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Кадерле дуслар!

Һәр халыкның кабатланмас язмышы, тарихы, дөньяга 
үзенчәлекле карашы бар. Аның тормышында күпгасырлык 
гореф-гадәтләр, йолалар, хуҗалык итү һәм көнкүреш рәвеше 
гәүдәләнә. Халыкның рухи-мәдәни мирасы уртак дөнья циви-
лизациясенә керткән зур өлеше булып тора.

«Татар дөньясы» китабында татар тарихының борын-
гы гасырлардан алып хәзерге көннәргә кадәр иң күре нек-
ле сәхифәләре урын алган. Евразиядәге бөек төрки-татар 
дәүләтләренең шул чор чыганакларында сурәтләнгән шанлы 
үткәнен без гүзәл шәһәрләре, олуг мәдәнияте аша ачык кү-
заллыйбыз. Замана сәнгатенең иҗади формаларында болар 
әле дә чагылыш таба. Кеше гомеренең аерылгысыз бер өле-
ше булган бәйрәмнәр, гадәт-йолалар, көнкүреш шартлары, 
кәсеп-һөнәрләр, дини инанулар турында да бик күп мәгълү-
мат бар. 

Татарларның иң мөһим рухи кыйммәтләре Россиянең 
башка милләт вәкилләренә дә якын һәм аңлаешлы. Болар – 
туган җирне ярату, үз тарихың белән горурлану, буыннар 
арасындагы тыгыз элемтәләрне җуймау, гаиләне һәм туган 
нигезне кадерләү, өлкәннәрне хөрмәтләү, хезмәт сөючәнлек, 
кунакчыллык, эчкерсезлек.

Авторлар халкыбыз үсешенең хәзерге чорына, татарлар-
ның ил дәүләтчелеген формалаштыруга керткән өлешенә, 
ике миллионнан артык милләттәшебез яшәгән Татарстан 
Республикасының бүгенге казанышларына аерым игътибар 
биргән, һәм бу – табигый күренеш.

Китап үз укучысын, һичшиксез, табар дип уйлыйм. Кай-
берәүләргә ул үзенең милли асылын, үз мәдәниятенең кабат-
ланмас, уникаль булуын аңларга, аның белән тыгыз бәйләне-
шен тоярга ярдәм итсә; икенче берәүләргә татар халкының 
күркәм традицияләре белән танышу, татар дөньясының рухи 
байлыгын төрле яклап ачу мөмкинлеге бирәчәк.

Татарстан Республикасы Президенты
Р. Н. Миңнеханов

Дорогие друзья!

У каждого народа своя неповторимая судьба, след в исто-
рии, особенности мировоззрения. В жизни народа отражены 
многовековые традиции, обряды и обычаи, хозяйственный 
уклад и повседневный быт. Духовно-культурное наследие на-
рода становится вкладом в общую сокровищницу мировой ци-
вилизации.

В книгу «Татарский мир» вошли наиболее яркие страницы 
истории татар от истоков до современности. Прошлое круп-
нейших тюрко-татарских государств Евразии, отражённое 
в свидетельствах современников, представлено в памяти по-
томков величием прекрасных городов и высокой культурой, 
отголоски которой воплотились в современных формах твор-
чества. Читатели узнают о праздниках и обрядах, бытовом 
жизнеустройстве, ремёслах и народном искусстве, веровани-
ях татар, которые сопровождают человека с самого его рожде-
ния и до последнего дня жизни.

Ценностные ориентиры татар близки и понятны другим на-
родам многонациональной России. Это чувство Родины, гор-
дость за свою историю, преемственность поколений, почита-
ние семьи и отчего дома, уважение к старшим, любовь к труду, 
гостеприимство и открытость.

Вполне закономерно, что авторы книги уделяли особое 
внимание современному этапу развития татарского народа, 
его вкладу в формирование государственности страны, а так-
же в современные достижения Республики Татарстан, где жи-
вут и работают более двух миллионов татар.

Уверен, что книга непременно найдёт своего читателя. Од-
ним она поможет почувствовать собственную национальную 
идентичность, уникальность своей культуры, осознать себя 
её наследниками; других познакомит и приобщит к славным 
традициям татарского народа, позволит увидеть духовное бо-
гатство татарского мира во всём его многообразии и полноте.

Президент Республики Татарстан
Р. Н. Минниханов 
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тирәлеген киңәйтүе һәм башка цивилизацияләр 
белән мөнәсәбәтләр урнаштыруының матур үр-
нәге булып тора. 

Үзәк Азиядә барлыкка килгән төрки мәдәни-
ят XVI йөз уртасына бөтен континентка диярлек 
тарала. Идел буе әлеге төрки-мөселман мәдәни 
системасында үзәк урынны били. Яңа Заманда, 
Төньяк Евразиянең күп өлеше Россия дәүлә-
те составына кергәч, татар мәдәнияте үзгәрүгә 
һәм үзгә шартларга яраклашуга сәләтле булуын 
күрсәтә. Россия цивилизациясендә татарның 
өлеше зур: күпчелек Россия халыкларының го-
реф-гадәтләре һәм мәдәни тәҗрибәләре бердәм 
Евразия мәдәниятенә нигезләнә.

Татар халкы үткәнен хәтерендә нык тота. Күп 
кенә гаиләләрдә нәсел шәҗәрәсен бәһаләп бетер-
гесез кыйммәт итеп саклау да юкка түгел, ул – 
ата-бабалар рухына хөрмәт билгесе.

Татар халкының тарихи һәм мәдәни тамырла-
ры бик тирән. Борынгы һәм Урта гасырлар – та-
тар тарихының иң мөһим дәверләре, Евразия да-
лаларында югары шәһәр культурасына һәм язма 
мәдәнияткә ия булган күп кенә бөек дәүләтләргә 
нигез салу белән бәйле. 

ТАТАРЛАР – БАЙ ТАРИХЛЫ 
ХАЛЫК. АНЫҢ ҮТКӘНЕ БӨЕК ТӘ, 
ДӘҺШӘТЛЕ ДӘ. БЕРДӘМ ХАЛЫК 

БУЛАРАК ОЕШЫП, ЮГАРЫ ШӘҺӘР 
КУЛЬТУРАСЫНА ҺӘМ ЯЗМА 

МӘДӘНИЯТКӘ ИЯ КҮП КЕНӘ БӨЕК 
ДӘҮЛӘТЛӘРГӘ НИГЕЗ САЛЫП, 

ТОРМЫШ ТЕЗГЕНЕН КУЛДА НЫК 
ТОТКАН ЧОРЛАР – ДӘҮЛӘТНЕҢ 

ТАРКАЛУ ҺӘМ ЯҢАДАН АЯККА БАСУ 
ДӘВЕРЛӘРЕ БЕЛӘН АЛЫШЫНА, 

ӘММА ТАРИХ ЧЫЛБЫРЫ ӨЗЕЛМИ. 
ГАСЫРЛАР ЧОҢГЫЛЫН КИЧКӘНДӘ 

ТАТАР ҮЗЕН, ҮЗАҢЫН ҺӘМ 
МӘДӘНИЯТЕН САКЛАП КАЛА.

Татар халкы – гаҗәеп феномен. Аның үзен-
чәлеген һәм кыйммәтен киң тарихи-мәдәни 
мәйданда караганда гына аңларга мөмкин. 
Кыйтгалар чигендә урнашкан татар мәдәнияте 
географик һәм тарихи яктан Евразия цивили-
зациясенә карый, шул ук вакытта Шәрыкта – 
Көнбатыш дөньясының, Көнбатышта Шәрык 
дөньясының бер өлеше булып кабул ителә.

Татар мәдәнияте төрле дини, мәдәни тра-
дицияләрнең, зур телләр семьялыгы һәм 
көнкүреш тәртипләренең үзара кисешкән, бер-
гә бәйләнгән ноктасында урнашкан. Нәтиҗәдә, 
төрки-мөселман дөньясының көнбатыш өле-
шен тәшкил иткән татар мәдәнияте еш кына 
башка халыклар, мәдәниятләр өчен арадашчы 
булып тора. Вакытлар узу белән бу арадашчы-
лыкның җисеме, хәтта исеме үзгәрсә дә, татар 
мәдәнияте аның үзәгендә кала килә. Татарның 
үзгә йөзе, стиле, мәдәниятенең кабатланмас 
эчтәлеге шуның белән билгеләнә дә. 

Татарлар – континентыбыз тарихында да зур 
роль уйнаган халык. Төрки-татар цивилизация-
сенең барлыкка килүе, ныгуы һәм үсеш тарихы 
мәдәниятләр хәрәкәтенең, халыкның үз яшәү 

XIX гасырның икенче яртысында – соци-
аль-икътисади мөнәсәбәтләр яңара, ә милли 
мәдәният үсеш кичергән чорда – татар дөнья-
сында тарихи-мәдәни бердәмлек мәсьәләсе ак-
туальләшә һәм мөстәкыйль этник аң хасил була. 
Үзгәртелгән ислам нигезендә «югары» мәдәният, 
уртак гомуми белем бирү системасы, калыплаш-
кан норматив әдәби тел, китап басу һәм гомумта-
тар вакытлы матбугаты барлыкка килә, халык 
мәдәнияте үзгәрә. Нәтиҗәдә, хәзерге Татарстан-
ның социомәдәни тирәлеге тугандаш төрки ха-
лыклар өчен тартылу үзәгенә әверелә.

Бүгенге көн дөнья мәдәнияте, бер яктан – гло-
бальләшү һәм гаммәви мәдәниятнең тәэсире 
көчәю, икенче яктан, һәр халыкның үз мәдәни 
үзенчәлеген саклау һәм хәзерге тормышта үз 
урынын табуга ихтыяҗы арту белән бәйләп аңла-
тыла.

Бу шартларда милләтнең яшәү нигезе һәм 
мәгъ нәсе, рухи үзәге булган мәдәният халыкның 
иҗтимагый тормышына зур йогынты ясый. Ул 
милли һәм цивилизация үсеше үзенчәлекләрен 
бәяли, тарихи үткәнне туплап чагылдыра һәм за-
манча татар милләтенең асылын хасил итә.

Кереш



Введение

миру. Поволжские татары исторически занима-
ли в этой системе центральное положение. Вы-
сокую способность к адаптации и взаимодей-
ствию продемонстрировала татарская культура 
в период Нового времени, когда значительная 
территория Северной Евразии вошла в состав 
Российского государства. Вклад татарской 
культуры в Российскую цивилизацию весьма 
значителен. Сегодня очевидно, что многие обы-
чаи и культурные практики народов России вы-
росли на едином евразийском основании.

Память о прошлом сопровождает татар всег-
да. Недаром во многих семьях как бесценную 
реликвию хранят свою родословную – дань 
уважения к прошлым поколениям. История та-
тарского народа и его культуры уходит корня-
ми в глубь веков. Ключевые моменты древней 
и средневековой этнической истории тесно свя-
заны с созданием великих государств степной 
Евразии с яркой городской культурой и пись-
менной традицией. 

Во второй половине XIX в. – период модер-
низации социально-экономических отношений 
и подъёма национального самосознания – были 

ТАТАРЫ – НАРОД С БОГАТОЙ 
ИСТОРИЕЙ, НАСЫЩЕННОЙ 

СОБЫТИЯМИ МИРОВОГО 
МАСШТАБА; ИСТОРИЕЙ 

СЛОЖНОЙ, ДРАМАТИЧНОЙ 
И ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ. 
ВЕКА СТАНОВЛЕНИЯ, 

ДЕРЖАВНОСТИ СМЕНЯЛИ 
ПЕРИОДЫ РАСПАДА 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
И ЕЁ НОВОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ, 

НО СВЯЗЬ ВРЕМЁН НЕ 
ПРЕРЫВАЛАСЬ НИКОГДА. 

ПРОЙДЯ СКВОЗЬ БУРЮ 
СТОЛЕТИЙ, ТАТАРЫ СОХРАНИЛИ 

СВОЮ САМОБЫТНОСТЬ 
И КУЛЬТУРУ.

Татары – уникальный историко-культурный 
феномен, который формировался на протяже-
нии веков на территории Евразии. Располагаясь 
на стыке частей света, культура татар географи-
чески и исторически относится к евразийской 
цивилизации: в то же время она всегда была 
 частью западного мира на Востоке и Востока – 
на Западе.

Татарская культура находится в зоне актив-
ных контактов – хозяйственно-культурных 
укладов, крупнейших языковых семей и ми-
ровых религий. Являясь западным ареалом 
тюрко-мусульманского мира, татары стали по-
средниками в цепочке культурных импульсов. 
И хотя содержание этих импульсов с течением 
времени изменялось, именно татарская культу-
ра всегда оставалась их стержнем, наиболее яр-
ким отражением.

Возникновение, становление и развитие 
тюрко-татарской цивилизации является пре-
красным примером движения культур и взаи-
модействия с другими цивилизациями.

Зародившись в Центральной Азии, к XVI в. 
тюркская культура распространилась по всему 

актуализированы вопросы о культурно-исто-
рическом единстве татарского мира и об эт-
ническом самосознании татар. В результате 
становления «высокой» культуры на основе 
реформированного ислама, всеобщей систе-
мы образования, нормативного литературного 
языка, книгоиздания и периодической печати 
социокультурное пространство современного 
Татарстана стало центром притяжения всего 
тюркского мира.

Характер культурогенеза нынешнего времени 
определяется, с одной стороны, усиливающимся 
воздействием глобализации и массовой культу-
ры, с другой – потребностью народов к сохране-
нию культурной самобытности и их стремлени-
ем найти своё место в современном мире.

В этих условиях культура как основа и смысл 
существования нации, стержень её духовности 
оказывает огромное влияние на все процессы 
народной жизни. Именно культура характе-
ризует особенности национального и цивили-
зационного развития, отражает историческое 
прошлое и определяет сущность современной 
татарской нации.



Тарих һәм хәзерге заман
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Төрки кабиләләр: килеп чы
гыш лары

Безең эрага кадәр III гасырда Бай-
кал аръягы, Монголия һәм Төньяк 
Кытай далаларында һуннарның (кы-
тайлар аларны хунну яисә сюнну/
сөннәр дип атыйлар) башында ша-
ньюй Модэ торган беренче көчле 
төрки-монгол дәүләте оеша. Шәһәр 
мәдәниятенә таянган хәлдә, ул 
дәүләт идарәсе булдырган беренче 
күчмә империягә әйләнә.

Хуҗалык тормышының нигезен күчмә терлекче-
лек тәшкил итсә дә, монда игенчелек һәм һөнәрчелек 
белән шөгыльләнүче утрак тормыш та алып баралар. 
Мәдәният үсеше җәмәгать биналары, сарайлар, храм-
нар һәм аристократия өчен мазар-зиратлар архитекту-
расында чагылыш таба.

Монголиядә 
әүвәлге тимер 
гасырыннан 
калган җирләү 
урыны

Погребальное 
сооружение эпохи 
раннего железного 
века. Монголия

Таулы Алтайда 
борынгы 
скифлардан калган 
Аржан-2 курганы

Курган Аржан-2 
раннескифского 
времени на 
Горном Алтае

Тюркские племена: истоки 
Первым тюрко-монгольским го-

сударством стала держава Хунну 
(Сюнну), возникшая в конце III в. до 
н. э. в степях Забайкалья, Монголии 
и Северного Китая, во главе с вож-
дём (шаньюем) Модэ. Хунну стали 
первой кочевой империей, которая 
сформировала эффективное государ-
ственное управление, опирающееся 
на развитое пространство городской 
культуры. 

Хозяйственная жизнь державы была много-
укладной. Она опиралась на кочевое скотоводство, 
но было и оседлое население, занимающееся зем-
леделием и ремеслом. Уровень развития культу-
ры находит своё яркое отражение и в  архитектуре 

Азиядән Европага: 
татарларның  

этносәяси тарихы

Из Азии в Европу: 
этнополитическая  

история татар

Карта. Һуннар империясе. 
Б. э. кадәр II – б. э. I гасырлары

Карта державы Хунну.  
II в. до н. э. – I в. н. э.
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 общественных зданий, дворцов, храмов и гробниц 
для аристократии.

Становление первого государства, сформировав-
шего единство тюркского мира, и его распад привели 
к Великому переселению народов. С этого момента 
началась миграция тюркских племён в Восточную 
Европу. В середине II в. н. э.  античные источни-
ки отмечают появление народа «хунны» к востоку 

Төрки дөньяны бергә туплаган беренче дәүләт-
нең барлыкка килүе, ә соңрак аның таркалуы Евра-
зия киңлекләрендә халыкларның Бөек күчешен куз-
гата. Шушы вакыттан төрки кабиләләрнең Көнчыгыш 
Ауропага күченүләре башлана. Безнең эраның II га-
сыры урталарына караган антик чыганаклар Каспий 
диңгезеннән көнчыгышка таба «һуннар» дигән ха-
лык пәйда булуны билгеләп үтәләр. Төрки этносәяси 

берләшмәләр оешу; алтын, кыйммәтле асылташлар 
белән бизәлгән бай кием-салым, сугыш кораллары, 
көнкүреш әйберләре таралу; дәүләтчелек формала-
ры һәм титулатура – гомумевразия мәдәни элемент-
лары – бу дәвернең үзенчәлекле билгеләре булып 
тора. Евразиянең төркиләшүе көчәя, ә Үзәк Азиядән 
килгән күчмәннәр көнбатышка, Ауропага хәрәкәт итә 
башлыйлар.

Һуннар. 
Рәс. Р. Г. За һи дул-
лин. 2011 ел

Гунны. 
Худ. Р. Г. Заги дул-
лин. 2011 г. 

Каеш эшләнмәсе. 
Б. э. кадәр 
III – II гасырлар. 
Төньяк Кытай

Поясная накладка. 
III – II вв. до н. э. 
Северный Китай
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Һун идарәчесе 
яраннары белән. 
Кытай рәсеме

Хуннский вождь 
со свитой. 
Китайский 
рисунок

Бронзадан каеш 
эшләнмәләре. 
Монголия 

Бронзовые 
поясные накладки. 
Монголия

Хакасиядәге 
Ташебе елгасы 
ярындагы шаньюй 
сарае

Большой дворец 
наместника 
шаньюя на 
р. Ташебе, 
Хакасия 

Шаньюй  Маодунь 
(Модэ) – һуннар 
идарәчесе. 
М. В. Горелик 
реконструкциясе 

Шаньюй 
Маодунь (Модэ) – 
правитель хуннов. 
Реконструкция 
М. В. Горелика

Аттила. 
М. В. Горелик 
реконструкциясе

Аттила. 
Реконструкция 
М. В. Горелика

от Каспийского моря. Характерной чертой этой эпо-
хи стали возникновение тюркских этнополитических 
объединений и распространение элементов обще-
евразийской культуры, касающихся, в первую оче-
редь, престижных деталей костюма, оружия и быта, 
богато украшенных золотом и обильно инкрустиро-
ванных драгоценными камнями, форм государствен-
ности и титулатуры. В этот период началось резкое 
усиление тюркизации Евразии, а кочевые группы из 
Центральной Азии стали продвигаться на запад – 
в Европу. 

Җәя тартучы һун. 
Рәс. Р. Г. Заһидул-
лин. 2011 ел

Гунн, 
натягивающий 
лук.  
Худ. Р. Г. Загидул-
лин. 2011 г.
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Ноинулин 
каберлеге. Келәм 
фрагментлары. 
Төньяк Монголия. 
Б. э. I гасыры

Фрагменты ковра 
из погребальной 
камеры 
Ноинулинского 
могильника, 
Северная 
Монголия. I в. н. э.

Һуннарның бронза 
казаны

Бронзовый котёл 
хуннов

Иволгино 
шәһәрлеге 
казылмалары.
Балчык савыт-саба

Глиняная 
посуда хуннов 
из раскопок 
Иволгинского 
городища

Каеш аелы. 
Тыва. Б. э. кадәр 
II – I гасырлар

Поясная пряжка. 
Тува. II – I вв. 
до н. э.
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Древнетюркская эпоха Евразии: 
становление государственности 

Историческим и этнополитиче-
ским наследником державы Хунну 
стал Тюркский каганат. По тюркской 
легенде, род Ашина берёт начало от 
хуннского царевича, чудом спасше-
гося от врагов, и волчицы. Несколько 
тюркских родов, обитавших в Вос-
точном Туркестане, были объединены 
под властью клана Ашина, ставшего 
родом тюркских каганов. Новое объе-
динение стало называться Тюркским 
государством – Тюрк эль. Под пред-
водительством Бумына тюрки в 551 г. 
нанесли поражение жуаньжуанам 
и основали новую державу (552 г.).

Евразиянең борынгы төрки 
чоры: дәүләтчелек барлыкка килү

Һуннарның тарихи һәм этносәя-
си варислары Төрки каганлык төзи. 
Риваять буенча, Ашин ыруы дош-
ман һөҗүменнән соң, могҗиза белән 
генә исән калган һун патшасы улын-
нан һәм ана бүредән туган баладан 
башлана. Көнчыгыш Төркестанда 
яшәүче берничә төрки ыру каганнар 
нәселе булып киткән Ашин ыруы кул 
астында берләшә, ул Төрки дәүләт – 
Төрки ил дип атала башлый. 551 елда 
Бумын җитәкчелегендәге төркиләр 
җуҗаннарны тар-мар китерәләр. 
552 елда яңа дәүләткә – Төрки каган-
лыкка нигез салына.

Төрки укчы. 
Чаган елгасы 
буенда табылган 
петроглиф. Алтай 

Тюркский лучник. 
Петроглиф на 
р. Чаганке. Алтай

Борынгы төрки 
сугышчылары. 
Аршан-хад 
петроглифлары. 
Монголия

Древнетюркские 
тяжело воору-
жённые воины. 
Петроглифы 
Аршан-хада. 
Монголия 

Төрки каганны 
каршы алу. Аньцзя 
саркофагы.  
Кытай. VI гасыр

Встреча тюркского 
кагана. Саркофаг 
Аньцзя.  
Китай. VI в.

Таш сынлы 
курган.  
VII – VIII гасырлар. 
Таулы Алтай

Курган 
с каменным 
изваянием.  
VII – VIII вв. 
Горный Алтай

Төрки каганлык. VI – VII гасырлар

Тюркский каганат в VI – VII вв.

Уңышлы яулап алу сугышлары Мөган һәм Истәми 
каганнар заманында дәвам итә. Төркиләрнең беренче 
дөньякүләм дәүләте булып танылган Төрки каганлык 
576 елда инде Маньчжуриядән – Кырымга, Енисейның 
югары агымыннан башлап Памирга кадәр булган гаять 
зур мәйданнарны били. Төрки каганлык, дөнья сәясәте-
нең үзәк тамыры, иң мөһим этәргече булган Бөек ефәк 

Удачные завоевательные войны продолжались 
при каганах Мугане и Истеми. К 576 г. Тюркский кага-
нат, являвшийся первой тюркской мировой державой, 
имел огромную территорию: от Маньчжурии до Кры-
ма, от верховьев Енисея до Памира. Каганат вклю-
чался в мировую систему дипломатических и эконо-
мических отношений с Византией, Ираном и Китаем, 
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иткән вакытка туры килә. VII йөз башында беренче 
Бөек күчмә империяләр булып төзелгән төрки ка-
ганлыклар кысаларында татар генезисының нигезен 
тәшкил иткән төрки цивилизация барлыкка килү тә-
мамлана. Нәкъ менә шушы чорда төрки дәүләтчелек 
традицияләре нигезләнә, үзенчәлекле төрки язу пәй-
да була, аерым бер мифология (тәңречелек) һәм дө-
ньяны күзаллау формалаша.

Күлтәгин – 
төркиләр 
юлбашчысы. 
М. В. Горелик 
реконструкциясе

Кюль-тегин – 
правитель тюрков. 
Реконструкция 
М. В. Горелика 

Атлы аучы. Кытай 
ефәгендәге рәсем. 
VI гасыр

Конный лучник. 
Изображение на 
китайском шёлке. 
VI в. 

Бай-Балык – 
Уйгыр 
каганлыгының 
төньяк башкаласы. 
VIII – IХ гасырлар

Крепость 
Бий-Балык – 
северная столица 
Уйгурского 
каганата.  
VIII – IX вв.

Так завершился процесс становления социально раз-
витого общества и тюркской цивилизации, ставшей 
основой генезиса татар. Именно тогда сложились тра-
диции тюркской государственности, появилась особая 
тюркская письменность и была выработана мифология 
(тенгрианство) и картина мира.

взяв под  контроль основной стержень двигателя миро-
вой политики – Великий шёлковый путь. 

В середине VI в., после череды поражений 
и междоусобных войн, каганат приходит в упадок 
и распадается. Новый его расцвет выпадает на пе-
риод правления Бильге-кагана и его сподвижников – 
Кюль-тегина и Тонью кука – в начале VII в. Тюркские ка-
ганаты стали первыми великими кочевыми империями.  

юлын үз карамагына алып, Византия, Иран һәм Кы-
тай белән дипломатия һәм икътисади мөнәсәбәтләр 
урнаш тыра, халыкара мәйданга чыга. 

VI гасыр уртасында сугышларда җиңелүләр һәм 
килеп чыккан үзара каршылыклар нәтиҗәсендә ка-
ганлыкның куәте кими, һәм ул таркала. Яңадан чәчәк 
ату чоры VII йөз башына – Билге каган һәм аның 
көрәштәшләре Күлтәгин белән Төнйокыклар идарә 

Моюн-Чора каган 
мәрасиме – таш 
стела. Монголия. 
VIII гасыр

Каменная стела 
с эпитафией 
кагана Моюн-
Чора. Монголия. 
VIII в.

Төрки укчы. 
Кытай рәсеме.  
Х – ХII гасырлар.

Тюркский 
конный лучник. 
Китайский 
рисунок.  
X – XII вв.

Уйгыр каганы 
Моюн-Чораның 
зират курганы. 
Монголия. 
VIII гасыр.

Поминальный 
курган со стелой 
уйгурского кагана 
Моюн-Чора. 
Монголия. VIII в.
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Көнчыгыш Ауропада төрки ка
биләләр: һуннар, болгарлар һәм 
хәзәрләр

Һун кабиләләрен (Unnos, Huni, 
Hunni) берләштерү II – V гасырларда 
Көнчыгыш Ауропада дөнья тарихын-
да эз калдырган куәтле дәүләт төзелү-
гә китерә. Һуннар халык ларның Бөек 
күчеше чорында һәм Рим империясе-
нең җимерелүендә зур роль уйный.

Һуннарның килеп чыгышы, хун-
ну (сөн) кабиләләренең державасы 
таркалганнан соң, Көнбатыш Себер, 
Арал һәм Урал буена күченеп утыр-
ган вәкилләргә бәйле.

Һун чоры 
күчмәннәренең 
аел һәм каеш 
очлары. Очрак лы 
табылдык. 
Пермь өлкәсе 
Мөслим авылы

Пряжка 
и наконечники 
поясного ремня 
кочевников 
позднегуннского 
времени. 
Случайные 
находки. 
Пермская обл., 
с. Муслюмово

Һун чоры 
күчмәннәренең 
алтын гривнасы. 
Очраклы 
табылдык. 
Пермь өлкәсе 
Мөслим авылы

Золотая гривна 
кочевников 
позднегуннского 
времени. 
Случайная 
находка. 
Пермская обл., 
с. Муслюмово

Хатын-кыз 
бизәнү әйберләре: 
диадема һәм таҗ. 
Б. э. V гасыры

Женские 
украшения – 
диадема и венец. 
V в. н. э.

«Куврат 
патрикий» 
дип язылган 
алтын йөзек. 
Перещепино 
хәзинәсе

Золотой перстень 
с монограммой 
«Куврат 
патрикий» из 
Перещепинского 
клада

Төрки-болгар 
сугышчысы. 
Алтын чүлмәк 
медальоны. Надь-
Сент-Миклош 
хәзинәсе. Румыния

Тюрко-болгарский 
воин. Медальон 
золотого кувшина. 
Надь-Сент-
Миклошский клад. 
Румыния

Саманид 
дирһәме. VII – 
VIII гасырлар

Саманидские 
дирхемы.  
VII – VIII вв.

Каеш эшләнмәләре 
һәм кылыч очы. 
Борак хәзинәсе. 
ТРның Спас 
районы

Поясные накладки 
и навершие меча. 
Бураковский клад. 
Спасский район РТ

Тоткалы 
алтын чүлмәк. 
Перещепино 
хәзинәсе

Золотой сосуд 
с ручками из 
Перещепинского 
клада

Тюркские племена в Восточной 
Европе: гунны, булгары и хазары

Объединение целого ряда племён 
гуннов (Unnos, Huni, Hunni) привело 
к созданию во II – V вв. в Восточной 
Европе могущественного государства, 
вошедшего в мировую историю. Гун-
нам принадлежит особая роль в ак-
тивном перемещении племён в пери-
од Великого переселения народов 
и в разрушении Римской империи.

Происхождение гуннов связано с западной частью 
племени хунну (сюнну), переселившегося после рас-
пада державы хуннов в Западную Сибирь, Приара-
лье и Приуралье. В конце III в. гунны сокрушили алан 
и государство остготов и вышли к границам Римской 
империи. Гунны, в состав которых входили и булгары, 
образовали державу от Волги до Дуная. Их правите-
ли совершали военные походы на Передний Восток 
и Римскую империю. Наибольшего могущества дер-
жава достигла при Аттиле (434 – 453 гг.). В конце V в. 
государство гуннов после поражения на Каталаунских 
полях и в результате внутренних противоречий прекра-
тило своё существование. 
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III гасыр ахырында аланнарны һәм остготлар 
дәүләтен тар-мар итеп, һуннар Рим империясе 
чикләренә чыга. Иделдән Дунайга кадәр аралык-
та алар, болгар кабиләләрен дә кертеп, гаять көчле 
мөстәкыйль дәүләт төзи. Һун юлбашчылары Якын 
Көнчыгышка һәм Рим империясенә каршы яулар оеш-
тыра.

Һуннар дәүләтенең нык үскән һәм иң көчле чоры 
Аттила (434 – 453) исеме белән бәйле. V гасыр ахы-
рында Каталаун кырындагы сугыштан соң һәм эчке 
каршылыклар нәтиҗәсендә һуннар дәүләте берничә 
өлешкә таркала һәм яшәүдән туктый. Нәтиҗәдә, Азов 
(Азак) буйларында һәм Кавказ алды җирләрендә 
башында огур-болгар кабиләләре торган этносәяси 
берләшмә оеша. Беренче огур-болгар кабиләләре 
(огурлар, сарагурлар һәм онагурлар) тарихчы Приск 
Панийский тарафыннан тасвирлана (463 ел). 

VII гасырның 30 елларында болгар кабиләләре 
Дуло төрки ыруыннан чыккан Кубрат хан җитәкчеле-
гендә берләшә. Тарихка «Бөек Болгар» исеме белән 
кереп калган яңа дәүләт төзелә (635 ел). Кубрат хан 
вафатыннан соң (640 – 660 еллар), әлеге дәүләт тар-
кала. 

В Приазовье и Предкавказье после распада Гунн-
ского государства стало формироваться этнополи-
тическое объединение во главе с огуро-болгарскими 
племенами. Первые огуро-болгарские племена (огуры, 
сарагуры и оногуры) описаны историком Приском Па-
нийским (463 г.). Булгарские племена в первой трети 
VII в. были объединены ханом Кубратом из тюркского 
рода Дуло, новое государство вошло в историю под 
названием «Великая Болгария» (635 г.). После смерти 
Кубрата (640 – 660-е гг.) его держава распалась.

В Великой Болгарии сформировалось особое 
этнополитическое самосознание, так как после рас-
пада и переселения различные группы булгар и на 
новой родине сохраняли своё самоназвание и харак-
терные элементы материальной и духовной культу-
ры. По историческим данным, пять сыновей Кубрата 
во главе своих племён оказались на разных терри-
ториях. Двое – Баян (Батбаян) и Котраг, оставшиеся 
в причерноморских степях, подпали под власть Ха-
зарского каганата. Аспарух со своей частью булгар 
(около 679 г.) ушёл за Дунай, основав Первое Бол-
гарское царство. Ещё двое сыновей Кубрата ушли 
в Центральную Европу.

Бөек Болгар халкында үзенчәлекле этносәяси үзаң 
формалаша: дәүләт җимерелеп, яңа җирләргә урнаш-
каннан соң да, алар үзләренең элекке атамаларын, 
матди һәм рухи мәдәниятләренә хас үзенчәлекләрен 
саклап калалар. Тарихи мәгълүматларга караганда, 
Кубратның биш улы кабиләләре белән төрле якларга 
тарала. Кара диңгез буе далаларында калган икесе – 
Баян (Батбаян) һәм Котраг (Византия һәм рус чыга-
накларында «Кара болгарлар») Хәзәр каганлыгы кул 
астына керә. Аспарух үзенең болгарлары белән 679 ел 
тирәсендә Дунайга китә һәм биредә Беренче Болгар 
патшалыгын төзи. Кубратның тагын ике улы Үзәк Ау-
ропага юл ала.

Хәзәр каганлыгы Төньяк Каспий буйларында 
VII гасырның 60 – 80 елларында, Төрки каганлык тар-
калганнан соң, барлыкка килә; Көнчыгыш Ауропа-
дагы утрак тормышлы һәм алга киткән шәһәр мәдә-
ниятле иң эре сәяси берләшмәләрнең берсе була. 
Идарәчеләре Ашин ыруына барып тоташа. Рус һәм 
бәҗәнәкләр һөҗүмнәреннән (965, 968 – 969 еллар) 
соң көчсезләнеп җимерелгәч, нәселләре Түбән Идел 
буенда, Көнбатыш Кавказ алдында һәм Кырымда 
саклана. Күрәсең, аларның бер өлеше Идел елгасы 
тирәсендә кала; болгарлар һәм суарлар белән бер-
гә Саксин шәһәренең төп халкын тәшкил итә. Түбән 
Идел буе XI йөздә Идел буе Болгарының сәяси-икъти-
сади йогынтысына эләгә.

Хазарский каганат возник в Северном Прикаспии 
в 60 – 80-е гг. VII в., после распада Тюркского кагана-
та, а правящий род хазар был связан с правившим 
кланом Ашина. Хазарский каганат являлся одним 
из крупнейших раннесредневековых политических 
объединений Восточной Европы с развитой оседлой 
и городской культурой. После крушения ослаблен-
ного Хазарского каганата, которое произошло вслед 
за походами русов и печенегов (965, 968 – 969 гг.), 
остатки хазарского населения сохранялись в Ниж-
нем Поволжье, Западном Предкавказье и Крыму. 
Видимо, часть их осталась в районе р. Волги, где 
они вместе с булгарами и суварами были основным 

Хәзәр атлысы. 
М. В. Горелик 
реконструкциясе

Хазарский 
конный латник. 
Реконструкция 
М. В. Горелика

Хәзәр каганлыгы VII – Х гасырларда

Хазарский каганат в VII – X вв.

Хәзәр сугышчысы. 
О. В. Фёдоров 
реконструкциясе. 
Дмитриев 
каберлеге 
материаллары 
буенча

Хазарский воин. 
Реконструкция 
О. В. Фёдорова 
по материалам 
Дмитриевского 
могильника

населением города Саксина. В XI в. 
Нижнее Поволжье вошло в сферу 
политико-экономического влияния 
Волжской Булгарии.
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Идел буе Болгары. Идел буенда 
ислам мәдәнияте барлыкка килү

Хәзәр каганлыгының җимерелүе 
980 еллар тирәсендә Болгар дәүлә-
тенә берләшкән болгарларның кө-
чәю енә китерә. 

921 елда болгар хакиме (илтәбәр) Алмыш исламны 
рәсми дин буларак кабул итүдә ярдәм һәм хәзәрләр-
гә каршы көрәштә хәлифнең яклавын сорап, Багдад-
ка илчелек юллый. Җавап йөзеннән, Идел Болгарына 
әр-Расси исемле дәрәҗәле илче һәм сәркатип Әхмәт 
ибн Фадлан җитәкчелегендә илчелек җибәрелә. Баг-
дадка әйләнеп кайткач, Ибн Фадлан илчелек эшчән-
леге турында безнең көннәргә кадәр килеп җиткән 
хисапнамә («Әхмәт ибн Фадлан китабы») яза. Багдад 
илчелеге Болгар иленә 922 елның 12 маенда килеп 
җитә һәм үзенә йөкләнгән бурычны уңышлы башкарып 
чыга: Идел Болгары мөселман дәүләте һәм ислам ци-
вилизациясенең иң төньяк иле булып таныла.

Х гасыр ахыры – XIII гасыр башында Идел Болгары 
Урта Иделдән Көньяк Уралга кадәр җәелгән җирләр-
не били. Монда 200гә якын ныгытылган торак булуы, 
алар арасыннан Болгар, Биләр (Бүләр), Суар, Җүкәтау, 
Тукчын, Ашлы, Ибраһим каласы һәм бүтән эре шәһәр 
калдыклары билгеле. Зурлыгы ягыннан Биләр (рус 
елъязмаларында «Великий город» – «Бөек шәһәр» 
дип атала) шул заманның иң эре калаларына тиңдәш 
була. Шәһәрләрдә кирпечтән һәм ак таштан җәмәгать 
биналары, мәчетләр, мунчалар, төрбәләр төзелә.  

Волжская Булгария. Становление 
исламской культуры в Поволжье

В процессе сложения государ-
ства наиболее сильной оказалась 
этнополитическая общность булгар. 
Разгром Хазарского каганата при-
вёл к их усилению, около 980 г. они 
объеди нились в единое Булгарское 
государство.

В 921 г. булгарский правитель (эльтебер) Алмуш 
направил в Багдад посольство с предложением при-
нять ислам и покровительство халифа, а также оказать 
поддержку в борьбе против хазар. В ответ в Поволжье 
было отправлено посольство во главе с сановником 
ар-Расси и секретарём Ахмедом Ибн Фадланом, кото-
рый после возвращения в Багдад написал дошедший 
до нас отчёт о посольстве («Книга Ахмеда Ибн Фадла-
на»). Посольство достигло пределов Булгарии 12 мая 
922 г., состоялось дипломатическое признание Булга-
рии как самой северной державы мусульманской ци-
вилизации.

В конце X – начале XIII в. Волжская Булгария за-
нимала территорию от Среднего Поволжья до Южного 
Урала. Известно около 200 укреплённых поселений, 
среди которых и остатки крупных городов – Болгар, 
Биляр, Сувар, Джукетау, Тухчин, Ошель, Бряхимов 
и др. Крупнейшим городом был Биляр («Великий го-
род», по русским летописям), который по размерам 

36 биттә: 
Ибне Фадланның 
Болгарга килүе. 
Рәс. Б. И. Урман че. 
1973 ел

На с. 36:  
Приезд   
Ибн-Фадлана 
в Булгары. 
Худ. Б. И. Урман че. 
1973 г.

Алмыш хан 
вәгазь тыңлый. 
Рәс. Р. Г. За һи-
дул лин. 2012 ел

Царь Алмуш 
слушает 
проповедника. 
Худ. Р. Г. За ги-
дул лин. 2012 г.

Багдад 
илчелегенең 
Болгарга 
килү юлы. 
921 – 922 еллар

Путь багдадского 
посольства 
в Булгарию.  
921 – 922 гг.
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Югары технологияле һөнәрчелек: тимер һәм җиз ме-
таллургиясе, чүлмәкчелек, пыяла эшләү, агач эшкәртү, 
сөяктән әйберләр ясау, зәркәнчелек, сугыш корал-
лары ясау Көнчыгыш Ауропа халыклары мәдәнияте 
үсешенә дә сизелерлек йогынты ясый. Болгар зәркән-
челәре, металл эшкәртү сәнгатенең нәфис кою, чүкү, 
алтын-көмеш йөгертү, каралту, җепкыр, ялтыравык йө-
гертү, чокып һәм сугып рәсем төшерү, бөртекләү һәм 
язу кебек ысулларын һәм техник чараларны кулланып, 
алтын һәм көмештән алып җизнең төрле төрләренә 
кадәр металл һәм эретмәләр белән эшлиләр.

Илнең икътисадында төбәкара һәм халыкара сәүдә 
аеруча зур урын алып тора. Шәһәрләрдә шәрыкка хас 
мәдәният, бердәм сөйләм һәм әдәби тел барлыкка 
килә. Гарәп авторлары хәбәрләрендә болгар авыл-
ларында инде Х гасыр башларында ук мәчетләр һәм 
мәктәп-мәдрәсәләр булганлыгы турында әйтелә. Бол-
гар мәдәният һәм сәнгатьнең, әдәбият һәм иҗтимагый 
фикернең иң югары үсешенә XII – XIII гасыр башлары-
на ирешә.

Хуҗалык нигезен игенчелек һәм терлекчелек тәш-
кил итә. Җир эшкәртүнең югары технологиясен кулла-
нып алынган уңыш дәүләтнең күпсанлы халкын туен-
дырырга да, чит илләргә сатарга да мөмкинчелек бирә. 

Ачлык вакытында болгарларның рус кенәзлекләренә 
ярдәм итүләре мәгълүм. 

Шулай итеп, Х гасыр башында ук Болгар ислам ди-
нен кабул иткән, төрки һәм шәрык традицияләренә ни-
гезләнгән югары мәдәниятле, гамәли-бизәлеш сәнгате 
нык үскән илгә әйләнә. 

Көмеш дирһәм. 
Суар

Серебряный 
дирхем. Сувар

Мумин бин-
Хәсәннең көмеш 
дирһәме. Болгар

Серебряный 
дирхем Мумина 
бин Хасана. Болгар

Идел буе 
Болгарында 
табылган каролинг 
кылычлары

Каролингские 
мечи с клеймом 
с территории 
Булгарии

Кош кыяфәтендәге 
алтын чигә алкасы

Золотое височное 
кольцо с фигуркой 
птицы

Әл-Идрисинең 
дөнья картасы. 
1154 ел

Карта мира аль-
Идриси. 1154 г.

был  сравним с крупнейшими городами того време-
ни. В городах строились кирпичные и белокаменные 
общественные здания мечетей, бань и мавзолеев. 
Высокотехнологичные производства: металлургия 
железа и бронзы, гончарное дело, стеклоделие, де-
ревообработка, косторезное, ювелирное, оружейное 
дело – оказали влияние на развитие культур народов 
Восточной Европы. Булгарские ювелиры работали 
с различными металлами и сплавами – от золота и се-
ребра до различных видов бронзы – с использовани-
ем ремесленных техник и приёмов художественной 
обработки металла: художественного литья, чеканки, 
гравировки, тиснения, волочения, плакировки, скани, 
зерни и черни.

Особую роль в экономике играла региональная 
и мировая торговля. В городах формировались куль-
тура восточного типа, единый разговорный и норма-
тивный литературный язык. По сообщениям арабских 
авторов, уже в начале X в. в булгарских сёлах имелись 
мечети и школы – медресе. Расцвета культуры, искус-
ства, литературы и общественной мысли Булгария до-
стигла в XII – начале XIII в.

Основу хозяйства булгар составляли земледелие, 
скотоводство. Технологии обработки земли позволяли 
не только обеспечивать пропитание многочисленного 
населения государства, но и торговать зерном с дру-
гими странами. Описан факт помощи булгар русским 
княжествам во время голода.

Таким образом, Булгария уже с X в. являлась са-
мой северной страной исламского мира. Высокая 
культура и декоративно-прикладное искусство булгар 
развивались как сочетание тюркских и восточных тра-
диций.

Болгардагы 
Ага-Базар. 
Рәс. К. Ә. Нәфый-
ков. 1976 ел

Ага-Базар 
в Булгарах. 
Худ. К. А. Нафи-
ков. 1976 г.

Каеш 
эшләнмәләре. 
Болгар

Поясные 
накладки.  
Болгар

Атка охшатып 
ясалган йозак. 
Биләр

Замочек в форме 
лошадки. Биляр
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Монгол империясе барлыкка 
килү. Җүчи олысы (Алтын Урда)

VIII гасыр урталарында далада 
хакимлек итү өчен аяусыз көрәшкә 
күтәрелгән уйгырлар һәм татарлар 
басымы астында Төрки каганлык җи-
мерелә. Утыз-татарларны үзенә буй-
сындырып, Уйгыр каганлыгы җиңүгә 
ирешә, әмма көчсезләнә. IX гасыр ур-
таларында кыргызлар һөҗүменә кар-
шы тора алмыйча, уйгырлар дәүләте 
таркала, халкы Үзәк Азия далалары-
на сибелә. Бу хәрәкәттән татарлар да 
читтә калмый, алар башка кабилә бер-
ләшмәләренә кушыла.

Становление Монгольской им
перии. Улус Джучи (Золотая Орда)

Тюркский каганат пал под удара-
ми уйгуров и татар, которые в сере-
дине VIII в. вступили в смертельную 
схватку за власть в степи. Уйгур-
ский каганат победил, подчинив 
себе отуз-татар, но был ослаблен. 
В середине IX в. под ударами кыр-
гызов уйгурское объединение распа-
лось, племена разошлись по степям 
Центральной Азии. В это движение 
были втянуты и татары: они вошли 
в состав других племенных объеди-
нений.

Чыңгыз хан. 
Ефәккә ясалган 
Кытай рәсеме. 
XIII гасыр

Чингизхан. 
Китайская 
живопись на 
шёлке. XIII в. 

Монгол империясе 
чоры сугышында 
дарылы 
гранаталар 
куллану. Япон 
миниатюрасы. 
XIII гасыр

Использование 
в бою гранат 
с порохом в эпоху 
монгольской 
империи. 
Японская 
миниатюра. XIII в.

Легница 
янында сугыш. 
Көнбатыш Европа 
миниатюралары. 
XIV гасыр

Битва под 
Легницей. Запад-
но ев ро пейские 
миниатюры. 
XIV в.

Алтын Урда 
(яки Бөек монгол) 
ук очлары.  
XIII – XIV гасыр-
лар

Золотоордынские 
(или великомон-
гольские) 
черешковые 
наконечники 
стрел.  
XIII – XIV вв.

Х – XIII гасыр башларында татар дәүләтләре һәм 
эре кабилә берләшмәләре Көньяк һәм Көнчыгыш (да-
лалы һәм таулы-далалы) Монголиянең һәм Төньяк 
Кытайның зур гына җирләрен биләп тора. Көнчыгыш  

В X – начале XIII в. различные крупные племенные 
объединения татар занимали значительную терри-
торию Южной и Восточной (степной и горно-степной) 
Монголии и Северного Китая. Вся эта территория 
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Төркестаннан көнчыгышта-
рак яткан бу җирләрне 
«Дәште татар» («Татар 
даласы») дип йөртәләр. 
Соңрак бу җирләр Чыңгыз 
хан империясе составына 
керә, татарлар яңа дәүләт-
нең идарә даирәләрендә 
мөһим урыннарын саклап 
калалар.

Бөек Евразия империя-
се булган Җүчи олысы (Ал-
тын Урда) 250 ел чамасы 
яши. Замандашлары бу 
дәүләтне төрлечә атый: 
гарәпләр – «Төньяк татар-
лар дәүләте Дәште кыпчак» 

яисә «Җүчи (яки аның варислары) олысы», ауропалы-
лар – «Тартария» яисә «Команнар (ягъни кыпчаклар) 
иле», руслар – «Золотая Орда» яисә «Татарлар пат-
шалыгы», ә татарлар үзләре – «Олугъ Олыс» (Бөек 
дәүләт) дип йөртәләр. 

XIV гасырда Алтын Урда ханнарына көнбатышта 
Дунайдан – көнчыгышта Иртешкә, көньякта Дәрбәнд-
тән һәм Харәземнән алып төньякта Чулман һәм Чу-
лым буйларына кадәр бик зур җирләр буйсына. Гарәп 
сәяхәтчесе әл-Гомәри XIV гасырның беренче яртысын-
да, сәүдәгәрләр һәм дипломатларның сөйләүләренә 
таянып, Алтын Урда җирләрен тасвирлый. Аның зур 

к востоку от  Восточного Туркестана получила название 
«Дашт-и татар» («Татарская степь»). Позднее татары 
вошли в состав империи Чингизхана, сохранив веду-
щие позиции среди административного аппарата но-
вой империи.

