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КЕРЕШ СҮЗ
XIX гасырның соңгы чирегендә татар мәктәп-мәдрәсәләрендә куз-

галган җәдиди хәрәкәт XX гасыр башларында үзенең җимешләрен ту-
дыра. Әдәбият мәйданында «ат уйнаткан» Габдулла Тукай, Фатих Әмир-
хан кебек язучы яшьләр белән бергә, фән дөньясында да Җамал Вәлиди, 
Мөхетдин Корбангалиев, Газиз Гобәйдуллин, Гали Рәхим кебек беренче 
профессиональ галимнәр буыны формалаша. Алар арасында тарихчы, 
археограф Сәет Габделмәннан улы Вахидовның (Сәет Вахиди) лаеклы 
үз урыны бар. “Рухи мирас: эзләнүләр һәм табышлар” сериясенең чи-
раттагы китабында әнә шул шәхеснең тормышы һәм гыйльми эшчәнле-
генә караган материаллар укучылар игътибарына тәкъдим ителә. 

Сәет Вахиди 1887 елның 30 маенда  Казан губернасы Спас өязе Таш-
билге авылында (бүген Татарстан Республикасы Әлки районына карый) 
урта хәлле крестьян гаиләсендә дөньяга килә. Туган авылы, соңрак күрше 
Иске Рәҗәп авылы мәдрәсәләрен тәмамлагач, 1905–1911  елларда Казан-
дагы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем ала. 1911  елда Казан губернасы 
авыллары мәктәпләрендә мөгаллимлек итә башлый. 1918–1920 елларда 
Спас, Лаеш, Мамадыш кантоннарында яңа ачылган мәктәпләр өчен укы-
тучылар хәзерли торган педагогик курсларны оештыруда катнаша. 1919–
1921 елларда Казан дәүләт университетының рабфагында татар теленнән 
дәресләр алып бара. 1925  елда ТАССР Үзәк музее каршында көнчыгыш 
кулъязмалары бүлеген оештыру эшенә күп көч куя. 1928 елдан Россия 
археографик комиссиясенә сайлана. 1930 елда Татарстан гыйльми-тик-
шеренү экономик институтында фәнни-әдәби һәм педагогик китапханәгә 
нигез сала, татар теле һәм әдәбияты кабинетын ача. 

Мөгаллимлек һәм фәнне оештыру эшчәнлеге белән беррәттән, 
Сәет Вахиди татар халкы тарихына караган чыганакларны максат-
чан рәвештә эзләү, барлау һәм саклау эшен дә алып бара. Аның дистә 
елларга сузылган күпсанлы археографик эзләнүләрендәге иң зур ка-
занышы – 1912 елда Сәхибгәрәй хан ярлыгын табуы. Ул татар хал-
кының Болгар, Казан ханлыклары тарихына, кулъязма һәм ташъязма 
мираска, тарих, археография, эпиграфика, нумизматика кебек фәнни 
юнәлешләрнең нәзари һәм гамәли мәсьәләләренә караган күпсанлы 
мәкаләләр һәм язмалар авторы.

Шәхес культы шаукымы Сәет Вахидине дә читләтеп үтми. Галим 
1937 елның 29 ноябрендә кулга алына, “контрреволюцион пантюркизм” 
идеяләрен, “Советка каршы коткы таратуда” гаепләнеп, 1938  елның 5 ян-
варендә атып үтерелә. СССР Югары суды Президиумының карары белән 
1958 елның 9 январендә гаепсез дип табыла һәм исеме тулысынча аклана. 
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«Рухи мирас: эзләнүләр һәм табышлар» китабының бу чыга-
рылышында материаллар өч бүлеккә туплап бирелде. Беренче бүлек 
Сәет Вахидинең тәрҗемәи хәлен, эшчәнлеген тулырак күзалларга ярдәм 
итә торган язмалардан гыйбарәт. Биредә галимнең фәнни эшчәнлеген 
тулырак күзалларга мөмкинлек тудырган аерым бер язмалары, Каюм 
Насыйри эшчәнлеген өйрәнү барышында туплаган мәгълүматлары, ар-
хеографик экспедиция истәлекләре, кыр көндәлекләреннән кызыклы 
хатирәләр, текстологик яктан эшкәртелеп, укучыларга тәкъдим ителде.

Гыйльми җәмәгатьчелек Сәет Вахиди эшенә үз вакытында ук дөрес 
бәя бирә. Сәхибгәрәй хан ярлыгы табылу, аны өйрәнүдәге казанышлары 
турында вакытлы матбугат битләрендә  күренекле галимнәр Н. Фирсов, 
Г.  Гобәйдуллин, И. Бороздин һ.б. мәкаләләре басылып чыга. Сәет Вахиди-
нең уңышлары турында олпат галимнәр И. Крачковский, А. Самойлович, 
Г. Алпаров һ.б.ларның  чыгышлары, замандашлары, фикердәшләренең 
бәяләмә-рецензияләре әнә шул хакта сөйли. Китап укучылар җыентык-
ның икенче бүлегендә шул материаллар белән таныша ала. 

Китапның өченче бүлегендә Сәет Вахиди үзе язган һәм аңа юл-
ланган хатлар урын алды. Алар язучы даирәсен, шәхсиятен тулырак 
ачыклау ягыннан да кызыклы булыр дип уйлыйбыз. 

Җыентыкта үрнәк өчен Сәет Вахиди тарафыннан табылган һәм 
фәнни әйләнешкә тәкъдим ителгән аерым бер ядкәрләрнең текстла-
рын бирүне дә урынлы санадык. 

Шунысы игътибарга лаек: Сәет Вахиди үз чорында табып, төр-
ле оешмаларга сакларга тапшырган кулъязмалар кебек, аның үзенең 
хезмәтләре дә Казан, Уфа, Санкт-Петербург архивлары, музейла-
ры, китапханәләренә сибелгән. Җыентыкта бирелгән материаллар 
ТФ  Академиясе Г.Ибраһимов ис. Тел, әдәбият һәм сәнгать институ-
тының Язма һәм музыкаль мирас үзәгендә, Казан федераль универ-
ситеты китапханәсенең Сирәк китаплар һәм кулъязмалар бүлегендә 
сак ланучы фондлардан алынды. Алар институтның Язма һәм музы-
каль мирас үзәге фәнни хезмәткәрләре И.Г. Гомәров, В.М. Усманов, 
А.И.  Әхмәтова, Л.Ш. Гарипова, Г.М. Ханнанова, А.Р. Мөбарәкшина,  
Казан федераль университеты китапханәсенең Сирәк китаплар һәм 
кулъязмалар бүлеге хезмәткәре Р.Г. Шәрәфиева тарафыннан гамәлдәге 
язуга күчерелде һәм шәрехләнде.

Китапның җаваплы мөхәррире 
И.Г. Гомәров



СӘЕТ ВАХИДИНЕҢ ТОРМЫШ ҺӘМ ХЕЗМӘТ ЮЛЫ

Күренекле тарихчы, археограф, мөгаллим Сәет Вахидинең 
(1887–1938) тормыш һәм иҗат юлы илдәге катлаулы иҗтимагый- 
сәяси вәзгыять, сугыш, революцияләр, репрессия елларына туры 
килә. Милли мәгариф, татар тарихы өлкәләрендә күп көч куйган 
галим – шәхес культы чоры корбаны: башка бик күп татар зыялы-
лары белән бергә ул да «контрреволюцион пантюркизм»да гаеплә-
неп, кулга алына һәм 1938 елда атып үтерелә. Тоталитар дәвердә 
исеме һәм киңкырлы эшчәнлеге «онытырлырга» мәҗбүр ителгән 
С. Вахидинең язма мирасы архив фондларында, музейларда сак-
ланып калган. ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сән-
гать институты Язма һәм музыкаль мирас үзәгенең 53 нче фондын 
С. Вахидинең бай архивы тәшкил итә. Әлеге фондта XVII–XX га-
сырларга караган кыйммәтле чыганаклар белән беррәттән, га-
лимнең автобиографик материаллары да урын ала (53 ф., 4 тасв., 
1 сакл. бер.). С. Вахиди үзенең тәрҗемәи хәле, эшчәнлеге хакында 
мәгълүматларны туплап, 13 бүлектән торган җыентык эшләп кал-
дырган була. Билегеле сәбәпләр аркасында, хезмәт нәшер ителми 
кала. Әлеге җыентыкта С. Вахидинең балалык чорыннан алып 
тормышының соңгы көннәре хакында үзе җыеп барган бик күп 
язмалар, истәлек- хатлар, фәнни һәм педагогик эшчәнлегенә ка-
раган вакытлы матбугат материаллары, бәяләмә-рецензияләр һәм 
башка күп кенә кызыклы материаллар белән танышырга мөмкин. 
Түбәндә әлеге җыентыктан галимнең тормыш һәм фәнни эшчән-
леген мөмкин кадәр тулы күзалларга ярдәм итәчәк аерым бер 
язмалар тәкъдим ителә. Язмалар оригинал орфографиясен һәм 
пунктуация сен саклап басылалар. 
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Автобиография 
историка и археографа Татарии  

Сейида Габдульминановича ВАХИДОВА
Казань, ул. Сабанчи, д . №. 11, кв. 2

Родился 31-го мая 1887 года в деревне Таш-Бильги Спасского 
кантона Т.Р. Происхожу из бедной крестьянской семьи. Родители 
мои все время занимались крестьянством. Крестьянство это наше 
любимое занятие. Сколько по родословности нам известно, все 
наши предки были крестьянами, например, мой отец Габдульменан, 
его отец Габдульвахид, его отец Батыр, отец его Торали, его отец 
Айдарали, его отец Альмамет, его отец Колмамет и т.д. все были 
крестьянами дер. Таш-Бильги.

Я провел свою молодость на тяжелой крестьянской рабо-
те. Первоначальное образование получил в сельской татарской 
школе той же деревни. По окончании сельской школы поступил в 
Старобаранскую школу, где я проходил родной язык, арифмети-
ку, элемен тарный курс арабского и персидского языка и зачатки 
светских наук.

Еще будучи учеником в сельской школе дер. Таш-Бильги, 
любил читать надписи на надгробных камнях и интересовался их 
узорами. В нашей деревне Таш-Бильги находились в двух местах 
булгарские кладбища, где хранились до нашего века несколько 
надгробных памятников волжских булгар. Я любил ходить туда 
для того, чтобы читать надписи этих памятников. В детстве также 
я очень любил слушать разные сказки, предания и легенды о род-
ной старине. Их рассказывали мне старик и старуха Абдуллатыф 
бабай и Маги Эби1.

По рассказам этих стариков и по преданию народа в этой де-
ревне Таш-Бильги жил в ХVI веке мой предок известней историк 
Хисамуддин, сын Шарафутдина Myслими, здесь же по преданию 
была родина этого историка и лет 30 тому назад существовал над-
гробный камень Хисамуддина сына Шарафутдина Муслими и 
первого осно вателя дер. Таш-Бильги, Муслим-Баба, который пе-
реселился сюда из города Болгар со своими ругами и кабилями, 
после погрома г. Болгар Аксак-Тимуром (как говорит народ) и 

1  См. об этом: Татарские легенды о прошлом Волжско-Камского края. 
Вестник Научного Общества Татароведения, № Казань, 1926 г. (примечание 
С.  Вахиди). 
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основал дер. Таш-Бильги. Ихние могильные камни находились в 
дер. Таш-Бильги на бугорке в так называемом «Узун-Алан-Тау-Ба-
ши», или «На бугре длинной поляны». На этом бугре в настоящее 
время осталось лишь углубление, которое посещают религиозное 
население, как святыню.

Будучи учеником в сельской школе, однажды я получил от 
учителя книжку, в которой нашел указание на то, что в эпоху Бол-
гарского царства местный ученый Якуб-Ибни-Нагман-Эль-Бул-
гари написал историю болгар, но она до настоящего времени не 
дошла.

В 1905 году я поступил учеником В Галеевское училище (Ме-
дрессаи-Мухаммадия) в Казани, являвшееся в то время высшею 
школою для Казанских татар. Посещая Центральную Мусульман-
скую Библиотеку в Казани и читая книгу Марджани «Мустафадуль -
Ахбap», я  узнал о письменных памятниках, оставшихся от Болгар-
ского ханства. Узнав, что от Волжских Болгар осталось так много 
исторических памятников, я решил, что нет ничего невозможного, 
что и книга Якуба-Ибни-Ногмана также дошла до настоящего вре-
мени, но ее никто не искал и потому она остается пока неизвест-
ной. Я задался мыслью найти утраченное сочинение Якуба -Ибни-
Ногмана и стал повсюду наводить справки о старинных книгах 
и рукописях. Пока я был учеником, ничего решительного не мог 
предпринять.

С окончанием Галеевского медресе, мои розыскания пошли 
более успешно. Я стал совершать поездки по деревням с целью ро-
зыскания исторических памятников и некоторые ценные материа-
лы, на которые мне удалось наткнуться, возбудили во мне стрем-
ление еще более ревностно продолжать свои розыскания, которые 
стали вестись по определенному плану.

В 1911 г. я был назначен учителем в дер. Уpaзлы Краснокок-
шайского уезда Казанской губ., где я совмещал свою педагогиче-
скую работу с розысканием исторических материалов и вообще 
занимался собиранием и изучением памятников старины.

Однажды в д. Уразлы приехали из другого уезда татары порт-
ные, которые ездили по разном деревням и занимались портнов-
ством. Их  было несколько человек. Один из них, Измаил, зашел 
в мою квар тиру, чтобы побеседовать со мной. Я воспользовался 
случаем, так как он ездит по деревням и уездам, и стал его распра-
шивать о рукописных книгах и надгробных камнях.
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Портной мне указал, что в деревне Мамалай Мамадышского 
уезда, у одного крестьянина, имеется старинная рукопись, кото-
рая слыла у крестьян под названием «божья бумага», счи тается 
священной и пользуется особенным почитанием. По приезде 
в Казань я навел справки в Мамадышском уезде у знакомых, 
кото рые жили там, и они подтвердили, что бумага действитель-
но имеется у того крестьянина, на которого мне указали, и что, 
по-видимому, она является очень старинной. Я решил ехать в 
дер. Мамалай и лично увидеть эту бумагу. Мне пришлось по-
тратить довольно много времени и сил на то, чтобы познако-
миться с владельцем «божьей бумаги», а также не сразу удалось 
увидеть его доку мент. Этот человек был крестьянин Рахматулла 
Ахмаров. Когда он узнал, что я приехал из Казани специаль-
но из-за этой бумаги, он сразу переменился и еще ранее всяких 
вопросов с моей стороны заявил, что эта бумага такая ценная, 
что его отец перед смертью завещал тщательно беречь ее. Рах-
матулла Ахмаров при давал «божьей бумаге» важное значение и 
даже предполагал, что на основании этой бумаги он может ког-
да нибудь получить себе от правительства поместье и важную 
должность.

Когда я увидел, что мои труды пропадают без всяких послед-
ствий, я начал подходить к Ахмарову по другому. Я отправился к 
мулле, который был со мной знаком, и откровенно рассказал ему 
в чем дело. Это был известный татарский мударрис Кашшафут-
дин Габдулжаббарович Рахманкулов из династии князя Гериева, 
который по пре данию был родственником какому-то казанскому 
хану из династии крымских Гереев. Рахманкулов имел большую 
библиотеку, где было много рукописей и документов, а также дру-
гих архивных материалов. Мударрис Рахманкулов пользовался 
большим авторитетом в этой местности.

Мударрис К. Рахманкулов хотел оказать мне содействие, 
послал человека к Рахматулле и попросил у него на время бу-
магу. Рахматулла, не зная, что бумагу просят для меня, отдал ее 
послланному, который и принес ее к нам. Прочитавши бумагу, 
я убедился в том, что это вовсе не «божья бумага», а древний 
документ – ярлык ка занского хана Сахиб-Гирея1. Я хотел тогда 
же списать текст ярлыка, но без разрешения владельца бумаги 

1 С текстом ярлыка можно ознакомиться в приложении. С. 



11Сәет Вахидинең тормыш һәм хезмәт юлы

совесть моя не позво лила мне этого сделать и минут через пять 
я отослал документ обратно владельцу. Затем я через мударриса 
К. Рахманкулова вторично обратился к Ахмарову и мударрис по-
просил у него разрешения описать текст документа для того-де, 
чтобы лечить больных, и тот разрешил; тогда я списал текст яр-
лыка и привез его с собой в Казань (этот список хранится в моей 
библиотеке).

Спустя несколько времени я опять посетил дер. Мамалай. На 
этот раз я лично обратился к Рахматулле Ахмарову. Но oн уви-
дев меня у ворот, не пустил даже во двор, сказав, что он знает, 
зачем я иду. Я  старался его уговорить и объяснял, что эта бумага 
не представляет для меня никакой материальной выгоды, что я 
– любитель старинных рукописей и преподаватель истории, что 
документ интересен, как исторический памятник и что Рахма-
тулла даже мог бы получить с меня деньги, продавши бумагу, а 
он все-таки в этот раз тоже не согласился продать, а я ласково 
обращался к нему и затем ушел от него. Спустя несколько време-
ни Рахматулла и сообща ет мне, что он согласен и готов продать 
мне свою бумагу. Но это дело затормозилось. Началась мировая 
война и я был призван в войска... Только в 1918 году я возвра-
тился в Казань и смог снова возобновить свои работы. Когда мне 
удалось добыть денег, я привез их Рахматулле, и 15 июня 1920 г. 
приобрел от него ярлык Сахиб-Гирей-хана. Открытие этого яр-
лыка придало мне бодрость к тому, чтобы энергично производить 
поиски древних источников, и я стал работать с воодушевлени-
ем. В 1920–23 гг. я был командиро ван Казанским Губотваробом 
и Гублект-бюро по уездам в качестве лектора татарских педа-
гогических курсов. Во время моей работы, на педагогических 
курсах я предлагал своим слушателям – сельским учителям – 
составленную мною анкету, иначе говоря краткое руко водство 
по изучению, собиранию и сохранению памятников старины и 
культуры1. Посредством этой анкеты, или руководства, я получил 
ценные сведения и установил существование еще в двух местах 
ценных документов. Правда, эти сведения мною еще не прове-
рены, но все-же дают нить к дальнейшим розысканиям и под-
тверждают мысль о том, что не все письменные памятники Ка-
занского ханства погибли, как о том свидетельствует найденной 

1 Анкета представлена чуть ниже. С. 
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мною и предоставлен ный вниманию ученых ярлык Казанского 
хана Сахиб-Гирея. В этой анкете, или руководстве, среди других 
вопросов особенное внимание было обращено на пункт, касав-
шийся рукописных памятников, не имеется ли в народе рукопи-
сей, оставшихся от Золотоордынско го, Булгарского и Казанского 
ханств. Например: святые бумаги, молитвенные листки, разные 
рукописные книги, родословные древа, письма, духовные заве-
щания, надмогильные памятники и т.д. Если имеются, то нельзя 
ли переписать содержание, дату и имя автора. Не имеется ли ру-
кописей, документов где-нибудь на подволоках мечетей, домов, 
школ, церквей и в библиотеках мулл, муаллимов, религиозных 
стариков и кадиев и учителей, а также у священников. 

СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В 1905, 6, 7 и 8 годах во время летних каникул занимался хле-

бопашеством, помогая родителям своим в дер. Таш-Бильги Спас-
ского уезда Казанской губернии. В 1908 , 9, 10 и 11 годах во вре мя 
летних каникул служил у казанского промышленника и заводчика 
Г. Галикеева, сначала просто практикантом при мыловаренном за-
воде в г. Казани, а потом во время Нижегородской ярмарки, в мага-
зине в качестве технического приказчика.

В 1911 году получил выпускное свидетельство от Педагогиче-
ского Совета Галеевской Высшей школы и был назначен учителем 
в двухклассную татарскую школу в д. Казаклар (или Уразлинск) 
Краснококшайского уезда Казанской губернии, где я преподавал и 
заведывал этой школой.

В продолжении двухгодичной педагогический и научной 
деятельности, в 1914 году я был командирован в Казань в каче-
стве штатного преподавателя в татарской городской школе № 3, 
переиме нованной впоследствии в татарскую школу № 21. Здесь 
я препо давал татарскую литературу, татарско-тюркскую историю 
и русскую историю. Здесь состоял я преподавателем по 1919 год. 
В 1918 году я был командирован Губотнаробом в г. Спасск кратко-
срочные педагогические татарские курсы по подготовке школьных 
работников для татарских деревенских школ, где я работал лекто-
ром по истории татар, по педагогии и работал завучем. 

С 1919 по 1920 г. я был командирован в распоряжение Гублект-
бюро при Губотнаробе в качестве лектора для чтения лекций на 
пе дагогических :краткосрочных учительских курсах по Всеобщей 
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истории и русской истории по татарскому языку и литературе в раз-
ных уездах Казанской губернии. В 1919 году с 1-го октября я был на-
значен Губотнаробом преподавателем татарского языка на Ра бочем 
факультете Государственного Казанского Университета, где я со-
стоял штатным преподавателем по 1-ое октября 1921 г., и  лектором 
первой Окружной Военно-партийной школы Запасной Армии При-
волжского Военного Округа. С 1-го сентября 1920 г. по 1-е ноября 
1926 г. работал преподавателем общеобразовательных пред метов в 
Тат.КИК № I в г. Казани. С 1-го октября 1922 г. по 1-е апреля 1923 г. 
работал штатным лектором Высшей Областной Объеди ненной Сов-
партшколы. В  1922 году я  был командирован Татнаркомпросом 
на военно-педагогические курсы при Главполитпросвете РСФСР в 
качестве штатного лектора по татарскому языку в послед нем отде-
лении, на старших отделениях вышеупомянутых военно-педагоги-
ческих курсов. В 1923 г. я был прикомандирован Татнаркомпросом 
в качестве штатного преподавателя в Областную Совпарт школу, где 
я читал лекции по татарской литературе и языку в старших курсах.

С 1923 г. по 1926 г. я был занят педагогической и научно- 
литературной работой: розысканием и собиранием исторических 
до кументов, классификацией собранных материалов и разработ-
кой их. С 1-го ноября 1926 г. по 1-е сентября 1930 г. работал науч-
ным работником Ц. Музея Татреспублики в качестве Зав.Отделом 
восточных рукописей и документов.

С 11-го августа 1930 г. по 1-е сентября 1931 г. работал науч-
ным работником в Научно-Исследовательском Институте Тат-
республики по изучению и описанию восточных рукописей и 
докумен тов.

С 1-го сентября 1931 г. по 15 января 1933. г. работал штатным 
преподавателем татарского языка и литературы в школе ФЗС № 15 
им. Песталоцци в г. Казани.

С 1-го октября 1931 г. по 15 апреля 1932 г. работал лекто ром 
по тат. языку на нижеследующих курсах:

1) – На курсах инспекторов РФО
2) – Бухгалтеров РФО,
3) – Плановиков-экономистов РФО.
10 октября 1931 г. по 1-е июня 1932 г. работал препода-

вателем татарского языка на Высших четно-экономических 
курсах г. Казани. С 1-го октября 1930 г. по настоящее вре-
мя штатный преподаватель татарского языка и литературы и 
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председатель предметно- цикловой комиссии Каз. Финансово- 
Экономического Техникума.

В настоящее время веду научно-исследовательскую работу 
над собранными рукописями и документами: составляю труды, 
пишу статьи и заметки, делаю классификацию и систематизацию 
рукописей и документов. Вместе с тем продолжаю розыски, выяв-
ление и приобретение ценных до сих пор не найденных рукописей 
и документов, а также собираю материалы по этнографии, архео-
логии и фольклору.

С 20 апреля 1936 года по 26 августа сего года работал спе-
циалистом в Центральном Музее Т.Р. по историческим памятни-
кам, где я изучал археологические памятники, находящихся на 
территории Т.Р.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 1911 году я организовал школьную библиотеку с литератур-

но-историческими книгами на татарском языке в деревне Казаклар- 
Уразялинск Царевококшайского уезда (ныне Краснококшайск) при 
татар ской 2-х классной народной школе.

В 1912 году по моей инициативе и по моему ходатайству была 
открыта русcко-татарская школа в дер. Таш-Бильги Спасского уез-
да Казанской губернии (ныне Спасский кантон Т.Р.) и там же я ос-
новал школьную библиотеку для Детей школьного возраста.

В 1914 году, когда я состоял учителем в Казани при татар-
ской городской школе № 3, переименованной затем в татарскую 
школу №  21, организовал и основал школьную библиотеку с ли-
тературно-историческим направлением. Там же я основал школь-
ный музей с нумизматической коллекцией и некоторыми истори-
ческими докумен тами.

В 1918 году, когда я был лектором и завучем в г. Спасске на 
краткосрочных педагогических курсах по подготовке школьных 
ра ботников для татарской деревенской школы, – организовал для 
кур сантов научно-педагогическую библиотеку и указал путь сво-
им кур сантам, чтобы они организовали при своих деревенских 
школах школьные библиотеки для сельской молодежи с различны-
ми газетами и журналами, а также книгами, которые требуются по 
внешкольному образованию для татарской молодежи.

В 1919 г. в г. Лаишеве, а в 1920 году в г. Мамадыше, когда я состо-
ял лектором на педагогических татарских 6-ти месячных кур сах по 
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подготовке школьных работников татар, я основал для курсантов би-
блиотеку с научно-педагогическими литературными и на глядными 
пособиями, которая до этого времени еще не существова ла.

В 1925 году я организовал отдел восточных рукописей при 
Центральном Музее ТССР в Казани, путем пожертвования через 
Акадцентр Татнаркомпроса коллекций документов, рукописей, 
родослов ного древа татарских ханов, на разных восточных языках, 
а также единственного документа ХVI века – ярлыка Сахиб-Гирей- 
хана, кото рый мною был найден, научно обработан и опубликован.

В 1930 году я основал для студентов Казанского Фин-Эконо-
мического Техникума научно-литературную и педагогическую би-
блиотеку.

В 1932 году там же был основан мною кабинет татарского 
языка и литературы для студентов К.Ф.Э.Т-ма.

Летом 1934 года по моей инициативе была организована экс-
педиция Академии Наук СССР по Татарии для сбора исторических 
письменных памятников.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 1911 и 1919 годах я производил сбор материалов по исто-

рии Казанского ханства в Царевококшайском уезде Казанской губ., 
где я получил сведения о существовании ценного исторического 
памятни ка в дер. Мамалай Мамадышского уезда Казанской губ.

В 191З году я занимался изучением истории Булгарского ханства 
путем исследования надписей на надгробных камнях, находящихся 
на старых кладбищах д. Таш-Бильги Спасского кантона Казанской 
губернии.

В 1914 г. летом я совершал поездку по южной части Спасского 
кантона, где собирал письменные и устные памятники по истории 
края вообще.

В 1915 году летом исследовал Булгарское Городище.
В 1916 году летом занимался изучением научно-исторической 

литературы на арабском, османском, персидском и русском языках.
В эти годы были мною написаны следующие первоначальные 

исторические труды: (на татарском языке).
1) О внутреннем устройстве Казанского ханства.
2) Борьба татар за самостоятельность против Московского 

самодержавия в ХVI–ХVII столетиях на территории бывшего Ка-
занского ханства.
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В 1918 году летом занимался изучением истории татар в эпо-
ху Чингиз-хана, по печатной литератур на тюркско-татарском, 
персид ском и русском языках.

В 1919 году занимался сбором исторических материалов в 
северо  восточной части Мамадышского уезда Казанской губернии.

В этом же году мною было издано для татарских учителей руко-
водство для собирания исторических материалов и их изучения и т.д.

В 1920 году исследовал крымские ярлыки по изданиям и по 
неизданным материалам, относящимся к Крымскому ханству.

В 1921 году занимался изучением ярлыков Золотоордынских 
ханов по литературным данным. В этом же году осенью я был 
коман дирован Американской администрацией по помощи голо-
дающим в Свияжский кантон в качестве инспектора по ревизии, 
где я попутно изучал исторические местности, и собирал устные и 
письменные памятники по истории края и татарской народности.

В 1922 году занимался изучением «пайзе» золотоордынских 
ханов по изданным матералам.

В 1923 году занимался сборами устных преданий татар о 
прош лом Волжско-Камского края.

В 1924 году начал писать свой научный труд по истории Казан-
ского ханства, который до сих пор еще не печатан.

В этом же году летом сделал поездку в Лаишевский кантон. 
Где я собирал рукописи, материалы и записывал устные историче-
ские предания у старожилов в деревнях: на Малых Юлгах, на 
Боль ших Юлгах, в Эшниках, в Татарских Саврушах, Больших Ка-
закларах в Янтыках и в двух Эргах и др.

В 1925 году в июне месяце я был командирован Централь-
ном Музеем ТССР в Спасский кантон по вопросу учета и охра-
ны памятни ков старины, искусства и природы, где я составлял на 
местах спи сок городищ, старых кладбищ и записывал надписи 
надгробных кам ней в следующих татарских деревнях Спасского 
кантона: в д. Таш-Бильги, в д. Иски-Ражаб и селе Матвеевком и др.

В этом же 1925 году – в июле месяце я был командирован 
Академическим Центром ТНКП для производства изучения и 
собирания материалов по истории края и татарской народности, 
преимуще ственно на территории Татарской ССР, где занимался со-
биранием устных и письменных материалов татарского народа, а 
так же занимался исследованием надписей на надгробных камнях 
на ста рых кладбищах в деревнях: Эзмя, Зуриханах, Больших Уш-
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мах, Акчишме и на кладбище около Кеременчугского Городища в 
Мамадышском кантоне. 

В 1925 году я пожертвовал через Академический Центр 
ТНКП двести десять восточных рукописей на тюркско-татарском 
и персид ском и других восточных языках, в числе которых нахо-
дился ярлык Сахиб-Гирея-хана и родословное дерево тюркско- 
татарских ханов и других очень ценных исторических материалов 
для изучения татар ской истории.

Академический Центр ТНКП принял мое пожертвование, 
как цен ный научный подарок, представлявший из себя очень цен-
ный научный материал для изучения края и татарской истории и 
как признание моих трудов в области изучения края и тюркско- 
татарской истории и собирания важнейших научных материалов 
в этом направлении выра зил мне оффициальную благодарность с 
подписями: Наркома Ш. Ахмадеева и председателя Акадцентра из-
вестного ученого Г. Ибрагимова, секретаря З. Коркина от 10 фев-
раля 1925 года за № 5557.

На основании постановления Академического Центра Татнар-
компроса от 11 Февраля 1925 г. за № 12 мне была объявлена офици-
альная благодарность через Татарскую газету «Кзыл Татарстан» от 
15  февраля 1925 г, за № 37 (1207)1, а в «Красной Татарии» от 1З фев-
раля 1925 г. за № 32 (2112) была помещена статья о моем пожертвова-
нии под заглавием «Ценное пожертвование в Музей Тат республики»2.

В этом же году я был командирован Академическим Центром 
ТНКП в Закамские кантоны ТССР, Н.Челнинский, Чистопольский 
кантоны для производства исторических исследований сроком с 
20  июля 1926 г., где я занимался исследованием надписей на над-
гробных камнях и собиранием устных и письменных материалов 
по истории края и татарской народности письменно и устно.

В 1927 году я был командирован Акадцентром ТНКП для изу-
чения и собирания материалов по истории края Башкиро-Татарской 
народности преимущественно на территории Башкирской СС Р, где 
я собирал устные и письменные памятники по истории башкиро- 
татарской народности.

В 1928 году меня командировал Центральный Музей ТССР в 
Спасский кантон для изучения и собирания материалов по  истории 

1 Копия благодарности представлена во второй части сборника. С. 
2 Текст представлен во второй части сборника. С. 
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края и татарской народности со своим разработанным планом и 
маршрутом, где я исследовал много городищ и курганов, также 
со бирая много рукописей на разных восточных языках и богатую 
кол лекцию восточных древних монет, совершенно новых экзем-
пляров, также исследовал много могильных камней эпохи Болгар-
ского ханства. В этой экспедиции мною были исследованы более 
20 татарских деревень, 5  чувашских и 3 русских села1.

В этом же 1928 году я был командирован Центральным Му-
зеем Татреспублики для научных обследований и собирания 
историче ских материалов ТССР и Самарской и Вятской губ. 

В 1929 году в течение апреля месяца работал в Москве в Цен-
тральном Архиве РСФСР по линии научного исследования, куда я 
был командирован Ц. Музеем Татреспублики.

В 1929 г. я летом работал руководителем-специалистом в 
Научно- лингвистическую группу Историко-этнографической на-
учной экспедиции Общества изучения Татарстана в Мензелинском 
кантоне Татреспублики, где нами было обследовано много курга-
нов, старых могильных камней эпохи Казанского ханства в ХVII–
ХVIII веков.

Мы здесь работали по маршруту (маршрут был составлен 
мною) Казань, Мензелинск, Юшады, Ямак, Тэкермэн, Мансурсак-
ловы, Карашай Сакловы, Чураш, Югары-Табын, Тюбен-Табын, 
Текермен- Лек, Телянче-Тамак (Челнинского кантона), Тамиан- 
Тугаш, Шуран, Чуплек, Этерякле, Татар- Мyшyге, Синяк, Сасы- 
Борен, Калтак, Ташлы-Джилга, Вараш-Башы, Иски-Вараш, Кяв- 
Джияк, Ташлы-Яр; Мялле-Шерип, Муслим, Катмыш, Оло-Чакмак, 
Акай-Куль, Осы, Карамалы, Кубяк, Уразмет, Иски-Сейид, Мячти, 
Байсар, Янга-Элем, Актаныш, Эзэкуль, Илчибай, Шарип, Каратал, 
Менляр, Сэфэр, Почы, Мензелинск, Казан. (см. об этом статью га-
зеты «Игенче» № 475 10  октября 1929 г. под заглавием «Историче-
ское изучение Мензелинского кантона» (в г. Мензелинске)2, в  той 
же газете № 466 июня 27 дня 1929  г., стр. 1, «Кзыл Татарстан» 
№  27 (2587) сентября 24 1929 г. статья «Историческое изучение 
кантонов Татреспублики».

В 1929 году в ноябре мес. я был командирован обществом 
археологии, истории и этнографии при Казанском Госуниверсите-

1 Отчет о поездке на с. 
2 См. статью на с. 
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те для изучения и собирания исторических памятников устных и 
пись менных на территории Туркменстана, Узбекстана, Таджикста-
на, Казакстана, Киргизстана.

В 1930 г. в ознаменование десятилетия Татарской Республи-
ки и открытия первого в ТССР Научно-Исследовательского Ин-
ститута я пожертвовал в Научную Библиотеку ТССР при Hayчно-
Иследова тельском Институте около 1500 названий рукописей и 
документов на татарском, персидском, арабском, русском и других 
языках, имеющих исключительное научное значение и представ-
ляющих огром ную материальную ценность.

Цель пожертвования:
1) Чтобы обеспечить сохранность собранных мною научных и 

исторических памятников, и
2) сделать доступным пользоваться ими широким мас-

сам научных работников и вообще для широких слоев рабоче- 
крестьянского на селения нашего социалистического государства.

С 1930 г. по 1935 г. я был занят педагогической и научно- 
исследовательской работой: розысканием и собиранием историче-
ских документов, классификацией собранных материалов описа-
ниями и разработками их.

В 1934 году я преподнес в подарок Академии Наук СССР весь 
отдел восточных рукописей и документов из своей библиотеки с  тем, 
чтобы дать широкую возможность академикам и научным работникам  
СССР и других стран использовать их со значительной ценностью.

В 1934 году с 1 августа по 1 сентября работал научным работни-
ком – специалистом Научно-археографической экспедиции Акаде-
мии Наук на территории Татреспублики, где мы собирали рукописи 
и документы, древние архивы, изучали могильные камни, а также 
важные археологические памятники края и татарской народности.

В настоящее время изучаю библиотеку казанских ханов ХV–
ХVI  веков, определяю местонахождение их по устным и письмен-
ным до кументам на основании русской литературы того времени. 
Пишу работу на тему «Государственная библиотека казанских ха-
нов ХV–ХVI веков». Исследую этнографические памятники вре-
мен Бол гарского, Казанского ханств; начал на эту тему работу. Со-
бираю сведения по историческим памятникам вообще1.

1 Далее приводятся официальные тексты благодарностей Академии наук 
СССР, Института востоковедения Академии наук СССР и др. С текстами 
можно ознакомиться во второй части данного сборника. С. 
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НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
НАПЕЧАТАННЫЕ:
1. Предварительное сообщение о ярлыке САХИБ-ГИРЕЙ-хана 

«Вестник научного общества татароведения № 1 и 2 Казань 1925 г.
2. Исследования ярлыка САХИБ-ГИРЕЙ-хана. «Известия Об-

щества Археологии, истории и этнографии» при Казанском Уни-
верситете. т. ХХХIII, вып. 1 Казань 1925 г.

3) Татарские легеңды о прошлом Волжско-Камского края 
«Вестник Научного Общества Татароведения» №. 4, Казань.1926 г.

4. Историческое изучение кантонов ТССР «Кзыл Татарстан» 
от 24 сентября 1929 г. № 217 (2587).

5. Историческое изучение Meнзелинского кантона. «Игенчи» 
от 10 октября 1923 г. № 475 (Мензелинск).

6. Журнал «Татарстан» № 6 1929 года. Дом Татарской Культу-
ры, где помещен мой отчет научной работы по комплексной науч-
ной экспедиции в Мензелинском кантоне летом 1929 г. 

ПРИГОТОВЛЕННЫЕ К ПЕЧАТИ:
7. Библиотека Маржани «БЕЗНЕН-ЮЛ», № 6–7 1929 г. 

стр.  14–17.
8. Очерки по истории Волжско-Камского края около 30 печат-

ных листов. Составлена в 1920–26 г.г.
9. Исследование надписей надгробных камней эпохи Болгар ского 

и Казанского ханства 2 печатных листа, составлена в 1926-27 годах.
10. «Неизданные труды КАЮМА НАСЫРОВА» – 6 печатных 

листов, составлена в 1927 году.
11. «Отчет о моей поездке летом 1928 г. в Спасский кантон», 

4  печатных листа, составлен в 1928 г.
12. «Отчет о моей поездке летом 1929 г. в Мензелинский кан-

тон», 6 печатных листов, составлен в 1929 г.
13. Руководства по собиранию и изучению исторических 

письменных и устных памятников на территории ТССР», 2 печат-
ных листа, в 1929–30 гг.

14. Памятники татарской литературы ХIV века – «Нахджел- 
фарадис», по рукописям, найденным мною в ТССР – 3 печатных 
лис та на русском языке. Составлен в 1928–31 г.г.

15. «Памятник татарской литературы ХIV века «Нахджел- 
фарадис», на татарском языке, около 4 печатных листов. Составлен 
в 1928–30 гг.
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16. Описание восточных рукописей и документов, пожертво-
ванных С.Г. ВАХИДОВЫМ Ц. Музею ТССР через Акадцентр Тат-
наркомпроса в 1925 г. на татарском языке, около 4 печатных листов. 

17. Описание восточных рукописей и документов, 
пожертвован ных С.Г. Вахидовым 6-го августа 1930 г. в Татарский 
Научно-Исследовательский Экономический Институт и храня-
щихся в Научной Библиотеке ТССР на русском языке, 40 печатных 
листов. Составлена в 1930–31 г.г. (См. 1).

18. Описание восточных рукописей и документов, принадле-
жащих библиотеке С.Г. ВАХИДОВА и хранящихся там же.

19. Каталог книг, принадлежащих библиотеке С.Г. ВАХИДОВА.
20. Напечатано рукопись ХIV века «Нахджел-фарадис» – 

«Красная Татария» от 9 февраля 1936 г. № 32 (5406). 
21. Докладная записка в Татобластком и Татцик о сохранно-

сти и хранении, изучении исторических письменных, устных и 
веществен ных памятников, находящихся на территории Татарии.

22. «Гибнут исторические памятники» – «Красная Татария» 
от 2  августа 1935 г. № 177 (5249).

23. «Рукопись ХIV века «Нахджел-фарадис» – «Красная Тата-
рия» от 9 февраля 1936 г. № 32 (5406).

24. «Беспризорные памятники старины» – «Красная Татария» 
от 28 февраля 1936 г. № 48 (5422). 

25. «Документы-прошлого» – «Красная Татария» от 14 апреля 
1936 г. №861 (5460).

ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ
в татарской и русской литературе о моей научной работе
1. Статья профессора Казанского Государственного Универси-

тета имени ЛЕНИНА Н.Н.Фирсова «ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕН-
НОСТЬ» – «Известия» от 16 января 1923 г. №. 10 (905).

2. Статья известного историка и ученого М. ХУДЯКОВА 
«Востоко ведение» газета «Известия» от 27 октября 1922 г. №. 246 
(841) пятница.

3. Нахождение важных исторических памятников древне-
го Казанского ханства, газета «Татарстан» от 17 сентября 1922 г, 
№.  202 (579) .

4. Газета «Кзыл Иль» (г. Астрахань) от 2 февраля 1923 г. № 36.
5. Статья профессора Бакинского Университета Г.  ГАЗИЗА 

«О  ярлыке САХИБ-ГАРЕЙ-хана», «Татарстан» от 6 февраля 
№  28  г. Ж 28 (693).
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6. «БЕЗНИН-БАЙРАК» от 25 января 1923 г. № 4 (8).
7. Статья татарского марксиста-ученого и председателя Акад-

центра Татнаркомпроса Г. ИБРАГИМОВА. Материалы к изучению 
феодализ ма татарской эпохи – «БЕЗНЕН ЮЛ», № 3, 1925 г.

8. «Ценное пожертвование в музей Татреспублики». «Красная 
Татария» от 13 февраля 1925 г. № 35 (2112).

9. «Кзыл Татарстан» от 15 февраля 1925 г. № 37 (1207) «БЛА-
ГОДАРНОСТЬ АКАДЦЕНТРА».

10. «Кзыл Татарстан» от 13 февраля 1925 г . № 36 (1206) «НА-
УКА и ТЕХНИКА» – ценный материал к изучению феодализма 
татарской эпохи. 

11. «Безнен Юл». № 3 за март мес. 1925 г. ст. 140.
12. «Красная Татария». 26 мая 1926 г.№ 117 (2194).
13. «Красная Татария». от 21 марта 1926 г. № 65 (2437).
14. «Новый Восток». № 10–11 1925 г. ст. 361 статья профессо-

ра Н.Н. Фирсова. 
15. «Ценная находка» / «Красная Татария» от 27 декабря 

1928  г. № 301 (3274).
16. «Кзыл Татарстан» от 21 декабря 1928 г. №. 296 (235) статья 

М. ГАЛИ.
17. «Новый Восток» № 25–1929 г. ст. 373, статья проф. Бараздина.
18. «Безнен Юл». № 5–1929 г. ст. 26.
19. Газета «Кзыл Татарстан» от 30 июля 1929 г. № 169 (2539) 

Статья… в Мензелинском кантоне в большом количестве находи-
лись древние памятники.

20. «Кзыл Татарстан» oт 21 августа 1929 г. № 183 (2558) вновь 
найденные документы и рукописи КАЮМА НАСЫРОВА.

21. «Кзыл Татарстан» от 15 октября 1929 г. № 235 (2605) «НА 
ПУТЯХ СОБИРАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ».

22. Журнал «Просвещение и жизнь». № 6–7, 1929 г. (июнь – 
 июль) ст. 31–34.

23. «ТУРКЕЯТ МЕЖМУГАСЕ». т. II. 1926 г. Стамбул. Статья 
Габдул ла Эфенди «ЯРЛЫК САХИБ-ГИРЕЙ-хана».

24. «Ленинградская Правда». №. 139 (5818) пятница 15 июня 
1934 г. «Памятники Золотой Орды».

25. «Известия», среда 12 сентября 1934 г. № 2 15 (5463).
26. «Красная Татария», № 206 (4977) среда 5 сентября 1934 г.
27. «Красная Татария» от 4 июля 1935 г. № 153 (5225) «Ру-

кописи прошлого».
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28. «Красная Татария» от 12 сентября 1935 г. № 212 (5284) 
«КАБУС- НАМЯ».

29. «Кзыл Татарстан», понедельник 6 апреля 1936 г. № 80 
(4679). «Рукопись Х1-го века».

ВЛАДЕЮ СЛЕДУЮЩИМИ ЯЗЫКАМИ:
1. Арабским – веду свободно разговор, пишу свободно и читаю.
2. Османо-турецкий – свободно владею, говорю, пишу, читаю.
3. Персидским – пишу и говорю.
4. Русским – говорю, читаю и пишу. В настоящее время зани-

маюсь изучением древне-славянского и уйгурского языков.
IX

Состоял действительным членом следующих ученых обществ:
1. Состоял действительным членом общества археологии, исто-

рии и этнографии при Казанском Госуниверситете имени Ленина.
2. Общества татароведения при Акадцентре HКПP.
3. Общества по изучению Татарстана.
4. Центральной Архивной Комиссии.
5. Членом Ученого Совета Ц. Музея ТР.
6. Членом Секций Научных Работников.

Научный сотрудник археограф Татарии 
(С.Г. ВАХИДОВ)

Правильность автобиографии заверяю  
Управделами А. Егоров. 3/IV-1936 г.

ПЕЧАТЬ
ТАТНАРКОМПРОСА

Справка
Один подлинник настоящей автобиографии историка и архе-

ографа Автономной Татарской Социалистической Советской Ре-
спублики Сейида Габдульминановича Вахидова (С.Г. Вахидов), – 
подлинник договора, заключенного С.Г. Вахидовым с Директором 
Музея TP тов.  Республиканцем 30 марта 1936 года об условиях 
хранения и пользования историческими ценностями, подаренны-
ми С.Г. Вахидовым в Музей TP, и акт приема-сдачи их, а также 
другие документы, относящиеся к научно-изыскательской, ис-
следовательской и педагогической деятельности С.Г. Вахидова, – 
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 сохраняются в деле договоров Татнаркомпроса за 1936 год, номер 
входящий 578 от 3/IV-36 г.

Управделами Татнаркомпроса    (ЕГОРОВ)
3/IV-36 г. 

ПЕЧАТЬ ТАТНАРКОМПРОСА
Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 1

Мәгариф эшләре хакында мәҗлес
Казан чехлар кулына күчкәч, вилаятьдәге мәгариф эшләрен ка-

рар өчен особо-уполномоченный М. Алонов тәгъйин ителгән иде.
Алонов вилаятьдәге мәгариф эшләре хакында киңәш өчен 

киңәш мәҗлесе җыйды. Бу җыелышның беренче утырышы август-
ның 16 сында, кич сәгать 8 дә совет округ попечителе бинасында 
Алонов риясәтендә ачылды. 

Җыелышка руслардан иллеләб кеше килеб, аларның арасын-
да истибдад заманында зур урынларда хезмәтдә булган затлар да 
байтак иде. 

Мәсәлән: Кристиков, Коблов, Фармоковский, Муравьев, Хво-
стов, Соколов һәм окружной инспектор Васильков бар иде. Бо-
лардан башкалары да урыс милләтчеләре иде. Мөселманлардан 
фәкать ике генә кеше чакырылыб, хәзер булган биш кешенең баш-
калары җыелышның гаять дә әһәмиятлелегендән шул ике вәкилгә 
ярдәм итү – совещательный булса да мөселманларның тавышла-
рын ишетдерү уе белән килгәнләр дә.

Бу җыелыш беренче көнләргә дәвам итәчәк булганлыгындан, 
җыелышның беренче утырышында мөселманлардан күбрәк вәкил 
кертү кузгатылса да, дүртдән артык вәкил кертмәделәр. Урыслар-
ның духовный академиясендән һәм духовный семинария вә за-
кон божий укытучыларындан берәр вәкил булдыкы хәлдә, безнең 
мәдрәсәләрдән вә голямә иттифакындан берәр вәкил кабул итүгә 
урыслар бик нык каршы килделәр. 

Мөселманлардан вилаять укытучылар бүгендән ике, Казан 
ибтидаи мәктәб укытучылар оешмасындан бер, ата-аналар ком-
митетындан бер; мөселманлар арасында ата-аналар комитетлары 
булмаганлыкдан андан кеше сайланмаган. 

Каралган мәсәләләр: 
1) Мәгариф комитетлары төзү.
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2) Округ попечительствосын яңарту.
3) Әлегә кадәр акча алмый килгән закон божий укытучы руха-

ниларга попечитель, инспектор һәм директорларга үткән айларына 
мәгашьлек1 бирү. 

4) Совет хөкүмәте вакытыныда урынга тәгъйин ителгән укы-
тучыларны тикшерү. 

5) Хосусый гимназияләрнең хокукын тикшерү. Мондан соң 
мәгариф эшләрен карый торган мөәссәсәләр – мәгариф комитет-
лары булачак. Шуның өчен мәгариф комитетларының вилаять 
өчен мөселманларга аерым, урысларга аерым булыб-булмавы ка-
ралганда мөселман вәкилләр милли мәдәни мохтариятне алда то-
тыб, вилаять мәгариф комитеты мөселманлар өчен аерым мохтар 
булырга тиешлеген сөйләделәр. Ләкин руслардан Фармоковский 
мәгариф комитетларының рус, мөселман вә башкалар өчен гому-
ми булуын тәкъвия кылыб2: 

«Русиянең бер вә бөтен булыб, хәзердә һәм киләчәкдә көчле 
булуы өчен, андый милли аермалар булмаска тиеш. Хәзерге 
әхвәлне күз алдында тотканда бигрәк дә андый милли аерылу-
лардан сакланырга кирәк. 

Шуның белән бергә бөтен Руссиядәге мәктәбләрдә зур исляхат3 
булачак; шул исляхатнең бөтен Русия халкы өчен бертигез вә бер 
төсле булуы өчен милли мәгариф комитетлары булмаска тиеш, ди. 

Руслардан һәммәсе шуңа кушылыб, күбчелек белән вилаять 
өчен мөселманларга мохтар мәгариф комитеты һәм мәгариф шәгъ-
бәсе булмаска карар чыгарыла.

Мөселман вәкилләре мондан разый түгеллекләрен белдерәләр. 
Өяз һәм шәһәрләр өчен урынына караб, милли мәгариф комитет-
лары булырга имкян4 калдырыла. Ләкин мондан соң, эшләр мәр-
кәзият ысулында йөриячәгендән өяздәге мәгариф комитетлары 
үзлекләрендән бер эш дә эшли алмаячаклар, бәлки губернада кабул 
ителгән карар мөҗибенчә эш итәчәкләр. 

Мондан соң округ попечителен яңадан аякга басдыру «мувәкъ-
кать» дигән булыб кабул ителә. Моңар кадәр мәгашьлек алмаган 
закон божий укытучы рус руханиләренә, попечитель, инспектор вә 
директорларга үткән айларына мәгашьлек бирелергә була. 

1  Мәгашьлек – хезмәт хакы.
2  Тәквия кылыб – яклап.
3  Исляхат – үзгәртү.
4  Имкян – мөмкинлек.
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Совет хөкүмәте вакытында урынга кергән укытучыларны 
урынларындан чыгарылырга карар ителә. 

(Димәк, безнең учительский семинариягә кертелгән мөселман 
директор Газиз әфәнде Гобәйдуллин да чыгага тиеш була).

Хосусый гимназияләрнең хокукын тикшерү комиссиягә 
таб шырыла. 

Бу җыелышда һичбер милли теләкләрнең үтү ихтималы 
юк, шуның өчен мәркәз бу турыда бер-бер ярдәм итсен иде. 
Һәм Казандан мәркәзгә вәкил йибәрү дә бик урынлы булыр иде. 

Октябрь инкыйлабындан соң челтәргә кергән мөселман мәк-
тәбләренең дә рәсми танылмау фикере дә йөри. Ихтимал, бу да 
шулай үтәр. 

Һәрхәлдә, без мөселманларга мәгариф эшләренә бик зур әһә-
мият бирергә тиешле, ки безнең бу инкыйлаблардан алыб калган 
нәрсәбез булса, фәкать шул мәгариф эшләрендәге мохтариятебез 
булачак. Безнең өчен иң кирәге дә шул әлбәттә.

С. Вахиди
53 ф., 1 тасв., 50 сакл. бер.

Текстны гамәлдәге язуга күчереп, басмага ТР ФА Г. Ибраһимов исем. 
Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының Язма һәм музыкаль мирас 

үзәге фәнни хезмәткәре Айгөл Әхмәтова әзерләде

Мәрҗани көтебханәсе һәм аның соңгы язмышы
Мәсьәлә тулырак һәм ачыграк аңлашылсын өчен, сүзне эшнең 

тарихи ягындан, кыскача гына Мәрҗанинең тәрҗемәи хәлен язу-
дан башлыйк.

Мәрҗани Казан өязе (Арча кантоны Япанчы авылында)1 
1818  ел, 3 гыйнварында туган; 1889 ел, 18 апрелендә, 74 яшендә 
Казанда үлгән)2. Ул яшьдән үк таза тәнле, зур гәүдәле, көчле кеше 
булган. Егет вакытында, Мәрҗани, сабан туйларында көрәшче ба-
тыр булыб көрәшеб йөргән, аны көрәшче Шиһаби3 диб йөрткән-
ләр. Мәрҗанинең яшь вакытындагы тәрбиясе авыл мәктәбләрендә 
булыб, ул кечкенәдән үк тарихи хикәяләр тыңларга бик яраткан. 

1 Япанчы авылы Казанның төньягында, илле чакрым ераклыгында, 
Мәрҗан авылы якынында бер авыл (С. Вахиди искәрмәсе).

2  Мәрҗани мәҗмугасы, 8 нче бит (С. Вахиди искәрмәсе).
3  Мәрҗани мәҗмугасы, 13 нче бит (С. Вахиди искәрмәсе).
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Ләкин авыл тормышы, авыл мәдрәсәләрендәге укулар аны кәнагәт-
ләндермәгәнләр; ул 1838 нче елда Бохарага укырга китә1. Бохара вә 
андагы мәдрәсәләр һәм укыту ысуллары Мәрҗанигә бер дә оша-
мыйлар. Шундан соң ул әүвәле Бохарада, андан соң Сәмәркантдә 
төрле көтебханәләргә йөреб, андагы кулъязмаларны тикшерү һәм 
өйрәнү эше белән шөгыльләнергә керешә. Аның бу хезмәте унбер 
елларга сузыла. Шушы унбер ел эчендә, Мәрҗани, бик күб кулъ-
язмаларны күчереб языб ала һәм башкалардан күчертә. «Вафият 
әл-әслаф», «Мөстәфад әл-әхбар» һәм «Мәрҗани» мәҗмугасында 
язылган мәгълүматларга караганда ул Бохара һәм Сәмәркант якла-
рындан, күб санда кулъязма китаблар һәм башка тарихи материал-
лар алыб кайткан.

Мәрҗанинең язуына караганда, аның ата һәм бабалары да 
тарихчы кешеләр булганлар. Ул «Мөстәфад әл-әхбар»да үзенең 
бабаларындан байтак тарихи вакыйгаләрне күчереб яза. 1877 нче 
ел, 31 июлендән 18 августына чаклы дәвам иткән IV Археоло-
гия съезды выставкасының күрсәтмәсендә (указатель) язылган 
мөһим кулъязмаларның эчендә Мәрҗанинең Габделкәрим (бу 
кеше йөз яшендә, 1206 һ. Мәрҗан авылында вафат) исемле баба-
сындан калган бер кулъязма Коръән бар иде. Бу кулъязма Коръән 
турында Мәрҗани «Мөстәфад әл-әхбар» II  җильд, 142  битдә бо-
лай яза: «Бабабез Габделкәрим Мәрҗанидән калган, баш ягын-
да ике кәгазь, ахыр ягында һәфтияк өлеше төшкән рәсме хатты2 
бик гүзәл, укымышлы кеше тарафындан язылган бер Коръән 
кулыбыз да бар иде. Бу Кулъязма Коръәннең кәгазе безнең җире-
бездә иске заманларда истигъмаль3 ителгән, борынгы кәгазь бар 
иде. Карасы: мазу, күкфараз һәм сәмихдан кушылыб ясалган иде. 
Һәрбер җөзьенең башында (җөзье – Коръәннең утыздан бере, 
Коръәндә утыз җөзье бар) бер юл язу бөтенләй куе кара калын 
каләм белән язылыб, һәрбер җөзьенең дүртдән беренең алдынгы 
беренче сүзендә шулай ук калын итеб язылган иде. Бу кулъязма 
Коръәнне бабабыз Сөбхан Габделкәрим угълы Мәрҗани үзенең 
ата ягындан булган кардәше, бер кыз тарафындан язылган бул-
ганлыгын сөйлидер иде. Кат-кат ишеткән идем. Ләкин ул вакыт-
да яшьлек гафләте сәбәбле ул (мәзкүр Коръәнне язучы) кызның 

1  Мәрҗанинең «Бохара сәяхәтнамәсе» исемендә зур гына кулъязма бер 
китабы бар (С. Вахиди искәрмәсе).

2 Рәсме хатт – язу рәвеше.
3 Истигъмаль – кулланылу.
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исемен, шәмаилен вә башка аның хәлләрен тәфсилләб языб кала 
алмаганлыгыма бик зур тәэссеф итәмен». 

Мәрҗанинең озак яшәгән берничә борын бабаларындан бир-
ле җыелыб килә торган бай көтебханәгә варис уларак хуҗа булыб 
калуы мәгълүм. Менә мондан күренә ки, Мәрҗани көтебханәсе-
нең башлаб нигезләнүе, Бохара вә Сәмәркант һәм, гомумән, 
Төркестан ягындан үзе алыб кайткан күб сандагы кулъязма һәм 
документлар белән, ата-бабаларындан аңар мирас булыб калган 
кулъязмага бай борынгы көтебханәнең кушылуындан килеб чык-
кан бер көтебханә булган.

Мәрҗани Казанда мөдәррис булыб торган заманларында 
Казандан читдә булган төрле татар авылларына йөреб, кулъязма-
ларны, кабер ташларын һәм документларны тикшергән, җыйган. 
Ул бик күб авылларда булган1. «Мөстәфад әл-әхбар»да Мәрҗа-
ни үзенең төрле авылларга йөреб тикшергәндән кулга төшергән 
кулъязма һәм документларга таяныб бик күб нәрсәләр яза. Ми-
сал өчен кайберләрен күчереб языб китик. Мәрҗани «Мөстәфад 
әл-әхбар» I [җильд] 22  битдә Казан сәүдәгәре Исмәгыйль Апа-
най угълы дигән кешедән калган бер документның гыйбарәсен 
күчерә. Анда языла: «Тарих мең дә йите йөз дә сиксән сигезенче 
елда январьнең сигезенче көнендә Казанның Иске Бистәнең йо-
мышлы кеше мин Йосыф Динмөхәммәд угълы сатдым үземнең 
хассемә2 тигән колымны Казанның Иске Бистәнең Исмәгыйль 
Апанай хафиз угълына йөз сум хак берлә ошбу мәзкүр колларым 
Алат юлында Арча округында Күшәр илендә йорт берлә торгучы-
дыр мәзкүр колларым ул Бикбау Сидки угълы хатыны Нәсыйхә 
бер кызы сабый берлә угълы Бикчәнтәй Бикбау угълыны икенче 
колымның угълы Мортаза Мөэмин угълыны вә дәхи шул Күшәр 
илендә биләй торган йирләрем һәм печәнлегем көллүсе3 Исмә-
гыйль агайгадыр». 

«Мөстәфад әл-әхбар», шул ук җильд, 70 битдә Мамадыш кан-
тоны Тәнеки авылында, мондан ике йөз еллар алда Әмкә мулла ди-

1  Миңа быел җәй көнне Спас кантоны Иске Рәҗәб авылында мондан 
алтмыш еллар алда Мәрҗанинең Рәҗәбдә булганлыгы, анда кабер ташлары 
һәм кулъязмаларны тикшереб языб йөргәнлеген, авыл картлары белән төрле 
мөсахәбәләр ясаганлыгын сөйләделәр. Мәрҗанинең Казан, Мамадыш, Лаеш, 
Зөя һәм Тәтеш өязләрендә булганы да мәгълум (С. Вахиди искәрмәсе).

2  Хасс – бер нәрсәгә билгеләнгән.
3 Көллүсе – барчасы.
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гән кеше тарафындан язылган кулъязма китабдан материалар кү-
черә, «Мөстәфад әл-әхбар» шул ук җильд 78–89 битләрдә Идел буе 
Болгар галимләре вә аларның әсәрләре турында язганда XII, XIII, 
XIV йөзләрдә булган кулъязма әсәрләрнең баш һәм ахыр якларын-
дан гыйбарәләр күчереб, алар турында изахәләр1 яза2 һәм үзенең 
сүзләренә бу кулъязмалардан алыб дәлилләр китерә. 

«Мөстәфад әл-әхбар» II җильд, 8 битдә Спас өязе Иске 
Рәҗәб авылы имамларындан мулла Зәйнелгабидин Габделкәрим 
угълы дигән кешенең тәрҗемәи хәленә теркәлгән документның 
тәрҗемәсендән түбәндәге урынны күчерә. Бу документ Рәҗәб 
халкының игенлек, печәнлек һәм умарталарның чикләрендән 
башка авылларның чикләрендән аерыр өчен, хөкүмәт мөһере 
белән ныгытылган рәсми документ булган. Документына языла: 
«Тарих йите мең дә ике йөз өченче декабрь аеның унөченче көне 
илән указ олугъ газыйм падишаһ хәзрәте олуг кенәз Петр Алек-
чиеч барча олугъ вә кечек ак падишаһ Русия йортыны үзе тотгучы 
үзе биләкүче указ кувәте илән Казан өязенең Рәҗәб авылының 
татарлар юкарыда язылган йирләр сукалатмак өчен һәм печәнен 
чапмак өчен укадилар илән биләргә олугъ падишаһ хәзрәтенең 
бердән ясак илән тармакга ягъни түләмәккә бер замандагы аңла-
туны Казанга түләргә яздым».

«Мөстәфад әл-әхбар» II җильд, 9 битдә Олы Кавал имамы 
Сәлимҗан Дусмөхәммәд угълы дигән кешенең кулъязма бер ки-
табындан менә мондый тарихи бер парчаны күчерә: «Бихисабе 
рус3 йите мең дә ике йөз дә сикез улган иде бактилар Гайсәнең 
тарихыны һәм мең дә йите йөз дә булмыш ул Адәм галәйһиссәлам 
тарихыны ташладылар ошбу мең дә йите йөздән алдылар имди 
Гайсәнең тарихыны мең дә йите йөз дә бер диб санай башладылар.  
Мең дә йите йөз дә сикез улды печин4 елында биш мең дә биш 

1 Изахәләр – аңлатмалар.
2 Бу кулъязмаларның күбесе Мәрҗани көтебханәсендә булган 

(С.  Вахиди искәрмәсе).
3 Монда ике йөз егерме тугыз ел алда, әле урыслар һаман иске гасыр 

тарихы белән хисаб алыб баралар иде. Олы Каувәл авылының Сәлимҗан 
Дусмөхәммәд угълының кулъязмасы язылган ел урыслар хисабынча 
7208  булган. Бу ел милади белән 1700 ел булыб, шундан иске гасыр 
тарихының 5508 елы ташлана да 1701 диб санаб кителә. Бу вакыйга 
заманында зур үзгәрешләрдән хисабланган (С. Вахиди искәрмәсе).

4 Печин (бечин) – маймыл.
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йөздә сикез елы тәмам ташланды дәхи белгел әй, сахибе тәмиз1, 
сале шәмсиянең2 өч төрле хисабы вардыр беренә фарсия хисабы 
дирләр аның берлә әһле Болгар гамәл тотмышдыр. Вә беренә ру-
мия хисабы дирләр әһле насара3 гамәл тотмышдыр бәс мәгълүм вә 
мәшругъ4 булды хәмәл хисабын җәмигъ мөэмин вә мөселманларга 
белмәк ляземдер... вә дәхи мәгълүм ула ки ул фарсия нәүрүзе улыр 
ун көндән соң румия нәүрүзе улыр андан ун көндән соң хәмәл5 
нәүрүзе булыр нитәкем шәһре Болгар голямасы ишарәт кылды-
лар биләнәүрүз карт нәүрүз вәссөлек нәүрүз дию вә һәрбер нәүрүз 
берәр гаҗүз6 хисабыдыр».

«Мөстәфад әл-әхбар» II җильд, 127 битдә Ташкичү авылында 
мондан бер йөз туксан ике ел алда язылган бер китабның Ташкичү 
урманында яшеренеб язылуы турындагы мәгълүматлары шулай ук 
«Мөстәфад әл-әхбар»нең Идел буе болгарлары турында язылган 
бәетләрендә шәһәре Болгардагы олы манараның егылуы турын-
да, Спас өязе Олы Чаллы авылының крестьяны Фазлулла Бохарай 
угълы тарафындан язылган «Мәҗмәга»сендән күчереб, әлеге ма-
нараның, 1136  нче һичри елның җәендә сәламәт булучылыгы вә 
ул манара турында байтак тәфсыйлатләрне язуы – боларның ба-
рысы да Мәрҗанинең документ һәм кулъязмаларны эзләгәнлеген, 
җыйганлыгын, алардан файдаланганлыгын күрсәтәдер.

Мәрҗани бу мәсьәлә турында байтак кешеләргә хатлар да 
язган. Безнең өчен гыйльми вә тарихи әһәмиятле булган бер ха-
тындан кайбер урынларын күчерәбез. Мәрҗани мондан алтмыш 
дүрт еллар алда, үзенең шәкерте Хөсәен Фәезхановның вафатына 
тәэссеф итеб (Фәезханов Петербург (Ленинград) дарелфөнүне-
нең7 шәрыкъ телләре бүлегендә лектор булыб торганда 1866 ел 
30 июленендә вафат) Газизулла һәм Кәлимулла дигән кешеләр-
гә һиҗри 1283 ндә язган хатында болай яза: «Мескенем мулла 
Хөсәен... Вафат булган икән ләбаса, ни кылмак кирәк... Күб-күб 
хезмәтләр кыйлыб, биниһая файдалар тигергән иде..., һәйбәт кеше 

1  Сахибе тәмиз – чисталык, пакълек иясе.
2  Сале шәмсия – кояш календаре.
3  Әһле насара – христианлылар.
4  Мәшругъ – шәригатькә ярашлы.
5 Хәмәл – Кучкар йолдызлыгы; ел исәбенең 22 марттан 22 апрельгә 

кадәрге вакыт аралыгы.
6  Гаҗүз – карт кеше.
7  Дарелфөнүненең – университетының.
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иде... Аның һәртөрле мәҗмугалары вә китаблары булса кирәк иде. 
Безгә кул китаблары булганда сатмакны ихтыяр кылсалар, без 
бәлки, алыр ирдек. Аның мәдрәсә хосусында тәхрир1 кылган бер 
рисалә мөсавәрәсе2 бар иде. Аны бәяз кылыб3 кылыб басдырмак 
ирадәсендә4 иде бичара. Бәязга форсаты булмагандыр, шул рисалә 
җуялмаса икән мин үзем аны бәязга чыкарыб басдырмак садрын-
да5 булыр идем тәгаддәдә нәсхи (нөсхәләрен артдыру) булырлык 
биш-алты нөсхә яздырыр ирдем. Бичараның сәгый вә иҗтиһады 
заигъ булмаса икән6 ул бик яхшы бик мөфид7 нәрсә иде... Хасыйле 
кәлам8, мөмкин булса, тизлек илән мәрхүмдән калган китаблар-
ны исемләрне языб алыб, тәфсыйлән фиһрис ясаб, мөмкин булса 
баягы рисаләсе, шуңар мөтәгалликъ9 җөзье кәгазьләрдә булган 
тәхрирләрне һәм безгә йибарәсез. Мөкаддәмдәрәк10 үзенең җәмегъ 
кылган бер мәҗмәгы булса кирәк иде. Янә татар телендә вазыйг11 
кылган нәхүе, сарфы булса кирәк иде. Болгар вә Казан хакында 
мәкаләсе булса кирәк иде. Безнең хатымызның һәм мәзмунны12 хат 
белән җәмәгатенә ифадә13 итәсез».

Мәрҗани «Галәләт әз-заман фи тарихе Болгар вә Казан» исем-
ле әсәрендә бу китабны һәртөрле мәҗмәгъ14 вә мәҗмугадән шулай 
ук бу йирнең халкы тарафындан язылган төрле язмалардан җый-
нап тәэлиф15 иткәнлеген яза. 

Югарыда язылган материаллардан ачык күренә ки, Мәрҗани 
һәртөрле иске кулъязмалар, документлар, мәҗмугаләр вә башка 

1 Тәхрир – әсәр язу.
2 Мөсавәрә – 
3 Бәяз кылыб – акламага күчереб.
4  Ирадәсендә – теләгендә.  
5  Садрында – эшнең алдында, башында.
6 Сәгый вә иҗтиһады заигъ булмаса икән – бирелеп эшләве һәм 

тырышуы әрәм булмасын иде.
7 Мөфид – файдалы.
8 Хасыйле кәлам – кыскача әйткәндә.
9 Мөтәгалликъ – караган, бәйле.
10 Мөкаддәмдәрәк – алдарак, элегрәк.
11 Вазыйг – төзү.
12 Мәзмун – әйтергә теләгән фикерләр.
13 Ифадә – аңлату.
14 Мәҗмәгъ – җыелма, тупланма.
15 Тәэлиф – җыйнау, төзү.
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тарихи әсәрләрне тикшерергә, җыярга, алардан истифадә итәргә 
шул дәрәҗәдә әһәмият биргән. Боларның өстенә Мәрҗанинең үз 
гомерендә утыз бишдән артык мөһим әсәрләр язганлыгын игъти-
барга алсак, үзе язган әсәрләренең мәтбугъ1 булганларының үзен-
дә калган кулъязмалары, мәтбугъ булмаган әсәрләренең оригинал-
лары һәм читдән йибәрелгән төрле кешеләр тарафындан язылган 
шәһәр вә авыллар турындагы тарихларның кулъязмалары, менә 
болар үзләре генә дә Мәрҗани көтебханәсенә галимләрнең дикъ-
катьләрен җәлеб итүдә зур гамил2 була алалар. Шуларга таяныб 
без әйтәбез, Мәрҗани көтебханәсе чаклы хәзерендә бөтенләй та-
былмый торган кулъязма төб нөсхәләр, документлар, шәҗәрәләр, 
юридический памятниклар, авыллардан җыелган яки алардан кү-
череб алынган нөсхәләр бик күб булганлар. Мәсәлән: Бохарада 
укыган чакларында Мәрҗани Ибне Фөзланның Болгарга килгән 
вакытында язган сәяхәтнамәсенең бер нөсхәсен интихаб3 белән 
күчереб алган булган. Мәрҗанинең «Мөстәфад әл-әхбар»дә язуы-
на караганда, Мәрҗани күргән Ибне Фөзлан әсәренең нөсхәсендә 
Якут әл-Хәмәви һәм башкалар күчергән сүзләрдән артык сүзләр 
анда бик күб булган. 

«Мөстәфад әл-әхбар»дә язылуына караганда, Мәрҗани кө-
тебханәсендә Идел буе Болгар галиме Ибраһим бине Хәзәр 
әл-Болгариның 751 һиҗридә язылган «Китабе ысул әл-Хисами» 
исемле әсәренең төб нөсхәсе һәм икенче бер болгар галиме Сәдр 
бине Галәэтдин әл-Болгариның шәкерте Ибраһим бине Мөхәм-
мәдхуҗа Карәтмәни4 дигән галимнең шул «Имам Фәхрелислам» 
исемле һиҗрәтдән 765  нче елда язылган әсәренең һәм бер нөсхәсе 
аның кулында булган. Шулай ук «Мөстәфад әл-әхбар»дә язылуы-
на караганда Ибн әл-Әсирнең «Мәгърифәт әс-сахабә» исемле 
әсәренең бик иске нөсхәсе Мәрҗани көтебханәсендә булган. Бу 
нөсхәне Мәрҗани Ибн әл-Әсирнең үз гасырына бик якын заман-
да булучылыгын яза. Боларга башка Мәрҗани көтебханәсендә 
аның хакында тикшеренү дәвам итә торган «Нәһҗел-фәрадис» 
нөсхәсенең бик иске вә бик мөһим кулъязмасы булганлыгы һәм 
Хөсәен Фәезхановның байтак әсәрләре, бигрәк дә, мәдрәсәләрне 

1 Мәтбугъ – басылган.
2 Гамил – фактор, көч.
3 Интихаб – сайлап алу.
4 Карәтмән авылы бу көндә дә Казандан ерак түгел бер татар авылы.
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ислах турындагы әсәренең әле 15 нче елга кадәр Мәрҗани кө-
тебханәсендә сакланган булучылыгы, менә боларның барысы да 
Мәрҗани көтебханәсенең гыйлем ияләре өчен ничаклы әһәмият-
ле бер көтебханә икәнлеген күрсәтүдә көчле дәлил була алган-
лык ларын тәкрар итәбез.

Мәрҗани үзе сәламәт вакытда үзенең милкендә булган китаб-
ларның кадерен белгән һәм аларның югалмау, таралмаулары ту-
рында тәдбирдә1 калган. Хәтта ул үзе үлгәннең соңында да көтеб-
ханәсендәге китабларның таралмыйча саклану чараларын күрергә 
тырышкан. Без моны Мәрҗанинең үз кулы белән языб, үзенең һәм 
шаһидләрнең имзалары вә үзенең мөһере белән расланган васы-
ятьнамәсендән аңлыйбыз. Мәрҗани 1297 һиҗри шәгъбән аенда 
язган васыятнамәсендә бу турыда менә болай яза: «Вә дәхи кәнде2 
милкем улгучы җәмигъ китабларымны үз әүладе3 мәүкыйф итдем. 
Карнән бәгъде карн4 бер дә сатылмас. Истигъмәл кылыб файда-
ланудан башка урында истигъмәл кылынмас. Файдалана торган 
ышанычлы кешегә дөрест вәсика5 берлә аз заманга гарият6 биреб 
торырлар. Мәгаз Аллаһ7, кәнде әүладем киселсә, туганларыма вә 
әүладларына шул тарика8 вакыф улыр. Бу китабларның һәр каю-
сына исемемлә мөнәккаш9 «вакфе әүлад»10 дию яздырган. Мөһерем 
басылыр вә тәфсыйль дәфтәрдә исемләрелә язылыб рәкымләр11 
берлә мәркум12 кылыныр»13. 

Васыятьнамәдән аңлашылуына караганда, Мәрҗани көтеб-
ханәсе гасырлар буе таратылмыйча сакланырга тиеш булган. 
Көтебханәдәге әсәрләр белән вакытлы файдаланырга теләгән 
ышанычлы кешеләргә кулларындан кәгазь алыб, бераз заманга 

1 Тәдбир – тиешле чара.
2 Кәнде – үземнең.
3 Әүлад – балалар.
4 Карнән бәгъде карн – гасыр артыннан гасыр.
5 Вәсика – ышанычлы документ, дәлил.
6 Гарият – вакытлыча файдалануга алып тору.
7 Мәгаз Аллаһ – Аллаһ сакласын.
8  Тарика – юлга.
9  Исемемлә мөнәккаш – исемем белән бизәлгән.
10 Вакфе әүлад – балалар вакыфы.
11 Рәкымләр – саннар.
12 Мәркум – номерланган.
13 Мәрҗани мәҗмугасы. 136–135 битләрдә (С. Вахиди искәрмәсе).
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биреб торырга рөхсәт ителгән. Ләкин көтебханәдәге китаблар-
ның һәр каюсында «Балаларга вакыф» диеб язылган мөһер бу-
лырга тиеш булган.

Мәрҗани көтебханәсенә хәзерге вакытда баш хуҗа аның угъ-
лы Борһан хәзрәтнең хатыны Маһисәрвәр абыстай Мәрҗания һәм 
аның балалары. Алар әле дә шул ук Мәрҗани торган өйдә торалар, 
Мәрҗанинең көтебханәсе дә алар белән бергә шул ук йортда сак-
лана. Мәрҗанинең васыяте варислар тарафындан эшкә ашырыл-
гандырмы яки юкдырмы, ул мәсьәлә, әлбәттә, безгә караңгы, аны 
тикшерү безнең эшебез дә түгел.

Мондан берничә еллар алда ук мин Мәрҗани көтебханәсенә 
кереб, андагы әсәрләр белән танышырга, алардан файдаланырга 
теләгән идем. Мәрҗанинең васыяте буенча, көтебханәгә кертерләр 
диб уйлаган идем. Ләкин эш мин уйлаганның киресенчә булды, 
Мәрҗани көтебханәсендән файдаланыр өчен аның соңгы хуҗа-
ларындан рөхсәт алу мөмкин булмады. Мәрҗанинең варислары, 
бигрәк дә, Борһан хәзрәтнең хатыны Маһисәрвәр абыстай көтеб-
ханәнең иң әһәмиятле өлешен сандыкларга тутырыб кладовойда 
асрау, мөмкин кадәр андый әсәрләрне үзенә якын торган берничә 
кешеләрдән башкаларга күрсәтмәү юлы белән саклау тактикасын 
алыб барган. Мәрҗани мәҗмугасында язылуына караганда Мәрҗа-
нинең тууына йөз ел тулу мөнәсәбәте белән мәзкүр мәҗмуганы яз-
учы һәйәте тәхририя әгъзаларына көтебханәнең бөтен өлеше белән 
файдаланырга рөхсәт ителмәгән. Аларга да Борһан хәзрәтдән кал-
ган шкафларда булган китабларны каратудан ерак җибәрелмәгән.

Хәзерге вакытда Мәрҗани көтебханәсенең баш хуҗасы бул-
ган Борһан хәзрәт хатыны Маһисәрвәр абыстай, анардан шул ту-
рыда мәгълүмат алырга җибәргән минем кешемә түбәндә язылачак 
сүзләрне сөйләгән, аның сүзләрен үзендән ишеткәнчә үзгәртмичә 
без монда языб китәбез. Ул әйтә: «1917 нче елны безгә хәбәр 
бирәләр, Мәрҗани хәзрәтнең көтебханәсен университетка алалар 
икән. Бу көн мәсҗид очырмасындагы китабларны карыйлар, иртә-
гә сезгә керәләр, диб. Шуны ишеткәч мәрхүм улым Габделхәмит 
хәзрәт «Әни, без бу китабларны бераз яшереберәк куик» диде дә, 
шул көнне очырмага биш сандык китаб ташыб куйдык. Ул китаб-
лар очырмада шулай тордылар. Ике-өч ел үткәч, бездә пожар бу-
лыб, очырмабыз янды, шунда бу китаблар да яндылар. Яныб бет-
ми калган кисәкләрен, урталарын яндырсак гөнаһ булмас микән 
диб, Галия абыстайга (Мәрҗани кызы, Сафый мулла хатыны) 
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киңәш итдем дә, ауналыб йөргәнче диб яктык. Кайбер калганла-
ры, кырыйлары көйгәнләре әле дә очырмада ике кабчык ята. Мин-
дән «Нәһҗел-фәрадис» китабы сораб абтыраталар, бик кыйммәт 
бәһага алабыз диб әйтәләр; хөкүмәт кешеләре дә сорадылар, ләкин 
ул китаб хәзер бездә юк, каядыр, кая киткәнен дә белмибез, хәзер 
инде хәзрәтнең (Мәрҗани) күб китаблары бетде. Без инде аларны 
яхшы саклый белмәдек шул», ди абыстай. 

Мәрҗани варисларының кайберләре белән мин үзем бу туры-
да мөсахабәләр1 ясадым. Аларның Мәрҗани көтебханәсе турын-
да сөйләгән сүзләре менә шундан гыйбарәт: «Көтебханәгә моңа 
кадәр байтак кешеләр кереб-чыгыб йөрделәр. Үткән ел бер мул-
ла көтебханәне тикшереб караб чыкды. Андан соң Әфтах мулла 
Тәрҗемани көтебханәдәге барлык китабларның исемлеген язды. 
Ул исемлек әле дә Әфтах мулла кулында, Яңа Бистәдә ди». Дәва-
мында «Безнең китаблар әкренләб югалдылар шул инде. Вакытлы 
файдаланырга алган кешеләр китабларны яңадан кайтармадылар. 
1920 нче елда булган ут казасындан очырмага куйган биш сандык 
китаблар яныб юкка чыкдылар» диләр. 

Әгәр дә аларның Мәрҗани көтебханәсе турында сөйләгән 
сүзләре барсы да дөрес булса, Татарстан җөмһүриятенең мәркә-
зе булган Казан шәһәрендә бик зур гыйльми дәүләт юкка чыккан 
була. Шөбһәсез, моңар бик тирән аяныч вә тәәссеф белән карарга 
туры килә.

Мәрҗани көтебханәсенең соңгы кызганыч тәкъдире белән 
XIV  йөзнең соңгы яртысында борынгы татар әдәби теле-
нең ничек булганлыгын күрсәтә торган, бердәнбер кулъязма 
«Нәһҗел- фәрадис» нөсхәсенең тәкъдире дә, шул ук варислар-
ның сөйләвенә караганда, һичбер кыйммәтле булмаган бер ри-
салә шикелле юкка чыгарылган була. 

Мәрҗани көтебханәсе, аның башлаб төзелеше, анда булган 
һәртөрле әсәрләр, ниһаять, көтебханәнең бу көндә гомумхалык 
өчен файдаланырга мөмкин булыб яки булмавы мәсьәләләре, 
менә болар шөбһәсез әһәмиятле булган хәзерге вакытда чише-
лергә тиешле мәсьәләләрдән булганга күрә, без, гәрчә бу хезмә-
тебезне рус телендә чыга торган гыйльми журналларның берендә 
басдырырга хәзерләб куйган булсак да, менә боларны мөляхәзә2 

1 Мөсахәбәләр – сөйләшүләр, әңгәмәләр.
2 Мөляхәзә – игътибар белән уйлау.
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итеб, татарча да нәшер итәргә уйладык. Шуны да әйтеб китәр-
гә тиеш ки, безнең бу тикшеренүләребез бәлки тулы тикшеренү 
вазифасын үти дә алмас. Һәрхәлдә, киләчәкдә бу мәүзугъда1 ка-
зынучы егетләргә безнең бу хезмәтебез материал була алса, без 
вазифабызны үтәгән булабыз.

Мәрҗани көтебханәсенең әүвәлдә каталогы яки инвентарь 
журналы булганмы, юкмы, яки алар көтебханәдән югалтылган бик 
күб әсәрләр шикелле соңындан югалганлармы, без әлегә ул турыда 
һичбер төрле мәгълүмат ала алмадык.

Мәрҗани көтебханәсендән бик күб әсәрләр югалган һәм яныб 
юкка чыккан булсалар да, шөбһәсез, әле анда сәламәт сакланыб 
калганлары да байтак булырга тиеш. Һәрхәлдә көтебханәгә кереб 
җитди тикшерүләр ясаганда әһәмиятле кулъязма, аерым кәгазь 
һәм документларның табылачагына мин ышаныб карыймын. 

Мәрҗани. БЕЗНЕН-ЮЛ. № 6–7. 1929 г. С. 14–17

Текстны гамәлдәге язуга күчереп, басмага ТР ФА Г. Ибраһимов исем. 
Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының Язма һәм музыкаль мирас 

үзәге җитәкчесе Илһам Гомәров әзерләде

С. Вахиди тарафыннан төзелгән анкета

Ипдәш!
Сезгә Татарстан Үзәк музее шәрык кулъязмалары бүлеге мө-

дире С. Вахиди ипдәш тарафындан төзелгән «Анкета»ны җибәрү 
белән бергә, шул анкетада тәкъдим ителгән барлык сорауларга да 
мөмкин булган кадәр тизрәк җавап бирүегезне һәм түбәндәге адрес 
белән безгә җибәрүегез үтенелә.

Шул ук вакыт музей, анкетаны тутыргандан соң, аны туты-
ру һәм безгә җибәрү максады белән үзегезнең ибдәшләрегезгә дә 
бирүегезне үтенә.

Татарстан үзәк музее директоры: Н. Воровьев.
Үзәк музейның шәрык кулъязмалар бүлеге мөдире С. Вахиди.

Гыйльми советның секретаре Иванов.
Казань, Чернышевская 2. Центральный музей Татреспублики.

1 Мәүзугъ – тема, мәсьәлә.
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Татарстан Җөмһүрияте Үзәк музее янында инде берничә ел-
лардан бирле «Шәрык телләрендә язган кулъязма һәм документлар 
бүлеге» дәвам итеп килә. Әлеге бүллектә инде байтак тарихи ха-
тирәләр җыеп, читтән килгән галимләр һәм Татарстан җөмһүрия-
тенең яшь гыйльми көчләре файдаланырлык уңай хәлгә китерелеп 
барыла. Тиздән, мәзкүр кулъязма һәм документлардан тулы файда-
ланырга теләүче гыйлем ияләре өчен, мәзкүр бүлектә махсус уку 
залы хәзерләнәчәк. Бу турыда гыйльми үзәк зур план белән гамәли 
хәзерлек алып бара.

