле булганча,
Советлар Союзы, СССР чорында аерым, бигрђк тђ тљрки халыкларныћ
борынгы тарихын, ђдђбиятын, сђнгатен, кљндђлек тормыш њзенчђлеклђре этнографиясен љйрђнњ, турыдан-туры тыелмаса да, џич тђ хупланмый иде.
Ђйтелгђннђр халыкныћ рухи дљньясын, дастаннарын, бђет-мљнђќђтлђрен,
бигрђк тђ Ислам диненђ дђ билгеле бер мљнђсђбђте булган ышануырымнарын, йолаларын, мифологиясен љйрђнњгђ дђ, беренче чиратта, кагыла
иде.
Ќылы ќиллђр, тыйнак, бик тартынып кына булса да, ућай якка да исђ
башлагач, борынгылыкка игътибарны кљндђлек тормыш, безнећ бњгенге
чынбарлык њзе тартып чыгарды џђм без, язучылар, галимнђр, гомумђн –
зыялылар алдына яћа џђм ифрат та катлаулы бурычлар «љеп куйды». Югарыда
сљйлђнгђннђрнећ барысы да ђнђ шул бурычларны њтђњ юнђлешендђге мљџим
адымнар дип кабул ителергђ тиештер.
Сљйлђнгђннђрдђн шундый бер ќитди сорау да калкып чыга: безнећ
кљннђрнећ рухи тормышында халыкныћ њз иќаты, њзе иќат иткђн ђсђрлђр
нинди дђ булса урын алып торамы? Ђллђ алар бљтенлђй юкка чыкканмы? Бу,
билгеле бер дђрђќђдђ провокацион сорауга ќавап моннан элегрђк тђ кат-кат
куелып, аћа ќаваплар да тљрлечђ бирелеп килде. Ђйтик, ХХ гасыр башында,
бљек Тукай чорында, татар фольклористикасы тарихында беренче мђртђбђ
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булса кирђк, бер тљркем галимнђр «халык иќаты, фольклор акрынлап юкка
чыга», дип язып чыктылар1.
Ярты гасырдан артык вакыт узганнан соћ, 1952 елда совет чоры урыс
фольклоры турында кирпеч зурлыгында бер китап басылып чыккан иде 2. Шул
китаптагы: “Совет чорында фольклорныћ барлык тљрлђре чђчђк ату
дђрђќђсенђ књтђрелђ”, - дигђн фикер байтак галимнђрнећ «ќенен кузгатты»;
бер-бер артлы 1953-1955 џђм 1959-1961 елларда булып узган ифрат та
киеренке џђм кискен ике дискуссиягђ китерде. Шул дискуссиялђрнећ тљп
нђтиќђлђреннђн берсе: ХХ гасырныћ уртасына табан фольклорныћ дастан,
ђкият, традицион ќыр, йола фольклоры кебек тљрлђре тђмам юкка чыгуга йљз
тотты, – дип белдерелде.
Ђлеге дискуссиялђрдђн соћ ярты гасыр вакыт њтте. Тик фольклор џђм
этнография буенча фђнни экспедициялђр, бигрђк тђ Татар дђњлђт фольклор
њзђге тарафыннан, ђле бњгенге кљннђрдђ дђ оештырыла, џђм ел саен ифрат та
бай фольклор џђм этнография материаллары ќыеп кайтыла. Ђгђр фольклор
моннан ярты гасыр элек тђмам бетњгђ йљз тоткан булса, каян килђ соћ бу
материаллар? – дигђн, њтђ дђ мљџим сорау калкып чыга. Аћа тљпле ќавап бирњ
љчен, фђн буларак фольклористиканыћ методологиясенђ яћача якын килњ
талђп ителђ. Эш менђ нђрсђдђ. Мђдђниятле џђм ђдђбиятле халык буларак
халык бар икђн, димђк, аныћ књћел кљзгесе булган њз шигъри иќаты да
булырга тиеш, чљнки халык иќатыныћ тљп џђм фундаменталь жанрлары
халыкныћ рухи тормышы белђн шулкадђр тыгыз бђйлђнгђн ки: алар
беркайчан да џђм берничек тђ бљтенлђй, тулысынча юкка чыга алмый. Дљрес,
безнећ кљннђрдђ халык арасында ђкиятлђр яки дастаннар язып алып булмый.
Џђм бу аћлашыла да. Безнећ кљннђр кебек «информацион бум» заманнарында
књрсђтелгђндђй зур књлђмле ђсђрлђр халык књћелендђ саклана алмый.
Дљресен ђйткђндђ – моныћ кирђге дђ юк!
Алай дисђћ тагы! Узган ХХ гасырныћ 60 нчы елларында Нђкый
Исђнбђт, аћа ияреп шушы юллар авторы да: безнећ бђетлђр, ђйтик, юкка
чыгуга йљз тотты, дип язып чыккан идек. Шуннан соћ узган 40-50 ел безнећ
принципиаль ялгышуыбызны књрсђтте. Кљн дђ саен коточкыч фаќигалђр
булып торган безнећ кљннђрдђ бђетлђр беркайчан да булмагандай интенсив
иќат ителњ џђм актив яшђњ дђверен кичерђ. Дљрес, андый бђетлђрнећ байтагы
сђнгать ђсђренђ куела торган талђплђргђ ќавап бирђ алмый. Ђмма бусы инде
– мђсьђлђнећ принципиаль башка яссылыгы.
Бђетлђргђ якын торган мљнђќђтлђр белђн дђ шундый ук хђл. Безнећ
кљннђрдђ алар юкка чыкмый гына тњгел, ђ бђлки нђкъ киресенчђ – шулай ук
интенсив њсеш дђвере кичерђ. Бу књренеш тђ безнећ ќђмгыятьтђ соћгы унунбиш елда башланган џђм ђле хђзер дђ дђвам итњче кискен њзгђрешлђр белђн
бђйлђнгђн: илдђ билгеле бер дђрђќђдђ сњз џђм вљќдан иреге игълан ителгђч,
џђм алар, бик акрын гына булса да, тормышка да ашырыла башлагач, ќитмеш
ел буена «игътибарсыз яткан» мљнђќђтлђр, яћа стимуллар алып, зур тизлек
белђн халык арасына яћадан таралып, яћа бер баскычка књтђрелделђр. Моныћ
тагын бер ифрат та њзенчђлекле сђбђбе бар: билгеле булганча, мљнђќђтлђр
1

Урманчеев Ф.И. Г.Тукай и татарская фольклористика начала ХХ века / Ф.И.
Урманчеев // Габдулла Тукай. – Казань, 1968.
2
Очерки русского народнопоэтического творчества советской эпохи. – М., 1952.
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Ислам тђгълиматы белђн дђ тыгыз бђйлђнгђннђр. Соћгы унъеллыкларда
Ислам диненећ яћадан аякка басуы мљнђќђтлђр язмышында да, џичшиксез,
ућай роль уйнады.
Билгеле булганча, йола фольклоры – халык иќатыныћ ић борынгы џђм
халыкныћ кљндђлек тормышы белђн њтђ дђ тыгыз бђйлђнгђн тљре.
Ќђмгыятьтђ, тормыш-кљнкњрештђ булган џђм буласы ућай њзгђрешлђр ђлеге
тљр йолаларныћ, шулар белђн бђйле ќырларныћ, такмак-такмазаларныћ, ќор
сњз – афористик жанрларныћ да яшђњ рђвешенђ берсњзсез ућай њзгђрешлђр
алып килде.
Фольклор жанрларыныћ кайберсе халыкныћ сљйлђмђ теле белђн нык
бђйлђнгђн. Шундыйлар рђтенђ барыннан да элек афористик жанрлар:
мђкальлђр, ђйтемнђр, табышмаклар, сынамышлар, алкышлар,
каргышлар, антлар, ќор сњзлђр, телђклђр џ.б. керђ. Бер миллђт яши икђн,
аныћ њз туган теле бар икђн, димђк, афористик жанрларныћ књрсђтелгђн
төрлђре дђ яши џђм яшђячђк!
Халык иќатыныћ ић борынгы тљрлђреннђн булган мифлар џђм
мифология белђн дђ мђсьђлђ шулайрак тора. 70 ел буена «яшеренеп яткан»
мифлар да безнећ кљннђрдђ яћадан туу џђм халык арасына яћадан таралу
процессы кичерђ. Шул ућайдан конкрет бер фактка аерым тукталып њтњ артык
булмас. 2004-2006 елларда шушы юллар авторына татар халык иќаты 25
томлыгыныћ беренче томын ђзерлђњ љстендђ эшлђргђ туры килде. Ул
тњбђндђгечђ атала: «Татар халык иќаты. 25 томда. Т. 1. Мифлар, мифологик
хикђятлђр џђм мифологик ђкиятлђр». Бњгенге кљндђ ђлеге том эшлђнеп бетте
џђм фђнни мљхђррир Л.Ш. Ќамалетдиновка тапшырылды. Књлђме –
компьютерда 453 бит, ягъни – 28 табак. Шул китапны ђзерлђгђндђ, бихисап
теоретик монографиялђрдђн, энциклопедиялђрдђн, мифологик џђм ђдђби
энциклопедик сњзлеклђрдђн тыш, халык иќаты ђсђрлђреннђн торган яки
шуларны да њз эченђ алган байтак чыганаклардан, гђзит-журнал
материалларыннан файдаланырга туры килде. Биредђ ђлеге чыганакларныћ,
кайберсен генђ булса да, махсус књрсђтеп њтњ артык булмас: татар халык
иќаты књптомлыгыныћ йола џђм уен ќырларына, балалар фольклорына,
риваять, легенда џђм ђкиятлђргђ багышланган томнары1; Н.Исђнбђт
китаплары2... џ.б.
Татар халык иќатыныћ милли мифологиягђ багышланган томын
ђзерлђњдђ филология фђннђре докторы Ф.С. Баязитова тарафыннан халыктан
ќыеп алынган џђм галимђнећ књпсанлы китапларында басылып чыккан
материаллар бик зур ярдђм књрсђтђ ала. Ул тљзеп чыгарган китаплар
барыннан да элек татар теле диалектларын љйрђнњгђ хезмђт итђ. Димђк, ђлеге
материаллар татар халкыныћ аерым џђм, ђйтергђ мљмкин – џђрбер этник
тљркеменећ телен, йолаларын, ырымнарын, ышануларын, гореф-гадђтлђрен
џђм, ђлбђттђ, мифологиясен ђнђ шул этник тљркемнђр буенча фђнни љйрђнњ
љчен кић юл ача. Аларда керђшеннђр, Ђлмђт тљбђге, Себер, Ђстерхан, Урта
1

Татар халык иќаты. Йола џђм уен ќырлары. – Казан, 1980; Татар халык иќаты.
Балалар фольклоры. – Казан, 1993; Татар халык иќаты. Риваятьлђр џђм легендалар. –
Казан, 1987; Татар халык иќаты. Ђкиятлђр. 1 китап. – Казан, 1977; 2 китап. – Казан, 1978; 3
китап. – Казан, 1981.
2
Исђнбђт Н. Татар халык мђкальлђре / Н. Исәнбәт. - Т. I-III. – Казан, 1959, 1963,
1967; Исђнбђт Н. Татар халык табышмаклары / Н. Исәнбәт. – Казан, 1970.
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Урал (Свердловск љлкђсе) татарлары џђм татар-мишђр диалектсљйлђшлђрендђ чын фђнни нигездђ язып алынган материаллар тупланган1.
Ђлеге китапларда урын алган џђм турыдан-туры татар мифологиясенђ дђ
караган материаллар соћгы унъеллыкларда язып алынган. Димђк, алар татар
халкы рухи мирасыныћ хђзерге тормышын ачыкларга да ярдђм итђ.
Ачыкланган мђгълњматларга караганда, татар мифлары арасында
Ќиџан, Ай, Кояш, Йолдызлар, Ќирнећ џђм Књкнећ барлыкка килње белђн
бђйлђнгђннђре элек тђ бик аз булган. Хђзер исђ алар тагын да сирђгрђк очрый.
Татар мифологиясенећ ђлеге атрибутларына хас њзенчђлеклђрне мифлар џђм
мифологик легендалар нигезендђ генђ љйрђнеп булмый. Бу очракта галим
халык иќатыныћ мифологик ђкият; мђкаль, ђйтем, табышмак, сынамыш кебек
жанрларында, борынгы џђм урта гасырлар язма ђдђбиятында, милли телдђ,
археология материалларында сакланып калган мђгълњматларга да мљрђќђгать
итђргђ тиеш була. Икенче тљрле итеп ђйткђндђ, безнећ кљннђрдђ халык
иќатыныћ борынгы џђм бик борынгы тљр-жанрларыныћ яћадан туып, халык
арасына кић таралуы – књзгђ књренеп торган, катлаулы џђм каршылыклы, шул
ук вакытта ифрат та њзенчђлекле процесс.
Љстђп тик шуны гына ђйтергђ кирђк: ђлеге докладны язганда, без Татар
фольклоры дђњлђт њзђге хезмђткђрлђре ќыйган бихисап, ђйтеп бетергесез бай
материаллардан файдаланмадык. Тик шиклђнмичђ ђйтергђ мљмкин:
књрсђтелгђн џђм фольклор њзђгендђ саклана торган материаллар, ђгђр аларны
фђнни нигездђ љйрђнђ башласаћ, югарыда ђйтелгђн фикерлђрнећ берсен дђ
кире какмаячак. Ђ бђлки киресенчђ, аларны нигезлђњ љчен ифрат та бай яћа
мђгълњматлар бирђчђк. Сезгђ мђгълњм булганча, мђсьђлђнећ бу аспектын
махсус љйрђнњ буенча аспирант Зђлия Арикеева эшли. Џђм килђчђктђ ул ђлеге
мђсьђлђне тирђнтен љйрђнеп, махсус џђм њзенчђлекле хезмђт язар дигђн љмет
бар!

С.М. Гыйләҗетдинов,
ТФДҮнең әйдәп баручы фәнни хезмәткәре,
Г. Ибраһимов ис. ТӘҺСИнең өлкән фәнни хезмәткәре,
филол. фәннәре канд.
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Баязитова Ф.С. Татар халкыныћ бђйрђм џђм кљнкњреш йолалары (Рухи мирасыбыз
хђзинђсеннђн) / Ф.С. Баязитова. – Казан, 1995; Баязитова Ф.С. Гомернећ љч туе. Татар
халкыныћ гаилђ йолалары / Ф.С. Баязитова. – Казан, 1992; Баязитова Ф.С. Керђшеннђр. Тел
њзенчђлеклђре һђм йола иќаты / Ф.С. Баязитова. – Казан, 1997; Баязитова Ф.С. Ђлмђт
тљбђге татарлары. Рухи мирас: кљнкњреш џђм йола терминологиясе, фольклор текстлары /
Ф.С. Баязитова. – Казан, 2001; Баязитова Ф.С. Себер татарлары. Рухи мирас: гаилђкљнкњреш, йола терминологиясе џђм фольклор / Ф.С. Баязитова. – Казан, 2001; Баязитова
Ф.С. Ђстерхан татарлары. Рухи мирас: гаилђ-кљнкњреш, йола терминологиясе џђм
фольклор / Ф.С. Баязитова. – Казан, 2002; Баязитова Ф.С. Урта Урал (Свердловск љлкђсе)
татарлары. Рухи мирас: гаилђ-кљнкњреш џђм йола терминологиясе, фольклор / Ф.С.
Баязитова. – Казан, 2002; Баязитова Ф.С. Татар-мишђр рухи мирасы: гаилђ-кљнкњреш, йола
терминологиясе џђм фольклор / Ф.С. Баязитова. – Казан, 2003.
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Фольклор њзђге фондындагы гарђп, фарсы џђм
татар телендђге кулъязмалар

Татарстан ќљмџњриятенећ Мђдђният министрлыгы каршында оешкан
Татар фольклоры дђњлђт њзђгенећ кулъязмалар фонды тарихы 1992 елдан
башлана. 1992-2006 елларда Фольклор њзђге хезмђткђрлђре, 1992-2001
елларда Њзђкнећ башлап оештыручысы џђм 10 ел буена аныћ даими
ќитђкчесе, Татарстанныћ атказанган сђнгать эшлеклесе, композитор Котдњс
Хљснуллин, 2002-2006 елларда филол. фђннђре канд., Њзђкнећ яћа директоры
Фђнзилђ Ќђњџђрова ќитђкчелегендђ Рђсђйнећ татарлар књмђклђп яшђгђн
Ђстерхан (1992, 2004), Тљмђн (1992, 1996), Рязань (1995), Марий Эл (1996),
Пермь (1996), Пенза (2000), Красноярск (2000), Оренбург (2001), Самара
(2002), Башкортостан (2002), Свердлов (2003), Горький (2005), Мордовия
(2006) тљбђклђренђ ясаган комплекслы экспедициялђр, шулай ук
Татарстанныћ тљрле районнарына књпсанлы сђфђрлђре вакытында халык
иќаты ђсђрлђрен язып алганда, кулъязмалар џђм гарђп шрифтында басылган
иске китаплар ќыю белђн дђ шљгыльлђнделђр. Нђтиќђдђ, Фольклор њзђгендђ
650 берђмлектђн торган кулъязма џђм иске китаплар ќыелмасы барлыкка
килде. Шуларныћ 240ын гарђп, фарсы џђм тљрки-татар телендђге кулъязмалар
тђшкил итђ. Бу елны без фондтагы кулъязмаларныћ тасвирламасын китап
итеп ђзерлђдек. Иншалла, ул килђсе ел башында басылып чыгар дип
љметлђнђбез. Китапка 200 кулъязманыћ тасвирламасы керде. Алар барлыгы
272 исемдђге 339 тасвирламаны тђшкил итђлђр. Шуларныћ 33 (24 ђсђр) –
фарсы телендђ, 109 (82 ђсђр) – гарђп џђм 197 (166 ђсђр) – тљрки-татар телендђ.
Эчтђлеклђренђ карап алар 3 тематик бњлеккђ тљркемлђнеп бирелде: I.
Ђдђбият. II. Фђн. III. Дин. Гарђп џђм фарсы телендђге тасвирламаларга XVIII–
XIX гасыр татар мђгърифђтчелђре ђсђрлђре дигђн IV нче бњлек тђ љстђлде.
Кулъязмаларныћ репертуарына килгђндђ исђ, аларныћ эчтђлеге язылган
телнећ функциясенђ бђйле. Билгеле булганча, гарђп теле, беренче чиратта,
мљселманнарныћ изге китабы – Коръђн Кђрим теле. Бу телдђ гасырлар буенча
Коръђн тђфсирлђре, дини ђсђрлђр, мљселман юриспруденциясе - фикыџ
буенча рисалђлђр, фђлсђфи трактатлар язылган, Коръђн нљсхђлђре
књчерелгђн. Бу хђл Њзђкнећ кулъязмалар ќыелмасында да ачык чагыла.
Китапка кергђн гарђп телендђге 109 тасвирламаныћ бары 13 генђ ђдђби
ђсђрлђр тђшкил итђ (7 шигъри ђсђр џђм 6 мљнђќђт). Фђн бњлеге 17
тасвирламадан тора (12 ђсђр). Калганнары исђ, ягъни 59 исемдђге 79
тасвирлама дини эчтђлекле ђсђрлђрдђн тора. Шуларныћ 14 нљсхђсе Коръђн
Кђрим књчермђлђре, 6 сы Коръђн тђфсирлђре, Коръђн уку кагыйдђлђре џђм
Коръђннећ изге хасиятлђренђ багышланган рисалђлђр.
Фђн бњлегенђ караган кулъязмалар арасында Ђсир ђд-Дйн бине
Мофаззал бине Гомђр Ђбџђринећ (1264 елда вафат) неаплатоник Порфиринећ
(232-305) “Арестотель категориясенђ кереш” дигђн ђсђренђ таянып язылган
“Исагуќи ђл-Мантыйк” дигђн логика дђреслеген књрсђтергђ була. Татар
мђдрђсђлђрендђ укытылган бу популяр трактатныћ Њзђк ќыелмасында 6
нљсхђсе саклана.
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Дини хикђялђр (религиозные сказания) арасында аеруча популяр
ђсђрлђрнећ берсе – “Дђкаикыль Ђхбар вђ хакаикъ ђл-игътибар”. Тљрле
исемнђрдђ йљртелгђн џђм тљрле авторларга нисбђт ителгђн, мавыктыргыч
дини хикђялђрдђн торган бу рисалђ гарђп телендђ џђм татарча тђрќемђдђ
Казанда књп тапкырлар басылган. Китапка аныћ ике нљсхђсенећ тасвирламасы
керде. Тасвирламаныћ гарђп телендђге бњлегенећ књпчелеген мљселман
юриспруденциясе – фикыџ буенча ђсђрлђр тђшкил итђ. Алар арасында
татарларда аеруча популяр булган џђм мђдрђсђлђрдђ дђреслек булып хезмђт
иткђн “Мохтасар ђл-Викая” (авторы – Гобђйдулла бине Мђсгуд бине Таќ ђшШђригать (1346 елда вафат), 2 тасвирлама), “Ќамигъ ђр-румуз” (авторы
Шђмсетдин Мљхђммђд ђл-Куџстани (1554 елда вафат), 1 тасвирлама), “Тљхфђт
ђл-мњлњк” (авторы Зђйнетдин Мљхђммђд бине Ђби Бђкр ђр-Рази (XIII гасырда
яшђгђн), 1 тасвирлама) ђсђрлђрен књрсђтергђ була.
Фарсы теле Кљнчыгышныћ ђдђбият-шигърият теле булып исђплђнђ. X–
XV гасырларда фарсы телле шагыйрьлђр Рудаки (X), Фирдђњси (XI),
Фђридетдин Гаттар (XII), Гомђр Хђйам (XIII), Сђгъди Ширази (XIII), Низами
(XIII), Хафиз (XIV), Ќђлђлетдин Руми (XIII), Габдрахман Ќами (XV) џ.б.
њзлђренећ њлемсез ђсђрлђрен иќат иткђннђр. Шућа књрђ Њзђкнећ
ќыелмасында фарсы телле кулъязмалардан яртысының (II исемдђге 17
тасвирлама) шигъри ђсђрлђр тђшкил итње бер дђ гаќђп тњгел. Мђшџњр суфи
шагыйре Фђридетдин Гаттарныћ (1120-1229) ђсђрлђрен татар халкы њзенеке
итеп књреп бик яратып укыган. Профессор Габдрахман Таџирович
Таџирќанов язганча, Ф. Гаттарныћ “Пђнд намђ” поэмасын мђдрђсђ
шђкертлђре генђ тњгел, бђлки абыстайларда белем алган кызлар да яратып
укыганнар, књп хатын-кызлар, шул исђптђн Габдрахман аганыћ ђнисе дђ,
поэманыћ шигырьлђрен яттан белгђннђр (1, 117). Китапка “Пђнд намђ”нећ 5
тасвирламасы керде. Ф. Гаттарныћ икенче мђшџњр поэмасы “Мантыйк ђтТайр” (“Кошлар сљйлђшње”) шулай ук татар халкы арасында кић таралган
булган. Казан џђм Санкт Петербургныћ мирасханђлђрендђ бу ђсђрнећ
татарлар тарафыннан књчерелгђн дистђлђгђн нљсхђлђре саклануы шул турыда
сљйли. Фольклор њзђге ќыйнамасында да “Мантыйк ђт-тайр”ныћ ике нљсхђсе
саклана, џђм алар тасвирламага керделђр. Икенче мђшџњр Иран шагыйре
Сђгъди Ширазиныћ (1292 елда њлгђн) “Гљлстан” џђм “Бустан” ђсђрлђре
шулай ук татар мђдрђсђлђрендђ дђреслек булып хезмђк иткђннђр. Китапка
“Бустан”ныћ бер, “Гљлстан”ныћ ике тасвирламасы керде.
1969 елда Казандагы Кљнчыгыш кулъязмаларын тикшергђн совет
мљстђшригы Ю.Э. Брегель Казан университетыныћ кулъязмалар ќыелмасы
турында болай дип язган иде: “Белгечлђр љчен бу ќыелманыћ тљрки телдђге
кулъязмалары мљџимрђк булырга тиеш, алар арасында Идел буенда XVI–XX
гасырларда язылган ђсђрлђр књп, шулай ук фольклор язмалары да игътибарга
лаек” (2, 363). Безнећ фикеребезчђ, бу бђялђмђ Татар фольклоры дђњлђт
њзђгенећ тљрки-татар кулъязмалары љчен дђ бик урынлы яћгырый. Дљрестђн
дђ Њзђк ќыелмасыныћ ић кыйммђтле џђм ић књпсанлы љлешен тљрки-татар
кулъязмалары тђшкил итђ. Бу кыйммђтле мирасныћ књбесе ђдђби ђсђрлђрдђн
гыйбарђт (96 исемдђге 120 шигърият њрнђклђре тасвирламасы џђм 6 исемдђге
6 чђчмђ ђсђр тасвирламасы). Ќыелманыћ шигърият љлеше 6 бњлекчђгђ
тљркемлђнеп бирелде: 1. Гомњмтљрки шагыйрьлђр. 2. Татар шагыйрьлђре. 3.
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Мљнђќђтлђр. 4. Мљнђќђт ќыентыклары. 5 Шигырьлђр џђм бђетлђр. 6
Шигырьлђр, бђетлђр џђм мљнђќђтлђр ќыентыклары.
XII гасырда Тљркестанда яшђп иќат иткђн, суфичылыкныћ Йђсђвия
тарикатына нигез салган, бљек суфи шагыйре Ђхмђд Йђсђви (1166 елда вафат)
хикмђтлђре белђн татар халкы Урта гасырларда ук таныш булган.
Революциягђ хђтле Ђхмђд Йђсђви хикмђтлђре Казанда 4 тапкыр басылып та
чыга, ђ Казан џђм Санкт Петербург мирасханђлђрендђ аныћ књпсанлы
кулъязма нљсхђлђре саклана (3, №№ 938-960). Китапка аныћ љч ђсђренећ
тасвирламасы керде.
Ђхмђд Йђсђвинећ укучысы џђм замандашы Сљлђйман Бакыргани (1186
елда вафат) ђсђрлђре шулай ук татар халкы тарафыннан яратып укылганнар.
Габдулла Тукай њзенећ беренче шигырьлђрен Бакырган иќатына таянып язган
(“Тотса Мђскђњлђр якаћ” – “Тотса Газраил якаћ”). Тасвирламага “Бакыргани
китабы”ныћ өч, “Ахырзаман” яки “Тђкый гаќђп” поэмасыныћ бер нљсхђсе
керде.
Татар халкы XVIII-XIX гасырларда ук тљрек шагыйрьлђре ђсђрлђре
белђн якыннан таныш булган. Сљлђйман Чђлђбинећ (1422 елда вафат)
“Мђњледе нђби” поэмасы татар шђкертлђре тарафыннан яратып укылган. Ул
Казанда књп тапкырлар нђшер ителгђн, кулъязма нљсхђлђре кић таралыш
тапкан, ђ поэманыћ аерым љзеклђре халыклашып тљрле вариантларда мљнђќђт
булып кљйлђп укылган џђм хђзер дђ укыла.
Йазиќи Углының (Мљхђммђд Чђлђби) (1451 елда вафат) књлђмле
“Мљхђммђдия” поэмасы шулай ук татар халкыныћ яраткан ђсђрлђренећ берсе
була. Ул беренче тапкыр Казанда А. Казембек тарафыннан 1845 елда китап
рәвешендә басылып чыга, аннан соћ књп тапкырлар нђшер ителђ, шђкертлђр
тарафыннан џђр мђдрђсђдђ диярлек књчерелеп языла. Татар апалары-ђбилђре
ђле хђзергђ хђтле “Мљхђммђдия”нећ аерым шигырьлђрен мљнђќђт итеп
кљйлђп укыйлар (4, 606-611). Китапка поэманыћ Њзђктђ саклаган
нљсхђләренең 4 тасвирламасы керде.
XV–XVII гасырда Урта Азиядђ яшђп иќат иткђн Вафа׳и (1464 елда исђн
була) џђм Мђќлисинећ (1688 елда исђн була) “Равнак ђл-Ислам” џђм
“Кыйссаи Сђйфелмљлек” поэмалары шулай ук татар халкы арасында кић
таралыш тапкан, књп тапкырлар нђшер ителгђннђр, књчереп язылганнар.
Китапка “Равнак ђл-Ислам”ныћ 4, “Сђйфелмљлек”нећ 2 нљсхђсенећ
тасвирламасы керде.
XVIII гасыр тљрки шагыйре Суфи Аллаџйарныћ тљрки џђм фарсы
телендђ язылган поэмалары татар шђкертлђренећ яраткан ђсђрлђре булган.
Тљрки телдђге “Сљбат ђл-гаќизин” џђм “Фђвз ђн-нђќат”, фарсы телендђ
“Морад ђл-гарифин” џђм “Мђслђк ђл-мљттђкыйн” поэмалары оригиналда џђм
татар телендђ тђрќемђдђ књп тапкырлар нђшер ителгђннђр, кулъязма
нљсхђлђре кић таралыш тапкан. Бу ућайдан “Сљбат ђл-гаќизин” поэмасыныћ
исеменђ тукталып китђргђ кирђк. Рус тюркологлары да (Л.В. Дмитриева),
татар галимнђре дђ аны “Твердость слабых” – “Гаќизлђрнећ ныклыгы” дип
тђрќемђ итђлђр. Тђрќемђнећ эчтђлегендђ њк каршылык ята. Гаќиз, ягъни
хђлсез “слабый” кеше ничек итеп нык була ала соћ? Эш шунда ки:
сњзлеклђрдђ гарђп сњзе “Сљбат” яисђ “Сђбат”ныћ “ныклык” – “твердость”
дигђн мђгънђсе генђ бирелђ. Ђмма “Сђбат” шђкеле белђн “имя действия”,
ягъни масдар да аңлатыла, џђм ул “утверждение” – ныкландыру дигђн
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мђгънђгђ ия, ђ сњзлеклђр, гадђттђ, масдарныћ тђрќемђсен бирмилђр.
Поэманыћ тљп функциясе гаќиз, кљчсез кешелђргђ белем биреп аларны нык,
белемле итњ, шућа књрђ, безнећ фикеребезчђ, “Сљбател гаќизин”нећ дљрес
тђрќемђсе “Гаќизлђрны ныкландыру” – “Утверждение слабых” булырга
тиеш.
Поэзия ђсђрлђренећ књпчелек љлешен татар ђдиплђре шигырьлђре,
поэмалары, мљнђќђтлђр џђм бђетлђр тђшкил итђ. Алар арасында татар
ђдђбиятына нигез салучы Кол Галинећ мђшџњр “Кыйссаи Йосыфы” (2
тасвирлама), Казан ханлыгы чоры шагыйре Мљхђммђдйарныћ “Нуры содур”
поэмасы (1 тасвирлама) бар. Мљхђммђдйар ђсђрлђренећ кулъязма
нљсхђлђренећ сирђк булуын искђ алганда, “Нуры содур”ныћ тулы булмаган
нљсхђсе саклануы Њзђк ќыелмасыныћ кыйммђтен тагын да арттыра дип
исђплибез.
Танылган шагыйрь џђм галим Габдрђхим Утыз Имђни ђл-Болгариныћ
(1854 - 1834) ђдђби мирасы бай џђм књпкырлы. Фольклор њзђге ќыелмасында
аныћ “Тљхфђт ђл-гораба вђ лђтаиф ђл-Газа,а”, “Гаварифе заман”, “Мљџиммђте
заман” поэмалары, “Мљнђќђт”, “Мђрсиђи Хђмидђ”, “Мђрсиђи Габденнаср”
шигырьлђре саклана. Китапка шулай ук Утыз Имђнинеке булырга мљмкин дип
исђплђнгђн “Гариб намђ” џђм “Мђнзум ђл-Камис” поэмаларыныћ
тасвирламалары да керде.
Габдрђхим Утыз Имђни њзенећ ђсђрлђрен гарђп џђм фарсы теллђрендђ
дђ иќат иткђн. Китапка аныћ Суфи Аллаџйарныћ фарсы телендђ язылган
“Морад ђл-гарифин” поэмасына гарђпчђ язган шђрехе “Тљхфђт ђт-талибин фи
шђрх ђбйат “Морад ђл-гарифин”, Шђмсетдин Куџистанныћ “Ќамигыр-ромуз”
ђсђрендђге авыр аћлаешлы сњзлђргђ гарђпчђ-фарсыча-тљркичђ аћлатмалы
сњзлеге “Кђшф ђл-лљгат фи хђлл мљгъзилат ли шђрх Мавлђна Шамсетдин” –
берђр нљсхђ, Болгар илендђ кыска тљннђрдђ йђстњ намазын уку мђсьђлђсенђ
багышланган гарђпчђ “Рисалђи шђфђкыя” ђсђренећ 2 нљсхђсенећ
тасвирламасы керде.
Югарыда без Суфи Аллаџйарныћ “Сљбател гаќизин” поэмасына татар
ђдиплђре тарафыннан шђрехлђр язылган дигђн идек. Хђзерге вакытта
“Сљбател гаќизингђ” язылган ике шђрех билгеле. Беренчесен Утыз Имђни
1780 нче еллар башында Бохарада гарђп телендђ язган. Ул басылмаган,
кулъязма нљсхђлђре генђ билгеле. 1795 елда Таќетдин Ялчыгол (1768-1838)
тарафыннан “Рисалђи Газизђ” исемендђ язылган шђрех исђ татар халкы
арасында кић популярлык казана. Беренче тапкыр 1847 елда китап итеп
басылганнан соћ, ул революциягђ хђтле 40 тапкыр нђшер ителђ. Кулъязма
нљсхђлђре дђ књп. Китапка аныћ бер нљсхђсенећ тасвирламасы керде.
Ђбњл Мђних Каргалыйныћ (1782-1833) “Тђрќњмђи Хаќи Ђбњл-Мђних”
џђм “Тђзкирђи Мђних хаќи” шигырьлђренећ кулъязмалары сирђк очрый.
Њзђк ќыйнамасында бу ђсђрлђрнећ тулы нљсхђлђре саклана, аларныћ
тасвирламалары да китапта њз урыннарын алдылар.
Џибђтулла Салиховныћ (1794-1867) “Тђндђ ќаным” шигыре књп
мђртђбђлђр басылган, 1905 ел революциясенђ кадђр тынгысыз шђкертлђрнећ
гимны булып саналган (5, 153). Кулъязма нљсхђлђренећ дђ саны бихисап, алар
халык арасында мљнђќђт булып кљйлђп укыла. Шигырьнећ ике варианты
билгеле: 39 бђеттђн торган нљсхђсе Џибәтулла Салиховныкы булып исђплђнђ.
29 бђеттђн торган икенче варианты 1904 елда Казанда басылган Ризаэддин
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Бохар Задђ дигђн ђдибнећ “Диване Ризаи” дигђн ќыентыгында урнашкан.
Бу мљнђсђбђт белђн ќитди бер мђсьђлђ калкып чыга: “Тђндђ ќаным” шигыре
Џибђтулла Салиховныћ њз иќат ќимешеме яисђ ул Ризаэддин Бохар Задђ
ђсђрен эшкђрткђн генђме? Мђсьђлђ ачыклануны талђп итђ џђм њзенећ
тикшерњчелђрен кљтђ дигђн фикердђ калабыз. Китапка Ризаи вариантыныћ
ике, Џибатулла Салихов вариантыныћ дњрт нљсхђсенећ тасвирламасы керде.
Поэзия бњлегендђге ђсђрлђрнећ ић књп љлешен мљнђќђтлђр џђм бђетлђр
тђшкил итђ. Китапта 44 кулъязма ќыентыкта урнашкан 176 мљнђќђт, 7
ќыентыктагы 24 бђет тексты бирелде. Мљнђќђтлђр џђм бђетлђр
ќыентыклары арасында “Ђсир дђфтђре” дип аталган кулъязма аеруча
ђџђмиятле. Аныћ авторы – Оренбург губернасы, Оренбург љязе, Блазир
волосте, Йљзђй авылы кешесе Гыйззђтулла Габделмљэмин улы Яркђев (хђзер
Оренбург љлкђсе Шарлык районы Йљзђй авылы). Беренче Бљтендљнья
сугышында 1915 елда дошман кулына ђсирлеккђ тљшкђч, Австриядђ
урнашкан лагерьларныћ берсендђ ул њзенећ эчке кичерешлђрен, сугыш
вакыйгаларын, ђсирлеккђ элђгњлђрен тасвирлаган тирђн эчтђлекле бђетмљнќђтлђр яза. Сугыш беткђч, шигырь дђфтђрен дђ авылына алып кайта.
Кызганычка каршы, “Моабит дђфтђр”ен хђтерлђткђн уч тљбе хђтле
дђфтђренећ књп битлђре югалган, бары тик 2 бђет џђм 6 мљнђќђт тексты гына
калган. “Ђсир дђфтђре” башка хђрби тоткыннарныћ ђсђрлђре белђн бергђ С.
Гыйлђќетдинов џђм К. Хљснуллин тарафыннан басмага ђзерлђнеп, 2003 елда
Казанда китап итеп басылды (6).
“Тђварихы Болгария”нећ фђн бњлегендђге кулъязмалар арасында
Мљслимигђ нисбђт ителгђн һәм XVIII гасыр ахыры - XIX гасыр башында
язылган дип исђплђнгђн ике нљсхђсе, Таќетдин Ялчыгол тарафыннан 1805
елда язылган бер нљсхђсе игътибарга лаек.
География буенча язылган ђсђрлђрдђн XVIII гасырныћ соңгы чирегендђ
тљзелгђн (1751-1783) (7, 4) “Исмђгыйль ага сђяхђте”нећ кулъязма варианты
халык арасында кић таралыш тапкан. Китапка ђсђрнећ љч нљсхђсенећ
тасвирламасы керде.
Дин бњлеге нигездђ Коръђн уку кагыйдђлђре-тђќвидлђр – 5 тасвирлама,
дини хикђялђр – 14 исемдђге 15 тасвирлама, Мљселман юриспруденциясе фикыһ буенча рисалђлђр – 15 исемдђге 16 тасвирлама џ.б. гыйбарђт.
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Хљснуллин. - Казан, 2003.

Д.Х. Ганиева,
Республика мәгълүмати-методик тәэмин итү
һәм мәгариф өлкәсендә контроль
үзәгенең Кукмара муниципаль
районындагы филиалы директоры