Улус Джучи (Золотая Орда) как великая евра-
зийская империя существовал почти 250 лет. Это 
государство современники называли по-разному: 
арабы – «царством северных татар», «государством 
Дашт-и Кыпчак» или Улусом Джучи (или Улусом по-
томков Джучи), европейцы – «Тартарией» или «стра-
ной Команов» (т. е. кыпчаков), русские – «Ордой» или 
«царством татар», а сами татары – «Улуг Улус» («Боль-
шим / Великим государством»).

Ханам Золотой Орды в XIV в. подчинялась огром-
ная территория, которая простиралась от Дуная на за-
паде до Иртыша на востоке, от Дербента и Хорезма на 
юге до Прикамья и Причулымья на севере. На основа-
нии рассказов купцов и дипломатов в первой половине 
XIV в. арабский путешественник ал-Омари описывает 
Ургенч, Сыгнак, Сайрам, Сарай, Болгар, Судак, Дер-
бент и др., а также земли Сибирь и Ибирь, Башкирд 
и Чулыман.

На Средней Волге и Нижней Каме находились зем-
ли бывшей Волжской Булгарии – одного из самых раз-
витых улусов Орды с несколькими довольно крупными 
городами (Болгар, Кашан, Керменчук, Джукетау, Биляр 
и Казань), а также десятками мелких городов и сотнями 
поселений.

Каешка аса торган 
савыт. Алтын 
Урда. XIII гасыр

Ковш поясной. 
Золотая Орда. 
XIII в. 

Ияр эшләнмәләре. 
Алтын Урда. 
XIII гасыр

Седельные 
накладки. Золотая 
Орда. XIII в. 

Монгол-татарлар Багдадка һөҗүм итә. Рәшидетдиннең «Елъязмалар җыентыгы»ннан миниатюра. XIV гасыр

Монголо-татары штурмуют Багдад. Миниатюра из «Сборника летописей» Рашид-ад-Дина. XIV в. 

Чыңгыз 
ханның гаскәре 
кытайлар белән 
сугыша. Фарсы 
миниатюрасы. 
XV гасыр

Сражение войск 
Чингизхана 
с китайцами. 
Персидская 
миниатюра. XV в.

Каешка аса торган савыт – монгол күчмән 
мәдәниятенең үзенчәлекле билгеләреннән. 

Кыйммәтле металлардан эшләнгән каеш, 
каеш савытлары, ат бизәмәләре – күчмән 

җитәкчеләренең суверенлыгын белдерүче 
символлар. Өлкән нойоннар (феодаллар) 

тарафыннан кечеләренә бүләк ителә торган 
мондый әйберләр җирле дала күчмәннәре 

әйдәманнарының хакимиятен ныгыту чарасы 
булып хезмәт итә.  

Поясные ковши – один из характерных атрибутов 
монгольской всаднической культуры. Предметы 

из драгоценных металлов – пояса, поясные чаши 
и кубки, украшения коня – являлись символом 

суверенитета кочевой знати, а сами вещи, 
входившие в систему даров старших нойонов 

(фео далов) младшим, служили идее закрепления 
суверенитета лидеров местных степных элит. 

Абдулла хан 
(1362 – 1369) 
Пайцзасы

Пайцза хана 
Абдуллы 
(1362 – 1369)

Пайцза (төркичә басма) – 
төрле материалдан 
ясалган, Алтын Урда 
ханнары тарафыннан 
бирелеп, рәсми дәрәҗәне, 
аерым вәкаләтләргә ия 
булуны белдерә торган 
тактачык.

Пайцза (тюрк., 
басма) – таб личка, 
изготавливаемая из 
различных материалов, 
выдававшаяся 
золотоордынскими 
ханами как знак 
официального монаршего 
повеления, делегирования 
особых полномочий.
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шәһәрләре һәм өлкәләре арасында ул Харәзем,  
Сыгънак, Сәйран, Йәркәнд, Сарай, Болгар, Судак, Дәр-
бәндне, шулай ук Себер һәм Ибир, Башкорт һәм Чулы-
ман җирләрен санап китә. 

Урта Иделдә һәм Түбән Чулмандагы шактый зур 
булган берничә шәһәре (Болгар, Кашан, Кирмәнчек, 
Җүкәтау, Биләр һәм Казан) һәм дистәләгән кечерәк ка-
лалары, йөзләгән авыллары булган элеккеге Идел буе 
Болгары биләмәләре бу дәвердә Урданың иң алга кит-
кән өлкәләреннән була.

Түбән Идел Алтын Урданың «йөрәге» санала. Мон-
да бик күп шәһәрләр үсеп чыга: Сарай әл-Мәхрусә 
(Алла саклый торган Сарай; Селитрино шәһәрлеге), 
Сарай әл-Җәдид (Яңа Сарай) яки Гөлстан (Царёв 
шәһәрлеге), шулай ук Хаҗитархан (хәзерге Әстер-
хан тирәсендә), Бәлҗәмин (Водянск шәһәрлеге), Үкәк 
(хәзерге Сарытау тирәсендә) һәм Сарайчык (хәзерге 
Сарайчык бистәсе, Гурьев шәһәреннән төньяктарак) 
шундыйлардан. Алар тирәсендә төзелгән дистәләрчә 
торак урыннар Идел һәм Җаек (Урал) елгалары буйлап 
җәелгән игенчелек кыры барлыкка китерә. Биредә им-
периянең сәяси, икътисади һәм мәдәни үзәге – бик зур 
матди байлык һәм кеше ресурслары тупланган урын 
хасил була. Шулар нигезендә XIII йөз ахырына шәһәр-
ләр, бигрәк тә башкалалар чәчәк ата.

Алтын Урда цивилизациясе бөтендөнья мәдәнияте 
тарихының гаҗәеп бер сәхифәсе булып тора. Биредә 
төрле халыкларның милли традицияләрен берләштер-
гән һәм шуларның иҗади активлыгы белән оешкан 
күркәм империячел стиль барлыкка килә. Бу бигрәк тә 
дәүләт һәм хәрби хезмәт үтәүче аксөяк затларның зин-
нәтле кием-салымында, корал һәм ат дирбияләрендә 
чагыла.

Сердцем Улуса Джучи было Нижнее Поволжье. 
В этой области было много населённых пунктов: преж-
де всего крупнейшие мегаполисы – Сарай ал-Махруса 
(Богохранимый Сарай) (Селитренное городище), Сарай 
ал-Джадид (Новый Сарай) или Гулистан (Царёвское го-
родище), а также другие крупные города – Хаджитар-
хан (близ современной Астрахани), Бельджамен (Во-
дянское городище), Укек (близ современного Саратова) 
и Сарайчик (современный пос. Сарайчик, севернее 
г. Гурьев), которые вместе с десятками окаймлявших их 
городков и поселений образовывали густонаселённый 
земледельческий оазис, тянувшийся по обоим берегам 

Бөек ефәк юлында 
кәрван. Абрахам 
Крескның Каталон 
атласыннан 
миниатюра. 
1375 ел

Караван на 
Великом 
шёлковом пути. 
Миниатюра из 
Каталонского 
атласа Абрахама 
Креска. 1375 г.

Соңарган кәрван. 
Рәс. Р. Г. Заһи дул-
лин. 1992 ел

Запоздавший 
караван. 
Худ. Р. Г. Заги дул-
лин. 1992 г.

Аксөяк татар 
хатын-кызының 
баш киеме бизәге. 
XIII гасыр уртасы 

Украшение 
головного убора 
знатной татарки. 
Середина XIII в. 

Даруханә 
кирәк-яраклары 
(альбарелло). 
Алтын Урда. 
XIV гасыр

Золотоордынские 
аптекарские сосуды 
(альбарелло). 
XIV в.

Фарсы 
шигырьләре 
язылган Алтын 
Урда бизәге. 
XIV гасыр ахыры

Золотоордынский 
изразец 
с персидскими 
стихами. 
Конец XIV в.

Мозаика. 
Калдыклар.  
Царёв шәһәрлеге

Мозаика. 
Фрагменты. 
Царёвское 
городище

Фарсы язулы 
Алтын Урда 
тондосы. 
XIV гасыр

Золотоордынское 
тондо 
с персидской 
надписью. XIV в.
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Дәүләттә бердәм идарә, салым һәм хокук систе-
масы урнаша, бигрәк тә Идел буенда, Кара диңгез 
һәм Арал тирәләрендә шәһәрләр һәм һөнәрчелек 
үсә, эчке алыш-биреш һәм халыкара сәүдә җанлана. 
Халыкларның аралашуы, кушылуы һәм шәһәрләр үсе-
ше шартларында бердәм тел барлыкка килә, әдәби 
тел нормалары калыплаша (Идел буе төркие), Болгар 
һәм Урта Азия традицияләрен дәвам иткән язмачы-
лык һәм әдәбият чәчәк ата. Җүчи олысында XIV гасыр 
башыннан дәүләт дине дәрәҗәсендәге ислам халы-
кларны берләштерүдә әһәмиятле эш башкара. Әлеге 
мәдәни-тарихи барышның үзәген хәрби хезмәттәге 
аксөякләр мәдәнияте тәшкил итә. Болар өстен катлау-
ларның иҗтимагый-мәдәни яктан берләшеп ныгуына 
һәм (XIV гасыр башына) яңа төрки-татар этносоциаль 
җәмгыяте оешуга китерә.

вдоль всего нижнего течения рек Волги и Урала. Здесь 
находился политический, экономический и культурный 
центр империи, место, где были  накоплены огромные 
материальные и людские ресурсы и уже в конце XIII в. 
произошёл стремительный рост и расцвет городов, 
особенно столичных.

Золотоордынская цивилизация – уникальная стра-
ница истории мировой культуры. Здесь был создан 
яркий имперский стиль, впитавший в себя традиции 
многих народов. Основанный на имеющих развитый 
образный язык домонгольских культурах и на мусуль-
манских (хорезмская, булгарская) или евразийских ко-
чевых (татары, кыпчаки, кимаки) традициях, этот стиль 
проявился в престижных изделиях, являвшихся отли-
чительной чертой военно-служилой знати, – костюме, 
предметах оружия и конского снаряжения и др.

В рамках единого государства происходило ста-
новление единой административной, налоговой и пра-
вовой системы, развивались города (особенно бурно 
в Поволжье, Причерноморье и Приаралье) и городские 
ремёсла, внутренний обмен и международная тор-
говля. В условиях перемешивания населения и рос-
та городов происходили становление единого языка, 
утверждение норм литературного языка (поволжский 
тюрки), развивались письменность и литература, про-
должившая булгарские и среднеазиатские традиции. 
Важным элементом интеграции населения являлось 
распространение в Улусе Джучи ислама, ставшего 
с начала XIV в. государственной религией. Стержнем 
этих культурно-исторических процессов являлось фор-
мирование имперской культуры военно-служилой зна-
ти. Всё это привело к социокультурной консолидации 
аристократии и становлению (к XIV в.) новой тюрко-та-
тарской этносоциальной общности.

47 биттә:
Н. Җиһановның 
«Түләк белән 
Сусылу» 
операсына 
эскизлар. 
Рәс. К. Ә. Нә фый-
ков. 1973 ел

На с. 47: 
Эскиз декорации 
к опере 
Н. Жиганова 
«Туляк и Сусылу». 
Худ. К. А. На фи-
ков. 1973 г.

Алтын Урда чоры 
болгар ядкярләре

Булгарские 
памятники 
периода Золотой 
Орды
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Төркитатар дәүләтләре: Казан
нан Искергә кадәр

XV гасырның 30 елларында Җү-
чиләр империясе мөстәкыйль дәүләт-
ләргә таркала. XV гасырның беренче 
яртысында һәм соңрак татар дәүләт-
ләренең тулы бер йолдызлыгы: Олы 
Урда (1440 – 1502), Казан (1438/1445 – 
1556), Кырым (1438 – 1793), Касыйм 
(1450 – 1680), Әстерхан (1460 – 1556), 
Шәйбани (аның нигезендә Төмән, 
соңрак Себер, 1420 – 1598) ханлыкла-
ры, Нугай Урдасы оеша.

Боларның барысында да уртак Алтын Урда мира-
сы, дәүләтчелек һәм мәдәният традицияләре саклана; 
бары тик Җүчиләр ыруыннан чыккан һәм ислам динен 
тоткан ханнар гына тәхеткә утыра ала. Рәсми яктан 
караганда, ханнар дәүләт белән мөстәкыйль хакимлек 

Тюркотатарские государства: 
от Казани до Искера 

В 30-е гг. XV в. империя Джучидов 
распадается на отдельные самостоя-
тельные государства. Это приводит 
к формированию с первой полови-
ны XV в. целого созвездия татарских 
государств: Большой Орды ( 1440-е – 
1502) Казанского (1438/1445 – 1556), 
Крымского (1438 – 1793), Касимов-
ского (1450-е – 1680), Астраханского 
(1460-е – 1556), Шибанидского (на его 
основе – Тюменского, позднее – Си-
бирского) (1420 – 1598) ханств, Но-
гайской Орды.

Все эти татарские государства имели не только об-
щее золотоордынское наследие, но и традиции госу-

Атлы сугышчы-
углан. 
XVI гасырның 
беренче яртысы. 
М. В. Горелик 
реконструкциясе

Конный латник-
улан. Первая 
половина XVI в. 
Реконструкция 
М. В. Горелика

Казан ханлыгы территориясе

Территория Казанского ханства

Кылыч. XV – 
XVI гасырлар

Сабля. 
XV – XVI вв.

Сөнге очы. 
XV – XVI 
гасырлар

Наконечник копья. 
XV – XVI вв.

Күн ук савыты. 
XVI гасыр. 
Казан Кремлендә 
казу эшләре 
хәзинәсеннән

Кожаный колчан 
XVI в. из раскопок 
Казанского 
Кремля

итүче (монарх) кебек күренсә дә, чынбарлыкта идарә 
эше ханлык каршындагы диван (дәүләт шурасы) ку-
лында булып, аның башында Алтын Урда чорыннан 
килгән Ширин, Аргын, Барын һәм Кыпчак нәселләрен-
нән чыккан атаклы карачы бәкләр тора. 

Татар ханлыкларында аксөякләрнең җирбиләүгә 
яисә салым җыюга хокуклар белән бәйле иерархия 
сис темасына оеша. Шул хокукларга ия булучылар сю-
зеренга хезмәт итә. Биләмәләр сөйургаллык (хәрби яки 
административ хезмәт башкару шарты белән  бирелгән 

дарственности и культуры. Править в них могли только 
ханы из рода Джучидов, исповедовавшие ислам. Фор-
мально ханы являлись единовластными монархами. 
Фактически же власть в ханстве принадлежала дивану 
(государственному совету), состоявшему из предста-
вителей высшей татарской знати во главе с карачи-
беками из четырёх правящих родов – Ширин, Аргын, 
Барын и Кыпчак.

Социальная организация знати в татарских хан-
ствах имела иерархическую систему, связанную с пра-
вами на землевладение (или взимания определённого 
налога), за которое владельцы были обязаны служить 
своему сюзерену. Владение разделялось на услов-
ное – суйургал – и условно безусловное – тархан 
(освобождение от всех или части налогов и пошлин). 
Высший слой знати составляли потомки Джучидов – 
огланы (султаны) и беки, в том числе карачи-беки 
и эмиры, далее мурзы, а слой рыцарства составляли 
багатуры и казаки. Формой влияния аристократии на 
государственные дела был сословно-представитель-
ный орган – курултай, решавший важнейшие дела 
в государстве.

XVI гасырның 
беренче 
яртысында Казан

Казань в первой 
половине XVI в. 
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Борынгы шәһәрдә 
сәүдә мәйданы. 
Рәс. Ф. Г. Халиков. 
2003 ел

Торговая площадь 
в древнем городе. 
Худ. Ф. Г. Хали ков. 
2003 г.

Казан ханы Сәхиб-
гәрәй ярлыгы. 
1523 ел

Ярлык казанского 
хана Сахиб-Гирея. 
1523 г. 

Мөхәммәдәмин 
хан сараендагы 
бакырчы Насыйри 
ясаган язулы 
чүлмәк. Җиз. 
XVI гасыр башы

Кувшин 
с надписью, 
изготовленный 
в мастерской 
медника Насыри 
при дворе хана 
Мухаммад-Амина. 
Латунь. Начало 
XVI в.

Казан ханнары Мәхмүд (? – 1462) һәм 
Мөхәммәдәмин (1469 – 1518). 
Антрополог Т. Балуева реконструкциясе

Казанские ханы Махмуд (? – 1462) 
и Мухаммад-Амин (1469 – 1518). 
Реконструкция антрополога Т. Балуевой

Казан ханы 
бәйрәм 
киемнәреннән. 
М. В. Горелик 
реконструкциясе

Казанский хан 
в парадном 
облачении. 
Реконструкция 
М. В. Горелика

Халыкның төп өлеше дәүләткә салым түләү-
челәрдән тора, салым җыю белән идарәче клан вәкил-
ләре шөгыльләнә. Төп салым ясак булып, моннан тыш, 
җир биләүдән, керемнәрдән салымнар алына.

XV – XVI гасырларда төрки-татар җәмгыятьләре 
мәдәниятенең тагын бер мөһим цивилизацион юнәле-
ше булып дәүләт идарәсе, илчеләрне кабул итү һәм 
сарай этикеты, илчелек традицияләрен саклау һәм 
үстерү санала.

Татар ханлыкларында дәүләт дине булып халык 
арасында киң таралган ислам хезмәт итә. Руханилар-
ның вакыфлары, ягъни җир биләмәләре, акчалата ке-
рем һәм җыемнар алу хокукы була. Руханилар башлыгы 
итеп бары тик сәедләр – Мөхәммәд пәйгамбәрнең кызы 
Фатыйма һәм хәлифә Гали нәселеннән чыккан зат кына 
билгеләнә ала. Алар дәүләттә хөрмәтле һәм, ханнан 
кала, икенче кешеләрдән санала. Руханилар катлавына 
гражданлык эшләре буенча хөкем эшләрен башкаручы 
шәехләр, казыйлар, муллалар, имамнар, хафизлар 
һ.б.лар керә. Мәктәпләр һәм мәдрәсәләр дә руханилар 
карамагында була. Шулай ук Идел буенда суфыйлык 
борадәрлеге (Нәкышбәндийә тарикате) яшәү турында 
мәгълүматлар бар. Руханилар, диван утырышларында 

Основная масса населения состояла из податно-
го сословия, платившего налоги государству, сбором 
которого ведали представители правящих кланов. 
 Основным налогом был ясак; существовали и другие 
виды поземельных и подоходных налогов и пошлин.

Ещё одним важным цивилизационным аспектом 
культуры тюрко-татарских обществ XV – XVI вв. было 
сохранение и развитие ими традиций государственно-
го управления, церемоний и придворного этикета, по-
сольских обычаев.

Государственной религией в татарских ханствах 
был ислам, широко распространённый среди насе-
ления страны. Духовенство владело вакфами, т. е. 
землями и правами на денежные доходы и пошлины. 
Главой духовенства мог быть только человек из рода 
сеидов (потомков Мухаммеда от его дочери Фатимы 
и халифа Али). Сеиды считались вторыми лицами 
в государстве, неоднократно возглавляли управле-
ние государством и вели дипломатические перего-
воры. К числу духовенства принадлежали шейхи, 
кади, муллы, имамы, хафизы и др., осуществляв-
шие богослужение и судопроизводство по граждан-
ским делам по всей стране. В ведении духовенства 
были школы (мектебы и медресе). Есть также дан-
ные о распространении в Поволжье суфизма (орден 
Накшбандийа). Представители духовенства  активно 

җир) һәм тарханлык (барлык салымнардан яки алар-
ның кайбер төрләреннән, җыемнардан азат итү) хокук-
ларына бүленә. Аксөякләрнең иң югары катлавына 
Җүчиләр нәселеннән чыккан угланнар (солтаннар) һәм 
бәкләр, шул исәптән, карачы бәкләр, әмирләр, морза-
лар һәм дан казанган хәрбиләр (чуралар) – баһадир-
лар һәм казаклар керә. Алар иң мөһим дәүләт эшләрен 
хәл итә торган орган – корылтайда үз фикерләрен бел-
дерә алган. 
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Нурлы Казан. Рәс. Ф. Г. Халиков. 1997 ел

Светозарная Казань. Худ. Ф. Г. Халиков. 1997 г.
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катнашып, дипломатик йомышлар үтәп, сәясәттә актив-
лык күрсәтәләр. 

XV – XVI гасырлардагы төрки-татар җәмгыятьләре 
мәдәниятендә җирле этномәдәни традицияләр, хуҗа-
лык үзенчәлекләре, күрше халыклар йогынтысында 
туган аерымлыклар да күзәтелә. Ләкин Алтын Урда 
кысаларында ук барлыкка килгән көчле төрки-ислам 
мәдәни башлангычы әһәмиятле урын тота.

Әлеге дәүләтләрнең бердәмлеген ныгытучы фак-
торларның иң мөһимнәре арасында элгәре иҗтима-
гый-сәяси структураларның, Җүчи олысы тарихына 
барып тоташкан һәм хәрби-дәүләти татар аксөякләрен 
берләштергән кланлык системасының, шулай ук эт-
носәяси бергәлек билгеләренең саклануын һәм уртак 
дин – исламның булуын күрсәтергә кирәк.

Социаль һәм конфессиональ бердәмлекнең санап 
үтелгән бәйләнешләре һәм механизмнары, һичшиксез, 
Алтын Урда чорыннан калган мифологемаларга һәм 
символларга таяна. Аларның нигезендә Җүчи олы-
сына кергән илләрдәге татарларның – хәрби-дәүләти 
хезмәттәге аксөяк затларның – бердәмлеге турындагы 
караш ята. 

Энтони 
Дженкинсонның 
«Московияне, 
Россияне һәм 
Татарияне 
тасвирлау» картасы. 
Лондон. 1562 ел

Карта Энтони 
Дженкинсона 
«Описание 
Московии, России 
и Тартарии». 
Лондон. 1562 г.

 участвовали в политике, заседая в диване и выпол-
няя дипломатические поручения.

Тюрко-татарские общества XV – XVI вв. имели 
определённые локальные различия в культуре, что 
было связано со спецификой местной этнокультур-
ной традиции, хозяйственными особенностями, вли-
янием соседей и т. д. Одновременно существовала 
и единая доминанта – мощное тюрко-исламское 
культурное начало, сложившееся ещё в рамках Зо-
лотой Орды.

Среди важнейших консолидирующих факторов 
было сохранение прежних социально-политических 
структур, клановой системы, восходящей к истории 
Улуса Джучи и объединявшей военно-служилую та-
тарскую знать. Перечисленные связи и механизмы 
социального и конфессионального единства, несо-
мненно, опирались на золотоордынские этнополити-
ческие мифологемы и символы, основой которых на 
всей территории Улуса Джучи было представление 
о единстве татар как военно-служилого сословия, 
аристократии и «белой кости» всех стран, входивших 
прежде в Улус Джучи.

Капка сагы. Рәс. Р. Г. Заһидуллин. 2010 ел

Воротная стража. Худ. Р. Г. Загидуллин. 2010 г.
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Казанский край на пороге Ново
го времени

После взятия Казани 2 (12) ок-
тября 1552 г. и подавления освободи-
тельного движения (1552 – 1556 гг.) 
Московское государство завоевало 
Среднее Поволжье и Приуралье, по-
лучив под свою власть тысячи новых 
подданных с собственными тради-
циями государственности и элитой 
общества, с иной, чуждой верой.  

Казан төбәге Яңа заман бусага
сында 

1552 елның 2 (12) октябрендә Ка-
занны яулап алганнан һәм 1552 – 
1556 еллардагы милли-азатлык хә-
рә кә тен бастырганнан соң, Мәскәү 
дәүләте Урта Идел һәм Урал буе җир-
ләрен буйсындыра, аның хакимлегенә 
үзләренең дәүләтчелек традицияләре, 
элиталары, рус халкына бөтенләй ят 
булган диннәре белән меңнәрчә ке-
шеләр эләгә. Бу вакыйга, билгеле, 
күпсанлы халыкларның үсеш юлын 
тамырдан үзгәртеп бөтен Евразия та-
рихында бик мөһим роль уйный.

Татарлар Россия 
дәүләтендә:

Урта гасырлардан 
индустриаль җәмгыятькә

Татары в Российском 
государстве: 

от Средневековья 
к индустриальному 

обществу

Идел елгасының 
яңа төгәл картасы. 
А. Олеарий 
картасы 
нигезендә эшләнә. 
И. Янссониус – 
И. Вайсберг 
остаханәсендә 
басыла. 
Амстердам. 
1682 ел

Новая и точная 
карта реки Волги. 
На основе карты 
А. Олеария. 
Издана мастерской 
И. Янссониуса – 
И. Вайсберга. 
Амстердам. 1682 г.

Патша хөкүмәте алдына кул астына кергән халык-
ларга карата үзенең максатчан һәм эзлекле сәясәтен 
булдыру зарурлыгы килеп баса. Мәҗүси халыкларга 
нисбәтән мәсьәлә аларны тулаем христиан диненә 
күчерү һәм аккультурация юлы белән хәл ителсә, та-
тар-мөселманнар ягыннан исә рус хакимияте ярсу-
лы каршылыкка очрый. Хәлне XVI – XVII гасырның 
беренче яртысында Россиянең тотрыксыз эчке һәм 
тышкы сәясәтенә бәйле вакыйгалар катлауландыра. 
Нәтиҗәдә, Россия дәүләте йомышлы татарларның 
хәрби көченә мохтаҗ була. 

Урта Идел халыкларының традицион яшәү-ур-
нашу рәвешенә яңалык лар кертелә. Басып алынган 
җирләрдә яңа шәһәрләр һәм кальгалар төзү, саклану 

Событие это, безусловно, сыграло 
ключевую и эпохальную роль в исто-
рии  всей Евразии, кардинально из-
менив вектор развития её многочис-
ленных народов.

Перед царским правительством встала необходи-
мость выработать в отношении завоёванных народов 
свою целенаправленную и последовательную поли-
тику. Если с языческими народами вопрос решался 
с помощью христианизации и аккультурации, то в лице 
татар-мусульман российская власть и православная 
церковь встретили упорное сопротивление. Ко всему 
прочему ситуация осложнялась нестабильной внеш-
ней и внутриполитической ситуацией в XVI – первой 
половине XVII в., в связи с чем Российское государство 
крайне нуждалось в военной поддержке со стороны 
сос ловия служилых татар.

Во второй половине XVI – XVII в. всё нерусское 
население Среднего Поволжья было разделено на 
две основные группы – служилых татар и ясачных 
людей, различавшихся не столько правовыми, сколь-
ко обязанностями по отношению к государству. Пер-
вые несли службу государю, а вторые платили ясак 
и выполняли разного рода государственные повин-
ности. В этот же период увеличивается численность  

Сөембикәнең 
хушлашуы. 
Рәс. К. Ә. Нәфый-
ков. 1992 ел

Прощание 
Сююмбике. 
Худ. К. А. Нафи-
ков. 1992 г.
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новокрещён – особой группы нерусского населения из 
числа служилых татар и ясачных людей, принявших 
православие и получавших значительные преферен-
ции от государства.

После завоевания Казанского ханства формирова-
ние сословия служилых татар приобретает широкие 
масштабы. В него вошли и отдельные представители 
татарской феодальной верхушки Казанского ханства, 
перешедшие на службу новому правительству и таким 
образом сохранившие свои родовые вотчины. По дан-
ным писцовой книги Казанского уезда 1603 г., крупные 
родовые вотчины были записаны за пятью татарскими 

линияләре төзелү белән бәйле рәвештә Сембер өя-
зенә Үзәк Мещера өязләреннән йомышлы татарлар 
килеп утыра. Тагын да элегрәк, XVI гасырның икенче 
яртысында, татарлар Урта һәм Көньяк Урал буйларына 
таба кузгала.

Әлеге күченүләр Казан һәм Касыйм татарларының, 
мишәрләрнең этномәдәни якынлашуына китерә, шул 
нигездә XVII–XVIII гасырларда Идел-Урал татарлары-
ның бердәм этносы оеша. Татарларның, башлыча, Ка-
занда, Касыймда, Әстерханда, Тубылда яшәүче шәһәр 
катламы бик нык кими. Урта Иделдәге аз санлы татар 
шәһәр учакларының берсе Казанның Татар бистәсен-
дә урнаша.

XVI гасырның икенче яртысы – XVII гасырда Урта 
Иделнең рус булмаган халкы ике төп төркемгә: йомыш-
лы татарларга һәм ясаклы кешеләргә бүленгән була. 
Алар бер-берсеннән хөкүмәт алдындагы бурычла-
ры-йөкләмәләре белән аерылып торалар: йомышлы 
татарлар патшага хезмәт итә, ясаклылар казнага ясак 
түли һәм хезмәт йөкләмәләре үти. Бу вакытта керә-
шеннәр (новокрещеные) – йомышлы татарларның һәм 
рус булмаган ясаклы кешеләрнең православие дине 
кабул иткән төркеме сан ягыннан сизелерлек арта. Бу 
төркем хөкүмәт тарафыннан бирелә торган ташлама-
лардан файдалана.

Казан ханлыгы яулап алынганнан соң, йомышлы 
татарлар сословиесе оешу колачлы төс ала. Бу сосло-
виегә, үзләренең ата-бабадан калган биләмәләрен 

князьями, чьи привилегии уходили своими корнями во 
времена Казанского ханства. Во второй половине XVI – 
XVII в. служилые татары принимают активное участие 
в войнах Российского государства с Ливонским орде-
ном, Речью Посполитой и Крымским ханством.

В этот период происходят кардинальные измене-
ния в размещении татарского населения Волго-Ураль-
ского региона. В XVII в. казанские татары и служилые 
татары из Мещерской стороны интенсивно расселяют-
ся в различных направлениях, главным образом в Се-
веро-Западное Приуралье. В результате происходит 
этнокультурное сближение различных этнотерритори-
альных групп татар. 

Резкое сокращение городской прослойки и пересе-
ление части жителей на периферию государства приве-
ли к тому, что татарская культура Волго-Уральского реги-
она приобретает преимущественно сельский характер.

Татары, имевшие многовековой опыт государствен-
ности, оседлости, городского образа жизни, а также вы-
работанную систему высокой культуры и образования, 
с середины XVI в. начинают терять своё материальное 
и духовно-интеллектуальное богатство, а культура 
приобретает ярко выраженный религиозный характер. 
Во второй половине XVI – XVIII в. ислам способствовал 
консервации татарского общества, обеспечивал сохра-
нение социальной структуры и культурной традиции.

XVII в. во многом стал переломным этапом в истории 
татарского народа. Начался процесс унификации татар 

Г. Мерка тор – 
Ю. Хон диус 
Атласыннан 
Тартария картасы. 
Амстердам. 
1607 ел

Карта Тартарии 
из Атласа 
Г. Меркатора – 
Ю. Хондиуса. 
Амстердам.  
1607 г.

Кох, А. Олеарий. 
Татар Казаны. 
1696 ел 

Кох, А. Олеарий. 
Казань татарская. 
1696 г. 

Ташу вакытында 
Зөя шәһәренең 
көндезге 
күренеше. 
А. И. Свечин һәм 
М. М. Махаев 
рәсеме буенча 
А. Г. Рудаков 
гравюрасы. 
1769 ел

Вид города 
Свияжска при 
водополии 
к полудню. 
Гравюра 
А. Г. Рудакова 
по рисунку 
А. И. Свечина 
и М. М. Махаева. 
1769 г. 

линияләре кору, бер як-
тан, җирле халык ларны 
«тынычландыру» өчен 
кирәк булса, икенче як-
тан, русларның күпләп 
Урта Иделнең үзәк һәм 
көнь як районнарына, 
Көнбатыш Кама аръ-
ягына килеп утыру-
ларына китерә. Идел 
буйларын үзләштерүдә 
XVII га сыр да киң җәе-
леп киткән «мона-
стырьлар колонизаци-
ясе» дә роль уйный. 
Ныгытылган сак лану 
линияләре (Белгород, 
Кама аръягы, Сембер), 
шәһәр-кальгалар төзү, 
шул тирә дә ге җирләр-
не хәрби йомышлылар 
сословиесендәге ке-
шеләргә, шул исәптән, йомышлы татарларга өләшү 
әкренләп яңа җирләрне колонизацияләүнең нәтиҗәле 
механизмына әверелә. Рус булмаган йомышлы-
лар яши торган торак пунктлары Урта Иделнең эчке 
район нарын күчмәннәр һөҗүменнән саклауда берен-
че киртә булып тора.

Һаман көчәя барган рус колонизациясе һәм хрис-
тианлаштыру нәтиҗәсендә, Идел-Урал төбәгендә 
яшәүче татарларның таралып утыру тәртибе үзгәрә. 
XVII гасырда Казан татарлары һәм мишәрләрнең йо-
мышлы татар катлавы төрле төбәкләргә, бигрәк тә 
төньяк-көнбатыш Урал якларына күчеп китә. Саклану 
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в общероссийские сословия, а в социально-экономиче-
ском плане этот период стал временем постепенного 
ускорения культурного, хозяйственного и экономическо-
го развития. Татары Среднего Поволжья, в особенности 
представители служилого сословия, принимали актив-
ное участие, зачастую являясь основной движущей 
силой, в событиях Смутного времени и в последующих 
многочисленных антиправительственных восстаниях.

сак лап калу өчен, ханлык чорындагы югары кат-
лам татар төркеменең аерым вәкилләре дә керә.  
Казан өязенең 1603 елгы Теркәү кенәгәсендә эре ыруг 
биләмәләре өстенлекләре ханлык заманнарыннан 
ук килә торган биш татар кенәзенең исеме язылган. 
XVI гасырның икенче яртысы – XVII гасырда йомыш-
лы татарлар Россия дәүләтенең Ливон ордены, Речь 
Посполитая һәм Кырым ханлыгы белән сугышларын-
да актив катнашалар.

Шәһәр катлавының кискен кимүе һәм халыкның бер 
өлешен дәүләтнең читенә күчерү Идел-Урал төбәген-
дәге татар мәдәниятенең башлыча авыл мәдәнияте 
рәвешен алуына китерә. 

Күп гасырлык дәүләтчелек, шәһәрчә тормыш итү 
тәҗрибәсе булган, шулай ук югары мәдәниятен һәм 
мәгарифен барлыкка китергән татарлар, XVI гасыр ур-
тасыннан башлап, үзләренең матди һәм рухи-гаклый 
кыйммәтләрен югалта, мәдәният исә дини төсмер ала. 
XVI гасырның икенче яртысы – XVIII гасырларда ислам 
татарларда этник җәмгыятьне, социаль структуралар-
ны һәм мәдәни традицияләрне юкка чыгудан саклаучы 
көчкә әйләнә.

XVII гасыр татар халкы тарихында шактый кискен 
борылыш чоры була. Татарларның гомумроссия со-
словиеләренә яраклашуы башлана; мәдәни, хуҗа-
лык һәм икътисади үсеш акрынлап алга китә. Урта 
Идел буе татарлары, аеруча йомышлы катлау вәкил-
ләре, Болгавыр заман вакыйгаларында һәм аннан 
соңгы күпсанлы баш күтәрүләрдә актив катнаша, 
хөкүмәткә каршы оештырылган каршылык чарала-
рында чыгыш ясый.

Татарлар Россиягә хезмәттә 
Рус дәүләте оешуда Алтын Урда 

мирасы, мөһим факторга әверелә.

Татар иленең төп идарәче ыруглар вәкилләре таби-
гый рәвештә Россия элитасы һәм хәрби-йомышлылар 
катлавына кушылып китә. Яңа катлау бөтен дөньяда 
көчле төрки-славян берлеге буларак кабул ителә. Та-
нылган дворян нәселләре Юшковлар, Апраксиннар, 
Давыдовлар, Аракчиевлар, Бибиковлар, Чириковлар, 
Акчуриннар, Карамзиннар, Йосыповлар, Тенишевлар, 
Сулешевлар һәм башка бик күпләрнең тамырлары та-
тарларга барып тоташа, һәм алар гасырлар дәвамында 
Россия дәүләте сәясәтендә, икътисадында, хәрби эшен-
дә, мәдәни-рухи тормышында мөһим роль уйныйлар.

Россия дәүләтенең хәрби тарихы татар-мөсел-
маннарның бердәм Ватанны тышкы дошманнардан 
саклау да актив катнашуларын күрсәтә. Инде XV га-
сырда ук Мәскәү дәүләтендә «йомышлы татар углан-
нары» һәм «Урда кенәзләре» хәрби хезмәт итә. Ка-
зан ханлыгы Россия дәүләтенә кушылган вакыттан 

Татары на службе России
Наследие Золотой Орды стало 

важнейшим фактором формирова-
ния Русского государства.

Представители основных правящих родов татар-
ской державы органично влились в состав элиты и во-
енно-служилого сословия России, которая во всём 
мире воспринималась как неразрывная тюрко-славян-
ская общность. Татарские корни имеют известные дво-
рянские роды: Юшковы, Апраксины, Давыдовы, Арак-
чеевы, Бибиковы, Чириковы, Акчурины, Карамзины, 
Юсуповы, Тенишевы, Сулешевы и т. д. – они, как и мно-
гие другие, играли значительную роль в политике, эко-
номике, военном деле, культурно-духовной жизни Рос-
сийского государства на протяжении многих столетий.

Военная история Российского государства демон-
стрирует значительное и яркое участие татар-мусуль-
ман в деле защиты единого Отечества от внешних 
врагов. Уже в XV в. военную службу в Московском 
государстве несли «служилые татарские царевичи»  

Казан Кремленең 
XVI гасырдагы 
планы

План Казанского 
Кремля. XVI в. 

XV гасырның 
беренче 
яртысында 
Казанда 
кышкы базар. 
Рәс. Р. Г. Заһи дул-
лин. 2015 ел

Зимний базар 
в Казани первой 
половины XV в. 
Худ. Р. Г. Заги дул-
лин. 2015 г.

Каз өмәсе. 
Рәс. Ф. Г. Хали ков. 
2003 ел

Гусиная помочь. 
Худ. Ф. Г. Хали ков. 
2003 г.
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и «ордынские князья». С мо-
мента завоевания Казанского 
ханства и его присоединения 
к Российскому  государству 
высокопрофессиональная 
военная элита татар, имев-
шая многовековой опыт в ор-
ганизации военного дела, ак-
тивно привлекалась к службе 
на стороне великокняжеско-
го, а затем царского престола 
и во многом становилась его 
опорой в защите от внешних 
врагов государства.

Особую роль в воен-
но-политической истории 
Российского государства 
в XIV – XVIII вв. играли «слу-
жилые татары» – военно-слу-
жилая сословная группа 
татарского населения в Мо-
сковском княжестве и Рус-
ском царстве. Выполняя на 
дипломатической службе 
обязанности переводчиков, 
писцов, они были постоянны-
ми участниками посольств, 
направлявшихся в мусуль-
манские государства. Выпол-
няли и разведывательные 
функции, являясь ключевы-
ми фигурами при сборе не-
обходимой военно-политиче-
ской информации. 

Со второй половины 
XVI в. татары активно при-
влекались к охране границ 
Российского государства, 

Казан губернасы 
картасы. 
XVIII гасыр 
ахыры

Карта Казанской 
губернии.  
Конец XVIII в.

башлап,  сугыш эшен оештыруда тәҗрибәсе югары 
булган татар элитасы бөек кенәзлек ягына, ә аннан 
соң патша тәхетенә хезмәткә җәлеп ителә һәм алар 
дәүләтне тышкы дошманнардан саклауда ышанычлы 
терәк булып тора. 

XIV – XVIII гасырларда Россия дәүләтенең хәр-
би-сәяси тарихында «йомышлы татарлар» – Мәскәү 
кенәзлегендәге һәм Рус патшалыгындагы татарлар-
ның хәрби-йомышлы катлау төркеме зур роль уй-
ный. Йомышлы татарлар, дипломатия хезмәтендә 
тәрҗемәче-тылмач, кәтип вазифаларын башкарып, 
хөкүмәтнең тышкы эшчәнлегендә катнаша, мөселман 
дәүләтләренә илчелек вәкилләре итеп җибәрелә һәм, 
кирәкле хәрби-сәяси мәгълүмат туплаганда төп көч 
буларак, разведка бурычларын да үти.

XVI гасырның икенче яртысыннан башлап, татар-
лар Россия дәүләте чикләрен Кырым һәм Евразия да-
лаларының күчмә халыкларыннан саклауга тартыла. 
Йомышлы татарлар тарафыннан оештырылган көчле 
һәм нәтиҗәле, комплекслы хәрби-сак лану чаралары 
Россия дәүләтенең көньяк чикләрен яхшы ук ныгыту 
мөмкинлеге бирә. Татар гаскәриләре, дала шартла-

Рус атлы гаскәре. 
Алман гравюрасы. 
XVI гасыр 

Русская поместная 
конница. 
Немецкая 
гравюра. XVI в.

Шәрык 
кылычлары. 
XVII – 
XVIII гасырлар

Восточные сабли 
XVII – XVIII вв.

Татар офицеры. 
Ж.-Б. Лепренс. 
1765 ел

Татарский офицер. 
Ж.-Б. Лепренс. 
1765 г.

рында алып барылган сугышларның тактикасын һәм 
стратегиясен яхшы белгәнгә, асылда Россия чик буе 
хезмәтен төзүнең башында торалар.

Татарларның күп гасырлык хәрби тәҗрибәсе 
һәм ярдәме Ливон сугышы (1558 – 1583) вакытында 
ачык күренә. Касыйм ханы Шаһгали җитәкчелегендә-
ге 10 меңлек атлы татарларның, дошманның котын 
алып, Ливония җирләренә үтеп керүләре билгеле. 
XVI – XVII гасырларда рус гаскәрендә йомышлы та-
тарларның гомуми саны барлык сугышчыларның 5 – 
10 процентын тәшкил итә. Йомышлы татарлар рус 
гас кәрләренең хәрби яктан шактый хәзерлекле өлеше 
булып, Россиянең көнбатыш һәм көньяк чикләрендә 
хөкүмәтнең хәрби-сәяси мәнфәгатен алга җибәрүгә 
катнаша.

Россия тарихындагы шушы катлаулы чорны йомгак-
лаганда, К. Минин һәм Д. Пожарский җитәкчелегендә 
ополчение оешуның әһәмиятен күрсәтергә кирәк. Та-
тарларның анда катнашуы – хәрби кампанияне уңышка 
китергән сәбәпләрнең берсе дияргә нигез бар.

Татарлар XVII гасырдагы сугышларда Россия дәүлә-
тен дошманнардан саклауда таяныч була. 1615 елда 
Д. Пожарский җитәкчелегендә меңнән артык татар по-
ляклар һәм литвалыларга каршы сугышта катнаша. 

которые подвергались постоянным опустошитель-
ным набегам со стороны Крыма и кочевых народов 
степной Евразии. Организация служилыми татарами 
эффективных и результативных комплексных воен но-
оборонительных мероприятий позволила значительно 
укрепить южные рубежи Российского государства. Та-
тарские воины, хорошо знавшие тактику и стратегию 
проведения военных действий в условиях степи, фак-
тически стояли у истоков создания пограничной служ-
бы России. 

Многовековой военный опыт и выучка татар про-
явились во время Ливонской войны (1558 – 1583). Из-
вестно, что 10 тысяч конных татар во главе с касимов-
ским ханом Шейх-Али осуществляли рейд по Ливонии, 
наводя ужас на противника. В целом же количество 
служилых татар в русском войске XVI – XVII вв. со-
ставляло 5 – 10 % от всего состава. Служилые татары 
внесли значительный вклад в продвижение российских 
военно-политических интересов на западных и южных 
рубежах государства. 

Ключевым в завершении этого сложного этапа 
в истории России стало формирование ополчения 
под руководством К. Минина и Д. Пожарского. Участие 
в нём татар определило успех военной кампании опол-
чения.

Татары становились опорой в защите Российско-
го государства и от других внешних врагов в войнах 
XVII в. В 1615 г. более тысячи татар под  командованием 

Татарлар. Йохан Якоб Шейхцерның бакыр гравюрасы. Швейцария. 1731 ел

Татары. Гравюра на меди Йохана Якоба Шейхцера. Швейцария. 1731 г.
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Д.  Пожарского приняли участие в войне с поляками 
и литовцами. Подразделения татар, ставшие частью 
полков воеводы Шереметева, активно участвовали 
в военных действиях против шведов. В 1617 – 1621 гг. 
служилые татары под командованием князя Борятин-
ского воевали против поляков. Яркой страницей в во-
енных кампаниях Российского государства тех лет стал 
ряд блестящих побед под Дорогобужем. Огромную 
роль в этом сыграли татары под руководством татари-
на – князя Юрия Сулешова.

В силу своей эффективности и высокой боеспо-
собности конные татарские формирования активно ис-
пользовались Российским государством на начальном 
этапе Северной войны со шведами в 1700 – 1721 гг.: 
в Полтавской битве в 1709 г., при осаде Риги в 1710 г. 
Служилые татары призывались в армию на собствен-
ных конях и с оружием в качестве драгунов. В 1708 г. 
был сформирован новый Симбирский татарский полк. 

Особую роль в военно-политической истории Рос-
сии татары сыграли в Отечественной войне 1812 г. 
В борьбе с наполеоновскими войсками участвовало 
более 6000 татар. Из татар Поволжья были сформи-
рованы Первый, Второй и Третий Тептярские полки, 
Первый и Второй Мишарские полки, а также Башкир-
ский полк. 18 марта 1814 г. 4-й и 5-й Башкирские, 1-й 
и 2-й Тептярские полки в составе российских войск 
победоносно вступили в Париж. Их заслуги и подвиги 
были отмечены наградами. Воины этих полков получи-
ли серебряные медали «За взятие Парижа 19 марта 
1814 года» и другие знаки отличия. 

В память о доблестном участии татаро-башкир-
ских полков в Отечественной войне 1812 г. мусульма-
не Москвы в 1813 г. получили разрешение на открытие 
молитвенного дома в Татарской слободе. В 1881 г. за-
вершилось строительство молельного дома: были воз-
ведены минарет и купол, здание первой Московской 
мечети обрело завершённый вид мусульманского куль-
тового сооружения. Мемориальная мечеть – Мечеть 
Памяти – располагается на Поклонной горе. Она яв-
ляется символом героизма защитников России в Оте-
чественной войне 1812 г.

Идел елгасы 
картасы. 
Х. Ротгиссер (? – 
1659) гравюрасы, 
А. Олеарий рәсеме 
буенча. Франция, 
Париж. 1659 ел

Карта реки 
Волги. Гравюра 
Х. Ротгиссера 
(? – 1659 г.) 
по рисунку 
А. Олеария. 
Франция, Париж. 
1659 г. 

Воевода Шереметев полкларының бер өлешен тәш-
кил иткән татар подразделениеләре шведларга каршы 
хәрби хәрәкәтләрдә батырлык күрсәтә. 1617 – 1621 ел-
ларда кенәз Борятинский җитәкчелегендә йомышлы 
татарлар полякларга каршы сугыша. Шул елларда 
Россия дәүләте тарафыннан үткәрелгән уңышлы су-
гыш кампанияләренең иң ачык дәлиле итеп Дорогобуж 
астында барган яуларда җиңүләр күрсәтелә, алар исә 
татар кенәзе Юрий Сулешов җитәкчелегендәге татар-
лар белән бәйле. 

Сугышка сәләте зур булган атлы татар гаскәре рус 
дәүләте тарафыннан шведлар белән 1700 – 1721 елгы 
Төньяк сугышның башлангыч чорында: 1709 елгы Пол-
тава, 1710 елда Риганы камауда – актив файдаланыла. 
Йомышлы татарлар армиягә үз атлары һәм кораллары 
белән чакырыла. 1708 елда яңа Сембер татар полкы 
оеша.