1929 нчы елның июлендә, Минзәлә кантонын гыйльми тик-
шергән «Тарих һәм этнография гыйльми экспедициясе»нең1 «Та-
рих һәм лингвистика» бүлеге һәртөрле кулъязма вә документлар-
дан гыйбарәт булган, авыллардан җыелган унбер пот авырлыгын-
дагы кыйммәтле тарихи материалларны алып кайтып, музей янын-
дагы мәзкүр «Көнчыгыш кулъязма һәм документлар бүлеге»нә 
тапшырды. Мондан соң кантон һәм авыллардан һәртөрле тарихи 
хатирәләрне мәркәзгә җыю елдан-ел көчәйтеләчәк.

Авыллардан табылган яки хуҗалары тарафындан гыйлем 
юлына хезмәт өчен «Көнчыгыш кулъязма һәм документлар бүле-
ге»нә бүләк ителгән бөтен материалларның кайдан, кем тарафын-
дан вә кайчан табылганлыгы яки бүләк ителгәнлеге бөтен тәф-
сыйләте белән махсус каталогка язылып куела барыла, бүләк итү-
челәргә махсус рәсми тәшәккер кәгазьләре җибәрелә. Димәк, әгәр 
дә урынлардагы көчләр, безгә бу турыда ярдәм итсәләр, мәзкүр 
«Көнчыгыш кулъязма һәм документлар бүлеге»ндә һәр авылның 
тарихы турында еарым бер «папка» хәзерләп, шул турыдагы бөтен 
материалларны аерым җыеп барырга мөмкин булачак. Инде бу ту-
рыда безнең кулыбызда байтак материаллар да бар һәм шул эшкә 
керешелде дә. Менә болай булганда һәрбер авыл кешесе музейга 
килеп, мәзкүр «Көнчыгыш кулъязма һәм документлар бүлеге»ндән 

1 1929 нчы елның июль аенда Минзәлә кантонындагы гыйльми тикшерү 
һәм өйрәнү эшләрен алып барган «Тарих һәм этнография гыйльми экспедици-
ясе»нең эшләре белән танышу өчен, «Кызыл Татарстан» газетының 1929 нчы 
ел, сентябрь 14 ендә (2687) 217 нче номерында «В» имзасы белән басылган 
«Татарстан кантонларын тарихи якдан өйрәнү» мәүзугысындагы мәкалә укыл-
сын. Шулай ук Минзәләдә чыккан «Игенче» газетының июль 27, 1929 ел, но-
мер 466, «Гыйльми экспедиция эшен бетереп кайтып китде» мәкаләсе һәм шул 
ук «Игенче» кантоны октябрь 10 ында, 1929 ел, пәнҗешәмбе, номер 475 дә 
«Минзәлә кантонын тарихи якдан өйрәнү» мәкаләләре карласын. (Вахиди иск.)
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үз авылының «папка»сын сорап, шул турыда теләгәнчә гыйльми 
файдаланырга да мөмкин булачак. Шул юл белән авыллар тарихы 
турындагы һәртөрле тарихи материалларны да ут казасы кебек 
афәтләрдән саклап калырга да мөмкин булачак.

Югарыда язылганларның барын да күз алдында тотып, Үзәк 
музей бу турыда җитдирәк адымлар атларга карар кылды. Шуның 
өчен җөмһүриятебезнең төрле кантонларындагы кантон һәм түбән 
башкарма рәисләренә, шулай ук кирәк табылган хосуси кешеләргә 
рәсми мөрәҗәгать итеп, авылларның мөәссәсәләрендә һәм хосуси 
кулларда саклана торган бөтен кулъязма, документ, шәҗәрә һәм 
борынгы хатлар турында мәгълүматлар җыеп, аларны тикшерү- 
өйрәнү вә мәркәзгә җыю турында чаралар күрергә тиеш күрде. 
Кантон һәм төбәк башкарма рәисләре һәм башка шул турыда безгә 
ярдәм күрсәтерлек укытучы, комсомол һәм партия әгъзалары ши-
келле җәмәгать, мәгариф хезмәтчеләре безгә ярдәм итәрләр дип 
ышанабыз. Бу эшкә беренче гамәли адым итеп, түбәндә язылган ан-
кета сөальләренә җавап язуыгызны (яки яздыруыгызны) үтенәбез. 

 
Анкета.

1. Өлкәне өйрәнү яки тарихи хатирәләрне өйрәнү һәм җыю 
эше белән кызыксынучы аерым кешеләр яки җәмгыятьләрнең 
эшләгән эшләре турында (аларның тулы адресларын күрсәтеп), 
безгә язып белдерсәңез иде.

2. Кайсы авылларда вә кемләр кулында язма китаплар, урыс 
яки татар телендә язылган документлар яки шәҗәрәләр һәм иске 
хатлар, шулай ук кемләр кулында борынгы архивлар бар. Адрес-
лары ничек?

3. Борынгы сугыш урынлары, искедән калган язулы кабер 
ташлары, тау тишекләре яки иске акчалар, кылыч, сөңге кебек ко-
раллар табыла торган нинди урынлар бар, алардан табылып килгән 
әйберләр кайда, кемдә сакланалар, саклаучыларының адресларын 
күрсәтә алмыйсызмы? 

4. Авылларның башлап корылулары, авылларның тарихла-
рындан кечекдән төрле зурырак вакыйгалар турында нинди хи-
кәяләр, риваятьләр сөйләнгән. Авыллар тарихы турындагы тел 
мәгълүматларын карт вә карчыклар авызындан ишетеп язып алып, 
безгә җибәрә алмыйсызмы?

5. Авыллардагы төрле ут казаларында, хосуси коралларда 
күпме кулъязмалар, документлар, шәҗәрәләр вә башка шундый 
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тарихи хатирәләр янып юкка чыкканлар. Юкка чыккан әсәрләр 
арасында, риваятьләргә караганда нинди зурлыкда, нинди кәгазь-
гә, нинди рәсме хатт белән язылган әсәрләр булганлар, кемдә алар, 
кайда, кайчан янып юкка чыкканлар, адреслары ничек? Бу турыда 
тулы мәгълүматны кемдән алырга мөмкин?

6. Элекдә һәм хәзердә китап язу, тарихи әсәрләрне күчереп язу 
эше белән сезнең тирәдә кемләр, кайда, кайчан шөгыльләнгәнләр, 
язган әйберләре бармы, кайда, кемдә сакланалар? 

7. Борынгы чакларда татарларның ирләр киемләре, хатынлар 
киемләре ничек эшләнгәнләр, ничек итеп тегелгәнләр, алар нинди 
формада булганлар, шул турыда карт вә карчыклардан сорашып, 
язып алып, безгә җибәрә алмыйсызмы, шундый борынгы кием-
ләр кайда булса да калмаганлармы? Ничек дә борынгы бер татар-
ны башындан аягына чаклы милли киемендә, шулай ук бер татар 
хатынын да үз милли киемендә киендереп куярлык тулы матери-
алларыны җыеп, язып алырга кирәк иде яки авылдагы егетләрдән 
шуны рәсем итеп, төрле буяу белән ясап җибәрә алучы булмасмы, 
һич булмаса, чама белән эшләүчеләр табылмыймы? Без аны ясау-
чының исемен язып, музейга куяр идек.

8. Борынгы гадәтләр, җолалар, им-том, ырым вә багу итүләр 
турында тулы мәгълүматлар алып язып җибәрә алмыйсызмы? Яки 
шул турыда кемгә мөрәҗәгать итәргә? Адреслары ничек? 

9. Татар туйлары вә анда булып тора торган һәртөрле җолалар, 
гадәтләр, тамашалар, туй итү, кияү җуллыгы мәҗлесләре. Кияү бу-
лыб керү, килен булыб килү, килен булып кайната кулында хезмәт 
итү, кияү һәм киленннең борынгы чаклардагы киемләре, хәзерге 
чаклардагы кием үзгәрешләре, революциянең татар тормышына 
йогынты ясавы турында, кыскасы элекке һәм хәзерге татар туй-
лары яки татар туйларының тарихы турында тәфсилле мәгълүмат-
ларны халык авызындан ишетеп язып алып, безгә җибәрә алмый-
сызмы, яки бу турыда тулы мәгълүматларны кемләрдән алырга 
мөмкин, адреслары ничек?

10. Сабан туйларының, җыен атналарының ничек үткәрелүләре 
вә аларның тарихи килеп чыгулары турында нинди кулъязма һәм 
тел мәгълүматлары, риваять, хикәя, хәбәр һәм әсатыйрләр сөйләнә, 
шуларны язып алып, безгә хәбәр итә алмыйсызмы? Яки шул туры-
да кемгә мөрәҗәгать итәргә, адресы ничек?

11. 1905–1917–1918 нче елларның революция тарихын өй-
рәнүдә нинди риваятьләр һәм докуменилар бар, бу турыдагы тулы  
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мәгълүматларны кемдән, кайдан алырга, адреслары ничек? Револю-
ция тарихын өйрәнү белән шөгыльләнүче «түгәрәкләр- җәмгыятьләр»  
яки хосуси кешеләр бармы, аларның адреслары ничек?

12. Югарыда соралган әйберләрдән башка тагын нинди әйбер-
ләр турында авыл күпчелегендән сорарга-тишерергә кирәк дип уй-
лыйсыз? Шул турыда ниләр яза аласыз?

Искәрмә: югарыда соралган маддәләрне һәрберсен аерым бер 
мәүзугъ итеп, һәр берәм-берәме өстендә бер кеше эшләп, мөмкин 
чаклы төплерәк итеп язып, безгә хәбәр итсәләр, яхшы булыр иде.

Без монда шуны да күздә тотдык, авылларда мондый гыйль-
ми эшләр белән кызыксынучы укытучылар, яшьләр байтак күп 
күренәләр. Ләкин аларның кулларында «кулланма» булып хезмәт 
итә торган бер нәрсә дә юк. Менә бу сөальләр аларның күңелләрен-
дә тарихи әсәр, кулъязма һәм документларны, шулай ук татарның 
борынгы һәм хәзерге этнографиясенә караган бөтен материал-
ларны җыюның һәм революция тарихын өйрәнүнең кирәклеген 
аларның күңелләрендә бер якдан уята торган булса, икенче якдан 
шул ук вакытда бу эшне бер билгеле системада алып бару өчен 
кулланма хезмәтендә вакытлы рәвешдә үти алачак. Безнең өчен 
тарих, этнография һәм революцияләр тарихына караган матери-
алларны тикшерергә, өйрәнергә һәм җыярга кызыксынучыларның 
күбәюләре кирәк.

Шуның өчен без укытучы, комсомол, партия әгъзасы кебек 
мәдә ни хезмәт ияләренең мондый эшләргә әһәмият бирүләрен 
теләү белән бергә, алар аркылы киләчәкдә зур эшләр эшләүне 
өмид итәбез.

Монда шуны да әйтеп китәргә тиеш була ки, һәрбер кантон-
ның үзәк каласында кечкенә генә булса да, тарих һәм этнография 
бүлекләрендән генә гыйбарәт, ягъни әүвәле бер-ике бүлекдән генә 
торган кечкенә музаханә булса да нигезләргә, авылларда табылып 
килгән тарих вә этнография материаллары шунда җыелырга 
тиеш иде.

Мондый музейлар гыйльми экспедицияләр барганда, шул кан-
тонның тарихи әйберләре җыелган бер базасы урынын тотарлар 
иде. Гыйльми тикшерү эшләре, табигый уларак, елдан-ел көчәя 
барырга тиешләр. Революциядән соңгы мәдәни үсешебез бездән 
шуны сорый, безгә зур киңлекләр биргән революциянең кызу дәва-
мындагы тирәнәю һәм көчәюдә татардан зур гыйльми багажлы күп 
егетләрнең өлгереп җитүләрен теләп кала.
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Искәрмә: сезнең тирәдә булган җавап язарлык ипдәшләргә бу 
анкетаны биреп, күбрәк авыллардан җавап яздырту турында безгә 
булышлык итүегезне үтенәбез. 

Адрес: Казань, Чернышевская улица Центральный Музей 
А.Т.С.С.Р. отдел Восточных Рукописей. 

Казан, 1929 нчы ел, 23 сентябр.

Сәед Габделманнан углы Вахидинең  
хатирә дәфтәрендән бер кисәк

1928 нче ел, июнь аеның беренче яртысында Ыспас кантонын-
да тарихи әсәр, кулъязма һәм кабер ташларын тикшерү вә җыю 
өчен ясалган йөрешнең – поездка1 (хатирә дәфтәре) хисабы.

Йөрешнең – поездка, программасы:
1 – таратылган анкета белән җыелган мәгълүматлар буенча 

миңа мәгълүм булган авылларга барып, иң әүвәле шушы мәгъ-
лүматларны дөресләп тикшереп чыгылыр, мондан соң, шушы 
авылның кара тарихка оста булган иң карт кешеләрендән, мәсәлән, 
җитмеш-сиксән яшендәге карт вә карчыкларындан, белергә тиеш 
күрелгән тарихи мәгълүматлар турында сөальләр бирелеп, моса-
хабә (утырыш – беседа2)лар ясалыр. Ишетелгән әһәмиятле тарихи 
мәгълүматлар утырыш вакытында язылып, сөйләүчегә соңындан 
укып чыгып, анардан дөресләтер. 

2 – кабер ташлары, каберстанлар вә аларның тарихи әһәми-
ятләре. Шушы авылның халкына, авылына булган мөнәсәбәт-
ләре, ул ташларның моңар кадәр гыйлем ияләре тарафындан 
укылып-укылмаулары, аларның тәләф булган3 нөсхәләре турында 
тулы, шифаһи4 мәгълүматлар җыелыр. Әгәрдә моңа кадәр кем та-
рафындан булса да ул кабер ташлары укылган булса, аның укылу 
вакыты әгәрдә табылса, ул укучының гыйбарәсе кулга төшере-
лер. Бу турыдагы мәгълүматларда риваять итеп сөйләүчеләренә 
укылып, алардан дөреслеге тасдыйк итдерерләр5. 

3 – кулъязма тарихи әсәрләрне, документларны тикшерү, 
кирәк табылганларын сатып, яки китап белән алышдырып алу, 

1  Кирилл хәрефләре белән язылган.
2  Кирилл хәрефләре белән язылган. 
3  Тәләф булган – һәлак ителгән. 
4  Шифаһи – телдән.
5 Тасдык итдерерләр – расларлар. 
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әгәрдә кулъязмаларны тикшерү вакытында карап үтелгән кулъяз-
маларның хашияләрендә1 әһәмиятле мәгълүматлар бирелсә, алар-
ны шундук үз имлясы белән язып күчереп алыныр. 

Искәрмә:
1 – каберташларының зурлыгы, ташның сыйфаты, рәсме хат-

ты2, калкытып, яки казылып язылу шикелле хосусиятләре, имля-
сындагы аерым яклар, михрабындагы бадиян билгеләре, ачык итеп, 
тулы рәвешдә язылып алыныр. Шулай ук ташның бөтен язуы эстам-
пажга, мөмкин булса фотография аппараты белән рәсемгә алыныр.

2 – кулъязмаларның зурлыклары, кәгазьләре, язылу тарихла-
ры, кайсы фәндән икәнлекләре, мөхәррир3 һәм соңгы күчерүчесе 
кем вә кайчан күчергәнлеге ачык итеп язылып алыныр. 

3 – Карт вә карчыклар белән мосахәбәнең4 планын, соралыр-
га тиешле сөальләрне, алардан ишетелергә, хәтерләрендән саклап 
килә торган бөтен тарихи мәгълүматларны алардан сөйләтеп бе-
терү турында эшләнергә тиеш булган бөтен хәзерлекләрне алдан 
күрелергә тиешле. Шуның өчен картлар мосахәбәләр уздыру пла-
ны, аларга бирерлергә тиешле бөтен сөальләр, алардан алынырга 
тиешле мәгълүматларның ни кыяфәттә икәнлекләре хакында бул-
ган махсус план алдан хәзерләнеп барылыр. 

Ыспас кантонындагы йөрешнең эш планы:
Минем Ыспас кантонына булган йөрешемнең эш планын ике-

гә аерырга мөмкин. 
1 – авылларның эчендә тарихи тикшеренү, тарих материал-

ларны җыю эшен алып бару. 
2 – авылларның тышында, мәсәлән, калалар өстендә, шәһәр 

хәрабәләрендә, курганларда, каберстанларда гыйльми тикше-
ренүләр ясау. 

Әмма авылларның эчендә кулъязмалар һәр төрле документ-
ларны тикшерү эшен алып бару, бу хосусый кешеләрнең көтеп-
ханәләрендәге кулъязмаларны мәчет очырмаларындагы5 ташландык 
кәгазь төргәкләрен, андагы һәртөрле таркау кәгазь ләрне актарып, 
тикшереп чыгу юлы белән үткәзелер. Шулай итеп эш планы:

1 Хашияләрендә – китап читенә язылган язмаларында.
2 Хатты – язу стиле.
3 Мөхәррир – автор.
4 Мосахәбәнең – сөйләшеп утыруның.
5 Очырмаларындагы – чормаларындагы.
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1 – авылларның эчендә.
2 – авылларның тышында, икегә бүленеп эшкә ашырылу юлы 

белән, минем тарафдан кабул ителде. 
Мәзкүр1 йөреш өчен минем тарафдан кабул ителгән маршрут:
1 – Казан
2 – Ыспаский затон
3 – Ыспас шәһәре
4 – Коллар авылы (Коралау)
5 – Ташбилге
6 – Иске Баллы Күл
7 – Урта Салман
8 – Янбакты
9 – Такталы
10 – Йорткүл
11 – Сувар
12 – Чәчәчкле (Яңа Рәҗәб)
13 – Иске Рәҗәб
14 – Төгәлбәй
15 – Иске Салман
16 – Көек
17 – Коры Көрнәле
18 – Әҗмәр.
Әҗмәрдән Коллар, Ыспас һәм затон аркылы Казанга кай-

тылды. Бу йөрешдә тарихи якдан әһәмиятле материал җыю өчен 
кирәкле табылган авылларны гына маршрутка кертелде. Бер авыл-
ны үзәк итеп алып, ул авылдан барып кайту юлы белән тикше-
релгән, шәһәр хәрабәләре, кала өсләре, курганлар, каберстанлар, 
хәндәкләр2 бу маршрутка кертелмәделәр. Алар турысында гомуми 
изах3 язганда, сүз арасында гына язылып үтелде. 

1928 нче ел, июньнең унында, Татарстанның Үзәк музә-
ханәсендән алган командировка буенча, төшдән соң сәгать бишдә, 
Әстерханга бара торган зур пароход белән Ыспаска китдем. Ми-
нем белән бергә әтием дә Ташбилгегә кадәр юлдаш булып кайтды. 

11 нче июнь, иртә белән сәгать өчдә Ыспас затонына җит-
дек. Андан ат белән Ыспас шәһәренә кайтдык. Ыспас шәһәренең 

1  Мәзкүр – алда әйтеп үтелгән. 
2  Хәндаклар – траншеялар. 
3  Изах – аңлату. 
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 урамлары гаять пычрак, икмәк төяп килгән авыл кешеләрнең арба-
лары көпчәк бүлкәнендән бата торган, изелеп суга катышкан сыек 
балчык, кулы белән тулган хәлдә ята иде. Базары бик ярлы, гәр-
чә бүген дүшәнбе көн, базар көне булмаса да, анда берничә чирек 
сөт, бер-ике олау күмер, биш-алты олау такта, агач, егерме биш- 
утыз арба авыл мужиклары базарга төяп килгән икмәкдән (арыш, 
солыдан) башка әйбер анда минем күземә чалынмады. Ыспасда 
бер дворга туктап ике сәгать ял иткәч, Ыспасдан Ташбилгегә 
кадәр Иске Чаллы авылының Закир Мөхәммәтша улы дигән бер 
мөслеманны, өч сум илле тиенгә яллап, Ташбилгегә чыгып кит-
дек. Мин бу кешенең атын башдан күрмәгән идем. Ул миңа аты-
ның яхшылыгын сөйләгәч, мин аңар ышанган идем. Арбасына 
утырыб чыккач, бу кешенең аты бик җаман, хуҗасы кыйнаса да, 
көчкә генә бара торган начар ат булып чыкды. Безнең бара торган 
юл өстендә туктап ял итеп, ат ашатып чыга торган авыл Янбакты 
авылы Ыспасдан егерме ике чакрым ераклыкда иде. Әнә шул егер-
ме ике чакрым мәсафәне1 без бик озак бардык. Иртә белән сәгать 
җидедә чыгып, төшдән соң сәгать икенче яртыда гына без Янбак-
тыга барып җитдек. Янбакты авылында мин Закир Мөхәммәтша 
улына сөйләшкән акчасының тиешле микдарын биреп аны үзем-
нең авылына кайтарып җибәрдем. Әмма үзем төшдән соң сәгать 
дүртдә Янбакты Хафиз Гәлиевнең атын, тарантасын алып, үзем 
кучер булып, Ташбилгегә чыгып китдем. Шул ук көнне кояш баер 
алдындан Ташбилгегә килеп җитдек. 

I Ташбилгедә
Июньнең унбере, дүшәнбе көн кич Ташбилгедә үзебезнең 

өебездә кич үткәздек. Ул көнне вакыт бик соң булганга күрә, бер 
нәрсә дә эшли алмадык. Июньнең уникесе, сишәнбе көн Ташбилге 
авылында булган мосахабәләр: 

1 – үземнең җитмеш сигез яшендәге әтием белән булган моса-
хабә. Ташбилге авылының тарихы турында мосахабә вакытында, 
әти миңа түбәндәге мәгълүматларны бирде. Ташбилге бик иске, та-
рихи авыл. Ташбилегенең иң әүвәле, башлап корылуы, шәһре Бол-
гарның2 Аксак Тимер тарафындан һәлак ителүендән соң, шәһре 
Болгардан күчеб килгән Мөслим баба белән башланган дип, безгә 

1  Мәсафәне – араны. 
2  Чыганакта «шәһре Болгар», «шәһәре Болгар» вариантлары икесе дә 

очрый. Текстта «шәһре Болгар» вариантын гына калдырдык.
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сөйлиләр иде. Әти: «Мөслим бабаның янында үзенең иярченләре 
дә булган икән, алар да шунда, аның белән бергә килеп утырган-
лар. Мөсли баба бик галим, бик изге кеше булган, шәһре Болгарда 
вакытда Болгарның олылары аны олылыйлар икән, хәтта Болгар 
ханы үзе дә аны зурлап сараена, үз катына кертеп хөрмәт кыла 
икән дип, сөйли торганлар иде», – ди. Әти үзенең сүзендә дәвам 
итеп әйтә: «Мөслим бабаның уллары, улларының уллары да галим 
кеше булганлар дип, сөйли торганлар иде. Мөслим бабаның нәсе-
лендән, бәлки аның улының улындан булгандыр, мондан берничә 
йөз еллар алда Шәрәфетдин Мөслими дигән бер укымышлы галим 
кеше булган. Аның улы Хисаметдин хәзрәт булган, бу Хисаметдин 
хәзрәт Мөслими бик күп җирләрне йөргән, күп галимләр белән 
утырышкан, галим һәм дөнья күргән кеше булган. Хисаметдин 
Мөслими ул безнең ерак бабабыз була. Аның язып калдырган бик 
күп китаплары булган, алар инде каядыр таралып беткәнләр. Их-
тимал тулы ут казалары вакытында юкка чыкканлардыр. Әле бездә 
Хисаметдин хәзрәт Мөслими язган «Тәварихе Болгария» исемле 
тарих китабы бар иде. Анда байтак иске тарихи хәлләр сөйләнә 
иде. Мин аны һаман укый торган идем, инде ул хәзер синең ку-
лыңда булырга кирәк», – ди (Х. Мөслиминең әти кулында булган 
нөсхәсе хәзер минем көтепханәмнең кулъязмалар бүлегендә сакла-
на) – Хисаметдин хәзрәт Мөслиминең зиярәте, – ди әти. – Ташбил-
генең изгеләр басуы дигән кырында, Озын Алан тавы башында. 
Хәзерендә дә каберенең иңеп төшкән чокыры мәгълүм, элгәре за-
манда язулы ташы да булган, хәзер инде юк. Әнә шунда аның һәм 
шул тирәдә Мөслим бабаның үзенең кабере дә булган дип сөйли 
торганлар иде, – ди. – Без кечкенә вакытларда кара тарих сөйләргә 
оста булган озын буйлы борынгы картлар, карчыклар бар иде, алар 
Мөслим бабаның кабере өстендә зур, матур итеп язылган язулы ка-
берташы булганлыгын сөйли торганлар иде», – ди. 

Ташбилгедәге халыкларның нәселләре турында сорашкач, әти 
әйтә: «Ташбилгенең төп халкы әнә шул Мөслим баба нәселендән 
килгән зур бер нәсел кешеләр дип, элеке элекдән атадан балага 
сөйләнеп, күчерелеп килә. Ташбилгедә Ишем җәвере1, яки Ишем-
некеләр дип йөртелә торган икенче бер нәсел халык бар. Менә бу 
Ишем җәвере Тәтеш өязендә ниндидер бер җинаять белән гаеплә-
неп, андан качып, Ташбилгегә килеп урнашканлар дип әйтәләр. 

1 Җәвере – монда: нәселе.
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Дөресрәге, Тәтеш өязе Ишем авылындан сөргенә йибәрелгән ке-
шеләр диләр. Авылдагы җыртлач, усал куштанлар әнә шул Ишем 
җәверләрендән чыгып килгән, югыйсә, Ташбилгенең үз халкы 
юаш, мәрхәмәтле, кешегә ярдәмле халыклар. Билгеле, Ташбилге-
нең башындан да, Мөслим баба заманындан бирле инде бик күп 
хәлләр кичкән, бик куркынычлы вакыйгалар булып үткән. Без кеч-
кенә чагында сөйли торганлар иде, авылга урыс солдатлары килеп 
талап китү вакыйгалары булганын. Әнә шул чакда да халык ур-
манга качып, айлар буенча авылга кайтмыйча, урманның ерак ау-
лак почмакларында яшеренеп яталар икән. Кешесез калган авыл-
га кереп, урыс солдатлары авылны талыйлар, андагы малларны 
үзләре белән алып китәләр, авылда мал аз чыкса, авылга ут төртеп, 
яндырып китә торганлар иде, – ди. – Пугач1 җавы заманларында, 
Ыстинка Разин2 кузгалышларында да халык бик авыр көнләр үт-
кәргәнен, без кечкенә чагында картлар сөйли торганлар иде. Имеш, 
Пугачев үзенең чирүе белән килеп авылларда балаларны сөңге 
башларына күтәртдереп йөрткән, кешеләрне үтертдергән, өйләрне 
яндырган, дип сөйли торганлар иде. Әнә шундый хәлләрдән соң 
инде, әлбәттә, авылда байтак үзгәрешләр булгандыр. Хисаметдин 
хәзрәт Мөслиминең язган китаплары да, бәлки, шундый вакытлар-
да әрәм булгандыр», – ди. Шундан соң әти Ташбилгенең үзе яшь 
вакытындагы кайбер якларын болай тасвир итә. Ул әйтә: «Кечкенә 
вакытда, димәк, мондан җитмеш еллар элек, Ташбилге бөтенләй 
урман эчендә тора иде, иген басулары урман араларындагы зур-
зур аланлардан (ачык мәйданлардан) гыйбарәт иде. Авыл янында 
һәрбер басуда «киләкләр»3 бар иде. Ул заманда урманда чикләвек 
бик күп була торган иде. Көз көне чикләвекне олаулап җыялар, аны 
кипдереп саталар да, үзләренең авыл хуҗалыгы кирәк-яракларына 
да тотар өчен, яхшы гына акча хәзерли торганлар иде. Чикләвекне 
әүвәле киләкләрдән җыя башлый торганлар иде. Ул чакларда ха-
лык тормыш өчен артык ватылмый, җирләр яңа, иген – тару бик 
уңа, халыкда умарта күп, агач нәрсәсенә бик муллык, хайванны 
бик күп асрый торганлар иде. Ат кебек эре хайванлар кыш көне 
дә байтак вакытлар урман эчендә тибенеп, җәйдән калган печәнне 
ашап йөриләр, байтак вакытка кадәр сыер һәм сарыклар да, кыш-
ның әүвәлге айларында урманларда йөртелеп утлатылалар – бу 

1 Пугач – Пугачёв Емельян Иванович (1742–1775).
2 Ыстинка Разин – Степан Тимофеевич Разин (1630–1671).
3 Киләкләр – умарталык өчен бүлеп алынган урыннар.
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эшләрнең дә, барысы да халыкка тормыш өчен бик зур җиңеллек 
китерә иде. Ул заманларда өйләрне калын бүрәнәләрдән салалар, 
өй түбәсендәге такталар, балта белән ярылып ясалган тупас калын 
такталар тезелеп ябыла торганлар иде. Ул чакларда авылның урам-
лары бик тар, каршы килгәндә ике ат көчкә үтәрлек, өйләр урамдан 
эчкә кертелеп салынганлар, ишек алларының капка вә коймалары 
урам ягындан өйне каплап тора торган иде, эшләткән була тор-
ган иде. Ул заманда халык бик кызык, җәй көнләрендә күбесенчә 
урамда, чирәм өстендә түгәрәкләнеп утырып, сөйләшеп көн үт-
кәзәләр, авыррак эшләрне өмә белән эшләтәләр, өмәгә чакырылган 
кешеләр ул заманда баручан, өмәдән кайткач тары боткасы ашата-
лар, андан соң җырлашып сыра эчә торганлар иде. Кыш көне зур 
өмә булса, ишек алдына ут ягып, шунда өмә мәҗлесе үткәзәләр, 
шунда җырлашалар, биешәләр иде. 

Яз көнендә, бәйрәм көнләрендә егетләр, кызлар урманга 
«киләкләргә» бара торганлар иде. Алар анда җырлашалар, би-
ешәләр, таган асалар, «таган астына бару» дип, дан тоткан яшьләр 
тамашаларын үткәзә торганлар иде. Ул заманда авылның бәрәнге 
бакчалары артында бик куе зирәклек, таллык булып анда качкын-
лар ята, дип сөйли торганлар иде. Ул заманда урманларда җылан 
бик күп була иде. Язның бер вакытында «печән өеме» шикелле 
өелеп, башларын тышка чыгарып, койрыклары белән бер-бер-
сенә уралып яткан җылан өемләрен урманга барган кешеләр җыш 
очратканлыкларын сөйлиләр иде. Ул вакытларда безнең бу як ур-
манларында да аюлар күп булган. Хәзер безнең Изгеләр басуы дип 
йөртелә торган кырда «Аю аланы» дип йөртелә торган урын, без-
нең урманларда аюлар яшәгән вакытда бирелеп калган бер исем. 
Ул чагында халыкның тормышы менә болай иде: ирләр һәм хатын-
лар күк киндер күлмәк кияләр, аякларында тула оек белән чабата, 
ирләрнең башында кәләпүш, яки ак эшләпә, хатынларның башын-
да зур француз яулык була торган иде. Ирләрнең күк киндер күл-
мәкләренең якалары бик киң, иңбашына кайтарылып төшә. Изү ба-
улары озын булып, бәйләгәч салынып йөри, култык астында дүрт 
почмаклы кызыл француз материядән кештәк була иде.

Яшь киленләрдә «тел яшерү» дигән бер гадәт булып, кайната-
лары алдында кычкырып бер сүз дә эндәшмиләр, тик усал килен-
ләр генә кайнатасына хәкарәт1 сүзләр әйтергә теләгәндә, ачыкдан 

1 Хәкарәт – хурлык, кимсетү.
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ачык тел озатып1 сөйләшәләр, соңындан: кайнатасына тел ачкан 
бит, дип, халык арасында мондый киленләрнең начар исеме чыга. 
Кара! Оятсыз икән, кайнатасына тел ачкан, дип сөйлиләр иде. Ул 
чакларда яшь киленләр кайнаталары алдында, «калым»га бирел-
гән мехлы камзолларын, кисмәгән куш яулыкларын (ике зур яу-
лыкны) бер дә башларындан салмыйча йөри торганлар иде. Бер 
вакытда бер килен кечкенә генә бер өйдә, кайнатасы алдында, мич 
кашында коймак пешергән. Өстендә мехлы камзол, башында куш 
яулык булган, мич эссесендә пешеп үлер чиккә җиткәндә, кайна-
тасы аның хәлен күреп, ачу белән: ник салмыйсың ул камзолың-
ны, дип кычкырган да, шуның соңында гына яшь килен камзолын 
салып, бераз сулыш алган, дип сөйли торганлар иде. Әле минем 
хәтеремдә, ул вакытда әче эчмиләр, тәмәке тарту гадәте бөтенләй 
халык арасында юк. Көненә өч тапкыр аш пешереп ашыйлар, эш 
өсләрендә салкын суга катыкдан әйрән язып эчәләр, хәллерәк ке-
шеләр чүлмәк утырталар. Болай, гадәттә, һәркем тарафындан чәй 
урнына су эчелә торган иде. Ул чакларда халык ире һәм таза бәдән-
ле, олы сымак, эчеп-исереп йөрү гадәте бөтенләй юк, фәхеш халык 
арасында һичбер беленми, зина кылуда гаепләнгән ир вә хатын 
урамга чыгарылып, йөзләренә корым сөртелеп йөртелгән. Кызлар-
да шундый хәл булса, капкалары карага буяла, үзе халык күзендән 
төшә иде. Андый кызга бәет чыгарып, урамларда җырлап йөриләр 
иде. Ул чакларда халык ата-бабасындан килгән гореф-гадәтләрен 
зур хөрмәт белән олугълап, аңар баш ияләр, аңар каршы килү – 
кешелек канунларына каршы килү итеп игътикад кылынганга2, ха-
лык бу эшләрнең барысына да бер сүзсез баш ия торганлар иде», – 
ди. Шундан соң әти Ташбилге авылындагы «Изгеләр өсте» дип 
йөртелә торган иске каберлекләрне болгарлар заманындан калган-
лыгын, ул каберлекләрне Ташбиге кешеләре генә түгел, бәлки шул 
тирәдә дә булган бөтен татар авылының кешеләре ихтирам итеп, 
анда килеп зиярәт кылуларын, андагы изгеләр рухына һәртөрле нә-
зерләр – ниязлар әйтүләрен сөйли. 

Ташбилге авылындагы кулъязма китаплар турында әти түбән-
дәге мәгълүматларны бирде. Ул болай сөйли: «Безнең Ташбилге 
авылында безгә мәгълүм булмаган иске заманларда ук укымышлы 
кешеләр күп булып килгәнләр. Безнең авылда борын-борындан ук 

1 Дөресе: озайтып. 
2 Игътикад кылынганга – ышанганга.
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укый-яза белмәгән кеше бездә бик аз булган. Һәркем язу- сызу эшен 
үзе алып барырлык, төркичә укый да алган. Базарда алган мәгънәле 
китапны укый белә торган кешеләр дә һаман безнең авылда байтак 
булып килә. Безнең авылдан китеп [..]1 Сибириядә берничә кеше 
мәншүрле2 имам булып тордылар. Бездә мәдрәсә дә бик иске за-
манларда ук булып, анда бик күп шәкертләр укып килгәнләр. Шу-
ның өчен һәрбер өйдә берничә язган китап, язган Һәфтияк, Коръән 
кебек кулъязмалар күп булырга тиеш иде. Ләкин шул авылда зур-
зур янгынлар булып үткән, шул чакларда инде алар янып беткән 
булырлар. Әүвәле бит, – ди әти, – бөтен дәрес ки тап лары фәкать 
язылып кына укыла иде. Әле без кечкенә вакытда авылларда ба-
скан китаплар юк дәрәҗәсендә азайды, һәркем дип әйтерлек, бала-
сын язырга өйрәтү өчен дә, күбрәк китап яздырырга тырыша иде. 
Язуга бик оста кешеләр, башкаларга сатар өчен дә китап язалар 
иде, хәтта кайбер галимләр китап язып, шуны сатып көн иткәнләр, 
мондый кешеләр ул заманда аз булмаганлар», – ди. Андан соң әти 
Ташбилге авылының мәшһүр хәзрәте Сафа хәзрәт Габбасовның 
көтепханәсе хакында сөйли, ул әйтә: «Безнең Ыспас кантонын-
да иң бай көтепханә Сафа хәзрәт Габбасовның көтепханәсе иде. 
Аның көтепханәсендә әллә ничә мең җилд3 китап бар иде. Алар 
Ташбилге авылына нәселдән нәселгә мулла булып килгән кешеләр 
булганлыгындан, шөбһәсез, аларда язган китаплар да күп булган-
дыр. Ләкин Дөнья сугышы башланудан берничә еллар алда, аның 
йорты, бөтен каралтылары янып юкка чыкды. Шул янгында аның 
бер китабы да чыгарыла алмадылар. Әнә шул вакытда янып юкка 
чыкдылар», ди4.

1 [...] укылмый калды. 
2 Мәншүрле – указлы. 
3 Җилд – данә.
4 Әтинең сөйләвенә караганда, ул кечкенә вакытда безнең ерак 

бабаларыбыздан килгән, әбинең сандыгында бик кадерләп сакланып килә 
торган документлар булган. Бу документлар җир, су биләү турындагы 
рәсми кәгазьләр, хөкүмәт тарафындан бирелгән ыльгота кәгазьләре 
булган. Әти кечкенә вакытда аңар әби: «Бу кәгазьләр белән безнең борын 
заманда Күгәрченледә булган җир-суларыбызны да кайтарып алырга 
була – дип, – бабагыз сөйли», – дип әйтә булган. Бу документлар да әле 
кечкенә вакытдагы бер янгында янып харап булганлар. Болар тарханлык 
грамоталары (тарханлык ярлыгы) булган булырга кирәк. Әтинең сүзендән 
шулай аңлашыладыр. (С. Вахиди искәрмәсе)
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2 – Ташбилгедә Хәлилулла Хәмидулла угълы белән мосаха-
бә. Ташбилгенең шәрык ягы күршесендә Биктимер исемле татар 
белән урыс катыш бер авыл бар. Менә бу авыл борын заманда саф 
бер татар авылы булган. Шушы авылдан Ташбилгегә Хәлиулла Хә-
мидулла угълы дигән бер кеше күчеп килеп утырган. Бу кеше аңлы 
гына, күп кенә җирләрне гизгән, яхшы ук белеме бар, тарихдан 
хәбәрдар бер кеше. Мин шуның белән мосахабә итдем. Ул минем 
белән булган мосахабәсендә миңа түбәндәге мәгълүматларны сөй-
ләде. Хәлиулла Хәмидулла угълы әйтә: «Мин үзем нәсел-нәселдән 
яшәп килгән Биктимер авылының бер кешесе, соңгы заманларда 
Биктимердә мөслеман тәмам азайды, хәзер анда барлыгы өч йорт 
мөселман гына калган. Әүвәлдә Биктимер зур бер мөслеман авылы 
булган. Әле мондан кырык еллар алда гына Биктимер авылында 
илле йортлап мөслеман бар иде. Мондан йөз еллар алда булырга 
кирәк, Биктимер авылының кешеләрен налог түли алмауны сылтау 
итеп, үзләренең ихтыярларындан башка православный динендәге 
кешеләр ыспискасына1 язганлар. Халык һаман ата-бабадан бирле 
килгән ислам динендә калырга теләгән. Патшалар хөкүмәте без-
нең бабаларны ныклап урыс итәргә керешкән, гәрчә, алар үзләре 
теләмәсә дә, бабайларны көчләп чиркәүгә алып барганлар, поп-
лар авылларга килеп яшь балаларны көчләп чукындырганлар, 
үлекләрен поп белән күмүне бабайларга мәҗбүри канун иткәнләр. 
Бу юллар белән дә көчләп бабайларны урыс итеп бетерә алмагач, 
аларны берәр-икешәр семья итеп, кап-кара урыс авылларына та-
ратканлар. Бик күбләре, урыс авылына баргач да, үз динләрен то-
тарга азапланып, попларның кушуы буенча, урыслар тарафындан 
кыйналып үтерелгәнләр. Без кечкенә вакытда менә шундый вакый-
га сөйлиләр иде: безнең Биктимер авылындан бер йорт мөселман-
ны, бер кара урыс авылына илтеп алактырганлар. Аларны кечкенә 
генә бер өйгә куйганлар. Поп килеп бик үгетләгән, урыс булырга 
кушкан, болар тыңламаганлар, шундан соң ир белән хатынның 
кул-аякларын бәйләп алып китеп, куенына аз гына икмәк белән су 
биреп, ун көн бер кара мунчага ябып тотканлар. Алай да болар 
урыс динен кабул итмәгәч, мунча миченә чи кара бодай саламы 
ягып, төтенгә асып азаплаганлар. Ул бичаралар шунда куе, әче тө-
тенгә буылып үлгәнләр. Үзләрендән соң балаларын чукындырып 
урыс иткәнләр. Менә мондый хәлләр безнең бабайларның башын-

1 Дөресе: списогына.
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дан бик күп кичкәнләр. Менә шул тарика1 җәбер, золым астында, 
безнең бабайлар туган үскән илләрендән көчләп таратылып, урыс 
авылларында бик күбесе юк ителгәнләр. Алар урнына безнең Бик-
тимергә урыс китереп урнашдыра барганлар. Шундан Биктимер 
авылы бара-бара урыс авылына әйләнеп киткән. Соңга таба кайбере 
көчләп чукындырылган, ләкин чын-чында һаман ислам динен тота 
торган нык игътикадлы2 мөселманлар, Биктимер авылын ташлап, 
Кавказ ягына, мөслеман көчле булган йирләргә күчеп киткәнләр. 
Әле без яшь чакда да алардан һаман хәбәр килеп торганын сөйли 
торганлар иде». Хәлилулла агай Биктимер авылының искерәк та-
рихы турында түбәндәге сүзләрне сөйли, ул әйтә: «Без яшь чаклар-
да авылда сиксән, туксан яшьлек картлар бар иде, алар аулак өй-
ләргә җыелып, урысларның аларга күрсәткән җәбер- золымларын, 
көчләп чукындыруларын, үзләренең һаман да ата-баба дине булган 
ислам динен яшертен рәвештә тотып килүләрен, яшь буынларга 
да, гәрчә алар поп килгән чакларда урысча кылансалар да, эчдән 
үз динләрен, ислам динен тотып яшәргә тиешлек турында үгет вә 
нәсыйхәт итешкәнлекләрен күз яшьләрен агызып сөйләгән чакла-
рында: «Әй, балалар, без бит бик иске-искедән мөселман булып 
килгән кешеләрнең балалары, безнең бит, бу авылыбызда бик иске 
заманлардук бабаларыбыз мөселман булып яшәгәнләр, безнең 
Биктимер баба башта шәһре Болгардан күчеп килгән, безнең авыл 
шуның нәселендән таралган», – дип сөйләгәнләре әле дә минем 
хәтеремдә. Тагы мин шуны хәтерлим, шундый җыелышып үзара 
вәгазь, нәсыйхәтләр итешеп, моның зарларын сөйләшеп утырган-
да, алар ниндидер бер язган китап укый торганлар иде. Ул китапта 
шәһре Болгар турында, борынгы сугышлар турында, шәһре Бол-
гардан халыкның таралуы турында төрле вакыйгалар укыганлы-
клары әле дә минем исемдә. Ул язган китапны Биктимер халкы 
бер-берсенә биреп, укып йөртәләр иде. Соңгы вакытда инде ул ки-
тап кая киткәндер, мин белмим. 1905 нче елдан соң ислам диненә 
рәсми рәвешдә чыкгандан соң, үз арабыз ул китапны эзләп тә ка-
радык, ләкин табылмады. Кайбер кешеләрнең әйтүенә караганда, 
ул китапны Кавказ ягына киткән кардәшләребез алып киткәнләр 
икән». Шул ук Хәлилулла Хәмидулла угълының әйтүенә караган-
да, Чистай кантоны Урман Асты Шынталысы авылында аларның 

1 Тарика – юл, ысул. 
2 Игътикалды – ышанучы.
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кардәшләре бар икән. Бу кеше шуларга зиярәт барганда, мәзкүр 
Шынталы авылының мулласы аңар бер язган китап күрсәткән, бу 
кулъязма китапның Шынталы тарихы турында язылган икәнлеген 
сөйләгән. Шул ук кешенең риваятенә караганда, Мәләкәскә бара 
торган Самар юлы өстендә тирән чокыр итеп казылган орлар, хән-
даклар1, шәһәр урынлары бар икән, ул бер урынларны Мәләкәскә 
бодай онлары алырга барганда күргән икән. 

3 – төрле кешеләр белән мосахабәләрнең якүне2.
Ташбилге авылында югарыда язылган тәфсилле мосаха-

бәләрдән башка, тиешле күрелгән берничә кешеләр белән дәхи3 кы-
ска-кыска мосахабәләр ясалды. Ул мосахабәләрнең аерым- аерым 
хисапларын язып тормыйча, бәлки аларның барысындан җыйнал-
ган гомуми мәгълүматларның якүнен генә бу урында язып китәбез. 

Безнең белән мосахабәдә булган кешеләрнең барысы да, 
түбәндә язылачак, әсаси тарихи мәгълүматларны барысы да бер 
төсле үк дип, әйтерлек сөйлиләр: 

Ә – Ташбилге авылы, шәһре Болгардан күчеп килгән Мөслим 
баба вә аның угыллары (иярченләре) тарафындан бонда, берничә 
йөз еллар алда корылган бер авыл. 

Б – Мөслим баба галим һәм изге кеше булган. Аның игъти-
бары шәһри Болгарның олугълары арасында, хәтта Болгар ханы 
каршында да, зур булган. 

Т – Ташбилге мондан берничә йөз еллар алда, Мөслим баба 
нәселендән, Хисаметдин Шәрәфетдин угълы (кайберәүләрнең әй-
түенә караганда Хисаметдин хәзрәт) яшәгән. Ул бик зур галим һәм 
бик күп җирләр күргән олугъ кеше булган. Хисаметдин Шәрәфет-
дин угълы күп китап язу белән шөгыльләнгән. Аның «Тәварихы 
Болгария» исемле китабы һәркем тарафындан әлегә чаклы бик 
яратылып, укылып килгән китаплардан. 

Җ – Хисаметдин хәзрәт Мөслиминең, шулай ук Мөслим ба-
баның үзенең дә, каберләре Ташбилге авылының Изгеләр өсте ба-
суы дип йөртелә торган кырның Озын алан тау башында, авылдан 
китеп Озын алан чокырына таба төшкәндән соң уң якда (шәрык 
ягында) борын заманларда кабер ташлары да булган, хәзерендә 
бары иңеп төшкән чокырлары гына калган.

1 Хәндаклар – траншеялар.
2 Якүне – йомгагы. 
3 Кешеләр белән дәхи – кешеләр белән дә.
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Х – Ташбилге авылының инеше булган Актачы суының ике 
ягында булган (шәрек һәм гареб ягында) Изгеләр өсте, яки Якшы-
лар1 өсте, дип йөртелә торган каберстанларга күмелгән кешеләр, 
Ташбилге халкының борынгы бабалары, алар барысы да ислам ди-
нендә булып дөньядан үткәнләр. Шуның өчен Ташбилге халкы бу 
каберстанларны бик олугълый, анда барып зиярәт кылалар, нәзер- 
ниязлар әйтәләр, ул каберстандагы үскән печәнне чапмыйлар. Анда 
үскән җиләкне ашамыйлар, ул каберстанлар янына хаҗәт үтәргә 
утырмыйлар, әгәрдә урыс-чуашдан берәү каберстанлар янында 
тышка чыкса, аны Ташбилге кешесендән берәү күрсә, бу эшне ба-
байларны тәхкыйрь итү2 дип карап, шул урынны пакьлатмыйча то-
рып, теге урыс, яки чуашны тышка чыккан урынындан йибәрмичә 
тотып торалар. Бу турыда бик күп булып үткән вакыйгаларны ри-
ваять кылып сөйлиләр. Бер вакытда, Матак базарындан кайтыш-
лый, бер Кората чуашы Тау ягы Изгеләр өстенең тирәсенә казылган 
чокырның шәрык ягы өлешенә төшеп тизәкләгәнен күргәч, берничә 
Ташбилге кешесе җыелып килеп, башындагы картусына салдырып, 
үзе белән йибәргәнләрен бик зур вакыйга итеп сөйлиләр. Татарлар 
кашында бик мөкаддәс ителеп танылганлыгын төшенгәнгә күрә, 
Ташбилге авылының үзендә яшәүче урыс һәм чуашлар да, бу ка-
берстандан үткәндә бик саклык белән, аларга һичбер төрле хөр-
мәтсезлек күрсәтмичә узып йөриләр икән. Әмма татарлар уракга, 
сукага, яки урманга, яки көлтәгә барсалар да, бу изгеләр өстендән 
узып киткәндә кайберләре кычкырып, кайберләре эчдән генә Коръ-
ән укып узалар икән. 

Д – Ташбилге кешеләре шәһре Болгарга, Бүләргә зиярәткә 
йөрергә изге эш дип карыйлар. Алар каршында шәһре Болгар, Су-
вар, Бүләр бөтенләй үзләренең борынгы изге бабаларының шәһәр-
ләре. Аларның риваятьләренә караганда шәһре Болгарны әүвәле 
Аксак Тимер харап иткән, андан соң әле Болгар мәмләкәте тагы 
яшәгән, иң соңында шәһре Болгарны, Бүләрне, Суварны вә башка 
бөтен Болгар илен урыслар талап, шәһәр вә авылларын яндырып, 
малларын талап, халкының ирләрен үтереп, хатын вә балаларын 
тоткын иткәнләр. Менә шундан соң инде шәһре Болгар да, Сувар 
да, Бүләр дә яңадан рәтләнә алмаслык булып җимерелгәнләр. Бол-
гар иле урысларның һөҗүме белән һәлак ителгән. 

1 Дөресе: яхшылар.
2 Тәхкыйрь итү – хурлау. 



54 Духовное наследие: поиски и открытия. Выпуск 4

Р – шәһре Болгарда мондан йөз сиксән еллар алда байтак гый-
марәтләр1 исән булган һәм кабер ташлары урман шикелле булып 
тезелеп, бик зур мәйданны алып тутырып тора булганлар. Шулай 
ук шәһре Болгарның хәрабәсенең Иделгә таба ягында, берничә 
дүрткул2 дисәтинә зурлыгындагы мәйданга таратылган бик күп 
кеше сөякләре булган. Менә бу гыймарәтләрнең барысы да Бол-
гар хәрабәсенә килеп, авыл булып утырган урыслар үзләренең 
йорт кирәк-яракларына ташып, үзләрендән артканларын күрше 
авыллардагы урыс авылларының мужикларына сатып, харап итеп 
бетергәнләр. Кабер ташларын да чиркәү нигезләренә, чиркәү бас-
кычларына һәм үзләренең йортдагы хуҗалык кирәк-яракларына 
тотар өчен урынларындан кубарылып алып, кисеп, хәраб итеп 
бетерелгәнләр. Шәһре Болгарның хәрабәсендәге адәм сөякләрен, 
сөяк заводына ташып, аларны яндырып, нәрсәдер эшләгәнләр.

 З – Ташбилге халкы Казанны урыслар Вятка ягындан ки-
леп алганлар дип сөйлиләр. Казан турындагы мәгълүматлары 
шәһре Болгар турындагы мәгълүматларындан азрак күренә. 
Алар шәһре Болгар, Бүләр, Сувар шәһәрләре турында бик күп 
нәрсәне беләләр дә, ул турыда сөйләргә дә бик яраталар. Казан 
турында бары урыслар Казанны алгач, шәһәрне җимергәнләр, 
мәсҗедләрен ватканлар, халкын үтереп бетергәнләр, авыл хал-
кын көчләп чукындырганлар. Керәшен дип йөртелә торган та-
тарлар әнә шушы Казан алынган чакларда, диндән көчләп чы-
гарылган безнең мөселман кардәшләребез дип сөйлиләр3. 

С – Ташбилге халкы үзләренең борынгы бабаларының шан вә 
шәрәфләрен, көч вә куәтләрен, дошманга һәрвакытда өстен булып, 
дан тотып яшәгәнлекләрен бик яхшы хәтерлиләр.

Ш – Ташбилге халкы үзләрендә элек-элекдән укымышлы 
кешеләр күп булып килгәнлеген, анда мәктәп, мәдрәсә бик иске 
замандан бирле дәвам итеп килгәнлеген сөйлиләр. Минем белән 
мосахабәдә булган Ташбилге кешеләре тагын бер кызык нәрсә ту-
рысында сөйләделәр. Алар әйтәләр: «Ташбилгенең Изгеләр өсте 
басуында, авылдан ерак түгел Урта Киләк дип йөртелә торган 

1 Гыймарәтләр – биналар.
2 Дүрткул – дурткел – дүрт почмак шәкелендә.
3 Казан шәһәре, Кабан күле, Кабан бәк турында сөйләнгән хикәяләрне, 

мин Талиб бабай белән Маһи әбидән ишетеп язып алып, инде басдырып 
таратканга күрә, бу урында халыкдан ишетелгән ул турдагы хикәяләрне 
монда язуны артык дип белеп, язмадым. (С. Вахиди искәрмәсе)
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җирдә, таш бер урындан чишмә чыгып, Актачы суына (шәрыкка 
карап) таба иң әгъла1, көмеш шикелле саф сулы бер елга ага бул-
ган. Бу чишмәне башда Мөслим баба килеп табып, башлап шундан 
беренче тапкыр ул чишмәдән суны ул эчкән, ул шундан тәһарәт 
алган, – ди. – Әнә шушы чишмәнең суы, шәһре Болгарны урыс 
харап иткәч беткән, – ди. – Әмма Мөслим баба заманындан калган 
көмеш чүмеч (дустаган), көмеш чиләк, әле дә шул урында кумелеп 
ята, – ди. – Ахырзаман җиткәч бу нәрсәләрнең барысы да дөнья-
га чыгачаклар икән», – ди. Бу әкиятне мондан егерме биш еллар 
мөкаддәм вафат иткән туксан яшьлек Мифтахетдин исемле мөәзин 
озын итеп сөйли булган. Хәзер инде халык: «аныңча без сөйли бел-
мибез, кыскасын гына сөйлибез», – дип, әнә, югарыда язылганча 
гына сөйләделәр. 

Г – Ташбилге халкы, шәһре Болгарга, Бүләргә зиярәткә бару-
ны, безнең мондагы кеше өчен Хаҗга бару шикелле олы эш дип 
карыйлар, мондый зиярәтләрне шәһре Болгар заманында, ханлар 
заманында ук калган, ташламыйча алып баруы бик тиеш булган 
изге гадәттән хисап кылалар. 

Ташбилгедә табылып килгән иске әсәрләр
Ташбилгенең «Атау» дип йөртелә торган өлешендә борын 

борындан бәрәнге бакчаларын сукалаганда, искедән калган акча-
лар, зәркәнләр, төймәләр, беләзек вә йөзекләр, иске йозаклар, сука 
тимерләре, иске ураклар табылып килгән. Ташбилгенең шималь 
ягында, чуаш урамының бәрәнге бакчаларының артындан, мондан 
унсигез еллар алда чүлмәк эчендә татарча язулы берничә йөз санда 
акчалар табылган. Бу акчаларның берничә данәсен Ташбилге Сафа 
хәзрәтнең кияве Шәһәр Шәрәфкә дә, мәзкүр авылга кунаклы кайт-
кан чагында, биргән булганлар. Ш. Шәрәф кулындагылары югал-
ган, табучы – авыл кешесе кулындагылары төрле кешеләр кулына 
бирелеп, таралып беткән.

 Дөнья сугышы алдындан авыл кешеләренә ярдәм итеп, 
хөкүмәт тарафындан бирелгән акча белән күлләр казыту, таулар-
ны төзүтү шикелле эшләр эшләтелгәндә, Ташбилгедә Урыс Күле 
дип йөртелә торган күлне тирәнәйтер өчен казылганда, шундан 
зур гына бер бакыр казан табылган. Ул казанны Сибгатулла Гыйз-
зәтулла улы дигән кеше Казанга китереп, иске әйберләр белән 

1 Әгъла – бик яхшы.
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сату итүче Исмәгыйль Габдерәшитовка саткан. Болардан башка 
Ташбилгенең урамларында Изгеләр өсте басуы дип йөртелә тор-
ган кырның, Озын алан тавының гарби җәнүбигә таба сузайган 
тау битләрендә, гомумән, Озын алан чокырындан авылга таба 
булган берничә дүрткел дисәтинә зурлыгында булган мәйдан-
да бик күп чүлмәк ташлары, элгәре тәнкәләр вә башка шундый 
иске әсәрләр, элеке-элекдән табылып килгән. Ташбилге халкы бу 
Ташбилге авылын, шәһре Болгар заманында кечерәк бер шәһәр 
булган, Озын алан авылының төрле якларында таралыб ята тор-
ган чүлмәк ташлары – әнә шул шәһәр чагындан калган дип уй-
лыйлар. Гүяки ул тирәләрдә элгәрерәк заманларда чирәм булып, 
анда өй урынлары да әле билгеле булган икән. Инде ул урынлар 
сукаланып, ашлык басуы ителгәч, андый нигез урыны билгеләре 
күмелеп беткән диләр. Мондан башка Ташбилге авылының Тау 
ягы басуы дип йөртелә торган кырның Китәнче авылы чигенә 
таба бер урынында, ниндидер агачдан ясалган бер машның1 бул-
ганлыгын, бу машны урыс патшаларындан берсе сугыш булган 
тәкъдирдә дошман гаскәрен күзәтеп торыр өчен эшләтгәнлеген, 
ахырында бу маш үз-үзендән череп ауганлыгын сөйлиләр. Хә-
зерендә дә бу машның исеме халык телендә: фәләннең тае маш 
янында, фәләннең сыеры маш тирәсендә, минем [...] богдаем маш 
янында иде дип сөйләнә. 

II. Иске Баллы Күл авылында
Иске Баллы күл авылына килеп керү белән миңа озын гына 

буйлы, таза гәүдәле, чәч-сакалы агара башлаган, сөлек сатып йөрү-
че бер карт бабай очрады. Бу бабайдан мин Самад мулланың йор-
тын сорадым. Ул миңа Самад мулланың йортын күрсәтеп, үзе дә 
шул якка таба килгәнгә күрә, минем белән Самад мулланың йорты-
на бергәләп килде, Самад мулланың капкасын ачып кертде һәм Са-
мад муллага: «Кунак килде», – дип хәбәр итде. Самад мулла белән 
күрешкәч мин әлеге мөселман агайдан: «Сез ничә яшьдә?», – дип 
сорадым. Ул: «Җитмеш алтыда», – диде. Шундан соң мин, үземнең 
тарихи тикшеренү, тарихи мәгълүматларны җыю уе белән йөргән-
легемне сөйләдем дә, сораша башладым. Мин аның, үзенең, атасы-
ның исемен сорашып яздым. Ул кеше Әхмәдсафа Гомәр улы икән, 
авылдан авылга сөлек сатып йөри торган бер кеше. Үзе Салман 

1 Маш – каланча.
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авылыныкы икән. Ул миңа түбәндәге сүзләрне сөйләде: «Мин сез-
гә үземнең Иске Салман авылы турында бераз сөйлим», – диде. 
«Ярый-ярый белгәнеңне, абзый кеше, сөйлә», – дидем. «Менә без-
нең Иске Салман авылында Сөләйман Хуҗа булган. Сөләйман Хуҗа  
сәхабәләр заманасында Мәккәи Мөкарәмәдән шәһре Болгарга ки-
леп, шәһре Болгар ханы аны бу тирәдәге мөслеманларга мөдәррис 
итеп, дин, шәригать хөкемләрен өйрәтеп, мулла- мөәзинләр укы-
тып чыгара торган зур мәдрәсәгә йибәргән. Сөләйман Хуҗа бик 
галим булган. Ул әллә ничә төрле телләрне белгән. Анардан бик 
күп муллалар укып чыгып, төрле якка таралганлар. Аны шәһре 
Болгар ханы да яраткан. Аны халык да бик олылаган. Ул үзе дә бу 
якны яратып, кире Мәккәгә китмәгән, монда калган. Ул әйтә икән: 
«Шәһре Болгар җире бик бәрәкатьле җир, ул җиргә ислам дине 
кылыч куәте белән кермәгән, мондагы халык ислам динен үзләре 
теләп кабул иткәнләр, шуның өчен җомга намазында хотбәләр таяк 
тотып кына укыла», – дип сөйли икән. – Шуның өчен мин бу җир-
не дә, халкын да яратам», – дип, сөйли дип, мин кечкенә вакытда 
картлар сөйлиләр иде. Инде ул картлар, андый борынгы хәлләрне 
белүче карчыклар үлеп бетделәр. Без аларга караганда бик надан, 
менә шушы алардан ишетелгән сүзләрне генә сөйлим, мин гыйлем 
кеше түгел, мин укый-яза белмим, гыйлем булсам, бәлки тагы да 
күпне белер идем, – ди. – Сөләйман Хуҗаның кабере Иске Салман-
да диләр. Аның элгәре заманда кабер ташы да булган дип, туксан 
яшьлек безнең бер әби сөйли иде. Ул карчык бик яхшы карчык, 
ялган сөйләми, биш вакыт намазын бер дә калдырмый, нәфел ру-
залары тота иде. Менә шул сөйли иде, мин үзем ул кабер ташын 
күрмәдем, без белгәндә инде ул юк иде», – ди бабай. 

Мин: «Шәһре Болгар турында нәрсә беләсең?», – дидем. Әх-
мәдсафа абзый: «Мин ни беләм, мин бит надан кеше, аны белсә, 
белер муллар», – ди. Мин: «Менә шул наданлар авызындан чыккан 
кара тарихны белер өчен йөрим, син үзеңнең картлардан, карчык-
лардан ишеткәнеңне сөйлә әле, гыйлем кешеләрнең китапка яз-
ганын без аны һәрурында үзләре үлгәч дә укыйбыз. Әмма синең 
кебек надан кешеләрнең сүзләрен исән вакытында ишетә алсак да, 
үлгәч укый алмыйбыз, инде безгә сезнең кебек картларның бел-
гәнләрен ишетеп, язып алыр калырга кирәк. Әнә теге, сез кечкенә 
вакытда туксан ничә яшендә булган әбидән ишетеп язып калучы 
булса, бүген инде яхшы булыр иде», – дидем. «Кайда алар, – ди 
Сафа абзый, – алар сөйләгәннең без йөздән берен дә белмибез. 
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Менә ул әби сөйли торган иде, шәһре Болгарда бер бик гыйлем 
остабикә абыстай булган икән, аның исеме Туйбикә булган. Туй-
бикә абыстайның шәһре Болгарда зур кызлар мәдрәсәсе булган. 
Анда төрле якдан бик күп кызлар җыелып, зур гыйлем бирелгәнче 
укый торган булганлар. Туйбикә дип ул абыстайны шуның өчен 
атаганлар икән, – ди Әхмәдсафа абзый, – ул абыстай туйларда була 
торган үпкә-сапкаларны бетерә, егет белән кыз арасын килешдерү, 
һәркемне үгет нәсихәт белән димләп дуслаштыра икән. Бездә бит, 
туй үпкәсез булмый диләр. Туйларның сүтелеп китеп, кыз белән 
егетнең арасы бозылып, хатын-кыз өчен төрле гайбәт, күңелсез-
лек чыгулар да була, әле хәзердә дә, борын заманда да, күрәсең, 
шундый хәлләр булган. Мен бу Туйбикә абыстай шундыйларны 
бетергән дип сөйлиләр иде. Шәһре Болгардагы «Алтмыш алты 
абыстайның мәдрәсәсе» дип йөртелә торган кызлар мәдрәсәсе әнә 
шушы Туйбикә абыстайның мәдрәсәсе булган. Безгә шулай сөйли 
торганлар иде. Алтмыш алты абыстай дип шуның өчен аталган, 
бу абыстайлар Биләр шәһәрендән шәһре Болгарга сабак укырга 
йөргәнләр. Бу алтмыш алты абыстай изге хатынлар булганлар. Бо-
лар иртә намазының сөннәтен Биләрдә, фарызын шәһре Болгарда 
укыйлар икән. Шунысына чаклы сөйлиләр иде без яшь чакларда-
гы картлар. Бу алтмыш алты абыстай Биләрдән шәһре Болгарга 
көненә ике тапкыр баралар икән. Бу алтмыш алты абыстайларны 
сәхабәләрнең шәкертләре булган, ди торганлар иде. Бу абыстай-
ларның кулларында тимер таяклары булган, әйтә торганлар иде, 
Биләрдән шәһре Болгарга сабак укып йөри-йөри таяклары ашалып, 
кыскарып беткән икән дип. Шул чаклысына кадәр әйтәләр иде, бу 
алтмыш алты абыстай Биләрдән чыгып Янбактыга киләләр икән, 
андан Ширбәтлегә, андан шәһре Болгарга бара булганлар. Янбак-
ты ул заманда кечерәк кенә бер шәһәр булган, ди торганлар иде».

Әхмәдсафа абзый андан соң түбәндәге мәгълүматларны сөйли: 
«Шәһре Болгарда бит әледә зур мәчетнең – ханлар мәчетенең дүрт 
нукшы (почмагы) бусагасы, тәрәзә урынлары бар. Көтепханәсе 
дә бар икән. Шәһре Болгарда анда көтепханәләр дә, мәчетләр дә, 
мәдрәсәләр дә күп булганлар. Ул дөньяның иң зур шәһәре булган, 
анда дөньяның бөтен ягындан байлар сату эше белән килгәнләр. 
Андан соң шәһре Болгарны урыслар харап иткәнләр. Алай да, күп 
заманга чаклы, утыз-кырык йорт сәламәт торганлыгы, без малай 
чагында Габдесаттар Габдулгафур угълы (без аны Әбсаттар бабай 
дип йөртә идек) ул инде бик карт кеше. Туксандан узган кеше иде 
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бугай. Шул сөйли торган иде. Ул йортларны инде урыслар ташып 
алып бетергәнләр. Хәзерендә инде: бер манара, бер мәчет нигезе, 
тагы Кара пулат дип йөртелә торган калын манара, Җеназа мана-
расы. Шулар гына сәламәт. Зур манара мондан байтак еллар алда 
җимерелгән. Ул җимерелгәндә зил-зилә кебек җир селкенү булган, 
бик еракка ишетелгән. Ул ауганда һичбер нәрсәгә зарар тидермә-
гән. Аның ташын алган урысларның кайсының кулы сынып, череп, 
кайсының яңагы шешеп череп үлгән. Кайсын бөкре игән. Изге ма-
нараның ташын алу да ярамаган, шуңар күрә шулай булган инде ул. 

Хәзерге көндә сәламәт Җеназа манарасы. Аның янында өч сә-
хабәнең кабере бар. Боларның уртасында кыз сәхабәнең дә кабе-
ре бар. Шунда җеназаханәсе дә борын заманда булган. Шунда бер 
кое да булган. Бу коены мәнгелек коесы дип йөртә булганлар. Шул 
урындан ерак түгел өч тау бар. Бу тау өч шәкерт тупракка әйлән-
гәндән соң хасил булган таулар икән. 

Мондан берничә еллар алда, инде аңар кырык еллар булыр 
шул, мин ишеткән идем, шәһре Болгар урынына килеп утырган 
урыс авылының бер мужигы подвал казыганда җир астындан зур 
кургашын савыт тапкан икән. Ул савытның авырлыгы гына унбиш 
пот чамасы булган диләр. Шул савыт эчендә бик күп мөселман-
ча язулы печатьләр, мөслеманча язулы китаплар булган. Ул урыс: 
«Мөселманлар моны белсәләр, яңадан бу җиргә килеп утырырга 
теләрләр», дип, ул әйберләрне күрсәтмәгән, язуларын яккан, ян-
дыр ган, диләр. Менә без шуларны ишетеп беләбез инде». Шундан 
соң Әхмәдсафа абзый болай сөйли: «Менә монда Морзалар Салма-
ны дип йөртәләр, бер мөселман авылы бар. Ул Морзалар Салманы 
Иске Салмандан аерылыб чыккан», – ди. – Иске Салмандан ае-
рылыб чыкканда болар: өч агай-эне булганлар. Ул Морзалар Сал-
маны шундан соң авыл булып киткән», – ди. Мондан соң ул, шәһре 
Болгарга Себер, Әстерхан, Кавказ якларындан мөселманларның 
зиярәткә килгәнлекләрен, безнең каршыбызда шәһре Болгарны, 
Биләрне зиярәт, Хаҗга бару шикелле зур эш булганлыгын сөйли..

«Сез үзегез шәһре Болгарга, Биләргә зиярәткә барасызмы?», 
дигән сөальгә, Әхмәдсафа абзый болай җавап бирә: «Шәһре Болгар-
га, Биләргә сугышдан алда халык бик бара иде. Ул чагында халыкда 
дәүләт дә бар иде. Тынычлык да зур иде. Һәрбер авылдан кырыгар- 
иллешәр олау булып, сарык-тәкәләр алып барып, анда нәзер кор-
банлары чалалар иде. Анда итен фәкыйрьләргә ашаталар, яки шул 
авылның мулласы барса, аңар бирәләр, зур бәйрәм үткәзгән кебек 
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хозур була торган иде. Хатыны-кызы, бар да бара иде. Инде тормы-
шлар да кысылып китде, мал-туар да азайды, халык артык [...] да 
китде. Беләсең бит, әле сугыш, әле ачлык, әле икмәкне алу белән 
бик харап итәләр, эшләр бик начар бит, энем. Бәлки шәһәрдә алай 
түгелдер. Безнең монда хәерчесен дә талыйлар бит», – ди. 

«Соң ни өчен шәһре Болгарга халык болай йөри булган икән, 
син, бабай, аның сәбәбе нәрсә икәнен элгәре замандагы әби- 
бабайлардан ишеткәнең юк идеме?», – дидем. Әхмәдсафа абзый 
миңа: «Мин бу турыда инде күп нәрсә белмим, шулай да, безнең 
әтиемезнең бер бик укымышлы тутасы бар иде, ул гел гыйбадәт 
өстендә генә утыра иде. Ул сөйләгәне хәтеремдә, ул әйтә торган 
иде: шәһре Болгарда иң әүвәле ислам динен кабул иткән ханымыз 
шулай кушкан, шәһре Болгарга зиярәткә бару шундан калган», – 
дип җавап бирде. 

Безнең Әхмәдсафа абзый белән мосахабә шуның белән тәмам 
булды. Мин Самад мулланың ишегалдында агач бүкәнгә утырып, 
Әхмәдсафа Гомәр угълындан югарыдагы тел мәгълүматларын, ха-
лыкча әйткәндә кара тарихны, анардан ишеткәнемчә яза бардым. 
Шундан соң Самад мулла мине өенә чакырып, чәй эчәргә алып 
керде. Ул мине Әхмәдсафа абзый белән булган мосахабә вакытын-
да да: «Өйгә кереңез», – дип бик чакырган иде. Мин: «Монда да 
яхшы багча һавасы», – дип кермәгән идем. 

Самад мулланың өенә кергәч, мин анардан сөальләр белән 
тикшеренергә башладым, ләкин ул үзендән артык яңа бер мәгълү-
мат миңа бирә алмады. 

Андан соң, авылындагы кара тәварихка1 оста картлардан 
берничә кешесен өенә чакыртуын үтендем. Минем сүземне ка-
бул итеп, ул үзенең мәхәлләсенең Хәбибрахман Хөснетдин улы 
дигән бер бабайны чакыртып китерде. Аңар әүвәле мине тәгъ-
риф итде2. «Бу кешедән бер дә курыкма, Хәбибрахман агай, бу 
бик ышанычлы кеше, белгәнеңне бер дә яшермә», – дип, бабайга 
минем турыда яхшы мәгълүмат бирде. Әүвәле мин: «Бабай, син 
Иске Баллы Күл авылы турында белгәнеңне сөйлә әле», – дидем. 
Хәбиб рахман бабай шулай сөйли башлады: «Безнең Иске Баллы 
Күл авылы урынында әүвәле шәһре Болгарның бер авылы, яки 
кечкенә бер шәһәре булган дип, бездән алдагы картлар сөйли тор-

1 Тәварихка – тарихларга.
2 Тәгъриф итде – таныштырды.
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ганлар иде. Әнә авыл янындагы иске кабер ташлары шундан кал-
ган. Бу ташларның астында безнең ерак бабаларыбызның сөяк-
ләре ята дип, картлар сөйли торганлар иде. Бу Баллы Күлдә хан 
булган, аның торган шәһәре менә безнең Иске Баллы Күл авылын-
да булган дип әйтәләр иде. Әнә шушы Болгардан килгән нәселгә, 
Тәтеш өязе Күккүз авылындан күчеп килеп, тагы берничә нәсел 
утырганлар. Шундан соң теге, шәһре Болгар заманындан калган 
нәсел белән Тәтеш өязендән килгән нәселләр катышып, хәзерге 
Иске Баллы Күл авылы хасил булган. Менә безнең авылыбызның 
хәзерге кешеләре – борынгы Болгар нәселе белән Тәтеш өязен-
дән килеп утырган бабайлардан үрчегән халыклар инде», – диде. 
Мин: «Ни өчен Тәтеш өязендән күчеп килеп утырганлар, шуның 
сәбәбен сөйләмиләр идеме?», – дидем. Хәбибрахман баба җава-
бында әйтә: «Беләсез бит, – ди, – элгәре урыс патшалары мөсел-
манларны дингә бик каты кысканлар, авылы-авылы белән көчләп 
чукындарганлар. Чукынмаган мөселманларны авылларындан 
сөреп, икенче җирләргә таратканлар. Шулай итеп, бик күп мөсел-
ман авыллары әрәм булып беткәнләр. Менә монда авыр заманлар, 
безнең әби бабайлар өчен карангы вә кайгы чоры булып, озак ел-
лар шулай дәвам иткәнләр. Менә шундый дингә кыстау чакла-
рында безнең бабайлар Тәтеш өязендән күчеп килеп, Ыспас өя-
зенең кап-кара куе урман белән чорналган бер почмагына, шәһре 
Болгар заманасындан бирле дине исламны тотып килә торган 
бер авылга, әлеге Баллы Күл авылына килеп утырганлар. Бабай-
ларның сөйләвенә караганда, безнең Баллы Күл авылы тирәсен-
дәме, яки шуның үзендәме шәһре Болгар ханлыгына буйсынган 
Гәрәй ханның шәһәре булган диләр1. Безнең авылдагы иске ка-
бер ташлары – әнә шул Болгар нәселендән килгән Баллы Күлдәге 
иске нәселнең бабалары булган дип сөйләшәләр. Безнең бабай-
лар күчеп килгәндә әле, бу шәһри Болгар заманасындан бирле 
килә торган Баллы Күл авылының мөселманлары, әле урысның 

1 Янбакты авылының туксан ике яшьлек Гали мулланың сөйләвенә 
караганда Гәрәй хан Иске Баллы Күлдән өч чакрым шәрыкда, хәзердә 
тирән чокыр һәм ор белән әйләндереп алган һәм хәзердә дә бик күп алма 
агачлары сәләмәт булып тора-торган шәһәр хәрабәсе, Болгар ханына 
табигъ (буйсынучы) Гәрәй ханның шәһәре булган икән. Бу турыда Янбакты 
авылындагы мосахабәдә мәгълүмат бар, шунда каралсын (С. Вахиди 
искәрмәсе). 
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законларына бөтеннәй1 баш имиләр, солдат бирмиләр, үзләре 
шәригать буенча хөкем итеп яшиләр икән, дип картлар сөйләшә 
торганлар иде. Тәтеш өязендән килгән соңгы нәселнең кайбер ба-
балары болай сөйли торганлар иде. Ул бабаларның берсе, Бәйкә 
баба, икенчесе Боерган баба, өченчесен инде мин хәтерләмим. 
Шуларны сөйләшә торганлар иде. Хәбибрахман бабаның әй-
түенә караганда, Баллы Күл авылының ике төрле дәвере бу көнгә 
кадәр кара тарихка мәгълүм: 1 нче дәвере Тәтеш өязендән соң-
гы нәсел халык күчеп килгәнгә чаклы булган, шәһре Болгардан 
аерылыб чыкган борынгы авыл булып яшәгән дәвер, ул дәвер, 
кара тарихка караганда, рус законларына буйсынмаган, патшалар 
хөкүмәтенә солдат бирми торган, элеке-элекедән бирле үзләре-
нең каршында мәкъбүл булып2 варәсәт тарикы3 белән күчеп кил-
гән шәригать хөкеме белән яши торган дәвер. Икенче дәвер, рус-
лар Казан ханлыгын бетереп, бу тирәләрдәге татарлар арасына 
православие җиһангирлеген үткәзү юлында, татар авылларын 
таратып, ул авыл урынына урыс утырту, татарларны чукындыру, 
татарлар өстенә эшләнгән патшалар Русиясенең каты җәбер вә 
золым сәясәтен бөтен мәгънәсе белән иҗраэ иткән4 карангылык 
дәвере. Менә шул дәвердә, икенче нәсел буларак, Баллы Күлгә 
Тәтеш өязендән татарлар күчеп килеп утыралар. Баллы Күлдә 
минем белән мосахабәдә булган бабалар, гомумән ул авылда мин 
күргән кешеләр, ире һәм хатыны озын буйлы, мәһабәт кыяфәтле, 
үткен кара күзле, төреклек канын, төреклекнең җисмани җәһәт-
дән булган бик күп хосусиятләрен саклап килгән кешеләр иде. 
Әгәр боларга яхшы мәктәп тәрбиясе бирелгән булса, боларның 
эчендән уйламаган эшлекле адәмләр чыккан булыр иде дигән фи-
кер килдем. 

Бу авылның Баллы Күл дип аталуы турында минем белән мо-
сахабәдә булынган картлар түбәндәге мәгълүматны сөйләделәр. 
Алар әйтәләр, иске заманларда бу урын кап-кара калын урман 
имәнлек икән. Имән агачлары әнә авылыбызның эчендәге күлгә 
егылып үсәләр икән. Ул заманда калын имәнләрдә умарта кортла-
ры ил булып бал җыялар икән. Хәтта ул заманда урманга умарта 

1 Дөресе: бөтенләй.
2 Мәкъбүл булып – кабул ителеп. 
3 Варәсәт тарикы – варислык юлы. 
4 Иҗраэ иткән – эшкә ашырган.
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куеп умарталык асрарга да хаҗәт юк икән. Кирәк вакытда халык 
шул имәнләрдән генә балны алып файдалана икән. 

Менә шундый умарта кортлы калын карт бер имән, каты искән 
бер җил белән, әлеге, безнең менә шушы күл өстенә ауган (бу күл 
әледә бар, Баллы Күл халкы шуның суын эчеп көн итә) имән эчен-
дә, бик зур ил бал җыйган, төбендән очына кадәр бал белән тулган 
булган. Имән күлгә аугач, аның эчендәге бал агып, күлгә чыккан. 
Халык шул суны эчкәндән соң, бу күл Баллы Күл икән дигәнләр бо-
лар. Шуның соңында бу авылны Баллы Күл дип атаганлар. Болар, 
бу авылдан берничә йорт аерылып чыгып, Яңа Баллы Күл авылын 
нигезләгәч, бу авылны Иске Баллы Күл дип атаганлар», – ди. 

Шундан соң мин Яңа Баллы Күлгә якын шәһәр хәрабәсе 
хакында сөйләшдем. Иске Баллы Күл кешеләре ул турыда миңа 
түбәндәге мәгълүматны бирделәр: «Яңа Баллы Күл янындагы 
кала өсте (шәһәр хәрабәсе) ул Нократ исемле урыс авылының 
басуында, мондан унбиш еллар алда әле ул кала урыны чирәм 
булып торадыр иде. Анда тәртип белән утыртылган бик күп алма 
агачлары бар иде. Бу алмагачлар – эче алмагачлар түгел, баг ал-
магачларындан татлы булган алмагачлар иде. Бу каланы шәһре 
Болгар заманында бер ханның крепосте булган дип сөйлиләр, хан 
үзе дә шушы шәһәрдә торган, аның шәһәрендән Янбактыга юл 
булган диләр. Ул урындан мөселманча язулы әзгәрәй тәнкәләр1 
табыла иде, анда чүлмәк ташлары да бик күп. Соңгы вакытда 
инде Нократ урыслары бу кала өстен сукалап, җир итделәр, алма-
гачларын кискәләделәр. Кайсы берләре үзләре корыды. 1912 нче 
елда хөкүмәт акчасы белән күлләр казылганда бу каланың чокы-
ры күмдерелде, аның чокырын күмгәндә байтак иске әйберләр 
тапканлар иде. Инде алар кайдадыр, белгән кеше юк, бәлки Но-
крат урысларында әле дә бардыр», – диделәр. Бу кала урыны 
Иске Баллы Күлдән өч чакрым ераклыкда булган2.

1 Әзгәрәй тәнкәләр – вак тәңкәләр. 
2 Иске Баллы Күлдә Габдессамад хәзрәт (Самад дип кенә язылды) 

Габдеррахман угълы Габдеррәхими. Габдеррәхим баба Янбакты авылының 
бер мужикның угълы булып үзе вафат булгач аның хатыны Габдеррахманны 
Казанга Кәрим хәзрәт мәдрәсәсенә йибәреп укыткан. Габдеррахман Кәрим 
хәзрәтдә гыйльме тәхсил кылгандан соң, Янбактыга кайтып мулла булган. 
Аның угълы Габдессамад Иске Баллы Күлдә бу көндә имам. Бу кеше 
заманасында [...] торганлыгын сөйли. Инде шактый таушалган, картайган. 
(С. Вахиди искәрмәсе)
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Иске Баллы Күл авылында мин Самад мулланың хосусый кө-
тепханәсендәге кулъязмаларны тәфтиш итдем1: бу авылдан бер-
ничә кулъязмалар таптым. Алар турында мәгълүмат Ыспас канто-
нына булган йөреш хатирәләренең ахырында булыр. 

Июньнең унөчендә, көндезге сәгать беренче яртыда Иске Бал-
лы Күл авылындан Янбакты авылына чыгып китдем. 

Янбакты авылына барганда
Янбакты авылына барганда, Урта Салман аркылы чыгып ба-

рырга туры килә. Урта Салманның бер өлеше урыс, бер өлеше 
мөслеман. Янбактыга барганда (бу олы юл Ыспаска да бара) Урта 
Салманның урыс кыйсемен үтеп чыгыла. Урыс урамы буйлап бар-
ганда, ызбасының алдына чыгып утырган бер карт урысны күреп, 
мин аңар башымдагы шапканы алып: «Бабай, исәнме», – дидем. Ул 
да башындагы тубал кебек бүреген алып, миңа: «Исәнме», – диде. 
Бу урысдан мин: «Бабай, син ничә яшьтә?», – дидем. «Батушка 
инде, яшем бар, восьмой десяток2», – диде. Карт урыс ватылган 
булса да, аның башы таза, хәтере яхшыга ошый, исемен сорагач 
ул миңа: « Минем исемем Иван», – диде. Мин: «Дәдушка, сез ник 
болай бик таркау булып утыргансыз?», – дидем. Ул: «Без борында 
алпавытның коллары булганбыз, безне алпавыт шулай утырырга 
кушкан, ул заманда алпавыт ни нәрсә теләсә, шул булган бит», – 
диде. «Шул сез монда ничек татарлар белән катнаш утыргансыз», – 
дидем. Бабай: «Әүвәле монда татарлар гына булган диләр, ничек-
дер безнең барин бу урынга килеп утырганда, крестьянларын да 
шунда күчергән», – диде. «Бабай син бу тирәдә шәһәр хәрабәләре 
белмисеңме, – дидем, ул – әнә, безнең авылдан алты чакрым чама-
сы, Яңа Баллы Күл дигән татар авылы янында бер шәһәр урыны 
бар. Шуны беләм», – диде. «Анда соң кемләр торган икән? Ул нинди 
шәһәр урыны булды икән», – дигәч. «Әйтәләр, анда татар ханы тор-
ган, әле аның бакчалары да исән булган. Күптән түгел генә, әле мин 
андан үзганда бик күп алма агачлары күргән идем, ул алма агачла-
рын татар ханының бакчасында үскән алма агачлары дип сөйлиләр. 
Ул җир чирәм иде, әле соңгы елларда инде аны Нократ мужиклары 
сукаладылар, ул басу булды. Урыслар бит бу җиргә Казан халкын 
Иван Васильевич Грозный алгач кына килгәнләр, – диде. – Борын 

1 Тәфтиш итдем – тикшердем. 
2  Кирилл хәрефләре белән язылган. 
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монда татарлар гына булган, урыслар булмаган», – диде Бабай 
Иван. Мин шундан соң Янбакты авылына таба китдем. Июнь аеның 
13 ендә, көндез сәгать 3 тә Янбакты авылына килеп җитдем. 