Милли һәм региональ компонент буларак мәктәптә
фольклор традицияләрен саклау мәсьәләсе
Бүгенге җәмгыятьнең төп бурычларының берсе – үткән буыннар
туплаган рухи байлыкны саклап, барлап, аларның гомумкешелек тарафыннан
иң кыйммәтле диеп табылган үрнәкләрен һәр шәхескә җиткерү. Ә бу изге
эштә төп рольне мәктәп, аның укыту-тәрбия системасы башкара. Адәм
баласында дөньяга дөрес караш формалаштыру гаять катлаулы процесс.
Кешелекнең гүзәл сыйфатларын саклап калуда, яшь буында Ватанга, туган
җиреңә мәхәббәт тәрбияләүдә, үз халкыңның мәдәниятен, тарихын тирәнтен
белүдә, телен, традицияләрен күңел аша уздырып, ярату, горурлык хисләре
тудыруда
мәгарифне
модернизацияләү
кысаларында
укыту-тәрбия
системасына килеп кергән милли-төбәк компонентының әһәмияте аеруча зур.
Нәрсә соң ул милли-төбәк компоненты?
Бүгенге көндә барлык укыту фәннәреннән диярлек белем стандартлары
булдырылды. Монда төп үзенчәлек шунда: белем стандартлары мәгарифнең
федераль һәм милли-төбәк компонентларын үз эченә ала. Федераль
компонент - белем эчтәлегенең барлык мәктәпләр өчен мәҗбүри булган
инвариант өлешен тәшкил итә. Милли-төбәк компоненты халык һәм милләт
үзенчәлеген, мәдәниятен һәм рухи дөньясын, телен һәм тарихын, табигыйгеографик мохитен, хезмәтчел традицияләрен чагылдырган укыту материалын
үз эченә берләштерә. Әйтергә кирәк, белем стандартының милли-төбәк
компонентын булдыру эше Кукмара районы мәгариф системасында Россия
мәгарифеннән 7-8 елга алданрак башланды. Педагогия фәннәре кандидаты,
Россия Федерациясенең атказанган мәктәп укытучысы мәгариф бүлеге
башлыгы Роберт Мияссарович Мансуров җитәкчелегендә бер төркем
укытучылар тарафыннан география, тарих фәннәре буенча Кукмара төбәгенә
багышланган дәреслекләр, саллы программалар эшләнде. Районыбызга килеп,
Республика, Россия педагоглары җитәкчеләре тәҗрибә тупладылар.
Кызганычка каршы, ул елларда татар теленең, халык авыз иҗатының,
традиция – гореф-гадәтләренең төбәк үзенчәлекләрен, күрше удмурт-мари
халыклары белән мәдәни багланышларын өйрәнүгә игътибар җитмәде. Дөрес,
халык педагогикасын укыту-тәрбия эшендә куллану максатыннан мәгариф
учреждениеләрендә эш алып барылды. Бик күп онытылган милли бәйрәмнәр
кире кайтарылды, укыту-тәрбия эшчәнлеге программалары булдырылды.
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Ләкин фольклор өлкәсендә нәкъ менә Кукмара төбәгенә генә хас булган
үзенчәлекләрне өйрәнү, бала күңеленә салу кебек изге эшкә фәнни яктан якын
килү, системалы караш булдыру проблемасы арткы планда кала килде. Ә бит
бала тәрбияләү өлкәсендә халык авыз иҗатының әһәмияте әйтеп бетергесез!
Бигрәк тә сабый дөньяга килеп беренче аваз салган, тәпи киткән, әти-әнисе
яшәгән тирәлек-мохитнең йогынтысы аеруча зур. Фольклор баланың тән һәм
рухи яклардан үсешен оештыруда турыдан-туры катыша. Баланың җәмгыять
һәм үз тирә-юне белән багланышы оешкан һәм аваздаш булуына хезмәт итә.
Аның нәфислек тойгыларын, зиһен һәм хыял йөгереклеген, зәвыгын үстерүгә
зур этәргеч ясый.
Әлеге актуаль проблеманы чишү юлларын табуда безгә Татар
фольклоры дәүләт үзәге ярдәмгә килде. Беренче очрашуыбыз 2002 нче елның
май аенда әлеге үзәк Кукмара төбәген өйрәнергә экспедициягә килгәч булды.
Педагоглар өчен, бигрәк тә татар теле, тарих укытучылары өчен бу
экспедиция туган як тарихын халык аваз иҗаты аша өйрәнүгә зур этәргеч
бирде. Зур Сәрдек гимназиясе, Зур Кукмара, Янил, Мәмәшир урта
мәктәпләрендә төбәк фольклорын өйрәнү эшләре башлап җибәрелде.
2002 елның 12 декабрендә Татар фольклоры дәүләт үзәге тәкъдиме
белән район мәдәният йортында район администрациясе, мәгариф, мәдәният
бүлекләре белән берлектә экспедиция йомгаклары буенча “Кукмара районы
татарлары фольклоры” темасына уздырылган фәнни-гамәли конференция
татарның үткәне Изге Болгар җирендә, Казан каласында дип яшәгән бик
күпләргә, шул исәптән кайбер педагогларга, җитәкчеләргә дә нык тәэсир
итте. Баксаң, тарих җилләре безнең Кукмара төбәген дә читләтеп үтмәгән
икән.
Конференция
эшчәнлегендә
мәдәният
йортлары,
китапханә
җитәкчеләре,
мәктәп директорлары һәм урынбасарлары, педагоглар –
барлыгы 400 дән артык кеше катнашты. Әлеге конференциянең нәтиҗәсе
буларак, Кукмара төбәге фольклорын, үрнәкләрен фәнни нигездә системалы
өйрәнү эше башланып китте. Татар фольклоры үзәге белән багланышлар
тагын да тирәнәйде.
2005 елның 13 мартында Татар фольклоры дәүләт үзәге белән берлектә
Зур Сәрдек гимназиясе базасында “Балаларга рухи тәрбия һәм белем бирүдә
татар фольклоры мөмкинлекләре” темасына регионара фәнни-гамәли
конференция уздырылды. Күршеләребез Киров өлкәсе укытучылары да
катнашкан әлеге сөйләшү милли региональ компонент кысаларында мәктәптә
фольклор тардицияләрен саклау, үстерү мәсьәләләрен өйрәнүгә багышланды.
Әлеге конференция безнең элемтәләрне тагын да ныгытырга ярдәм итте.
Конференция барышында Татар фольклоры дәүләт үзәге һәм Кукмара районы
мәгариф бүлеге арасында үзара хезмәттәшлек турында ике яклы килешү
төзелде, эш юнәлешләре билгеләнде. Менә ул юнәлешләр:
1. Мәктәп кысаларында фольклор традицияләрен барлау, саклау, үстерү.
2. Балаларга өстәмә белем бирүнең эчтәлеген камилләштерү.
3. Мәктәп һәм ата-ана арасында бәйләнешне ныгыту.
4. Фольклор традицияләре нигезендә укытучыларның белемнәрен
күтәрү. Укытучыларның, укучыларның фольклор өлкәсендәге эзләнүләренә
фәнни җитәкчелек итү.
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5. Район мәктәпләре базасында төрле халыклар фольклорын өйрәнү
системасын булдыру.
6. Районда җыелган фольклор материалларын Татар фольклоры дәүләт
үзәге ярдәме белән анализлау, системага салу, укыту-тәрбия эшчәнлегендә
кулланырга әзерләү.
Бүгенге көндә үзара хезмәттәшлегебез нәтиҗәләре куанырлык.
1. Район укытучылары, укучылары Татар фольклоры дәүләт үзәге
белгечләре белән хезмәттәшлек итеп фольклор темасына кагылышлы төрле
мәртәбәле бәйгеләрдә катнашып, I, II дәрәҗәдәге дипломнарга, лауреат
исемнәренә ия булдылар. Мәсәлән, 2005-2006 елларда К. Насыйри, Р.
Фәхретдин бәйге-укуларында катнашкан дүрт укучыбыз I, II дәрәҗәдәге
дипломнарга лаек булдылар, ике укучыбыз лауреат исеме алды.
2. Татар теле, тарих, музыка, башка предмет укытучылары Татар
фольклоры дәүләт үзәге тарафыннан тупланып, безгә тапшырылган
видеотека, медиатека материалларын иркен куллана.
3. Бүгенге көндә әлеге Үзәк тарафыннан әзерләнгән сораулыклар
нигезендә районда фольклор җыю эше алып барыла.
4. Татар фольклоры дәүләт үзәге ярдәме белән район мәктәпләре
музейларында фольклор почмаклары оештыру эше башланды. Һәр мәктәптә
укучылар, укытучылар, әти-әниләрне берләштергән фольклор ансамбльләре
оештыру эше бара. Бүгенге көндә район мәктәпләрендә өч удмурт, бер мари,
уннан артык татар фольклор ансамбльләре эшли.
5. Соңгы елларда татар, керәшен фольклорын өйрәнү, балаларга
җиткерү максатыннан фольклор түгәрәкләре челтәре киңәйде. Бүгенге көндә
рйонда 12 фольклор түгәрәге эшли, ә 2-3 ел элек аларның саны 5 иде. Татар
фольклоры дәүләт үзәгеннән алган материаллар нигезендә төзелгән түгәрәк
программалары тирән эчтәлекле булулары белән аерылып торалар.
6. Соңгы елларда районда балалар арасында фәнни-эзләнү эшен
оештыру киң җәелдерелде. Ике ел рәттән районда укучыларның фәннигамәли конференцияләре уздырыла. Монда катнашкан фәнни эшләрнең 20%
фольклорны өйрәнүгә багышлана.
7. Төрле фән укытучылары, музей җитәкчеләре катнашында төбәк
фольклорын өйрәнү, укыту-тәрбия эшчәнлегендә эффектив куллану
проблемаларын яктырткан фәнни-гамәли конференцияләр уздыру традициягә
әйләнде. Шундыйлардан 2005 елның апрель аенда Зур Кукмара урта мәктәбе
базасында уздырылган тарих укытучыларының регионара фәнни-гамәли
конференциясен, татар теле һәм әдәбияты укытучыларының 2006 елның март
аенда уздырылган фәнни-гамәли конференциясен, 2006 нчы елның апрель
аенда өч мәктәп базасында төрле фән укытучылары катнашында уздырылган
регионара конференцияләрне атап китеп булыр иде.
8. Районыбыз педагоглары фольклор җәүһәрләрен эшчәнлекләрендә
генә кулланып калмыйча, тәҗрибә уртаклашу эшенә керештеләр.
Кукмараның 2 нче номерлы урта мәктәбенең югары категорияле татар
теле һәм әдәбияты укытучысы Зөмәрә Җиһаншина беренче очрашулар
нәтиҗәсе буларак барлыкка килгән якташ язучылар иҗатын өйрәнүгә
багышлаган укыту программасында балага аң-белем бирүдә татар
фольклорының әһәмиятен курсәтеп уза. Мәктәптә туган якны өйрәнү буенча
берничә хезмәт авторы Мәмәшир урта мәктәбе татар теле, тарих укытучысы
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Тәнзилә Насыйбуллина да татар фольклорын, туган як фольклорын
өйрәнүгә зур игътибар бирә.
9. Мәгариф һәм фән министрлыгы раслаган, Кукмара районы удмурт,
мари мәктәпләрендә эшләүче татар теле укытучылары тарафыннан эшләнгән
укыту программасы кысаларында Татар фольклоры дәүләт үзәге тәкъдиме
һәм ярдәме белән 10-11 сыйныф укучыларына татар, удмурт, мари фольклор
үрнәкләрен чагыштыру мөмкинлеге бирелде, чөнки беренчедән, балага үз
теле аша башка халык мәдәниятен өйрәнү җиңелрәк бирелсә, икенчедән,
татар, удмурт, мари телләре, традицияләре безнең төбәктә шул кадәр керешеп
беткән ки, безнең татар теле укытучыларыбыз үзләре кызыксынып бу
юнәлештә өйрәнү эшенә тотындылар.
Әлеге һәм башка бик күп укытучылар Татар фольклоры үзәгенә зур
рәхмәтләрен җиткерәләр, чөнки алар хезмәтенең чишмә башында нәкъ менә
әлеге үзәк тора. Хәер, алар үз фикерләрен, Фольклор үзәгенә куйган югары
бәяләрен 2006 елның февраль аенда Татар фольклоры дәүләт үзәге оештырган
фәнни-гамәли конференциядә әйттеләр инде. Әлеге конференциядә
катнашкан укытучыларыбыз Зөмәрә Җаһаншина, Фирдәүсә Ризвановалар
аннан рухланып канатланып кайттылар.
Укытучыларыбыз эшчәнлегенең нәтиҗәләре дә сөенерлек. Алда әйтеп
үткән Зөмәрә Җиһаншина һәм Тәнзилә Насыйбуллиналар, туган төбәгебез
тарихын, мәдәниятен, фольклорын өйрәнеп, зур уңышларга ирештеләр, киң
җәмәгатьчелек арасында танылып, Россия Президенты Владимир Путин
тарафыннан тәкъдим ителгән приоритетлы “Мәгариф” милли проекты
кысаларында узган конкурса җиңеп чыгып 100әр мең сум премия белән
бүләкләнделәр. Билгеле, аларның әлеге зур унышларында Татар фольклоры
дәүләт үзәгенең дә өлеше бар.
Йомгаклап шуны әйтәсем килә: әле Фольклор үзәге белән берлектә
эшлисе эшләребез бик күп безнең, планнарыбыз зурдан. 2006-2007 уку елын
керәшен татарлары фольклорын өйрәнүгә багышлап, гадәттәгечә март-апрель
айларында Татар фольклоры дәүләт үзәге ярдәме белән Село-Чура мәктәбе
базасында зур фәнни-гамәли конференция уздырырга тәгаенлибыз, тупланган
материаллардан
Кукмара
төбәге
фольклоры
җыентыгы
эшләргә
планлаштырабыз. Алга таба Фольклор үзәге башка район мәгариф бүлекләре
белән дә эшчәнлекләрен ныгытыр, безгә фольклор өлкәсендә тәҗрибә
уртаклашырга, аралашырга мөмкинлек ачылыр дип өметләнәбез.

Г.М. Ханнанова,
ТФДҮнең мирасханә җитәкчесе

Соңгы елларда Татар фольклоры дәүләт үзәге фондын
тулыландыру мөмкинлекләре
Халкыбызның традицион мәдәниятен барлау һәм җыйнау өлкәсендә
күләмле эзләнүләр һәм шактый зур эш алып барган Татар фольклоры дәүләт
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үзәге халкыбыз тарихына, аның рухи мәдәниятенә, көнкүрешенә караган
бай материалга ия булган мирасханә туплады. Мирасханәне тулыландыру
чыганагы булып, беренче чиратта, Үзәк тарафыннан татарлар яшәгән төрле
регионнарга, Татарстан районнарына оештырлган комплекслы экспедицияләр
тора. Унбиш ел дәвамында фәнни эзләнүләр алып барылган төбәкләрнең
геогрфиясе шактый киң. Биредә Әстерхан, Төмән, Пермь, Рязань, Киров,
Ульян, Түбән Новгород, Пенза, Красноярск, Самара, Свердловск, Чиләбе,
Оренбург өлкәләре дә, Татарстанның Кукмара, Самара, Мамадыш, Балтач,
Саба, Әтнә, Арча, Теләче, Лаеш, Балык Бистәсе кебек районнары да бар.
Экспедицияләр нәтиҗәсендә фондка кайткан материалларга күзәтү
ясап, түбәндәге мәгълүматларны китерергә мөмкин. Мирасханәбезнең
шактый өлешен фотокүчермәләр тәшкил итә. Биредә авыл, урам, йорт,
каралты-кура күренешләре, көнкүреш кирәк-яраклары, кием-салым, бизәнү
әйберләре, кул эшләнмәләре һ.б. фотокүчермәләр урын алган. Экспедиция
барышында язып алынган материалларның шактый өлеше Үзәк
мирасханәсенә аудио һәм видеоязма рәвешендә кайта. Бу язмаларда
халкыбызның йола фольклорына караган мәгълүматлар, халык авыз иҗаты
үрнәкләре, җырлар, бию һәм уен көйләре һ.б. бар. Кљнкњрештђ кулланыла
торган материаллар: сљлгелђр, кул эшлђнмђлђре, костюм элементлары һәм
бизәнү әйберләре рђвешендђге этнографик материаллар да мирасханәбезне
тулыландырып тора. Мирасханәбез хәзинәләрендә булган борынгы
кулъязмалар џђм сирђк китаплар аеруча игътибарга лаек. Нигездђ бу дини
ђдђбият, ђмма алар арасында ђдђби ђсђрлђр, дђреслеклђр, сњзлеклђр, кулдан
күчерелгән мөнәҗәт-бәетләр дђ бар.
Халкыбызның онытылып бара торган, әмма кайбер төбәкләрдә
сакланып калган һәм бүгенге көндә дә яшәп килгән уен-җырларын, горефгадәтләрен, йолаларын язып алуны һәм алга таба шул язмаларны тирәнтен
фәнни нигездә өйрәнүне күздә тотып эшләнгән максатчан командировкалар
да мирасханәбезне баетудагы мөһим чыганакларның берсе булып тора.
Мамадыш районы Кумырык авылында язып алынган “Бәрмәнчек”, “Пасха”,
Җөри авылында “Нардуган”, Урта Кирмән авылында “Орчык бәйрәме”,
Кукмара районы Тырыш авылында Сабан туе алдыннан йомырка җыю
йоласы, Кнәбаш авылында “Карга боткасы”, Саба районы Кече һәм Олы
Шыңар авылларында “Боз озату, “Нәзер аты”, “Бирнә тәбәсе” йолаларының
видеоязмалары әлеге эшчәнлекнең күрсәткече булып торалар. Шулай ук татар
халкының төрле этник төркемнәренең көнкүрешенә, кием-салымына караган
фото һәм видеоматериаллар белән мирасханәбезне баету максатыннан да
командировкаларга чыгу оештырыла. Мәсәлән, Санкт Петербург шәһәренең
этнография музеенда саклана торган татар костюмы комлексларының шактый
өлеше фәнни хезмәткәребез Р.Г. Мөхәмәдова тарафыннан өйрәнелеп,
аларның кайбер үрнәкләре видео һәм фотокүчермәләргә төшерелеп
мирасханә фондына алынды. Шулай ук Пенза өлкәсе Городище районы Урта
Әләзән урта мәктәбе музеенда сакланучы мишәр костюмы комплекслары
күчермәләре белән дә видео һәм фотофондларыбыз баетылды. Татарстанның
Түбән Кама, Кайбыч, Питрәч районнарының керәшен авылларына
оештырылган максатчан командировкалар нәтиҗәсендә керәшен костюмына
караган бай фотоматериал кайтты.
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Мирасханәбез
фондларын
тулыландыруда,
баетуда
кайбер
фольклорчы галимнәребез, әдәбият һәм тел белгечләре һәм гомүмән үз
халкын, аның тарихын һәм иҗатын сөюче шәхесләребезнең өлеше дә бик зур.
Танылган галимәбез, этнограф Р.Г.Мөхәмәдова тапшырган фотоматериаллар
бүгенге көндә фотофондыбызның төп һәм иң кыйммәтле өлешен тәшкил итә.
Атаклы фольклорчы галимебез, филология фәннәре докторы М.Х. Бакиров
мирасханәбез фондларын баетуда зур эш алып бара. Аның җитәкчелегендә
КДУның татар филологиясе факультеты студентлары тарафыннан тупланган
халык авыз иҗаты үрнәкләре, этнографиягә караган материаллар, сирәк
китаплар һәм кулъязмалар мирасханәбезне баетуда мөһим роль уйный.
Фольклор үзәге белән инде шактый еллар тыгыз элемтәдә эшләүче галимебез,
диалектолог Ф.Ю. Юсупов та үзенең тәҗрибәсе һәм табышлары белән бик
теләп уртаклаша. Күптән түгел аның тарафыннан Красноуфим татарлары
тарихы һәм мәдәниятенә караган бай материал тупланмасы мирасханәбезгә
керде. Шулай ук Үзәк мирасхәнәсен баетуга зур өлеш керткән галимнәребез,
шәхесләребездән Харис Нигъмәтҗанов һәм Флора Әхмәтоваларны да атап
үтәргә кирәк.
Халык мәдәниятен барлау, җыйнау һәм мөмкин юллар белән халыкның
үзенә кире кайтару юлында көч куючы Үзәк район администрациясенең
мәдәният бүлекләре, авыл мәдәният үзәкләре, мәктәпләре белән тыгыз
элемтәдә эшли. Әлеге мәктәп укытучылары, мәдәният хезмәткәрләре дә үз
табышлары белән бик теләп уртаклаша. Мирасханәбездә конкрет авыллардан,
мәдәният бүлекләреннән килгән материаллар да бар. Шундыйлардан
Мамадыш районы администрациясенең мәдәният бүлеге мөдире Спиридонов
Степан Петровичны атап үтәргә мөмкиндер. Күптән түгел аның тарафыннан
Мамадыш районы Җөри авылында язып алынган “Питрау бәйрәме”нең
видеоязмасы мирасханәбезгә керде.
Мирасханәбездә саклана торган материалларның шактый өлеше инде
эшкәртелеп төрле җыентыкларда, фотоальбомнарда, видеофильмнарда урын
алды. Шундыйлар арасыннан Үзәк тарафыннан җыелып нәшер ителгән “Утлы
еллар кайтавазы” җыентыгын, “Керәшен татарлары костюмы” альбомын,
С.М. Гыйләҗетдинов һәм К.М. Хөснуллин тарафыннан әзерләнгән “Әсир
китабы” исемле хезмәтне һ.б. атарга мөмкин. Шулай ук фонд материаллары
нигезендә дистәләгән видеофильм (“Сабан туе”, “Зәрә боткасы”, “Исем
кушу”, “Никах”, “Бирнә җыю”) әзерләнде. Мирасханәбездә сакланучы гарәп,
фарсы, төрки кулъязмалар һәм сирәк китаплар фәнни хезмәткәребез С.М.
Гыйләҗетдинов тарафыннан тасвирланып аерым китап булып басмага
әзерләнде.
Бүгенге көндә мирасханәбездә саклана торган барлык видео, аудио һәм
фотоязмаларны цифрлы күчермәләргә төшереп компьютерга кертү буенча зур
эш алып барыла. Алга таба мирасханәбездә сакланган барлык материалларны
үз эченә алган электрон каталог булдыру күздә тотыла.

З.М. Арикеева,
ТФДҮнең кече фәнни хезмәткәре
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Казан арты татарлары фольклорының бүгенге халәтен
өйрәнү:
проблемалар, тәҗрибә, перспективалар
Гореф-гадәтләр һәм йолалар халыкның рухи дөньясында бик
үзенчәлекле урын алып торалар, чөнки аларда бердән, әлеге халыкның иң
тирәндә, иң үзәктә ята торган уй-ниятләре, өмет-ышанычлары чагылса,
икенчедән, алар югары дәрәҗәдәге әхләклылыкка өнди, яшәүнең мәгънәсен
тирән фәлсәфи нигездә аңлатуга корылган була. Йолалар гасырлар буе
эшкәртелә киләләр, аларга көчле традициялелек хас. Аларның иң кирәкле,
бары иң кадерле булган элементлары гына, ягъни этносның яшәешен,
сакланышын һәм үсешен тәэмин итә торган билгеләре генә үстереләныгытыла килгән. Бу аеруча гаилә-көнкүреш йолаларында ачык күренә.
Татар халкының йола иҗатын өйрәнү буенча хезмәтләр, әлбәттә, юк
түгел, алар бар. Бу нисбәттән без инде XIX гасырда һәм ХХ гасыр башында
ук дөнья күргән Казан татарларының гореф-гадәтләрен, йола үзенчәлекләрен
өйрәнүче хезмәтләрне1, төрле мәкаләләрне2 атап китә алабыз. Р.К.
Уразманова3, Н.Б. Бурганова4 кебек галимнәрнең күп санлы хезмәтләре Казан
арты татарларының йолаларын өйрәнүгә багышланган. Ләкин әлеге
хезмәтләрдә татар халкының рухи дөньясы, көндәлек тормышы, көнкүреше
этнография фәне материалы буларак яктыртыла һәм әлеге материал бары тик
тасвирлама характерда бирелә. Аталып киткән хезмәтләрнең күпчелегендә
галимнәребез игътибарны календарь йолаларын тасвирлауга юнәлткәннәр, ә
гаилә-көнкүреш йолалары беркадәр читтәрәк кала биргән. Күренекле
галимнәребез Ф.С. Баязитова5, Д.Б. Рамазанова6 хезмәтләрендә гаиләкөнкүреш йолалары рәтендә торучы туй йоласы тикшерелсә дә, алар аталып
киткән йоланы диалектолог, этнолингвист буларак өйрәнәләр.
Казан арты татарлары фольклорын, этнографиясен өйрәнү һәм туплау
максатыннан экспедицияләр соңгы тапкыр 1951-1952 елларда, фольклорчы
галимнәребез Х. Ярми, Х. Гатина, С. Шамсутдинова, М. Богданов, Н.
Гиззатуллин, С. Вахитова һ.б. торган төркем тарафыннан оештырылган
булган.
2002 елдан башлап, Татар фольклоры дәүләт үзәге әлеге фольклорэтнографик экспедицияләрне Казан арты районнарына яңадан башлап
1

Фукс К.Ф. Праздники казанских татар / К.Ф. Фукс // «Заволжский муравей». - 1814. - Т.3. №19; Он же. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях. - Казань,
1844.
2
Сабан и джиен – народные праздники // «Московитянин». – 1850. - Ч.3. - Кн. II. - С. 57 62; Коблов Я.Д. О татарских мусульманских праздниках / Я.Д. Коблов. - Казань, 1907. - С.
39 - 41; Ахмаров Г. Сабантуй / Г. Ахмаров // «Казан мөхбире». - 1906. - № 80.
3
Уразманова Р.К. Обряды и праздники татар Поволжья и Урала / Р.К. Уразманова. Казань, 2001.
4
Бурганова Н.Б. Татар диалектологиясе буенча материаллар / Н.Б. Бурганова. - Казан,
1978.
5
Баязитова Ф.С. Керәшеннәр. Тел үзенчәлекләре һәм йола иҗаты / Ф.С. Баязитова. Казан, 1997.
6
Рамазанова Д.Б. Туйлар, туйлар.../ Д.Б. Рамазанова. - Казан, 1997.
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җибәрде. Шушы максат белән Үзәктә 2002 елда җиде еллык махсус
программа төзелде. Бу программа кысаларында Казан арты татарларының
үткәнен һәм бүгенгесен өйрәнү максаты куелды, шуңа мөнәсәбәтле рәвештә
эзләнүләр башланды. Беренче экспедицияләр Кукмара, Балтач, Мамадыш,
Балык Бистәсе районнарына оештырылган булса, соңгылары нәкъ Казан
артына, элеккеге Казан ханлыгының һөнәрчеләре яшәгән, хәзерге Арча, Әтнә,
Саба, Биектау (Дөбьяз төбәге), Теләче, Мари-Эл Республикасының Бәрәңге
районнарында эшләде. Шушы экспедицияләр барышында йола комплексы
белән беррәттән татарларның мифологик күзаллаулары, шуларга бәйле
ышанулар, ырымнар җыелды.
“Казан арты татарлары фольклоры” программасы кысасында шәхсән
минем үземнең эшләгән төп юнәлешләрнең берсе – йола фольклорын тулы
комплекста, материалга комплекслы якын килеп, ягъни йола иҗатын тәшкил
итүче барлык компонентларны да исәпкә алып өйрәнү. Ә бу, үз чиратында
йоланы, аның эчендәге фольклор текстларын, мифик күзаллаулар - ышануырымнарны бербөтен итеп тикшерүне таләп итә. Атаклы рус фольклорчысы
Н.И. Толстой “текст” төшенчәсенә аңлатма биргәндә традицион йоланың
төрле яссылыкка караган – акциональ, реаль, вербаль, персональ, локатив,
темпораль, музыкаль, сурәтләнмә тестлардан торуы турында әйтә1. Әлеге
күзлектән чыгып, йоланы тикшергән вакытта игътибарны аталган
элементларның һәммәсенә дә бертигез бирү сорала. Бу эшләү
принципларының берсе һәм иң нәтиҗәлесе.
Гаилә-көнкүреш йолаларын өйрәнү башлыча бала табу, туй, күмү һәм
искә алу йолаларын игътибар үзәгенә ала. Әлеге йолалар кешенең бер яшәү
статусыннан икенчесенә күчүнең төп этапларын билгели һәм кеше
тормышының хронологиясен системалы рәвештә тикшерергә мөмкинлек
бирә. Бала табу, бала тәрбияләү белән бәйле йолалар, яңа туган баланы гаилә,
җәмгыятькә яраклаштыру актлары, туй, яңа гаилә төзүгә мөнәсәбәтле йолалар
һәм кешене соңгы юлга озату, аны искә алу йолалары һәр халык
мәдәниятенең үзенчәлеген билгеләп торучы традицияләр. Бүгенге көнгәчә
татар халкының әлеге йолаларына багышланган, бигрәк тә комплекслы
өйрәнүне күздә тотып башкарылган фәнни монографияләр һәм башка
хезмәтләр юк.
Казан арты татарлары гаилә-көнкүреш йолаларын комплекслы өйрәнү
дигәндә, без тикшерелүче йолаларның күп компонентлы, вакыты буенча
беркадәр сузылган комплекслар булуын истә тотарга тиешбез. Шунлыктан
безнең максатыбыз - йолаларның ничек, ни рәвешле башкарылуын, аларның
кеше тормышында нинди урын алып торуларын гына ачыклау түгел, ә теге
яисә бу йола белән бәйле барлык элементларга да (фольклор текстлары,
ырым, ышану, аларның килеп чыгышы, кулланыш даирәсе, йола барышында
төрле хәрәкәтләр башкару, музыкаль катламының урынын билгеләү, махсус
кием кию, аерым йола ризыклары әзерләүгә) тиешенчә игътибар бирү.
Кеше гомеренең иң җитди вакыйгалары - бала табу, туй һәм үлгән
кешене соңгы юлга озату йолаларын өч этапка бүлеп карарга була: йолага
1

Толстой Н.И. Вторичная функция обрядового символа / Н.И. Толстой // Язык и народная
культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. - М., 1995. - С. 167-184.
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әзерлек, йоланың үзе һәм йола артыннан башкарыла торган эшләр. Без
үзебезнең чыгышыбызда бала табу һәм туй йола комплексларына карата
булган берничә фикеребезне әйтергә булдык.
Беренче карашка фольклор пласты әллә ни зур булмаган бала табуга
бәйле йола гадәтләрен генә карап киткәндә дә, комплекслы тикшергән
вакытта бик тирән катламнарны күзәтергә мөмкин. Әлбәттә, бала табуга
кадәр әле аңа әзерлек чоры, ягъни никахка кадәрге чор, кыз баланың, ир
баланың җенси үсеше вакытына ук игътибар ителергә тиеш. Шуңа күрә бала
табу йола фольклорын җыйган вакытта без аны аңа әзерлек чорыннан ук
башларга мәҗбүр икәнебезне дәлиллибез. Чөнки гаиләле булу, нәселне
үрчетүгә әзерлек - ул кыз бала һәм ир баланың балигъ булу чорыннан ук
башлана, ныграк тикшерсәк, бәлки аннан да алдарактыр. Бала табу
йоласының башлангыч этабы итеп, без балага узуны һәм бала табуның үзен
түгел, ә бәлки тагы да алдарак торган этап – гаилә коруга бер этәргеч булып
торучы яшьләрнең аралашуын (кичке уеннар, аулак өйләр, “аулак чәйләр”,
керәшен татарлары көнкүрешендә бүгенге көнгәчә сакланып калган
“Нардуган” йоласына караган йөзек салыш уеннары), яшүсмер кызларның
күпме һәм нинди җенестәге балалар табачакларын төрле юраулар ярдәмендә
белергә омтылуларын (энә, җеп ярдәмендә1) атый алабыз. Шушы ук рәткә без
кыз бала үскән вакытта ук аны гаиләсендә тәрбияләүне дә, мәсәлән, булачак
ирләренең начар холыклы булуыннан (“Су алып кайтканда, суны
чайпалдырмыйча алып кайтырга кирәк, юкса ирең эчкече була”), гаиләне
ташлап китүеннән (“Ашаган вакытта ипи сыныгын калдырыга ярамый, алайса
сөйгәнең ташлап китә”2) саклану чараларын кертә алабыз. Әлеге рәтне күп
сандагы үзеңә карату чаралары белән дә дәвам итәргә мөмкин. Моның өчен
Теләче районы Югары Кибә-Хуҗа авылында яшәүче Гатауллина Г.Р.
“Ошаган егетне үзеңә карату өчен кызларга ул егет йөри торган юлга кайчы
күмеп куярга киңәш ителә”3 дип белдерде.
Яшьләрнең аралашуы, күңел ачу формалары үзеңә пар сайлау, гаилә
кору йоласының да беренче адымнары булып тора. Һәр яшь егет һәм яшь кыз
бер социумда, бер коллективта яши, һәм шушы социум әлеге егет белән кызга
үзенең мөнәсәбәтен белдерә, алар пар килгәннәрме, юкмы икәнен сиздерә.
“Арчаларга барган чакта
Урман арасында гөл;
Сезнең кебек булса булыр
Меңнәр арасында бер”, - дигән сүзләр белән егет белән кызның пар
килүләре турында әйтсә,
“Кулымдагы йөзегемнең
Исемнәре Марфуга.
Ат тугарып, җигә белми,
Кызлар сайлаган була”, - дигән җыр сүзләре киресенчә, кайбер
егетләрнең кызларга туры килмәвенә, лаеклы түгел икәненә ишарәли.
1

ТРның Теләче р-ны Олы Нырсы авылында яшәүче Ф.Ф. Сафинадан (1960) 17.05.2006
язып алынды.
2
ТРның Теләче р-ны Алан авылында яшәүче Г.Р. Гыйльмановадан (1974) 21.05.2006 язып
алынды.
3
ТРның Теләче р-ны Югары Кибә-Хуҗа авылында яшәүче Г.Р. Гатауллинадан (1974)
19.05.2006 язып алынды.
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Шулай итеп, әлеге төртмәле җырлар аша ук социум яшь егет белән
кызга бәя бирә башлый һәм социумның яхшы бәясен алган егеткә һәм кызга
бер-берләрен сайлар өчен мөмкинлек бирә. Шуңа күрә без уен җырларын уен
җырлары дип кенә түгел, ә шушы социумның гаилә корып, нәсел үрчетүенә
мөнәсәбәтле дә бәяли алабыз. Һәм без аны шулай бәяләргә тиешбез дә.
Әлегәчә без шушы йолалар кысасында яшәп килүче музыкаль
фольклорны бары тик яшьләрнең күңел ачу йолалары буларак кына карарга
күнеккән, ләкин бүгенге фольклорчы, халык көнкүрешен саклау мәсьәләләрен
күтәрүче фольклорчы аларны менә шушы башлангыч этапта, яшьләрнең
аралашу вакытында ук гаилә коруга әзерлек процессы баруын күрә белергә
һәм аны йоланың башлангыч этабы итеп ассызыклый алырга тиеш. Шушылай
эшләгәндә генә без ул йолаларыбызны саклый алабыз, аларның чын
мәгънәсендә халык көнкүрешендә яшәешен бирә алабыз.
Туй йоласы безнең этнографлар өчен, гадәттә, кызны ярәшү этабыннан
башланып китә. Ә фольклорчы өчен, әлбәттә, ул әлеге этаптан гына түгел,
югарыда аталып киткән әзерлек чорыннан, ягъни егет белән кызның үсмер
вакытлары, хатын-кыз җенесе һәм ир-ат җенесе билгеләнү процессыннан ук
башланып китәргә тиеш. Шушыларны без бербөтен итеп бәйләп, йола
комплексы итеп карый алабыз.
Шулай итеп, биредә без бүгенге көндә татар халкы фольклорын
җыйнау, туплау процессының комплекслы оештырылырга тиешле икәнен
дәлилләргә тырыштык. Халык фольклорны музыкаль катламга да, ышануырымга да аермый, халык көнкүрешендә, халык акылында ул бербөтен булып
саклана. Без, фольклорчылар, кайчандыр материалларны аерым жанрларга
бүлеп, җыентыкларга туплап, бик дөрес эшләгәнбездер, ләкин ул
җыентыклардан хәзер аларны халыкның үзендә ничек бар, шул кыяфәттә
җыйнап, кире кайтару мәсьәләсе актуальрәк, чөнки алар халык көнкүрешендә
тулы комплекстан башка яши алмый.
Татар фольклоры дәүләт үзәгендә бу эзләнү процессы, фольклор
экспедицияләрендә эшләү системасы бүгенге көндә нәкъ менә шушы
юнәлештә алып барыла. Әлеге эш нәтиҗәләрен без 2006 елда тупланып бетеп
килүче җыентыкта да күрсәтергә тырышырбыз. Ә инде киләчәктә Казан арты
татарлары фольклорының менә шушы өлешләре зур бер китап булып чыгар
дигән өметтә торабыз.

И.С. Гыйлђҗетдинов,
Г. Ибраһимов ис. ТӘҺСИнең кулъязмалар һәм
текстология бүлеге аспиранты

XIV гасыр татар ђдибе Мђхмњд ђл-Болгариныћ “НђџќелФђрадис” ђсђрендђ џђм татар мљнђќђтлђрендђ гомњмкешелек
ђхлак мђсьђлђлђре
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Татар халкы шигърияткђ бай халык. Урта гасыр татар ђдђбияты
тарихына књз салсак, ул чордагы ђдђбиятнећ књпчелек љлешен шигъри
ђсђрлђр тђшкил иткђнен књрербез. Болгар-татар ђдђбиятына нигез салучы Кол
Галинећ њлемсез “Кыйссаи Йосыф”ы (1212), Алтын Урда чоры ђдиплђре
Харђзминећ “Мђхђббђтнамђ”се (1342), Котбныћ “Хљсрђњ вђ Ширин”е (1342),
Хљсам Кятибныћ “Ќљмќљмђ Солтан”ы (1369) моћа ачык дђлил булып тора.
Казан ханлыгы чорында бу традицияне Мљхђммђдйар (1542), Кол Шђриф
(1552 дђ вафат) њзлђренећ мђшџњр поэмалары, шигырьлђре белђн дђвам
иткђннђр. XVII–XIX гасырларда татар шигъриятен њстерњдђ Мђњлђ Колый
(XVII), Габдессђлам (1700-1776) Габдерђхим Утыз Имђни (1754-1834),
Ђбелмђних Каргалый (1782-1833), Џибђтулла Салихов (1794-1867),
Габделќаббар Кандалый (1797-1860), Акмулла (1831-1895) џђм башкалар
њзлђреннђн зур љлеш кертђлђр.
Шулай да, Урта гасыр татар ђдђбияты шигъри ђсђрлђрдђн генђ тора дип
ђйтњ тарихи дљреслеккђ туры килмђс иде. Алтын Урда чорында иќат иткђн
Сђйфи Сараиныћ шигырь катнаш проза белђн язылган “Гљлстан бит-тљрки”
(1391), Рабгузиныћ “Кыйссасел Ђнбия” (1310) ђсђрлђре татар ђдиплђренећ
инде Урта гасырларда ук проза љлкђсендђ дђ зур ђсђрлђр иќат иткђнен
књрсђтђ. Мђхмњд ђл-Болгариныћ “Нђџќел-Фђрадис”ы (1358) њзенећ књлђме,
монументальлеге, књтђрелгђн проблемаларыныћ мљџимлеге белђн татар
ђдђбияты тарихында аерым урын алып тора. “Нђџќел-Фђрадис” –
“Оќмахларныћ ачык юлы” – зур књлђмле, дини-дидактик характердагы чђчмђ
ђсђр. Ул 1358 елда Сарай шђџђрендђ тђмамлана џђм ул чактагы ђдђби
традициялђр нигезендђ 3 љлештђн тљзелгђн була: кереш, тљп љлеш џђм йомгак.
Тљп љлеш исђ њз чиратында 4 бабка-бњлеккђ бњленгђн: 1. Мљхђммђд
пђйгамбђрнећ изгелеклђре. 2. Беренче дњрт хђлифђ, кызы Фатыйма, оныклары
Хђсђн белђн Хљсђен, ислам динендђге тљп дүрт мђзџђбкђ нигез салучы
имамнар: Ђбњ Хђнифђ, Шђфигый, Мђлик, Ђхмђд ибн Ханбалныћ изгелеклђре.
3. Аллаџы Тђгалђгђ якынайта торган гамђллђр. 4. Аллаџы Тђгалђдђн ераклата
торган гамђллђр. Џђр баб исђ 10 фасылдан-бњлекчђдђн тора, ќђмгысы 40
бњлекчђ. Џђр бњлекчђ Мљхђммђд пђйгамбђргђ нисбђт ителгђн хђдис белђн
башланып китђ. Бу хђл Мљхђммђд пђйгамбђрнећ хђдисе белђн аћлатыла:
“Кем дђ кем пђйгамбђрнећ 40 хђдисен башкаларга љйрђтсђ, ул кеше галимнђр
ќљмлђсеннђн санала, ђ њлгђч шђџитлђр хисабында булачак (3, 9). Ђсђрдђ
китерелгђн хђдислђр саны 40 кына тњгел, ђлбђттђ. Џђрбер бњлекчђдђге
хикђялђр, Мљхђммђд пђйгамбђрнећ яраннары-сђхђбђлђр тапшырган
хђдислђргђ нигезлђнгђн, шулай итеп, китапта китерелгђн хђдислђр саны 100
дђн артып китђ. Автор, њзенећ фикерлђрен, књтђрелгђн проблемалары,
мђсьђлђлђрне нигезлђњ љчен икенче бер мљџим чыганак – Коръђн Кђрим
аятьлђренђ дђ мљрђќђгать итђ. Китапта, безнећ исђплђвебез буенча,
Коръђннђн барлыгы 77 аять китерелђ, аларныћ 75 гарђпчђ оригиналда џђм
тђфсир шђкелендђге татарча тђрќемђ белђн, ике аять бары тик татарча
тђрќемђдђ генђ бирелђ. Ул чордагы укучыларныћ Коръђн белђн якыннан
таныш булуларын искђ алып, автор, билгеле, аятьлђрнећ кайсы сњрђдђн
алынуын књрсђтеп тормый, бары тик “Каулњџњ Тђгалђ” – “Аныћ Аллаџы
Тђгалђнећ сњзе” дигђн гыйбарђ белђн генђ чиклђнђ. Чынлап та, без Аллаџы
Тђгалђнеке џђм Аћа кире ђйлђнеп кайтачакбыз дигђн ќљмлђлђр (3, 101)
Коръђн Кђримнећ 50 нче “Каф” сњрђсенећ 19 – аятенећ башын џђм 2 нче
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“Бђкара” сњрђсенећ 156 – аятенећ соћгы љлешен тђшкил итђлђр. Китапта
китерелгђн аятьнећ Коръђн тексты белђн тђћгђл килмђгђн очрак та бар.
Мђсђлђн, 4 – бабныћ 4 фасылында китерелгђн “Валлаџу ля йљхиббњ-лмљтђкђббирин” – “Ђ Аллаџы Тђгалђ тђкђбберлђрне яратмый” дигђн гыйбарђ
(3, 318) Коръђндђ икенче тљрлерђк яћгырый: “Иннђџњ ля йљхиббњлмљстђкбирин” – “Чынлап та Ул (Аллаџ) тђкђбберлђрне яратмый. Бу очракта
Коръђн аятенећ мђгънђсе њзгђрмђгђн, ђмма сњзлђре икенче.
Эчтђлеклђре буенча “Нђџќел-Фђрадис”та китерелгђн Коръђн аятьлђрен
тњбђндђге тематик бњлеклђргђ тљркемлђп була:
1. Аллаџы Тђгалђнећ сыйфатлары.
2. Мљхђммђд турында. Бу бњлек њз чиратында тњбђндђге
бњлекчђлђрдђн тора:
а) Мљхђммђдкђ хђер-дога кылу ваќиблеге (салават).
б) Вђхи килњ.
в) Њзе џђм сђхабђлђр књргђн авырлыклар. Дошманнары.
г) Могъќизалары.
д) Књккђ ашу (Мигъраќ).
е) Оќмахка сђяхђте.
и) Газа-изге сугышлары.
3. Коръђндђ искђ алынган башка пђйгамбђрлђр турында.
4. Дљньяныћ фанилыгы.
5. Иманның төп нигезләре (намаз, зякать, руза, хаҗ).
6. Гомумкешелек әхлак мәсьәләләре.
7. Мөселманнарның тормышын тәртипкә салуга кагылышлы аятьләр
(никах һ.б.).
“Нђџќел-Фђрадис” эчтђлеге белђн дини-дидактик ђсђр дидек. Беренче
ике бабта автор њзенећ нђсихђтлђрен Мљхђммђд пђйгамбђр, кызы Фатыйма,
оныклары Хђсђн, Хљсђен, беренче дњрт хђлифђ – Ђбњ Бђкер, Гомђр Госман,
Гали џђм дњрт мђзџђбкђ нигез салган имамнар Ђбњ Хђнифђ, Шђфигый,
Мђлик, Ђхмђд бине Ханбалныћ “изге” тормышлары, аларныћ гамђллђре
њрнђге нигезендђ њткђрђ. Фикерлђрен дђлиллђгђндђ, мљселманнар љчен ић
могътђбђр ић абруйлы чыганаклар – Коръђн Кђрим аятьлђре џђм пђйгамбђр
хђдислђренђ таяна. Ђхлак мђсьђлђренђ караган соћгы ике бабта исђ, автор
“новеллалар, кыска хикђялђр жанрындагы ђсђрлђргђ књп урын бирђ џђм
ђхлакый мђсьђлђлђрне образлы сљйлђм џђм художество ђдђбияты ђсђре белђн
органик бђйлђнештђ ућышлы чишђ” (4, 225). Шул ук вакытта Коръђн Кђрим
авторитетына да кић таяна. Џђрбер нђсихђтен Коръђн аяте белђн дђлилли,
ныгыта.
Автор карашынча, бу гњзђл ђхлакый сыйфатларныћ ић беренчесе џђм ић
мљџиме ата-ананы хљрмђт итњ. Моћа дђлил итеп ул, бњлекчђ башында
пђйгамбђр хђдисен китерђ: “Ата-анага изгелек кылмакныћ савабы намаз
кылмакныћ, руза тотмакныћ џђм хаќ белђн гомрђ кылмак савабыннан
артыграк торыр” (3, 236). Димђк, ата-ананы хљрмђт итњ Ислам диненећ терђге
булган гамђллђрне њтђњгђ караганда да савабрак икђн. Коръђндђ ата-ананы
хљрмђт итњ, аларны тђрбиялђњ мђсьђлђсенђ зур игътибар ителђ, бу темага
багышланган алты аять бар. Мђхмњд ђл-Болгари шулар арасыннан ић
матурын, ић тулысын сайлап алып укучыларга тђкъдим итђ: “Синећ Раббыћ
сића Аннан башка бер затка да гыйбадђт кылмаска, ђ ата-анагызга изгелек
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кылырга кушты. Ђгђр аларныћ берсе, яисђ икесе дђ синећ яныћда картлык
кљннђренђ ирешђ икђн, аларга “тфњ” дип ђйтмђ, рђнќетмђ, бђлки матур
сњзлђр генђ ђйт. Џђм аларны икесе алдында да мђрхђмђт йљзеннђн тњбђнчелек
канатын ќђй. Џђм ђйт: “Йа Раббым, аларны рђхмђтећнђн калдырма, чљнки
алар мине кечкенђдђн тђрбиялђделђр” (1; 17, 23-24).
Ата-ананы хљрмђтлђњ мотивы татар мљнђќђтлђрендђ дђ кић чагылыш
тапкан. Мђсьђлђн, “Диде Муса” мљнђќђтендђ, Мусаныћ ќђннђткђ элђгњеэлђкмђве турыдан-туры ђти-ђнисенећ ризалыгына бђйлђнгђн:
– Раббым Алла, - диде Муса, - ќђннђт булыр микђн мића?
Сића ќђннђт булыр, Муса, атаћ-анаћ разый булса (6,42).
Бу юллар Мљхђммђд пђйгамбђргђ нисбђт ителгђн “Ќђннђт – аналарныћ
аягы астында” дигђн мђшџњр хђдис белђн дђ тђћгђл килђлђр (7, № 377).
Гомњмкешелекнећ гњзђл ђхлак сыйфатларыннан ић кирђклелђреннђн
берсе итеп Мђхмњд ђл-Болгари гаделлекне исђпли. Њз фикерен
иллюстрациялђњ љчен, Џарун ђр-Рђшид џђм изге шђех-хатын турындагы
хикђяне китергђннђн соћ, автор шђех исеменнђн тњбђндђге аятьне ђйттерђ:
“Чынлап та Аллаџы Тђгалђ гаделлек џђм яхшылык кылырга якыннарыгызга
бњлђк бирергђ ђмер итђ, џђм Ул фђхишђлек, ђшђкелек џђм ќинаять кылудан
тыя. Ул сезгђ њгет-нђсихђт бирђ, бђлки сез аћыгызга килерсез!”. (1; 16; 90).
Гаделлек идеясы татар мљнђќђтлђренећ дђ тљп темаларыныћ берсе
булып тора. Мђсьђлђн, “Бу дљньяда ић хљрмђтле адђм дигђн” мљнђќђттђ бу
мотив болай яћгырый:
Унљченче кирђк нђрсђ – гадалђттер,
Гадалђт – тђкъвалыкка дђлялђттер.
Гаделсезлек намуссызлык – яман фигыль,
Бђндђ љчен гадел булу бик кирђктер. (6; 212).
Сабырлык, тыйнаклык – татар халкыныћ тљп сыйфатларыннан берсе. Бу
сыйфатны тђрбиялђњгђ татар ђдиплђре дђ зур љлеш керткђннђр. Мђхмњд ђлБолгари сабырлык сыйфатына зур игътибар биреп, 3 – бабныћ 10 фасылын
“Сабыр џђм риза булу изгелеклђре”нђ багышлый. Бњлекчђ башында
пђйгамбђр хђдисен китергђннђн соћ, ул њз фикерен берничђ Коръђн аяте
белђн дђ ныгыта: “Чынлап та сабырларга аларныћ бњлђклђре хисабсыз
бирелер” (1, 39, 10); “Сездђ булган бетђчђк, ђ Аллаџы Тђгалђнеке кала. Џђм
Без сабырларга аларныћ гамђллђренђ караганда да яхшырак бњлђк бирербез”
(1; 16; 96). Алга таба, њзенећ фикерен иллюстрация љчен сабырлыгы белђн
танылган Ђйњб пђйгамбђр турында шактый озын кыйссаны китерђ џђм
хикђясен “Чынлап та без аны сабыр дип таптык. Нинди яхшы кол, чынлап та,
ул Раббына кайтачак,” - дигђн аять белђн тљгђлли (1; 38, 41-44).
Сабырлык – татар халык иќатыныћ тљп темаларыныћ берсе.
Сабырлыкны мактаган мђкальлђр, ђйтемнђр, мљнђќђтлђрнећ саны бихисап:
“Сабыр тљбе сары алтын”; Сабырђр-Рахман, бис-сабыр-шайтан џ.б. Котдњс
Хљснуллин тљзегђн књлђмле “Мљнђќђтлђр џђм бђетлђр” китабыныћ
“Сабырлык - фарыз сыйфат” дигђн бњлеге тулаем сабырлык темасына
багышланган. “Сабырлыктыр гамђл башы” дигђн мљнђќђттђге юллар
югарыда ђйтеп киткђн мђкаль белђн аваздаш яћгырый:
Сабырлыктыр – гамђл башы, сабырлыктыр – књћел хушы,
Сабырлыктыр – иман нуры, сабыр бирсен њзе Рахман!
Сабырлыкны Ходай сљйгђн, сабырсызны лђгыйнь сљйгђн;
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Мђгыйнь ул – Ходайга дошман, сабыр бирсен њзе Рахман! (6, 262).
Ђлбђттђ, “Нђџќел-Фђрадис”та ђхлак мђсьђлђсенђ караган темалар без
санап киткђн сыйфатлар белђн генђ чиклђнми. Китапныћ соћгы бњлегендђ
“кешелђрне Алладан ерагайта торган гамђллђр: хаксызга кеше њтерњ, зина
кылу, аракы эчњ, тђкђбберлек, ялган џђм гайбђт сљйлђњ, дљнья байлыгы
артыннан куу, комсызлык, ачу саклау, кљнлђшњ, горурлык, гамьсезлек, зур
љмитлђр саклап яшђњ хљкем ителђ” (3, 10). Ђмма вакыт чикле булу сђбђпле
кыска гына чыгышыбызда, безнећ карашка мљџим булган мђсьђлђлђргђ генђ
тукталырга булдык.