Татарлар 1812 елгы Ватан сугышында үзләрен 
Россия хәрби-сәяси тарихына кергән батырлар итеп 
таныта. Наполеон гаскәрләренә каршы сугышта 
алты меңнән артык татар катнаша. Идел буе татар-
ларыннан Беренче, Икенче һәм Өченче Типтәр, Бе-
ренче һәм Икенче Мишәр, шулай ук Башкорт полк-
лары оештырыла. 1814 елның 18 мартында Россия 
хәрбиләре составындагы Дүртенче һәм Бишенче 
Башкорт, Беренче һәм Икенче Типтәр полклары 
җиңүчеләр булып Парижга килеп керә. Аларның ба-
тырлыгы бүләкләр белән билгеләнә. Бу полкларның 
сугышчылары «1814 елның 19 мартында Парижны 
алган өчен» көмеш медаленә һәм башка төрле орден-
нар-медальләргә лаек була. 

1812 елгы Ватан сугышында батырларча катнашкан 
татар-башкорт полклары хөрмәтенә Мәскәү шәһәре 
мөселманнары 1813 елда Татар бистәсендә мәчет 
ачуга рөхсәт ала. 1881 елда мәчет манарасы һәм гөм-
бәзе белән тулысынча бетә, беренче Мәскәү мәчете 
бинасы мөселман культы корылмасы кыяфәтенә керә. 
Мемориаль мәчет – Хәтер мәчете – Мәскәүнең Табы-
ну (Поклонная) тавында урнашкан. Ул – 1812 елгы Ва-
тан сугышында Россияне саклаучылар батырлыгының 
символы булып тора.

Екатерина II реформалары һәм 
татар җәмгыяте

XVIII гасыр – татар тарихында 
фаҗигале, каршылыклы, әмма татар 
халкының хәзерге үзаңы һәм мәдәни-
яте нигезләрен тудыруда әһәмиятле 
дәвер. Бу – көчәя барган тышкы ба-
сым астында татарларның үз рухи һәм 
мәдәни традицияләрен сак лап калу 
өчен киеренке көрәш чоры. Мондый 
каршы торуның нәтиҗәсе булып Рос-
сия хакимиятенең, дәүләтнең сәяси 
тотрыклылыгын һәм киләчәк үсешен 
тәэмин итү максатыннан, дин иреген 
тану һәм империя җирендә элек-элек-
тән яшәгән халыкларның мәдәни ав-
тономиясен гарантияләү кирәклегенә 
төшенүләре тора.

Реформы Екатерины II и татар
ское общество 

Татарская история XVIII в. – эпо-
ха упорной борьбы народа за сохра-
нение своих духовных и культурных 
традиций под усилившимся внеш-
ним нажимом. Вместе с тем пришло 
понимание, что только в создании 
возможностей для развития наро-
дов, исторически проживающих на 
территории страны, и есть будущее 
России.

Начатая после завоевания Поволжья политика ас-
симиляции и христианизации татар в XVIII в. приобрела 
бюрократический размах. Основным объектом давле-
ния, как и прежде, было служилое татарское сословие. 
Законодательные акты конца XVI – XVIII в. во многом 
были направлены на разрушение экономического и со-
циального фундамента этих сословий.

Казан татарларының 
ат чабышы.  
К.-Х. Гесс 
гравюрасы, 
Е. М. Корнеев 
рәсеме буенча. 
1810 – 1812 еллар

Конское ристалище 
казанских татар. 
Гравюра  
К.-Х. Гесса 
по рисунку 
Е. М. Корнеева. 
1810 – 1812 гг.
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Идел буен басып алганнан соң башланган татар-
ларны ассимиляцияләү һәм христианлаштыру сәясә-
те XVIII гасырда инде планлы, бюрократик төс ала.  
Төп басым объекты булып, элеккеге кебек үк, йомышлы 
татарлар катлавы тора. XVI йөз ахыры – XVIII гасыр-
ларда кабул ителгән кануннар нәкъ менә шушы кат-
лауның икътисади һәм социаль нигезләрен какшатуга 
юнәлдерелә.

XVIII гасырның беренче яртысында мөселманлык-
ка каршы һөҗүм көчәя. Аның басымы 1740 елда Яңа 
чукындыру эшләре конторасы барлыкка килгәннән соң, 
һәм Казан епархиясен яманаты чыккан архиепископ 
Лука Конашевич җитәкләгән чорда бигрәк тә кискенәеп 
китә. Лука башлангычы белән Россия императоры 
Елизавета Петровна 1742 елда «Казан губернасында 
мәчетләр төзүгә юл куймау һәм губернаторларга һәм 
воеводаларга яңа чукындырылганнарның мөселман 
диненә кире кайтуын тикшерү турында»гы фәрманга 
кул куя. Указ Казан губернасында барлык яңа салын-
ган мәчетләрне «җимерергә һәм киләчәктә төзетүгә юл 
куймаска» боера.

Казан өязендәге 536 мәчетнең 418-е, Сембердәге 
130 мәчетнең 98-е, Әстерхандагы 40 мәчетнең 29-ы 
җимертелә. 1752 елда Лука доклады буенча «Казан 
татарлары үз белдек ләре белән салган мәчетләрне 

Усиление русификации и христианизации в сочета-
нии с налоговым гнётом переполнили чашу терпения 
народа. Татары массово бежали в Приуралье и Си-
бирь, стали активно участвовать в восстаниях и бунтах 
(1705 – 1711, 1717, 1735 – 1740 гг.). Практически весь 
XVIII в. протекал в беспрерывных волнениях, мятежах 
и восстаниях татар и других мусульман Волго-Ураль-
ского региона.

В первой половине XVIII в. было усилено наступ-
ление на мусульманство. Особенно бескомпро мис-
сным стало оно после образования в 1740 г. Конторы 
новокрещенских дел и во время правления в Казан-
ской епархии печально известного архиепископа Луки 
Конашевича, по инициативе которого российская им-
ператрица Елизавета Петровна в 1742 г. подписала 
указ «О недопущении в Казанской губернии строить 
мечети, и о разведывании губернаторам и воеводам 
об обращённых в магометанский закон новокрещёных 
людей». Указ повелевал все вновь построенные в Ка-
занской губернии мечети «сломать и впредь строить не 
до пускать».

В Казанском уезде из существовавших 536 ме-
четей было сломано 418, в Симбирской губернии – 
из 130 – 98, в Астраханской из 40 – 29. В 1752 г. по 
док ладу Луки Конашевича был принят новый указ – 

Җәмигъ мәчет. 
Рәс. В. С. Турин. 
1834 ел

Главная 
татарская мечеть. 
Худ. В. С. Турин. 
1834 г.

җимерү турында» яңа фәрман кабул ителә. Контора 
вәкилләре авыллар буйлап йөри һәм, физик көч кулла-
нып, чукынырга мәҗбүр итә.

«О сломании самовольно ка-
занскими татарами построен-
ных мечетей». Представители 
конторы ездили по деревням, 
заставляли принять крещение, 
применяя физическое насилие.

Начало правления Екате-
рины II ознаменовалось пово-
ротом в политике имперской 
власти. Российская империя, 
чтобы избежать дальнейших 
военных стычек с татарским 
населением, пошла на ряд су-
щественных уступок. Большую 
роль в переориентации поли-
тического курса в отношении 
татар сыграли путешествие 
Екатерины II по Волге в 1767 г. 
и деятельность Уложенной ко-
миссии, работавшей в 1767 – 
1768 гг. 

В конце XVIII в. появилось 
сразу несколько указов, удовлетворявших требова-
ния татар. Главным был принятый 17 июня 1773 г. 
указ Синода «О терпимости всех  вероисповеданий 

Кулъязма Коръән. 
XVII гасырның 
беренче яртысы

Коран. Список 
первой половины 
XVII в.

Казан татар хатын-
кызы.  
Х.-М. Рот 
гравюрасы, 
И. Г. Георги 
рәсеме буенча. 
1776 ел

Татарка казанская. 
Гравюра 
Х.-М. Рота 
по рисунку 
И. Г. Георги. 
1776 г.

Казан татары.  
Х.-М. Рот 
гравюрасы, 
И. Г. Георги 
рәсеме буенча. 
1776 ел

Татарин 
казанский. 
Гравюра  
Х.-М. Рота 
по рисунку 
И. Г. Георги. 
1776 г.
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Дистәләрчә елларга сузылган каршылыктан соң,  
Екатерина II нең идарә итә башлавы империя хакимия-
те сәясәтендә борылыш дип бәяләнә. Россия империя-
се, киләчәктә татарлар белән кискен каршылыкка кер-
мәс өчен, кайбер мөһим ташламаларга бара. Беренче 
чиратта бу сәүдә һәм кануннар чыгару өлкәләренә ка-
рый. Татарларга карата сәяси курсның борылышында 
Екатерина II нең 1767 елда Идел буйлап сәяхәте һәм 
1767 – 1768 елларда эшләгән Уложенная комиссия зур 
роль уйный.

и о запрещении архиереям вступать в разные дела, 
касающиеся до иноверных  исповеданий и до по-
строения по их закону молитвенных домов, пре-
доставляя все сие светским начальствам». Далее 
последовали указы о дозволении производить тор-
говые промыслы всем татарам (в 1776 г.), об урав-
нении в правах с российским дворянством татарских 
мурз (в 1784 г.), а в 1788 г. – о создании «Оренбург-
ского Магометанского Духовного собрания». Духов-
ное собрание представляло собой коллегиальное 
учреждение, состоящее из муфтия, трёх казыев (су-
дей) и служащих канцелярии. Все вопросы решались 
простым большинством голосов его членов. Орен-
бургский муфтий назначался императором. В 1800 г. 
вышел указ об открытии в Казани татарской типо-
графии для печатания «алькоранов, молитвенников 
и тому подобных».

Появились органы городского самоуправления – 
татарские ратуши (1781 г.). Всё это снизило накал 
религиозного противостояния, сделало татар-мусуль-
ман официально признанной частью населения госу-
дарства и открыло для определённой части татарско-
го общества возможности институционного влияния 
на всю общину.

Оценивая эпоху от покорения Казани до сере-
дины XIX в. в целом, следует сказать, что, прой-
дя через такие тяжёлые испытания, татарский на-
род сумел сохранить духовные силы и творческий 
потенциал, создать механизмы самосохранения 
для последующего национального подъёма и воз-
рождения.

XVIII гасыр ахырында татарлар куйган таләпләрне 
канәгатьләндерә алырлык фәрманнар чыга. Иң әһәми-
ятлесе булып 1773 елның 17 июнендә кабул ителгән 
Изге синодның диннәр тигезлеге хакындагы фәрманы 
тора. Аннан соң 1776 елда барлык татарларга сәнә-
гать-җитештерү һәм сәүдә эшләрен башкаруга рөхсәт 
бирү, 1784 елда татар морзаларын хокукый яктан рус 
дворяннары белән тигезләштерү, ә 1788 елда «Орен-
бург мөселман Диния нәзарәтен оештыру турында» 
фәрманнар бирелә. Мөфтидән, өч казыйдан һәм кан-
целярия хезмәткәрләреннән торган Диния нәзарәте 
коллегиаль оешма булып санала. Барлык мәсьәләләр 
дә аның әгъзаларының күпчелек тавышы белән 
хәл ителә. Оренбург мөфтиен император билгели. 
1800 елда Казанда «Коръән, догалыклар һәм шуларга 
охшаш нәрсәләр» бастырып чыгару өчен татар басма-
ханәсе ачу турында белдерелә.

Татарларның шәһәр үзидарәсе органнары – Татар 
ратушалары барлыкка килә (1781 ел), алар татарларга 
сәүдә итү, идарә органнарында катнашу хокукы бирә, 
сәүдәгәрләр катлавын берләштерә. Шул рәвешле, 
диннәрнең үзара каршы торуы кими, мөселман-татар-
ларны рәсми танытып, аерым төркемнәргә бөтен татар 
җәмәгатьчелегенә институцион йогынты ясау мөмкин-
леге ачыла.

Казанны яулап алганнан соң, XIX гасыр урталарына 
кадәрге дәвер – татар халкы тарихында иң катлаулы 
һәм фаҗигале сәхифәләрнең берсе. Шулай да, авыр 
сынаулар аша узып, татар халкы киләчәктәге милли 
күтәрелеш һәм яңарыш өчен үзенең рухи көчен һәм 
иҗади куәтен саклап кала.

Екатерина II-не 
1767 елда Казанга 
алып килгән 
«Тверь» галерасы

Галера «Тверь», на 
которой Екатерина 
II приезжала 
в Казань в 1767 г.

Екатерина II каретасы

Карета Екатерины II

Екатерина II портреты. А. Рослинның төп нөсхәсеннән 
билгесез рәссам күчермәсе

Портрет Екатерины II. Неизвестный художник 
с оригинала А. Рослина

Татар Казаны. 
О. Кохның 
А. Олеарий 
офорты буенча 
төшерелгән 
рәсеме. 1696 ел

Казань татарская. 
Перегравировка 
офорта О. Коха 
по рисунку 
А. Олеария. 1696 г.
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ского купечества происходило на межсословной осно-
ве, из служилых татар и крестьян.

Служилые татары Старой и Новой татарских слобод 
г. Казани находились в привилегированном положении 
по сравнению со своими соплеменниками. В отличие 
от большинства представителей татарского и русского 
служилого сословия, для которых ратная служба была 
условием владения землёй и крепостными крестьяна-
ми, казанские слободские татары несли её за другую 
плату, а именно – возможность заниматься торговым 
промыслом.

Представлявшие собой прежде специфическую 
группу населения, служилые татары после открытия та-
тарских ратуш в Казани и Сеитовом посаде в Оренбур-
ге получили возможность записываться в  гильдейское 

Гасырлар чатында: җәмгыять
нең һәм мәдәниятнең үзгәрүе 

XIX гасыр дәвамында татар сәүдә-
гәрләре катлавы вәкилләре, меце-
натлар һәм хәйриячеләр буларак 
кына түгел, ә бәлки яңарыш иде-
яләрен үстерүчеләр, реформаторлык 
проект ларын яклаучылар буларак та 
таныла. 1914 елның 2 маенда чыккан 
«Казан губернаторы язмасы» татар 
эшмәкәрләренең милләт оешудагы 
ролен күзалларга мөмкинлек бирә, 
анда: «губернада татар халкына яңа-
лыклар сеңдерүчеләр булып татар 
зыялылары, шулай ук сәүдәгәрләр 
тора», дип хәбәр ителә.

Милли аристократиянең һәм дин әһелләренең ми-
лек базасы булмау сәбәпле, татар элитасының, берен-
че чиратта шәһәрнекеләрнең, урынын әкренләп бур-
жуазия яулый. XVIII гасырда татарлар арасында сәүдә 
белән шөгыльләнү массачыл төс ала, бу Казанның та-
тар бистәләрендә яшәүчеләр мисалында ачык күренә. 
Татар сәүдәгәрләр катлавы йомышлы татарлар һәм 
крестьяннар нигезендә оеша.

Казан шәһәренең Иске һәм Яңа татар бистәләрен-
дәге йомышлы татарлар, үз милләттәшләре белән 

На рубеже веков: трансформа
ция общества и культуры 

На протяжении всего XIX в. пред-
ставители татарского торгово-купе-
ческого сословия выступали не толь-
ко как меценаты и благотворители, 
но и как носители идей модерниза-
ции, поборники реформаторских 
проектов. О роли татарского пред-
принимательства в формировании 
нации даёт представление «Записка 
казанского губернатора» от 2 мая 
1914 г., в которой сообщается, что 
«главнейшими… деятелями в приви-
тии татарскому населению губернии 
новых идей являются почти исклю-
чительно татарская интеллигенция, 
а также торговцы…».

В условиях отсутствия национальной аристократии 
и имущественной базы духовенства вакантное место 
элиты татарских, в первую очередь городских, общин 
постепенно занимает буржуазия. В XVIII в. занятие 
торговлей среди татарского населения приобретает 
массовый характер, что хорошо видно на примере жи-
телей татарских слобод Казани. Формирование татар-

Мәхмүт Хөсәенов 
(1839 – 1910) – 
сәүдәгәр, 
танылган 
хәйрияче, Җәдит 
«Хөсәения» 
мәдрәсәсенә нигез 
салучыларның 
берсе

Махмуд Хусаинов 
(1839  – 1910) – 
купец, знаменитый 
благотворитель, 
один из 
основателей 
новометодного 
медресе 
«Хусаиния»

«Бертуган 
Хәлфиннәр» 
сәүдә йортының 
рекламасы

Реклама торгового 
дома «Братья 
Халфины»

«Хөсәения» 
мәдрәсәсе. 
Оренбург 
ХХ йөз башы

Медресе 
«Хусаиния» 
в  Оренбурге. 
Начало ХХ в.

Әхмәт Хөсәенов (1837 – 1906) – 
сәүдәгәр, танылган хәйрияче, 
җәдит «Хөсәения» мәдрәсәсенә 
нигез салучыларның берсе

Ахмад Хусаинов (1837 – 
1906) – купец, знаменитый 
благотворитель, один из 
основателей новометодного 
медресе «Хусаиния»

Мөхәммәтшакир Рәмиев (1857 – 
1914) – алтынчы, танылган 
хәйрияче, җәмәгать эшлеклесе, 
нәшир

Мухаммадшакир  
Рамиев (1857 – 1914) – 
золотопромышленник, 
благотворитель, общественный 
деятель, издатель

чагыштырганда, билгеле бер өстенлекләр ала. Җир 
биләү һәм крепостной крестьяннар тоту өчен, хәрби 
хезмәт итү шарт булган күпчелек татар һәм рус йомыш-
лы катлавы вәкилләреннән аермалы буларак, Казан 
бистәләре татарлары мондый хезмәтне сәүдә кәсебе 
белән шөгыльләнү бәрабәренә үти.

Казан. 
Татар базары.  
XX йөз башы

Казань. Татарский 
базар.  
Начало XX в. 
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Казанда һәм Оренбургның Сәет бистәсендә Та-
тар ратушалары ачылгач, халыкның үзенчәлекле бер 
төркемен тәшкил иткән йомышлы татарлар гильдия-
ле сәүдәгәрлеккә һәм мещанлыкка язылу мөмкин-
леге ала. Шушы чорда татар эшмәкәр элитасы оеша 
башлый. Казан ратушасы татар сәүдәгәрләренә һәм 
завод хуҗаларына үзләренең һөнәри куәтләрен тор-
мышка ашыру өчен юллар ача. Беренчеләрдән булып 
шәһәрнең иң эре эшмәкәрләре рәтенә рәсми рәвештә 
М. М. Адамов, Г. Ишморатов, Ю. Б. Китаев керә.

XIX гасыр башында Казан татар сәүдәсенең эре 
үзәге булып кала. XIX гасыр башында, гәрчә саннары 
әллә ни күпкә артмаса да, гильдия сәүдәгәрләре тара-
фыннан игълан ителгән капиталның гомуми суммасы, 
XVIII гасыр ахыры белән чагыштырганда, 4 тапкырга 
үсә. Болар барысы да акчаның аерым бай сәүдәгәрләр 
һәм эшмәкәрләр нәселләре кулында туплануы хакын-
да сөйли. 

Казанның рус халкы белән чагыштырганда күпкә аз 
булуларына (бөтен шәһәр халкының 10% тирәсе) ка-
рамастан, татарлар сәүдә һәм җитештерү өлкәсендә 
җитди урын алып тора: Казан губернасының барлык 
127 фаб рикасы һәм заводының өчтән бере аларныкы.
Татар эшмәкәрләре тире эшкәртү һәм сабын кайнату 
сәнәгатендә шактый югары нәтиҗәләргә ирешә. Үз 
орбитасына Кытай, Үзәк Азия, Кавказ һәм Кара диңгез 
алды белән икътисади бәйләнешләрне керткән сәүдә 
географиясе киңәя.

XIX гасырның икенче яртысында татар эшмәкәрле-
ге бердәм төркем рәвешен ала. Мөселман сәүдәгәр-
ләре Казан шәһәре иҗтимагый тормышының барлык 
өлкәләрендә дә шактый зур роль уйный. Гәрчә, берен-
че чиратта үзләренең мәхәллә мәнфәгатьләрен кай-
гыртсалар да, гомумшәһәр иҗтимагый чараларында 
катнашу омтылышлары да күзәтелә.

купечество и мещанство. В этот период начинает фор-
мироваться татарская предпринимательская элита. 
Благодаря появлению Казанской татарской ратуши, 
казанские татарские торговцы и заводчики получили 
широкие возможности для реализации своего профес-
сионального потенциала. Одними из первых в число 
крупнейших предпринимателей города официально во-
шли М. М. Адамов, Г. Ишмуратов, Ю. Б. Китаев.

В начале XIX в. Казань продолжала оставаться 
крупным центром татарской торговли. Общая сумма 
объявленного гильдейскими купцами капитала в на-
чале XIX в. возросла по сравнению с концом XVIII в. 
более чем в 4 раза, хотя общая численность таких 
купцов увеличилась не намного. Это свидетельствует 
о концентрации денежных средств в руках отдельных 
родов богатых купцов и предпринимателей.

Несмотря на свою малочисленность (около 10% от 
всего городского населения) по сравнению с русским 
населением Казани, татары занимали серьёзные по-
зиции в торговле и производстве – им принадлежала 
треть из 127 всех фабрик и заводов Казанской губер-
нии. Наиболее мощно развивались кожевенная и мы-
ловаренная промышленность, в которых татарские 
производители достигли заметных результатов. Была 
обширной география торговли, включавшая Китай, 
Центральную Азию, Кавказ и Причерноморье.

Мусульманские купцы играли значительную роль 
во всех сферах общественной жизни Казани. Хотя пер-
воочередное значение имели интересы своей общины, 
в то же время проявлялись тенденции к участию в го-
родских общественных мероприятиях.

Конец XIX – начало XX в. ознаменовали качествен-
но новый этап в развитии татарского предпринима-
тельства. Размах производства и торговли в этот пе-
риод позволяет говорить о том, что татарский капитал 

XIX гасыр ахыры – ХХ гасыр башы татар эшмәкәр-
леге үсешендә сыйфат ягыннан бөтенләй яңа чор 
башлана. Рус буржуазиясе җитди көндәшлек тудыруга 
карамастан, бу чордагы җитештерү һәм сәүдә колачы 
татар капиталының яңа биеклекләр яулап алуы ту-
рында сөйли. Башлангыч капитал тупларга мөмкинлек 
биргән сәүдә операцияләре татар эшмәкәрлегенең ни-
гезе булып кала. Аеруча булдыклы татар эшмәкәрләре 
чит ил базарларына үтеп керә.

Татарларда җирле кәсепчелек (күн итек тегү, кир-
печ сугу, зәркәнчелек, тире иләү, йон тетү) үскән була. 

завоёвывал всё новые рубежи. Основой татарского 
предпринимательства оставались торговые операции, 
которые позволяли сколотить первоначальный капи-
тал. Особо предприимчивые татары пробивались на 
заграничные рынки.

Развиты были у татар местные промыслы (сапож-
ный, кирпичный, ювелирный, кожевенный, шерсто-
битный). Широкое распространение получили так-
же промыслы, связанные с обработкой козьего пуха 
и мерлушек. Готовые изделия предназначались 
для продажи на различных рынках. Торговля имела 

Оренбург. Урал 
елгасы буенда. 
ХХ йөз башы

Оренбург. 
Набережная реки 
Урал.  
Начало XX в.

Әстерхан. 
Үзәк мәйдан.  
ХХ йөз башы

Астрахань. 
Соборная 
площадь.  
Начало XX в.

Уфа. 
ХХ йөз башы

Уфа.  
Начало XX в.
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Габденнасыйр 
Курсави (1776 – 
1812) – татар дин 
белгече, шәех, 
гыйлем иясе һәм 
мәгърифәтче

Габденнасыр 
Курсави 
(1776 – 1812) – 
татарский 
богослов, шейх, 
мыслитель 
и просветитель 

Каюм Насыйри 
(1825 – 1902) – 
мәгърифәтче, 
әдип, тарихчы-
этнограф, тел 
белгече

Каюм Насыри 
(1825 – 1902) – 
учёный-
просветитель, 
писатель, 
историк-этнограф, 
языковед

Казан. Печән 
базары мәчете

Казань. Сенная 
мечеть

Шиһабетдин 
Мәрҗани 
портреты. 
Рәс. В. К. Фёдо-
ров. 1989 ел

Портрет 
Шихабетдина 
Марджани. 
Худ. В. К. Фё до-
ров. 1989 г.

Санкт-
Петербургтагы 
җәмигъ мәчет 
проекты

Проект соборной 
мечети в Санкт-
Петербурге

Оренбург. 
«Хөсәения» 
мәдрәсәсе һәм 
мәчете

Оренбург. 
Медресе и мечеть 
Хусаинова

Шулай ук кәҗә мамыгын һәм сарык тиресен эшкәртү 
белән бәйле кәсепләр киң таралыш ала. Әзер эшлән-
мәләр төрле базарларга, еш кына читкә сатуга чыга-
рыла. Себердәге татар халкы икътисадында да сәүдә 
шактый зур әһәмияткә ия була. Авылларда кечкенә 
бакалея, сирәгрәк булса да, мануфактура кибетләре 
эшли. Тубыл, Томск, Төмән, Омск, Тара, Ишем базар-
ларында һәм ярминкәләрдә, башка җирләрдә татарлар 
мал-туар, утын, печән, ат һәм сыер тиреләре, ит, вак 
һөнәрчелек эшләнмәләре белән сату итә.

Бу шартларда татар тәңгәллегенең абруе арта. 
Татар аристократиясе үзенең катлавына хас өстен-
лекләрен җуйгач һәм ясак түләүчеләр хәленә төшкәч, 

 немаловажное значение для экономики татарского на-
селения Сибири. В селениях существовали маленькие 
бакалейные лавки, изредка – мануфактурные. На ба-
зарах и ярмарках в Тобольске, Томске, Тюмени, Омске, 
Таре, Ишиме и других местах татары продавали скот, 
дрова, сено, лошадиные и коровьи шкуры, мясо, изде-
лия кустарного производства.

В этих условиях вырос престиж татарской идентич-
ности. Первоначально носителями её являлись слу-
жилые татары. Татарская аристократия утратила сос-
ловные привилегии и оказалась практически в том же 
положении, что и податное сословие. Татарская арис-
тократия сохранила свою генеалогию и представления 
о своей принадлежности к татарскому роду. Когда им-
ператрица Екатерина II частично вернула служилым 
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татарам некоторые сословные привилегии, они стали 
фактически лидерами мусульманских общин, занимая 
выборные и духовные посты. Взяв за основу суфийскую 
благочес тивость, оправдывающую накопление и пре-
умножение богатства (своеобразный «исламско-про-
тестантский дух капитализма»), татарские купцы стали 
формировать и новую татарскую идентичность.

Экономические, социальные, религиозные, куль-
турные изменения в татарском обществе в XIX – нача-
ле XX в. стали основой для зарождения реформатор-
ского движения – джадидизма, призванного обеспечить 
достойное развитие народа в новых, постоянно меняю-
щихся условиях капиталистической действительности. 
Одним из двигателей его стало движение шакирдов за 
реформу обучения в мектебах и медресе. Оно получи-
ло большой размах не только в городах, но проникло 
и в деревни и сёла.

Стала быстро развиваться профессиональная 
культура, тесно связанная с формированием нацио-
нальной интеллигенции. Определяющий вклад в неё 
внесли выдающиеся татарские просветители и бого-
словы: Габденнасыр Курсави, Каюм Насыри, Хусаин 
Фаизханов, Шихабетдин Марджани, Ризаэтдин Фахрет-

Хөсәен Фәезханов (1828 – 1866) – тарихчы, 
филолог, педагог. Ш. Мәрҗани шәкерте

Хусаин Фаизханов (1828 – 1866) – историк, 
филолог, педагог. Ученик Ш. Марджани

Галимҗан Баруди (1857 – 1921) – дин һәм 
җәмәгать эшлеклесе

Галимджан Баруди (1857 – 1921) – 
религиозный и общественный деятель

Ризаэтдин Фәхретдин (1859 – 1936) – мәгърифәтче галим, тарихчы, 
дин белгече һәм җәмәгать эшлеклесе

Ризаэтдин Фахретдин (1859 – 1936) – учёный-просветитель, историк, 
богослов, религиозный и общественный деятель 

баштагы чорларда татарлыкны йомышлы татарлар 
алга сөрә. Әмма татар аристократиясе үзенең нәсел 
тамырларын һәм татар ыруына карауларын онытмый. 
Екатерина II йомышлы татарларга кайбер элеккеге 
өстенлекләрен кире кайтаргач, алар, сайланып куела 
торган һәм рухани урыннарны биләп, асылда, мөсел-
ман җәмгыятенең әйдәп баручылары булып китә. 
Нигезгә байлык туплауны һәм аны арттыруны аклый 
торган (үзенә күрә капитализмның ислам-протестант 
рухы) суфичылык тәкъвалыгын (диндарлыгын) куеп, 
татар сәүдәгәрләре яңа татар үзаңын формалаштыра 
башлый.

XIX – ХХ гасыр башы татар җәмгыятендәге икътиса-
ди, социаль һәм мәдәни үзгәрешләр капитализм чын-
барлыгының яңа, даими үзгәреп торучан шартларында 
халыкның лаеклы үсешен тәэмин итә алырлык рефор-
маторлык хәрәкәте – җәдитчелек тууга нигез була. 
Аның этәргеч көчләренең берсе булып мәктәп ләрдә 
һәм мәдрәсәдә укыту реформасы үткәрүне таләп ит-
кән шәкертләр хәрәкәте тора. Ул, шәһәрләрдә генә 
калмыйча, авылларга да үтеп керә.

Милли зыялылар катлавы формалашу белән ты-
гыз бәйләнгән профессиональ мәдәният тиз үсеш ала. 
Бу эшкә күренекле татар мәгърифәтчеләре һәм дин 
белгечләре Габденнасыйр Курсави, Каюм Насыйри, 
Хөсәен Фәезханов, Шиһабетдин Мәрҗани, Ризаэтдин 
Фәхретдин, Галимҗан Баруди, Зыя Камали, Муса Би-
гиев һәм башка фәнни һәм педагогик җәмәгатьчелек 
вәкилләре үзләреннән өлеш кертә. Китап нәшриятла-
рының, массакүләм мәгълүмат чараларының, мәдә-
ни-мәгърифәт һәм хәйрия оешмаларының киң челтәре 
оеша. Милли мәктәп тамырдан үзгәртеп кору чорын 
кичерә. Дини реформалар, күренекле Г. Курсави һәм 
Ш. Мәрҗани традицияләрен дәвам итеп, татарларны 
Ауропа цивилизациясе казанышларына һәм кыйммәт-
ләренә табигый җәлеп итү өчен яңа юллар ача.

Модернизация дәвере «гомумтатар идеясе» бул-
дыруны таләп итә. Ш. Мәрҗани, аның идеологы була-
рак, бердәм татар халкы оешуның нигезе дип Җүчи 

Муса Бигиев (1873/75 – 1949) – дин гыйлеме 
белгече, публицист, җәмәгать һәм дин 
эшлеклесе

Муса Бигиев (1873/75 – 1949) – богослов, 
публицист, общественный и религиозный 
деятель

Фатих Кәрими (1870 – 1937) – язу чы, нәшир, 
җәмәгать эшлеклесе

Фатих Карими (1870 – 1937) – писатель, 
издатель, общественный деятель

Дәрдемәнд (1859 – 1921) – шагыйрь, татар 
әдәбияты классигы, хәйрияче, алтынчы

Дэрдменд (1859 – 1921) – поэт, классик 
татарской литературы, благотворитель, 
золотопромышленник

Габдулла Тукай (1886 – 1913) – шагыйрь, 
әдәби тәнкыйтьче, публицист, яңа татар 
әдәбиятына нигез салучыларның берсе

Габдулла Тукай (1886 – 1913) – поэт, 
литературный критик, публицист, один из 
родоначальников новой татарской литературы

Казан. Кремльгә 
Казансу ягыннан 
күренеш

Казань. Вид 
на Кремль со 
стороны Казанки

олысы чоры торуын күрсәтә. Бу бөек акыл иясе һәм та-
рихчы үз-үзеңне танып белүдә һәм милли горурлык ту-
дыруда тарихның мөһим чыганак булуын раслый. Аның 
идеяләре И. Гаспралы, Һ. Атласи, Г. Ибраһимов, Г. Ис-
хакый хезмәтләрендә хуплана һәм үстерелә. «Татар 
идеологиясе» Россиянең мөселман төрки-татар халкы 
арасында киң тарала. 

Бер үк вакытта диннең мәдәнияттән аерылуы күзә-
телә, нәтиҗәдә, мәдәният милли төс ала. Идел-Урал 
татарларында мәдәни реформаторлык күп кенә өл-
кәләрне колачлый: тел (яңа әдәби тел булдыру), мәк-
тәп эше (җәдит мәктәпләрен үстерү) һәм мәгълүмати 
өлкә (милли телдә китап нәшер итү һәм вакытлы мат-
бугат формалаштыру). 

Татар язучылары, әлбәттә, милләт язмышына ка-
раган әлеге хәлиткеч вакыйгалардан читтә калмый 

дин, Галимджан Баруди, Зыя Камали, Муса Бигиев 
и другие представители научной и педагогической об-
щественности. В этот период произошло масштаб-
ное формирование сети книгоиздательств, системы 
средств массовой информации, культурно-просвети-
тельских и благотворительных организаций. Нацио-
нальная школа пережила период коренного переус-
тройства. Религиозное реформаторство, продолжая 
традиции великих Г. Курсави и Ш. Марджани, открыло 
для мусульманского сообщества новые пути для орга-
ничного приобщения татар к достижениям и ценностям 
европейской цивилизации.

Эпоха модернизации потребовала выработки об-
щей «татарской идеи», автором которой выступил 
Ш. Марджани, сформулировавший основные поло-
жения тюрко-татарской мусульманской идеологии. 
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Урта гасырдан индустриаль җәмгыятькә Тарих һәм хәзерге заман
Татары в Российском государстве:  
от Средневековья к индустриальному обществуИстория и современность

Мөселманнарның сәяси уянулары мәдәни-мәгъ-
рифәтчелек хәрәкәте белән үрелеп бара. Вакытлы 
матбугат һәм китап бастыру эше бу елларда үзенең 
күтәрелеш чорын кичерә. 1905 елдан алып 1917 елның 
февраленә кадәр татар телендә 76 басма чыга. Мөсел-
ман матбугатында татар халкы, аның мәгърифәте һәм 
мәдәнияте үсешенә кагылышлы кискен мәсьәләләр 
куела һәм фикер алышына. Мәдәният-мәгарифкә, хәт-
та, спортка караган күпсанлы милли татар оешмалары 
барлыкка килә.

Программасы кабул ителгәч һәм җитәкче орган-
нарын сайлап куйгач, «Иттифак әл-мөслимин» актив 
рәвештә Думага сайлау кампаниясенә кушыла. Аның 
әгъзалары барлыгы 34 мандат ала һәм шуларның 28-е 
А. Топчибашев җитәкчелегендә мөстәкыйль «мөселман 
фракциясе» оештыра. Фракциянең иң йогынтылы һәм 
абруйлы әгъзаларының берсе хокук белгече, Сор бонна 
һәм Петербург университетының хокук факультетын тә-
мамлаган, хәтта Дума бюросына да сайланган Садри 
Максуди була. Калганнары, татар мөгаллиме К. Хәсәнов 
җитәкчелегендәге 6 депутат, идея илһамчылары татар 
социалист-революционерлары Г. Исхакый һәм Ф. Тукта-
ров булган «мөселман хезмәт төркеме»нә берләшә. 

Россия империясенең Дәүләт Думасында ун ел 
эшләү дәверендә татар сәясәтчеләре зур юл уза. Бе-
ренче мәртәбә аларда гомумдәүләт мәсьәләләре 
белән кызыксыну уяна, бу бигрәк тә Думага сайлау-
лар вакытында ачык сизелә. Рус җәмгыятенең либе-
раль һәм революцион элементлары белән күпмедер 
дәрәҗәдә рухи якынлык барлыкка килә. Ниһаять, 
мөселман җәмгыятенең үз эчендә идея-сәяси яктан 
консерваторларга (традиционалистлар, кадимчеләр) 
һәм реформаторларга (җәдитчеләр, яшь мөселман-
нар, көнбатышчылар) бүленү килеп чыга. Хәтта, мөсел-
ман социалистлары төркеме барлыкка килә.

Депутатларның сәяси эшчәнлеге, уртак максатлар 
өчен көрәштә тупланган сәяси тәҗрибә нигезендә, 
мөселман халыкларының рухи якынлашуына, үзаңна-
ры үсүгә һәм сәяси өлгерүенә булышлык итә. Гомумән, 
сәяси идеология әзерләнү һәм барлыкка килүнең бе-
ренче этабына бәя биреп, мөселман берлеге лидер-
лары һәм идеологларының иҗтимагый-сәяси фикер 
формалаштырудагы һәм татар милли идеологиясен 
барлыкка китерүдәге эшчәнлеге гаять зур роль уйна-
вын билгеләп үтү кирәк.

средством объединения нации, рождения чувства со-
причастности к общему прошлому и надеж дой на луч-
шее будущее.

В результате произошедших фундаментальных из-
менений татары к началу ХХ в. сделали большой шаг 
по направлению к образованию татарской нации. Об 
этом говорят основные требования татар, выдвинутые 
в ходе революции 1905 – 1907 гг. и направленные на 
получение культурно-национальной автономии. Раз-
ворачивающаяся революция и активизация нацио-
нального самосознания дали лидерам мусульманской, 
прежде всего татарской, интеллигенции возможность 
инициировать политическое движение. Наиболее яр-
ким эпизодом общественно-политической деятельно-
сти у татар стало создание партии «Иттифак-ал-мус-
лимин» («Союз мусульман»).

Политическое пробуждение мусульман сопровож-
далось культурно-просветительским движением. Пе-
риодическая печать и книгоиздание переживали в эти 
годы стремительный подъём. С 1905 г. по февраль 
1917 г. на татарском языке выходило 76 изданий. В пе-
чати обсуждались острые проблемы развития наро-
да, образования и культуры. Начали появляться мно-
гочисленные национальные татарские организации, 
преимущественно культурно-просветительские и даже 
спортивные.

После принятия программы и выборов руководя-
щих органов партия «Иттифак-ал-муслимин» активно 
вступила в избирательную кампанию в Думу. Всего 
её члены получили 34 мандата, и 28 из них образо-
вали самостоятельную «мусульманскую фракцию» 
во главе с А. Топчибашевым. Одним из влиятельных 
и авторитетных членов фракции был юрист С. Мак-
суди, окончивший Сорбонну и юридический факуль-
тет Петербургского университета, выбранный в бюро 
Думы. Остальные объе динились в «мусульманскую 
трудовую группу» из 6 человек во главе с татарским 
учителем К. Хасановым, идейными вдохновителями 
которой были татарские социалисты-революционеры 
Г. Исхаки, Ф. Туктаров.

За десятилетие работы в Государственной Думе 
Российской империи татарские политики прошли 
огромный путь. Впервые проявился активный интерес 
к общегосударственным вопросам, что особенно ярко 
обнаруживалось во время выборов в Думу. Произо-
шло некоторое духовное сближение с либеральными 
и революционными элементами русского общества. 
Наконец, обнаружилась идейно-политическая диффе-
ренциация внутри мусульманского общества: консер-
ваторы (традиционалисты, кадимисты) и реформаторы 
(джадидисты, младомусульмане, западники). Возникла 
даже группа мусульманских социалистов.

Политическая деятельность содействовала духов-
ному сближению мусульманских народов на основе 
политического опыта борьбы за общие цели, росту 
их самосознания и политической зрелости. В целом, 
оценивая итоги первого этапа становления и выра-
ботки политической идеологии, необходимо отметить 
огромную роль, которую сыграла деятельность лиде-
ров и идеологов союза мусульман в формировании 
общественно-политической мысли и становлении на-
циональной татарской идеологии.

Сад ри Максуди 
(1878 – 1957) – 
татар милли 
азатлык хәрәкәте 
җитәкчеләренең 
берсе 

Садри Максуди 
(1878 – 1957) – 
один из лидеров 
татарского 
национального 
движения

Гаяз Исхакый 
(1878 – 1954) – 
язучы, публицист, 
Бөтенроссия 
мөселманнары 
Шурасы әгъзасы 

Гаяз Исхаки 
(1878 – 1954) – 
писатель, 
публицист, член 
Всероссийского 
мусульманского 
совета

һәм бу Г. Тукай, М. Гафури, С. Рәмиев, Н. Думави, Дәр-
демәнд (З. Рәмиев), Г. Исхакый кебек татар әдәбияты-
ның күренекле вәкилләре иҗатына көчле этәргеч бирә. 
Аларның иҗатында демократия идеалларын яктырту, 
халыкның авыр язмышы һәм фаҗигасен тас вирлау 
өстенлек итә, түбәнсетелгәннәрне һәм кыерсытылган-
нарны яклау тавышы яңгырый. Татар шигъ риятендә 
төп фикерләрнең берсе булып халыкны демокра-
тия һәм гражданлык иреге, милләт бердәмлеге өчен 
көрәшкә дәртләндереп, милләткә мөрәҗәгать итү тора. 
Г. Тукайның публицистик күтәренкелек, ватанпәрвәр 
гражданлык хисләре белән сугарылган, үз халкын ирек 
һәм демократия өчен көрәшне дәвам итәргә чакырган 
иҗаты ХХ гасыр башы  поэзиясенең иң югары баскычы-
на күтәрелә. Нәкъ менә шушы иҗат милләтебезне бер-
ләштерүдә, анда уртак үткәннәргә һәм киләчәккә өмет 
белән карау хисләре тудыруда мөһим чара булып китә.

Тамырдан үзгәрешләр нәтиҗәсендә, ХХ гасыр 
башында татар милләтен оештыру юнәлешендә зур 
адым ясала. Бу турыда татарларның 1905 – 1907 ел-
лар инкыйлабы барышында милли-мәдәни автономия 
алуга юнәлдерелгән төп таләп ләре ачык сөйли. Өмет-
не акламаган инкыйлабтан күңел кайту һәм милли 
үзаңның җанлануы мөселман лидерларына, барыннан 
да бигрәк татар зыялыларына сәяси хәрәкәт башлап 
җибәрү мөмкинлеге бирә. Татарларда иҗтимагый-сәя-
си эшчәнлекнең барлыкка килүен һәм үсешен расла-
учы иң ачык күренеш булып «Иттифак әл-мөслимин» 
партиясе төзелү тора.

 Ключевым её положением стало определение эпохи 
Улуса Джучи как основополагающего периода сложе-
ния единого татарского народа. Великий мыслитель 
смог доказать, что история является источником са-
мопознания и национальной гор дос ти. Его идеи были 
подхвачены и  развиты в работах И. Гаспринского, 
Х. Атласи, Г. Ибрагимова, Г. Исхаки и др. «Татарская 
идеология» широко распространилась в среде мусуль-
манского тюрко-татарского населения России.

Одновременно происходил процесс отделения 
веры от культуры, в результате которого последняя 
приобрела национальный характер. Культурное ре-
форматорство у волго-уральских татар охватило мно-
гие сферы – языковую (создание нового литературного 
языка), школьное дело (развитие джадидистских школ) 
и информационную область (формирование книгоиз-
дания и периодики на национальном языке).

Эти события нашли отражение в творчестве таких 
крупнейших представителей татарской литературы, 
как Г. Тукай, Г. Исхаки, Ф. Амирхан, Дэрдменд (З. Рами-
ев) и др. В их творчестве преобладают идеалы  демо-
кратии, изображение тяжкой доли и трагедии народа. 
Одним из основных мотивов в татарской поэзии начала 
ХХ в. было обращение к нации со словами воодушев-
ления её на борьбу за демократию и гражданскую сво-
боду, за единство нации. Вершиной татарской поэзии 
стало творчество Габдуллы Тукая, наполненное ярким 
публицистическим пафосом, патриотическими и граж-
данскими чувствами. Именно оно стало важнейшим 

«Әл-Ислах» 
газетасы 
редакциясендә. 
Сулдан уңга: 
мөхәррир 
В. Бәхтияров, 
театр 
тәнкыйтьчесе 
К. Бәкер, язучы 
Ф. Әмирхан, 
газета хезмәткәре 
И. Әмирхан, 
шагыйрь Г. Тукай. 
1908 ел

Редакция газеты 
«Аль-Ислах». 
Слева направо: 
редактор 
В. Бахтияров, 
театральный 
критик К. Бакер, 
писатель 
Ф. Амирхан, 
сотрудник 
И. Амирхан, поэт 
Г. Тукай. 1908 г.
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Инкыйлаблар дәвере һәм Та
тарстан Республикасы оешу

Татар җәмәгатьчелеге 1917 елгы 
февраль вакыйгаларын, мәдәният 
үсеше мөмкинлеге буларак бәяләп, 
күтәренке рух белән каршы ала. Ка-
занда, Уфада, Сембердә, Оренбургта 
үткән күпсанлы митинглар, демон-
страцияләр, төрле съездлар (мөсел-
ман, хатын-кыз, хәрби вәкилләр 
һ. б.) бер мәсьәләне  – татар миллә-
тенең киләчәк дәүләт төзелешендә-
ге урынын карый. Сәяси көчләрнең 
берләшү стратегиясен һәм киләчәк-
кә эш юнәлешләрен билгеләүне 
IV Дәүләт Думасының мөселман 
фракциясе үз өстенә ала.

Урта Идел һәм 
Көньяк Урал 
Штатының 
схематик сызымы. 
Казан. 1918 ел

Схематический 
чертёж Средне-
Волжского 
и Южно-
Уральского Штата. 
Казань. 1918 г.

Эпоха революций и образование 
Татарской Республики 

Татарская общественность с во оду-
шевлением восприняла февральские 
события 1917 г., расценивая их как 
шанс для развития культуры. Много-
численные митинги, демонстрации 
и различные съезды (мусульманский, 
женский, военных делегатов и т. д.) 
в Казани, Уфе, Симбирске, Оренбурге 
решали один вопрос – о месте татар-
ской нации в будущем политическом 
устройстве государства. Выработку 
стратегии объединения и направления 
деятельности всех политических сил 
взяла на себя мусульманская фракция 
IV Государственной Думы.

Татар милли хәрәкәте үсешенең иң киеренке миз-
геле булып 1917 елның 22 июлендә (4 августында) Ка-
занда җыелган өч корылтайның (мөселман руханилары 
корылтае, мөселман хәрбиләре корылтае һәм II Бөтен-
россия мөселманнары корылтае) берләштерелгән уты-
рышында Эчке Россия һәм Себер мөселманнарының 
милли-мәдәни автономиясе игълан ителү тора. Авто-
номиянең иң югары канун чыгару органы итеп Милләт 
Мәҗлесе таныла. Халыкчан, демократик республика 
рәвешендә Идел-Урал республикасы (Идел-Урал шта-
ты) игълан ителә. Бу вакытта Уфада торган милли хәр-
би частьләр (10 меңнән артык солдат) Милли Мәҗлескә 
туг рылыкка ант итәләр һәм аның кулыннан милли бай-
рак алалар.