Янбакты авылында
Янбакты авылында мин Хафиз Галиев йортына туктадым. Ян-

бакты авылының тарихи яклары турында мондан берничә вакыт-
лар алда минем анкетама җавап итеп, Хафиз Галиев байтак нәр-
сәләр язганга күрә, миңа ул язганларны үзем тикшереп чыгарга 
тиеш иде. 

Янбактыда тикшерү планы түбәндә язылган тәртип белән булды.
1 – Кара тарихка оста булган зур яшьле картлар белән мосаха-

бәләр ясау;
2 – каберстанларны вә андагы кабер ташларын тикшерү;
3 – кулъязмаларны тикшерү.
Янбакты авылы өч мәхәлләле зур гына бер мөселман авылы. 

Янбакты авылы чокыр урынга утырган, аларның эчә торган сулары 
күл суы гына, анда елга акмый, елга сулары кибеп, комлык, коры 
чокыр булып калган. Аларның кәсебләре игенчелек һәм юлчылар-
га чәй эчерү (олы юл өсте фатир йибәрәләр). Янбакты авылында 
өйләр икешәр катлы, тимер түбәле. Карап торырга бай гына авыл. 
Ләкин авылда җүнле мәктәп юк. Халык фикри якдан яхшы ук 
түбән торганга ошый. Әлгәре заманларда кадим мәдрәсәләрендә 
укып килгән агайлар байтак булган. Бу авылда мужик кулында да 
байтак кулъязмалар күрергә туры килде. 

Янбактыда мосахабә өчен шул авылның имамы Гали мулла-
дан башка мәгъкуль1 кеше табылмады. 

Гали мулла белән мосахабә
Гали мулла Янбакты авылында туган, нәсел-нәселдән Ян-

бакты кешесе, үзе инде туксан ике яшендә, әле сәламәт, зиһене 
саф, башы бик яхшы эшли, аның хатирәсе дә яхшы, кара тарих-
ны ата-бабалардан күп ишетеп калган бер карт кеше. Тик аның 
күзләре генә зәгыйфь. 

Гали мулла сөйли: «Безнең Янбакты авылы шәһри Болгардан 
килеп утырган Янбакты бабайның нәселендән үрчегән бер авыл. 
Бабайларның сөйләүләренә караганда, Янбакты бабайдан бирле 

1 Мәгъкуль – лаек.
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килә торган безнең шәҗәрәбездә булырга тиеш иде. Ул һәм бул-
ган, фәкать, аны кемгәдер биргәнләр. Бәлки, чынлап тикшерсәң, 
әле аның икенче бер нөсхәсе авылында да табылыр. Җәй белән ка-
рарбыз, табылса, соңында аны да сезгә йибәрербез, – ди. Гали мул-
ла сүзендә дәвам итеп сөйли, – безнең Янбакты баба сау заманда 
Болгардан, Биләрдән аңар зиярәтән1 галим кешеләр, шәйхләр килә 
булганлар». Ул заманда әбиләрдән Янбактыга, Янбактыдан Шир-
бәтлегә, андан Болгарга йөри торган юл булганын сөйли. Янбак-
ты авылындан Баллы Күл Гәрәй Хан шәһәренең, андан Ташбилге 
авылына урман эчендән, дошманларга мәгълүм булмаган яшерен 
юл булган. Болгар иленә җау чабу куркынычы булганда, әнә шушы 
урман эчендәге яшерен юлдан йөреп, шәһри Болгарга, Биләргә 
хәбәр итә булганлар. Бу юл тар, бары атка атланып кына, яки җәяү 
генә йөрерлек булган. Кайсы чакларда шәһре Болгардан Мөслим 
бабага зиярәткә килеп, андан Гәрәй Хан шәһәренә (Баллы Күлгә) 
андан Янбактыга андан Бүләргә йөри булганлар. 

Безнең авылыбызның җәнүб ягындагы Ташбилге газизләре 
өсте дип, йөртелә торган каберстанда күмелгән Гәлләмәи Дивани, 
шәйх Хөсрәви дигән олугъ затлар шәһри Болгардан чыгып, Биләр-
гә барышлый Янбакты баба янына зиярәткә дип кереп, Ходаның 
тәкъдире белән әҗәл ирешеп, шунда вафат итеп калган газизләр 
дип сөйли торганлар иде. Миңа Гәрәй хан шәйх Хөсрәви, Гәлләмәи 
Диваниның мин сөйләгән кыскача тарихларын миңа Равил хәзрәт 
сөйләгән иде. Равил хәзрәткә инде, исән булса, бер йөз егерме биш 
яшь булыр иде. Равил хәзрәт Иске Баллы Күлдә имам булып, го-
мер итеп вафат иткән кеше2. Гали мулла әйтә: «Безнең Ташбил-
ге газизләре өсте дип йөртелә торган иске каберстандагы ташлар 
арасындан, әнә теге Гәлләмәи Дивани белән шәйх Хөсрәвинең дә 
кабер ташлары бар дип сөйлиләр иде һәм аны укыйлар иде. Инде 
хәзер байтак ташлар урынларындан алынып, юкка чыгарылганлар. 
Хәзер ул каберстанда ташлар аз калган инде. Без кечкенә чакларда 
анда таш бик күп иде. Хәзер инде кемләрнең ташлары бардыр. Ми-
нем күзем зәгыйфьрәк булганга, андагы иске язуларны укыганым 

1  Зиярәтән – зиярәт итеп.
2 Гали мулланың риваятенә караганда Тәтеш кантонындагы Кариле 

авылы – шәһре Болгардан чыкган авыл икән. Гали мулла Янбактыга мулла 
булганчы, шушы Кариле авылында мулла булып торган. Анда Болгар 
иманасындан калган кабер ташы да бар икән, ул Иске зиярәткә халык читдән 
килеп бик зиярәт итә булганлар, ул шулай сөйли (С. Вахиди искәрмәсе). 
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юк. Аны бит бик тикшереп, җентекләп укырга кирәк. Минем күзем 
аңар ярап бетми.

Элеке элекедән шулай андый эшләр белән маташмагач, аны 
бит тиз генә таныб да булмый. Әле монда, Янбакты бабай яны-
на шәһри Болгардан зиярәткә килгәч, Гәлләмәи Дивани, шәйх 
Хөсрәви икәве вафат булып калганлар дип, – сөйләнде. – Болар 
шулай булган. Моңар дәлил дә бар. Менә безнең Янбакты хал-
кы яңгыр булмаган заманларда, яки бәйрәм вакытларында авыл-
дан зиярәткә чыкганда, иң алда, бик иске каберстан дип әүвәле 
Гәлләмәи Дивани, шәйх Хөсрәви күмелгән, Ташбилге авылына 
бара торган олугъ юлның сул тарафындагы Иске каберстанны 
зиярәт итәләр. Халык телендә Янбакты баба Гәлләмәи Дивани 
белән шәйх Хөсрәвидан соң вафат иткән дип йөртелә. Шуның 
өчен Янбакты бабага зиярәт итү соңга калдырыла, – ди. – Әле 
без кечкенә чакларда, – ди Гали мулла – Янбакты бабага зиярәт-
кә килгән кешеләр, аның кабере өстенә куелган кабер ташының 
язуын бик җиңел укыйлар, хәтта, байтак кешеләр күчереп тә 
алалар иде. Инде бу елларда, хәер, мин Янбакты бабаның кабер 
ташының язуын караганым юк, ничекдер, менә сез үзегез аны 
тикшерерсез, укырсыз инде». Янбакты авылындагы кулъязмалар 
һәм Янбакты авылының тарихы хакында Гали мулла түбәндәге 
мәгълүматларны бирде. Ул әйтә: «Кулъязмалар безнең үзебездә 
элеке элекедән бик күп иде. Минем кече угълым Зәки мулла, мул-
лалыгын ташлагач, аның хатыны ул кулъязмаларны анда-монда 
таратып, әрәм-шәрәм итеп бетерде. Хәтта калын иске язма китап-
ларның кәгазьләрен җыртып алып, түбә-түшәмгә, өй диварлар-
ныа ябышдырган. Үземнең күзем зәгыйфь булгач, китап моталә-
га кылу1 белән күп шөгыльләнә алмадым. Әнә шулай таралып 
бетделәр. Безнең авылыбызда гавам халкында да элеке-элекедән 
уку-язу белән шөгыльләнүче кешеләр булып килгән. Алар ку-
лында да байтак язган нәрсәләр булырга тиеш иде, – ди. – Әле, 
– ди Гали мулла, – безнең Янбакты авылының тарихы бар иде. 
Ул тарих китабы Һәфтияк калынлыгында, кәгазе зәнгәр төсдә, 
калын, язуы да хуш хатт иде. Бу тарих китабы минем мөәззинем 
Шәфи агай кулында иде. Шәфи агай иске нәсел кешесе. Шәфинең 
атасы Шагъ бан булган. Аның атасы, бабасы, барысы да шулай 
укымышлы кеше булып килгәнләр. Аларның ике йөз елдан артык 

1  Моталәга кылу – уку.
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тарихлары мәгълүм иде. Менә шушы минем мөәззинем Шәфи 
агай үлгәч, аның угълы Мөбарәкша калды. Мөбарәкша Алпарда 
мөгаллим булып торды. Инде ул Мөбарәкша ачлык елны вафат 
булды. Аның тарихы кайдадыр, мин аны ачык белмим. Аның ку-
лында ата-бабаларындан калган башка кулъязма китаплар да күп 
иде. Ул егеткә Хисаметдин Мөслиминең «Тәварихы Болгария» 
исемле китаб да калган иде, алар инде кайдадыр, мин анысын 
белә алмыйм», – ди1.

Гали мулла әйтә: «Минем мөәззин Шәфи аганың кулындагы 
иске тарих китабында, югарыда мин сөйләгән Гәлләмәи Дивани, 
шәйх Хөсрәви шәһри Болгардан чыгып, Бүләр шәһәренә барыш-
лый Янбакты баба янына зиярәткә кергәндә вафат булып, күмелеп 
калганлары хакында, Янбакты авылындан Гәрәй хан шәһәренә, 
андан Ташбилгегә урман эчендән атка атланып кына йөри торган, 
дошманлар белми торган яшерен юл булганлыгы, андан башка бик 
күп тарихи вакыйгалар анда бар иде. Әгәрдә сез аны тапсаңыз, ул 
тарих китабын безгә дә бер укып чыксаңыз, яхшы булыр иде, – 
диде. – Мин әле сүз арасында шуны да әйтеп китим, – ди Гали мул-
ла, – мин Тәтеш кантоны, Кариле авылында биш ел мулла булып 
тордым. Кариле авылында, бездән күп алда, Баһадиршаһ хәзрәт 
булган. Баһадиршаһ хәзрәт – Казанда Закир хәзрәт дип мәгърүф 
булган Закир хәзрәтнең атасы була инде. Баһадиршаһ хәзрәт озак 
гомер итеп, туксанларга җитеп вафат булган. Менә Баһадиршаһ 
хәзрәтнең бик күп язган китаплары бар иде. Үзендән соң аның бө-
тен әйберләрен Лаеш өязенә Күгәрченгә алып китделәр дип беләм, 
бәлки Күгәрчен авылында Мөхәммәдҗан мулланың угълы Сөн-
гәтулланың балалары бардыр әле. Сөнгатулла мужик булып калган 
бугай. Әнә шунда кулъязмалар да булса, гаҗәп түгел, шундан бе-
лешергә мөмкин», – ди.

Гали мулла сүзендә дәвам итеп әйтә: «Безнең атабыз, мәрхүм, 
әйтә торган иде, Янбакты кешеләре Казан ханлыгы заманында, 
Казанга бик аралашып йөргәнләр. Казан ханлыгы заманасында, 

1 Гали мулла белән мосахабә вакытында, мөәззин Мөбарәкшасының 
кулында калган кулъязмаларның кайда калганлыкларын тикшергәч, беленде 
ки, Мөбарәкша кулындагы бөтен кулъязма китаплар Китәнче авылының 
мулласы Вәли Мөхәммәд Тәрҗемани кулында калган икән. Мөбарәкша 
Алпардан Китәнчегә мөгаллим булып күчкән. Шуның өчен аның китаплары 
Вәли Мөхәммәд Тәрҗемани кулында калган, аның кулъязмаларын Тәрҗе-
манидән соратып алырга кирәк (С. Вахиди искәрмәсе)
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Касыйм шәйх дигән мәшһүр шәйх – Янбакты кешесе булган, Ка-
занда әле дә халык каршында Кәсәм шәйх дип йөртелә торган мә-
гъруф шәйх – әнә, ул безнең Янбактыдан Казанга килгән кеше1. 
Казан шәһәрендән Янбактыга, Янбактыдан Казан шәһәренә 
сәүдәгәрләр барып килеп йөргәнләр, безнең бу якда кыйммәтле 
җәнлекләр чыккан. Мондан бик күп чикләвек чыккан. Әнә, без-
дән ерак түгел мөселман авылы Киекдән, ул заманда мөселман 
авылы булган Буҗак, Буш, Кәшәй, Ямкә (хәзерге Энҗерәнең иске 
урыны), Әҗмәр авылларындан Актәче суындан иске Камадан 
бик күп сусар, шундагы урманлардан бик күп тиен аулаганлар. 
Менә мондый җәнлекләр әүвәле шәһри Болгарга, андан соң Ка-
зан шәһәренә озатылып, безнең бу җирдәге халык шуның белән 
кәсеп итеп торган. Бу якда ул заманда җир-суга бик иркенлек бу-
лып, халык мал-туар бик күп асраган. Мондан Казанга аяклы мал 
да бик күп озатылган. 

Әле безнең бу якларда, без кечкенә вакытларда җир-суга мул-
лык иде. Янбакты авылының җире борын заманда, тугыз чакрым 
озынлыгында, җәнүби гарбигә таба озаеп сузылган булган. Ян-
бактының кырын урыслар тартып алып, шул урынга авыл булып 
килеп утырганлар. Хәзерен дә Янбактының җирендә Горки исем-
ле урыс авылы утыра, бу урыс авылын Янбухтински Горки дип 
йөртәләр. Әнә Пичикас дигән урыс авылы берүзе биш-алты яңа 
авыл аерып чыгарды, бу яңа авылларның барысы да буш җирләргә 
чыга бардылар. Безнең бу якда, элеке-элекдән җиргә киңлек бул-
ган. Мондан ике йөз еллар алда, әле бик күп авыллар урнашыр-
лык урманлар, басулар бөтеннәй буш ятканлар. Әүвәле урыслар 
шундый буш басуларга килеп утырганлар. Андан соң чуаш халкы 
мөселманларны кыса-кыса, авылларындан куып, татар авыллары-
на килеп утырганлар. Татарлар урысның җәбер-золымына чыгыш 

1 Балаларга кызамык чыккач – кызыл әтәч, чәчәк чыккач – ак әтәч, яки 
ак тавык Кәсәм шәйхкә дип бирәләр. Бу бирелмәсә, чәчәк анасы, кызамык 
анасы кала, ягъни авырган баланың бер җирендә төзәлми торган бер авыру 
кала икән. Биргәч, калмый була. Әгәрдә бер бала чәчәк, кызамык белән 
авырып та аңар әтәч бирелмәсә, аның бер йирендә төзәлми җәрәхәтле авыру 
калса, Кәсәм шәйх нәселендән булган әбигә әтәч алып баралар да, әби 
әтәченең кирәгендән кан чыгарып бирә, шуны баланың төзәлми тора торган 
җиренә, ягъни чәчәк, кызамык анасына сөртәләр. Кәсәм шәйх нәселе Казанда 
Захарскийдан Тукай урамына борылган почмакда борылган икенче йорт, бер 
катлы тәбәнәк йортда, бу әби әле исән (С. Вахиди искәрмәсе).
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итә алмый, авылларын ташлап качканлар. Әнә бу чак Буш, Кәшәй, 
Тырым (Ямкә), Актачы суы буендагы мөселман авыллары. Аларны 
шул урыслар көчләп, мал-туарларын талап, күбесен үзләрен үте-
реп, шул авылларга килеп утырганлар. Мәскәү безнең Казан хан-
лыгына төрле җинаять белән гаепләнгән, эшдән чыккан урысларны 
сөргенә җибәргән. Әнә шушы сөргенгә килгән җинаятьче-урыслар 
безнең мондагы мөслеманга бигрәк дә каһәр иткәнләр. Безнең әби- 
бабайлар урыслардан сөйләп бетергесез золым-җәберләрне күр-
гәнләр инде. Безнең бабайларның башындан сөйләп бетергесез 
кайгылы хәлләр кичкәнләр, урыс патшалары, урыслар безгә күр-
сәткәнләр эт күрмәгәнне, без урысдан күпне күргән инде». Мин 
Гали мулладан: «Менә мондый, урысларның җәбер-золымлары 
турында, язылып калган хатирәләр юкмы, бу бит булырга тиеш 
иде», – дидем. Гали мулла җавабында әйтә: «Патшалар заманын-
да бит без үзебезгә килгән хатларны да, җандыра-җандыра җөдәп 
бетә торган идек. Әле үзең дә хәтерли булырсың, татарларның аңлы-
ларына иске хөкүмәт ничек карыйдыр иде, нинди тентүләр, нинди 
куркынычлы хәлләр булып уздылар, кемләрне һичбер гаепсез сөр-
генгә йибәрмәделәр. Галимҗан хәзрәт Баруди вә аның ибдәшләре 
Архангельскига ни өчен йибәрелделәр, әнә шундый кысынкылык 
заманларында безнең муллалар бездән әллә ничаклы хатирәләр, 
кулъязмалар яндырылдылар. Менә шунда алар беткәнләр инде. Бәл-
ки бардыр да, хәзерендә дә, чыгарырга курка торганлардыр», – ди. 

Шундан соң Гали мулла, үзенең Габденнасыйр ага Исмәгыйль 
угълындан ишеткән түбәндәге сүзләрен сөйли, ул әйтә: «Минем 
атам, мәрхүм, Габденнасыйр әйтә торган иде, безнең Янбакты ба-
байның Алтынбикә исемле кызы булган, ул үзенең кызын Ташбил-
ге Мөслим бабаның улына биргән. Ул заманда Янбактыдан Таш-
билгегә бары коры кара урман эчендән, Гәрәй хан шәһәре аркылы 
сукмак кына булган. Шул сукмакдан, атка иярләп атланып йөри 
булганлар, ди торган иде. Ул әйтә торган иде (әле сөйли торгач, 
хәтеремә килде ди), шәһре Болгардан Янбактыга юл булган, Ян-
бактыдан Көрнәле урынындагы шәһәргә барганлар, андан Бүләр 
шәһәренә киткәнләр. Безнең Янбакты ул заманда Мирхәлә – стан-
ция булган, ди. Безнең Янбактының җәнүбе гарәби ягында киләк1 
бар. Әле дә ул киләкнең агачлары бар, әнә шушы киләк урынында 
бер шәһәр хәрәбәсе булган. Шундан әйберләр табылган ул заман-

1 Киләк – умарталык урыны. 
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да чүлмәк ташлары да күп икән. Безнең Янбакты халкы чәй суын, 
авылдан читдә, басуда Озын Күл дип йөртелә торган Күлдән алып 
кайталар. Бу күл бик зур күл, моның суы бер дә бозылмый, суы да 
татлы, яхшы су. Менә шушы Озын Күлнең янында бик күп чүлмәк 
ташлары табыла. Шул тирәдә, сука сукалаганда, кеше башы сөяк-
ләре чыккан. Бу урында, борын заманда, авыл булып яшәгәнләр 
булырга кирәк. Безнең Янбакты авылындан элеке заманларда бик 
күп «орчык башы» дип йөртелә торган уртасы тишекле, түгәрәк 
чүлмәк ташындан ясалган таш тәгәрмәчләр табыла булган. Бу ор-
чык башларын халык, ул заманның «шут төймәсе» булган икән 
дип сөйли торганлар иде», – ди Гали мулла. 

Гали мулла мондан соң сүзне шәһри Болгарга, халыкның зи-
ярәткә йөрүләре мәсьәләсенә күчеп, түбәндәге мәгълүматларны 
бирә, ул әйтә: «Безнең бу якдан гына түгел, шәһри Болгарга Сиби-
риядән, Әстерхандан, Мәскәү, Питербур якларындан, хәтта Поль-
ша мөселманларындан анда зиярәткә бик киләләр. Безнең бу якда, 
заман алышканга чаклы, һәрбер авылдан утызар-кырыгар булып 
тәкәләр, сарыклар алып, мулла-мөәзинләрен үзләре белән утыр-
тып, Шәһри Болгарга бара торганлар иде».

Мин Гали мулладан: «Халыкның шәһри Болгарны болай 
олугъ лауларының, анда болай күп-күп булып зиярәткә йөрүләре-
нең сәбәбен белмисеңме?», – дип сорадым. 

Ул миңа болай дип җавап бирде: «Безнең бит шәһри Болгар 
ханлыгы бик зур патшалыгыбыз булган. Ул заманда без бөтен 
дөньяга мәгълүм укымышлы халык булып, бәхетле яшәгәнбез. 
Шәһри Болгардагы изге бабаларыбыз безне туры юлга кертеп, ис-
лам диненә кертеп калдырганлар. Алмас бабабыз турылыкны без-
гә күрсәтмәсә иде, без һаман да мәҗүсилекдә калган булыр идек. 
Менә шуның өчен шәһри Болгар тегеләй дә безгә мең хөрмәтле 
шәһәр. Шуның өстенә ислам динен Алмас бабабыз шушы шәһри 
Болгарда кабул иткән. Пәйгамбәр заманасында ук шәһри Болгар-
га сәхабәләр килгән, шәһри Болгарның тупрагында, шөбһәсез, бу 
көндә дә бик күп изге җанларның сөякләре ята, халык моны җаны, 
калебе, каны белән якын күрә. Яңадан, минем колагыма чалын-
ган иде, – ди. – Алмас хан ислам динен кабул иткән көнне, шәһри 
Болгарда үзенең кул әманәтендәге ханларын җыеп, бик зур бәй-
рәм ясаган. Ул көнне шәһри Болгарга бөтен зур шәһәрдән: Бүләр, 
Сувар, Кашан, Ашлы, Җүкәтау, Кызлар шәһәрендән вә башка бик 
күп шәһәрләрдән, авыллардан хәдсез күп кеше шәһри Болгарга 
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 җыелган. Багдад хәлифәсендән килгән илчеләр, алар белән бергә 
килгән. Бик күп галимләр ул көнне инде шәһри Болгарда булган-
лар. Бу зур көн, әлбәттә, халыкның күңеленә нык урнашып кал-
ган. Халык аны тиз генә оныта алмаган. Ислам кабул итү бәйрәме 
май аенда булган. Һәр елны бу олугъ һәм изге көнне искә төшереп, 
шәһри Боларда бәйрәм ителә булган. Халык, хәзер инде ачык бел-
мәсәләр дә, менә шушы ислам динен кабул итү бәйрәмен хәтерләп, 
шәһри Болгарга зиярәткә баруны үзләренә изге гадәт иткәнләр 
икән. Минем колагыма шулай чалынган иде, моны халык шулай 
аңлый дип беләм» – диде.

Шундан соң Гали мулла Бизнә вакыйгасы хакында сөйли. 
Бизнәдә бер писарь малай патшаның приказын укып крестьянлар-
га аңлаткач, халык инде без алпавытның коллары түгел икән, инде 
без азад икәнбез дип, мәшһүр Бизнә вакыйгасы кузгала. Алпавыт 
начар, каты күңелле, кире урыс була. Ул бик күп гөнаһсыз урыс 
крестьянларының канын түгәргә сәбәбче булды, – ди. Гали мул-
ла үзенең сүзен – Әнә, безнең Янбакты авылының көньяк тара-
фындан Яңа Сала исемле бер урыс авылы бар, бу авылны урыслар 
«Ермак» дип йөртәләр. Менә бер Яңа Сала авылы борында татар 
авылы булып, монда бер татар түрәсенең имениясе булган диләр, – 
дип, сүзен тәмам итә. 

Гали мулла белән мосахабә тәмам булгач, мин Янбакты 
авылының Ташбилге газизләре өсте һәм Янбакты бабай өсте, дип 
йөртелә торган иске каберстандагы ташларны тикшердем. 

Материаллар С. Вахидинең 1928 елда Спас кантоны авылларына 
оештырылган экспедиция мәгълүматларын туплаган хатирә 

дәфтәреннән сайлап алынды. Дәфтәр Г. Ибраһимов исемендәге  
Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының Язма һәм музыкаль мирас 

үзәгендә саклана: 53 фонд, 1 тасв., 58 сакл. бер. Дәфтәрдәге язмалар 
гарәп графикасында С. Вахиди кулы белән язылган. 

Текстны гамәлдәге язуга күчереп, басмага 
ТР ФА Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәс сәнгать 

институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәге 
фәнни хезмәткәре Гөлчирә Ханнанова әзерләде
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Спас кантоны авылларына оештырылган  
1928 елгы экспедиция материалларыннан

Ташбилгедәге каберстанлар
Ташбилгенең җәнүб һәм җәнүби-шәркый багында беренче 

иске каберстанлар вә аларның кай берләрендә иске кабер ташла-
ры әлегә кадәр сакланыб килгән. Бу каберстанлар, авыл халкының 
телендә – изгеләр өсте, йахшылар өсте, газизләр өсте диб йөр-
теләләр. Бу каберстанларга халык бик зур хөрмәт белән карый. Без 
бу каберстанларны вә алардагы каберстанларын түбәндә язылган 
тәртиб белән һәр кайсын аерыб тәфтиш итеб чыгабыз.

1 нче каберстан. Бу каберстан Ташбилгенең «атау» диб йөр-
телә торган өлешенең көн ягында, Акташы суы белән Кората юлы-
ның ике арасында тау битендә, дүрткел шәкелдә тирәли чокыр ка-
зылыб әйләндерелгән, тәхминән йөз сажин буе алтмыш биш сажин 
аркылысы булган мәйданны каблаб алган бер чирәмлекдән гый-
барәт. Бу каберстанда өй урыны зурлыгындагы, кайберләре аршын 
йарым тирәнлегендә булган, ләкин кабер чокырына ошамаган, 
байтак санда инкү урынлар бар. Кайбер кешеләрнең әйтүенә кара-
ганда, мондый инкү чокырлы урынлар элекедән калган өй урынла-
ры булырга кирәк диб уйлана.

Бу урынларда, билгеле, раскопка-фәлән ясалганы юк. Шуның 
өчен ул чокырлар, ишле булыб күмелгән кешеләрнең каберләреме, 
яки халык әйткәнчә, өй урынымы, анысы әлегә ачык кала. Атау из-
геләр өсте диб йөртелә торган бу каберстанда, безнең белән моса-
хабә иткән кешеләрнең әйтүенә караганда, иске заманларда кабер 
ташлары бик күб булган. Патшалар хөкүмәтенең урыслашдыру 
сәясәтенең татарлар арасына үткәрелә торган мәгълүм сәясәте бу-
енча, Ташбилгегә урыс һәм чукынган чуашлар кертелгәч, хөкүмәт 
органлары һәм хөкүмәт кешеләре алдында үзләрен киң хокуклы, 
имтиазлы кешеләр итеб хис иткән әлеге урыс халкы, бу кабер 
ташларын үзләренең йорт кирәк-яракларына ташыб, бик күбесен 
юкга чыгарганлар. Ул кешеләрнең сөйләвенә караганда, урыслар 
бу кабер ташларының барысын да алыб бетерәчәкләр икән, ләкин, 
шул ташларны урындан кубарыб алыб китеб, өй алды бусагалары-
на, ваклаб-ватыб мунча мичләренә тоткан берничә урыс түзәлми 
торган авырулар белән мөбтәля булыб, ул авыруның шушы изгеләр 
өстенә хөрмәтсезлек күрсәтүдән булганлыгы татарлар тарафындан 
аңлатылгач, шундый мәгънәви рухани тәэсирләрнең куркынычлы 
хәлләргә очратуларындан куркыб кына туктаганлар була. Мәсәлән, 
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халык болай әйтә – Михайла исемдәге бер урыс изгеләр өстендән 
бер ташны кубарыб алыб өенә китергәндә өй алдысының ишеге 
төбенә баскыч итеб салган. Шундан соң күб дә узмаган, халкының 
әйтүенчә, Михайланың бөтен авыз, борын һәм муенларын шеш 
чорнаб алган. Ул докторга йөреб, озак дәвалатыб маташкан, шеше 
бер дә төзәлмәгән. Соңга таба Михайланың шеше җәрәхәткә әй-
ләнеб сасыган. Михайла тәмам бу авырудан җөдәгәч, авылда гый-
бадәтчәнлек белән танылган бер әбигә барган, әбигә үзенең хален 
сөйләгән. Әби аңар болай дигән1: «Син бит, Михайла, урыс кешесе 
булсаң да алла бәндәсе. Алла үзенең бәндәләренә көче җитә. Син 
бит, Михайла, безнең изгеләр өстендәге изге кабер ташын кубарыб 
алыб китеб, бусага төбенә салыб, баскыч иткәнсең. Беләсеңме син, 
без ул ташлар янына тәһарәтсез бармыймыз, анда бит зур хуҗа-
лар, изгеләр күмелгән. Аларны кадерсез итәргә ярамый. Алар ка-
дерсезә икән кешене тоталар. Мона сине шул изгеләр тоткан. Бар, 
син Михайла, тиз генә өеңә кайт! Карт мөәзингә барыб сәдәка 
бир дә, коръән укырга куш, үзең икенче андай ярай торган эшне 
эшләмәскә мөәзин алдында сүз бир, рәнҗеткән изгеләрнең рухына 
диб сәдәкалар бир, шундан соң ташны, мөәзинне чакырыб, аның 
белән илтеб куй, бу авыруың шундан соң бетәр» – дигән. Вакый-
ган, Михайла шуларның барын да эшләгәндә бу яман авыруын-
дан тазарган, таза-сау урыс булыб яшәб үлгән диб сөйлиләр авыл  
кешеләре.

Авыл кешеләренең әйтүенә караганда, бу каберстанда мондан 
сиксән еллар алда бик күб карт каенлар, корыган хәлдә торалар 
икән инде, аларның берсе дә калмаган, аларның барысы да череб 
авыб беткәнләр. Фәкать, бу каберстанның шималь гарәби ягында 
Актачы суының шәрык ягы тау битендә, төбендән очына кадәр 
эче куышланыб менгән, бары бер ботагы гына яшәреб үсеб тора 
торган, андан башка бөтен ботаклары корыган, карт җуан бер каен 
бар. Бу каенны авыл кешеләре әллә нинди мокаддәс бер агач итеб 
ихтирам итәләр. Аның сыныб төшкән ботакларын да урынындан 
кузгатмыйлар, бу каен ауса, дөньяга зур бәхетсезлек киләчәк икән 
диб уйлыйлар. Мин, үзем ничә мәртәбәләр күргәнем бар, авылдагы 
фәкыйрь кешеләр, икешәр-өчәр чакрымдан утын җыеб өйләренә 
алыб кайткан вакытларында, ник бу каен ботакларын алмыйсыз, 
дигәч, аңар тияргә ярамый, без аны алмыйбыз диб җаваб биреб, 

1 Ташбилгедә торучы урыслар татарча сөйләшә беләләр (С. Вахиди иск.).
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әлеге каен ботакларын халенчә калдырганлар. Халыкның игътика-
дынча, ул каен Шәһре Болгар заманандан калган изге каен имеш.

Мәзкүр каберстандагы кабер ташлары.
Ташбилге авылының, тау башы изгеләр өсте каберстанының 

гареб ягында1 халык тарафындан Самит арты чокыры диб йөртелә 
торган чокырның шәрык ягы тау битендә, жирда белән бураб ясал-
ган чардуганның эчендә берничә кабер ташларының кисәкләре бар. 
Без монда нумер тәртибе белән ул кисәк кабер ташлары хакында 
язачакбыз.

1 нче кисәк кабер ташы: бу кисәк кабер ташының язуы- 
фәләне юк. 

Зурлыгы: – биеклеге – бер аршын, киңлеге – 1/2 аршын, 3 вер-
шок, калынлыгы – дүрт вершок. Ташы: саргайган, каты ак таш. 
Бу кисәк таш, зур кабер ташының төб ягы, җиргә баткан өлеше 
булырга тиеш.

2 нче кисәк кабер ташы. Бу кисәк кабер ташының зурлыгы: би-
еклеге өч сөям ике вершок, киңлеге һәм шулай, калынлыгы өч вер-
шок. Ташның михрабында (мин, кабер ташларының иң өске ягында 
ярым мохит = ярты даирә булыб әйләндерелгән сызыкның эчке ягы 
михраб диб атаб, аның эчендәге берничә канатлы бизәкне бадьян 
диб атаб йөртәм) сигез канатлы бадьян сурәте бар. Бу кисәк ташда 
түбәндә аерым юллар белән күрсәтелгән әнә шушы язулар да,

1 нче юл:
Һу әл-хәййе әл-ләдзи ля йәмүтү    َ
2 нче юл: вә күллү хәййин сәйамуту
3 нче юл: Гомәр улы Исмәгыйль
4 нче юл: улы
Шундан соң 2 вершок киңлегендә буш урын булыб, калган 

язулары югалган, бары сүз кисәкләренә ошаган кабырчыклары 
гына бар.

5 нче юл: Мөхәммәд улы
6 нчы юл  َرحيَز ... (Рәҗәб?) бәлүи
7 нче юл: рәхмәтуллаһи галәиһи
Шундан соң бу кисәк ташда язу бетә.
1 Мәзкүр каберстанның гареб ягы чигендә, җәнүби шәркыйдән гареб 

шималига таба юнәлеб, Актачы елгасына төшкән зур бер юлның үзе бар. 
Авыл кешеләре бу юлны борын заманда Ташбилге аркылы Болгарга китә 
торган бер юлның калдыгы дип сөйлиләр. Шул турыда борын заманларда 
Актачы елгасы аркылы күпер дә булган имеш (С. Вахиди искәрмәсе).
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Кечкенә изах: бу ташның язуында диккать ителергә тиешле 
булган, имля җәһатендән мона шундый хосусиятләр бар. Ә – «ى» 
хәрефенең астында ике нокта язылган:

Әл-хәййе, әл-ләдзи, , (бу сүзнең өстендә ике нокта) 
сүзләрендә ر» – ب » хәрефенең астында бер нокта языла. Мәсәлән: 
Гомәр, сүзләрендә س» – ت » хәрефенең астында өч нокта куела – 
сәямүт, Исмәгыйль сүзләрендә.

-угыл сүзен аңлата торган, «ул(ы)» сүзенең һәмзәсе өстен – ج
дә, фәтхә куелыб, «اَوِل» сурәтендә языла. Кайбер сүзләрнең ас-
өсләре языла  ؔАллаһы сүзендә «ئه» хәрефенең өсте галәйһә сүзендә 
«۶» хәрефенә дә фатиха куелыб языла. Безнең беренче юл игъти-
бар иткән, һу әл-хәййе ля-йәмүтү җөмләсе, ташның михрабында 
бадьян сурәтенең астында язылган. Ташның рәсеме хаттый күфи. 
Язуы кабартылыб язылган.

3 нче кисәк кабер ташы. Бу кисәк кабер ташында түбәндә язы-
лачак тәртиб белән күрсәтелгән сүзләр укыла.

1 нче юл «рәхмәт» бер сүз
2 нче юл: «ياتوى» бер сүз
Бу кисәкдә башка сүз юк.
4 нче кисәк каберташы.
Бу кисәкнең зурлыгы: ярты аршин биеклегендә, 12 вершок 

киңлегендә, дүрт вершок калынлыгында. Бу кисәк таш, зур бер 
ташның түбәнге бер өлеше. Бу кисәк ташда түбәндә күрсәтелгән 
юллардагы сүзләр укыла:

1 нче юл: Тарих җиаһ
2 нче юл: ти җүр җүр
3 нче юл: җүрә вә җәви рәҗәб
4 нче юл: айхы вәзәбиа
5 нче юл: әте
Шундан соң бу кисәк ташда язу тәмам була. Ташбилгенең Атау 

ягы изгеләр өсте каберстанында сәламәт сакланып калган бөтен 
кабер ташы бер данәдә калмаган. Бу каберстанны тәфтиш иткәндә 
берничә урында кечкенә кисәкләр булыб, чирәм өстендә аунаб ята 
торган кабер ташларының кисәкләре һәм берничә урында җиргә 
батыб калган таш төбләре очратырга туры килде. Мәрҗани хәзрәт 
исән вакытында, Ташбилге авылының мәрхүм Сафа хәзрәт бу кабер-
станның ташларындагы язуларын укыб, Мәрҗанигә йибәргән бул-
ган. Мәрҗани бу каберстанларның язуларын «Мөстәфадәл-әхбәр», 
1 нче җилд, 27 нче битнең 11 нче юлында урнашдырган.
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2 нче каберстан. Ташбилге авылының җәнүби гарби тарафын-
да, авылдан ярты чакрым чамасы ераклыкда, өч кисәкгә аерылыб, 
һәрберсе тирәли канау казылыб әйләндерелгән, шәрыкдан гаребкә 
таба бер-бер артлы сузылыб ята торган, өсләре чирәм белән каблан-
ган каберстанлар бар. Безнең белән мосахәбәдә булган картларның 
әйтүенә караганда, мондан сиксән еллар алда бу каберстанлар 
бер-берләрендән аерылмаган тирәли канау казыб әйләндерелгән, 
хәзергедән бик күб зур булган мәйданны эченә ала торган озын 
һәм киң чирәмлекдән гыйбарәт булыб җәелеб ята булган. Аларның 
әйтүенә караганда, бу каберстан ул заманда җәнүб ягындан, хәзер-
ге вакытда аралары шактый йырак булган, Мөслим бабай һәм Хи-
саметдин Мөслиминең каберләренә барыб тоташа торган булган. 
Хәлбуки, хәзер дә Мөслим баба Хисаметдин Мөслими каберләре 
озын алан тау башында үзләре генә аерылыб, сукаланмыйча аз 
гына чирәмлек булыб калганлар. Андан башка урынлар югарыда 
язылган икенче каберстанга таба сукаланыб, җир ителгәнләр.

Бу каберстандагы кабер ташлары.
1 нче таш. Бу ташның биеклеге биш сөям, киңлеге ун вершок, 

калынлыгы өч вершок. Бу ташның өске ягы михраб өлеше ватылыб 
юкга чыкган. Сәламәт калган өлешендә түбәндәге юллар укыла:

1 нче юл: әл-хөкми лилләһи әл-гали әл-кәбир
2 нче юл: Ирек улы Мөхәммәд.
Бу ташда шушы сүзләрдән башка язу танылмый. ташның 

рәсеме хаттый күфи язуы калкытыб язылган.
2 нче таш. Бу ташның югары өлеше сыныб йиргә төшкән, 

ләкин анда язу күренми. Ташның калган өлешендә түбәндәге юл-
ларда күрсәтелгән сүзләр укыла.

1 нче юл: галәйһә рәхмәтән
2 нче юл: васыйгатән тарих җиат
3 нче юл: җүр биалым җал
4 нче юл: бераз урын ватылган, дәвамында: әл-әвәле айх.
Бу ташда шуннан соң таныла торган сүзләр күренмәде.
3 нче таш. Бу ташның биеклеге аршын ярым, киңлеге ике 

сөям, калынлыгы өч вершок, бу ташда һич бер таныла торган сүз 
калмаган. Ташның бөтен язуы югалыб юкка чыкган.

4 нче таш. Бу таш, сыныб, ике кисәккә аерылган. Ташның юга-
ры өлеше – михрабы эчендә, сигез канатлы бадьян сурәте ясалган.
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1 нче юлда: күлли нәфсин-заикател-мәүт
2 нче юлда: иләйнә тәрҗигун Әтрәҗ
3 нче юлда: улы Әҗем улы Ырыс
4 нче юлда: улы Мәхмүд зияраты 
5 нче юлда: рәхмәтуллаһи галәйһә рәхмәтән
6 нчы юлда: васыйгатән тарих йете.
Шундан соң бу таш сыныб ватылган; шуның өчен ул урында-

гы язулары да юкка чыкканлар.
5 нче таш.
Бу ташның биеклеге биш сөям, киңлеге ун ике вершок, калын-

лыгы дүрт вершок. Михрабында сигез канатлы бадъян сурәте. Язу-
лары түбәндә күрсәтелгәнчә.

1 нче юлда: әл-хөкме миләһи әл-гали әл-кәбир
2 нче юлда: Ильяс улы Исмәгыйль
3 нче юлда: улы Мөхәммәд бәләви кә
4 нче юлда: рәхмәтуллаһи галәйһә рәхмәтән
5 нче юлда: васыйгатән, тарих җиати
6 нчы юлда: җәүри алтыш җала зөлькагъ – (шундан соң сызык 

«даль» хәрефе язылмый калган).
7 нче юлда: айхи ишза әҗи җәрәмсез
8 нче юлда: шәүзә бәр сәр ват
Изах: бу ташның язуында югарыда язылган изахдагы шикел-

ле, « س » хәрефенең астына өч нокта, « ى» хәрефенең астына ике 
нокта, «ул» сүзенең «ا» хәрефе өстендә өс = фәтхә = галәмәте = ر = 
хәрефенең астында бер нокта куелыб язылган. Монда дәхый дикъ-
кать итә торган як мона бу бар «جيات җиат» сүзе.

-җәя جهياتى ,хәрефенең асты белән « ت » ,хәрефенең өсте « ج»
ти укыла торган формада, «جُور » җүр сүзе, «ج » хәрефенең өсте 
-җәүр» диб укыла тор جهور» ,хәрефенең сәкене белән язылыб «ه»
ган формада язылган. 3 нче юлның 3 нче сүзе булган «بلوي бәләви» 
сүзендән соң, башка болгар кабер ташларында ул күренә торган, 
без аны тыныш галәмәте диб укыган күфи хаттының озын «ڪ» 
хәрефенә ошаган бер галәмәт бар. Бу галәмәт вафат булган кеше-
нең исеме ата вә бабасының исеме һәм ул кешенең гонваны языл-
ганның соңында дога җөмләсе булган «рәхмәтуллаһ галәйһу» الح 
җөмләсен икесен аерыр өчен язылган булырга кирәк. Зөлкагъдә 
сүзе «َذاقع » сурәтендә «ذ » хәрефенең өсте белән «ع » хәрефендән 
соң «د » хәрефе язылмыйча төшерелеб калдырыб ялгыш язылган. 
Айы сүзенең мәгънәсен аңлата торган «اَيح » сүзе «َا » хәрефенең өсте 
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 хәрефенең асты белән «әйхы» диб укыла торган бер «ح» һәм «ڍ»
сурәтдә язылган.

Ташбилге авылының каберстанларындагы кабер ташлары ту-
рында шул авылның мулласы Әхмәдулла миңа түбәндәге языла-
чак кызык бер вакыйганы сөйләде. Ул әйтә: «Миңа, – ди, – күбдән 
түгел бер чуаш, ташбилге изгеләр өстендәге кабер ташлары чуаш 
телендә язылган икән, ул каберлекләрдәге изгеләр безнең кешеләр 
(чуашлар дигән сүз) икән, моны миңа «Сиктәрмә» авылының үзе-
безнең кодабыз булган чуаш сөйләде, ә аның кулында мона шушы 
кабер ташларының язуы төсле иске язу белән язган бер китабда 
бар икән, безнең кодабыз әнә шушы иске китабдан караб сөйли. Бу 
изгеләр безнең кешеләр икән», – ди.

Мин, Әхмәдулла мулладан бу сүзләрне ишеткәч, чуашның 
риваяте белән бик кызыксыныб, бу сүзнең ни чаклы дөреслеген, 
Сиктәрмә чуашы кулындагы иске китабның чындан да бу кабер 
ташларының язуы белән язылган, ягъни хатты күфи белән язылган 
иске бер китабмы, яки бу хәбәр нинди булса да уйдырылган бер 
хәбәрме икәнлеген Сиктәрмәгә барыб, мәзкүр хәбәрне сөйләүче 
чуашны табыб, тәфтиш итәргә булдым.

Сиктәр исемле чуаш авылы Ташбилгедән ун-унбер чакрым 
мәсафәдә хисаб ителә. Сиктәрмәгә барыр өчен, мин үземә ибдәш 
итеб, чуашлар белән әледә күб катыша торган, кечкенәдән чу-
ашлар арасында үскән, аларның гореф-гадәтләрен, әхлакый ру-
хияләрен бик яхшы белә торган Әхмәдулла мулланы алдым. Без 
икәү аның белән Сиктәрмәгә китдек. Ләкин, ул чуаш Сиктәрмә 
авылындан күчеб китеб, урман арасына яңа авылга барыб утыр-
ган икән, урман арасына яңа авылга барыб табдык. Чуаш үзе өйдә 
юк, хатыны гына иде. Чуаш хатыны безгә: «Хуҗа өйдә юк, йо-
мышыңыз булса, шунда барыңыз» – диде. Бу чуашның умарта-
лыгының кайда икәнлеген сорашыб, үзебезнең юлыбызда дәвам 
итдек. Әлеге яңа авылдан ике чакрым чамасы ераклыкда урман 
эчендә кояшка каршы бер урында чувашларның умарталыкларын 
без барыб табдык. Чуашлар, Әхмәдулла мулланы белгәнгә күрә, 
безне бик яхшы каршы алдылар. Алар безгә яныб тора торган 
утның көленә күмеб пешергән бәрәнге, чәйнек эченә салыб кай-
натылган куе чәй вә икмәк тәкъдим итделәр. Чуашлар белән без 
тәмам тынышыб китдек. Алар белән байтак сөйләшеб утырган-
ның соңында, әлеге иске китаб мәсьәләсенә күчеб, сүзне шуның 
тирәсендә дәвам иттердек. Инде чуашлар белән аңлашу-танышу 
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җитәрлек дәрәҗәсендә булганлыгындан, мин чуашка болай диб 
сүз башладым: «Мин Казандан кайткан бер кеше булам. Үзем 
төб Ташбилгенеке. Әле без Ташбилгегә кунаклый кайтдык. Без-
гә Казанга алыб китәр өчен бер аз бал һәм май кирәк булачак 
иде, сездә бәлки табылыр, диб килгән идек» – дидем. Чуаш миңа: 
«Бик яхшы буласы икән, мондан берничә көн алда гына балны 
сатыб йебәргән идек шул, май бераз табылыр», диде. Мин: «Алай 
булса, ярый, әгәр дә башка төшдән табалмасак, Матак базарына 
сез чыга торгансыз, шунда тагы белешербез; инде башка төшдән 
табсак, сезгә килеб йөрмәбез» – дидем. Миңа чын-чында бал да, 
май да кирәк түгел иде. Тик бары турыдан-туры китабка күчел-
гәндә чуаш әллә нинди хыялларга китеб, мәкер белән, хәйлә белән 
йөрүче кешеләр диб куркыб, безгә ул китаб хакында дөрес мәгъ-
лүмат бирмәү куркынычындан качу өчен саклык чаралары кылыб, 
чуашка мона шундый бер комбинация ясарга туры килде. Шундан 
соң мин чуашка: «Ярый инде, шул кадәр җирдән килеб бал да бул-
мады, инде мондан соң дус булыб китәрбез, без дә шулай сезгә 
килгәләрбез, сез дә Ташбилгегә кунак булыб барыңыз, Ташбил-
гедә сезнең кодаларыңыз да бар әле. Сезгә килергә дә Ташбил-
гедәге кодаңыз кушкан иде. Шуңар күрә килгән идек», – дидем. 
Шундан суң мин чувашка: әле кодаңыз дигәч, искә төшде, сез-
гә ялан килеб булмый. Килгән чагында сораб китим әле, сезнең 
Ташбилгедәге кодаңыз «Мәтрәй» әйтә, аларда иске бер китаб 
бар, ди, ул китабның язуы Ташбилге изгеләре өсте зиратындагы 
ташларның язууы шикелле, ди, ул китабда Ташбилге изгеләре 
безнең кеше (чуаш) булган, дип сөйләде. Моңа бу бик кызык 
хәбәр, шушы китаб сездә бармы, Митрәй кодагыз дөрес сөйли-
ме, дидем. Чуаш миңа җавабында: «Дөрес, ул китаб бездә бар. 
Түлке монда – умарталыкда – юк. Өйдә» – диде. Без анардан, 
ул китабны өендән умарталыкга алыб килеб күрсәтүен үтендек. 
Чуаш безнең үтенечне кабул итеб, умарталыкдан авылына кай-
тыб, ул китабны алыб килеб безгә бирде. Мин инде, Идел буе 
болгарларындан калган мөһим иске бер тарихый китабны кулы-
ма төшерәм, Болгар халкындагы бик күп карангы мәсьәләләр-
не безгә ачыб бирә торган тарихый материал инде миңа килеб 
керә диб торганда, чуаш минем кулыма тышланган бер китаб 
китереб бирде. Ул китабны ачып карасам, ни күзем белән күрим, 
1922 нче елда, Катанов тарафындан нәшер ителгән, болгар кабер 
ташларындагы чуашча гыйбарәләр хакында язылган бер кенәгә 
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икән. Мин шундан соң чуашдан бу китабны сезгә ...: «Казанда 
безнең попның белешләре бар, без поп белән дус торабыз, әнә 
шулар попка да, миңа да берәр кенәгә йебәргәнләр иде, поп без-
гә бик яхшы аңлатыб-төшендереб сөйләб биргән иде, поп без-
гә, Ташбилге изгеләре чуаш булганлар, дип сөйләгән иде, без 
побдан ишетеб сөйләгән идек» – диде. Шундан соң без чуашлар 
белән бик дусларча исәнләшеп, Ташбилгегә кайтыб китдек. 
Юлда кайтканда Әхмәдулла мулла миңа, борынрак заманларда 
урыс түрәләренең татар авылларындан китабларны җыеп ян-
дыр ганлыкларын, бу хәбәрне аңар үзенең бабаларындан ишетеб, 
әтиләре сөйләгәнлеген риваять итде.

Югарыда язган мәгълүматлар белән минем Ташбилге авылын-
да ясаган тәфтиш вә тәдкыйкларым шуның белән тәмам була.

Июнь аеның ун өчендә Ташбилгедән Иске Баллы Күл авылы-
на килдем. Мин Иске Баллы Күлгә килгәндә вакыт көндезге ун-
бер сәгать иде.

Коры Көрнәле
Коры Көрнәле авылы фәкыйрь генә бер мөселман авылы, хал-

кы мишәрчә сөйлиләр.
Көрнәле турында бу авылның картлары болай сөйлиләр. Без-

нең Коры Көрнәле авылы тирәсендә шәһре Болгар заманасында бер 
авылмы, шәһәрме булган икән. Әнә безнең авылыбызның бер кы-
рында булган кабер ташлары шул замандан калган. Безнең басуы-
бызның бер җирендә бик күб Чулман ташлары таралыб яталар. Ул 
урындан иске акчалар, я әзгәри тәнкәләр дә табыла. Бу акчаларның 
язулары мөселманча. Андан башка бизәк әйбер һәм хәнҗәр, ук очы 
кебек нәрсәләр дә табыла. Шунардан ул урында борынга заманда я 
шәһәр, я авыл булуын болай да уйлаб белергә мөмкин, диләр.

Әнә шул иске шәһәре, авылы, инде нинди сәбәб беләндер, 
беткән. Анда әсәре булыб, кабер ташлары, Чулман ташлары, 
башка шундый иске әсәрләр генә калганлар. Шундан соң күбме 
еллар үткәндер, бу урынлар тагы, кап кара калын урман булыб 
киткәнләр. Казан шәһәрен урыслар алгач, безнең мөселманларга 
авыр тормыш башланган. Әнә шул чакда безнең Көрнәле бабай 
урысларның җәбер золымындан котылу уе белән Пенза янындан 
килеб, мона шушы урынга утырганда, шундан соң үрчи-үрчи 
мона шушы безнең Көрнәле авылы килеб чыккан. Көрнәле ике 
авыл: берсе безнең авылыбыз, Коры Көрнәле = Сукый Көрнәле, 
диләр. Икенчесе Җүеш = Мок рый Көрнәле диб йөретелә.



82 Духовное наследие: поиски и открытия. Выпуск 4

Коры Көрнәле авылы 1921 нче елның 7 нче маенда бөтеннәй 
яныб беткән, бу янгында барлыгы бер йөз сиксән йорт янган. Карт-
ларның әйтүенә караганда, әнә шул зур янгында, халык кулында 
булган бик күп кулъязмалар утда яныб юкка чыкканлар.

Бу авылда хосусый мосахабә йетәрлек кешедә булмады. Моса-
хабәгә артык эш дә күренмәде.

Бу авылның картлары мондан утыз ел алда Гыйляҗеддин 
Фәйзрахман углында язган бер тарих китабы барлыгы сөйләделәр. 
Хәтта бу тарих китабы укыган кешеләр дә әле исән икән, алар бу 
китабда Казан, Болгар халыклары турында бик күп нәрсә язылган-
лыгы сөйлиләр. Шулай ук бу авылның картлары шәһре Болгар-
дан Биләргә барышлый Рабига авыстайның кыз шәкертләре, шул 
тирәдә үтеб йөри булганлар дип сөйлиләр.

Коры Көрнәледә борынгы Каберстан һәм кабер ташлары
Коры Көрнәле авылының җәнүб ягында, тау битендә, борын 

заманларда аерым иске каберстан булыб, хәзер инде кайбер ташлар 
урамда, кайберләре ындыр артында берәрсе хәзерендә дә үлекләр 
күмә торган каберстанда калган. Бер каберлек булган. Коры Көр-
нәле авылының мулласы Габеррахман Хәмзинның әйтүенә кара-
ганда, борын заманларда, бу каберстан зур бер мәйданны эченә 
алган чирәмлек булыб, аның ташлары да күб санда булган. Хәзер 
инде каберстанның мәйданына урам корылыб, йортлар эшләнгән, 
ташлары да байтагысы юкка чыккан, инде.

Бу ташларны урынларына барыб, язуларын укыб, зурлыкла-
рын, дикъкать илән тәфтиш итдем. Ул ташлар турында тәртиб илән 
монда язачакмын.

1 нче таш.
Ташның зурлыгы.
Биеклеге – тукыз сөям.
Киңлеге – дүрт сөям.
Калынлыгы – дүрт вершок.
Бу таш, Коры Көрнәле авылының урамында рәшәткә эчендә 

тора. Ләкин инде ташның язуы тәмам беткән.
2 нче таш.
Зурлыгы.
Биеклеге – җиде сөям.
Киңлеге – өч сөям.
Калынлыгы – биш вершок.
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Таш ак төсдә булыб, инде бераз саргайган. Каты таш. Михра-
бында алты канатлы бадьян бизәге бар. Язуы хатты күфи, казылыб 
язылган.

Ташлар язуы:
1) – -әл-хөкме миләһи әл-Гали әл-Кәбир
2) – Госман улы Мохсин белүи (билгесе)
3) – мәк, рәхмәтуллаһи галәйһа
4) – рәхмәтән васигатән, тарих
5) – җиде җиат(и) җүр йөз егерме дүртенче җиарем җал1 тәва.
6) – тем җал зөлхиҗҗә
7) ае ван сәкер күән (ун сигезенче көн)
8) әте (булды).
Ташның язуы «ِتَا» сүзе белән тәмам була. Әмма ташда язу 

беткәндә соңыда, җиде вершок буш урын калдырылган. Иске 
Рәҗәб авылында, тарихы язылмаган бер ташда шунда язылмыйча 
калдырылган буш урын булганлыгын языб киткән идек. Бу ташда 
тарихы булдыкы хәлдә буш урын калган. Бу ташның беренче 
юлындагы сүзләрнең ас, өс һәм нокталары беткән. Икенче юлның 
беренче сүзе: «راشع» дип «ع» каты гайн, «ش» урта «ر» ,«ر», ялгыз 
белән язылган. Башка Болгари ташларының имляларында күренә 
торган кагыйдә буенча, бу ташның язуында да «ي» хәрефенең 
астында ике нокта, мәсәлән «ي» шәкелендә, «ر» хәрефенең астын-
да бер нокта, мәсәлән «ب» кебек күзгә бәрелгән аерымлыклар бар. 
Өченче юлның беренче сүзе бүлеб «ڪم» ягъни «کم» диб укырга 
мөмкин булган бер билге языла. Башка Болгари ташларда бу билге 
 формасында гына да языла. Моның турында инде бераз языб «ڪ»
киткән идек. Шуның өчен яңадан тукталыб тормыйбыз. Тарих сү-
зенең соңгы хәребе булган «ح»ның алдындагы «ي» хәрефенең асты-
на куелырга тиешле ике нукта, астлы-өстле итеб «ي» хәрефнең нәр-
кәсе янында куелганлар.

III таш.
Зурлыгы:
Биеклеге – алты сөям.
Киңлеге – унбер вершок.
Калынлыгы – дүрт вершок.
Таш бераз саргайган, башда ак төсдә булган, михрабында си-

гез канатлы бадьян бизәге. Язуы казылыб язылган, хатты күфи.
1) Әл-хөкме лилләги әл-Гали әл-Кәбир
2) хаҗи Хөсәен улы хаҗи
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3) Гомәр бәк [зиярәте]2 рәхмәтуллаһи
4) галәйһа рәхмәтән васыйгатән вафа-
5) т балтуй тарих җиәти
6) җүр җерем алтысы җал (йөз егерме алтынчы ел)
7) сәфәр айхы җерем алтысы (сәфәр ае егерме алтынча
8) күән әте (көн булды)
Өченче ташның язуы шуның белән тәмам була: язулары тә-

мам булгач, ташның түбән тарафында биш вершок язылмый кал-
ган буын урыны бар. Таш урынында нык вә мәхкәм торган, бозыл-
ган урынлары күренми, таш каты, бераз саргайган. Тирәсендә бер 
нәрсә дә юк. Бөтеннәй ачык бер мәйданда утыра. Бу ташны киртә 
белән тирәләб алырга Көрнәле агайларына әйтеб калдырдым. Та-
рихый әйберне саклау кирәклек хакында сөйләдем.

Кечкенә изах:
Ташның язуында «س » (с) хәрефе астында өч нокта «ڛ» сурә-

тендә, «ى » хәрефе астында ике нокта «ي» сурәтендә, «ر » хәре-
фенең астында бер нокта «ڔ» сурәтендә языла. Байтак сүзенең 
хәрәкәсе куелган. «Гомәр» сүзе белән «بلوى» арасында күфи хат-
тының ڪ  хәрефе рәвешендә бер билге куелган. Вафаты «җиати» 
-хәрефенең асты белән куелган. Ташда барлыгы си ت сүзләре جياِت
гез юл язу бар.

IV нче таш.
Зурлыгы:
Биеклеге – бер аршын.
Киңлеге – ярты аршын.
Калынлыгы – өч вершок.
Ташның язуы:
1) Әл-хөкме лилләһи
2) әл-Гали әл-Кәбир
3) көлли нәфсин заикате-
4) ль мәүт тем иләйнә тәр-
5) җигун
Шундан соң бу ташның язуы танылмый.
Ташның кашкасында – ягъни иң югарыгы михраб урынын-

да кечкенә генә дүрт канатлы бадъян бизәге, башка зур ташлар-
дагы кебек, бу ташның ярты даирәләндереб ясалган микраб өле-
ше юк. Таш кечкенә.
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7 нче таш.
Бу таш бөтен түгел, бары михраб өлеше белән бер юл язуы 

гына калган. Ташның башка өлеше ватылыб юкка чыккан. Михра-
бында даирә эченә алты канатлы бадъян бизәге бар.

Язуы:
يموت ال الذي لحى اال هو  
Мондан башка Коры Көрнәле авылының урамында бер таш 

ята. Бу ташны Нуреддин мулла Сәгыйтдин углы дигән кеше, шул 
урындан кабер чыкканлыгындан, кабер иясенә әҗре барыб торсын 
өчен, авыл халкына, балта, пычак, кебек нәрсәләрне чарлар өчен 
(ышкыб үткенәйтү өчен), шул урынга китереб куйган иде, диб ха-
лык сөйләде. Ватылган бу таш, тегермән ташы.

Мәзкүр Көрнәле авылының хәзерендә мәетләрен дәфен итә 
торган каберстанында Рәхимкол бабаның өстенә куелган бер таш 
бар. Бу ташның язуы урыс истилясы соңындагы ташларда очрый 
торган тарызда язылган.

Ташның язуы:
1) Бисмаллаһир ир-рахман ир- рахим 
2) Калә Аллаһү Тәгалә
3)
4) вә әл-кирам, тарих һиҗрия
5) 1247 нче сәнә йылда зөлхиҗҗәнең
6) 9 нчы йәүмендә Рәхимкол бине Сөләйман
7) 56 яшендә дарелфәнадән
8) дарелбәкайә рихләт кылды
1831
Бу ташның ике як кабыргасында калкытыб сызылган сызык-

ның ике ягына дәкый озын юл итеб язу язылган.
Әнбияләр Әүлияләр? тормады әй кәмал
Кичде адәм вә Мөхәммәд әнбияләр бил тәмам
Монә бу кадәр язу ташның кабыргасының беренче юлында, 

икенче юлы ачык танылмагандан языб алмадым. Ул юлның да 
мәфһүме беренче юлында мәфһүме белән берүк.

Авылдан ике чакрым шәрык ягында, Казначы диб йөртелә тор-
ган елга буйларында һәр төрле мөселманча язулы иске акчалар вә 
башка шундый тарихый әйберләр табылыб килгәнлеге миңа хәбәр ит-
деләр. Риваятьләргә караганда, мона бу ташларның хуҗалары яшәгән 
кечкенә бер болгар шәһәре шушы иске акчалар табыла торган җирдә 
булган имеш.
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Июнь 19 нда өйләдән соң Коры Көрнәле авылындан Көекгә 
кайтыб китдек. Көекдә янә бер кич куныб, июньнең 20 ндә көндез 
сәгать икеләр тирәсендә Әҗмәр аркылы Ыспас шәһәренә баруны 
касд кылыб юлга чыкдык.

Көекдән Әҗмәргә барганда, биек урындан, байтак юлы, 
ике урман арасындан бик күңелле җирдән бара икән. Әҗмәргә 
барганда безнең уң ягыбызда борынгы Чулман (Иске Кама)ның 
җәнүб ярлары, аның өстендән шималь шәркый якларындагы ерак 
урынларын күреб була.

Әҗмәрдә артык туктаб торырга туры килмәде. Без андан үтеб 
генә китдек.

Июньнең 20ндә Ыспас каласында кичке сәгать уникегә кадәр 
ял итеб, төнлә белән затунга барыб, пароходка утыру максады 
белән бер урыс яллаб юлга чыкдым.

Без Ыспас Затунына иртә сәгать өчләрдә барыб җитдек. Затон-
да авыл базарындагы кадәр атлы агайлар җыелыб, атларын туарыб 
киләчәк. Парахуддан төшәчәк кешеләрне Ыспаска алыб китәр өчен 
көтеб торалар иде.

Төгәлбай авылында
Төгәлбай ике мәхәлләле, Бизнә суы буенда, гади генә бер 

мөселман авылы. Авылда бакча-фәлән юк. Халкы мәктәб тәрби-
ясе күргәнгә ошамый. Бу авылда истибдад заманасында бер ишан 
булган, инде ул үлгән. Шуның өчен булырга кирәк җәдид мәктәбе 
булмаган.

Мәзкүр ишан Әхмәдҗан хәзрәт диб халык телендә йөртелә. 
Үзе Төгәлбай авылының беренче мәхәлләсендә имам булыб хезмәт 
иткән. Ишан хәзрәт төб «Бүәле йөрткел» диб атала торган авыл-
ның крәстиян баласы булган. Ишан булганчы Казан шәһәре Күл 
буе мәдрәсәсендә тәхсилдә булган. Бу кеше Казан сәүдәгәре Са-
дыйк хаҗи Галикәев белән бергә бер мәдрәсәдә тәхсилдә булган 
икән, Садыйк хаҗи бу кешенең галим түгеллеген сөйли икән.

Мәдрәсәдә тәхсилдә вакытында Әхмәдҗан ишан мәдрәсәсе-
нең казыйсы булыб торган. Үзе шәхсән бик мәһабәт, үзен буйлы, 
киң күкрәкле, дәү сакаллы бер адәм икән. Халык кашында, би-
грәк дә гавәм кашында хөрмәте- игътибары зур булган. Әхмәдҗан 
хәзрәтне чындан да диндар, суфи, тәкъви, бик тәхәммелле (түзем-
ле) кеше иде диб миңа сөйләделәр. Вафатындан соң, җәназасын 
озатканда, гәрчә эш өсте булса да, Спас кантонының һәр тарафын-
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дан унбиш меңләб кеше җыелганын сөйләделәр. Ходаның рәхмә-
тендә булсын, яхшы адәм икән, диләр.

Төгәлбәйдә Сиддикъ Арсланов белән мөсахабә
Мәзкүр авылның икенче мәхәллә имамы Сиддикъ хәзрәт Арс-

ланов, авыл картларындан күб мәртәбәләр ишеткән, бу авыл ның 
кара тарихындан түбәндә язылачак сүзләрне миңа сөйләде. Ул әйтә:

Картлар хикәя кылалар иде, Төгәлбай авылында, борынгы иске 
заманларда, бу инде татар ханлары заманасында булырга кирәк, бер 
мөселман түрә булган. Халык аңар «бәй» диб, «бәк» диб әйтә бул-
ганлар. Бу бәй бик гадел кеше булган. Мөселманларга һәм башка 
халык ка да бер дә җәбер-золым итмәгән. Кыскасы, аның барлык 
эше дә төгәл булган, бөтен булган. Кыеклык-китеклек фигыле 
аңарда булмаган. Тик бөтенлек, төгәллек генә булган бу бәй урыс 
белән татар ханларының сугышында урысларга күб зарар китергән. 
Хәтта зур егетлекләр, зур эшләр күрсәткән. Кайбер кешеләрнең әй-
түләренә караганда, мона шундый ханлар белән урысның сугышын-
да зур егетлекләр, зур эшлеклелекләр күрсәткәнлегендән, аңар, 
ул «бәйгә» Төгәлбай (мөкәммәл түрә, кямил түрәлекгә лаек түрә 
мәгънәсендә була) диб, татар ханлары тарафындан аталган исеме. 
Мона бу бәйгә зур эшлеклелеге өчен безнең Төгәлбай халкы аңар 
[кол] итеб бирелгән имеш. Бу йер аның милеге булган имеш, диләр. 
Моны шулай халык сөйли. Халыкның ата-бабаларындан бирле 
телдән-телгә сөйләнеб килә торган кара тарихның хәбәре инде ди 
Сиддикъ хәзрәт. Шундан соң Сиддикъ хәзрәт Фәзлуллин Төгәлбай 
авылының шималь ягында, авылдан 3 чакрым чамасы йыраклыкда 
Күшкә дигән урыс авылының шәрекъ тарафында, Төгәлбай халкы 
тарафындан «Кала тавы» диб йөртелә торган борынгы бер шәһәр 
хәрабәсе барлыгын миңа хәбәр бирде. Шундан соң ул миңа бу кала 
тавындан биш чакрым чамасы җәнүбә таба йыраклыкда, кала каб-
касы диб йөртелә торган әйләнәсе тирәли үр һәм чокыр белән әй-
ләндерелгән борынгы бер ныгытма урыны барлыгын сөйләде. 

Җитмеш сигез яшендәге Хәлилулла Габидулла улы белә(н) 
мосахәбә.

Минем белән булган мосахәбәсендә Хәлил баба әйтә: безнең 
Төгәлбай авылында ике бабабыз бар, икесе дә Төгәлбай, диб йөр-
телә. Беренче бабабыз бик иске заманда «Хаклар заманында» зур 
бер түрә булган, әнә шул түрә, бабабыз.

Икенче Төгәлбай баба әле ул соңрак заманларда, Казан ханлы-
гы зәгыйфләнеб, безнең бу якка урыслар килгәч, урыс  патшалары 
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заманасында Төгәлбай авылына килеб утырган кешене соңгы Тө-
гәлбәй бабай ул ниндидер урыс патшасына эш күрсәткән. Төгәлбәй 
бабаның эш күрсәтүе болай булган. Ниндидер, кайсы патша белән-
дер, инде анысын ачык белә алмыйм, сугыш булган. Сугышда без-
нең бер полк гаскәр без җиңелгәч, Төгәлбәй баба әләмне (знамя) 
саклаб алыб калган. Аның бу эше урыч патшасына ишетелгәндә 
Патша Төгәлбәйне үзенең катына чакырткан, синең бу хезмәтеңә ни 
бүләк бирим, җир суы, урманмы, акчамы бирим диб патша сорагач, 
Төгәлбәй миңа боларның берсе дә кирәкми, бары борын- борындан 
мөселман туфрагы булыб килә торган бер җиргә утырырга рөхсәт 
сораган. Патша рөхсәт иткән. Шундан соң Төгәлбәй баба Спас өя-
зендә Шәһре Болгар заманасындан бирле мөселман авылы булыб 
килгән Төгәлбәй авылына килеб утырган, ди. Төгәлбәй баба үзе 
Сембер вилаяте, Буа өязе чите авылындан булган имеш.

Төгәлбәй баба, Төгәлбәй авылына килгәндә аның белән бер-
гә ике чуаш да килгәнләр, бу чуашның берсе «Борнай», икенчесе 
«Биктебай» исемле булганлар. Чуашлар ул чагында безнең мөсел-
манга бик якын торганлар. Чуашлар ул заманда гел мөселман белән 
бергә катнашканлар. Хәтта мөселманга кыз биргәнләр, мөселман-
ларның мулласын үзләренә чакыртыб исем кушдырганлар, авыру 
һәм сырхауларын муллага китереб яки мулланы алыб килеб, өш-
керткәнләр, шулай чуашлар татарларны үзләренең иң якын туган-
лары итеб бөтен эшдә татарлар белән бергә булганлар, ди.

Төгәлбәй бабайга ияреб, бу якка да «Борнай», «Биктебай» 
исемле ике чуаш килгән. Болар килгәндә шәһре Болгар җирендә 
әле буш урынлар, әүвәле авыл яки шәһәр урыны булыб да, урыслар 
бу якка килгәч, хәраб итеб, ул авылларында яки шәһәрләрендә 
үзләрен яндыргач, халкын үтереб бетергәч, кырлары, басулары буш 
сахра булыб калган җирләр бик күб булган. Төгәлбәй баба мөсел-
ман кеше; әлеге безнең Төгәлбәй авылына килеб утырганда, икенче 
нәсел булыб, бу Төгәлбәйдән аның балалары таралган. Борнай та-
тар Борнас янындагы буш бер урынга утырган, анардан хәзерге за-
мандагы чуаш Борнае авылы хасил булган. Биктебайда шундый ук 
буш урынга утырыб, хәзерге Биктебай авылы хасил булган. Кайбер 
кешеләр боларны үзара шобага салганлар да диб сөйлиләр.

Хәлил баба әйтә:
– Төгәлбәй бабаның атасы Җулмәт (Җәл Мөхәммәд), аның 

атасы Тукмак баба, аның атасы Сакмак баба, ди. Төгәлбәй баба-
ның улы Сөләйман булган. Аның улы Сәин, аның улы Зөбәир бул-
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ган. Аның улы Гобәйдулла, аның улы Хәлиулла мин булам, Минем 
улым Әхмәд-Гата, ди.

Димәк, Төгәлбәй авылының ике дәвере бар, аның беренче 
дәвере, халкының риваятенә караганда, шәһре Болгар яки Казан 
ханлыгы заманасында бер мөселман түрәнең милке уларак яшә-
гән. Урыс патшалары заманасында бу авылга яңадан бер Төгәлбәй 
исемле солдат килеб утырган, моның килүе Төгәлбәйнең икенче 
дәвере булыб, шул ук авылга икенче нәсел килеб катнашкан була.

Бу авылда иске кабер ташлары борын-борындан күб булыб кил-
гән. Ләкин инде хәзерендә бер генә калган. Әнә ул борынгы кабер ташы  
борынгы Төгәлбәйнең элеке заманасындан калган булган ди ләр.

Мондан дәкый шуны аңлаб була ки, мондан, әйтик, ике йөз 
илле йыллар яки өч йөз йыллар элек Спас кантонында, борын-
гы Казан, Болгар ханлыклары заманасындагы яшәгән татарлар-
дан калган басулар, кырлар сахра булыб ята булганлар. Алар күб 
булганлар. Аларның борынгы хуҗалары урыслар тарафыннан юк 
ителгән булганлар. Аларның урынларына соңындан урыслар, чу-
ашлар, мишәрләр килеб утырганлар.

Шулай да бик калын кара урман эчендә булганлыкларындан, 
Рәҗәб, Ташбилге, Янбакты, Борнай, Әлки авыллары шәһре Болгар 
заманасындан бирле борын-борындан бер нәсел булыб, Төгәлбәй, 
Баллы Күл кебек авыллар соңындан килеб кушылган икенче бер 
нәсел белән катнашыб, элеке-элекедән бирле йәшәб килә торган 
авыллар булыб, безнең заманыбызга чаклы килгән булалар. Кара 
тарих шуны аңлатадыр.

Хәлил бабайның әйтүенә караганда, Бизнә, Никольский, Шир-
бәтле исемендәге хәзерге урыс авылларының барысында да элгәре 
заманда мөселман алпавытлар булган. Бу авылларның барысы да 
шул заманда мөселман авылы булган. Иң соңгы заманда берсен 
Никольский диб атаб, исемен үзгәрткәнләр.

Төгәлбәй авылында, Нуреддин Әхмәдҗан хәзрәт углы кулъяз-
малар турында миңа түбәндәге мәгълүматны бирде. Ул әйтә:

– Шәһре Болгар газиләре исемендә бер китаб, Әнҗерә 
авылында мөәзин хатиб Галяведдин углының кулында бар иде. 
Бу  кулъязманы мәзкүр мөәзиннең бабасы Габделвәли мөәзин Габ-
делгазиз углы язган иде. Шулай ук мин Төгәлбәйнең шәҗәрәсендә 
күргәнем бар иде. Боларны шаять тикшереб, сезгә белдерермен 
диб, миңа белдерергә вәгъдә кылды. Төгәлбәй авылында табылыб 
килгән тарихи әсәрләр турында.
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Хәлил баба әйтә: кала кабкасының төн ягына таба (Төгәлбәйгә 
таба) ике йөз сажин чамасы ераклыкда булган бер атаудан, мондан 
бер ничә еллар алда, зур көмеш беләзек табканлар иде. Бу белә-
зек ике вершок киңлегендә, калын, авыр беләзек иде. Бу беләзекне 
Җура Мөхәммәдҗан диб йөртелә торган бер авыл кешесе табкан 
иде. Инде ул беләзек кемдәдер хәзер белмибез, ди. Хәлил баба кала 
кабкасы исемендә йөртелә торган борынгы ныгытманың кабкасы-
ның ике ягында чуен булганлыгын, йыллар үтә-үтә бу чуен багана-
ларының җиргә сеңгәнлекләрен хикәя кыла.

Сиддикъ хәзрәт Габделхак углы әйтә. Төгәлбәй авылындан өч 
чакрым шимальга таба, Төгәлбәй басуында, Кала тавы диб йөр-
телә торган шәһәр харәбәсендән борын-борындан бик күб тари-
хи әйберләр табылыб килгәнлеген сөйли. Ул әйтә: «Мәзкүр шәһәр 
хәрабәсендә сукалаган чакда игенчеләр (крәстиянләр) чүлмәк 
белән күмелгән мөселманча язулы вак тәнкәләр, колак алкалары, 
беләзекләр, хәнҗәрләр, сөнгеләр, пычаклар таба торганлар иде. 
Инде соңгы елларда, бу турыда иске әйберләр аз табыла башла-
ды. Хәтта, халыкның әйтүенә караганда, мондан йөз еллар алда, 
әле шәһәр хәрабәсе сукаланмаган чирәм булыб торган заманларда, 
бармак кебек итеб, дүрт кырлы ясаган, тырма теше шикелле көмеш 
кечкенә таякларны унарлаб-унарлаб җыеб табкан булганлар. Ул за-
манда әле бу шәһәр хәрабәсендә яңгырдан җирдә бик күб мөсел-
манча язулы көмеш тәңкәләр табыла булганлар».

Нургали Галиулла углы әйтә:
– Мондан илле еллар алда Калалар тавындан (Төгәлбәйнең 

шималь ягындагы шәһәр хәрабәсендән) безнең атабыз Галиулла 
Гомәр углы яңгыр чугандан соң, мөселманча язулы тәңкәләрне уч 
белән тотыб, җыеб кайткан иде. Инде ул тәнкәләр анда-монда та-
ралыб, югалыб беткәнләр, хәзер берсе дә калмаган, ди.

Нургали Галиулла сүзендә дәвам итеб әйтә: безгә әтиләр сөй-
ли торган иде. Морзалар Салманы авылының Җәләлетдин Габ-
деннасыйр1 углы сөли булган: «Төгәлбәй авылының басуындагы 
борынгы шәһәр хәрабәсендән тырма теше шикелле, дүрт кырлы 
бармак шикелле кечкенә көмеш таякларны унарлаб-унарлаб таба 
идек, ул урында бик күб иске әсәрләр табыла торган иде», – диб. 

1 Бу кеше авылдан-авылга исламчылык кылыб, сәүдә итеб йөргән, 
моңар туксан еллар чамасы булырга кирәк, бу кешенең сәүдәсе кытат, басма 
кебек маллар булган.
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Мөхәммәдрәхим углы дигән кеше бу шәһәр урынындан, мөсел-
манча язулы, бик матур итеб эшләнгән корыч хәнҗәр табкан иде. 
Инде аны кайда куйганлардыр мәгълүм түгел, ди. Ул кеше, бу 
хәнҗәрне беләсезме, бу хәнҗәр безнең борынгы бабаларыбыздан 
калган бик кадерле хәнҗәр, мин аны Кала тавындан табдым, диб 
мактаныб сөйли торган иде. Инде ул кешеләр үлеб бетделәр, ди. 
Мондан башка да Кала тавындан, бик күб ук очлары, төрле корал-
лар, бизәкле әсбаблар, савыт-сабалар табылыб килә торган иде, ди. 
Төгәлбәй авылында хәбәр бирделәр. Мондан ун-сигез еллар алда, 
Спас кантоны, Әлки авылының басуында җир төбләгән чагында, 
Әлки авылының Яңа Кората дигән урыс авылына чикдәш басуын-
дан, зур гына чүлмәк белән, мөселманча язулы эреле-ваклы акча-
лар табканлар. Төгәлбәй авылының югарыда сөйләгән борынгы 
шәһәр хәрабәсендән табкан берничә иске әсәрләрне, мин үзем дә 
агайлардан сатыб алдым. Ул әйберләрнең берсе колак алкасы кисә-
генә охшаган бакыр ярты даирә, икенчесе гарәб хәлифәләренең ак-
часы, көмеш тәнкә һәм башка әйберләр иде. Бу әйберләр турында 
Спас кантонына ясаган гыйльми йөреш вакытында табылган кулъ-
язмалар вә тарихи әсәрләрне язган вакытда мәгълүмат биреләчәк 
булдыгындан, бу урында алар турында артык тәфсилләб языб то-
руны тиеш күрмәдек.

Төгәлбәй авылындагы кабер ташы турында.
Төгәлбәй авылының зиярәтендә борын замандан калган бер 

ташның булганлыгын миңа сөйләделәр. Мин, үземә шул авылның 
II нче мәхәллә имамы Ситдикъ хәзрәтне һәм үзем белән бу йөре-
шемдә бергә булган Х. Галиевны юлдаш итеб, ул ташны карарга 
мәзкүр каберстанга бардык. Бу каберстанга хәзерендә дә Төгәлбәй 
халкы мәетләрен күмәләр икән әле. Бу каберстанда әлеге ташдан 
башка, иске таш юк. Булыб да беткәнме, әллә бу ташның үзендә 
икенче бер урындан күчереб китереб куйганлармы, ул турыда 
белүче кеше миңа очрамады. Ташның зурлыгы

Биеклеге: 22 вершок
Киңлеге: 10 вершок.
Калынлыгы: 3 вершок.
Таш инде карала төшкән, таш үзе каты, язуы казылыб язылган, 

бозык күфи хатты белән. Язуында бик фахиш хаталар бар.  Язучы 
хаттат бик надан кеше булырга охшый1. 

1 Истәлектә ташның тексты да китерелә.
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Һич бер сүзенә нокта куелмаган. Шундан соң бу ташның бер-
ничә юл язуы танылмый.

Төгәлбәй авылында, бу каберстандан башка тагын бер кабер-
стан бар, аны Төгәлбәй халкы изгеләр өсте дип йөртәләр. Хәзер 
инде ул изгеләр өстендә һич бер таш калмаган. Мәзкүр изгеләр 
өсте Төгәлбәй авылындан өч чакырым читдә, шәркый шимали та-
рафында, куаклык эчендә, бер дисәтинә чамасы мәйданны эченә 
ала торган бер урында гыйбарәт булып калган. Риваятьләргә ка-
раганда, бу иске каберстан, югарыда языб үткән шәһәр хәрабәсе-
нең шәһәр булыб йәшәгән заманасындагы каберстаны булган икән. 
Мондан йөз йегерме еллар мөкаддәм, бу каберстанда кабер ташла-
ры да күб санда булыб торалар икән. Ләкин шул тирәдәге урыслар 
ул каберлекдәге ташларны үзләренең йорт кирәкләренә татар өчен 
кубарыб алыб, авылларына китергәнләр, шул сәбәбле, ул ташлар 
инде бөтенләй юкка чыкканлар икән.

Бу каберстан мөнасәбәте белән Төгәлбәй авылының картлары 
миңа түбәндәге мәгълүматларны сөйләделәр. Алар миңа әйтделәр: 
әнә ул кала өсте диб йөртелә торган урында Шәһре Болгар замана-
сында бай гына бер шәһәр, бабайлар аның исемен дә беләләр иде. 
Инде без онытдык, тик без анда шәһре Болгар заманасында шәһәр 
булганны гына хәтерлибез. Әнә шушы шәһәргә чит илләрдән, чит 
мәмләкәтләрдән сәүдәгәрләр килә булганлар. Бу шәһәрдә зур ба-
зар булган. Анда гарәбләр дә килгәнләр. Урыслар да килгәнләр. Бу 
шәһәр үзенә күрә хәзерге Мәкәрҗә сымак сәүдә урыны булган.

Гарәб ягындан килә торган сәүдәгәрләр әнә шушы шәһәрдән 
узыб, кайберләре әйберләрен шушы шәһәрдә сатыб китә торган 
булганлар. Шәһре Болгар булган олуг юлның берсе әнә шушы 
шәһәрдән узыб, шәһре Болгарга бара икән.

Шундан соң Төгәлбәй картлары бу шәһәрнең зиратына изге 
хатынлар күмелгәнлеге, бу хатынларның шәһре Болгарда икенде 
намазын укыб, ахшам намазын укырга хуҗалар тавына барыб җит-
кәнлекләрен, мона бу Төгәлбәй янындагы шәһәрнең зияраты булган 
каберстанга әнә шушы изге хатыннарның шәһре Болгардан хуҗалар 
тавына барганда вафат булыб, шунда күмелеп калуларын, шуның 
эчендә халык хәзерге заманда да бу кадими зиярәткә – «Изгеләр 
өсте» каберлегенә – һаман да барыб зиярәт иткәнләрен сөйлиләр...

53 ф., 1 тасв., 58 сакл. бер. 
Текстны гамәлдәге язуга күчереп, басмага ТР ФА Г. Ибраһимов 
исемендәге Тел, әдәбият һәс сәнгать институтының Язма һәм 

музыкаль мирас үзәге фәнни хезмәткәре Венер Усманов әзерләде
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С. Вахидинең 1934 елда Әтнә районына  
оештырылган археографик экспедиция турында истәлекләре

Әтнә Казандан 55 чакрымлар чамасы җыраклакда, хәзерендә 
урмансыз, сусыз яланда утыра. Аның урыны күңелле түгел. Ләкин 
әйләнәсен шактый якындан чолгап алган татар авыллары аңа нин-
дидер шәһәрлек-мәркәзлек хосусияте биреп, аның урынының әһә-
миятен артдыралар.