Әдәбият
1. Коръђн Кђрим. Сђгуд Гарђбстаны басмасы. Гарђп телендђ.
2. Коран. Перевод и комен. И Ю.Крачковского. 2-изд. - М.: Наука. 1990.
3. Мђхмњд ђл-Болгари. Нђџќел-Фђрадис / Басмага ђзерлђњче Фђнњзђ
Нуриева. – Казан: Тат. кит. нђшр, 2002.
4. Борынгы татар ђдђбияты. - Казан, 1963.
5. Мљхђммђдьяр. Нуры содур. Поэмалар, шигырь. Тђнкыйди нљсхђ.
Китапны басмага ђзерлђњче Шакир Абилов. – Казан: Тат. кит. нђшр., 1997.
6. Хљснуллин Көтдњс. Мљнђќђтлђр, бђетлђр/ Көтдњс Хљснуллин. –
Казан: Раннур, 2001.
7. Гариф Бђк. Мећ дђ бер хђдис. Тљрекчђдђн Г.Ибраџимов тђрќемђсе.

36

II БҮЛЕК

М.Х. Бакиров,
ТФДҮнең әйдәп баручы фәнни хезмәткәре,
КДУ профессоры, филол. фәннәре д-ры

Шигъриятнең чишмә башына сәяхәт
Џђр фђн љлкђсендђ диярлек мљџим књзђтњлђргђ нигезлђнгђн, ђмма
књренешнећ асылын тулысынча ачып бетерђ алмаган карашлар була. Ђгђр
мондый карашлар књренекле галимнђр тарафыннан њткђрелсђ, џђм књпмедер
дђрђќђдђ фактик материал белђн дђ ныгытылса, алар бердђнбер дљрес џђм
књренешне тулысынча ићли торган концепция тљсен ала. Минем шигырь
теориясендђ ныклап урнашкан, ђмма яћа, љстђмђ фактик материалларга
таянып њзем ясаган нђтиќђлђр талђп иткђнчђ, тљзђтмђ кертњне,
тулыландыруны сораган шундый ике карашка тукталасым килђ.
Сњз ић архаик шигырь тљзелешенећ табигате, шул исђптђн борынгы
тљрки шигырь корылышыныћ нинди формалардан њсеп китње турындагы
карашлар турында бара. Аларныћ беренчесе – XX йљзнећ егерменче
елларында тљрки шигырь тљзелешенећ башлангыч џђм милли ритмик
њзенчђлеклђре турында кызыклы књзђтњлђр белђн чыккан поляк тюркологы Г.
Ковальскийныкы. Њзенђ кадђрге ориенталист Б. Фабоныћ књзђтњлђрен1 дђвам
итеп џђм њстереп, ул «икеюллык - тљрки поэзиянећ ић борынгы формасы
булган» дип белдерде џђм лирик шигърияткђ хас дњртьюллыклар белән эпик
шигырьгђ («эпик шигырь» дигђндђ, вакыйгалылыкка, хикђялђњгђ нигезлђнгђн
эпос-дастан тексты књздђ тотыла) хас књпъюллык тезмђлђр шул «икеюллык
тђћгђллек» тђн њсеш алганнар дигђн караш њткђрде2.
Шигырь белгече В.М. Жирмунский њзенећ тикшеренњлђрендђ Г.
Ковальскийныћ «ике юллы строфа» тљрен эпик шигырь тљзелешенећ дђ
сыйфаты џђм формасы итеп каравы белђн килешмђвен ђйтте џђм мондый
нђтиќђгђ килде: «Изначальной структурной формой древнетюркского
народного эпического стиха является не двучленная строфа, а то, что было
мной названо эпической тирадой (или строфемой), т.е. цепочка стихов
неопределенной длины, объединенная параллелизмом, (отсюда не
обязательно двучленным, часто многочленным». «Такие цепочки стихов
1

Fabo B. Rhytmos und Melodie der Türkischen Volkslieder / B. Fabo // Keleti Szemle. –
Budapest, 1906. –VII. – S. 121-124.
2
Kowalski T. Ze studiow nad forma poezji lodow turekich / T. Kowalski. – Krakow, 1921. –Р.
129-181. Ђлеге хезмђтнећ русчага тђрќемђсе: Линин Ан. К вопросам формального
изучения поэзии турецких народов / Ан. Линин // Изв. восточного фак-та
Азербайджанского гос. ун-та. – Баку, 1926. – I. – С. 139-158; 1928. – II . – С. 137-162.
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соответствуют вообще поступательному движению эпического рассказа у
многих народов»1. «Тирада» безнећ ђдђбият белемендђ џђм фольклористикада
кулланыла торган «сарын» дигђн тљшенчђгђ туры килђ џђм шигъри эпосдастаннардагы бер-беренђ сарылып-њрелеп килњче тезмђлђрдђн тљзелгђн
књпъюллык строфаны белдерђ.
Хђзерге вакытта шигырь белгечлђре, кайбер искђрмђлђр ясау исђбенђ,
бу карашларныћ икесен дђ таныйлар, ачыклап ђйткђндђ, икеюллык тезмђ
лирик ќыр-шигырьнећ ић элгђрге тљзелеш тљре булган дип, эпосдастаннарныћ строфа корылышы исђ ритмик-синтиксик тђћгђллеккђ
нигезлђнњче књпъюллык архаик формадан њсеп чыккан дип исђплилђр.
Без поэзиянећ борынгы тљрлђрен љйрђнњ барышында Г. Ковальский
белђн В. Жирмунский ачыклаган шигырь формаларыннан да архаиграк, хђтта
књпмедер дђрђќђдђ аларныћ џђр икесе љчен дђ љлге, ић беренче ќирлек
(архетип) хезмђтен њтђгђн љченче форма да булган дигђн фикергђ килдек. Бу
ић архаик шигырь тљзелешенећ нигезендђ тљрле борынгы язма ядкәрлђрдђ,
шулай ук берничђ буын сђясђтче-этнографларныћ хезмђтлђрендђ теркђлгђн
беръюллык шигырь формасы ята. Ачыклап ђйткђндђ, ќыр-шигырьнећ
башлангыч тљре бер генђ тотрыклы гыйбарђдђн тора торган, ђмма, џичшиксез,
кат-кат такмаклар яки кљйлђп башкаруга исђп ителгђн беръюллык поэтикэмоциональ сљйлђм рђвешендђ була, џђм нђкъ менђ бер њк тђртиптђ
кабатлануы аркасында мондый микротекст, ритмик куђт алып, њзенђ бер
тљрле шигъри-музыкаль иќат башлангычыныћ формалашуына китерђ.
Без бер њк гыйбарђне кабатлау юлы белђн ќыр-шигырь иќат итњ алымы
џђр борынгы халыкныћ башлангыч чор поэзиясенђ хас уртак праканун булган
дип исђплибез. Моннан тыш, ђлеге ић архаик шигъри-музыкаль канун
стадиаль яктан ярым кыргыйлык яки ыруглык чорында яшђгђн џђм мђдђни
њсеш ягыннан артта калган кабилђлђрдђ дђ кић кулланылган. Узган
гасырларда Европа сђяхђтчелђре џђм этнографлары тарафыннан Африкада,
Тљньяк Америкада, Океания утрауларында яшђњче тљрле кабилђлђр арасында
язып алынган аерым иќат њрнђклђре, безнећчђ, ђнђ шул турыда сљйли.
Бауман исемле европа сђяхђтчесе, мђсђлђн, Африканыћ кљньягында яшђњче
бубе исемле кабилђне љйрђнгђндђ, шундый бер хђлгђ тап була: дићгез
тљбеннђн энќе-кабырчыклар эзлђњ белђн шљгыльлђнњче ђлеге кабилђнећ бер
ђгъзасы, яр буенда ял итеп утырганда, кинђт «Акула бубенећ кулын тешли»
дип ќырлап ќибђрђ, џђм, тукталмыйча, ђлеге сњзлђрне кызганыч тавыш белђн
ярым кљйлђп, ярым такмаклап њз телендђ кабатлый башлый. Чумып дићгез
тљбеннђн энќе эзлђњче бубе негрлары љчен акула, ђлбђттђ, хђтђр џђм
фаќигале хђллђр белђн бђйле балык була. Шућа књрђ дђ экспромт рђвештђ
туган џђм бер кљйгђ яћгырый башлаган ђлеге ќырны башкалар да књтђреп
алалар, џђм шунда ук ул аларныћ уртак халђтен чагылдыручы књмђк ќырга
ђверелеп китђ.
Акула бубеныћ кулын тешли.
Акула бубеныћ кулын тешли.
Акула бубеныћ кулын тешли2.
1

Жирмунский В.М. О некоторых проблемах теории тюркского народного стиха / В.М.
Жирмунский // Вопросы языкознания. – 1968. – N 1. – Б. 32.
2
Шурц Генрих. История первобытной культуры / Генрих Шурц. – М., 1923. – Вып. II. – С.
585.

38

Кљйлђп џђм кат-кат кабатлап башкарылучы бер юлдан торган ќыршигырь њрнђклђре кљньяк Африкада яшђњче бушмен кабилђлђреннђн аеруча
књп язып алынган. Алар арасында ырым яки ярым дога рђвешендђгелђре дђ,
теге яки бу йолага бђйлђп, яисђ сунар вакытында башкарылганнары да, шулай
ук гамђли-практик ихтыяќ белђн турыдан-туры бђйлђнмђгђннђре дђ бар.
Мђсђлђн, кояш чакырганда, бушменнар тарафыннан књмђклђп башкарылган
шигъри текст мондый:
The sun up there, up there1.
Кояш биектђ, биектђ.

Ђ монысы – бушмен сугышчыларыныћ њз ќђясенђ атап џђм, ђлбђттђ,
кабатлый-кабатлый кљйлђп башкарган ќыры:
Ђй син, каты агач, каты агач.
Ђй син, каты агач, каты агач2.

Бразилиянећ тропик урманнарында яшђњче ботокуд исемле кабилђ
ђгъзаларыннан язып алынган поэтик текст та бер юлдан, ягъни праканун
талђбенђ туры китереп чыгарылган бер юллык «строфа»дан тора.
Ботокудлылар аны, дошманнарын ќићгђч, њзлђренећ хђрби башлыкларына
атап ќырлый торган булганнар џђм ќићњ шатлыкларын да шул бер гыйбарђне
кат-кат тђкърарлау аша белдергђннђр.
Наш начальник не знает страха3.
Безнећ башлыгыбыз курка белми.

Ић кызыгы шул: пратљрки бабаларыбыз иќатына бђйлђнешле борынгы
материаллар арасында да бер гыйбарђдђн – кабатланучы бер њк юлдан торган
архаик шигъри-поэтик текст њрнђге сакланып калган икђн. Борынгы кытай
чыганакларында теркђлгђн бер язмада мондый мђгълњмат бирелђ: «По
преданию, у Юсуна было две дочери. Обе сестры были очень красивы. Жили
они в девятиярусной яшмовой башне. Однажды небесный правитель послал к
ним ласточку. Ласточка пролетела над ними, кружилась и кричала «и-и-и».
Сестры поймали понравившуюся им птичку и посадили в нефритовый ларец.
Через некоторые время они открыли ларец, заглянули, а ласточки и след
простыл. Она улетела на север и болыпе не возвращалась. А в ларчике
остались два яичка. Сестры загрустили и стали петь:
Ласточка, ласточка, улетела!
Ласточка, ласточка улетела!

По преданию, это была самая ранняя северная песня»4. Шушы ук ярым
легендар фактны чагылдыручы икенче бер язмада да соћгы ќљмлђ «Эта песня
положила начало северным мелодиям»5 дип тђмамлана.
Безнећ эрага кадђр II йљздђ Кытайныћ тљньягында џђм кљнбатышында
яшђњче џуннар арасында булган џђм аларныћ књп ќырларын, кљйлђрен алып
кайткан атаклы сђяхђтче Чжан Цянь мђгълњматларына караганда, шулай ук
1

Bowra C.M. Primitive song / C.M.Bowra. – London, 1962. – Р. 63.
Шунда ук. - Б. 68.
3
Гроссе Эрнст. Происхождение искусства / Эрнст Гроссе. – М., 1899. – С. 218.
4
Юань Кэ. Мифы древнего Китая / Кэ Юань. – М.: Главн. ред. вост. лит-ры, 1987. – С. 123124.
5
Шунда ук. - Б. 301.
2

39

кытайларныћ џун ќырларын «тљньяк ќырлары» дип атап йљртњлђрен исђпкђ
алганда1, югарыдагы текстлардагы «северная песня», «северные мелодии»
дигђн гыйбарђлђрнећ џђм бер юллы ќырныћ пратљрки бабаларыбызга
караганлыгы, безнећчђ, шиксез. Янђ шуны љстђргђ кирђк: буй ќиткђн чибђр
кызларны књккђ – Тђћрегђ багышлап манарада асырау традициясен без соћрак
чор џуннарында, дљресрђге, уйгурларныћ борынгы бабалары булган
гоагюйлар риваятендђ дђ очратабыз2.
Аерым сђяхђтчелђрнећ џђм этнографларның язмаларында берьюллык
ќыр-шигырьнећ ритмик џђм музыкаль њзенчђлеклђрен аћларга омтылу
очраклары да юк тњгел. XIX йљзнећ икенче яртысында ике ел ярым Яћа
Гвинея утравында яшђгђн рус этнографы Миклухо Маклай, мђсђлђн, ќирле
папуас ќырларыныћ гап-гади тљзелешенђ, кып-кыска текстка корылуларына
џђм еш кына барабан тактына кушылып башкарыла торган њтђ садђ кљйлђренђ
игътибар итеп, мондый нђтиќђ ясаган: «Эти песни, которые поются соло или
хором, состоят только из немногих слов, иногда даже одного слова, которое
все время повторяется, причем мелодия мало варьирует»3. Бу кызыклы књзђтњ
музыка белгечлђренећ тњбђндђге нђтиќђсе белђн дђ туры килђ: «Принцип
остинантской повторности (итальянча остинато – њќђтле рђвештђ
бертуктаусыз кабатлау) исторически был наиболее ранним способом
организации музыкальной мысли»4. Архаик культуралардагы бу њзенчђлек,
минем фикеремчђ, тормыш књренешлђренећ џђм вакыйганыћ элек туктаусыз
кабатланып, ђйлђнеп торучы цикл рђвешендђ књзаллануы белђн дђ бђйлђнгђн
булырга тиеш.
XX йљзнећ 70 елларында Миклуха Маклай эзлђре буйлап сђяхђттђ
булып кайткан фольклорчы Б.Путилов та папуаслар фольклорында сакланган
кадими ќыр-шигырь њрнђклђре белђн кызыксына џђм, њзенђ кадђрге атаклы
тикшеренњченећ књзђтњлђрен дђвам итеп џђм яћа мђгълњматлар белђн
тулыландырып, болай яза: Одностиховые песни вовсе не редкость в
новогвинейском фольклоре. Тексты папуасских песен предельно
элементарны: одна много раз повторяющаяся фраза. Однообразный мотив
выполняет функцию законченной мелодической формы. Это – так
называемые однострочные мотивы»5 (аерып язу безнеке. – М.Б). Ђлеге
љзектђге «одностиховые песни», «однострочные мелодии» – дигђн
гыйбарђлђр яки тљшенчђлђр, безнећчђ, ић архаик ќыр-шигырьнећ табигатенђ
аеруча туры килеп тора. Чљнки аларныћ текстлары да, шулай ук башкарыла
торган кљйлђре дђ нђкъ менђ кат-кат ђйлђнеп кайтуга, сњгмђ-сњз яки аз гына

1

Рифтин Б.Л. Из истории культурных связей Средней Азии и Китая (II в. до н.э.– V в. н.э.) /
Б.Л.Рифтин // Проблемы Востоковедения. – М., 1960. – С. 96-127.
2
Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние
времена / Н.Я.Бичурин (Иакинф). – М.-Л.: Наука, 1950. – Т.1. – С. 214-215.
3
Миклухо Маклай. Собрание сочинений / Миклухо Маклай. – М.-Л., 1950. – Т.1. – С. 116117.
4
Зубарева Н.Б. Об эволюции пространственно-временных представлений в художственной
картине мира / Н.Б.Зубарева // Художественное творчество. – Л.: Наука, 1983 . – С. 27.
5
Путилов Б.Н. Миф – обряд – песня Новой Гвинеи / Б.Н. Путилов. – М.: Наука, 1980. – С.
272. Янђ аныкы: Песенно-музыкальный фольклор бонгуанцев // На берегу Маклая.– М.:
Наука, 1971. – С. 227-253.
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њзгђртеп кабатлауга нигезлђнњче бер юллы гыйбарђдђн џђм бер юллы
музыкаль фразадан тљзелгђн.
Гвинея папуасларыныћ крахмал ярмасы ясаганда башкарган хезмђт
ќыры моћа мисал була ала:
Bom, bom marare
Marare, tamole,
Mara, marare,
Bom, bom marare
Marare, marare,
Bom, bom marare1

Саго, саго ясыйлар,
Ясыйлар кешелђр,
Ясый, ясыйлар,
Саго, саго ясыйлар.
Ясыйлар, ясыйлар,
Саго, саго ясыйлар.

Шигырь теориясеннђн чыгып, ђлеге књзђтњлђрне њстерњ юнђлешендђ
тагын шуларны ђйтергђ мљмкин: сњз бара торган шигъри-музыкаль
праформада берьюллыклар џђм строфа, џђм рифма вазыйфаларын да њз
љслђренђ алганнар. Ник дигђндђ, нђкъ менђ кабатлану аркасында берьюллык
«строфа» њзенећ киресенђ – антистрофага ђверелгђн, шул ук юл белђн
ишђйгђн тезмђлђр исђ охшаш яћгырашлы, лђкин џђркайсы аерымланып
торучы «бер юллы строфа»лар исђбенђ барлыкка килгђн.
Янђ бер ђџђмиятле љстђмђ: кабатлану исђбенђ вертикаль юнђлештђ
ишђюче поэтик берьюллык эченђ горизонталь юнђлештђ њсњ мљмкинлеге дђ
салынган булган. Бу очракта без ќыр-шигырь юлыныћ эмбриональ цезура
ярдђмендђ ике-љч љлешкђ бњленњен яки иќеклђрнећ якынча булса да тђртипкђ
салынуын књздђ тотабыз. Австралия аборигеннарыныћ ќенси магиягђ, ягъни
ирлек куђте байлык, муллык китерђ дип ышануга нигезлђнгђн эротик ќыры,
мђсђлђн, кабатлау џђм антитеза алымы ярдђмендђ љч буынга бњленђ. Ачыклап
ђйткђндђ, ир-атлар тарафыннан тирђсенђ куаклар њскђн чокырны ђйлђнђђйлђнђ џђм сљћгелђр (сљћге – ирлек куђте символы) белђн чђнчђ-чђнчђ тљн
буена башкарылган берьюллык ќырныћ тексты тњбђндђгечђ:
Pulli nira, pulli nira, wataka2
(Бу) чокыр тњгел, чокыр тњгел, (бу) vulva!

Ђ болары – борынгы тљркилђрнећ магик рухлы иќатына џђм кабер
ташъязма поэзиясенђ караган шигъри текстлар. Аларныћ беренчесе, VII йљз
ядкәре дип исђплђнгђне, Алма-Ата љлкђсенећ Илий районы тљбђгендђге
каберлектђн табылган бронза йљзеккђ рун хђрефлђре белђн язылган.
Sök, saš3.
Чњк, куркак!

Тљрки сугышчы йљзегенђ уелган ђлеге берьюллыкныћ тылсым кљченђ
ия дип каралганлыгы, тђэсир итеп, дошман якны буйсындырырга тиешле
ырым рђвешендђ кулланылганлыгы, безнећчђ, шиксез. Нибары ике сњздђн
генђ торган гыйбарђнећ ритмы да бик њзенчђлекле: џђр сњз бер њк зурлыктаозынлыкта килђ џђм бер њк аваздан башланып китђ. Димђк, ђлеге шигъримагик гыйбарђ кайтулы тђћгђл бђйлђнешкђ џђм тљрки поэзиядђ акрынлап
њсеш алган аллитерация (аллитерация – бер њк авазларныћ кабатлануы)
1

Миклуха Маклай. Алда књрсђтелгђн хезмђт / Миклуха Маклай. - Б. 110.
Аничков Е.В. Весенняя обрядовая песня на западе и у славян / Е.В. Аничков. – СПб.,
1903. – Ч. I. – С . 87.
3
Аманжолов А.С. Руническая надпись на бронзовом кольце / А.С.Аманжолов // Вестник
Академии наук Казахской ССР. – Алма-Ата: Гилым, 1971. – №1 (309). – С. 65-66.
2
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алымына корылган. Бер њк юл эчендђ бер-берсен кабатлаучы џђм куђтлђп
килњче ике буын хасил булуын ђнђ шуныћ белђн аћлатырга кирђк.
Хакасия ќирендђ борынгы Енисей кыргызлары (дђњлђтлђренећ яшђгђн
дђвере – VII – XIII йљзлђр) калдырган шигъри сљйлђмле кабер ташъязма
њрнђгендђ дђ аллитерация алымы ярылып ята. Ритмик буыннар њзара тигез
булмаганлыктан, ђлеге берьюллыкныћ иреклелеккђ тартым ритмы џђр ике
буын башында бер њк авазларныћ џђм џђр буын ахырында бер њк сњзлђрнећ
кабатлануы исђбенђ барлыкка килђ.
Эрдäм болсар будуныг – эрк будуныг1.
Шанлы булган халык – батыр халык.

Енисей кыргызларыныћ Алтын књл тљбђгендђ куелган кабер ташы
язмасында да (VIII йљз) аллитерация алымына корылган калыплашкан юл бар,
ягъни ошбу текстта да тљрле зурлыктагы ике ритмик буынны сњз башындагы
бер њк авазлар бергђ бђйли.
Altun suna juš kejiki, | artgyl, tog(g)ul
Алтын Сућа кош-корты, ишђй, њрче2.

Тњбђндђге мисал исђ – књп тљрки халыкларда уртак ышанулар
ќирлегендђ барлыкка килгђн борынгы йола иќатыннан. Аерым алганда, ђлеге
магик шигъри юлны борынгылар язын ќирлђр кардан ачыла башлаган чорда,
шул исђптђн «Нђњрњз» бђйрђмендђ ягылган учак аша кат-кат сикергђн
вакытта кабатлый торган булганнар.
Алас, Алас, | ар балээден калас3.
Алас, Алас, џђр бђладђн калдыр.

Варианты:
Алас, Алас, | кули балодан халяс4.
Алас, Алас, бар бђладђн коткар.

Монда инде сњзмђ-сњз кабатлау џђм аллитерация алымнары гына
кулланылып калмаган, ђ рифмалар да барлыкка килгђн џђм ритмикинтонацион тђћгђллек, кайтулы бђйлђнеш исђбенђ шигырь юлы ике, хђтта љч
буынга яки мђгънђви кисђклђргђ (ситагмаларга) бњленгђн. Белњебезчђ,
борынгыдан килњче џђм шулар љлгесендђ ясалып торучы берьюллык
мђкальлђр дђ еш кына шушы ук алымнарга нигезлђнгђн була. Ахыр килеп,
хђтта ике юллы мђкальлђр дђ књбрђк бер юл эчендђ тернђклђнгђн мђгънђвисемантик яки ритмик-интонацион тђћгђллђрдђн џђм антиподлардан њсеп чыга.
Бу, димђк, халык поэзиясенећ «књзђнђклђре» џђм афористик иќат тљре булган
мђкальлђр формалашуда берьюллык праформа шулай ук зур роль уйнаган
дигђн сњз. Моны XI йљздђ яшђгђн атаклы тюрколог Мђхмњд Кашгарыйныћ
«Диване лљгатет тљрк» сњзлегенђ теркђлгђн борынгы мђкаль њрнђклђреннђн
дђ сиземлђргђ була.
Берьюллыклар:
Кош кылыч | кынка сыгмас.
1

Древние письмена Хакасии. – Абакан, 1970. – С. 23.
Кляшторный С.Г. Стелы Золотого озера / С.Г.Кляшторный // TURCOLOGICA. – Л.:
Наука, 1976. – С. 261.
3
Баялиева Т.Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов / Т.Д.Баялиева. Фрунзе: Илим, 1972. – С. 48.
4
Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма /
Г.П.Снесарев. – М.: Наука, 1969. – С. 41.
2
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Куш кылыч кыныга сыймас.
Коркмыш кишигђ | кой башы | кош кљрњнир.
Сув бермђскђ (бирмђгђнгђ) сљт бер.
Алымчы арыслдан, биримче сычган.
Алачагы бар – арслан, бирђчђге бар – тычкан.

Икеюллыклар:
Бирин-бирин мић болур,
Тама-тама кљл болур.
Алыплар бирле урушма,
Беглђр (бђклђр) бирлђ турушма (тартышма)1.

Берьюллыкныћ џђм горизонталь, џђм вертикаль юнђлештђ њсњенђ юл
ачкан џђм тотрыклы формула-калыплар эшлђнњгђ этђргеч биргђн ић тљп
ысулларныћ янђ берсе, ић характерлысы љчлек алымы булган. Бу алымныћ
нигезендђ – бер њк юл эчендђ бер њк сњзнећ яки кып-кыска гыйбарђнећ љч
мђртђбђ кабатлану књренеше ята. Ђмма соћгы кабатлануында ђлеге сњз, азмыкњпме њзгђреп яки љстђмђ сњз белђн бђйлђнештђ килеп, ритмик оппозиция дђ
тудыра. Љч тапкыр кабатлану, гомумђн, борынгы сњз сђнгатенећ аерылгысыз
бер сыйфаты булып тора. Бигрђк тђ ул магиягђ џђм мифологиягђ бђйлђнешле
књп текстларда тђртиплђнеп, утырып ќиткђн џђм хђтта ић борынгы рефрен
формалары барлыкка китергђн. Грузин фольклорында, мђсђлђн, борынгы
ќырларныћ тотрыклы кушымта-рефрены рђвешендђ сакланып калган шундый
берьюллыклар бар. Мђгънђлђре хђзерге вакытта онытылган ул сњзлђрдђ Алгы
Азия мифологиясендђге аерым аллаларныћ исемнђре яћгырашы калгандыр
дип уйлыйлар.
а) Uaв-нана, uaв-нана, нана-uав.
б) Вардо-нана, вардо-нана, нана-вардо.
в) Дели-дела, дели-дела, дала-дели2.

Мисаллардан књренгәнчђ, соћгы буында кабатланучы сњзлђрнећ
инверсиясе, урыннарыныћ алмашынып килње ритмга тђмамлану тљсмере
бирђ. Ић мљџиме, шушылай тђртиплђнњ аркасында ритмныћ эмоциональэстетик тђэсирлелеге дђ бермђ-бер арта, џђм менђ ни љчен бу алым бњгенге
поэзиядђ дђ яратып кулланыла.
Ђ сине, ђ сине, ђ сине, туган як,
Бар микђн сагынмый торган чак3.
Не надо, не надо, не надо, друзья,
Гренада, Гренада, Гренада моя4.

Борынгыларныћ мондый љчле кабатлауда магик кљч књрњлђренећ бер
мљџим сђбђбе дђ, безнећчђ, менђ шунда: эмоциональ тђэсир кљченећ буыннанбуынга арта баруында. Нђкъ менђ гади кабатлау булмаганга књрђ дђ, ул, буын
саен яћа эстетик информация алып килеп, соћгысында ић югары ноктасына
ќитђ.
1

Махмуд Кошгари. Туркий сузлар девони («Девону луготит турк»)/ Махмуд Кошгари. – I,
II, III том. - Ташкент, 1960 – 1963.
2
Грузинские народные песни. Мифологические песни. – Тбилиси, 1972. – С. 38-40.
3
Мазунов Мљнир. Туган як / Мљнир Мазунов // Ќырлыйк ђле. – Казан: Тат. кит. нђшр.,
1980. – Б. 21.
4
Светлов М. Стихи и песни / М.Светлов. – М.: Художественная лит-ра, 1962. – С. 39.
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Димђк, архаик форманыћ, ягъни берьюллык эчендђге љчлекнећ даими
рефреннар тудыруда да роле зур булган икђн. Лђкин ђлеге форманыћ шигъриритмик вазыйфасы моныћ белђн генђ дђ чиклђнмђгђн. Ул, безнећ
књзђтњлђребезгђ
караганда,
шигырь
њлчђмнђренећ
џђм
ритмик
принципларныћ башлангыч љлгесе дђ булган. Чљнки шул бер юлда,
горизонталь љчлек эчендђ, вертикаль юнђлештђ њсеп китђчђк ритм дулкыны
да тернђклђнгђн џђм гђњдђлђнгђн. Аерым алганда, ритмик буыннарныћ џђм
цезураларныћ беренче яралгылары да, иќеклђрнећ-сњзлђрнећ кайсы сыйфаты
белђн ритм тудыруда катнашуы да башлап шуныћ эчендђ ачылган џђм ритмик
сурђтлђре эшлђнгђн. Без моныћ шулай булганлыгына борынгы ќырлар џђм
утырып ќиткђн соћрак чор эпослары мисалында да ышана алабыз. Менђ
карачайларда џђм ђзербайќаннарда сакланган магик характердагы борынгы
хезмђт ќырларыннан џђм казак эпосларыннан љзеклђр.
Аскар, Аскар, Аскар тау,
Аскар таудыћ со бњркт.

Булгыр, Булгыр, Булгыр тау,
Булдырып турган кургыр тау.

Тогай, тогай, тогай су,
Тогай койдым љкiнбен.

Алаћ да алаћ, алаћ журт,
Ах, ала ордам конган журт.1

Долай, долай, дол гыбыт,
Сары майдан тол гыбыт2.

Дутум, дутум, нђнђм дутум,
Сђни саган, дутум, дутум3.

Югарыдагы мисаллардан љчлекнећ 7-7 џђм 8-8 иќекле силлабик
њлчђмнђргђ юл яруын џђм ритмга ачкыч ролен њтђвен књрњ кыен тњгел
(текстларныћ калган љлешлђрендђ дђ шул ук њлчђмнђр, нигездђ, саклана).
Билгеле, борынгы текстлар арасында ић беренче юлдагы љчлекнећ озынлыгы
(ягъни иќеклђр саны) белђн аннан соћгы юлларныћ озынлыгы туры
килмђгђннђре дђ байтак. Алары инде башка характердагы ритмнар џђм башка
њлчђмнђр љчен љлге булганнар.
Горизонталь яссылыктагы (аерым юлдагы) ритмныћ вертикаль
юнђлешкђ дђ, ягъни башка юлларга да књчње џђм дђвам итње шигъри сљйлђм
эволюциясендђ яћа џђм хђлиткеч баскыч булган, чљнки башлангыч њлчђм
љлгелђренећ ишђюе џђм строфа калыпларына њсеп ђверелње шушы баскычта
башланган.
Шигырь – бердђй бердђмлеклђрнећ чиратлашуын гына тњгел, капмакаршы башлангычларныћ, тљрле антиподларныћ кабатлануын џђм њзара
чђкешњен дђ ярата торган сњз сђнгате. Архаик берьюллыклар џђм шуларга
тђћгђл рђвештђ туган књпьюллык шигъри текстлар арасында без шуларныћ да
борынгы њрнђклђрен књрђбез. Мисырлыларныћ безнећ эрага кадђр 800 нче
елда папируска теркђлгђн мифологик гимнында, мђсђлђн, Кояш алласыныћ
(Ра) дошманнарыннан љстен чыгуы болай тасвирлана:
Силен Ра, слабы враги!
Высок Ра, низки враги!
Жив Ра, мертвы враги!
1

Напоен Ра, жаждут враги!
Вознесся Ра, пали враги!
Благ Ра, мерзки враги!

Мухтар Магауин. Кобыз сарыны / Мухтар Магауин. – Алматы: «Жазушы» баспасы, 1968;
Акындар жыры. – Алматы, 1963.
2
Къарачай халкъ жырла. – М., 1962.– Б. 28.
3
Азербаjчан фольклору антолокиjасы. – Бакы, 1968. – Б. 42.
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Велик Ра, малы враги!
Сыт Ра, голодны враги!

Силен Ра, слабы враги!
Есть Ра, нет тебя, Апон1.

Тњбђндђге шигъри текст исђ – шумерлар поэзиясеннђн. Хикмђтле сњз,
афоризм башлангычына охшаган бу текстта шактый кырыс џђм реаль
оппозицион образ-гыйбарђлђр аша ярлы кешенећ мљшкел хђле сурђтлђнђ.
Бедняку лучше умереть, чем жить.
Если у него есть хлеб, то нет соли,
Если есть соль, то нет хлеба,
Если есть мясо, то нет ягненка,
Если есть ягненок, то нет мяса2.

Ерак заманнардан ук килњче оппозиция алымына татарлардан да бер
мисал китерик. Дњртљйле районыныћ Шђехзадђ Бабич туган Ђсђн авылында
(Башкортстан) њзебез табып алып кайткан шђкерт дђфтђрендђ шактый гына
ырым текстлары бар. Борынгы магик фикерлђњ белђн њрелгђн бер бозым
ырымы баштан алып ахырга кадђр ике кешенећ арасын бозуга юнђлдерелгђн
капма-каршы янђшђлеклђрдђн тора.
Аю берлђн бњре сђњешкђндђ,
(Бу фђлђннђр) шунда (ягъни шул чакта) сђњешсен.
Эт берлђн мачы тату булганда,
(Бу фђлђннђр) шунда тату булсын.
Адђм берлђн шайтан сђњешкђндђ,
(Бу фђлђннђр) шунда сђњешсен.
Елан берлђн бака тату булганда,
(Бу фђлђннђр) шунда тату булсын.
Урман иясе берлђн Шњрђле сђњешкђндђ,
(Бу фђлђннђр) шунда сђњешсен.
Мачы белђн сычкан тату булганда,
(Бу фђлђннђр) шунда тату булсын3.

Мондый њрнђклђрнећ чишмђ башы, безнећчђ, беренче башлап борынгы
фикерлђњ составында барлыкка килгђн парлы оппозиция алымына, ягъни
бинар (латинча binarus – икеле) системага корылган фикер сљрешенђ барып
тоташа. Тикшерњчелђр ачыклавынча, борынгылар мифларын џђм йолаларын
да, табигатьтђге џђм тормыштагы тљрле нђрсђлђрне, књренешлђрне дђ берберенђ капма-каршы торучы парларга берлђштереп књзаллаганнар, ягъни
тирђ-яктагы бљтен нђрсђне «без»неке яки «алар»ныкына («читлђр»некенђ),
«ир-ат »ныкы яки «хатын-кызлар »ныкына, гадђтигђ яки изгегђ, яхшыга яки
начарга џђм башка тљрле антиподларга бњлеп аћлаганнар4. Хђтта бњленмђс
бер бљтенне дђ икегђ аерганнар џђм, киресенчђ, њзара берлђшми торган
нђрсђлђрдђн дђ пар ясаганнар. Мђсђлђн, бњре белђн тљркилђр њзара кардђш
1

Матье М.Э. Древнеегипетские мифы / М.Э.Матье. – М.-Л., 1956. – С. 41-42.
Сэмюэл Н. Крамер. История начинается в Шумере / Сэмюэл Н. Крамер. – М.: Наука, 1963.
– С. 145.
3
Бакиров М.Х. Ырымнар / М.Х. Бакиров // Мирас. – Казан: 2003.– №1. – Б. 24.
4
Иванов В.В. Двоичная символическая классификация в африканских и азиатских
традициях / В.В. Иванов // Народы Азии и Африки. – М., 1969.– №5.– С. 206-236; Клод
Леви-Стросс. Структура мифов / Клод Леви-Стросс // Вопросы философии. – М., 1970. №7.
– С. 152-164; Поршнев Б.Ф. Социальная психология и истерия / Б.Ф. Поршнев. – М.: Наука,
1979. – С. 232.
2
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дип уйлау, кояш белђн айны ир белђн хатын итеп књз алдына китерњ, елан
токымын изгелђштерелгђн бер башлы лђњ-сазаган џђм књп башлы дошман
аждаџага аеру, бер-берлђреннђн кыз-кђлђш алучы ике кабилђне бер дуаль
(латинча duo – икеле) парга берлђштерњ џ.б.
Ђмма матди џђм рухи дљньяны парлы оппозициялђрдђ кабул итњ
логикасы акрынлап чынбарлыкка чыннан да хас булган бинар полюсларны,
ягъни капма-каршы ике башлангычтан торучы књп санлы парлы объекткњренешлђрне ачарга џђм ныграк танып белергђ дђ нык ярдђм иткђн. Џђм
нђкъ менђ шуныћ ќирлегендђ телебездђ тљрле антонимнар (капма-каршы
мђгънђле сњзлђр) џђм объект-књренешлђрне яки сыйфатларны парлы-парлы
итеп тљркемлђњ, барлыкка килгђн: ућ – сул, књк – ќир, яшђњ – њлем, кыш –
ќђй, изге – явыз џ.б.
Табигый инде, халык иќатында, эпик џђм лирик шигърияттђ дђ парлы
оппозициялђрнећ књп тљрле њрнђклђре формалашкан. Шулай ук џђр
культуралы халыкныћ язма классик поэзиясендђ дђ фольклордан килњче
капма-каршы башлангычлар џђм шагыйрьлђр њзлђре ачкан яки башлап
кулланышка керткђн тљрле оппозициялђр кулланылган. Џђм басым ясап
ђйтергђ кирђк: мондый парлы антиподлар бњгенге поэзиянећ дђ егђрлеген,
форма–стиль тљрлелеген билгелњче бер сыйфат булып кала џђм аерым
шагыйрьлђр тарафыннан шућа нигезлђнгђн беръюллык шигырьлђр дђ, шулай
ук ике, љч, дњрт юллы строфалар да иќат ителђ. Менђ рус џђм татар
шагыйрьлђре Василий Субботиннан џђм Равил Фђйзуллиннан беръюллык
парчалар.
Окоп копаю, может быть — могилу1.
Кљнемнећ таќы – Син китергђн тљн.
Тынычлык ул –- ић бљек илаџи музыка.
Шђфђкълђр алсу-алсу, дљньялар ямансу2.

Ђлеге мисаллар ућае белђн шуны ђйтергђ кирђк: тљрле халыкларныћ
хђзерге заман поэзиясендђ дђ берьюллыкларныћ яшђве џђм њзенђ бер строфа
тљре («моностих») тђшкил итње шигырь теориясендђ кануни књренеш буларак
таныла.3 Кљйлђп яки ярым такмаклап кат-кат кабатлауга исђп
ителмђгђнлектђн, бњгенге берьюллыкларда мђгънђви џђм ритмик гармония,
билгеле, аеруча нык сизелеп торырга тиеш. Шулай булмаган тђкъдирдђ алар
шигырь буларак кабул ителмилђр.
Гаќђеп кљчле яћгырашлы, кљтелмђгђн башлангычларны њзара
чђкештерње џђм диалектик бер бљтен тђшкил итње белђн књћелне
ђсђрлђндерњче ике џђм дњртьюллыкларга да мисаллар китерик.
Сергей Есенинннан:
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

1

Субботин Василий. Строки / Василий Субботин. – М.: Советский писатель, 1972. – С. 45.
Фђйзуллин Равил. Кыска шигырьлђр / Равил Фђйзуллин. – Казан: Тат. кит. нђшр., 1978. –
Б. 5-10.
3
Шунаева С. Строфика современного русского стиха / С.Шунаева // Научные труды
филологического факультета Киргизского ГУ. – Фрунзе, 1972. – Вып. XVIII. – С. 57-58.
2
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Сердце остыло, и выцвели очи...
Синее счастье! Лунные ночи!

Габдулла Тукайдан:
Бар књћеллђрдђн ќылы, йомшак синећ кабрећ ташы,
Шунда тамсын књз яшенећ ић ачы џђм татлысы!

Дђрдмђнттђн:
Атам-анам йорты љчен
Булса мећ ќаным фида,
Туып-њскђн ќирем љчен
Соћ тамчы каным фида.

Сәгыйть Рђмиевтђн:
Мине утка салган ул – син,
Мине суга салган да – син,
Утта янсам, суга батсам,
Тартып алган Аллам да – син.

Зљлфђттђн:
Илне дљрлђтерлек ялкын ята
Ќил иркендђ калган гомердђ.
Илдђ кљчек булсаћ да бик ярый,
Тик ил љчен кирђк љрергђ!
Мин былбылдан сезне чактырырмын,
Тыћлатырмын елан сайравын.

Без алда кабатланучы берьюллык сљйлђм лирик иќатныћ гына тњгел, ђ
эпик поэзиянећ дђ ић борынгы шигъри формасы булган дигђн фикер ђйттек.
Болай дигђндђ, без халык иќатындагы вакыйгалылыкка нигезлђнгђн эпик
шигырьнећ яки эпос-дастан жанрыныћ тернђклђнњ чоры турында сњз алып
барабыз. Тикшеренњлђр књрсђткђнчђ, халык эпосы яралганда, жанрныћ урта
гасырлардагы классик тљренђ (мђсђлђн, угызларныћ «Коркыт дђдђм китабы»,
кыргызларныћ «Манас», њзбђклђрнећ «Алпамыш», каракалпакларныћ
«Кырык кыз», татарларныћ «Идегђй» кебек дастаннарына) хас књпъюллык
строфа тљре (тирада, сарын) ђле формалашмаган була. Шућа књрђ дђ безнећ
кљннђргђ килеп ќиткђн борынгы эпик ќыр-шигырьлђр арасында мондый
ирекле џђм књптезмђле строфаларга корылмаган архаик текстлар очравы бер
дђ гаќђп тњгел.
Менђ XX йљз башында Г. Ландман исемле европа галиме яћа Гвинеяда
яшђњче киваи кабилђсеннђн язып алган џђм соћыннан Б. Путилов игътибар
иткђн мифологик эчтђлекле эпик ќыр яки эпос яралгысы. Ул нибары 16
юлдан тора џђм, ќирле мифологик сюжетта тасвирланганча, папуаслар
арасында ић беренче булып ђќђлне татыган культура герое Сидоныћ ќир
љстендђге тормышы (тулырак итеп ђйткђндђ, булачак хатыны Сагару белђн
ничек танышулары, катлаулы никах мљнђсђбђтлђре џђм аныћ љчен кљндђше
Меури белђн кљрђшеп џђлак булуы) турында сөйли. Ахыр килеп, Сагаруныћ
ире ќеназасы љстендђ йола сыктавы башкаруы, теге дљнья белђн
тоташтыручы елга буенда хушлашып, мђћгелеккђ аннан аерылуы бђян ителђ.
Героик эпос жанрына хас булган каџарманнарча никахлашу, кђлђш љчен
батырларча алышу џђм кљрђшеп корбан булу мотивларына нигезлђнгђн ђлеге
текстта вакыйгалар агышы ќђенке џђм эзлекле сюжетка салып тасвирланмый,
ђ эчтђлекнећ аерым љлешлђрен љзек-љзек итеп гђњдђлђндерњче џђм кайчакта
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кинаяле яки «ачкыч» сњзлђр ярдђмендђ генђ хикђялђњче мљстђкыйль шигъри
юллар аша бирелђ. (Кат-кат тђрќемђ итњ аркасында мђгънђ тљсмерлђре
бозылмасын љчен, эпосныћ текстын чыганактагыча русча тђрќемђдђ
калдырабыз.)
1. Я иду на хорошие танцы в Яса.
2. Он тронул юбку девушки в Яса.
3. О куруа, лестница Сидо, она возвращается назад в Уцо.
4. Сагару приходит рассерженная, располагается в Яса.
5.В Яса Сагару, хорошая женщина, влезает на вершину набеа.
6. Сидо подходит к набеа и думает: «С какой стороны мне рубить его».
7. Сидо выкликает западный ветер: «Приди свалить набеа».
8. Ветер сваливает набеа и мою жену.
9. Сидо посылает птичку Сараре к Сагару.
10. Сагару отсылает птичку гимае: «Возвращайся на то место,
откуда ты пришла».
11. Сидо бьется с лесным человеком Меури каменной дубинкой,
но не убивает его.
12. «Мой дорогой супруг, все время он со мной, он преследовал меня все
время, теперь он мертв».
13. Маленький попугай, положи мертвого в каноэ.
14. Сагару кладет Сидо в каноэ Сибири, везет его на другую сторону.
15. Слабый юго-восточный ветер несет Сидо.
16. Сидо кричит у водной ямы возле Боигу1.