Эчке Россия һәм Себер татар-мөселманнары ли-
дерлары үзләренең республикасын игълан итәргә һәм 
канунлаштырырга, сәяси яктан автономияне расларга 
ашыга. Бер яктан, Россиядә хакимият вакуумы шарт-
ларында сәяси башлангычны кулдан ычкындырырга 
ярамый, ә икенчедән, алар большевикларга деструктив, 
демократиягә каршы, идарә итүнең тоталитар ысулла-
рына авышучан көч итеп карыйлар. Әмма тарих корыл-

Кульминацией развития татарского национально-
го движения явилось провозглашение 22 июля (4 ав-
густа) 1917 г. на совместном заседании трёх собрав-
шихся в Казани съездов (мусульманского духовенства, 
мусульманского военного съезда и II Всероссийского 
мусульманского съезда) национально-культурной ав-
тономии мусульман Внутренней России и Сибири. 
Высшим законодательным органом автономии был 
признан Милли Меджлис (Национальное собрание). 
Была провозглашена Волго-Уральская республика 
(Штат Идель-Урал) в форме народной демократиче-
ской республики. Находившиеся в это время в Уфе на-
циональные воинские части (свыше 10 тысяч солдат) 
присягнули на верность Нацио нальному собранию 
и получили от него национальное знамя.

Лидеры татар-мусульман Внутренней России и Си-
бири торопились объявить и легитимизировать свою 
республику, политически утвердить автономию. С одной 
стороны, нельзя было терять политическую инициати-
ву в условиях вакуума власти в России, с другой – они 
рассматривали  большевиков в качестве деструктивной 
антидемократической силы, склонной к тоталитарным 

Идел-Урал рес публикасы автономиясе игълан ителәчәге турында 
белдерү. Казан. 1918 ел

Афиша. Торжественное провозглашение автономии Идель- Уральской 
республики. Казань. 1918 г.
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тай карарларын тормышка ашыру өчен вакыт калдыр-
маган булып чыга. 

Күздә тотылган проектны тормышка ашыруга Ок-
тябрь инкыйлабы комачаулый. Хакимиятне больше-
виклар тартып алганнан һәм Гражданнар сугышы 
башланганнан соң, татарларның милли хәрәкәте тар-
кала. Сул караш тарафдарлары совет хакимияте ур-

методам управления. Однако времени на реализацию 
решений съезда история практически не оставила.

Осуществлению намеченного проекта помешал Ок-
тябрьский переворот. После захвата власти большеви-
ками и начала Гражданской войны национальное дви-
жение татар раскололось. Сторонники левых взглядов 
активно участвовали в установлении советской власти. 
Так, в Казани в первый орган власти большевиков – 
Временный революционный комитет (штаб) – вошли 
М. Вахитов, К. Якубов, Я. Чанышев. Большая часть та-
тарской национальной элиты сосредоточилась вокруг 
работы Милли Меджлиса во главе с Садри Максуди, 
продолжавшего борьбу за создание Волго-Уральской 
республики.

В пику этому проекту большевистское руководство 
разрабатывало свои проекты административно-нацио-
нальных образований. 22 марта 1918 г. им был принят 
декрет о создании Татаро-Башкирской Советской Рес-
публики.

Детали плана создания Татаро-Башкирской рес-
публики напоминают идеи Волго-Уральской респуб-
лики, разработанные С. Максуди и Национальным 
 собранием. Одновременно он прямо противоречил пла-
нам Казанского Совета и его «губернской»  республики. 

наштыруда актив катнаша. Мәсәлән, Казанда больше-
виклар хакимиятенең беренче органы булган Вакытлы 
революцион комитетка (штабка) М. Вахитов, К. Якубов, 
Я. Чанышев керә. Татар милли элитасының күпчелек 
өлеше Садри Максуди җитәкчелегендәге Идел-Урал 
штаты төзү өчен көрәшне дәвам итүче Милли Мәҗлес 
тирәсенә туплана. 

Бу проектка каршы большевик җитәкчелеге үзләре-
нең милли-административ төзелеш проектларын эшли. 
1918 елның 22 мартында Татар-Башкорт Совет Респуб-
ликасы төзү турында декрет кабул ителә. Татар-Баш-
корт республикасы төзү планының кайбер кисәкләре 
С. Максуди һәм Милләт Мәҗлесе тарафыннан  эшләнгән 

Татарстан 
ССРның этно г-
рафик картасы. 
1925 ел

Этнографическая 
карта ТССР. 
1925 г.

Эчке Россия һәм Себер төрки-татарлары Милли Идарәсенең 
территориаль автономия турында карары. «Кояш» газетасы. 1917 ел

Постановление Национального управления тюрко-татар Внутренней 
России и Сибири о территориальной автономии. Газета «Кояш». 1917 г.

Милләт 
Мәҗлесендә 
территориаль 
автономия 
яклылар 
фракциясе. 
Уфа. 1917 ел 

Фракция 
сторонников 
территориальной 
автономии 
в Национальном 
собрании.  
Уфа. 1917 г.

Йосыф 
Акчура (1876 – 
1935) – татар 
нәшире, язучы, 
журналист, төрек 
милләтчелегенең 
идеологларыннан

Юсуф Акчура 
(1876 – 1935) – 
татарский 
издатель, 
писатель, 
журналист, 
историк, один 
из идеологов 
турецкого 
национализма

Габделбари 
Баттал (Таймас) 
(1880 – 1969) – 
тарихчы, филолог, 
журналист, 
җәмәгать һәм 
сәясәт эшлеклесе

Габдулбари 
Баттал (Таймас) 
(1880 – 1969) – 
историк, филолог, 
журналист, 
общественно-
политический 
деятель

Мулланур Вахитов 
(1885 – 1918) – 
сәясәт һәм дәүләт 
эшлеклесе

Мулланур Вахитов 
(1885 – 1918) – 
общественно-
политический 
деятель

Мирсәет 
Солтангалиев 
(1892 – 1940) – 
сәясәт һәм дәүләт 
эшлек лесе

Мирсаид 
Султан-Галиев 
(1892 – 1940) – 
политический 
и государственный 
деятель
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Идел-Урал республикасы проектын хәтерләтә. Бер үк 
вакытта ул Казан Советының һәм аның «губерна» ре-
спубликасының планнарына каршы килә. Казан боль-
шевиклары милли-дәүләт төзелеше мәсьәләләрен хәл 
итүдән баш тарткан шартларда, инициативаны Эчке 
Россия мөселманнары эшләре буенча Комиссариат 
үз кулына ала. Алар татарларның һәм башкортларның 
милли-дәүләтчелек мәсьәләләре бердәм автономиядә 
хәл ителергә тиеш дигән фикерне алга сөрә.

Идел-Урал республикасын төзү тарафдарлары мил-
ли мәсьәләне чишүне большевикларның дошманнары – 
хакимияте 1918 елның маеннан декабренә кадәр Идел 
буенда урнашкан Учредительное собрание комитеты 
(Комуч) белән бәйли. Комуч җиңелгәннән соң, татар 
сәяси элитасының совет хакимиятен кабул итә алмаган 
иң актив өлеше илне ташлап китә. Сәүдә-сәнәгать капи-
талы вәкилләренең, җәмәгать эшлеклеләренең, рухани-
ларның һәм акгвардиячеләрнең илдән масскүләм китүе 
Гражданнар сугышы чорында ук башлана, аларның юл-
лары совет хакимиятенә каршы көрәшкән гаскәрләрнең 

В условиях, когда казанские большевики отказыва-
лись решать проблемы национально-государственного 
устройства, инициативу взяли на себя руководители 
Комиссариата по делам мусульман Внут ренней Рос-
сии. Они настаивали на том, что национально-госу-
дарственные проблемы татар и башкир должны быть 
решены в совместной автономии.

Сторонники создания Волго-Уральской республи-
ки связывали решение национального вопроса с про-
тивниками большевиков – Комитетом Учредительного 
собрания (Комуч), власть которого установилась в По-
волжье с мая по декабрь 1918 г. После его пораже-
ния активная часть татарской политической элиты, не 
принявшая советскую власть, покинула страну. Мас-
совый отток представителей торгово-промышленного 
капитала, общественных деятелей, служителей культа 
и белогвардейцев начался в период Гражданской вой-
ны и практически совпадал с путём отступления  войск, 
воевавших против советской власти. Из Поволжья в ос-
новном эмигрировали через Дальний Восток в Корею, 

Татарстан АССР 
оешуы турындагы 
Декретка кул кую. 
Рәс. Л. Г. Фәт та-
хов, Х. Г. Якупов. 
1950 ел

Подписание 
Декрета об 
образовании 
Татарской АССР. 
Худ. Л. А. Фат та-
хов, Х. А. Якупов. 
1950 г.

Татарстан АССР  
оешуы турында 
Нигезләмә 
[декрет]. 1920 ел, 
27 май

Положение 
[декрет] об 
образовании 
Татарской АССР. 
1920 г., 27 мая

Казан шәһәрендә 
яшәүчеләр 
Татарстан АССР 
игълан ителгән 
көнне картадан 
яңа оешкан 
республиканың 
чикләрен 
карыйлар. Казан, 
Юнысовлар 
мәйданы, 1920 ел

Жители 
Казани в день 
провозглашения 
Татарской АССР 
смотрят по карте 
границы вновь 
учреждённой 
республики. 
Казань, 
Юнусовская 
площадь, 1920 г.

Татарстан АССРның беренче байрагы

Первый флаг Татарской АССР

Татарстан АССРның 
1946 елда кабул ителгән 
гербы

Герб Татарской АССР, 
ут вер ждённый в 1946 г.

Татарстан АССРның 
беренче (рәсми 
булмаган) гербы эскизы. 
Рәс. Б. И. Урманче. 
1920 ел

Первый (неофициальный) 
герб Татарской АССР. 
Худ. Б. И. Урманче. 1920 г.
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ТССР картасы. 
1920 ел

Карта ТССР. 
1920 г.

чигенү юллары белән туры килә. Идел буеннан, башлы-
ча, Ерак Көнчыгыш аша Кореяга, Япониягә, Кытайга, 
ә күбесенчә Төркиягә күченәләр. Мөһаҗирләрнең бер 
өлеше соңыннан Көнбатыш Ауропага һәм Америкага 
барып урнаша.

Татар мөһаҗирләренең иң күренекле затлары Гаяз 
Исхакый һәм Гариф Кәримов (Ариф Керим-бай) була. 
Алар татар эмигрантлары көчләрен берләштерү буенча 
бик зур эш башкара. Төркия тарихында Госманлы импе-
риясе хәрабәләрендә дөньяви дәүләт төзүдә Мостафа 
Кемаль Ататөреккә актив ярдәм итүче Йосыф Акчура, 
Гаяз Исхакый, Садри Максуди, Габделбарый Баттал 
якты эз калдыра. Күренекле тюрколог Әхмәт Тимер Ән-
карада төрки мәдәниятне тикшеренүләр институтына 
нигез сала.

1919 елның язында совет җитәкчелеге Татар-Баш-
корт республикасы проектыннан баш тарта. Бер елдан, 
1920 елның июнендә, төбәктә совет хакимияте урнаш-
каннан соң, татарларның таралып утыру картинасына 
бөтенләй туры килмәгән территориаль кысаларда Та-
тарстан Автономияле Совет Социалистик Республи-
касы (ТАССР) төзелә. ТАССР чикләренә Идел-Урал 
милли штаты проекты буенча каралган 220 мең кв. км 
урынына 68 мең кв. км мәйдан керә. Бу территория  

Японию, Китай, а чаще в Турцию. Определённая часть 
впоследствии переселилась в Западную Европу и США.

Наиболее видными фигурами татарской эмигра-
ции являлись Гаяз Исхаки, Гариф Каримов (Ариф Ке-
рим-бей). Они проводили огромную работу по консоли-
дации сил татарских эмигрантов. Яркий след в истории 
Турции оставили Юсуф Акчура, Гаяз Исхаки, Садри 
Максуди, Габдулбари Баттал, активно поддержавшие 
Мустафу Кемаля Ататюрка в строительстве светского 
государства на развалинах Османской империи. Выда-
ющийся тюрколог Ахмет Тимер основал в Анкаре Инс-
титут исследований тюркской культуры.

Весной 1919 г. советское руководство отказалось 
от проекта Татаро-Башкирской республики. Через год, 
в июне 1920 г., после утверждения советской влас-
ти в регионе, была создана Татарская Автономная 
Советская Социалистическая Республика (ТАССР) 
в территориальных рамках, не отражавших реальную 
картину расселения татар. Границы ТАССР включали 
68 тыс. кв. м вместо 220 тыс. кв. м по проекту нацио-
нального Штата Идель-Урал. Эта территория охва-
тывала около 1,5 млн татарского населения из обще-
го количества 4,2 млн татар, проживавших в России. 
С учреждением Татарской автономии само слово «та-

тарский» в общественном лексиконе обрело легитим-
ное звучание, что имело кардинальное значение для 
национального самосознания. 

Создание в 1920 г. Татарской Автономной Совет-
ской Социалистической Республики стало реализа-
цией вековых чаяний народа, важным шагом к на-
циональному самоопределению, способствовало 
появлению феномена полиэтнического государствен-
ного образования в рамках РСФСР. Выдающуюся 
роль в этом процессе сыграл один из лидеров и тео-
ретиков национально-освободительного движения 
Мирсаид Султан-Галиев. Его идеи, сочетавшие прин-
ципы классовой и антиколониальной борьбы, свое-
образного «исламского социализма», не нашедшие 
поддержки у большевиков, стали в ХХ в. знаменем 
освободительной борьбы народов мира, находивших-
ся в колониальной зависимости.

Россиядә яшәүче 4,2 млн татарның 1,5 млн га якынын үз 
эченә ала. Татар автономиясе төзелгәннән соң, «татар» 
сүзе иҗтимагый сүзлектә рәсми яңгыраш ала, һәм бу та-
тарларның милли үзаңын ныгытуга хезмәт итә.

1920 елда Татарстан Автономияле Совет Социалис-
тик Республикасы төзелү халыкның гасырлар буена кил-
гән хыялын тормышка ашыру, аның милли үзбилгеләнүе 
юнәлешендә мөһим адым була һәм РСФСР чикләрендә 
күпмилләтле дәүләт феномены барлыкка килүгә ярдәм 
итә. Бу процесста милли-азатлык хәрәкәтенең танылган 
лидерларыннан һәм теоретикларыннан берсе – Мир-
сәет Солтангалиев күренекле роль уйный. Аның боль-
шевиклар тарафыннан танылмаган сыйнфый һәм ан-
тиколониаль көрәш, үзенчәлекле «ислам социализмы» 
принципларын берләштергән идеяләре ХХ гасырда 
колониаль бәйлектә яшәгән дөнья халыкларының азат-
лык көрәше байрагына әйләнә.

Чистай шәһәрендә Бөек Октябрьнең бер 
еллыгын бәйрәм итү. 1918 ел

Празднование первой годовщины Великого 
Октября в г. Чистополь. 1918 г.

ТАССР ХКС рәисе Сәетгалиев, мөселман социалистик полкы 
командиры Нур Алимов (бүректән), КПССның Татар өлкә 
комитеты әгъзасы Гали Касыймов Кызыл Армия көнендә 

Саид-Галиев – председатель СНК ТАССР, Нур Алимов 
(в шапке) – командир мусульманского социалис тического полка, 
Гали Касимов – член бюро Татарского обкома КПСС – в день 
годовщины Красной Армии

Татар клубы. 
Рәс. А. Г. Пла ту но-
ва. 1930 ел

Татарский клуб. 
Худ. А. Г. Пла ту но-
ва. 1930 г.
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Модернизация общества и куль
туры

К 1930-м гг. Татарская респуб-
лика являлась аграрно-промышлен-
ной областью. Переход к индустри-
альному технологическому способу 
производства, начавшийся ещё 
в конце XIX в., не только не был за-
вершён к 1914 г., но и был затормо-
жен и даже пошёл вспять в резуль-
тате опустошительной Гражданской 
войны. 

Җәмгыятьне һәм мәдәниятне 
яңарту 

1930 елларга Татарстан рес пуб-
ликасы аграр-сәнәгать төбәге бу-
лып исәпләнә. XIX гасыр ахырын-
да ук башланган җитештерүнең 
ин дустриаль технологик ысулына 
күчү 1914 елга тәмамланмый гына 
түгел, киресенчә, тукталып кала, 
бөлдергеч Гражданнар сугышы нә-
ти җәсендә артка тәгәри.

1930 елларда Татарстан АССР, индустри-
яләштерүгә йөз тотып, сәнәгать үсешендә ыргылыш 
ясый. 1940 елга республикада 1930 еллар башын-
дагы 11 урынына 21 сәнәгать тармагы барлыкка 
килә. Биредә союзкүләм әһәмияткә ия булган 58 эре 
сәнәгать предприятиесе төзелә. Киң масштаблы ин-
дустриализация программалары, ТАССР чикләрен-
нән тыш та, татар эшчеләренең саны артуга китерә. 
Крестьян халкы да, шәһәрдәге эшсезләр дә сәнә-
гать алгарак киткән районнарга омтыла. Алар ара-
сында чит кеше хезмәтен кулланмыйча, гаилә көче 
белән эш алып барган вак һәм уртакул эшмәкәрләр 
күп була. 1920 ел урталарында татар эшчеләренең 
иң зур төркеме Уралда. Азәрбайҗан һәм Кавказ, 
Башкортстан нефтьчеләре арасында да татарлар 
арта. 1930 елларда Татарстан Донбасс, Кузбасс, 
Урал, Мәскәүнең Мет рострой, Мәскәү яны күмер 
бассейнын эшче көчләр белән тәэмин итә. Кайбер 
җирләрдә, мәсәлән, Магнитогорскида, махсус күче-
релгәннәр хисабына тулы бер татар бистәләре бар-
лыкка килә.

ТАССР ХКС рәисе 
Яһүдин һәм җир 
эшләре наркомы 
Искәндәров 
авыл хуҗалыгы 
күргәзмәсендә 
колхозчылар белән 
сөйләшә

Председатель 
СНК ТАССР 
Ягудин и нарком 
земледелия 
Искандеров 
беседуют 
с колхозниками 
на сель ско хо зяй-
ствен ной выставке

Татар кызы 
токарь һөнәрен 
үзләштерә. «Урак 
һәм Чүкеч» 
заводы. 1930 еллар

Девушка-татарка 
обучается работе 
на токарном 
станке завода 
«Серп и Молот». 
 1930-е гг.

Кинофабрика 
төзелешендә. 
Ташчылар 
бригадасы

На постройке 
кинофабрики. 
Ударная бригада 
каменщиков

Татарстан автономиясе оешу белән мәдәният 
тамырдан үзгәрешләр кичерә. 1920 – 1930 елларда 
югары һәм урта махсус белем бирү системасы киңәя. 
1932 елда Казанда 18 югары уку йорты санала. Та-
тар яшьләренең югары һәм махсус урта белем алуга 
мөмкинлекләрен арттыру максатында Төрки-татар 
эшче факультеты булдырыла. 1920 елларда киләчәк-
тә  ачылачак Фәннәр академиясенең беренче үр-
нәкләре булган татар гуманитар фәне үсешен тәэмин 
итүче гыйльми үзәкләр: Татар халкын өйрәнү фәнни 

 1930-е гг. стремительно расширялась система высшего 
и среднего специального образования. В 1932 г. в Каза-
ни насчитывалось 18 вузов. С целью расширения воз-
можностей для получения татарской молодёжью выс-
шего и среднего  специального образования был создан 
Тюрко-татарский рабочий факультет. В  1920-е гг. созда-
ётся ряд научных центров, способствовавших разви-
тию татарской гуманитарной науки: Научное общество 
татароведения (создано в 1923 г.), Дом татарской куль-
туры (открыт в 1927 г.), Общество изучения Татарстана 

В 1930-е гг. в соответствии с курсом на индустриали-
зацию Татарская АССР совершила стремительный ры-
вок в промышленном развитии. К 1940 г. в респуб лике 
имелось более 20 промышленных отраслей вместо 
11 в начале 1930-х гг. Здесь было построено 58 круп-
ных промышленных предприятий общесоюзного на-
значения. Широкомасштабные программы индустриа-
лизации способствовали росту численности татарских 
рабочих и за пределами  ТАССР. Татары, как крестьяне, 
так и безработные города, устремлялись в более раз-
витые в промышленном отношении районы. Среди них 
было много мелких и средних предпринимателей, кото-
рые вели дело силами семьи, без применения чужого 
труда. Одной из крупных групп татарских рабочих в се-
редине 1920-х гг. являлась уральская. Больше всего их 
было в добывающей горнозаводской промышленно-
сти, среди нефтяников Азербайджана и Кавказа, Баш-
кирии. В 1930-е гг. Татарстан снабжал рабочей силой 
Донбасс, Кузбасс, Урал, Мос ковский метрострой, Под-
московный угольный бассейн. За счёт спецпереселен-
цев в некоторых местах, например в Магнитогорске, 
создавались целые татарские посёлки.

С образованием Татарской автономии карди-
нальные изменения претерпевала культура. В 1920 – 
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 җәмгыяте (1923), Татар мәдәнияте йорты (1927), Та-
тарстанны өйрәнү җәмгыяте (1928) ачыла. Бу чорда 
татар гуманитар фәне өлкәсендә Г. Ибраһимов, Җ. Вә-
лиди, Г. Гобәйдуллин, Г. Шәрәф кебек күренекле галим-
нәр хезмәт куя. 1939 елда Татар теле, әдәбияты һәм 
тарих фәнни-тикшеренү институты эшли башлый.

1920 елларда татар халкының югары мәдәнияте 
өлкәсендә дә сизелерлек үзгәрешләр барлыкка китә. 
Профессиональ татар музыкасы һәм рәсем сәнгате 
үсә. 1937 елда Казанда Татар дәүләт филармониясе, 
ә 1939 елда Татар опера театры ачыла. Беренче бу-
лып анда Нәҗип Җиһановның «Качкын» операсы куе-
ла. 1941 елның уртасына республика композиторлары 
алты опера яза. Шул ук чорда беренче татар балеты 
«Шүрәле» сәхнәгә менә.

1927 елда, зыялыларның каршы торуына кара-
мастан, татар язуы «яңалиф»кә – латин графикасы-
на күчерелә. 1939 елда латинны кирилл алфавиты 
алыштыра. 

Сәяси эзәрлекләүләр кызган мәлдә республика-
ның чын мөстәкыйльлеге өчен көрәшкән Татарстан 
АССР партия-дәүләт органнарының күп кенә күренек-
ле хезмәткәрләре, советларга каршы эшчәнлектә гаеп-
ләнеп, үз вазифаларыннан читләштерелә (Кашшаф 
Мөхтәров, Мирсәет Солтангалиев). Милли лидерлар-
га карата мондый мөнәсәбәт башта аларның карье-
расын җимерә, ә аннан соң тормышларын да өзә. 
Зур террор чорында республикада 54727 кеше сәяси 
реп рессияләргә эләгә. Аларның 17188-се – татарлар. 
Нәтиҗәдә, фән һәм мәдәниятнең тулы тармаклары 
югары әзерлек ле кадрларсыз кала.

(образовано в 1928 г.) – прообразы будущей академии 
наук. Видными учёными в области татарской гумани-
тарной науки в этот период являлись Г. Ибрагимов, 
Дж. Валиди, Г. Губайдуллин, Г. Шараф. В 1939 г. был 
открыт Татарский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории. 

В 1920-е гг. происходят заметные изменения 
в сфере высокой культуры татарского народа. Ста-
ли развиваться профессиональная татарская музыка 
и живопись. В 1937 г. в Казани открывается Татарская 
государственная филармония, в 1939 г. – Татарский 
оперный театр. Первой на его сцене была поставлена 
опера Н. Жиганова «Качкын». К середине 1941 г. ком-
позиторы республики создали 6 опер. В этот же период 
появился первый татарский балет – «Шурале».

В 1927 г., несмотря на протесты интеллигенции, 
был осуществлён перевод татарской письменности на 
яналиф (латинская графика). В 1939 г. произошла но-
вая смена алфавита – с латиницы на кириллицу.

В разгар масштабных политических репрессий 
были отстранены от своих должностей и обвинены 
в антисоветской деятельности многие видные работ-
ники партийно-государственных органов Татарской 
АССР, которые боролись за реальный суверенитет 
республики (К. Мухтаров, М. Султан-Галиев). Такая 
позиция национальных лидеров стоила многим из них 
сначала карьеры, а потом и жизни. В период большого 
террора политическим репрессиям в республике под-
верглись 54727 человек. Среди них 17188 татар. В ре-
зультате целые отрасли науки и культуры остались без 
квалифицированных кадров.

Пролетар 
инкыйлаб  
музееның гомуми 
рәсеме. 1928 ел

Общий вид музея 
пролетарской 
революции при 
ТЦИКе (передняя 
половина). 1928 г.

Җиңеп кайтыгыз! 
Рәс. Ш. Г. Нигъ мә-
туллин. 1995 ел

Возвращайтесь 
с победой! 
Худ. Ш. А. Ниг ма-
тул лин. 1995 г.

Бөек Ватан сугышы һәм татар
лар

Икенче Бөтендөнья сугышы Со-
ветлар Союзы өчен җитди сынау 
була, ул татар милләтенә дә тирән-
тен кагыла. Республиканың фронт-
ка киткән 700 мең кешесеннән 
410 меңе һәлак була, аларның ярты-
сын диярлек татарлар тәшкил итә.

Великая Отечественная война 
и татары 

Вторая мировая война, ставшая се-
рьёзным испытанием для всего Совет-
ского Союза, глубоко затронула и татар-
скую нацию. Из 700 тысяч уроженцев 
рес публики, ушедших на фронт, погиб-
ло более 410 тысяч, среди них татары 
составляли не менее половины.

Бөек Ватан сугышы елъязмасы татарларның батыр-
лык һәм каһарманлык үрнәкләре белән тулы. Брест 
ныгытмасын саклаучылар арасында тумышы белән 
Питрәч районыннан чыккан майор П. М. Гаврилов 
та була. Мәскәү янындагы каты сугышларда Әлмәт 
авылында туып-үскән гвардия полковнигы, «Катюша» 
дивизионы командиры Б. А. Йосыповның исеме яңгы-
рый. 1942 елда танылган скульптор Вера Мухина аның, 

Летопись Великой Отечественной войны полна 
примеров доблести и героизма татар. Среди защитни-
ков Брестской крепости был уроженец Пестречинского 
района майор П. М. Гаврилов. В период ожесточённых 
боёв под Москвой гремело имя уроженца с. Альметье-
во – гвардии полковника, командира дивизиона «ка-
тюш» Б. А. Юсупова. В 1942 г. известный скульптор 
Вера Мухина создала бюст этого, по словам члена ГКО 
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Дәүләт Оборона комитеты әгъзасы А. С. Щербаков 
сүзләре белән әйткәндә, «Кызыл Армиянең иң батыр 
кешесе»нең бюстын ясый.

Сталинград янындагы сугышларда 7 меңгә якын 
татар көрәшә. Алман ефрейторы Р. Вольфганг алар-
ның кыюлыгы турында үзенең энесенә: «Биредә без-
гә каршы татарлар сугыша. Алар акылдан язган ке-
шеләр, мин татар белән, хәтта, төшемдә дә очрашыр га 
теләмәс идем», – дип яза. 1944 елның гыйнварында 
Бөгелмә районында туып-үскән Газинур Гафиятуллин, 

А. С.  Щербакова, «самого мужественного человека 
Красной Армии».

В боях под Сталинградом сражалось около 7 тыс. 
татар. Об их бесстрашии немецкий ефрейтор Р. Вольф-
ганг писал в своём письме брату: «Здесь против нас 
много татар. Это сумасшедшие люди, и я не хотел 
бы встретиться с татарином даже во сне». В январе 
1944 г. Г. Гафиатуллин, уроженец Бугульминского рай-
она, подобно Александру Матросову, тоже татарину, 
совершил подвиг, грудью закрыв амбразуру вражеско-

татар Александр Матросов кебек үк, күкрәге белән 
дошман дзоты амбразурасын кап лап, батырлык күр-
сәтә. Татарстан сугышчыларының каһарманлыгын 
Советлар Союзы маршалы Р. Я. Малиновский бик юга-
ры бәяли: «Мин, карт солдат буларак, фронтта татар 
сугышчыларын һәм командирларын күп күрдем һәм 
һәрчак аларның үҗәтлегенә, сугыштагы тимер ихты-
ярына сокландым. Бу халык батырлыгы белән ихти-
рам казанды». Бөек Ватан сугышы елларында төрле 
милләттән Советлар Союзы Герое исеменә лаек бул-
ган 11600 сугышчы арасында татарлар (225 кеше), 
руслардан, украиннардан һәм белорусслардан кала, 
дүртенче урында тора.

Батырлык һәм Ватанга тугрылык үрнәге булган 
герой-шагыйрь Муса Җәлилнең исеме мәңгелек 
данга күмелә. Яраланган килеш әсирлеккә төшеп, 
ул «Идел-Урал» легионына керергә мәҗбүр була, 
анда легионер-татарлар арасында яшерен эш алып 
барган төркемгә эләгә. Подпольщиклар качу әзер-
ли, әмма алман разведкасы аларның алдына төшә. 
Җәлилне һәм аның иң актив ун көрәштәшен гильо-
тинада җәзалап үтерәләр. Фашистлар төрмәсендә 
М. Җәлил йөзләрчә шигырьләр иҗат итә, шуларның 
115-е генә иленә кайтып ирешә. Гестапо төрмәсендә 
язылган, нечкә лирика һәм ватанпәрвәрлек мотив-
лары, фашизмны җиңүгә ышаныч белән сугарылган 
«Моабит дәфтәре» циклы шагыйрь иҗатының иң 
югары баскычы дип бәяләнә.

Бөек Ватан сугышы елларында Татарстан илнең 
мөһим тыл базасына әверелә. 1941 елның икенче 
яртысында бирегә Казанның хәрби-сәнәгать ком-

Г. Г. Гафиятуллин 
(1913 – 1944) – 
Советлар Союзы 
герое

Г. Г. Гафиатуллин 
(1913 – 1944) – 
Герой Советского 
Союза

П. М. Гаврилов 
(1900 – 1979) – 
Советлар Союзы 
герое

П. М. Гаврилов 
(1900 – 1979) – 
Герой Советского 
Союза

Б. А. Йосыпов 
(1903 – 1981) – 
офицер-
артиллерист, 
полковник, Бөек 
Ватан сугышы 
герое. Сынчысы 
В. И. Мухина. 
1942 ел

Б. А. Юсупов 
(1903 – 1981) – 
советский офицер-
артиллерист, 
полковник, 
герой Великой 
Отечественной 
войны. Скульптор 
В. И. Мухина. 
1942 г.

го дзота. Отвагу воинов из Татарстана высоко оценил 
маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский: «Я как 
старый солдат много видел на фронте бойцов и коман-
диров-татар и всегда восхищался их непреклонным 
упорством, железной волей в бою. Этот народ снискал  
себе уважение за выдающееся мужество…». Среди 
11600 советских воинов различных национальностей, 
ставших Героями Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны, татары занимают 4-е место 
(225 человек) после русских, украинцев и белорусов.

Вечной славой овеяно имя поэта-героя Мусы Джа-
лиля, чей подвиг стал примером несгибаемого муже-
ства и преданности Родине. Попав в плен раненным, 
он вынужден был войти в легион «Идель-Урал», где 
вступил в группу подпольщиков, которая вела под-
рывную работу среди татар-легионеров. Подпольщики 
готовили побег, но германская разведка опередила их. 
Джалиля и десять наиболее активных его соратников 
казнили на гильотине. В Германии Муса Джалиль на-
писал сотни стихов, но до потомков дошли 115 из них. 
Вершиной его  поэтического творчества считается цикл 
«Моабитская тетрадь», написанный в застенках геста-
по, наполненный тонкой лирикой и патриотическими 
мотивами, верой в победу над фашизмом.

плексын үстерүгә көчле этәргеч биргән 70-тән артык 
предприятие эвакуацияләнә. 

Казанга СССР Фәннәр Академиясе институтла-
рының өчтән бере күчерелә. Фронтка ярдәм итү өчен 
аграр өлкәнең барлык көчләре һәм чаралары мобили-
зацияләнә. 

Шуның белән бергә сугыш елларында һәм аннан 
соң татар фәненә һәм мәдәниятенә идеологик басым 
көчәя. ВКП(б) Үзәк комитетының 1944 ел, 9 август ка-
рары Алтын Урда тарихын һәм татарларның төрки 
халык лар белән туганлык тамырларын өйрәнүне тыя. 
1946 елда әлеге сәяси чикләүләр СССР Фәннәр Ака-
демиясе карарлары белән беркетелә, өйрәнү өчен 
фәкать Идел Болгары тарихы гына кала. Соңыннан 
идеологик чикләүләр җәдитчелек традицияләренә һәм 
татар әдәбиятының тулы бер катламнарына кагыла. 
Тарихның һәм әдәбиятның тулы юнәлешләрен өйрәнү-
не туктату фәндә тарихи фикерләүнең тайпылышына, 
адашуына китерә.

ПО-2 төнге бом-
бар ди ров щик лары. 
387 номерлы 
заводның җыю 
цехы. 1943 ел

Ночные бом бар ди-
ров щики  
ПО-2. Цех сборки 
завода № 387. 
1943 г.

Муса Җәлил 
(1906 – 1944) –
совет татар 
шагыйре һәм 
журналисты, 
Советлар Союзы 
герое

Муса Джалиль 
(1906 – 1944) – 
советский 
татарский поэт 
и журналист, 
Герой Советского 
Союза

М. Х. Сыртланова (1912 – 1971) – Тамань 46 нчы гвардия төнге 
бомбардировщиклар хатын-кызлар авиация полкының эскадрилья 
командирының урынбасары, Советлар Союзы герое

М. Х. Сыртланова (1912 – 1971) – заместитель командира эскадрильи 
 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных 
бомбардировщиков, Герой Советского Союза

Хәрби машиналар 
төзик! Плакат. 
Рәс. А. А. Прыт-
ков, Г. Д. Шапиро. 
1942 ел

Построим боевые 
машины! Плакат. 
Худ. А. А. Прыт-
ков, Г. Д. Шапиро. 
1942 г.

В годы Великой Отечественной войны Татарская 
АССР превратилась в важную тыловую базу страны. 
Уже во второй половине 1941 г. сюда было эвакуиро-
вано более 70 предприятий, деятельность которых 
дала мощный толчок развитию военно-промышленно-
го комплекса Казани. В Казань переехала треть инсти-
тутов и научных сил Академии наук СССР. Для помо-
щи фронту были мобилизованы все силы и средства 
аграрной сферы. 

Вместе с тем в годы войны и после неё усилилось 
идеологическое давление на татарскую науку и культу-
ру. Постановление ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 г. фак-
тически закрыло для изучения историю Золотой Орды 
и корни родства с другими тюркскими народами. В 1946 
г. эти политические ограничения прямо были закрепле-
ны решениями Академии наук СССР, оставившими для 
изучения практически только историю Волжской Булга-
рии. Позднее идеологические ограничения коснулись 
традиций джадидизма и целых направлений татарской 
литературы. Для татарской науки запрет на значитель-
ный пласт прошлого и культуры привёл к искажению 
исторического сознания.
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Татар җәмгыяте модернизация 
дәверендә 

1953 елның мартында Сталинның 
вафаты белән, Советлар Союзы та-
рихында вакыйгаларга бай зур бер 
дәвер тәмамлана. Бу еллар эчендә 
ил тормышының бөтен якларына 
кагылышлы олы үзгәрешләр була. 
Әмма 1950 еллар ахыры – 1980 ел-
ларда да ил үсешенең сәяси страте-
гиясе милли мәдәниятләрнең һәм 
телләрнең үсешен күздә тотмый, 
бердәм совет халкы оештыру рәве-
шендә уйланыла.

Иң мөһиме шул: коточкыч социаль-демографик 
корбаннар хисабына, кыска вакыт эчендә сәнәгать-
нең төрле тармакларында, (хәрби сәнәгать, атом 
энергетикасы, космос техникасы һ. б.) шактый артка 

Татарское общество в эпоху мо
дернизации 

Со смертью Сталина в марте 1953 г. 
закончилась целая эпоха в истории Со-
ветского Союза. Она вместила в себя 
столько событий, что их хватило бы 
на целое столетие. За эти годы прои-

Ромашкино 
нефть чыганагы. 
1948 елда 
беренче булып 
нефть табылган 
3 нче скважина 
күренеше

Ромашкинское 
месторождение 
нефти. Вид 
скважины № 3, 
первой давшей 
нефть в 1948 г.

Татарстан 
киңлекләрендә. 
Рәс. С. О. Лывин. 
1960 ел

На просторах 
Татарии. 
Худ. С. О. Лывин. 
1960 г.

калган илдән дөньякүләм лидерлыкка сикереш яса-
ла. Ләкин бу сикереш социализм доктринасы игълан 
иткән төп бурычларны – гомуми муллык, заман кеше-
се өчен лаеклы тормышны тәэмин итә алмый. 

ХХ гасырның 60 – 80 елларында ил сис темалы тор-
гынлыкка килеп керә. Төп мәсьәлә берәү: тизләтелгән 
яңарыш чарасы табу. 1960 – 1970 елларда сәнәгать 
үсеше, чит илләрдән азык-төлек һәм киң кулланылыш 
товарлары сатып алу өчен бердәнбер чыганак – нефть 

зошли колоссальные изменения, кос-
нувшиеся всех сторон жизни. Но по-
литическая стратегия развития страны 
мыслилась не в категориях развития 
национальных культур и языков раз-
ных народов, а в быстрейшем слиянии 
их в единый советский народ.
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һәм газ экспорты. Әмма шунысы да бар: Идел-Урал 
төбәгендә нефть ятмаларын үзләштерә башлау Татар-
станны югары үсеш алган сәнәгать төбәгенә әверел-
дерә.

1948 елның 25 июлендә скважина сынау вакытын-
да тәүлегенә 120 тонна сусыз нефть бирә торган фон-
тан ачыла. Ул Татарстандагы иң зур һәм дөньядагы 
иң эре нефть ятмаларының берсе булып чыга. Нефть 
эзләү эшләрен җәелдерү һәм Шөгер нефть промы-
селын төзү Татарстанда илнең яңа нефть базасын – 
«Икенче Баку» барлыкка китерә. Татарстанда табыла 
торган «кара алтын» күләменең кызу темплар белән 
үсүе 1950 еллар уртасында аны нефть чыгару тар-
магының бәхәссез лидерына әйләндерә. 1970 еллар 
ахырына кадәр Татарстан нефть чыгару тармагында 
беренче урынны нык тота. Эре нефть индустриясе 
республиканың төньяк-көнчыгышында нефтехимия 
сәнәгате барлыкка китерү өчен шарт тудыра. КамАЗ 
белән беррәттән, Кама территориаль-сәнәгый ком-
плексының нигезен тәшкил иткән Түбән Кама нефть 
химиясе комбинаты һәм «Түбән Кама шин» заводы 
калка.

Республиканың төрле районнары һәм шәһәрләре-
нең социаль үсешендә диспропорция сизелә башлый. 
Утыз ел эчендә шәһәр халкының саны, авылда яшәү-
челәрнең санын сизелерлек узып китеп, ун тапкырга 
арта. Татар милләте СССРда иң шәһәрләшкән мил-
ләтләрнең берсенә әверелә.

Страна сумела совершить, хотя и невероятно боль-
шой социально-демографической ценой, мощный ин-
дустриальный рывок, превратившись за кратчайший 
исторический отрезок из довольно отсталой в мирово-
го лидера в целом ряде отраслей (военная промыш-
ленность, атомная энергетика, космическая техника 
и т. д.). В то же время она была неспособна решить 
главные задачи, которые дек ларировались доктриной 
социализма: обеспечение всеобщего благосостояния, 
достойной современного человека жизни.

В 1960 – 1980-е гг. СССР вступил в системный кри-
зис. Главным вопросом был и оставался один: найти 
средства для ускоренной модернизации. Основным 
источником для развития промышленности, закупок 
продовольствия и товаров широкого потребления за 
рубежом был экспорт нефти и газа. Недра стали стра-
тегическим сырьём. Начало промышленного освоения 
неф тяных месторождений в Волго-Уральском регионе 
превратило Татарстан в высокоразвитую промышлен-
ную область.

Уже 25 июля 1948 г. при испытании скважины был 
получен фонтан дебитом более 120 тонн безводной 
нефти в сутки. Впоследствии оказалось, что это самое 
крупное месторождение нефти в Татарстане и одно 
из крупнейших в мире. Развёртывание и расширение 
неф теразведочных работ и строительство Шугуровско-
го нефтепромысла стали отправными точками для соз-
дания в Татарии новой нефтяной базы страны – «вто-

рого Баку». Татарская АССР 
прочно удерживала первое 
мес то в нефтедобывающей 
отрасли до конца  1970-х гг. 
Крупная нефтяная ин-
дустрия стала основой для 
возникновения нефтехими-
ческой промышленности на 
северо-востоке республики. 
Вместе с КамАЗом Нижне-
камский неф те химический 
комбинат и завод «Нижне-
камск шина» составили 
основу Камского территори-
ально-промышленного ком-
плекса.

В этот период стали за-
метны диспропорции в соци-
альном развитии различных 
регионов и городов респуб-
лики. Практически полная 
«городская революция» 
произошла за период жизни 
одного поколения людей. За 
тридцать лет численность 
городского населения вы-
росла в 10 раз, заметно пре-
высив в процентном соотно-
шении сельское население. 
Татарская нация в СССР 
стала одной из самых урба-
низированных в стране. 

Елга порты. 
Рәс. Н. Д. Кузнецов. 
1960 ел

Речной порт. 
Худ. Н. Д. Кузнецов. 
1960 г.

Миңнебай газ 
эшкәртү заводы. 
Рәс. Н. Д. Кузнецов. 
1965 – 1968 еллар

Миннибаевский 
ГПЗ. 
Худ. Н. Д. Кузнецов. 
1965 – 1968 гг.
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Совет Татарстаны: 

җәмгыятьне яңартуТарих һәм хәзерге заман
Советский Татарстан: 
модернизация обществаИстория и современность

в Татарской АССР. Видным общественно-политическим 
деятелем татарской эмиграции являлся Тамурбек Давлет-
шин, его имя широко известно благодаря книге «Совет-
ский Татарстан: теория и практика ленинской националь-
ной политики», изданной в Лондоне в 1974 г. на русском 
языке. Большой вклад в исследование истории Золотой 
Орды и Казанского ханства внесла профессор Южно-Ка-
лифорнийского университета Азаде-Айше Рорлих, автор 
труда «Татары Поволжья: очерк истории национального 
самоопределения», опубликованного в США в  1986 г.

Немало ярких имён татар было и среди художни-
ков, чья жизнедеятельность проходила за пределами 
Татарской республики. Это лидер уфимского «андер-
граунда» Наиль Латфуллин, основоположник мону-
ментального искусства в Узбекистане Чингиз Ахмаров, 
автор непревзойдённых образов героев произведений 
Г. Тукая из Ленинграда Файзрахман Аминов. Извест-
ные татарские имена появились на советской эстраде, 
в кинематографе (Сергей Шакуров, Геннадий Сай-
фуллин), на телевидении (журналист-международник 
Фарид Сейфуль-Мулюков). Всемирной славой овеяно 
имя артиста балета, балетмейстера Рудольфа Нурие-
ва. В 1980-е гг. премьером Большого театра являлся 
уроженец Казани Ирек Мухамедов.

Таким образом, интеллигенция, обладающая не 
только незаурядным интеллектом, но и истинной, а не 
декларируемой любовью к родному народу, родине, 
своим трудом и социальной позицией служила тому, 
чтобы в процессе модернизации татарский народ за-
нял достойное место в мире. 

Лондонда рус телендә басылып чыккан «Совет  
Татарстаны: ленинчыл милли сәясәт теориясе һәм 
практикасы» китабы аша күпләргә таныш Тамур-
бәк Дәүләтшин татар эмиграциясенең күренекле 
иҗтимагый-сәяси эшлеклесе булып китә. Көньяк 
Калифорния университеты профессоры, 1986 елда 
АКШта басылган һәм зур кызыксыну белән укыла 
торган «Идел буе татарлары: милли үзбилгеләнү та-
рихы буенча очерклар» китабы авторы Азаде-Айшә 
Рорлих Алтын Урда һәм Казан ханлыгы тарихын өй-
рәнүгә зур өлеш кертә.

Татарстан Республикасыннан читтә яшәүче та-
тар рәссамнары арасында да бик күп күренекле 
исемнәр бар. Уфа «андеграунды» әйдәманы Наил 
Латфуллин, Үзбәкстанда монументаль сәнгатькә ни-
гез салучы Чыңгыз Әхмәров, Г. Тукай әсәрләренең 
моңарчы күрелмәгән образларын тудырган Ленин-
град рәссамы Фәйзерахман Әминов – шундыйлар-
дан. Совет эстрадасында, кинематографта (Сергей 
Шәкүров, Геннадий Сәйфуллин), телевидениеда (ха-
лыкара сәясәт журналисты Фәрит Сәйфел-Мөлеков) 
татарлар мәйдан тота. Атаклы балет артисты, балет-
мейстер Рудольф Нуриев исеме бөтен дөньяга яң-
гырый. Казан егете Ирек Мөхәммәдов 1980 елларда 
Зур театрның төп биючесе була.

Шулай итеп, халкына, иленә карата күңелендә 
тирән мәхәббәт йөрткән, фикерле зыялылар үз хезмәт-
ләре һәм иҗтимагый позицияләре белән татар халкы-
ның яңарыш барышында лаеклы урын алуына өлеш 
кертәләр.

«Мобилизацияле» индустриальләштерү һәм шә-
һәр ләшү белән бергә, республика коммунистлар пар-
тиясенең милли сәясәте аркасында кискенләшә бар-
ган социаль мәсьәләләр алдында кала. Татар теленең 
куллану даирәсе ясалма рәвештә тарайтыла, милли 
мәдәниятнең һәм халык традицияләренең абруе төшә, 
бу җәмгыятьтә яшерен, әмма вакыт-вакыт тышка бәреп 
чыга торган канәгатьсезлек тудыра. Гыйльми һәм иҗа-
ди зыялылар арасында милләтнең тарихи һәм мәдәни 
мирасына таянган, татарның этник үзаңын торгызуга 
омтылган хәрәкәт барлыкка килә. Ул татар җәмәгатьче-
легенең күпчелек катлауларында яклау таба.

Казан университеты профессоры М. Г. Госманов 
тикшеренүләре төрки Урта гасырларны өйрәнүне 
алга этәрә. А. Х. Халиков җитәкчелегендәге Казан ар-
хеологлары, Н. И. Воробьёв һәм Е. П. Бусыгин җитәк-
челегендәге этнографлар көче белән төбәкнең бо-
рынгы чорлардагы тарихы эзлекле языла, Идел буе 
һәм Урал халыклары этногенезына караган катлаулы 
мәсьәләләргә җавап табыла. Татар иҗтимагый фике-
рен өйрәнү юнәлешен Я. Г. Абдуллин җитәкли. Татар 
теле белеме өлкәсендә профессор Д. Г. Тумашева һ. б. 
уңышлы эшли.

Заман рухына туры китереп, язучылар, компози-
торлар, рәссамнар үз замандашларының чын йөзен, 
үз чорын чагылдырырга, татар халкының рухи-әхлакый 
тәҗрибәсен үзләштерергә, туган җир, кече ватан тема-
сын ачарга омтыла.