Халыкның тормышы йорт һәм йорт җиһазлары, кием-салым, 
хатын-кыз әйберләре – барысы да шәһәрчә. Әтнәнең янмый кал-
ган өлеше үзенең корылышы ягы белән урамларның тар вә төрле 
якларга таралыб китүләре, хәтта кайберләренең ишек алдына ба-
рып кереп чикләнүләре кебек аерым хосусиятләре белән дә нин-
дидер бер борынгы шәрык шәһәрен искә төшерәләр. Әтнәдә татар 
этнографиясе өчен бик күп материаллар табып була. Гадәттә өй-
ләр урамдан берничә сажин эчкә кертеп салынып, өйләрнең урам 
ягы, капка белән беррәтдән, койма белән уралып алынган була. Өй 
белән урам өсте коймасы арасы бакча була. Әгәр дә бу авылдан ти-
мер юл сызыгы үткән булса иде, ул чакта бу авыллар шәһәр булып 
киткән булыр иде. Әгәр дә Әтнәнең байлары Әтнәдән Казанга иске 
чакларда тар юллы тимер юл эшләтеп, вак кустарьчылыкдан эре 
промышленник булуга бару кебек завод-фабрикаларда машина-
лаштыруга күчкән булсалар да, балаларын гали мәктәпләрдә укы-
тып, шушы Әтнәнең үзенең урта мәктәбендә хисап һәм икътисад 
белгечләре курслары, һөнәр мәктәпләре ачып, шәрыкдан гаребкә 
таба йөз тотып, Яурупача тору, Яурупача эш итү, Яурупача баю 
юлына кергән булсалар, Октябрь инкыйлабына бөтенләй башка 
бер халык булып кергән булырлар иде. Бу авылларда кулаклык җә-
фасына да дучар булган агай-энеләр урынына меңләп эшче хәзер-
ләгән булырлар иде. Агай-эне мәгърур булып, үзенең наданлыгын-
да, кирелегендә үзен танымаучылык авыруы белән мөбталә булып, 
тәгассыб вә кирелегендә яшәүне табигать итеп алу авыруындан да 
котылган булыр иде.

Тузан чаклы эшчәнлек, тау чаклы мактанып, надан мулла- 
мөзинләрнең үзләренә дә ярамаган кыек фикер, ялгыш карашла-
рына кол булып, үз-үзебезне наданлык, караңгылык бәхетсезле-
генә ташлаганыбызны тоймыйча да калганбыз. Бу халык арасында 
бер карау белән зур гына истигъдадлы1 егетләр, кызларны очратып 

1  Истигъдадлы – сәләтле.



94 Духовное наследие: поиски и открытия. Выпуск 4

була. Болардан зур гына талантлар чыгуына нык иман белән ка-
рау бер дә ялгыш булачак түгел дип беләм. Авыл шурасы күмәк 
хуҗалык идарәсендә, шулай ук район мәркәзе мөәссәсәләрендә1 
чабаталарын чишенеп, ботинка киеп, хәзерендә кайберләре әле дә 
чабатадан эшләп утыручы егетләр һәм кызлар югарыда сөйләгән 
сүзләрне көчәйтүче җанлы дәлилләр булып торалар. Шул ук егет-
ләр исәп-хисап эшләрен, бөтен финансын һәм икътисад эшләрен 
алып баралар. Эшләгән чакларында карап торсаң, гаҗәп пөхтәлек, 
иплелек һәм чыгышлы итеп алып бару юлы күзгә бәрелә. Элек- 
элекдән укымыш күргән булса, болардан әллә ничаклы профес-
сорлар җитешер иде. Безнең авылларыбызда чабаталар өстендә, 
тупый бүрек астында, сары тун яки тула чикмән эчендә әллә нинди 
даһилар мәктәп юлына кермичә, үзләренә тиеш юлны, тиеш эшне 
сайлап ала белмичә, үзләренең истигъдадларына карап эш итүнең 
кирәклеген төшенмичә, белгечлек алудан мәхрүм булып, тузан- 
тупрак астында капланып, тормышның дуамаллык һөҗүме астын-
да капланып кала баралар...

Инде хәзер аларның күбесе күмәк хуҗалыкка кереп алып, 
ныклап эшкә керешкәнләр. Советның Октябрьнең алар өчен нин-
ди файдалар биргәне һәркемдән алда төшенгәнлекләре, октябрь-
нең алар өчен булганлыгын аңлаганлыклары, аларның күмәк 
хуҗалык эшенә актив катнашуларында ук күренеп тора. Инде хә-
зер Әтнәдә берничә мәктәпләр ачылып, уку-укыту эше акрынлап 
юлга салынып бара. Мәгәр бу авылда су юк, халык суны коелар-
дан алып истигъмаль итә. Инеш суы начар, кечкенә, җәй көне су 
коену өчен читкә – Кайсар дигән җиргә – Әтнәдән 4 ярым кило-
метр чамасы ераклыкда булган урынга барырга кирәк.

Без Әтнә авылында борынгы кабер ташларын тикшереп укып 
чыгудан Әтнәдә нинди китаплар, нинди кулъязмалар, нинди доку-
ментлар бар – барын да җентекләп тикшердек, өйрәндек. Әтнәнең 
иске зияратында Казан ханлыгы заманындан калган байтак кабер 
ташлары бар. Аларның бик мөһимләре дә бар. Алар турында без 
инде алда язып узган идек. Хәзер ул турыда артык тукталуны тиеш 
күрмибез.

Әтнә авылында тикшерү эшләребезне бетергәч, Бәрәскә 
авылына китдек. Чөнки безнең маршрутыбыз шулай иде. Юга-
ры Бәрәскәгә барырга юлга чыктык. Бу вакытлар коры, яңгырсыз 

1  Мөәссәсә – оешма.
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вакыт булганга, төнлә белән юлда барганда безнең арткы һәм алгы 
якларда ниндидер авыллар яна иде. Аларның януындан хасил бул-
ган ялкын яктылыгы асманга күтәрелеп, ай чыгып килгән вакыт-
дагы шикелле яктылык күк йөзендә хасил булган иде. Без юлда 
барганда әллә ничә урында күмәк хуҗалык басуларын саклаучы 
сакчыларның кибәнләр, саламлар һәм башка ашлыкларны саклап 
йөргәнләрен күрдек. Алар үзләренең эшләрендә бик уяу күренәләр. 
Юлда барганда байтак санда очраган бу сакчыларны утырып тор-
ган хәлдә очратмадык. Барысы да кулларында мылтыкларын, һәр 
куркынычка таяр итеп тотып йөреп торган хәлләрендә очратырга 
туры килде. Төн урталарында басулар аркылы сузаеп киткән авыл 
араларындагы басу юлларындан атка утырып йөрү безгә күңелле 
генә булды. Без Югары Бәрәскәгә төн уртасында караңгыда барып 
кереп, авыл шурасының ярдәме белән бер карт белән карчыкның 
йортына урнашдык. Бу кешенең өендә кандала һәм таракан кебек 
хәшәрәтләр булмаганга күрә, бик тыныч, рәхәт йокладык. Гадәттә, 
авылларда бу хәшәрәтләрнең җәфасын күп татырга туры килүчән 
була. Монда алай булмады.

Югары Бәрәскә
Югары Бәрәскә – матур гына, зур гына бер татар авылы. Йорт- 

җирләре төзек һәм бай гына булып, урамлары да төп-төз генә бер 
авыл. Кайчандыр бу авыл тагы да бай, тагы да төзек булган икән. 
Мондагы халыкларның сөйләвенә караганда, Югары Бәрәскәдә 
борын-борындан бик зур байлар булып, аларның кытат1 фабрика-
лары, күн заводлары һәм зур-зур тегермәнләре булган. Бу авыл-
ның халкы мәзкүр завод-фабрикаларда эшче булып эшләү белән 
көн итеп килгәнләр. Борынгы татар эшчеләренең тормышларын, 
ул чордагы завод-фабрикаларның тарихларын, алардагы кораллар-
ны, эш алып бару әсбаблары һәм станок кебек әйберләрнең татар-
ча исемләрен өйрәнү ягындан бу авыл бик мөһим бер авыл икән. 
Югары Бәрәскәдә бик иске замандан бирле яшәп килгән бер таш 
мәсҗед булып, аны соңгы елларда гына ватып эшдән чыгарганлар. 
Аның ташларын алып бетерә алмаганлар, тик ватып- җимереп ха-
рап итеп эшдән генә чыгарганлар. Хәлбуки, бу мәсҗедне бер дә 
ватмыйча, җимермичә асдагы катын таш склад итеп (гаять нык 
эшләнгән склад булган), өстен я мәктәп яки клуб өчен бер бина 

1 Кытат – тыгыз ефәк тукыма.
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итеп истифадә итәргә1 мөмкин булган. Мәзкүр мәчетнең чорма-
сындан гасырлардан бирле җыйналып килгән (авыл халкының 
әйтүенчә) өч ат йөге кулъязма китаплар һәм төрле хатлар, ар-
хивлар булганлар. Мондан ике ел алдан мәчетне ваткан вакытда бу 
кирәкле булган тарихи әсәрнең көлләре күккә очып юкка чыккан-
лар. Без ныклап тикшергәч, берничә пот китапның иске зияратка 
илтеп күмелгәнлеген сөйләделәр. Китапларны җиргә күмү вакый-
гасының булганлыгы миңа инде элекдән үк мәгълүм иде. Югары 
Бәрәскә авылында китапларны җиргә күмү вакыйгасын күз белән 
күрү өчен без берничә кешене кулларына көрәкләр тотдырып, әлеге 
зияратка алып китдек. Анда үз күзебез алдында бер чардуганны ка-
зытып карадык, ләкин бер нәрсә дә чыкмады. Икенче чардугандан 
берничаклы җирне казыткач, черегән китаплар килеп чыкдылар. 
Бер биш кадак чамасы (ике кило) авырлыгындагы череп балчыкка 
әйләнгән, шулай да кулъязма икәнлекләре әле тәмам беленмәслек 
хәлгә килеп бетмәгән шушы китапларны «Фәнләр академия»сенә 
җибәрдек. Шул ук иске зияратда Югары Бәрәскә авылындагы юга-
рыда күрсәтелгән мәсҗедне салдыручы – Ибраһим бине Йосыф 
Бәрәскәвинең кабере һәм шул кабер өстенә куелган таш бар. Мәз-
күр ташның җир өстендән озынлыгы 11 сөям2, киңлеге 4 сөямдән 
4 вершок ким булып, калынлыгы бер сөям. Төбенең калынлыгы 
җиде вершок. Бу ташда барлыгы 11 юл язу булып, юллары татар 
рәсме хатты белән язылгандыр3. Бу ташның бизәкләре Казан-Бол-
гар ханлыгының бизәкләренә башка. Бу таш турында кечкенә бер 
изах: өченче юлда вәл-икрам сүзе «вәликрам» сурәтендә тоташ 
язылган. Шул ук 3 нче юлның ахырында «калә» сүзендән соң «ا» 
хәрефе аерып алып, язу кагыйдәсенә хилаф уларлык берүзе генә 
шул юлның азагында калдырылган. 4 нче юлда беренче сүз итеп 
«ән-нәби» сүзе «ا» хәрефендән башка гына язылган. 7 нче юлда: 
Ибраһим бине Йосыф Бәрәскәи дип «ى» хәрефенең астына ике 
нокта куеп язылган. Әмма «Бәрәскәви» түгел. «вау» белән языл-
маган. Мәзкүр Ибраһим бине Бәрәскәви, заманында зур байлардан 
булып, халыкның әйтүенә караганда, аның зур-зур фабрикалары 
булып, анда бөтен Бәрәскә авылы эшче булып эшләгән. Халык 
ул кешене бик мактап, бик яратып, сагынып сөйлиләр. Ул халык 

1 Истифадә итәргә – файдаланырга.
2 Сөям – 17,7 см.
3 Истәлектә ташдагы язулар тулы килеш китерелә.
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каршында зур хөрмәт белән яд ителә. Ул кеше (Ибраһим) халык 
каршында яхшы исем (авторитет) казанган. Бу байның Әшиасты 
тегермәне урынында кап суга торган фабрикалары да булган икән. 
Анда бик күп халык кап сугу эше белән мәшгуль булганлар. Сү-
телгән таш мәсҗедне халык бик кызганып сөйли, ул мәсҗед Казан 
мәсҗедләрендән дә алда салынган иде, диләр. Бу турыда алар күп 
сүзләр сөйлиләр. Риваятьләргә караганда, Югары Бәрәскәдән өч 
чакрым төн ягында тау башында Кала тау дип атала торган бер та-
рихи урын бар икән. Бу урында халык әйтүенчә, борынгы заманда 
хан булган, хан шунда торган дип сөйлиләр. Халыкның риваятенә 
караганда, соңындан хан бу урынны яратмыйча анда су да юк, дип 
хәзерге Идел буена – Казанга күчеп киткән икән. Шактый соңгы 
елларга чаклы халык бу урынга барып, зиярәт итеп йөри булган. 
Ул урынны изгеләр урыны итеп йөреп хөрмәт иткәнләр. Анда әле 
каралты урынлары да булган һәм тирә-як халкы хәзерендә дә шун-
да зиярәткә баралар икән. 

Югары Бәрәскә авылында безгә шул авылда мөһим тарихи 
әйберләрдән хисапланган зур агач чүмеч бирделәр. Бу чүмечнең 
сабы ярты сажин чамасы булып, калынлыгы һәм көрәк сабы кебек. 
Ә чүмечнең башы зур табак чаклы. Бу зур чүмеч юкә агачындан, 
юкәнең бер дә ярылмый торган могылындан ясалган. 

Халкының сөйләвенә караганда, борын заманда бөтен авыл 
белән җыелып зур бер халык бәйрәме – халык тантанасы яки келәү 
бәйрәме уздырганда авылның читендә зур казанларда пешерелгән 
ашлардан җыелган халыкка шушы зур чүмеч белән берничә ке-
шегә берьюлы ризык өләшә булганлар. Чүмечне Югары Бәрәскә 
авылының Уразай исемле бер кеше ясаган икән. Безгә бу чүмечне 
Хөснетдин Кадыйр углы дигән бер авыл кешесе китереп күрсәтде. 
Хөснетдиннең шәҗәрәсе үзе әйтүенчә болай: Хөснетдин Кадыйр 
углы, Кадыйр Латып углы, Латыйп Ваһаб углы, Ваһаб Мостай 
углы, Мостай Уразай углы, Уразай Әтнаш углы.

Димәк, Хөснетдин, Кадыйр, Латыйп, Мостай, Уразай, Әтнаш. 
Болар эчендә Ваһаб йөзгә җитеп, озын гомер итеп үлгән. Атнаш, 
Байҗегет, Таңчулпан – болар барысы агай-эне була.

Болардан Атнаш Бәрәскә авылын, калганлары «Көек» белән 
«Каенсар» һәм «Әшиасты» авылларын нигезләүче берничә бала-
лардан булганлар. Мәгәр кайсы бабай кайсы авылны нигезләвен 
инде хәзерге буын авыл кешеләре хәтерләп бетерә алмыйлар. Бу 
авылда борын чакларда төрле фабрик һәм заводлар күп булып, 
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 бөтен авыл халкы шул завод-фабрикаларда эшләп килгәнләр. 
Элек-элекдән эшче булып килгән бу авыл татар эшчеләренең та-
рихын өйрәнү ягындан бик мөһим урын тотарга тиеш. Бу тирәдә 
Бәрәскәдән ерак түгел, мәсәлән, «Байчыга» исемендә бер урыс 
авылы бар. Бу авылның урыслары да элекдә татар байларының күн 
заводларында эшләп килгәнләр икән.

Без Югары Бәрәскә авылында күп кенә кулъязма китаплар, 
документлар тапдык. Югары Бәрәскәдә табып алган бөтен ки-
тапларны, кулъязмаларны махсус ящикларга тутырып, ат белән 
Казанга озатдык. 

Казаннан Ленинградка җибәреләчәкдер.
Югары Бәрәскә авыл шурасына җыелган халык «хәзерге га-

зеталарда бик күп урыс сүзе язалар, телне бөтенләй бозып бетер-
деләр» дип, безгә шикаять итеп сөйләделәр. 29 нчы елда Казанда 
басылып таратылган бер китапны алып килеп, «менә бу китапны 
без таныймыз, моның теле безнең телебез, ә менә бу елгы гәҗитләр, 
бу елгы китаплар чат урыс сүзе белән язылып, безгә аңлашылмый 
торган җөмләләр белән тулган, бу татар гәҗите түгел, белмибез, 
шунда әллә керәшенләр өчен чыкганмы юк исә» диләр. Алар без-
дән мөмкинлек бар икән, сез булышлык итеп телне бозудан тукта-
тып калдырырга, без күмәк хуҗалык крестьянлары (колхозчылар) 
аңларлык гәзит чыгартырга үтенеч ишетдерделәр. Аларга без бу 
эшнең безнең эшебез түгел икәнлеген сөйләп, төшендереп китдек..

Аларның бу турыдагы моң-зарлары бик зур, бу турыда авыл 
халкы кемгә мөрәҗәгать итәргә дә белмиләр. Алар инде телнең бо-
зылуындан бөтенләй гаҗиз калганлар. 

Киме авылында
Югары Бәрәскәдә эшләребезне бетергәндән соң, «Күл-

ле Киме» авылына ат белән китдек. Юлда безгә болынны үтеп, 
Ашыт суын чыгарга туры килде. Ашыт суының кичү урыны ту-
рындагы тегермәне вәйран булганга күрә, Ашыт елгасы аркылы 
салынган күпер дә беткән икән. Безгә шактый читенлек белән 
елганың саерак бер урынындан су аркылы кичеп чыгарга туры 
килде. Кичү урынында елганың теге якдагы яры да шактый текә 
булып, ат белән күтәрелеп менү дә шактый читен булды. Әгәр 
дә кичкә калынса, бу суны кичү һич мөмкин булмаячагы безгә 
аермачык беленде. Кичү урынындан бераз гына сулга ялгышып, 
әйтик бер сөям чамасы ат сулга атлап китсә, ат-арбалары белән 
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чумып һәлак була торган тирән чокыр бар икән. Без юлда Әши-
асты авылындан аркылы үтеп китдек. Бу авыл ярлы, надан бер 
авыл икән. Монда безгә тарихи нәрсәдән бер әйбер дә бирә дә һәм 
күрсәтә дә алмадылар. Бик томана авыл икән. Уку- язу, аң-белем 
эше Әшиасты авылында борын-борындан булмаганлыгын сөйлә-
деләр. Анда без озак туктап тормадык, тиз үтеп китдек... Киме 
авылына барып кергәндә көн шактый караңгылана башлаган иде. 
Киме төзек, бай, күңелле бер татар авылы. Күмәк хуҗалык да бай 
һәм эшлекле күренә. Риваятьләргә караганда Киме авылы иске 
заманда Казанга бик якын бер урында булган. Киме авылы Ка-
занга якын бу урында булганда аның болыны, суы, урманы күп 
булып, басулары, үсдерүче мал-туарлары бик үрчемле һәм күп 
булган. Бу авыл ул чакда бик төзек бер татар авылы булган. Ул 
чакларда бу авыл Бәерле дип аталган икән. Бәерле, риваятьләргә 
караганда, Казан шәһәре белән бик нык элемтә тоткан вакытда, 
бу авыл Казан белән һәртөрле сатып алу мөнәсәбәтләрендә бу-
лып, сугыш вакытларында шәһәргә азык-төлек, гаскәргә атлар 
хәзерләү белән булышлык иткән диләр. Бәерле сүзе кайдан чык-
кандыр, ул ни дигән сүз, аны белүче булмады. Әлегә Бәерленең 
ул урындан күчеп китүе Казанны урыслар алгандан соң, Иван 
Грозный боерыгы белән Казан тирәсендәге татар авыллары сөре-
леп җибәрелгән чорларда куылып, таланып җибәрелгән бер авыл 
дип, безгә картлар сөйләделәр. Габдрахман Арсланов һәм Дәми-
новларның риваятьләренә караганда, Бәерле авылындан хәзерге 
Киме авылына иң элек күчеп килгән кеше «Иртуган» баба булган. 
Аның улы Шәмсетдин, аның улы Туемчы булган. Туемчының дүрт 
улы булган. Аларның берсе Арыслан, икенчесе Ибраһим булган. 
Калганларын исемләре белән әйтә алмадылар. Боларның барысы 
шәҗәрәдә бар иде. Аны табып булса карарбыз, диде Габдрахман 
Арсланов. Арслан баба Бәрәскәдә мулла булган ди. 

Киме авылы патша заманында ук җәдид мәктәпле, аң- белемле  
матур һәм төзек, нык тормышлы бер татар авылы булып яшәп 
килгән. Бу авылда Сибгатулла хәзрәт дигән атаклы бер мулла 
яшәп, шушы кеше халыкны яхшы ук рәткә, җүнгә керткән диләр. 
Аның улы Габдрахман мулла да уку-укыту эшендә дан тоткан, 
мәгариф сөюче, туры фикерле бер хәзрәт булып яшәгән. Габдрах-
ман хәзрәт нигезләгән җәдид мәктәбе бу авылда бик күп аңлы 
егетләр, истигъдадлы күп кенә эшчеләр биргән икән. Бу көндә дә 
Габдрахман хәзрәтне аның мәгарифкә булган хезмәтләре белән 
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искә алып сөйлиләр. Габдрахман хәзрәт безгә зур гына булыш-
лык лар эшләве белән бергә шактый мөһим генә гыйльми нәр-
сәләрне эченә алган күп кенә кулъязма китаплар, документлар 
бүләк итде. Без аның бу эшләре өчен Академия наук исемендән 
рәхмәт кәгазе биреп калдырдык. Ул безгә мондан соң үзендә кал-
ганларын да бөтенесе белән, үземдән Академия наукка бүләк 
итәчәкмен дип вәгъдә итде.

Киме үзенең төзеклеге, байлыгы, халыкның аң-белем һәм шо-
малык яклары белән башка гади авыллардан аерылган шикелле, 
бүгенге көндә урта мәктәп, үзендән зур гына санда эшчеләр чы-
гаруы белән байтак татар авылларындан аерыла. Киме авылының 
мәктәбе тау башында, саулык саклау ягындан да яхшы ук мөкәм-
мәл итеп эшләнгән. Бу мәктәп янында тулай торак да бар. Башка 
авыллардан килеп укучы кыз һәм ир балалар шушы тулай торакда 
торып укыйлар. Шулай ук аларны анда ашау-эчү белән дә тәэмин 
итәләр икән. 

Киме мәктәп укытучыларындан безгә кулъязмалар бирүче һәм 
тел мәгълүматлары бирү белән безгә булышлык итүчеләр булды. 
Без эшебезне бетергәч, Киме авылында кулыбызда булган кулъ-
язма һәм документларыбызны ящикларга тутырып, Казанга озат-
дык. Киме авылындан Иске Өҗем авылына китдек. Өҗем авылына 
барганда без Иске Тазлар авылына туктап, тарихи мәгълүматлар 
сорашып, андан Габбасов Габдулла дигән, элек-элекдән имамлар 
нәселендән килгән бер егетдән 32 данә кулъязма китап, 15 данә 
бас ма китап бүләк кабул итеп алдык, аңар бу бүләк өчен рәхмәт 
кәгазе бирдек. Бу авылларда халык җыелып, иске китапларны 
ни өчен җыялар икән, бу боларга нигә кирәк икән, аларны җыеп 
яндыр макчылар микәнни, фәлән микән, төгән микән дип бик 
гаҗәпсенеп, безнең ящикка китап тутырган чагыбызда кооператив 
кибете янында җыелып, без шундан ящик алып китаплар тутыр-
ганда сәгатьләр буена сөйләшеп, хәйран булып тордылар. Арадан 
кайбер батырраклар: «Элек бетерделәр, инде үзләре эзләп акча то-
тып җыеп йөриләр» – диде... Эшләрне бетергәч, без Иске Өҗем 
авылына китдек. 

Иске Өҗем
Иске Өҗем авылы да зур, матур, төзек һәм күңелле бер татар 

авылы. Урамлары, каралтылары, йорт-җир һәм бакчалары – ба-
рысы да буын-буыннан татарның этнограф аерымлыгын эченә 
алган бер карау белән, аерым бер зәвык, аерым аһәң, аерым бер 
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хозур тудыра торган тарызда эшләнгәннәр. Заманында бу авыл 
җәй көне сайфия1 итеп торырга мәгъкуль булган татар авыллары-
ның берсе булган. 

Халкы шома, сүзгә дә чибәр генә, осталар, кием-салым шәһәр-
чә булган, халкы элекке чакларда сәүдә белән шөгыльләнгәннәр.

Иске Өҗем авылының салыну һәм башлап корылуы турында 
мондый риваятьләр бар:

Кайбер авыл картларының сөйләвенә караганда, Иске Өҗем 
авылы шәһри Болгардан күчеп китеп утырган Идел буе болгар ба-
балардан үрчегән булганлар икән.

Кайбер агай-эненең сөйләүләренә караганда борын-борындан 
Идел буе болгар бабайлары торган Өҗем авылына Өмбе авылындан 
берничаклы күчеп килеп кушылган икән. Өченче риваять болай:

Шәһри Болгар заманасында ук бу тирәләрдә, ягъни Өҗем 
авылы тирәләрендә Идел буе мөселман болгарлары яшәп килгән-
ләр. Мөселман болгарлар бу җирдә бик матур, тук һәм бай яшә-
гәнләр. Аларның басулары һәртөрле иген-тару белән, урманлары 
һәртөрле җәнлекләр, кош-корт һәм һәртөрле урман хайванлары 
белән туп-тулы булган. Бу чакларда балык, сусар бик күп булган. 
Һәрбер тырыш гаиләнең әллә ничәшәр баш умарталары, кайбер 
хәлле кешеләрнең хәтта меңәрләп санала тооган күп умарталары 
булган. Йорт хайванларындан ат, сыер, сарык, йорт кошларындан 
каз, үрдәк, күркә исәпсез булган. Халыкда әхлак иң төзек булган. 
Урлау-талау, үтерү кебек хыянәт эшләрне белмәгәнләр. Болар җән-
нәтдә яшәгәнләр. 

Бу илдә яшәүче болгар-мөселманларының рәхәтдә яшәүләре 
чит илләргә дә җәелгән, ди. Боларның күршеләрендә яшәүче 
урыслар бу тирәдәге халыкның рәхәт тормышын дастан итеп сөй-
ләп, бу як илне җәннәт җире дип мактап, кызыгып сөйли торган 
булганлар имеш. Шуңар күрә бу ил урыс каракларының чапкын-
лык итүләренә сәбәп булган икән. Кайчандыр бер вакытда күп сан-
дагы урыс баскаклары бу якка Нократ-Идел ягындан килеп чыгып, 
бу тирәдәге болгар мөселманларының мал-туарларын, хатын-кыз, 
бала-чагаларын тоткын иткәнләр, ди. Урыс каракларының баскак-
лык, талауларындан гаҗиз калган булганлар. Казан ханына илче 
йибәреп, бу баскаклардан котылдыруны үтенгәнләр, ди. Казан 
ханы һөҗүм белән ул явызларны илдән сөреп йибәрегез дип, зур 

1 Сайфия – дача.
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чирү йибәргән, ди. Хан чирүе беренче көчле һөҗүме хәзерге Өҗем 
авылы утырган җирдә ясаганлыкдан, бу авыл Өҗем «Һөҗүм» дип 
аталган имеш.

Кайберләрнең әйтүләренә караганда, хан гаскәрләре урыс бас-
какларын тар-мар итеп бетергәч, дошманны җиңү шәрәфәтенә бу 
авыл корылып, шул авылны «Һөҗүм» дип атаганлар имеш. 

Иске Өҗем авылында Иске Казан ханлыгы заманындан калган 
борынгы кабер ташлары бар. Без бу кабер ташларын барып тик-
шердек – тарих тугыз йөз ун, тарих тугыз йөз һиҗридә язылганлар. 
Бу ташларның берсе әле үзенең бөтенлеген югалтмаган. Башкала-
ры инде таушалган, уылган һәм кайберләре инде ватылганлар да. 
Сакланып сау калган ташның нәкышьләре, кашкасы Казан дәвере 
кабер ташларында җыш очрала торган нәкышьләр, кашкалар.

Сау килеш әлегә чаклы сакланып калган ташның арт ягында: 
«Бу ләүхәне Солтан Дәүләт бина кылды» дип язылган. Ташларның 
телләре саф татарча. 

Икенче бер ташның арт ягында: Бу ләүхәне энесе Чынбулат 
бина кылды» дип язылган. Тагын бер ташның артында каз аягы 
төсле, ягъни каз аягы яфрагы төсле яфрак тамга бар. Бу кабер 
ташының тарихы болай языла: «Тарих мең ел узып ун сикездә мө-
барәк зөлхиҗҗә аенда...»1. Безнең тикшерү нәтиҗәләренә караган-
да, бу Иске Өҗем авылы каберстанында барлыгы җиде борынгы 
кабер ташы бар. Барысы да Казан ханлыгы дәвере кабер ташлары.

Безгә сөйләүләренә караганда, Иске Өҗем авылында элек- 
элекдән берничә нәсел олыларында байтак кулъязмалар сакланып 
килгән икән. Нигъмәтҗан Галиәкбәр углы дигән кеше кулында 
Иске Өҗем авылының тарихы булган. Әлегә без бу китапларны 
таба алмадык. Бу тарих китабын элегрәк чакларда кулдан-кулга 
йөртеп укыйлар, укый белмәгәнләр белгәнләрдән укытып, тыңлап 
файдалана иде дип безгә сөйләделәр...

Бу авылда Мәрьям Төхвәтуллина дигән бер ханым безнең 
аркылы Академия наукга күп кенә тарихи әсәр бүләк итде. Шул 
авылда укытучы Кашшаф Шәмсетдинов һәм аның хатыны да бер-
ничә кулъязма бүләк итде

Бу авылда татарның борынгы мигъмарчылык2 сәнгатен өй-
рәнү ягындан мөһим урын тоткан борынгы аерым бер ысул да, 

1 Дәвамы язылмаган.
2  Мигъмар – төзүче.
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урыс авылларында яки урыс авыллары арасында катышып яши 
торган татар авылларының берсендә дә күренми торган тарызда 
бөтен аерым бер төзелешдә, корылышда булган бик күп йортлар, 
каралтылар бар...

Шушы зур тупракда сакланган язма һәм мадди материаллар 
тикшерелеп, өйрәнелеп бетмәгәндә безнең тарихыбыз тикшерел-
гән, өйрәнелгән дип уйлау хата булачак. Моңа чаклы тикшерүләр 
әле киләчәкдә дәвам итдерелергә тиешле олы вә киң күләмдәге 
тишерүләрнең башлангычы гына. Табылган, җыелган хатирәләр 
җыелырга, табылырга тиешле тарихи хатирәләрнең диңгездән 
тамчысы, таудан тузаны гына дип карарга тиешле. Әгәр дә без 
чын күңел белән, керсез күңел белән эшкә бирелеп, эш ягындан 
мәсьәләгә якынаюны үзебезгә дөрест максат итеп алсак, шапыры-
ну, мактануны әмәл итеп алучылар өчен билгеле бу сүз сөйләнми. 
Аерымачык кына хакыйкать шушы әле без үзебез дә, безнең өчен 
читләр дә тарихи материалларны җыю, алардан файдалану һәм 
файдаландыру, аларны гыйлем дөньясына чыгару вә киң эшләрне 
эшләүдә, шул эшкә керешергә кызыкдыручы адәм булудан артык 
эш эшли алганымыз юк. Башкалар инде: кеше эше кештәкдә итеп 
кенә эшләгәнләр. 

Бу эшне үзебезнең яшь көчләр, гыйльми көчләр җиң сыз-
ганып тотынып киң күләмдә эшкә алып чыгарга кирәк. Безнең 
киләчәгебез шушы гыйльми вә тарихи материаллар белән шактый 
нык нигезгә корылачак. Тарихыбызны яхшы белү, тарихи, сәяси 
ялгыш ларыбызны төзәтү, бар эшне гыйльми нигезгә корып, заман-
ның иң соңгы фәне сөйләп биргән тарызда нык хәзерләнү белән 
генә булачак бит. 

С. Вахидинең әлеге истәлек дәфтәре – «кыр» көндәлеге  
Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 

Язма һәм музыкаль мирас үзәгендә саклана (53 ф., 1 тасв., 
63  сакл.  бер.). Язмалар татар телендә гарәп графикасында  

С. Вахиди кулы белән язылганнар. 

Текстны басмага ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәге  

өлкән фәнни хезмәткәре Ләйлә Гарипова әзерләде
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Татарстан Гыйльми Үзәк рәисе ипдәш С. Атнагуловка1  
С.Г. Вахидидән

 доклад.
Шушы 1929 елның ноябрь 2 ендә сезнең телдән биргән рөх-

сәтегез буенча мин Гыйльми Үзәкнең «кулъязмалар саклана» дип 
миңа күрсәтелгән бер шкафны карап, тикшереп чыкдым, борын-
гы әсәрләр табылмады. К.Насыйри әйберләре юк икән. Алмата-
дан килгән хат буенча эзләгән документ соңында, сорашып алын-
ган мәгълүматларга караганда, инде архивка бирелгән булырга 
кирәк. 1925 елга чаклы бөтен архивлар Татархивка бирелгәннәр 
икән. Мин барлыгы биш-алты төргәк (бәйләм) кулъязмаларны, ул 
шкафдагы барлык басма һәм берничаклы аерым кәгазьләрне тик-
шереп, карап чыктым, нәтиҗәләр болай: 

1. Басма китаплар, минем аңлавымча, күбрәк шәех Хәмиди-
нең өендән чыккан, зур әһәмиятләре булмаган, гарәп вә фарсы те-
лендәге дини әсәрләр. Шулар эчендә мөһим – Мәрҗани «Мөстә-
фадел-әхбар», 1 җилд күренмәде, әмма 2 җилд да бар. Тагы 
бер ничаклы әһәмияте зур булмаган басма китаплар бар.

2. Берничә зур төргәкдә Гыйльми Үзәккә төрле вакытда, төр-
ле каләм ияләре тарафындан басылырга тәкъдим ителгән әсәрләр-
нең кулъязмалары, болар эчендә гаять мөһим әйберләр бар. Болар 
күбәүләр, бу хәзинәләр, минем фикеремчә, нык тәэмин ителгән ча-
ралар күрү белән сакланырга тиешләр.

Мин тәкъдим итәр идем болай: басылмый калган бөтен язма-
лар музей янындагы «Кулъязма һәм документлар бүлегенә» бире-
леп, шунда саклансынлар иде. Киләчәкдә мәзкүр кулъязма һәм до-
кументлар бүлегенең ничек булырга һәм ничек куелырга тиешлеге 
турында минем бер пректым бар. Анда бу турыда тәфсилле тук-
тадым. Һәрничек безнең яшь язучыларыбызның каләм хезмәтләре 
инде мотлакан, сакланырга тиеш. Без бит Тукайның оригиналла-
рын табып бетерә алганыбыз юк, Гафур Коләхмәтов әсәрләрен 
ничек эзләп табарга белгән юк. Болар безгә мондан соң бөтен яз-
учының кулъязма әсәрләрен нык саклаулы урынларда асрауның 
кирәклеген таләп итәләр. Бу эшкә керешергә инде бик вакыт җитде 
дип беләм. Бу урын, минемчә, бары музей янындагы «Кулъязма 
һәм документлар бүлеге» генә була ала.

1 Сәләх Атнагулов (1893–1938) – сәяси эшлекле, язучы. 1927–1929 
елларда Гыйльми Үзәк рәисе. 
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3. Шагыйрь Гали Чокрыйның басылган һәм басылмаган 
әсәрләре. Болар байтак зур төргәкдә булып яталар. Монда Гали 
Чокрыйның гомер буена язган бөтен язмалары бар дип әйтерлек 
дәрәҗәдә күп язма материаллар бар. Бу чаклы күп язма материал-
лар булып да, Гали Чокрый турында моңар чикле язылган әсәрләр 
дә аз, сыек һәм канәгатьләнерлек бер әйбер язылмавына, боларны 
тикшергәч, мин бик гаҗәпләнәм. Бу материаллар шагыйрь Гали 
Чокрыйның ничаклы шагыйрь, ничаклы язучы булганлыгы, шу-
лай ук аның идеология ягын да күрсәтүдә бик мөһим урын то-
тарлар. Бу мөһим материаллар моңар чикле берәү тарафындан 
тикшерелгәнләрме, юкмы. Ул турыда мин тикшергән матеиаллар 
арасында бер төрле дә язу-фәлән, гомумән, шкафдагы кулъязма-
ларның тәртипкә салыну һәм сакланулары мактанырлык түгел. 
Боларның каталогы яки бу мөһим әйберләрнең, һич булмаса, тер-
кәлеп барыла торган бер документлары булырга тиеш иде. Гали 
Чокрыйның ике кисәк кулъязмасын аерып, әлеге төргәкнең тышы-
на куйдым, уйлаган идем шул ук вакытда сезгә доклад ясармын 
һәм аларны сезгә күрсәтермен диеп, сез китеп баргансыз икән. 
Бу төргәкләр эчендә Г. Чокрыйның тәрҗемәи хәле белән бергә, 
барлыгы басылган һәм басылмаган кулъязма материаллар 20 дән  
артык саналадыр. 

Кирәк булганда Г. Чокрый турында доклад бирергә мөмкин. 
Монда эзләп таба алмаган документны әгәр дә Татархивтан эзләп 
тапсам, сезгә шул турыда язып белдерермен. Мәгәр, Татархивның 
күчүе белән минем бу эшемә бераз комачаулык итәр дип уйлыйм.

Соңгы сүз, мондан соң безнең язучыларыбызның бөтен кулъ-
язма әсәрләре саклана торган рәсми нык саклык чаралары күрел-
гән махсус бер мөәссәсә1 булырга тиеш. Ул мөәссәсә, минечә, му-
зей янындагы «Кулъязма һәм документлар бүлеге» булырга тиеш. 
Юкса, гади кәгазьләр рәтендән шкафдагы «мөһим кәгазь төр-
гәкләре» ауналу өстендә юкка чыгу ихтималлары бик мөмкин, бу 
мөһим әсәрләр саклана торган шкаф бик гади, аның өстендәге йо-
загы да саклык вазыйфасын үтәүдә канагатьләнерлек түгел. Сакчы 
белән күзәтчелек тәэмин ителмәгән. Болар, һич булмаганда, чуен 
сандык эчендә Гыйльми Үзәк рәисенең үз бүлмәсендә сакланырга 
тиеш иде. Әйткән рөхсәтегез миндән әлеге казыну һәм тикшеренү 

1 Мөәссәсә – оешма.
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эшемдән кечкенә генә булса да хисап бирүне сорый дип белеп, бу-
рычымны үтәү өчен шушы кечкенә докладны сезгә тәкъдим итеп, 
хөрмәт белән: С. Вахиди (Вахидов).

Казан, 1929 ел, 3 ноябрь, якшәнбе көн. 

53 ф., 4 тасв., 1 сакл. бер.

С. Вахидинең С. Атнагуловка хисап-хаты татар телендә гарәп 
графикасында язылган. С. Вахидинең үзе төзеп калдырган 

җыентыгына кертелгән. 

К изучению ярлыков татарских ханов
Ярлыки татарских ханов имеют весьма важное значение как 

единственный достоверный источник при изучении внутреннего 
государственного устройства и культурное состояние татарских 
ханств, а так же и финансово-экономического и юридического по-
ложения, при чем также их политических связок с другими госу-
дарствами и при изучении как официального татарского языка, так 
и историю классов татарско го феодализма за то время.

Несмотря на важности этих ценных в научном отношении 
памятников интерес к их изучению занимает определенное место 
лишь в начале ХIX столетия. До этого времени интересующихся 
и занимающихся изучением ярлыками татарских ханов а также 
определенных высказывателей их научного значения не было.

Вообще официальные письменные памятники тюрских наро-
дов до указанного времени почему то не было известно ни рус-
ским, ни европей ским ученым, также не было ни одного ученого, 
который бы вздумал занятся отысканием изучением и изданием 
этих важных исторических памятников.

Известный тюрколог того времени проф. В.В. Григорьев в 
своем ученом труде «Ярлыки Тохтамыша и Сает-Герая» относи-
тельно этого вопроса пишет следующее: «С памятниками офици-
альной письменно сти этого племени столь исторического ученый 
мир знаком еще менее, или точнее сказать, почти вовсе не знаком. 
Ни из русских, ни из заграничных ориенталистов до сих пор еще 
ни кто, сколько мне известно, не вздумал занятся отыскиванием, 
собиранием и изданием в свет дипломатических, юридических в 
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другого рода актов, получивших суще ствование в изчезнувших 
уже и еще бытие ханствах Тюрских»1.

Дипломатические ярлыки татарских ханов написанные во вре-
мя политического отношения с другими государствами, а также 
ярлыки на тарханство, выданные русским митрополитам и другим 
частным лицам были конечно очень многие, но многие из них бес-
следно исчезли во время различных войн, пожаров и других причин.

По материалам собранным нами по разосланным по деревням 
Татреспублики и по материалам, проверенных нами во время ра-
боты на истрико-этнографической экспедиции, и во время моих 
историко- археологичесхих поездок по разным кантонам TP, ста-
ло известным что в последние года многочисленные письменные 
 памятники, истори ческие памятники, в том числе и ярлыки, изчез-
ли в огне.

Чтобы не было голословным, приведем некоторые фразы: 
– В 1928 году, летом, во время историко-археографической по-

ездки по Спасскому кантону2 куда я был командирован Централь-
ным Музеем Татреспублики для изучения и собирания историче-
ских памятников устных и письменных, стало известным, что в 
деревне «Иски-Раджаб» лет 50 тому назад существовала богатая 
библиотека, где хранилось много рукописей на разных восточных 
языках, среди которых имелись много численные письменные па-
мятники Волго-Болгарского и Казанского ханств и другие ценные 
документы, как ярлыки татарских ханов, так и грамоты русских 
князей. К сожалению эта библиотека со всеми имеющимися в ней 
ценнейшими памятниками превратилась в пепел во время большо-
го пожара (в дер. Иски-Раджеб) летом 1880 года.

В 1929 году в Мензелинском кантоне во время моей работы 
в историко-этнографической научной экспедиции было достовер-
но известным, что в дер. «Симяк» того же кантона, в 1910 году 
сгорела большая библиотека, обнимавшая ценные документы и 
другие исторические памятники. В этой библиотеке (в д. Симяк) 
находилась весьма ценная рукопись по истории Казанского хан-
ства, открывающая многие освещенные воп росы по истории 

1 Записки Одесского общества Историн Древности т. I, стран. 337 
(примечание С. Вахиди).

2 Об этой моей поездке имеется особая работа ожидающая напечатыва-
ния в размере около пяти печатных листов на татарском языке (примечание 
С. Вахиди).
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 вышеуказанного ханства, до сих пор неизвестные научному миру, 
а также имелись многочисленные ярлыки Казанских ха нов выдан-
ные ими татаро-башкирским тарханам того же края1.

При чем, как нам известно, по тексту этих ярлыков по вопросу 
по добно возобновления привелигии на право тарханства для по-
лучения официальной справки, старые ярлыки должны быть со-
бираемы и охра няемы в архивах правительственных учреждении 
столицы татарского ханства. Для доказательства этого факта при-
водим несколько приме ров из текста различных ярлыков татарских 
ханов. В ярлыке Сахиб-Гиpeй:

«что они были тарханами прежних наших страших ханов и 
Темур Кутyp хана:

Со времени давно прошедшего Сани хана (т.е. Бату хана сына 
Чингизхана С.Н.В., от одного к другому переходил ярлык по обы-
чаю истинного тарханства. А в ярлыке Берлебек хана данным ми-
трополиту Алексею, пишется так «Чингис Царь и первые Цари, 
отцы наши, жаловали церковных людей кои за них молилися, мо-
лебники и весь чин поповски так молвя, написаля есмя»2.

В 3 ярлыке Менгy Темир хана, данным русским митрополитом 
и всем церковным людям пишется: «И как первые цари их пожалова-
ли, а мы Бог моляси, и их грамот не изыначивая, поточуж жалуем3 .

В ярлыке Узбек хана, данным митрополиту Петру читаем: 
«И  мы Богу моляся по первом же царей грамотам, грамоты им да-
вали, жалова ния, а не изчыначивали им в чем. Как то было преж 
нас, так молвя, и наше слово уставило»4.

Выше приведенные нами цитаты из текста различных ярлы-
ков татарских ханов, ясно указывает на то, что возобновление при-
велигии на право тарханства, утверждались ханами лишь на осно-
вании документов, которые или представлялись возобновителями 
своих привелегии на установление верховной власти, или же эти 
документы были охраняемы с древних времен в архивах прави-
тельственных учреждении в столицах татарских ханств. 

1 Об этом можно читать мою статью «Историческое изучение 
Мензелинского кантона, газета «Игинче», № 8 г. Мензелинска № 475, 1929 г. 
Октября 10 дня (примечание С. Вахиди). 

2  Россия и Азия стран. 255 (примечание С. Вахиди).
3  Там же, стр. 254 (примечание С. Вахиди).
4  Там же, стр. 248 (примечание С. Вахиди).
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О существовании архивов в столице Золотой Орды в г. Сарае 
имеются материалы в исторической литературе. Историк М. Ху-
дяков в своем труде «Очерки по истории казанского Ханства» от-
носительно сущес твования архивов в г. Сapae пишет следующее: 
«О  cущeствовании архи вов в г. Сарае – пишет историк М. Худя-
ков – имеются положительные указания в 1840-х годах при руко-
писях Терещенко «в одном месте были oткрыты листы бумаги, на 
которых находились кусочки восковых печатей и синие шнурки, 
плетеные серебряно-золотой нитью», в дру гом месте «найдены 
были чернильницы и кусочки писанной бумаги украшенные золо-
том и незабудками», далее были открыты «песочницы, черниль-
ницы, монеты, переженная бумага и листки целой с выписанными 
на ней золотыми незабудками и золотыми по краям ободками; в 
верху одного листка заметны писанные золотом буквы», потом об-
наружена перетлевшая бумага, свинцовая печать с изображением 
на ней тигра», затем «кипы бумаги, исписанной по татарски, нако-
нец описывается находка просто целого архива. К сожалению, эти 
замечательные находки Терещенко пропали для науки бесследно и 
рукописи, которые сохра нялись невредимо в земле в течении не-
сколько столетий погибли, как только рука человека извлекла их 
из земли. Проф. Лихачев говорит: «Где находятся все эти остатки, 
драгоценные для дипломатики сфрагистики, я не мог узнать, да и 
сомневаюсь – сохранились ли они».

Несколько ярлыков татарских ханов данных русским митро-
политом дошли до нас лишь в переводах на древне- русском языке, 
а подлинники этих ярлыков, которые по всей вероятности были 
написаны на татарском языке не сохранилась.

Из таких ярлыков нам известно следующее:
 I. От Ханбеке Тайдулы митрополиту Феогносту.
2. От него же митрополиту Алексею.
3. От хана Узбека митрополиту Петру.
4. От Менгу Темира русским митрополитам и всем церковным 

людям вообще.
5. От Вердебикова митрополиту Алексею. 
6. От одного хана митрополиту Михаилу. 
7. От Эханбеки Тайдуллы митрополиту Ивану.
Ярлыки на тарханство выданные русским митрополитам 

впервые были изданы Новиковым 1787 году в Москве. В древне 
Российской. т. 4*. Здесь они издавались все семь ярлыков вместе, 
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до сих пор остается неизвестным, что откуда добыл Новиков эти 
ярлыки.

Вторично эти ярлыки издавались в Суздальской летописи 
Н. Льво вым в С. Петербурге 1792 году; но здесь издавалось только 
шесть ярлыков.

Третий раз ярлыки издавались в свет в 1819 году в «Собрании 
государственных грамот и Договоров» т. II, Москва, № 2, 7, 9, 10, 
11, 12, здесь тоже напечатано только шесть ярлыков.

В 1842 году эти ярлыки издаются в Москве в виде отдельного 
труда с полными исследованиями проф. Григорьева под названием 
«О досто верности Ярлыков данных ханами Золотой Орды русско-
му духовенству».

В 1876 году этот научный труд проф. Григорьева без изме-
нений помещается в в 116–258 стран. сборника «Россия и Азия 
(С.П.Б.)» пo издании это го крупного научного труда проф. Григо-
рьевым, русские ученые не имели возможности достаточной сте-
пени воспользоватся этими ярлыками.

В особенности после брошенного Карамзиным сомнения о 
достоверности этих ярлыков, например, Карамзин пишет: «Истин-
ных или подложных» внимание русских ученых к изучению этих 
ярлыков еще более уменьшалось, а потому ярлыки эти не обратили 
на себя ничьего внимания и не один ученый не пользовался ими, 
как источником для изучения русской истории периода татарского 
владычества.

В.В. Григорьев в своем вышеуказанном труде всесторонне ис-
следавал эти ярлыки и своими прочными доводами и ясными доказа-
тельства ми уничтожил не уместное сомнение историка  Карамзина.

«Мы думаем, со временем постараемся доказать на деле – 
пишет проф. Григорьев в своем выше указанном труде – что яр-
лыки – суть одни из самых замечательных не менее чем договоры 
Олега и Игоря с восто чно-Римскими Императорами, чем дого-
воры великих князей Тверских в Московских с Новым городом, 
духовные завещения сих последних или какие либо другие акты 
из древнего периода нашей истории. Они содержат в себе много 
драгоценных исторических фактов и указании, которые при уме-
нии пользоватся ими, и при знании быта, обычаев и установлении 
монгольских, могут объяснить многое в истории».

Изучение этих тарханных ярлыков, выданных русским митро-
политам ханами Золото-Ордынсксго ханства, все еще продолжает-
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ся. Здесь можно указать для доказательства этого вопроса, капи-
тального труда М.Д. Приселкова, где он всесторонне исследовал 
эти ярлыки.

Следовательно, важности этих исторических памятников 
Золото-Ордынского ханства таким образом признана со стороны 
позднейших ученых как реальный факт на деле.

Сo времени Золото-Ордынского ханства на татарском языке 
до наших дней сохранились только три такие тарханные ярлыки. 
Один из этих ярлыков выдан в 1391 году ханом Тохтамышем «Не-
коему Бек Хаджию»; другой ярлык выдан ханом Тимур-Кутлугом, 
в 1397 году какому то Му хаммеду. Третий ярлык посланный Тохта-
мышем в 1392  году польскому короле Ягайло, во время диплома-
тических сношений с Польским правительством.

По старому обычаю Золото-Ордынских ханов, этот послед-
ний дипломатический ярлык, хана Туктамыша, написан уйгурским 
шрифтом. Из вышеуказанных ярлыков 1-ый (хана Туктамыша) на-
писан арабским шрифтом, а второй ярлык Тимур-Кутлуга араб-
ским и уйгурским шрифтами. Акаде мик Радлов из этого приходит 
к такому заключенно, что «татарские ханы употребляли только в 
дипломатических документах yйгypcкий шрифт, а арабский в до-
кументах, которые назначены были для народа.

Относительно распространения уйгурской грамоты в канце-
ляриях татарских ханов, академик Радлов пишет следующее:

«Так как Чингис-хан лично интересовался распространением 
уйгурской грамоты, то эта грамота сделалась официальной в кан-
целяриях ханов и продолжалась в них употребляться даже и в то 
вре мя, когда эти ханы уже вполне стали тюрскими и даже в тех 
местах, где ни народ, ни ученые не знали ее».

Ярлыки Токтамыша и Темур-Кутлуга нам доказывают, что 
ханы Золотой Орды до начала ХV века не переставали издавать 
ярлыки писанные уйгурскими буквами, но тогда уйгурский шрифт 
не был уже единственным шрифтом, употребительным в ханских 
канцеляриях; одним уйгурским шрифтом писан только дипломати-
ческий документ – письмо Токтамыша-хана к Ягайлу. Подлинник 
ярлыка Токтамыша находится в руках одного.

В 1851 году эти ярлыки были изданы с полными исследо-
ваниями и правильными переводами профессором Бeрезином 
в своем известном труде «Тарханные Ярлыки Тохтамыша, Ти-
мур-Кутлуга и Саадет-Гирея».



112 Духовное наследие: поиски и открытия. Выпуск 4

Подлинник ярлыка Тимур-Кутлуга был приобретен в 
1813  году чиновником Австрийского Посольства в Константи-
нополе А. Фон-Рабом и был им послан известному ориенталисту 
Гаммеру. Гаммер по этому поводу обратился к немецкому проф. 
Казанского Университета ориен талисту Фpeнy. Френ же поручил 
это дело своему другу и сотруднику-преподавателю тюрского язы-
ка в Казанском Гос. Университете Ибраги му Халфину. Халфин, 
исследовав в некоторых словах этого ярлыка и писав латынским 
шрифтом о своем разяснении, что было бы понят но для незнако-
мого ученого татарским языком Гаммера я послал обратно послед-
нему ученому.

Гаммер при помощи вышеуказанной работы Ибрагима Хал-
фина перевел этот ярлык на немецкий язык в в 1818 году, издал в 
г. Вияне сборник.

Известный ориенталист Вембер с полным исследованием уй-
гурский и арабский тексты этого ярлыка в отдельности перевел на 
немецкий язык. Академик Радлов подробно исследовавший язык 
этого ярлыка, издал с верным переводом в 3 т. «Записки Восточно-
го отдела Императ. Русского Археологического О-ва». В этом тру-
де очень основательно исследован язык этого ярлыка.

Замечательным последним научным трудом о ярлыке Тимур- 
Кутлуга является ученая работа академика А.Н. Самойловича. 
«Несколько попра вок к ярлыку Тимуру-Кутлуга» академик Са-
мойлович в этой работе открывает в научном мире, что ярлык 
Тимур-Кутлуга, сохранившийся до наших дней не есть подлин-
ник, а представляет собою копию сдела нный в Константинополе 
в XV–ХVII столетиях одним любителем чигатайской и уйгурской 
литературы.

По нашему взгляду все молодые научные работники, интере-
сующиеся изучением ярлыков и литературы древне-тюркских на-
родностей, должны быть знакомыми с этим весьма важным трудом 
А.Н. Самойловича.

Дипломатический ярлык хана Токтамыша к королю Ягайлу 
был издан в Казани 1850 году князем И.А. Оболенским, как от-
дельный труд под названием «Ярлык хана Золотой-Орды Тохтамы-
ша к польскому королю Ягайлу».

В этом труде княза Оболенского помещена точная копия яр-
лыка, перевод ярлыка на русский язык сделанный известным Ка-
зем-Беком полный анализ и исследование текста сделанные проф. 
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Березиным вместе с Бонзаровым. Этот научный труд князя Обо-
ленского представляет один из важных научных исследований по 
вопросу ярлыков.

Из ярлыков о тарханстве, выданных Крымскими хана-
ми сохранился толь ко один ярлык, выданный в 1523 году ханом 
Саадет- Гиреем, относительно жалования некоторым лицам прав 
к тарханство. Этот ярлык был издан в 1844 году вместе с ярлы-
ком Токтамыша выше указанным проф. Григорьевым в «Запис-
ках Одесского О-ва Истории и древности». Остальные ярлыки, 
оставшиеся от Крымских ханов суть дипломатические грамоты. 
Из числа этих последних ярлык написанные Польским королям и 
Московским князьям были изданы Академией Наук в 1864 году 
в Петербурге под названием «Материалы для Истории Крымско-
го Хан ства». Тексты ярлыков для этого труда были тщательно 
перепи саны с оригиналов известным Хусеином Фэиз-Хановым, а 
самый труд вышел в свет под редакцией проф. Вельяминова Зер-
нова в 898 стран, где были помещены 378 ярлыков. Все ярлыки 
Крымских ханов написаны арабским шрифтом.

Как видно из вышеуказанного труда «Материалы для Исто-
рии Крымского ханства» самым старым ярлыком является «Шарт-
намэ» Myxаммед Герей хана польскому королю, написанный в 
1519 году на чегатайском наречии.

Ярлык хана Саадат Герея на тарханство написан по форме яр-
лыка Тимур-Кутлуга со стороны языка также очень подходит на 
Золото-Ордынские тарханные ярлыки. Но в зтом ярлыке мы видим 
слова не встречающиеся в Золото-Ордынских ярлыках, но напи-
саны в ярлыке Сахиб Гирей хана найденным нашими трудами. Из 
этого можно заключить то, что начиная с середины первой полови-
ны ХVI века Крымское и Казанское ханство стояли в очень близ-
ких отношениях, как со стороны официального так и при ведении 
канцелярских дел.

Из татарских ученых человеком впервые пользовавшимся 
ярлыком в введший в свой исторический труд несколько ярлы-
ков был известный историк Ш. Марджани. Историк Марджани 
поместивший в 1-ом томе своего труда стр. 110 и 116 тархан-
ный ярлык Тимур Кутлуга хана, выданный в 1397 году некоему 
«Мухаммеду» и дипломатический ярлык хана Туктамыша, напи-
санный в 1392 году польскому королю Ягайлу, пользовался эти-
ми ярлыками как историческими документами, заслуживающих 
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доверия. Но ввиду того, что издание этой книг вышли в свет по-
сле смерти их автора Ш. Марджани ярлыков издан со многими  
опечатками.

Для того чтобы не отвлекаться от нашей темы, мы здесь не 
будем долго останавливатся о недостатках цитат этих ярлыков, от 
невнима тельной корректуры.

Пocлe октябрьской Революции татарские ученые Г. Газиз и 
Г. Рахим в своем важном большом труде на татарском языке «Исто-
рия татарской литературы», вышедшем 1-ой книгой по истории та-
тарской литературы. I том, древний период, II часть, стран. 59–74 
сделали всестороннее исс ледование ярлыков, дав этому вопросу 
обширное место в своем труде.

Исследования этих 2-х татарских ученых представляют по 
нашему мнению самый важный труд на татарском языке по во-
просу о ярлыках.

Начиная с истории изучения ярлыков в этом труде освещаются 
и вопросы о важности ярлыков, о языке ярлыков, о кла ссификации 
ярлыка или диалекты ярлыков, о результатах, которые можно вы-
вести на основании всего вышеуказанного. В этом труде так же 
приводятся тексты по транскрипции Радлова из ярлыков ханов Ти-
мур Кутлуга и Токтамыша с переложением на теперешний литера-
турный татарский язык. Таким образом, исследования о ярлыках 
этих 2-х та тарских ученых популяризируя ярлыки среди татарской 
массы откры вают широкую возможность просвещенной татарской 
молодежи пользоваться этими ярлыками.

Со времен Казанского ханства до наших дней сохранился 
только один ярлык, найденный нашими трудами ярлык хана Сахиб 
Гирея, о котором имеется специальная моя работа. Кроме этого яр-
лыка со времен Казанского ханства до наших дней никаких других 
письменных памятников до сих пор не найдено.

Письменные документы имевшиеся в центре сожжены и 
уничтожены в 1552 году при взятии Казани, а хранившиеся в де-
ревнях в стороне от центра постепенно уничтожались пожарами и 
в революционных движениях бывших в различных веках и во вре-
мя сбора и сожжения татарских книг которые прежде практико-
вались. Относительно этого в наших руках имеются достоверные 
материалы, которые нами собраны во время различных поездок 
и экспедиции, сделанных с целью изучения истории и историче-
ских памятников татарских деревень. 



115Сәет Вахидинең тормыш һәм хезмәт юлы

В статье проф. Фирсова относительно научной важности ярлы-
ка хана Сахиб Гирей мы читаем следующие важные слова: «...При 
взятии Казани русскими в ...году город был сожжен и сокровища 
татарской культуры, несомненно и изобилии собранные в столице 
Казанского ханства, погибли в огне. Bот почему история татарской 
Казани надлежащим образом неизвестна. Думаем, что для периода 
неза висимой в политическом отношении Казани не сохранилось ни-
каких вполне прочных татарских источников, на основании которых 
только и можно было бы нарисовать безпристрастную и правдивую 
картину внутреннего состояния Казанского царства.

Так думали долго – в течении всего господства Русского 
прави тельства над татарами – вплоть до октябрьской революции, 
когда гос подство это кончилось, тогда оказалось, что татары во 
времена этого господства скрывали и берегли для себя некоторые 
уцелевшие от погрома 1552 г. исторические памятники.

Татарский марксист ученый Г. Ибрагимов в своей статье «Ма-
териалы к изучению эпохи татарского феодализма» (журнал «Без-
нең юл» № 3, 1925 г.) пишет так: «В чем же заключается значение 
ярлыка хана Сахиб Гирея...

Древнее казанское ханство – это есть эпоха татарского феоде-
лизма. По истории нам это известно. Все сведения, относительно 
этой эпохи были исчерпаемы из чужих источников, больше всего 
из русских односторонних летописных сводках, что же касается 
письменных памят ников оставшихся от Казанского ханства на та-
тарском языке не было вовсе. Вот этот ярлык – хана Сахиб Гирея, 
является единственным письменным памятником, сохранившего-
ся от этой эпохи. Кроме этого ярлы ка от Казанского ханства ника-
ких письменных памятников не осталось.

Проф. Фирсов, молой ученый М. Худяков, Габайдуллин и дру-
гие ученые, ясно свидетельствуют о правильности и подлинности 
этого яр лыка. Несколько слов об открытии ярлыков. Распростра-
нилось у кре стьянского веселения, что у крестьянина Рахматул-
лы Ахмарова дер. Мамаево, Мамадышского уезда, имеется старая 
бумага, оставшаяся с древних времен и слылась под названием 
 божья бумага (т.е. священая бумага). Молва дошла до С.Г. Вахи-
дова. Вахиди, после огром ной затраты трудов и энергии открыл и 
приобрел этот ярлык.

Не дешево стоило Вахиди эти труды и не скоро ему удалось 
открыт и приобрести этот ярлык. Значение ярлыка в научном 



116 Духовное наследие: поиски и открытия. Выпуск 4

 отношении велик. Историки марксисты, при исследовании исто-
рии татарского народа, по этому ярлыку узнают классовое устрой-
ство той эпохи и моменты татарского древнего крепостничества, 
также о форме правления тогдашнего государства татарского. При 
чем, по этому же ярлыку ясно уз наем, что хан, о котором национа-
листы все время говорят похвально, эта личность есть не что иное 
как предводитель и председатель господствующего феодального 
класса того времени».

Об общественной деятельности проф. Ирзина можно прочитать 
научную работу известного тюрколога А.Н. Самойловича «Записки 
коллегии Востоковедов при Азии-Русск. Акаде мии научн. т. 1».

Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 22

Перевод ярлыка золотоордынского хана Токтамыша
Начальнику Крымской области Кутлу Буге, районным кня-

зьям, народным судьям, законоведцам, настоятелям, старцам, сек-
ретарям палат, таможенным чиновникам, чиновникам весовщиков, 
начальникам (войсковым) букаулов, чиновникам на заставах, вся-
ким старшим ремесленникам и веем: Предъявитель этого ярлыка 
Бек Хаджи со всем подчиненным ему, племенем хотя и взыскан 
был нашею милостью, но все по дати с надбавками с Суткульцев 
взимались ежегодно в госу дарственное Казначейство.

От сегоднешнего дня подать именуемую Салыг не налагать, 
под вод и продовольствия не требовать, платы на казенные амбары 
и земельный налог не требовать.

Будут ли Суткульцы путешествовать внутри или вне Кры-
ма и на местах остановки, как свободных от начальника области, 
поборов и кого нибудь подчиненного не требовать. Всем собрав-
шимся вкупе на общее путешествие, не только им зла не при-
чинять, но их защищать и охранять.

Пожалованным призовым тарханным ярлыком Бек Хаджитию 
вы все оказывайте безпрекословно содействие, – да, таким образом 
до водится до сведения приказание Тимер Пулата. 
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Всякие причиняющие им вред, беспокойствие и делающие им 
раскладку областных подушных – пусть они боятся. 

Но если ты, Бек Хаджи, будучи пожалован моей милостью и 
во преки пожалования моего будешь нарушать приказания ярлыка 
и тебе же доброго не будет.

В удостоверение чего пожалован ярлык за алою тамгою.
Писан в степи, в Ор-Тюбе на Дону двадцать четвертого дня 

месяца Зюлькагида, семьсот восемьдесят четвертого года (Гидже-
ры), в  лето обезъяны (1382 г. н.э.)

Печать:
«во имя всемилостивого и милосердного бога, нет бога кроме 

единого бога, Мухаммед посланник божий... султан Туктамыш». 
Эта печать приложена в двух местах.

Слова печати написаны особыми куфическими буквами, 
очень трудно разбираемыми на арабском языке. При исследовании 
ярлыков и при переводе их я пользовался известными учеными 
трудами нижеследующих ученых востоковедов: академика 
А.Н. Самойловича, академика В. Радлова академи ка Крачковского, 
академика Бартольда, профессора С.Е. Малова, проф. И. Березина, 
проф. В. Григорьева, проф. Купрюли зада Му хаммед Фуада, вос-
токоведа Милиоранского, Вомбрия, историка Мартания и ряд 
других. Пользовался рукописями:

«Нахджел-фарадис» (ХIV в.), – «Очмак Келиди», – «Джем-
Жимя Султан», – «Хосру Ширан», – «Мухаббет-намэ», – «Киссаи 
Юсуф», – «Кабуснамэ», «Джамигут таварих», – «Дастан Несли 
Чингизхан», – «Описание вос точных рукописей и документов, 
подаренных С.Г. Вахидовым на учным организациям Татарии», – 
«Описание восточных рукописей и документов, принесенных в 
дар С.Г. Вахидовым в 1934 г. в Академию Наук СССР и хранящих-
ся там же» и ряд других.

С.Г. ВАХИДОВ (Вахиди).
Казань, 10/IV-19З6 г.

Адрес исследователя и дарителя ярлыков С.Г. Вахидова:
Казань, ул. Сабанчи, д. № 11, кв. № 2.

Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 10 
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Хәзердә ярлыкның  
төб нөсхәсе кайда саклана

Гыйльми кыйммәт ягындан мөһим урын тоткан тарихи ха-
тирәләрне эзләб табу һәм аларны гыйльми тикшереп нәшер итү 
эше, ничаклы зур көч һәм озак гомер сарыф итүне тели торган 
авыр эш булса, табылган әһәмиятле тарихи хатирәләрне саклау, 
алардан киң катлау гыйлем ияләрен файдаландыру эше дә, бер дә 
шиксез, зур тәдбир1 һәм гакыл белән эшләүне сорый торган мөһим 
эшләрдәндер. Табып алынып, гыйлем ияләренә киң вә тулы файда-
ланырлык уңай бер хәлгә куелмаган, шулай ук күп гасырлар буена 
саклану чаралары тәэмин ителмәгән хатирәләрнең әһәмиятләре юк 
дәрәҗәсендәдер.

Ел саен әллә ничаклы, гаять мөһим тарихи хатирәләр төр-
ле сәбәбләрдән юкка чыга баралар. Авылларда җыш булып тора 
торган ут казалары һәр елны, әллә ничаклы мөһим гыйльми ма-
териалларны көлгә әйләндереп, җир йөзендән юк итә бара. Әле 
шушы соңгы елларда гына, Татарстан җөмһүриятенең мәркәзе 
Казан шәһәрендә гыйлем өчен гаять мөһим урын тоткан һәм бик 
күп гыйльми әсәрләрне эченә алган, Мәрҗани көтепханәсенең зур 
бер өлеше ут казасына очрап юкка чыкканлыгы күз алдында2. Без-
гә җыелган материалларга караганда, мондан ярты гасырлар алда, 
һәрбер татар авылында дип әйтерлек дәрәҗәдә күп санда, авыл-
ларның тарихлары, искедән язылып килгән шәҗәрәләре һәм бик 
күп аерым кешеләр турындагы төрле документлар күп булганлар. 
Арча кантоны Кышкар, Мәнгәр, Оры, Ашыт, Әтнә авылларында, 
Мари өлкәсе Бәрәнге авылында, Мамадыш кантоны Ошма һәм 
Байлар Сабасында, Чистай кантоны Мөслим авылында, Ыспас 
кантоны Җанбакты, Ташбилге, Иске Рәҗәб авылларында бик 
искедән язылып килгән гаять мөһим тарихи хатирәләрнең мондан 
берничә еллар алда гына юкка чыгулары мәгълүм. 1928 нче елның 
җәендә, минем тарафдан Ыспас кантонына ясалган тарихи һәм 
археографически поездка вакытында, шул ук кантон Иске Рәҗәб 
авылында, мондан ярты гасырлар алда, Болгар ханлыгы заманын-
дан калган, күп әсәрләрне эченә алган вә күп документлар анда 

1 Тәдбир – эшнең ахырын алдан куреп эшләү.
2 Бу турыда С.Г. Вахидинең «Мәрҗани көтебханәсе һәм аның соңгы 

язмышы» мәүзугысындагы (темалы) мәкаләсе // Безнең юл, 6–7 сан, 1929 ел 
14–17 битләре каралсын (С. Вахиди искәрмәсе).
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саклана торган зур бер көтебханәнең утда янып юкка чыкканлыгы 
мәгълүм булды. Шулай ук 1929 нче елда, Минзәлә кантонында, 
тарих һәм этнография гыйльми экспедициясенең тикшерүләре 
соңында, шул кантонның Симәк авылында гаять мөһим вә кыйм-
мәтле документ һәм хатирәләрне эченә алган зур көтебханәләрнең 
1910 нчы елда утда янып юкка чыкканлыгы расланды (бу турыда: 
Минзәләдә чыга торган «Игенче» гәзите № 475, 1929 ел, 10 ок-
тябрь, пәнҗешәмбе, Минзәлә).

Мәзкүр Симәк авылы көтебханәсендә Казан ханлыгы тарихы-
ның моңа чаклы гыйлем дөньясына билгеле булмаган яклары, зур 
бер тарих китабы белән бергә Казан ханларының шул якдагы тар-
ханларга биргән күп санлы ярлыклары да булган. 

Бу турыда тагы да ачык һәм кызганычлы факт итеп, Алтын 
Урда пайтәхете Сарай шәһәренең хәрабәләрен дүрт ел буена то-
ташдан казып, санап бетергесез күп сандагы җир астында яше-
реп яткан гаять мөһим тарихи хатирәләрне хәзинә эзләү максады 
белән актарып чыгарып юк итүче, Министерство Внутренних 
Делның чиновнигы, полковник Терещенконың хезмәтләрен күр-
сәтеп була. Терещенко 1843  нче елда Министерство Внутрен-
них Дел тарафындан мәдәни Сарай шәһәренең курганларын, на-
сыпьларын, валларын, каналларын, башка шундый мөһим мадди 
мәдәният калдыкларын казу, актару һәм андагы җир астына яше-
релгән дәүләтләрне актарып чыгару өчен командировать ителә. 
Терещенко мәдәни Сарай шәһәренең хәрабәсе өстендә, зур бер 
афәт булып, 1847 нче елга чаклы, 4 ел бер тоташдан казынып, 
актарынып, әллә ни чаклы курганларны, насыпьларны вә аңар 
чаклы җир астына яшеренеп калган бик күп гыймарәт1 калдыкла-
рын, бик күп комнаталарны җимерә, вата. Терещенко дүрт еллык 
казыну, актарыну һәм Алтын Урда пайтәхте Сарай шәһәренең 
мәрхәмәтсез дошман кулы белән яндырылганның соңында, җир 
астына яшерелеп калган бөек Алтын Урда мәмләкәтенең мәркәз 
шәһәрендәге архивын, андагы документларны, печатьларны вә 
башка шундый мөһим әсәрләрне таба. Ул, шул ук казынулары 
чорында, Алтын Урда мәмләкәтенең монетный дворын, андагы 
акча сугу эшенә караган бөтен коралларын, монетный двор би-
насының калдыгын вә аның эчендәге фонтан трубаларын вә бик 
күп сандагы акчаларын таба. Боларга башка ул бер курганны ка-

1 Гыймарәт – корылма.



120 Духовное наследие: поиски и открытия. Выпуск 4

зыганда ат өстенә атланган хәлдә чакма киемендә күмелгән бер 
гаскәрине таба. Боларга башта ул әллә ничаклы, өстенә татарча 
сүзләр белән гаять матур итеп язылган һәр төрле металдан эшлән-
гән савыт-саба һәм кораллар таба. Әйтик, 1847 нче елда, ул ике 
кадак та сигез мыскал авырлыгында саф алтындан ясалган «сосу-
да серебряного блюда формою своею более похожего на сковоро-
ду, весом в два фунта 86 золотников на серебряном блюде, была 
написана татарская замечательная надпись: «биш сум такый егер-
ме Нократ мыскал ярым». Терещенко актарып чыгарган, мәдәни  
Алтын Урда мәмләкәтенең мәрхәмәтсез дошман кулы белән ян-
дырылган, мәркәз каласының җир эченә яшеренеп калган, гаять 
күп гыйлем вә фән өчен соң дәрәҗә кыйммәтле, Алтын Урда та-
рихын гына түгел, хәтта дөнья тарихының кайбер якларын туты-
руда, яки карангы якларын ачуда дөрес факт булып төшә торган 
хатирәләр. Җир йөзенә чыканның соңында эзсез югалалар. Әгәр 
алар турында саклану чаралары күрелсә иде, мәркәз шәһәрләрдә-
ге иң зур музейларны баета торган мөһим хатирәләр бугенге көн-
дә дә сакланып калган булырлар иде. 

Менә шундый кызганыч, фаҗигале, тарихи хәлләрнең ба-
рысын да күз алдында тотып, күп еллар хезмәт куеп табкан Са-
хибгәрәй хан ярлыгының төп нөсхәсен мин үз кулымда асрауны, 
бердән, аның саклануы өчен куркынычлы табып, икенчедән, яр-
лыкның төп нөсхәсе белән киң катлау гыйлем ияләренә тулы вә 
иркен файдалану мөмкин булсын өчен нинди булса да бер гыйльми 
мөәссәсәгә1 бүләк тиеш табдым. Ярлыкның төп нөсхәсе белән та-
нышу һәм теләгән халык мөәссәсенә аның белән файдалану мөм-
кин булсын өчен, мин ярлыкның төп нөсхәсен Татарстан җөмһүри-
ятенең Үзәк музеена үзем куйган мәгълүм шартлар белән бүләк 
итәргә карар кылдым. Мин бу эшем белән менә мондый бер план-
ны алга сөрдем. Мәзкүр Үзәк музее янында көнчыгыш кулъязма 
һәм документлар бүлеге нигезләп, Татарстан җөмһүриятенең авыл 
вә шәһәрләрендә елдан ел төрле сәбәбләрдән юкка чыгып бара 
торган бөтен язма тарихи хатирәләрне һәм соңгы гасыр, шулай ук 
безнең замандагы гыйлем ияләренең язма оригиналларын шунда 
җыеп сакларга, шулай итеп мөһим тарихи вә гыйльми әсәрләрнең 
югалу вә юкка чыгуларына чик куярга мөмкин булыр дип, уйла-
дым. Шушы фикер вә планымны эшкә ашыру вә икенче ибдәшләр-

1  Мөәссәсәгә – оешмага. 
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гә дә гамәли үрнәк булу өчен, Татарстан җөмһүриятенең гыйльми 
мәркәзенә түбәндәге үтенеч кәгаземне бирдем.

Кулъязма ТР ФА Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәгендә саклана: 53 фонд, 

1  тасв., 18 сак. бер. Гарәп графикасында, татар телендә. 

Текстны гамәлдәге язуга күчереп, басмага 
ТР ФА Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәс сәнгать 

институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәге 
фәнни хезмәткәре Гөлчирә Ханнанова әзерләде

XI йөз кулъязмасы «Тәҗареб-әл-Өмәм»  
(906 елда язылган кулъязма)

Эзләнү тарихы
Казанда булган көтебханәләрдә, архив һәм аерым кешеләр-

нең кулларында саклана торган тарихи һәм гыйльми байлыкларны 
тикшерү, өйрәнү һәм аларны хисапка алу максады белән үткәрел-
гән соңгы «гыйльми йөрешләремдә», мин ниндидер бик борынгы 
кулъязманың азаккы битеннән төшереп алынган зур күләмдәге бер 
рәсемне табып алырга муаффәкъ булдым1.

Хуҗасының сөйләвенә караганда, бу рәсем бик кыйммәт бәя 
торган бер иске кулъязмадан төшереп алынган булган икән. Аның 
әйтүенчә, Мисыр солтаны бу кулъязманы хуҗасыннан алтын белән 
бик зур акчага сатып алырга теләгән икән. Ләкин кулъязма хуҗа-
сы әлеге әсәрне бик кадерләп саклаганга күрә түгел, аны бөтенләй 
сату, хәтта аңардан күчерткеч алдыртырга да күнмәгән икән.

Рәсем хуҗасы бу сүзләрне миңа ышандырып, дөрес сүз 
итеп сөйләде. Табылган рәсем үзе дә, хуҗаның бу сүзләре рас 
булырга тиешлеген көчәйтә иде. Рәсемнең шактый искергән 
һәм саргайган булучылыгы, аның моннан кырык еллар алда тө-
шереп алынган булуын уйларга мөмкинлек бирә иде. Димәк, 
кырык еллар алда кемдер көнчыгыш кулъязмалары белән кы-
зыксынып, аларның әһәмиятле битләрен рәсемгә төшереп алу 
белән шөгыльләнгән. Ул кеше моның белән кулъязманың сак-
лану якларын тәэмин итүне дә уйлаган булырга кирәк, гадәттә 
ул белгечләр тарафыннан шулай эшләнеп килә.

1  Муаффәкъ булдым – ирештем.
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Кем соң мондый гыйльми эшләр белән кызыксынган. Бу ка-
дерле кулъязма кемдә, кайда сакланган. Ә хәзерге көндә бу әсәр 
дөньяда бармы? Әллә инде бу әсәрдә башка бик күп тарихи әсәр 
һәм кулъязмалар шикелле бөтенләй югалганмы?

Менә бу сорауларга дөрес һәм тулы җавапны бары киң план 
белән алып барылган «гыйльми тикшерү йөрешләренең» йомгак 
нәтиҗәләре китереп чыгарган реаль уңышлары гына әйтеп бирә 
алачак иде. Моның өчен зур хәзерлек сызганып керешеп, нык 
кына эшләргә кирәк булачагы күз алдында иде. Бөтен көч һәм 
тәҗрибәләрне җыйнап, кирәк булган бөтен чара һәм методларны 
кулланып, мин эшкә керештем. Берсе артыннан икенчесен көтеп-
ханәләрне тикшерә, актара башладым. Аерым кешеләрнең көтеп-
ханәләрен, кечкенә архивлар, шүрлек, шкаф һәм киштәләр, андагы 
бөтен язмалар; очырмалар, андагы ящик һәм сандыклардагы бөтен 
кулъязмалар, барлык басма китаплар, төргәк-кәгазьләр – барысы 
да минем күздән кичерелә, тикшерелә, үткәрелә бардылар. Очыр-
малардагы тузан-туфраклар, утын амбарларындагы, подвал һәм 
кладовойлардагы сырость, пычрак вә салкыннар, бер төрле дә бу 
эшне дәвам иттерүдән мине туктата алмадылар. Бу эштә мин со-
рашу юлы белән тел мәгълүматы җыя баруны да читкә куймадым. 
Шул ук вакытта, рус һәм татар телендә нәшер ителгән борынгы 
әдәбият аркылы тикшерү һәм эзләнүләрне дә истән чыгармадым. 
Җәелеп алыр барылган бу тикшерү эшләре мине Болгар, Казан, 
Алтын Урда дәверләре борынгы язма әдәбиятка тирән әһәмият 
бирүгә дә мине җитәкләделәр.

Казан ханнары көтепханәсе вә андагы кулъязмалар турын-
да җыйналган мәгълүматлар, Иван Грозныйның Казаннан алып 
киткән китаплар исемлегенең табылуы минем бу соңгы гыйль-
ми тикшерү эшләремдәге уңышларымнан санарга үземне ха-
клы саныйм. Ул кызыклы борынгы чорлардан калган гыйльми 
байлыкларның бер өлешенең XVI нче йөзнең икенче яртысы-
ның башында Казаннан чыгарылып, урман араларынданы авыл 
көтепханәләрендә асралып сакланып калу фактларының ачылу 
яклары да бик мөһим һәм кызыклы. Шулай ук аның турында 
тикшерү бара торган кулъязманың минем тарафтан табылуы 
да, аның табылуына сәбәп булган һәм монда урнаштырылган 
рәсемнең кулга төшерелү факты да бу юлдагы зур уңышларның 
әһәмиятлеләреннән саналырга тиешләр. Казанда булган башка 
көтепханә, архив һәм башка шундый мөһим урыннарны тик-
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шереп, күздән кичереп чыккач, нәүбәт гыйльми көтепханәне 
өйрәнү һәм тикшерүгә килеп җитте. Бу көтепханә хәзер уни-
верситет янындагы бинада урнашкан.

Монда профессор һәм цензор Готвальд көтепханәсе, бер-
ничә гыйльми җәмгыятьләрнең көтепханәләре, мөфти Г. Баруди 
көтепханәсе, мин бүләк иткән1 1500 чамасы кулъязма һәм доку-
ментлар бүлеге һәм башка берничә көтепханә һәм коллекцияләр-
не өйрәнергә, тикшерергә кирәк булды. Бу көтепханәләр эченнән 
мөфти Г. Баруди көтепханәсе турында аерым тукталуны безнең 
эшебез вә аның биргән нәтиҗәләре сораганга күрә, ул турыда бе-
раз язып китмичә үтәргә туры килми. Мөфти Баруди үлгәч, аның 
көтепханәсе васыяте буенча, аның бөтен гыйльми байлыгы Казан 
мәркәз шәрык көтеп ханәсенә бүләк итеп тапшырыла. Берничә 
вакыттан соң бу көтепханә Казан гыйльми тикшерү һәм экономика 
институты янындагы гыйльми көтепханәгә күчерелеп, Татарстан 
мәркәз музее артындагы бинага урнаштырыла. Аннан инде Ка-
зан университеты янындагы көтепханәгә күчерелә. Бу көтепханә 
байтак вакытлар тикшеренә, казына торгач, табылу максат итеп 
куелган, югарыда язылган рәсем аннан төшерелеп алынган кыйм-
мәтле кулъязманың да мөфти Г. Баруди көтепханәсендә булган-
лыгы ачылды. Бу мөһим кулъязма Баруди көтепханәсенең гомуми 
каталогында 930 нчы номер астында теркәлеп куелган. Минем 
тикшерү эшем, аны табып алырга мөмкинлек биргән бу кулъяз-
ма, гыйлем дөньясына мәгълүм Ибне Мәскәвиянең2 гарәп телендә 
язылган «Тәҗарәб-әл-Өмәм»3 исемендәге тарих китабының берен-
че җилде булып чыкты. Ибне Мәскәвиянең бу әсәре турында моңа 
чаклы бары борынгы гарәп мәнбәгъләре4 генә сөйлиләр иде. Гарәп 
мәнбәгъләре бу әсәрнең күп җилдле зур бер тарих китабы булган-
лыгын белдерәләр. Ибне Мәскәвиянең бу әсәрен гасырлар буена 

1 Карагыз: «Московская Известия», 12/IX-1934 г., № 25 (5463); 2. «Крас-
ная Татария»: от 7/XI-1935 г., № 258 (5330); 3. «Красная Татария» от 4/6- 
1935 г., № 153 (5225); 4. «Красная Татария» от 2/8-1935 г., №177 (5249); 
5. «Красная Татария» от 13/2-1925 г., № 35 (2112) (С. Вахиди искәрмәсе).

2 Әхмәд бине Мөхәммәд бине Йагкуб Мискәвәйһ.
3 Ибне Мәскәвиянең вафат елы, ышанычлы мәнбәгъләрнең белдерүенә 

караганда, 1030 милади, 421 һиҗри күрсәтелә. Шуңа күрә, әсәрнең язылу тарихы 
моннан азмы-күпме алда булуы үз-үзеннән килеп чыга (С. Вахидов искәрмәсе).