Героик характердагы эпос яралгысыныћ ђнђ шулай аз санлы юлларга
гына нигезлђнњенећ сђбђбе, барыннан да элек, архаик традиция џђм
књнегелгђн ић элгђрге эпик канун белђн бђйле. Ачыклап ђйткђндђ, эпос
њзђгендђге мифик геройлар џђм аныћ нигезенђ салынган мифологик сюжет
кабилђ ђгъзаларына, аны башкаручыларга, џичшиксез, таныш булган џђм
асылда шулар контекстында аћлап кабул ителгђн. Ђмма бу очракта безнећ
љчен ић кызыклысы – эпосныћ нђкъ менђ нигездђ берђр юлдан торучы џђм
миф контекстында тулы мђгънђ алучы микротекстларга бњленње; димђк, ић
архаик ќыр-шигырь тљзелешенђ, дљресрђге – ић элгђрге строфа тљренђ
нигезлђнње. Ландман язып алган ђлеге эпик ђсђрнећ џђр юлы, башлап
ќырлаучы (соло) џђм бии-бии тњгђрђк ђйлђнњче кабилђ ђгъзалары (хор)
тарафыннан књп мђртђбђлђр кабатлана-кабатлана, бер њк кљйгђ ќырлап
башкарылган. Шул рђвешле бер юл башкарылып туктагач, икенчесенђ
књчелгђн, аннары – љченчесенђ џђм калганнарына.
Димђк, мифологик эчтђлекле сюжетны љзек-љзек микротекстлар – каткат тђкърарлауга исђп ителгђн мљстђкыйль берьюллыклар аша чагылдыру
эпик поэзиянећ ић борынгы героик тљренђ – архаик-мифологик эпос
башлангычына да хас булган, џђм бу табигый да. Эпос белгече С.Ю.
Неклюдов бик хаклы язганча, «Наиболее древние формы эпического

1

Gunner Landman. The folk-tales of the kiwal papuas / Gunner Landman. – Helsingfors, 1917;
Acta sosietatis scientiaris fenrikae. – T. XLVII. – Р. 116–117; Путилов Б.Н. Алда књрсђтелгђн
хезмђт / Б.Н. Путилов. – Б. 64-67.
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повествования, как правило, отличались сравнительно небольшим объемом
и соответственно небольшим событийно-временным охватом»1.
Классик эпоста кулланылучы књп юллы тирада-сарын формасына
килгђндђ исђ, бу шђкел, безнећ карашыбызча, шигырь тљзелеше џђм строфика
эволюциясенећ, шулай ук эпос њсешенећ икенче, хронологик яктан соћрак
баскычында барлыкка килгђн булырга тиеш. Алда искђртеп њткђнчђ, шигырь
тљзелешенећ вертикаль юнђлештђге эволюциясе бер њк юлны сњзгђ-сњз
кабатлаудан акрынлап шул ук тезмђ љлгесендђ башка тђћгђл юллар тудыруга
књчњ рђвешендђ, ягъни бер њк типтагы, лђкин џђркайсы яћа, љстђмђ мђгънђ
алып килњче тезмђлђрне ишђйтњ юнђлешендђ барган.
Хотя ты уходил, да придешь ты!
Хотя ты спал, да проснешься ты!
Хотя ты умер, да оживешь ты!
Встань! Посмотри, что сделал тебе твой сын!
Проснись! Услышь, что сделал тебе Гор!
Он поразил для тебя поразившего тебя,
Он убил для тебя убившего тебя,
Он связал для тебя связавшего тебя.
Исиди тебя омывает,
Нефтида тебя очищает2.

Образлы-синтаксик тђћгђллекнећ бик борынгы классик њрнђге булган
бу шигъри текст - «њлњче-терелњче» ќир асты алласы Осириска (Осирис Йосыфныћ ерак прототибы) багышланган мифологик эпостан бер љзек.
Мисыр пирамидасыныћ эчке стенасына язылган ђлеге текст баштан алып
ахырга кадђр тљрле тљзелешле џђм тљрле эчтђлекле ќљмлђлђрнећ яки
гыйбарђлђрнећ кат-кат кабатлануына нигезлђнђ. Лђкин џђр тљр гыйбарђнећ
(юлныћ) тђћгђл ишлђрендђ ќљмлђ тљзелеше џђм сњз тђртибе њзгђрмичђ
сакланганлыктан џђм текстта гыйбарђлђр тљзелеше тљрлђнеп, алышынып
торганлыктан, тљрле ритмик вариантлар чиратлашуына корылган гаќђеп
њзенчђлекле образлы-синтаксик тђћгђллек барлыкка килђ. Аерым алганда,
эпос љзеге тђћгђл ќљмлђлђрнећ яки юлларныћ тљренђ, составына бђйле
рђвештђ дњрт ритмик тљркемгђ бњленеп тора.
Шушындый ук характердагы мисаллар шумерларныћ, џиндираннарныћ, алтай теллђре семьялыгына керњче халыкларныћ борынгы эпик
поэзиясендђ дђ шактый књп очрый. Бу инде, димђк, беренче булып В.М.
Жирмунский тарафыннан ачыкланган эпоска хас књп буынлы яки књп юллы
параллелизм књренеше3, безнећ карашыбызча, алда без тикшергђн архетип
берьюллыктан њсеп чыккан дигђн сњз. Ягъни башка юлларны беренче яки
њзеннђн алдагы юлга тђћгђл итеп китерњ џђм бер-беренђ сара-сара ишђйтњ
ќирлегендђ барлыкка килгђн дигђн сњз.

1

Неклюдов С.Ю. Закономерности стадиальной эволюции эпоса Центральной Азии и
Южный Сибири / С.Ю.Неклюдов // MONGOLICA. Памяти акад. Б.Я.Владимирцова. – М.:
Наука, 1986. – С. 76.
2
Матье М.Э. Алда књрсђтелгђн хезмђт / М.Э.Матье. – Б. 113.
3
Жирмунский В.М. Ритмико-синтаксический параллелизм как основа древнетюркского
народного эпического стиха / В.М.Жирмунский // Вопросы языкознания. – М.,1964. – №4. –
С. 21-39.
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Табигый ки, тљрки теллђргђ хас сњз тђртибе буенча, ерак
бабаларыбызныћ синтаксик тђћгђллеккђ корылган борынгы эпик џђм лироэпик текстларында фигыль-хђбђрлђр књпчелек очракта ќљмлђ яки шигырь
юллары ахырына туры килђ. Бу алым хђтта, љлешчђ булса да, кече кулђмле
аерым жанрларга да њтеп кергђн. Менђ Алтай тљбђгендђге бер тауныћ кыя
ташына рун хђрефлђре (тљркилђрнећ борынгы алфавиты) белђн язылган
келђњ-алгыш
њрнђге. Анда беренче
юл
тљзелешен кабатлаучы
књпьюллыкларда кабилђ тавыныћ иясеннђн тормышны ќитеш џђм мул итеп
коруда ярдђм итње сорала.
Agin toli, tuq qil,
Än (=an) jagimi inč qil,
Šiq (=šok) inagi bar qil
Ölö (=ала) küsagič šat qil,
Baj alip kej, al kej.

Барын ќитеш, тук кыл,
Ќђнлекле ягымны имин кыл,
Зур дуслыкны бар кыл,
Љмет-телђклђрне кљткђнчђ
кыл,
Куђтле kej, бљек kej1.
(«Kej» – муллык мђгънђсендђ).

Сњз ућаенда синтаксик тђћгђллек ќирлегендђ формалашкан тагын бер
кызыклы њзенчђлеккђ тукталып китњ сорала. Бу очракта без синтаксик яктан
њзара тђћгђл юллар эчендђ бер-берлђренђ саннары буенча да тђћгђл килњче
сњз-буыннар барлыкка килњен књздђ тотабыз. Мђкальлђрдђ бу књренеш ике
яки, књп дигђндђ, љч-дњрт юл эчендђ генђ гђњдђлђнсђ, алтай, хакас, тува џђм
љлешчђ казак, кыргыз кебек тљрки халыкларныћ борынгы эпосларында – књп
юлларны њзенђ буйсындыручы кић таралган система. Иќеклђр санын тњгел, ђ
сњзлђр санын саклауга нигезлђнгђн бу борынгы ритмик форма думбра чиртеп,
яки сазда, лутняда уйнап шигырь ђйтњче чичђн-ќыраулар љчен бик кулай
алым булган џђм йљзлђрчђ юлларны импровизация юлы белђн иќат итђргђ,
туктаусыз башкарырга мљмкинлек биргђн. Шуныћ белђн бергђ ђлеге алым,
текстныћ эчтђлегенђ, образ-књренешнећ хђрђкђтенђ карап, юллардагы сњзбуыннар саныныћ вакыт-вакыт икенче саннар белђн алмашынуына,
њзенчђлекле аралаш форма тууына да юл куйган. Менђ казак ќыраулары
иќатыннан бер мисал (ќђя эчендђ юллардагы сњзлђр саны књрсђтелђ):
Агасы бардыћ, жаксы болса жагасы бар, (6)
Жаман болса, iнiсiне жабар жаласы бар, (6)
Iнiсi бардыћ, жаксы болса тынысы бар. (6)
Жаман болса, агасына берер жумысы бар, (6)
Баласы бардыћ, жаксы болса панасы бар, (6)
Жаман болса, Кудайдыћ перген пелеси бар2. (6)

Књренњенчђ, текстта сњзлђр саны бар юлда да бертигез. Кыргызларныћ
«Манас» эпос-дастаныннан алынган тњбђндђге љзеклђрдђ исђ сњзлђр саны
тљрле вариациялђрдђ килгђн, џђм бу катнаш «њлчђм» тудырырга, шул юл
белђн бер ритмнан икенчесенђ књчђргђ мљмкинлек биргђн.
Алтайга Манас жеткенде,(3)
Айдыны кљпке кеткенде, (3)
Кыйры менеп чынданып, (3)
Кыргыз бњткен
1

Хан бабамын кљjкњси! (3)
Гадын анамын севкиси! (3)
Атам, анам вердиjи, (3)
Кљз ачыбан кљрдњjњм (3)

Убрятова Е.И. Древнетюркская руническая надпись из Бичикту–Бома / Е.И.Убрятова //
Бронзовый и железный век Сибири. – Новосибирск: Наука, 1974. – С. 161-163.
2
Шешендек сљздер. – Алма-Ата, 1967. – Б.138.
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жыйналып,(3)
Улыћ жыйын топ булду, (4)
Укса камбас кеп булду, (4)
Кеп Манаска токтолду (3)

Кљћњл вериб кљрдњjњм, (3)
Кљћњл вериб севдijњм, (3)
Дирсђ хан!1 (2)

Яки:
Бђри кђлкил . (2)
Башым бакты! (2)
Евим тахты! (2)

Кытайларныћ безнећ эрага кадђр тотем хайваннарына багышлап иќат
ителгђн «Сыћар мљгез» дигђн тњбђндђге келђњ алгышы да бер типтагы
ќљмлђлђрне кабатлауга корылган. Ђмма бу юлы билгеле бер аралыкта
кабатланучы риторик эндђшлђр џђм, бераз гына њзгђреп, билгеле бер тђртиптђ
килњче рефрен тезмђлђр љч юллы строфалар тууына китергђннђр.
Единорог! Своим копытом
Ты наших сыновей сохрани!
О ты, Единорог!
Единорог! Своим челом
Семью ты нашу сохрани!
О ты, Единорог!
Единорог! Своим рогом
Ты наш род сохрани!
О ты, Единорог!2

Америка индеецлары науаларныћ ќирле аллалар анасына –
Тетеоиннанга багышланган тњбђндђге гимнында да билгеле бер тђртиптђге
кабатлаулар љчђр юллы строфалар барлыкка китергђн. Текстларныћ эчке
тљзелешендђ џђм эчтђлегендђ књпмедер аермалар булуга карамастан, «Сыћар
мљгез» келђвендђге џђм ђлеге гимндагы џђр ике тљр строфа да асылда архаик
характерда, ягъни бер џђм ике юллыктан њсеп чыккан тђћгђллђр, бер типтагы
кабатлаулар ќимеше булып торалар.
Ах, желтый цветок раскрыл лепестки,
То наша мать, лицо спрятав под маской,
Из Тамоанчана в край наш пришла.
Ах, белый цветок раскрыл лепестки.
То наша мать, лицо спрятав под маской,
Из Тамоанчана в край наш пришла3.

Аерым халыклар иќатында катлаулы бђйлђнешкђ корылган љчьюллык
строфа калыплары акрынлап активлашып, нормалашып киткђннђр џђм
классик поэзиягђ дђ њтеп кергђннђр. Моныћ тљрле характердагы књп санлы
њрнђклђрен без кытайларныћ ић борынгы лирика энциклопедиясе-тупланмасы
саналган «Шицзин»да да, шулай ук японнарныћ язма шигъриятендђ дђ
очратабыз. Катаута (5-7-7 иќекле њлчђм) џђм хокку (5-7-5 иќекле њлчђм) дип
атала торган япон шигъри шђкел-формалары, мђсђлђн, ђнђ шундыйлардан.
1

Манас. Беренче бњлек. I китап. – Фрунзе, 1958. – Б. 124-241, 198.
Позднева Л.Д. Литература древнего Китая / Л.Д. Позднеева // Литература древнего
Востока. – М.: Изд-во МГУ, 1971. – С. 258.
3
Кецаль и голубь. Поэзия науа, майя, кечуа. – М.: Художественная литература, 1983. – С.
42.
2

51

Янђ килеп, борынгы традициягђ нигезлђнњче љчьюллык строфа тљрлђре теге
яки бу дђрђќђдђ тљрки халыкларда, шул исђптђн татар сњз сђнгатендђ дђ урын
алган. Тњбђндђге мђкальлђр џђм џђр юлы ике мисрагтан, ягъни ике ярты
юллыктан торучы мљнђќђтлђр моћа ышандыргыч дђлил була ала.
Эт љреп картая,
Егет йљреп картая,
Кыз кљлеп картая.

Кызыл тљлке – ќир књрке,
Матур егет – ил књрке,
Матур кызлар – љй књрке1.

Алла сине бар итте, њзенђ џђм яр итте,
Рђсњллђргђ таќ итте, йђ Мљхђммђд Мостафа!
Саллалаџе галђйкђ, йђ Мљхђммђд Мостафа!
(«Йђ Мљхђммђд Мостафа»).
Исрафил сурын љргђй, йђ Хђбибем, тор, дигђй.
Лђ Иляџи, тормаймын љммђтлђрем тормыйча,
Гљнаџлы љммђтлђрем «ярлыкагыл» димичђ.
(«Исрафил сурын љргђй»)2.

Љчьюллыкка корылган шигырь текстларын язма поэзиябездђн дђ књплђп
китереп булыр иде. Шагыйрьлђрдђн Равил Фђйзуллин, Ренат Харис, Шамил
Әнәк халык иќаты традициялђрен дђвам итеп џђм њстереп, ђлеге тип
строфаныћ тљрле вариантларын тудырдылар, шул исђптђн ак шигырь
шђкелендђге рифмасыз њрнђклђрен дђ иќат иттелђр. Шул ук вакытта ђлеге
шагыйрьлђр иќатында беренче башлап эпос-дастан шигырендђ, йола
фольклорында џђм магик поэзиядђ (ырымнарда) формалашкан катнаш
њлчђмле шигырь њрнђклђре дђ барлыкка килде.
Берьюллыкны кат-кат сњзгђ-сњз кабатлау алымыннан кабатланмый
торган текстлар иќат итњгђ књчњнећ ић архаик бер ысулы ике юллык строфа
тљрен њзлђштерњ белђн бђйлђнгђн. Монысы инде, алда ђйтелгђнчђ,
строфаларга бњленешне яратучы лирик поэзиядђ, шулай ук ић кечкенђ џђм
афористик жанр њрнђге булган мђкальлђрдђ тернђклђнгђн. Берьюллыктан ике
юлга књчњ тљрлечђ гамђлдђ ашырылган. Мђсђлђн, шуныћ бер ысулы ике
ритмик буынлы яки ике ярым (ярты) юллы (гарђп-фарсы термины белђн
ђйткђндђ, ике мисраглы) тезмђне цезура њтђ торган ќирдђн ике юлга бњлњгђ
корылса, икенчесе – кабатлана торган юлга катализатор вазыйфасын, ягъни
тљрлђндерњ-њзгђртњ ролен њтђњче љстђмђ сњзлђр кертеп ќибђрњ рђвешендђ
булган. Бу исђ сњзмђ-сњз кабатлаудан качарга, яћа тљр кабатлаулар џђм яћа
мђгънђви-ритмик вариациялђр тудырырга мљмкинлек биргђн. Шул юл белђн
ђлеге алым бер њк тљрле кабатлау инерциясен ќићђргђ џђм ритмик
тђћгђллеккђ, мђгънђ њзгђрешенђ корылган ике юллыклар иќат итђргђ юл
ачкан. Мисал љчен дњрт мећ ел чамасы элек шумерлар иќат иткђн ић борынгы
мђхђббђт лирикасы њрнђгенђ мљрђќђгать итик. Ќирле ышану џђм йола
буенча, шумер патшасы, ел ућдырышлы килсен љчен, ел да бер кызга
љйлђнергђ тиеш булган. Ђлеге ќыр-гимн менђ шул «изге никах» вакытында
башкарылган.
1

Татар халык мђкальлђре / Тљз. Н. Исђнбђт. – Казан: Тат. кит. нђшр., 1963. – Т.1. – Б. 38,
45, 217.
2
Мљнђќђтлђр џђм бђетлђр / Тљз. К.М. Хљснуллин. – Казан: Раннур, 2001. – Б.14, 43.
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Супруг, дорогой моему сердцу,
Велика твоя красота, сладостная, точно мед.
Лев, дорогой, моему сердцу,
Велика твоя красота, сладостная, точно мед1.

Ђ монысы – Тын океандагы Мариан утаруларында ыруглык тормышы
белђн яшђњче кабилђдђн язып алынган ќыр. Аны хатын-кызлар књмђк
рђвештђ яр буенда башкарганнар. Кабат-кабат ќырлаганда текстагы сан
књрсђткече генђ («алты», «ќиде» џ.б.) њзгђреп, алышынып торган.
Эзылог о но лого дилдину.
Оалог о но лого дилдину2.
Дићгездђ алты мђртђбђ чумыла,
Дићгездђ алты мђртђбђ љскђ чыгыла.

Борынгы уйгурлар иќатыннан да бер-ике мисал китерик. Таћ алласына
багышланган гимн, мђсђлђн, мондый юл белђн башлана џђм икенче юлда
баштагы гыйбарђгђ бер сњз љстђлђ:
Таћ teņri kelti,
Таћ teņri özi kelti.
Таћ tenri kelti,
Таћ tenri özi kelti3.

Шигъри сљйлђмгђ корылган юрау китабыныћ (VIII йљз) тњбђндђге
юлларында тљрлђндерњче, љстђмђ информация алып килњче сњзлђр саны инде
књбрђк. Шул ук вакытта, беренче юлдагы кебек њк, ђлеге алмаш, катализатор
сњзлђр эчке, горизонталь аллитерация талђбен дђ саклаганнар
(чагыштырыгыз: б-б, к-к).
Buz bulut jörüdü budun üzä jagdu,
Qara bulut jörüdü qamug üzä jagdu4.
Соры болыт гизде, халыкка яуды,
Кара болыт гизде, бљтен ќиргђ яуды.

Тагын бер ќитди искђрмђ: тикшереп њтелгђн мисалларда алда сњз
барган парлы оппозиция, контрастлык алымы да якыннан торып катнашкан.
Ачыклап ђйткђндђ, ђлеге алым аерым объект-књренешлђрне яки гамђллђрне
капма-каршы кую рђвешендђ дђ, шулай ук тђћгђл образларны яћа сыйфатлар
љстђп баету, градациялђп њстерњ тљсендђ дђ гђњдђлђнгђн. Мондый шђкеллђрне
њзлђштерњгђ, џичшиксез, мђкальлђрнећ хљкем-фикерлђњ тљзелеше дђ ярдђм
иткђн, џђм хикмђтле сњз сђнгате белђн шигърият асылда њзара «кан
алмашып», бер-берсенећ казанышларыннан файдаланып њскђннђр. Нђтиќђдђ

1

Сэмюэл Н.Крамер. Алда књрсђтелгђн хезмђт / Сэмюэл Н.Крамер. – Б. 243.
Путешествие в Южный океан и Беренгов пролив для отыскания северо-восточного
морского прохода. – Спб., 1823. – Ч. III. – С. 79-80.
3
Тугушева Л.Ю. Поэтические памятники древних уйгуров / Л.Ю. Тугушева //
Тюркологический сборник, 1972. – М.: Наука, 1973. – С. 239.
4
Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности / С.Е.Малов. – М-Л.: Изд-во АН
СССР, 1951. – С. 84.
2
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кабатлаулардан башланган џђм яћа њзенчђлеклђр белђн баеган ике
юллыкларныћ бик књп тљрлђре барлыкка килгђн.
Хђзерге поэзиядђ актив кулланыла торган дњртьюллыкларныћ
«кендеге» дђ, мића калса, ике юллыкларга гына тњгел, ђ шуларга ќирлек
булган берюллыкларга да барып тоташа. Дњртьюллыклар тууныћ бер
борынгы чыганагы яки ысулы – берюллык љлгесендђ тђћгђл юллар санын
ишђйтњ. Моныћ бик књптђнге яки архаизм рђвешендђ дђвам иткђн њрнђклђрен
тљрле халыкларда очратырга була. Менђ Шу-Син исемле шумер патшасыныћ
ђнисе Абисимтига багышланган гимнан бер строфа.
Она дала жизнь тому, кто чист.
Это мать дала жизнь тому, кто чист.
Абисимти дала жизнь тому, кто чист.
Царица дала жизнь тому, кто чист1.

Ђ монысы – безнећ эрага кадђр ике мећенче еллар уртасында џинд-иран
(ария) кабилђлђре арасында иќат ителђ башлаган «Ригведа» ќыентыгындагы
гимннан. Аны патшаны беренче башлап тђхеткђ утыртканда башкара торган
булганнар.
dhruvā dyaúr dhruva prthiví
dhruvāsah párvata imé
dhruvām visvam idám jadad
druvo rāja viśam ajam
Твердо небо, тверда земля,
Тверды горы эти,
Тверд весь этот мир,
Тверд этот царь племен2.

Ђлеге дњртьюллыкларныћ икесендђ дђ кабатланучы тезмђлђр њсђ
баручы градация барлыкка китергђннђр, ягъни џђр юл њзеннђн алдагы юлдан,
борынгылар карашынча, куђтлерђк информация алып килњгђ исђп ителгђн
џђм ић югары нокта йомгаклап куючы соћгы юлга туры килгђн. Шушы ук
архаик алымга корылган дњртьюллыкларны без тљрки халыклар иќатында да
очратабыз. Тњбђндђге караим ќыры шуныћ бер дђлиле була ала.
Лапа-лап кар йава,
Эрби баба кой сойа,
Хазар оглу ат чаба,
Байларымыз той чала (њткђрђ)3.

Лђкин дњрт юлда да бер типтагы ќљмлђлђр яки гыйбарђлђр кабатлануы
бер тонлы ритмик инерция дђ тудырган. Шушы инерцияне текстныћ соћгы
юлында туктату, дњртьюллык строфага тђмамланган тљсмер бирњ љчен,
акрынлап яћа ритмик алым (катализатор) њзлђштерелгђн. Бу очракта без
соћгы юлныћ капыл гына башка ритмга књчњен џђм башка типтагы гыйбарђ
белђн дњртьюллыкны очлап, тђмамлап куюын књздђ тотабыз. Менђ борынгы
1

Сэмюэл Н.Крамер. Алда књрсђтелгђн хезмђт / Сэмюэл Н.Крамер. – Б. 245.
Елизаренкова Т.Я. Древнейший памятник индийской культуры / Т.Я.Елизаренкова //
Ригведа. – М.: Наука, 1972. – С. 76.
3
Мусаев К.М. Грамматика караимского языка / К.М. Мусаев. – М.: Наука, 1964. – С. 78.
2

54

тљрки поэзиядђн Мђхмњд Кашгари ќыентыгында (XI йљз) теркђлгђн
характерлы мисаллар.
Этил суы ака торур,
Кайа тљпи какка торур,
Балык тђлим бака торур,
Кљлњћ такы књшђрњр.

Ђрђн алпы окуштылар,
Кыћыр кљзин бакыштылар,
Камуг толмун токуштылар,
Кылыч кынка књчњн сыгды1.

Безнећ књзђтњлђребезгђ караганда, нђкъ шушы шигъри ритм-њлчђм
(4+4=9) књп тљрки халыкларда, атап ђйткђндђ, уйгыр, алтай, әзербайќан,
гагауз, тљрек поэзиялђрендђ борынгыдан ук килњче бер традиция буларак
сакланган, дђвам иткђн. Бер њк вакытта бу ритм-строфа калыбы татар
мљнђќђтлђренећ дђ яраткан бер њлчђменђ ђверелгђн. (Тик ђлеге њлчђмдђге
текстларны озын њлчђмгђ ђверелдереп, бђет рђвешендђ ике юл итеп язу
гадђткђ кергђн. Без исђ, борынгы ритм-метр калыбы башкаларга да
аћлашылсын, књренеп торсын љчен, мисалларыбызны дњрт юл итеп бирђбез.)
Ата дисђм, авырый башым.
Ана дисђм, тњглђ яшем.
Чит иллђрдђ ялгыз башым.
Аерылдым туганнардан.

Йортыћ вђйран кала дими,
Хђлђл ђнкђћ кала дими,
Авыр кайгы салам дими,
Бу ни гаќђп њлемдер (бу)2.

Ђгђр югарыда анализланган мисалларда џђр дњрт тезмђ яки баштагы љч
юл бер њк типтагы, ягъни њзара тићдђш ќљмлђлђрдђн торсалар, ике
юллыклардан њсеп чыккан дњртьюллыкларда инде бик еш бер-берсенђ тђћгђл
яки капма-каршы торучы мђгънђви-семантик парлар барлыкка килђ. Асылда
тђњге ике юлы табигатьне тасвирлауга, соћгы ике юлы исђ авторныћ яки
лирик геройныћ хис-тойгыларын сурђтлђњгђ нигезлђнгђн образлы-психологик
параллелизм алымы да парлы тђћгђллек яки парлы оппозиция мирасы булып
тора. Мондый дњртьюллыклар арасында шулай ук табигать образлары белђн
психологик кичерешлђр гаќђеп дђрђќђдђ керешкђн, бер бљтен булып њрелгђн
тљрлђре дђ юк тњгел. Ике юллыклар ќирлегендђ туган џђм ике башлангыч
тђћгђллегенђ корылган мондый дњртьюллыкларныћ ић борынгы классик
њрнђклђре кытай поэзиясендђ аеруча еш очрый. Безнећ эрага кадђр ХII-V
йљзлђрдђ њк иќат ителгђн поэтик ђсђрлђр тупланмасы «Шицзин»ны тђрќемђ
итњче А. Штукин «каждому синологу известен параллелизм как изощреный и
любимейший художственный прием в Китае» дип юкка гына язмаган3. Менђ
шул ќыентыктан аерым мисаллар:
Ветер с дождем холодны, словно лед...
Где-то петух непрерывно поет.
Толко, я вижу, супруг мой со мной –
Разве тревога в душе не замрет?
Вышла на небе луна и ярка, и светла...
Эта красивица так хороша и мила!
Горечь тоски моей ты бы утешить могла;
1

Махмуд Кошгари. Алда књрсђтелгђн хезмђт / Махмуд Кошгари. – I том. – Б. 103, 192.
Татар халык иќаты. Бђетлђр. – Казан: Тат. кит. нђшр., 1983. – Б. 262, 286.
3
Шицзин. Книга песен и гимнов / Шицзин. - М.: Художественная литература, 1987. - С. 11.
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Сердце устало от думы, и скорбь тяжела.
Нет, я не орел и не коршун... Крыльями
Взмахнул бы я, к небу направив полет!
Нет, я не осетр и не малая стерлядь,
Сокрылся бы я в бездну глубокую вод!1

Тарихи-чыгыштырма мђктђбе вђкиле, књп халыкларныћ фольклор џђм
ђдђбияты белгече, профессор А.Н. Веселовский образлы-психологик
параллелизм књренешенећ ић борынгы ќирлеген табигать белђн кешене
тићлђштерњгђ џђм шул мифологик фикерлђњ нигезендђ ике буынлы тђћгђллек
барлыкка килњгђ бђйлђп аћлата. Мифологик ышану юкка чыканнан соћ исђ,
кешегђ џђм аныћ рухи халђтенђ, эш-гамђленђ тићлђштерелгђн табигать
образлары чагыштыруларга џђм символларга ђверелгђннђр, тљрле троплар
(троп – кинаяле, књчерелмђ мђгънђле гыйбарђ яки сурђтлђњ чарасы) тудыруда
катнашканнар, џђм табигый ки, образлы-психологик тђћгђллек бер џђм ике
юллыклар эчендђ дђ, шулай ук љч џђм дњртьюллыкларда да гђњдђлђнђ алган,
џђм хђзер дђ бу шулай.
Инде хђзер, берьюллыктан башланган сыйфат џђм сан њзгђрешлђренећ
тљрле типтагы ике юллыклар џђм дњртьюллыклар тууына китерњен књзђтеп
чыкканнан соћ, шђкел-строфика љлкђсендђге кайбер соћрак казанышларга да
игътибар итњ урынлы булыр дип уйлыйм. Ђмма, сњзне озынга сузмас љчен, бу
юлы гомумтљрки џђм татар шигъриятендђге аерым бер юнђлештђге мисаллар
белђн чиклђнњ дђ ќитђчђк. Шундый мисалларныћ ић характерлысы – беренче
башлап казак шагыйре Абай Кунанбаев (1845–1904) иќатында кулланылган
«алты аяк» дип йљртелњче строфа. Мђгълњм булуынча, Абай – казак язма
поэзиясенђ нигез салган џђм традицион тљрки строфалар тљзелешенђ
њзенчђлекле реформа ясаган сњз остасы. Сњз бара торган «алты аяк», ягъни
алты тезмђле, янђшђ џђм юл аша рифмалы строфа калыбында иќат ителгђн
«Бойы булгаћ» шигыре моћа мисал була ала.
Бойы булгаћ,
Сљзi жылмаћ,
Кimdi кљрсем, мен сонан;
Веtti бастым,
Каtti састым,
Тура каштым жалма-жан2.

Абайныћ шактый шигырьлђренђ љлге булган ђлеге строфа тљре бик
кызыктыргыч џђм йогынты ясаучан, таралучан булып чыга. Аныћ
њрнђклђренећ соћыннан казак шагыйрьлђре Бешмбет Майлин, Сђкен
Сейфуллин, Беркияз Кулеев, кыргыз шагыйре Аалы Токомбаев, каракалпак
шагыйре Хожамет Ахметов, кумык шагыйрђсе Шейит-ханум Алишева,
караим шагыйре Ш. Фирковичныћ иќатында да урын алуы шуны раслап тора.
Менђ Фирковичныћ «Čуtу erda» дигђн шигыреннђн бер строфа.
Bunda jašlar,
1

Шунда ук. – Б. 79, 111, 184.
Кунанбаев Абай. Шыгармаларыныћ толык ќыйнагы / Абай Кунанбаев. – Алма-Ата, 1954.
– Т.1. – Б.110.
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Anda irlar,
Kyzny erda beradlar,
Ana ajtty,
Ata kušty,
Kyzny juvdan suradlar1.

Књренњенчђ, ђлеге текстта рифмалар юл башларына да књчкђн. Борынгы
хазар, бђќђнђк џђм кыпчак кабилђлђре катнашмасыннан торган
караимнарныћ (XIV – XV йљзлђрдђ аларныћ књпчелек љлеше Кырымнан
Литва, Польша џђм Кљнбатыш Украина ќирлђренђ књчереп утыртылалар)
тљрки тљбђклђрдђн шактый читтђ яшђгђнлеген исђпкђ алганда, 1935 елда
латин шрифты белђн Вильнюста басылган бу шигырьнећ кайсы ђдђбият
йогынтысында Абай традициясенђ нигезлђнеп иќат ителгђнлеген билгелђњ
кыен.
Ђлеге традиция тђэсиреннђн Кљнчыгыш мђдђнияте белђн тыгыз
бђйлђнештђ торган татар классик язма поэзиясе дђ читђ калмаган.
Дђрдмђнднећ халкыбызныћ килђчђк язмышы турында борчылып иќат иткђн
атаклы «Кораб» шигыре – шуныћ бер саллы њрнђге.
Чыкты ќиллђр,
Купты тулкын –
Ил корабын ќил сљрђ!
Кайсы юлар,
Нинди упкын
Тарта безне ќан сорап?!2

Никадђр генђ гаќђп тоелмасын, алты юллы строфаныћ, «алты аяк»ныћ
килеп чыгышы да, минем инануымча, берьюллыклардан башлангыч алучы
ике юллыкларга барып тоташа. Моћа ышану љчен Мәхмүд Кашгари
сњзлегендђге аерым мисалларга игътибар итњ дђ ќитђ.
Köņli küjüb | qany quryb | agzu ačyb qatgurar,
Syzgurgalar | üzikläri | assiz jüzi burqurar.
Его сгоревшим сердцем, высохшей кровью, открыв рот,
он скорбит.
Страсти иссушают, лицо глупца сморщивается3.

Шигъри ритм тойгысы булган кеше килешер: югарыдагы текстларныћ
тљзелешенђ «алты аяк» калыбына њсеп ђверелњ мљмкинлеге салынган. Ђмма
моныћ љчен шагыйрь ритмик буыннарны (аларныћ бњленеш чиклђре текстта
цезура сызыклары белђн књрсђтелде) мљстђкыйль юлларга ђверелдерђ џђм
њзара рифмалаштыру югарылыгына књтђрелергђ тиеш. Абай џђм аныћ
яћалыгын беренче булып элђктереп алган яки дђвам иткђн башка шагыйрьлђр
нђкъ шулай эшлђгђннђр дђ инде.
Татар классикларыннан Џади Такташ та – шушындый књренеш белђн
аваздаш казанышка ирешеп, татар шигыренђ њзенчђлекле реформа ясаган
шагыйрь. Аныћ интонацион-сљйлђм шигыренђ юл ярган ђсђрлђренећ
нигезендђ халык ќырларыннан килђ торган 10-9 иќекле њлчђм ята. Ритмик
буыннарны горизонталь сызыклар џђм књпме иќектђн торуларын саннар
1

Kowalski T. Karaimische texte im dialekt von troki / T. Kowalski. – Krakowie, 1929. – S. 37.
Дђрдмђнд. Сайланма ђсђрлђр / Дщрдманд. – Казан: Тат. кит. нђшр., 1959. – Б. 33.
3
Стеблева И.В. Развитие тюрских поэтических форм в XI веке / И.В. Стеблева. – М.:
Наука, 1971. – С. 151, 163, 254, 257.
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белдђн књрсђткђндђ, ђ цезураларны «+» белђн билгелђгђндђ, ђлеге њлчђмнећ
џђм шућа нигезлђнгђн строфа калыбыныћ схемасы тњбђндђгечђ күрсәтелергә
мөмкин:
4
2
4
(10)
4+2+4=10
ике тапкыр
3
4+2+3+=9
(9)
4
2
4
(10)
3
(9)
Такташ бу ритмик тљзелешнећ традицион табигатен њзгђртте:
буыннарны «башка чыгарып», мљстђкыйль юлларга, цезураларны (буын
араларындагы ярым тынышларны) исђ тулы паузаларга ђверелдерде.
Нђтиќђдђ телђсђ кайсы ритмик буынны аерып чыгарырга, шигырь юллары
санын тљрлечђ њзгђртергђ мљмкинлек бирђ торган хђрђкђтчђн ритмлы шигырь
тљзелеше туды. Бер њк вакытта шагыйрь, тљп њлчђм кысасын саклаган хђлдђ,
аерым ритмик буыннарны тљшереп калдыру, йђ булмаса, яћа буын љстђњ џђм
яћа ритмик юл кертеп ќибђрњ алымнарын да кулланды.
Салкын карга басып Алсу килђ, (10)
Њзе кљлђ,
Њзе сљйкемле;
(9)
Њзе усал,
Њзе болай бер дђ
(10)
Усал тњгел кебек шикелле. (9)
Ай да ялгыз,
Безнећ Зљбђйдђ дђ...
(10)
Ул тын гына
Айга карап килеп утырды, (9)
Џаман кљлеп йљргђн зур књзлђрен (10)
Канлы яшьлђр белђн тутырды1. (9)

Белњебезчђ, дљнья халыклары сњз сђнгатендђ џђм татар поэзиясендђ
ирекле шигырь дђ бар. Йола поэзиясеннђн џђм шаман дога-чакыруларыннан
ук башлангыч ала торган џђм шактый тљрләргђ-тљсмерлђргђ тармакланган бу
шигырь тљзелеше хђзерге вакытта шактый актив. Лђкин темабыздан читкђ
чыкканлыктан, бу очракта ирекле шигырьгђ бђйлђнешле нибары бер
њзенчђлекне генђ сиздереп њтђсе килђ. Силлабик, силлабо-тоник, гаруз
шигырь тљзелешлђрендђ ић кечкенђ ритмик берђмлек иќек булса, џђм
ритмныћ нинди булуы иќекнећ табигате (басымлы џђм басымсыз, озын џђм
кыска, ачык џђм ябык булып килње) яки саны белђн билгелђнсђ, монда, ђлеге
шигырьдђ, андый берђмлек – шигырь юлы (гыйбарђ-синтагма яки ќљмлђ). Бу
њзенчђлек њзе њк берьюллыкка иќеклђре тљрле сыйфатлы тезмђлђр ялгануга
юл куя. Лђкин ирекле шигырьдђ сњзлђр тђртибе џђм ќљмлђ тљзелеше дђ тљрле
булганлыктан, ђлеге тљр шигырь тууын, џичшиксез, синтаксик тђћгђллеккђ
1

Џади Такташ. Сайланма ђсђрлђр / Џади Такташ . – Казан: Тат. кит. нђшр., 1963. – Б. 162,
195.
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џђм сњз-стопаларныћ билгеле бер санда килњлђренђ корылган шигырь
тљрлђреннђн соћрак дђвергђ бђйлђп карарга кирђктер.
Инде кабат шигырь џђм строфа тљзелешенећ башлангычы булган
берьюллыкка ђйлђнеп кайтыйк. Берьюллык џђм, гомумђн, берлек
борынгыларныћ дљньяга карашына џђм мифологик књзаллауларына да гаќђеп
дђрђќђдђ туры килеп торучы њлчђм-бизмђн булган. Ыруглык дђверендђ
яшђгђн кешелђр бер санын џђр нђрсђнећ башы, нигезе итеп санаганнар.
Безнећ эрага кадђр љч мећенче елларда Мисырда кояш алласы Ра, мђсђлђн,
бљтен нђрсђне яратучы, барлыкка китерњче итеп каралган џђм хђтта кайбер
мифларда њзен-њзе яраткан итеп књз алдына китерелгђн. Бу хакта аћа
багышланган бер гимнда болай диелђ:
Хвала тебе, Великий, родивший богов,
Создавший один себя самого.
Сотворивший обе земли,
Создавший себя силой плоти своей,
Сделал он тело свое сам:
Нет отца, зачавшего образ его,
Нет матери, родившей его,
Нет места, из которого он вышел1.

Борынгы культураларда џђм мифологик системаларда шулай ук, хаостан
космос тудыручы ќенессез алла образларыннан тыш, бар дљньяны џђм
тереклекне яратучы итеп фараз ителгђн «дљнья анасы» образы да бар.
Ассириялелђрнећ Аруру, эламлыларныћ Киририша, кытайларныћ Нюй-ва,
бурятларныћ Тљљдђй (яки икенче версия буенча – Эхе-бурхан), чувашларныћ
Ама исемле алиџђ-аналары, мђсђлђн, шундыйлардан. Моннан тыш, аерым
диннђрдђ џђм архаик мифологиядђ дљньядагы ић беренче адђми зат яки аерым
халыкларныћ нђсел башлыгы, беренче бабасы да ялгыз кеше итеп књз алдына
китерелгђн. Христиан џђм Ислам диннђре буенча, дљньядагы ић беренче кеше
– Адђм, Хава (Ева) исђ икенче итеп аныћ сул кабыргасыннан яратылган. Якут
мифологик эпосында беренче кеше итеп тасвирланган Эр Согатах Эллэй –
ялгыз ирнең, ђтисе дђ, ђнисе дђ юк; бурят эпос-улигерындагы Аламжи Мэрген
«њзе њзеннђн яралган» џђм беренче булып торак тљзегђн, терлекчелеккђ
љйрђнгђн культура каџарманы.
Кыскасы, борынгы культуралар мисалыннан аћлашылганча, бер саны
тђњге чорда, тђртип саны булудан бигрђк, бербљтенне, бердђмлекне белдерњче
књрсђткеч булган џђм, «алла», «космос» тљшенчђлђре кебек њк, бар
нђрсђлђрнећ башлангычы итеп кабул ителгђн2. Димђк, бер бљтенне тђшкил
иткђн бер саныныћ поэзия яралганда ќыр-шигырьнећ дђ «нигез ташы»,
беренче кирпече булганлыгы џђм архаик књренеш буларак сакланып калуы,
хђтта яћа шартларга ярашып дђвам итње бик табигый. (Хђзерге вакытта
берьюллык кушымта љлеше књп мђртђбђлђр кабатланып башкарыла торган
ќырлар иќат ителњен исегезгђ тљшерегез: «Подари мне любовь, подари мне
Любовь...», яки: «Голубая луна, голубая луна...» џ.б.) Атаклы инглиз шагыйре,
Нобель премиясе лауреаты Томас Стернз Элиот болай дигђн: «Рискну
утверждать, что поэзия начинается с дикаря, бьющего в барабан в джунглях и
1

Матье М.Э. Алда књрсђтелгђн хезмђт / М.Э.Матье. – Б. 85.
Мифология народов мира. Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1988. – Т.2. – С.
630.
2
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в дальнейшем она сохраняет эту основу – ударность и ритм; метафорически
можно сказать, что поэт старше, чем другие люди»1. Ђ джунглида яћгыраган
барабан тавышы нигезендђ кат-кат кабатланучы ритм ятканлыгы џђм сњз
сђнгатенећ башлангыч дђверендђ, шулай ук архаик поэзиядђ шул ритмныћ
кабатланучы берьюллык шигырь белђн бергђ њрелеп гђњдђлђнгђнлеге безгђ
инде билгеле.