Фән-гыйлемдә, әдәбиятта һәм сәнгатьтә татар-
лар ТАССРдан тыш та яхшы билгеле була. 1974 елда 

Д. Г.  Тумашева (1926 – 2006) – тел белгече, 
филология фәннәре докторы, Татарстан 
фәннәр академиясе академигы, ТАССР, 
РФнең атказанган фән эшлеклесе 

Д. Г. Тумашева (1926 – 2006) – языковед, 
доктор филологических наук, академик 
АН РТ, заслуженный деятель науки 
ТАССР, РФ

А. Х. Халиков (1929 – 1994) – археолог, тарихчы, 
тарих фәннәре докторы, Татарстан фәннәр 
академиясенең мөхбир-әгъзасы, ТАССРның 
атказанган фән эшлеклесе

А. Х. Халиков (1929 – 1994) – археолог, историк, 
доктор исторических наук, член-корреспондент 
АН РТ, заслуженный деятель науки ТАССР

М. Г. Госманов (1934 – 2010) – тарихчы, 
археограф, Татарстан фәннәр академиясе 
академигы, ТАССРның атказанган фән 
эшлеклесе, РФнең атказанган югары мәктәп 
хезмәткәре

М. А. Усманов (1934 – 2010) – историк, 
археограф, академик АН РТ, заслуженный 
деятель науки ТАССР, заслуженный работник 
высшей школы РФ

Р. Г. Фәхретдинов (1937 – 2014) – археолог, 
тарихчы, тарих фәннәре докторы, профессор, 
ТРның атказанган фән эшлеклесе

Р. Г. Фахрутдинов (1937 – 2014) – археолог, 
историк, доктор исторических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РТ

Ә.  Г.  Кәримуллин (1925 – 2000) – филолог, 
китап белгече, библиограф, публицист, 
Татарстан фәннәр академиясе академигы, 
ТАССРның атказанган фән эшлеклесе

А. Г. Каримуллин (1925 – 2000) – филолог, 
книговед, библиограф, публицист, академик 
АН РТ, заслуженный деятель науки ТАССР

Рудольф Нуриев (1938 – 1993) – совет, 
британ, француз балет биючесе, 
балетмейстер

Рудольф Нуриев (1938 – 1993) –  советский, 
британский и французский артист балета, 
балетмейстер

Ф. Г.  Әминов (1908 – 1984) – нәкышче, график, 
ТАССРның атказанган сәнгать эшлеклечсе, 
РСФСРның атказанган рәссамы

Ф. Г. Аминов (1908 – 1984) – живописец, 
график, заслуженный деятель искусств 
ТАССР, заслуженный художник РСФСР 

Ф. М. Сәйфел-Мөлеков (1930 – 2016) – 
халыкара журналист, язучы, шәрык белгече 

Ф. М. Сейфуль-Мулюков (1930 – 2016) – 
журналист-международник, писатель, 
востоковед-арабист

Вместе с «мобилизационной» индустриализацией 
и урбанизацией республика получила комплекс соци-
альных проблем, которые усугублялись нацио нальной 
политикой компартии. Искусственно сужалась сфера 
применения татарского языка, падал авторитет нацио-
нальной культуры и традиций народа, это вызывало 
скрытое, но временами прорывающееся наружу недо-
вольство. Среди научной и творческой интеллигенции 
возникло и ширилось движение, которое опиралось 
на стремление к восстановлению подлинной идентич-
ности татар. Оно находило широкий отклик у многих 
слоёв татарского общества.

Благодаря исследованиям профессора Казанского 
университета М. А. Усманова произошёл прорыв в изу-
чении тюркского Средневековья. Усилиями казанских 
археологов во главе с А. Х. Халиковым, этнографов во 
главе с Н. И. Воробьёвым и Е. П. Бусыгиным была соз-
дана целостная древнейшая история края, получены 
ответы на сложнейшие вопросы этногенеза народов 
Поволжья и Приуралья. Изучение проблемы истории 
татарской общественной мысли возглавлял Я. Г. Аб-
дуллин. В области татарской лингвистики успешно ра-
ботала профессор Д. Г. Тумашева и др.

Отдавая дань времени, писатели, композиторы, ху-
дожники пытались создать достоверный облик своих 
современников, своей эпохи, освоить духовно-нрав-
ственный опыт татарского народа, раскрыть тему род-
ной земли, малой родины.

Широко и ярко были представлены татары в интел-
лектуальных сферах, литературе и искусстве не только  
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Төрки-мөселман цивилизациясе: 

бердәмлек тамырлары
Тюрко-мусульманская цивилизация: 
истоки общности

Төрки-мөселман 
цивилизациясе:  

бердәмлек тамырлары

Тюрко-мусульманская 
цивилизация:  

истоки общности

Татар халкының килеп чыгышын 
ачыклаганда төрки-мөселман ци-
вилизациясенең бердәмлек тамыр-
ларын барлау мөһим. Цивилизаци-
он бердәмлек халыкларның үсе шен, 
аларның дәүләтчелеген һәм мә дә-
ния тен билгели торган әһәмиятле 
күренешләргә буйсынган бөтенлек-
ле, катлаулы система хасил итә. Та-
бигый-географик тирәлек (экосис-
тема) белән мөнәсәбәттә ул матди 
һәм рухи мәдәният тотрык лылыгын 
саклый һәм яңарып тора.

Төрки-татар цивилизациясенең барлыкка килүе 
һәм үсешендә Евразия далаларының элек-электән 
борынгы дөньяның төрле урыннарын үзара тоташтыра 
торган сәүдә юлы һәм мәдәни казанышларны таныту 
мәйданы булуы мөһим роль уйный. Евразиядәге озын 
трансконтиненталь юллар булып Ефәк яки Идел юлы 
кебек сәүдә юллары, Шәрык илләреннән Урал буй-
ларына һәм Себергә юнәлгән маршрутлар тезелеп 
китә. Аларның иң озыны – Бөек Ефәк юлы. Дәверләр 
дәвамында аның буйлап төрле товарлар, гыйлем һәм 
технологияләр хәрәкәт итә. Барлыкка килүе исә төрки 
халыкларның, нигездә, сөннәрнең (һуннар), Гаребкә, 

В изучении происхождения та-
тарского народа важно выяснение 
истоков тюрко-мусульманской ци-
вилизационной общности. Цивили-
зационное единство представляет 
собой целостную, сложно организо-
ванную систему, которая взаимодей-
ствует с природно-географической 
средой (экосистемой) и создаёт со-
циальную общность, которая выра-
батывает устойчивую и возобнов-
ляемую материальную и духовную 
культуру.

Важную роль в становлении и развитии тюрко-та-
тарской цивилизации сыграло то, что степи Евразии 
издавна были важнейшим транслятором культурных 
достижений и торговой магистралью, связывающей 
разные части Старого Света. По протяжённым транс-
континентальным путям внутри Евразии пролегали 
Шёлковый или Волжский путь, маршруты из стран 
Востока в  Приуралье и Сибирь. Наиболее протяжён-
ным из них являлся Шёлковый путь. По нему в тече-
ние многих столетий перемещались различные това-
ры, знания и технологии. Возникновение его связано 
с движением тюркских народов, главным образом 

Алтын Урда чоры 
(яки Үзәк Азия) 
ефәк янчыгы. 
ХIII гасыр

Золотоордынский 
(или центрально-
азиатский) 
шёлковый кошель. 
XIII в.

Бөек Идел юлы

Великий Волжский путь

көнбатышка хәрәкәте белән бәйле. Шулай алар Урта 
диңгез цивилизациясенең көнчыгыш чикләренә ки-
леп чыгалар. Нәтиҗәдә, ефәк, фарфор, чәй, тәмләт-
кечләр, көмеш эшләнмәләр, шулай ук фәнни ачышлар 
һәм техник казанышлар хакындагы мәгълүматлар да 
күчә-тапшырыла торган сәүдә юлы хасил була.

сюнну (хунну), на запад, где они вышли на восточные 
рубежи средиземноморской цивилизации. В резуль-
тате открылся торговый путь, по  которому переме-
щались шёлк, фарфор, чай, пряности, серебряные 
изделия, а также информация о научных открытиях 
и технических дос тижениях.

Көмеш тәңкәләр. 
ХIII гасырның 
икенче яртысы – 
ХIV гасырлар

Серебряные 
монеты. Вторая 
половина XIII –  
XIV в.
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Ираннан килгән 
фаянс савыт. 
Биләр. ХI гасыр

Фаянсовая чаша 
из Ирана. Биляр. 
XI в.

Латинча-фарсыча-
кыпчакча 
һәм алманча 
сүзлек – «Кодекс 
куманикус»ның 
бер бите, анда 
татар теле 
турында язылган

Страница 
из «Кодекса 
куманикуса» – 
латинско-
армянско-
татарского 
словаря, в котором 
упоминается 
tatar til

Алтын Урда 
чорына караган 
көмеш касә. 
XIII гасыр 
ахыры – XIV йөз 
башы

Золотоордынская 
серебряная чаша. 
Конец XIII – 
начало XIV в.

Барс сурәтләнгән 
касә. Алтын Урда 
чоры

Золотоордынская 
чаша 
с изображением 
барса. XIV в.

X гасырдагы 
Ага-Базар. 
Рәс. Р. Ф. Хуҗин. 
2011 ел

Ага-Базар X века. 
Худ. Р. Ф. Хузин. 
2011 г.

Позднее, в период Средневековья,  торговые 
магистрали объединились в единую сеть, несу-
щую процветание во все регионы Евразии. От-
крытия, сделанные в одном конце мира, стано-
вились достоянием всего континента.

В числе открытий тюркской цивилизации, ста-
вящих её в один ряд с другими великими культу-
рами, – изобретение своих алфавитов (тюркская 
руника и уйгурское письмо). Это явление тем 
более значительно, что оно представляет до-
стижение собственной культуры тюрок. Впервые 
тюркские народы получили возможность транс-
лировать знания и сохранять в текстах свою 
культуру. 

Позднее распространённое среди многих 
тюркских народов арабское письмо указывает 
на восприимчивость созданной ими культуры 
к освоению элементов иной культуры, без ущер-
ба для базовых оснований своей.

Высокий уровень духовной культуры де-
монстрируют тюрки в создании сложной ми-
фологической системы. Модель мира тюрк-
ской культуры, получившая в литературе 
условное название «тенгрианство», имела 
как общие черты с другими мифологиями, так 
и собственное видение этого и потустороннего 
миров. Эта система верований сосуществовала 

Соңрак, Урта гасырларда, сәүдә юллары Евразиягә 
муллык алып килүче челтәргә әвереләләр. Җир шары-
ның бер ягында ясалган ачышлар тиз арада бөтен кон-
тинентка билгеле була.

Төрки цивилизациянең аны башка бөек мәдәният-
ләр белән бер баскычка куя торган казанышлары ара-
сында үз әлифбаларын булдыруны (төрки рун һәм уй-
гыр язуы) күрсәтергә кирәк. Бу ачышның төркиләрнең 
үз мәдәнияте җимеше булуы аның кыйммәтен тагын 
да күтәрә. Шулай төркиләр гыйлемнәрне тапшыру һәм 
текстларда үз мәдәниятен саклау мөмкинлегенә ия бу-
лалар. Соңрак таралыш алган гарәп язуы төрки мәдә-
ниятнең, үз нигезенә зыян китермичә, башкалар иреш-
кәнне үзләштерә алу сәләте турында сөйли.

Рухи мәдәниятнең югары дәрәҗәсе төркиләрнең 
катлаулы мифологик күзаллаулар системасында да 
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с  манихейством и буддизмом в Тюркских и Уйгурском 
каганатах, позднее адаптировалась или вытеснялась 
исламом на периферию сознания. Но остатки верова-
ний,  превратившись в суеверия, понятия, объясняю-
щие мир,  сохранились и используются тюркоязычны-
ми народами и сегодня.

Ислам, начавший внедряться в среду тюркских на-
родов с VIII в., а с X в. ставший государственной рели-
гией целого ряда тюркских стран, стал определять их 
цивилизационный облик. Различные тюрко-татарские 
народы Евразии, сохранив свои традиции, приобрели 
новый вектор культурного развития, связавший их с му-
сульманским миром.

Культурно-технологические открытия, наряду 
с устойчивым производством продуктов питания и ре-
месленной продукции, создали базу для социального 
и политического развития в Центральной Азии. В неко-
торые исторические периоды Средневековья степные 
народы создали целый ряд мировых империй, самой 
громадной из которых стала держава Чингизхана, пре-
восходившая своими размерами такие империи, как 
Римская, Македонская и Арабский халифат. Это дока-
зывает, что культура степных народов была постоян-
ным и важным фактором влияния на мировые цивили-
зации.

Тюрко-татарские государства и их культуры так-
же весьма широко распространились по Старому 
Свету – от Алтая и Ордоса до Малой Азии и Повол-

 чагылыш таба. Төрки мәдәнияттәге дөнья моделе фән-
ни әдәбиятта, шартлы рәвештә, «тәңречелек» исеме 
ала. Аңа башка мифологияләр белән уртак сыйфатлар 
да, бу һәм теге дөньяны үзенчәлекле күрү дә хас. Әле-
ге ышанулар системасы, манихей һәм будда диннәре 
белән янәшә, Төрки һәм Уйгыр каганлыкларында яши, 
соңрак ислам тарафыннан кысрыклана һәм үзгәрә.
Әмма аның калдыклары, ышануларга, дөньяны аңла-
тучы төшенчәләргә әверелеп, сакланып кала һәм төр-
ки халыклар тарафыннан бүген дә кулланыла. 

Төрки халыкларга VIII гасырдан үтеп керә башлаган 
һәм Х йөздә күп кенә төрки бердәмлекләрдә дәүләт 
дине булып киткән ислам аларның цивилизацион 
асылын тудыруда катнаша. Евразиянең төрки-татар 
халыклары, үзләренең традицияләрен саклап калган 
хәлдә, мәдәни үсештә яңа юнәлеш ачалар. 

Мәдәни-технологик ачышлар, туклану һәм һөнәр-
челек продуктлары белән бергә, Урта Азиядә иҗти-
магый һәм сәяси үсешне тизләтү өчен нигез хезмәтен 
үти. Дала халыклары Урта гасырларда – бөтен дөньяга 
яңгыраган империяләр төзи. Аларның иң зуры – үзе-
нең мәйданы белән Рим, Македония һәм Гарәп хә-
лифлекләрен дә уздырган Чыңгыз хан державасы. 
Әлеге мисаллар күчмәннәр мәдәниятенең дөнья ци-
вилизациясенә йогынты ясаган тотрыклы һәм мөһим 
фактор булганлыгын дәлилли.

Төрки-татар дәүләтләре һәм аларның мәдәнияте Ал-
тайдан һәм Ордостан – Кече Азиягә һәм Идел буена кадәр 

тарала. Күрәсең, күчмән мәдәниятләрнең үз яшәү ареа-
лын киңәйтүгә корылган үзенчәлекле иҗтимагый-мәдәни 
юнәлеше, теләсә нинди шартларга үзгәрүгә-яраклашуга 
сәләт – чит мәдәниятләр арасында да традицияләрен 
саклап калу, акрынлап җирле халык ларны мәдәни асси-
миляцияләү сыйфаты белән бәйле була.

Алга таба төрки-мөселман цивилизациясе, таби-
гый-экологик һәм хәрби-сәяси вакыйгалар тәэсирендә, 
әле үсеш, әле акрынаю чорларын кичерә. Әмма нинди 
генә иҗтимагый-сәяси үзгәрешләр булмасын, үзәген, 
мәдәни асылын саклап кала.

Яңа мәдәни үзгәрешләр Европа яңарышы тәэси-
рендә һәм борынгы традицияләр нигезендә милләт 
һәм милли мәдәният формалашу белән бәйле була. 
Сыгылмалык һәм, иң мөһиме, җитди үзгәрешләргә 
сәләтле булу татарларны заманча шәһәр мәдәнияте 
төзегән милләтләр баскычына күтәрә, аларның үзаңын 
ныгыта; бу татар милләтенә XX гасырның кырыс сынау-
ларын кичеп чыгарга ярдәм итә.

Цивилизацион һәм мәдәни чикләрне җимереп 
ташлаган үзгәрешләр, яңарыш һәм глобальләшү шарт-
ларында бик аз цивилизацияләр генә мөстәкыйльле-
ген һәм үзенчәлеген саклап кала ала. Төрки-мөселман 
цивилизациясе шундыйлардан. Үсеш-үзгәрешләрнең 
озын-озак юлларын кичеп тә, күтәрелү һәм егылулар 
аша, бу мәдәният үзенең эчке мәдәни кодын һәм мил-
ли-мәдәни үзбилгеләнүен саклаган хәлдә тышкы яңа-
рышка сәләтле булуын күрсәтте.

Күченү. 
Рәс. Р. Г. За һи дул-
лин. 2014 ел

Перекочёвка. 
Худ. Р. Г. За ги дул-
лин. 2014 г.

жья. Очевидно, дело в особой социально-культурной 
ориентации кочевой культуры на расширение своего 
ареала, высокой способности к адаптации и сохра-
нению своих традиций в условиях инокультурного 
окружения, постепенной культурной ассимиляции 
местных народов.

В дальнейшем развитие этой цивилизации пере-
живало то всплески роста, то падения в результате 
природно-экологических и военно-политических со-
бытий, но культурное ядро оставалось неизменным. 
Новый всплеск культурных трансформаций связан 
уже с влиянием европейской модернизации и ста-
новлением нации, а также национальной культуры 
на основе комплекса ранних традиций. Гибкость 
и, главное, способность к серьёзным изменениям 
вывели татар в число современных урбанизирован-
ных наций, способствовали укреплению идентич-
ности, что позволило им пережить все суровые ка-
таклизмы XX в.

Немногие цивилизации смогли сохранить свою са-
мостоятельность и своеобразие в условиях динамично 
меняющегося мира, глобализации, стирающей куль-
турные границы. Но тюрко-мусульманской цивилиза-
ции это удаётся. Пройдя длительный период развития 
и адаптации, через подъёмы и спады, эта культура де-
монстрирует способность к внешним изменениям при 
сохранении своей национально-культурной идентич-
ности.

Ияләр төнне 
көтәләр. 
Рәс. Ә. С. Фәтхет-
динов. 1998 ел

Духи-
хранители ждут 
наступления ночи. 
Худ. А. С. Фатхут-
динов. 1998 г.
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Шәһәрләр һәм шәһәр мәдәнияте 
бик борынгы заманнардан алып төр-
ки-татар дөньясының аерылгысыз 
өлеше булып тора. Тарихи фактлар-
га караганда, Бөек даланың күчмән 
империяләре, башка илләрне яулап 
алу белән бергә, яшәү өчен уңайлы 
иҗтимагый-сәяси тирәлек тә оешты-
ра белгәннәр.

Дала Евразиясендә инде һуннар чорыннан башлап 
шәһәрләшү күзәтелә. Шәһәрләр барлыкка килүдә һәм 
утрак тормышка күчүдә хәрби-сәяси тотрык лылык 
мөһим урын тота. Тотрыклылык сакланганда, шәһәр-
ләр калка һәм җир эшкәртү урыннары, һөнәрчелек 
үзәкләре оеша. Шәһәр мәдәнияте Евразия континен-
тының аерым өлкәләрен үзара тоташтырган халык ара 
сәүдә челтәренә кушылу белән дә бәйле була. 

Шәһәрләр барлыкка килү Урта Евразия далалары-
ның күчмән һәм утрак тормышлы халкы өчен закон-
чалыклы һәм табигый процесс була. Төркиләр Урта 
гасырларда бөтен Евразия далаларын каплаган бу 
процессның бер кисәгенә әверелә. Уйгыр каганлыгы 
заманында алар Урда-Балык һәм Бай-Балык кебек 
шәһәрләрне нигезли. Бөек Ефәк юлы көнчыгышка 
җәелгән саен, шәһәрләр саны арта бара. 

Бу хәрәкәт бигрәк тә Идел-Урал төбәгендә ачык 
күзәтелә. Идел – Балтыйк сәүдә юлы буйлап эре 
халык ара сәүдә хәрәкәтенә кушылу икътисади үсеш 
өчен этәргеч бирә. Болгарларның Идел буенда төзел-
гән иң борынгы шәһәрләре Идел һәм Чулман елгалары 

Города и урбанистическая культу-
ра являются неотъемлемой частью 
тюрко-татарского мира с глубокой 
древности. Исторические факты 
свидетельствуют о том, что кочевые 
империи Великой степи умели не 
только покорять страны, но и выстра-
ивать жизнеспособные социально- 
политические организмы.

В степной Евразии уже с хуннской эпохи шли про-
цессы урбанизации. Важнейшим фактором станов-
ления городов и оседлости в евразийских степях яв-
лялась военно-политическая стабильность. При её 
сохранении на достаточно длительный срок неизменно 
возникают города, зоны земледелия и ремесленные 
центры. Городская цивилизация идёт вслед за уста-
новлением инфраструктуры торговых путей и непос-
редственно связана с ними. Становление городской 
культуры является результатом включения в процессы 
мировой торговли, соединившей регионы евразийского 
континента. 

Возникновение городов является закономерным 
и естественным процессом для кочевого и оседлого 
населения степей Срединной Евразии. Тюрки стали  
частью этого процесса, охватившего в период Сред-
невековья всю степную Евразию. Они создавали 
города в период Уйгурского каганата – Орду-Балык 
и Бий-Балык. Активно стала развиваться система го-
родов по мере расширения Великого шёлкового пути 
на запад.

Особенно ярко эти процессы проявились в Вол-
го-Уральском регионе. Включение в крупномасштаб-
ную международную торговлю по Волго-Балтийскому 
торговому пути послужило мощным источником эконо-
мического роста. Самые ранние города булгар, возник-
шие в Поволжье, – это целый ряд пунктов по берегам 
Волги и Камы, образовавшихся под влиянием Великого 
Волжского пути. Здесь обнаружены самые ранние сви-
детельства, позволяющие говорить о начальных этапах 
становления городской структуры уже в начале X в., – 
города Биляр, Болгар, Сувар и другие. В городах скла-
дывается система духовного образования и богословия.

На территории Волжской Булгарии локализуются 
десятки городов, известных по письменным источни-
кам и археологическим данным (около 150 городищ). 
Среди них выделяются остатки таких крупных горо-
дов, как Болгар, Биляр, Сувар, Ошель, Бряхимов и др. 
 Существовали многочисленные укреплённые, а также 
сельские поселения (более 800). В X в. в Болгаре и Су-
варе чеканилась своя монета. Площадь самого круп-
ного столичного города Биляра достигала почти 800 га 
(численность населения – до 50 тыс.).

Градостроительство булгар восприняло традиции 
тюркских государств (Тюркские каганаты, Великая Бол-
гария, Хазария), а также стран мусульманского Востока 
и Руси. Крупные города средневековой Булгарии часто 
имели круговую планировку, не подчинённую рельефу 
местности, и делились укреплениями на внутренний 
и внешний город. Внутри города имели усадебную пла-
нировку. Строились каменные или кирпичные дворцы, 
караван-сараи, мечети, бани, мавзолеи и другие обще-
ственные здания. Массовая застройка городов состо-
яла из наземных деревянных жилищ, а также хозяй-
ственных и производственных построек.

 буйларында Бөек Ефәк юлы тәэсирендә хасил була. 
Бу җирләрдә инде X гасыр башында шәһәр структура-
сы – Биләр, Болгар, Суар һ.б. шәһәрләр формалашу 
турында дәлилләр бар. Шәһәрләрдә дини тәгълимат-
ны өйрәнү һәм белем бирү системасы урнаша.

Идел буе Болгарында язма чыганаклардан һәм 
археологик мәгълүматлардан билгеле уннарча шәһәр 
(150-ләп шәһәрлек) пәйда була. Алар арасында Бол-
гар, Биләр, Суар, Өшел, Ибраһим кебек зур шәһәрләр,  
күпсанлы ныгытмалар, авыллар (800-дән артык) булуы 
билгеле. X гасырда Болгарда һәм Суарда акча сугыла. 
Иң эре башкала булган Биләрнең мәйданы – 800 гек-
тарга, яшәүчеләр саны 50 меңгә җитә.

Болгарда шәһәр төзелеше төрки дәүләтләр (Төрки 
каганлыклар, Бөек Болгар, Хәзәр), шулай ук мөселман 
Шәркы һәм Рус традицияләрен дәвам итә. Урта гасыр-
ларда Болгар шәһәрләре еш кына рельефка бәйсез 
рәвештә һәм түгәрәк планировка белән төзелә, эчке 
һәм тышкы ныгытмалар белән әйләндерелә. Эчтән 
шәһәрләр утар планировкасын хәтерләтә. Таш һәм 
кирпеч сарайлар, кәрван-сарайлар, мәчетләр, мунча-
лар, мазарлар һәм җәмәгать биналары салына. Төп 
өлешне исә агач йортлар, хуҗалык һәм җитештерү 
белән бәйле тораклар били.

Бу тәртип Идел буендагы Җүчи олысы (Алтын 
Урда) чорында да саклана. Бердәм законнар, тотрык-
лы идарә халыкның яшәвен җиңеләйтә. Дәүләт хасил 
булуга, сәүдә юллары хәрәкәткә килә, алар XII гасыр 
ахырында гына җимерелә. Үзенең уңайлы географик 
урыны белән Җүчи олысы Евразия континентын кисеп 
үтә торган сәүдә юллары магистраленә әйләнә.

Җүчи олысында шәһәрләр структурасы рацио-
наль булып, иҗтимагый-сәяси һәм сәүдә-икътисади 
таләп ләргә буйсына. 40 – 50 км әйләнәсендәге түгәрәк 

Биләрдәге 
Кәрван-сарай 
территориясендә 
кирпечтән 
салынган 
җәмәгать мунчасы 
хәрабәләре

Руины кирпичного 
здания 
общественной 
бани на 
территории 
караван-сарая 
в Биляре

Биләрдә Кәрван-
сарай урнашкан 
район панорамасы

Панорама 
средневекового 
Биляра из района 
караван-сарая
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Биләрдә иртә. Рәс. Р. Г. Заһидуллин. 2016 ел

Утро в Биляре. Худ. Р. Г. Загидуллин. 2016 г.
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Прекрасно иллюстрирует эти процессы история 
Поволжья в период Улуса Джучи (Золотой Орды). Еди-
ные законы, отсутствие многочисленных таможенных 
 преград и стабильное управление воспринимались на-
селением как огромное благо. Практически сразу пос ле 
объединения территорий стали активно действовать 
мировые торговые магистрали, которые пришли в упа-
док в конце XII в. В силу своего исключительно выгод-
ного географического положения Улус Джучи стал сре-
доточием торговых путей, пронизывавших евразийский 
континент.

Структура городских поселений в Улусе Джучи 
была рациональна и подчинялась социально-поли-
тическим и торгово-экономическим требованиям. До-
статочно прочертить круг в 40 – 50 км (т. е. средний 
дневной переход торгового каравана), и мы обнару-
жим поселения, как бы веером расходящиеся по маги-
стральным торговым путям, эта цепочка продолжается 
до следующего крупного города. Это были развивав-
шиеся центры, средоточие торговли и ремесла, пункты 
роста своих регионов. При этом они имели своё место 
не только во внутриордынской, но и в мировой транс-
азиатской магистральной торговле. Не случай, а логи-
стика играли важнейшую роль в выборе места для ос-
нования города. Логичность и рациональность выбора 
подтверждают то, что практически все современные 
областные столицы Поволжья развиваются на месте 
татарских городов.

Самым крупным и известным городом Среднего 
Поволжья второй половины XIII – начала XV в. был 
Болгар. Возникший ещё в начале X в., этот город стал 
важным экономическим центром, но настоящая его 

 сызуга (ягъни кәрванның бер көнлек уртача юлы), сәүдә 
юлында яңа торак урыны бар. Торак пунктлар чылбыры 
магистральләр буйлап шул рәвештә дәвам итә. Һәр то-
рак урын – сәүдә һәм һөнәрчелек үзәге, төбәкнең үсеш 
ноктасы дия алабыз. Шул ук вакытта аларның һәрбер-
се Урда эчендә генә түгел, бәлки халыкара сәүдә ма-
гистралендә дә билгеле бер урын тота. Шәһәргә урын 
сайлаганда логистика мөһим роль уйный, бу бүгенге 
Идел буенда төбәк мәркәзләренең борынгы татар 
шәһәрләре урынында калуы белән дә дәлилләнә.

Урта Иделдә XIII гасырның беренче яртысы – 
XV йөз башындагы иң эре шәһәрләрнең берсе Бол-

Болгардагы 
Кызыл пулат. 
Рәс. К. Ә. Нә фый-
ков. 1993 ел

Красная палата 
в Булгарах. 
Худ. К. А. На фи-
ков. 1993 г.

гар була. X гасыр башында барлыкка килгән бу шәһәр 
мөһим икътисади үзәккә әверелә. Әмма аның чын 
тарихы 1340 еллардан, көнбатыш походтан әйләнеп 
кайт кан Бату хан аны үзенең Түбән Иделдәге туктау 
урыны итеп сайлаганнан соң башлана. Идел һәм Чул-
ман кушылган бу урын стратегик әһәмияткә ия, чөнки 
империя формалаша башлаган вакытта илнең үзә-
ген – Идел буен – һәм төньяк төбәкләрне күзәтеп тору 
өчен кулай була. Акрынлап нык үскән авыл хуҗалыгы, 
һөнәрчелек нигезендә шәһәр кешеләре монгол яулары 
афәтен кичеп чыга һәм төбәктә хуҗалык эшен җайга 
сала.

XIII йөз ахыры – XIV гасырларда Болгар шәһәре 
Ауропаның иң эре һәм бай шәһәрләренең берсенә 
әйләнә. Ул таш һәм кирпечтән төзелә, сарайлары 
һәм кәрван-сарайлары, мәчетләре һәм мунчалары 
әллә каян ялтырап тора. Урамнарга таш җәелгән 
була. Шәһәр суүткәргечләр һәм дренаж-су китү си-
стемалары белән тәэмин ителә. Элекке болгар тра-
дицияләрен дәвам иткән һөнәрчеләрнең күн эшлән-
мәләре, корал һәм бизәнү әйберләре бөтен дөньяга 
таныла. Елга һәм җир өсте юллары киселешендәге 
кулай географик урын Болгарны халыкара сәүдәнең 
товар алмашу ноктасына әйләндерә. Моннан тыш, 

история начинается с 1340-х гг., когда, вернувшись из 
западного похода, Бату-хан сделал местом своей став-
ки район Нижнего Прикамья. Это место слияния Волги 
и Камы имело стратегическое значение, так как по-
зволяло в начальный период формирования империи 
контролировать центр страны – Поволжье –  и север-
ные регионы. Постепенно, благодаря богатым тради-
циям высокоразвитого сельского хозяйства и ремеслу, 
 горожанам удалось преодолеть последствия монголь-
ского нашествия и добиться возрождения хозяйства 
региона.

Город Болгар конца XIII – XIV в. стал одним из са-
мых крупных и богатых центров в Европе. Он застра-
ивался каменными и кирпичными постройками, в том 
числе общественными зданиями – дворцами и кара-
ван-сараями, мечетями и банями, а улицы были покры-
ты мостовыми. Благоустройству города служили водо-
проводные и дренажно-ряжевые системы. Продолжая 
ранние булгарские традиции, ремесленники изготавли-
вали предметы, широко известные во всём цивилизо-
ванном мире: кожаные изделия, оружие и украшения. 
Выгодное географическое положение на пересечении 
речных и сухопутных путей делало Болгар важным пе-
ревалочным пунктом мировой торговли. Кроме того, 

Болгар шәһәре. 
Рәс. Р. Г. Заһидул-
лин. 2003 ел

Булгарский 
городок. 
Худ. Р. Г. Загидул-
лин. 2003 г.

Болгарда җәмигъ 
мәчет тәрәзәсенең 
реконструкциясе. 
XIV гасыр

Реконструкция 
проёма окна 
джами-мечети 
в Болгаре. XIV в.
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город был крупнейшим центром тюркской городской 
культуры и центром мусульманской области.

Возникновение большого количества городов 
в Дашт-и-Кыпчаке в XIII – XIV вв. (сейчас их известно 
более ста) – уникальное явление в истории Средневе-
ковья. Обслуживание аристократии и торговых путей 
стало мощным импульсом к подъёму экономической 
и культурной жизни в конце XIII – первой половине 
XIV в. – в период наивысшего могущества правивших 
здесь ханов. Позднее, с ослаблением ханской власти, 
центры перемещаются из городов в кочевые орды, ко-
торые становятся средоточием политической и воен-
ной мощи.

Традиции татарской урбанизации в XV – XVI вв. 
были сосредоточены в нескольких центрах. В основ-
ном это были столицы татарских ханств – Казань, Каш-
лык, Астрахань, Бахчисарай и др.

шәһәр төрки һәм мөселман мәдәниятенең чәчәк 
аткан бер үзәге була.

Дәшти-Кыпчакта XIII – XIV гасырларда күпсанлы 
шәһәрләр (хәзер аларның йөздән артыгы билгеле) тө-
зелү – Урта гасырлар өчен шулай ук гаҗәеп күренеш. 
Югары катлам ихтыяҗларын канәгатьләндерү, сәүдә 
юлларын төзек тоту мәҗбүрияте XIII йөз ахыры – 
XIV гасырның беренче яртысында, монда идарә иткән 
ханнарның иң дәрәҗәле вакытында, икътисади һәм 
мәдәни күтәрелешкә гаять көчле импульс бирә.

Хан хакимияте көчсезләнүгә, идарә шәһәрләрдән 
күчмән урдаларга күчә, алар сәяси һәм хәрби көчне 
үзләренә туплый.

Татар шәһәрләшү традицияләре XV – XVI йөзләрдә 
берничә үзәккә туп лана. Болар, нигездә, татар ханлы-
кларының башкалалары – Казан, Кашлык, Әстерхан, 
Бакчасарай һ. б.

Кара пулат. 
Болгар. XIV гасыр

Чёрная палата. 
Болгар. XIV в.
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XVI гасырда 
кышкы Казан 
күренеше. 
Рәс. Ф. Г. Халиков. 
1998 ел 

Вид на зимнюю 
Казань XVI в. 
Худ. Ф. Г. Ха ли ков. 
1998 г. 

Борынгы 
Казанның кышкы 
кояшлы көне. 
Рәс. Ф. Г. Ха ли ков. 
1996 ел

Зимним 
солнечным днём 
в древней Казани. 
Худ. Ф. Г. Ха ли ков. 
1996 г.

Илнең төньяк чикләренә якын һәм Иделдән Юга-
ры Чулманга хәрәкәт юлында урнашкан Казан XI йөз 
башыннан әһәмиятле сәүдә һәм хәрби-стратегик пункт 
булып хезмәт итә. Алтын Урда заманында ул киң мәй-
даннарны – Казансу елгасы буйларын («Казан арты») 
колачлый. Аның тирәсендә авыл һәм шәһәр үзәкләре 
булган эре җир эшкәртү зонасы хасил була.

Казань, удачно расположенная близ северных 
пределов страны и на пути с берегов Волги на север, 
в Верхнее Прикамье, уже с начала XI в. служила важ-
ным торговым и военно-стратегическим пунктом. Но 
в золотоордынское время она стала центром обшир-
ной округи – земель бассейна реки Казанка («Казан 
арты» – Заказанья). Вокруг неё образуется целая 
земледельческая зона с сельскими и городскими 
 центрами.

В X – XVI вв. Казань занимала почти всю террито-
рию Кремлёвского холма. Укреплённая площадь горо-
да достигала 40 га. В крепости располагались укреп-
лённый царский двор, белокаменные мечети, рядом 
с которыми находился ханский мавзолей. Внут ри были 
богато орнаментированные резные гипсовые надгро-
бия, под которыми в гробах, вложенных один в другой, 
располагались захоронения, совершённые по мусуль-
манскому обряду. Здесь же, внутри крепости, обнару-
жены остатки деревянных и кирпичных сооружений 
усадеб.

Возвышенный отзыв о столице Казанского ханства 
оставил поэт Кул Шариф: 

Диво!  
Место увеселения в мире –  
этот город Казань, 
В мире нет больше такого города,  
дающего кров.

XV – XVI гасырларда Казан Кремль калкулыгының 
бөтен мәйданын диярлек биләп тора. Шәһәрнең ныгы-
тылган мәйданы 40 гектарга җитә. Кальга эчендә хан 
сарае, ак таштан корылган мәчет, аның белән янәшә 
хан мазары урнашкан. Эчтә матур итеп бизәлгән гипс 
каберташлар, берсе эченә берсе утыртылган куш таш 
табутларда мәетләр мөселманча җирләнгән. Шушында 
ук агач һәм кирпеч утар корылмалары булган.

Казан ханлыгының башкаласы хакында Колшәриф 
мондый юллар язып калдырган:

Гаҗәеб бер җайы гыйшрәтдер җиһанда 
бу Казан шәһре, 
Моның тик булмагай галәмдә, борадәр, 
әл-әман шәһре.
Казан тик шәһре мәгъмури, 
табылмас дөньяда һәргиз, 
Казандин аш эчәдерләр ничаклы 
бу җиһан шәһре!
Бу шигъри образ Казан тирәсендә хуҗалык һәм 

мәдәни тормыш кайнап торган шәһәрләрнең һәм торак 
урыннарның тулы бер системасы булганлыкны дәлил-
ли. Шундый ук урбанистик зоналар һәрбер татар хан-
лыгында булып, бигрәк тә Казан, Кырым һәм Касыймда 
югары үсешкә ирешә. Хәтта, утрак тормышлы халкы 
чагыштырмача аз Себер ханлыгында да, көньякта һәм 
эре шәһәрләр тирәсендә, утрак тормыш алып барган 
урыннар оеша.

В мире нет больше такого цветущего города,  
как Казань, 
В Казани еду-питьё найдут всегда,  
таков он, город Вселенной!
Эту картину нельзя понимать только как поэтиче-

ский образ. Вокруг Казани находилась целая система 
городов и поселений, являвшихся средоточием хозяй-
ственной и культурной жизни. Точно такая же урба-
нистическая зона существовала практически во всех 
татарских ханствах, особенно развитая в Казанском, 
Крымском и Касимовском ханствах. Даже в Сибирском 
ханстве, где оседлое население было немногочислен-
ным, были зоны плотной оседлости – в южных районах 
и вокруг крупных городов.

Во второй половине XVI в., после целого ряда войн 
и взятия города войсками Ивана IV Грозного, Казань пре-
вращается в русский город. Местному тюрко-мусульман-
скому населению было запрещено селиться в пределах 
городских стен. Небольшое татарское поселение воз-
никло на заболоченном месте, за рекой Булак на берегу 
озера Кабан, оно получило название Татарская слобода.

Уничтожение городской прослойки и переселение 
части жителей на периферию государства привели 
к тому, что татарская культура Волго-Уральского реги-
она приобрела преимущественно сельский характер. 
Как следствие – исчезновение стимула к созданию вы-
сококачественных  произведений культуры по причине 

Хан сарае 
комплексына 
керә торган бина 
хәрабәсе

Остатки каменного 
здания в комплексе 
Ханского дворца. 
Казань



Казан урамнарында. Рәс. Р. Г. Заһидуллин. 1992 ел

На улицах Казани. Худ. Р. Г. Загидуллин. 1992 г.

Эчке казаклар. Рәс. Р. Г. Заһидуллин. 1993 ел

Эчки-казаки. Худ. Р. Г. Загидуллин. 1993 г.
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XVI йөзнең икенче яртысындагы күпсанлы һөҗүм-
нәрдән һәм Явыз Иван (IV) тарафыннан басып алын-
ганнан соң, Казан рус шәһәренә әйләнә. Җирле төр-
ки-мөселманнарга шәһәр диварлары эченә урнашу 
тыела. Зур булмаган татар торак урыны Болак елгасы 
аръягындагы Кабан күле буенда сазлыкта хасил бу-
лып, Татар бистәсе дип атала.

Шәһәр катлавын юк итү һәм халыкны дәүләт 
чикләренә күчерү Идел-Урал буе төбәгендә авыл мәдә-
ниятенең өстенлек алуына китерә. Нәтиҗә буларак – 
икътисади яктан нык үскән шәһәр культурасына һәм 
аксөякләр катламы өчен югары сыйфатлы әйберләр 
җитештерүгә ихтияҗ бетә, бу язмачылыкны, каллиг-
рафияне, миниатюралар сәнгатен, зәркәнчелекне, ко-
раллар ясауны оныттыра, монументаль архитектураны 
юкка чыгара. Мәдәният дини төс ала. 

Татар мәдәниятендәге шәһәр тормышы традици-
яләре Яңа заманга кергәч яңара. Екатерина II рефор-
малары заманында Татар ратушасы ачылу. Казанның 
шәһәр бистәләрен үзәгендә татар җәмгыяте торган 
бер челтәргә терки. Әгәр, Россия хөкүмәте Казан ра-
тушасын татарларны империянең сәяси һәм милли кы-
рына интеграцияләү чарасы дип санаса, татар халкы 
аңа  үз җәмгыяте эчендә берләшү һәм хакимият белән 
мөнәсәбәтләр урнаштыру мөмкинлеге итеп карый. Ка-
зан ханлыгы җимерелгәннән соң, татарлар беренче 
тапкыр законлы рәвештә үзләренең Россия хакимия-
те белән хокукый һәм өлешчә сәяси мөнәсәбәтләрен 
җайга салу мөмкинлеген ала. Татар ратушасы эшчән-
легенә нисбәтле, Казанда XIX гасыр урталарына татар 
сәүдәгәрләре төрле вазифалар башкаруда тәҗрибә 
туплый. Идарә эше тәҗрибәсе татар җәмгыяте вәкил-
ләренә 1906 – 1917 елларда Дәүләт Думасы эшендә 
катнашу вакытында ярап куя.

 отсутствия экономически обеспеченной городской эли-
ты и аристократии, что привело к упадку рукописной 
традиции, каллиграфии, миниатюры, ювелирного дела, 
полному забвению оружейного ремесла, исчезновению 
монументальной архитектуры. Культура приобрела 
ярко выраженный религиозный характер.

Традиции городской жизни в татарской культуре 
 начали возрождаться к эпохе Нового времени. Создан-

Явыз Иван һәм 
митрополит 
Макарий Казан 
епархиясен 
оештыра. Елъязма. 
XVI гасыр

Учреждение 
Казанской епархии 
Иваном Грозным 
и митрополитом 
Макарием. 
Летопись. XVI в.

Тегермәннәр 
һәм Казансу 
аша керү юлы. 
Рәс. А. Дюран. 
1849 ел

Въезд через 
мельницы 
и Казанку. 
Худ. А. Дюран. 
1849 г.

Казансу елгасы 
ташыган вакытта 
Казанның 
төньяк-көнбатыш 
тарафтагы 
күренеше. 
А. И. Свечин һәм 
М. И. Махаев 
рәсеменнән 
Н. Ф. Челнаков 
гравюрасы. 
1769 ел

Вид Казани во 
время водополья 
реки Казанки 
к северо-западу 
представленный. 
Гравюра 
Н. Ф. Челнакова 
по рисунку 
А. И. Свечина 
и М. И. Махаева. 
1769 г.

Төбәктә сәнәгать-җитештерү тармагының үсеше 
шәһәрләрнең чәчәк атуына китерә. 1858 елга Казанда 
61 мең кеше яши. 1890 елга фабрика-завод тибындагы 
84 предприятие исәпләнә (күн эшкәртү, сабын кайнату, 
шәм ясау, тукыма туку һ. б.). Эре шәхси предприятие-
ләр арасында сәүдәгәр Крестовниковларның сабын 
кайнату (1855) һәм бертуган Алафузовларның туку 
(1860) эшен күрсәтергә кирәк. Иң зур дәүләти завод 

ная в период реформ Екатерины II 
Татарская ратуша представляла 
собой цельную систему управления 
татарскими слободами г. Казани, за 
которыми стояло татарское обще-
ство. Российским правительством 
ратуша рассматривалась как сред-
ство интеграции татар в имперское 
политическое пространство, в то же 
самое время татарское население 
использовало её в качестве внутри-
общинной консолидации и способа 
взаимодействия с влас тями. Впер-
вые со времени Казанского ханства 
татары получили возможность на 
законных основаниях регулировать 
свои правовые и, частично, поли-
тические отношения с российскими 
властями. Благодаря деятельности 
Татарской ратуши в Казани к сере-
дине XIX в. у представителей та-
тарских купеческих семей имелся 
опыт работы в разных должностях 
и исполнения обязанностей. Опыт 
управленческой деятельности ока-
зался очень важен во время участия 

татарских представителей в работе Государственной 
Думы в 1906 – 1917 гг.

Развитие промышленности в крае вызвало бур-
ный рост городов. Население Казани в 1858 г. соста-
вило более 61 тыс. человек. К 1890 г. в Казани было 
84 предприятия (кожевенные, мыловаренные, свеч-
ные, кумачные и прочие) фабрично-заводского типа. 
Крупнейшими частными предприятиями Казани были 

Казан руханилар 
семинариясе һәм 
Кунак Йортының 
бер өлеше. 
Рәс. В. С. Турин. 
1820 елларның 
ахыры

Казанская 
духовная 
семинария 
с частью 
гостиного двора. 
Худ. В. С. Турин. 
Конец 1820-х гг. 
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дөньяви мәдәнияте билгеләренә һәм символлары-
на әверелә, бигрәк тә архитектурада һәм сәнгатьтә, 
язмачылыкта һәм әдәбият та чагылыш таба. Шәһәр 
төрки-мөселман цивилизациясенең нәкъ менә шушы 
тирән традицияләре татар халкына мең еллык та-
рихында үз мәдәниятен сакларга, тупларга, үсте рер-
гә ярдәм итә.

волом которого стала светская и религиозная культура 
тюрко-татар Поволжья, особенно ярко прослеживаемая 
в архитектуре и искусстве, в письменности и литера-
туре. Именно эти глубинные традиции городской тюр-
ко-мусульманской цивилизации позволили татарскому 
народу сохранять, накапливать и развивать свою куль-
туру на протяжении тысячелетней истории.

дары җитештерә. Татар сәүдәгәрләре туку һәм сабын 
кайнату эшендә, шулай ук ваклап сатуда, бигрәк тә 
шәрык товарлары, чәй белән сату итүдә алдынгылык-
ны тота.

Казан Россиянең көнчыгышында, Үзәк һәм Урта 
Азиядә сәүдә итүче үзәк булып кала. 1900 елда ул 
сәнәгать һәм сәүдә үсеше буенча Россия шәһәр-
ләре арасында беренче бишлеккә керә. Шәһәр халкы 
1897 елда 130 мең кешегә җитә, аларның 22% татар-
лар булып, күпчелеген шәһәр татарлары тәшкил итә. 
Уфада, Оренбургта, Әстерханда, Җаекта, Харбинда, 
Ирбиттә һ.б. җирләрдә татарларның яңадан-яңа шәһәр 
мәдәнияте үзәкләре хасил була.

Борынгы һәм Урта гасырлардан алып шәһәрләр 
һәм шәһәрләшү, төрки-мөселман цивилизациясе 
барышын әйдәп, аның тарихына хәлиткеч йогынты 
ясый. Бер үк вакытта бу төрки-татар дәүләтләрен 
ныгыта һәм аларга  дөнья диннәренең берсе – ис-
ламны кабул итәргә этәргеч бирә. Үз чиратында, 
дин Идел буе төрки-татарлары үсешенә зур йогын-
ты ясый. Татарларда шәһәр мәдәнияте төрки-татар 
цивилизациясе үзәкләрен булдыруга катнаша. Бу 
мәдәниятнең үзенчәлекләре аның формалашуында-
гы иң мөһим ике факторда ачык чагыла: төрле төрки 
халыкларның һәм башка төбәкләр халыкларының 
иҗади тәҗрибәсен үзләштерү һәм файдалану; чәчәк 
аткан чорында мөселман мәдәниятенә кушылу. Бу 
мәдәният нең барлык элементлары мең ярым ел 
дәвамында үсә барган бердәм урбанистик барыш 
хасил итеп, Идел буе төрки-татарларының дини һәм 

 стеариново-мыловаренный завод купцов Крестовнико-
вых (1855 г.) и кожевенно-ткацкое производство брать-
ев Алафузовых (1860 г.). Крупным государственным за-
водом был пороховой. Татарское купечество занимало 
важные позиции в суконной и мыловаренной промыш-
ленности, в розничной торговле, а также в торговле 
восточными товарами, прежде всего чаем.