4 Мәнбәгъләре – чыганаклары.
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гыйлем дөньясы эзләп килгән. 1933 нче елда Фәннәр  академиясе  
тарафыннан нәшер ителгән, халыкара гыйльми әһәмияте зур бул-
ган йөз данә кулъязмалар турындагы исемлектә, ибне Мәскәвия нең 
бу әсәре 36 нчы номерда изах ителә. Шулай итеп, дөнья күләмендә 
бик зур гыйльми әһәмиятле булган бу тарих китабының беренче 
җилде Г. Баруди көтепханәсеннән табылу белән бергә, аның ту-
рында сүз бара торган рәсемнең дә әлеге кулъязманың азаккы би-
теннән төшереп алынганлыгы да кәшеф ителә1. Бу инде Татарстан-
ның бик борынгы чорлардан бирле һәртөрле гыйльми әсәрләргә 
бик бай ил булып яшәп килгәнен артык тапкыр раслый. Шулай 
ук элек- электән татарлар арасындагы гыйльми әсәрләрне җыйнау 
белән кызыксынучыларның булганлыгын да ачып бирәдер. Ибне 
Мәскәвия тарихның бөтен җилдләре әле табылып җитмәгәнгә 
күрә, автор тарафыннан язып куелган әсәрнең язылу тарихы ту-
рында әле кискен бер мәгълүмат безнең кулы быз да юк. Борын-
гы гарәп мәнбәгъләре биргән мәгълүматлар бу тарих китабының 
бер мең утыз ел милади, дүрт йөз егерме бер ел һиҗридән алда 
язылган булуын сөйлиләр. Югарыда язылган 1933 нче елда Фән-
нәр академиясе нәшер иткән билгеле исемлектә дә шулай язылган. 
Мөфти Баруди көтепханәсендә табылган ибне Мәскәвия тарихы-
ның беренче җилде зур кулда, электә бик матур, бик пөхтә итеп 
эшләнгән, инде берничаклы таушалган, күн тышта, калын ялты-
равыклы саргылт кәгазьдә язылган зур бер әсәр. Сигез йөз еллар 
вакыт үтеп китүенә карамастан, әле бу кулъязма артык искермә-
гән, бирешмәгән. Яшәгән озын гомерендә, ерак кәрван юлларында 
күчеп, ташынып йөрүләрендә очраган һәртөрле авыр хәлләр, үз-
гәреш вә күченүләрдән соң, бигрәк тә әллә нинди юеш урыннарда 
тузан-туфрак араларында ауналуларга очрауларын, сугыш куркы-
нычлары, ут казалары дәһшәтләре вакыйгаларын күз алдына ки-
тергәндә, бу кулъязманың мондый төгәл, мондый бөтен, мондый 
саф килеш озак яшәп килүе искитәргеч зур хәлләрдән. Бүгенге 
көндә дә шундый төзек, шундый матур хәлдә булган бу кулъяз-
маның язылып тәмам булган яшь гомерендә күзләрнең аерып ала 
алмаслык дәрәҗәдә матур, пөхтә эшләнгән булуында бер кем дә 
шик итмәс дип уйлыйм. Бу кулъязманың үзен күргән кеше бу яз-
ганнарда һичбер арттыру булмаганын анык беләчәк.

1 Кәшеф ителә – ачыла.
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Кулъязманың кәгазьләре 30×21 зурлыгында булып, һәр бит-
кә 15  юл язу урнаштырылган. Беренче җилд кулъязма башыннан 
азагына чаклы матур рәсме хатт (почерк), кара кара белән язып 
чыгылган. Карасының сафлыгы шулчаклы җете булып күзгә 
бәрелә, әйтерсең лә бу кулъязма әле генә язып чыгылган. Язучы бу 
кулъязманы камыш яки каурый каләм белән язган булырга кирәк. 
Хәрефләрнең язылышлары шуны күрсәтәләр. Әсәрнең сүз башла-
ры калын хәрефләр белән эре итеп язылганнар. Кулъязманың кы-
рыйларында (хашиясендә) язучы төшереп калдырган кайбер сүз 
вә җөмләләр язылып куелганнар. Бу кулъязма әсәрнең төп нөсхәсе 
түгел, бәлки Гали бине әд-Дәммас дигән берәү тарафыннан күче-
релгән нөсхәсе. Бу нөсхә кайда, кайсы елда күчерелгән, ул турыда 
безнең бер төрле дә мәгълүмат юк. Тик анда Гали бине әд-Дәммас 
дип кенә язып куелган. Гали бине әд-Дәммас кем булган, ул туры-
да әле дә бер ни дә әйтеп булмый. Шулай ук кулъязманың ничәнче 
елда, кайсы шәһәрдә күчерелгән булуы турында да әлегә безнең 
кулыбызда кирәк кадәр мәгълүмат юк. Шулай да кулъязманың 
1204 милади, 600 ел һиҗридән алда язылганлыгы ачык билгеле. 
Димәк, безнең нөсхәнең күчерелүенә дә инде сигез йөз утыз ике 
елдан артык вакыт үтеп киткән була. Ибне Мәскәвия тарихының 
беренче җилде бөтенләй дип әйтерлек борынгы Иран дәүләте та-
рихын эченә ала. Тик аның азагында гына бераз гарәпләр тарихы 
язылып, 37  нче һиҗри, 657 миладидә вакыйг булган хәлифә Гали 
белән Мөгавия сугышлары турында сөйләнә. Беренче кисәге тигез 
ике өлешкә бүленеп, беренче өлеш 232, икенчесе 239 биттән гый-
барәт. Әсәр матур әдәби гарәп телендә язылган. Академик Крач-
ковский фикеренчә, бу әсәр барлыгы алты җилд булган икән. Бо-
рынгы гарәп мәнбәгъләре бу әсәрнең күп җилдле зур әсәр булуын 
сөйлиләр. Минем хезмәтем белән җыйналган соңгы мәгълүматлар 
бу әсәрнең берничә җилде Төркестан шәһәрләренең берсендә бул-
ганлыгын белдерәләр. Билгеле, әле бу мәгълүматлар җитди тик-
шерүне сорыйлар. Шулай итеп, югарыда язылган рәсем һәм аның 
азаккы битеннән төшереп алынган менә шушы ибне Мәскәви та-
рихының соңгы битенең рәсеме булып чыкты.

Баруди көтепханәсеннән табылган Ибне Мәскәвия тарихының 
беренче җилденең азак битендә мәшһүр гарәп җәгърафион гали-
ме Якут әл-Хәмәвинең үз кулы белән язып калдырган имзасы бар. 
Якут әл-Хәмәви бу әсәрне һиҗрәттән 600 елда, миладдан 1204 нче 
елда укып чыккан, укып чыгуын үз имзасы белән ныгытып, 
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 тарихын ачык күрсәтеп язып калдырган. Якутның бу матур тари-
хи җөмләләре кулъязманың гыйльми кыйммәтен тагы да арттыра. 
Якут бу әсәрне кайсы шәһәрдә, нинди көтепханәдә укып чыккан-
дыр, аны әлегә кисеп кенә әйтү шактый читен. Шулай да Якутның 
тәрҗемәи хәлен укып чыгып, аны кайсы шәһәрләрне йөреп чыгып, 
нинди көтепханәләрдән файдалануын берничаклы тикшереп бел-
гәннең соңында, ул бу әсәрне шул заманның мәдәният вә гыйлем 
учагы булган «Мәрвә» шәһәрендә булган көтепханәләрнең берсен-
дә укып чыккан булуы мөмкин дип уйларга ирек куя. Шулай да бу 
турыда әле тиешле мәгълүматлар кирәгенчә җыелып беткәне юк. 
Сүз җае чыкканда инде Якутның тәрҗемәи хәленә кыскача тукта-
лып китик.

Якут әл-Хәмәви 574 нче һиҗридә, 1176 миладидә туган, 
626  һиҗридә, 1228 миладидә 52 яшендә үлгән. Якут әл-Хәмәви 
сатылып йөртелгән колдан килеп чыгып, халыкара зур күләмдә 
танылган, бүгенге фән дөньясы каршында да бик зур дан, исем 
тоткан галимнәрнең берсе булып киткән.

Якут әл-Хәмәвине кечкенә вакытында ул заманның атаклы 
бай һәм мәдәни шәһәрләреннән булган Багдадның бер бае сатып 
алган. Бу бай Якутны сатып алгач, аны укытып, үзенә буш һәм бул-
дыклы эшче итеп хәзерләгән. Үткен, булдыклы, җитез кол Якут тиз 
арада укырга-язарга өйрәнеп, ул заман мәктәпләрендә үтелә тор-
ган фәннәрне тиз үзләштереп мактаулы укучылардан булып китә.

Булдыклы һәм мәгълүматлы яшь колны – Якутны хуҗасы үзе-
нең сату-алу эшләрендә исәп-хисап эшен алып барырга куша. Яшь 
кол Якут хуҗага бик кыйммәтле буш эшче, тыңлаучан бер егет бу-
лып китә. Хуҗасы кол-Якуттан чит шәһәрләрдә төрле эш вә йомыш-
лар белән йөртү хезмәтләрен дә башкарта башлый. Зур талантлы 
Якут чит шәһәрләрдә йөреп тагы да гыйльми яктан үсә. 22 яшенә 
җиткәч, Якут колны хуҗасы коллыктан азат итеп, үз иркенә җибәрә. 
Моннан соң Якут ирекле бер кеше булып, язу эшенә керешә. Ул бик 
китаплар укый, борынгы гыйльми кулъязмаларны тикшерә, өйрәнә, 
үзләштерә. Якутның каләме үткен, сүз теземләре гүзәл, теле һәр-
кем кызыгырлык матур булганга күрә, аның әсәрләре бик тиз арада 
халык күпчелегенә таралып, инде ул мактаулы язучылардан булып 
китә. Аның инде икътисади тормышы да җайлана.

Язучылык хезмәте белән берничаклы сумма ясап алгач, Якут 
әл-Хәмәви ул заманның мәшһүр шәһәрләренә йөреп, илне кү-
реп чыга.
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Якутның гыйльми гомере күбрәк Мәрвә шәһәрендә үтә. Ул 
Мәрвә шәһәрен бик яратып, мактап яза. Якут Мәрвә шәһәрендәге 
көтепханәләрдән киң файдалана. Андагы кадерле гыйльми кулъ-
язма әсәрләрне укып, тикшереп, үзенә зур гыйльми хәзерлек ала. 
Якут үзенең күбрәк әсәрләрен дә Мәрвә шәһәрендә яза... Якут 
Мәрвә шәһәрен бик яратканлыгыннан ул аны «Бөек Мәрвә» дип 
мактап, күтәреп яза. Мәрвә шәһәрендәге көтепханәләр турында 
Якут болай яза: «Мин Мәрвәдән 616 һиҗридә киттем, халыклары 
шул чаклы ошады ки, әгәр дә фетнә булмаса иде, мин үлгәнче шун-
да торачак идем. Мин киткәндә, ди Якут, Мәрвә шәһәрендә егерме 
көтепханә бар иде. Бу көтепханәләрнең охшашы дөньяда юкдыр 
дип уйлыйм...» ди. Якут үзенең Чыңгыз гаскәрләреннән көч-хәл 
белән башын алып качып котылуын озын теп, гаҗәп матур әдәби 
тел белән бер хат язып калдырган. Ләкин сүз озынга китмәсен өчен 
ул хатны монда урнаштыра алмадым.

Чыңгыз гаскәрләре Якутны Хорасан шәһәренә һөҗүм вакы-
тында 616 һиҗри, 1220 миладида камаганнар. Ул тиз генә котылып, 
яланаяк, тышкы киемсез, ач хәлдә ком сахраларыннан, тау-таш 
араларыннан качып-посып барып, мең бәла белән Мәүсил (Мосул) 
шәһәренә, аннан Хәләү (Алеппо) шәһәренә барып җитеп, шәһәр 
читендәге иске ташландык бер өйдә тора башлый. Аның тормышы 
инде бик авырая.

Якут әл-Хәмәви бик күп гыйльми әсәрләр язу белән дөнья-
га танылган бер галим. Аның күп җилдле унбер әсәре булган-
лыгы мәгълүм...

Якут гәрчә читтән китерелеп Багдадта сатылган кол булса да, 
Багдадта укып, шунда үсеп, шунда кеше булганга булырга кирәк, 
ул Багдадны яраткан, аны үзенең ватаны итеп йөргән.

Ләкин ул хәлифәләргә каршы мәсләктә дип гаепләнеп, ахыр 
гомерендә Багдадка керүдән мәхрүм ителгән һәм Багдадны күр-
мичә үлгән, бөтен гыйльми байлыгын үзе сөйгән шәһәрдә – Баг-
дадка урнаштырып калдырган.

 Тарихчы һәм археограф С. Вахидов.

 53 ф., 1 тасв.,46 сакл. бер.

 «Тәҗаребел-Өмәм» әсәре хакында «Кызыл Татарстан» газетасының 
1936 елгы 6 апрель санында № 80 (4679) мәкалә дә басылып чыга. Түбән-
дә мәкаләнең тексты китерелә.
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XI нче йөзнең кулъязмасы
Күп эзләнүләрдән соң, фән дөньясына атаклы булган гарәп га-

лиме Ибне Мәскәвинең «Тәҗаребел-Өмәм» дигән тарих  китабының 
беренче томының күчермә кулъязмасы Татарстан Фәннәр Академи-
ясенең корреспонденты Вахитов тарафыннан табылды.

Ибне Мәскәвинең бу әсәре турында моңа кадәр гарәп чыганак-
ларыннан гына билгеле иде. Ул чыгананкларның мәгълүматлары-
на караганда, бу әсәр күп томлы тарих китабыннан гыйбарәт бул-
ган. Фән дөньясы аны күп йөз еллар буена эзләп килә. Ул Фәннәр 
Академиясе тарафыннан күрсәтелгән, эзләнергә тиешле борынгы 
әсәрләр исемлегендә дә бар.

Борынгы гарәп чыганакларының белдерүләренә караганда, бу 
әсәр 1030 нчы елда язылган булып, табылган кулъязмада 1204 нче 
елны күрсәтелгән билге бар. бу аның язылган елы булмыйча, бәл-
ки гарәпнең атаклы география галиме Якут Хәмәви тарафыннан 
язылган сүзләрдәге мәгълүмат кына булып тора. Хәмәви китапның 
ахырына үзенең аны укып чыкканлыгы һәм уку вакыты турында 
язып, шуңа үзенең имзасын куйган. Әсәрнең Татарстанда табылуы 
һәм Хәмәвинең йөргән җирләре белән танышу, аның бу әсәрне 
Болгар ханлыгы вакытындагы Мәрү шәһәрендә укыган булуы их-
тималын күрсәтә.

Вахитов тарафыннан табылган күп әсәрләр арасында шактый 
элегрәк табылган «Нәһҗел-фәрадис» әсәренең күчермә кулъязмасы 
кызыксыну тудыра ала. Татарча әйткәндә «Бакчаларга юл» дигән 
446 битле бу китап Алтын Урда дәүләте заманында Сарай шәһәрен-
дә яшәгән Мөхәммәт Гали улы дигән кеше тарафыннан язылган. 
Күчермәнең кайчан ясалганлыгы билгеле түгел. Ләкин кайбер бил-
геләргә караганда, аны XVIII нче йөздә күчерелгән дип уйларга була.

Әсәр дүрт бүлектән гыйбарәт булып, үз эченә пәйгамбәр һәм 
хәлифәләр тарихы белән бергә, Алтын Урда дәүләте заманындагы 
вакыйгаләрне ала.

Кулъязманың теле XIX нчы йөздәге татар язучыларының 
теленә якын тора. Анда гарәп һәм фарсы сүзләрен күп куллану 
күренми. Шунлыктан, бу әсәр борынгы татар телен өйрәнү өчен 
бик әһәмиятле документ булып тора. Ул XIV нче йөзнең икенче 
яртысында Алтын Урдада эшләнеп беткән үз әдәби теле булган-
лыгын күрсәтә. Мәсәлән, анда «шәрык» яки «гареб» дигән сүзләр 
урынына – «көнчыгыш» һәм «көнбатыш» дип, «бәйнелхалык» 
урынына «халыкара» һәм башкалар дип язылган.
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Кулъязманы һәр яклап өйрәнгәндә Алтын Урда дәүләтенең по-
литик һәм хуҗалык-экономик хәленә кагыла торган бик күп мәгъ-
лүматлар табарга мөмкин.

Текстларны гамәлдәге язуга күчереп, басмага  
ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 

Язма һәм музыкаль мирас үзәге  
өлкән фәнни хезмәткәре Ләйлә Гарипова әзерләде

Гибнут исторические памятники
Районы Татарии богаты ценнейшими историческими памят-

никами. Таковы десяток древних городищ, сотни курганов, валов 
и военных укреплений, болгарские минареты, чёрные и белые 
палаты, старинные рукописи времён Золотой орды, Болгарского 
и Казанского ханства.

Многие русские учёные полагали, что после взятия Казани 
Иваном Грозным в середине 16 века были совершенно уничтожены 
следы татарской культуры. Однако, в глубине татарских деревень 
бережно сохранилось немало культурных ценностей. Наиболее 
богатые исторические библиотеки были в дер. Курса (Казанско-
го района), «Тюнтери» в дер. Тюнтер (Арского района), Кизляви 
в дер. Кизляв, Чистопольского района, «Мансури», «Иж-Боби», 
«Мажали».

Мною в течение 24-летней деятельности археографа и исто-
рика собрано немало старинных рукописей и документов. Часть 
их принесена в дар Центральному музею Татарии в 1925 году и 
в десятилетний юбилей республики, в 1930 году, – Центральной 
научной библиотеке Татарии (около 1500 названий). 1934 году в 
Академию наук СССР мной передана коллекция более 500 назва-
ний старинных рукописей. Известный тюрколог академик А.К. Са-
мойлович в «Известиях» отметил высокую научную ценность этих 
коллекций.

«Уникальные произведения Золотой орды и Казанского хан-
ства, а также других стран Востока, – писал академик, – позволяют 
историкам народов СССР более подробно и разносторонне осве-
тить прошлое татар и других народов советского Востока».

Коллекции, собранные мною, это только часть тех культурных 
богатств, какими располагают районы Татарии. Но все эти памят-
ники, как вещественные, так и письменные, никем не охраняются. 
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Могильные камни, являющиеся первоисточниками для изу-
чения языка и орфографии народов нашего края, употребляются 
как обычный строительный материал. Бесследно исчезают пе-
щеры, валы и курганы. В деревнях Оры, Берёзках, Поснах, Иж- 
Китах в прошлом столетии существовали кожевенные и мыло-
варенные заводы кустарного типа. Они имели связь со Средней 
Азией и Китаем. Только кое-где сохранились эти здания и обору-
дование, представляющие интерес и в архитектурном отношении 
и с точки зрения изучения экономики.

Ещё хуже с сохранением письменных памятников. Многие из 
них стали добычей огня. Так, в 1880 году сгорела в дер. Иски-Режеб 
ценная библиотека муллы Мансурова, 1910 году в дер. Семяк (Мен-
зелинского района) превратилась в пепел другая большая библиоте-
ка. В  обеих были такие ценные документы, как ярлыки татарских 
ханов и грамоты русских князей. Погибли также и многие другие 
библиотеки, например, во время пожара 1920 года в Казани библи-
отека татарского учёного историка Марджани. Кое-где ценнейшие 
исторические документы передавались на склады утильсырья. 

Вопросам как собирания, так и сохранения памятников следу-
ет уделить максимальное внимание. Ответственность в этом деле 
ложится на отделы народного образования, а также на Централь-
ный музей Татарии. Ценные материалы, находящиеся в частных 
руках, должны быть взяты на учёт, а важнейшие из них – сфото-
графированы.

Целесообразно было бы создать в Татарии специальный 
литературно- археографический музей. 

С. Вахидов 
Красная Татария. – 1935 г. – 2 августа (№177)

Рукопись XIV века «Нахджел-фарадис»
Характер литературного языка эпохи Золотой Орды до по-

следнего времени широким массам не был известен. Его возможно 
определить исключительно по древним рукописям, к числу кото-
рых следует отнести рукопись «Нахджел-фарадис», найденную 
мною в библиотеке Рахманкулова, в Большой Телязи Мамадыш-
ского района.

Нам известно, что в последние годы в Крыму и в Турции най-
дены два списка «Нахджел-фарадис», об одном из них появилась 
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в печати специальная статья в Стамбульском журнале «Туркият 
мяж муюси»; о другом списке (крымском) имеется отдельная ра-
бота крымского Госиздата. Иностранная печать сообщила, что в 
Египте найдена ещё одна рукопись «Нахджел-фарадис».

Следовательно, после нахождения мною в Татарии рукопи-
сей «Нахджел-фарадис», – в распоряжении учёных и тюркологов 
СССР и других стран оказалось шесть рукописей знаменитого ли-
тературного памятника эпохи Золотой Орды. «Нахджел-фарадис» 
написан в 1357 г оду нашей эры (в 759 г. геджры), в городе Сарае, 
столице Золотой Орды. Автор рукописи – Мухаммед, сын Галея, 
был уроженцем г. Болгар, жившим в г. Сарае.

В рукописи имеются 4 главы, каждая глава состоит из 10 отде-
лов. Автор в большей части своего изложения ссылается на более 
древние произведения, – откуда вывод, что Мухаммед, сын Галея, 
по-видимому, был одним из виднейших писателей своего времени, 
известным учёным и историком.

В рукописи «Нахджел-фарадис» для языковедов и литерато-
ров очень много ценного материала. Там можно найти слова и вы-
ражения, не встречающиеся в словаре Дивану-Лугату-Тюрк Мах-
муда Кашгарского.

В рукописи содержится богатый материал, касающийся жиз-
ни и быта восточных феодалов, царей, духовных и военных долж-
ностных лиц. Имеются указания о порядке назначения посланни-
ков и о формах взаимоотношений с иностранными государствами.

Археограф С. Г. Вахидов
Красная Татария. – 1936 г. – 9 февраля (5406)

Беспризорные памятники старины
В районах Татарии немало ценнейших памятников древней 

татарской культуры. Десяток древних городищ, показывающих 
жизнь Болгарского и Казанского ханств, сотни курганов, валов, на-
сыпей, рассказывающих о кровавых битвах народов, проходивших 
когда-то через территорию нашей республики, интереснейшие ар-
хитектурные памятники, всё это является своеобразным учебни-
ком истории народов, живших за много веков до нас.

Исторические памятники времён Золотой Орды, Казанского и 
Болгарского ханств вызывают огромный интерес историков всего 
мира, но в Татарии эти памятники старины беспризорны.
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Могильные камни, являющиеся первоисточниками для изуче-
ния языка и орфографии древних татар и болгар, употребляются 
как обычный строительный материал. Исчезают с лица земли кур-
ганы, валы и пещеры.

Ещё хуже охраняются письменные памятники. Многие из них 
погибли во время пожаров, а кое-где ценнейшие исторические до-
кументы попросту передавались целыми пудами на склады утиль-
сырья.

Всё же до сих пор в Татарии сохранилось немало ценных 
исторических материалов и их сохранению должно быть уделено 
максимальное внимание.

Этим обязаны заниматься Наркомпрос, отделы народного об-
разования и Центральный музей Татарии. Татария должна, нако-
нец, иметь свой литературно-археологический музей, куда можно 
было бы собирать из районов документы, рукописи, а также и не-
которые материальные памятники.

С.Г. Вахидов
Красная Татария. – 1936 г. – 28 февраля (5422)

Председателю Татцика  
тов. Байчурину от научного работника, историка и археографа  

Вахидова Саида Габдулминановича 
Докладная записка

Вступительная часть.
Настоящая докладная записка имеет целью обратить надлежа-

щее внимание на сохранение исторических памятников Татарии. 
Важное значение собирания, хранения и изучения этих памятни-
ков совершенно очевидно, т.к. только на основании несомненных 
источников можно получить правильное представление о том, что 
происходило в старину в той или иной стране, в том числе и в Та-
тарии, Волжско-Камском крае вообще. 

А на важное значение изучения истории Татарии, как и исто-
рии прочих народностей, входящих в состав Союза ССР, обращено 
внимание в авторитетнейшем замечании нашего великого вождя 
т. Сталина, которой в совместном его замечании с т. Ждановым 
и Кировым указал на то, что без изучения истории народностей, 
населяющих Союз ССР, будет трактоваться лишь история русская, 
а не история СССР. 
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Это замечание по вопросам преподавания истории СССР 
одоб рено 14 августа 1934 г. постановлением ЦК ВКП (б) и СНК 
Союза ССР.

1. Районы Татарии богаты историческими памятниками. 
Вследствие долголетнего собирания исторических памятников, 
мне стало известно, что Татария богата ценнейшими памятника-
ми, раскрывающими подлинную картину культурной жизни наро-
дов Востока вообще и в частности татар.

Дестяок древних городищ Болгарского и Казанского ханства, 
сотни курганов, валов, насыпей и др. укрепленных метсностей, 
явствующих о кравовых боях народов, прошедших когда то через 
территорию нашей республики – ряд архитектурных сооружений 
в виде болгарских минаретов, черных и белых палатов, башня Сю-
юмбеки и пр., все это в той или иной степени уцелевшее до нас, 
является ценнеейшим вкладом в исторической научно-исследова-
тельской области.

Указываемые памятники, вместе с нижеприводимыми пись-
менными многосторонне обрисовывают культуру и быт, а тем бо-
лее классово-производственные отношения людей, живших много 
веков тому назад в нашем крае.

Письменные рукописные памятники, если и сохранились в 
центральном городе нашей Республики, будучи сосредоточены в 
соответствующих гос. учреждениях, в государственных библиоте-
ках1, в основной своей массе находились в деревнях – в соборных 
мечетях того времени, в тогдашних учебных заведениях – мекте-
бах и медресах. В  библиотеках мудариса, мулл и частных лиц.

Ряд ценнейших для исторической науки рукописей состав-
лялись и списывались в упомянутых учебных заведениях, как 
«Нахджел-фарадис», «Мехабетнама», «Хосров-ширин» и др. 
(см. «Красная Татария» от 7/11 – 1935 г. № 258, стр. 6.

1  По рукописным достоверным источникам нам известно, что царь 
Иван Грозный после покорения Казанского ханства жил около 8-ми дней в 
Казани и сам лично увез из Казанской ханской государственой библиотеки 
38 объемистых ящиков разных рукописей и документов с собой в Москву. 
По преданиям народа известно, что часть рукописных книг из ханской 
гос. библиотеки была эвакуирована перед осадой г. Казани русскими 
воинами, через подземные ходы, бежавшим из Казани мирным населением 
(примечание С.  Вахиди). 
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Хотя при завоевании Казани Иваном Грозном и при подавле-
нии восстания местного населения в XVI–XVII вв. против угнета-
телей во время расправы Ивана Грозного и его продолжателей по 
расправе были уничтожены сокровища культуры вместе с другими 
историческими памятниками, как это отмечается проф. Фирсовым 
в «Известиях» от 16/1-1922 г. №10 (905), он пишет: «При взятии 
Казани город был сожжен и сокровища татарской культуры, несо-
мненно, в изобилии собранные в столице Казанского ханства, по-
гибли в огне, вот почему история татарской Казани надлежащим 
образом неизвестна» и, как отмечается молодым историком Худя-
ковым, этот ученый в «Известиях» от 27/10-1922 г. № 246 (841) пи-
шет так: «При покорении Казанского ханства все государственные 
архивы погибли. Документы, являющиеся ценнейшими историче-
скими источниками, были сожжены». И хотя приведенное давало 
право думать мноогим русским ученым, что от памятников древ-
ней Татарии не осталось ничего, однако, как указано, в глубине 
татарских деревень памятники древней культуры бережно храни-
лись в течнии всего времени господства царского правительства 
вплоть до конца этого господства, до Октябрьской Революции.

Можно указать ряд богатейших исторических библиотек, 
как-то: библ. Маржани (см. журнал «Безнең юл», 1929 г. № 6–7, 
стр. 14. «Библиотека Марджани и ее судьба»), библ. Баруди, Бади-
ги, Салихи и К. Насыри в Казани, Курсави в дер. Курса Каз. р-на, 
библиотек Тюнтери в д. Тюнтер Арского р-на, библиотека Кизляви 
в дер. Кизляв Чистопольского р-на, биб-ка Мансури в дер. Иски- 
Режеб Спасского р-на, биб-ка Иж-Буби в дер. Буби, биб-ка Закир 
Чистополи в г. Чистополе, биб-ка Гумер-бай в дер. Оры Арского 
р-на и целый ряд других…

К вышеизложенному надлежит добавить, что еще имеются со-
бранные мною очень ценные в научно-историческом отношении 
рукописи и документы, преподнесенные мною в дар Центральному 
Музею в 1925 г., а также пожертвованные мною в ознаменование 
10-летия Татреспублики Научно-Исследовательскому институту в 
1930 г. в количестве 1500 названий, и к этому еще добавить пода-
ренные мною Всесоюзной Академии Наук ценнейшие коллекции 
древних рукописей и документов из 500 названий, кроме этого, в 
экспедицию, командированную Академией Наук в 1934 году, при 
моем участии, было собрано много ценнейших древних рукописей 
и документов.
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На сколько для истории важны найденные памятники, видно 
из приводимой заметки академика А. Самойловича, помещенной в 
«Известиях» за 1934 г. от 12/8, № 215, где он пишет:

«Рукописи Золотой Орды» Академии Наук подарена ценней-
шая коллекция. Известный в Татарии педагог и научный работник 
т. С. Вахидов подарил Всесоюзной Академии Наук ценнейшую 
коллекцию древних рукописей и документов из 500 названий. 
До этого в 1930  году в ознаменование 10-летия Тат. Республики 
т. Вахидов принес в дар Центральной научной библиотеке Казани 
собрание рукописных материалов на татарском, арабском, персид-
ском, русском и др. языках – всего около 1500 названий. Обе исто-
орические коллекции имеют исключительное научное значение и 
представляют огромную материальную ценность. Тов. Вахидов 
собирал рукописи в течение 23 лет по всему Поволжью и При-
камью в целях изучения истрии культуры этих краев.

В коллекциях тов. Вахидова имеются уникальные произве-
дения Золотой Орды и Казанского ханства, а также других стран 
Востока. Эти произведения позволяют историкам народов СССР 
более подробно и разносторонне освещать прошлое Татарии и 
других народов Советского Востока.

Отмечая крупную научную заслугу т. Вахидова, мы должны 
одновременно поставаить вопрос об организации планомерного 
системтического сбора подобных материалов.

Институт Востоковедения и Историко-Археографический Ин-
ститут Академии Наук СССР организовали сейчас археографиче-
скую экспедицию в Поволжье.

 И вот, несмотря на такую исключительную ценность истори-
ческих источников, приходится констатировать, что сохранность 
их на сегодняшний день не обеспечена.

Сохранность вещественно-исторических памятников
Ценные могильные камни, являющиеся первоисточником 

при изучении истории, языка, орфографии и письменности на-
родов нашего края (пишу про болгарские, казанские памятники) 
стаскиваются с мест и применяются, как строительный матери-
ал. Лестничные ступени ряда русских церквей и монастырей, 
между тем, были выложены из ценнейших по своему содержа-
нию в историко- этнографо-археологическом отношении плит. Не 
мало таких ценных памятников употребляются на хозяйственные 
нужды, например, на фундамент домов, амбаров. Были случаи, 



136 Духовное наследие: поиски и открытия. Выпуск 4

 когда эти памятники кололи на мелкие куски для банных печей у   
крестьян.

Фундаменты церквей и монастырей в с. Болгар Спасского рай-
она, церкви в К. Устье, Зилантовского монастыря, Архиерейской 
дачи и ряд других были выложены из ценнейших исторических 
могильных камней эпохи Булгарского, Казанского и Золотоордын-
ского ханств.

Ценные исторические пещеры, валы, курганы заваливаются, 
заносятся и исчезают с лица земли, не оставля никаких следов.

 В татарских деревнях: Оры, Береске, Сосны, Иш-Ките, Меч-
кере, Байлар-Сабе, Бал-Таче и др. в прошлых столетиях существо-
вали кожевенные, поташные, мыловаренные заводы, мануфак-
турные, бумажные, прядильные и валяные фабрики кустарного 
характера, где работали десятки тысяч татарских рабочих. После 
прекращения работ осталось разное оборудование и здания той 
или иной ценности, являющиеся бесчисленными документами по 
изучению жизни быта и языка татарских наемных рабочих, а так-
же фольклора и этнографии прошлых столетий. Очень ценны для 
нас названия предметов, станков, разного оборудования тогдашних 
заводов и фабрик, названия материалов, потребляющихся для вы-
работки товаров, песни, сказки, легенды и разные материалы сви-
детельствующие о жизни и быте тогдашних татарских рабочих, как 
они жили, как они веселились, чем интересовались, как они одева-
лись – все это несомненно имеет историческое значение. Завода и 
фабрики имели крупную коммерческую связь с средне-азиатскими 
ханами (тогда эти ханства еще не были завоеваны русскими) и с Ки-
таем. С сохранностью упомянутых всех этих памятников дело об-
стоит плохо, остались их лишь частичные следы.

Не менее важный интерес представляли древние «медресе и 
мектебе» для исследования внутреннего порядка этих учебных за-
ведений, методов обучения, условий жизни «шакирдов» и «муали-
мов», а  также отражения учебы и воспитания этих «медресе» на 
тогдашней татарской молодежи.

Очень целесообразно было бы в настоящее время сделать одно 
из помещений этих «медресе» музеем для того, чтобы показать, в 
каком жалком состоянии были татары до Октябрьской Революции.

Отмечаю еще факт нахождения на территории Татарии древ-
них монет, дающих возможность изучать экономику и торговые 
взаимоотношения бывших древних стран. Монеты представляют 
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интерес также в отношении вопросов лингвистики. Археографии 
и чеканки монет. Эти памятники также день ото дня по разным 
причинам исчезают.

Наконец на территории Татарии насчитывалось около двух 
с половиной тысяч могильных камней эпохи Золотоордынского, 
Булгарского и Казанского ханств. Они являлись источниками по 
изучению истории и языка того времени, а равно и письменности. 
Трудно сказать, в каком они сосотоянии в настоящее время.

Сохранность письменных памятников 
Сохранность этих памятников находится в еще более худшем 

состоянии. До Октябрьской Революции в наших деревнях сви-
репствовали пожары и множество важнейших документов и ру-
кописей превратилось в пепел. Летом 1928 г., во время историко- 
археологической поездки мне стало известно, что в деревне 
Иски-Режеб, лет 60 тому назад, существовала богатая библиотека 
муллы Мансурова, где хранилось много рукописей на разных вос-
точных языках, среди которых были многочисленные письменные 
памятники Волжско-Болгарского, Казанского, а также Золотоор-
дынского ханств и очень ценные документы, как то ярлыки та-
тарских ханов грамоты русских князей, выданные татарским фе-
одалам. В 1880 г., во время большого пожара, эта библиотека со 
всеми ее ценностями сгорела.

Летом 1929 г., когда я работал в Мензелинском районе, в 
историко-этнографической научной экспедиции, организован-
ной Ак. Центром ТНКП, мне стало известно, что в деревне 
«Семяк» в 1910 г. сгорела также большая библиотека, имевшая 
целый сборник ханских ярлыков и рукописей по истории Казан-
ского ханства. Лет 70 тому назад в дер. Муслим Чистопольско-
го района, сгорела большая библиотека у известного мудариса 
кнаязь Гиреева, где хранились архивные материалы, разные до-
кументы, рукописные книги, письма, родослоное и т.п., которые 
остались от Гирей-Бика, по преданию известного татарского 
дип ломата при Казанском ханстве и царевиче какого-то Казан-
ского хана из династии Чингиз хана.

Лет 60 тому назад в деревне Таш-Бильги Спасского района сгоре-
ла биб-ка у батыра Торолиева со многими документами и рукописями.

В 1920 г. в центральном городе Татарии сгорела библиотека 
известного татарского ученого и историка Марджани, ценность ка-
ковой библиотеки была известна даже в мировой науке.
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Известные, богатые библиотеки в Татарии были: биб-ка Кур-
сави, биб-ка Тюнтери, биб-ка Кизляви, биб-ка Иж-Буби, биб-ка 
Марджани, Баруди, З. Чистополи, Гумер бая и др.

Из этих библиотек Тюнтери, Кизляви, Марджани, Мансури по 
своему существованию длительному и по истории своего основа-
ния соединились к самостоятельной политической жизни Булгар-
ского и Казанского ханств.

Что касается биб. Тюнтери, Кизляви, Курсави, З. Чистополи, 
Иж-Буби – они еще до 1929 г., как нам известно, существовали в 
сохраннности и целости.

Таким образом, от пожарных случаев, от смерти хозяина и от 
других причин ежегодно в большом количестве сокровища культу-
ры исчезали с лица земли.

Об этом сигнализировали и наши газеты, напр. в «Красной Та-
тарии» от 14 сентября 1934 г. № 213 пишется так:

«Неоднократно «Красная Татария» сигнализировала о недопу-
стимом отношении к этим памятникам со стороны руководителей 
многих колхозов и сельсоветов. Передача ценнейших исторических 
документов на склады утильсырья, склеивание пакетов из ценнейших 
первоисточников, рисующих историю Татарии, все эти факты отме-
чались на страницах газеты… Экспедиция Академии Наук, пишет 
«Красная татария» – во главе с тов. Забировым снова указывает на 
ряд фактов недопустимого отношения к историческим ценностям.

Предложения
Принимая во внимание огромное научное значение этих па-

мятников в области истории, этногрфии, археологии, археографии 
и по фольклору, а также по истории письменного языка и по исто-
рии классов, я предлагаю следующие мероприятия: по обеспече-
нию сохранности памятников старины:

1. По обеспечению сохранности вещественных памятников 
Татарии необходимы следующие срочные мероприятия:

А) Башню Суюмбеки в Кремле, башню Таджикской мечети у 
ворот Кремля (Спасская башня), церковь Варваринскую, построй-
ку Ивана Ширия – сотоварища строителя Василия Блаженного в 
Москве XVI–XVII века, мечеть Марджани по ул. Насыри в Казани, 
Белую Палату, Малый Минарет, Ханскую усыпальницу, Черную 
Палату, Четырехугольник на развалинах Булгара, Чертово городи-
ще в Елабуге XIII–XIV века, деревянную башню XVI в. в Арске 
и т.д., а также рвы, валы, насыпи, разные укрепления местности 
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эпохи Булгарского, Казанского и Золотоордынского ханств, все 
исторические кладбища с надгробными историческими памятни-
ками, включая все ценные памятники Октябрьской революции и 
гражданской войны – взять на учет обеспечения их полной сохран-
ности с составлением полного списка их и с фотографированием и 
правильным обозначением величин их и описанием их внешнего 
вида. Для чего необходимо организовать временнную комиссию из 
трех человек: историка, юрита и инженера Татцике, которая выра-
ботала бы проект закона о государственном обеспечении сохран-
ности вышеозначенных памятников. Задачей деятельности этой 
комиссии является составление программы и плана экспедиции, 
командированной Татциком для выявления собирания письмен-
ных памятников и взятия на учет вещественных памятников.

2. По отношению письменных памятников предлагаю:
Взять на учет все ценные частные библиотеки.
Приобрести рукописи и документы, имеющие важное истори-

ческое значение, путем покупки и принятия в дар от владельцев их;
Прекратить вывоз письменных истрических памятников из 

Татарии в другую республику, хотя бы и командированными в Та-
тарию экспедициями, без разрешения Татцика;

Взять срочно на учет все ценные письменные памятники на 
разных восточных языках, находящиеся в библиотеках Казани и 
в частных руках, путем научного описания их соответствующими 
специалистами, с представлением работы в Татцик для хранения

Более ценные памятники должны быть сфотографированы.
Необходимо взять на учет коллекцию старинных монет, на-

ходящиеся в частных руках и при научных учреждениях (в музее, 
в научной библиотеке и т.д.)

3. До образования командировки экспедиции необходимы ме-
роприятия со стороны Татцика:

а) обратить серьезное внимание районов и райорганизации на 
вопросы хранения исторических памятников.

б) обратить внимание Татнаркомпроса на вопросы собирания 
и охраны исторических памятников.

в) обратить внимание Райисполкомов на охрану тех веществен-
ных памятников, которые должны быть охраняемы особыми мера-
ми, а именно пещеры, валы, насыпи, кладбища, надгробные камни.

4. Для ведения основательной научно-исследовательской 
работы необходимо создание научного общества или научной 
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 организации, действующей под руководством и контролем Партии 
и Правительства, почему считаю необходимым организовать при 
Тат цике (или Областкоме) ученые общества татароведения (изуче-
ние языка, истории и письма).

Необходимо издание периодического исторического журнала, 
посвященного преимущественно изучению Татарии.

При научном обществе необходимо оргиназовать истори-
ко-археографический музей, где можно было бы временно хранить 
все ценные исторические памятники.

5. Для ведения надлежащей всесторонней научно-исследова-
тельской работы по изучению истории Татарии необходимо в буду-
щем организовать Научно-исследовательский институт.

 Историк и археограф Вахидов С.Г.
Казань, 26/2-36 г.

Ул. Сабанче, д. 11, кв. 2.
 

Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 1

В Казанский горсовет 
члена Комиссии по охране памятников старины  

революции и искусства при Казгорсовете 
С.Г. Вахидова  

Докладная записка
21/V с/г обследовал Старо-Татарское кладбище и памятники 

татарского поэта Г. Тукая, артиста Г. Кареева, Х. Ямашева, уче-
ного поэта Г. Насыри, историка Марджани, писателя классика 
Ф. Амирхани.

Ст. Татарское кладбище в данное время имеет очень жалкий 
вид: через кладбище пролегает большая дорога и несколько тропи-
нок, по которым ходят пешеходы. Здесь я также видел пасущихся 
коров, лошадей, свиней и др. животных.

Памятники на Ст. Татарском кладбище
1. Памятник т. поэта Г. Тукай находится на южной стороне 

Казани за Н. Татарской сл., состоит из холма и могильного камня с 
надписью. Ограды нет и не было. Памятник несколько наклонил-
ся, лицевая сторона его потрескалась. Сохранность могилы пла-
чевная: ходят коровы, козы и пр., слева проходит дорога, повреж-
дающая могилу.
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2. Рядом с могилой Г. Тукая находится могила основателя первого  
тат. театра, артиста Габдуллы Кареева. Через могилу проходит дорога.

3. Могила Хусаина Ямашева находится в беспризорном состо-
янии: ни камня, ни ограды не существует.

4. На расстоянии около 200 м. к югу от указанных могил нахо-
дятся – по правую сторону дороги, два камня над могилой изв. тат. 
ученого Габдул-Каюма Насыри. Один камень поставлен братом 
покойного Хусаиновым, а другой поставлен Академическим цен-
тром Татнаркомпроса в столетнюю годовщину со дня рождения 
Насыри (род. 15 февр. 1825 г, умер 2 сент. 1902 г.).

5. На восток, недалеко от могилы Насыри, стоит памятник тат. 
историка Марджани. Ограда железная, холм и камень в приличном 
состоянии.

6. Памятник тат. писателя-классика Фатыха Амирхани. Па-
мятник приличен, но нет ограды.

Мероприятия:
 а) обязать Сталинский Райсовет выделить средства на поста-

новку и ремонт памятников,
б) срочно приступить к постановке памятника и железной огра-

ды над могилой Г. Тукая и над могилами Х. Ямашева и Г. Кареева,
в) очистить надпись на памятнике и поставить ограду на мо-

гиле К. Насыри.
г) возбудить перед Татциком ходатайство о включении в спи-

сок памятников, подлежащих охране, памятников Г. Тукая, Г. Каре-
ева, К. Насыри, Ш. Марджани и Ф. Амирхани.

(Памятник Х. Ямашева в этот список включен постановле-
нием ТЦИК от 2/III-36 г., утвержденным ВЦИК 10/V-36 г.)

Сметы на постановку памятников и устройство могил:
Г. Тукая: а) памятник 1500 р., б) цоколь под памятник 500 р., 

в) бетонное основание 300 р., г) железная решетка на 3 места 
по 250р. – 750 р., д) надписи из 100 букв по 3 р. 300 р., е) холм, 
покрытый дерном и цветами 150 р., ж) перевозка камней, 4 по 
25  р., – 100 р., всего 3600 р.

Смета составлена на основании данных мастерской при клад-
бище и учитывая постановку памятника из твердой породы габбро 
темносерого или черного цвета.

В другой мастерской цены ниже: камень 1000 р, надписи 60  к. 
за букву. Разница получается соответственно на 500 р. и 240 р., 
а  всего на 750 р. дешевле.
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2) Г. Кареева: а) памятник из твердого мрамора – 1000 р., 
б)  холм 150 р., в) железная ограда 250 р., г) надпись из 60 букв по 
3  р. – 180 р., всего 1580 р.

3) Х. Ямашева: по смете на устройство могилы Г. Тукая – 3600 р.
4) К. Насыри: а) железная ограда 250 р., б) холм 150 р, 

в) очистка камнч 15 р., всего 415 р. 5) Ш. Марджани: а) окраска 
ограды 100 р., б) очистка камня 15 р., в) исправление холма 60 р., 
всего 175 р.

Обследование памятников Революции, находящихся на Ст. Ар-
ском кладбище и на Братской могиле.

26 мая я, вместе с членом Горсовета М.М Хомяковым, обсле-
довал состояние памятников Революции, находящихся на Арском 
кладбище и на Братской могиле. Служащие и рабочие конторы 
кладбища не смогли нам оказать в этом помощи и нам самим при-
шлось отыскивать исторические могилы, потратив не мало вре-
мени. На Арском кладбище на поле Ершова (Арское п.) осмот-
рены следующие памятники:

Памятник Аросевой Марии Августовны. Высота памятника 
257  см. Форма его равносторонний треугольник. Основание, рав-
ное квадратному метру с тремя ступенями. С одной стороны на 
памятнике имеется незначительное повреждение. На восточной 
стороне – белая мраморная доска с надписью: «Мария Августов-
на Аросева За сочуствие большевикам расстреляна белыми при их 
отступлении недалеко от г. Спасска Каз. г. вместе с другими 9 чел. 
рабочих 18 сент. 1918 г. 47 лет». На северной стороне – такая же 
доска с надписью: «Памяти М.А. Аросевой». На юго-восточной 
стороне на такой же доске надпись: «Смерть небольшое слово, но 
умереть – умереть великая вещь. Мария Аросева».

Этот памятник в списке памятников, подлежащих охране, не 
числится. На ремонт памятника требуется около 150 р.

2. Памятник над могилой первых жертв революции 1905 г., 
наборщика Шевелева, горничной Клончаковой, столяра Сосина. 
На  могиле имеется лишь каменная стенка высотою 160 см., дли-
ной 295 см. и толщиной 30 см. Имевшаяся плита с надписью вар-
варски похищена и ничто не напоминает о том, что здесь похоро-
нены герои, павшие в борьбе за революцию.

Необходима плита с надписью на русском и татарском языках.
По некоторым данным можно предполагать, что в этой же мо-

гиле похоронен и четвертый, павший за революцию, но личность 
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его не установлена и я произвожу об этом изыскания в литератур-
ных и архивных материалах.

11 июня, при участии представителя Испарта т. Фирсова, мы 
выяснили, что часть бывшей на могиле плиты находится при кан-
целярии Ст. Арского кладбища с надписью арабским шрифтом на 
татарском языке.

Необходимо восстановить мраморную плиту с прежним текстом 
на русском и татарском языках. Для этого требуется около 1500 р.

Памятник включен в список памятников, подлежащих охране.
3. Памятник Комлева Абрама Павловича в виде оштукатурен-

ной кирпичной стенки. Необходимо установить мраморную плиту 
с надписью.

4. Памятник Лобачевского находится в хорошем состоянии. 
Ремонта не требует.

5. Памятник В.А. Тихомирова. Требуется укрепить ограду, 
повесить дверку, окрасить, ремонтировать вершину памятника 
требуется 200 руб.

Памятники находящиеся на Братской могиле.
1. Памятник поэта Хади Такташа из белого мрамора, холмик в 

виде гроба. Имеется железная ограда. На нижней части памятника, 
с восточной стороны, надпись яналифом: Шагыйрь Һади Такташ, 
1.1.1901г. 8.12.1931г. На верхней части надпись:

Памятник в хорошем состоянии.
2. Памятник. Зәки Юлдашев1. Мәгариф эшчеләре үзәк йорты 

мөдире. 1898-1928. Казан. Революционер-коммунист.
Памятник необходимо поднять и поставить на место. Пола-

гал бы сообщить в Дом Рабпроса о срочной необходимости вос-
становить памятник.

3. Памятник Мусина Муса, на нем надпись: «Мусин Муса со-
трудник Татотдела ОГПУ скончался 9 апр. 1926 г. От сотрудников 
Татотдела ОГПУ».

Памятник необходимо поднять и поставить на место. Требу-
ется небольшой ремонт. Полагал бы сообщить НКВД о срочной 
необходимости восстановить памятник.

4. Памятник с надписью:
«19 января 1930 г. Память борцам ударникам, погибшим на тру-

довом фронте соц. строительства: Матягину Г.И.,  Матвеевой З.Г., 

1  С. Вахиди керткән өстәмә. Кулъязма татар телендә, латин шрифтендә.
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Спиридонову С.Н., Суркову С.И., Шумахер Б.Я., Соловьеву Ю.М., 
Зотову И.Х. , Рамазанову А. От рабочих ИТР и служащих завода 
им. «М-Н. Вахитова».

Надпись помещена на кирпичной цементированной стене. 
Ограды нет. Полагал бы принять срочные меры к реставрации 
 памятника.

Братская могила огорожена с восточной стороны деревянным 
забором, с северной и западной деревянными решетками.

Мероприятия.
а) Обязать Баумановский Райсовет выделить средства на 

устройства и ремонт памятников: а) Аросевой М.А. – 150 р.
б) жертв революции 1905 г. – 1500 р., в) Комлева А.П. – 

500  р., г) Тихомирнова – 250 р., д) Юлдашева – 50 р. Е) борцов- 
ударников – 500 р.

2. Возбудить перед ТЦИК, о ходатайство о включении в 
список памятников, подлежащих охране, памятники: Аросе-
вой М.А. и Такташа Х. 

18.VI.1936. С.Г. Вахидов.
г. Казань, ул. Сабанче, д. 11, кв. 2. Вахидову С.Г.

Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 65

Хәзрәткә кем корреспондентлык билеты биргән
Учреждение саен кереп, милләтчелек агитациясе ясап йөрү-

че Сәет Вахитовны белмәүче кеше, бәлки, юктыр. Ул Галимҗан 
хәзрәт мәдрәсәсенең пишкадәме, революциядән соң Казанның 
зиярәт өсте мәчетендә 1926 нчы елга чаклы хәзрәт булып, дин- 
милләт эшен башкарып, җиңел кәсеп белән көн күргән бер козгын. 
Хәзер ул икенче кәсепкә керешкән, үзен зур тарихчы итеп күрсә-
теп алдашып йөри. СССР Фәннәр академиясеннән корреспондент-
лык кәгазе алган. Шушы документ белән бөтен җиргә кереп, үзен 
зур тарихчы итеп күрсәтеп, милләтчелек идеяләрен тарата, совет 
аппаратын, совет работникларын сүгә.

Мәсәлән, ул корреспондентлык билетына капланып, үзенең 
чүп-чарларын төрле җирләрдә бастырырга омтыла. Галимҗан Ба-
руди дигән колчакчы контрреволюционер мулланы – кулына корал 
тотып, эшче-крестьян хөкүмәтенә каршы көрәшүче мулланы зур 
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галим итеп күрсәтә. Хәзер ул шушы корреспондентлык билеты-
на яшеренеп, төрле оешмаларга кереп, мең сум акча бәрабәренә 
монгол юлбасарларыннан Чыңгыз һәм Мамай «батырлыклары» 
турында язылган кулъязма тәкъдим итә, аларны татарның милли 
герое дип агитация ясый.

 Дошман Фәннәр академиясе мандатына капланып, үзенең 
җирәнгеч эшен эшләп йөри. Соң бу милләтчегә – күгәреп беткән 
милләтчегә Фәннәр академиясе корреспондентлыгы мандатын 
кем биргән? Сәет хәзрәт бу мандатны кем аркылы алган? Черегән 
милләтчеләрне канат астына алучыларны фаш итәргә, аларның бу 
эшләренә каршы ут ачарга кирәк. Сәет Вахитовның милләтчелек 
сөремен таратып йөрүен туктатырга кирәк.

Мәкалә «Кызыл Татарстан» газетасының 1936 елгы  
21 сентябрь санында, № 218 (4817) басылып чыккан.  

ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының 
Язма һәм музыкаль мирас үзәгендә (53 ф., 4 тасв., 1 сакл. бер., 148 б.) 

Вахидинең әлеге мәкаләгә җавап хаты да саклана.  
Түбәндә хатның тексты тәкъдим ителә.

В редакцию «Кзыл Татарстан», копии в Областком  
тов. Яушеву, председателю Совнаркома т. Абрамову

В № 218 «Кзыл Татарстана» помещена статья, касающая-
ся меня и ставившая вопрос о том, кто мне, бывшему мулле и 
националисту, ругающему советский аппарат и работников, на-
зывающему контрреволюционера Барудия «большим ученым», 
продающему за тысячу рублей рукопись о монгольских банди-
тах Чингизе и Мамае, – кто и как мог дать мне корреспондент-
ский билет Академии Наук.

Отвечаю на поставленный вопрос.
Я не скрывал от Советской власти, что в прошлом был мул-

лой. Высшее правительственные органы учитывали это мое 
прошлое, когда восстанавливали меня в избирательных правах. 
Прочие даты, изложенные в статье, не верны, если только не из-
мышлены нарочно.

Националистом я никогда не был, Советский аппарат не 
только не ругал, но имею весьма долгий стаж беспорочной служ-
бы при Советской власти. Контрреволюционера Барудия я назвал 
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в одной своей статье «известный», а слова «большой ученый» 
прибавила от себя редакция газеты. За деньги ни одной рукописи 
никому не предлагал и не продавал, а свыше 2000 рукописей и 
документов бесплатно принес в дар научным организациям ТР и 
Академии Наук.

Корреспонденты Академии Наук РСФСР, по положению, про-
водятся самой Академией Наук.

Настоящий ответ прошу поместить в газете. 
Научный работник, историк-археограф ТР С.Г. Вахидов.  

25/11-36 г.
Текстны басмага ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм 

сәнгать институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәге өлкән фәнни 
хезмәткәре Ләйлә Гарипова әзерләде

Докладная записка  
научного работника историка-археографа 

Татарии С.Г.  Вахидова
Тяжелое положение в котором я очутился в результате недо-

бросовестных поисков отдельных лиц, из-за личных интересов 
присвоения результатов нового многолетнего труда, стремящихся 
лишить меня возможности дальнейшей научной работы, вынужда-
ет меня обратиться за содействием к Вам.

Дело заключается в следующем. Я научный работник, историк 
и археограф ТР, по происхождению сын крестьянина бедняка1 дер. 
Таш-Бильги Алексеевского района ТР, и провел всю свою моло-
дость в самой тяжелой крестьянской работе2. Изнывая от нищеты и 
надеясь дать своему сыну возможность на более лучшее существо-
вание, отец отдает меня в школу, какими были тогда исключительно 
старомодные мектебе и медресе. Не получая поддержки от отца, я 
вынужден был помогать ему в хозяйстве и личным трудом и своей 
настойчивостью, нанимаясь по летам в батраки я окончил одну за 
другой сельские школы (мектебе) и медресе, провалявшись лучшие 
годы своей жизни на грязном полу этих учебных заведений, под 
плеткой татарских учителей того времени – мулл и мугалимов.

1 Копия документа в приложении 1, за № 1 (примечание С. Вахиди).
2 Автобиография в прилож. 1, за № 2 (примечание С. Вахиди).
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Окончив в 1911 г. Галеевское училище в Казани, я начал педа-
гогическую работу среди крестьянского населения Татреспублики 
в качестве учителя (и директора) татарских школ1.

Имея большую склонность к историческим наукам, я одновре-
менно приступил к изучению истории народов Волжско- Камского 
края, в том числе и татар.

Ближайшее ознакомление с литературой убедило меня, что 
история Казанских татар официальными историками царского вре-
мени совершенно не изучена, а то, что преподносилось под назва-
нием истории татар, представляет тенденциозное искажение исто-
рических фактов под углом зрения интересов великодержавного 
шовинизма и унижение татар, как инородцев.

Установив этот факт, я поставил перед собою трудную и от-
ветственную задачу – изучения народностей Волжско-Камского 
края по первоисточникам. Осуществление этой задачи требовало 
многолетней работы по розыску, собиранию, научному изучению 
исторических памятников Волжско-Камского края и в частности 
татарского народа. Трудность работы усугублялось еще тем, что 
в ее выполнении я мог рассчитывать не на содействие, а скорее на 
противодействие со стороны чиновников и научных учреждений 
царского самодержавия, а также татарского духовенства и богачей, 
которые держали исторические документы под пудом. Поэтому 
я  должен был рассчитывать всецело на самого себя и всячески 
изощрялся в способах нахождения и получения ценных историче-
ских памятников, часто предпринимая длительные поездки и под-
вергая себя лишениям ради получения того или иного докумен-
та. Как это отмечается в различных статьях и заметках советских 
ученых специалистов в русской и татарской печати, перечисляю 
только некоторые.

В газете «Известия» от 27/Х-1922 г. № 246 (841) под загла-
вием «Открытие С.Г. Вахидова» пишется:.. «С.Г. Вахидов – пре-
подаватель истории, очень серьезный ученый, обладающий боль-
шой эрудицией и отличающийся пламенной любовью у науке. Еще 
будучи учеником сельской школы, Саид Вахидов2 нашел в одном 

1 См. «Вестник Научного общества Татароведения №1–2 за январь-
апрель 1925 г. стр. 29–37 и мою автобиографию (примечание С. Вахиди).

2 Описание восточных рукописей и документов, пожертвованных мною 
в Ц. Музей ТР, стр. 1 и 10 (примечание С. Вахиди).
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 историческом произведении указание на то, что в эпоху Болгарско-
го царства местный ученый Якуб-Ибни Наман составил историю 
болгар, но она до нас не дошла. По окончании школы С.Г. Вахидов 
в течение нескольких лет путешествовал по различным татарским 
селениям в поисках этой книги. В 1912 году ему посчастливи-
лось найти обладателя древней рукописи, слывшей под названием 
«божьей бумаги». Это было не сочинение Ибни-Номана, но не ме-
нее ценный памятник – подлинный ярлык Сахиб-Гирея.

Прошло целых восемь лет, пока с огромной затратой тру-
да и энергии Вахидову удалось приобрети древнюю рукопись 
и доставить ее в Казань. Немалых трудов стоило С.Г. Вахидову 
дать рукописи научный перевод, так как специальные термины, 
встречающиеся в тексте, в современном языке татар уже утра-
чены. Усилия С.Г. Вахидова завершились блестящим успехом и 
в настоящее время он заканчивает научное исследование откры-
того им документа.

Государственное издательство готовит издание труда 
С.Г.  Вахидова.

Документ, найденный С.Г. Вахидовым, открывает новую, до-
селе совершенно неосвещенную страницу в истории Казанского 
ханства, дает важные указания относительно государственного и 
экономического строя его и вообще культурного состояния Казан-
ского ханства. Открытие Вахидова ценно еще тем, что оно дока-
зало существование в татарских селениях древних исторических 
документов. Надежда на дальнейшие открытия подобных источ-
ников становится теперь вполне реальной и С.Г. Вахидов уже 
имеет сведения о существовании еще нескольких ярлыков…». 

В этой же газете от 18/I-1923 г. №10 (905) опубликовалась 
статья под заглавием «Историческая ценность», где пишется: 
«Известный среди татарского населения преподаватель исто-
рии С.Г.  Вахидов нашел и приобрел один из тех исторических 
документов, которые для исторической науки считались утра-
ченными навсегда. Это весьма важный акт первой половины 
ХVI  века, так называемый «ярлык», льготная освободительная 
или «тарханная» грамота, изданная казанским ханом Сахиб- 
Гиреем (Крымской династии) определенным лицам, именно 
семи человекам, принадлежащим к одной большой семье… 
Его находка замечательна. Ярлык Сахиб-Гирей-хана (1523 г.) 
дает возможность приоткрыть завесу над политическим стро-
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ем Казанского ханства. Отсюда ясно, какое важное значение 
для истории татар нашего края (Среднего Поволжья), следова-
тельно и вообще для исторической науки имеет данный исто-
рический документ; ясно, стало быть, какую серьезную услугу 
оказывает науке Саид Вахидов своими усердными розысками 
исторических памятников татарской эпохи, сохраняющихся 
(теперь это несомненно) у татарского народа. В этих розысках 
пожелаем почтенному исследователю старины полного успеха.

В заключение не можем не высказать надежды, что на усерд-
ные труды по разыскиванию важных документов татарской исто-
рии Саида Вахидова будет обращено внимание и ему окажут 
помощь и содействие в его трудном деле соответствующие пра-
вительственные органы Татреспублики, ибо дело разыскивания и 
собирания исторических документов – государственное дело»1.

Октябрьская революция окрылила меня и открыла широкое 
поле для моих изыскательских и научно-исследовательских работ 
по изучению истории родного края.

Долголетняя моя работа в области истории показала, что боль-
шинство ценных документов, рукописей и архивов находится в ру-
ках татарского духовенства, которое прячет их от людей, не принад-
лежащих к духовному сословию, в то же время охотно предоставлял 
их на обозрение и использование своим коллегам – муллам… Это 
обстоятельство после долгих размышлений, побудило меня, в инте-
ресах сохранения документов, быстро исчезающих с лица земли и 
находящихся в частном владении муазинов, мулл, мухтасибов, кади-
ев, муфтиев, и в архивах мечетей и религиозных стариков, решиться 
на принятие в 1924 г. сана муллы снятого мною в 1927 году.

Этот шаг оказался крайне плодотворным для поставленной 
мною цели, но роковым для меня самого.

1 Для широкого ознакомления о моей тогдашней научно-исследовательской 
разыскательской деятельности можно читать следующие материалы: 1. Газета 
«Татарстан» от 17/IХ-1922 г. № 202 (579) «Нахождение важных исторических 
памятников древнего Казанского ханства»; 2. Газета «Кзыл-Иль». г. Астрахань 
от 2 февраля 1923 г. № 36 «Важные исторические открытия»; 3. «Татарстан» 
от 6 февраля 1923 г. № 28 (693) «О ярлыке Гирей-хана»; 4. «Безнен байрак» 
от 11  января 1923 г. № 2 (16), стр. 2; 5. «Татарстан» от 17 августа 1923 г. 
№ 156 (821); 6. «Известия» от 16 января 1923  г. № 10 (905) – «Историческая 
ценность» (примечание С. Вахиди).
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Пользуясь доверием духовенства и стариков, как «свой чело-
век», я в короткий срок собрал колоссальное количество научного, 
весьма ценного материала, требующего для своей разработки дол-
голетнего труда многих ученых1.

Среди этих документов имеются, между прочим, и такие ис-
ключительные ценности, единственные в своем роде литератур-
ные памятники ХIV столетия, как: «Нахжуль-Фарадис», «Очнак- 
келеди», «Джемджемя-султан», «Калиля вэ Димня тержамясе» и 
ряд других, а также документ – льготная грамота – ярлык Сахиб- 
Гирея-хана, относящиеся к первой половине ХVI столетия, ри-
сующие неизвестную до этого социально-классовую структуру 
бывшего Казанского ханства, а также рукопись ХI века «Гяжар-
буль-умин», имеющая мировое значение в области изучения 

1 1) «Кзыл Татарстан» от 13 февраля 1925 г. № 36 (1206); 2) «Кзыл 
Татарстан» от 15 февр. 1925 г. № 37 (1207); 3) «Красная Татария» от 
12 апр. 1925 г. № 83 (2160); 4) «Кзыл Татарстан» от 12 апр. 1925 г. № 83 
(1253); 5) «Кзыл Татарстан» от 17 мая1925 г. №109 (1279); 6) «Красная 
Татария» от 26  мая 1925 г. № 117 (2194); 7) «Красная Татария» от 12 апр. 
1926 г. № 83 (2160); 8)  «Кзыл Татарстан» от 30 июля 1929 г. № 169 (2539). 
«В Мензелинском кантоне ТР найдены в большом количестве древние 
памятники»; 9) Газета «Игенче» в г. Мензелинске ТР от 10 окт. 1929 г. 
№ 475 «Историческое исследование Мензелинского кантона»; 10) «Кзыл 
Татарстан» от 24 сент.; 1929 г. № 217 (2537) «Историческое исследование 
кантонов Татреспублики»; 11) «Кзыл Татарстан» от 21 авг. 1929 г. № 188 
(2558) «Вновь найденные документы и рукописи Каюма Насыри»; 12) «Кзыл 
Татарстан» от 15 окт. 1929  г. №235 (2605) «На пути собирание исторических 
материалов»; 13) Журнал «Просвещение и жизнь», №  6–7 июнь-июль 1929 г. 
стр. 31–37;  14) Журнал «Туркиэт-мажмуаэсе» (Турция) т. 2, 1926 г. Стамбул. 
Статья Габдулла-афанди – «Ярлык Сахиб-Гирей-хана»; 15) «Красная 
Татария» от 5 сент. 1934  г. № 206 (4977). «Археологическая экспедиция 
Академии наук»;  16) «Красная Татария» от 4  июля 1935 г. №153 (5225). 
«Рукописи прошлого»;  17) «Красная Татария» от 12 сент. 1935 г. № 212 
(5284); 18) «Красная Татария» от 7 ноября 1935 г. № 258 (5330). «Коллекция 
восточных рукописей»; 19) «Кзыл Татарстан» от 6  апр. 1936 г. № 80 (4679). 
Рукопись ХI века»; 20) «Красная Татария» от 9 февр. 1936 г. № 32 (5406). – 
«Рукопись ХIV  века «Нахжуль Фарадис»; 21) «Красная Татария» от 2 авг. 
1935 г. № 177 (5249). «Гибнут исторические памятникик»; 22)  «Красная 
Татария» от 28 февр. 1936 г. № 48 (5422). Беспризорные памятники старины» 
(примечание С. Вахиди). 
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истории восточного мира того времени и другие весьма ценные 
в научном отношении памятники. Из числа этих рукописей и до-
кументов 2470 экземпляров, в том числе и ярлык казанского хана 
Сахиб- Гирея1, я пожертвовал безвозмездно в Центральный музей 
ТАССР, организовав при нем «Отдел восточных рукописей и до-
кументов»2.

В научном значении этого моего дара в «Красной Татарии» 
от 13 февр. 1925 г. за № 35 (2112) была помещена под заглави-
ем «Ценное пожертвование в музей Татреспублики» редакцион-
ная статья, где пишется: «Тов. Вахидов один из немногих татар, 
стремящихся разыскать материалы для татарской истории, ко-
торую еще предстоит написать. В  своих поисках исторических 
документов по деревням Татреспублики, тов. Вахидов набрел 
на документ великой научной ценности, на ярлык Сахиб-Гирея- 
хана, выданный им одной татарской семье. Это пока единствен-
ный юридический памятник татарской Казани первой половины 
ХVI  века. Этот исключительной ценности памятник тов. Вахи-
дов пожертвовал в Главный музей Татарской Республики. Но 
он не ограничился этим одним пожертвованием. Он представил 
Музею еще до 240 рукописей (на разных восточных языках), с 
большим усердием и любовью собранных им в течении многих 
лет неустанных поисков. Исследователю-востоковеду будет над 
чем поработать и помянуть словом благодарности трудолюбиво-
го любознательного собирателя»3.

В ознаменование Х-летия Татреспублики и открытии пер-
вого в ТР Татарского Научно-исследовательского Экономическо-
го Института в Казани я также безвозмездно пожертвовал в На-
учную Библиотеку Научно-исследовательского Экономического 
Института 1260 весьма ценных в научном отношении документов 

1  Копии документов в приложении 1, за № 3–4 (примечание С. Вахиди).
2 1. «Кзыл Татарстан» от 15 февр. 1925 г. № 36 (1206). «Наука и техника 

или ценный материал к изучению татарского феодализма».
2. Журнал «Безнен юл» №3 за март 1925 г. стр. 140.
3. «Красная Татария» от 26 мая №117 (2194) и мн.др. (примечание 

С. Вахиди).
3 Официальная благодарность Академцентра ТНКП, объяленная 

С.Г. Вахидову в газете «Кзыл Татарстан» от 16 февр. за № 37 (1207) (при-
мечание С. Вахиди).
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и  рукописей, в том числе и упомянутый исторический памятник 
 татарской литературы ХIV столетия «Нахжуль-Фарадис» и др.1

Впоследствии в 1934 году, я подарил Всесоюзной Академии 
наук, тоже без всякого вознаграждения, целый ряд ценнейших 
исторических и научных рукописей и документов, добытых мною 
в течении многих лет моей изыскательной и научно-исследова-
тельской работы.

Степень ценности подаренных мною в пользу советской нау-
ки рукописей и документов достаточно наглядно иллюстрирует от-
зыв академика А.Н. Самойловича, помещенный в «Известиях» от 
12 сент. 1934 г. № 215 (5463) – «Рукописи Золотой Орды», где пи-
шется: «Известный в Татарии педагог и научный работник т. С.Г. Ва-
хидов подарил Всесоюзной Академии наук ценнейшую коллекцию 
древних рукописей и документов из 500 названий. До этого в 1930 г. 
в ознаменование Х-летия Татреспублики тов. Вахидов принес в дар 
Центральной Научной библиотеки Казани собрание рукописных ма-
териалов на татарском, арабском, персидском. русском и др. языках, 
всего около 1500 названий.

Обе исторические коллекции имеют исключительное научное 
значение и представляют огромную материальную ценность.

Тов. Вахидов собирал рукописи в течении 23 лет по всему 
Поволжью и Прикамью в целях изучения истории культуры этих 
краев. В коллекциях тов. Вахидова имеются уникальные произве-
дения «Золотой Орды» и Казанского ханства, а также других стран 
Востока. Эти произведения позволяют историкам народов СССР 
более подробно и разносторонне освещать прошлое татар и дру-
гих народов Советского Востока. Отмечая крупную научную за-
слугу тов. Вахидова, мы должны одновременно поставить вопрос 
об организации планомерного систематического сбора подобных 
материалов.

Институт Востоководения и Историко-Археографический 
Институт Академии Наук СССР организовали сейчас археографи-
ческую экспедицию в Поволжье». 

Академик Самойлович.

1 См. «Красная Татария» от 27 дек. 1928 г. № 301 (3274) – «Ценная 
находка»; «Кзыл Татарстан» от 21 дек. 1928 г. № 290 (2259) «Ценный памят-
ник по изучению древнего татарского литературного языка» (примечание 
С. Вахиди).
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А в «Ленинградской Правде» от 15 июня – 34 г. №139 (5818) под 
заглавием «Памятники Золотой Орды» была помещена следующая 
статья: «Научный сотрудник С.Г. Вахидов, живущий в Казани, по-
дарил Всесоюзной Академии наук часть своего большого собрания 
восточных рукописей и документов, более 500 номеров, имеющих 
выдающееся научное значение. Другая часть этого собрания – более 
1500 номеров – была принесена Вахидовым в дар научным учреж-
дениям Татарской Республики. Выдающееся научное значение этого 
собрания, – сказал в беседе с нашим корреспондентом академик Са-
мойлович, – состоит в том, что в нем заключаются памятники Золотой 
Орды и Казанского ханства бывшие ранее неизвестными и недоступ-
ными исследователям.

Кроме того, собрание заключает ряд оригинальных работ 
татарских ученых и писателей ХIХ века, работ, писанных рукою 
самих авторов.

Любопытно отметить то обстоятельство, что на некоторых 
из этих работ остались известные следы вмешательства царских 
цензоров.

Получение документов открывает перед востоковедением 
возможность организации новых исследовательских работ по 
истории литературы татарских народов Восточной Европы».

Ценность собранных мною исторических документов и па-
мятников получила оценку со стороны Наркомпроса АТССР и 
Академии Наук СССР, которые в своем постановлении констати-
ровали: «Академический Центр Татнаркомпроса, принося С.Г. Ва-
хидову большую благодарность от имени науки за отыскание им 
этого ценного материала, за принятые на себя труды в этом направ-
лении и за открытие пути и научному изучению татарской истории 
и обещая в дальнейшем оказывать ему свою помощь, просит его 
продолжать свою работу в этой области»1.

Президиум Академии Наук СССР в заседании от 10 июня 
34  г. заслушал сообщение академика А.Н. Самойловича и научно-
го сотрудника Академии Наук В. Забирова, о рукописном фонде, 
принесенном Вами (Вахидовым) в дар Академии Наук СССР, Пре-
зидиум Академии Наук СССР выражает Вам глубокую благодар-
ность за Ваш ценный дар. Собрание рукописей исключительного 

1 Официальная благодарность Татнаркомпроса и Акад. Центра от 
17 февр. 25 г. № 5557, см. прилож. I за № 3 т 7 (примечание С. Вахиди).
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научного значения, благодаря которому для советского востокове-
дения открываются большие возможности научно-исследователь-
ских работ в области истории, литературы и языков Золотой Орды, 
Казанского ханства, Средней Азии и Татарской АССР»1.

13-го ноября 1935 г. Институт Востоковедения Академии Наук 
СССР вынес следующее постановление:

«Институт Востоковедения Академии Наук СССР, признавая в 
Вашем лице научного работника, в продолжении долгих лет про-
явившего себя в деле выявления и собирания восточных рукопи-
сей, зачисляет Вас своим внештатным корреспондентом. В  слу-
чае Вашего согласия ИВ имеет поручить дальнейшее выявление 
и собирание восточных рукописных книг и документов, имеющих 
отношение к истории, литературе (включая и фольклор), народной 
медицине, математике и другим наукам прошлого»2.

Академией Наук СССР была организована научная экспедиция 
для выявления и собирания в Поволжье и Прикамье исторических 
памятников (рукописей, документов и пр.), относящихся к востоко-
ведению3. К работе в этой экспедиции был привлечен и я4. Об этой 
моей работе Институт Востоковедения Академии Наук СССР дал 
такой отзыв (от 10/ХI-35 г. №) Татнаркомпроссу: «В работе Экспеди-
ции тов. Вахидов проявил себя в качестве работника, знающего дело 
выявления и собирания рукописей, а также хорошо понимающего 
их научное значение. Тов. Вахидов, таким образом, является науч-

1  Копии документа в приложении I, за № 4 (примечание С. Вахиди).
2 Копия документа в прилож. I, за № 5 (примечание С. Вахиди).
3 См. выписки из протокола заседания Президиума АН от 10 июня 

1934  г. в приложении № 1 за № 6 (примечание С. Вахиди).
4 Копия: Академии Наук СССР, Бюро Ассоциации учреждений Отделения 

общественных наук. 21 октября 1934 г. Казань, ул. Сабанчи, 11-5. С.Г. Вахидову.
Бюро Ассоциации учреждений Отделения общественных наук 

Академии Наук СССР, выслушав на своем заседании от 2 октября с.г. 
сообщение В.А. Забирова о работе Археографической экспедиции Академии 
Наук, поста новило выразить Вам благодарность за успешное выполнение 
возложенной на экспедицию задачи выявления и собирания рукописных 
книг и документов.

Председатель Бюро Ассоциации Академик А.С. Орлов.
Зам. Ученого секретаря С.А. Аннинский.
Верно: Секретарь СК Союза (подпись) 26/VII-35 г. (примечание 

С. Вахиди).



155Сәет Вахидинең тормыш һәм хезмәт юлы

ным работником, сделавшим большое и весьма полезное дело для 
советской науки»1. В отзыве же академика А.Н.  Самойловича Тат-
наркомпроссу от 10/ХI-35 г. говорится: «Тов. Вахидов  С.Г. в кругах 
востоковедов известен в качестве научного работника – собирателя 
рукописей на арабском, персидском, турецком и древне-татарском 
языках. В этой области тов. Вахидов проделал значительную рабо-
ту… Тов. Вахидов бесспорно является специалистом-археографом, 
имеющим в этой области значительные заслуги, причем в этих за-
слугах его собирательская и описательская деятельность преоблада-
ет над исследовательской»2.

Моя деятельность в области развития и просвещения родного 
края не ограничивалась только собиранием и изучением историче-
ских памятников прошлого.

С 1926 по 1929 г. я работал безвозмездно в Центральном Му-
зее ТР, заведуя отделом восточных рукописей. В справке музея от 
2/Х-28 г. №  458 значится: «С.Г. Вахидов в 1925 г., когда им было 
сделано ценное пожертвование собрания рукописей и среди них 
ценного памятника – ярлыка Сахиб-Гирея-хана, оказывая все время 
Музею массу услуг, являясь экспертом по вопросам истории татар 
и особенно татарской палеографии. В 1928 г. С.Г. Вахидов принял 
на себя совершенно безвозмездно заведывание отделом восточных 
рукописей, причем, не имея материальной заинтересованности, 
добросовестно вел свое дело по мере сил и возможности. Ввиду 
этого Музей может свидетельствовать, что деятельность Вахидо-
ва с 1925 г. для Центрального Музея была весьма полезна, так 
как тов. Вахидов является единственным в Музее работником и 
специалистом по восточным рукописям и, насколько нам извест-
но, одним из немногих в АТССР»3.

С 1934 г. работал безвозмездно председателем предметно- 
цикловой комиссии в Казанском Финансово-Экономическом 
Техникуме. В приказе по Финансово-Экономическому Техни-
куму от 29/ VIII-34 г. за № 67 о моей работе пишется: «Рабо-
тая в Техникуме, являлся руководителем цикла. По работе был 

1 Копия документа в прилож. I, за № 7 (примечание С. Вахиди).
2 Копия отзыва в прилож. I, за № 8 (примечание С. Вахиди).
3 Копия документа в прилож. I, за № 9 (примечание С. Вахиди).
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 ударником. Руководил стенной газетой, нес общественную ра-
боту, руководил литературным кружком1.

В эти же годы работал безвозмездно лектором по подготовке 
учителей на курсах культармейцев инвалидов при Таткоопинсоюзе, 
куда был командирован Татоблпросом2.

1930–32 гг. работал безвозмездно в бригаде по составлению 
программ на русском языке для татарских школ3.

Помимо этого очень часто приходилось мне выполнять без-
возмездно, как общественную работу, поручения или просьбы 
 общественно-научных организаций и деятелей нашей великой со-
циалистической родины.

Цитирую из них только некоторые:
5 мая 1936 года № 17/405 Институт литературы им. Горько-

го обратился ко мне со следующей просьбой: «Уважаемый Саид 
Габдульминанович, в Москве организован Институт мировой 
литературы им. М. Горького при ЦИК СССР. В системе одного 
из ведущих секторов Института – Сектора рукописей и докумен-
тов – имеется четыре архива:

1) Литература народов СССР до Октябрьской революции.
2) Советской литературы.
3) Иностранной литературы.
4) А.М. Горького.
Институт ставит своей основной задачей собрать рукописи и 

документальные материалы по художественной литературы всех 
народов СССР.

В вашем лице мы обращаемся к советской общественности 
Татарской АССР с просьбой помочь нам в получении

1) Полного списка членов Союза советских писателей Татар-
ской АССР (с адресами), 

2) Списка имеющихся в Казани и в Татарской АССР обще-
ственных и частных источников, в которых сохраняются писатель-
ские рукописи, письма, документы и пр.

3) Исчерпывающего совета, как поставить собирательскую 
работу по рукописным и документальным материалам в Татарской 
Республике и в Казани, в первую очередь.

1 Копия документа в прилож. I, за № 10 (примечание С. Вахиди).
2 Копия справки в прилож. I, за № 11 (примечание С. Вахиди).
3 Справка Татнаркомпросса 17/II-32 г. № 1811, прилож. I, за № 12 

(примечание С. Вахиди).
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Институт будет чрезвычайно Вам благодарен за всякое содей-
ствие, которое Вы найдете возможным оказать созданию в столице 
СССР Центрального хранилища материалов художественной ли-
тературы всех народов СССР.

Просим Вас привлечь к этому делу полезных советских людей 
и сообщить нам их адреса»1.

Такими обращениями, просьбами и заданиями общественным 
порядком возлагаются поручения на меня очень часто. И в свою 
очередь, безотложно выполняю все во время и аккуратно.

В своей профессиональной педагогической работе я с самого 
начала Советской власти был честным работником социалисти-
ческого строительства, что свидетельствует предлагаемый отзыв 
Мамадыш ского отдела Народного Образования от 11 марта 1920 г., 
где говорится, что «за время чтения лекций на мус. педагогических 
курсах по поднятию культурного уровня некоторых более отсталых 
в этом отношении школьных работников, летом 1919 г. и в начале 
1920 г., проявил себя опытным, добросовестным и честным лекто-
ром, преподавая свои предметы по специальностям (родной язык, 
тюркско-татарская история и общая история), в духе коммунистиче-
ского направления, что дает повод к определению его политических 
взглядов, доказывающих то, что тов. Вахитов всецело стоит на плат-
форме Советской власти»2. 

О том же свидетельствует и данный мне в 1929 г. моими быв-
шими учениками членами ВЛКСМ (теперь, несомненно, члены 
партии), моя характеристика, где говорится, что: «учась у него с 
1916 по 1919 гг. мы знаем его только с хорошей стороны, как пре-
подавателя татарского языка и активно участвовавшего в восста-
новлении Советской власти в Казани и ведущего разъяснительную 
работу среди учеников о роли Советской власти и для рабочего 
класса и крестьянства»3.

Ввиду приведенной моей полезной деятельности я был вос-
становлен в избирательных правах, которых был лишен вслед-
ствие того, что с 24 по 27 год состоял муллой.

В прилагаемой выписке из протокола заседания Комиссии 
по проверке списка лишенцев, – говорится: «Слушали: заявление 

1 Копия документа в прилож. I, за № 13 (примечание С. Вахиди).
2 Копия документа в прилож. I, за № 14 (примечание С. Вахиди).
3 Характеристика в прилож. I, за № 15 (примечание С. Вахиди).
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№  1747 Вахидов Саид Габдульминанович, ул. Сабанчи, д. № 11, 
кв. 1. Лишен, как мулла. Житель г. Казани. 24–27 гг. Сан муллы 
снял в 1927 г. Занимается научно-исследовательской работой. 
В настоящее время заведующий отделения восточных рукописей 
в Центральной Музее. До 24  г. занимался педагогической деятель-
ностью и, находясь в должности муллы, оказывая свои услуги на-
учному обществу собиранием научных ценностей и материалов, 
которые были подарены музею безвозвратно. О себе: имеет ряд 
положительных отзывов отдельных членов партии о его лояль-
ности к Советской власти и общественно-научном труде. Поста-
новили: § 1747. Принимая во внимание общественный полезный 
труд гр. Вахидова, как до принятия сана муллы, как школьного ра-
ботника и состоя в должности муллы, он продолжал заниматься 
общественно- полезным трудом научно-исследовательской рабо-
той, последней занимался и после снятия с себя сана. Руководству-
ясь 19 ст. Инструкции о выборах в советы и исполкомы, Комиссии 
возбуждает ходатайство пред ТатЦИКом о восстановлении его в 
избирательных правах»1.

Постановлениями ТатЦИКа и ВЦИКа я был восстановлен в 
избирательных правах2.

II
Из изложенного следует, что пользуясь всеми правами нарав-

не со всеми честно трудящимися великого социалистического оте-
чества, обладая длительным педагогическим опытом и специаль-
ными познаниями в области истории, полный энергии и любви к 
своей работе, я мог бы продолжать свою общественно-полезную 
работу. Между тем нечестным отношением ко мне отдельных лиц 
и травлей со стороны их я поставлен в невыносимые условия, ли-
шившие меня возможности продолжат работу.

В разъяснение и подтверждение сказанного привожу 
следующее.

Как сказано было выше, я пожертвовал в Центральный Му-
зей Т.Р. и Научно-исследовательскому Экономическому Институту 

1 Копия выписки из протокола заседания комиссии по проверке списка 
лишенных избирательных прав от 28/30, в прилож. I, за № 16 (примечание 
С. Вахиди).

2 Копия документа в прилож. I, за №№ 17 и 18 (примечание С. Вахиди).
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ценнейшую коллекцию восточных рукописей и документов. В  до-
говоре 1930 г. о передаче этого дара мною было обусловлено мое 
право доступа к пожертвованным ценностям с целью их дальней-
шего изучения, а равно были оговорены вообще условия пользова-
ния указанными ценностями»1.

Впоследствии, с переходом библиотеки ТНИЗ Института к 
Центральной научной библиотеке ТР при Каз. Гос. Университете, 
вместе перешли и подаренные мною рукописи и документы.

И вот, 1935 году треугольник Научной Библиотеки Т.Р. при КГУ, 
остановившись на вопросе о моем праве доступа к подаренному, 
выносят такое постановление от 27 февр. 1935 г.:

1. «Слушали: проф. Парфентьев зачитал копию акта приема 
от 5 августа 1932 г. (в действительности не 32 г., а 1930 г.) – вос-
точных рукописей ТНИЭ Институтом от С.Г. Вахидова (Вахиди), 
именующего себя научным работником и приносящего указанные 
в акте рукописи и документы в дар ТНИЭ Институту, причем Ва-
хидов ставит ряд условий для их использования.

Так как библиотека ТНИЭИ перешла к Научной Библиотеке к 
ней перешли и указанные выше рукописи.

Тов. Гайнетдинов заявил, что С.Г. Вахидов не был научным 
работником, а был до 1930 года муллой, рукописи им были переда-
ны ТНИЭИ не безвозмездно, а за плату. Тов. Хабибуллин добавил, 
что переданные Институт рукописи были собраны Вахидовым на 
средства, ассигнованные Центральным Музеем ТР, таким образом 
они Вахидовым пожертвованы быть не могли.

Имея в виду, что рукописи не являлись собственностью 
Вахидова, что сам Вахидов до 30 г. был муллой, а не научным 
работником, что рукописи были переданы ТНИЭ Институту 
Вахидовым за плату и что Вахидов заключил условия с Институтом, 
а не Библиотекой, ПОСТАНОВИЛИ:

1 – Занести указанные в акте рукописи в Инвентарь Библио-
теки наравне с прочим библиотечным фондом, перешедшим к Би-
блиотеке от ТНИЭИ.