Ф.И. Урманче,
ТФДҮнең әйдәп баручы фәнни хезмәткәре,
Г. Ибраһимов ис. ТӘҺСИнең халык иҗаты бүлеге мөдире,
филол. фәннәре д-ры, профессор

Борынгы төрки-татарларда Тәңре
Тљрки-татар мифологиясенећ борынгы аллалары џђм алиџђлђре
турындагы мђгълњматлар бик аз сакланган. Алары да љзек-љзек кенђ. Безгђ —
татарларга да исеме (генђ!) яхшы таныш булган илаџи затлардан тљрки-татар
мифологиясенећ “ић карт” џђм кић таралганнарыннан беренче урынны,
џичшиксез, Тђћре алып тора. “Татар теленећ аћлатмалы сњзлеге” бу исемгђ
бик кыска аћлатма бирђ: “Тђћре, исем. Алла, књк алласы”. Ђмма шул ук
исемнећ бездђ кић таралган булуын џђм тљрле мђгънђлђрдђ кулланылуын
ачыкларга да мљмкин, ђйтик, халык телендђге кайбер гыйбарђлђр нигезендђ:
“Тђћре хакы љчен”, “Тђћре ярдђм итсен”, “Тђћре њзе генђ белсен” џ.б. Тик
биредђ шуны да махсус искђртеп њтњ зарур: ђлеге идиомаларда сњз Ислам
тђгълиматы белђн бђйле Алла, Аллаџы Тђгалђ хакында бара, ђлбђттђ.
Тљрки халыклардагы Тђћре — Књк алласы турындагы мђгълњматларныћ
књпчелеге соћгы мећ ярым елга, VI–XX гасырларга карый. Џђрхђлдђ, кайбер
галимнђр Тђћре исеменећ беренче кулланылышын Урхун-Енисей язмалары,
VI–VIII гасырлар белђн бђйлилђр. Бу — ялгыш караш булса кирђк. Џђрхђлдђ,
ул Тђћре исеменећ кулланылышын берничђ мећ елга “яшђртђ”. Чынлыкта исђ
мђсьђлђ бљтенлђй башкача тора. Тђћренећ тљрки халыкларныћ ић югары
дђрђќђдђге џђм ић борынгы Књк алласы булуын башка чыганаклар нигезендђ
дђлиллђп була. Књпаллалык чоры љчен хас булган кайбер њзенчђлеклђрне истђ
тотып, тњбђндђгелђрне ђйтергђ кирђк: Књк алласы Тђћренећ исеме беренче
тапкыр, књрђсећ, язма рђвештђ безнећ эрага кадђрге IV–III мећеллыкларда
Борынгы Шумер пантеонында Дићгир формасында телгђ алына. Бик
борынгы чорлар карашлары буенча, Дићгир бер генђ алланыћ исеме
булмаган. Бу дљньядагы тђртипне, кешелђр вђ табигать књренешлђре
арасындагы гармонияне књп санлы дићгирлђр тђэмин итђ дип уйланылган.
Ућайдан, биредђ ассызыклап шуны да ђйтик: тљрки џђм тљрки-монгол
халыкларында да Тђћре бердђнбер алла исеме тњгел. Тђћрелђр гадђттђ књп
1

Элиот Томас Стернз. Назначение поэзии / Томас Стернз Элиот. Перевод с англ. – Киев:
Airland; М.: ЗАО «Совершенство», 1997. – С. 147-148.
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була џђм алар табигать, ќђмгыять џђм кеше тормышыныћ тљрле љлкђлђренђ
кагылалар. Тљрле тђћрелђрнећ, мђсђлђн, бурятларда кешегђ ярдђм
књрсђтњчелђре дђ, явызлык кылучылары да бар дип санала.
Борынгы Шумер мђдђнияте сњнгђч, алар пантеонында кић таралган
Дићгир џ.б. аллаларныћ исемнђре онытыла. Борынгы шумерлар яшђгђн
ќирлђрдђ башка димилђр, башлыча Зђрдљштлек–Зороастризм џђм
Манихейлык хљкем сљрђ башлый. Шул ук вакыт теллђре вђ мифлары белђн
борынгы тљркилђргђ якын торган шумерларныћ алла-алиџђлђренећ исемнђре
дђ тулысынча юкка чыга икђн дип уйлау тарихи дљреслеккђ туры килеп
бетмђс иде. Язма чыганакларда чагылмасалар да, алар, књрђсећ, елларгасырлар буе халык књћелендђ џђм телендђ сакланалар. Шумер цивилизациясе
сњнеп, ике мећ ел чамасы вакыт узгач, ђлеге традициялђр яћадан язма
чыганакларга њтеп керђлђр џђм, ярыйсы ук кић таралып, халык, ил вђ дђњлђт
тормышында ќитди роль уйналарын дђвам итђлђр. Бу очракта сњз борынгы
тљрки дђњлђтлђр џђм аларныћ ќитђкчелђре, хљкемдарлары џђм халык абруен
казанган яугирлђре хакында бара.
Борынгы Шумер ташъязма чыганакларда Тђћре-Дићгир исеме никадђр
кић џђм тљрле мђгънђлђргђ ия булган булса, VI–XI йљзлђргђ караган тљрки
язмаларда да шулай ук тљрле мђгънђлђргђ ия булып ярыйсы ук кић
кулланыла. Ђнђ шул књзлектђн борынгы тљрки чыганаклардан Тђћре исеме дђ
кулланылган мисалларны алып, мђсьђлђнећ асылын ачыкларга тырышып
карыйк.
Кљнчыгыш Тљрки каганлыгында 716–734 елларда хљкемдарлык иткђн
Билге-каганныћ кече улы, яу башчысы, берњзе 969 дошманны юк иткђн
Књлтђгингђ (?–731-дђ вафат) багышланган Кече язма, Борынгы Шђрекътђн
килгђн традиция буенча, тљркилђр љчен Ќиџандагы ић бљек џђм ић изге зат
исеме — Тђћредђн башлана. Ташъязманыћ беренче сњзе булган Тђћрене
урысчага нигђдер Небо дип тђрќемђ итђлђр. Нђтиќђдђ тњбђндђгечђ тђрќемђ
килеп чыга: “Небоподобный, неборожденный тюркский мудрый каган...”
Хђлбњки, биредђ, дљресен ђйткђндђ, Књк (небо) турында бер сњз дђ юк. Сњз
Борынгы Шумердан башланган Дићгир-Тђћре хакында гына бара. Урысча
бихисап энциклопедиялђрдђ, сњзлеклђрдђ, фђнни хезмђтлђрдђ књп тапкырлар
кулланылган џђм кић ќђмђгатьчелек тарафыннан тулысынча танылган џђм
берсњзсез кабул ителгђн Тенгри сњзе, тљрки язмаларда шул ук формада џђм
шул ук мђгънђдђ Тђћре дип кулланыла. Тђћре — ялгызлык исем. Димђк,
аны башка бернинди телгђ дә тђрќемђ итеп булмый. Џђм моныћ кирђге дђ
юк... Югарыда борынгы тљркичђдђн урысчага ялгыш тђрќемђ ителгђн
сњзлђрне хђзерге татар теленђ тђрќемђ итсђк, ул тњбђндђгечђ, џђм, безнећчђ,
дљресрђк булыр иде: “Тђћрегђ охшаган, Тђћре тарафыннан дљньяга
китерелгђн (яратылган, бар ителгђн) акыллы каган, мин хђзер тђхеткђ
утырдым...”. Тђћре кебек кодрђтле зат тарафыннан тђхеткђ утыртылган
каганныћ сњзе, боерыклары берсњзсез њтђлергђ тиеш!.. Алга табан язмада
тљрки каганныћ иле, ќире, халкы, аныћ даны, байлыгы, кылган эшлђре
турында тђфсиллђп сљйлђнђ. Тљркилђргђ табгачлар (кытайлар) белђн
дуслашуныћ шикле, куркыныч булуын кисђтеп њткђч, язма тљркилђрнећ
ялгышлыклары, сђяси хаталары турында сљйли. Халыкны бу ялгыш юлдан
коткару љчен яћа каган кирђк булып чыга. Язмада сњз Билге-каган исеменнђн
алып барыла. Димђк, аныћ ничек тђхеткђ утыруы турында да сњз булырга
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тиеш, џђм бу чыннан да шулай. Язманыћ VII бњлеге шуннан башлана да:
“Тђћре ярлыкаганга џђм мин њзем дђ телђгђнгђ књрђ хђзер мин каганлыкка
утырдым”. Шуннан соћ инде Билге-каган њзенећ ић зур, ић ќитди эшлђре
турында сљйли: “Каган булып утыргач та, мин ярлы халыкныћ барысын да њз
тирђмђ ќыйдым. Ярлы халыктан мин бай халык ясадым. Аз гына халыкны
мин књп халык иттем...” Књренњенчђ, Књлтђгиннећ Кече язмасында
ђйтелгђнчђ, ил башында торган каганныћ њз халкы љчен эшлђгђн
изгелеклђренећ барысы да тик бљек Тђћре кодрђте белђн генђ тормышка
ашырыла: ил, кабилђ, халык џђм аныћ юлбашчысы булган каганныћ џђрбер
эше, адымы Тђћре кодрђте белђн генђ бђйлђнгђн. Бу яктан борынгы тљрки
язмалар шул ук Борынгы Шђрекъ ташъязма ђдђбияты традициялђренђ
тулысынча тугърылыклы булып калалар.
Шул ук Књлтђгингђ багышланган џђм 428 шигъри юлдан торган Зур
язмада Тђћре турында књп тапкыр ќитдирђк сљйлђнђ. Борынгы Шђрекътђн
килгђн традициялђр буенча, бу язма да Ќиџанныћ яратылуы кебек глобаль
проблемадан башлана: “Тђћре кодрђте белђн югарыда зђћгђр књк, тњбђндђ
соры ќир барлыкка килгђч, алар арасында кешелђр яратылалар”. Гадђттђгечђ,
бу текст та борынгы тљрки текстны урысчага “Когда вверху голубое небо, [а]
внизу бурая земля возникли...” дип тђрќемђ ителђ. Бу очракта Тђћре исемен
куллануныћ бернинди мђгънђсе калмый. Ул тик “Књк— небо” дип кенђ
бирелђ. “Књк” (небо) џђм “Тђћре” (Тэнгре) сњзлђре асылда бер-берсен юкка
чыгаралар. Шуныћ белђн бергђ Тђћре сњзенећ дђ беренчел мђгънђсе булган
“алла” шулай ук инкарь ителђ. Безнећчђ, биредђ, борынгы тљрки текстта
Тђћре исеменећ мђгънђсе тик Књк сњзенећ лексик мђгънђсе белђн генђ
чиклђнми. Тљрки язмаларныћ џђммђсендђ дђ ђлеге сњз барыннан да элек џђм
џђрвакыт Ић югары дђрђќђле Књк Алласы дигђнне аћлата. Европоцентризм
џђм беркадђр ясалма индоевропеистика шаукымына “элђккђн” урыс
галимнђре борынгы тљркилђрнећ њз алла-алиџђлђре булган дигђн фикер белђн
џич тђ килешђсе килми. Нђтиќђдђ ђле генђ китерелгђн мђгънђсез тђрќемђ
пђйда була...
Билгеле булганча, књзђтелђ торган язмада сњз Кљнчыгыш Тљрки
каганатына нигез салучы Котлык (?–691 дђ вафат) (каганлык исеме:
Илтериш-каган), аныћ хатыны, Билге-каганныћ џђм Књлтђгиннећ ђнисе —
Илбилге-хатын турында бара. Табигый, язмада илбилђњче џђм аныћ гаилђсе
хакында язылган икђн, биредђ дђ Тђћре исеме тик књрсђтелгђн мђгънђдђ генђ
кулланыла: «Тљркилђрнећ Књктђге Тђћресе, тљркилђрнећ Изге Ќир-Сулары
болай диделђр: “Тљрки халык биркайчан да юкка чыкмасын! — диделђр алар.
— Ул џђрвакыт халык булып яшђсен!” — диделђр алар. Њзенећ
югарылыгыннан хуплап, минем ђтием Илтериш-каганны, минем ђнием
Илбилге-хатынны Тђћре бик югары књтђрде».
Биредђ инде Тђћре исеме њзенећ асыл мђгънђсендђ кулланыла:
тљркилђрнећ кабилђ яки халык булып оешуы тик шул Тђћре кодрђтеннђн генђ
тора. Ягъни, бу очракта Тђћренећ кодрђте ќирдђ яшђњче кабилђлђрнећ вђ
халыкларныћ язмышын билгели.
Тик Тђћре кодрђте књрсђтелгђннђр белђн генђ чиклђнми: каган џђм
аныћ иле, халкы, гаскђренећ килђчђге дђ тулысынча Тђћре кулында. “Књктђге
Тђћре кљч-књђт биргђнгђ књрђ, минем ђтием — каганныћ гаскђрлђре бњрелђр
кебек иде, аныћ дошманнары сарыклар кебек иде”.
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Књзђтелђ торган Зур язманыћ эчтђлегеннђн књренгђнчђ, тирђ-яктагы
књп санлы халыкларныћ барысы да тљркилђрнећ дошманнары булган булса
кирђк: табгачлар (кытайлар), тугыз-угызлар, кыргызлар, курыканнар
(якутларныћ ата-бабалары), утыз-татарлар, киданьнар, татабыйлар. Илтеришкаган аларга каршы кырык ќиде тапкыр яу чаба, егерме тапкыр сугыша:
“Књктђге Тђћре ярлыкаганга књрђ, дђњлђтлђре булганнарны ул дђњлђтсез
калдырды, каганлыларны кагансыз калдырды, дошманнарын буйсындырды”.
Ђмма алга таба язмада сњз тљркилђрнећ мђгънђсез эшлђре, шуныћ
нђтиќђсендђ илнећ хђлсезлђнње, ќимерелње, юкка чыгуы турында бара. Бу
очракта инде ђлеге Зур язма Тђћрене дђ, Изге Ќир-Су ананы да гаеплђми:
тљркилђрнећ кљчсезлђнеп, дђњлђтлђре юкка чыгуда барыннан да элек алар
њзлђре — тљркилђр гаепле. Џђм эш монда гына да тњгел ђле. Мђгълњм ки,
Илтериш-каганныћ энесе џђм варисы, Билге-каган белђн Књлтђгиннећ агасы
(дядя), борынгы тљркилђр тарихында зур роль уйнаган, 691–716 елларда,
ягъни чирек гасыр буена каганлыкта хљкемдарлык иткђн (мђшџњр Идегђй
белђн чагыштырырга мљмкин!) Мочжо њзенђ Капаган-каган дигђн икенче
каганлык исеме кабул итђ. Ђлеге књзђтелђ торган язмада ачыктан-ачык
ђйтелгђнчђ, шул данлыклы тарихи шђхеснећ њлеме дђ тљркилђрнећ њз-њзлђрен
акылсыз тотуыннан килђ.
Алга таба Зур язмада Илтериш-каганныћ олы улы, 716–734 елларда
каганлык иткђндђ Билге-каган (Акыллы каган) дигђн исем алган Могилђннећ
эшчђнлеге яктыртыла. Бу очракта да каганныћ џђрбер ќитди адымы,
ђџђмиятле эше тик Тђћре кодрђте белђн генђ башкарыла: “Тљрки халыкныћ
исеме вђ даны юкка чыкмасын! — дип (ђйтеп), минем ђтием-каганны, минем
ђнием — хатынны књтђргђн Тђћре... мине (Билге-каганны — Ф.У.)
каганлыкка утыртты”. Икенче тљрле итеп ђйткђндђ, кљчсезлђнеп, юкка чыгу
юлына баскан тљрки халыкны Тђћре тагын да њз канаты астына ала џђм
тђхеткђ яћа ил башы — Билге-каганны утырта. Ђле генђ Тђћре кодрђте белђн
тђхеткђ књтђрелгђн Билге-каганныћ эшлђре дђ шул ук Тђћре кодрђте белђн
башкарыла: “Шуннан соћ шул ук Тђћре кодрђте белђн џђм минем бђхетем вђ
ућышлы юлым булганга књрђ, юкка чыгарга торган халыкны мин яћадан
тормышка књтђрдем...” Алга табан каганныћ бу ялангач халыкны киендерње,
њрчетње, њстерње џ.б. турында сљйлђнђ. Шул рђвешчђ, каганлыкта булган
џђрбер ќитди эш тик Тђћре кодрђте белђн генђ эшлђнђ. Ђйтик, тугыз-угыз
халкы турында анда мондый сњзлђр ђйтелђ: “Тугыз-угыз халкы минем њз
халкым иде. Тик Тђћре Ќир белђн Књкне бутагач (тђртипсезлек урнашкач), ул
халык минем дошманыма ђверелде”. Нђтиќђдђ тљркилђр белђн угызлар
арасында каты бђрелешлђр, сугышлар булып, угызлар ќићелђлђр.
Соћгы тапкыр Тђћре исеме Зур язмада гаять кић гомњмилђштерњгђ
нигезлђнгђн џђм Тђћренећ кљч-куђтен, кодрђтен кирђк дђрђќђдђ тљгђл
билгелђгђн ќљмлђдђ кулланыла: “Вакытны (язмышны) Тђћре билгели: адђм
балалары бу дљньяга (килђчђктђ) њлњ љчен туалар”.
Китерелгђн мисаллардан књренњенчђ, Тђћре биредђ барыннан да элек
бердђнбер џђм ић югары дђрђќђдђге Књк алласы буларак гђњдђлђнђ. Кешенећ
(каганныћ) бу дљньяга килње, аныћ кылган яисђ кыласы эшлђре,
батырлыклары, аныћ њлеме — џђммђсе дђ тик Тђћре кодрђтемнђн генђ килђ.
Шул ук вакыт барлык халыкларныћ ил вђ халык буларак оешуы яисђ
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таркалуы, юкка чыгуы, гомумђн бљтен язмышы шул ук Тђћре кодрђте
белђн бђйлђнгђн.
Љч тљрки каганныћ: Илтериш-каганныћ (691-дђ вафат), Капаганкаганныћ (691–716 елларда хљкемдарлык итђ), Билге-каганныћ (716–734
елларда хљкемдарлык итђ) кићђшчесе (вђзире?), каганат хљкемдарыныћ
беренче ышанычлы кешесе; яу башчысы буларак, тљркилђрнећ аерым яуларысугышлары белђн ќитђкчелек иткђн Таньюкукка багышланган язмада да
Тђћре нигездђ шул ук функциялђрне башкара, џђм аныћ исеме дђ охшаш
вакыйгалар, хђллђр ућаеннан кулланыла. Язманыћ баш љлешендђ сњз
тљркилђрнећ табгачларга (кытайларга) буйсынуы, гомумђн илнећ ярыйсы ук
катлаулы чоры турында бара: «Мин њзем, акыллы Таньюкук, табгач дђњлђте
рухында тђрбиялђнгђн идем. Тљрки халык табгачларга буйсынды. Њзенећ
хакы булмаган тљрки халык табгачлардан аерылып чыкты џђм њзенећ ханын
булдырды. Њзенећ ханын калдырып, ул тагын да табгачларга буйсынды. (Шул
вакытта) Тђћре ђйтте: “Мин сезгђ хан биргђн идем! Њз халкыћны калдырып
(ташлап китеп), син тагын да буйсындыћ!” Ђнђ шул буйсынуыћ љчен Тђћре
сине харап итте дђ. Тљрки халык харап булды, юкка чыкты».
Ђнђ шулай пыран-заран ителгђн тљркилђрнећ исђн калганнары берегеп,
бер дђњлђт тљзилђр. Џђм, борынгы эпоста џђм ташъязма ђдђбиятта гадђти
булганча, Таньюкук, аныћ њз сњзлђренчђ, Тђћрене аны каган итеп сайлап
куерга мђќбњр итђ: “Мин уйландым. Шуннан соћ, Тђћре мића акыл биргђнгђ
књрђ, мин њзем аны мине каган итеп куярга мђќбњр иттем”. Књренњенчђ, бу
очракта Таньюкукныћ мактануы шул дђрђќђгђ барып ќитђ ки, хђтта ул њзе
Тђћрене аны — Таньюкукны каган итеп куерга мђќбњр итђ.
Бик књптђннђн килгђн, тљрле халыклар дастаннары џђм Борынгы
Шђрекънећ ташъязма ђдђбияты традициялђре талђп иткђнчђ, Таньюкукныћ
алдагы сњзлђре дђ нигездђ мактану рухында яћгырый, хђтта сњз тљрле
тарихи вакыйгаларга Тђћренећ катнашы турында барса да! Мђсђлђн,
Таньюкукныћ угызлар белђн сугышын тасвирлаганда: “Аларныћ
(угызларныћ) гаскђре љч мећ иде. Безнеке — ике мећ. Без сугыштык. Тђћре
безгђ яхшылык књрсђтте — без аларны таркаттык”. ... Ќљмлђдђн, тљрле
халыклар эпосында шундый бер књренеш кић таралган: гадђттђ эпик батыр
хђлиткеч орыш алдыннан њз-њзен књклђргђ чљеп мактый; дошманын исђ —
чиксез хурлый, тирги, мыскыллый. Шуныћ белђн ул њзен дђ, дошманын да
алдагы орышка ђзерли; ул ђйткђн сњзлђр арбау, ырым функциясен башкара:
эпик батырныћ кљч-куђтен арттырып, дошманын хђлсезлђндерђ, дип
ышанганнар борынгылар. Мондый књренешлђр халык эпосына Борынгы
Шђрекъ џђм урта гасырлар тљрки-татар ташъязма ђдђбиятыннан килеп кергђн
булса кирђк... Ђ бђлки киресенчђ, ђлеге традициялђр язма ђдђбиятка борынгы
миф џђм мифологик хикђятлђрдђн њтеп кергђндер...
Ниндидер гљнаџ кылган љчен Тђћре гаеплелђрне ќђзага тартырга да
мљмкин. Бу хакта Таньюкук язмасында бу ачыктан-ачык ђйтелђ: «Мин болай
дим, мин акыллы Таньюкук: “Без Алтын тайгасын њтеп килдек! Без Иртеш
елгасын њтеп килдек! Килњчелђр — батырлар, — дидем мин. Алар
(дошманнар) абайламыйлар да (бу хакта). Тђћре, Умай, Изге Ќир-Су ќђзага
тартачак (сњзгђ сњз: изеп ташлаячак) бит (безне)!”»
Тђћре тарафыннан ќђзага тартылу борынгы тљркилђр љчен бик тђ
куркыныч хђл булган булса кирђк. Џђрхђлдђ, ђлеге язманыћ алдагы љлеше

64

нђкъ ђнђ шул турыда сљйли: «”Нишлђп (безгђ) качарга, књп (алар) дип?
Нишлђп (безгђ) куркырга, аз (без) дип? Нишлђп безгђ ќићелњчелђр булырга?
Џљќњм итик (аларга)!” — дидем мин. Без аларга ташландык (џђм) таркаттык
(дошманнарны). Икенче кљнне алар килделђр, ялкынланып, ут кебек килделђр
алар. Без сугыштык. Безнеке белђн чагыштырганда алар (гаскђренећ) ике
канаты бер ярымга артыграк иде. Шулай итеп, Тђћре мђрхђмђтлелек књрсђтте,
алар књп булуга карамастан, без курыкмадык (џђм) сугыштык. Тардуш
ханзадђсе сугышка катнаша башлады. Без (дошманнарны) таркаттык, аларныћ
каганнарын кулга алдык, аларныћ яу башын (џђм) аларныћ ханзадђсен (шад)
шунда њтерделђр».
Кыскача књзђтелгђн язмалар књрсђтњенчђ, борынгы тљркилђрнећ књк
алласы тњбђндђге функциялђргђ ия:
1. Тљрле кабилђ-халыкларныћ, мђсьђлђгђ кићрђк яссылыктан килсђк —
џђркемнећ дљньяга килње. Гомумђн алганда, борынгы тљркилђр Тђћресен
аерым шђхес язмышы кызыксындырмый; чљнки ул — аерым шђхес анда тулы
бер кабилђ яисђ халык вђкиле буларак кына хђрђкђт итђ: борынгы ыруглык
ќђмгыяте белђн бђйле мђќњси традициялђр биредђ дђ ќитђрлек дђрђќђдђ
яхшы саклана.
2. Тљрле кабилђлђрнећ халык булып оешуы шулай ук Тђћре
кодрђтеннђн генђ була ала.
3. Каганныћ тђхеткђ књтђрелње. Икенче тљрле итеп ђйткђндђ, џђрбер
кешенећ бу дљньядагы ќитди адымнарыныћ, эшлђренећ барысы да тик Тђћре
ихтыяры белђн генђ башкарыла.
4. Берђр каган кул астында гомер иткђн кабилђ-халыкныћ, кићрђк џђм
конкретрак мђгънђдђ алганда — бу фани дљньядагы џђркемнећ кљндђлек
язмышы.
5. Каган гаскђренећ кљч-куђте, ќићњ яисђ ќићелње. Юкка чыга башлаган
ил вђ халыкны яћадан књтђреп, ил башына яћа каган утырту.
6. Тљрле гаеплђре љчен аерым кешелђрне, каганны, ил вђ халыкларны
ќђзага тарту.
Китерелгђн мђгълњмутларныћ барысын да бер ноктага ќыеп, йомгаклап
ђйткђндђ: џђрбер кешенећ бу дљньяга килње, аныћ бђхете яисђ бђхетсезлеге,
ахыр чиктђ — бу дљньядан китње — барысы да Тђћре ихтыяры белђн генђ хђл
ителђ.
* * *
III гасырда Иранда манихейлык дип аталган яћа бер дин барлыкка
килеп, чак кына соћрак ул Италиядђн башлап Кытайга кадђр кић таралыш
таба. Аћа нигез салучы Мани (216–277 еллар) — ярым-легендар шђхес.
Зороастризмныћ џђм Христианлыкныћ кайбер ућай, халык арасында абруй
казанган њзенчђлеклђрен њз эченђ алган манихейлык, књрђсең, VIII–X
йљзлђрдђ борынгы тљркилђр арасында да тарала башлый. Аларныћ
борынгыдан килгђн Тђћре, Умай, Изге Ќир-Су алла-алиџђлђре белђн
бђйлђнгђн дигђн карашларына да билгеле бер йогынты ясый. Нђтиќђдђ тљрки
язмалар арасында манихейлык карашларыныћ да аерым њзенчђлеклђрен
чагылдырган китаплар барлыкка килђ. Ђнђ шундый чыганаклар рђтенђ
якынча IX йљз башына караган “Юраулар китабы” (Ырк битиг) тђ керђ.
Борынгы тљрки ђдђбиятныћ танылган белгече И.В. Стеблева язганча, ђлеге
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чыганакта тљрки Тђћренећ њзе дђ “ќитди њзгђрешлђр кичереп”, аныћ
функциялђре дђ нык кына катлаулана џђм аерым тармакларга, юнђлешлђргђ
бњленђ башлый. Биредђ инде Тђћре бер џђм бердђнбер Књк алласы тњгел. Ул
чорлар тљрки мифологиясенђ караганда, Тђћрелђр анда берничђ џђм аларныћ
џђркайсы тормышныћ билгеле бер љлкђненђ генђ карый. Ягъни Тђћренећ
кайчандыр Борынгы Шумерда билгеле булган сыйфатлары яћадан калкып
чыгадыр шикелле: тормышныћ џђр љлкђсенећ њз Тђћресе бар. Мисал љчен
ђлеге китаптан тњбђндђге юлларны алыйк: “Мин — ала атлы язмышлар
(сњзмђ-сњз: юллар) Тђћресемен. Иртђн џђм кичен мин чабам (юлда булам)”.
Тиз йљрњчђн ат тљрки шигърияттђ, гадђттђ, вакытныћ тиз узучан булуын
белдерђ. Гыйбарђдђге “ала” сњзен исђ “яла, ала-кола, алмачуар” дип тђрќемђ
итђргђ мљмкин. Књрсђтелгђн Тђћрегђ тњбђндђге атрибутлар хас: а) ул — ала
атныћ хуќасы; б) џђрвакыт юлда, хђрђкђттђ; в) кеше белђн турыдан-туры
билгеле бер мљнђсђбђтлђргђ керђ ала; г) ић ќитдие — ала атлы Тђћре адђм
балаларына џђрвакыт яхшы мљнђсђбђттђ тора. Ђ инде бу атныћ тљсенђ килсђк,
аныћ ала, алмачуар, аклы-каралы булуы кљн белђн тљн, тђњлекнећ якты вђ
караћгы вакытларын билгелђњ белђн бђйлђнгђн булырга мљмкин.
“Юраулар китабы”ндагы Тђћре белђн бђйле тагы бер гыйбарђ аеруча
игътибарга лаек: «Мин — язмышныћ кара юлымын. Синећ берђр нђрсђћ
сынган булса, мин аларны кушам (савыкландырам), синећ берђр нђрсђћ
ертылган (аерылган) булса, мин аны бђйлим (бер-берсенђ кушам, тљзђтђм).
Мин халыкны (илне) барлыкка китерњчемен. Рђхђттђ яшђсен ул!” — дилђр.
Димђк, белегез: [бу яхшы]».
Кара язмыш (юл) Тђћресенђ тњбђндђге атрибутлар хас: а) кара тљс,
ягъни, бу Тђћре — кара язмыш иясе; б) кара язмыш адђм баласын тљрле
бђхетсезлеклђргђ (ђйтик, сугышта яралануга), авыру-сырхауларга да
китерергђ мљмкин. Хђтерлђвебез буенча, тљрки Тђћресенећ тљп
вазыйфаларыннан берсе — адђм баласына џђрвакытта да мђрхђмђтле булу. Бу
сыйфат кара язмыш тђћресенђ дђ хас булырга тиеш. Шулай булгач, ул,
гадђттђ, кешене тљрле бђхетсезлеклђрдђн, яралардан коткарып калучы табип
ролен дђ њти; г) Тђћренећ юктан булдыру вазыйфасы. Гадђттђ, Тђћренећ бу
сыйфатын алтайлыларныћ Эрлик алласы белђн чагыштыралар. Ђ бђлки
биредђ Ислам мифологиясе йогынтысы да бардыр? Џђрхђлдђ, Исламдагы
Аллаџы Тђгалђнећ дђ тљп вазыйфасы — юктан бар итњ.
Књрсђтелгђн чыганактан ачыкланганча, Тђћре, борыћгы тљрки УрхунЕнисей язмаларындагы кебек њк, — ић югары дђрђќђдђге Књк алласы.
Китапныћ тњбђндђге юллары нђкъ ђнђ шул хакта сљйли: “Кам њз њтенече
белђн бђккђ мљрђќђгать итђ, козгын њз њтенече белђн Тђћрегђ мљрђќђгать
итђ. Югарыда Тђћре ишетте, тњбђндђ кеше белде”. Димђк, кешелђрнећ дђ, бу
дљньядагы башка затларныћ да язмышы тулысынча Тђћре ихтыярында.
“Юраулар китабы”нда чагылыш тапкан мифологик карашларныћ тагын
бер њзенчђлеге — аларда борынгы дуалистик књзаллауларныћ да йогынтысы
сизелђ: џђрбер нђрсђ, зат, язмыш џ.б. анда, гадђттђ, икенче бер књренешкђ
каршы куела. Ала атлы юл Тђћресе џђм кара язмыш Тђћресе; Књк џђм Ќир;
яхшылык-явызлык; мђхђббђт-нђфрђт џ.б. Ђ мондый карашлар, билгеле
булганча, барыннан да элек Манихейлык концепциясе белђн бђйлђнгђн.
Китерелгђн мисаллардан књренњенчђ, борынгы тљркилђрдђ Тђћре белђн
бђйле ышанулар чыннан да кић таралган була. Урхун-Енисей язмаларыннан
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џђм “тљрле диннђр арасында торган” “Юраулар китабы”ннан соћ ул Мђхмњд
Кашгариныћ якынча 1078–1082 елларда тљзелгђн сњзлегендђ берничђ тапкыр
телгђ алына: “Тђћре каргышы аныћ њзђ” — “Тђћре каргышы тљшсен”;
“Сњсђгђн удка Тђћри мњћњз бермђс” — “Сљзгђк сыерга Тђћре мљгез бирми”.
Тђћрегђ гомуми характеристика бирњ бурычы куелса, барыннан да элек:
кем, нинди зат соћ ул Тђћре? — дигђн сорау калкып чыга. Барыннан да элек
шуны ассызыклап ђйтик: Тђћре — беренче нђњбђттђ Књк алласы. Ул илаџи
Књктђ яши џђм Ќиџандагы барлык ќан иялђре, ќансыз затлар, тарихи џђм
тормыш-кљнкњреш вакыйгалары, хђллђре, тљрле књренешлђр белђн шуннан
тарып идарђ итђ. Аныћ илаџи бер абруе вђ изгелеге дђ ђнђ шул Књктђ яшђве
белђн бђйлђнгђн.
* * *
Ђмма гасырлар њтњ белђн, бигрђк тђ тљрле иллђрдђ бераллалык
карашлары тарала башлагач, Тђћрегђ дђ шундый ук караш барлыкка килђ
булса кирђк. Џђрхђлдђ, Идел буена Ислам њтеп кергђннђн соћ, књрђсећ,
мљселман Аллаџы Тђгалђсе белђн борынгырак чорлардан калган Тђћре
исемнђре бер њк булмаса да, бик якын мђгънђдђ кулланыла башлыйлар.
Кайвакыт хђтта Аллаџы Тђгалђ џђм Тђћре исемнђре синонимнар булып
йљрилђр... VII–VIII йљзлђрдђ, бигрђк тђ тагы бер-ике гасыр узгач, югары књк,
язмыш алласы дип уйланылган Тђћре дђ тљрле иллђрдђ, бигрђк тђ нигездђ
тљрки-монгол халыклары яшђгђн Њзђк, Урта џђм Кече Азиядђ, хђзерге
Казакъстанда, Кљньяк Себер далаларында, Идел-Ќаек урталыгында, Урта
Идел џђм Урал буе тирђлђрендђ кић тарала. Бђлки бу якларда Ислам
тђгълиматыныћ чагыштырмача ќићел џђм тиз таралып, нык тамыр ќђюе
биредђ борынгыдан килгђн Тђћрегђ табыну белђн бђйлђнгђндер. Ислам —
монотеизмныћ, бераллалыкныћ классик џђм халыкара њрнђге булса, Тђћрегђ
ышануда ђнђ шул бераллалыкка омтылу тенденциясе ярыйсы ук ачык сизелђ...
Билгеле булганча, Ислам дине VII гасыр башында Гарђбстанда
барлыкка килеп, тиз арада бик књп иллђргђ таралып љлгерђ. Ђгђр хђзерге Урта
Азия, Казакъстан, Кавказ якларында яшђњче халыкларга Ислам нигездђ хђрби
кљч, яулап алу юлы белђн ићдерелгђн булса, Урта Иделдђге Борынгы Болгарга
ул тик X гасырныћ беренче яртысында, гарђп хђлифђсе Ђл-Моктадир
илчелегенећ сђяхђте нђтиќђсендђ њтеп керђ. Дљрес, књп кенђ чыганаклар
књрсђтњенчђ, ђлеге сђяхђтчелек килгђнче дђ, биредђ Ислам дине инде
берникадђр таралган була. Бу хакта књрсђтелгђн илчелекнећ сђркђтибе булган
ибне-Фазлан китабыннан да укырга мљмкин. Шул ук вакытта Урта Идел
тирђлђрендђ Ислам диненећ таралуы ике идеологиянећ, Исламныћ џђм
Тђћречелекнећ бер-берсенђ каршы торуы шартларында барырга тиеш була.
Чљнки Ислам кануннары берникадђр мђќњсилек рухы белђн дђ сугарылган
Тђћрегђ табынуны кысрыклап чыгарырга омтыла. Дљрес, биредђ ниндидер
мљџим конфликт, ќитди кљрђш булгандыр дип берничек тђ ђйтеп булмый.
Хикмђт тђ шунда ки: биредђ Урта Идел тирђлђрендђ, шул ук Тђћрегђ
буйсынуга берникадђр якын торган мђќњсилек, шулай ук Тђћрегђ гыйбадђт
кылуныћ Исламныћ тљп кануннарына туры килње бу диннђрнећ баштан ук,
ђйтик, IX–X йљзлђрдђ њк њзара укмашып, бер-берсенђ терђк булып яшђвеннђн
килђ.
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Алла, Аллаџ, Аллаџы Тђгалђ — гарђп телендђ Илаџи зат, Тђћре, Ходай
дигђнне аћлата. Хода, Ходай исђ фарсы телендђ югары кљч, хуќа мђгънђсендђ
йљри. Ислам белгечлђре язуынча, «Тђћре — тљрки теллђрдђ Аллаџ сњзе белђн
бер њк мђгънђдђ кулланыла. Тђћре сњзе ђдђбиятта гомумђн табигатьтђн љстен
кљч мђгънђсендђ дђ очрый». Тљрки Тђћренећ дђ, ислами Аллаџы Тђгалђнећ дђ
тљп функциясе — бљтен дљнья белђн идарђ итњ. Димђк, бу ике илаџи исемнећ
еш кына бер њк, џич югы — бик якын мђгънђдђ кулланылуы табигый хђл.
Исламга багышланган махсус сњзлеклђрдђ бу исемгђ тњбђндђгечђ аћлатма
бирелђ: Алла, Аллаџ — Ислам дине буенча књкне, ќирне, кешене — бљтен
нђрсђне бар итњче, бљтен дљнья белђн идарђ итњче. Ислам дине
кануннарыннан Алланыћ барлыгына џђм берлегенђ ышану — тљп
талђплђрдђн. Дљрес, Гарђбстанныћ тљньягында яшђгђн гарђплђрдђ мђќњсилек
чорында ук тљрле аллаларга ышану булган. Ул чорларда Ђл-илаџ исеме белђн
мђгълњм булган алла бердђнбер илаџи зат булмыйча, ић югары дђрђќђле алла
дип уйланылган. Икенче тљрле итеп ђйткђндђ, гарђплђрнећ Исламга кадђрге
ић югары дђрђќђле алласында кайчандыр, ђйтик — Борынгы Шумерда, аннан
шактый соћ да Тђћрегђ, Тђћрелђргђ хас сыйфатлар да булган.
Ислам динендђге Алланыћ тљп њзенчђлеклђре, сыйфатлары џђм
вазыйфалары тњбђндђгелђр: Алла, Аллаџы Тђгалђ — ул бердђнбер, тере,
мђћгелек, ачык књренњче џђм яшерен џђр нђрсђне белњче; ул — џичшиксез,
“абсолют хакыйкать”; кљчле, кодрђтле, “телђгђн кешесен (тљрле гљнаџлары
љчен? — Ф.У.) юлдан яздыра, телђгђн кешесен туры юлдан алып бара (13, 27);
шул ук вакытта ул рђхимле, шђфкатьле, ярлыкаучы (7, 154), юмарт
бњлђклђњче, туендыручы, якын итњче (11, 92; 85, 14). Коръђннђн књренгђнчђ,
Аллаџы Тђгалђдђ, бигрђк тђ аныћ тышкы књренешен истђ тотканда,
кешелђргђ хас сыйфатлар да бар; ул тђхеттђ утыра (20, 4); аныћ куллары (5,
69), књзлђре (54, 14), йљзе-бите бар (2, 109)... Нигездђ исђ Алла, књрђсећ, саф
рух рђвешендђ књз алдына килђ.
Борынгы тљрки мифология џђм аныћ аерым персонажлары, аллалары
џђм алиџђлђре берничђ мећ ел буена халык књћелендђ яшђгђнгђ књрђ, аныћ
тђгълиматын, кануннарын Ислам тулысынча кысрыклап чыгара алмый,
ђлбђттђ. Конкрет тарихи чорлар турында сњз алып бару љчен биредђ халык
иќаты ђсђрлђренђ генђ мљрђќђгать итеп булмый. Шућа књрђ безгђ язылу
чоры тљгђл билгеле булган ђдђби ђсђрлђргђ дђ тукталырга туры килђ.
Мђсђлђн, X–XIII йљзлђрдђ, ђйтергђ мљмкин — аннан књп соћ да, Тђћре исеме
тљрле язма чыганакларда ярыйсы ук еш кулланыла. XIII йљз башында иќат
ителгђн “Кыйссаи Йосыф” поэмасында бу исем, шул ук ислами Аллаџы исеме
белђн бер њк мђгънђдђ џђм бер њк дђрђќђдђ кат-кат кабатлана. Књрђсећ, Тђћре
исеменећ абруе безнећ эрага кадђрге IV–III мећъеллыклардан башланып
безнећ эраныћ IX–X йљзлђренђчђ дђвам иткђн чорда шундый югары дђрђќђгђ
књтђрелђ ки: ул безнећ кљннђрдђ дђ џич тђ онытылмый. Тик Борынгы Болгар
чоры фольклорында џђм язма ђдђбиятында урнашкан тотрыклы традиция дђ
љзлексез дђвам итђ: Коръђни Аллаџы Тђгалђ дђ, фарсы теленнђн алынган
Ходай да, борынгы тљрки Тђћре исеме дђ безнећ кљннђрдђ нигездђ бер њк
мђгънђдђ — Аллаџы Тђгалђнећ, ђгђр шулай ђйтеп булса — икенче, љченче
исемнђре буларак кулланыла.
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Функциональный аспект образа Мудреца в фольклоре
татарского народа

С древних времен было создано множество образов, мотивов и сюжетов,
в основу которых положены системы, универсальные для разных народов, а
потому моделирующие их духовную культуру и задающие ее развитие весьма
сходным образом. Структурные единицы данных систем - архетипы, время от
времени всплывают на поверхность общественного сознания зачастую после
социально-политических перемен, происходящих в стране. Вновь
появившийся архетип является не строгим повторением старого, а его новой
модифицированной формой.
Наиболее отчетливым способом проявления архетипа становится
мифологический способ концепирования мира. В мифологических системах
народов мира находит место обобщенный образ мужского начала, который на
протяжении веков изменяется и модифицируется по следующей схеме: «от
верховного бога неба к богу-громовержцу и его многочисленным
алломорфам»,1 далее к их религиозным заместителям и сказочным героям и
перевоплощается в литературные образы в соответствии с национальнокультурной традицией. Во внутренней иерархии мужского типа выделяются
архетипы Старого Мудреца, символизирующего духовную и отеческую
мудрость (ни в коем случае не сводимого только к отношениям в малой
семье), и собственно, мужского начала, локализующегося в образе
Культурного Героя.
В жизни первобытного человека «по мере развития патриархальных
отношений и формирования небесной мифологии бог – творец, муж материземли начинает отождествляться с небом»2, превращаясь впоследствии в
амбивалентный образ, который ассоциируется, с одной стороны, с «Всеобщим
Отцом» и характеризуется исполнением роли «патрона инициаций, имеющих
характер ритуальных мучений»3, с другой совпадает с первопредком –
культурным героем – добытчиком культурных благ.4 Для реконструкции
1