Казань сохраняла своё значение крупного торго-
вого центра и на востоке Европейской России, на пути 
в Центральную и Среднюю Азию. В 1900 г. Казань по 
развитию промышленности и торговли входила в пятёр-
ку крупных городов России. Население города в 1897 г. 
достигло уже 130 тыс. человек, из них 22% татар, наи-
более значительное число татар-горожан. Появляются 
новые центры городской культуры татар: Уфа, Оренбург, 
Астрахань, Уральск, Харбин, Ирбит и др.

Итак, города и процессы урбанизации с периода 
древности и Средневековья, составлявшие стержень 
тюрко-татарской цивилизации, оказали на её историю 
определяющее влияние. Возникновение и развитие го-
родской культуры у татар и их предков приводят к ста-
новлению центров тюрко-татарской цивилизации. Свое-
образие этой культуры наиболее рельефно проявляется 
в контексте двух главных факторов её формирования: 
наследования и переработки художественного опыта 
тюркских народов и других народов региона и вхожде-
ния в систему мусульманской культуры периода её вы-
сокого расцвета. Все её элементы составляли единый 
урбанистический процесс, развивавшийся на протяже-
нии полутора тысяч лет, главным выразителем и сим-

Бертуган Крес-
товниковларның 
шәм-сабын 
кайнату заводы. 
XIX йөз ахыры

Стеариново-
мыловаренный 
завод братьев 
Крестовниковых. 
Конец XIX в.

Алафузов фабрика 
һәм заводларының 
сәүдә-сәнәгать 
җәмгыяте. 
XIX йөз ахыры

Торгово-
промышленное 
общество 
Алафузовских 
фабрик и заводов. 
Конец XIX в.

Алафузов фабрика 
һәм заводларының 
остаханәләре. 
XIX йөз ахыры

Мастерские 
Алафузовских 
фабрик и заводов. 
Конец XIX в.

Н. В. Алек сан-
дров ның сыра 
кайнату заводы. 
XX йөз башы

Пивоваренный 
завод Н. В. Алек-
сан дро ва. Начало 
XX в.



Болак елгасы. XIX йөз ахыры

Проток Булака. Конец XIX в.
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Татар теле һәм язма мәдәният:  

сүздән – китапка 
Татарский язык и письменная культура: 
от слова к книге 

Татар теле  
һәм язма мәдәният:  

сүздән – китапка 

Татарский язык 
и письменная культура: 

от слова к книге 

Һәрбер чор сөйләмә һәм язма 
мәдәнияткә үз таләпләрен куя, шу-
ның белән аларның үзенчәлеген, 
үсеш дәрәҗәсен билгели. Тел үсеше-
нең мөһим күрсәткече булып язмачы-
лык санала, ул телне яңа дәрәҗәгә 
күтәрә. Хәрефләр ярдәмендә сүзләр 
язу тәртибе урнашуга, тел сөйләмдә 
тапшырылудан аерылып, яңа, катлау-
лырак тормыш белән яши башлый. 
Язмачылык, үз чиратында, телне ка-
милләштерү һәм танытуның көчле 
чарасы булып, үткән буыннар фикер-
ләрен теркәргә һәм аларны киләчәк 
буыннарга тапшырырга мөмкинлек 
тудыра.

Татар теле – Татарстан Республикасында милләт 
һәм дәүләт теле, Россия Федерациясендә таралышы 
һәм сөйләшүчеләр саны буенча икенче урында тора. 
Ул төрки телләргә карый, монгол һәм тунгус-мань-
чжур телләре белән бергә алтай телләре төркеменә 
керә.

Төрки телләр белгечләре тарафыннан төрле төр-
кемнәргә нисбәтле тикшерелә. Татар теле төрки тел-
ләрнең кыпчак группасына карый дигән фикер дәлил-
ләнгән. Ул үзенә өч диалектны ала: көнбатыш, урта 
һәм көнчыгыш; аларның эчендә сөйләшләр түбәндә-
гечә аерыла: урта диалектта – Чулман аръягы, Пәрән-
ге, Тау ягы, Минзәлә, Бөре, Пермь, Нократ, Касыйм 

Каждая эпоха предъявляет свои 
требования к устной и письменной 
культуре, определяя их особенно-
сти и уровень развития. Одним из 
важнейших показателей развитости 
языка является письменность, под-
нимающая его на качественно новый 
уровень. С созданием системы на-
чертания слов с помощью букв речь 
отрывается от говорящих уст своих 
носителей и начинает жить новой, 
более сложной жизнью. Письмен-
ность выступает могучим средством 
распространения и совершенствова-
ния языка, передавая мысли ушед-
ших поколений потомкам.

һ. б.; көнбатышта – Сергач, Чүпрәле, Чистай, Мәләкәс, 
һ.б.; көнчыгышта – Тубыл-Иртеш, Төмән, Бараба һ. б. 
Әстерхан татарлары сөйләме урта диалектка якын 
булса да, нугай һәм Кырым татарлары йогынтысын-
да үзенчәлекләргә ия. Польша-Литва татарлары инде 
XVI гасырда ук үзләренең аерым бер билгеләре ягын-
нан урта гасырлар татар теленә якын булган телләрен 
югалта, белорус теленә, ә XIX йөздә – өлешчә поляк 
һәм рус теленә күчә.

Татар теле хәзерге татар милләте белән бергә 
формалаша һәм бер төркем (лексик, фонетик, син-
таксик һ. б.) үзенчәлекләргә ия булып, алар Идел 
буе – Урал – Себер татарлары сөйләшләрен бергә 
туплый һәм башка төрки телләрдән аерып куя. Үзенең 
тарихи үсешендә татар теле күрше халыклар – төр-
ки (чуаш, башкорт), фин-угыр (мордва, мари, удмурт 
һ. б.), славян (рус) телләре, бигрәк тә иран (тохар) 
теле йогынтысын тоя. Урта гасырларда – гарәп һәм 
фарсы телләре (дин, мәгариф һәм мәдәниятнең баш-
ка өлкәләрендәге терминология) тәэсирендә үзгәре-
шләр кичерә. Хәзерге татар әдәби теле урта диалект 

Татарский язык – национальный и государствен-
ный язык в Республике Татарстан и второй по распро-
странённости и по количеству говорящих на нём язык 
в Российской Федерации. Он относится к тюркской 
семье языков, которая вместе с монгольским и тунгу-
со-маньчжурскими языками объединяется в алтайскую 
языковую семью. 

Тюркские языки разными специалистами разделя-
ются на различные группы. Наиболее авторитетным 
является мнение, что татарский язык относится к кып-
чакской группе тюркских языков. Татарский язык вклю-
чает три диалекта: западный, средний и восточный, 
внутри которых имеется ряд говоров: в среднем – за-
камский, параньгинский, нагорный, мензелинский, бир-
ский, пермский, нократский, касимовский и др.; в за-
падном – сергачский, дрожжановский, чистопольский, 
мелекесский, темниковский, кузнецкий и др.; в восточ-
ном – тоболо-иртышский, тюменский, барабинский, 
томский и др. Язык астраханских татар близок к сред-
нему диалекту, но имеет определённую специфику, 
обусловленную влиянием языка ногайцев и крымских 
татар. Польско-литовские татары уже в XVI в., утратив 
свой язык (близкий по ряду особенностей к языку сред-
невековых татар), перешли на белорусский, а в XIX в. – 
частично на польский и русский языки.

Татарский язык формировался вместе с современ-
ной татарской нацией и имеет целый ряд особенностей 
(лексика, фонетика, синтаксис и т. д.), которые объе-
диняют между собой диалекты поволжско-приураль-
ско-сибирских татар и отличают их от других тюркских 
языков. В процессе истории он активно взаимодей-
ствовал с языками соседних народов – тюркскими (чу-
вашский, башкирский), финно- угорскими (мордовский, 
марийский, удмуртский и др.), славянскими (русский) – 
и испытал значительное влияние со стороны иранского 
(тохарского), а в Средние века – арабского и персид-
ского языков (терминология в области религии, образо-
вания и в других сферах культуры). Современный ли-
тературный татарский язык сформировался на основе 
среднего при заметном учас тии западного диалекта. 
Подосновой татарского литературного языка является 
язык тюркских рунических памятников.

Письменность у татар насчитывает более чем двух-
тысячелетнюю историю. За это время тюркские народы 
сменили несколько форм алфавита для записи своего 
языка. Все они в разной степени точности и адекватно-
сти отражали особенности тюрко-татарской речи. Об-
разование тюркской письменности стимулировало про-
цесс создания литературного наддиалектного тюркского 
языка. Все средневековые и современные литера-
турные языки в значительной части восходят к языку 
Тюркского каганата. 

Тюркское руническое письмо насчитывало 35 зна-
ков. Знаки чертились справа налево, причём каждый 
знак отдельно, не соединяясь друг с другом. Акаде-
мик В. В. Бартольд отмечал, что тюркский руниче-
ский  «алфавит (...) был превосходно приспособлен 
к тюркскому языку, (...) и в этом отношении представ-
ляется гораздо более совершенным, чем сменившие 
его алфавиты уйгурский и арабский».

В Восточную Европу орхоно-ени сейские руны 
распространились вместе с волнами тюркоязычных 

Ачык китап. 
Рәс. Б. Ә. Гыйль-
ванов. 1996 ел 

Открытая книга. 
Худ. Б. А. Гиль-
ванов. 1996 г. 
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 нигезендә, көнбатыш диалект катнашында формала-
ша. Татар әдәби теленең тамырлары төрки рун язма-
ларына барып тоташа. 

Татар халкы язмачылыгының ике мең еллык тарихы 
бар. Бу вакыт эчендә төрки халыклар берничә әлиф-
ба алмаштыра. Алар барысы да күпмедер дәрәҗәдә 
төрки-татар сөйләменең үзенчәлекләрен чагылдыруга 
хезмәт итә. Төрки язмачылык барлыкка килү бердәм 
әдәби төрки тел формалашуны тизләтә. Урта гасыр-
ларда яшәгән һәм бүгенге телләрнең күбесенең чишмә 
башы Төрки каганлык теленә үк барып җитә. 

Төрки рун язуы 35 билгедән гыйбарәт булып, уңнан 
сулга таба языла, һәр билге аерым тора һәм бер-берсе 
белән тоташмый. Академик В. В. Бартольд төрки рун 
«әлифба (...) төрки телгә җайлаш-
кан, (...) шуңа күрә аны алыштыр-
ган уйгыр һәм гарәп әлифбаларына 
караганда кулайрак күренә» дип 
билгели.

Көнчыгыш Ауропага Орхон-Ени-
сей руннары төрки телле күчмәннәр 
белән бергә үтеп керә, беренче яз-
малар VIII – IX гасырларга карый. 
Идел-Урал төбәгенә рун язуы төр-
ки-болгар ыруларына ияреп килә, 
монда XII гасырга кадәр кулланыла. 

Төрки рун язуының иң бил-
геле истәлекләре Орхон-Енисей 
ташъяз малары исеме белән тарих-
ка кергәннәр. Алар арасында Бил-
ге каган һәм Күлтәгин (732 – 735), 
Икенче Төрки каганлыкның берен-
че каганнарына киңәшче булган 
Төньйокык (ташбилге 716 елдан 
соң, үзе исән вакытта ук корылган) 
хөрмәтенә куелганнары – иң күләм-
леләрдән. Алар Төрки дәүләтләр тарихы, Галәм, ке-
шенең барлыкка килүе турындагы күзаллау фонында 
геройларның тормышын, каһарманлыгын сөйлиләр. 
Кәгазьгә төшерелгән рун язулы текст – «Ырык битиг» 
(«Ырым язуы», Х гасырның беренче яртысы) дүртьюл-
лык шигырьләр формасында. Борынгы уйгыр язуында-
гы (текстта ул төрки язу дип атала) «Алтын ярук» ки-
табы халыкның һәм кешенең тормышындагы хокукый 
мәсьәләләргә кагыла. 

Рун һәм уйгыр язуларындагы текстлар төрле төрки 
кабиләләр кулланган уртак әдәби телдә язылганнар.

129 биттә:
Чичәннәр ярышы. 
Рәс. К. Ә. Нә-
фый ков. 
1981 – 1999 еллар

На с. 129: 
Состязание 
поэтов. 
Худ. К. А. На фи-
ков. 1981 – 1999 гг.

Тоткасында 
аңлаешсыз рун 
язулы бакыр комган. 
XIII гасыр

Медный кумган 
с нечитаемой 
рунической 
надписью на ручке. 
XIII в.

Уйгыр каганы Моюн-Чорга 
(759 ел) багышланган рун 
язмалы ташбилге һәм рун 
хәрефләре сурәте

Каменная стела с рунической 
эпитафией уйгурскому 
кагану Моюн-Чору (759 г.) 
и прорисовка рунической 
надписи на ней

кочевников, и первые 
надписи известны здесь 
с VIII – IX вв. На тер-
ритории Волго-Ураль-
ского региона руника 
оказалась вместе с тюр-
ко-булгарскими племе-
нами и использовалась 
вплоть до XII в. 

Самыми первыми 
литературными памят-
никами, написанными на 
тюркском языке, являют-
ся эпитафии, посвящён-
ные жизни и деяниям 
Бильге-кагана (734 г.) 
и его брата, полководца 
Кюль-тегина (732 г.), со-
ветника каганов Второго 
Тюркского каганата То-
ньюкука (создан после 

716 г., ещё при жизни героя). Они составлены в виде 
эпического поэтизированного рассказа о жизни и под-
вигах героев. 

Важным источником по древнетюркскому пантеону 
божеств является рунический текст на бумаге, именуе-
мый «Книгой гаданий» (первая половина Х в.). Древне-
уйгурская письменность использовалась в религиозных 
сочинениях («Золотой ярлык»), в юридической докумен-
тации. Язык памятников рунической и древнеуйгурской 
письменности был единым и стандартным литератур-
ным языком, восходящим к тюркским традициям.
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Урта гасырларда ислам дине 
белән бергә төрки дөньяга гарәп 
графикасы үтеп керә, ул рәсми 
документларда һәм дәүләт эш кә-
газьләрендә, әдәби әсәрләрдә яши 
һәм камилләшә. 

Борынгы төрки традицияләрдә 
Караханыйлар дәүләтендә Мәх-
мүт Кашгарыйның «Диване лөгат 
әт-төрек» (1072 – 1083) сүзлеге, 
Йосыф Баласагуниның «Котадгу билиг» (1069 – 1070) 
поэмалары языла. Алар төрки кабиләләрнең мәдәни 
потенциалын күрсәтә.

Урта гасырлар төрки-татар әдәбияты канунчылык 
һәм гарәп-фарсы әдәбиятлары жанрлары кысаларын-
да үсә-үзгәрә. Ул Коръәни Бераллалык фәлсәфәсе – 
әт-Тәүхидкә йөз тота. Әдәбиятта дини-суфичыл дөнья 
сурәте хөкем сөрә. 

Бу чорның иң күренекле әсәре булып Кол Галинең 
(1183 – 1233 һәм 1240 еллар тирәсендә яшәгән дип фа-
разлана) болгар-кыпчак телендә угыз элементларын 

«Кыйссаи 
Йосыф» (1233), 
Урта гасырлар 
төрки-татар әдәби 
истәлеге

«Кысса-и Йусуф» 
(«Сказание 
о Йусуфе», 
1233), памятник 
средневековой 
тюрко-татарской 
литературы

Шагыйрь Кол Гали. Рәс. Б. И. Урманче. 1965 ел

Поэт Кул Гали. Худ. Б. И. Урманче. 1965 г.

В Средние века вместе с исламом в тюркском мире 
распространяется арабская графика. Она служила для  
ведения официальной документации и государствен-
ного делопроизводства, а также для создания литера-
турных произведений.

На основе древнетюркских традиций в Караха-
нидском государстве было написано первое назида-
тельное сочинение, поэма Юсуфа Баласагуни «Бла-
годатное знание» (1069 – 1070). Здесь был составлен 
первый научный словарь тюркских языков – «Словарь 
тюркских наречий» (1072 – 1083) М. Кашгари, показы-
вающий высокий культурный потенциал тюрок.

Средневековая тюрко-татарская литература эво-
люционировала под влиянием канонов и жанров ара-
бо-персидской литературы: она пропитана корани-
ческой философией, и в ней доминирует исламская 
картина мира. Знаковым произведением булгарского 
периода считается романтическая поэма Кул Гали 
(ок. 1183 – после 1233) «Сказание о Йусуфе» (1233), 
написанная в основном на булгаро-кыпчакском языке 
с использованием огузских и других элементов. Биб-
лейский в основе сюжет переосмыслен в актуальных 
для своего времени образах. Поэма была широко рас-
пространена среди татар. Язык поэмы имел большое 
значение в формировании татарского литературного 
языка. Списки поэмы хранятся в библиотеках Казани, 
Санкт-Петербурга, а также в книгохранилищах Берли-
на, Братиславы, Дрездена, Вены.

Дальнейшее развитие средневековых тради-
ций языка и литературы связано с формированием 
в Улусе Джучи в начале XIII – XIV в. на основе обще-
городского (огузо-кыпчакского типа) золотоордын-
ского (старотатарского) языка –  поволжского тюрки –  

Мәхмүд әл-
Кашгарый 
(1028 – 1126)

Махмуд ал-
Кашгари  
(1028 – 1126)

М. Кашгариның 
дөнья картасы

Карта мира 
М. Кашгарского
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сөйли. Шагыйрьләр яшәеш нигезләре, яшәү мәгънәсе, 
хөкемдарлар һәм халык арасындагы мөнәсәбәт-
ләр, әхлак, яшәү һәм үлем, мәхәббәт мәсьәләләрен 
күтәрәләр. Текстларда дини, фәлсәфи, этик, космого-
ник материаллар урын ала. 

Шушы чорда татарларда дини-дидактик әдәбият 
формалашып җитә: Коръән һәм Хәдисләр нигезен-
дә – беренче тәфсирләр һәм Мөхәммәд пәйгамбәр 
тормышы турында сөйләүче «сиратен-нәби»ләр 
материалында дини-дидактик әсәрләр языла.  
Раб гузиның «Кыйссас әл-әнбия» («Пәйгам бәр-
ләр тарихы», 1310), 
М ә х м ү д   Б о л г а р и -
нең «Нәһҗ әл-фәра-
дис» («Оҗмахка ачык 
юл», 1358), Хисам Кя-
т и б н е ң   « Җ ө м җ ө м ә 
солтан», «Кисекбаш 
китабы» һ. б. Мондый 
тек стлар бертөрле 
композициягә коры-
ла: дини яки әхлакый 
фикерләр ниндидер 
тарихлар ярдәмендә 
иллюстрацияләнә. Сю-
жетлар исә тамырлары 
белән гарәп яки фарсы 
чыганакларына барып 
тоташа, аларда дөнья 
сурәте җир тормышы 
һәм теге дөнья киселе-
шендә булып чыга.

Татарларның әдә-
би тел нормалары һәм 
стильләре татар ханлык-
лары чорында форма-
лашып җитә. Алар халык 
теле нигезендә төрле 
әдәби-сурәтләү чара-
лары белән байый һәм 
төрлеләнә.

Казан ханлыгы дәвере (ХV йөзнең беренче ярты-
сы – ХVI гасырның беренче яртысы) мөстәкыйль мил-
ли әдәбиятлар формалашу чорын башлап җибәрә. 
Татарларда бай язмачылык, дипломатия язмалары 
булу хакында мәгълүматлар сакланып калган. Алар 
ярлыкларны, фәрманнарны, дидактик трактатлар-
ны, хәтта, «Татар Коръәнен», «Гарәпчә-татарча 
сүзлек»не үз эченә ала. Бу чорга аноним авторның 
мөселман юриспруденциясе һәм әхлагының кайбер 
мәсьәләләре шәрехләнгән «Нәсихәт әс-салихин» 
трактаты карый. Адниш Хафиз 1554 елда «Сираҗ 
әл-калеб» («Йөрәкләр яктысы») дигән дидактик җы-
ентык төзи.

Күренекле шагыйрь, сәед һәм дипломат Колшәриф 
(1552 елда Казан өчен сугышта һәлак була), Казан 
ханы Мөхәммәдәмин (1487 – 1496, 1502 – 1518 еллар-
да тәхеттә утыра), Гарифбәк һәм Мөхәммәд Шәриф, 
Өмми Камал (1475 елда үлә) – бу чорның күренекле 
суфи шагыйрьләре. 

Шагыйрь Мөхәммәдъяр (якын ча 1497 – 1552) ике зур 
әсәр – «Төхфәи мәрдан» («Егетләр бүләге», 1540) һәм 

ставлена как пересечение двух временных отрезков: 
быстротечной земной и вечной потусторонней.

Нормы и стилевые разновидности литературно-
го языка татар окончательно образовались в эпоху 
татарских ханств. Следует отметить, что этот язык 
совершенствовался и обогащался различными худо-
жественно-изобразительными средствами на основе 
общенародного языка.

Литература периода Казанского ханства (вторая 
половина ХV – первая половина XVI в.) открывает эпо-
ху собственно национальной литературы, связанную 

с обособлением тюркских народов. О наличии у татар 
богатой письменности, дипломатической переписки 
свидетельствуют многочисленные документы. В них 
перечисляются грамоты, ярлыки казанских ханов, по-
сольские  переписки, ферманы (указы) и даже «Коран 
татарский». К данному периоду относят создание фило-
софского трактата «Советы добродетелей» анонимного 
автора, в котором интерпретированы отдельные поло-
жения мусульманской юриспруденции и этики. Адниш 
Хафиз в 1554 г. подготовил дидактический сборник «Све-
точ сердец». Известный поэт, сеид и дипломат Кул Ша-
риф, трагически погибший при взятии Казани в 1552 г., 
казанский хан Мухаммад-Амин (занимавший престол 
в 1487 – 1496 гг., 1502 – 1518 гг.), Гарифбек и Мухаммад 
Шариф, Умми Камал (умер в 1475 г.) известны своими 
поэтическими произведениями, в которых рассказыва-
ется о мистическом Пути, процессе «прохождения» тех 
или иных суфийских стоянок. Поэт Мухаммадьяр (ок. 
1497 – 1552) оставил после себя два крупных произве-
дения дидактического характера – поэмы «Дар мужей» 
(1540) и «Свет сердец» (1542).

на основе тюркско-рунических и караханидо-уйгурских 
литературных традиций.

Получили распространение литература и деловая 
документация на тюркском языке, созданные на осно-
ве арабского письма, которое в начале XIV в. приобре-
ло официальный статус. Этот период отмечен творче-
ством Кутба («Хосров и Ширин» (1342)), Саифа Сараи 
(«Тюркский Гулистан» (1394)), «Сухайль и Гульдерсен» 
(1394)), Хорезми («Книга любви» (1353)). Данные про-
изведения определяют основу художественного на-
следия тюрко-татар и свидетельствуют о достаточно 
высоком уровне развития духовной культуры. Поэты 
затрагивают проблемы основ мироздания, смысла 
жизни, законов мусульманского миропонимания, жизни 
и смерти, любви и т. д. Тексты обогащены информатив-
ным материалом религиозного, философского, космо-
гонического, этического характера. 

В этот период формируется татарская богословская 
литература, появляются первые тафсиры (толкования), 
первоисточником которых являются Коран и хадисы. 
Под влиянием тафсиров и «сиратен-наби» (сочинения, 
рассказывающие о жизни Мухаммеда) рождаются ди-
дактико-назидательные произведения: «История про-
роков» (1310) Рабгузи, «Открытые врата в рай» (1358) 
Махмуда Булгари, «Джумджума султан» Хисама Кяти-
ба, анонимный дастан «Рассказ об отсечённой голове» 
и др. Композиция сочинений подобного рода канонич-
на: та или иная мысль религиозного или морально-эти-
ческого содержания иллюстрируется затем в рассказе 
судьбами героев, их отношениями. Большинство сю-
жетов, помещённых в этих книгах хикаятов, восходят 
к арабским и персидским источникам. Жизнь в них пред-

Мөхәммәдъяр – 
шагыйрь, фикер 
иясе. Рәс. К. Ә. Нә-
фый ков. 1978 ел

Махмуд 
Мухаммадьяр – 
поэт, мыслитель. 
Худ. К. А. На фи-
ков. 1978 г.

Эпитафик язулы 
таш стела. Болгар. 
XIV гасыр 

Каменная стела 
с эпитафийной 
надписью.  
Болгары. XIV в. 

файдаланып язылган «Кыйссаи Йосыф» (1233) роман-
тик поэмасы санала. Коръәни сюжет заманча образ-
ларда үстерелеш таба. Поэма татарлар арасында киң 
таралган була, татар әдәби теле формалашуда әһә-
миятле роль уйный. Аның нөсхәләре Казан, Санкт-Пе-
тербург, шулай ук Берлин, Братислава, Дрезден, Вена 
китапханәләрендә саклана.

Урта гасырлардагы язмачылык һәм әдәбият үсе-
ше Жүчи олысы чорының (XIII гасырның икенче ярты-
сы – XV гасырның беренче яртысы) шәһәр мәдәнияте 
(угыз-кыпчак тибы), Алтын Урда (иске татар теле) теле 
нигезендә һәм төрки-рун, караханый-уйгыр традиция-
ләрендә формалашкан Идел буе төрки теле белән бәй-
ләнгән.

Бу чорда төрки телдәге матур әдәбият һәм рәсми 
документлар гарәп язуында иҗат ителә, соңгысы 
XIV йөздә рәсми статус ала. Котбның «Хөсрәү вә Ши-
рин» (1342), Сәиф Сараиның «Гөлестан бит-төрки» 
(1391), Харәзминең «Мәхәббәтнамә» (1353) әсәрләре 
чор әдәби мирасының үзәген тәшкил итә һәм төрки-та-
тарлар сүз сәнгатенең югары дәрәҗәгә ирешүе хакында 

Әбү ‘Абдаллах 
Мөхәммәд 
әл-Җазули 
әл-Мәгъриби 
(1464 елда вафат). 
«Далаил әл-
хәйрәт...» («Игелек 
дәлилләре...»). 
Һиндстан. 
1802 ел

Абу ‘Абдаллах 
Мухаммад 
ал-Джазули 
ал-Магриби. 
(ум. в 1464 г.) 
«Далаил 
ал-хайрат...» 
(«Доказательства 
благодеяний...»). 
Индия. 1802 г.



134 135
Татар теле һәм язма мәдәният:  

сүздән – китапка Татар цивилизациясе
Татарский язык и письменная культура: 
от слова к книге Татарская цивилизация

В XV – XVI вв. формировались лексические, фо-
нетические и грамматические нормы  старотатарского 
 литературного языка, отличающие его от других 
тюркских литературных языков, а письменный язык 
обогащался за счёт особенностей местного диалек-
та. Функции  языка продолжали расширяться – на нём 
создавались научные книги, публицистика, он исполь-
зовался в официальной и частной переписке, делопро-
изводстве и т. д. Татарский язык оказал влияние и на 
развитие русской культуры, примером служит текст 
произведения Афанасия Никитина, написанного час-

«Нуры содур» («Күңел-
ләр нуры», 1542) поэма-
ларын иҗат итә, аларда 
дини-дидактик фикерләр 
үзәктә тора.

XV – XVI гасырларда 
иске татар әдәби телен 
башка төрки әдәби тел-
ләрдән аерып тора тор-
ган лексик, фонетик һәм 
грамматик нормалар ка-
лыплаша, язма сөйләм 
җирле диалектлар хиса-
бына байый. Телнең ва-
зифалары киңәя – анда 
фәнни әдәбият, публи-
цистика иҗат ителә, ул 
рәсми һәм шәхси язышу-
ларда, эш кәгазьләрендә 
файдаланыла һ.б. Татар 
теле рус мәдәнияте үсе-
шенә дә йогынты ясый, 
моңа мисал итеп өлешчә 
татарча иҗат ителгән 
Афанасий Никитин тек-
стын китерер гә мөмкин. 
Гарәп язулы текстлар 
рус елъязмаларында да 
очрый. Бу чорда гарәп 
язулы татар теле Еврази-
ягә мәгълүмат тапшыру-
ның универсаль чарасы 
булып хезмәт итә.

Казан ханлыгы җи-
мерелгәч (1552), гарәп 
язуы, рәсми вазифала-
рын югалтып, дин, мә-
гариф, мәдәният телен-
дә саклана. Россиядәге 
башка халыклар белән 
чагыштырганда, татарлар 
арасында укый-яза белү-
нең югары булуын да әй-
тергә кирәк.

XVI гасыр татар әдә-
биятында тарихи хрони-
калар һәм героик эпос ак-
тивлашу күзәтелә. Шәех 
Ясәви карашлары тәэси-
рендә Ясәвия һәм Нәкш-
бәндия тарикатьләре киң 
тарала. Әдәбиятта аларның чагылышы Мәүла Колый, 
Габди, Ә. Каргалый, Һ. Салихов, Ш. Зәки һ. б. иҗатын-
да аермачык. Суфи әдәбиятта тарикать юлына чык-
кан, камил инсан турындагы тәгълимат пәйда була. Бу 
үзенчәлек дини һәм дөньяви карашларның кисешүенә, 
әдәбиятка яңа образлар һәм метафоралар урнашуга 
китерә.

Татар әдәби теле XVI – XVIII гасырларда әдәби 
ядкярләрдә генә түгел, рәсми, эш, дипломатия до-
кументларында яши. Телнең Россия дәүләте белән 
идарә итүдә актив кулланылышы Посоллар прика-

Зәкәрийә ибне 
Мөхаммәд 
әл-Казвини 
(1283 елда 
вафат). «‘Аҗәиб 
әл-мәхлүкат...» 
(«Гаҗәеп 
хикмәт...»). XVII –
XVIII гасырлар. 
И. Ф. Готвальд 
тупланмасы

Закарийа ибн 
Мухаммад 
ал-Казвини 
(ум. в 1283 г.). 
«‘Аджаиб 
ал-махлукат...» 
(«Дивности 
творений...»). 
XVII – XVIII вв. 
Собрание 
И. Ф. Готвальда

Коръән. XVI –
XVII гасырлар

Коран. XVI – 
XVII вв.

Көмеш Коръән 
савыты. Казан. 
XIX гасыр

Серебряная 
коранница. 
Казань. XIX в.

зы документларында күренә. Ул Евразия 
киңлекләрендә милләтара аралашу теле 
буларак та саклана. Бу телдә дәүләти 
рәсми аралашу XX йөзнең уртасына кадәр 
дәвам итә.

XVII – XIX йөзләрдә әдәби телнең гади 
халык сөйләменә якынаю дәвам итә. Бу 
үзенчәлек юлъязмалар төсендәге күпсан-
лы сәяхәтнамәләрдә һәм хаҗнамәләрдә, 
эш кәгазьләрендә аермачык. Сәяхәтнамә 
жанрының беренче үрнәге Исмәгыйль 
Бикмөхәммәтов тарафыннан 1751 елда 
Һиндстанга сәяхәт турында языла. Әдә-
биятта, элеккеге традицион формалар, 
борынгы төрки тел элементлары белән 
янәшә, чит тел (гарәп-фарсы) элементла-
ры актив кулланыла.

ХVIII гасыр башыннан татар мәдәния-
тендә дөнья вилык чаткылары көчәя, тарих-
ка, легендаларга нигезләнгән хикәятләр 
пәйда була. 1755 – 1756 елларда татар-башкортлар 
баш күтәрүенең идеологы Батырша (Габдулла Гали-
ев, 1715 – 1762) тарафыннан язылган «Гарызнамә» 
исә чорның тарихи вакыйгаларын чагылдыра. Пугачёв 
восстаниесе күренешләре «Казан алыну хикәяте»ндә 
күренә. Габди (1679 – XVIII гасыр ның беренче чире-
ге), Габдессәлам (1700 – 1767), Г. Мөслимов һ.б. әсәр-
ләренең теле сөйләм телен хәтерләтә.

Татарларда китап басу тарихы XVIII йөз башына ка-
рый: 1722 елда императорның поход типографиясендә 
татар телендә Пётр I Манифесты дөнья күрә. 1778 елда 
Мәскәүдә күренекле педагог һәм тәрҗемәче Сәгыйть 
Хәлфинның руслар өчен татар әлифбасы – «Азбука та-
тарского языка с обстоятельным описанием букв и скла-
дов» нәшер ителә. Россия империясе мөселманнарның 
күпсанлы мөрәҗәгатьләре буенча Екатерина II чорында 
Коръән нәшер итү хакында указ (1787) чыга. 1800 елда 
Казанда гарәп хәрефләре белән китап басу өчен Азия 
типографиясе оеша. Анда 1801 – 1829 елларда гомуми 
тиражы 280 мең экземпляр булган 93 китап дөнья күрә. 
«Азия типографиясе» Казанда татар китабы бастыру 

тично на татарском языке. Арабографичные тексты 
имеются в русском летописании. В этот период татар-
ский арабографичный язык был универсальным транс-
лятором информации на просторах Евразии.

После падения Казанского ханства (1552 г.) араб-
ское письмо, утратив официальные функции, применя-
лось в качестве языка религии, образования и культуры. 
При этом уровень грамотности среди татар по сравне-
нию с другими народами России был довольно высок.

С середины XVI в. татарская литература характе-
ризуется появлением исторических хроник и героиче-
ских повествований. Начиная с XVI в. на основе учения 
шейха Ясави формируются и распространяются су-
фийские тарикаты Ясавия и Накшбандия. Своеобраз-
ным отражением их в литературе стало творчество 
Мавля Колыя, Габди, Ахмедбика, А. Каргалыя, Х. Са-
лихова, Ш. Заки. В суфийской литературе проявляется 
мысль о совершенном человеке, который вступил на 
тарика (путь приближения к Аллаху). Эта особенность 
повлияла на формирование связей между мирскими 
и сакральными идеями, ввела в литературу новые об-
разы и метафоры.

Татарский литературный язык в XVI – XVIII вв. был 
отражён не только в литературных памятниках, но 
и в различных деловых, дипломатических докумен-
тах, составленных правителями многих государств 
того времени. О широком распространении татарского 
языка в управлении Российского государства свиде-
тельствуют и многочисленные документы Посольского 
приказа. В этот период он является языком межнацио-
нального общения на просторах Евразии, на котором 
государственная дипломатическая перепис ка велась 
до середины XX в.

В XVII – XIX вв. продолжалось сближение литератур-
ного языка с общенародным, что проявилось в создании 
сочинений, написанных в виде путевых записок (саяхат-
наме и хаджнаме), и различной деловой документации, 
близких к разговорному языку. В этом жанре было напи-
сано сочинение И. Бекмухаммедова о путешествии в Ин-
дию в 1751 г., во время создания Русской Ост-Индской 
торговой компании. В художественной литературе этого 
времени, наряду со старыми традиционными формами, 

Әл-Хөсәен ибне 
‘Абдлаллах ибне 
Мөхәммәд әт-
Тиби (1343 елда 
вафат). «Әл-
Кәшиф ‘ән 
хәкаик әс-сөннәт» 
(«Хакыйкатьне 
ачучы 
сөннәтләр»). 
Урта Азия. 
1468 – 1469 еллар. 
Г. Баруди 
тупланмасыннан

Ал-Хусайн ибн 
‘Абдлаллах ибн 
Мухаммад ат-Тиби 
(ум. в 1343 г.). 
«Ал-Кашиф ‘ан 
хакаик ас-сунна» 
(«Раскрывающий 
истины сунны»). 
Средняя Азия. 
1468  – 1469 гг. 
Из коллекции 
Г. Баруди
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Татар теле һәм язма мәдәният:  

сүздән – китапка Татар цивилизациясе
Татарский язык и письменная культура: 
от слова к книге Татарская цивилизация

өчен җирлек әзерли. Басма продукция исә Идел буе, 
Кавказ, Урта Азия, Себернең төрки-мөселман халыкла-
ры арасында тарала. Ул Кытай Төркестанына, шәркый 
Һиндстанга кадәр барып ирешә.

ХVIII гасыр ахырында дини реформаторлык хәрәкә-
те башлана. Таҗетдин Ялчыгол (1768 – 1838), Г. Курса-
ви (1776 – 1812), Г. Утыз Имәни (1754 – 1834), Г. Кан-
далый (1797 – 860) хезмәтләре ХIХ йөзнең икенче 
яртысында татар мәгърифәтчелек әдәбияты тууга һәм 
үсүгә йогынты ясый. 

Татар драматургиясе формалашу (Г. Ильясиның 
«Бичара кыз» (1887), Ф. Халидинең «Рәдде бичара 
кыз» (1888), Г. Камалның «Бәхетсез егет» (1900), Г. Ис-
хакыйның «Өч хатын берлән тормыш» (1900) драмала-
ры) әдәбиятка яңа сулыш алып килә.

1886 елда беренче роман – М. Акъегетзадәнең 
(1864 – 1923) «Хисаметдин менла»сы басыла, анда 
язучы татар җәмгыятен үзгәртү, кешенең шәхси 
иреге, халыкның аң-белемен күтәрү, хатын-кызлар-
га хокук лар бирү мәсьәләләрен куя. Бер елдан яңа 
роман – З. Бигиевның (1870 – 1902) детектив харак-
тердагы «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» әсәре пәйда 
була.

1905 елның 2 сентябрендә Санкт-Петербургта бе-
ренче татар газетасы «Нур» басыла. Шушы вакыттан 
милли татар вакытлы матбугаты тарихы башлана, ул 
тиз арада татарларның иҗтимагый-сәяси тормышын-
да күренекле урын яулый. Вакытлы матбугатта татар 

Габдерәхим Утыз Имәни (1754 – 1834)

Габдрахим Утыз Имяни (1754 – 1834)

Заһир Бигиев (1870 – 1902)

Загир Бигиев (1870 – 1902)

Муса Акъегет задә (1864 – 1923)

Муса Акъегет заде (1864 – 1923)

Габделҗаббар Кандалый (1797 – 1860)

Габдельджаббар Кандалый (1797 – 1860)

элементами древнетюркского языка, активно употребля-
ются ино языч ные (арабо-персидские) элементы.

Постепенно, с начала XVIII в., намечается сдвиг 
в сторону развития светской литературы, появляется 
интерес к истории своего народа, начинается изучение 
памятников духовного и материального плана. В «За-
писках опротестования» идеолога татаро-башкирского 
восстания 1755 – 1756 гг. Батырши (Габдулла Галиев, 
1710 или 1715 – 1762) описывается жизнь в период 
восстания, поднимаются вопросы свободы совести 
и веротерпимости. Материал о пугачёвском восстании 
лежит в основе «Сказа о завоевании Казани». Язык 
произведений Габди (1679 – первая четверть XVIII в.), 
Габдессаляма (1700 – 1767), Г. Муслюмова и др. сбли-
жается с разговорным языком. 

Зарождение книгоиздания у татар относится к на-
чалу XVIII в., когда в 1722 г. в походной императорской 
типографии на татарском языке был напечатан Мани-
фест Петра I. В 1778 г. в Москве была издана «Азбу-
ка татарского языка с обстоятельным описанием букв 
и складов» известного педагога и переводчика Сагита 
Хальфина, автора первого татарского букваря для рус-
ских. По многочисленным просьбам мусульман Рос-
сийской империи при правлении Екатерины II выходит 
указ о печатании Корана (1787). В 1800 г. в Казани от-
крывается Азиатская типография для печатания книг 
на арабской графике. В ней в 1801 – 1829 гг. было из-
дано 93 книги общим тиражом 280 тысяч экземпляров. 
Татарская книга распространялась среди тюрко-му-
сульманских народов Поволжья, Кавказа, Средней 
Азии, Сибири. Она проникла в Китайский Туркестан, 
в Восточную Индию.

В конце XVIII в. начинается движение религи-
озного реформаторства. Творчество Т. Ялчыгула 
(1768 – 1838), Г. Курсави (1776 – 1812), Г. Утыз Имяни 
(1754 – 1834), Г. Кандалыя (1797 – 1860) оказало вли-
яние на зарождение и развитие татарской просвети-
тельской литературы во второй половине ХIХ в.

Качественно новым явлением стало формирова-
ние татарской драматургии, первыми образцами ко-
торой стали «Несчастная девушка» (1887) Г. Ильяси, 
«Отвергнутая несчастная девушка» (1888) Ф. Халиди, 
«Несчастный юноша» (1900) Г. Камала, «Жизнь с тре-
мя жёнами» (1900) Г. Исхаки.

В литературном процессе эпохи ведущую роль начи-
нает играть проза, формируются жанры романа, пове-
сти и рассказа. В 1886 г. был опубликован первый роман 
М. Акъегетзаде (1864 – 1923) «Хисаметдин менла», в ко-
тором автор выступает с утверждением необходимости 
общественно полезной деятельности, личной свободы 
человека, просвещения народа, женской эмансипации. 
Через год появляется роман З. Бигиева (1870 – 1902) 
«Тысячи, или Красавица Хадича», считающийся пер-
вым произведением детективного жанра.

2 сентября 1905 г. в Санкт-Петербурге вышла пер-
вая татарская газета «Нур». С этого времени начинает-
ся история татарской национальной периодики, кото-
рая заняла видное место в общественно-политической 
жизни татар. В её содержании отразился весь путь 
борьбы за модернизацию общества. В 1905 – 1917 гг. 
в России выходило 62 газеты и более 30 журналов на 
татарском языке.

җәмгыятен үзгәртү-яңарту барышы чагыла. 1905 – 
1917 елларда Россиядә татар телендә 62 газета һәм 
30 дан артык журнал нәшер ителә. 

Китап басу өлкәсендә гаять зур активлык күзә-
телә. ХХ гасыр башында шәхси басмаханәләр саны 
үсә, алар бер-бер артлы Казанда, Оренбургта, Уфа-
да, Әстерханда, Стәрлетамакта,  Санкт-Петербургта 

В области книгопечатания также наблюдается не-
бывалая активность. В начале ХХ в. увеличивается 
число частных типографиий, которые появляются 
в Казани, Оренбурге, Уфе, Астрахани, Стерлитама-
ке, Санкт-Петербурге. Возникли книгоиздательские 
и книготорговые товарищества (Каримовых, «Сабах», 
«Магариф», «Миллят» и др.). В 1910 г. в Казани было 

«Болгарның 
борынгы 
истәлекләре» 
шәмаиле. Бертуган 
рәс. М. һәм 
А. Әхмәтовлар. 
1902 ел

Шамаиль 
«Древности 
булгар».  
Худ. – братья 
М. и А. Ахметовы. 
1902 г.

Пётр I манифесты, 
татар телендә. 
1722 ел

Манифест Петра I 
на татарском 
языке. 1722 г.
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ачыла. Китап басу һәм китап сату ширкәтләре (Кәри-
мовлар, «Сабах», «Мәгариф», «Милләт» һ. б.) пәйда 
була. 1910 елда Казанда 26 басмаханә эшли, аларда 
ел саен 1000 нән артык исемдәге китап нәшер ителә. 
1901 – 1917 еллар арасында барлыгы 1191 оригиналь 
басма, 307 авторның 798 исемдәге китабы, якынча 
4 млн нөсхә тираж белән дөнья күрә. Фәнни бас малар 
арасында беренче урынны Р. Фәхретдин, Ә.-З. Вә-
лиди, Г. Баттал, Һ. Атласи, Г. Әхмәров, Х. Фәйзинең 
гомуми һәм милли тарихка караган китаплары алып 
тора. Ислам тарихы һәм фәлсәфәсе буенча М. Бигиев-
нең, З. Камали, З. Кадыйри, Г. Буби һәм башкаларның 
күпсанлы хезмәтләре басыла.

Гасыр башы китап репертуарында тәрҗемә әдәбият 
зур урын били. Әгәр 1907 елга кадәр шәрык телләрен-
нән тәрҗемәләр күпчелек булса, 1907 – 1911 елларда 
рус әдәбиятына өстенлек бирелә. Татар укучысы рус 
әдәбияты классикларының китапларын һәм чит ил ав-
торларын үз телендә уку мөмкинлеге ала.

ХХ гасыр башында яңа дөньяви татар әдәбияты 
туу, вакытлы матбугат, нәшрият эше киң җәелү, Шәрык-
тан – Гаребкә юнәлеш алу мәдәнияттә өр-яңа тенден-
цияләр хасил итә. ХХ гасыр башы татар әдәбиятының 
иң мөһим сыйфаты – милләт язмышын төп тема итеп 
күтәрү. Бу чорда мәгърифәтчелек әдәбияты үсеше 
дәвам итә: драматургиядә – Г. Исхакый, Г. Камал; по-
эзиядә – М. Гафури, Г. Тукай, Я. Емельянов һ. б.; про-
зада – Р. Фәхретдин, Ф. Кәрими, Ш. Мөхәммәдов һ. б. 
Әсәрләрдә иске-яңа көрәше яңаның җиңүе белән тө-
гәлләнә. 

Татар дөньясын тәнкыйтьләү үзе бер юнәлешкә 
әйләнә. Әйтик, татар профессиональ театрына нигез 
салучыларның берсе, драматург Г. Камалның (1879 – 
1933) «Беренче театр» (1908), «Бүләк өчен» (1909), 
«Банкрот» (1911), «Безнең шәһәрнең серләре» (1911) 
комедияләрендә сатирик позицияләрдән бай-сәүдә-
гәрләр тормышы, аталар һәм балалар мөнәсәбәтләре, 
татарларда гаилә-көнкүреш мәсьәләләре куела.

Әдәбияттагы үзгәрешләр Г. Исхакыйның «Ике йөз 
елдан соң инкыйраз» (1902 – 1904) һәм «Теләнче кыз» 
(1901 – 1908), Ф. Әмирханның «Гарәфә кич төшемдә» 
(1907), «Картайдым» (1909), Ш. Камалның «Уяну» 
(1909) һ. б. әсәрләрдә – милләт язмышы темасын кал-
куландыру кебек башлана. Әсәрләр психологизмга – 
тормышны кеше психологиясе аша чагылдыруга йөз 
тоталар.

ХХ гасыр башы татар әдәбиятында, С. Рәмиев, 
Г. Тукай, Г. Ибраһимов, М. Фәйзи, К. Тинчурин һ. б. 
иҗатында Ауропа тибындагы романтизм формала-
ша. Ул шәхес иреге, милләтнең үсеш юлын сайлау 
мәсьәләләренә игътибар итә. Г. Ибраһимовның «Яшь 
йөрәкләр» (1912) романы кебек олы әсәрләр татар 
җәмгыятенең үткәнен, хәзергесен, киләчәген бер 
үремтәдә, драматик яссылыкта күрсәтергә омтылалар.

Татар әдәбиятында яшәеш, тормышның авырлыгы, 
язмыш, кешенең яшәү мәгънәсе кебек сорауларга ка-
гылган фәлсәфи әсәрләр иҗат ителә. Тормышка ләгъ-
нәт укучы, яшәеш кануннарына каршы бунт күтәргән 
гыйсъянчы герой пәйда була. Дәрдемәнд шигърия-
тендә дөньяга үзенчәлекле экзистенциаль караш һәм 
кеше күңелендәге хисси-фикри хәрәкәтләрне символ-
лар теле белән сөйләү формалаша.

«Шәрык» календаре. Төзүчесе К. Бәширов. Казан, И. Н. Харитонов лито-типографиясе. 1914 ел

Календарь «Шарк». Составитель К. Баширов. Казань: лито-типография И. Н. Харитонова. 1914  г.

26  типографий, в них ежегодно печаталось свыше 
1000 наименований книг. Всего с 1901 по 1917 г. было 
выпущено 1191 оригинальное издание, 798 названий 
книг более 307 авторов общим тиражом около 4 млн 
экземпляров. Среди научных изданий первое место за-
нимали сочинения по всеобщей и национальной исто-
рии Р. Фахретдина, А.-З. Валиди, Г. Баттала, Х. Атласи, 
Г. Ахмерова, Х. Файзи. Было выпущено большое коли-
чество книг по истории и философии ислама: труды 
М. Бигиева, З. Камали, З. Кадыри, Г. Буби и др.