2 – Условия, поставленные ТНИЭИ Вахидовым считать не от-
носящимся к Научной Библиотеке.

1 Копия документа в прилож. I, за № 19 (примечание С. Вахиди).
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3 – Считать невозможным доступ Вахидова в отдел рукописей 
ввиду того, что он научным работником не является1.

Когда я узнал о таком постановлении, поставившем меня в 
разряд проходимцев, разъяснил ложность заявлений Хабибуллина 
и Гайнетдинова и ошибочность постановления треугольника: тому 
же самому треугольнику Библиотеки ТР при КГУ пришлось выне-
сти другое нижеследующее постановление от 22 мая 1935 г.:

1. Считать ошибочной формулировку в 3-м пункте поста-
новления от 27 февр. 35 г. о невозможности доступа Вахидова в 
отдел рукописей, и разрешить ему пользоваться рукописями на 
общих основаниях с другими научными работниками.

2. Поставить на вид тов. Хабибуллину необоснованное заяв-
ление на заседании треугольника 27/II-1935 г. и

3. Довести до сведения Татнаркомпроса в отношении тов. Гай-
нетдинова, как работника подведомственного Татнаркомпросу, что 
его заявление на треугольнике 27/II- с.г. о том, что С.Г. Вахидов не 
был научным работником и рукописи были им переданы ТНИЭ Ин-
ституту не безвозмездно, а за плату – является необоснованным». 
(Приложение I, № 21).

По поводу приведенного факта невольно является недоуме-
ние, как могла солидная организация при КГУ вынести первона-
чальное позорящее меня постановление, не только не проверяя 
заявлений Хабибуллина и Гайнетдинова, – но и не поставив меня в 
известность о таких заявлениях и не предложив мне дать объясне-
ния на них. Хотя столь легко проявленное треугольником доверие 
к голословным заявлениям можно отчасти считать извинительным 
ввиду того, что Хабибуллин являлся сотрудником Научной Биб-
лиотеки при КГУ, а Гайнетдинов – директор библиотеки имени 
В.Н. Вахитова в Казани, но остается непонятным, как универси-
тетская организация и профессор того же КГУ, участвовавший в 
заседании и в вынесении постановления или не знали, или обошли 
молчанием то, что я с 1925 года состоял членом Общества архео-
логии, истории и этнографии при том же КГУ. Относительно дея-
тельности моей в этом обществе председатель последнего, ныне 
умерший профессор Н.Н. Фирсов, дал прилагаемый при сем отзыв 

1 Копия выписки из протокола заседания треугольника Научной 
Библиотеки Т.Р. при КГУ от 27/II-1935 г. в прилож. I, за № 20 (примечание 
С. Вахиди).
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(приложение №1, за № 22), где говорится, что: «Вахидов состоит 
членом Общества с 25 г. и быстро выдвинулся своей эрудицией и 
инициативой в области татарской археографии, напечатав в «Изве-
стиях Общества» свои комментарии к открытому им же историче-
скому памятнику эпохи Казанского ханства».

Возможно, что не только о моем членстве, но и о самом Об-
ществе Археологии (не существующем с 1929 г.), профессор не 
знал, но каким образом никому из участников заседании не было 
известно об археографической экспедиции Академии наук СССР, 
работавшей в Татарии в 1934 г., в которой я принимал ближайшее 
участие, получив за это прилагаемую письменную благодарность 
(см. прилож. 1, №№  7 и 8). Каким образом, наконец, были неиз-
вестны, как обойдены молчанием мои научные труды, печатавши-
еся в местных газетах и различных изданиях, указанные в прилага-
емом удостоверении Татнаркомпроса (приложение I, № 25).

Свою скромную роль розыскателя и исследователя памятни-
ков культуры прошлых столетий, роль сотрудника в области науки, 
я хорошо сознаю и не претендую, разумеется, на то, чтобы меня 
ставили наряду с дипломированными научными силами, но в от-
сталом раньше в научном отношении краю, казалось-бы, все же 
не следовало бы так игнорировать того, кто честно, с преданно-
стью и сердцем работает на пользу науки. Из  таких соображений, 
очевидно исходила Академия Наук СССР включала меня в число 
нештатных сотрудников-корреспондентов.

Но другими мотивами руководимы были те члены треуголь-
ника Научной Библиотеки при КГУ, которые не остановились даже 
перед клеветой на меня, преследуя цели оторвать меня от мною же 
собранных, исторических материалов и тем лишить меня возмож-
ности продолжать исследовательскую научную работу.

К клевете о том, что я не на свои средства и не своими личными 
трудами собирал исторические ценности, что собрав, я их продал, 
присоединено было и такое чисто формальное и неправильное по 
существу соображение, что я, Вахидов, заключал условия, сопро-
вождавшие мой дар, не с Научной Библиотекой, а с Институтом, 
от которого перешел мой дар, и что следовательно, для Научной 
Библиотеки не обязательны условия дарителя рукописи.

Опираясь на такой формальный довод (по существу незакон-
ный), треугольник почему-то не пошел и далее по проложенно-
му им формальному пути и не постановил вернуть мне мой дар, 
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сделанный под условием, обратно, вследствие неприемлимости 
моих условий. Такого тоже формального, но логически вытекаю-
щего из своего довода, треугольник постановления не сделал, а 
просто постановил: «занести указанные в акте рукописи в инвен-
тарь Библиотеки».

Особо характерно при этом выявилось поведение Хабибулли-
на, который сам принимал от меня дар Институту и расписался на 
акте приемки дара на моих условиях, и который сам потом в засе-
дании треугольника аннулировал эти мои условия дара.

Как сказано, ошибка треугольника своевременно исправлена и 
я привожу подробности этой бывшей ошибки Научной  Библиотеки 
ТР при КГУ лишь для того, чтобы иллюстрировать ту травлю, ко-
торой я подвергаюсь и цель которой состоит в том, чтобы оторвать 
меня от моего любимого и очень преданного труда по собиранию 
и исследованию исторических ценностей и вообще дискредитиро-
вать меня и тем самым убивать мою инициативу.

III
Далее привожу факт нарушения моего авторского права со 

стороны профессора Тулумбайского и редакции журнала «Со-
вет әдәбияты», на татарском языке в г. Казани, и отказа в защите 
моих прав со стороны Председателя Союза Советских писателей 
тов. Кави Нажми.

Среди собранных мною в течении многих лет исторических 
и литературных ценностей имеются у меня оригиналы трудов та-
тарского ученого К. Насыри. В дополнение к ним мною собраны 
устные предания, переданные мне старожилами-татарами, хоро-
шо знавшими К. Насыри, о жизни и быте последнего. О собран-
ном мною материале было напечатано в газете «Кзыл Татарстан» 
в №  188 (2558) от 21 августа 1929 г., ст. «Вновь найденные доку-
менты и рукописи К. Насыри», где пишется: «Научным работни-
ком Центрального Музея Татреспублики, ведущим уже в течение 
многих лет разыскательскую и исследовательскую работу над 
историческими памятниками, С.Г. Вахидовым в одной из послед-
них своих поездок найдены до сего времени неизвестные научно-
му миру разные документы и рукописи К. Насыри.

Среди них: два подлинника завещания К. Насыри (писано 
собственноручно самим Насыри), его заявление (подлинник) в 
Духовное Собрание. История первой русской школы для татар в 
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г. Казани (тоже подлинник), найденные произведения К. Насыри 
(подлинники)». Над собранным о К. Насыри материалом я вел дол-
гую исследовательскую работу, в итоге которой написал статью 
«Неизданные труды К. Насыри», на татарском языке.

По просьбе редакции журнала «Совет әдәбияты»1 я передал 
2/ ХI-34 г. эту статью тогдашнему редактору указанного журна-
ла т. Кави Наджми для напечатания. Продержав статью около 
полутора лет, редакция напечатала ее во 2-м номере журнала за 
подписью «Гумир» (псевдоним проф. Тулумбайского). На мой 
протест против присвоения моего авторского права, мне был дан 
ответ, что я могу получить за эту статью причитающийся гоно-
рар2. Вместе с тем мне указали, что напечатана не моя статья, а 
лишь взят материал из моей статьи.

Действительно, это верно. Из сданной мною для печати моей 
статьи проф. Тулумбайский напечатал лишь произведение К. Насы-
ри и часть моего разъяснительного словарика, который находится 
подстрочных сносках. При этом проф. Тулумбайский в двух-трех 
словах указал только в скобках, что материал доставлен в редакцию 
Вахидовым, даже не указав каким Вахидовым.

Председатель Союза Советских писателей К. Наджми и ре-
дактор журнала Гумер Гали разъяснили мне, что редакция журна-
ла вправе была поступить таким образом, так как она имеет право 
печатать так, как понадобится. Что касается проф. Тулумбайского, 
он является политическим редактором и авторитетным лицом, – 
так заявили они.

Но возможно ли согласиться с таким разъяснением. Прежде 
всего я не сдавал в редакцию подлинника произведения К. Насы-
ри. Он до сего времени находиться у меня. Я сдал в редакцию не 
его, а мою статью, мою работу. Если она посему либо не годилась 
для печати, ее следовало вернуть мне, не выбирая из нее тот или 
иной материал без моего разрешения. А во вторых, такого рода 
литературные приемы (именуемые плагиатом), привели к искаже-
нию и самого исторического материала. дело в том, что на под-
линнике, найденном мною, произведения К. Насыри нет  подписи 

1 Журнал «Совет әдәбияты» (примечание С. Вахиди).
2 Гонорар за мою статью, помещенную в журналей «Совет әдәбияты» 

№ 2, выплатили деньги. См. справку от 20/VII-36 г., прилож. за № 25 
(примечание С. Вахиди).
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 последнего. А путем изысканий и исследований (сравнения почер-
ка) по специальному способу и пр. я устанавливал, что это есть 
действительно произведение К. Насыри. Профессор же Тулумбай-
ский, без всякого колебания, поставил подпись К. Насыри, равно 
как без колебания и свою фамилию (псевдоним «Гумир») и вы-
черкнул мою фамилию, хотя бы под теми взятыми из словарика 
пояснениями, которые находились в сданной мною для печати 
моей статье.

Разумеется, такие действия ставят мне преграду к занятию в 
исторических исследованиях и морально угнетают меня.

IV
Следующим подобного рода фактом является искажение моей 

статьи редакцией газеты «Красная Татария».
10-го февраля 1936 года я сдал в «Красную Татарию» свою 

статью, ценнейшую в научном отношении, о рукописи ХI века 
«Тажарубуль- Омем», которая и была напечатана 14/VI, но в иска-
женном виде под заглавием «Документы прошлого».

В моей рукописи, сданной в редакцию, было написано: «По-
сле длительных моих розысков выяснилось, что рукопись при-
надлежала известному Барудию и находилась в его библиотеке». 
В «Красной же Татарии» приведенная фраза была напечатана с 
прибавлением слова «ученому», т.е. что «Рукопись принадлежа-
ла известному ученому Барудию». 

Серьезность такого искажения понятна, так как Баруди был 
муфтий и богач.

По поводу искажений (были еще и другие) я сообщал Област-
ком тов. Яушеву и писал в редакцию, но редактор тов. Анушкин 
даже не принял моего опровержения.

Между тем, по поводу того, что я будто бы называю Барудия 
«ученым» против меня поднята была травля, которая не прекрати-
лась и до настоящего времени.

Каким образом я могу заниматься историческими исследова-
ниями, если мои статьи будут появляться с искажениями, дающи-
ми право порочить меня.

V
В начале марта с.г. по просьбе завкультсектора татарской га-

зеты «Кзыл Татарстан» Рашида Хамиди, и отдал ему для напеча-
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тания статью о рукописи ХI века «Тажарубуль-Омем», причем и 
передал ему около 10 ценных документов, фотоснимки и выписки 
из протокола заседания Президиума Академии Наук СССР о моей 
деятельности, так как Хамиди расспрашивал меня об этом для 
того, чтобы «изучить меня», обещая вернуть через несколько дней.

В назначенный день он мне сказал, что еще «не успел». 
В следующий мой приход тов. Хамиди заявляет. что «он не на-
ходит моей работы и документов, должно быть оставил у себя на 
квартире». Когда мои требования вернуть обратно все передан-
ное участились, я стал получать ответы, что «мне все вернули», 
или же «кажется все вернули или потеряли».

Тогда я вынужден был обратиться к редактору «Кзыл 
Татарстана» т. Рамзи1.

Прошло несколько недель, редактор тов. Рамзи никакой помо-
щи мне не оказывал, а Хамиди стад издеваться надо мной, советуя 
поискать хорошенько «у себя на квартире».

В последнее свое посещение, теряя хладнокровие, я подошел 
(23-й и 24-й страниц нет).
учреждения, выдав себя за ученого представляю билет2 корреспон-
дента Академии Наук и пропагандирую национализм.

Факты посещения мною различных учреждений были, и пред-
ставление мною бумаг, из которых видно, что я состою корреспонден-
том Академии Наук, также были, но автор клеветнической статьи, беря 
эти факты, умалчивает о действительной причине посещения мною 
учреждения и о причине представления «корреспондентских бумаг», 
как он выражается, а вместо этой действительной и умалчиваемой 
причины, выдумывает и приписывает мне другую причину, компро-
метирующую меня.

Так был действительно случай (описанный выше), посещения 
мною редакции газеты «Кзыл Татарстан», причем я действительно 
отдал, по его требованию, завкультсектору газеты Р. Хамиди бума-
ги, свидетельствующие, что я состою корреспондентом академии 

1 Копия обращения тов. Рамзи в приложении I, за № 26 (примечание 
С. Вахиди).

2 Автор ложных фраз в одном месте пишет «корреспондентский билет», 
в другом месте «корреспондентская бумага», а в третьем месте «мандат», – 
словом он даже не знает, как надо писать, а просто бросается на Вахидова 
своей ложной статьей. С.Г.В. (примечание С. Вахиди).
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Наук СССР, – но и этим фактам автор клеветнической статьи при-
бавляет измышленный факт, что я будто бы при этом выдавал себя 
за «большого ученого», и умалчивает, что документы были пред-
ставлены потому, что Хамиди спрашивал меня, кто я такой, где я 
работаю, удостоверение личности и желал «изучить меня» (о чем 
говорилось выше).

Был и еще ряд посещений мною некоторых учреждений и 
отдельных лиц (Татиздата, т. К. Наджми, т. Гумер Галей, т. Ша-
фигуллина и пр.) – вследствие обращения ко мне, как корреспон-
денту Академии Наук, Института Литературы имени Горького, 
желавшего через меня получить сведения о том, нет ли в Татарии 
 писательских рукописей и как организовать их собирание (обра-
щение помещено выше).

Исполняя это поручение, как и зачем я мог распространяться 
своей «большой учености». Это же смешно. Ко мне обращались, 
как к специалисту по отыскание исторических литературных па-
мятников, очевидно, осведомясь, что я участвовал в экспедиции, 
организованной Академией Наук СССР для этой цели, за каковую 
работу я получил благодарность и звание корреспондента Ака-
демии Наук, или они меня знали через печать. Все это так было 
понятно и ни о какой «большой учености» говорить не представ-
лялось надобности. Я никогда не говорил, – это ложь. И только 
автору клеветнической статьи понадобилось прибавлять, что я вы-
даю себя за большого ученого.

Этому автору клеветнику понадобилось еще приписать мне 
ведение националистической пропаганды, а именно, что я, будто- 
бы, «распространяю национальную идею», что будто-бы я, заходя 
в организации, «предлагал за тысячу денег рукописи, написанные 
о «мужествах» монгольских бандитов Чингиза и Мамая, делая 
агитацию, говоря «они национальные герои татар». Сама ложная 
фраза ярко доказывает, что она автором клеветнической статьи взя-
та с потолка и вымышлена, сочинена просто огульно. Это такая 
наглая и смешная ложь, что автор-клеветник прямо-таки завоюет 
первый рекорд в дело сочинительства лжи и клеветы. Я никог-
да, никому «рукопись о монгольских бандитах Чингизе и Мамае 
не  предлагал».

Несомненно, поводом к такому нелепому ложному сочини-
тельству автора статьи «Кзыл Татарстан» послужило следую-
щее обстоятельство.
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24-7/VII-1936 г. мною было получено письмо из Москвы от 
писателя Янчевецкого-Яна, В.Г.1, в котором он просит оказать 
возможное содействие в деле перевода на татарский язык исто-
рической повести «Чингиз хан», которая ближайшее время будет 
напечатана, как он пишет в обращении ко мне, в издательстве 
«Молодая гвардия». Конечно, я считал себя обязанным оказать 
просимое содействие и ходил по учреждениям и имел разговоры 
с т. Шафигуллиным и Бакировым (Татиздат) и К.Наджми (Союз 
писателей) и имел разговор с одним сотрудником «Кзыл Яшляр». 
Говорили, разумеется, о рукописи «Чингиз хан», о переводе ее, 
об издании, – как об этом просил в своем письме тов. Янчевец-
кий-Ян. Но бессмысленно и ложно утверждение статьи «Кзыл Та-
тарстан» о пропаганде национализма, равно как и утверждение о 
моем предложении, как уже об этом писал, продать за 1000 руб. 
рукопись о «Чингиз хане».

Нелепость сочиненной лжи бьет в глаза.
Известный писатель тов. Янчевецкий-Ян просит меня согла-

ситься перевести его рукопись о Чингиз-хане на татарский язык 
и переговорить с Татгосиздатом об издании его сочинения, – а 
я, – по утверждению лживой обо мне статьи, не получил еще са-
мой рукописи, уже завел разговор о ее продаже. При этом автор 
лживых обо мне сведений совершенно запутался в противоречи-
ях. Он же сообщает в своей статье, что же, предлагая продать 
историческую повесть о «Чингиз хане», я выдавал ее за свое про-
изведение, или же наоборот, за произведения писателя Янчевец-
кого-Яна. Любопытно было бы послушать ответ автора клеветы, 
как же было дело.

Если я выдавал эту историческую повесть о «Чингизе хане» за 
свое произведение, то как же я продавал ее, не показывая своей ру-
кописи, не давая даже познакомиться с ней, какова она, – большая 
или поменьше, каким языком написана, а также не объясняя стран-
ности, почем я ее писал на русском языке и теперь должен занимать-
ся переводом на татарский язык.

Если же автор клеветы ответит, что я продавал рукопись, при-
надлежащую писателю Янчевецкому-Яну, то, во-первых, снова, 
как я продаю чужую рукопись, еще не получив ее, т.е. когда ее у 

1 Копия обращения ко мне Янчевецкого-Яна, В.Г., прил. 1 (примечание 
С. Вахиди).
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меня нет. Во вторых, как я могу продавать ее, не имея на это упол-
номочия. Ведь в письме, – сказали бы мне покупатели, – Янчевец-
кий-Ян просят Вас, Вахидов, только перевести рукопись, а вы ее 
продаете.

Далее, – хоть я и долгое время продержал у себя взятые у меня 
документы «для изучения меня» Р. Хамиди (см. выше), завкультсек-
тором газеты «Кзыл Татарстан», – но без сомнения изучил он меня 
плохо. Если бы он потрудился ознакомится хотя немного подробнее, 
он узнал бы, что я пожертвовал в Академию Наук СССР и Казанским 
научным организациям ценнейшие исторические рукописи и доку-
менты. Академик А. Самойлович и научный сотрудник В. Забиров 
отозвались об этом так (см. в начале 8–10 стр.), – «обе  исторические 
коллекции имеют исключительное научное значение и представля-
ют огромную материальную ценность».

Если бы, изучая меня, обратили на указанный факт внимание, 
то не написали бы, что я предлагал продать чужую рукопись за 
1000 руб. – Иначе снова несообразность: жертвует бесплатно Ва-
хидов коллекции рукописей, представляющих огромную матери-
альную ценность, и в то же время жульнически продает за какую 
то тысячу рублей чужую присвоенную им рукопись.

Такая же несообразность получается и с утверждением, что в 
этом случае с повестью «Чингиз-хан» я занялся пропагандировани-
ем татарского национализма, пропагандируя и «агитируя», говоря, 
что монгольский бандит Чингиз-хан и какой то Мамай – националь-
ные герои татар.

Автор клеветнической статьи не знает, каковым изображен 
Чингиз-хан в повести Янчевецкого, национальным ли героем 
татар или «монгольским бандитом». Ему представляется, что в 
повести, о которой шла речь, – Чингиз-хана только и могут изо-
бражать, как, национального героя, а следовательно и я, Вахидов, 
которому предлагался перевод повести, ношусь с Чингиз-ханом 
именно как с татарским героем. Отсюда и получилось приписы-
вание мне «агитации национальной идеи». А Мамая-то он (кле-
ветник) откуда взял, это уже надо спросить у него самого, пусть 
он розыщет Мамая и нам покажет его. Я  даже не помню, в своей 
жизни говорил с кем нибудь о Мамае или нет. Между тем из при-
лагаемого письма Янчевецкого я знал, что повесть сначала будет 
напечатана в «Молодой Гвардии», а потом уже предполагается 
ее издание на татарском языке. Всякому понятно, что об издании 
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«Молодой Гваридией» повести восхваляющей «мужество» наци-
онального татарского героя «монгольского бандита Чингиза» не 
может быть и речи.

Ложно точно также утверждение, что я ругаю советский аппа-
рат и советских работников. Я пользуюсь избирательными права-
ми, имею почетное звание корреспондента Академии наук и быть 
мне недовольным советским аппаратом вообще, в смысле управ-
ления, нет никаких оснований. Долголетняя моя работа со всеми 
отзывами подтверждает, что это ложь. Но отдельных работников, в 
газете «Кзыл Татарстан», где один сотрудник хочет присвоить себе 
чужие бумаги, другой присваивает чужой литературный труд, а ре-
дакция в целом печатает безответственную клеветническую лож-
ную статью, – такую организацию и таких работников следовало 
бы ругать, как следует.

Крайнее возмущение, я полагаю, должны вызвать во всех та-
кой факт, какой допускает себе сделать редакция газеты «Кзыл Та-
тарстан», – самовольно и, очевидно, с умыслом прибавить в статью 
автора слово «ученый» в отношении контрреволюционера Баруди, а 
потом на страницах «Кзыл Татарстан» поднять травлю и «открыть 
огонь» (по ее же выражению) против автора той статьи, которая 
была искажена редакцией («Красная Татария» за 10/II-1936).

Эти газетные работники дозволяют себе самые дерзкие вы-
пады против меня, вероятно, потому, что я был муллой, на что и 
указывают в своей клеветнической статье. Они полагают, что ни-
какая последующая моя полезная деятельность, ни постановления 
высших законных органов не могут вернуть мне ни доброго имени 
честного работника, ни вообще прав советского гражданина.

Они думают, что я уже не имею права на научную деятель-
ность, хотя бы в виде собирания и изучения исторических памят-
ников, не имею права дарить их общественным организациям, не 
имею, наконец, права именоваться, хотя бы лишь сотрудником- 
корреспондентом общественных организаций.

Поэтому они со страниц газеты грозно вопрошают, кто имел 
право дать мне корреспондентский билет. «Открыть огонь против 
взявших под крыло гнилых националистов».

Причем эти газетные работники, клеймя меня названием «на-
ционалист», – даже не объясняют, да, вероятно, и не смогут объ-
яснить, в каких действиях выражался этот преступный «национа-
лизм». Либо пристрастие ничтожно перед действительностью.
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VII
Описываемая гнусная травля в области научной работы стала 

отзываться и в области педагогической и вообще служебной моей 
работы.

20/IV я поступил на службу в Центральный Музей в качестве 
старшего научного сотрудника по охране памятников старины, ре-
волюции и искусства.

И вот, на отношении Дирекции Музея от 6/V в наркомпрос 
с  сообщением о моем назначении, начальник Политпросветуправ-
ления Татнаркомпроса ТР т. Тюрин накладывает такую резолю-
цию: «Считаю возможным допустить к работе Вахидова временно, 
чтобы не засорять Музей». 9/V.».

О такой резолюции стало известно и Татнаркомпросу т. Баш-
кирову и Культпропу ОК РКП(б) ТР т. Яушеву.

Я продолжал служить, но все мои предложения, доклады по 
вопросам охраны памятников оставались без осуществления, в то 
же время не создавалось сносных условий для самой моей работы. 
8 го августа приказом № 46 я был освобожден от работы в Музее 
без объяснения причин увольнения (документ в прилож. I за № 26).

Нельзя полагать, что увольнение было вызвано отсутствием 
необходимости в излишних работниках. Нельзя полагать так по-
тому, что 8 августа я был уволен, а 9 августа Татнаркомпрос при-
казом № 371 указывал Музею, что «еще до сих пор Центральный 
Музей не доукомплектовал соответствующими кадрами, особенно 
исторический отдел, вследствие чего предписывалось Начальнику 
Политпросветуправления Тюрину в месячный срок подобрать со-
ответствующих работников для Центрального Музея, в особенно-
сти для Исторического отдела (См. прилож. № I, документ № 27).

Наконец, меня стали лишать какой бы то ни было работы. 7/
VI с.г. я подал в ГОРРОНО заявление1, прося предоставить мне 
педагогическую работу. ГОРРОНО назначило в школу № 13 
Сталинского района в качестве преподавателя татарского языка и 
литературы на 50 час.

Но Зав. Роно Сталинского района т. Шарафутдинов отказал 
мне в принятии на службу по мотиву отсутствия свободных часов, 
чего в действительности быть не могло по двум соображениям: 

1 Копия заявления в прилож. 1 за № 28 (примечание С. Вахиди).
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во первых, мое заявление было подано вполне заблаговременно 
(7  июня 1936  г.) и, во вторых, Горроно не мог назначить в школу, 
где не было бы соответствующей работы.

После этого я обратился в Наркомпрос с заявлением1 и Нар-
компрос т. Башкиров предложил мне подыскать где-нибудь рабо-
ту самому.

После нескольких обращений в Горроно, меня направили в 1-ую 
комсомольскую школу при Баумановском Райкомоле, где я и начал 
работать с незначительной нагрузкой с 1/IХ с окладом лишь 100 руб. 
ежемесячно.

Но проработал я здесь только до 22/IХ.
22/IХ мне администрация школы заявляет, что я от работы 

отстранен.
Несмотря на мои настоятельные просьбы, объяснить причину 

увольнения, мне ничего не объяснили, отказали даже дать какую 
нибудь справку по этому поводу. Получалось впечатление, что 
стесняются иметь со мной какое нибудь общение.

О качестве моей работы можно поместить следующие 
некоторые справки:

1. Администрация Казанского Финансово-Экономического 
Техникума в своей справке, выданной мне 1/IХ-1934 г., пишет: 
«Работал в Техникуме явился рководителем цикла (предметно- 
цикловой комиссии) на работе был ударником. Руководил стен-
газетой вел общественную нагрузку, руководил литературным 
 кружком2.

2. 27/V-1934 г. за № 15 со стороны партячейки КФЭТ был дан 
следующий отзыв: «Дан тов. Вахидову С.Г. в том, что при нахож-
дении преподавателем в Техникуме по татарскому языку с 1930 г. 
в настоящее время проявил себя активным и опытно-полезным 
работником и политически выдержанным. Участвовал всемер-
но по ликвидации отсталости некоторых студентов, прикрепляя 
сильных. Под руководством т. Вахидова была достигнута акаде-
мическая успеваемость отстающих, а потому т. Вахидова С.Г. 
считаем общественно-полезным, рекомендуем в секцию научных 
работников и надеемся он к возложенным обязанностям будет от-
носиться честно и аккуратно выполнять».

1 Копия заявления в прилож. 1 за № 29 (примечание С. Вахиди).
2 Копия документа в прилож. 1 за № 30 (примечание С. Вахиди).
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Можно представить о своей полезной педагогической и на-
учной работе еще отзывы, однако, не желая удлинять докладную 
записку, я пока ограничусь вышеупомянутыми документами.

Читая великую заповедь нашего великого вождя народов все-
го мира тов. Сталина: – «Берегите людей, цените кадры, цените 
каждого человека, способного принести пользу нашему делу», – 
Я прошу Вас обратить внимание на мое невыносимое положение 
и оказать мне возможную помощь.

Историк и археограф ТР (С.Г. Вахидов).
Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 1



СӘЕТ ВАХИДИ  
ЭШЧӘНЛЕГЕ ТУРЫНДА ЗАМАНДАШЛАРЫ:  

АРХИВ ҺӘМ ВАКЫТЛЫ МАТБУГАТ ЯЗМАЛАРЫ

Тарихи язма чыганаклар, кулъязма документларны туплауда 
зур эш башкарган атаклы галим Сәет Вахидинең дистә еллар бу-
енча күпсанлы археографик эзләнүләрендәге иң зур казанышы – 
Казан ханлыгына караган әһәмиятле документ – 1523 елгы 
Сәхибгәрәй хан ярлыгын табып алуы була. Тарихчының Ка-
зан ханлыгы чорына караган әлеге ярлыкны һәм аннан башка 
210 данә тарихи кулъязмаларны Үзәк музейга тапшыруы, алар-
ны тикшерүе, «Татарны гыйльми өйрәнү» җәмгыяте җыелышла-
рында әлеге документлар турында докладлар сөйләве татар һәм 
рус телендәге вакытлы матбугат битләрендә даими яктыртылып 
бара. Бу хезмәтләрне фәнни әйләнешкә кертүе өчен галимгә 
Гыйльми Үзәк рәхмәтен белдерә, А.Н. Самойлович, Н.Н. Фир-
сов, Г. Гобәйдуллин кебек Россиянең күрнекле галимнәре уңай 
бәяләмәсен җиткерә. Замандашларының С.Вахидинең эшчәнле-
генә биргән бәяләмә-рецензияләре, искәрмәләренең күбесе 1925–
1935 елларда «Кызыл Татарстан», «Игенче», «Красная Татария», 
«Новый Восток» һ.б. газета һәм журналларда басыла. Җирле мат-
бугат галимнең Мамадыш, Спас, Чистай, Минзәлә һ.б. кантоннар-
да алып барылган тарихи тикшеренү эшләренең төп нәтиҗәләре, ае-
рым шәхесләргә бәйле (К. Насыйри һ.б.) моңарчы билгеле булмаган 
документларны табуы турындагы мәгълүматларга да шактый урын 
бирә. Әлеге материалларның күбесе Мирасханәдә 53 нче фондның 
4 нче тасвирламасында тупланган. 

Җыентыкның әлеге бүлеген Сәет Вахидинең киңкырлы 
гыйльми эшчәнлегенә бәя биргән атаклы тюрколог, архео-
граф, тарихчыларның язмалары, шулай ук галимнең газета һәм 
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 журналларда басылган галимнең табышлары һәм ачышлары ту-
рындагы мәгълүматлар, хезмәттәше Хәлил Латыйповның милли 
хәрәкәт һәм гыйльми-педагогик юнәлештә С. Вахиди белән бер-
гә башкарган эшләре турындагы кулъязма истәлеге тәшкил итә. 
Текстлар Мирасханәнең 53 нче фонды материалларыннан һәм 
И.Н. Лобачевский исем. Фәнни китапханәнең кулъязмалар һәм 
сирәк китаплар бүлегендә саклана торган вакытлы матбугаттан 
алып әзерләнде.
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Нахождение важных исторических документов  
древнего Казанского Ханства

Из наших молодых ученых, изучающих историю турко-татар 
тов. С.Г. Вахиди нашел и приобрел важные исторические докумен-
ты, относящиеся к древнему Казанскому Ханству.

Тов. С.Г. Вахидов в течение тринадцати лет беспрестанно 
трудился над добыванием этих ценных исторических памятников. 
С.Г. Вахидов путешествовал по разным татарским селениям, со-
вершил множество поездок, приложил много труда и энергии, и 
только тогда ему посчастливилось найти и приобрести эти исто-
рические важные документы. Эти труды С.Г. Вахидова являются 
весьма весомыми трудами, обогащающими и укрощающими нашу 
историю беспристрастными первоначально-историческими доку-
ментами, причем ТНКП обратил на это серьезное внимание. Исто-
рические произведения, относящиеся к истории тюрко-татар, до 
настоящего времени писались лишь по историческим материалам 
на русском или на иностранных языках. Народные предания были 
собраны в недостаточном количестве и не напечатаны, именно 
поэтому историки не могли пользоваться ими в достаточной мере 
при сочинении своих исторических произведений. Поэтому глу-
боко надеемся на то, что эти недавно найденные С.Г. Вахидовым, 
совершенно новые исторические документы, безусловно, будут в 
будущем для наших историков очень важным историческим мате-
риалом в области изучения края и нашей истории.

По словам С.Г. Вахидова, такие важные исторические доку-
менты можно найти в Мамадышском, Спасском и Чистопольском 
кантонах Татреспублики. Для этого, конечно, необходимо быть 
обеспеченным материально, хотя бы не полно для тех лиц, которые 
едут на разыскания и собрание исторических материалов.

Если бы органы просвещения, как наркомпрос ТР, оценив 
труды таких научных работников шел на встречу и обеспечивая 
их материально, то у наших молодых сил гораздо больше было 
бы стремления к научной работе и им не приходилось бы сде-
латься жертвой личной жизни. С.Г. Вахидов после разработки и 
научного исследования этих исторических материалов, готовится 
опубликовать их в научном мире.

Журналист и секретарь татарской газеты «Татарстан» Сафин 
Татарстан. – 1922. – 17 сентября (№ 202)
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Востоковедение
Открытие С.Г. Вахидова

При покорении Казанского ханства все государственные архи-
вы погибли. Документы, являющиеся ценнейшими исторически-
ми источниками, были уничтожены.

Современным ученым приходится пользоваться при изучении 
истории Казанского Ханства такими источниками, как летописи, 
скудные отрывки дипломатической переписки, указания иностран-
ных писателей и т.д.

Особенно это касается данных о внутреннем строе Казанско-
го Ханства.

В последнее время, с пробуждением в татарах интереса к сво-
ей культуре, начинаются поиски древних историков и понемногу 
обнаруживаются замечательные памятники седой старины.

В текущем году стало известно об одном из таких важных 
открытий: Саидом Габдулминановичем Вахидовым открыт под-
линный документ эпохи Казанского Ханства, проливающий зна-
чительный свет на его историю. Это – тарханная грамота (ярлык) 
хана Сахиб-Гирея, отысканная С.Г. Вахидовым в одном из селений 
Мамадышского кантона.

С.Г. Вахидов – преподаватель истории, очень серьезный уче-
ный, обладающий большой эрудицией и отличающийся пламен-
ной любовью к науке. Еще будучи учеником сельской школы, Саид 
Вахидов нашел в одном историческом произведении указание на 
то, что в эпоху Болгарского царства местный ученый Якуб Ибни- 
Номан составил историю болгар, но она до нас не дошла.

По окончании школы С.Г. Вахидов в течении нескольких лет 
путешествовал по различными татарским селениям в поисках 
этой книги. В 1912  году ему посчастливилось найти обладате-
ля древней рукописи, слывшей под названием «божьей бумаги». 
Это было не сочинение Ибни-Номана, но не менее ценный памят-
ник – подлинный ярлык Сахиб-Гирея.

Прошло целых восемь лет, пока с огромной затратой труда 
и энергии Вахидову удалось приобрести древнюю рукопись и 
доставить ее в Казань, немалых трудов стоило С.Г. Вахидову 
дать рукописи научный перевод, так как специальные термины, 
встречающиеся в тексте, в современном языке Казанских татар 
уже утрачены. Усилия С.Г. Вахидова завершились блестящим 
успехом и в настоящее время он заканчивает научное исследо-
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вание открытого им документа. Государственное издательство 
готовит издание труда С.Г. Вахидова.

Документ, найденный С.Г. Вахидовым, открывает новую, до-
селе совершенно неосвещенную страницу в истории Казанского 
Ханства, дает важные указания относительно государственного и 
экономического строя его, и вообще культурного состояния Казан-
ского Ханства.

Открытие Вахидова ценно еще тем, что оно доказало суще-
ствование в татарских селениях древних исторических докумен-
тов. Надежда на дальнейшие открытия подобных источников 
становится теперь вполне реальной и С.Г. Вахидов уже имеет све-
дения о существовании еще нескольких ярлыков.

Русский ученый и историк Михаил Георгиевич Худяков
Известия. – 1922. – 27 октября (№ 246)

Историческая ценность
Известный среди татарского населения преподаватель истории 

С.Г. Вахидов нашел и приобрел один из тех исторических доку-
ментов, которые для исторической науки считались утраченными 
навсегда; это – весьма важный акт первой половины XVI века – так 
называемый «ярлык», льготная освободительная или «тарханная» 
грамота, выданная Казанским ханом Сахиб-Гиреем (крымской ди-
настии) определенным лицам, именно семи чел., принадлежащим 
к одной большой семьи (шейх-Ахмеду, сыну Мухаммеда, Абдалу, 
сыну Шейх- Ахмеда, Саид-Ахмеду. Сыну Муса, брата Мухаммеда, 
Якубу, сыну Саида и братьям Якуба Булансу и Нур-Саиду).

При взятии Казани русскими в 1552 году город был сожжен и 
сокровища татарской культуры, несомненно, в изобилии, собран-
ные в столице Казанского ханства, погибли в огне. Вот почему по 
истории татарской Казани не сохранилось никаких, вполне проч-
ных, татарских источников, на основании которых только и можно 
было бы нарисовать беспристрастную и правдивую картину вну-
треннего состояния Казанского царства.

Так думали долго – в течении всего господства русского 
правительства над татарами, вплоть до Октябрьской револю-
ции, когда господство это кончилось. Тогда оказалось, что 
татары во времена этого господства скрывали и берегли для 
себя некоторые уцелевшие от погрома 1552 г. исторические 
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 памятники. И можно быть убежденным, что найденный Саи-
дом Вахидовым в глубине татарских деревень исторический 
документ – не единственный из тех, которые были хорошо 
спрятаны, дабы опять увидеть свет в лучшую пору, когда тата-
ры снова станут хозяевами своего родного края.

Теперь все это время прошло, и мы с нетерпением будем 
ждать новых находок, подобных той, которая была сделана Саи-
дом Вахидовым.

Его находка замечательна.
Ярлык Сахиб-Гирея хана (1523 г.) дает возможность приот-

крыть завесу над политическим строем Казанского ханства.
Судя по целому ряду высших сановников и большому ко-

личеству финансовых чиновников, к которым обращается в яр-
лыке хан с приказом, мы имеем дело, с централизованной мо-
нархией, в которой области и княжества (государства), бывшие 
автономными, в Болгарскую эпоху, уже не имели сколько-нибудь 
самостоятельного значения. Это значит, что несмотря на то, что 
Казанское царство унаследовало болгарскую культуру и что в не-
которых отношениях, главным образом, социальном, оно строи-
лось по болгарским навыкам, политический строй его сложился 
под сильным влиянием порядков Золотой Орды, откуда был ро-
дом первый организатор города Казани, энергичный и талантли-
вый Улу-Мухаммед. На то же самое, на сильное влияние Золотой 
Орды, на политический порядок в Казанском царстве указывает и 
обилие всякого рода налогов, от коих освобождает данный ярлык 
причисленных в нем лиц. В Волжско-Камской Болгарии налого-
вое бремя было гораздо умереннее.

Эта последняя не отличалась и воинственным духом, буду-
чи коммерческой державой (по преобладающей форме народного 
труда) и примитивной феодальной монархией (не сложившемуся 
в ней политическому порядку). Тогда как Казанское ханство было 
государством Военным: Сахиб-Гирей хан в ярлыке называет себя 
«воителем».

С другой стороны ярлык свидетельствует об арабском влиянии: 
его Казань испытала, усвоив болгарскую культуру. Итак, если своей 
духовной культурой Казань была обязана Волжско-Камской Болга-
рии, ожившей в этом и некоторых других отношениях в Казанском 
царстве. То своим государственным строем и порядком, а также 
воинственным духом она была обязана Золотой Орде. О сильном 
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влиянии, повторяю, Золотой Орды на Казань рассмотренный ярлык 
говорит на столько выразительно, что этот счет больше не может 
быть никаких сомнений.

Отсюда ясно, какое важное значение для истории татар наше-
го края (среднего Поволжья), а следовательно, и вообще для исто-
рической науки имеет данный исторический документ; ясно, стало 
быть какую серьезную услугу оказывает науке Саид Вахидов сво-
ими серьезными розысками исторических памятников татарской 
эпохи, сохраняющихся (теперь это несомненно) в недрах татарско-
го народа. В этих розысках пожелаем почтенному исследователю 
татарской старины полного успеха.

В заключение не можем не высказать надежды, что на усерд-
ные труды по разыскиванию важных документов татарской исто-
рии Саида Вахидова будет обращено внимание и ему окажут 
помощь и содействие в его трудном деле соответствующие прави-
тельственные органы Татреспублики; ибо дело разыскания и со-
брания исторических документов – государственное дело. 

Историк, профессор Казанского государственного университета 
Н.Н. Фирсов

Известия. – 1923. – 16 января (№10).

О ярлыке Сахиб-Гирей хана
Еще, из первых мыслящих по новейшему ладу, Ибрагим 

Халфин. Когда он издавал историческую книгу «Дастан-Нясли- 
Чингизхан и Аксак-Тимур» рассказывал, что около Казани долж-
ны найтись древние письменные памятники в изобилии. Также 
говорил и Марджани и он пишет так, хотя многие исторические 
памятники погибли, но из них некоторые в руках народа остались.

Марджани и сам находил много старинных документов и 
исторических источников, украсил ими свой труд – «Мустафад 
аль-ахбар».

Также и Ахмаров, найдя один-два рукописных материала ока-
зал значительную услугу татарской истории.

Что же касается систематического разыскания татарских исто-
рических материалов, то его до революции не было, и ученые не 
могли заниматься этими разысканиями; таким образом, многие 
вопросы нашей истории писались по иностранным источникам. 
Хотя у Гади Атласова мы находим некоторые сообщения о ярлы-
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ке  Сахиб-Гирей хана, но Атласов не мог приобрести этот ярлык, а 
также и не мог правильно прочитать. Особенно приходится сожа-
леть о том что Атласов не мог добиться тех выводов, которые могли 
объяснить положения относительно экономической и социальной 
структуры Казанского ханства. приобрести оригинал ярлыка, сфо-
тографировать его, прочитать его правильно, сравнить его с другими 
ярлыками, наконец, дать его русский правильный перевод, выпало 
на долю Саида Вахидова С.Г. Вахидову удалось написать труд об 
этом ярлыке, который (труд) в настоящее время у С.Г. Вахидова на-
ходится в виде рукописи, ожидающей печатания.

Таким образом заслужить честь и почет в дело приобретения 
единственного документа, относящегося к эпохе Казанского хан-
ства татарской истории и научное исследование этого документа 
выпали на счастливую долю С.Г. Вахидова.

До настоящего времени исследование этого ярлыка и его пе-
ревод еще не появились в печати, а поэтому, пока труд самого при-
обретателя не появился в печати, считаем неприличным что либо 
сообщить о нем и нам остается лишь ожидать напечатания научно-
го труда самого приобретателя. Все-же нельзя обойтись так, чтобы 
ничего не сказать о важности этого памятника. По ярлыку мы мо-
жем узнать много о государственном управлении Казанского хан-
ства, администрации его, судебных и налоговых делах, об их под-
разделениях, о классах того времени. Также можно нам узнать по 
ярлыку о культуре Казанских татар того времени. Найдется много 
сведений о языке и его стиле, орфография того времени, также о 
культурном сношении тогдашних татар с другими исламскими го-
сударствами. Откроется многое по месту приобретения бумаги, по 
составу чернил и по другим признакам, какие были сношения у 
татар XVI столетия, с какими странами. 

Профессор-историк Газиз Губайдуллин.
Татарстан. – 1923. – 6 февраля (№ 28).

Ценное пожертвование в музей Татреспублики
Тов. Вахидов один из немногих татар, стремящихся разыскать 

материалы для татарской истории, которую еще предстоит напи-
сать. В своих поисках исторических документов по деревням Та-
треспублики, тов Вахидов набрел на документ великой научной 
ценности, на ярлык Сахиб-Гирей хана, выданный им одной татар-



181Сәет Вахиди эшчәнлеге турында замандашлары...

ской семье. Это пока единственный юридический памятник татар-
ской Казани первой половины XVI века. Этот, исключительной 
ценности, памятник тов. Вахидов пожертвовал в Главный Музей 
Татарской Республики. Но он не ограничился этим одним пожерт-
вованием. Он представил Музею еще до 210 рукописей (на разных 
восточных языках), с большим усердием и любовью собранным 
им в течении многих лет неустанных поисков. Исследователю-вос-
токоведу будет над чем поработать и помянуть словами благодар-
ности трудолюбивого любознательного собирателя.

Красная Татария. – 1925. – 23 февраля (№35)

Официальная благодарность акадцентра ТНКП,  
объявленная С.Г. Вахидову  

в газете «Кызыл Татарстан» от 15/02.25 г. За № 37 (1207)
Копия официальной благодарности, принесенной после по-

жертвования 210 восточных рукописей Акадцентром ТНКП
Народный Комиссариат
Посвящения татарской С.С. Республики отд. гр. Вахидову 

Саиду
10/11
№ 5557
Казань
Гр. Вахидов Саид действительно пожертвовал в Академиче-

ский центр Татарнаркомпроса 210 рукописей на татарском и араб-
ском языках, в числе которых находится ярлык Сахиб-Гирей хана. 
Все эти рукописи, в особенности, ярлык Сахиб-Гирей хана пред-
ставляют из себя очень ценный материал для изучения татарской 
истории, почему все они сданы Акадцентром в Центральный Му-
зей ТССР для хранения.

Академический Центр ТНКП, принося гр. Вахидову Сейиду 
большую благодарность от имени науки за отыскание им этого 
ценного материала, за принятые на себя труды в этом направле-
нии и за открытие пути к научному изучению татарской истории 
и обещая в дальнейшем оказывать ему свою помощь, просит его 
продолжать свою работу в этой области.

Основание: Протокол Татарской Редакционной Коллегии 
Акадцентра от 10/02-25 г. №12

Нарком по просвещению ТССР Ахмадеев.
Председатель Акадцентра ТНКП Г. Ибрагимов
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Ученый Секретарь – З. Норкин
Благодарность Акадцентра, объявленная через журнал «Без-

нен юл» № 3 за Март м-ц 1925 г. Стр. 140.

Татар феодализмын өйрәнүгә зур материал
Сәхипгәрәй ханның тарханлык турында бирелгән ярлыгы 

турында үткән ел гауга, аңлашылмау булып, эшнең киләбе чу-
ала язып калган иде. Хәзер бу мәсьәлә чишелде. Шушы елның 
10 февралендә шуларны табучы Сәед Вахидов шул тарихи нәр-
сәләрне пыяла тартмага салып, Татарстанның гыйльми үзәгенә 
бушлай китереп тапшырды. 

Бу материаллар – бер ярлык һәм 210 кисәк кулъязмадан тора. 
Болар арасында моннан 600 ел элек язылган язмалар һәм 18 аршин 
озынлыгында бер шәҗәрә дә бар. Болар барысы да Казанның Үзәк 
музеена урнаштырылдылар. 

Сәхипгәрәй ханның ярлыгы иске Казан телендә. Бу ярлык 
үзе фотография белән алынган. Рәсеме «Безнең юл» журналының 
өченче номерына керәчәк.

Бу материаллар, һичшиксез татарның феодализм чорын өйрә-
нергә зур гына ярдәм итәчәкләр.

Гомәр.
Кызыл Татарстан. – 1925. – 13 февраль (№ 36)

Гыйльми үзәкнең рәхмәте
Сәед Вахидов Татарстан гыйльми үзәгенә Сәхипгәрәй хан 

ярлыгы һәм 210 данә башка тарихи язмалар биргән иде. Гыйль-
ми үзәк үзенең җыелышында Сәед Вахидовка моның өчен бик зур 
рәхмәт әйтергә дигән карарны чыгарган.

Кызыл Татарстан. – 1925. – 15 февраль (№ 36)

Гыйльми җыелыш
Шушы елның 12 апрелендә Казан университетының җәгъ-

рафия кабинетында кич сәгать алтыда «Татарны гыйльми өйрәнү 
җәмгыяте»нең общий җыелышы була.

Көн тәртибендә шушы докладлар тора: 
1) Сәхипгәрәй хан ярлыгы турында төпченү – С. Вахидов; 
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2) Казан татарлары арасында ыруг тормышы калдыклары – 
М. Гобәйдуллина; 

3) XVI гасырда нугайлар белән руслар арасындагы мөнәсәбәт 
тарихы – П. Чернышев; 

4) Лаеш кантонында табылган искедән калма әсәрләр турын-
да – Гали Рәхим.

Кызыл Татарстан. – 1925. – 12 апрель (№ 83)

Уртак җыелыш
17 майда якшәмбе көн кич 6 сәгатьтә университетның җәгъ-

рафия кабинетында «Татарны өйрәнү» җәмгыяте белән тарих, ар-
хеология һәм этнография җәмгыятьләренең уртак җыелышлары 
булачак. Көн тәртибе:

С. Вахидов – Сәхипгәрәй хан ярлыгы турында тикшерү;
М. Гобәйдуллина – Казан татарларының ашлары;
Маслеников – Алатырь мукшыларының борынгы архитектур-

лыклары;
Чернышев – ХХ йөздәге татар матбугаты тарихыннан;
Яңа членнар сайлау. 

Кызыл Татарстан. – 1925. – 18 май (№ 109)

Отзыв о докладе С.Г. Вахидова  
«О ярлыке Сахиб-Гирей хана»  

в объединенном заседании О-ва татароведения  
и О-ва Истории, Археологии и Этнографии  

при Гос. Университете имени Ленина 
В соединенном заседании Общества Татароведения и О-ва 

Истории, Археологии и Этнографии 17-го мая был сделан Вахидо-
вым подробный доклад на татарском языке об ярлыке Сахиб-Гирей 
хана, тот же переведенный для русских слушателей.

Этот ярлык был открыт и приобретен самим докладчиком 
тов. Вахидовым, большим знатоком рукописных материалов по та-
тарской истории.

В числе многих собранных им рукописей на разных восточ-
ных языках совершенно исключительное место занимает означен-
ный ярлык: это пока единственный юридический памятник Казан-
ского ханства за первую четверть XVI века.
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Ярлык Сахиб-Гирей хана ставит перед исследователем целый 
ряд важнейших вопросов по государственному праву Казанского 
ханства.

Отзыв известного тюрколога профессора А. Самойловича  
о научном труде С.Г. Вахидова «О ярлыке Сахиб-Гирей хана»

Ознакомившись с рукописью работы Вахидова о ярлыке 
Сахиб- Гирей хана, я признаю ее достаточной для напечатания. 
 Автор хорошо ознакомился с литературой вопроса и дал подроб-
ное исследование ярлыка, полезное, между прочим, в том отноше-
нии, что работа эта способна возбудить интерес читателя к памят-
никам старины и таким образом может оказать большую услугу в 
деле развития исторических разысканий в крае среди коренного 
татарского населения. Некоторые же новые документальные дан-
ные, сообщаемые автором, представляют интерес и для европей-
ских тюркологов.

27.IV.25 г. Казань
проф. А. Самойлович 

Красная Татария. – 1925. – 26 мая (№ 117)

Отзыв профессора Н.Н. Фирсова  
о научном труде С.Г. Вахидова 

Исследование ярлыка Сахиб-Гирея Хана
Казань, 1925 г.
Это брошюра есть оттиск из «Известий Общества Археоло-

гии, Истории и Этнографии» при Казанском Университете. Рабо-
та принадлежит любителю, в значительной мере самоучке в деле 
научного исследования, человеку, вышедшему из татарского кре-
стьянства. Будучи насколько лет учителем в татарских школах 
С.Г. Вахидов пристрастился к изучению истории родного ему на-
рода и начал собирать первоисточники – рукописи на татарском и 
других восточных языках. Таких рукописей он собрал очень много; 
до 500 рукописей он пожертвовал недавно Центральному музею 
Татарской Республики в Казани. Во время поисков рукописного 
материала по татарским деревням С.Г. Вахидов у одного крестья-
нина нашел замечательный памятник первой половины XVI века, 
относящийся к Казанскому ханству – Ярлык Сахиб-Гирея хана. 
После большого труда, татарский археограф приобрел этот доку-
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мент в собственность и затем пожертвовал его в Центральный му-
зей Татреспублики. Вахидов же первый приступил к детальному 
его изучению. Им была уже напечатана осведомительная статья 
об ярлыке в № 1–2 «Вестника научного Общества татароведения», 
где фототипическим способом воспроизведен и самый ярлык. За-
тем С.Г. Вахидов посвятил ярлыку исследование, служащее пред-
метом настоящего разбора. Оно произведено с большой любовью 
к обретенному автором документу. Автор останавливается на фор-
ме ярлыка, на его содержании, затем переходит к лицам, которым 
был выдан ярлык; далее подробно говорит о бумаге и чернилах 
ярлыка, о почерке и орфографии, о печати (нишанс), о самом сло-
ве «ярлык», о языке и стиле этого памятника; наконец подвергает 
ярлык обстоятельному комментарию. Такое общее содержание ис-
следовании С.Г. Вахидова.

Кончено, ученые ориенталисты сделают надлежащий коррек-
тив к замечаниям С.Г. Вахидова; может быть, кое-что найдут в его 
толкованиях неточным и прямо неправильным, но, думается, и они 
отдадут должное внимательности, усердию и любви, с каким сде-
лана вся эта работа. Она, несомненно, послужит материалом для 
более углубленного исследования затронутых в ней вопросов.

Ярлык Сахиб-Гирея-хана имеет громадное значение для из-
учения Казанского ханства. это единственный подлинный юри-
дический памятник его история за I половину XVI века (1523 г.) 
До сих пор государственный строй Казанского ханства был 
неясен. Найденный ярлык проливает на этот вопрос довольно 
яркий свет. Теперь кажется, несомненно, что основы государ-
ственного строя Казанского ханства – золотоордынские. Как и 
метрополия г. Булгара Золотая орда, Казанское ханство было 
военной державой восточного типа, «могущественный сул-
тан» Сахиб-Гирей величается также и «великим завоевателем». 
Обилие чиновников и налогов – тоже признак именно такой во-
енной деспотии. В Камско-Волжской булгарии политические 
основы общественного союза были иные, но они были сбиты 
завоеванием. Остались устои социально-экономические: они-
то, известным образом вероятно, и повлияли на практику того 
государственного строя, который в Камско-Волжскую Булгарию 
был перенесен из Кипчака. Практика же Казанского ханства, 
которая нам известна из летописей, заслонила главные черты 
самой государственной организации. Внушив исследователям 
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не совсем правильное о ней представление. Обретённый ярлык 
Сахиб-Гирей хана дает возможность сделать существенную по-
правку к мнению об исключительно болгарском наследстве, по-
лученном Казанью.

Поэтому С.Г. Вахидов, пустивший в научный оборот столь 
важный исторический источник и положивший начало обследо-
вания его, оказывает исторической науке весьма существенную 
услугу.

Проф. Фирсов
Новый Восток. – 1925. – № 10–11. – С. 361

Отзыв проф. Н.Н. Фирсова о научном труде С.Г. Вахидова  
татарские легенды о прошлом Волжско-Камского края.  

Казань 1925 г. Казань в легендах
С.Г. Вахидов усердно собирает материалы для истории татар 

в период их самостоятельного существования. В ряду этих мате-
риалов свое место займут и легенды, напечатанные в только-что 
вышедшей вышеназванной брошюре.

Легенд здесь несколько, некоторые из них в иных вариан-
тах, уже были известны, но это не мешает приветствовать и то, 
что вновь напечатано на русском языке нашим энергичным со-
бирателем, найдутся тут черты, которые дадут возможность бо-
лее отчетливо определить отношение татарского народа к своему 
далекому прошлому. В последующих строках я укажу лишь на 
две черты, которые сразу заметны, когда пробегаешь легенды в 
Вахидовской брошюре.

Были две Казани – Старая и до сих пор существующая Новая. 
И  обе Казани были обязаны своим происхождением женщине, – 
и при том красивой и смелой женщине. Недаром и самый город, 
основанный два раза по указанию двух женщин, получил название 
женского рода – Казань

Первая Казань возникла после разрушения Булгара Тимуром, 
которого легенды называет Аксаком – именем великого завоева-
теля Аксака Тимура, но который на самом деле был золотоордын-
ским авантюристом князем Булат-Тимуром. Но дело не в том, а в 
том, что разрушитель булгара, кто бы он ни был, не удовольство-
вался этим, а продолжал свирепствовать во сей Булгарской земле: 
«Пил народную кровь».
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Население Булгарии истреблялось, города сжигались. Погиб-
ли города: Сувар, Кизляр, Джуке-тау и другие. Та же участь гото-
вились Биляру, куда были увезены и скрылись из Булгара – вдова 
убитого булгарского хана Абдуллы и его дети.

Вот эта экс-ханша разрушенного Булгара и предотвратила го-
товившуюся Биляру, а следовательно и ей самой с детьми, а так-
же мурзам и бикам здесь жившим, горькую долю. Вдова Абдуллы 
была хоть куда: «храбрая, решительная, находчивая и красивая».

Ничего нет удивительного в том, что вельможи Биляра для 
переговоров с грозным завоевателем обратились к этой женщи-
не, обаянием и своим прежним положением, она охотно приня-
ла возложенное на нее важное дело и прекрасно его выполнила. 
Льстивыми словами и лестными пожеланиями она обворожила 
сурового «воителя». Она сказала ему: «да живет наш султан веч-
но. Да завладеет он силою и богатством всего мира. Вы посланы 
богом для того, чтобы уничтожить грешных в Булгарской зем-
ле, мы все грешные рабы ваши. Просьба от нас, а помилование 
от вас». Это могло быть пришлому «султану» только приятно. 
И как, после таких речей, не исполнить ему просьбы красивой 
женщины? Она просила лишь позволить ей с детьми сыновьями 
ее и погибшего хана «поселиться в Булгарской земле, в месте, 
где бы они могли молиться за душу своего отца». Завоеватель 
разрешил. Место такое нашлось в Северу от Биляра на одной 
безвестный речке, и там поселились бывшая булгарская ханша 
с сыновьями. Так было положено основание новому городу, на-
званному Казанью. Этому городу с бывшей Булгарской ханшей 
и с наследниками булгарской династии предстояло продолжать 
булгарскую историю. Он ее и продолжал, возобновив ее на но-
вом месте по инициативе женщины – последней булгарской и 
фактической первой казанской царицы. Юридически первым 
казанским ханом или, по русским источникам, царем был сын 
инициаторши основания Казани Алтун-Бик, но мы видим, факт 
и легенды идет впереди права.

Любопытно, что в конце истории казанского ханства, уже 
не легендарной, а действительной, реальной истории, мы опять 
встречаемся с женщиной и тоже со вдовой хана и тоже красивой 
и смелой, всем известной Сююнбекой или Субекой. Юридически 
тоже ханом был ее малолетний сын Утемиш-Гирей, а на деле пра-
вила вдова хана Сафы-Гирей, правда, не бывшая безутешной.
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Она с учителем и другими людьми крымской партии бежала 
от русской опасности из Казани, ища для себя и своих тоже другое 
«место,» но попала вместе с сыном в цепкие лапы «Мосвоитов».

После же нее вскоре наступил конец Казанскому ханству, и 
Сююнбека по справедливости может быть названа последнею 
активною царицею Казани. Так и вначале, и в конце жизни это-
го города красивая женщина играет выдающуюся роль: очевидно, 
в пору самостоятельной татарской Казани, татарская женщина не 
была в загоне. Она пользовалась уважением, даже почетом.

На то же самое явление указывает и второе основание Казани. 
В первый раз город был основан в 45 верстах от нынешней Каза-
ни – выше по реке Казанке, на крутом ее берегу. Взбираться по 
крутизне с водой женщинам, особенно беременным, было очень 
трудно. Но они взбирались и терпели, ежедневно нося воду в свои 
жилища – на гору. Однако одна из них запротестовала. Она была 
самая красивая. Славилась своей красотой: «от мала до велика все 
знали о ее красоте». Она стала браниться и много сердитых слов 
сказала по адресу «человека, основавшего город» на «таком кру-
том берегу».

Протест дошел до слуха основателя – хана. Он призвал краса-
вицу пред свои очи, и она, будучи не только красивой, но и смелой, 
не испугалась, а повела себя также тактично, как ее знатная, пред-
шественница пред началом первой Казани.

Она сказала хану: «Не Вас я ругала, а говорила только о том, 
что этот город построен на неудобном месте». И она указала на 
ужасное положение беременных женщин, поднимающихся «с 
водою на плечах по такой крутой горе», хану же пожелала всего 
наилучшего: «Да будет жизнь ваша долговечна», говорила она, «да 
будут враги ваши побеждены».

Разумеется, и этот хан не устоял перед очаровательницей. 
И он, по ее совету, приказал основать города там, где Казань на-
ходится и поныне. Это место было, как раз недалеко от Зилатнтов-
ской горы, где находился пчельник находчивой красавицы.

В пересказанном еще далеко не вся легенда об основании 
новой Казани или о перенесении ханской резиденции на новое 
место: любопытствующие благоволят причитать по брошюре 
С.Г. Вахидова, исправив только на стр. 9 строка 21 сверху об-
молвку – «Старой Казани» на «Новой Казани». У нас цель была 
неполнота пересказа, а другая – отметить в легенде только то зна-
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чение, которое татарским коллективным сознанием придавалось 
женщине даже в таком важном деле, как основание столицы Ка-
занского ханства.

Другая их черта тоже не менее любопытна. Все населения та-
тар в легендах быстро идут по пути культурного прогресса.

Так хан Алтун-Бик, начав царствовать в Старой Казани, 
 сейчас-же построил здесь мечеть и медресе (училище).

Устраивая в Казани большие сады, он стремился посадить и 
большую образованность: он «привлек туда много иностранных 
ученых, что бы обучать народ в школах, построил мектебе для об-
учении детей. Раздовал ученым из казны жалованье.

Даже в деревне Кабанах, основанной Кабан-Беком на берегу 
громадного озера, получившего название, как и деревня от имени 
ее основателя, были им же построены не только мечети, но и медре-
се. Эти медрессе «были пополнены шакирдами-учениками. Слава о 
просвещении в Казани и даже в ее предместьях – в Кабанах распро-
странилась широко, и куда (в дер. Кабаны) приезжали из дальних 
стран люди ученые»

Все это очень характерно. Татары Казанского ханства были 
наследниками сравнительно высокой и сложной культуры, ос-
новы ее были булгарские, но к ним присоединились, особенно, 
для государственного и административного быта, и роскошные 
отростки Золотой-Ордынской культуры. Поэтому-то, если у та-
тар Поволжья была уже значительно развитая культура в да-
леком прошлом, то вполне естественно то обстоятельство, что 
и в легендах татарского народа об основании его древней сто-
лицы и других поселений сложился яркий след его давней са-
мостоятельной культурной жизни. Но в таком отношении кол-
лективного сознания татарского народа к своему культурному 
прошлому заключается лучший залог успехов его просвещения 
в настоящее и в будущем.

Проф. Н.Н. Фирсов
Красная Татария. – 1926. – 21 марта (№ 65)

Ценная находка
Научным работником Центрального музея С.Г. Вахидовым 

широко известном в научных кругах, как неутомимы собиратель 
древних татарских рукописей, найдены три списка произведения 



XIV века. «Нахджел-фарадис». Найденная рукопись представляет 
собой почти единственный источник для изучения татарского ли-
тературного языка эпохи Золотоордынского ханста.

Проф. Московского гос. университета И. Бороздин в журна-
ле «Новый Восток» «25, 1925 г., стр., 373 о докладе С.Г. Вахида 
на пятидесятилетии общества археологии, истории и Этнографии 
при Казанском Гос. Университете имени В.И. Ленина писал так: 
«Большой интерес вызвало краткое сообщение С.Г. Вахидова о 
рукописи «Нахджел-фарадис» найденной им в одной из деревень 
Мамадышского кантона. Эта находка дает представление о лите-
ратурном языке Золотоордынской эпохи».

Красная Татария. – 1928. – 27 декабря (№301)

Отзыв профессора Московского Университета  
Ильи Николаевича Бороздина,  

о научно-исследовательской работе С.Г. Вахидова (Вахиди),  
30 июля 1929 г.

Илья Николаевич Бороздин
Считаю необходимым указать, что работы С. Вахидова имеют 

большое значение для истории Казанско-Татарского ханства. Осо-
бенно следует отметить изданный и комментированный им ярлык 
хана Сахиб-Гирея, являющийся ценным источником для соци-
альной и политической истории Казанского ханства. Точно также 
значительный интерес представляет работа «Татарская легенда о 
прошлом Камско-Волжского края» и добытая в одной из деревень 
рукопись «Нахджел-фарадис» – примечательный памятник Золото-
ордынского языка. Тов. Вахидов является неутомимым и полезным 
работником, провел ряд археографических и этнографических экс-
педиций. Его работа нашла оценку в научных, общественных орга-
нах.(напр. в журн. Новый Восток и др.) Тов. Вахидова, как полезно-
го местного работника, знатока и собирателя старинных источников, 
следует всячески поддержать.

Профессор И. Бороздин
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Минзәлә кантонын тарихи яктан өйрәнү
(Минзәлә кантонын өйрәнергә килгән  

гыйльми экспедиция материалларыннан)
Быел җәй Минзәлә кантонын өйрәнергә килгән гыйльми экс-

педиция җитәкчеләреннән иптәш С. Вахидов түбәндәгеләрне яза:
«Татарстанны өйрәнү җәмгыяте» тарафыннан Минзәлә кан-

тонына җибәрелгән һәйәтләре1 май, июнь, июль айларында бил-
геле маршрутлар белән кызу эш алып бардылар. Бу һәйәтләрнең 
берсе «Тарих һәм этнография һәйәте» иде. Бу һәйәттәге 7 кеше 
өчкә бүленеп гыйльми тикшерү һәм өйрәнү эшләре алып барды. 
Экспедиция түбәндәге маршрут белән йөрде: Казан – Минзәлә – 
Җушады – Җәмәк – Тәкермән – Мансур Саклавы – Карашай 
Саклавы – Чураш – Югары Табын – Түбән Табын – Тәкермән-
лек – Теләнче Тамак (Чаллы) – Тамьян Тугаш – Шуран – Чүплек – 
Әтрәкле – Татар Мөшеге – Симәк – Сасыборын – Калтак – Ташлы 
Елга – Вәрәш Башы – Иске Вәрәш – Кәүҗияк – Ташлы Яр – Мел-
ләшәрип – Мөс лим – Катмыш – Олы Чакмак – Акай Күл – Усы – 
Карамалы – Кү бәк – Үрәзмәт – Иске Сәет – Мәчти – Байсар – Яңа 
Әләм – Акта ныш – Әҗәкүл – Илчебай – Шәрип – Каратал – 
Меңләр – Сәфәр – Пучи – Минзәлә – Казан.

* * *
Бу кантондагы татар авыллары, үзләренең нигез корылыш 

һәм каралты салыш яклары белән дә татарның байтак борынгы 
архитектурасын саклаганлыклары күренә. Ут казасына очрамыйча 
яшәп килгән татар авылына керсәк, татар этнографиясен өйрәнү 
өчен җанлы выставкага очрыйсың. Мондый характерный авыллар-
ның берсе – Яңа Әләм. Бу авыл әле һичбер борынгылыгын югалт-
маган саф бер татар авылы.

Гомумән алганда, Минзәлә кантонындагы татар авыллары-
ның күбрәге Арча, Мамадыш, Лаеш кебек Казан якынындагы 
татар авыллары белән чагыштырганда, шактый ярлы күренәләр. 
Соңгы илле ел эчендә бу кантондагы урманнарның төпләнеп җир 
ителүләре һәм страховой эшләренә халыкның игътибарсызлык 
күрсәтүе аркасында янгыннан соң кара туфракка калу кебек бәхет-
сезлекләр татар авылларын байтак бөлгенлеккә төшергәннәр. 

1  Һәйәтләре – комиссия, делегация.
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***
Минзәлә кантонындагы байтак татар авыллары, үзләре оешып, 

Колчак отрядларына каршы сугышканнар. Бигрәк тә Чураш, 
Җәмәк авыллары Колчакның көчле бер отрядын берничә атналар 
алга җибәрмичә тотып торып, соңыннан артка чигәргә мәҗбүр ит-
кәннәр. Татар авылларыннан бик күп егетләр, үз теләүләре белән 
Кызыл Армиягә язылып, советлар хөкүмәтен ныгыту, яшәтү телә-
ге белән көрәштә корбан булганнар, революция каһарманнарын-
нан сау калганнары да аз түгел. Мондый егетләрнең байтагы авыл 
советларында, волбашкармаларда җаваплы эшләр алып баралар. 
Ярдәмгә мохтаҗ инвалид булганнары да бар.

***
Минзәлә кантонының ерак тарихы ачык билгеле түгел. Алтын 

Урда һәм Болгар мәмләкәтләре чорларыннан калган тарихи ха-
тирәләр безгә очрамадылар.

Риваятьләргә караганда, Казан ханлыгы чорларында Минзәлә 
кантонының төрле урыннарында татар һәм башкорт феодаллары 
яшәгәннәр. Алар зур көч һәм дәүләт белән хөкем сөргәннәр. Һәр-
бер феодалның хәтсез җире, суы, урманы, болыны булган. Алар-
ның кул астында әллә ничаклы ярлы гаиләләр кол булып хезмәт 
иткәннәр. Һәрбер феодалның унар мең җылкылары, егермешәр 
мең куй һәм сарыклары булып, аларны саклый торган урыннар ул 
заман теле белән «саклау» дип аталганнар. Бу саклауларда әллә ни-
чаклы татар, башкорт крестьяннары авыр шартлар эчендә хезмәт-
че булып эшләгәннәр. «Карашай Саклавы», «Саклау Башы» кебек 
авылларның борынгы заманда феодалларның именияләре булган-
лыгын картлар әле дә хәтерлиләр. Алар шактый соңгы заманнарга 
чаклы яшәп килгәннәр. «Мансур саклавы»ның Казан алынганнан 
соң бер татар феодалының имениясе булганлыгын картлар без-
гә сөйләделәр. Мансур феодалының нәселе Казан арты Кышкар 
авылында әле дә бар икән.

Халык авызыннан язылып алынган риваятьләргә караган-
да, Минзәлә кантонындагы татар һәм башкорт авыллары XV – 
XVI  йөзләрдә Казан ханлыгы кул астында яшәп килгәннәр. Ка-
занга үзләреннән вәкилләр җибәргәннәр. Казан ханнары бу яктагы 
феодалларга тарханлык ярлыклары биргәннәр.

Симәк авылында Мөхәммәтнәсиб Төхфәтулла улының борын-
гы бабалары тархан булганлыкны – аларның кулында Казан хан-
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нарыннан бирелгән тарханлык ярлыгы булганлыгын сөйләделәр. 
Шактый иске заманнардан бирле муллалар кулында яшәп килгән 
бер көтепханәдә иске кулъязма – документлар арасында бер кулъ-
язма әсәр булган. Анда Казанга хан сайларга бару, ханнарның җы-
елган вәкилләргә сөйләгән сүзләре, Казан ханнарының тәрҗемәи 
хәлләре, Мәскәү кенәзләре белән булган төрле сугыш вакыйгала-
ры, Казанның алынуы һәм бүтәннәр язылган булган. Шуңа ханнар-
ның ярлыклары да теркәлеп куелган булган икән. Аянычка каршы, 
бу көтепханә 1910 елда булган зур янгында юкка чыккан.

***
Борынгы Казан ханлыгына яңа Казан алынганнан соң XVI йөз 

соңларындагы татарлар хәрәкәтенә карата, без – картлар авызын-
нан бик күп тарихи хикәяләр, риваятьләр язып алдык.

Безнең аркылы музейга бүләк ителгән әйберләр арасында, 
Акай җавыннан калган дип уйланыла торган мылтык, кылыч, 
хәнҗәр һәм ике өзәнгесе белән ияр дә бар. Бу әйберләрне безгә 
Кәүҗияк авылыннан Хатип Харисов бүләк итте. Мондый әйбер-
ләр эчендә Мелләшәрип дигән борынгы кире кешенең урыс пат-
шалары тарафыннан алтын белән язылып бирелгән кылычы, ике 
җиз савыты да бар. Боларны сатып алдык.

***
Без үзебезнең маршрутка кергән 45 авылны 25 көн эчендә 

йөреп тикшереп чыктык. Шушы вакыт эчендә 70 тән артык карт 
һәм карчыклар белән әңгәмәләр ясап, бик күп тарихи хикәяләр, ри-
ваятьләр, аерым авылларның тарихына караган материаллар язып 
алынды. 40 тан артык хосусый көтепханәләрне тикшереп, кирәк 
материалларны язып ала бардык. Катмыш, Тугаш һәм Әҗәкүл 
авылларының басуларында булган борынгы каберташларын тик-
шереп, язуларын укып, күчереп алдык.

Авылларда йөргәндә һәйәткә хисапсыз күп иске китаплар 
бүләк иттеләр. Кайберләре сатып алынды.

Инде бу кыйммәтле күп материалларның өстендә эшләп, алар-
ны гыйльми тикшерергә, алардан һәркем файдаланырлык итеп ка-
талог төзергә, кыскасы, аларны эшләп чыгарырга кирәк».

Игенче. – 1929. – 10 октябрь (№ 475).
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Каюм Насыйриның яңа табылган документ  
һәм кулъязмалары

Татарстан Үзәк музееның гыйльми эшчесе булып хезмәт итү-
че һәм күп еллардан бирле тарихи әйберләр эзләүче С. Вахиди үзе-
нең соңгы эзләнүләрендә Каюм Насыйриның моңар чаклы культу-
ра дөньясына мәгълүм булмаган төрле документ һәм кулъязмалар 
тапкан. Шулар арасында К.Насыйриның ике васыять язуы, Насый-
риның дини идарәгә язылган гаризалары, Казанда урыс телендә 
ачылган беренче татар мәктәбенең тарихы һәм Каюм Насыйриның 
басылмый калган кулъязмалары бар.

Кызыл Татарстан. – 1929. – 21 август (№ 188)

Тарих материалларын җыйнау юлында
Татарстан җөмһүрияте Үзәк музееның гыйльми советы, музей 

янындагы «Көнчыгыш кулъязма һәм документлар бүлеге» турын-
да С. Вахидиның доклады буенча, җөмһүрияттә булган бөтен татар 
авылларына анкета кәгазьләре җибәреп, бөтен тарихи хатирәләр 
турында язма мәгълүмат җыярга карар чыгарды. Анкета кәгазьләре 
музей аркылы авыл укытучыларына, авыл һәм кантоннардагы өл-
кәне өйрәнү түгәрәкләренә җибәреләчәк.

Кызыл Татарстан. – 1929. – 15 октябрь (№ 235)
Текстларны гамәлдәге язуга күчереп, басмага Н.И. Лобачевский 

исемендәге фәнни китапханә хезмәткәре 
Рәисә Шәрәфиева әзерләде

Археологическая экспедиция Академии наук
Академия наук получила в дар от т. Вахидова, научного работ-

ника гор. Казани, ценное собрание татарских рукописей, книг и до-
кументов. Среди литературных памятников времён Золотой Орды 
и Казанского ханства, ранее неизвестных, имеются оригиналы та-
тарских учёных и писателей 19 века, со следами вмешательства 
руки царских цензоров. Документы мистического религиозного 
характера в собрании Вахидова указывают на восточные влияния 
и в свою очердь их архаический средне-азиатский язык получает 
отпечаток местного языка. На полях этих книг муллы делали запи-
си – любопытные бытовые чёрточки. Есть записи о рыночных це-
нах, об условиях найма батраков: например, сам ли батрак должен 
плести себе лапти или носить лапти хозяйские.
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Познакомившись с этим ценным даром, Академия наук реши-
ла 10 июня организовать экскурсию в Казань для сбора татарских 
рукописей.

Экспедиция под руководством сотрудника Академии наук тов. 
Забирова прибыла в Казань в начале августа, начат сбор рукопи-
сей. Тов. Залкинд передаёт в дар Академии наук 50 рукописей вос-
точных книг и документов. Тов. Забиров надеется обнаружить в 
Татарии личные архивы общественных деятелей царского времени 
– Тевкилевых, Хальфиных.

Большой научный интерес представляют совершенно неизу-
ченные рукописные библиотеки старых медресе вроде «Кышкар», 
«Тунтери», «Курсави» и других.

Красная Татария. – 1934. – 5 сентября (№ 206). 

Рукописи прошлого
С 1912 года начал историк-археограф С.Г. Вахидов собирать 

разного рода старинные документы и рукописи. 
В 1925 году им был опубликован найденный «ярлык» или 

«тарханная» (льготная) грамота, выданная в 1523 году ханом Са-
хиб-Гиреем семи лицам Казанского государства.

Ярлык этот представляет собой интереснейший и единствен-
ный в своём роде документ, дающий ключ к пониманию многих 
явлений внутреннего устройства Казанского ханства.

Как известно, при взятии Казани русскими в 1552 году во вре-
мя пожара погибли в огне все архивы и до нас не дошло подлин-
ных документов, по которым можно было бы судить о внутреннем 
строе этого государства.

Какова была социально-экономическая организация Казан-
ского государства и его классовая структура – об этом можно было 
строить одни догадки. 

Находка С.Г. Вахидова пролила в своё время значительный 
свет на многие из этих вопросов.

В настоящее время подлинник ярлыка находится в Централь-
ном музее Татарии, куда он был передан тов. Вахидовым.

Вахидовым же найдены три списка трактата «Нахджел- 
фарадис», являющегося уникальным памятником татарской ли-
тературы периода Золотоордынского ханства (государства, суще-
ствовавшего в низовьях Волги в XIII–XV веках).
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В прошлом году тов. Вахидов принёс в дар Всесоюзной ака-
демии наук коллекцию древних рукописей и документов в количе-
стве 500 названий, о чём в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» была 
специальная статья А.Н.Самойловича.

Для лучшего сохранения рукописей и предоставления воз-
можности пользоваться ими широким кругам научных работни-
ков, тов. Вахидов передал научным учреждениям Татарии собра-
ние рукописей в 1500 названий.

В настоящее время тов. Вахидов занят над составлением тру-
да по классификации и систематизации 1500 рукописей. Им же 
продолжаются розыски новых неопубликованных документов, 
а также материалов по археологии и этнографии.

М.С.
Красная Татария. – 1935. – 4 июля (№ 153)

«Кабуснамэ»
В своих неустанных поисках разного рода старинных рукопи-

сей и документов известный собиратель их С.Г. Вахидов несколько 
лет назад набрёл в одной татарской деревне на рукописный турец-
кий перевод известного в мировой науке памятника персидской 
литературы XI  века «Кабуснамэ». 

«Кабуснамэ» представляет собой этико-дидактический трак-
тат, по содержанию своему напоминающий другое ещё более из-
вестное произведение подобного рода «Кудатку-билик». Перевод 
«Кабуснамэ» с персидского на турецкий язык был сделан в XV веке 
по распоряжению турецкого султана Мурада.

М. Сайдашев.
Красная Татария. – 1935. – 12 сентября (№ 212)

Коллекции восточных рукописей
Археограф и историк С.Г.Вахидов подарил Татнаркомпросу 

две ценные коллекции старинных восточных рукописей и доку-
ментов. 

Эти коллекции будут храниться в отделе восточных рукопис-
ных книг Центральной научной библиотеки Казанского универси-
тета. Пользование коллекциями допускается только в читальном 
зале библиотеки.

Красная Татария. – 1935. – 7 ноября (№ 258)
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Памятники Золотой Орды1

Научный сотрудник С.Г. Вахидов, живущий в Казани, пода-
рил Всесоюзной Академии Наук часть своего большого собрания 
восточ ных рукописей и документов (более 500 номеров), имею-
щих выдаю щееся научное значение. Другая часть этого собрания 
(более 1000  номеров), была принесена Вахидовым в дар научным 
учреждениям Татарской Республики.

Выдающееся научное значение этого собрания, – сказал в 
бе седе с нашим корреспондентом академик Самойлович, – со-
стоит в том, что в нем заключаются памятники Золотой Орды и 
Казанского ханства, бывшие ранее неизвестными и недоступными 
исследовате лям. Кроме того, собрание заключает ряд оригиналов 
работа татар ских ученых и писателей XIX века, работ, писанных 
рукою самих авторов. Любопытно отметить то обстоятельство, 
что на некоторых из этих работ остались явственные следы вме-
шательства царских цензоров. Получение этих документов откры-
вает перед Советским востоковедением возможность организации 
новых исследовательских работ по истории литературы тюркских 
народов Восточной Европы».

Ленинградская Правда № 139 (5818) пятница 15 июня 1934 г.

Рукописи Золотой Орды2

Академии Наук подарена ценнейшая коллекция.
Известный в Татарии педагог и научный работник тов. С.Г.  Ва-

хидов подарил Всесоюзной Академии Наук ценнейшую коллек-
цию древних рукописей и документов из 500 названий. До этого 
в 1930 году в ознаменование десятилетия Татарской Республики 
тов. Вахидов принес в дар Центральной Научной Библиотеке Ка-
зани собрание рукописных материалов на татарском, арабском, 
персид ском, русском и др. языках – всего около 1500 названий. 
Обе исторические коллекции имеют исключительное значение 
научное и представляют огромную материальную ценность. Тов. 
Вахидов собирал рукописи в течении 23-х лет по всему Поволжью 

1 Текст статьи включен в автобиографию С. Вахиди. Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 1.
2 Текст статьи включен в автобиографию С. Вахиди. Ф. 53. Оп. 4. 

Ед.  хр. 1.
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и  Прикамью в целях изучения истории культуры этих краев. В кол-
лекциях тов. Вахидова имеются уникальные произведения «Золо-
той орды» и Казанского ханства, а также и других стран Востока. 
Эти произведения позволяют историкам народов СССР более под-
робно и распространенно освещать прошлое татар и других наро-
дов Со ветского Востока.

Отмечая крупную научную заслугу тов. Вахидова, мы должны 
одновременно поставить вопрос об организации планомерного, 
систематического сбора подобных материалов.

Институт Востоковедения и Историко-Археографический Ин-
ститут Академии Наук СССР организовали сейчас археографиче-
скую экспе дицию в Поволжье.

Академик Самойлович, В. Забиров.
 Известия, № 215 (5463), среда, 12 сентября 1934 года

Археографическая экспедиция академии наук1

Академия Наук получил в дар от тов. Вахидова, научного ра-
ботника г. Казани, ценное собрание татарских рукописей, книг 
и документов. Среди литературных памятников времен Золотой 
Орды и Казанского ханства, ранее неизвестных, имеются ориги-
налы та тарских ученых и писателей XIX века, со следами вмеша-
тельства руки царских цензоров. Документы мистического рели-
гиозного характера в собрании Вахидова указывают на восточные 
влияния и в свою очередь их архаический средне-азиатский язык 
получает отпе чаток местного языка. На полях этих книг муллы 
делают записи – любопытные бытовые черточки. Есть записи о 
рыночных ценах, об условиях найма батраков: например, сам ли 
батрак должен плести себе лапти или носить лапти хозяйские. 
Познакомившись с этим ценным даром, Академия Наук решила 
10 июня организовать экспедицию в Казань для сбора татарских 
рукописей.

Красная Татария, № 206 (4977), 5 сентября 1934 года

1 Текст статьи включен в автобиографию С. Вахиди. Ф. 53. Оп. 4. Ед.  хр. 1.
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Официальная благодарность Академии Наук 
 Союза Советских Социалистических Республик  

от 15/VI- 1934 г.1

«С.Г. Вахидову».
§ 12. ДОЛОЖЕНО сообщение ак. А.Н. Самойловича о руко-

писном фонде С.Г. Вахидова, принесенном в дар АН.
ПОСТАНОВЛЕНО: Заслушав сообщение ак. А.Н. Самойлови-

ча о рукописном фонде, полученном в дар АН от С.Г. Вахидова:
1) Выразить С.Г. Вахидову благодарность от имени АН; 
2) Просить ак. А.Н.Самойловича дать для «Известий АН» 

и «Известий ЦИК и ВЦИК» статью, характеризующую это ру-
кописное собрание;

3) Отметить в собраниях рукописей Рукописного Отдела ИВ 
рукописи, полученные от С.Г. Вахидова, как часть Вахидовского 
фонда;

4) Организовать экспедицию для сбора татарских рукописей; 
5) Разрешить ИВ, ИАИ и ИК израсходовать по 5000 руб. на 

организацию экспедиции и ассигновать из фонда Президиума до-
полнительно 15.000 руб.;

6) Возбудить перед СНК РСФСР и Татарской АССР вопрос 
об упорядочении хранения и научной обработки рукописного фон-
да, остающегося в Казани, и поручить ак. А.Н. Самойловичу и 
В.А. Забирову составить докладную записку по этому вопросу;

7) Предложить ИВ и ИАИ совместно проработать вопрос о 
выпуске тех или иных печатных произведений к ХV-летию Та-
тарской Республики и представить соответствующую записку на 
утверждение Президиума. Верно. Тех. секретарь – подпись. 