Топорков А.Л. Предвосхищение понятия “архетип” в русской науке XIX века /
А.Л. Топорков // Литературные архетипы и универсалии / Под ред. Е.М. Мелетинского. –
М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – С. 351.
2
Мелетинский Е.М. О литературных архетипах / Е.М. Мелетинский // Чтения по истории и
теории культуры. Вып.4. – РГГУ, ИВГИ. М., 1994. – С. 45.
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интересующего нас архетипа Старого Мудреца в культурном наследии
татарского народа, исключительное значение приобретает вышеприведенная
схема, позволяющая выявить стадиальные изменения архетипа в
мифологической и фольклорной традиции, на основе которых вырастают
архетипические образы национальной культуры.
К высшему уровню древнетюркской мифологии относится верховное
божество Тенгри, Всеобщий Отец, воспринимаемый как обожествленное
небо. Тенгри – существо вездесущее и всемогущее, что проявляется не только
во внешнем облике божества, но и находит свое продолжение в его
функциональных характеристиках. Бог неба – муж богини Умай
распоряжается всем в мире и характеризуется следующими функциями:
созидательная
(дарует
кагану
власть,
создает
государства);
покровительствующая (спасает тюркский народ от врагов); функция
распорядителя человеческих судеб (определяет сроки жизни); карающая
функция (наказывает врагов кагана, а также грешных тюрков). 1 Так,
архетипический комплекс мужского начала – обожествленного неба
совмещает в себе функции распорядителя и судьи как воплощение отеческой
мудрости (архетипа Духа по К.Г. Юнгу), а также культурного героя как
созидателя и покровителя, что способствует дальнейшей трансформации
архетипа в указанных направлениях.
Одна из интересующих нас ветвей – становление архетипа Старого
Мудреца начинает свой путь в тюркской мифологии от духов-посредников –
посланцев Тенгри, осуществляющих его волю и вступающих в
непосредственный контакт с человеком, и, следовательно, соотносимых с
областью существования самого человека. Это боги, подчиняющиеся Йер-су
(священной Земле-воде) — исполнителю воли Тенгри, карающего за грехи и
руководящего духами земли и воды.2 В исследованиях по алтайскому
шаманству А.В. Анохин указывает на то, что алтайцы выделяют духов земли
и воды в самостоятельную категорию, которые “живут не в небесном
пространстве, не в нижнем мире, а в земной сфере, в которой живет сам
человек. Человек видит в них своих благодетелей, от которых он получает
земные блага, и карателей, потому что за непочтение к себе они насылают
болезни”.3 Среди этих богов бог путей на пегом коне и бог путей на вороном
коне, боги лесов, полей, гор, рек, озер, родников, скал и др., которые
благодетельствуют народу, умножают скот, ниспосылают благополучие и
здоровье, устраняют злых духов, помогают в борьбе с врагами. Так, например,
у татар, проживающих в Башкортостане и Оренбургской области, существует
вариант духа земли – Җир-баба. Татары верили, что это существо в образе
белобородого старца оказывало помощь людям: преумножало их богатство,
сохраняло жизнь и даровало здоровье. 4
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Стеблева И.В. К реконструкции древнетюркской религиозно-мифологической системы /
И.В. Стеблева // Тюркологический сборник. 1971. – М.: Изд-во “Наука”, 1972. – С. 214.
2
Мифы народов мира. Энциклопедия. - Т.2. – 1998. – С. 537.
3
Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев / А.В. Анохин // Сборник Музея
антропологии и этнографии. Т. 4. – Л., 1924. – С. 15.
4
Татар мифлары: ияләр, ышанулар, ырымнар, фаллар, им-томнар, сынамышлар, йолалар. –
Т.1. – 1996. - С. 120.
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Наибольшую смысловую нагрузку в отношении архетипического
образа Старого Мудреца несут боги путей. Исследователи тюркской
мифологической системы характеризуют их следующим образом: бог путей
на пегом коне обладает конем, находится в постоянном движении, вступает в
непосредственные отношения с человеком и дарует ему счастье; черный бог
путей является хозяином черного пути, насылает на людей болезни и сам же
их исцеляет.1 Непосредственная связь вышеуказанных богов с людьми и
руководство счастьем-несчастьем людей, представление одного из них в
облике белобородого старца приближает их соответственно к позитивной и
негативной модификации архетипического образа Старого Мудреца,
смысловой центр которого расширяется, и он приобретает функции дарителя
счастья и хозяина дороги на коне. Все указанные характеристики в большей
или меньшей степени характерны и для других духов Йер-су, получающих
свою дальнейшую трансформацию в фольклоре татарского народа.
В фольклорном наследии тюркских народов присутствует образ вечно
живого старца – Хызыр Ильяса. В многочисленных легендах, сказках, обрядах
тюркоязычных народов Хызыр Ильяс предстает как вечный путник, старый
скиталец, одаряющий и наказующий. В казахском фольклоре есть предание о
том, что каждый человек видит Кызыра (Хызыра) три раза в своей жизни, но
не узнает его. Он является или под видом нищего, или под видом странника.
Если узнать его и попросить счастья, он осчастливит на всю жизнь, но это
редко кому удается.2
Особый интерес представляют поверья о Хызыре в турецком фольклоре.
В многочисленных мифах, дастанах, легендах, сказках турецкого народа
Хызыр-Ильяс предстает старцем на серо-белом коне, неожиданно
спускающимся с дерева или неба. Вместе с тем в образе старца вновь
просвечивается связь с культом плодородия. Каждый год 23 апреля
отмечается праздник «хыдреллез» - приход лета, который длится три дня. В
первый день на поле разводится большой костер и собравшиеся восхваляют
Хызыра. На второй день пекут несоленый хлеб и дают его быку, для того
чтобы он стал сильным. Обряды третьего дня связаны с верой в появление
Хызыра, который принесет с собой солнце, воду, здоровье и согреет землю. В
этот день ворота посыпают мукой и на следующее утро ожидают появления
следов Хызыра, который приносит в дом счастье, изобилие и здоровье.3
В преданиях татарского народа возникает еще одна особенность
Хызыра, а именно представление его как родоначальника, что приближает его
к понятию «отца», лежащему в основе архетипического образа Старого
Мудреца. В Мамадышском районе РТ в деревне Верхняя Ушма существует
интересное предание о Хызыр Ильясе. В одной семье не было детей, однажды
к ним пришел старец в белой одежде и предсказал им рождение сына,
1
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2
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3
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который будет жить только в том случае, если его назовут Бабанияз. Но
старики забыли имя, и мальчик умер. После этого случая у них вновь
появился белобородый путник и написал им имя сына, когда вновь родился
ребенок, его назвали Бабанияз. Так и произошла фамилия этой семьи. 1 Здесь
Хызыр способствует рождению ребенка, а, следовательно, и рода, что
раскрывает в нем архетипические черты Великого Отца.
Восприятие народом Хызыра как путника отражается в предании
«Бездонное озеро», которое гласит следующее: в одной из деревень прежде
жили богачи. Однажды здесь появился нищий, больной и уставший старик, он
стучался в ворота, но его отовсюду прогоняли: то ругали, травили собаками
или просто не отвечали. Старец с трудом выбрался из деревни и, поднявшись
на холм, проклял ее. В ту же минуту деревня провалилась под землю, и на ее
месте образовалось бездонное озеро, а осудившим этих людей был Хызыр
Ильяс.
В этом предании отражены два качества образа, характерные именно
для татарского фольклора: праведник Хызыр предстает как нищий и убогий
старец, вечный путник, помогающий добрым и наказывающий злых. Здесь
раскрывается еще одна сторона этого образа, а именно его связь с водной
стихией, способность управлять ею.
В связи с этим необходимо рассмотреть еще несколько легенд
татарского народа, где Хызыр непосредственно связан с водой. В
Балтасинском районе РТ в деревне Салавыч существует родник, который
исполняет желания и сохраняет благополучие деревни. Легенда гласит
следующее: однажды жителю этой деревни встретился старец в белой одежде
и велел ему следить за родником, после чего этот человек исполнил его волю.
С тех пор люди приходят к роднику, просят его ниспослать дождь,
благополучие и здоровье семье и верят, что родник исполняет их желания.2
Непосредственная связь с водой прослеживается и в следующей
легенде. В деревне Олы Шынар есть гора Хызыра. Народ верит, что в древние
времена Хызыр, возвращаясь из хаджа, умер на этой горе, и его могила
сохранилась до сих пор. На месте этой могилы появился родник, который
теперь называют «Родником святых». В этой легенде просвечивается связь
Хызыра с горой. Гора с древних времен считалась местом жертвоприношений
у тюрков, и ее семантика устанливает более тесную связь между Тенгри и
Хызыром. Хызыр воспринимается как хранитель горы, жертвенного места и
медиатор между миром людей и богов.
В фольклоре красноуфимских татар Хызыр Ильяс называется Кызыл
Ильясом и представляется защитным тотемом и лесным духом, который
наказывает людей, если они работают в пятницу. Здесь в образе Хызыра
воплощается защитная функция.3
Исходя из вышесказанного, видно, что Хызыр в фольклорнопоэтическом сознании татарского народа функционально приближается к
1
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богу путей на пегом коне и многочисленным божествам Йер-су, так как
народом он воспринимается как вечный путник, приносящий конкретному
человеку в пути благо или зло, в зависимости от его поступков; мудрец,
обладающий конем и появляющийся ниоткуда. С другой стороны, очевидна
связь этого образа с культом плодородия и водной стихией, что еще раз
доказывает его причастность к языческим божествам. С принятием ислама
языческий святой функционально обогащается, постепенно приобретая статус
пророка, коранического персонажа. В сознании народа происходит
соединение языческого божества и исламского пророка в образе вечного
путника, мудрого старца.
В духовном наследии тюркоязычных народов существует множество
сказок, которые изобилуют образами стариков, неожиданно появляющихся на
пути главного героя, оказавшегося в безнадежной ситуации. В сказке «Аучы
егет» неизвестно откуда появившийся белобородый старец выручает
молодого джигита из трудной ситуации, помогая разделаться со страшным
зверем. На пути «Камыр батыра» из одноименной сказки встречается
белобородый старец, вызволяющий его из отчаянной ситуации.
Во многих сказках старик предостерегает героя от грядущих опасностей
и дает средство, позволяющее им противостоять. Белобородый старец из
сказки «Унберенче Әхмәт» показывает герою дорогу и дарит ему платок,
расческу и зеркало, обеспечивая его волшебными средствами для спасения от
злых сил. В сказке «Калменбет» повествуется о белобородом старике,
который во сне явился к старухе, повелел ей съесть яблоко и предупредил о
скором рождении сына. В один прекрасный день родился у старушки сын, и
назвали его Калменбетом, он подрос и был убит своей сестрой Слукией. В
этот момент в комнату вошел старик и оживил парня, а сам тотчас скрылся из
виду. В этом образе сливаются все качества сказочного старца: преобладание
во внешности белого цвета, дарение волшебного подарка, предсказание
будущего, внезапное появление из ниоткуда, оживление мертвого, помощь
кому-нибудь в безнадежной ситуации. В образе старика-избавителя, чудом
узнающего о беде, мгновенно возникающего возле джигита и бескорыстно
вызволяющего его из беды, проявляется несомненное сходство с Хызыром.
Таким образом, являясь продолжением фольклорного Хызыра, белобородый
сказочный старик проявляет несомненное сходство с архетипическим образом
Мудрого Старца и характеризуется амбивалентностью: проявлением
смыслового центра архетипа, присущего всем народам и национального
мироощущения народа-создателя.
В тюркской фольклорной традиции роль старика не ограничивается
мифологическими представлениями, старик выступает как хранитель
жизненного опыта, народных знаний и обычаев, он как бы переходит в
категорию предков, становится посредником между живыми и ушедшими,
людьми и духами.1 Спектр социальной роли «старика» в древности был
значительно шире, многограннее. А.М. Сагалаев указывает на то, что
1

Сагалаев А.М. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал /
А.М. Сагалаев, И.В. Октябрьская. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1990. – С.
79.

73

деятельность старика содержит в «свернутом» виде элементы таких ролей,
как «правитель», «сказитель», «шаман». Вместе с тем чувствуется
настоятельная потребность в самостоятельном существовании социальной
роли старика в древнем и современном обществе, так как «старик является
хранителем не только сакрального, но, прежде всего рационального
общественно значимого опыта коллектива».1 Итак, образ старика,
наделенного многолетним опытом и просветленной мудростью, становится
точкой соприкосновения мифологических представлений (верховное
божество Тенгри - бог путей на пегом коне (в совокупности с духами йер-су) языческое божество Хызыр / мусульманский пророк Ильяс - белобородый
сказочный старец) и традиционно уважительного отношения к старости,
мудрости, осознания близости стариков к миру предков в мироощущении
тюркских народов. Культурный опыт татарского народа, накапливаемый
веками, конденсировался в архетипическом образе старца, синтезировавшем
мифологическое мировосприятие и социальные отношения между людьми,
индивидом и социумом.
В статусе старика как носителя особого знания неразрывно
переплетаются профанное и сакральное, мифологические представления и
социально-рациональный опыт, что способствует трансформации архетипа
Старого Мудреца в татарском фольклоре в образе белобородого старца.
Архетипический образ белобородого старца привносит в структуру архетипа
Старого Мудреца особенности, определяемые национальной культурной
традицией: во внешнем облике преобладает белый цвет; с функциональной
стороны выделяются сакральные (карающая, спасительная, одаряющая,
исцеляющая, прорицатель) и социальные (хранитель жизненного, духовного
опыта, посредничество между живыми и умершими, правитель, сказитель,
шаман) функции; характеризуется как мудрый, бессмертный, старый
скиталец, который обладает конем, непрерывно находится в пути,
неожиданно возникает из ниоткуда для совершения добра, связан с культом
плодородия, огня и водной стихии.
Итак, в соответствии с национальным мировосприятием в духовной
культуре татарского народа архетипический образ Мудрого Старца проходит
путь перевоплощений от верховного божества Тенгри к божествам Йер-су
(конкретно к богу путей на пегом коне в тюркской мифологической системе),
к образу вечного путника – Хызыр Ильяса - в фольклоре, который
объединяется с исламским пророком, и наконец, в сказочной традиции
трансформируется в белобородого старца, который в ХХ веке возводится в
новый статус и претерпевает функциональные изменения в этическом и
словесном наследии татарского народа.

З.М. Арикеева,
ТФДҮнең кече фәнни хезмәткәре
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Сагалаев А.М. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал /
А.М. Сагалаев, И.В. Октябрьская. – С. 86.
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Казан арты татарларының хәзерге йола комплекслары
(өмәләр)
Татар фольклоры дәүләт үзәге оештырган фәнни экспедицияләр
барышында Казан артында яшәүче татар халкының күп кенә календарь һәм
гаилә-көнкүреш йолалары инде күренекле галимнәребез тарафыннан
тупланган, өйрәнелгән материалларга таянып җыйнала. Эш барышында төп
игътибар теге яисә бу йоланың 20 гасыр башында, сугыш еллары һәм аннан
соңгы елларда, 60-70-80 елларда һәм 90 еллардан алып бүгенге көннәргә
хәтле халык арасында яшәешен, тормышта бу йолаларның тоткан урынын
билгеләүгә, күп еллар эчендә йолаларның нинди үзгәрешләр кичерүен,
нәрсәләрнең югалуын, нәрсәләрнең киресенчә өстәлүен ачыклауга юнәлтелә.
Без үзебезнең эзләнүләребездә, йола фольклорын өйрәнгәндә, теге яисә
бу йоланы бер комплекс итеп өйрәнүне күздә тотабыз. Ягъни йоланың килеп
чыгу тарихын, аны үткәрү тәртибен, аның мифология белән бәйләнешен,
шунлыктан килеп чыккан ышану һәм ырымның яшәвен, аларның йола
барышында (һәм тормышның башка очракларында да) кулланылуын бер
яссылыкта карарга тырышабыз. Йоланы һәм аның эченә кергән ырым,
ышануларны бербөтен комплекста өйрәнгән вакытта гына аларның чын
мәгънәсенә төшенеп һәм аңлап буладыр, мөгаен.
2005 елда Татарстан Республикасының Балык Бистәсе районына
оештырылган комплекслы экспедиция барышында шушы якларда яшәүче
халык көнкүрешендә генә сакланып калган бик матур һәм үзенчәлекле йола
һәм йола ышанулары язып алынды.
Татар халкы элек-электән бер-берсенә ярдәмләшеп яшәгән. Нинди дә
булса зур көч куярга кирәкле җитди эшләрне бергәләп, күмәкләшеп
башкарган. Аның бу күмәк хезмәт итү гадәте әле дә сакланып килә. Һәр ир-ат
үз гомерендә өй салып чыгарга тиеш дигән гыйбәрә күпләребезгә таныш.
Халыкның күпчелеге ата-бабадан калган гореф-гадәтне үтәп, бу гыйбәрәне
исеннән чыгармый һәм аны үтәргә тырыша. Өй салу, аның өчен нигез урынын
сайлау, ул урынның тыныч, чиста булуын тәэмин итүче ышануларга
нигезләнгән йолаларны үтәү – зур эш булып санала. Нигез саласы урынны
җентекләп сайлыйлар. Күгәрчен авылында яшәүче Мингарипова Люция
Хәйрулла кызы (1951 елда Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы
Күгәрчен авылында туган) моны түбәндәгечә аңлата: “Иң элек нигез
корыласы урынны төрле чүп-чардан чистартабыз, я ат белән, я трактор белән
сукалап чыгабыз”. Күңелдә булган төрле шикләнүләрдән арыну өчен, нигезгә
сихер, бозым ише “кара көчләр” үтеп кермәсен өчен үтәлә бу эшләр. Ә шул ук
авылда яшәүче Әсгарова Мәрьям Сафа кызы: (1928 елда Татарстан
Республикасы Балык Бистәсе районы Күгәрчен авылында туган) “Нигез
урының чирәмле булса, аны кырып алырга, себереп түгәргә кирәк. Шулай
эшләсәң, нигезең тыныч, хәвеф-хәтәрсез була, гомерең дә бәхетле, озын
була”, - дип өстәде.
Бу мотив фольклорның тагын бер жанры төш юрауларда да ачык
чагылыш таба. Төшеңдә кемнең дә булса нигезенә үлән үскәнен күрүне бу
нигездә яшәүчеләрнең нәселе бетүгә, нәселе коруга юрый халык. Мәсәлән,
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“Төшеңдә берәр кешеләрнең нигезендә үлән, чирәм үсеп утыруын күрдеңме,
шуларның берәр кешесенең үлгәнен көт тә тор инде менә”, - дип сөйләде
безгә Солтанова Нурлыбанат Минвәли кызы (1938 елда Татарстан
Республикасы Балык Бистәсе районы Күгәрчен авылында туган). Бәлкем
шуңа күрә дә нигезнең нык, нәселнең дәвамлы булуын теләп, халык нигез
урынын әзерләүгә бик җитди карыйдыр. Бу уңайдан өйрәнелүче комплеска
караган тагын бер ышануга тукталып үтик. Ул да нигез урынын сайлауга
мөнәсәбәтле кулланыла. Әсгаров Әфган Хөсәен улы (1929 елда Татарстан
Республикасы Балык Бистәсе районы Күгәрчен авылында туган) бу турыда
менә ничек ди: “Йортны межага салырга кушмыйлар иде элек. Нигез межа
өстендә булмаска тиеш дип әйтәләр иде. Нигезең тынгысыз, борчулы булыр
ди торганнар иде. Межадан изгеләр, фәрештәләр йөрер, шуңа күрә анда нигез
корырга ярамый дип аңлаталар иде”.
Нигез урынын сайлау без өйрәнгән район авылларында (Күгәрчен,
Котлы Бүкәш, Тәберде Чаллысы, Биектау, Түбән Тегермәнлек, Югары
Тегермәнлек) яңа йортка күчү белән бәйле йолалар комплексында җитди һәм
беренчеләрдән исәпләнә. Урын билгеләнгәннән соң, йортны күтәрү
мәнфәгатьләренә керешәләр. Әзер бураны йорт итеп өю эше югарыда атап
киткәнебезчә, өмә буларак башкарыла. Өй күтәреләсе йортка иртәдән алдан
чакырылган кешеләр: туган-тумача, күрше-күлән, авылның балта остасы
саналган ир-атлар җыела. Өмә бу авылларда үз эченә берничә этаптан торган
йола гадәтләрен ала. Бер рәт бүрәнә, ягъни ниргә куелып беткәч, нигез
боткасы ашала. Нәрсә соң ул нигез боткасы?
Казан арты авылларына оештырылган экспедицияләрдә язып алынган
нигез боткасыннан (бу очракта өйдә ботка пешереп күрше-күләнне, тугантумачаны, бала-чаганы сыйлау күздә тотыла) Балык Бистәсе авылларының
нигез боткасы үзенең эчтәлеге белән әлләни аерылмый. Монда ботканың
тары, карабодай, дөгедән пешерелүе ассызыклана. Борынгыдан килгән гадәт
буенча һәр өй күтәргән йортта ботка пешерелә һәм аны өйгә кермичә генә,
нигезгә утырып эштә катнашкан барлык кешеләр дә ашый. Ләкин ботканың
нинди ярмадан булуы түгел, ә бәлки ни өчен өмәчеләр өчен бары тик ботка
пешерелүе кызыксыну уята. “Ярманың бөртеге күп, күләме күп, шуңа күрә
савабы да күп була аның. Хәергә дә тары, дөге бирелә бит. Аны пешергән
вакытта хуҗабикә кеше “хәерле ризыклар булсын, нигезебездә ризыгыбыз
күп, мул булсын” дигән теләкләр тели”, - дип сөйли Әсгарова Мәрьям Сафа
кызы.
Югарыда аталган район авылларының күбесендә өй күтәрү өмә
комплексында тагын бер гадәт – нигез ашы китерү һәм аны ашау бар.
Гадәтнең эчтәлеге түбәндәгедән гыйбарәт. Нигез боткасы ашалганнан соң,
өмәчеләрне ашатырга дип өй күтәрүче гаиләнең берәр туганы сый алып килә:
я ит бәлеше, я токмачлы аш, төрле камыр ризыклары. Авыр эш эшләп, инде
ачыгырга да өлгергән балта осталары шунда гына өстәл корып, китерелгән
аштан авыз итәләр. Күпмедер эш эшләнгәннән соң, үзләренең ашын күршеләр
китерә. Бер үк вакытка туры килмәс өчен аш китерүчеләр алдан ук үз
вакытларын сөйләшеп, билгеләп куялар. Мәсәлән, бер туганнары сәгать
унбердә, төшке аш вакытын туры китереп килсәләр, икенчеләре үз ашын
көндезге икедә, өчтә китерә. Аш китерүчеләрнең “нигез ашы китердем,
саулык-сәламәтлек, тигезлек белән шушы нигездә яшәргә язсын сезгә Ходай”
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дигән сүзләрендә яңа корылачак нигезгә тынычлык, бәрәкәт теләү сизелә.
(Мингарипова Люция Хәйрулла кызы).
Биредә без күрше-күлән сүзенә игътибар итми кала алмыйбыз. Тарихтан
белүебезчә, яңа авылның барлыкка килүендә бер яки ике нәсел кешеләре
катнашкан. Билгеле инде алар бер-берсенә бик якын, кадерле булганнар,
булдыра алганча ярдәмләшеп яшәгәннәр. Хәзерге вакытта күршеләрне
ихтирам итеп, аларга булышып яшәү, аларны туганнары кебек кабул итү дә
күпмедер дәрәҗәдә шуңа бәйле күренеш.
Кайчандыр аерым мәгънәгә ия булган нигез ашы китерү гадәте бүген
трансформацияләнгән, хәзер ул савап алу, саваплы булу теләгенә кайтарылып
калган. Информант Әсгаров Әфган Хөсәен улының “нигез ашы китерүнең
савабы икеләтә зур, беркемнең дә савапсыз каласы килми, хәленнән килгәнчә
ярдәм итәсе килә” дигән сүзләреннән моны ачык күрергә була.
Өмә комплексында тагын бер ышану бик үзенчәлекле. Ул өмәчеләр
кунак табынына аш китергән кешеләргә күчтәнәч бирмәү белән бәйле. Кунак
табыныннан кешеләргә күчтәнәч биреп җибәрү гадәткә кергән күренеш.
Ышану буенча, нигез ашы китергәннәргә бернинди күчтәнәч тә бирелергә
тиеш түгел. Бары тик коры таба гына кайтарыла. Бу ышануның да мәгънәсе
бик тирән, борынгыдан килә. “Нигез ташын, нигез ашын таратма дигәннәр
борынгылар. Нигез ашы өеңнән чыкмаска, нигездә калырга, нигез ризыклы
булырга тиеш”, - дип Мингарипова Люция Хәйрулла кызы авыл халкының
ата-бабаларның олы мәгънәгә ия булган сүзләрен үтәп яшәүләрен
ассызыклый.
Халыкның яңа өйнең нигезен игелекле, куанычлы, бәхетле итеп һәм
анда яшәячәк кешеләрнең бай, мул тормышта яшәүләрен күрү теләге
беркадәр ритуалның үтәлүенә китерә. Нигезнең дүрт почмагына, матчаның
ике башына мулладан яздырып алынган догалар, көмеш акчалар куелып
калдырыла. “Аларны, гадәттә, “нигез урынында тузсын, тигезлектә, муллыкта
яшәргә насыйп булсын” дигән сүзләр белән хуҗа кеше куя”, - дип сөйләде
безгә Солтанова Нурлыбанат Минвәли кызы.
Күтәрелеп беткән өйгә тәрәзәләр уела, һәм мич чыгарыла. Монда без
яңадан халык күңелендә яшәп килүче ышануларга, тыюларга тап булабыз.
“Тәрәзәсе уелмаган өйгә чыгарга ярамый (тәрәзәсез мунчада юынырга
ярамый)”. Бу сүзләрне без Күгәрчен авылында яшәүче Шәрәфиева Гөлшат
Габдулла кызыннан ишеттек. (1978 елда Татарстан Республикасы Балык
Бистәсе районы Күгәрчен авылында туган).
Ни өчен халыкта тәрәзәсез бурадан курку хисе уяна? Әйтик, шул ук
төш юрауларга мөрәҗәгать итсәк, шушы ук күренешне күзәтергә була. Төштә
тәрәзәсез, ишексез бура күрү шушы нәселдән булган берәр кешенең үләчәген
хәбәр итә. (Әлеге мисал без өйрәнгән Казан арты авылларында (Саба, Арча,
Әтнә, Мамадыш, Балтач, Кукмара, Лаеш районнары ) һәм башка өлкәләрдә
(Самара, Свердловск, Чиләбе, Әстерхан, Түбән Новгород өлкәләре)
яшәүчеләрнең күбесененең төш юрауларында күзәтелә. Димәк, тәрәзәсе
уелмаган өйгә чыкмау – ул нәселне хәвеф-хәтәрдән, көтелмәгән үлемнән
саклап калуның бер ысулы.
“Мич чыгарганнан соң, өйгә чыгарга кирәк, мичне чыгаруга, өйдә парлы
кеше кунарга тиеш, мич чыгаргач, өйне ялгыз кундырырга ярамый” (Әсгаров
Әфган Хөсәен улы). Күгәрчен авылы халкының чын күңелдән әйткән сүзләре
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артында аларның “өй тынгысызлана, өйгә җеннәр ияләшә” дигән
аңлатмалары ята (Мингарипова Люция Хәйрулла кызы).
Яңа өйгә беренче тапкыр кергәндә, ипи-тоз яки башка төрле берәр
ризык тотып, уң аяктан атлап, Көръән аятьләрен укып, теләкләр теләп керү
матур гадәт булып сакланып килә биредә. Һәммә кеше Ходайга сыена, аннан
ярдәм сорый: “Әй, ходаем, үзең сакла хагыңнан-нахагыңнан,
Хәвефеңнән-хәтәреңнән,
Ут хәвефләреңнән,
Су хәвефләреңнән,
Усал хатын бәласеннән! – дип әйтеп керәбез беренче тапкыр яңа өйгә
кергәндә”, - дип төшендерде Әсгарова Мәрьям Сафа кызы. Әлеге сүзләр
тирән мәгънәгә ия. Адәм баласы ялгышырга, гөнаһ кылырга, алданырга да
мөмкин. Шуларны да истә тотып, халык Ходайдан үзен начар гамәлләр
кылучылардан саклавын үтенә.
Һәр кешедә булмаса да, күп кенә кешедә яңа өйгә беренче тапкыр
кергәндә, алдан песи кертеп җибәрү гадәте яшәп килә Күгәрчен авылында. Бу
күренешне Әсгарова Мәрьям Сафа кызы: “песи төкле хайван бит инде ул, ә
төкле хайван бәхет китерә дип әйтәләр. Килеп кергән песине дә бит чыгарып
җибәрергә кушмыйлар. Чыгарып җибәрсәң, ул үзе белән синең бәхетеңне дә
алып чыгып китә икән”, - дип аңлатып бирде. Бәлкем, яңа өйгә беренче итеп
песи кертү бу районда яшәүче русларның һәм керәшен татарларының
йогынтысыдыр, аларның ышануларыннан күчкән бер элемент кынадыр?
Әлеге сорауларга да җавапны киләчәктә табарбыз дип ышабыз.
Шушы ук комплекс эчендә тагын бер йола гадәте сакланып килә. Ул
йола гадәте - безгә билгеле булган татарларның барлык этник төркемнәренә
дә хас булган яңа нигезгә, яңа йортка Йорт хуҗасын, Өй хуҗасын күчерү.
Өйрәнгән авылларда без аралашкан информантларның күзаллавында йорт ул андагы каралты-кура, бакча һәм башка корылмалар. Һәм
шуңа күрә
информант иске йорттан яңасына күчкән вакытта: “Әйдәгез, барыгыз да
минем белән барыгыз, берегез дә калмагыз!” дигән сүзләр әйтә. “Йорт хуҗасы
берәү генә түгел мени ул, нигә күплек санда эндәшәсез?” дигән сорауга,
“Нигезнең үз хуҗасы, малларның үз хуҗасы, җирнең үз хуҗасы, өйнең үз
хуҗасы була бит, аларның барысын да алып барырга кирәк”, - дип җавап
бирде Күгәрчен авылында яшәүче Камалиева Гөлфирә Шамил кызы (1975
елда Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы Күгәрчен авылында
туган). Яңа нигез урынына килеп җиткәч: “Рәхим итегез, өемә керегез!”
(Камалиева Гөлфирә Шамил кызы), - дип аларны урнаштыруы хакында
белдерде. Йорт та, нигез дә, өй дә хуҗасыз булмавына ышана халык һәм
аларның үзләренә карата яхшы мөнәсәбәттә булуларын, бәрәкәт китерүләрен
истә тотып, алардан шикләнми, шулай тиеш дип кабул итә, аларга атап дога
кыла.
Йорт хуҗасы, Өй хуҗасы белән бәйле ышанулар без тикшерүче
комплексны тулыландыра һәм кайбер моментларга ачыклык кертә. Яңа өйне
анда бер ел яшәмичә юарга кушылмый. Күгәрчен авылында яшәүче күпчелек
халык моның мәгънәсен аңлатып бирә алмаса да, нәкъ шулай эшли дә.
Тирәнрәк уйлап карасаң, борынгыдан килгән бу тыю яңа өйгә күчеп килгән,
әле ныклап урнашып бетмәгән Өй хуҗасын борчымауны аңлата. Өй хуҗасы
изге, гөнаһсыз дип санала. Шуңа күрә дә: “Өй җимерелеп, Өй хуҗасы матча
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астында калса да, аңа зыян килми икән”, - дигән дәлил китерде безгә шушы
авылда яшәүче Пулатова Галия Әхмәтхан кызы (1941 елда Татарстан
Республикасы Балык Бистәсе районы Күгәрчен авылында туган).
Күргәнебезчә, без монда яңа нигезгә урын сайлау, яңа нигезгә күчү,
анда тора башлауның комплексына кергән йолаларны карадык. Ләкин без
шушы комплекс эченә кергән йолаларның ышануларын, теләк сүзләрен
бербөтен итеп карауны күз алдында тоттык. Әлбәттә, без билгеләп киткән
комплекс Казан арты татарларының бөтенесенә хас уртак компонентларны үз
эченә алган, ләкин шул ук вакытта ул шуның эчендәге локаль үзенчәлекләрне
дә бирә. Казан артының башка районнарында яшәүче татарларның
көнкүрешендәге йолаларны өйрәнгән вакытта да без шушы ук юнәлештәге
эзләнүләребезне дәвам итүне күз алдында тотачакбыз.

Г.М. Макаров,
ст. науч. сотр. ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова,
ведущ. науч. сотр. ГЦТФ,
канд. искусствоведения

Возрождение традиционных музыкальных инструментов
татар: проблемы и перспективы
Традиционная музыкально-инструментальная культура представляет
одну из важных составных частей духовного наследия татарского
национального сообщества. Известно, что в настоящее время проблема
развития традиционных музыкальных инструментов татар является самым
ослабленным звеном в татарском национальном искусстве. Недостаточно
разработанными остаются концепция и план мероприятий по восстановлению
традиционных инструментов татар как части деятельности государственных и
общественных структур татарской культуры по возрождению национального
искусства. Причины отсутствия необходимого внимания к восстановлению
этнических инструментов татар стали вескими аргументами для
возобновления обмена мнениями по этой ситуации.
Возрождение
инструментов
должно
начинаться
с
анализа
существующего положения, постановки задач по возрождению традиционных
инструментов, определения конкретных путей по воплощению поставленных
целей и практической реализации этих задач, что включает в себя огромный
труд и целенаправленные усилия команды единомышленников.
Тема инструментальной этнокультуры татар к настоящему времени в
своей доминанте существует в основном на плоскости научных исследований.
Практическое возрождение инструментов сохраняется в виде усилий и
инициатив отдельных энтузиастов-исполнителей, педагогов ДМШ, СУЗов и
ВУЗов. Со стороны чиновников государственных структур по культуре и
искусству – в виде деклараций о намерениях в перспективе. Очевидно, что
республиканские праздники «Уйнагыз гармуннар» – «Играй гармонь»,
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посвященные гармоникам, не могут компенсировать картину полного
отсутствия в республике необходимого внимания к остальным видам
этнических инструментов.
Значимый интеллектуальный рывок для анализа состояния и
расстановки основных акцентов для положительного разрешения задач по
возрождению инструментов был предпринят на научно-практической
конференции «Татарские музыкальные инструменты: традиции и
современность», организованной Министерством культуры в 1998 году. К
сожалению, ожидаемого прорыва и ощутимых реальных дел тогда сделано не
было, хотя была принята продуманная и неплохо разработанная резолюция,
актуальность которой сохраняется и сегодня. Очевидно, что тогда
Министерство культуры РТ не смогло вычислить дееспособных
специалистов, имеющих необходимые интеллектуальные силы, компетенцию,
которые могли бы взять на себя ответственность за регулирование исполнения
поставленных задач и довести их до логически разумного уровня.
Сегодня же нужно вновь возвратиться к постановке проблемы
восстановления инструментов и постановке решения этих задач, что
диктуется еще большей актуальностью сохранения традиционного
этнокультурного облика татар Поволжья, Приуралья и Сибири, ибо процессы
нивелирования особенностей и утери уникальных ценностей этнической
культуры и искусства еще более усилились.
Если провести краткий анализ состояния дел по возрождению
инструментов в настоящее время, то из него естественным путем
определяются и задачи по подготовке научно-практических рекомендаций для
возрождения и включения возрожденных традиционных инструментов в
современную культуру.
Исследуя историю формирования традиционного инструментального
искусства татар в отделе искусствоведения ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ,
реконструируя и изготавливая эти инструменты, также занимаясь
педагогической
деятельностью,
как
руководитель
фольклорноинструментальных групп при Казанском ДДТ им. А. Алиша, ДМШ №7
«Идель», читая лекции по традиционной инструментальной культуре в КГК
им. Н.Г. Жиганова, в КГУКИ, мне близко знакомы проблемы, связанные с
научным исследованием, исторической реконструкцией, изготовлением,
разработкой методик обучения игры на инструментах, подбором репертуара и
множеством иных сопутствующих сложностей.
В решении накопившихся проблем по возрождению традиционных
музыкальных инструментов татар необходимо выделить следующие, на наш
взгляд, наиболее важные блоки вопросов:
I. Проведение научных исследований по этноинструментоведению и
публикация их результатов;
II. Выбор приемлемых вариантов по отладке технологии и производства
возрождаемых народных инструментов;
III. Подготовка и публикация образовательных программ, методических
пособий, аудио-визио альбомов;
IV. Внедрение возрождаемых инструментов в образовательное
пространство ДМШ, СУЗов, ВУЗов, ИДПО;
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V. Проведение учебно-практических семинаров, фестивалей,
конкурсов, концертов исполнителей на этнических музыкальных
инструментах татар.
Планомерное выполнение каждой из этих задач могло бы дать
возможность воспроизводства и дальнейшего развития татарского
этнонационального инструментального наследия, включения его в
современное культурное пространство.
I. Проведение научных историко-этнографических исследований в
русле татарского этноинструментоведения является наиболее разработанной
частью стоящих задач. В ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова в последние два
десятилетия наработан научный материал, который существенно расширяет
горизонты представлений о татарском народно-инструментальном наследии.
За эти годы были изданы свыше 50 различных научных и научно-популярных
публикаций. В целом же требуется более тщательное изучение
староэтнических инструментальных традиций этнических групп татар в
отдельности, а также разработка инструментальных традиций татар
средневекового и нового времени. Проблемной остается подготовка и
публикация монографического издания результатов этих исследований.
II. Отладка технологии и производства возрождаемых народных
инструментов связана с разработкой научно-технической документации и
описанием технологии изготовления. Задачу по изготовлению инструментов
можно решить через организацию специальной экспериментальной
мастерской по изготовлению необходимых инструментов или же через
деятельность отдельных мастеров изготовителей. Оба варианта должны иметь
тщательно спланированный бизнес-план, а также гарантии материальнотехнической и финансовой поддержки государства. Отметим, что работа по
изготовлению традиционных инструментов татар находится не на нулевой
отметке. Она продвигается через инициативу отдельных энтузиастов.
Например, уже ушедшего в мир иной Ифрата Хисамова, ныне
здравствующего Мудариса Загреевича Сайфутдинова, который изготавливает
сурнаи, кураи и многих других. К сожалению, их деятельность проходит часто
при отсутствии не только материальной, но хотя бы моральной поддержки со
стороны Министерства культуры. Это я чувствую и на своем опыте работы.
Начав в 1984 году разработку научной реконструкции татарских
средневековых инструментов, мне приходится в обычных бытовых условиях
изготавливать думбры, танбуры татар (изготовлено свыше шестидесяти
инструментов). Эти инструменты используются в татарских фольклорных
ансамблях (например, самые первые татарские думбры изготовлены для
фольклорного ансамбля «Сорнай», фольклорных ансамблей «Ак калфак»,
«Берменчек» в Казани, в Мамадышском, Альметьевском и других районах
РТ). Эти инструменты выставлены в выставочных экспозициях
Государственного национального музея Татарстана, музее НКЦ в Казани, в
Альметьевске, в Музее музыкальных инструментов в Санкт-Петербурге.
Работа по изготовлению инструментов при стесненности, скученности,
при отсутствии каких либо условий в обычной городской квартире
продолжается и сейчас. При этом я знаю и иные примеры отношения к
изготовителям национальных инструментов в соседних республиках. В Уфе
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изготовителю башкирских традиционных инструментов Шугаипову Вакилю
Министерство культуры Башкортостана выделило двухкомнатную квартиру с
необходимым оборудованием для мастерской по изготовлению башкирских
думбр, кураев, присвоило звание заслуженного деятеля искусства РБ.
Аналогично оценен труд Сергея Николаевича Кунгурова по возрождению
гуслей в Удмуртии. Ему было присвоено звание Заслуженный деятель
искусств Удмуртской Республики, создаются условия для изготовления
удмуртских гуслей-крезь. Такие же примеры можно привести и в культуре
других соседних регионов.
Очевидно, что изготовление инструментов отдельная серьезная тема,
которая требует отдельной разработки. Очевидно и то, что без самих
инструментов не может быть серьезного разговора и об остальных вопросах
возрождения инструментального искусства.
III. Огромен синдром ожидания музыкальной общественностью
позитивных результатов по работе в области подготовки и публикаций
учебно-методических пособий по традиционным татарским гуслям,
разновидностям татарских кураев (не только варианта курая-блокфлейты),
думбре, мандолине, народной скрипке, кубызу, сурнаю и другим давно
забытым народным инструментам. Оно и понятно, подготовка и публикация
образовательных программ, методических пособий, аудио-визио альбомов
является одним из важных моментов успешной работы по решению задачи
возрождения традиционных инструментов в образовательном пространстве. В
настоящее время состояние разработанности учебно-методических пособий,
репертуарных сборников по татарскому традиционному инструментальному
искусству можно оценить как неудовлетворительное.
Капитальные учебные разработки по старотрадиционным фольклорным
инструментам до сего времени не созданы и в планах практически не
обозначены. В чем же причины такого положения? Кто же должен заботиться
о создании и публикации учебно-методических пособий по традиционным
татарским гуслям, кураям, думбре, мандолине, народной скрипке, кубызу?
Кто же должен брать на себя ответственность по решению этой проблемы?
Им может стать, например, РМК по учебным заведениям культуры и
искусства или кафедра татарской музыки КГК им. Н.Г. Жиганова.
В планах научных исследований ВУЗов и СУЗов пособия по обучению
игре на традиционных инструментах также не пишутся, ибо у педагогов этих
заведений нет опыта преподавания игры на этих забытых народных
инструментах. Поэтому необходимо создание общей концепции и общей
координационной, учебно-методической секции по подготовке пособий по
возрождаемым традиционным инструментам. Вопрос «где же и на какие
средства?» остается также открытым. Если такая секция будет создана, то в
ней должны объединиться и целенаправленно работать инструменталисты,
педагоги-энтузиасты по подготовке пособий для традиционных инструментов.
Необходим обмен опытом по подготовке и внедрению учебных
программ, пособий по передаче аналогичных инструментальных традиций,
который выстроен и успешно работает во многих республиках ВолгоУральского региона. Например, в Башкортостане, Чувашии, Марий Эл,
Удмуртии, Калмыкии, Казахстане. Можно привести опыт работы по
обучению игре на гуслях в детской музыкальной школе №4 г. Чебоксары
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Чувашской республики, где преподаются уроки игры на гуслях, организован
ансамбль чувашских гуслей «Илемби», художественным руководителем
которого является Гусева Мария Викторовна. С 2003 года в Чебоксарском
музыкальном училище открылся класс чувашских гуслей. Ансамбль
чувашских гуслей «Илемби» завоевал призовые места и звание дипломанта на
II Открытом Международном конкурсе исполнителей на национальных
многострунных инструментах имени Веры Городовской в Москве в 2004 году.
Гусева Мария Викторовна уже презентовала учебное пособие «Кесле.
Чувашские гусли: начальный курс обучения».
Накоплен позитивный опыт по преподаванию основ игры на
традиционных народных гуслях в Республике Марий Эл. Он связан с
деятельностью заслуженного работника культуры РФ, преподавателя
Национальной президентской школы-интерната для одаренных детей
Республики Марий Эл в г. Йошкар-Ола, руководителя детского образцового
ансамбля гусляров «Кусле» Тамары Андреевны Ягельдиной. Она является
одним из первых и ведущих преподавателей, автором программы обучения в
детских школах искусств республики на национальном марийском
инструменте «кусле» (гусли). Ансамбль «Кусле» принял участие в
международном конкурсе исполнителей на старинных щипковых
инструментах в 1998 году. Конкурс проводила ассоциация «Классическое
наследие» при поддержке Национального академического оркестра народных
инструментов России и Национального Артийского комитета России. В нем
участвовали исполнители на различных национальных многострунных
инструментах: русских гуслях, белорусских и венгерских цимбалах,
украинских бандурах, кобзах, удмуртских гусельных разновидностях –
крезях, марийских кюсле. «Кюсле» завоевал призовое место и на II Открытом
Международном конкурсе исполнителей на национальных многострунных
инструментах имени Веры Городовской в Москве в 2004 г.
В татарском музыковедении гусли также причислены к разряду
общетатарских национальных инструментов, но татарские гусли тихо
умирают на глазах современной общественности. Проблема возрождения
татарских гуслей является и парадоксальной. Живые традиции игры на гуслях
в сельском быту сохранились до сего времени только у татар (в Арском и
Балтасинском районах). У чувашей, мари, мордвы их давно нет. Но, тем не
менее, все вышеперечисленные народы, кроме татар, уже возродили этот
древний инструмент, обучают игре на нем в музыкальных школах, СУЗах,
ВУЗах. Имеется инициатива по обучению на татарских гуслях. Со
спецификой игры на татарских гуслях знакомятся студенты кафедры
татарской музыки КГУКИ, а также учащиеся ДМШ №7 «Идель»
Вахитовского района.
Проделана определенная работа и по написанию пособия по обучению
игры на думбре. Это можно судить по выступлениям детского фольклорного
ансамбля «Ак калфак», ставшего лауреатом республиканских и
международных фестивалей. Однако здесь имеется и своя специфика. Ввиду
того, что этот старотрадиционный татарский инструмент имеет свои
особенности приемов звукоизвлечения, характерной терминологии,
репертуара, то крайне желательным становится подготовка пособий на
татарском языке, на том первичном языке, на котором формировался
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терминологический аппарат, названия частей и деталей инструмента. А в
связи с этим возникают свои трудности. Думбра - характерный инструмент
большинства тюркских народов, исполнительское искусство на котором
начало формироваться в древности и средневековье. Поэтому при написании
пособий по татарской думбре необходимо учитывать научные и учебнометодические материалы по думбре и других родственных народов, где более
полно сохранились думбровые традиции. Допускать же внутритюркский
разнобой и разночтения в думбровом искусстве нежелательно. При
подготовке своего пособия я пользовался материалами по русским
балалайкам, так как материалы по думбре ногайцев, казахов, башкир нам
недоступны. В результате работа застопорилась. Поехать в Казахстан для
ознакомления с аналогичными пособиями по думбре, для сбора звучащих
материалов и обмена опытом по методике обучения, можно лишь в случае
покрытия командировочных расходов заинтересованными учреждениями.
IV. Вопрос о внедрении возрождаемых инструментов в образовательное
пространство ДМШ, СУЗов, ВУЗов, ИДПО можно будет ставить на повестку
дня лишь в случаях наличия инструментов, учебных пособий и обученных,
прошедших специальные курсы обучения педагогов. Очевидно, что наиболее
приемлемым путем подготовки педагогов по возрождаемым традиционным
инструментам должна стать образовательная площадка Института
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов СКС и искусства.
В случае положительного решения об организации в ИДПО
специализированных курсов по подготовке (переподготовке) руководителей
фольклорных инструментальных ансамблей и исполнителей на татарских
традиционных инструментах, можно было бы запланировать проведение
следующих
курсов:
«Руководитель
ансамбля
татарских гуслей»,
«Руководитель ансамбля татарских думбр», «Руководитель ансамбля
кураистов», «Руководитель ансамбля старотатарских инструментов».
Очевидно, что основой предварительной работы по организации
подобных курсов должны стать: подготовка учебных программ, подготовка
традиционных музыкальных инструментов для каждого курсанта во время
учебы, предварительная подготовка опубликованных пособий с нотами и
методикой игры. Однако эти курсы, занятия по практическому освоению
инструментов должны предваряться достаточно сложной и трудоемкой
работой по подготовке учебно-тематического плана с включением в него
лекций по истории и теории музыкального исполнительства на этих
возрождаемых инструментах, разработкой репертуарного содержания в виде
нот, пособий по методике игры.
Желательно проведение специализированных курсов по обучению
изготовлению традиционных инструментов, что способствовало бы
организации музыкальных мастерских в различных районах проживания
татарского населения, в центрах декоративно-прикладного искусства самими
исполнителями или мастерами-любителями.
Слушателями курсов могли бы стать руководители фольклорных
вокально-инструментальных ансамблей художественной самодеятельности,
педагоги ДМШ, СУЗов и ВУЗов культуры и искусства. Очевидно, что, создав
реальную основу для организации подобных курсов, можно будет более
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качественно и целенаправленно готовить специалистов по фольклору,
знатоков традиционной культуры, которые могли бы в дальнейшем
содержательно и плодотворно работать.
V. Проведение учебно-практических семинаров, фестивалей и
конкурсов исполнителей на этнических музыкальных инструментах татар в
Татарстане, а также достойное участие татарстанских этноинструментальных
коллективов
на
татарстанских,
региональных,
всероссийских
и
международных конкурсах, фестивалях, концертах исполнителей на
традиционных инструментах должно стать реальным показателем работы по
возрождению татарских этноинструментальных традиций.
Возрождение традиционных инструментов татар является задачей
государственного значения,
решение которой необходимо начать с
составления тщательно спланированного проекта, который должен быть
разработан комитетом (рабочей группой) по возрождению татарских
традиционных музыкальных инструментов из ученых и педагоговисследователей,
изготовителей,
исполнителей,
представителей
заинтересованных учреждений при Министерстве культуры Республики
Татарстан.
Ф.С. Баязитова,
Г. Ибраһимов ис. ТӘҺСИнең
әйдәп баручы фәнни хезмәткәре