В книжном репертуаре начала века большое место 
занимает переводная литература. Если до 1907 г. пре-
обладали переводы с восточных языков, то с 1907 по 
1911 г. меняется ориентация с восточной литературы 
на русскую. Татарский читатель получил возможность 
ознакомиться с произведениями классиков русской ли-
тературы и зарубежных авторов.

Начало ХХ в. является временем зарождения новой 
светской татарской литературы, золотым веком разви-
тия татарской культуры. Просветительская тема была 
развита и обогащена в драматургии Г. Исхаки, Г. Кама-
ла, в поэзии М. Гафури, Г. Тукая, Я. Емельянова, в прозе 
Р. Фахретдина, Ф. Карими, Ш. Мухамедова и др. Авторы 
искали пути кардинального изменения жизни татарского 
общества, находили их в образовании и просвещении 
народа, пробуждении его сознания, в освобождении от 
устаревших представлений и косности. 

Творчество одного из основателей татарского про-
фессионального театра, драматурга Г. Камала (1879 – 
1933), развивается в русле обличения морального об-
лика некоторых представителей татарского общества. 
В комедиях «Первое представление» (1908), «Ради по-
дарка» (1909), «Банкрот» (1911), «Тайны нашего горо-
да» (1911) с сатирических позиций воссоздаётся жизнь 
отдельных слоёв татарского общества начала ХХ в., 
затрагиваются проблемы отцов и детей, семейно-бы-
товых отношений. Комедии Г. Камала породили обли-
чительное направление в национальной  драматургии. 

Первыми произведениями, в которых отразились 
признаки идейно-эстетического поворота, ориентации 
на достижения русской и европейских литератур, стали 
«Исчезновение через двести лет» (1902 – 1904) и «Ни-
щенка» (1901 – 1908) Г. Исхаки, рассказы Ф. Амирхана, 
Ш. Камала. В них содержится новая эстетическая уста-
новка на условную образность, психологизм, экзис-
тенциальность, судьбы людей воссоздаются в исто-
рическом контексте движения эпох и трансформации 
общественного сознания татарского народа. Основным 
лейтмотивом татарской литературы стали судьба на-
ции, тревога за её будущее.

В начале ХХ в. в творчестве С. Рамиева, Г. Тукая, 
Г. Ибрагимова, М. Файзи и др. как самостоятельное 
направление оформился романтизм. Своеобразную 
трактовку получила проблема свободы личности. Круп-
ные формы романтической прозы («Молодые сердца» 
Г. Ибрагимова (1912)) проникнуты драматическими 
раздумьями о будущем татарского народа, о свойствах 
татарского характера, сложившегося в национальной 
истории. В поэзии Дэрдменда вырабатывается особый 
способ изображения экзистенциального мироощуще-
ния и неуловимых духовных движений человека при 
помощи символического типа мышления.
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Габдулла Тукай (1886 – 1913) – основоположник 
новой национальной поэзии, становится подлинным 
певцом народной жизни. Уже в первых его произве-
дениях мысль о необходимости развития татарско-
го общества на основах образованности и культу-
ры зазвучала с позиций национальной идеологии. 
В своих стихах Тукай утверждает высокий долг поэ-
та-гражданина («Свободе» (1907), «Разбитая надеж-
да» (1910)), воспевает родной язык и родину («Родной 
язык» (1907), «Родная деревня» (1909) и др.). Ратуя 
за духовную свободу, независимость от внешних об-
стоятельств и обращаясь к социальным проблемам 
(«Осень» (1906), «Нищий» (1907)), поэт остро ощу-
щает неотделимость своей судьбы от судьбы народа, 
нации («Без названия» (1909), «Национальные мело-
дии» (1909) и др.). Тукай создаёт свою поэтическую 
школу, под влиянием которой выросло целое поко-
ление поэтов. С его творчества начинается транс-
формация традиций восточной поэзии по образцу 
европейской и русской литератур при сохранении на-
циональной самобытности искусства слова. 

Чор әдәбиятының йолдызы Габдулла Тукай (1886 – 
1913) – яңа милли шигърияткә нигез салучы, халык 
җырчысы булып таныла, үз шигъри мәктәбен булдыра. 
Аның беренче әсәрләрендә үк татар җәмгыятен мәгъ-
рифәт һәм мәдәният ярдәмендә үзгәртеп кору фикере 
ныгытыла һәм милли идеология ноктасыннан яңгыра-
тыла. Шигырьләрендә ул шагыйрь-гражданинның бөек 
вазифасын раслый, татарларның үз тормышларын 
үзгәртергә сәләтле булуын ассызыклый («Хөрриятә» 
(1907) һ. б.), туган җиргә, туган телгә мәдхия җырлый 
(«Туган тел» (1907), «Туган авыл» (1909)). Рухи хөрлек, 
тышкы шартлардан бәйсезлекне ассызыклап, иҗтима-
гый-сәяси мәсьәләләргә мөрәҗәгать итә («Көз» (1906), 
«Теләнче» (1907) һ.б.), шагыйрь үз язмышының ил, ха-
лык язмышыннан аерылгысыз булуын («Сәрләүхәсез» 
(1909), «Милли моңнар» (1909),«Өзелгән өмит» (1910) 
һ. б.) белдерә. Аның иҗатыннан шәркый шигърият тра-
дицияләрен Ауропа һәм рус әдәбияты үрнәгендә, әмма 
милли үзенчәлекләрне саклаган хәлдә үзгәртү башла-
на. ХХ гасыр башында татар зыялылары милли әдә-
биятны Ауропа әдәбияты дәрәҗәсенә күтәрү максаты 
куялар. Ауропа тибындагы жанрлар системасы төзелә, 
реализм, романтизм һәм модернизм юнәлешендә мил-
ли традицияләр булдырыла. Чын мәгънәсендә алтын 
чор була бу. Кызганыч, әлеге сикереш инкыйлаблар 
белән өзелә.

Гасырлар чигендә. «Халык шагыйре» триптихыннан. Рәс. Ш. М. Шәйдуллин. 1986 ел

На грани эпох. Из триптиха «Народный поэт». Худ. Ш. М. Шайдуллин. 1986 г.

Г. Тукайның 
үзе исән чакта 
дөнья күргән 
китапларының 
тышлыклары һәм 
рәсемнәре

Обложки 
и развороты 
прижизненных 
изданий  Г. Тукая
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Татар газеталары: 
«Ил»,  
(С.-Петербург, 
1913 – 1915); 
«Казан мөхбире» 
(Казан, 1905 – 
1911); «Вакыт» 
(Оренбург, 
1906 – 1918); 
«Нур»  
(С.-Петербург, 
1905 – 1914, 
Мәскәү, 
1917 – 1918); 
«Тормыш» (Уфа, 
1913 – 1918)

Татарские газеты: 
«Ил» («Страна», 
С.-Петербург, 
1913 – 1915); 
«Казан мөхбире» 
(«Казанский 
вестник», Казань, 
1905 – 1911); 
«Вакыт» 
(«Время», 
Оренбург, 
1906 – 1918); 
«Нур» («Свет», 
С.-Петербург, 
1905 – 1914, 
Москва, 
1917 – 1918), 
«Тормыш» 
(«Жизнь», Уфа, 
1913 – 1918)

В конце XIX – начале ХХ в. формировался татар-
ский литературный язык, который имел общие черты 
для всего татарского народа. Этот процесс шёл пу-
тём демократизации языка и отказа от устаревших 
норм, а также посредством максимального прибли-
жения его к устному литературному языку. На этой 
основе при участии ряда диалектов татарского языка 
произошло формирование современного татарского 
национального языка, проявившегося в произведе-

Мәҗит Гафури 
(1880 – 1934) – 
татар һәм 
башкорт язучысы, 
фольклорчы, 
драматург

Маджит Гафури 
(1880 – 1934) –  
татарский 
и башкирский 
писатель, 
фольклорист, 
драматург

Шәриф Камал 
(1884 – 1942) – 
татар язучысы, 
драматург, 
тәрҗемәче

Шариф Камал 
(1884 – 1942) – 
татарский 
писатель, 
драматург, 
переводчик

Галимҗан 
Ибраһимов 
(1887 – 1938) – 
татар язучысы, тел 
белгече, тарихчы, 
җәмәгать һәм 
дәүләт эшлеклесе

Га лимджан 
Иб ра ги мов 
(1887 – 1938) – 
татарский 
писатель, 
языковед, 
государственный 
и общественный 
деятель

Фатыйх  Әмирхан 
(1886 – 1926) – 
татар язучысы, 
публицист, 
журналист

Фатих Амирхан 
(1886 – 1926) – 
татарский 
писатель, 
публицист, 
журналист

XIX йөз ахыры – ХХ йөз башында татар халкы өчен 
уртак әдәби тел формалашу төгәлләнә. Бу процесс 
телне демократияләштерү һәм әдәби телнең искергән 
нормаларыннан баш тарту, әдәби сөйләмгә якынаю 
юлы белән бара. Әлеге нигездә һәм татар теленең 
кайбер диалектлары катнашында хәзерге татар милли 
теле хасил була, ул К. Насыйри, Дәрдемәнд, Г. Тукай, 
Г. Исхакый, Г. Камал, Ф. Әмирхан, М. Гафури, Г. Ибраһи-
мов, Ш. Камал һ. б. әсәрләрендә камилләшә.

И. Н. Харитонов 
басмаханәсе. 
XX йөз башы

Типография 
Н. И. Харитонова. 
Начало XX в.

Гарәп язуы мең еллар дәвамында төрки язмачы-
лык нигезе буларак кулланылышта йөрсә дә, ул үз-
гәрми диярлек. Төп уңайсызлык язмада билгеләнү 
(28 хәрефтән 16 сы гына мөстәкыйль язу формасы-
на ия), укудагы кыенлыклар (аерым алганда, гарәп 
язуында сузык авазларны белдергән хәрефләр юк) 
белән аңлатыла.

Гарәп язуын төрки телләрдә куллану вакытында 
туа торган бу кыенлыклар бигрәк тә XIX – XX гасыр-
лар чигендәге яңарыш фонында күзгә ташлана. Гарәп 
язуының механик язу машиналарында файдалану 
өчен авыр булуы, басмаханәдә хәреф җыючылар эшен 
һәм уку-язуга өйрәтүне авырлаштыруы ачыклана. Иң 
мөһиме: гарәп язуы Ауропа телләрен үзләштерүгә 
ярдәм итми, димәк, җәмгыять үсешен тоткарлый. Гарәп 
графикасын сузык авазлар өстәү юлы белән яңарту 
омтылышы (яңа имля) булып ала, әмма ул көтелгән 
нәтиҗәне бирми.

ниях К. Насыри, Дэрдменда, Г. Тукая, Г. Исхаки, Г. Ка-
мала, Ф. Амирхана, М. Гафури, Г. Ибрагимова, Ш. Ка-
мала и др.

Несмотря на почти тысячелетнюю историю функ-
цио нирования арабской графики в качестве основы 
для тюркской письменности, она практически не ме-
нялась. Основными неудобствами были сложность на-
чертания (из 28 букв лишь 16 имеют самостоятельную 
форму начертания), затруднения в чтении (в частно-
сти, в арабском письме отсутствовали буквы для пере-
дачи гласных звуков).

Все эти явные неудобства использования араб-
ского письма для передачи тюркских языков ста-
ли особенно заметны в условиях модернизации 



144 145
Татар теле һәм язма мәдәният:  

сүздән – китапка Татар цивилизациясе
Татарский язык и письменная культура: 
от слова к книге Татарская цивилизация

на письменность на основе кириллического алфавита 
из 39 знаков (33 знака кириллицы и 6 новых для обо-
значения звуков татарской речи). Суть этой политики 
ясно выразил один из разработчиков этой реформы: 
«С рос том культурного уровня народов СССР лати-
низированный алфавит перестал удовлетворять по-
требности развития языков. Он не обеспечивал всех 
условий к сближению с культурой великого русского 
народа». В начале 1939 г. в течение трёх месяцев был 
осуществлён полный переход на кириллицу.

Художественное развитие татарской литературы 
1920 – 1930-х гг. происходило в условиях масштабно-
го реформирования общественно-политической жиз-
ни. Октябрьская революция 1917 г. была воспринята 
татарскими художниками слова неоднозначно: одни 
из них рассматривали революции и войны как обнов-
ление жизни общества и стали основателями «новой 
социалистической» литературы; другие, преимуще-
ственно представители старшего поколения (Г. Исха-
ки, Ф. Амирхан, Дэрдменд и др.), оценивали ситуацию 
как разрушение непреходящих ценностей прошло-
го и основ национального мировоззрения. Издание 
книг стало регламентироваться Декретом о печати, 
принятым Советом народных комиссаров 27 октября 
1917 г., полиграфия и книжное дело были национали-
зированы. 

Социально-политическая обстановка 1920-х гг. спо-
собствовала появлению героических повестей и рас-
сказов, посвящённых революции. Были написаны про-
изведения о трагедии столкновения старого и нового, 
рассказывающие в мажорных тонах о прекрасной жиз-
ни нового человека. С середины 1920-х гг. происходит 
активизация романной жанровой традиции, чувствует-
ся стремление к возрождению дореволюционных за-
воеваний в области художественной формы, наблюда-
ется обращение к языку символов, подтексту (рассказ 
Ф. Амирхана «Утешение» (1922), поэма Х. Такташа 
«Трагедия сынов земли» (1923)). Большое внимание 
уделяется мифологическим (поэма М. Джалиля «Ал-
тынчеч» (1936)) и национально-философским мотивам 
(повесть Г. Рахима «Идель» (1922)), истории татар (ро-
маны М. Галяу «Муть» и «Му хаджиры»).

Большой пласт татарской литературы был создан 
татарами, эмигрировавшими после революционных 
событий 1917 г. Повести Г. Исхаки «Осень» (1923) 
и «В сторону дома» (1922) содержат идею тюрко-му-
сульманского единства, а его антиутопия «Лукман 
Хаким» (1923) и историческая драма «Олуг Мухам-
мед» (1944 – 1947) ретроспективно возвращают чи-
тателя в прошлые эпохи, приглашая к размышле-
нию о том, как кровавые революции и тоталитаризм 
влияют на судьбу нации. Описывая испытания, на 
которые были обречены татары, писатель называет 
духовные ценности, ставшие опорой народа на этом 
пути: родная земля, родственные связи, верность, 
совесть.

В годы сталинизма татарская литература понесла 
невосполнимый урон: были репрессированы многие 
видные писатели и литературоведы, а само литера-
турное творчество стало регламентироваться методом 
соцреализма, за чистотой которого следили партийные 
чиновники.

романнары) мөрәҗәгать итү күзәтелә. Әмма төп масса-
ны идеологик таләпләргә туры килгән әсәрләр ала.

Татар әдәбиятының олы бер өлеше инкыйлабтан 
соң чит илләргә киткән татар әдипләре тарафыннан 
иҗат ителә. Г. Исхакыйның «Көз» (1923) һәм «Өйгә таба» 
(1922) повестьлары төрки-мөселман бердәмлеге идеясен 
күтәрә, «Локман Хәким» (1923) антиутопиясе һәм «Олуг 
Мөхәммәд» (1944 – 1947) тарихи драмасы укучыны узган 
чорларга алып китә, канлы инкыйлабларның һәм сугыш-
ларның, тоталитаризмның милләт язмышына салган яра-
лары хакында уйланырга чакыра. Татарлар дучар булган 
сынаулар турында сөйләгәндә, язучы аларны кичеп чыгу 
өчен кирәкле рухи кыйммәтләрне барлый: туган җир, ту-
ганлык җепләре, тугрылык, намус.

Сталин идарәсе вакытында татар әдәбияты коточ-
кыч зур югалтулар кичерә: күп кенә танылган язучылар 
һәм әдәбият галимнәре юк ителә, әдәби иҗат эше исә 
соцреализм кысаларына куып кертелә, аны сак лауны 
партия җитәкчеләре күзәтеп тора.

Бер үк вакытта татар җәдитчеләре төрки халык-
лар өчен латин графикасы нигезендә яңа әлиф-
ба – яңалиф әзерләүгә керешәләр. Бу эшнең 
башында Г. Нугайбәк, М. Корбангалиев, Г. Шәрәф, 
Г. Алпаров, Л. В. Щерба, Н. Ф. Яковлев, С. Агамалы-о-
глы, М. Ф. Ахундов һ. б. тора, алар төрки телләрдәге 
сингармонизм законына һәм нормаларга туры килә 
торган вариант әзерлиләр. 1920 еллар уртасына 
графика үзгәртү омтылышы  СССРның барлык төр-
ки республикаларын чолгап ала, Төркиядә Кемаль 
Ататөрк хөкүмәте шулай ук латинга күчүне башлап 
җибәрә (әлифба 1928 елда кертелә).

Бакуда 1926 елда узган Беренче Тюркология съез-
дында күпчелек делегатлар яңа әлифбага күчүне 
яклап тавыш бирә. Нәтиҗәдә, латин графикасын эш 
кәгазьләре, мәгариф һәм вакытлы матбугат өлкәсен-
дә сынау турында карар кабул ителә. 1929 елның 
7 ав густында латинга күчү рәсми төс ала. 1930 елның 
1 гыйн варына яңа әлифбага газета һәм журналлар, 
нәшриятлар, уку йортлары тулысынча күчеп бетәләр. 
Моңа кадәр язулары православие миссионерлары та-

на  рубеже XIX – начала XX в. Выяснилось, что ис-
пользование арабского письма делает сложным при-
менение механических пишущих машинок того вре-
мени, затрудняет работу наборщиков типографий 
и осложняет обучение грамоте. Главное, что овла-
дение арабской графикой не способствует обучению 
европейским языкам и, следовательно, тормозит 
прогресс общества. Были сделаны попытки модер-
низировать арабскую графику путём введения букв 
для гласных звуков (яна имля), но все они оказались 
нежизнеспособными.

Одновременно татарские реформаторы начали 
разработку нового алфавита для тюркских народов 
на основе латинской графики – яналиф (т. е. «новый 
алфавит»). Основными теоретиками его были тюр-
кологи Г. Нугайбек, М. Курбангалиев, Г. Шараф, Г. Ал-
паров, Л. В. Щерба, Н. Ф. Яковлев, С. Агамалы-оглы, 
М. Ф. Ахундов и др., которые выработали систему, 
более точно соответствующую нормам тюркских 
языков. К середине 1920-х гг. движение за изменение 
графики охватило все тюркские республики СССР, 

рафыннан әзерләнгән кирилл хәрефләрендә булган 
чуашлар һәм якутларга да латин язуы кертелә. 

Бераз вакыттан ил җитәкчелегенең халыкларны 
һәм телләрне тизләтелгән «якынайту һәм кушу» ту-
рындагы сәяси таләпләренә латин графикасының ту-
лысынча җавап бирә алмаганы ачыклана. 39 билгедән 
(33 кирилл билгесе һәм татар сөйләмендәге авазлар-
ны белдерә торган 6 яңа билге) гыйбарәт кирилл әлиф-
басына күчү планы төзелә. Бу сәясәтнең нигезләрен 
эшнең башында торган кешеләрнең берсе болай бил-
гели: «СССР халык ларының мәдәни дәрәҗәсе үскән 
саен, латин әлифбасы телләрне үстерү ихтыяҗын 
канәгатьләндерүдән туктый. Ул бөек рус халкы мәдә-
ниятенә якынайту бурычын үти алмый». Яңа әлифбага 
күчү турында карар кабул ителә һәм 1939 ел башында 
өч ай эчендә кирилл графикасы урнаша.

1920 – 1930 еллар татар әдәбиятының хәле совет 
җәмгыятендә барган иҗтимагый-сәяси барышка тәңгәл 
була. Бер төркем сүз осталары инкыйлабны хуплап, 

а в Турции правительство Кемаля Ататюрка начало 
кампанию за переход к латинице (алфавит был вве-
дён в 1928 г.).

На Первом тюркологическом съезде в Баку в 1926 г. 
большинство делегатов проголосовало за введение 
нового алфавита, что дало государственным органам 
основание начать вводить его в делопроизводство, об-
разование и периодическую печать. С 7 августа 1929 г. 
переходу на латиницу был придан официальный ста-
тус. К 1 января 1930 г. на новый алфавит полностью 
перешли газеты и журналы, издательства, учебные 
заведения и т. д. Характерно, что на латиницу были 
переведены также чуваши и якуты, у которых до этого 
существовал алфавит на основе кириллицы, разрабо-
танный православными миссионерами.

Спустя некоторое время латинская графика пере-
стала удовлетворять политическим требованиям ру-
ководства страны по ускоренному «сближению и сли-
янию» народов и языков. Был принят план перевода 

җәмгыятьне үзгәртү мөмкинлеге буларак каршы ала 
(М. Гафури, Г. Ибраһимов, Ф. Борнаш, К. Тинчурин, 
К. Нәҗми, Г. Кутуй һ. б.), өлкән буын вәкилләре (Г. Ис-
хакый, Ф. Әмирхан, Дәрдемәнд, С. Сүнчәләй, Н. Дума-
ви һ. б.) аның милли кыйммәтләрне юк итү куркынычын 
әйтеп кисәтә. 

Нәшрият эше Халык Комиссарлары Советының 
1917 елның 27 октябрьдәге «Матбугат турында» Декре-
ты нигезендә үзгәртеп корыла, полиграфия һәм китап 
басу шәхси куллардан тартып алына. 

Бу чорда инкыйлаб вакыйгаларына багышланган 
повесть-хикәяләр күпләп иҗат ителә. Иске һәм яңа 
бәрелешен күрсәткән, искене каралтып, киләчәкне 
данлап язылган әсәрләр күбәя. 1920 еллар уртасын-
нан аерым бер иҗатчыларда инкыйлабка кадәрге тра-
дицияләрне яңарту, символлар теленә (Ф. Әмирханның 
«Тәгъзия» (1922) хикәясе, Һ. Такташның «Җир уллары 
трагедиясе» (1923) поэмасы), мифологик мотивларга 
(М. Җәлилнең «Алтынчәч»е (1936)), милли-фәлсәфи 
мотивларга (Г. Рәхимнең «Идел» (1922) повесте), татар та-
рихына (М. Галәүнең «Болганчык еллар», «Мөһаҗирләр»  
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В период Великой Отечественной войны в татар-
ской литературе происходит всплеск патриотического 
пафоса, гуманистического начала, на первый план вы-
двигаются интересы страны, наряду с вождём и пар-
тией высшими жизненными ценностями определяются 
Родина и родная земля.

Знаковой личностью данного периода является 
Муса Джалиль (1906 – 1944). Его цикл «Моабитская 
тетрадь», написанный в лагерях для военнопленных 
и в тюрьме Моабит, содержит 93 стихотворения, соз-
данных в 1942 – 1944 гг. Любовь к родине, родной зем-
ле, близким и родным, татарскому народу представле-
на как самая могучая сила, способная противостоять 
злу – смерти и фашизму.

Многие деятели татарской литературы (М. Джа-
лиль, Ф. Карим, А. Кутуй, А. Алиш и др.) погибли на 
вой не или в плену. В это же время появились молодые 
художники слова, с первых произведений завоевавшие 
народную любовь (А. Еники, С. Хаким, И. Гази), кото-
рые стремились взглянуть на войну с высоты общече-
ловеческих ценностей.

В 1960-е гг. в татарской литературе начинается воз-
вращение к национальным литературным истокам, ве-
дётся поиск возможностей возрождения художествен-
ных традиций. Наряду с официальной тенденцией, 
опиравшейся на принципы соцреализма, громко заяв-
ляет о себе традиционно-гуманистическая, основанная 
на эстетических ценностях многовековой татарской 
литературы. В творчестве Г. Абсалямова проявляется 
новая концепция героя – образ сильного и храброго 
татарина, способного изменить мир, победить смерть. 
Начавшее формироваться ещё в военные годы твор-
чество А. Еники возвращает в татарскую литературу 
сложный, психологически и философски обогащённый 
стиль татарских писателей начала ХХ в. На передний 
план выходит проблема судьбы национальных ценно-
стей, родного края (А. Еники. «Родная земля» (1959), 
Г. Баширов. «Родной край – колыбель моя» (1967)).

Многие авторы через эпический взгляд на та-
тарскую деревню сумели охватить историю ХХ в.: 
они стремились оценить трагические последствия 
 коллективизации и культа личности, деградации силь-
ной личности, обратили внимание читателя на те ис-
пытания, которые выпали на долю татарского народа 

Бөек Ватан сугышы (1941 – 1945) һәм сугыштан 
соңгы чор татар әдәбиятында беренче планга ил 
мәнфәгатьләрен кайгырту чыга, Ватан, туган җир төп 
кыйм мәтләр буларак күтәрелә, патриотик пафос, гума-
нистик башлангыч көчәя. 

Күп кенә татар язучылары яу кырында ятып кала 
(М. Җәлил, Ф. Кәрим, Г. Кутуй, А. Алиш һ. б.).

Чор әдәбиятында Муса Җәлил (1906 – 1944) иҗаты, 
бигрәк тә аның «Моабит дәфтәрләре» циклы әһәмият-
ле урын били. Моабит төрмәсендә язылган әлеге цикл-
га 1942 – 1944 елларда иҗат ителгән 93 шигырь керә. 
Аларда Ватанга, туган җиргә, якын кешеләргә, халык-
ка мәхәббәт – явызлыкка, үлемгә, фашизмга каршы 
торыр лык көч югарлыгына куела.

Сугыш чорында ук милли әдәбиятта үзгәрешләр 
башлана, аларны Ә. Еники прозасы әйдәп бара. 
Тышкы күренешләргә, сугышка – кеше кичерешләре 
аша бәя бирү, психологизмны тергезү, аң агышы 
алымына мөрәҗәгать итү, фәлсәфи яктан яшәештә-
ге иң олы кыйм мәтләрне барлау әдәбиятка карашны 
үзгәртә. 

1960 еллардан Еники иҗатында миллилек калку 
билгеләнә башлый һәм ул буыннар арасындагы рухи 
бәйләнешләр өзелү, тел югалу, йола-гадәтләрнең, га-
сырлардан килгән әхлакый кыйммәтләрнең онытылуы, 
туган җир кадерен, кешеләр арасындагы мөнәсәбәт-
ләр матурлыгын күрмәү кебек, татарлар өчен әһәмият-
ле мәсьәләләрне гомумкешелек проблемалары итеп 
гомумиләштерә. 

Поэзиядә исә халык авыз иҗатындагы аһәңгә, об-
разларга, мотивларга мөрәҗәгать (С. Хәким, Х. Туфан, 
Ә. Фәйзи һ. б.) әдәбиятка идеологик кысаларны атлап 
чыгарга мөмкинлек бирә.

1960 – 1980 елларда татар әдәбияты милли нигез-
ләр гә әйләнеп кайта. Бу хәрәкәт берничә тармакта 
бара.

Г. Әпсәләмовның «Алтын йолдыз» (1948), «Гази-
нур» (1951), «Мәңгелек кеше» (1960) романнарында 
кеше концепциясе үзгәрә: үзәк геройлар татар кеше-
се, татар менталитетын калку рәвештә үзендә йөртүче, 
гасырлар тирәнлегеннән килгән милли кыйммәтләрне 
саклаучы амплуасында бирелә.

Гамил Афзал 1960 елларда совет идеологиясен 
кире каккан, аның асылын куркак кеше концепциясе 

Моабит 
дәфтәрләре

Моабитские 
тетради

Шагыйрь, Советлар Союзы герое Муса Җәлилгә һәйкәл. 
Сынчысы В. Б. Цигаль, архитекторы Л. Г. Голубовский. 1966 ел

Памятник Герою Советского Союза поэту Мусе Джалилю. 
Скульптор В. Е. Цигаль, архитектор Л. Г. Голубовский. 1966 г.
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Татар теле һәм язма мәдәният:  

сүздән – китапка Татар цивилизациясе
Татарский язык и письменная культура: 
от слова к книге Татарская цивилизация

ярдәмендә ачып биргән шигырьләр язып, татар шигъ-
риятен эзоп теле алымы ярдәмендә камилләшү юлына 
чыга.

Г. Бәшировның «Туган ягым – яшел бишек» (1967) 
повесте беренчеләрдән булып XX йөз башы татар 
авылындагы матурлыкны, белемгә һәм яктылыкка 
омтылышны, кешеләр арасындагы җылы мөнәсәбәт-
ләрне, йола-гадәтләр күркәмлеген һәм ямен тергезә.

«Без – кырык беренче ел балалары» (1968), «Тор-
налар төшкән җирдә» (1978) «Бәхилләшү» (1985) 
һ. б. повестьларында М. Мәһдиев орнаменталь стиль 
ярдәмендә татар дөньясын, авылын, татарларның 
дөньяга карашын, холык-фигылен, гадәт-йолаларын 
мифлаштыра, үткәнне сагыну фәлсәфәсен татар хал-
кы тарихында, көнитешендәге милли кыйммәтләрне 
барлау, аларның әһәмиятен раслау дәрәҗәсенә куя.

«Өч аршын җир» (1962) повестенда, 1960 елларда 
язылган хикәяләрендә А. Гыйләҗев ХХ гасырның иҗти-
магый мәсьәләләре, тоталитар басым, шул басымның 
традицион милли кыйммәтләргә тискәре йогынтысы 
турында сөйли, борынгыдан килгән халык яшәеше – 
көнитешенең асылын табигый, гармониядә яшәү була-
рак югары күтәрә. 

1960 еллар шигъриятендә әдәбиятка көрәшче, 
тормышка, кешеләргә таләпләр ягыннан максималист 
романтик герой әйләнеп кайта, хөрлеккә, камиллеккә, 

эпохи тоталитаризма была осмыслена как трагедия 
людей, переживших несправедливость и напрасные 
мучения.

На этом этапе развития татарский язык испытал 
сильное влияние различных языков, что оказывало 
определённое воздействие и на его грамматическую 
структуру. Однако основу словарного состава татар-
ского языка составляет исконная общетюркская лек-
сика. Арабо-персидские заимствования преобладают 
в культовой лексике и антропонимике, а русские заим-
ствования (сюда входят и интернационализмы, проник-
шие через русский язык) имеют большой удельный вес 
в научной, технической, промышленной и строитель-
ной лексике.

Язык – душа и жизнь народа, он является хранили-
щем любви к родной земле, культуре, религии, вели-
чайшим наследием татарского народа, древним и та-
ким молодым.

Пожалуй, никто лучше великого Габдуллы Тукая не 
выразил эту любовь в ёмких и насыщенных строчках 
стихотворения «Туган тел»:

О язык родной, певучий!
О родительская речь!
Что ещё на свете знал я,
что сумел я уберечь? 
     Перевод Р. Бухараева

(А. Гилязов, Х. Сарьян, М. Магдеев). Татарская лите-
ратура сформировала оценочный взгляд на сложную 
историю ХХ в.: авторы обратились к проблеме тотали-
таризма, приступили к нетрадиционному освещению 
событий Великой Отечественной войны, к поиску при-
чин нивелирования национальных духовных ценностей 
и нравственного упадка. Началось художественное пе-
реосмысление истории народа (Н. Фаттах. «Итиль-ре-
ка течёт» (1972), «Свистящие стрелы» (1977 – 1985), 
М. Хабибуллин. «Кубрат-хан» (1985), Р. Батулла. «Сю-
юм бике» (1992)).

Начиная со второй половины ХХ в. татарская поэ-
зия постепенно превращается в выразителя граж-
данской позиции, зачастую критического отношения 
к действительности, но не в открытой форме, а через 
двойственность содержания, применение приёмов 
эзопова языка, условных образов и символов, ассоци-
аций (Х. Туфан, Г. Афзал, И. Юзеев). Революционные 
изменения в татарскую поэзию привнесло авангард-
ное творчество Р. Файзуллина. Оттепель в обществен-
но-культурной жизни СССР ввела в литературный обо-
рот ранее табуированные темы и мотивы. Трагедия 

Матбугат йорты. 
1933 – 1937 еллар

Дом печати. 
1933 – 1937 гг.

чиксезлеккә өнди. Р. Фәйзуллин лирик герое белән та-
тар шигъриятенә кабат күкләр иңләү тәмен кайтара. 

Н. Фәттахның «Әтил суы ака торур» (1969), «Сыз-
гыра торган уклар» (1982), М. Хәбибуллинның «Куб рат 
хан» (1985) романнары милли тарих, мәдәният белән 
кызыксынуның үсүенә китерә. Мондый әсәрләр, милли 
тарихның ерак катламнарына төшеп, укучы каршында 
гаҗәеп үзенчәлекле, бай, шанлы бер дөнья ача, татар 
укучысын үз тарихы белән горурланырга өнди. 

Татар теле исә чит телләрнең көчле йогынтысына 
эләгә, бу аның грамматик структурасына да тәэсир 
ясый. Дөрес, татар теленең сүз байлыгын, нигездә, 
гомумтөрки лексика тәшкил итә. Гарәп-фарсы алын-
малары борынгыдан килгән антропонимикада, рус 
алынмалары (моңа рус теле аша кергән интернациона-
лизмнар да керә) фәнни, техник, сәнәгать һәм төзелеш 
өлкәсенә караган сүзләрдә ешрак очрый.

Тел – халыкның җаны да, аның тормышы да, ул ха-
лыкның туган җиргә, мәдәнияткә, дингә-ышануларга 
мәхәббәтен үзенә сыйдыра, – татар халкының асыл 
мирасы, борынгы һәм заманча кыйммәт булып тора.

Бу мәхәббәтне бөек Габдулла Тукайдан, аның «Ту-
ган тел» шигырендәге тирән һәм гүзәл юллардан да 
төгәлрәк итеп әйтеп булмас:

И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле!
Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы!
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мәктәптән – университетларга
Духовность и просвещение: 
от мектеба к университетам

Рухи мәдәният һәм 
гыйлем: мәктәптән – 

университетларга

Духовность и просвещение: 
от мектеба  

к университетам

Гыйлем-мәгърифәткә хөрмәт та-
тар халкының традицион дөньяга ка-
рашының һәм рухының аерылгысыз 
өлеше булып тора. Ислам һәм мөсел-
ман фән һәм мәгариф системасы 
рухи мәдәниятнең төп элементлары 
формалашуда гаять зур роль уйный.

Югары рухият һәм мәгърифәт идеяләре татарлар-
да бик борынгы заманнарда ук хасил була. Кытай һәм 
гарәп чыганакларын анализлау әле Төрки каганлык 
вакытында ук мәгарифнең дәүләти системасы яшәү 
турында мәгълүмат бирә. Бу традиция соңгырак чор-
лар төрки дәүләтләрдә дәвам итә. Мәгариф бигрәк 
тә мөселман мәдәнияте контекстында чәчәк ата. Бо-
рынгы төрки чорларга караган күпсанлы табылдыклар 
төрки-татар халкында укый-яза белүнең югары булуын 
дәлилли. 

Ислам Идел буена Урта Азия аша, сәүдә һәм сәя-
си багланышлар ярдәмендә, шулай ук дәүләтчелек туу 
сәбәпле үтеп керә. Х гасыр башы гарәп сәяхәтчесе Ибн 
Рөстә болай дип яза: «Алмыш исемле Болгар малигы 
ислам динен тота», ә «аларның (ягъни болгарларның) 
күпчелеге ислам динендә, авылларда мәчетләр һәм 
башында мөәзиннәр һәм имамнар торган башлангыч 
мәктәпләр бар».

Болгарга ислам диненең үтеп керүен һәм урнашуын 
дәлилли торган мөһим вакыйга булып Алмыш хан һәм 
Багдад хәлифе әл-Мөктадир арасында илчелекләр ал-
машу күрсәтелә ала. Шушы вакыттан бер генә геогра-
фик язмада да Болгар телгә алынмый калмый.

Уважение к знаниям является ча-
стью традиционного мировоззрения 
и духовности татарского народа. Ис-
лам и мусульманская система про-
свещения и науки сыграли огром-
ную роль в формировании основных 
элементов духовной культуры татар-
ского народа.

Х гасырда ислам дөньясына рәсми кабул ителеп 
Идел буе болгарлары гарәп-мөселман дөнья сының иң 
соңгы фән һәм мәгариф казанышлары белән танышу 
хокукы ала. Мөселман мәгариф системасы дәүләт 
сәясәтенең аерылгысыз белем алу һәр мөселман 
өчен, аның нинди катлаудан яки нәселдән булуына 
карамастан, Аллаһыга якынаю юлы итеп карала. Һәр 
шәһәрдә һәм авылда мәчетләр каршында мәктәп 
(башлангыч белем бирүче уку йорты) һәм мәдрәсә 
(урта белем уку йорты) эшли. Аларда төп игътибар 
ислам дине тәгълиматын өйрәнүгә бирелә, Коръәнне 
шәрехләү (тәдрис) методы һәм өлешчә язу (имля) кул-
ланыла. Мәдрәсәдә шәкертләр дини һәм дөньяви (ма-
тематика, география, тарих, астрономия, медицина) 
белемнәр үзләштерә. 

Истоки высокой духовности и идей просвещения 
зародились у татар в глубокой древности. Анализ ки-
тайских и арабских источников позволяет говорить 
о существовании государственной системы просвеще-
ния ещё в период Тюркского каганата. Эта традиция 
развивалась и в более поздних тюркских государствах. 
Наибольший же расцвет система образования получа-
ет в рамках мусульманской культурной традиции. Мно-
гочисленные находки, восходящие к древнетюркской 
эпохе, свидетельствуют о довольно широком бытова-
нии грамотности у тюрко-татарских народов.

Ислам в Поволжье проникает через Среднюю Азию 
благодаря торговым и политическим контактам, а также 
возникновению государственности. Как писал арабский 
автор начала X в. Ибн Русте, «малик Болгар, Алмыш по 
имени, исповедует ислам», а «большая часть их (т. е. 
булгар) исповедует ислам, и есть в селениях их мечети 
и начальные училища с муэдзинами и имамами».

Важнейшим событием, ознаменовавшим утвержде-
ние ислама в Булгарии, стал обмен посольствами меж-
ду Алмышем и багдадским халифом ал-Муктадиром. 
С этого времени ни одно географическое сочинение 
уже не обходилось без упоминания булгар.

Став в Х в. официальной частью исламского мира, 
волжские булгары смогли получить доступ к последним 
достижениям науки и просвещения арабо-мусульман-
ского мира. Мусульманская система образования ста-
новится частью государственной политики: получение 
знаний признавалось богоугодным делом для каждого 
мусульманина независимо от сословия или происхож-
дения. В каждом городе и селе при мечетях создава-
лись мектебы (начальные школы) и медресе (средние 
школы). Главное внимание в них уделялось изучению 
богословия, использовались метод толкования Корана 
(тадрис) и частично письмо (имля). В медресе ученики 

Мәдрәсәдә 
дәресләр. Фарсы 
миниатюрасы. 
XVI гасыр

Занятие в мед-
ресе. Персидская 
миниатюра. XVI в. 

Чичәннәр 
ярышы. Фарсы 
миниатюрасы. 
XVI гасыр

Состязание 
поэтов. 
Персидская 
миниатюра. XVI в.

Мәдрәсәдә 
суфиларны 
укыту. Фарсы 
миниатюрасы. 
XVI гасыр

Обучение суфиев 
в медресе. 
Персидская 
миниатюра. XVI в.

Кашин кара 
савыты һәм 
сөяк каләм. 
Болгар. XIII – 
XIV гасырлар

Кашинная 
чернильница 
и костяное перо. 
Болгар. XIII – 
XIV вв. 

Фәлсәфәчеләр 
бәхәсе. Иран 
миниатюрасы. 
Шираз. 
1560 еллар. 
Низами Ганҗәви 
«Хәмсә» 
кулъязмасыннан

Спор философов. 
Иранская 
миниатюра. 
Шираз.  1560-е гг. 
Лист из рукописи 
Низами Гянджеви 
«Хамсе»
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получали религиозные и светские знания по 
математике, географии, истории, астроно-
мии, медицине.

В крупных центрах образования – в Би-
ляре, Болгаре, Суваре действовали мектебы 
и медресе, преподавали известные учёные. 
После окончания медресе следующей сту-
пенью образования могло быть обучение 
в Бухаре, Самарканде, Балхе, Мешхеде или 
Багдаде. Учёные знакомились здесь с луч-
шими дос тижениями науки и культуры Вос-
тока того времени. Получив специальную 
подготовку у знаменитых учёных, часть ша-
кирдов возвращалась в Булгарию, становясь 
преподавателями и продолжая научную дея-
тельность. Сохранились сведения о 86 бул-
гаро-татарских писателях, просветителях 
и учёных – астрономах, медиках, историках, 
философах-энциклопедистах.

Одним из ранних булгарских учёных счи-
тается Ходжа Ахмед ал-Булгари. Его книги 
«Суфийский путь булгар», «Пользы нраво-
учения», «Всеобъемлющий» были широко 
известны на всём Востоке. Среди сохра-
нившихся со времён Волжской Булгарии 
письменных источников следует упомянуть 
труд по медицине «Большое противоя-
дие» (1220 – 1221) Таджеддина ал-Булгари. 
Учёный, историк Ягкуб ибн Нугман, буду-
чи главным судьёй Болгара, написал книгу 
«История Булгара». Религиозно-суфийские 
сочинения Ибн Дауда ас-Саксини ас-Сувари, 
Бурханеддина ал–Булгари и других активно 
цитировались их последователями.

После образования Монгольской импе-
рии ислам в Поволжье не только сохранил 
свои позиции, но и расширил влияние. В на-
чале XIV в. мусульманская община среди 
татарской аристократии настолько усили-
лась, что возвела на престол хана Узбека 
(1312 – 1342), который стал распростра-
нителем ислама. Мусульманство охвати-
ло значительную часть населения страны. 
Происходило становление не только ислама 
как государственной религии, но и выбор 

Болгарларда эре мәгърифәт үзәкләре 
булып Биләр, Болгар, Суар шәһәрләре таны-
ла. Аларда мәктәпләр һәм мәдрәсәләр гөр-
ләп тора, күренекле галимнәр белем бирә. 
Мәдрәсә тәмамлаганнан соң белемнең чи-
раттагы баскычы булып Бохарада, Сәмәр-
кандта, Балхта, Мөшһедтә яки Багдадта уку 
санала. Галимнәр шәрыктагы заманы өчен 
иң алдынгы фән һәм мәдәният казанышла-
ры белән таныш була. Күренекле галимнәр 
җитәкчелегендә гыйлем эстәгәннән соң, 
шәкертләрнең бер өлеше Болгарга әйләнеп 
кайта, мөгаллимнәр булып эшли яки фән 
белән шөгыльләнә. Чыганакларда 86 бол-
гар-татар язучылары, мәгърифәтчеләре 
һәм галимнәре – астрономнар, табиблар, 
тарихчылар, фәлсәфәче-энциклопедистлар 
хакында мәгълүматлар сакланып калган.

Болгар чорының күренекле галимнәрен-
нән берсе Хуҗа Әхмәт әл-Болгариның 
«Тарикать әл-болгария» («Болгарларда су-
фичылык юлы»), «Әл-фәваид» («Әхлакның 
файдасы»), фикһе (хокук) китабы «Әл-Җә-
мигъ» («Бөек») шәркый дөньяга билгеле 
була. Сакланып калган китаплар арасында 
Таҗеддин әл-Болгариның медицина буенча 
«Әт-тирйак» («Агуларга каршы дәвалар», 
1220 – 1221) хезмәте бар. Болгарның баш ка-
дие, тарихчы-галим Ягъкуб ибне Ногманның 
«Болгар тарихы» китабын язганлыгы бил-
геле. Язучы һәм галим Дауд Сувари фарсы 
телендәге «Бәһҗәт әл-әнвәр мин хакыйкать 
әл-әсрар» («Хакыйкать нурларының матур-
лыгы») дигән 70 бүлектән торган китабын үзе 
гарәп теленә тәрҗемә итә. Аның ике телдәге 
вариантлары безнең территория дә табыла.

Алтын Урда төзелгәч тә, ислам Идел 
буенда үзенең позицияләрен саклап кала, 
йогынтысын арттыра. XIV гасыр башында 
татар аксөякләренең мөселман җәмгыяте 
шулкадәр көчле була, алар, хәтта тәхеткә үз 
кешеләре Үзбәк ханны (1312 – 1342) күтәрә. 
Ул исламны таратучыга әйләнә. Мөсел-
ман дине ил халкының күпчелек өлешенә 
җәелә. Ислам дәүләт дине булып ныгый, 

Туктамыш хан 
ярлыгы. 1381 ел

Ярлык хана 
Токтамыша. 
1381 г.

Коръән укучылар. Фарсы миниатюрсы. XIV гасыр башы 

Чтецы Корана. Персидская миниатюра. Начало XIV в. 

Савытларда һәм 
диварларда язулар.  
Сарай. ХIV гасыр

Надписи на 
черепках 
и штукатурке. 
Сарай. XIV в. 

Майолика 
архитектура 
детале. Болгар. 
XIV гасыр 

Майоликовая 
архитектурная 
деталь. Болгар. 
XIV в.
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 конкретной вероучительной практики и законоведче-
ских канонов, а также выработка соотношения местных 
традиций и мусульманского права. В Улусе Джучи был 
воспринят суннизм в его ханифитском толке из Сред-
ней Азии.

В этот период система мусульманского образова-
ния продолжала успешно развиваться. Основными 
центрами культуры и просвещения становятся города, 
расположенные в центрах древней цивилизации с глу-
бокими исламскими традициями (Ургенч, Солхат, Бол-
гар), а также новые города Поволжья – Сарай, Сарай 
ал-Джадид, Укек и др. В них пересекались традиции 
различных культур – арабской, персидской, китайской, 
тюркской и христианской. Строительство мечетей, от-
крытие школ и медресе считались богоугодным делом, 
характеризующим правителя: ханы стремились при-
гласить к своему двору знаменитых учёных, поэтов, 
вокруг которых формировался круг учеников и после-
дователей, возникали центры просвещения (медресе 
и «дома мудрости» – своеобразные «университеты» 
и «академии наук»). Подобные центры находились 
под покровительством ханов или высокопоставленных 
особ, их специализация определялась наличием зна-
менитых учёных, авторитетных в той или иной области. 
Слава о многочисленных прославленных медресе рас-
пространялась далеко за пределы Улуса Джучи, а вы-
ходцы отсюда учились и преподавали в крупнейших 
центрах просвещения мусульманского Востока.

Укрепление позиций ислама и мусульманского 
духовенства, начавшееся в середине XIV в., завер-
шилось с образованием самостоятельных татарских 
ханств – Астраханского, Казанского, Крымского и др. 
В них сложилась строгая иерархия мусульманского ду-
ховенства.

Просветительская деятельность традиционно воз-
лагалась на представителей духовенства. Например, 
в Казани главное медресе располагалось у джами-ме-
чети близ Ханского двора, а возглавлял его сам глава 
мусульманской общины ханства – сеид Кул Шариф, 
получивший известность и как поэт. Традиционно 
в каж дом татарском ауле при мечети были устроены 
мектебы или медресе. В них готовили переписчиков 
книг, учёных, поэтов, богословов и чиновников. До на-

 мөселманнарга аерым бер дини гамәлләрне һәм хо-
кукый кануннарны сайлап алу мөмкинлеге туа, җирле 
традицияләргә бәйле хокук тәртипләренә үзгәрешләр 
дә кертелә. Җүчи олысында сөнниләр, аның Урта Азия-
дән таралган Хәнәфи мәзһәбе өстенлек ала.