Академия Наук СССP от 16 июня 1934 г. № 62-712

Научному работнику С.Г. Вахидову.
Уважаемый Сеид Габдульминанович.
Президиум Академии Наук CССP в заседании от 10 июня с.г. 

заслушал сообщение академика А.Н. Самойловича и научного 

1 Текст благодарности включен в автобиографию С. Вахиди. Ф. 53. 
Оп.  4. Ед.  хр. 1.

2 Текст благодарности включен в автобиографию С. Вахиди. Ф. 53. 
Оп.  4. Ед.  хр. 1.
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 сотрудника АН Н.А. Забирова о рукописном фонде, принесенном 
Вами в дар Академии Наук СССР.

Президиум Академии Наук СССP выражает Вам глубокую 
благодарность за Ваш ценный дар – собрание рукописей ис-
ключительного научного значения, благодаря которому для Со-
ветского востоковедения открываются большие возможности 
научно- исследовательских работ в области истории, литературы и 
языков Золотой Орды, Казанского ханства, Средней Азии и Татар-
ской АССР.

Непременный Секретарь Академии – подпись.

ВЫПИСКА из протокола № 5  
заседания дирекции Института Востоковедения 

 Академии Наук СССР от 3/VI-1934 года1

II – СЛУШАЛИ: пожелания С.Г. Вахидова об условиях хране-
ния собраний рукописей, принесенных им в дар Академии Наук и 
об опубликовании в трудах ИВ его статей и описаний по ним. 

ПОСТАНОВИЛИ: I – Собрания рукописей, принесенных 
С.Г. Вахидовым в дар АН, принять в отдел рукописных книг и до-
кументов Ин-та Востоковедения, с особой отметкой – «Из фонда 
С.Г. Вахидова». 

2 – Статью С.Г.Вахидова о рукописной книге «Нахджел- 
фарадис» после предварительного просмотра соответствующим 
специалистом ИВ, напечатать в «Записках ИВ Академии Наук».

3 – Описание рукописных собраний С.Г. Вахидова, составлен-
ные им и переданные в ИВ совместно с рукописями, поместить по 
частям в сборнике ИВ «Библиография Востока».

4 – В отношении опубликования описаний, составленных Ва-
хидовым на рукописное собрание, пожертвованное им в научные 
учреждения.

Тат. АССР, вопрос оставить открытым до получения на это 
согла сия последних.

1 Текст включен в автобиографию С. Вахиди. Ф. 53. Оп. 4. Ед.  хр. 1.
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Институт Востоковедения Академии Наук СССР 
28 апреля 1934 г. № VIII-191

С.Г. Вахидову. 
Институт Востоковедения Академии Наук СССР приносит 

Вам свою искреннюю благодарность за переданные Вами в дар 
Академии Наук рукописные материалы из Вашей библиотеки. 

Директор ИВ – ак. Самойлович

 Академия Наук СССР2

Бюро Ассоциации учреждений отделения Общественных 
Наук: Ленинград, Университетская наб. 5.

21 октября 1934 г,
Казань ул .Сабанче, 11, кв. 2
С.Г. Вахидову.
Бюро Ассоциации учреждений Отделения Общественных 

Наук Академии Наук СССР, заслушав на своем заседании от 9 
октября с.г. сообщение В.А.Забирова о работе Археографической 
экспедиции Академии Наук, постановило выразить Вам благодар-
ность за успешное выполнение возложенной на экспедицию зада-
чу выявления и собирания рукописных книг и документов.

Председатель Бюро Ассоциаций
Академик А.С.Орлов. 

Зам. Ученого Секретаря С.А. Аннинский.

Хәлил Латыйпов истәлеге
Галиҗәнаб Сәед әфәнде Вахидевкә, үземнең Казандан китү 

мөнәсәбәтем илә, бөек инкыйлаб вакытында бергәләп милли 
хәрәкәт вә гыйльми хезмәтләрдә булуыбыз хатирәсенә берничә сүз 
язып калдыруны тиеш табдым.

Инкыйлабдан әүвәл Казандагы мөгаллимләр башлыча ике 
генә фирка (рәсми хөкүмәт тәрбиясендәге мәктәб укытучыла-
ры, гайре рәсми халык карамагындагы мәктәб укытучылары) 

1 Текст благодарности включен в автобиографию С. Вахиди. Ф. 53. 
Оп.  4. Ед.  хр. 1.

2 Текст благодарности включен в автобиографию С. Вахиди. Ф. 53. 
Оп.  4. Ед.  хр. 1.
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 булып хисаблансалар да, халык карамагындагы милли мәктәб вә 
мәдрәсәләрдә укытучылар үзләрен һәм мәктәб мәдрәсәләрен ка-
раучы мәхәллә халкы вә байларның фикри ихтыяры белән үзләре 
берничә сыйныфка бүленәләр иде. Ул вакыт мөгаллимләрнең 
бер-берсе белән күрешеб, җыелышып фикер алышу, ул фикерләр-
не гамәлгә кую юлында хәрәкәт бик аз сизелә, бик сирәк күренә 
иде. Әмма Сәед әфәнде белән без, бу гадәтнең хилафына буларак, 
инкыйлабдан элек үк таныш идек (1913 нче елның 2 нче октя-
брендә Казанның 4 нче шәһәр мәктәбендә бергә имтихан биреп, 
шунда таныштык). Инкыйлаб башлангач да, татар мөгаллимләре, 
шул алдан бүлеп куйган ике фиркагә аерылып, рәсми мәктәбдә 
укытучы рус теле мөгаллимләре – бер фирка, милли һәм дини 
мәктәб-мәдрәсәләрдә укытучылар үзләренә бер фирка булып, 
һәр икесе аерым эш күрергә тотынды. Бу вакытда Сәед әфәнде 
гаскарлекдә, гаскәри имам, Хәрби Шура, Милли Шура, Хәрби 
Комитет кебек милли мөәссәсәләрдә1 әгъза иде. Укытучыларның 
бу аерым хәрәкәтләре озак дәвам итмәде, биек ибдәшләремездән 
Әхмәдҗан Мостафа вә Мөхетдин Корбангалиләрнең тырышуы 
аркасында, татар укытучылары барысы да берләшде, «Казан укы-
тучылар җәмгыяте» исемендә бер союз төзеде. 1917–1918 нче уку 
елларында, милли мәктәбләрне әүвәлге рәсми мәктәб саналган 
русский класслар белән берләшдереп, укытучыларын барысын да 
бер хокукда ителгәч, элекдә казённый фатирларда торып өйрәнгән 
рус теле мөгаллимләре, искедәге рәсмиятләрен үзләренең бер фа-
зыйләтләре санаган кебек, хәзерге башка мөгаллимләр белән бер 
хокукда булу гына алар өчен аз булган төсле, бер канәгатьсезлек 
күрсәтеп, берләшкән мәктәбнең мөдире булырга, яңадан шул көен-
чә казённый фатирларда калырга, башка мөгаллимләргә өстдән 
карарга теләделәр. Шул сәбәбдән, Казан укытучылары арасында 
яңадан ике фирка хасил булды. Бу вакытда Сәед әфәнде Уфадагы 
Милләт Мәҗлесендә иде. Менә укытучылар җыелыш ясый, җые-
лыш саен һәр ике фирка, үз теләкләрен сөйләп, бер-берсе белән сүз 
көрәштерә, сайлау вакытында һәр ике фирка үз кешеләрен күбрәк 
кертәсе килә иде. Менә Сәед әфәнде Милләт Мәҗлесендән кайт ды. 
Ул вакыт бер-берсен сүз һәм эш белән җиңә алмый торган ике фир-
ка укытучыларның һәр икесе Сәед әфәндене үз араларына кертергә 

1 Мөәссәсәләрдә – оешмаларда.
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тырышалар иде. Менә шул вакыт Сәед әфәнде, электән эзләп кил-
гән милли укытучылар фиркасына кушылып, шул якны куәтләп, 
зур бер җыелышта озын нотык сөйләде. Аның ноткы1 җыелышда-
гы халыкның күбесенә тәэсир итде. Аз бер кыйсем халык, бар да 
бер җиңелгәнен белеп, сүз көрәштерүне кирәксез табып, сүздән 
туктады. Менә шул җыелышта ук укытучылар союзының пре-
зидиум әгъзалары яңадан сайланды. Күб үтенү вә тәклифләрдән 
соң2 Сәед әфәнде – рәислекне, мин – сәркәтиблекне кабул итеп, 
безнең янга яңадан 8 кеше идарә әгъзасы билгеләнеп, барысы 
10 кеше буларак союзның идарә һәйәте3 төзелеп, җыелыш тарал-
ды. Шул вакыт үзләрен милли мәктәб укытучыларындан югары 
санап йөргән русский класс мөгаллимләре (учительләр) үзләренең 
милли мәктәб укытучыларындан түбән икәнлекләрен аңладылар. 
Шул дәвердә укытучылар союзы, үзенең әгъзалары азлыкга кара-
масдан, башка союзлар белән бер дәрәҗә көчле булып, күб эшләр 
эшләде. Бу вакыт укытучылар союзының бертөрле оешып эшләве, 
башка союзлар белән бәйләнеше, укытучыларның барысы да бер 
генә төрле хокукда булып, аларның бер-берендән артыклыгы, 
үзләренең эшләгән эшләренә карап кына булырга мөмкин идеке, 
иске гонван4, иске рәсмият белән берәүнең икенчедән артык була 
алмавы, фәкать Сәед әфәнденең тырышуы аркасында эшләнде. Ул 
вакыт Сәед әфәнденең хезмәтләре бик күб булды, ләкин мин бу кы-
ска хатирәмдә аларның һәммәсен санап чыгарга булдыра алмыйм. 
Ләкин шул вакыт Сәед әфәнденең Казан укытучыларына бер төр-
ле рух биреп, аларны милли хәрәкәткә китерүен, җанландыруын 
тупас гыйбарәләрем белән булса да әйтми калуны үземнең бер 
вазифамны үтәмәвем дип караганлыгымдан, бу сүзләремне язып 
калдырам. 

1922 нче ел. 12 нче июль. Хәлил Латыйф.
Ст. Церковные убеи, Симб. губ., Буинск. уезд., Малоциль-

нинск вол. и дер.
Х. Латыйпов.

1 Дөресе: нотыгы.
2  Тәклифләрдән соң – көчләп кушулардан соң.
3  Һәйәте – комиссиясе.
4  Гонван – дәрәҗә, титул.
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Хәлил әфәнде Кече Чынлы карьясенә Буа мозафаты Сембер ви-
лаяте икенче мәхәлләгә имам булыб китүе мөнәсәбәте белән ядкарь 
итеп язып калдырды1.

Истәлек ТР ФА Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәгендә саклана: 53 фонд, 
4 тасв., 14 с.б. Киң буйлы дәфтәр битенә зәңгәр төстәге кара белән 

язылган.

Текстны гамәлдәге язуга күчереп, басмага 
ТР ФА Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәс сәнгать 

институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәге 
фәнни хезмәткәре Гөлчирә Ханнанова әзерләде

Бакый Урманче истәлеге
Укучыга тәкъдим ителәчәк түбәндәге язма Сәид Вахидинең заман-

дашы, хәтта ки мәдрәсәдән үк танышы, ТАССР һәм РСФСР халык рәс-
самы, Татарстанның Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Бакый Идрис 
улы Урманченың Татарстанның Сынлы Сәнгать музеендагы шәхси архи-
выннан алынды. 

Сәед Вахитов
1907 елда «Мөхәммәдия» мәдрәсәсендә таныш булдык. Ул 

инде игъдадия (мәдрәсәдә югары белем алуга хәзерләү класслары) 
курсларын уза иде. Бик тырыш, бик һавалы иде. Соңыннан күре-
некле тарих галиме булды.

Кулъязма текстны басмага ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият 
һәм сәнгать институтының текстология бүлеге  

әйдәп баручы хезмәткәре Зөфәр Мөхәммәтшин әзерләде

1  Әлеге юллар С. Вахиди кулы белән язылып, аннары өстеннән башта 
төстәге кара белән сызылган. 



СӘЕТ ВАХИДИ ФОНДЫНДА ХАТЛАР

С. Вахидинең язма мирасында хатлар аеруча зур урын алып 
тора. Аларның бер өлеше ТФА Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдә-
бият һәм сәнгать институты Язма һәм музыкаль мирас үзәгендә – 
С. Вахиди фондында саклана.

Илнең төрле төбәкләреннән, шәһәр-авыллардан килгән хатлар 
география киңлеге белән үзәнчелекле. Алар арасында С. Вахиди-
гә фәнни-тикшеренү эшчәнлегендә ярдәм күрсәткән олпат галим-
нәрнең хатлары да бар. Шәркыятьче галимнәр А.Н. Самойлович 
(1880–1938), И.Ю. Крачковский (1883–1951), телче Г.Х. Алпаров 
(1888–1936) һ.б. хатлары һәм С. Вахидинең аларга җаваплары ае-
руча игътибарга лаек. Тирән белемле тарихчы, археографка киңәш 
сорап мөрәҗәгать иткән хатлар да бар. Бигрәк тә тарихи әсәрләр 
язучыларга, тарихи дөреслекне ачыклауда ярдәм итеп, кулында 
булган ышанычлы чыганак, хакыйкый фактларга нигезләнгән ма-
териаллар белән булыша.

1919 елда татар укытучылары, имам, муллаларга бөтен тарихи 
хатирәләр турында язма мәгълүмат җыю, саклау, өйрәнү буенча С. 
Вахиди тарафыннан күрсәтмә төзелә. Ул вакытлы матбугатта ба-
сылып та чыга, галимнең төрле өлкәләргә чыгып, педагогик курс-
ларда укыткан вакытында укытучыларга да таратыла. Күрсәтмәгә 
нигезләнеп, бик күп хатлар килә башлый. Аларның кайберләре 
«юк, табылмады», «эзләрбез» характерында гына булсалар да, кү-
бесе тарих өчен кыйммәтле, бәһасез мәгълүматларны ачыкларга 
ярдәм итәләр, галим эшчәнлеген тагын бер баскычка күтәрәләр. 
Иң әһәмиятлесе – борынгы кулъязма һәм басма мирасыбызның 
зур бер өлеше юкка чыгудан саклап калына.
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Глубокоуважаемому Академику Крачковскому1

от научного работника историка археографа
Татарии С.Г. Вахидова (Кказань, ул. Сабанче, д. 11, кв. 2)

Мною неоднократно был поставлен вопрос перед научными 
учреждениями Татреспублики и перед Татциком о необходимости 
сохранения многочисленных вещественных и письменных истори-
ческих памятников, находящихся на территории Татарии. 

Несмотря на неоднократные выступления в местной прес-
се (СМ. «Красная Татария от 2/VIII – 35 г. № 177(5249) «Гибнут 
исторические памятники» и «Красная Татария» от 28/II-36 г. № 48 
(5422) «Беспризорные памятники старины») – должного внимания 
работающему длительное время в этой области, пришлось пере-
живать много душевных волнений.

Надеясь получить конкретные указания, позволю себе обра-
титься к Вам с нижеследующими вопросами:

Не найдете-ли возможным принять меры со стороны Акаде-
мии Наук СССР по сбору многочисленных рукописей и докумен-
тов, находящихся на территории Татарреспублики.

Нужно отметить, что эти ценные исторические памятники изо 
дня в день изчезают по различным причинам. (СМ. представлен-
ную Вам докладную записку и вышеупомянутые статьи в газете 
«Красная Татария»). В случае невозможности оргонизовать экспе-
дицию по сбору рукописей, эту работу можно организовать путем 
поручения определенному сотруднику. Под его руководством су-
мели бы принести не мало пользы и местные специалисты, кото-
рые интересуются сбором, изучением и исследованием рукописей 
и документов.

Работа может состоять из следующих пунктов:
1. Выявление наличие письменных памятников, находящихся 

в Татресбуплике, как в научных организациях – библиотеки, архи-
вы, книжные палаты и т.д., так и в частных руках, и сообщение о 
них нахождении Вам – А.Н.

2. Снятие снимков, копий письменные и фотографические с об-
наруженных ценных в научном отношении материалов по Вашему 
указанию.

1  И.Ю. Крачковский (1883–1951) – ученый-востоковед, один из 
основателей советской арабистики.
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3. Переводы ценных документов, представляющих редкость.
4. Приобретение и отправка ценных документов и рукописей 

по Ващему указанию в Академию Наук СССР.
5. Проведение описательной работы над рукописям и други-

ми, ценными с научной точки зрения, документами, имеющимися 
в научных учреждениях татарии.

В резульате осуществления вышеперечисленных мероприя-
тий могут быть достигнуты следующие результаты:

1. Сделать доступным пользованию совершению неиспользу-
юмых до сего времени ценных материалов для ученых и для широ-
кой массы научных работников в данной области.

2. Обогощение научного фонда академии Наук СССР ценны-
ми в научном отношении рукописями и документами.

Просьба ответить по адресу: Казань, ул. Сабанче д. 11, кв. 2 
С.Г. Вахидову.

С глубоким уважением к Вам (С.Г. Вахидов).
22.10. 1937 г. 

Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 174 

Глубокоуважаемому Академику Крачковскому
С большой радостью получил Ваше письмо, уведомляющее 

меня о том, что Вы получили мое предложение по сбору ценней-
ших рукописей и документов, находящихся на территории Тата-
рии. За ответ искренно Вас благодарю.

Очень было бы хорошо, если бы Институт Востоковедения 
принял бы со своей стороны меры к осуществлению моего пред-
ложения по сбору рукописей и документов и вынос бы решение о 
приобретении моих рукописей и документов.

В прошлом было время, когда я дарил свои собрания рукопи-
сей и документов научным учреждениям центральным и местным, 
но в настоящее время я вынужден продавать свои коллекции.

До сих пор я все рассчитывал, что в Казани будет орга-
низовано научное общество, где можно будет вести научно-
разыскательско- исследовательскую работу и я своей собирательско- 
иссследовательской работой буду помогать такому обществу.

Но вот, уже прошло много много лет, а мои расчёты все оста-
ются безрезультатными.



208 Духовное наследие: поиски и открытия. Выпуск 4

Пожертвованные мною музею Татарии собрания рукописей и 
документов, с целью дать возможность широким научным массам 
изучать их, находятся в таком состоянии, что как я узнал недавно, 
дирекция Ц. Музея нашла нужным уничтожать надписи на нижней 
части футляра от подаренных мною ханских ярлыков в каковых за-
писях указывалось на дату нахождения, на подарок, а также на имя и 
отчество дарителя.

Я люблю свою историко-исследовательскую работу и знакомя 
широкие массы, посещающие музей, с результатами своих изыска-
ний, я полагал, что моему примеру последуют и другие и точно 
также будут приносить в дар имеющиеся у кого либо собрания 
исторических письменных памятников. Но приведенные действия 
дирекции Ц. Музея ТР вконец разрушают мои предположения, не 
говоря уже о том, что они нарушают заключенный со мною до-
говор о дарении памятников старины. Помимо сказанного, неко-
торые татарские работники, недоброжелательно относящиеся ко 
мне, не останавливаясь в своих поступках даже перед присвое-
нием результатов моих многолетних трудов в области отыскания 
памятников старины, – ставят меня в условия, совершенно лиша-
ющие возможности заниматься любимой работой в области иссле-
довательского-собирательной деятельности.

Наконец, и материальные тяжелые условия, получившиеся в 
результате всего сказанного (в 1936 году я всего зарабатывал 250 р. 
ежемесячно, имея 5 человек семьи), вынуждают меня продать име-
ющиеся у меня, собранные мною, письменные памятники старины.

Продать их желал бы, разумеется, общественным научным 
учреждениям, что бы они стали доступны обозрению и изучению 
широких масс, интересующихся историей нашей великой родины, 
Союза ССР.

Примите от меня пожелание всего лучшего.
Научный работник Татарии (Вахидов С.Г.) Казань ул. Сабан-

че, д. 11, кв. 2.
10.11.1937 г.

Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 180
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Глубокоуважаемый Алексей Максимович
Я занимаюсь в течение уже много лет собиранием и изучением 

старинных восточных рукописей и документов. Цель этих занятий 
найти еще неизвестные до сих пор в науке письменные памятники 
прошлого, сохранить их опубликовать и сделать таким образом до-
стоянием широких кругов научных работников и вообще трудящихся.

Из собранного таким путем большого количества исторических 
документов, часть, вместе с ценнейшим памятником эпохи Казанского 
ханства ярлыком Сахиб-Гирей хана, – я пожертвовал в 1925 году Цен-
тральному музею Татарии. Помимо этого, в ознаменование Х- летия 
Авт. Тат. ССР и открытия первого в ней Научно-исследовательского 
Института, я принес в дар Институту в 1930 году коллекцию восточ-
ных рукописей и документов в количестве около 1500 названий.

Эти рукописи и документы в последнее время попали в библи-
отеку Казанского Гос.Университета.

Несмотря на то, что с тех пор прошло уже немало времени 
(с  1925–1935 и 1930–1935 г.) всеми этими богатствами в Татарии в 
настоящее время никто не пользуется, за отсутствием здесь специ-
алистов-востоковедов и соответствующих научных учреждений.

Исходя из изложенного, я прошу Вас, Алексей Максимович, 
оказать содействие к передаче моих рукописей и документов, по 
составленным мною описаниям их, находящимся в настоящее вре-
мя в библиотеке Каз. Гос. университета, в распоряжение академии 
Наук СССР. Я уже написал об этом соответствующее заявление в 
Академию Наук и из академии, на имя Наркомпроса Татарии при-
шло отношение с просьбой о передаче ей рукописей, но Татнарком-
прос, по неизвестным причинам, отправку рукописей задерживает.

Мною уже было в 1934 г. принесено в дар Академии Наук со-
брание рукописей в количестве 500 названий, о чем в «Известных 
ЦИК СССР и ВЦИК» 12-IX-34 г. была специальная статья акаде-
мика тюрколога А.Н. Самойловича.

Передача и остальных рукописей в распоряжение Академии 
Наук дала бы возможность сконцентрировать в одном месте плоды 
моих многолетних трудов и полностью использовать все те сокро-
вища археографии, на собирание которых я положил столько тру-
дов и энергии и отдал почти всю свою жизнь. При прилагаю свою 
автобиографию и номер газеты о неудовлетворительной работе 
библиотеки Каз. Университета, где хранятся в настоящее время 
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пожертвовать мною ценнейшие в научном отношении рукописи и 
документы на разных восточных языках и копия докладной запи-
ски в Облостной Комитет ВКП ТР.

Науный работник Вахидов Саид.
10 август 1935 г.

Адрес: Казань, ул. Сабанче, д. 11, кв. 2 Вахидову С.

Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 1.  Л. 121

Уважаемый Феликс Яковлевич1

Ваши доклады, сделанные во время пребывания в Казани 
оставили во мне неизгладимое впечатление.

Но мне пришлось ознакомиться с ним лишь через местную 
печать и о вашем пребывание был извещен после Вашего отъез-
да. Почему очень сожалею, что не имел возможности беседовать 
с Вами по некоторым вопросам, затрагиваемым Вами в докладе. 
Разрешите по некоторым из них обратиться к Вам.

1) Первый вопрос, который я хотел ставить перед Вами осве-
щен в предлагаемой при сем копии докладной записи культировку 
ОК ВКП (б) Т.Р. данной мною к 15 летию Т.Р.

2) Я располагаю некоторыми историко-этнографическими 
археографическими материалами в виде рукописей, документов, 
фотоснимков, надгробных памятников Болгарского и Казанского 
ханств и др., которые пока еще не опубликованы. По выше изло-
женному обращаюсь к Вам со следующей просьбой: по первому 
оказать должное содействие к разрешению, поставленных мною 
вопросов изложенных в моей докладной записке. По которому во-
просу прошу (при возможности) сообщить, где и в каких научных 
органах я мог бы издать свои труды по археографии, археологии и 
этнографии.

Я занимаюсь в течение уже многих лет собиранием и изуче-
нием старинных восточных рукописей и документов. Цель этих 
занятий найти еще неизвестные до сих пор в науке письменные 
памятники прошлого, сохранить их, опубликовать и сделать таким 
образом достоянием широких кругов научных работников и вооб-
ще трудящихся.

1  Ф.Я. Кон (1864–1941) – этногрф, публицист.
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Из собранного таким путем большого количества историче-
ских документов, часть вместе с ценнейшим памятником эпохи 
Казанского ханства – ярлыком Сахиб-Гирей хана, я пожертвовал 
в 1925 году Центральному Музею Татарии. Помимо этого, в оз-
наменование Х-летия Авт. Тат. ССР и открытия первого в ней 
Научно-Исследовательского Института, я принес в дар Инсти-
туту в 1930 году коллекцию восточных рукописей и документов 
в количестве около 1500 названий.

Эти рукописи и документы в последнее время попали в библи-
отеку Казанского Гос. Университета .

Несмотря на то, что с тех пор прошло уже не мало времени 
(с  1925–1935 и 1930–1935 г.) всеми этими богатствами в Та-
тарии в настоящее время никто не пользуется, за отсутствием 
здесь специалистов – востоковедов и соответствующих науч-
ных учреждений.

Исходя из изложенного, я прошу Вас, Феликс Яковлевич ока-
зать содействие к передаче моих рукописей и документов, по со-
ставленным мною описаниям их, находящимся в настоящее время 
в библиотеке Каз. Гос. Университета, – в распоряжение Академии 
Наук СССР. Я уже написал об этом соответствующее заявление в 
Академию Наук и из академии, на имя Наркомпроса Татарии, при-
шло отношение с просьбой о передаче ей рукописей, но Татнарком-
прос, по неизвестным причинам, отправку рукописей задерживает.

Мною уже была в 1934 г. принесено в дар Академии Наук 
собрание рукописей в количестве 500 названий, о чем в «Изве-
стиях ЦИК СССР и ВЦИК» 12-IX-34 г. была специальная статья 
академика- тюрколога А.Н. Самойловича.

Передача и остальных рукописей в распоряжение Академии 
Наук дала бы возможность концентрировать в одном месте плоды 
моих многолетних трудов и полностью использовать все те сокро-
вища археографии, на собирание которых я положил столько тру-
дов и энергии и отдал почти всю свою жизнь.

Научный работник: (Вахидов Саид). 
20 сентября 1935 г.

Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 122
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В. Зәбировка
Рәсми мөрәҗәгать, «Дело»да саклансын.

Мөхтәрәм борадәр әфәнде!
2.01-35 тарихлы мәктүб белән (тәгаһһедле), кашымда эш 

ягындан соң дәрәҗә мөһим вә кирәк булган зур йомышларның 
үтәлүен сезгә мөрәҗәгать иткән идем. Җаваб көтәм. Сезнең 
мондан алдагы хатларның берендә мәгъкуль күреб язуыгыз 
буенча (төп нөсхәне риясәткә сезнең аркылы) бу нөсхәләрен 
сезгә, Крачковскийга, Самойловичка йибәрдем. Үтенәм, гәр-
чә сезне борчу булса да, өстендә язылган адрес буенча тиеш-
ле кешеләренә тапшыруыгызны. Искәндәр агага, адресы бар, 
үзенә йибәрәм. Крачковскийга үзенә йибәрәм. Мин үземнең 
бөтен гыйльми байлыгымны йибәрү белән алар белән башка-
ларны киң файдаландыру мөмкинлеген ачып, шуларны җыюда 
адәм чыдамаслык мәшәкатьләр, бурычлар, авырлыклар күргән, 
нәтиҗәдә, көлкегә калган үземне онытканмын. 

Газизләр минем фондымның әһәмиятен, байлыгын монда 
докладларында, аерым очрашу вә утырышларында сөйләп бе-
терә алмадылар... үтенәм, минем рәсми гаризам буенча сорал-
ган теләкләремне рәсмиләшдереп хәл итүегез белән бергә, ми-
нем сезгә биргән фондымдан мин исән чагында почта аркылы, 
үзем барып да алар белән өйгә алып вакытлы киң файдалану 
хакы, шулай ук мин исән чагында аларны гыйльми тикшерү, нә-
шер итү эшен минем ризалыгымдан башка башлатырга тапшы-
рмау хакын миндә калдыру һәм сезгә биргән фондның описани-
есен миндән мөкәммәл итеп яздырту турында рәсмиләштереп 
законлаштырсагыз иде. Башда сезнең кешелек вөҗданыгызга 
ышанып дусларча тапшырылган бу эшне инде сез, зур кешелек 
күрсәтеп, минем үтенечдән киңрәк итдереп хәл итүегезгә зур 
ышанып каравымны аңларсыз дип беләм. Яза торган гыйльми 
эшләр, гыйльми тикшерү эшләрен алып барырлар минем чи-
рек гасырга якын алып барылган белгеч эшем бу үтенечләрнең 
кискен чишелүләрен сорыйлар. Әгәр бу турыда миндән рәсми 
кәгазь кирәк булса, белдереп языгыз, юл күрсәтегез, киңәш би-
регез, мин эшләрмен. Һәр кайуларыгызга хөрмәт, сәлам, саулык 
теләп: С.Г. Вахидов.

29.01.35 г.
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Күзлекне алдым, рәхмәт, күпме акча кирәк, языгыз....
Рәшит Мидхәтдән күчтәнәч өчен Сара ханымга зур рәхмәт. 

Докладыгызны мин дүрт күз белән көтәм, чыгу белән йибәрерсез 
дип торам. Сәлах йибәргән материалларыгызны алдым диде. Газиз 
озак итеп сөйләде... 

С. Вахидинең В. Зәбировка хаты (Ф. 53. 4 тасв., 19 сакл. бер.).  
Татар телендә гарәп шрифтендә кара каләм белән язылган.

Текстны басмага ТР ФА Г.Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәге өлкән фәнни 

хезмәткәре Ләйлә Гарипова әзерләде

В Институт литературы им. М. Горького 
Москва 12, Москворецкая, 11.

Уважаемые товарищи С. Туманов и Е. Лейтнеккер, на ваше 
товарищеское обращение ко мне, от 5 мая за №17/495 с просьбой 
о помощи Вам в получении списка членов Союза советских писа-
телей татарской АССР (с адресами), списка имеющихся в Казани и 
в Татарии общественных и частных источников, в которых сохра-
няются писательские рукописи, письма, документы и пр., а также 
исчерпывающего совета, как поставить собирательскую работу по 
рукописным и документальным материалам в Татарии и в Казани, 
в первую очередь, – пишу Вам нижеследующее.

Ваше обращение я принимаю с величайшей радостью, так как 
цель и смысл моей жизни найти еще неизвестные до сих пор в 
науке письменные памятники культуры, сохранить их, опублико-
вать и сделать достоянием широких кругов научных работников 
и вообще трудящихся и, таким образом, обеспечить не только их 
сохранность, но и открыть пути к дальнейшему углублению ра-
боты, путем организации планомерного и систематического сбора 
подобных материалов, которые заслуживают должного внимания 
со стороны заинтересованных научных организаций страны.

Не менее важной серьезное внимание собирателей памятни-
ков старины, искусства, культуры и революции которые по моей 
инициативе приносили организациями свои письменные памят-
ники, так как в частных руках эти памятники не используются 
и не обеспечивается их сохранность. Последняя цель была ши-
роко реализована мною во время археографической экспедиции 
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Академии Наук СССР летом 1934 г по Татарской АССР, где я 
работал специалистом историком археографом, благодаря чему 
нам удалось собрать очень много материалов в порядке дара, по 
моей инициативе (см. об этом предварительный отчет о работе 
археографической экспедиции А.Н. в пределах АТССР). Правда, 
не мало ценнейших письменных памятников было приобретено 
нами и путем покупки. 

По моему глубокому убеждению, одним из важнейших во-
просов изучения культуры и истории является выявление и учет 
памятников старины и организация их охраны. Между тем, такие 
памятник по разным причинам год от года идут к гибели, – поче-
му неотложно необходимо принятие серьезных мер по собиранию, 
охране и разработке памятников культуры.

 Поэтому приветствую Вашу столь серьёзную работу, же-
лаю ей полного успеха, заявляю о своей готовности принять в 
ней всемерное участие. 

Письменные памятники, находимые в АТССР, изложены на 
татарском, иранском, турецком, арабском, русском, церковно- 
славянском и др. языках. По содержанию они разделяются на: 
исторические, географические, медицинские, геометрические, 
философские, языковедческие, историка и художественно- 
литературные, астрономические и т.д.

По эпохам они разделяются на: золотоордынские, болгарские, 
казанские (XV–XVI) и последующие по завоевании Московским 
государством Казанского ханства. т.е. с 1552 г. по 1905  г. С 1905  г. 
начинается Джадитским движением среди татар сравнительно но-
вая литература, более содержательная и богатая, чем прежняя, – вы-
разившаяся в изданиях газет, журналов и художественной литера-
туры, исключительно арабским шрифтом. С  введением латинского 
шрифта вся татарская печать издавалась и издается яналифом. Не-
значительная часть литературы до Октябрьской Революции изда-
валась русским шрифтом на татарском языке. Но эта литература 
распространялась только среди кряшен (крещеных татар) миссио-
нерскими обществами. Следует отметить, что в большом количе-
стве можно найти иранскую литературу, как то: стихотворения зна-
менитого Аттара, Саадия, Х. Ширазия, А. Фердаусия и др.

Из документов, находимых в АТССР могут быть нижеследу-
ющие: а) ярлыки татарских ханов, грамоты русских князей, акты, 
договора, прошения, заявления. Разные указы на имя отдельных 
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селений, записи отдельных событий, как метеорологического, так 
и общественно экономического характера, разные письма.

Б) разные карты, рисунки, планы, фотоснимки, памятные книж-
ки, имеющие то или иное историческое или научное значение.

В) родословные древья, завещания, пригласительные би-
леты и т.п.

Г) разные прокламации, обращения, воззвания, нелегально 
(подпольно) издавшие газеты-журналы и т.д.

По сбору материалов можно было бы принять следующие ме-
роприятия:

1) собрать анкеты сведения по татарском 10-летним школам, 
общественным организациям, научным работникам – местонахож-
дениях литературы, рукописей, документов, библиотек, архивов. 
(Высылаю Вам анкету, разосланную мною по ТР преподавателям 
и общественным организациям.)

2) Обратиться с письмом к коллекционерам или вообще к лю-
бителям письменных памятников, с просьбой о сообщении ими 
сведений об имеющихся у них коллекциях, предварительно соста-
вив список этих лиц.

3) Организовать, если есть возможность, экспедицию по Тата-
рии для сбора материалов, интересующих Институт литературы.

Мой личный опыт убедил меня в том, что более плодотворный 
результат дает именно экспедиция (могущая состоять из двух лиц: 
руководителя и ученого специалиста), по сравнению с другими 
способами собирания материала.

Возможно, что многое из того, что я вам пишу, излишне и я за 
это извиняюсь.

Было бы, мне кажется, целесообразно, если бы кто-либо из 
Вас приехал в Казань для уточнения, конкретизирования меропри-
ятий, необходимых для осуществления поставленной Вами задачи.

О мнениях и планах Института очень прошу меня информи-
ровать по известному адресу.

С товарищеским приветом и уважением к вам историк архео-
граф Татарии С.Г. Вахидов. 

12 мая 1936 г.
Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 126–127
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Глубокоуважаемый Лев Павлович1

С величайшим восторгом прочел Ваше письмо, писанное 
Вами на территории бывшего Булгарского ханства – на Долгих 
Полянах, на горе, где в прошлых столетиях возвышались к небу, 
один за другим, громадные, высокие каменные минареты-башни, 
обслуживавшие наблюдательные пункты, которые зорко следили 
за врагами, стремившимися разграбить мирное население и куль-
турные города Булгарских стран.

Славная Булгарская страна с древних времен отличалась сво-
ей культурой, богатством и гуманностью по отношению к другим 
народностям того времени, почему в древней литературе она слы-
ла под именем: «Великие Болгары».

Болгары многократно спасали славян и другие соседние на-
родности от голода, – часто свирепствовавшего у них, – посылая 
им, – как дар, – большое количество хлеба, зерна и др. продукты. 
Эта культурная страна с древних пор привлекала к себе внимание 
ученых, писателей, поэтов и путешественников всего мира. Если 
уже VIII, IХ столетиях нашей эры мы находим не малое количество 
литературы римской, византийской и готской, содержащей описа-
ния булгарской страны, – то в Х, ХI, ХII, ХIII столетиях мы имеем 
бесчисленное количество арабской, иранской, турецкой, китайской 
и индийской литературы о болгарах.

Караванные транспорты разных стран в своем пути пересека-
ли территорию Великих Болгар, привозя сюда товары и путеше-
ственников и разных ученых.

Находясь на этом караванном пути, г. Булгар сделался посред-
ником в торговле между Азией и Европой и его торговая деятель-
ность достигла весьма значительных размеров.

Караваны византийских, арабских, индийских купцов при-
возили в Булгары всевозможные драгоценные товары и сырье, 
а  также племенной скот. Отсюда эти товары покупались норвеж-
скими, славянскими, финскими и гутскими купцами и развозились 
по разным княжествам и городам древней Руси, финнам, гутам и 
др. прибалтийским странам тогдашней Европы. И, обратно, – рус-
ские и европейские товары, привозимые в Булгары славянскими, 
финскими, норвежскими, гудскими и др. купцами, – покупались 

1 Лев Николевич Пасынков (1886–1956) – русский советский 
писатель.
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здесь восточными купцами и увозились ими в восточные страны. 
В летнее время торговый путь пролегал по рекам: Итель (Волга), 
Чулман (Кама) и Нукрат (Вятка). Многочисленные парусные суда 
с изумительными украшениями, – нагруженные разными товара-
ми Рима, Византии, Индии, Аравии, Ирана и др. стран востока, – 
останавливались в знаменитой Булгарской гавани Янга-Базар или 
Ага-Базар, на берегу Итили, в недалеком расстоянии от г. Булгар.

Кипучие торговые операции велись при посредстве следую-
щих монет 1) – тиени (шкурки белки), 2) – нукраты – слитки се-
ребра различного вида и веса. Скоро эти тиени и нукраты были 
заменены багдатскими диргинами (серебро) и динарами (золотые 
монеты). После завоевания булгарских земель татарами, арабские 
и саманидские монеты уступают свое место золотоордынским се-
ребряным и медным монетам – «ярмакам» и «полам».

II
Небезынтересно отметить тот факт, что многие старики из та-

тарского населения Волжско-Камского края до сих пор еще с глу-
боким энтузиазмом рассказывают о Булгаре, о тогдашних событи-
ях и о житье-бытье своих предков – волжских булгар.

Исторические памятники, оставшиеся от Булгарского хан-
ства до наших времен, – привлекали внимание ученых поздней-
ших времен, как то: Турнерелле, Палласа, Ляпухина, Гамулина, 
Гомбула, Шпилевского, Березина, Марджани, Ахмерова и др., 
– которые оставили нам свои труды о культуре и быте булгаро- 
татарских ханств.

Если Вы, Лев Павлович, видя булгарскую развалину – город 
Булгар, художественно описываете в своем коротком письме эту 
местность, – то известный историк Марджани, – взобравшись на 
Великий Булгарский минарет (сейчас он не существует), написал 
на его стене нижеследующие стихи, оставляющие глубокое впе-
чатление [хатның бу урынында шигъри текст китерелә, кулъязма-
да, гарәп графикасында]:

Ханство булгарское весьма интересовало и русских монархов, 
даже князь Иван Грозный, после покорения Казанского ханства, – 
назвал себя царем Булгарским.

В 1722 г. царь Петр Великий, – путешествуя по Волге, – оста-
новился в городище г. Булгар, увидел и насчитал там больше 70 
хорошо сохранившихся домов и зданий, иначе говоря, – уголок, 
– или часть древнего гор. Булгара полностью, как был тогда еще 
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он оформлен очень красиво булгаро-татарскими архитекторами и 
обратил на себя внимание своими украшениями царя Петра Ве-
ликого. Однако, – к нашему великому сожалению, – царь Петр не 
дал распоряжения местным властям о прекращении разрушения 
тогдашними русскими крестьянами этих драгоценнейших исто-
рических памятников булгаро-татарской культуры. Беспощадное 
разрушение тогдашними невежественными русско-крестьянскими 
руками продолжалось.

Через 45 лет посещает городище Булгары царица Екатери-
на  II. Она в своем письме французскому писателю Вольтеру, меж-
ду прочим, – пишет следующее: «в своем путешествии по Волге, 
с целью смотра городища города Булгар, – я слезла с судна. Этот 
город был завоеван Тимерланом – Аксак Тимур1 – Мир Тимур для 
своего зятя. Я там нашла прочно и изящно построенных несколько 
зданий и девять минаретов».

Итак, 169 лет прошло. На городище знаменитого древнего го-
рода Булгары осталось лишь 3–4 целых здания, – остальные все 
уничтожены невежественными варварскими руками тогдашних 
несознательных крестьян.

По литературным источникам известно, что древняя христи-
анская церковь на городище города Булгар была построена из мо-
гильных камней, поставленных в память булгаро-татарских уче-
ных и тогдашних знаменитых людей, имевших на себе ценнейшие 
исторические надписи – эпохи Булгарского ханства, – а также их 
кирпичей булгарских зданий и минаретов.

В начале ХVIII века в городище древнего города Булгар были 
драгоценнейшие исторические могильные камни, представлявшие 
весьма важный интерес для науки по изучению языка, истории и 
истории письменности. Из них очень немногие дошли до нас, ожи-
дают изучения со стороны наших ученых и полного обеспечения 
их сохранности.

Тратя свои силы и энергию, в течение длительного времени, 
я смог собрать колоссальную коллекцию письменных памятников, 
относящихся к эпохе Булгарского, Золотоордынского и Казанского 
ханств, над которыми можно вести научно-исследовательскую ра-
боту целыми веками.

1 См. С.Г. Вахидов. «Татарские легенды о прошлом Камско-Волжского 
края», стр. 5. «Основание старой Казани» (примечание С. Вахиди).
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Все еще моя работа продолжается. Эта работа меня очень ин-
тересует и радует. Но меня беспокоил и беспокоит тот факт, что 
из современных писателей, поэтов, – в том числе и из членов со-
ветских писателей, – никто до сих пор не обращался ко мне пись-
менно или устно с такой просьбой, с какой Вы, Лев Павлович, – 
обратились в Вашем письме, – прося оказать Вам помощь путем 
предоставления библиографического материала и исторических 
сведений для составления беллетристических произведений, 
касаю щихся истории, жизни и быта Камско-Волжских татар.

Вот почему я с величайшим восторгом прочел Ваше письмо и 
с радостью сообщаю Вам кое-какие сведения по истории Булгар-
ского ханства.

Посылаю Вам свою работу «Татарские легенды о прошлом 
Камско-Волжского края» и «отзывы», в которых содержатся неко-
торые полезные для Вас сведения, из которых, – я думаю, – можно 
почерпнуть факты.

Посылаю статью о рукописе ХIV века «Нехжилферадис». 
Если найдете возможным, быть может напечатаете в Москве в ка-
ком нибудь журнале. Если окажется не «ходовым», то пусть на-
всегда останется в Вашем личном архиве.

Что касается списка литературы, которую Вы хотели бы при-
обрести, – как подсобное для своих беллетристических произведе-
ний, то со временем я постараюсь послать Вам в Москву по Ваше-
му адресу.

Повторяю, я очень рад, что из русских писателей нашелся 
один, который интересуется беспристрастным изучением истории 
и быта Камско-Волжских татар, как писатель-беллетрист.

С глубоким уважением и товарищеским приветом Сайид Габ-
дульминанович Вахидов (С.Г. Вахидов)

Пишите по адресу: Казань, ул Сабанче, №11, к.2.

Лев Павлович, передайте мой товарищеский привет уважае-
мому Кариму Тинчурину, который писал очень теплый отзыв о Ва-
шей писательской деятельности и об оказании Вам всевозможные 
товарищеские помощи, о котором Вы писали в своем письме.

Надеюсь, что Вы не оставите меня без ответа о получении мо-
его письма.

В знак искренности и дружбы, шлю Вам свою фотоснимку, 
снятое летом 1935 г. в г. Казани.
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Лев Павлович! Как отдыхаете? Как понравился Вам Дом от-
дыха Писателей? Как отдыхает наш уважаемый К. Тинчурин? Ве-
роятно, он еще более

Мой постоянный адрес: Казань, ул Сабанче, № 11, к. 2. 
С.Г. Вахидову.

Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 1

Глубокоуважаемый тов. Алпаров1

Ваше письмо я получил и очень Вам признателен за Ваше 
предложение составить описание татарских книг. 

Относительно условий, я думаю, мы без затруднений придем 
к соглашению, если я действительно смогу выбрать свободное 
время для исполнения предлагаемой работы. Об этом я вскоре со-
общу Вам в следующем письме. 

При выполнении Вашего задания необходимо, конечно, иметь 
совершенно свободный доступ в Казанские библиотеки и в научную 
библиотеку К.Г.У, для чего необходимо будет иметь от Вас официаль-
ное поручение, а без этого вести там научную работу не возможно.

На счет объема работы и гонорара, я полагаю, это должно 
быть определено Вами, после чего я сообщу Вам свое мнение. 
О  сроке выполнении пока сказать ничего определенного не могу, 
так как это будет зависеть от условий работы (возможность иметь 
в свободном распоряжении пишущие машинки, бумагу и пр.). Так 
что пока от назначения срока выполнения работы я воздержива-
юсь. Могу лишь сообщить, что ранее 1 мая я не могу приступить к 
работе, так как до этого времени я занят другой работой.

С уважением к Вам (Вахидов) 
Казань, ул. Сабанче, д. № 11, 34–37 кв. № 2 Вахидову. 

Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 168

1  Г.Х. Алпаров (1888–1936) – языковед. 
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Сәет Вахидигә килгән хатлар

В.Г. Ян-Янчевецкий1 хаты
Москва, 17 августа, 1936 г.

Глубокоуважаемый Сейид Габдуль-Минанович.
Ваше любезное письмо я получил и очень Вам признателен за 

Ваши переговоры с Татиздатом.
Вполне идя навстречу Татиздату в его желании издвать книгу 

о Чингиз-хане с возможно меньшими расходами, я все же думаю, 
что было бы более ценным для татарской общественности, чтобы 
повесть «Чингиз-Хан» вышла в свет одновременно и на татарском, 
и на русском языках.

Поэтому я готов выслать рукопись повести «Чингиз-хан» 
при самых скромных условиях моего вознограждения, например, 
я согласен получить за нее одну тысячу рублей, что составит для 
рукописи в 16 пч. листов всего около 62 рублей за печатный лист 
(в 40.000 печ. знаков) и даже менее, так как я обещаю еще при-
слать научные примечания (около 2-х печ. листов), сейчас еще 
незконченные.

Также я могу прислать рисунки (с древних персидских и ки-
тайских миниатюр XIII–XIV веков), изображающие Чингиз-хана, 
Батыя, монгольских и хорезмских воинов и пр. Эти рисунки могут 
быть помещены в книге или же окажутся полезными для художни-
ка, если Татиздат пожелает поместить в книге свои оригинальные 
иллюстрации.

Рукопись «Чингиз-хан» четко переписана на пишущей ма-
шинке и составляет 325 страниц текста. Она может быть выслана 
немедленно, в случае если Вы получите принципиальное согласие 
Татиздата.

В книге «Чингиз-Хан» татарская широкая общественность по-
лучит популярно и художественно изложенную историю одного из 
самых замечательных завоевателей и государственных организаторов 
Азии. Я лично буду рад, что мой многолетний труд будет переведен 
на татарский язык одним из самых авторитетных и выдающихся исто-
риков в СССР.

1  В.Г. Ян-Янчевецкий (1875–1954), русский советский писатель, автор 
исторических романов.
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Прошу Вас не отказать в любезности и далее вести перегово-
ры с Татиздат.

Высоко ценя Ваше мнение о желательности напечатать мой 
труд одновременно на двух языках, я прошу Вас принять уверения 
в моих чувствах глубокого уважения.

Москва 69, Столовый пер. №4. Кв. 15.
В.Г. Ян-Янчевецкий.

17 августа, 1936 г.
Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 142

А.Н. Самойлович1 хаты
Многоуважаемый тов. Вахидов.
Бесконечно благодарю Вас за присылку сборника статей в па-

мять Марджани. Что касается присланных Вами переводов двух 
ярлыков, то должен Вам откровенно сказать, что Ваш перевод яр-
лыка Тохтамыша меня не удовлетворяет.

Вы переводите по тексту, установленному много лет тому на-
зад Вашими предшественниками, не обратив внимания на то, что 
не все в этом тексте соответствует оригиналу. Необходимо пред-
варительно дать правильное чтение текста и затем, на основании 
этих исправлений, дать правильный перевод.

Перевод ярлыка Саадед Гирея проверить я не имел времени, 
так как еще более обыкновенного загружен плановыми и сверх-
плановыми работами. 

Шлю Вам привет.
(акад. Самойлович).

14 июля 1936 г.
Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 143

Л. Пасынков хаты
18 августа 36 г. Москва.

Уважаемый Сайид Габдульминанович.
Разрешите поблагодарть Вас за присланные, столь ценные ма-

териалы. В них, помимо сведений, в них положенных, открыва-
ется Ваша любящая душа, Ваше бескорыстие собирателя. Людей, 

1  А.Н. Самойлович (1880–1938) – ученый-востоковед.  
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подобных Вам, я отношу к самой лучшей отрасли человечества. 
Всегда так бывало, что современники не дооценивали подобные 
труды, но наступило лучшее-советское-время и Ваша работа оста-
нется в уделе советского общества, на основании Ваших материа-
лов будет, несомненно, писаться история Волжско-Камских татар. 
Свое прошлое из Ваших материлов узнает, понятно, не только та-
тарин, но и русский, ибо история Царство татарского – это так же 
история Московии. С большой любовью, дважды я вечером, когда 
получил пакет, и сейчас, утром, прочитал Вами написанное, а так 
же отзывы о Ваших работах, написанные людьми, конечно, сведу-
щими, в частности проф. Н.Н. Фирсовым. Таких яростных, можно 
сказать, собирателей материалов, о своей родине, ее прошлом, я 
знаю и в других наших республиках. Неизменно я вижу в их работе 
высокую пользу, а в них самих боряхщися годами в одиночестве – 
людей замечательных. Всегда, в результате, совесткое обществен-
ное мнение помогает им и они растут. Когда мы будем культурно 
богаче, мы сможем повсюду таких людей поставить в наилучшие 
условия, и тогда – вслед за насущными вопросами текущего дня 
– в индекс каждого грамотного человека будут включены вопро-
сы истории, она станет интересом каждого гражданина всякой 
совесткой республики. Все пожелают узнать свое прошлое. Тогда 
люди, подобные Вам, повсеместно станут расти, превратятся в не-
шуточные фигуры, с их помощью станут разбиваться в наследии, 
полученном нами от веков. Вот почему, Сайид Габдульминанович, 
я разрешаю себе, не зная Вас лично, уже Вас любить. Я не мало ра-
ботал с такими как Вы, научными работниками, в иных республи-
ках, и мы навсегда оставались друзьями – и встречаемся каждый 
раз с большим интересом. 

Теперь разрешите еще конкретней, чем в предыдущем пись-
ме, остановиться на том, при каких благоприятствующих – ли-
тературных – обстоятельствах может быть написан мною – пока 
еще только воображаемый – роман о конце царства Волжско- 
Камских Татар. 

Представьте себе, Сайид Габдульминанович, что вот я, Па-
сынков, пишу роман о борьбе Татар с Московией и падении Казан-
ского царства. Я стремлюсь использовать все наличные материалы 
русские (о русских и о татарах) и жду от Вас материалов татарских 
(опять же о татарах и русских). Мне важно разрушить русопят-
скую, лживую точку зрения на татар. Поэтому я должен привести 
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в такое сочетанье русский (уже имеющийся) и Ваш материал, что-
бы создалась иная категория, новое познавательное качество, изло-
женное в форме романа. Ясно, что мне нужно помимо ярлыков еще 
много материалов: мне надо знать, какими законами, граждански-
ми и военными, управлялось Казанское царство, какое было у та-
тар вооруженье, какое жалованье платили воинам, как разделялись 
их части и пр. (Книга о Чингисхане, изданная в Белграде несколько 
лет назад, исчерпывающе сообщает все сведенья о материальном 
устройстве боевых орд, – книга написана русским калмыком). 
Важно знать во что одевались, как питались воины, одевалось, чем 
жило, во что верило населенье гражданское. Каковы были торго-
вые связи внутри и вне страны, производительные силы, кустар-
ные отрасли. Какие были на поле битвы джарахи, операторы, част-
ные врачи и пр. Нужны имена главнейших лиц и их биографии не 
только царя и его жены (жен), но и министров, придворных, челя-
ди, крепостных. Громадную ценность для романа имеют отдель-
ные эпизодические случаи, имевшее место в истории, а так же – 
эпизоды,  не вполне достоверные, но рассказанные народом 
– имеющие свою назидательность. Я имею в виду исторический 
анекдот, который без лжи не живет, но чья тенденция обнаружива-
ет истинные, серьезные чувства народа. Так, например, в явно 
анекдотическом собрании новелл о Молле Наср-Эддине правды 
житейской может ни на грошь, но моральные чувства народа там 
выражены очень сильно и ими можно воспользоваться, этим стро-
ем чувствований, пусть изложенных анекдотически – надо только 
перефразировать истину, в них заложенную. Истории, заключаю-
щие в себе может и пародоксальное, но остроумное, – поученье, 
хадисы, хабары, повесть об алимах и пр. – все это материал цен-
ный, хотя и не официальный. Он имеет сугубую прелесть и особое 
значенье для воссоздания эпохи, ее воздуха, ее персонажей. Если 
разгрузить от вранья анекдоты о шуте Петра первого, Балакиреве, 
можно кое что ценное узнать о придворной жизни, умонастрое-
нии, не только шутов и лакеев. В шутках отображается жизнь, как 
и в поучениях. Словом мне нужны три вещи из времен конца 
Волжско-Камского цартсва: быт, быт и еще раз быт. Я знаю, что 
ярлык, Вами открытый, как и иные ярлыки, уже известные в рус-
ской литературе, бесценные, безгранично-важные документы, кон-
струирующие пред нами основы законности или дающие вариан-
ты примененья закона к жизни. Но любой закон – это производной 
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от жизни, это нормированье быта народа, а для романа важны не 
только нормы быта, но и самый быт, при чем быт, разумеется, важ-
ней норм – ведь это так понятно. Романист лишь отчасти историо-
граф, во всяком случае он скорее историк нравов людей, чем непо-
средственно абстрактной истории. В романе ярлык не приводится, 
но его сведенья воплощаются в картинные эпизоды и действуют 
уже в преображенном виде. Свои правдивые слагаемые ярлык от-
дает роману, в нем не оставаясь. Ярлык только сырье и только, 
частность. Итак, наряду с ярлыком важно знать как жили, попро-
сту, люди тогда, когда законы их не касались, а они жили своим 
бытом, своими адатами, своим мировоззреньем. И  вот важно вос-
становить быт и мировозренье средневекового татарина, как до-
статочно воссоздан быт и мировозренье среднеекового руса, мо-
сковита. Документов о Грозном (Иване) есть много, нужны 
документы и о последнем царе Казани. Бытовые подробности о 
Иване Грозном (его характер, поступки, молитвенное изуверное 
чувство, припадки, культурность, отношенье к холопам, к изобре-
тателю первого на Руси летательного аппарата и пр.) нам извест-
ны; дайте, дорогой Сайид Габдульманинович, сведенья о том же в 
отношении татарского царя. Вы читали подробно (пусть и фальси-
фицированно) изложенные картины царствования царя, дайте не 
фальсифицированные, но столь же обильные черты их жизни по-
следнего царя Татарии. Эти черты должны были сохраниться в 
старинных татарских песнях, сказаньях, легендах, а не только в 
ярлыках, недостаток которых – при всем несомненном и огромном 
историческом достоинстве – в том, что они излишне официальны, 
черствы, лаконичны, опускают многое, жизненно-яркое, преследу-
ют только букву закона, а закон не есть еще вся жизнь, а только 
корректив жизни. Мы с Вами должны стремиться разрушить пред-
ставленье о том, что татары были дикари, а русские хоть и грубы, 
но были рыцари и просветители. Баллод в книге «Волжские пом-
пеи» уже дал урок предметный по архитектуре, доказавши, что та-
тары строили дома лучше – во всяком случае не хуже русских. 
Дайте же и по утвари, по одежде, по сношению с иными государ-
ствами нечто подобное баллодовским изысканьям – подробно и 
достоверно. Вся беда, что историю собственно России изучали 
мелкие, и соседние, и крупные историки, а историю Татарии изу-
чают единицы пионеров и застрельщиков, вроде Вас, Сайид Габ-
дульминанович. Вы несете слишком большую ношу на своих пле-
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чах. Когда ж я читал перечень сгоревших библиотек, хранилищ 
истории Татарии, Вами приведенный, у меня на сердце стало очень 
тяжело, в таких условиях ваш труд просто становится необъятным. 
И вот мне пришло на ум тревожное: хватит ли у нас с Вами мате-
риалов для такого романа, который столь обжорливо и властно тре-
бует слишком разнообразных материалов?! Ведь что касается ру-
кописей, которые сотнями Вы передали в научные организации, 
надо решить – нет ли этим рукописям «братьев», подобно тому, что 
есть варианты рукописи «Нехжульфарадис». Я сам записал в горах 
Аварии (Дагестан) песни о мухаджирах, о Зюльфукаре, мече Алия, 
и пр, и эти песни после я нашел в сборниках, напечатанных в 
Темир- хан-шуре. Напрасная моя работа! Это значит, что надо про-
читать все, напечатанное о татарах по русски, и переводить из со-
бранного Вами то, чего на русском языке нет: я говорю об офици-
альной истории. Иное дело – бытовые записи жизни татар, если 
они Вами записаны. Они есть сокровищница и сто % надо из них 
брать и класть в роман, если только это гармонирует и как либо 
соотнесено с периодом борьбы волжско-камцев с русскими. Быто-
вой материал представляет собою полную ценность и целиком 
идет в дело. Рукописи на всех языках, Вами собранные, так или 
иначе, должны быть обработаны под углом зренья романиста, для 
совершенно утилитарных целей. Не всякую рукопись можно и 
надо расшифровать – мерами образного искусства – в романе, ве-
роятно, выпадут из нашего вниманья, поскольку они не относясь к 
периоду, нами искомое, не дают для него каких либо питательных 
материалов. Роман вещь предметная и с этим надо считаться. Ро-
ман показывает картины, образы, систему образов в действии. Ро-
ман показывает конфликт, в данном случае – между культурой, 
мировоззреньем и материальными выгодами русских и татар, двух 
государтсв. Все, то, что можно так сказать, пощупать, потрогать 
рукою, увидеть глазом, представить себе, как на кино-полотне, 
годно для романа; он не терпит длиннот и отвлеченностей, не кон-
кретных вещей. Императив наш – конфликт исторических фигур, 
помешанных в историческое время, одетых в какую то одежду, ру-
ководимых какими то предметно-ощутимыми страстями. Эти фи-
гуры связаны трагическими, неразрешимыми – кроме крови – ин-
тересами. В них должен говорить полным голосом. Недомолвок не 
может быть, во всяком случае недомолвок конфликтного порядка. 
Есть ли весь материал для «дуэли» русского начала с татарским 
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началом. Хватит ли с татарской стороны разработанных данных, 
которые могли бы положить на обе лопатки руссификаторские, 
поддельные, но обильные данные. Если все есть – надо биться за 
овладанье материалом и начать работу над романом. Кто то напи-
шет роман – я или другой, иное дело. (Может быть и я). Если ж 
материалов хоть и очень много, но они односторонни, б.ч. религи-
озного, просветительного, канцелярски-управленческого характе-
ра и не пустили корни в самую почву татарской жизни, в самый 
чернозем, то тогда еще рано говорить о романе, и пусть этими цен-
ными данными завладеют историки чистой воды и обработают, как 
надо. А мы, романисты, подождем. На основе таких данных ника-
кой романист, самый способный и гибкий, обладающий самым 
сильным воображеньем, истиной вещи не напишет. Тема обмана о 
войне – есть тема о кризисе отношения двух наций, кризисе, зало-
женной в очень многосторонних и предметно-широко выражен-
ных интересах. Война – кровавый перечень слишком многих сто-
рон жизни и эти стороны – все – должны быть изображены в 
романе, как бы мал по размерам он ни был. Ни на минуту не сомне-
ваюсь, что очень многое для построенья романного конфликта (т.е. 
пересеченья многих интересов той исторической эпохи) у Вас 
есть. И еще более убежден, что, если б Вам дать средства и помощ-
ников, этих данных будет у Вас еще больше. Но меня интересует, 
Сайид Габдульминанович, что у Вас есть в данное время на руках, 
хотя бы на русский язык переведенное? Я позволяю себе несколько 
раз повторять одно и то же, потому что некоторый опыт у меня у 
самого есть в этом направлении. Я 26 лет в Дагестане собирал и 
теперь собираю материал о Шамиле. Я жил на его родине и в про-
шлом году почти полностью год провел в Гунибе, где пал Шамиль. 
Еще живы столетние старики, знавшие Шамиля. И все же, путем 
опросов, и большого чтения наличествующей литературы, я не на-
шел всех пружин конфликта. Только ценный труд Багирова «Три 
Имама» расчистил мой т. ск. умственный взор, и я нашел эту пру-
жинку. Роман – это не некоторое количество сведений, а  живой 
организм, которому не нужно иметь две головы, но который непре-
менно хочет иметь руки, ноги, внутренности. Все это я пишу с  на-
деждой – а вдруг у Сайида Габдульманинович есть, есть в зароды-
ше и может быть развито? А вдруг он знает, как жили, одевались, 
ели, пили, веровали и знает, за что боролись татары против рус-
ских. Или не все, но почти все есть. Ведь тогда можно было б сесть 
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и работать совместно. Я ограничусь тем, что выражу уверенность 
в том, что многое для романа есть в рукописях, которые Вы пере-
писали в Академию, в тех копиях, которые, очевидно, Вы оставили 
себе. Если у Вас нет копий, то мы посадим здесь переводчика. Я не 
могу не привести здесь прекрасной мысли, поданной мне К.А. Тен-
чуриным: Союз писателей Татарии, (а если он не согласится, мы 
заручимся содействием Союза в Москве) помогает нам в работе, 
т.е. работа Ваша над переводами должна быть оплачена,что ж ка-
сается товарищеских консультаций, Вы мне в них не откажете, не 
правда ли? Ведь если разобраться в возможной этой работе, надо 
будет сказать, что она делается не для одного романа, а вообще 
кладется начало планомерному собиранью и обработке хорошо за-
конфликтованного, сюжетного описанья конца Царства Казанско-
го, то есть будет создана, в самом собирании и обработке соответ-
ствующих материалов, вещь с началом и концом. Если 
побудителем к розыскам этих материалов и является роман, то 
тем лучше, ибо материалы, уже подготовленные, представят со-
бою ценность высокую и для историков, такими сгруппирован-
ными материалами не обладающих. Итак, мы проделаем эту 
предварительную работу и Союз нам, конечно, поможет. Собран-
ное же нами останется существовать после осуществления моей 
работы, как ценность на все времена. Как будем работать – во-
прос техники. Допустим я буду приезжать в Казань время от вре-
мени, пока Вы не переведете материалов. Работать мы должны не 
спеша. Мы находим, наконец, среду, эпоху и конфликт и тогда 
приостанавливаем работу, считаем – для романа – завершенной.

Чем мне остается закончить это затянувшееся письмо, заме-
няющее разговор с Вами, столь мне притягивающий? Я скажу, что 
Ваш труд, делаемый Вами столько лет, не пропадает и первый па-
мятник ему будет поставлен в том романе, которому готов отдать 
все силы, опыт и более всего – любовь. Всенародно, в предисловии 
и иными способами я буду говорить о Вас как о первоисточнике и 
вдохновителя труда.

Вы пишите о «Нахджел-фарадис»: мне давно хочется, в сво-
бодный час, написать для «Литерат. газеты» о том, как работают 
научные работники в некоторых восточных наших советских рес-
публиках (Чечня, Ингушетия, Дагестан) – напишу там о Вас, а так 
же и о рукописи «Нахджел-фарадис». Важно установить общенье, а 
освещу я Вашу работу по ходу наших совместных трудов. Я очень 
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занят, уже не молод, болен, болен переутомленьем. У меня много 
очередных работ. Работе с Вами я могу посвятить хоть годы, два 
три года – минимум, иначе не успею сделать ничего. Мною движет 
желанье получить «новенький материал», ибо у меня самого его 
много, а движет важная мысль, что великая история общенья татар 
с русскими, эта насущнейшая история еще не запечатлена, кроме 
бульварных романов, о которых писал Вам в предыдущем письме. 
Какую ж бы хотел себе награду если я кое что – с Вашей помощью 
– сделаю? Радостно мне было б, что б после, когда меня не будет, 
сказали – вот и этот кое что делал для единенья людей на земле. 

Благодарю за Вашу карточку, я ее сохраню. Будет время 
когда в лицо узнают еще многие. Но для этого надо трудиться и 
открывать в своей работе новые качества. Давайте попытаемся 
сделать это оба.

При встрече привет Загидэ Гиреевне и Кариму Алиевичу Тен-
чириным.

Ваш Л. Пасынков.
Ваши материалы – по первому требованию – вышли в Казани, 

кроме разумеется в печатной книжке.
Я очень прошу известить меня об истории кряшен (кряшен-

ских татар); хотя бы библиографию и точку зрения на них татар- 
мусульман, словом все, что найдется. 

Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 137–138

 Җәлал Мөхәммәдиев хаты
 Мөхтәрәм Сәед Вахиди ибдәш!

Сезгә сәлам белән ибдәшләрчә хат язып, сезнең гыйлем юлын-
дагы хезмәтегезне тәбрик кылам!

1930 – 9 нчы гыйнварда җибәрелмеш анкета белән хатларыгыз 
безгә килеп табшырылды. Аңладык, гәрчә тулы рәвешдә язарлык 
бездә мәгълүмат һәм дә бик ачык күрсәтеп торырлык материал 
булмаса да, икътидарыбызча бу гыйльми хезмәтне кылырга беләк 
сызганып хәзер торабыз. Тормыш мосагадә кылса: менә мин сезгә 
китаблар хакында үзем белгәнемне язам: безнең әткәмез Мөхәм-
мәди хәзрәтнең өч кулъязма тарихы бар иде. Аның берсе – сез әй-
ткән «Тәварихы карьяи Бөрбаш вә Мәчкәрә», монысын баларак 
вакытымда укыдым, шулай булса да хәтеремдә күп сүзләре калган. 
Менә монысы безнең йортымызда 1916 нчы елда ут казасы булып, 
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шунда янды булырга кирәк. Безнең ул вакытда күп китап янды, 
без аны күп эзләдек, таба алмадык (безнең әти 1901 нче елның 
гыйнварында вафат булган иде). II нчесе – Бөрбашы картлары-
ның тәрҗемәи хәлләре, мәчет вә муллалар тарихы да язылган иде. 
Анысын да баларак вакытымызда бик кызыксынып укый идек. 
Анысын абзый Гариф мулла яңадан күчереп язган иде. Гариф аб-
зый язганын Гариф абзыйның Мәнсур исемле бер углы частный 
сәүдәгәрләргә әйбер төрергә саткан. Менә кадерле әсәрләр шулай 
игътибарсызлык белән югалды. Инде III нчесе – «Әсәре Мөхәм-
мәдия» , асыл нөсхәсендән күчереп, Гариф абзый язган, монысы 
минем кулымда бар, ләкин бер кешегә укып торырга биргән идем, 
ул кешедән эзләп алып сезгә җибәрермен. Гариф абзый байтак 
нәрсәләр язган артдырып. Тагы көйле «Һиҗрәтен-нәби», «Кыйс-
саи Ибраһим», «Хикәяте Мәрзук» бар иде. Сезгә андый нәрсәләр 
кирәк булмасдыр, кирәк булса, җибәрелер. 

Тагы бер кечкенә рисаләсе бар иде, анысын әтиебезнең 1886 
нчы елда Духовный Собраниягә казыйлыкка сайланып, шундан 
имтинаг кылып1, Казанга барып күп йөреп, казыйлыкдан хәлас бул-
ганына2 шадланып язган рисаләсе. Монысын Җаркент шәһәренә 
абзыем Фатих Мөхәммәдиевкә җибәрдем, ул анда. 

Менә инде үз кулъязмам хакында язам! Узган ел әтиемнең яз-
ган әсәрләрендән файдаланып һәм әтиемнең үз авызындан колагым 
белән ишеткән сүзләрне җыеп, Бөрбашы авылы тарихын язып, Ка-
занга мәдәният йортына басдырыр өчен дип җибәргән идем. Под 
расписка3 алганлар иде, китабым хакында миңа ачык мәгълүмат 
бирмәделәр. Аларда сакланамы, яки югалдымы, белмим!

Ул китабны Казанда Камил Мотыйгый матбагасында 
эшләүче Әхәт Садыйковдан сорарга ул тарихны. Минем кулдан 
алучы шул кеше, ул табып бирергә тиеш. Мин ул китабымны 
сезгә алыр га рөхсәт кылам, яки алып, монда безгә кире кай-
тарып җибәрсәгез, ахырына тагы өстәсе сүзләр бар иде, до-
полнить итәргә булыр. Бәлки, мәслихәт булса, басдырсагыз, 
бу тирәдәге яшьләргә укырга бер әсәр булыр иде. Күңел белән 
тагы бер нәрсә язарга бик кызыгам. Анысын ничек дип атар-
га! Картлар әдәбиятымы, яки татар әдәбиятымы? Безнең авыл 
картлары бигрәк караңгы тормышлы булганлыкларындан, алар 

1  Имтинаг кылып – баш тартып.
2  Хәлас булганына – котылганына.
3  Под расписка – бу очракта: под расписку.
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хорафат, ырым күк нәрсәләргә бик ышанучылар булганлар. 
Аларның тормышлары да бик кызык булган, әти авызындан 
бик күп кызык әкиятләр ишетдем. 

Җәлал Мөхәммәдиев.
 Бөрбаш. 1930 ел, 2 февраль. 

Мөхәтәрәм Вахиди С. ибдәш! Сезгә сәламләр күндерәм һәм 
дә күп көнгә сәламәтлекегезне теләп калам.

Хатыгызны укып аңладык, безне бу хезмәткә кушуыгызны 
зур илтифатдан санадык, ләкин өйдән торып кына материал җыеб 
булмас, йөрергә дә, кулда бер нәрсәдә булмагач, кыенрак булыр 
күк тия. Үзегез әйткәнчә, без Татарстан туфрагындан тыш вила-
ятьдә торучы булганлыгыбыздан, эшкә катлашу авыр. Сезгә кирәк 
булган материалларны теләсәң кайдан эзләр өчен сезнең тарафдан 
берәр төрле мандат җибәрү мөмкин булмасмы? Мөмкин булса, му-
зейга әгъза итеп кабул итәргә мөмкин булса, җибәрерсез.

Җәлал Мөхәммәдиев. 1930 ел, 3 февраль. 
Зялал Мухамадеев.

Хатны гамәлдәге язуга күчереп, басмага ТР ФА Г.Ибраһимов исем. Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәге 

фәнни хезмәткәре Гөлчирә Ханнанова әзерләде

З. Галиәкбәров хаты
31 нче май, 1929. 

Бөгелмә
Хөрмәтле Сәед әфәнде!
Җәнабеңездән догаңызны үтенеп, гаиләгез белән бәрабәр 

рәхәт, тыныч, бәхет һәм сәгадәтдә, сәламәт яшәвегезне Җәнабел-
ладан теләп калам. 

28 ендә «Комсомолец» исемле пароходка утырып, Казандан 
кич 9 1/2 да кузгалып китеп (III нче классда) иртә белә 11 сәгать-
дә Ульяновскига килеп җитдем. Шул ук минутда вокзалга барып 
җитүем белә поездга да утырып китдем. Әгәр пароход янә 1/4 
сәгать кичексә, бер тәүлеккә Сембердә калган [булыр] идем. Юл 
минем өчен хозур булды. Ибдәшләр дә бар иде. Килеп җитдем 
пәнҗешәмбе көн 30 ында, иртә сәгать 5 дә. Бер чибәр генә кешегә 
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фатиргә урнашып, сәгать 8 дә Шәһидне эзләп тапдым. Тар гына 
бер бүлмәдә яшиләр икән. Бер сәгатьләп гәбләшеп чәй эчдек. Сез-
нең хатны табшырдым. Артык юаш кеше булганлыкдан, минем 
өчен бернәрсә дә эшли алмас дигән фикердәмен. Килгән көнне Ис-
полкомга барырга киңәш бирмәделәр. Сәбәбе – базар көн булуы. 
Ул көнне вакытларын таба алмассың, диделәр. Бүген иртә белә 
барып персидәтелне1 күрдем, кәгазьләрне карады, документларны 
алып калды һәм «бүген ибдәшләр белә сөйләшеп куярмын, иртәгә 
килерсез», диде. Эчдә чуашлар такта яралар. Бүгенге төнне ничек 
уздырырмын да, иртәгә ни җаваб алырмын икән дип, бик эчем 
поша. Әгәр дә отказ булса ..., ул вакытда миңа, нервный кешегә, 
начар булачак. Кулда 12 сум акча бар... Андан соң алтын сәгать-
не биетергә кала. Шунысы яхшы, монда, хыял кадәре күп булмаса 
да, арзанчылык. Чибәр бодай оны 7 1/2 сум, бик яхшы крупчатка 
12  сум, арыш оны 3 1/2 сум, йомырка 30 тиен. Ак май 55 тиен, 
ит 30 [...]2. Мануфактур бик күб, шикәргә кысанлык. Бонда килгәч 
бик нык ашарга тотындым. 

Бу шәһәр үзе шакдай гына югарылыкда, таулы-чокырлы 
җирдә салынып, җәен-кышын җил, буран гына икән. Тузан да, 
тузан гына һич йөрер хәл юк. Кырыйлары урман белә чолганып 
алынган. Хәзер, аш ашагач, иң якын тау башына менеп, бөтен 
манзараларны карап, алган тәэсиремне язармын. Чөнки бу хатны 
иртәгә, результат мәгълүм булгач җибәрәм.

1/VI Кичә кич сәгать 6 ларда Шәһид белә шәһәр кырыйла-
рына чыгып карап йөрдек. Бөгелмә шәһәре тау башында утыр-
ган булса да, ике ягы янә биек таулар берлә уратылган. Иң биек 
тау Воскресенски тавы кадәр бер өлеш [...]3 кадәр. Шунда ме-
неп, бөтен як-якны карап утырдык. Шундан, шәһәрнең 3 ягын 
урман чорнап алганлыгы, шәһәрнең бөтен манзарасы күренә. 
Шәһәр аяк астында булып күренә. Шәһәр, бер бик сай елга ур-
тада булган хәлдә, икегә бүленгән. Елга шакдай түбәнлекдә, бер 
якдан икенче якка барыр өчен, бәгъзе урамлардан шакдай биек 
тау төшеп, тау менәсе бар. Бәгъзе урамларда (мәркәздә) биек 
дамба ясалып, күпер сугылган. Вокзал мәркәздән 3 чакрым, 
шәһәрдән 2 чакрым ераклыкда. Бая язарга онытканмын, Шәһид 
белә тау башына менгәч, мөселман зияраты күрдек. Зиярат ая-

1  Дөресе: председательне.
2  Бер сүз танылмый.
3  Бер сүз танылмый.
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ныч дәрәҗәдә, биеклекдә булган тауның башында, имән урман-
лыгында икән. Кереп, карап йөрергә вакытыбыз булмады, кич-
кә калдык, бәлки иртәгә якшәмбе көн карап кайтырмын. Инде 
нәтиҗәгә килик: бүген Исполкомга бер бардым, туры килмәде, 
икенче бардым, кешесе бик күп иде. Бик эчем пошды да, квар-
тирага кайтып, шушы хатны язарга утырдым. Иртә озакламый 
барам һәм нәтиҗәне сезгә белдерергә ашыгам. Сәед әфәнде! Сез 
гафу итегез, бу минем сезгә язган хатым хатирә дәфтәренә дә 
кушылды да, нишлим соң, күңелемдә барын, шадлыгымны һәм 
кайгымны сезнең белә уртаклашасым килә. Тынычлап кайтсам, 
равнодушныйрак язарга тырышырмын, әгәр булмаса... Ул вакыт-
да, Сәед әфәнде, сезгә ярдәм сорап мөрәҗәгать итәргә туры килә. 
Бәлки берәр дәү кешене күреп карый алсагыз1 дип.

Китдем. Бер Алланың үзенә табшырып. Иншалла, ярты сәгать-
дән нәтиҗә мәгълүм булыр. Бардым. Райсоюзга барырга кушып, 
Галиев исемле кеше белә сөйләшергә кушды. Бардым. Сөйләш-
дем. Дүшәнбе көн килерсез диде. 

3/VI Кичә, якшәмбе көн, Шәһидләр белә Уфаның Хәкимевне-
ке булган, бер ярым чакырымлык ераклыкдагы урманга, чәй эчәргә 
бардык. Бик матур урман икән, тимер юл буенда.

4/ VI Райсоюзга бардым. Андан шәһәр потребитель җәмгыяте 
идарә рәисенә язу биреп җибәрделәр. Анда исә хәзергә урын юк, 
бәлки дә 15 көн, яки бер ай чамасындан булыр, дип җавабладылар. 

Шундан Сөләймановка китдем. Булган вакыйганы сөйләдем. 
Миңа икенче килсәң, башка җиргә җибәрермен дигән иде. Ул көн-
не һич бушый алмады. 

5/ VI Бүген Сөйләймановка барган идем, 3–4 көнгә авыл-
ларга чыгып китде диделәр. Янә Райсоюзга барып, аларга 
Сөләйманов биргән язуга таянып һәм положениемнең начарлы-
гын сөйләдем. Анда миңа янә дә 3 көндән килергә кушдылар. 
Чиска [чистка] бара, шул сәбәбле берәр урын бушар әле дип 
юатдылар. Тәти сүзләргә җуанып кайтып китдем. Райсоюзның 
башлыгы Насыйр Габделхаков (Бөгелмәнеке) дигән кеше икән. 
Анысы Мәскәүдә. Шушы арада кайта диләр. 

7/ VI Кич беркая да бармадым. Тургенев әсәрләре укып ят-
дым. Бүген Аллага табшырып, 6–7 мәртәбә Райсоюзга барсам да, 
һич берсен тугъры китерә алмадым. Сәбәбе – Насыйр кайткан да, 

1  «алсагыз» сүзенең укылышында шөбһә бар. 
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эшләрне сдавать итәләр булса кирәк. Иртәгә барып күрәм инде. 
Җитмәсә, алып килгән акча да инде бетә. 

9/ VI Кич Сөләйманов кайтмады. Райсоюзга янә барган идем 
140 лап курсант килә, аларны эшкә урнаштырасы бар дип сөй-
ләп торды. Сөләйманов бүген якшәмбе көн кайткан булса кирәк. 
Иртәгә аны тагын барып күреп карыйм. 140 лап курсант хәбәре 
тагын кәефне җибәрде. 

Узган ел 80 пот бодайга Вагыйз Нәүрүзовның бик бай (40–
50  потлап) көтебханәсен сатканлар. Сорашдырып караган идем, 
монда китаблар күренми. Сәед әфәнде! Минем сезгә калдырып 
киткән китабларны табагын шул мин әйткән 30 тиенләрдән дә 
кимгә сорасалар, сатмавыгызны үтенәм – үзегездә торып торсын. 

Югарыда язганларымдан үзегез минем хәлемне аңлагансыз-
дыр. Эрәтләп хат яза алмыйм. Эрәтләп укый алмыйм, баш тулы 
хыял гына. Догаңызны үтенеп, ихтирам илә [...]. 

Хат язсагыз икән. Һәм киңәшләрегезне көтеб калам. 
Адресым: Бугульма, Октябрьская 31 д. З. Галиакберова1. 

Хат ТР ФА Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәгендә саклана: 53 фонд, 

4  тасв., 19 сакл. бер., кәг. 47. Киң буйлы дәфтәр битенә зәңгәр төстәге 
кара белән язылган

Мирза Габдеррахман Зәбири хаты
1929 ел, 15 сентябрь

Мөхәтәрәм әс-Сәед Вахиди бөрадәр!
Ошбу ел беренче сентябрь тарихлы мәктүбегез юлыкды. Та-

рих тәмам түгел. Язылган кадәрлесе мөсвәддә хәлендә2 тасхих вә 
тәнкыйхкә3 хаҗәт бар. Рәхмәтулла хәзрәт тәрҗемәи хәле дә тәмам 
түгел. Касыйм вилаяте Яубаш карьясында Нуркәйдән киткән Сол-
тан бине Гали дигән кешедә мәзкүр хәзрәт язган «Гаятел-бәян» на-
мында тыйбб китабы бар дип ишеткән идем. Сораб мәктүб яздым, 
халән4 җаваб килмәде. Шул сәбәбле аның тәрҗемәи хәле кичек-
де. Бу сәнә җәй фасылындан тарих тәмам булуы өмид иде, ләкин 

1  Адрес кирилл хәрефләре белән язылган. 
2 Мөсвәддә хәлендә – каралама хәлендә.
3  Тасхих вә танкыйхкә – дөресләү һәм төзүтүгә.
4  Халән – хәзер дә.
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зараибе сәкыйлә1 кул-аякны баглаганлыктан, форсат булмады. 
Кыш фасылында аның илә иштигалем2 юк. Шаяд, киләчәк җәйдә 
вәгъдәгә вафа идәрем3. Иван Грозный заманында бер җыелышын 
хәбәр биргән идеңез. Ул каю тарихда: руслар тарихындамы, яки 
мөселманнар тарихындамы? Бер форсат булганда шундан4 бәян 
итсәңез иде. Рәхмәтулла хәзрәт китабында шәгердләрендән килгән 
мәктүбләр бар. Аларны5 язганда ихтыяҗ булачак. Шул сәбәбдән 
хәзергә кичекде. 

Мирза Габдеррахман Зәбири. 

Хат ТР ФА Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәгендә саклана: 53 фонд, 

4  тасв., 19 сакл. бер., кәг. 47. Киң буйлы дәфтәр битенә кара төстәге 
кара белән язылган

Исмәгыйль Рәхмәтуллин хатлары
Хөрмәтле Сәедмөхәммәд Вахидига

1929 ел, 8 сентябрь тарихлы, Татарстан җөмһүриятенең «Үзәк 
Музее» исемендән Троицкидагы Рәсүлев исеменә җибәргән «Ан-
кета»ңызны (ул эшләрне үзе башкарырга форсаты булмадыгындан) 
безгә табшырды. Мин Троицки нахиясе, Иске Әмин карьясында 
мөхибел гыйлем6 Исмәгыйль бине Динмөхәммәд Рәхмәтуллин ди-
гән бер затмын. Түбәндәге нәрсәләрне җибәрүеңезне үтенәм. 

1 – тарих һәм этнография гыйльми экспедициясенең эшләре 
илә танышу өчен 24 сентябрьдә чыккан 217 номерлы «Кызыл Та-
тарстан» гәзитәсендән бер данә. 

2 – авылларда йөргәндә бәгъзе бер тарихи нәрсәләрне, яки 
иске язма китабларны сорап, яки сатып алырга тугъры килгәндә, 
үземә түгел, бәлки Үзәк музейга икәнлеген белдергән вә минем дә, 
сезнең бер агентыңыз икәнемне аңлаткан бер шәһадәтнамә, яки 
нинди дә булса бер галәмәт җибәрүеңезне үтенәм. Чөнки андый 
тарихи нәрсәләр күбрәк авылның мулла-монтагай вә кулак катла-

1  Зараибе сәкыйлә – авыр вазифалар.
2  Иштигалем – шөгыльләнүем.
3  Вафа идәрем – сүздә торырмын.
4  Чыганакта «сәндән» .
5  Чыганакта «алазны».
6  Мөхибел гыйлем – гыйлем сөюче. 
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мында була. Авылдан авылга йөреп байлар, муллалар арасында 
йөрү сәяси җәһәтдән хәтәр.

3 – хәзер дә бер тарихи җәя вә бәгъзе бер китаплар табдым. 
Җыйган нәрсәләрем хакында озын бер хат язарым.

Адресым:
П/О Уйский Троицкого округа. Урал. обл. Пос. Аминевской. 

Исмагилу Рахматуллину1.
Тәкрар сәлам вә хөрмәт илә беренче белешеңез: Исмәгыйль 

Рәхмәтуллин.
1930 ел. 1 гыйнвар. 