Чђч ти очларыћда кљмеш тђћкђ
Ап-ак ефђк књлмђктђн, ак челтђрле бљркђнчек ябынып килен тљшђ. Аны
ак мендђрлђргђ бастырып, ак бђхетлђр телђп каршы алалар. Ђ элекке
вакытларда яшь киленнђр ничек киенгђн соћ? Бераз тарихка књз салыйк ђле.
Никах књлмђге, кђбен књлмђге дип кызга књлмђкне туйга кадђр њк егет ягыннан
китергђннђр. Кием белђн килњ, кием илтњ дигђн туй йолаларын ђле дђ љлкђн
кешелђр хђтерлилђр. Кызга шулай ук камзул, аяк киемнђре, шђл џ.б.
киемнђрне дђ егет ягы ђзерлђгђн. Кыз да егеткђ њзе тегеп яки чигеп књлмђк,
тњбђтђй џ.б. ђзерлђгђн. Никах, кђбен мунчасыннан соћ кыз егет ягыннан
китерелгђн киемнђрне, егет исђ кыз ягыннан килгђн киемнђрне кигђннђр. Бу
ике якныћ туганлашу, якынаю билгесе булган. Туй књлмђге ак яки чђчђкле
тукымадан, бала итђклђр салып, озын ќићле итеп тегелгђн.
Туйларда бигрђк тђ яшь киленнђрнећ баш киемнђренђ зур игътибар
иткђннђр. Кыз кеше килен булып кияњ йортына тљшкђч, аныћ инде кыз чакта
киеп йљргђн баш киемнђрен салдырып, хатыннар кия торган баш киемнђре
белђн алмаштырганнар. Ул йоланы мишђрлђрдђ џђм керђшеннђрдђ ђле дђ
хђтерлилђр. Мишђрлђрдђ ул тастар сару, керђшеннђрдђ — баш бђйлђњ дип
атала. Тастар — мишђр хатын-кызлары бђйли торган озынча яулык яки
сљлгесыман ак тукыма, аныћ баш-башлары чигњле була. Тастарны кыз кеше
ђле кияњгђ бармас борын ук њзе чигеп ђзерлђп куя џђм, егет йорты белђн ике
арада башкодалар йљреп, њзара килешенгђч, вђгъдђ бњлђге итеп,
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ышанмаклыкка егет ягына биреп ќибђрђ. “Тастар алырга килњ, тастар
алу” дигђн йолалар џђм йола сњзлђре дђ шуннан калган. “Тастар алу — кызны
бљтенлђйгђ килешњ була инде ул. Сњз љзелмђскђ, ышанычлы булсын дип
тастар бирђлђр”. Кияњ йортына килен булып тљшкђннђн соћ, ул тастарны
яшь киленнећ башына чорнап куялар. Аныћ инде килен кеше икђнлеге,
тормышныћ яћа баскычына атлаган хатын-кыз икђнлеге књренеп тора.
Ак юкђгач суйдыгыз,
Кабыгын кая куйдыгыз?
Ап-ак тастар сардыгыз,
Яулыгым кая куйдыгыз? — дип ќырлаганнар яшь киленнђр.
Керђшеннђрдђ кияњгђ китђ торган кызга “баш бђйлђтњ” йоласын
кыяматлык ђни итеп билгелђп куелган хатын-кыз башкара. Ул кызлар кия
торган баш киемнђре - калфак-чачак, маћгай ука, кашбауларны салдырып,
чђчлђрен икегђ аерып њрђ џђм хатын-кызлар кия торган баш киемнђре мђлђнчек, сњрђкђ, чигђчђ киертђ, љстђн тњгђрђк яулык дип аталган, уртасы эре
бизђклђр белђн књпертеп чигелгђн, дњрт кырые чачаклы калын яулык
ябындыра. Мђлђнчек белђн башны кысып бђйлђп куялар, чђчлђр књренеп
торырга тиеш тњгел. Ука ќеплђр белђн чигелеп эшлђнгђн сњрђкђлђр дђ бик
затлы:
Сњрђкђлђр чиктем киргесез,
Киереп чиккђннђргђ биргесез.
Сайлап ярны мин сљймђдем,
Сайлап сљйгђннђргђ биргесез.
Сњрђкђлђр чиктем исђплђп,
Дњртти почмакайын пичђтлђп,
Ђйтђсе сњземне ђйтми калдым,
Алдагы кљнемне исђплђп, — дип ќырлый-ќырлый чиккђннђр
сњрђкђлђрне. Сњрђкђ џђм тњгђрђк яулык чигњчелђр авылларда бик кадерле,
билгеле кешелђр генђ булган, аларныћ осталыгы буыннан-буынга
тапшырылып килгђн.
Баш бђйлђнгђн, тастар сарынган яшь киленнђргђ йљзен бер кем дђ
књрмђсен өчен ић љстђн бљркђнчек бљркђндерђлђр,. Бљркђнчекне, кыз алырга
килгђндђ, егет ягыннан китергђннђр:
Имђннђр сайгак имерек,
Юкђлђр сайгак ќимерек.
Атлар ќигеп, бљркђнчек салып,
Кыз алырга килдек, ќилдереп.
Туй кунаклары алдында яшь киленнећ бљркђнчеген ачып, йљзен халыкка
књрсђтњ йоласы башкарыла. Керђшеннђрдђ, туй кунаклары табынга
утырганнан соћ, кызныћ ђти-ђнилђре шундый ќыр ђйтђлђр:
Биеккђй тауларныћ башында
Яшь њлђннђр ята яшђреп.
Безнећ бђбекђйлђр сезлђрнећ кулда,
Кайда тотасыз аны, яшереп.
Яшь киленнђр киеменђ киенгђч, баш бђйлђнгђн кызны бљркђнчек
бљркђнгђн кљенчђ кунаклар алдына чыгаралар. Ике яктан ике малай килеп
уклау белђн кызныћ бљркђнчеген ачалар. Бу вакытта кияњ егете йљгђн
чылтыратып торырга тиеш. Кыз бљркђнчек ачучыларга янчык бњлђк итђ.
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Мишђрлђрдђ яшь киленнећ йљзен ачу, књрендерњ йоласы шулай ук туй
кунаклары алдында башкарыла:
Тыпыр-тыпыр биергђ
Идђнећнећ уе бар.
Чыгарыгыз яшь киленне,
Ничђ каре1 буе бар.
Ђстерхан џђм себер татарларында туйдан соћ берничђ кљн њткђч
битачар, бит књрем дигђн йола башкарыла. Башына тастар, саравыч сарган,
бљркђнчек бљркђнгђн яшь килен шушы йола башкарылганга кадђр чит
кешелђр књзенђ књренергђ тиеш тњгел. Суга барса да иртђрђк бара.
“Биткњрем”гђ кардђшлђр, дус-ишлђр, књршелђр чакырыла, тљрле бђлешлђр,
пылаулар пешђ. Яшь киленне бљркђнчектђ килеш чыгаралар, аны бер ќићги
килеп, ђкрен генђ ача. Яшь килен тезен бљгеп кунакларны сђламли. Битен
ачкан ќићги яшь киленгђ акыл биреп, тњбђндђге сњзлђрне ђйтеп утыра:
Яхшы бул, кайнанаћны тыћла,
Аћар сђлам ђйтеп тор.
Айагыћ бљгеп сђлам ђйт,
Кайнатаћа каршы сљйлђмђ.
Кайнанаћныћ телећ ал (ягъни аныћ белђн бер сњздђ бул),
Кайнанаћныћ кулын ал (ягъни аныћ кебек эшлђргђ љйрђн).
Каты сљйлђмђ, телен каерма,
Суын биреп, ашын биреп тор. (Ђстерхан)
Себер татарларыныћ бљркђнчек ачу йоласын шулай ук олы яшьтђге
хатын-кыз башкара. Йола буенча ул шырпы сызып, ут яндырып (ќенпђрилђрне куркытып) ала, тњбђндђге сњзлђрне ђйтђ:
Кљнећне књр,
Утыћны як,
Безнећ яшебезгђ чык,
Балалы-чагалы бул,
Озын гомерлђр, кић дђњлђтлђр бирсен,
Тић яшђп, тић картаегыз.
Куш аягыгыз белђн (ягъни парлы булып) гомер итегез.
Яшь киленнећ бљркђнчеген ачу йоласы башкарылса да, ул олы кешелђр,
каенаталары алдында шђлъяулык яки кушъяулык (Минзђлђ якларында)
бљркђнеп, озын књлмђк, камзул яки аркалык киеп йљргђн. Хђтта, урак урганда
да, шул киемнђрне салмаганнар. Киров љлкђсе Нократ авылында Бибиямал
апа сљйлђгђн бер истђлек гыйбрђтле. Бер килен, урак урганда эссегђ тњзмђгђч,
камзулын салып куйган икђн, аны каенанасына чакканнар. “Ник салдыћ?
Кешедђн оят”, — дигђннђр кайнаналары.
Г. Ибраџимовныћ “Татар хатыны нилђр књрми” дигђн ђсђрендђ яшь
киленнећ бљркђнчек ябынып килен хезмђте итње турында мондый юллар бар:
... Яшь килен кушъяулыкны иплђбрђк ябынды да, каушабрак ак љйгђ керде,
каенатага бер сњз дђ ђйтмичђ, йљзен йартылаш каплабрак, сђкегђ, киез
љстенђ ашаулык ќыеп, чђй ђзерлђде, шаулап кайнаган самавырны кертеп
куйды.
1

К а р е — борынгы њлчђњ берђмлеге, терсђктђн алып бармакларга кадђр булган
озынлык.
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Гомумђн яшь киленнђр матур итеп киенеп, тљрле бизђнњ ђйберлђре
тагып йљрергђ тырышканнар. Мђсђлђн, чђч толымнарына кљмеш тђћкђлђр яки
чулпылар такканнар.
Чђчти очларыћда кљмеш тђћкђ,
Тагып кына чыксаћ салмаклы.
Кыз ди чакларыћда шунысы рђхђт,
Башкайларыћ була ардаклы.
“Чылтырап торган чулпылар атлаган саен бас, бас, атла, атла дип
торырлар ые, дђртлђндереп торыр ые”, — дип сљйлилђр ђбилђр. Ђмма яшь
киленнђр, љлкђн кешелђр яныннан узганда, яки каенана-каената янына
кергђндђ, чђч чулпыларын, “чылтырамасын” дип, кулларына учлап тотып
кергђннђр.
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Татарстанныћ Кама аръягы сљйлђшлђрендђ
кышкы йолалар лексикасы џђм фольклор њрнђклђре
Башка бик књп халыклардагы кебек, татар халкында да кышныћ яћа ел
кљннђре тљрле тылсымлы йолалар, књрђзђлек итњ уеннары белђн билгеле.
Нардуган йолалары шулар арасында ић кызыклылардан санала. Урта Идел
буенда яши торган књршелђребез чуашлар, удмуртлар, марилар, мордвалар да
аны бђйрђм иткђннђр. Татар халкы яшђгђн тљрле тљбђклђрдђ, ќирле
сљйлђшлђрдђ яћа ел, нардуган йолаларыныћ бик књп борынгы њрнђклђре џђм
аларга караган сњзлђр сакланып килђ. Нардуган йолаларыныћ лексикасына
џђм фольклор њрнђклђренђ Ф.С. Баязитова хезмђтлђрендђ шактый зур урын
бирелгђн (1997, Б. 144–149; 2003, Б. 173–179 џ.б.).
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Биредђ исђ Татарстанныћ Ђлмђт џђм Зђй тљбђгендђге керђшен
авылларында џђм мишђр диалекты сљйлђшенђ карый торган Елхово авылында
язып алынган йола њрнђклђре, лексика џђм фольклор материаллары тђкъдим
ителђ.
Керђшеннђр сљйлђшеннђн язып алынган нардуган йолалары.
Нардуган кљннђре.
— Йамбарныћ ќидесендђ аwыз ачалар да шуннан нардуган башлана
унтугызына хђтле.
Кийенеп чыгу — маскарад ясап љйдђн-љйгђ кереп йљрњ.
Ат булып килњ.
— Атлар булып килђлђр, тђрђзђгђ килеп шап-шап бђрђлђр иде, љйгђ
керерлек тњгел инде алар. Бер кеше ќайдак атланган, љстђн карап тора дип
сљйлидер ийе ђби шулай. Ике кешене дњрт айаклатып куйалар, љстђн бљркђп
куйалар торопша, тегене атландырып куйалар. — Нардуганда ђллђ кемнђр
булып кийенеп, љй борончы кереп йљрилђр.
Айу булып килњ.
— Айулар булалар тунны ђйлђндереп. Шулай кергђннђр тљрлечђ
кийенеп, тунын ђйлђндергђн, бњреген колђндергђн битлек куйып битенђ. Ул
бит танырлык та тњгел, танымыйча каласыћ кайсысын-берсен. “Кунарга
кертмисезме сез, караћгыга калдык”, — дип шайарышалар.
Нардуган љйе.
Нардуган кљннђрендђ ќыелып утыру, йљзек салу џђм башка уеннар љчен
дип, бер хуќа хатын белђн килешеп “сатып алынган” љй. Љй хуќасына
књпмедер бњлђклђр яки ашамлыклар китерђлђр.
Искә тљште ђле дуслар,
Кич утыру, йураулар.
Бер кичкђ љй сатыгызчы,
Йук монда безнећ ырулар.
Ђргђннђрдђ без уйнарбыз,
Бийербез дђ ќырларбыз.
Ќљзек салып уйнарбыз,
Йазмышларны сынарбыз.
Хуќабикђ:
Аулак булыр љйебез,
Ойалмагыз, њтегез.
Ќљзек салгачын, болай ќырлап рђхмђт ђйтђлђр:
Рђхмђт љйнећ хуќасына
Књћел ачтырган љчен.
Алдагы тормышыбызда
Књзне ачтырган љчен.
Изге сулар сибђбез дђ,
Љйгђ кайтып китђбез.
Килђсе раштуwада да
Без килербез, кљтегез.
Ќљзек салу — нардуган йолаларыныћ ић кљтеп алып, књмђклђн
ќыелып башкарыла торганнардан берсе.
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— Нардуганда ђнилђрдђн качып кына ќљзљк саладыр ыйык, ќегетлђр
шунда керергђ ойалалар ыйы элек, тыћнап кына торалар ыйы мунча кырында.
Ђрле дђ бирле борыла-сарыла,
Кызлар ќљри килђн сарырга.
Кызлар ќљри килђн сарырга,
Ќегетлђр ќљри ќљзљк салырга.
Ќљзљк салу љчен су алып кайту.
— Ќљзљк салырга, су алып кайтырга љч кеше бара. Ић башта туган бала,
урта туган бала, ић соћгы туган бала барырга тийешлђр. Су алырга тљшкђндђ,
тимер ђйбер тотып тљшђлђр. Ттимердђн ќен-пђрилђр курка, имеш.
— Кисђњ агасына атланып тљшђлђр ийе.
— Кулына балта тотып тљшђ.
— Кусыр [<рус. кесарь] пычагы (ягъни чыра пычагы) тотып тљшђлђр
икђн.
— Кисђњ агачына атланып бђкене ђйлђнђлђр.
— Бер дђ эндђшмичђ тљшђргђ, эндђшмичђ менђргђ.
— Суга кач кылып ала балта белђн (ягъни кач сурђте ясап суга сызып
ала).
— Суны тњбђн таба каратып ала, агымга каршы алмыйлар.
Ќљзљклђрне сулы чилђккђ салалар.
— Шул ќљзљклђрне сулы чилђккђ салалр да берђњ бутап тора,
чылдыратып утыра берђњ.
Ќыру ђйтњ, нардуган такмагы ђйтњ.
— Ќљзљк салганда, џђрбер кешегђ ќыру чыга. Кемдђ ќыру? Берђњ
ќыруны ђйтђ. Ќљзљкне ала да, бу кемнеке? дип бирђ. — Ќђшлђр инде
кийђњгђ китђрем микђн, картлар инде њлђрем микђн дип салалар. Сугыш
багытында тол хатыннар да ќљзљк салырлар ыйы.
Ќљзек салу ќырулары.
Басу капкасын чыкканда,
Карадым кайырылып.
Илем, суым, дус-ишлђрем
Калды миннђн айырылып.
Нугайдан (елга исеме) су алып кайтып йљзек салганнар, бутаучы булган
йљзекне. “Кемнеке бу йљзек?” дип ала. “Минеке, ќыр миндђ”, ди. Сугыш
wакытларында ирем кайтыр микђн, малайым кайтыр микђн дип салалар.
Тубал гына тубал он утыра
Барысы да бодай оннары.
Тугайланып кына сызылып киткђн
Туганайныћ кайтыр ќуллары, — дип чыга теге кешегђ.
“Кайта, малайыћ кайта”, — дип, ќакшыга ќурыйлар шуны.
И син њзећ, син њзећ,
Кашыћнан кара књзећ.
Пар сандугач сайраган књк
Синећ сљйлђгђн сњзећ.
Алларын да алырсыћ,
Гљллђрен дђ алырсыћ.
Кодай сића шулай ќазган —
Йегетећђ барырсыћ.
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— И, ќегетећ ќарата икђн сине дилђр ийе, шундый ќакшы ќырулар
чыгар ыйы.
И илдегез, илдегез
Исђнлђшђ белдегез.
Мђкнећ ал чђчђге кебек
Књземђ књрендегез.
Матур гына чђчђк ата
Љй алдындагы гљллђр.
Чђчђк аткан гљллђр кебек
Булсын алдагы кљннђр.
— Бу кем йљзеге?
— Ђ, синеке, йегетећ килђ икђн бњген, дилђр.
Књл љстендђ ата њрдђк,
Ата булса, ат инде.
Сићђ йђрлђр бетте инде,
Пич башында йат инде.
Иске мунча почмагы,
Ана кусыр пычагы, ди.
— Шундый усал ќырулар да чыккалады усал кызларга, њзенђ књрђ инде
ќыруwы да туры килђ.
Сандугачым, былбылым,
Кичђ кайларда булдыћ?
Дљнќђ бђйлђрен биреп
Сатып алырдай булдым.
— Ќакшыга ќурыйлар, ќегетећ сине кљтђ, дилђр.
Чњлмђк-чњлмђк сары бал,
Ашыйсыћнар килсђ, wатып ал.
Кайчаннар да булса мин синеке,
Ашыкмыйча гына кљтеп ал.
— Китап ачкандай, туры килђлђр шул ќырулар. Ул шул нардуган
эчендђ генђ, унике кљн була ул.
Тын тыннау, тынга чыгу — нардуган кљннђрендђ тыћлап йљреп
књрђзђлек итњ, юраулар. Тынга чыкканда, кисђњ агачы, балта, пычак
алганнар, ягъни ќен-пђрилђрне куркыту љчен тимер ђйберлђрен алып
чыкканнар.
— Кисђњ агачларына атланып утыралар да, нардуган эчлђрендђ тынга
баралар.
— Књзне йомып утырырга икђн, љч кеше барса.
Беленњ - тынга баргач нинди дђ булса тавыш килеп хђбђр бирњ.
— Беленгђн инде, нђрсђ дђ булса таwыш килгђн.
“Ачмагыз књзегезне, алдамагыз, берећ ачса да, дљрес беленми”, —
дигђннђр.
Балта белђн кырие [<рус. преей] сызып тын тыннау.
— Њземнећ ђби сљйлидериде. Шулай кисђњ агачына атланып утырып, љч
кеше киттек тыннарга, ди. Њзе, ике энесе. Балта алганнар, кисђњ агачлары,
пычаклар булган кулларында. Шулай балталар белђн кырие сызып, кисђњ
агачына атланып утырабыз, ди. Менђ бер беленде бер таwыш, тагын бер
беленде ди, сикереп тордом ди. Бер эт тора ди. И курыктык, чыр-чу килеп,
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басу киртђсенђ килеп ќыгылдык ди. Элек бит басулар киртђ белђн тотылган
булган.
Љй турысына килеп тын тыннау.
— Љй турына килђлђр ийе. Менђ мин нђстђ сљйлђнеп утырам,
тынныйлар ыйы да ќурыйлар ыйы.
Аwыл башына чыгып, ќиргђ йатып тын тыннау.
— Нардуганда аwыл башына чыгабыз да ќатабыз ќиргђ. Икмђк
ућарлык булса, ђйбер тийђгђн таwыш килђдер ийе. Икмђк буласы ќыл
булмаса, коры арба таwышы килђдер ийе.
Баш очына койы йасап куйу.
— Нардуган кљннђрендђ баш очыбызга шырпыдан койолар йасап
куйадыр ыйык. Менђ шул шырпы койоны баш астына куйып, мендђр астына
инде, таралмаслык итеп куйып ќљкларга ќатасыћ.
“Су килсен дђ,
Шул килсен”, — дисећ.
Бер кеше атын тотып су эчертергђ килђ. Шул кеше ђбизђтелни синећ
ќегетећ була. Нардуган эчендђ генђ бу. Ќырлый-ќырлый килђ бу кеше, атын
эчертђ.
Кљзгегђ карап књрђзђлек итњ.
— Кљзге утыртып, ике ќагына шђм ќага. Шул кљзгедђн књренђ имеш.
Ул куркыныч та булган. Ќанына ук килсђ, шайтан булып баса ди. Ќђ књз
алмашкандыр инде. Кљзгедђ књренсђ дђ, ул кешене килеп њтерђ алмый бит
инде, ђ чир тийђргђ мужыт.
— Кљзгедђн карау бар, ну анысы куркыныч. Сугыштагы кешелђрне
исђн-сау гына кайтырмы дип карыйлар. Тик бер ќирећдђ бер тљтен
булмасын, чђчећ сњтелгђн булсын. Љстђлгђ куйалар кљзге, шул кљзгегђ карап
торалар. Бер дђ дђшми, арты белђн чыга. Утырган кеше аны чакыра, ул
ђйлђнђ. Ђйлђнсђ, ул исђн була.
— Кљзгегђ карый да утыра тљнге сђгать уникедђ. Чђче сњткђн, бер кат
књлмђктђн. Колагында алка булмасын, белђзек-йљзек булмасын, тђне чичта
булсын.
— Ђ инде берсендђ гыруп књренде, бер књрдем мин. Теге кеше њлгђн
булды, кайтмады.
Сарык тотып књрђзђлек итњ.
— Ќљзљк салу беткђчен, сарыклар почакларга чыгадыр ыйык. Ак
сарыкмы элђгђ, кара сарыкмы, йђш сарык элђгђме, карт сарык элђгђме. Карт
сарык элђксђ, картка китђ, йђш сарык элђксђ, йђшкђ китђ имеш. — Ђ без
таwыклар тотадыр ыйык, ак таwык элђгђме, кара таwыкмы.
Раштуwа [<рус. рождество].
— Раштуwа бђйрђмендђ нардуган башлана, кийенеп чыгалар. Ђллђ
нђстђлђр кийенеп чыгалар ыйы. Алама-салама кийђлђр. Тунны ђйлђндереп
айу булып, шайтан булып чыгалар ыйы. Кайсы чиган катыны булып йљри,
књрђзђлек итђ. Дђмђклек (кызыклык) љчен шулай йљрилђр ийе.
Раштуwаныћ бураны, бураны,
Тућа микђн бђкесе, бђкесе.
Аулагига барган ыйым, барган ыйым.
Шыгырдады сђкесе, сђкесе
Раштуwада шишђрђ (бавырсак) пешерђлђр.
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— “Менђ раштуwа ќитте, шишђрђ пешериг ђле, бђрђннђр књп булыр”,
— дилђр ийе. Элек менђ сарыкны књп асырыйлар ыйы.
Чистай сљйлђшеннђн (Ђлмђт районы Елхово авылында) язып алынган
раштуwа йолалары џђм йола сњзлђре дђ борынгылыкныћ чагылышы буларак
кызыклы.
Раштуwа кљннђре килеп ќиткђндђ, кешенећ эрлђнгђн, ђзерлђнгђн ќебе
булырга тиеш дигђннђр.
— Раштуwа кергђндђ, килђп йасарга кушалар, ницек булса да, бер килђп
йебећ булсын. Йђтрђк килђп йаса дилђр.
Раштуwа булып керњ — тљрлечђ киенеп, маскарад ясап керњ.
— Раштуwа булып кереп йљрилђр ийе, кемнећ кергесе кели. “Кайа
килђбећ? — дилђр. Йђше дђ, карты да була. Сђлђмђрђк кийемнђргђ
кийенђлђр. “Йебећ бармы, килђбећ бармы?” — ди, булмаса суктыра. “Ник
йерлђмђдећ, ник ђзерлђмђдећ? — дип.
Раштуwада йуwаца (баwырсак) пешерђлђр.
— Раштуwада пицтђ йуwаца пешерђ. Йуwацаны баwырсак кебек кисђ.
“Сарыклар књп бђрђн бђрђнлђсен”, — дип пешерђ.
— Йуwача пешертђлђр ийе раштуwада, сарыклар књп булсын дип.
Илђккђ сыдырасыћ да, шыны пицкђ тђгђрђтђсећ, сарыкларга ашатасыћ.
Йђнђсе, ырыштуwа бђрђннђр књп була дигђннђр.
— Раштуwада малларга йуwаца ашатканнар, куш-куш йуwаца (пар-пар
йуwача) ашатканнар. Йарма илђккђ салып йуwацаны тђгђрђтеп, цокырлы
цумар кебек йасап салганнар.
— Куш йуwаца ашатсаћ, сарык ике теше (ана) бђрђн бђрђнли ди, сыйыр
теше бозау (тана бозау) бозаулый ди.
Керђшеннђрдђге кач ману йоласы. Кач ману — 19 январьда була, ул
христиан дине буенча крещение кљненђ туры килђ. Кач > хач фарсы теленнђн
кергђн сњз. Кач ману (‘крещение’) йолалары тљрле ырымнар џђм ышанулар
белђн њрелеп барган.
— Элек шулай Нугай (елга исеме) суына тљшеп, бозны кисеп, кач сурђте
йасаганнар. Шул качны тотып, су буйларын ђйлђнгђннђр, иманнаштырганнар.
Качны суга манып, шул суны алып кайтабыз да ќыябыз, ул тђмсезлђнми. Эч
пошканда, йђ аwырып китсђћ, шул суны эчеп куйасыћ.
— Сђгђт уникедђ тљшђбез без кийђнтђ-чилђклђр белђн шул суны алып
кайтырга.
— “Алла бабай мангандыр инде качны бездђн дђ алда”, — дийешђдийешђ алабыз суны.
— Безнећ артта гына чишмђ, шућа тљшђбез кач манырга. Шунда барып,
чукынып, ќуынып, шунда битлђр ќуып кайтып китђбез. Шул су ќыл буйы
тора, мал чирлђсђ дђ, њзебез чирлђсђк тђ кирђк була.
— Нардуганда ќљргђн кешелђр, кач манганда, чыгып чишенеп,
љслђренђ су койалар.
Кач манган су — изге су дип имгђ тоталар.
— Пуминкыда ић алдан, ипи капканчы, шул кач манган суны кабабыз,
ике кашыкмы, љч кашыкмы. Шул суны љшкереп эчђбез.
— Унтугызында кач ману була, анда инде иман укучылар бђкегђ барып
кач манып кайталар. Ул суны алып кайтып, љйдђге тђрелђрне, качларны
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йуwалар. Шул су белђн чђй куйып чђй эчђлђр. Кач ману суы белђн књз
тигђннђн йуwалар. Кач манган суны кабып пуминкыда тђберсе итђлђр.
Биредђ авыл халкыныћ њзеннђн сљйлђтеп язып алынган материаллар
ќирле сљйлђш њзенчђлеклђрен саклап, гадилђштерелгђн транскрипция белђн
бирелде. Ђлеге йолалар џђм аларга караган сњзлђрнећ књпчелеге љлкђн буын
кешелђренећ хђтер сандыгында гына саклана. Шуныћ љчен алар халык
традициялђрен џђм телнећ сњзлек байлыгын, фольклорын љйрђнњ юлында
рухи-мђдђни мирас буларак теркђп калдырылырга хаклы дип уйлыйбыз.

Д.И. Умеров,
ведущ. науч. сотр. ГЦТФ

Фольклорные пляски астраханских татар:
проблемы исследования, сбора и сохранения
Хореографическое искусство астраханских татар обладает богатой
историей и культурой. В Астраханской области несколько этнических групп
астраханских татар: юртовские татары (раньше их называли кара ойле, т.е.
живущие в чёрных домах), кундровские татары, карагаши ногайцы (кара агаш
переводится как чёрное дерево),1 средне-волжские татары-мишари и
казанские татары-переселенцы, живущие в селе Линейное с начала XIX века.
Одни из самых древних и самобытных этнических групп астраханских
татар – это юртовские, кундровские татары и карагаши ногайцы.2 Истоки их
восходят к группе ногайцев золотоордынского происхождения, к периоду
возникновения Астраханского ханства. Кочевой образ жизни способствовал
взаимовлиянию и взаимообогащению с культурами тех народов, с которыми
имелись контакты, т.е. народами Северного Кавказа, Калмыкии, средневолжскими татарами-переселенцами. В отличие от кундровцев и карагашей,
юртовские татары, приняли осёдлый образ жизни много раньше. Впервые
термин «jurt» упомянут в записях путешественника Христофера Берроу в XVI
веке в связи с пожаром, возникшим в поселении ногайцев, расположенном
неподалёку от Астраханского кремля.3 Это первое свидетельство об осёдлом
образе жизни юртовцев, а кундровцы и карагаши в то время ещё были
кочевниками. В 1745 году губернатор и исследователь В.И. Татищев писал:
«По взятии Астрахани царь Иван Васильевич повелел оставшихся и ушедших
от хана мурз и чёрных татар сесть при Астрахани в службу и сим назвать
юртовые».4 Юртовские татары, кундровцы и карагаши хоть и имеют один
корень происхождения, существенно различаются не только по укладу
1

Арсланов Л.Ш. Язык карагашей-ногайцев Астраханской области / Л.Ш. Арсланов. Набережные Челны, 1991. (по последним исследованиям Л.Ш. Арсланова, кундровские
татары и карагаши - это разные этнические группы).
2
Гмелин С.Г. Путешествия по России / С.Г. Гмелин. - Ч.2. - СПб., 1777.
3
Небольсин П.И. Очерки Волжского Понизовья / П.И.Небольсин. - СПб., 1852.
4
Татищев В.И. Научное наследство. Записи. Письма / В.И.Татищев. - М., 1980.

94

жизни, быту, но и по языковым диалектам и традиционной одежде. «Без
нугай татарлар» - «Мы ногайские татары», - говорят они о себе.
Данные этнические группы уже привлекали к себе внимание
исследователей, этнографов, историков, филологов и фольклористов. Особо
выделяются в этом аспекте труды астраханского историка и этнографа В.М.
Викторина,1 С.Т. Рахимова, филологов Л.Ш. Арсланова,2 Ф.С. Баязитовой,3
Ф.Х. Завгаровой,4 музыковедов М.Н. Нигмедзянова, А.Р. Усмановой.5 Однако
наиболее неисследованной на карте культурогенеза Астраханской области
была и остаётся традиционная хореография и, чтобы восполнить этот пробел,
в Казани был выпущен сборник «Танцы Астраханских татар». 6 Это результат
научно-полевых экспедиций 1995-1998 гг. по сбору песенно-плясового и
игрового фольклора астраханских татар. Исследования проводились автором
этих строк совместно с музыковедом и ведущим методистом ОМЦ НК А.Р.
Усмановой. В ходе экспедиции выявлено 20 видов обрядовых, свадебных,
необрядовых, игровых танцев и музыкального сопровождения к ним. Цель
нашей экспедиции заключалась в записи и сохранении исчезающих плясок и
игр.
Народная пляска астраханских татар, как и искусство любого другого
народа, уходит корнями в глубокую древность. Характер исполнения во
многом определяет уклад жизни и быта. Вот как в XVI веке описывает пляску
астраханских татар историк и этнограф П.И. Небольсин: «… Вообще
юртовские татары очень любят музыку и игры. Напевы их чрезвычайно
приятны и гармоничны. Песни у них и богатырские, и эротические.
Музыкальные орудия у мужчин – скрипки и балалайки, у женщин – варган и
гармоники. Пляской занимаются только одни молоденькие девушки, и то не
при посторонних мужчинах. Игры мужчин состоят из борьбы на кушаках, из
поединков или ротоборства один на один, что называется быргебыр».7
«Пляску карагашей нельзя назвать грациозной и увлекательной. Танцовщица,
например, потупив глаза в землю, стоит на одном месте, потопывает ножками,
поводит на стороны головкой и выделывает движения, которых тайного
смысла решительно нет возможности доискаться; характер этих
телодвижений есть кажется извращённость того, что в русской пляске носит
характер приманивания. Мужская пляска состоит в тяжёлых скачках, в
необходимом притом вскидывании руками, в отдувании щёк, в
прикрякивании языком довольно неприятных звуков».8 Здесь историк
1

Викторин В.М. Кто мы, Астраханцы? У этнической карты области / В.М. Викторин //
«Астраханские известия». -1994. - №10.
2
Арсланов Л.Ш. Татары Нижнего Поволжья и Ставрополья / Л.Ш. Арсланов. Набережные Челны, 1995.
3
Баязитова Ф.С. Астраханские татары / Ф.С. Баязитова. - Казань: «Фикер», 2002.
4
Завгарова Ф.Х. Татарская литература Астраханского региона в историко-культурном
контексте XIX – начала XX вв. / Ф.Х. Завгарова. - Казань: «Магариф», 2003.
5
Усманова А.Р. Сборник песен и наигрышей юртовских татар Астраханской области / А.Р.
Усманова. - Астрахань, 1997.
6
Умеров Д.И. Танцы Астраханских татар / Д.И. Умеров. - Казань, 2003.
7
Небольсин П.И. Очерки Волжского Понизовья / П.И. Небольсин. - СПб., 1852.
8
Небольсин П.И. Очерки Волжского Понизовья / П.И. Небольсин. - СПб., 1852.
8
Усманова А.Р. Сборник песен и наигрышей юртовских татар Астраханской области
/А.Р.Усманова. – Астрахань, 1997.
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подчёркивает раздельность плясок между мужчинами и женщинами. В
танцах астраханских татар, как и в любых фольклорных плясках, наиболее
распространённые мизансцены - это круг и линии. В плясовых играх
«Түгәрәк уен» - «Круговая игра», «Кичке уен» - «Вечерние игры»
присутствуют сольное и парное исполнение, причём «эстафетной палочкой»
для передачи соло другому исполнителю служат два платочка. Каждое соло
сопровождается, тут же сочинёнными
речитативными репликами –
такмаками.
Ана шулай бер бэлай, биеп торы бер нугай.
Перевод:
Вон как кое-как, пляшет стоя один нугай.
Такмаки – речитативные реплики произносятся как распевно, на
определённый мотив, так и речитативным выкриком. Громкое произнесение
такмаков приводило к определённому интонированию в объёме малой
терции.1
В парных танцах между мужчиной и женщиной, стоя лицом к лицу или
обходя её сзади, мужчина не мог коснуться женщины, развернув руки в
стороны, как и в кавказских танцах.
Как известно из истории, по территории Астраханской области пролегал
“шёлковый путь” и, безусловно, это взаимодействие разных народов
наложило свой отпечаток на фольклор астраханского народа. Многие пляски,
игровые сюжеты в фольклоре астраханских татар имеют аналоги в
хореографическом фольклоре других народов: танец казанских татар “Атна”,
дагестанская “Тамара”, кавказская “Лезгинка”, калмыцкая “Шарка-барка”,
“Калмык бию”. Причём заимствованные танцы совсем не похожи на
оригиналы и исполняются в манере присущей астраханским татарам под
звуки зажигательной саратовской гармошки, бубна (Кабал), иногда скрипки.
Доктор педагогических наук А.С. Каргин пишет: «В фольклоре
профессиональные мастера черпают не только вдохновение, но и богатство
выразительных средств, под влиянием фольклора формируется национальнохудожественный
менталитет
композитора,
художника,
поэта…
Профессиональная сцена заимствует представления народных гуляний,
потешек, оформительские штампы, клише из ярмарочных представлений,
народные костюмы, обувь, одежду. Эти элементы проникают и в «серьёзные
жанры»: оперу, симфонические пьесы, балет. Вероятно, способы
заимствования
фольклора
будут
и
далее
трансформироваться,
видоизменяться, идти как по линии открытого, прямого использования, так и
переосмысления общеэстетических принципов и художественных средств.
Этот процесс разнообразен и таит в себе множество творческих открытий и
находок».2 В подтверждение слов Анатолия Степановича, композитор,
лауреат государственной премии Республики Татарстан Ш.К. Шарифуллин,
написал прекрасную музыку на основе фольклорных записей. А в репертуаре
Государственного ансамбля песни и танца есть «Танец с пиалами» на
фольклорном материале астраханских татар. В фондах Государственного
центра татарского фольклора РТ хранится богатейший фольклорный

2

Каргин А.С. Народная художественная культура / А.С. Каргин. - Москва, 1997. - С.274.
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материал, которым пользуется для своих постановок фольклорный ансамбль
Государственной филармонии. Я надеюсь, что и мои записи помогут
балетмейстерам, композиторам для сценического воплощения этих танцев.
Обо всех видах плясок астраханских татар рассказать сразу будет
трудно, поэтому приведу пример наиболее интересных, на мой взгляд, плясок
астраханских татар.
ОБРЯДОВЫЕ ПЛЯСКИ
(свадебные)
Танец «Кияусый» или «Кияу сылы» означает чествование жениха,
исполняется исключительно на свадьбах. Обряд сохранён до сегодняшних
дней. За неделю до свадьбы у дома жениха родители невесты ставили шатёр,
приглашая чествовать родственников жениха. До этого жених уже должен
быть отдать калым по обоюдному согласию и два раза послать поднос с
конфетами. Жениху нельзя было участвовать в строительстве шатра, «дамсез
булады» говорит информатор Н. Мухтаров, что означает «будет не сладок для
родителей невесты». В назначенный вечер свадебный поезд жениха
продвигается к праздничному шатру. Несмотря на сильный мороз или жару,
жених, заставляя себя ждать, шел медленно «акрен гена басып киля», говорит информатор. Неизменный атрибут жениха – подарки для родителей
невесты, обвязанные красной лентой. У шатра невеста подхватывала жениха
под руки и заводила в шатёр. Жених, делая вид, что не хочет, сопротивлялся,
и тогда его заносили на руках под наигрыш «Кияусый». Все гости проходили
в шатер, где исполнялся одноименный танец.
Кияусый
относится к
сольному танцу. Темп танца быстрый. Танец могут исполнять как мужчины,
так и женщины. У других народов такой наигрыш не встречается и отсюда
следует, что этот танец принадлежит юртовским татарам.
Музыкальное сопровождение, как и во всех танцевальных наигрышах
астраханских татар, саратовская гармошка (саз), бубен (кабал), иногда
скрипка. Музыкальный размер 4/4. Образуя большой круг, каждый по
очереди, передавая платочки как эстафетную палочку, выходят в центр круга
и пляшут «Кияусый». Все остальные, подбадривая, хлопают в ладоши в такт
ритма музыки и выкрикивают такмак. Такмаки – речитативные реплики, в
них отражается юмор, народная мудрость и игровой характер. Например,
«узен гена биисен безга яулык бирмисен» - «сам пляшешь, а мне платок не
передаёшь». Как правило, все обрядовые танцы танцуют с широко
раскрытыми руками, особенно в мужских танцах. Высмеивались те, кто
танцевал с опущенными руками, «сынган канатлы каз кебек булып бииде» «пляшешь, словно гусь со сломанными крыльями», - говорит информатор З.
Махмудова. Существовала определённая этика плясок. Нельзя было долго
плясать, не передавая никому платок. Танец начинал и заканчивал, как
правило, тамада праздничного вечера, выбранный хозяевами. Чтобы
закончить танец, тамада обходил круг и отдавал платочки гармонисту.
Ике кул яулыгына – башынын саулыгына,
Эна шулай катырак, берда торма аптырап.
Бас иданнен уртасына – дошманнан куркасынма?
Перевод:
Два платочка в руках, повернись на каблуках,
В круг смелее поспеши, недругов перепляши.*

97

Следующий свадебный танец «Ак Шатыр» в переводе означает Белый
Шатёр или Белая Юрта. Есть такое выражение АК ТУЙ в переводе Белая
Свадьба, то есть чистая свадьба или свадьба молодоженов. Для проведения
свадеб у астраханских татар ставили и поныне ставят в некоторых сёлах
большой шатёр. Его помогают строить друзья и родственники жениха. «Ак
Шатыр» как наигрыш встречается и у кундровских татар, и у карагашей.
Музыкальный размер меняется от 4/4 до 3/4. У М.Н. Нигмедзянова
зафиксирован вариант в размере 12/8. Нами записаны несколько вариантов
этой пляски. У некоторых исполнителей была манера танцевать, положив
один из платочков на плечо: «жилькасена яулык салып торып бииде», –
говорит информатор М. Умерова. В танце «Ак Шатыр» руки широко
разведены в стороны, спина неизменно прямая как у наездника. Руки
попеременно сгибаются в локтях, но не опускаются вниз, размахивая
платочками из стороны в сторону, в зависимости от темпа и ритма музыки,
которую задаёт сам танцор. Главная особенность состоит в том, что все
движения при стремительном ходе вперёд, назад, в сторону исполняются без
прыжков и подскоков. «Это сейчас, – говорит информатор Сайфулла бабай,
молодёжь танцует вприпрыжку, подражая казанским татарам, а раньше
тяжёлый костюм не позволял прыгающих движений».
Тамада – тархан определял место и время для плясок, выходил на
середину шатра, поднимал руку вверх, держа красные платочки и выкрикивая
«Ак Шатыр», звучали заразительные звуки саза. Тархан обходит по кругу
шатёр и приглашает 3 или 4, 6, 8 девушек в зависимости от размера шатра. Те
девушки, у которых оказывались красные платочки, выходили на середину
шатра, и кружились в танце вокруг тархана. Затем по знаку тархана девушки
расходились по разным углам и приглашали сидящих мужчин на танец.
Тархан, наблюдающий за исполнением танца, взмахом платка давал знак
гармонисту, и танец прекращался.
Сез икегез, икегез, икегезнен битегез,
Сез икегез пар кильгәнсез, тигез гомер итегез.
Перевод:
Вместе целое одно, словно чарка и вино,
Жениху и невесте – пусть пройти по жизни вместе.*
ОБРЯДОВЫЕ ПЛЯСКИ
(календарные)
Праздник «Джиен» в переводе означает сборы и проводится между
несколькими соседними сёлами, где завязываются знакомства, возникают
симпатии, устанавливается дружба между юношами и девушками. По
рассказам информаторов, особая роль на Джиенах отводилась Джиен агасы,
что в переводе означает глава сбора, ведущий, известный также под
названием «Тархан». Тарханом выбирали только особо почитаемого и
уважаемого молодого человека – жителя одного из сёл, в обязанности
которого входило открытие и закрытие вечера, контроль за поведением
джигитов и девушек. Родители доверяли девушек тархану, за которыми он
приходил с группой юношей. С ним девушек отпускали и на другие
праздники. А если впоследствии девушка выходила замуж в другое село,
жених дарил подарки родителям невесты и тархану в благодарность за его
сельчанку. Возможно, отсюда и пошёл ритуал из свадебного цикла. Тархан
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открывал вечер танцем, осуществлял выбор танцующих пар. Вечер
закрывался лишь после выкрика тархана – «таркау».
Әйлән, түгәрәк, син буларсын күбәләк.
Әйләнеп, әйләнеп, йөрмәсеннәр бәйләнеп.
Йөрсәләр бәйләнеп, син карама әйләнеп.
Перевод:
В хороводе мотыльком кружисьПарни льнут кругом.
Даже не взгляни на нихУ тебя, ведь, есть жених.
Танец «Рекрутов» также можно отнести к обрядовой пляске,
исполняемой на проводах в рекруты. По своему происхождению он столь же
древний, как и пляски «Ак шатыр» и «Кияусый». Характер носит тип
прощального танца с молодецкой и беззаботной жизнью. Юртовские татары
селились вокруг астраханского кремля и должны были служить в рекрутах.
Юноша опоясывался зелёным кушаком и выходил в центр круга, акцент на
главном участнике - рекруте. Девушка, которой нравился рекрут, бросала в
него монеты. Затем юноша изображал, как он отважно сражается и скачет на
лошади. Вообще у юртовских татар обряд бросание мелких монет существует
до сих пор, в основном на свадьбах. Этот обряд означает плодородие и
богатство. Детям разрешают собирать монеты, приговаривая «сезга да ющь
булсын» - «пусть и у вас будет так же». У карагашей бросают пшено или
другие зёрна.
НЕОБРЯДОВЫЕ ПЛЯСКИ
У юртовских татар «Куалашпак», у карагашей «Куаласып бию», в
Наримановском районе говорят «Куалашып бию». Название танца произошло
от слияния двух слов ногайского диалекта астраханских татар «куалап» –
прогонять, «кашеп» - убегать, дословно – гнаться за убегающей или
соревнование. Аналогов подобного танца нигде нет, и поэтому можно
считать, что пляска «куалашпак» астраханского происхождения.
Танец предполагает двух участников – юношу и девушку. Догонять
может не только юноша, но и девушка, если она чуть расторопнее и хитрее
своего партнёра. По виду пляска относится к молодёжным играм и
исполняется на посиделках и молодёжных играх. Смысл танца сводится к
следующему: девушка танцевальными движениями завлекает парня, заставляя
тем самым его гоняться за ней по кругу. Причём молодой человек должен
проявить в пляске всю свою удаль и мастерство. Только таким образом,
настигнув партнёршу по танцу, он получал от неё платочек. Далее молодые
люди менялись ролями. Затем «эстафету» принимала другая пара. Положения
в паре, можно сказать лицом к лицу с раскрытыми руками в стороны, как бы
не пуская друг друга. Причём руки, исполняли роль, как бы шлагбаума, под
которым пытались проскользнуть. «Куалашпак» могли танцевать как на
праздниках Майдан, Амиль, так и на играх «Кичке уен», «Тугәрәк уен» и т. д.
Танец «ЩУГАЛЯП». Информаторы рассказывали, что в старину на
свадьбы приглашали танцоров, которые владели всеми плясками и вели
развлекательную программу вечера. Среди таких танцоров был мой дед
Мухарям-ата. Он танцевал с пиалой на голове, предварительно налив в неё
жидкость. Мастерство состояло в том, чтобы в процессе исполнения не
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проливалось ни капельки, при стремительном движении по кругу, вперёд,
назад и, даже вращаясь на месте. Затем содержимое пиалушки выпивалось.
Танец требовал прямой непременной осанки, как при посадке на лошади.
Танец исполняется на мелодию «Щибаля» или «Щуранге». Подобный танец
встречается у калмыков и называется «Шаазнта би».1
Музыкальный размер 6\8.
Кызлар:
Айлан тугарак, син буларсын кубаляк.
Айлянеп, айлянеп, йормасеннар байлянеп.
Йорсаляр, байлянеп, син карама айлянеп.
Матур итеп биисен, куз тияр, дип бельмисен.
Матур итеп биюче – биючена сиюче.
Сикереп, сикереп ерактагы иптащене
Куз алдына кильтереп.
Вагдале буена чакырырсын туена,
Чакырмасан туена – бурыч булар муена.
Якын дустым булсын гына, вагданда торсан гына.
Матур, матур чачак атсын синен баскан эзлярена
Бас, дустым, эзена, куз тимасен узена.
Егетляр:
Ике кул яулыгына - башыннын саулыгына.
В конце исследования я сделал вывод, что при своевременном и более
тщательном сборе можно было бы с лёгкостью выявить намного больше
фольклорных танцев астраханских татар. При записи и сборе мы испытывали
некоторые сложности, заключавшиеся в том, что многие информаторы и
гармонисты не помнили названия некоторых мелодий, плясок и игр, а
старожилов, которые могли бы рассказать и показать не было в живых.
Огромную помощь оказывали директора школ и домов культуры, которые
бережно хранили в стенах учреждения старые бабушкины тетради, записи
аудиокассет 70-х годов, старинные вышивки, костюмы и бытовую утварь.
Большой вклад при сборе фольклорных игр и танцев внесла астраханская
поэтесса М.Х Умерова.

Н.Д. Мусина,
доцент кафедры хореографии КГУКИ

Хореографический фольклор татарского народа – наиболее
приоритетное направление образовательного и научного
комплекса в области культуры и искусства Республики
Татарстан

1

Бадмаева Т.Б. Калмыцкие танцы и их терминология / Т.Б. Бадмаева. – Элиста, 1992.
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Хореографический фольклор татарского народа – одна из ярких
составляющих его культуры, искусства и творчества. В нём языком
татарского танца запечатлён характер и темперамент этноса, его этические и
эстетические взгляды, художественное, творческое мышление, особенности
традиций и обычаев. Как национальный танцевально-пластический язык,
татарский танец, также важен и значим для народа, его истории, культуры,
искусства, национального самосознания, как родной разговорный, вокальный,
музыкально-инструментальный языки. На языке татарского танца «говорит»
многочисленный народ, проживающий на огромной территории России, СНГ,
дальнего Зарубежья, т.е. далеко за пределами административных границ РТ,
обозначающей центр тюркских этнических групп под наименованием –
татарский народ. Несомненно, у каждой их этих групп своё «наречие» особые краски, которые создают удивительную мозаику татарского танца,
выделяя татарский народ своеобразием, неповторимостью среди других
народов. Однако изучение, сохранение, развитие хореографического
фольклора – одна из наиболее актуальных, нерешённых и не решаемых
проблем в Республике Татарстан.
Хореографический фольклор татар, он же танцевальный фольклор или
традиционный татарский танец является основным предметом такого
научного направления как хореографическая фольклористика. В Республике
Татарстан данное направление исследований отсутствует, танцевальный
фольклор татарского народа не изучается ни в Институте языка, литературы и
искусств им. Г.Ибрагимова, ни в Институте истории, ни в Республиканском
научно-методическом центре, ни в Академии наук Татарстана. Возможно, его
изучение начнёт Государственный центр татарского фольклора РТ.
Сложившееся положение позволяет предполагать, что руководство
республики и руководители данных научных учреждений не знают или не
понимают, игнорируют или пренебрегают развитием хореографической
фольклористики. Отсутствие научной лаборатории коллектива учёных –
этнохореографов по исследованию танцевального фольклора, действующей
на постоянной основе, лишает будущие поколения не только информации о
танцевальном языке народа, но способствует уничтожению его историкохудожественной памяти и кризису в профессиональном искусстве татарского
танца и национального балета.
Необходимо подчеркнуть, что именно на основе хореографического
фольклора создавался репертуар Государственного ансамбля песни и танца
РТ, знатоками танцевального языка татарского народа, балетмейстерами,
сочинявшими авторские хореографические произведения, многие из которых
стали классикой татарского сценического искусства, а традиционный танец
народа получил достойное развитие на профессиональной сцене.
Обращаясь к истории вопроса, нужно отметить, что начало изучению
фольклора татарского народа было положено 75 лет назад в бывшем
Советском Союзе. По инициативе Совнаркома ТАССР в 1931 году была
организована первая комплексная фольклорная экспедиция в районы
Татарии. В составе шести человек, представителей основных видов искусств
был и хореограф, впоследствии, первый татарский балетмейстер Гай Тагиров,
столетие которого мы отмечаем в нынешнем 2006 году. Он, как и весь состав
экспедиции, не был профессиональным учёным, но вклад его в
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хореографическую фольклористику татарского народа значителен.
Монография «100 татарских фольклорных танцев» (1), подготовленная Г.Х.
Тагировым - результат многолетней кропотливой работы по расшифровке и
записи материалов этнографических экспедиций ХХ столетия, первый опыт
фиксации традиционного татарского танца. Представленные в ней образцы
дают возможность прикоснуться к традиционному танцу татар не только
Татарстана, но и Пермской, Оренбургской областей, Урала и Сибири. Не
смотря на то, что записанный в ней фольклор является только верхним,
поверхностным слоем, представляет небольшое число примеров,
относительно масштабов необходимых ежегодных исследований, не
сопровождается научным анализом, он незаменим в настоящее время
другими источниками. Данная монография является раритетом, её нет на
прилавках магазинов, ею не могут воспользоваться
специалисты
хореографии в республике и других регионах.
Первые шаги, положительные для науки о хореографическом
фольклоре татар, были предприняты в 80-е годы К.М. Бикбулатовым (2).
Они отражены в научных статьях по материалам фольклорных экспедиций в
Приуралье, Татарстан, Мордовию и Марий-Эл.
Сегодня, как это ни печально, можно констатировать, что Республика
Татарстан по отношению к хореографическому фольклору татарского народа,
проживающего в самой республике и татарских диаспорах, отстаёт на
десятилетия от Белоруссии, Турции, на сто лет от Венгрии. В этой стране,
как ни в какой другой, серьёзно относятся к хореографическому фольклору,
удивительно продуманно выстроив систему обеспеченности изучения,
сохранения, развития, бытования в народе национального танца. Все,
необходимые для её работы структуры, начиная с административного
аппарата страны, работают согласованно, с пониманием значимости
танцевального языка народа для новых поколений, для памяти о творчестве
венгров, для информации, обращённой к жителям вселенной. Ориентируясь
на достижения Венгрии в хореографической фольклористике, понимая
проблемы данного научного направления в нашей многонациональной
Республике Татарстан, необходимо принимать экстренные меры для
изменения сложившейся ситуации.
Поднять на должный уровень наиболее запущенную и наиболее
сложную научную сферу в области культуры и искусства, обеспечить
масштабы предстоящей работы можно, на наш взгляд, объединив усилия
профильных образовательных и научных учреждений республики, при
полноценном их финансировании, при контроле администрации и
президента РТ.
Важнейшими задачами для развития научного направления
«хореографическая фольклористика» и обеспечения его специалистами,
имеющими навыки и знания ведения научной работы, и применения их на
практике являются следующие:

разработка взаимосвязанных учебных планов и программ по
татарскому танцу для всех уровней хореографического образования: а)
детская школа искусств (ДШИ), б) училище культуры и искусств, в)
университет культуры и искусств, д) институт дополнительного
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профессионального образования (ИДПО) - институт повышения
квалификации;

установление тесных взаимосвязей вуза и научного
учреждения, при котором работает или должна работать Отраслевая
научно-исследовательская лаборатория татарского танцевального
творчества.
Полный спектр учебных заведений с хореографическими отделениями
обозначен нами не случайно. Он объясняется сложностью задач, стоящих
перед поколением, которое будет обеспечивать собирание, изучение,
сохранение, развитие, бытование традиционного татарского танца –
национального языка народа. Чтобы подготовить необходимые условия для
выполнения этих задач нужно, прежде всего, разработать программы по
курсу «Татарский танец» для многоуровневого хореографического
образования, ввести его, в качестве обязательной дисциплины, в учебный
процесс. Содержание программ должно позволить учащимся: поэтапно
овладевать языком татарского танца, от фольклорного до сложного
сценического; ознакомиться с особенностями танца различных этнических
групп; освоить систему записи и постановку танца по записи; получить опыт
учебной научной работы и практической – экспедиционной, а также навыки
обработки танцевального фольклора и сочинения на его основе авторских
произведений.
Необходимость работы коллектива учёных-этнохореографов и
Отраслевой лаборатории продиктована огромным объёмом работы для
этнохореографов и многокомпонентностью танца, который уже на первом
этапе сбора и его фиксации, наряду с кропотливой работой специалистов
танца, нуждается в работе музыковеда, этнографа, исследователя устного
фольклора и других учёных. Хореографический фольклор, несомненно,
требует комплексного подхода к научной работе о нём, поскольку бытование
танца в народной среде неразрывно связано с музыкальным сопровождением,
песней, инструментальной музыкой, с национальной одеждой, с праздниками,
обрядами.
Анализ роли и места татарского танца в образовательных учреждениях
РТ свидетельствует о том, что в настоящее время, ни фольклорный танец,
бытующий в республике и татарских диаспорах, ни сценический татарский
танец, ни история хореографического искусства Татарстана:
 не обеспечены интегрированными программами для всех уровней
образования;
 не изучаются или изучаются крайне мало в качестве обязательных
учебных дисциплин;
 не осваиваются как национальный язык на должном уровне для
исполнительского искусства, для сочинения авторских произведений;
 не являются предметом научной работы.
Изменить существующее положение в образовании Республики
Татарстан, можно, на наш взгляд, обеспечив разработку интегрированных
программ по курсу «Татарский танец» для всех уровней образования. Первым
шагом в этом направлении должна быть программа для хореографических
отделений детских школ искусств, которая послужит базовой основой при
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подготовке программ для средне-специального, высшего образования, для
ИДПО. Она может использоваться в национальных гимназиях, лицеях,
диаспорах народа, проживающих вне административных границ региона,
обеспечить работающих педагогов-хореографов и учебный процесс
необходимым документом.
Основная часть содержания курса «Татарский танец» должна включать
два раздела: фольклорный танец и народно-сценический танец. В качестве
учебного материала их можно сопроводить литературными источниками,
подготовленными татарским балетмейстером Г.Х. Тагировым. Первая книга
«100 татарских фольклорных танцев» содержит примеры традиционного
народного танца, они доступны уровню подготовки учащихся младших
классов, их запись достаточно легко может «читаться» преподавателями.
Вторая - «Татарские танцы» (3) представляет авторские работы Тагирова Г.Х.,
которые являются универсальной основой для постижения профессиональных
требований к исполнению сценического татарского танца, для понимания
принципов сочинения форм народной хореографии.
Обращение к данным литературным источникам необходимо для
знакомства со стилистикой, тематикой танца прошлой эпохи, для изучения
творчества народа и сочинений балетмейстеров – композиторов танца, для
наиболее эффективного использования минимума, имеющейся литературы,
для обеспечения труда преподавателей основным материалом, для получения
знаний, которые должны пополняться на следующих уровнях
хореографического образования.
Программа для ДШИ, т.е. нормативный документ для первого уровня
образования, должен рассматриваться в качестве основной системной
структуры для следующих - трёх ступеней хореографического образования.
Если Министерство культуры или Министерство науки и образования РТ,
обеспечит разработку, издание данного документа, оснастит им все районные
центры и города, это позволит начать полноценную одновременную работу по
курсу «Татарский танец» в школах республики.
Для продуктивного решения вопроса о подготовке специалистов по
изучению и развитию танцевально-пластической речи татарского народа
необходим следующий шаг - основание кафедры татарского танца – новой
структуры в высшем образовании РТ. Основная её задача - готовить
специалистов для всех уровней образования, способствовать постепенному
накоплению знаний и навыков ведения научно-исследовательской работы и
применения их на практике. Учитывая, что Республика Татарстан является
историческим
центром
Среднего
Поволжья
и
Приуралья,
её
административные границы, кроме татарского народа - титульной нации,
включают представителей соседних республик, сотни лет проживающих в
едином союзе, изучение национальной самобытности хореографического
фольклора татарского народа потребует исследований танцевального
творчества: русских, удмуртов, чувашей, мордвы, марийцев, башкир.
Следовательно, учебные планы кафедры важно привести в соответствие с
этнорегиональными особенностями республики.
В качестве мер со стороны управления РТ, способствующих подготовке
педагогов, учёных, руководителей, организаторов, специалистов по изучению
и преподаванию
татарского фольклорного и сценического танца,
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положительно влиять на функционирование и развитие его в народе, можно
отметить такие, как издание или переиздание:
 сборников фольклорных танцев,
 репертуарных сборников сочинений балетмейстеров,

монографий по истории хореографического искусства
РТ.
В образовательном комплексе (ССУЗ, ВУЗ, ИДПО) эти меры могут
быть обеспечены следующей системой основных учебных дисциплин:
 татарский фольклорный танец;

татарский народно-сценический танец;

история хореографического искусства татарского народа;

запись танца;

постановка танца по записи;

этнография татарского народа и народов Среднего Поволжья и
Приуралья;

история изобразительного и прикладного искусства, одежды и
сценического костюма татар;

фольклорная практика в Республике Татарстан, России, СНГ, в
регионах компактного проживания народа;

учебная
научно-исследовательская
работа
по
итогам
фольклорной практики, после обработки материалов полевых экспедиций,

производственная
практика
по
выявлению
носителей
традиционного танца, по организации фестивалей фольклорного танца,
стимулирующих интерес к бытованию его в народе,

композиция и постановка танца на основе фольклорной и
сценической хореографии,

информатика с компьютерными программами: текстовый
редактор, графический редактор, художественный редактор, музыкальный
редактор.
Задачи фольклорной и производственной практики, т.е. полевой
экспедиционной работы с носителями фольклора, обеспечивающими научноисследовательскую деятельность студентов и учёных-фольклористов
основным материалом, отличаются сложностью, зависимостью от помощи
отделов культуры на местах. Они должны быть ориентированы на неё,
подготовлены к ней своими навыками и знаниями, оснащены аудио и
видеоаппаратурой, компьютерной техникой и т.д. Среди основных задач
отделов культуры по изучению хореографического фольклора необходимо
выделить такие, как:
 выявление носителей (знатоков) танцевального фольклора;
 подготовка базы данных о носителях фольклора, её обновление и
пополнение;
 запись на видео и аудиокассеты бытующего в народе обрядового и
внеобрядового танца, его музыкального, вокального сопровождения;
 паспортизация танцевального фольклора района;
 организация фестивалей традиционного танца.
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Защитить выполнение выделенных нами задач – обязательной части
научной работы на местах, не предусмотренной должностными
обязанностями работников культуры, необходимо дополнительным,
полноценным её финансированием и повышением квалификации
специалистов в ИДПО. Отсутствие постоянных исследований татарского
танца в РТ требует масштабного одновременного охвата всех её районов для
эффективного выполнения первых шагов в научных изысканиях
хореографического фольклора.
Необходимо обратить внимание на то, что в настоящее время нет более
запущенного и более сложного научного направления в области культуры и
искусств РТ, чем хореографическая фольклористика, потому наиболее
приоритетного, требующего особого внимания к его образовательному и
научному комплексу со стороны правительства и президента Татарстана.
Изучение татарского танцевального фольклора – художественноисторической памяти народа является важнейшей задачей не только для
науки, но и для перспективы развития национального хореографического
искусства. Без постоянных исследований многое уже утрачено и возможны
дальнейшие потери для истории, культуры, искусства народа. Во-первых,
потому что особенности такого национального языка как танец требуют
физических сил молодёжи, способной представить его полноценно и ярко. Вовторых, его богатство быстро уходит вместе с носителями фольклора, людьми
преклонного возраста, как ушли древние обряды, праздники, а вместе с ними
удивительные образцы художественного творчества народа. В-третьих,
традиционный народный танец неотделим от профессионального искусства
танца, его создателей – балетмейстеров, различных жанров хореографии,
начиная с классического балета и завершая новым современным
направлением – танцем модерн. Общеизвестно, что не может писатель, не
владеющий татарским разговорным языком, создавать татарские
литературные произведения. Так же не может балетмейстер, не владеющий
татарским танцем, сочинить татарский танец или балет.
Нужно отметить, что сегодня, именно народный танец вызывает
интерес в европейских странах, утративших свою национальную
хореографию,
именно
народный
танец
способствует
созданию
неповторимости стиля, национальному «акценту» в танце-модерн, чем
привлекает внимание специалистов России, СНГ, дальнего Зарубежья.
Татарский народ может быть узнаваем и интересен для других народов,
удивляя своеобразием национального языка – татарского танца, который в
профессиональном искусстве должен отличаться яркостью, виртуозностью,
артистизмом. Основа же профессионального искусства танца в
хореографическом фольклоре народа, в его творческой лаборатории, о чём
свидетельствуют тысячелетия человеческой истории.
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Ф.Г. Ризванова,
Кукмара районының Зур Сәрдек
гимназиясенең югары категорияле укытучысы

Бәетләрдә халык язмышы
Халык авыз иҗатына халыкның гасырлар буенча буыннан буынга
җыелып килгән рухи байлыгы, тормыш фәлсәфәсе, көнкүреш тәҗрибәсе һәм
эстетик зәвыгы тупланган. Без һәм киләчәк буын аларны җентекләп
өйрәнәбез, өйрәнәчәкбез, алардагы эстетик ләззәтне югалтмабыз. Билгеле,
халык иҗаты әсәрләренең барлык жанрларын да бергә туплап бер фәнни
системага салу эшенең башы – аларны язып алу. Шушы максаттан чыгып,
Кукмара районы Зур Сердәк гимназиясендә “Халык иҗаты – акыл байлыгы”
дигән фәнни-әдәби түгәрәк эшләп килә. Түгәрек эшчәнлегенең башында
халык авыз иҗатын җыю, туплау белән шөгыльләнгән галимнәр, язучылар,
мәгърифәтчеләр – Хәмит Ярми, Нәкый Исәнбәт, Каюм Насыйри, Гомәр
Башировлар һ.б. турында фәнни хезмәтләр тупланды.
2002 елда Кукмара районында оештырылган конфереция вакытында
районның укытучылары Татарстанның Мәдәният министырлыгы каршында
эшләп килүче Татар фольклорын җыйнау, саклау, өйрәнү һәм пропагандалау
үзәге галимнәре һәм Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгатъ
институты фәнни хезмәткәрләре белән таныштылар. Галимнәр Зур Сәрдек
гимназиясендә булып, түгәрәк эше белән танышып киттеләр. Бу вакытта
халык авыз иҗатын җыйнау белән генә шөгыльләнгән укытучыларга
галимнәр җыйналган материалны алга таба төркемләү юнәлешен күрсәттәләр.
Бу турыда Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгатъ институтының
фәнни хезмәткәре, филол. фәннәре канд. Лилия Ибраһимова “Мәдәни җомга”
(5 июль, 2002) санында язып та чыкты. “Кукмара авылларында йөргәндә,
халык иҗатының бүгенге көндә дә мул сулы чишмә булуына янә бер кат
инандык. Саекмый да, саегырга да җыенмый әле ул. Тарихыбыз битләрен,
халык тәҗрибәсен, акылын, тел җәүһәрләрен һ.б. хисапсыз хәзинәләрен
ияртеп, ага да ага” дип язды галимә. Чыннан да, бу шулай.
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“Халык иҗаты – акыл байлыгы” түгәрәгенең оешуына инде 7 елдан
артык. Шушы вакыт эчендә түгәрәк әгъзалары тарафыннан 350 бәет, 135 җыртакмаклар, 13 легенда, 18 риваять, 228 мәзәк, 9 әкият тупланды. Аларның
һәрберсе сөйләүчеләрдән аудиотасмага теркәлеп, текстологик эшкәртелде.
Фольклор үрнәкләрен җыю белән беррәттән төбәкнең сөйләм стиле, фонетик,
лексик системасына хас үзенчәлекләр билгеләүгә мөнәсәбәтле эзләнүләр дә
алып барылды. Мондый эшләрдән тыш, түгәрәктә халык иҗаты үрнәкләренең
тулырак варианталарын барлау эше дә алып барыла. Мәсәлән, халык авыз
иҗаты җыетыкларына кертелгән “Комсомолец Рәхи бәете”нең 1990 нчы елда
Мәмәшир авылында яшәгән (инде хәзер мәрһүм) Миңнемуллина Фагыйлә
ападан язып алган вариантын алыйк.
Безнең вариантта бәетнең дәвамы бар, һәм ул түбәндәгечә:
Минем калган киемемне кемнәр киеп туздырыр,
Янып сөйгән Миңсылуым, ничек гомер туздырыр.
Аклы ситса күлмәгемне туздырганчы кимәдем,
Миңсылуым сине күреп күзләремдин туймадым.
Биек тауның башларына кибән салдым киртәләп,
Җаным-бәгърем, туя алмадым сине иркәләп.
Мондый эзләнүләр халык авыз иҗатының яшәеш даирәсен чамаларга
һәм көнкүрештә үзгәрешен күзәтергә мөмкинлекләр бирә. Ул гына да түгел,
татар халкының лиро-эпик жанры булып исәпләнгән бәетләр, тарихи күзаллау
булдыруда да актив роль уйный. Чөнки һәр бәет татар халкының язмышы,
чынбарлыгы белән бәйле. Бу нисбәттән караганда, түгәрәктә катнашычулар
тарафыннан халык язмышын күзалларлык әсәрләр күпләп тупланды. Моның
өчен яшь фольклорчылар махсус сораулыклар әзерләп, җәй көнендә күрше
авылларда эзләнү эшләре оештыралар. Шунда олы яшьтәге апа-абыйлар
белән очрашып, бәетләр, аларның язылу тарихларын барлыйлар. Мәсәлән,
Бөек Ватан сугышында 4 улын югалткан Нәбиуллина Өммегөлсем әбигә
багышлап чыгарылган бәетне алыйк. Нәбиуллина Өммегөлсем апа Чишмәбәш
авылында яшәгән. Аның 4 улы Әһлиулла, Ярулла, Сәгыйдулла, Самат
сугышта һәлак булалар. Бу бәет Өммегөлсем әбинең оныгы, хәзерге көндә
Башкортстанда яшәүче, укытучы Сания апа Нәбиуллинадан язып алынды.
Әлеге бәеттә газиз балаларын югалткан ананың тирән кичереше, кайгыхәсрәтләре гәүдәләнә.
Әһлиулла улым, иң олысы минем
Председатель иде авылда.
Дошман илгә кергәч, башлап китте,
Үзе теләп дошман явына.
Шул ук вакытта горурлык хисе дә, илен сакларга теләүче батыр егет
образы да тулы гәүдәләнә. Ил афәте – халык афәте.
Яше-карты бар да эшкә чыга,
Фронт өчен эшлик диелә.
Атлар җитми, һәрбер хуҗалыкның
Сыерлары эшкә җигелә.
Әлеге юлларда фронт фаҗигасе дә, тыл фаҗигасе дә күрсәтелә.
Үсеп кенә килгән тал чыбыктай
Сәгыйдулла бигрәк яшь иде.
Ат өстендә дошман куам дигән,
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Зәйтүнгә язган, көт мине.
Зур һәм фаҗигале тарихи вакыйгаларның аерым кешеләр язмышындагы
чагылышы халык күңелендә тирән эз калдыра.
Төнлә уйлап, таңда уйга калам,
Каршы алам көн дә ал таңны.
Дүрт улым, Сез яуладыгыз аны,
Онытмас дим, Сезне Ватаным, - дип тәмамлана бәет.
Күренеп тора, бәеттә лиризм шатый көчле бирелгән. Сугыш дәһшәтен,
халык хәсрәтен чагылдыручы бәетләр шактый. Алар арасында Мәмәшир
авылында яшәүче Миңсылу апа Ярмиевадан язып алынган бәет тә бар.
Бисмиллаһи вә билләһи,
Җитте корбан гаете.
Без әйтәбез, сез тыңлагыз
Ватан сугышы бәетен.
Без сугышка киткәндә,
Ерак калды арабыз.
Безнең хәлне сорасагыз,
Бу бәеткә карагыз.
Бәет аерым кешеләргә багышланмаган, киресенчә, әлеге афәтнең халык
фаҗигасе икәнлегенә басым ясала.
Соңгы елларда иҗат ителгән бәетләрне барлаганда, шундый фикер туа:
татар халкы бәет жанрын һаман кулланылышта йөртә, хәсрәт-кайгыларын
уртаклашучы буларак янәшәсенә бастыра килә. Ләкин әлеге фикер рәтендә
икенчесе дә туа. Ул халык яшәешенең аянычлы, фаҗигале булуы. Аның баш
очында эчкечелек афәтенең һаман сакта торуы. Татар кешесенең, бигрәк тә
яшь ир-атларның дөнья гүзәлләген, рәхәтен аракы, шәрәбка алыштырып,
фаҗигагә дучар булуларын һәр авылда чыгарылган дистәләрчә бәет дәлилли.
Шуңа күрә дә бәетләрне халык көнкүреш елъязмасы буларак та бәяләп була.
Хәзер шуларны күзәтеп үтик.
1995 нче елда Алан авылында булган фаҗига күпләрне тетрәндерә. Озак
та үтми Гыйләҗев Раифка багышлап чыгарылган бәет район газетасында
дөнья күрә. Бәет Мәүҗидә әби тарафыннан (1923 нче елгы) латин хәрефләре
белән язылган.
Улым, синең шушы матаең
Юлдан чыгып читкә киттеме?
Әллә инде явыз җаннар килеп,
Синең газиз башыңа җиттеме?
Улым сорыйбыз синең иптәшеңнән,
Сөйлә дибез ничек булганын.
Явыз җаннар ахры куркыттылар,
Яшерә алар нәрсә кылганын, дигән юллар бар.
Көрәшче, гармунчы Раифны юк итү нигә кирәк булган соң? Биредә,
90нчы еллар бәетләрендә сурәтләнгән халык күңеленең бер явыз сыйфаты –
көнчелек турында әйтелә. Көнчелекнең сәбәбе – уңганлык, булганлык,
парлы мәхәббәт.
Эзлим сине шулар арасыннан,
Сине эзләп күзләрем талды.
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Шәкертләрең дә, синең дусларың да,
Сине яратып сөйгәнең калды.
Нәкъ шундый үлемгә дучар булган Зур Сәрдек егете Динарга багышлап
сеңлесе Хисмәтуллина Римма (X сыйныф укычысы) “Динар бәете”н яза. Бәет
сюжетына нигез итеп, Мәчкәрәгә кичке уенга төшкәч, Динарның бу авыл
егетләре тарафыннан пычак белән чәнчеп үтерелүе алына.
Мәчкәрәнең болыннары
Хәтфәдәй яшел иде.
Иптәшләремне үгетләдем:
“Әйдәгез, төшик инде”.
Шул Мәчкәрә болынында
Чыкты минем җаннарым
Хәтфәдәй яшел үләнгә
Чәчерәде каннарым...
Сөлектәй егет чагымда
Җир астына керттеләр…
Бәеттә сурәтләнгән тар күңеллелек, көнчелек – фаҗигагә китерүче
сәбәп буларак аңлатыла. Әсәр авторы ул сәбәпләрне халык фаҗигасе итеп
сурәтләргә тырыша.
Алда ассызыклаганыбызча, XXнче гасыр ахыры яшәешенең фаҗигасы –
эчкечелек. Түгәрәкчеләр тупланмасында фаҗигага багышланган бәетләр зур
урын алып тора. Мәсәлән, катып үлгән һәм бары тик ике айдан соң гына
табылган Наил абый бәете.
Чыкты авылым халкы,
Кар өстеннән атлыйлар.
Ятам бакча артларында,
Мине эзләп тапмыйлар.
Бригадир яхшы иттең,
Бульдозерны җибәреп.
Ничек чыкмый калганмындыр,
Калагына ияреп.
Халык үзенең бөтен булганы белән илдә, дөньяда барган һәр күренешкә
бик сак һәм сизгер тора һәм саклык, сизгерлекне бәетләрендә чагылдыра.
Игътибарга тагын бер бәетне алыйк. Ул Россия армиясе сакларына алынып,
андагы тәртипсезлекләр корбанына әйләнгән Хәмзә исемле егет фаҗигасына
багышланган.
Һәркем тели сине зурларга.
Армиядә тәртип булмаганга,
Җыенмыйбыз сине хурларга.
Хакыбыз юк сине хурларга.
Шушы ук теманы Байлангар авылында яшәүче Фәйрүзә ападан язып
алынган “Альберт бәете” дәвам итә.
Кабер өсте чәчәк кенә
Кулыма ала алмыйм.
Минем белән ни булганын
Беркемгә сөйли алмыйм.
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Язмышмы бу, тәкъдир микән
Гомерем кыска булган.
Күбәләк тә тиңен эзләп,
Кабер ташына кунган.
“Халык иҗаты – акыл байлыгы” исемле түгәрәкнең бәетләр
тупланмасында фаҗигалы үлемгә дучар булган яшь сабыйларга, бәхетсез
мәхәббәт корбаннарына, тугърылыксыз хатын аркасында үзен кая куярга
белмәгән, үз-үзенә кул салырга мәҗбүр булган ирләргә багышланган бәетләр
дә бик күп. Югарыда әйтелгәннәргә нәтиҗә ясап, түбәндәге фикерне
җиткерергә мөмкин. Татар халкының үлмәс әдәби жанры – бәетләр халык
язмышы елъязмасы вазифасын үти, аның вәкилләренә гыйбрәт сөйләп, үгетнәсихәт, әхлак нормаларын тәкъдирли.
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З.Н. Җиһаншина,
Кукмара 2нче урта мәктәбенең
югары категорияле укытучысы

Якташ язучылар иҗатында фольклор элементлары
Әдәбиятта фольклор элементларын куллану төрле яссылыкларда бара.
Каләм ияләренең халык авыз иҗатындагы теге яки бу әсәрнең сюжетын,
персонажларын, баба образларны, тел-сурәтләү чараларын, сюжеткомпозиция алымнарын укучыга материалны җиткерү юлларында
файдалануы турында сүз алып барылды. Фольклор элементларыннан
файдалану максатчан да, табигый рәвештә дә бара, чөнки халык иҗатыннан
үсеп чыккан әдәбиятның һәрбер формасы фольклор жанрлары белән тыгыз
бәйләнештә, аларның эзлекле үсеш нәтиҗәсе булып тора. Прозада, эпик
шигърияттә кулланылган фольклор элементларын табу укучылар өчен зур
авырлык тудырмый. Әйтик, әкиятнең башламына, тәмамланышына охшаган
урыннар, дини-мифологик образлар, моңа кадәр таныш сюжетлар, кече
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формалар саналган мәкаль-әйтемнәр һәм җырлар аларның игътибарын
шунда ук җәлеп итә.
Кукмара районында туып үскән һәм бүгенге көндә татар әдәбиятында
әйдәп баручы көчкә әверелгән каләм ияләре байтак. Докладта һәр шагыйрьгә
махсус тукталу мөмкин түгел, шунлыктан без игътибарны әдәби тәнкыйтьтә
һәрвакыт игътибар үзәгеннән читтә калып килүче якташыбыз Рифә Рахман
иҗатына юнәлтсәк, дөресрәк булыр дип саныйбыз.
Фольклор элементлары матур әдәбиятның эчтәлегендә дә, формасында
да чагылыш таба. Форма күчемлелегенә мисал итеп, шигъри калыпларны
китерергә мөмкин. Рифә Рахман поэзиясендә төрле үлчәмнәр очрый. Алар
арасында фольклордан килгәннәре дә бар.
Син мине яратмыйсың дип,
Туйдым битәрләвеңнән.
Һәм сине аттым сызып ук
Күңелем дәфтәреннән, - ди шагыйрә.
Төрки поэзиянең килеп чыгуын өйрәнгән М.Х. Бакиров хезмәтләрендә
дә 8-7 үлчәмендәге җырларны очратырга мөмкин:
Зәңгәр һава, зәңгәр болыт
Зәңгәрләтә диңгезне,
Зәңгәр һавалардан эзлим
Бик сагынганда сезне.1
Шигырь калыплары турында сүз йөрткәндә, Р. Рахман шигъриятендә
ирекле формаларның шулай ук киң кулланылуын, аларның бигрәк тә "Ничек
хәлләрегез?", "Кемнеке?", ""Яшьлек дәфтәре"ннән" тибындагы сюжетлы
әсәрләр өчен сайлануын әйтеп узарга кирәк. Х. Госман, Ф.И. Урманчеев һәм
М.Х. Бакиров кебек галимнәр фикеренчә, ирекле форма бик борынгы
заманнардан ук килә, димәк, фольклор әсәрләребезгә хас.2 Шушы рәвешчә
фикер йөртеп, без башка уртак үлчәмнәрне дә барлый алыр идек.
Шагыйрә еш кына рифма калыпларын да фольклордагыча ала. Татар
халык авыз иҗатында көйле текстта һәр юлны охшаш яңгырашлы тәмамлау,
шуның белән әсәргә санау интонациясе бирү гадәти бер күренеш, ә кайвакыт
халыкның сүз осталары, өч юлны үзара яраштырып, берсен үзенчәлекле
калдырганнар. "Әйтелмәгән уй" шигыре, мәсәлән, ааба рәвешендә
рифмалаша:
Узар юлчы, ник кулыма кагыласың?
Беләм, беләм, син кемнедер сагынасың.
Минем кара күзләремә карыйсың да,
Кем күзләрен күргән төсле абынасың? (Шук алма, моңсу алма)
1

Бакиров М.Х. Гомумтөрки поэзиянең яралуы һәм иң борынгы формалары / М.Х. Бакиров.
- Казан: Мәгариф, 2001. - Б. 272.
2
Бакиров М.Х. Иң борынгы шигырь нинди булган? / М.Х. Бакиров // Казан утлары. 2005. - №2. - Б.161; Госман X. Яшьләр һәм остазлар / Х. Госман // Казан утлары. - 1978. №5. - Б.153-162; Курбатов X. Татар әдәбиятында ирекле шигырь / Х. Курбатов // Метод,
стиль, жанр. - Казан: Тат. кит. нәшр., 1978. - Б. 12-30; Урманчеев Ф. И. Борынгы миф һәм
бүгенге шигырь / Ф. И. Урманчеев // Казан утлары. - №6. - Б. 129-141.
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Без шагыйрьләр кулланган эпитетларның, шул исәптән төсләрнең
поэтикада куллану тарихын тикшерсәк тә, фольклорга барып чыгачакбыз.
Шагыйрә сагыш билгесен белдергән сары, мөселман халыклары өчен
аеруча кадерле һәм, яшәрүне аңлатканда, телгә килә торган яшел төсләрне
куллана, күңелдәге эчпошыргычлыкны күрсәтергә теләгәндә, сорырак,
тоныграк буяларга мөрәҗәгать итә, әмма тышкы тәэсир көче зур булган,
кайнар холыкны, хисләр җетелеген аңлаткан кызыл төс һәм антитезалы сурәт
тудыру чараларыннан булган ак-кара аның иҗатында күбрәк очрый шикелле.
Халык авыз иҗаты - тел-сурәтләү чараларының төпсез коесы. Үзе
галимә булган Рифә Рахман аларның килеп чыгышы хакында уйланган, ерак
гасырларга барып тоташкан мәгънәләрен төгәл белә дип уйларга кирәк.
Әйтик, шагыйрәнең лирик мине ялгызлык утларында янса, парын югалтса,
аның әсәрләренә пар бәхет, пар ишкәк, көймә кебек сүзтезмәзләр, традицион
образлар килеп керә.
Татар фольклорында көймә образы еш кына ялгызлык, юл эзләү
мотивларын белдерә, Рифә Рахман иҗатында да күпчелек очракта бу шулай.
Аның иҗатында килгән көймә образы гомер мәгънәсен аңлатырга да мөмкин:
Чалкан яткан карт көймәнең
Янында ятты оеп.
Таралган гомер көймәсе...
Кайда яр булган элек?
Таралган гомер көймәсе.
(Карт. Көймә)
Р. Рахман фольклорда мулдан кулланылган алма образын ярата. Әлеге
төшенчә аның “Шук алма, моңсу алма” исемле китабының атамасына да
кергән һәм, шагыйрәнең әйтүенә караганда, аның лирик минен, һәм хәтта
шагыйрәнең үзен дә характерлаучы образ булып тора. Мәхәббәт темасы
шагыйрә иҗатының төп юнәлешен тәшкил итә, шунлыктан без гөл-күбәләк,
тирәк-былбыл, мәхәббәт бакчасы, ай-кояш кебек образлар белән еш
очрашабыз, әмма алар шигырьдән шигырьгә төрле мәгънә йөге алып киләләр,
төрле контекстларда урын алалар. Мисаллар китереп узыйк:
Ханымнарның мәгъшугы! Әй, сал колак!
Кызыйның гашыйклык дәрденә син бак!
Мәхәббәт бакчасының түрендә ул Атларга сукмак тапмый торган куак.
(Ханымнарның мәгъшугы // Сиңа)
Яисә:
Кун гөлемнең иң-иң матурына,
Бул былбылым минем түтәлдәге.
Син сайрасаң, җанны телеп-телеп,
Учларыма алып китәргәме?
(Былбылым бул // Сиңа)
Халыкта агачта калган соңгы алмага бәйле бәхет алмасы дигән гыйбарә
бар, әсәрдән әсәргә шагыйрә аны гел яңача ача. Әйтик, без алманың мәңгелек
түгеллеген беләбез, Рифә Рахман:
Бәхет татлы алма булса,
Таты җитсен гомерегезгә, - дип укучыларына үтмәс тәмнәр тели.
Яисә:
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Татлы төш үтеп китәр дә,
Булмас күк яңадан ул:
Бакчада коеп йөрибез
Мәхәббәт алмаларын.
Җилкәләрне уйнаклатып,
Коела ул шып та шып.
Алмагачның юк ышыгы,
Торабыз кочаклашып
Бәреләләр авырттырып
Эп-эре бу тамчылар.
Мәхәббәтнең алмалары
Ява, ява камчылап...
(Шук алма, моңсу алма)
Китерелгән соңгы мисалдан күренгәнчә, шагыйрә образларны фольклор
әсәрләрендәгечә абстракт мәгънәдә генә кулланмый, ике планлы итә,
шунлыктан тәгаен бер күренеш сурәте дә барлыкка килә.
Шагыйрә иҗатында борынгыдан килгән Су кызы, Урман кызы, Шүрәле
(Син кач миннән // Шук алма, моңсу алма), Пәри кызы (Айлану // Сиңа) кебек
мифик образлар да, дини эчтәлектәге әдәбияттан килгән пәйгамбәр, шайтан,
Алла, Адәм кебекләре дә еш очрый. Ул хәтта грек мифологиясендәге Руфь,
Рафаэль кебек персонажларга да мөрәҗәгать итә, һәм аларның яшәү рәвешен,
холык сыйфатларын, биографик детальләрен аерым геройларның
психологиясен, тормышын чагылдыру өчен куллана:
О Руфь! Сине кешеләрне яратуның,
Изгелекнең чагылышы дип белгәннәр.
Гашыйк булган синнән күзен алалмаган,
Җан җылысы тапкан синнән сөелгәннәр.
(Шук алма, моңсу алма)
Рифә Рахман иҗатына бик оригиналь рәвештә мәкаль-әйтемнәр үтеп
керә. Ул кайвакыт аларның бер өлешен халык авыз иҗатындагыча калдыра, ә
икенчесен үзгәртә. Мәсәлән, "Балыкчының тамагы ач..."("Сиңа") шигырендә
шул рәвешчә башланган мәкальнең икенче өлешен "ыштаны лач" дип язмый,
ә "юп-юеш балаклары" формасында бирә.
Р.Рахманның кайбер әсәрләрендә халык ырымнары, ышанулары да
чагылыш таба. "Бабай печән чаба", "Яр карлыгачлары", "Сәях җан" (Көзге төн
күбәләге) шигырендә шундый юллар бар:
"Уф дигән шайтан булыр", дип,
Кабатлый: "Ухалла"сын.
һәм:
Елтыр кашык яткан ярда
Шактый гына эзләр бар.
Бездә: "Карлыгач көймәсен
Ватма!" - дигән сүзләр бар.
Шагыйрә фольклор әсәрләрендәгечә төш алымын яратып куллана. Ул,
гадәттә, хәбәр бирүче төшләрне тасвирлый, һәм аның лирик мине көчле
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интуициягә ия, ул төш ярдәмендә башкалар белән аралаша, киләчәкне белә,
хәсрәт-кайгыларыннан бушана, үткәненә кайта ("Вәгъдә", "Син - гадәтем"...).
Рифә Рахманда халыкның начар мәгънәле юрауларын кире каккан
әсәрләр күп, шуның белән ул, әйтерсең, лирик минен бәхетле итәргә,
күңеленә рух өрергә тырыша. Кайвакыт шагыйрә ислам дине өйрәтмәләренә
каршы килгән ырым, юрау кебек нәрсәләргә каршы фикерләрне турыдантуры да уздыра:
Кипкән чәчәк киптерә дип,
Юрамагыз начарга.
Башларыма кайгы алып,
Сөймим фаллар ачарга.
Сөймим төшләр юраганны,
Сөймим сүзләр йөрткәнне.
Өзмәгез миңа дип гөл дә,
Кадерле бик кипкәне.
(Кипкән чәчәк - киптерә // Сиңа)
Әлеге әсәрдә шагыйрәнең лирик мине "юраганның юш килүе"ннән
куркуын әйтә. Кайбер әсәрләрендә исә сихердән ырымнар ярдәмендә саклану
юлларын да күрсәтеп бирә. Мәсәлән шундый эчтәлектәге "Сихердән саклан"
әсәрендә ( Шук алма, моңсу алма) ул яктылык образларына, ягъни
предметларына туры карап сихерләнү кебек ышану, чәч ярдәмендә әфсенләү
кебек фольклор мотивларын, агар суны болгаткан таш кебек шигъри
яңгырашлы гыйбарәләрне файдалана.
Әйе, шагыйрә тудырган иҗат халык мирасының бөтен матур якларын
үзенә җыйган, аның йөгерек теленә ия, ә образларын үзенчә яңарта, аларга
яңа заман яшьләренең күңелендә урын бирергә омтыла.
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