Татарстан С.С.Р. җөмһүрияте «Үзәк музее»ндагы  
шәрекъ кулъязма шәгъбәсендә мөдир,  

Сәед ибдәш Вахидигә
Сезнең бу сәнә 9 январь 228 номерлы белдермәңез һәм дә 217 но-

мерлы «Кызыл Татарстан» гәзитәсе сәламәт килеп, 29 гыйнвар көн-
не кулга тиде. Язылган мәгълүматны һәммәсен дә аңладык. Фәкать 
«Кызыл Татарстан» дагы мәкаләнең 4 – баганасындагы «тарихи әсәр, 
кулъязма һәм документларны җыю һәм өйрәнү өчен, безнең кулыбыз-
да махсус кулланма булып, без шуның буенча гыйльми тикшерү алып 
бардык» җөмләсендәге «махсус кулланма» да җибәрелгән булса, бигүк 
яхшы булыр иде. 

Мин сезгә әллә никадәр кулъязма, кыйссалар, шәҗәрәләр та-
бып җибәрергә вәгъдә итмәсәм дә (табылса, болар да җибәрелер) 
утырган урыным – Уралның шәркы, Азиянең Йаурупага капкасы 
булып, тарихи җәһәтдән: башкорд сугышлары, кыргыз вә башкорд 
басмачылыгы, казак (казачи сословие2) төзелү, аларның тузгын-
лары, халыкның «казачи булмаймыз» дип, илләрен ташлап күчеп 
китүләре, алар урнына рус казакларының килеп утырулары (чөн-
ки мин үзем дә казачи), рус-кытай сугышларындан калган Мача 
(Варна3) янындагы Кәшәнә (Курган) һәм дә Пугач явы хакында та-
былган кадәр дөрест мәгълүмат җыярга вәгъдә итәм. Научный со-
трудник итеп алу – сезнең эш. Минем хезмәтем сезне кәнагатьлән-
дерсә, алырсыз. Мин дә кабул идәрем. 

1  Адрес кирилл хәрефләре белән язылган.
2  Кирилл хәрефләре белән язылган.
3  Варна – Чиләбе өлкәсенең шул исемдәге район үзәге.
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Фәкать үткән елгы кебек «гыйльми экспедиция» һәйәтләре1 
быел да йөрсә, мәзкүр һәйәтләрнең берсенә безне дә прикрипит2 
итсәңез, мин дә бер сылтау илә, сезнең мәшһүр, бай музейны күрер 
идем. Һәйәт илә бергә эшләп бераз эшкә практика3 ягындан өйрә-
нер вә беркадәр мәгълүмат алыр, шулай идеп сезгә дә файдалы бер 
хезмәтче булыр идем. 

Бу хат илә «кыргыз вә башкорд басмачылыгы» хакында ыша-
нычлы кешеләрдән мәгълүмат җибәреп, кыска идеп язып җибәр-
дем. Менә шуның йитешмәгән йирләрен безгә тәнбиһ (критика4) 
итеңез. 

Мин дә хаталарымны төзәтерем. Янә озакламый үз авылымыз-
ның тарихын, гореф вә гадәт, җырларын язарым. 

Дустлык сәламе илә: Исмәгыйль Рәхмәтуллин.
6 февраль, 1930 ел.

Карьяи Әмин5. Троицки нахиясе6 

Хөрмәтле Сәед ибдәш Вахидигә
Бер кульязма китап табдым. 300 бит калынлыгында булыр. 

Китабның башына: «Һаза шәрхе китабе Гөлстан әл-мөсәмма би-
Шәмгые Руми»7 дип язылган. Я Руми төрек, я Руми фарсы телендә 
күп хикәяләр илә әхлак фәнендә язылган бер рисаләгә охшый. Үзе 
1786 елда Троиски нахиясе8, Әмин авылының Зәйнелгабидин бине 
Габделгаффар тарафындан язылган. Яхшы катыргыда, калын кә-
газьдә, чиста язылган. Лаек булса, музейга җибәрергә булыр. Ләкин 
хуҗасы бераз хак өмид итә. Андан башка да кулъязма, дини вәгазь 
китаплары сколь хош9 табыла. Фәкать кыйсса китаплары табылганы 
юк. Шулай да 1839 елда Казан...10 нам табгыханәсендә хәзинәлек-
дән, Казан өязе Яңа Кишет авылының Рәхмәтулла Әмирхан угълы-

1  Һәйәтләре – делегацияләре.
2  Дөресе: прикрепить.
3  Чыганакта кирилл хәфреләре белән язылган.
4  Чыганакта кирилл хәфреләре белән язылган.
5  Карьяи Әмин – Әмин авылы.
6  Троицки нахиясе – Троиөк өлкәсе. 
7  Бу – «Гөлестан» китабының Шәмгые Руми дип аталган шәрхе.
8  Нахиясе – өлкәсе.
9  Дөресе: сколько хочешь. Кирилл хәрефләре белән язылган.
10  Биредә язылган сүзләр укылмый.
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ның хариҗәте илә басылган бер данә «Йосыф Зөләйха» кыйссасын 
табдым. Кулъязма булсын, ташбилге басма булса да, нәкъ борынгы 
имля, борынгы инша илә язылган тепичный лигиндарный1 татар-
ның борынгы абыстайлары тарафындан балаларга егълап-егълап 
укытыла торган дәрес китабы. Теләсәгез, җибәрергә мөмкин. 

Тәкрар сәлам вә хөрмәт илә: Исмәгыйль
9 февраль

Хөрмәтле «Сәед» ага Вахидигә
Байтак вакыт узды инде, сезгә хат язарга тугъры килмәй торды. 

Сәбәбен сәламәт күрешкәндә сөйләрем. Һәм дә сездән дә, гыйн вар 
хатындан да башка хат ала алганым юк. Шулай да түбәндәге мәгъ-
лүматларга мохтаҗ булдыгымдан, шу хатны язарга булдым. 

I – авыл тарихы хакында, Пугачның Троицкины алуы хакын-
да, Мача янындагы кисанә2 хакында беркадәр туплаган мәгълүмат-
ларым вакыт илә җибәререм. 

II – безем авылның утырган урыны «Уй» суының буенда «Пу-
гач»ның3 таптап киткән йире булдыгындан, озын-озын ташлар, ка-
берстанлар, убалар4 күренәләр. Боларны казып карарга мәсарифга5 
акча кирәк булачак. Мәсәлән: күбдән түгел авылдан 7–8 чакрым 
йирдә, өй урыны кебек урында, таш ихата бар (йир астында). Ике 
ишек урынында, ишек яңагы урынында, ике озын таш утыртыл-
ган. Бераз карагач, ибдәшләрем «юкга тир түгәргә без шайтан колы 
түгел бит» дип, ташлап кайтдылар. 

III – табылган нәрсәләрнең бәһасен тәгаен итәр өчен музей-
ның берәр каталогы юкмы? Хәзер дә: бер җәя, уклар илә янә бер 
сөякдән ясалган Чынгыз хан пичәте, сугышдан калган көбә (кием), 
бер кисәк чакма ташы илә атыла торган борынгы мылтык кебек 
нәрсәләр табдым. Ләкин болар бәрабәренә азмы-күбме акча биреп 
алырга тугъры килә. Нинди нәрсәне, ни бәһане алырга мөмкин 

1 Дөресе: типичный, легендарный. Бу сүзләр чыганакта кирилл 
хәрефләре белән язылган.

2  Кәшәнә булса кирәк.
3  «Пугач»ның – Емельян Пугачёвның (1742–1775).
4  Убалар – калкулыклар.
5  Мәсърафга – чыгымга.
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икәнлеге хакында кулланма бер каталог булмагач, бәгъзе бер нәр-
сәләрне алуда хәзергә имтинаг идәм1.

Андан кала җыйналган әйберләрне почта илә җибәримме, яки 
җәй эчендә үзем барырга тугъры килсә, үзем илә алып барыргамы? 
Чөнки нәрсәләрне ящик илә закубривать2 итеп почтага салсам, 
әгәр доплатное итсәм, сезгә двойной3 расход булыр дим. Әгәр үз 
ягымдан акча түләсәм, җибәргән нәрсәләрем музейга кабул идел-
мәсә, кабат кайтып килсә, үземә артык мәсариф булыр дим. Бу хак-
да тулы мәгълүмат язып җибәрүеңезне үтенәм. 

IV – Казандагы мәшһүр татар композиторы Солтан Габә-
шигә бездән шифаһи4 сәлам сөйләңез. Юл тугъры килеп Ка-
занга барсам, 4–5 көй нотага салдырырга мөмкин булыр иде. 
Бу көйләр татар көйләре арасында әлегә кадәр күрелмәгән: 
«Җәйләү», «Ватан», «Дезиртир», «Сандугач», «Исхак түрә» 
кебек озын көйләр иде. Үзенә хат язып хәбәрләшү өчен, аның 
адресын белмәдегемдән, артык булса да, бу сүзне сезгә яздым. 
Тугъры килгән бер урында сөйләрсез. Булмаса, торыр. 

Хәзергә кардәшлек сәламе илә кустың5: Исмәгыйль Рәх-
мәтуллин.

9 апрель 1930 ел.
Адресым:
П/О Уйское. Троицкаго окр. Урал. обл.
Пос. Аминевское И. Рахматуллину6.
О-во краеведения7 җәмгыяте төзү өчен, аның уставы, куллан-

ма руковод.8 булырлык татар яки рус телендә чыккан китаблары 
булса, безгә берәр данә җибәреңез әле. 

Хөрмәтле Сәедмөхәммәд ага Вахидига
Сезгә бондан элек бер-ике хат языб, берничә сөальләргә җавап 

сораган идем. Ни сәбәбдер? Җавап ала алмадым. Шулай да сез-
гә доплатный идеп берничә әсәрләр җибәрәм. Кулъязма бер данә 

1 Имтинаг идәм – тыелам.
2  Дөресе: закупоривать.
3  Чыганакта кирилл хәрефләре белән язылган.
4  Шифаһи – телдән.
5  Кустың – дустың.
6  Адрес кирилл хәрефләре белән язылган.
7  Чыганакта кирилл хәрефләре белән язылган.
8  Чыганакта кирилл хәрефләре белән язылган.
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«Мөхәммәдия» илә, бер данә «Кыйссаи Йосыф вә Зөләйха» (мән-
зум түгел, мәнсүр1)ны табдым. Ләкин бушка бирмәйләр. Кулымда 
акчам булмадыгындан, сездән хәбәр алынгач югалтмаска, кешегә 
бирмәскә вәгъдәләрен алдым. 

Сезгә хәзер җибәргән нәрсәләрем:
1 – фарсы телендә бер нәзым китабы.
2 – фарсы телендә бер мәҗмәгъ, бәгъзе бер пәйгамбәрләр 

хәлен сөйләгәндән соң, имам Фәхреддин Разый хәлен сөйләсә 
кирәк. 

3 – кыз сайлап алу хакында борынгы әһле гыйрфанның2 тәүсы-
ялары3. Һәм дә ахыры бер тыйбб китабы. Минем менә шу  
формага сызган китабның ахырындагы урынларны караңыз. 

4 – янә бер мәҗмәгъ – гарәбиел – гыйбарә, әллә нинди 
тылсымлар белән алдан хәбәр белдерә торган бер китабка охшай. 

5 – адәм вә җенләрнең яратылуы хакында язылган бер хыялый 
әсәр.

6 – бер мәктүбдән копия. 
7 – мәшһүр мөхәррир Габделкаюм Насыйриның иң беренче 

ташбасмада басдырган Русия харитасы.
8 – мал мәтрүкате4 бүлү кәгазе – раздельная акт5

Бу почтада шу кадәр нәрсәләр җибәрдем. Янә табкан нәр-
сәләрем: бер җәя, 6 ук, бер Чыңгызхан печате, бер сугыш киеме 
кисәге (үрмә). Бер «Йосыф вә Зөләйха» кыйссасы. Бер «Мөхәммә-
дия» китабы. Янә үз авылымызның кыскача тарихы (язылып бет-
мәгән әле).

Сездән үземне гыйльми экспедициягә чакырырлар әле дип, 
бик көткән идем, булмады. Шулай да, бер форсат булганда Казанга 
барып, музейны күреп, танышып, кирәк нәрсәләрне белеп, ныклап 
бер азлап карарга дәрт бар әле. 

Сездән полный программа6 сорадым, җибәрмәдеңез. Хат 
язып, берничә сөальгә җавап сорадым, җавап бирмәдеңез. Үзем 
барып кайтырга уйладым инде. 

Хәзергә хушыңыз.
1  Мәнзум түгел, мәнсүр – тезмә түгел, чәчмә.
2  Әһле гыйрфанның – гыйлем әһелләренең.
3  Тәүсыялары – киңәшләре.
4  Мәтрүкәте – мирасы.
5  Кирилл хәрефләре белән язылган.
6  Кирилл хәрефләре белән язылган.
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1930 ел, 9 июль, кустыгыз: Исмәгыйль Рәхмәтулин.
П./о. Уйское.Троицкого окр. Урал обл. Пос. Аминевское. 

Исмагилу Рахматуллину. 

Хөрмәтле Сәедмөхәммәд ага
Сәламләрен улсын. Мин хәзергә сәламәт. Сезгә бундан элек 

бер посылка илә хат язып, сездән үземнең өмид иткән нәрсәләремне 
сораган идем. Ләкин үземдән тулы адрес бармый, миңа хат да, 
нәрсәләр дә җибәрмәңез дигән идем. 

Имди мөмкин булса, түбәндәге адрес илә миңа, әгәр минем 
сотрудник1 итсәңез, удостоверен.2 һәм дә тулы программа, һәм дә 
мөмкин булса, миңа азрак акча җибәрүеңезне үтенәм. Бәлки, юл 
төшсә, үзем дә барып кайтырга уйлыйм. Ләкин кыш бараеммы? 
Җәй бараеммы? дип уйланам. Хушыңыз: Исмәгыйль.

Г. Челябинск. Пушкинская п. № 3. Н. Сагитову. И. Рахма-
туллину.

Хатлар ТР ФА Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәгендә саклана: 53  фонд, 

4 тасв., 19 сакл. бер., кәг-р. 68, 69, 70, 74, 75. Гарәп графикасында, 
татар телендә. Хатларның авторы Исмәгыйль Динмөхәммәд улы 

Рәхмәтуллин (1891 – ?) 

Хатлар һәм текстларны гамәлдәге язуга күчереп, басмага ТР ФА 
Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәс сәнгать институтының 

Язма һәм музыкаль мирас үзәге  
фәнни хезмәткәре Гөлчирә Ханнанова әзерләде

Г. Алпаров хаты
Сәед абзый! 
Саулыкны белдергәннән соң, сезнең дә саулыкны теләп калдык.
Мин Казанда чакта сез үзегездә татар матбугат спискасы 

җыентыгы барлыгын һәм кирәк табылганда ул җыентыкның кү-
чермәсен – копиясен язып биреп укучы гыйлем әһелләрен фай-
даландырмакчы булганыгызны миңа сөйләгән идегез. Мин дә үз 

1 Кирилл хәрефләре белән язылган.
2  Тулысы: удостоверение. Кирилл хәрефләре белән язылган.
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нәүбәтемдә андый эшнең бик кирәкле, бик вакытлы икәнен бел-
дергән идем.

Әнә шул матбугат тезмәсе безнең Ленин китапханәсендәге та-
тар бүлеме өчен бик кирәк табыла. Шул әйбер- материалның сездә 
барлыгын мин эш башындагы иптәшләргә әйттем. Инде эш сездә 
тукталып калды. мин бу хатны шуның өчен ярым рәсми итеп идарә 
исемендән язам. Сез шул татар телендә чыккан матбугат тезмәсен 
безгә эшләп бирсәгез иде. Әгәр шул эшне башкарып бирергә риза 
булсагыз, безгә алдан шартларын белдерсәгез иде.

Кай чакларда өлгертеп бирә алырсыз, ул тезмәнең тулы бу-
луын ничек тәртип итәрсез, урта чама белән күпмегә төшәр һәм 
башка шартлар. Әлбәттә, соңындан үпкәләш булмасын өчен алдан 
кул сугышып куярга кирәк, эшкә җитди карау шуны кирәксенә.

Безнең өчен бүгеннән иң кирәк булганы китаплар тезмәсе, 
вакытлы матбугат мәсьәләсе ул алдагы эш, анысы хакында 
киләчәктә сүз ачылыр.

Язганда кирәкле булган графалар, минемчә, шулар:
Китапның язучысы (тәрҗемә булганда тәрҗемәчесе дә), китап 

исеме, нашире, басылган каласы һәм басылган елы. Башкалары, 
пожалуй, кирәк булмас.

Миңа шулар турында карашыгызны белдереп, түбәндәге 
адрес белән хәбәр итсәгез, яхшы булыр иде.

Шуның белән бергә үз хәлегезне дә кыска гына язып бел-
дерсәгез, без шадмән булыр идек, кайда эшлисез, укытудамы, 
язу-сызудамы. Кайсы берәүләр конституциядагы «право на 
труд» дигән канунны җиңелгә санап, укыту эшендән чыгарыр-
га булашып йөргән [...]1 барлыгындан Казанда чагымда хәбәр 
алган идем, шуның өчен сорыйм.

Хәзердә сәлам дип адресым:
Москва, Центр. Библиотека им. Ленина, отдел национально-

стей, Алпарову. 1937, 17 март. Алпар.

 Г. Алпаровның С. Вахидигә хаты (53 ф., 4 тасв., 1  сакл.  бер.)
 Татар телендә латин графикасында кара төстәге кара белән  

бик пөхтә, матур язылган

1  […] – танылмый.
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Сабирҗан Шакирҗан хаты
(Хатның сәламләү сүзләре язылган өлеше ертылган)
Сәламдән соң сүзем бу: «Кызыл Татарстан»ның 132 ендә 

Татарстан гаҗәебханәсенең көтебханә хозурында иске кулъязмалар 
кабул ителә дип бер сүз күренде. Минем үземдә әллә ничә еллар 
саклап йөргән берничә кулъязмаларым бар иде. 1) Шәркый 
Төркестан Яркәнт шәһәредә Мөхәммәд Баһадир Газихан хан 
тарафындан [...]1 дигән каһарманга яздырылып бирелгән ярлыг. 
Һиҗри 7 белән бер мең бер йөз йитмеш икедә язылган. Димәк 171 ел 
була. Ярлыг уйгур шивәсендә, хатты тәгъликъ белән калын кытай 
кәгазенә путаллап, бик чырайлык кылып язылган. Уртасында 
хөкүмәтнең кызыл мөһерләре бар. Моңа үз тарафымдан язылган 
изахым2 да бар. Бу әсәр хәзергә минем кулымда. Сезгә фотограф 
рәсемен йибәрергә мөмкин. 2) Миндә бик кызык бер шәҗәрә бар. 
Чыңгыз хан һәм Аксак тимер тугрысында ишетелмәгән легендалар 
бар. Сезнең язган әдәбият тарихыңызда бер әсәр генә табылмады 
дигән сүзеңезне күргән идем. Менә инде дә шул әсәр миндә бар. Бу 
әсәр Чагатай шивәсендә язылган. Сезнең күрмәгән бер китабыңыз 
шул дип беләм. 3) Кашкар шәһәрендә язылган 328 еллык бер 
коръән һәм 300 еллык бер фикъһ китабы бар. 4) «Җиде байның 
җиде кызы – җидесе дә бер манер. Хәзрәткә барып әйткәч, хәер 
бирде бер талир» хикәясе бар бәете белән. 5) «Кутадгу белек»нең 
кулъязмасы табылып тора. Менә ибдәш, монда шундый әсәрләрне 
хили3 генә тапканым буладыр. Әгәр дә мин шул нәрсәләрне 
йибәрсәм, миңа шулар өчен берәр нәрсә бирә алырсызмы, чөнки 
ул әсәрләрне табуда минем тарафдан аздыр-күбдер чыгымларым 
булды. Янә миндә ун мең юл казакъ халык әдәбияты һәм 4 мең 
юл уйгур халык әдәбияты да бар. Бер җавап көтәм. Адресым: гор. 
Алма-Ата, угол Советской и Киргизской. Сабирзяну Шакирзянову. 

26 ел, 12 июль. Алма-Ата. 
Сабирҗан Шакирҗан.

С. Вахидигә Сабирҗан Шакирҗан хаты  
(53 ф., 4 тасв., 19 сакл. бер., 21а кәг.)

 Татар телендә гарәп графикасында көрән кара белән язылган

1 [...] – танылмый.
2  Изахым – аңлатмам.
3  Хили – байтак.



Хәлилрахман Лотфи хаты
13 нче март 1927 ел.
Фазыл мөхтәрәм Сәид хәзрәт!
Ихтирам илә барчаңызга сәлам күндереп, үзебезнең сәламәт-

легемезне белдерәм. Җәнаб хак сезләрне һәм сәламәт әйләсен. 
Безнең әтрафда «грипп» дигән бер чир сәяхәт итә, барымызга да 
беркадәр кунак булып китде. Сезнең мәктүбеңезне алганга бераз 
вакыт булса да, шундый сәбәпләр аркылы җавап яза алмый тор-
дым. Быел көз бик җүеш, һәрбер эш үз вакытындан кичегү сәбә-
пле, безнең мишәр ягында көзге мәҗлес каз бәйрәме дип йөртелә 
торган мәҗлесләр дә кышка калды. бу мәҗлесләр бик вак һәм бик 
аз доходлы булса да, муллалар шундан (отлучка) булырга ярамый. 
Көненә 7–8, хәтта 10 йортка кереп-чыгып үткәрәсен, аның өстенә 
быел халык бераз икмәкгә туйганлыкдан, өйләнү, кыз бирү, туй 
ясаулар да ялганып китеп, бу ел кышдан бер якга да брылырга бу-
шап булмады. Казанга барып, сезнең кебек әхбабларны да зиярәт 
итеп булмады. Тормыша сез зарланган авыр шәраят артыгы белән 
бездә дә мәүҗүд1. Ләкин авылның садә тормышына ияләнеп кит-
дек, артык зур мәсариф2 белән тормыймыз, икмәк, ит, май кебек 
иң кирәкле нәрсәләрне сатып алмыйбыз, үзебезнең хуҗалыкдан 
хасыйл була. Кием-салымда да зур тәкәллефләр эшләмибез, шу-
ның өчен хәзергә артык рухны төшермичә тыныч (тәгъбир дөрест 
булса) рәхәт үткәрәбез.

Сезнең тарихи сөальләреңезгә эшкә яраса вә ярамаса да үзем 
белгән бәгъзе бер җавапларны языйм. Безнең Буа вә Сембер әтрафында 
Сембер һәм Буа шәһәрләрен кертмәгәндә, таш мәсҗед барлыгы 
ишетелми. Безнең мишәрстанда агач мәсҗедләр бик күп, хәтта 
кирәгендән берничә өлеш артык дияргә була. Күплеге нисбәтендә 
вак, хәтта бәгъзе авылларда аның югары сузылган манарасы гына 
мәсҗед икәнен белдереп тора торган 9-10 аршинлы гади өйләрдән 
бер дә аермасыз мәсҗедләр бар, һәр авылның беренче мәсҗеде иң 
иске игътибар ителә, ләкин берничә мәртәбә тәгъмир ителгән3 яки 
бөтенләй яңадан салынган. Үзебезнең Кече Чынлы авылындагы 
беренче мәсҗедне тикшерсәк, 2–3 кат яңартып тәгъмир ителгәнен 
беләләр, картлар телендә сөйләнә. Ләкин башлап салынган тарихын 
белүче юк вә һич төрле документлары да сакланмаган. Кече Чынлы 

1 Мәүҗүд – бар.
2  Мәсариф – акча, чыгым.
3  Тәгъмир ителгән – яңарылган.
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авылына башлап 37 кеше килеп утырганын вә ул утыру мондан 
250  еллар мөкаддәм булуын белдерә торган шәҗәрә вә язмалар бар, 
әмма мәсҗеднең кайчан башлап салынганын белүче юк. Һәрхәлдә, 
шул 250 елдан әүвәл түгел, аз булса да шундан соң икәне билгеле. 
Менә шул 250 ел вакыт эчендә Кече Чынлыда 9 данә мәсҗед салынган. 
Бу ел безнең авылдан аерылып күчеп утыручы (поселок) ларына бер 
мәсҗед салалар, аның белән ун була. Менә мишәрдә диннең никадәр 
куәтле икәнен шундан үлчәрсез. Башка авылларның утыру тарихын 
әйтә алмыйм, фәкать бездән 7 чакрым Зур Чынлы (5 мәсҗедле)ның 
утыруы бездән әүвәл диләр. Бездән 20 чакрым Иске Чокал авылы бар. 
Ул да Чынлыдан әүвәл утыруы сөйләнә.

Безнең тирәдә зуррак мәдрәсә тоткан фәкать ике кешене 
беләм. Берсе Буа якынында Норлат авылында Фәхретдин бине 
Мостай, заманында яхшы зур мәдрәсә тотып дәрес әйткән, бай-
так имам вә мөәзинләр чыкган. Урынында хәзер имам углы мирза 
Әкрәм Мостаев, икенчесе Иске Шәйморза авылында Әбүбәкер 
бине Яһүдә Габдеррәшидов. Бу адәм Мисырдан кайтып казыйлык 
вә кыйраәткә осталык белән шөһрәт тоткан заманында күп адәм-
ләргә кыйраәт өйрәткән, зур мәдрәсә тоткан. Фәкать мәдрәсәсен-
дә дә гыйлем кыйраәтдән башка голүм белән шөһрәте юк килүче 
талиб дә, фәкать кыйраәт өчен килгәнләр урынында хәзер мәх-
дүми Мөхәммәд Габдеррәшидов имам. Бу сөйләнгән затлар һәр 
икесе Мәрҗани шәкердләре булганлар. Мәрҗани рисаләсендә 
кыскача тәрҗемәи хәлләре бар, карарсын. Язган китаплардан та-
рихе мәгълүм булган иске китаплар барлыгын белмим. Кыяфәте 
белән искелекне күрсәткән, әмма язу тарихы мәгълүм түгел язма 
Хөласа, Кодури кебек фикъһ китаплары вә соңрак заманда языл-
ган кулъязмалар картрак, әмма муллаларда бар, ләкин аларның 
сезгә әһәмияте юкдыр. 

Болгар-Казан ханлыклары вакытындан калган кабер ташлары 
барлыгын бу тирәдә ишеткәнем юк. Башкача сезгә материал 
булуы мәэмүл булган1 хәбәрләр таба алмадым. Хөрмәт илә Чынлы 
авылында 2нче мәхәллә имамы Хәлилрахман Лотфи. 

9 нчы рамазан, 1345. 

С. Вахидигә Хәлилрахман Лотфи хаты (53 ф., 4 тасв., 19 сакл. бер.). 
Татар телендә гарәп графикасында зәңгәр кара белән язылган

1 Мәэмүл булган – мөмкин булган.
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Сабирҗан бине Габделбәдиг-әл-Касыйм хаты
 Мөхтәрәм Сәид әфәнде хәзрәтләре.
Әссәламәгаләйкүм вә рәхмәтуллаһу вә бәрәкәтүһ.
Тараф фәкыйрьләре илә бер карт мөәррих тапдым. Мәзкүр 

зат Пошалым башының Галиәхмәт Галиәкбәр углы нам затдыр. 
Галиәхмәтнең углы Фазлиәхмәт исемле, Казанда ямшик йөртәдер. 
Фатиры Алат шаһы йортындадыр, углы Фазлиәхмәткә әйтеп куй-
сагыз, килгәндә мине күрсен дисәңез, барып күрешергә җиңелрәк 
булыр. Мин үзем дә аңа әйтдем, сез Казанга барганда Сәид хәзрәт-
не күреңез, ул сезнең бу сүзләреңезне сорашып, тарих китабына 
язар, дидем. Ярар, озакламый Казанга барасым бар, иншааллаһ, 
мин ул хәзрәтне күрермен, диде. Шактый мөһим хәбәрләре бар, 
Әзәк иле, Иябашы авыллары һәм дә Пошалым авыллары, Казан-
баш авылларының тарихларына тәгаллекъле, яхшы гына хәбәрләр 
сөйләде, үзем язып алып сезгә бирергә дә уйладым, ләкин бердән 
мин мөәррих түгел, сания, башның бер дә эшләми торган вакыты, 
төрле якдан хәсрәт кайгы, фәкыйрь вә ма шөбһә, җыен рух төшер-
геч нәрсәләр бер башка җыелгач, ничек язарга кирәк, мәхәлләнең 
лөзүмләре кушылгач, тагын да баш бөтенләй катып каладыр. Мәз-
күр Галиәхмәт мәхәлләмезгә килде дә, шунда бу сүзләрне сөйләде, 
аның атасы йөз егерме яшь яшәп вафат булган, Галиәхмәт шул ата-
сындан ишетеп калган хәбәрләр дип сөйләде. 

5 гыйнвар 1929 ел. 
Мулла Сабирҗан бине Габделбәдиг-әл-Касыйм 

С. Вахидигә Мулла Сабирҗан бине Габделбәдиг-әл-Касыйм хаты  
(53 ф., 4 тасв., 19 сакл. бер.). Хат татар телендә гарәп графикасында 

кара төстәге кара белән язылган.  
Хат астына С. Вахиди карандаш белән «мәзкүр бабай С. Вахиди янына 

килә алмады» дип язып куйган

Мөхәммәднур Нугай хаты
3 март, 1929 сәнә.
Юкары Кодаш.
Шәһри Казанда дарелфөнүн хозурында тарих тикшерүче 

Сәид мөхәммәд Вахиди җәнабләренә
Сезнең 1928 ел 27 октябрь тарихлы бер тарихи анкетаңызны 

юлыкдым, янә 1929 ел 1 нче гыйнвар тарихлы бәнем үз исемемә 
җибәрмеш анкета юллы мәктүбеңезне дә юлыкыб, һәр икәвесен 
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укып мәфһүмен аңлагандан соң, бәгъзеләренә түбәндәге җаваб-
ларны язмак булдым.

Сез һәр ике мәктүбеңездә дә Гали вә Гариф Чокрыйлар хакын-
да вә башка тарихлар хакында киң мәгълүмат сорыйсыз. Барчасы-
на җаваб язарга мөмкин.

1. Гали Чокрыйның бу көндә хәятдә нинди якынлары бар 
дигән сөальгә җавап: Буа кантоны Югары Тәтешле волосте Иске 
Чокыр авылында Гали Чокрыйның тугма углы Ахунҗан хәзрәт 
халән1 саг-исән. Гали Чокрыйның үз урыныда имам иде. Бу 
көнләрдә истифадә кылмыш иде. Янә 2. Юкары Тәтешле волосте 
Яңа Чокыр авылында Гали Чокрыйның углы Зарифҗан хәзрәтнең 
углы Фатихҗан мәхдүм атасы Зарифҗан хәзрәт урынында имам 
иде. 3. Бөре кантоны Кызылъяр волосте Акбулат авылының сабак 
имам Шаһидәүләт Әхмәдовның әһалисе Гали Чокрыйның сәлби 
кызы Мәрьям абыстай. 4 нче: Бөре кантоны Кызылъяр волосте 
Күрдем авылында Гали Чокрый углының углы Мөхәммәдәхнәф 
бине Гарифулла Чокрый Гарифулла Чокрыйның әһлиясе Нуриәсма 
абыстай саг вә исән.

II. Гали Чокрыйның үзендән соң калган әсәр каләмиясе бармы?
Җавап: Гали Чокрыйның үз гомерендә язган барча тәхрирәт 

каләмиясе мәзкүр Күрдем авылында ахун Гарифулла хәзрәт-
дә сакланып килә иде. 1925 ел июль числосында ут казасына 
очраб, күбесе тәләф булды2. Хәзер дә Гали Чокрыйның бәгъ-
зе кулъязмаларын табарга мөмкин. 1925 ел июнь числосында 
ут казасынннан элек, Казанда тарих җәмгыятенә кирәк дия, 
Кәрим кушуы буенча Иске Казанчы авылының Салих Минди-
яров Гарифулла хәзрәтнең әһлиясе Әсма абыстайдан күп кенә 
кулъязмаларын алып киткән иделәр. Бу көнгә кадәр хәбәрдар 
дәгелмез (Әсма абыстайга соңра кайтару шарты илә алганлар 
иде). Гали Рәхимгә тапшырылган булырга кирәк.

III. Гали Чокрыйның бәлки тарихи мәүзугда язган әшгарьләре, 
тарихи әсәр каләмияләре дә булгандыр дигән сөальгә җавап: Гали 
Чокрыйның кулъязмаларындан Гарифулла Күрдеминең язмалары 
арасында «Тарих Боһрия»исемле бер кисәк языла башлаган вә Га-
рифулла Күрдеми гамь итә алмаган бер тарих нөсхәсе бар, ошбу 
кәгазьнең теге ягына бераз башлангычны вә бераз мөндәриҗәсене 

1  Халән – хәзерге вакытта.
2  Тәләф булды – юкка чыкты.
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күчерәмен. Янә: 1926 ел, 1 нче гыйнвар тарихлы мәктүбеңездәге 
бәгъзе бер сөальләргә түбәндә җавап язармын. 

I. Гали Чокрыйның бәгъзе бер кулъязмаларын табарга мөмкин.
II. Гали Чокрый вә Гариф Чокрыйларның тәрҗемәи хәл-

ләре бер кемсә тарафындан да язылмаган. Мин үзем һәр икесе-
нең тәрҗемәи хәлләрен язарга ниятем бар. Гариф Чокрыйның 
тәрҗемәи хәлен бераз яза да башлаганмын. Тәмам итүгә муафыйк 
була аламмы? Юкмы?

Вә башка сорамыш сөальләрнең башкасына җавар язарга 
мөмкин.

 1929 ел милади 3 март. 1347 һиҗри 21 рамазан.
 Юкары Кодаш авылында: Мөхәммәднур бине Шаһимәр-

дан Нугаев. 
Гарифулла бине Гали Чокрыйның «Башкорт ыруы» исемле та-

рихындан күчермә:
«Үз сүзем»

Кечкенә вакытымда мәрхүм атамның хәтер дәфтәр урынын-
да язылган бер иске китап читендән күчереп алганмын. Болай: 
«1850 елларда шәкерд вакытымда казакъ чыгып, казакълар бән-
дин нәсел-нәсәбемне сорагандан бән ошбу исемләрне мөрәттәбән 
итеб йөрдем: бәнем адым Мөхәммәдгали, атам Габдессалих, аның 
атасы Габдулла, аның атасы Шәриф, аның атасы Көек би, аның 
атасы Күчүкән, аның атасы Бәрак, аның атасы Исәнхан, аның ата-
сы Дәүләтбай, аның атасы Дәүләтъяр, аның атасы Кодайяр, аның 
атасы Кодай колый, аның атасы Дүрмән би, аның атасы Колмән 
би, аның атасы Чулман би, аның атасы Абдал би, аның атасы Ка-
рахан як Карагазиз исемле дигәч, Һу! Куй! Куй! Инде бусы төбдә 
нугай агасы, казакъ-башкорт тамырымыздан имәс! Әгәр нугай бул-
са, атаһыны да әйтә белмәйде гуй! Нугайга әһел ыруы белән кан-
да диб, ни-ник диб хубладылар. Нәслемезне Урал аръягы, иртыш 
буйларындан килгәнен сөйләб биргәч, соңында тәмам мәҗлесдә 
булган казакълар бәне бертугандан артык хушлаб, мулдәкә дип ба-
лаларын укытырга алып калдылар.

Бәнем бу язуымны көнләрдә бер көн атам күреп, янә тәхсин 
һәм догалар кылып, күргән саен нәсел-ыруымызны юкарыдагы 
бабаларымызга йиткәнче төпченә торган иде. Яшем 6–7 чама-
ларында, язу-каләм тотарга белер-белмәс чагымдыр. Кыш көне 
мәдрәсәмездә укып, җәй көне атам бәне язу яздырыр иде. Үзенең 
тәэлифатларындан берсе «Тәварихе Боһария» исемле китабыны 
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күчереп алып, Казанга укырга киткән елымда китапчыларга биреп 
басдырмакчы булган идем. Ул вакытда мәрхүм Шиһаб хәзрәтнең 
«Мөстафадел-әхбар», Яңа Бистә Хөсәен хәзрәтнең «Казан тарихы», 
Каюм Насыйриның тарихлары чыгып, бән дә шулардан карашты-
рып, җәй көне әткәмә «Тәварихе Боһария»сенең бәгъзе урынларын 
артдырырга, бәгъзеләрен киметергә дип алып кайтып бирдем дә, 
шул еллар солдатка китеп бардым. Анда җәй көне лагерьга чыкгач, 
берничә төнләр иркенләнгәндәй булып, әткәмнең «Тәварихе Болһа-
рия»сене почта белән соратып алдырдым. Атам байтак кына чорнау 
ясап, чуп-чубар итеп йибәргән. Аны янәдән акга күчереп җибәр-
дем, 4–5 еллар йөреп кайтып керсәм, бәне акга күчергәнне янә 
төзәтәм дип, нөсхә вә шәкъләр ясаштырып бетергән. Алай булса да 
дөрестләп бетерә алмаган. Урынына исемләргә дә кыймаган ахры, 
«Тәварихе Боһария»сене (Колгариф) дип бәңа багышлаган булса 
да, бән янәдән «Башкорт ыруы» дип исем кушдым. Асыл нөсхәдә 
Гарифулла бине Гали Чокрый да дип имза иткән.

Башкорт ыруның мөндәриҗәсе: Ыру=ыруг=яки ру= һәм руг 
=җорд=йорт) (Урал тавы, Җаек, мишәрләр, Венгрия, болгра, та-
тар, алтай башкортлары, башкорт ханлыклары, нугай, Әгерҗе-
Буа татарлары, гол, монгол, Финляндия), ор-өй, йорт, түбә, кала, 
ил, авыл, тура, кантон, башкорт ханлыклары, башкорт чирүе, 
башкорт акчаларының сурәте, башкорт ханларының таҗ-түбәтәй-
ләре. Мондан башкасы бик күп.

Тарихның соңында нәсел вә нәсәбләре кайсы елда кайсы баба 
булган, аның угыллары кемләр идекен язып киткән. Асылындан 
дөрест күчердем: Юкары Кодаш авылында: Мөхәммәднур Нугай.

С. Вахидигә Мөхәммәднур Нугай хаты (53 ф., 4 тасв., 19 сакл. бер., 
42  кәг.). Татар телендә гарәп графикасында зәңгәр кара белән язылган

 Хафиз Гали хаты
Сәидмөхәммәд Вахидовка!
Сезнең җибәргән анкетагыз буенча түбәндә язып бераз мәгъ-

лүмат бирмәк булам.
Татар җөмһүрияте Спас кантоны Базарлы Матак волосте Ямбак-

ты авылының шәрык ягында авылдан чыгуга уң якда һәм суң якда ике 
зиярәтлек бар. Уң яктагысында иске бер таш бар, 5–6 га ватылган. Бу 
ташны Ямбакты картның кабере өстенә куелган таш диләр.
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Суң якдагы зиярәтлекдә янә дүрт таш бар – икесе хәзерге 
көндә сәламәт, икесе ватылган. Бу ташларны Ямбакты картның 
янына күрешергә килгән вакытда вафат булган Галламә Дува-
ни һәм шәех Хөсрәви исемендәге мосафир картларның зиярәте 
диләр. Ватылмаган ике ташның берсе калкытып, берсе казып 
язылган язу вә бик оста рәвешдә эшләнгән. Берсе яхшы укырлык 
хәлдә, язылу рәвеше шушылай: Әл-Хәкимулла әл-Галиәкбәр, 
дип, җирдән хәзер дә ташның биеклеге 2 аршин чамасында, җир-
гә керүе, ташның күләменә караганда, янә 2 аршин гөман ителә, 
киңлеге биш чирек, калынлыгы ярты аршин.

Ямбакты үзе 3 мәхәлләле авыл. Беренче мәхәлләсе рәсмияткә 
кергәнче мәсҗеде 2 йөз ел я өч йөз ел булган диләр, гаир рәсми 
рәвешдә яшәгән. 2 нче мәхәллә мәсҗеде 1860 нчы елда гына са-
лынган, 3 нче мәхәллә мәсҗеде 1878 нче елда салынып, бу мәсҗед-
не шул ук Ямбакты авылының Мөхәммәдгали, Гобәйдулла вә 
Мөхәммәдкәрим Шәрифовлар. Араларындан берсе өчен наемщик 
җаллаган булганлар да, шуларның наемщиклары солдатка алын-
мый калгач, үз араларындагы шартлары буенча наемщик акчасы 
югарыдагы мәзкүр 3 карендәшкә кайткач, ягъни кайтарылып би-
релгәч, шул ук 3 кардәш үзара килешеп, шуңа мәсҗедне салганлар.

Янә Ямбакты авылы шул ук Ямбакты картның исеме буенча 
Ямбакты дип аталган. Ямбакты үзе бер чокыр урынга корылган. 
Ул вакытда тирә-ягы калын урман белән капланган булган. Моны 
92 яшьлек атабыз Гали мулланың әйтүенә караганда, Ямбакты 
карт Болгардан русларның талау вә җәберләренә түзә алмыйча 
качып, русларның җәберендән яшеренер өчен урман уртасында 
бер чокырлы урынга килеп утырырга мәҗбүр булган. Руслар бу 
авылны Ямбухтин дип атыйлар. Гали мулланың сүзенә караган-
да, имеш Ямбакты картны син шул чокырга кадал дип әйткән-
ләр имеш. Янә шул ук карт мулланың сүзенә караганда, урман 
Болгардан башланып, Ямбакты аша узып, Балыклы Күл авылы 
аркылы Биләр дигән рус авылына барып тоташкан булган. Урман 
эчендән тар гына бер сукмак ясап, русларның җәберендән яше-
ренеп, Болгардан Ямбактыга, Ямбактыдан Яңа Балыклы Күлгә, 
андан Ташбилге, андан Биләр дигән авылга йөртә булганлар. Яңа 
Балыклы Күлдә һәм Гарәми исемендә бер хан булган. Бу хакда 
Яңа Балыклы Күл имамы бабамыз Равил хәзрәтдән күчереп яз-
дым. Ул мәрхүм хәзерге көндә 125/27 яшь чамасында булыр иде. 
Ул әйтә иде: Балыклы Күлнең Матакка таба ягындагы чокырла-
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ры авылдан 3 чакрым чамасында булыр, бу чокырлары Гарәми 
ханның крепосте булган. Руслар бу крепостьне яндырып-талап 
бетергәнләр диядер иде.

 Янә 92 яшьлек атабыз хәтерендә сәламәт. Ул әйтә: Казанда 
Каюм Насыйрилар гасырында Гали дигән бер мәшһүр кеше бул-
ган. Ул үзе бик фәкыйрь булган. Фәкыйрь булуына карамасдан, 
яхшы гына матбугат дусты булган. Сатып алырга акчасы булма-
ганлыкдан, гәзит алучыларның ишек төпләренә барып, укылган 
гәзитләрне сорап, җыеп кайтып укый торган булган. Үзенең яхшы 
гына язылган әсәрләре дә булса кирәк. Шуның архивын Казанда 
тикшереп тапсагыз икән.

Югарыда зикер иткән Галләмә Дувани, Шәех Хөсрәви үзләре 
Болгарның яхшы голямәләрендән булганлар. Болар Болгарда 
вакытда Ямбакты карт белән бергә торганлар. Болгар руслар 
тарафындан кысрыкланган соңында Ямбакты бабай Ямбакты-
га күчкәч, болар да хаҗ нияте белән юлга чыгып, Ямбакты карт 
белән күрешергә килгән җирләрендә вафат булганлар. Аларның 
бер Ямбакты карт белән генә күрешү максуд булмаган, андан Ба-
лыклы Күл Гарәми хан белән һәм күрешү булган, ләкин максуд-
ларына наил була алмаганлар. Бу картларны 92 яшьлек Гали мул-
ла үзендән карт булган кешеләрдән һәм ишетеп, Болгарның бик 
зур галимләрендән булган диеп сөйли, янә әйтә, Ямбакты карт 
үзенең кызын Ташбилге картның углына биргән дә, шул Ташбил-
ге карт Ямбактыга кунак булып килгәндә мәзкүр Галламә Дувани 
вә шәех Хөсравиларның зиярәтенә кереп зиярәт итә булган. Шул 
ике картның күмелгән зиярәтен хәзерге көндә дә Ямбакты халкы 
Ташбилге өсте диләр.

Янә шул ук Гали мулланың сөйләвенә караганда, Ямбак-
тының үзенә махсус яшел юан кәгазьдә язма тарихы һәм бул-
ган. Озынлыгы 4 вершок, иңе ике вершок ярым, калынлыгы 
1  вершок чамасында. Бу тарих китабы китапчы Вәли Мөхәм-
мәд Тәрҗеманида булырга кирәк, ди. Анарда булуның сәбәбе 
– Гали мулланың мөэзиненең углы Мөбарәкша Вәли Тәрҗе-
манида бер заман мөгаллимлек итде. Шул мөгаллимлек иткән 
заманда Вәли Тәрҗеманига бирдем диеп җавап биргән. Ул та-
рих шушы мөгаллим атасы Шафигъ мөэзиндә саклана булган. 
Шафигъ мөэзин үз вафаты соңында углы Мөбарәкшага калган 
булган. Шул чакда Спас затоны мөгаллиме Фоад Тәрҗемани 
бездән сорап язган иде. Без аңар каршы бераз мәгълүмат яздык, 
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бәлки шул Ямбакты тарихы китабы атасы Вәли Тәрҗеманидан 
аның кулына күчеп, шуның белән чагыштыру түгел микән. 

Спас кантоны Ямбакты авылының Хафиз Гали.

С. Вахидигә Хафиз Гали хаты (53 ф., 4 тасв., 19 сакл. бер., 98 кәг). 
Татар телендә гарәп графикасында кара төстәге кара белән язылган. 
Хат текстларын басмага ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм 

сәнгать институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәге өлкән фәнни 
хезмәткәре Ләйлә Гарипова әзерләде

Татарстан Үзәк музее  
Шәрекъ кулъязмалар бүлеге мөдиренә

Сезнең кулъязмалар җыю турындагы анкетагызны алдык. Ан-
дагы сорауларга берәмләп җавап бирмичә генә гомуми рәвештә 
җавап язуны тиеш таптык.

Өлкәне өйрәнү, тарихи хатирәләрне җыю өстендә кызыксы-
нып эшләүче иптәшләр бар. Алар кулында шактый кыйммәтле ма-
териаллар бар. Җөмләдән, мин үзем ул эш өстендә 18 елдан бирле 
эшләп киләм. Мин тарихи әһәмияте булган күп кенә материаллар 
җыйнадым. Ләкин аларны яну, югалудан саклау өчен чаралар таба 
алмадым. Ахырында, Бөгелмәдә татар клубы катында Шәрекъ му-
зее исемендә бер нәрсә оештырып шунда сакларга мөмкин булуны 
уйлап, барлык нәрсәмне шунда бүләк иттем. Хәзер аннан җилләр 
исә, кая киткәнен белүче дә юк. Анда Гәбдрәхмән волостендәге 
Мачкара елгасы башыннан табылган айбалта (Чыңгыз гаскәре 
коралы) бар иде. Һәм Тымытык волосте Урсай авылында кантон 
булып торган1 Нугайбәкнең 18 уклы, көмеш белән бизәлгән садагы2, 
ау карчыгасы бәйләре бар иде. Екатерина II нең Урманай һәм Уразай 
дигән башкорт атамаларына карата язылган манифесты, Уразай 
һәм Урманай картның Чалпы авылына (Бөгелмә кантоны) биргән 
җир мөгаһәдәсе3 бар иде. Алар, тагы шуның кебек кыйммәтле 
башка материаллар хәзер юклар. Озынлап язуның әһәмияте булса, 
мин анда тапшырган нәрсәләрнең барын да язармын.

Аннан башка минем кулымда тагын байтак нәрсә бар. Идел 
буеның беренче шагыйре саналган Мәүла Колыйның 1858 елда 

1  Кантон булып торган – туктап торган мәгънәсендә.
2  Садагы – җәя һәм ук савыты.
3 Мөгаһәдәсе – договоры, килешүе.



253Сәет Вахиди фондында хатлар

Вильдан мулла каләме белән күчерелгән китабы, Исмәгыйль 
сәяхәтнамәсенең башкорт болалары1 чорында ук [...] ясауда 
гаепләнеп асылган Сәлимулла каләме белән язылган нөсхәседер.

1815 елда «Мөршидәи Хәмидә»2 имзасы белән чыгарылган 
бер мәрсиясенең Мәүла Гыйрфан каләме белән язылганы очраса, 
Наполеонны Мәскәүдән куган башкорт, типтәр полкларының 
«Француз сугышы бәете» кебек тарихи зур кыйммәте булган 
нәрсәләр бар.

Аларны Үзәк музейга тапшырудан кире тормыйм, бары алар-
ны әзерләү, табып кулга төшерү юлында азмы-күпме мәшәкатьләр 
йөкләргә туры килгән, моннан соң да туры киләчәк.

Менә шуларның мәшәкатьләре һәм чыгымнары өчен Үзәк му-
зей билгеле бер микъдарда акчалата ярдәм итсә, һәм шундый мате-
риаллар җыю өчен махсус мандат бирсә, мин Татарстан Үзәк музее 
сотруднигы булып эшләргә һәм байтак кына тарихи легендалар, 
материаллар җыеп бирергә өстемә алам.

1929 ел. 8 декабрь. Ф.Туйкә
Бөгелмә. Ленин урамы. 131 йорт. Ф.Туйкә

Хат 1930 елның 9 апрелендә С. Вахидигә үзенчәлекле шагыйрь, 
талантлы прозаик һәм драматург, тарихчы, фольклорчы, мәгърифәтче 

педагог Фазыл Туйкин (1887–1938) тарафыннан юлланган
Хат шакмаклы кәгазьгә зәңгәр төстәге кара белән язылган.  

Гарәп графикасында, татар телендә.  
Күләме 1 кәгазь, 2 биттән гыйбарәт

Татарстан җөмһүриятенең Үзәк музеена 
С.Г. Вахиди иптәшкә

Музей идарәсенен 1929 ел 23 сентябрендә тараткан анкетасы-
на җавап язган идем. Минем җавапларыма каршы музей идарәсе-
нең [19]30 ел 9 гыйнварендә 232 сан белән җибәргән мөрәҗәгатен 
мин бары 27 мартта гына алдым. Шунлыктан бу хатымны соңлап 
язган өчен мине гафу итегез!

1. Хәзерге көндә минем үз кулымда булган тарихи матери-
аллар, бары язма әсәрләр генә. Шулар өстенә халыкның әдәби 

1  Болалары – фетнәләре, кузгалышлары.
2 Бу мәрсиянең дөрес исеме: «Мәрсияи Хәмидә зәүҗәте Габдерәхим 

Болгари» . 
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фольклоры һәм тарихи гореф-гадәтләре, шаманизм хорафәтләре, 
кайбер тарихи вакыйгалар. Аларның содержаниеләрен киләчәк-
тә язармын. Хәзергә үрнәк өчен кулымда булган материаллардан 
Үзәк музейга дүрт кисәк нәрсә җибәрдем:

1) Сали ага каләме белән язылган «Исмәгыйль сәяхәте»н 
эченә алган I санлы җыентык.

2) Мулла Гыйрфан каләме белән язылган «Мөршидәи Хәми-
дә»мәрсиясен эченә алган II санлы җыентык.

3) «Мәүла Колый»ны язучы Вильдан мулла каләме белән 
язылган III санлы җыентык. 

4)  «Француз сугышы бәете» 1858 елгы язманың копиясе.
 Боларның кайчан кайдан табылулары, кайчан кем тарафын-

нан язылулары һәм эчләрендәге материалларның содержани-
еләре, һәркайсы җыентыкның үз янына информация рәвешендә 
язылып теркәлгән.

Болар барысы да татар тарихы һәм татар әдәбияты тарихы 
өчен артык кыйммәтле материаллар. Музей идарәсе аларны үзе 
өчен әһәмиятле санаса, билгеле миңа бераз хак түләр. Кирәксез 
санаса, кайтарып бирер, югалтмас. Мин боларга ышанып калап.

2. Бөгелмә музеенда булып та, таралган тарихи әйберләр 
һәм коллекцияләре турында мәгълүмат җыям, тәмам итү белән 
язармын.

3. Бөгелмә кантонының тарихи урыннарын һәм тарихларын 
тикшерү дә дәвам итәм. Аларны системалы рәвештә язуны җәйге 
ял вакытына калдырырга мәҗбүрмен. Алар һәм анда табылган әй-
берләр турында язармын. Революция тарихына бәйле булган «Сол-
дат вакыйгалары» Кама елгасы буеннан табылган мамонт сөяк-
ләре, Мачкара елгасы башыннан табылган асигәй-айбалталар1, Ул 
мәсьәләләр өстендә эшләүне сорыйлар әле. Мин ул юлда эшләп ма-
териаллар җыеп ятам. Һәм байтак кына нәрсәләр ачылып баралар.

4. Мин Үзәк музейның вәкиле булып эшләргә каршы түгел. 
Теләсәгез, сезнең өчен кирәкле кеше саналсам, түләрсез.

Җәйге ял чорында урыннарга чыгып йөреп тикшерергә, кай-
бер тарихи материаллар өчен ияләренә дә акча түләргә кирәк була. 
Мин май, июнь айларында буш торам. Менә шул чакларымнан 
файдаланырга теләсәгез, бераз акча җибәрә алырсыз. Җилкәмдә 8 
кешелек гаиләм булганлыктан, үз кесәмнән бер тиен дә тартырга 

1  Асигәй – секира (айбалта – борынгы корал).
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теләмим. Ул чакта мин бар тапкан материалларны системага са-
лып, төзеп музейга илтеп бирә алырмын. 

5. Башка кантоннарда мондый эшләр белән кызыксынучыны 
хәзергә күрсәтә алмыйм. Ул исәпкә төшкәнем юк иде әле. Сорашып 
тапсам, күрсәтермен. Уфадан Әхәд Вильдановны күрсәтергә була. 
Башкорт тарихына бәйле материаллардан аның кулында байтак 
нәрсә бар иде. Ләкин күп еллардан күргәнем юк, адресын белмим. 
Ул Башкортстанны өйрәнү җәмгыятендә эшли булырга кирәк.

1930 ел. 9 апрель, Ф.Туйкә.
Бөгелмә, Ленин урамы, 131 йорт

 
Хафиз Гали хаты Хат 1930 елның 9 апрелендә С. Вахидигә үзенчәлекле 

шагыйрь, талантлы прозаик һәм драматург, тарихчы, фольклорчы, 
мәгърифәтче педагог Фазыл Туйкин (1887–1938) тарафыннан язылган.

Хат шакмаклы кәгазьгә зәңгәр төстәге кара белән язылган.  
Гарәп графикасында, татар телендә.  
Күләме 1 кәгазь, 2 биттән гыйбарәт.

Текстларны басмага ТР ФА Г. Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институтының текстология бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре, 

филология фәннәре кандидаты Эльмера Галимҗанова әзерләде



СӘЕТ ВАХИДИ ТАБЫШЛАРЫ

Сәхибгәрәй хан ярлыгы

Ярлыкның хәзерге татарчасы
Әс-солтан әл-Гази Сәхибгәрәй (сүзем).
Әмирләргә, хәкимләргә, олы сәидләргә, ислам казыйларына, 

мөхтәрәм хуҗаларга, вәкаләт ияләренә, урынлардагы мәэмүрләргә, 
илчеләргә, бакчачы һәм көймәчеләргә, урам башлыкларына, тотка-
выл вә тамгачыларга, барча ханлыкга һәм Казан ханлыгының барча 
өлкәләренә вә барча мәмләкәтләргә (алар бәла вә әфәтләргә тыныч 
булган иделәр) бу нишан (аларга) җиткәч, минем сүзем шушы: бу 
Мөхәммәд улы шәех Әхмәт, дәхи шәех Әхмәтнең улы Әбдал, дәхи 
Сәед Әхмәт энесе Мөхәммәднең улы Муса, Сәед улы Якуб энесе 
Буланыс, дәхи энесе Нурсәид, шушы җиде кеше безгә килеб баш ор-
дылар. Борынгы хан агаларымыздан  тархан булыб килгән кешеләр 
икән. Без дәхи мәрхәмәт кылыб, бу сөйләнгән кешеләрне Тәңре Тә-
галә ризасы вә Мөхәммәд пәйгамбәрнең шәфәгате өчен тархан кыл-
дык. Мондан соң бу сөйләнгән кешеләргә  юлларында, өйләрендә, 
сәфәр чыкканда вә өйдә торган чакларында (кыскасы, һәрвакыт-
та) аларның кешеләренә, җирләренә, йөк һәм хайванларына һич 
якынлык белән катышмасынлар, кагылмасынлар, ясак-клан, салыг 
мөсәмма салмасынлар. Кулыш, култыка, баҗ һәм хәреҗ-хәраҗәт 
алмасынлар. Мал вә милекләренә акча һәм җир-суларына кул озай-
тмасынлар. Өйләренә көчләп илче кунак кундырмасынлар. Авыл 
салымы, җир түләме, морҗа салымы алмасынлар. Азык-төлек вә 
хайван азыгы сорамасынлар. Һичбер якдан (аларга) кимчелек вә за-
рар тиермәсенләр. Буш чакларында тыныч торыб, кич-иртә, көндез 
һәм төндә безгә вә безнең нәселебезгә дога вә алкыш кылсынлар. 
Һичбер төрле көчләр кысынкылык вә зәхмәт, борчу тиермәсенләр. 
Бәс шулай  (боерганның соңында) дия торыб, бу ярлыкны тыңла-
мыйча, көчләү, кысынкылык, зәхмәт вә борчу тиергән кешеләрнең 
үзләренә яхшы булмас дип, ал нишанлы ярлык бирелде. Тарих тугыз 
йөздә, егерме тугызда мөбарәк сәфәр аеның унөченче көне иде.
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Ярлыкның русча тәрҗемәсе
(Могущественного) воителя Сахиб-Гирея (слово) эмирам, 

хакимам, великим сеидам, кадиям (народным судьям), почет-
ным лицам, уполномоченным лицам, чиновникам на местах, 
посланникам, садовым чиновникам, судовым чиновникам, по-
лицейским чиновникам, чиновникам на заставах, таможенным 
чиновникам, всему населению, вообще всем Казанским обла-
стям и всем государствам, да будут они хранимы от бедствий и 
несчастий. 

Когда до них дойдет этот приказ, слово мое таково: этот 
шейх-Ахмед, сын Мухаммеда, потом сын шейх Ахмеда Абдал, 
потом Сейид-Ахмед, его брата Мухаммеда сын Муса, Якуб сын 
Сейида, его брат Буланс, его брат Нур-Сейид – эти семь че-
ловек, пришедши к нам, били челом, что они были тарханами 
прежних наших старших ханах; мы вновь, пожаловав упомя-
нутых лиц во имя великого Бога и ради пророка Мухаммеда, 
сделали их тарханами. 

К названным лицам на дорогах, в жилищах, в пути, дома во 
всякое время, когда они – сидят и когда встают, к их крестьянам, 
поместьям, возам и скоту не смеют пусть прикоснуться злые на-
мерения и не вмешиваются злые поступки и действия ни одного 
человека. Ясак, оброк, подать, именуемую «салыг» не взимать. 
Подать кулыш-култыка, таможенную пошлину, баҗ, харадж и ха-
раджат не требовать. 

К имуществу, собственности, деньгам, водам, землям никто 
рук пусть не протягивает. В дом их насильно посланников – гостей 
не ставить. Деревенскую подать, земельный налог, налог с трубы 
(с них) не собирать. Продовольствия, фуража не требовать. Ни с 
каких сторон вреда и притеснения (им) не причинять. 

Пребывая в спокойствии, вечером, утром, днем и ночью они 
воссылали бы нам и нашим потомкам молитвы и добрые пожела-
ния. А всякого рода насилия, – беды, вред, беспокойства (им) не 
причинять. Если же кто, не слушая повелений ярлыка, причинит 
насилие, беды, вред, беспокойство, то им хорошо не будет. 
В  удостоверение чего пожалован ярлык с алой печатью. 

Дата девятьсот двадцать девятого (929) года гиджри в 13 день 
священного месяца Сафара.

Печать: Во имя всемилостивого милосердного Бога, нет Бога 
кроме единого Бога., Мухаммед посланник божий.
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Могущественный султан, знаменитый для мира и веры вели-
кий завоеватель Сахиб-Герей, герой хан пусть Бог вечно хранит 
его государство, возвеличит его царствование.

53 ф., 1 тасв., 8 сакл. бер.

Элгәреге Спас кантоны Коры Көрнәле авылының  
(имамы) Нәбиулла Гайнулла углының  

1929 елда язган шигырьләре

Коръән кәрим
Коръән өнди гадаләткә, нәфес өнди заляләткә,
Коръән юлына кергәнләр төшмәячәк һәлакәткә.
Коръән өнди яхшылыкга, нәфес өнди шакшылыкга,
Коръән юлына кергәнләр чыгар бер көн яктылыкга.
Коръән сөяр хаклыкны, ул телидер пакълекне,
Дәхи аның бер максуды – тели күңелнең сафлыкны.
Ак-пакъ һәм саф күңел белән укысаң син коръәнне,
Һич хатасыз кылачаксың ул Коръәндә кушканны.
Ихлас, Коръән сүзе бик тәмле, укучысы бик ямьле.
Ихлас белән укылса гәр, төшә тәнең вә җаның мәйле.
Коръән укысаң – агара синең каралган күңелең.
Бераз укымышың да булып, әгәр дә булса синең белмәк.
Белмәгәнне белдерәм дип бер ходамыз дәшәдер.

Фәкыйрьлекнең зарары
Бу фәкыйрьлек яман нәрсә икәндер, мин белмәдем.
Мондин начар, мондин яманны һич дә мин күрмәдем.
Гыйбадәтдә ләззәт булмый, дөньәгәр тар булса,
Рухың тәмам төшә икән кайгы-хәсрәтең булса,
Фәкыйрьлекдән сакланыгыз дип әйтәмен сезләргә
Чөнки аның ачылыгы килгән иде безләргә.
Түшәгеңә күрә генә аяк сузу кирәкдер.
Икътисад белән торучы бу дөньяда сирәктер.
Бу фәкыйрьлекнең килүе икътисад юклыгындан
Хак Тәгаләне зикердән күңелемнең бушлыгындан.
Фәкыйрь булсаң синдән качар бөтен ага-энеләр,
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Үзләре тук булган өчен синең хәлне белмиләр.
Дәхи бер кабих сыйфат бар – ялкаулыкдыр элгәре
Ялкауларны тикшереп карап тормыш сез күрегез
Бу фәкыйрьлекнең килүе әнә шул ялкаулыкдан.
Бәхет дәүләтнең килүе синең күңелең саулыкдан.
Сакларга бик кирәк икән бу күңелнең саулыгын,
Саклап бик нык тотар өчен тазарак иш баулыгын.
Рухыңны һич төшермә дөньяда яшим дисәң.
Фәкыйрьлекнең яманлыгын син тәкъкылалсаң.
Бу фәкыйрьлекдән дә яман дөньяда һич нәрсә юк.
Киләчәк көнендә кайгырт, булсаң әгәр бүген тук.
Алдагы көнне кайгырту бигрәк дә кирәк икән,
Бүген сиңа күбме кирәк, иртәгә дә шулай икән.

Нәбиулла Гайнулла улының шигырьләр дәфтәре 10 биттән тора (Ф. 53. 
5 тасв. 26 сакл. бер). Татар телендә гарәп графикасында кара, кызыл, 

зәңгәрсу кара белән язылган. Биредә аның шулай ук «Хакыйкать», 
«Игътикад» исемендәге шигырьләре белән танышырырга мөмкин.

Текстларны басмага ТР ФА Г.Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм 
сәнгать институтының текстология бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре, 

филология фәннәре кандидаты Л. Гарипова әзерләде

Зөлхәбирә бәете
Тәкъдир илә каләм язды бән фәкыйрьнең газиз башына
Түзмәенчә нә чарадыр бер алланың эшенә.
Мостафа мулла атлар җигә кара дуга катырып,
Мостафа мулла йөри икән түрә кияүләрен чакырып.
Зөлхәбирә йыглаб һай әйтәдер: «Түкдең, әткәм, күздән 

яшем» дип,
Мостафа мулла һай итебдер, Хода сиңа шулай язган дип.
Мостафа мулла атларының җөгәнләрен җиздән ясаган
Әткәсе аның шулай дигәч, Зөлхәбирә йыглый башлаган.
Мостафа хатыны һай, йыглай, Зөлхәбирә кара кашым, дип.
Зөлхәбирә әнкәсенә һай итәдер, вәйран булды газиз башым, дип,
Күб җиһанларга фаш булды Зөлхәбирә дигән атларым.
Тәмамлана унике, һай, яшем бән, вәйран булды газиз башларым.
Сибәләп ягмур, һай, яуганда, уйсуларгы сулар тулды ла.
Зөлхәбирәнең йыглай-йыглай, гөл тик нурлы йөзе сылу ла
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Мостафа мулла ишек алларында кычкырыша кытай казлары
Зөлхәбирәнең, һай, кашына җыелышды авыл кызлары.
Зөлхәбирә салават, һай, әйтәдер, бәхил булыңыз бездин, кызлардин
Зөлхәбирә өзелеп һай итәдер, кая әткәм бәнем киемем дип.
Зөлхәбирә әнкәсенә һай итәдер, гыйбрәт итеңез бездин 

кызлар дип,
Зөлхәбирә тилмереб һай йыглыйдыр, калды туган-үскән 

йирем дип.
Әнкәсе өзелеп, һай, йыглыйдыр, Зөлхәбирә әйткән сүзенә
Әнкәсе йөзен куеп йыглай Зөлхәбирә синең йөзеңә.
Мостафа мулла йөгереп чыкды түрәләргә атлар җигим дип,
Зөлхәбирә әнкәсенә һай итәдер, газиз әнкәм, бәхил улыңыз, дип.
Мостафа мулла өендән тугыз түрә чыкды тезелеп,
Зөлхәбирә, һай, киткәндә әнкәсе калды өзелеп,
Мостафа мулла, һай, өендән тукыз түрә чыкды җырлашып,
Зөлхәбирәнең туганлары карап калды тилмереп, йыглашып.
Тукыз түрәнең арасында Зөлхәбирә утырып барадыр,
Зөлхәбирә, һай, киттең, дип, әнкәсе йыглап каладыр,
Исправникның атларының тезгенләре аның җизләрдән
Күп кешеләргә гыйбрәт булды гариб мескен безләрдин.
Тукыз түрәнең, һай, атлары, берсе – кара, берсе – аладыр,
Зөлхәбирәне яклап бакган тилмереп үк йыглап барадыр. 
Ак күгәрченләр гөрләп очар Мостафа мулла өенең түрендән
Мөлдерәп-мөлдерәп яшьләр ага Зөлхәбирә синең күзләрдин.
Зөлхәбирә йыглап, һай, барадыр туган-үскән йирем кала дип,
Зөлхәбирә әткәсенә, һай, әйтәдер, кяферләргә бәне сатдың дип.
Мостафа мулла өенең чарлаклары тоташ пыяла,
Зөлхәбирәнең әнкәсе йыглый торгач булды дивана.
Мостафа мулла ак чалмасын өйгә кертеп куйды ла,
 Җан тик күргән, һай, баласын кяферләргә тоткын кылды ла,
Башымдагы яулыгым җилләр генә исеп алды ла
Үз әткәм үз баласын җана торган утка салды ла. 
Мостафа мулла намаз укый, тәкбирләрен әйтми калдырган
Исправник кызын алгач, указларын кулындин алдырган.
Мостафа мулланың, һай, казлары йөзеп бара каршы тулкынга,
Бән фәкыйрь бичарасын Хода салды үзе тоткынга.
Мостафа мулла, һай, хатыны су саладыр комганга
Мостафа мулла йөзе кара, үз башын салды зинданга.
Ак Иделләрнең, һай, буенда Зөлхәбирә керләр юды ла.
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Газиз әткәм карта уйнап кяферләргә тоткын кылды ла.
Мостафа мулла ындырында тукыз кибән түрендә
Мостафа мулла кызының, һай, тукыз гына түрә туенда.
Зөлхәбирә күлмәк тектергән, итәгенә тасма тотдырган,
Мостафа мулла – йөзе кара, карта уйнап кызын оттырган.
Зөлхәбирә тилмерә, һай, йыглыйдыр, исправник кяфер өендә.
Кызыл аяклы күк күгәрчен ля-илаһә иллаһ дип очадыр.
Озын сачле исправник Зөлхәбирә, диде, кочадыр,
Чүлмәк дә чиләк, һай, каймакга күмәч кенә баскан бар микән,
Күмәч дә ашап, чәйләр эчеб кызын саткан бар микән.
Зөлхәбирә күлмәк, һай, тектергән, изүенә ука чиктергән, 
Зөлхәбирә чиркәүгә кергәчдин ислам динен шунда бетергән.
Мостафа мулла, һай, капкасы ачылмай тора җабылып,
Зөлхәбирә тилмереб йыглайдыр туган-үскән йирен сагынып.
Озын сачле исправник Зөлхәбирә матур янында,
Зөлхәбирә буылып, һай, йыглайдыр чиркәү генә ишек алдында.
Зөлхәбирә диндән, һай, чыгыпдыр чиркәүгә генә кергән чагында
Зөлхәбирә чиркәүгә кергәндә очып китде иман нурлары
Кыйкак да кыйкак казлар оча канатларын талдырып.
Зөлхәбирә чиркәүгә кергәндер ислам гына динен калдырып.
Исправник кәгазь тоткандыр, кире генә якдан сызгандыр.
Зөлхәбирәнең хак динен исправник тилмертеп бозгандыр.
Исправник, һай, кергәндер Зөлхәбирә сылу куенына,
Зөлхәбирә пычак салгандыр исправникның муенына.
Сандугач сайрый башлыйдыр төн уртасы дигән вакытда,
Зөлхәбирә чыгып качкандыр төн уртасы дигән вакытда.
Зөлхәбирә качып бара торгач, йитде ике Идел катына,
Зөлхәбирә күбрәк йыглай торгач, йитде исправник башына.
 Унике кеше төшкәндер Зөлхәбирә йөргән эзләргә,
Төн урталары, һай, йиткәндә, Зөлхәбирә чыгып качды ла.
Унике кеше җөри торгач, Зөлхәбирәне тапды ла.

«Зөлхәбирә бәете» зәңгәр кара белән татар телендә  
гарәп шрифтендә язылган  

(53 Ф., 5 тасв., 30 сакл. бер.)



262 Духовное наследие: поиски и открытия. Выпуск 4

 Татарские легенды  
о прошлом Камско-Волжского края

(записанные С.Г. Вахидовым)
Устные предания о городе Булгар

У пророка Ноя было три сына и один из них по имени Яфет.
У Яфета было три сына: Гази, Турк и Алп. Сыновья Яфета 

выросли красивыми, крепкими и здоровыми. Через некоторое вре-
мя их начал подстрекать шайтан и они поссорились между собою. 
Ссора их продолжалась долгое время. Затем дело приняло боль-
шие размеры.

Между братьями Газием и Турком началась война. Гази был 
побеждён Турком...

После этой войны старший и младший брат не могли жить 
вместе.

Турк, хотя и был победителем, после такой вражды, предпочёл 
удалиться подальше. Он отправился в далёкую страну и поселился 
около большой реки в холодной стране. Эта река в те времена не 
имела ещё названия.

Алп был человек храбрый, если он серьёзно возмётся в дело 
мог опрокинуть горы поменьше и одной рукой поднять лошадей и 
коров. Местность, где они поселились была болотистая и покрыта 
дремучими лесами. Поэтому когда Алп странствовал в ненастную 
погоду его лапоть наполнялся сырой землёй, а в хорошую – пылью 
и мешал Алпу во время ходьбы. Алп время от времени останавли-
вался и стряхивал с лапоти пыль и грязь. От последних образова-
лись на ровных местах около дорог кругленькие холмики.

Говорят, что те горки, которые встречаются по большой доро-
ге из села Биктемир в Матаки, образовались от той земли, которая 
выпала из лаптей Алпа.

Однажды этот богатырь Алп охотился. Тогда леса были боль-
шие и простирались на бесконечно большие расстояния. Долго он 
охотился и наконец заблудился в этом дремучем лесу, но не мог 
вернуться к своему брату Турку.

После долгого скитания по лесам он вышел к берегу одной 
реки. На том берегу жили люди, знавшие язык Алпов, но люди со-
вершенно другой породы.

Так как они понимали друг друга, эти люди стали разговари-
вать между собою. Понятно, что когда Алп не мог вернуться к сво-
ему брату Турку, начал жить вместе с этими людьми. Алп, наконец, 
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совершенно свыкся с этими людьми. Он выбрал из их среды одну 
девицу и женился на ней. Алп, таким образом, считался местным 
жителем и начал жить.

Алп имел двух сыновей, но никак не мог придумать им имени, 
потому что тогда те люди жили тем, что им было известно. 

Это случилось в тёплые летние дни, люди жили в кочевьях в 
войлочных кибитках. Вдруг изменилась погода: небо покрылось 
тучами, похолодало…

Один из детей Алпа начал рыдать от холода. Дети эти пла-
кали, болтая руками. Алпу грустно стало от их плача и он стал 
их убаюкивать и качать люльку, пел разные колыбельные песни, а 
дети всё не успокаивались, не переставали плакать; плакали они, 
болтая руками.

Плач детей наводил Алпа на одну мысль: «Эти дети не напрас-
но плачут, это уже слишком! В этом плаче что-нибудь-то кроется!» 

Долго он думал об этом и вспомнил, что а может быть они пла-
чут потому, что они не имеют имени, после наречения имени они 
перестанут плакать. Он решил дать своим детям имя.

Посоветовался со своей женой и так как плача они болтали 
руками, нарекли им имя «Булгар».

Таким образом «Алп – батыр» имел сына по имени «Бул-
гар». Затем сократили звук «у» и стали произносить «Блгар». 
Это новое имя очень понравилось самому Алпу и его жене. Они 
решили и второго сына именем похожим на «Булгар». Муж с 
женой долго думали об этом, долго советовались, проводили 
над этим вопросом много времени и, наконец, решили дать ему 
имя «Буртас». Слово «буртас» также было сокращено и стали 
говорить только «Бртас». 

Сыновья Алпа выросли такими же богатырями, как он сам. 
Сыновья его стали жить вместе с родителями. Когда они выросли 
и возмужали, построили в разных местах два города и жили там.

Город построенный первым сыном стал славиться под назва-
нием «Булгар». Тысячелетиями там жили многие славные ханы. А 
тот «Булгар», что расположен около Волги и от которого в настоя-
щее время остались одни жалкие развалины, рассказывают, был и 
тем городом Булгар, основанный первым сыном Алпа.

Также и другой город, основанный Буртасом по имени вто-
рого сына Алп – богатыря стал также славится как и первый 
город. 
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Поколение населения этих двух городов сильно размножи-
лось и после многих лет образовали два народа из одного и того 
же рода: это и были родственными народами Булгар и Буртас. Сна-
чала оба эти народа говорили на одном и том же языке, прошли 
годы и языки их отдалились немного. Сын Алпа долго смотрел на 
реку Волгу. Она в летний жаркий день своим дрожанием и зыбью 
напомнила Булгару «ит – тиле» – «собачий язык» и поэтому он на-
звал её «Иттиле». А так как произносить это было трудно, то стали 
говорить только «Итиль», а потом уж превратился в «Идель».

Отдел рукописей и редких книг  Научной библиотеки 
им.  Н.И. Лобачевского

Кыргыз һәм дә башкорд басмалыгы хакында1

(риваять)
Урал (Җаек), Уй суларының җөнүбе шәркый ягы кыргыз, 

әмма шимале, гарби яклары башкорд йирләре булган. Бу ике та-
ифә2 халык һәр икесе мал асраучылык илә көн күреп, һәр икесе 
җәнгавер халык3 булдыгындан, бер-берсенең малын – җылкы-
сын, кыз вә киленчәкләрне басып – әйдәп алып китү – җегет-
лекдән саналган. Күбрәк вакыт кыргызлар башкордларга һөҗүм 
идеп, башкордлар мөдафәга4 юлын тотканлар. Кыргызларның 
кинәт һөҗүмендән йөдәгән башкордлар, кыргызлар килеп басма-
сын өчен сима (каен агачыны дуга формасында бөгеп, бер-беренә 
махсус формада бәйләп кую) тотканлар. Шул симаны һәр көн 
иртә илә барлап торганлар. Әгәр сима бозылса, ул көн хатын-кыз 
бала-чагалар куналка (кич җыеылып куну) га җыелганлар. Һәм 
дә Олы тау, Кош тау, Кара агач түбә, Йелекледәй вә башка зур та-
уларның башларында басмачы кыргызлар чакма чагып бер-берсе 
илә ут белән хәбәрләшкәнләр. 

1 Түбәндә китерелгән ике язма И. Рәхмәтуллин хатлары арасыннан 
чыкты. Гарәп графикасында татар телендә. Кайсы вакытта язылып һәм кайсы 
хаты белән килгәне төгәл мәгълүм түгел. 

2 Таифә – төркем.
3 Җәнгавер халык – сугышчан халык. 
4  Мөдафәга – каршы тору.
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Көндез караганда сима бозылса һәм дә шул көнне төнен тау 
башларында чакма уты күренсә, ул төнне, мотлакан1, баскынлык 
булган. Ул төнне ир-җегетләр йокламасдан, яхшы атларга менеп, 
кыргызлар әйдәп барган малны алып калыр өчен «орыш» кыл-
ганлар. Орышда корал: мылтык, ук-садак, корык, найза, хәнҗәр, 
бау (кыл аркан) илә булган. Мәзкүр2 кораллар илә орышып, әсир 
төшкәнләрен бау илә бәйләп алганлар. 

Орышда яуны Таң аткан (Варна районы Редут авылының 
шәркы шималендә бер кечкенә көтерле елга суның исеме) га 
кадәр куганлар. Әгәр кыргызлар әйдәп алган малларын таң 
атып яктырганга кадәр, Таң аткан елгасын ашырып алып кит-
сәләр, мал кыргызныкы, әгәр Таң аткан елгасын ашыра алмаса-
лар, кыр гызлар малны ташлап үзләре кача торган булганлар. Ул 
вакыт мал башкордларныкы булган. Шуңар күрә дә ул елганың 
исемен «Таң аткан» куйганлар. Хәзер дә шул исем илә йөри. 

Соңра малы таланган халык Барымтага барганлар. 
(Барымтаны икенче вакыт язармын)

Гөлбикә кыйссасы
(вакыйгъ3)

Кыргыз-башкорд басмалыгында бер мал гына түгел, ха-
тын-кызлар да зур роль уйнаганлар. Күбрәк, кыргызларның 
горефенчә, калым малы түләп алырга хәле җитмәгәне, ярлы- 
батрак, сазаган (күб яшәгән) егетләре килеп, башкордларның 
яшь киленләрен, яки тугъры килсә кызларын басып алып кит-
кәнләр. Гадәттә малны төнен бассалар, кыз-хатынны көпә- 
көндез, җиләк, чия җыеп йөргән вакытларында басып алып 
киткәнләр. (Хәзерге көндә дә хатын-кызлар җиләк, чия җый-
ган вакытларында, «әнә каскы4 килә, әнә каскы килә», диб бер- 
берен куркытып, йөгереп китүләр бар). Шул кыргыз качаклары 
тарафындан басылып алып кителгән хатын-кызлар җөмләсен-
дән мәшһүррәге Гөлбикә апай. 

1  Мотлакан – һичшиксез.
2  Мәзкүр – алды искә алынган.
3  Вакыйгъ – булга хәл.
4 Каскы – качкын.
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Гөлбикә апай яшь килен вакытында өендәге эш-көшдән 
бушангач, чия җыерга дип челек – каен агачлар арасына китә. 
Чия җыеп йөргәндә, уйламасдан өзәнге тавышы чылдырап, бер 
касак кыргыз килеп, Гөлбикә апаны бауга салып алып, авызы-
на (кычкырмасын өчен) чүпрәк тыга да, челекгә алып кереп 
китә. Гөлбикә апаның ибдәшләре йөгереп авылга кайтып хәбәр 
бирсәләр дә, файда чыкмый. Кыргыз үз иленә алып кайткач, 
Гөлбикә апаны бауда асрый. Кич куенына ала. Гөлбикә апа күп 
еллар шулай газап чигеп гомерен уздыра. Бер көн куй көтәргә 
дип чыкган йирендән качып китә дә, артындан кыргызы куып 
җитеп, тотып алып кайтып, аяк табанын буена пычак илә ярып, 
җәрәхәтенә тоз сала. Җәрәхәт бозылып янә күп еллар Гөлбикә 
апа аксап йөреп көнләрен газап илә уздыра. Янә кыргыз өйдә 
юк вакытда Гөлбикә апа бераз эремчек (творог1) алып, янә ту-
ган үскән иленә качып китә. Янә артындан кугын чыга. Кугын 
килгәнен сизеп, Гөлбикә апа Мүкле күлнең мүге астына кереп 
югала. 3 нче көн кыргыз киткәч, Мүкле күлдән чыгып, Җиде-
гән йолдызындагы Тимер казык йолдызын уң иңбашына тотып, 
көндезләрен ятып ял итеп, төнләрен китеп, илгә килә. 

Хатлар һәм текстларны гамәлдәге язуга күчереп, басмага  
ТР ФА Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәс сәнгать 

институтының Язма һәм музыкаль мирас үзәге фәнни хезмәткәре 
Гөлчирә Ханнанова әзерләде

1 Кирилл хәрефләре белән язылган. 
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Саид Вахиди  
(Вахидов Саид Габдулманнанович)

31.05.1887–5.01.1938

Тезисы доклада.
Автограф С. Вахиди. 
ЦПиМН ИЯЛИ 
им. Г. Ибрагимова АН РТ.   
Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 27 
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С. Вахиди. Первая страница 
статьи «Каюм Насыйриның 
яңа табылган документ 
һәм  кулъязмалары» («Недавно 
найденные документы 
и  рукописи Каюма Насыри»)  
Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 24

Письмо академика 
И. Крачковского. 

Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 1
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Письмо академика 
А. Самойловича. 

Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 1

Письмо 
Галимджана Баруди. 
Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 68
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Письмо Габдельбари Габбасовича, имама 
г. Петропавловска,  

кадию Габдельджаббару в д. Кушер.  
1850 г. Документ из коллекции С. Вахиди. 

Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 65

Ярлык хана Сахиб-Гирея. 1523 г. 
Из фондов Национального музея 
Республики Татарстан
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Документ о разделе 
имущества с личной 
печатью С. Вахиди. 
Из  коллекции С.  Вахиди. 
Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 13

Свидетельство о 
заключении брака. Документ 

из  коллекции С. Вахиди. 
Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 8
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Сертификаты об образовании из коллекции С. Вахиди.
Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 1
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Фотографии 
намогильных камней из 

коллекции С. Вахиди.
Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 71
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Первая страница 
воспоминаний «Түнтәр 

авылы тарихы» 
(«История деревни 

Тюнтар»). 
Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 46 

С. Вахиди (первый слева) среди коллег. Ф. 53. Оп. 4. Ед. хр. 22
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Первый выпуск посвящен жизни  
и творчеству Г. Тукая в честь 130-летия 
со дня рождения поэта.  
В сборнике сделана попытка осветить, 
интерпретировать материалы, 
помогающие понять личность Тукая, 
расширить научный взгляд на его 
творчество.

Второй выпуск посвящен жизни  
и творчеству писателя, публициста  
и общественного деятеля Ф. Амирхана. 
В сборнике впервые опубликованы 
ранее не издававшиеся на кириллице 
публицистические статьи писателя, 
введены в научный оборот письма 
выдающихся деятелей татарской 
культуры и науки начала ХХ века, 
адресованные Фатиху Амирхану,  
их воспоминания. Особого внимания 
заслуживает уникальный дневник 
К.  Сагиди, зафиксировавший последние 
дни и часы жизни классика.

Духовное наследие: поиски и открытия
Серия сборников

Серия продолжает традицию публикации малоизвестных письменных 
источников; изучения произведений, составляющих основу духовного 

наследия татарского народа; знакомства читателей с новейшими 
исследованиями в изучении татарских текстов.  

Издание охватывает вопросы археографии, палеографии, кодикологии, 
текстологии, эпиграфики и др.



Третий выпуск серии посвящен жизни 
и творчеству классика татарской 
литературы, общественного и 
государственного деятеля Галимджана 
Гирфановича Ибрагимова (1887–1938).  
В сборнике представлены 
художественные тексты писателя, его 
публицистика, доклады; воспоминания 
современников об Г. Ибрагимове, рецензии 
на его произведения и труды; архивные 
документы, связанные с надзором над 
писателем и его арестом.  
Тексты впервые предлагаются 
вниманию читателей в переложении на 
кириллический алфавит.
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