Бу чор мөселман мәгариф системасы үсеш кичерә. 
Мәдәният һәм мәгариф учаклары булып шәһәрләр 
хезмәт итә, алар ислам традицияләре белән бәйле 
борынгы цивилизацияләр үзәкләрендә урнашкан була 
(Үргәнеч, Солхат, Болгар), Идел буенда яңа шәһәр-
ләр – Сарай, Сарай әл-Җәдид, Үкәк һ. б. калка. Аларда 
төрле мәдәниятләр һәм диннәр; гарәп, фарсы, кытай, 
төрки һәм христиан традицияләре кисешә. Мәчетләр 
салу, мәктәпләр һәм мәдрәсәләр ачу Аллаһы талә-
бендәге, идарәчегә дан китергән эш санала, ханнар 
үз янәшәсенә күренекле галимнәрне, шагыйрьләр-
не чакырып китерә, алар тирәсендә дәвамчылары, 
укучылары пәйда була, мәгъ рифәт үзәкләре (мәдрәсә 
һәм «гыйлем йортлары» – үзенчәлекле «университет-
лар» һәм «фәннәр академияләре») оеша. Мондый 
үзәкләр ханнар яки югары даирә кешеләре яклавын-
да булып, аларның юнәлеше күренекле фикер иясе – 
белгеч исеме белән бәйле була. Күпсанлы таныл-
ган мәдрәсәләрнең даны Җүчи олысы чикләреннән 
еракларга яңгырый, монда гыйлем җыйган кешеләр 
мөселман Шәркының эре үзәкләрендә укуын дәвам 
итә яки белем бирә.

XIV гасыр урталарында башланган исламның һәм 
дин әһелләренең позицияләре ныгу мөстәкыйль татар 
дәүләтләре – Әстерхан, Казан, Кырым һ. б. ханлыклар 
төзелүгә китерә. Аларда мөселман дин әһелләренең 
тотрыклы иерархиясе урнаша.

Мәгърифәтчелек эшчәнлеге дин әһелләренә 
йөкләнә. Мәсәлән, Казанда төп мәдрәсә Җәмигъ мә-
чет янында, Хан сарае белән янәшә була, аны ханлык 
мөселманнарының башлыгы – сәед Колшәриф җитәк-
ли. Һәр татар авылында мәчет каршында мәктәп яки 
мәдрәсә эшли. Аларда мөгаллимнәр, китап күчереп 
язучылар, галимнәр, шагыйрьләр, дин белгечләре һәм 
дәүләт кешеләре әзерләнә. Безнең көннәргә кадәр ки-
леп җиткән Мөхетдин Мөхәммәд хаҗи Әтмәҗә улының 
кулъязма математика трактаты (1542) озак вакытлар 
дәвамында Казан мәдрәсәләрендә уку китабы буларак 
кулланыла. Ул Казан ханлыгында математика гыйле-
менең югары үсеш алганлыгын дәлилли. Казан ханлы-
гында мәгариф үсешенә суфи тарикатьләр зур өлеш 
кертә: суфи шәехләр мәктәпләр ача, суфилар чылбы-
ры-силсиләсе бу эшнең буыннан-буынга тапшырылып 
килүе турында сөйли.

Татар ханлыклары җимерелү татар җәмгыятенең 
үсеш юлын үзгәртә. 1555 елда Казанда төбәк халкын, 
иң беренче чиратта татарларны христианлыкка күн-
дерү өчен архиепископ кафедрасы оештырыла. Җирле 
халыкны христианлаштыру сәясәте өлкәне рус дәүлә-
те кул астына алудан башланып киткән булса да,  җитди 

ших дней дошёл большой рукописный математический 
трактат «Сборник правил» Мухутдина Мухаммеда 
сына хаджи Атмаджи (1542). Он долгое время исполь-
зовался как учебник в казанских медресе и свидетель-
ствует о высоком развитии математического обра-
зования в Казанском ханстве. Известны трактаты по 
географии, этнографии, истории, большое количество 
литературных произведений и несколько ханских гра-
мот (ярлыков). Значительный вклад в развитие просве-
щения в Казанском ханстве внесли суфийские ордена 
и школы: суфийские шейхи открывали школы, имеются 
сведения о династиях потомственных суфиев.

Падение татарских ханств изменило ход развития 
татарского общества. В 1555 г. в Казани учреждается 
кафедра архиепископа для обращения жителей края, 
в первую очередь татар, в христианство. Политика 
хрис тианизации местного населения, начавшаяся 
 сразу же после присоединения края к Российскому го-
сударству и продолжавшаяся до начала XX в., не при-
несла серьёзных успехов. Тем не менее её результатом 
стало возникновение новой группы – крещёных татар 
(кряшен), которая отличалась от других по конфесси-
ональной принадлежности. Процесс  становления этой 

Мәдрәсә. 
Рәс. Р.  М. Вахитов. 
1998 ел

Медресе. 
Худ. Р.  М. Вахитов. 
1998 г.

Китап кую өчен 
җайланманың агач 
бизәге. Мисыр. 
XI – XII гасырлар

Деталь 
деревянной 
подставки для 
книг. Египет. 
XI – XII вв.

Кара савытының 
капкачы. Иран. 
XII гасыр

Крышечка от 
чернильницы. 
Иран. XII в.
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мусульманской уммы и распространению мусульман-
ского образования в критических условиях. 

Ислам и мусульманское образование в татарском 
обществе второй половины XVI – XVIII в. обеспечили 
определённую стабильность. Однако, сохраняя и кон-
сервируя средневековые содержание и методы, обра-
зование продолжало развиваться экстенсивно. Поли-
тика веротерпимости, провозглашённая Екатериной II, 
привела к небывалой активности татар. Интенсивное 
строительство мечетей и открытие при них мектебов 
и медресе в конце XVIII – начале XIX в. способствова-
ли созданию целой системы народного образования. 
Со временем она стала мощной интеллектуальной ба-
зой для распространения новых идей.

Татарская религиозно-философская мысль конца 
XVIII – XIX в. развивалась в русле двух течений: кри-
тики спекулятивной теологии калама и теологической 
мысли с морально-этическими нормами суфизма. 
Главное достижение татарских религиозных рефор-
маторов второй половины XIX в. – это модернизация 
религиозно-мировоззренческой и этико-ценностной 
проблематики в плане приближения её к «мирским» 
запросам, за пересмотр основ исламского знания 
с учётом требований современности, внедрение 
прогрессивных форм типового религиозного и свет-
ского образования. Это общественно-политическое 

группы шёл довольно медленно. Так, к 1719 г. в крае 
насчитывалось до 30 тыс. крещёных татар. Они при 
первой же возможности переходили обратно в му-
сульманство. К 1926 г. количество кряшен выросло до 
99 тысяч.

В XVI – XVII вв., в связи с утратой государственно-
сти, мусульманские духовенство и система образова-
ния стали институтами сохранения татарского языка, 
культуры и духовности. В этот период они функциони-
руют как защитный механизм, элемент самосохране-
ния общины.

По точному замечанию татарского историка Т. Дав-
летшина, «сохранение татарского народа под властью 
Российского царизма в течение многих веков, сохра-
нение своей самобытной культуры и даже значитель-
ное развитие её в последний период царизма можно 
объяснить лишь безграничной преданностью татар 
принципам ислама, сознанием своей принадлежности 
к великому исламскому миру и неискоренимой тягой 
к просвещению».

Население продолжает получать начальное обра-
зование в сельских мектебах и небольших медресе, 
содержащихся на средства махалли (мусульманской 
общины), ограничиваясь азами грамотности, основами 
ислама. Это способствовало тесному переплетению 
религиозного и этнического в сознании татар, распро-
странению «народного ислама». В этот период у татар 
сложилась система традиционного мусульманского об-
разования, названная впоследствии кадимистской.

Во второй половине XVI – XVIII в. среди татар зна-
чительно усилил свои позиции суфизм. Развитие об-
разования стало происходить через шейхов и их мю-
ридов (последователей), где практиковались жёсткая 
дисциплина за счёт беспрекословного подчинения 
послушника-мюрида наставнику-шейху и структура 
закрытого ордена. Суфизм способствовал сплочению 

уңышка китерми. Шулай да бу эш нәтиҗәсендә яңа төр-
кем – керәшеннәр хасил була, башкалардан алар кон-
фессиональ яктан аерылып тора. Бу төркемнең фор-
малашуы акрын бара. Әйтик, 1719 елга төбәктә 30 мең 
керәшен татары исәпләнә. Беренче мөмкинлек тууга 
ук, алар кире мөселманлыкка кайталар. 1926 елга 
керәшеннәрнең саны 99 меңгә җитә.

XVI – XVII гасырларда, татар дәүләт идарәсе җи-
мерелү белән, мөселман дин әһелләре һәм мәгариф 
системасы татар телен, мәдәниятен, рухын саклау инс-
титутларына әйләнә. Бу чорда алар саклаучы-яклау чы 
вазифасын үти, җәмгыятьне тотып тора. 

Татар тарихчысы Т. Дәүләтшин билгеләвенчә, 
«Россиядә патша хөкүмәтенә буйсынган татар халкы-
ның күп гасырлар дәвамында үз мәдәниятен саклап 
калуын, хәтта патша идарәсенең соңгы чорларында 
күпмедер үстерә алуын бары тик татарларның ислам 
дине принципларына тугрылыгы, үзләренең бөек Ис-
лам дөньясының бер кисәге булуларына төшенүләре 
һәм мәгърифәткә тартылулары белән генә аңлатып 
була».

Җирле халык башлангыч белемне мәхәллә (мөсел-
ман җәмгыяте) яшәткән авыл мәктәпләрендә һәм зур 
булмаган мәдрәсәләрдә алуын дәвам итә. Белем бирү 
уку-язуга, ислам кагыйдәләренә өйрәтү белән чикләнә. 
Бу татарларның дини һәм этник аңы берләшүгә, «ха-
лык исламы» таралуга китерә. Татарларда соңрак ка-
дими дип аталган традицион мөселман белем бирү 
системасы хасил була. 

XVI йөзнең икенче яртысы – XVIII гасырларда та-
тарлар арасында суфичылык киң тарала. Белем бирү 
шәех-мөрид чылбыры рәвешен ала, мөриднең остазы 
шәехкә берсүзсез буйсынуына корылган кырыс тәр-
типләр һәм ябык тарикатьләр урнаша. Суфичылык 
мөселман өммәтен берләштерә һәм авыр шартларда 
мөселман уку-укыту системасын саклый һәм үстерә.

Ислам һәм мөселман мәгарифе XVI йөзнең икен-
че яртысы – XVIII гасыр татар җәмгыятендәге тотрык-
лылыкны тәэмин итә. Әмма Урта гасырлардан килгән 
эчтәлекне һәм ысулларны саклау аңа көчәеп үсәргә 
ирек бирми. Екатерина II тарафыннан башланган дин 
иреге сәясәте татарларны активлаштыра. Бик тиз һәм 
күпләп мәчетләр салу, мәктәп-мәдрәсәләр ачу XVIII йөз 
ахыры – XIX йөз башында халык мәгарифенең бөтен-
лекле системасы төзелүгә китерә. Ул яңа идеяләр та-
рату өчен интеллектуаль базага әверелә. 

Татар дини-фәлсәфи фикере бу чорда ике агым 
булып үсә: кәләмне һәм суфичылыкның мораль-этик 
нормалары белән керешкән теологияне тәнкыйтьләү. 
XIX гасырның икенче яртысы татар дини реформа-
торларының казанышы – дини карашны һәм әхлакый 
мәсьәләләрне чорның «дөньяви» ихтыяҗларына туры 
китереп яңарту, ислам гыйлеменең эчтәлеген заман 
күзлегеннән кабат карап чыгу, дини һәм дөньяви бе-
лем бирүнең прогрессив формаларын кулланылышка 
кертү. Бу мәдәниятне һәм җәмгыятьне үзгәртүгә юнәл-
телгән иҗтимагый-сәяси хәрәкәт Россия мөселманна-
ры арасында җәдитчелек дигән исем ала.Хәрәкәтнең 
мәдәни үзәкләре булып Казанда «Мөхәммәдия», Уфа-
да «Галия» һәм «Госмания», Оренбургта «Хөсәения», 
Троицкида «Рәсүлия», Әстерханда «Низамия», Иж-Бу-
би авылында «Иж-Буби» мәдрәсәләре тора. 

Татар җәмигъ 
мәчет. 
Рәс. Э. Турнерел ли. 
1839 – 1840 еллар

Татарская 
соборная мечеть. 
Худ. Э. Турнерелли. 
1839 – 1840 гг.

«Галия» 
мәдрәсәсе. Уфа. 
XX гасыр башы

Медресе «Галия». 
Уфа. Начало XX в.

Керәшен хатын-
кызларының 
традицион 
костюмы. 
Башкортстан 
Республикасы,  
Бакалы районы 
1976 ел

Традиционный 
женский костюм 
кряшенки. 
Бакалинский 
район Республики 
Башкортостан. 
1976 г.

Керәшен хатын-
кызларының 
традицион 
костюмы. Лаеш 
районы, Мирәтәк 
авылы. 1976 ел

Традиционный 
женский костюм 
кряшенки. 
Лаишевский 
район, 
с. Меретяки. 
1976 г.

XIX гасыр ахырына татарларда Ауропа мәдәния-
тенә якынаю һәм тормышны Яңа заман таләпләренә 
туры китереп үзгәртеп кору омтылышы пәйда була. 
Беренче адымнар татар мәдрәсәләрендә традицион 
укыту методларын үзгәртүдә күренә. Аннан соң укы-
ту системасына Россия, Ауропа, Америка һәм Төр-
кия педагоглары тәҗрибәсе нигезендә реформа ясау 
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башлана. Чит илләр мәга-
рифе казанышлары, укы-
туның яңа методлары һәм 
алымнары татар вакытлы 
матбугатында актив пропа-
гандалана һәм мәдрәсәләр 
өчен яңа программа-дәрес-
лекләр әзерләгәндә фай-
даланыла. Бу хакта татар 
мәгърифәтчелек хәрәкәте-
нең күре нек ле вәкилләре 
Ш. Мәрҗани, Х. Фәизханов, 
Р. Фәхретдин язып чыгалар. 

Милли мәгарифне үз-
гәртү теләге бигрәк тә 
җәдитчелек хәрәкәтендә 
ачык чагылыш таба. Ул 
телне өйрәнүдә яңа, аваз 
методы (ысул җәдит) кертү 
өчен көрәштән башланып 
китә. Беренче булып аның 
мөһимлеген И. Гасприн-
ский үзе нәшер итә торган 
«Тәрҗеман» газетасында 
күтәреп чыга. Җәдитчелек 
хәрәкәте зур көч ала һәм 
татарлар арасында дөнья-
ви гыйлемнәр таралуда, та-
тар уку йортларына Ауропа 
педагогик идеяләре һәм 
методлары үтеп керүдә 
зур роль уйный. Халык 
арасында яңа мәктәпләр-

Көрсигә куелган 
Коръән. XIX йөз

Коран на 
приспособлении 
для чтения книг. 
XIX в.

Туган тел. Сынчысы Р. Х. Нигъмәтуллина. 1986 ел

Родной язык. Скульптор Р. Х. Нигматуллина. 1986 г.

Җаектагы 
«Мотыйгия» 
мәдрәсәсендә. 
Рәс. Б. И. Ур ман че. 
1984 ел

В Яике в медресе 
«Мутыгия». 
Худ. Б. И. Ур ман-
че. 1984 г. 

 движение обновления культуры 
и общества среди российских 
мусульман получило название 
джадидизма. Культурными цен-
трами движения были медресе 
«Мухаммадия» в Казани, «Га-
лия» и «Усмания» в Уфе, «Хуса-
иния» в Оренбурге, «Расулия» 
в Троицке, «Низамия» в Астра-
хани, «Иж-Буби» в деревне  
Иж-Бобья Вятской губернии.

К концу XIX в. у татар наблю-
дается стремление к сближению 
с европейской культурой и пере-
устройству жизни в соответствии 
с потребностями Нового време-
ни. Первые попытки проявились 
в адаптации традиционных ме-
тодов преподавания в татарских 
медресе. Следующим шагом ста-
ла реформа системы преподава-
ния с учётом передового опыта 
российских, европейских, аме-
риканских и турецких педагогов. 
Достижения зарубежной систе-
мы образования, новые методы 
и приёмы преподавания активно 
пропагандировались в татарской 
периодической печати и исполь-
зовались при разработке новых 
программ и учебников для ме-
дресе. Об этом писали видные 
представители татарской просве-
тительской мысли Ш. Марджани, 
Х. Фаизханов, Р. Фахретдин.

Наиболее ярко идеи ре-
формирования национального 
образования проявились в джа-
дидистском движении, начав-
шемся с борьбы за введение 
нового – звукового метода обу-
чения чтению (усул джадид). 
Впервые о его необходимости 
заявил И. Гас принский в изда-
ваемой им газете «Тарджеман» 
(«Переводчик». Джадидистское 
движение сыграло большую 
роль в распространении среди 
татар светского образования, 
проникновении в татарские учеб-
ные заведения идей и методов 
европейской педагогики. Среди 
народа новую школу называли 
машинной, сравнивая быстроту 
обучения с производством на за-
водском конвейере. Новая школа 
отвечала практическим задачам: 
она учила читать и писать, да-
вала элементарные знания по 
арифметике, географии, поддер-
живая религиозный менталитет 
уче ников.
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В медресе стали вводиться групповые занятия по 
классам, по определённой программе и по установ-
ленному расписанию, от преподавания отдельных книг 
перешли к изучению предметов. В джадидистских мек-
тебах имелись парты, хотя и низкие, перед которыми 
ученики сидели на полу на коленях, и классная доска. 
В них впервые началось изучение татарского языка 
и литературы, истории и географии, естественных 
наук. Светские предметы в медресе сочетались с рели-
гиозным образованием и воспитанием. Само обучение 

Галимҗан 
Баруди (Галиев) 
(1857 – 1921) – 
дин һәм җәмәгать 
эшлеклесе, 
педагог. Казан 
шәһәрендәге 
«Мөхәммәдия» 
мәдрәсәсе 
җитәкчесе

Галимджан 
Баруди (Галиев) 
(1857 – 1921) – 
религиозный 
и общественный 
деятель, педагог. 
Руководитель 
медресе 
«Мухаммадия» 
в г. Казани

Казан шәһәрендәге 
«Мөхәммәдия» 
мәдрәсәсе бинасы. 
ХХ йөз башы

Здание медресе 
«Мухаммадия» 
в г. Казани.  
Начало ХХ в.

Бертуган Бубилар 
йорты һәм хатын-
кызлар мәдрәсәсе. 
Иж-Буби авылы. 
1908 – 1910 еллар

Дом братьев 
Буби и женское 
медресе. Дер. 
Иж-Буби. 
1908 – 1910 гг.

«Мотыйгыя» 
мәдрәсәсе 
шәкертләре. Җаек. 
1905 ел. Беренче 
рәттә: уңнан 
икенче – Г. Тукай

Учащиеся медресе 
«Мутыгия». 
Уральск. 1905 г. 
Второй справа 
в первом ряду – 
Г. Тукай

Исмәгыйль Гаспралы (1851 – 1914) – 
кырымтатар мәгърифәтчесе һәм 
сәясәтче, җәдитчелек хәрәкәтенә 
нигез салучыларның берсе.

Исмаил-бей Гаспринский 
(1851 – 1914) – крымско-татарский 
просветитель, издатель и политик, 
один из основоположников 
джадидизма и пантюркизма

«Тәрҗеман» сәяси, 
фәнни һәм әдәби 
газетасы (№ 104). 
Бакчасарай. 
1906 ел

Политическая, 
научная 
и литературная 
газета 
«Тарджеман» 
(№ 104). 
Бахчисарай. 
1906 г.

не, тиз үзләштерү ягыннан заводтагы конвейер белән 
 чагыштырып, машиналы мәк тәп дип йөртәләр. Алар 
 гамәли бурычларга тәңгәл килә: укырга һәм язарга өй-
рәтә, арифметика, география буенча элементар белем 
бирә, шул ук вакытта шәкертләрнең дини менталите-
тын һәм күзаллауларын ныгыта.

Мәдрәсәләрдә сыйныфларга бүленеп, төркем-
ләп, билгеле бер программа һәм төгәл билгеләнгән 
җәдвәл буенча укыту тәртибе керә, аерым китаплар 
укудан – предметлар өйрәнүгә күчелә. Җәдит мәктәп-

делилось на несколько ступеней. Так, в знаменитом 
медресе «Мухаммадия» оно подразумевало началь-
ное – подготовительный класс и 5 лет обучения, сред-
нее  – 6 лет обучения, и высшее 3-летнее образование. 
С 1912 / 13 учебного года к среднему отделению было 
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Рухи мәдәният һәм гыйлем:  

мәктәптән – университетларга
Духовность и просвещение: 
от мектеба к университетам

добавлено продвинутое среднее, которое давало пра-
во на  преподавательскую деятельность. Шакирды, ещё 
не окончившие высшее отделение медресе, могли пре-
подавать в татарских начальных учебных заведениях. 
Как правило, во время летних каникул они становились 
учителями в сельских школах. Шакирды, выучившиеся 
в джадидистских медресе Крыма, Казани, Оренбурга, 
распространяли знания не только в Поволжье и При-
уралье, но и в Сибири, Казахстане, среди тюркских на-
родов Средней Азии и Кавказа.

К концу ХIХ столетия просветители, получившие об-
разование в зарубежных и российских учебных заведе-
ниях, возглавили модернизацию общества: Ю.  Акчура 

Кызыксынучан шәкерт. Рәс. Ю. Б. Лысогорский. 1954 ел

Забавный ученик. Худ. Ю. Б. Лысогорский. 1954 г.

ХIХ гасыр – 
ХХ йөз башы 
дәреслекләре

Учебники XIX – 
начала ХХ в.
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Рухи мәдәният һәм гыйлем:  

мәктәптән – университетларгаТатар цивилизациясе
Духовность и просвещение: 
от мектеба к университетамТатарская цивилизация

вания стал сводиться к преподаванию учебных пред-
метов (число которых сокращалось) на родном языке. 
В результате к 1980-м гг. татарские школы сохранились 
лишь в сельской местности Татарской АССР.

Если в 1968 г. в 1475 татарских школах обучалось 
свыше 200 тысяч детей, то к 1990 г. таких школ оста-
лось немногим более одной тысячи. Доминирование 
русского языка в государственных учреждениях, дело-
производстве, в средних и высших учебных заведени-
ях определяло ориентацию на его предпочтительное 
знание. Особенно сильной такая тенденция была сре-
ди городского населения, численность которого в ус-
ловиях стремительной урбанизации республики резко 
возросла. Первое поколение горожан-татар, получив-
ших образование в сельской школе на родном языке, 
испытывало комплекс неполноценности из-за плохого 
владения русским языком. От подобного дискомфорта 
они пытались избавить своих детей и выбирали для 
них русскую школу. Ещё более интенсивно процесс 
утраты родного языка происходил у татар, проживав-
ших за пределами респуб лики, где вообще не было на-
циональных школ, культурных учреждений, книг и пе-
риодической печати на татарском языке.

Разительные перемены произошли в современном 
Татарстане. Возрождение исламских традиций при-
вело в 1992 г. к формированию самостоятельного Ду-
ховного управления мусульман Республики Татарстан. 
В 1998 г. в г. Казани открылся Российский исламский 
институт, кроме него действуют 3 высших и 10 средних 
медресе по подготовке профессиональных духовных 
служителей. В 2018 г. открылась Болгарская исламская 
академия – высшее учебное заведение и научно-бо-
гословский и образовательный центр всероссийского 
значения.

Изменилось отношение и к национальной школе. 
В Республике Татарстан было открыто 1200 татарских 
школ и гимназий, созданы самостоятельные кафедры 
в вузах. Одним из ярких проявлений реальной ситуа-
ции в Татарстане рубежа XX – XXI вв. стало свободное 
развитие языков и культур народов, проживающих на 
территории респуб лики, что и определяет межнацио-
нальное и межконфессиональное согласие не толь-
ко между татарским и русским народами, но и всеми 
этническими меньшинствами. В городах и районах 
республики действуют чувашские, удмуртские, марий-
ские, мордовские, еврейские школы, представители 
других национальностей изучают свой язык в воскрес-
ных школах.

Значительно расширились возможности в развитии 
национальных языков и науки в высших учебных за-
ведениях страны, особенно в Казанском федеральном 
университете. С 1993 г. в Республике Татарстан дей-
ствует Академия наук с системой гуманитарных и есте-
ственнонаучных институтов.

Духовность и просвещение татарского народа всю 
свою историю шли вместе. Процессы модернизации 
в конце XIX в. обособили системы духовного и свет-
ского образования, сделали религию личным делом 
каждого человека. Однако духовность как направление 
общего цивилизационного выбора нации и отдельного 
человека продолжает определять развитие татарского 
народа, цементируя единство нации.

Киң масштаблы диннән яздыру нәтиҗәсендә (классик 
ислам мәдәниятенең югалуы, дини зыялыларның һәм 
дини белем бирү системасының җимерелүе) 1930 һәм 
1940 еллар башында Россия татар-мөселманнарның 
дини көнитеше бик зур авырлыкларга дучар ителә.

1960 – 1970 елларга мәчетләр, чиркәүләр ябы лып 
бетә, мөселман дин әһелләренә эшләү тыела, көн-
дәлек тормышта дини йолалар һәм традицияләргә 
каршы көрәш бара, милли һәм дини традицияләрне 
аерып кую күзәтелә. 

Яңа совет мәктәбе төзелеп, татарларның милли 
мәгарифе яшәүдән туктый. 1960 елдан укытуда рус 
теленә күчү башлана. Мәгарифтәге миллилек уку пред-
метларын (аларның да саны кыскара) туган телдә укы-
туга кайтып кала. Нәтиҗәдә, 1980 елларга татар мәк-
тәпләре Татарстанда авыл җирләрендә генә саклана.

Әгәр 1968 елда 1475 татар мәктәбендә 200 меңнән 
артык бала укыган булса, 1990 елга мондый мәктәп-
ләр саны 1 меңнән артмый. Рус теленең дәүләт оеш-
маларында, эш кәгазьләрендә, урта һәм югары уку 
йортларында кулланылуы аны үзләштерүгә өстенлек 
бирә. Мондый тенденция аеруча зур тизлек белән арта 
барган шәһәр халкы арасында көчле була. Шәһәр та-
тарларының авыл мәктәбендә үз туган телендә белем 
алган беренче буыны, рус телен начар белгәнгә күрә, 
кыенлыкларга очрый. Үз балаларын бу хәлдән коткару 
өчен, алар рус мәктәбен сайлыйлар. Республикадан 
читтә яшәүче татарлар арасында телне югалту тагын 
да тизрәк бара, чөнки анда милли мәктәпләр дә, мәдә-
ният учреждениеләре дә, татар телендә китаплар һәм 
вакытлы матбугат та булмый.

Хәзерге Татарстанда бу нисбәттән зур үзгәрешләр 
күзәтелә. Ислам традицияләрен яңарту 1992 елда рес-
публика мөселманнарының Диния нәзарәте оешуга 
китерә. 1998 елда Казанда Россия Ислам институты 
ачыла, аннан тыш, дин әһелләре әзерли торган 3 юга-
ры һәм 10 урта белем бирүче мәдрәсә эшли башлый. 
2018 елда Болгар ислам академиясе – югары белем 
бирүче уку йорты һәм фәнни дин белеме үзәге ачыла.

Милли мәктәпкә мөнәсәбәт тә үзгәрә. Татарстан-
да 1200 татар мәктәбе һәм гимназиясе ачыла, югары 
уку йортларында кафедралар оеша. Татарстанда XX – 
XXI гасырлар чигендә милли телләр һәм мәдәният-
ләрне үстерүгә яңа мөмкинлекләр ачыла, ул милләта-
ра һәм динара дустанә мөнәсәбәтләрне саклау өчен 
нигез булып тора. Шәһәрләрдә һәм авылларда чуаш, 
удмурт, мари, мордва, яһүди мәктәпләре эшли, башка 
милләт балалары үз туган телләрен якшәмбе мәктәп-
ләрендә өйрәнә. 

Милли телләрне һәм гыйлемнәрне югары уку йорт-
ларында, бигрәк тә Казан федераль университетында, 
үзләштерү өчен шартлар бар. 1993 елдан Татарстан-
да гуманитар һәм төгәл фәннәр институтларын бер-
ләштергән Фәннәр академиясе эшли.

Татар халкының тарихында рухи яңарыш һәм мә-
гариф бергә кушылып һәм бер-берсен тулыландырып 
килә. XIX гасыр ахырындагы яңарыш барышы дини 
һәм дөньяви белем бирү системаларын аерып, дин-
не һәр кешенең шәхси эше итеп калдыра. Әмма рухи 
кыйм мәтләр, милләтнең дә, аерым кешенең дә циви-
лизацион күзаллавына юнәлеш биреп, татар халкы 
үсешен билгели, милләтнең бердәмлеген тәэмин итә.

ләрдә парталар куела, алар тәбәнәк булып, шәкерт-
ләр идәнгә тезләнеп утыралар; сыйныф такталары 
пәйда була. Беренче тапкыр татар теле һәм әдәбия-
ты, тарих һәм география, табигать фәннәре кертелә. 
Мәдрәсәләрдә дөньяви предметлар дини белем һәм 
тәрбия белән янәшә бара. Укыту берничә баскычка 
бүленә. Мәсәлән, атаклы «Мөхәммәдия» мәдрәсәсен-
дә ул башлангыч (ибтидийя) – әзерлек сыйныфы һәм 
5 ел уку, урта (рөшдия) – 6 ел уку, югары 3 еллык (галия) 
баскычлары була. 1912/13 уку елыннан урта баскычка 
алдынгы урта (игъдадия) өстәлә, аны тәмамлаган-
нар мөгаллим булып эшләү хокукы ала. Мәдрәсәнең 
югары баскычына күчкән шәкертләр татар башлан-
гыч уку йортларында белем бирә. Кагыйдә буларак, 
җәйге каникул вакытларында алар авыл балаларын  
укырга-язарга өйрәтү белән шөгыльләнә. Кырым, Ка-
зан, Оренбург җәдит мәдрәсәләрен тәмамлаган шә-
кертләр Идел-Урал буенда гына түгел, Себердә, Ка-
закъстанда, Урта Азия һәм Кавказда төрки халыклар 
арасында мәгърифәт тарата.

ХIХ гасыр ахырына чит илләрнең, Россиянең 
уку йортларын тәмамлаган зыялылар җәмгыятьтәге 
яңарыш хәрәкәтен җитәкли: Й. Акчура (Сорбонна), 
Ф. Бакиров (Нью-Йорк), С. Максуди (Сорбонна) һ. б. 
1905 – 1917 елларда Россия университетларында 
укучы татарларның саны 250 дән артып китә. 1906 ел-
дан хатын-кызлар да Казан университетында уку хо-
кукына ирешә. Санкт-Петербург, Мәскәү һ.б. шәһәр-
ләрнең төрле профильле Югары курсларында белем 
алган татар кызлары чит илләргә китеп белем артты-
руны дәвам итә: З. Абдрахманова һәм С. Сыртланова 
Женевада укый. С. Шакулова Сорбоннада диплом, 
аннары механика профессоры гыйльми дәрәҗәсен 
ала. Уннарча татарлар Париж, Женева, Льеж, Лейпциг, 
Фрайбург, Нью-Йорк, Токио, Истанбул университетла-
рында белем эсти. Укып бетереп, алар илгә гыйлем ба-
гажы һәм татар җәмгыятен үзгәртү, шул исәптән милли 
мәгариф системасын камилләштерү теләге белән әй-
ләнеп кайталар.

ХIХ гасыр ахыры – ХХ гасыр башына татарларда 
милли мәгариф системасы тулысынча мөстәкыйль, 
финанс һәм эчтәлек ягыннан дәүләткә бәйсез булып 
кала, ХХ йөз башына ул һәр теләгән кешегә белем алу 
мөмкинлеге тудыра.

1917 елгы Октябрь вакыйгалары Россия халыкла-
ры тормышына кискен үзгәрешләр алып килә. Совет 
хөкүмәте кабул иткән беренче хокукый актлар җәмгы-
ятьтә диннән аерылу сәясәтенә юл ача. Динне дәүләт-
тән аеру, дин әһелләрен өстенлекләрдән мәхрүм итү, 
гаилә мәсьәләләрен хәл итүне һәм белем бирүне 
дөнья ви дәүләт карамагына тапшыру башлана.

Совет властеның беренче елларында, зур үзгәреш-
ләр башланса да, татарларның милли мәгариф систе-
масында дәвамчанлык күзәтелә. Иң эре татар җәдит 
мәдрәсәләре, керәшен мәктәпләре хакимият тара-
фыннан югары һәм махсуслаштырылган педагогика 
уку йортлары итеп үзгәртелә, күпмедер вакыт үзләре-
нең эшчәнлеген яңа статуста дәвам итә. 

Халыкның гасырлар буе тупланган рухи кыйммәт-
ләре акрынлап югала яки гаилә-көнкүрешнең тар йола 
һәм гадәтләре чикләренә кысрыклана. Дин тотучы-
ларның дини оешмалар белән бәйләнешләре өзелә. 

(Сорбонна), Ф. Бакиров (Нью-Йорк), С. Максуди (Сор-
бонна) и др. За 1905 – 1917 гг. число  обучавшихся 
в университетах России татар перевалило за 250. 
Начиная с 1906 г. женщины также получили право 
учиться в Казанском университете. Татарки получали 
образование на Высших женских курсах разного про-
филя Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. 
Среди татарок были и студентки зарубежных учебных 
заведений: З. Абдрахманова и С. Сыртланова учились 
в Женеве; С. Шакулова в Сорбонне получила не толь-
ко диплом, но и научное звание профессора механики. 
Десятки татар получили образование в учебных заве-
дениях Парижа, Женевы, Льежа, Лейпцига, Фрайбурга, 
Нью-Йорка, Токио, Стамбула. После окончания учё-
бы они возвращались на родину с большим багажом 
знаний и желанием просвещать, изменить татарское  
общество, в том числе через реформирование систе-
мы национального образования.

К концу ХIХ – началу ХХ в. система национального 
образования татар была полностью самостоятельной 
и независимой от государства и в финансовом, и в со-
держательном плане, а к началу ХХ в. она стала в пол-
ной мере общедоступной.

Октябрьские события 1917 г. внесли кардинальные 
изменения в общественную жизнь народов России. 
Первые законодательные акты, принятые советским 
правительством в 20-х гг. XX в., стали основой поли-
тики ликвидации господствующего положения религии 
в государстве, отменили льготы и привилегии духовен-
ства, передав решение вопросов семейно-брачного 
права и образования в ведение светского государства.

В первые годы после установления советской влас-
ти, несмотря на большие изменения, в национальной 
системе образования татар сохранялись некоторые 
элементы преемственности старого и нового. Наи-
более крупные татарские новометодные медресе 
и приходские школы были преобразованы властями 
в высшие и специальные педагогические учебные за-
ведения и некоторое время продолжали свою деятель-
ность в новом статусе.

Веками складывавшиеся духовные ценности на-
родов постепенно утрачивались либо оттеснялись 
в ограниченную сферу семейно-бытовых обычаев 
и обрядов. Верующие потеряли связь с религиозными 
организациями. В результате общемасштабной атеи-
зации татарского населения (исчезновение исламской 
классической культуры, уничтожение духовной эли-
ты и системы религиозного образования) в  1930-е гг. 
и в первой половине 1940-х гг. религиозная жизнь та-
тар-мусульман Российской Федерации находилась 
в трудном положении.

В 1960 – 1970-е гг. основным направлением анти-
религиозной работы стали закрытие мечетей, церквей, 
препятствие проповеднической деятельности служите-
лей культа, борьба против религиозных обрядов и тра-
диций в повседневном быту, стремление отделить на-
циональную традицию от религиозной.

Со становлением новой советской школы в первые 
десятилетия XX в. национальная система образова-
ния у татар фактически прекратила существование. 
С 1960 г. начался практически полный переход на рус-
ский язык обучения. Национальный характер образо-
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Татары – оседлый народ с глубоки-
ми земледельческими традициями. 
Уже в период Волжской Булгарии её 
жители занимались сельским хозяй-
ством. О высоком уровне земледелия 
у булгар свидетельствуют и археоло-
гические данные.

Во время раскопок обнаружены железные сошники, 
лемехи и резаки от плуга, наральники, орудия уборки 
и серпы, жернова. Крестьяне сеяли пшеницу, просо, 
ячмень, полбу, чечевицу, горох. Важной отраслью сель-
ского хозяйства являлось скотоводство. Оно обеспе-
чивало население мясом и молочными продуктами. 
Шерсть шла на изготовление войлока и ткани. Булгары 
разводили крупный рогатый скот, лошадей, овец, коз. 
Лошади использовались как тягловая сила на паш-
не. Земледелие удовлетворяло не только внутренние 
потребности страны в хлебе. Булгары вывозили хлеб 
в русские княжества. В «Повести временных лет» 
(1024) сообщается, что во время голода в Суздальской 
земле русские отправлялись в «Булгары и привезоша 
жито (хлеб) и тако ожиша». Таким образом, в домон-
гольское время были заложены основы агрикультуры 
татар: система земледелия, традиционный набор сель-
скохозяйственных растений, пахотные орудия, терми-
нология, в общих чертах сохранившиеся и в более 
позднее время.

Сельское хозяйство было одной из ведущих отрас-
лей экономики Золотой Орды и позднее – Казанского, 
Астраханского, Крымского, Сибирского ханств, Ногай-
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Татарлар – җир эшкәртү тради-
цияләре бик күптәннән килә тор-
ган утрак тормышлы халык. Идел 
буе Болгарстаны заманында ук бу 
дәүләттә яшәүчеләр авыл хуҗалы-
гы белән шөгыльләнгәннәр. Бол-
гарларда җир эшкәртүнең сыйфаты 
хакында археологик табылдыклар 
да сөйли. 

Казу эшләре вакытында тимер сукалар, сабан 
төрәннәре һәм чапкылары, игеннәрне җыеп алу өчен 
җайланмалар, ураклар, тегермән ташлары табыла. 
Крестьяннар бодай, тары, арпа, борай, ясмык, борчак 
чәчәләр. Авыл хуҗалыгының мөһим тармагы булган 
терлекчелек ит һәм сөт ризыклары белән тәэмин итә. 
Йон исә киез һәм тукымалар әзерләүгә тотыла. Бол-
гарлар сыер-үгезләр, атлар, сарыклар, кәҗәләр үр-
четәләр. Атлар һәм үгезләр чәчү һәм йөк ташу өчен 
кулланыла. Җир эшкәртү шулкадәр алга киткән була, 
ул халыкның үз ихтыяҗларын да канәгатьләндерә, ар-
тып та кала. Болгарлар икмәкне рус кенәзлекләренә 
илтәләр. «Повесть временных лет» елъязмасында 
(1024) Суздаль җирләренә ачлык килгән елларда рус-
ларның «Болгарга икмәк һәм ризык эзләп барулары» 
теркәлеп калган. Шулай итеп, әле монгол яуларына 
кадәр үк татарларда агрикультура нигезләре салына: 
җир эшкәртү системасы, бөртекле үсемлекләрнең тра-
дицион җыелмасы, чәчү кораллары, терминология ха-
сил була, болар соңгырак чорларда да саклана.

Авыл хуҗалыгы Алтын Урда, соңрак – Казан, Әстер-
хан, Кырым, Себер ханлыклары, Нугай Урдасы икъти-
садының әйдәп баручы юнәлеше булып кала. Алтын 
Урданың Ауропа базарларына икмәк һәм башка товар-
лар чыгаручы төп дәүләтләрдән булуы мәгъ лүм. Татар 
крестьяннары, бигрәк һәм Идел, һәм Урал буйларын-
дагы башка халыклар арасында, ипи үстерүчеләр бу-
лып таныла. Мондый язма сакланып калган: «Татар-
ларда иген игү бик уңышлы бара һәм моны (...) бары 
тик аларның тырышлыгы белән аңлатырга кирәк». Ха-
лыкның традицион җир эшкәртү культурасы үз заманы 
өчен югары санала.

XIX – ХХ йөз башында татарларда, барыннан да 
элек Урта Иделдә, Чулман буйларында, Ока – Сүрә 

ской Орды. Известно, что Золотая Орда являлась ос-
новным поставщиком хлеба и других товаров на рынки 
Европы. Татарские крестьяне, особенно в Поволжье 
и на Урале, пользовались заслуженным уважением 
в крае. Современник писал: «Хлебопашество у татар 
идёт очень успешно, и это надо отнести (...) исключи-
тельно к их трудолюбию». Традиционное земледелие 
и земледельческая культура народа были высокораз-
витыми для своего времени.

В XIX – начале ХХ в. ведущей системой земледелия 
у татар, прежде всего в Среднем Поволжье, Прикамье 
и Окско-Сурском междуречье, была паровая в форме 
трёхполья, возникшая ещё в булгарское время. Па-
хотные земли подразделялись на три клина: паровое, 
озимое и яровое поле, равные по размеру и ежегодно 
меняемые. Паровое поле, особенно на выпаханных 
поч вах, по возможности удобрялось. Ещё одной, не-
когда широко распространённой в булгаро-татарской 
агрикультуре системой земледелия являлась залеж-
но-переложная. С падением плодородия пашни забра-
сывали (они отдыхали 5 – 20 лет), а затем распахивали  
как новый участок.

Развитой агрикультуре татар соответствовал и  ши-
рокий набор полевых сельскохозяйственных растений. 
В зоне господства паровой системы земледелия – 
в Окско-Сурском междуречье, в Среднем Поволжье 
и Прикамье, почти половина всех хлебов приходилась 
на долю озимой ржи. Большую часть ярового клина за-
нимал овёс. Товарной культурой была яровая пшеница. 
Довольно популярной являлась пшеница-двузернян-
ка – полба. Почти повсеместно татары возделывали 
ячмень, о традиционности которого свидетельству-
ет и другое название – ашлык (хлеб). Характерной 

Җәй уртасы. 
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 елгалары арасында җир эшкәртүнең төп системасы бу-
лып әле болгар заманнарыннан билгеле өч басулы пар 
җире тора. Сөрүлек җирләр күләме белән тигез бул-
ган һәм ел саен бер-берсе белән алмашынып торган 
өч чөйгә бүленә: пар, уҗым һәм язгы чәчү басулары. 
Пар басуы, аеруча, сука кергәндә, мөмкинлеккә карап 
ашлана. Электән килә торган тагын бер җир эшкәртү 
тәртибе яткын-аралаштырма система дип атала. Уңыш 
бирү мөмкинлеге кимегәч, басуга чәчүне туктаталар, 

җир 5 – 20 ел ял итә, аннары яңадан чәчүлек итеп фай-
далана башлыйлар.

Татарларда җир эшкәртү тәртибенең камиллеге 
авыл хуҗалыгы үсемлекләре җыелмасының төрле-
легендә дә күренә. Пар җирләре зонасы булган Урта 
Иделдә, Чулман буйларында, Ока – Сүрә елгалары 
арасында игеннәрнең яртысы диярлек уҗымга – арыш 
игүгә туры килә. Язгы чәчүлек орлыкның күп өлешен 
солы алып тора. Язын чәчелә торган орлыкларның 
берсе бодай булса, аның борай дигән төре дә киң кул-
ланыла. Һәр җирдә диярлек татарлар арпа чәчә, аны 
күп кенә урыннарда ашлык дип йөртү бу орлыкның бик 
борынгыдан игелүенә ишарә ясый. Шулай ук тары еш 
чәчелә. Аз-азлап булса да, һәр хуҗалыкта карабодай 
үстерәләр. Борчак һәм ясмык белән янәшә җеп эрләү 
өчен җитен һәм киндер чәчәләр. Күп кенә хуҗалыклар 
көнбагыш утырта. 

Татарлар шактый күп кораллар – чәчү һәм тырма-
лау җайланмалары кулланалар. Беренчеләре ике төр-
гә бүленә: сабан һәм сука. Традицион сабан – берничә 
ат тарта торган, авыр агачтан эшләнгән, алды тәгәр-
мәчле җайланма.

Татарларда сука борынгыдан бер атка җигелгән, 
ике канатлы, уртадан аркылы агач белән бүленгән 
үзенчәлекле формада ясала.

Тырмалау кораллары, нигездә, рамга утыртылган 
агач тешле, ә XIX гасыр ахырыннан – тимер тешле 
(тырма – Казан татарларында, себерке – мишәрләрдә) 
була.

Җир эшендә иң мөһим вакыт – урып-җыю һәм печән 
чабу. Көзге арышны, шулай ук солы һәм борайны фаб-
рикада эшләнгән яки кулдан ясалган урак ярдәмендә 
җыялар. Ел уңышлы килмичә, игеннәр тәбәнәк булса, 
шулай ук борчак, карабодай һәм ясмыкны чалгы белән 

 культурой было просо. Гречиху в малых количествах 
 выращивали почти в каждом хозяйстве. Из бобовых 
возделывали горох и чечевицу, из прядильных расте-
ний – лён и коноплю. Как доступное лакомство во мно-
гих хозяйствах выращивали подсолнечник.

Татарские земледельцы использовали разнообраз-
ный инвентарь – орудия пахоты и боронования. Пер-
вые применялись для обработки земли и делились на 
два типа: плуги и сохи. Орудия плужного типа – это тра-
диционный тяжёлый деревянный плуг с колёсным пе-
редком и упряжкой из нескольких тягловых животных.

Соха в земледелии татар была старинной конструк-
ции: с двумя перовыми сошниками, перекладной поли-
цей и запряжкой в одну лошадь.

Орудия боронования пашни сводились в основном 
к разным вариантам одной и той же деревянной рам-
ной бороны с деревянными, а к концу XIX в. – преиму-
щественно железными зубьями.

Важной порой для земледельца являлась уборка 
хлебов и сенокос. Повсеместно для жатвы озимой ржи, 
в меньшей степени – овса и полбы применяли серп 
фабричного, иногда кустарного производства. Низко-
рослые хлеба при плохом урожае, а также гречиху, го-
рох, чечевицу убирали косой. В конце XIX в. для  уборки 
яровых начинает использоваться коса современного 
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XIX в.

Ураклар. 
XIX гасыр ахыры

Серпы. 
Конец XIX в.

Урак. XIX гасыр

Серп. XIX в.

Сука. XIX гасыр 
ахыры – ХХ йөз 
башы

Соха. Конец XIX – 
начало XX в.

Сабан (чәчү). 
Рәс. Р. Г. Заһидул
лин. 2015 ел

Сабан (пахота). 
Худ. Р. Г. Загидул
лин. 2015 г.

Татар игенчеләре 
печән җыюда

Татарские 
крестьяне  
за уборкой сена
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гач, субагач арыш сукканда, бигрәк тә урманлы һәм ур-
ман-далалы төбәкләрдә алыштыргысыз. Ат, үгез тояк-
ларыннан борчакны, карабодайны, солы белән борайны 
таптаталар. Орлыкны агач көрәк белән аралыйлар. Кай-
чакта чиләктән, капка яки сарай ишегеннән җилгәрү дә 
кулланыла. XIX гасырда зур иләкләр, гасыр ахырына 
кул җилгәргечләре эшләнә башлый. Орлыктан он тарту 
өчен стационар су яки җил тегермәннәре файдаланы-
ла. Һәр хуҗалыкта диярлек агачтан яки сирәгрәк таштан 
ясалган кул тегермәннәре очрый.

Орлыкны ярмага әйләндерү, төю, май сыгу өчен 
булган киле җитен эшкәрткәндә дә кулланыла. Орлык-
ны, онны, ярманы һәм башка азык-төлекне крестьяннар 
келәттә яки амбарда саклаганнар. Орлык өчен келәттә 
бура савыт – лар, бура ясала; онны агач савытларда 
тоталар. Хәлле крестьяннарда иген таш яки кирпеч 
келәтләрдә тора. Идән асты бүлмәләре, подваллар 
ясау да (бигрәк тә урман-дала һәм дала төбәкләрендә) 
гадәти күренеш була.

Бакчачылык, җиләк-җимеш үстерү һәм җыю да та-
тарларның традицион авыл хуҗалыгы культурасының 
мөһим өлешен тәшкил итә. Алар борынгыдан үзләре 
бакча җимешләре үстергәннәр яки кыргый җиләк-җи-
меш җыйганнар. Халык тормышын яхшы белгән К. Фукс 
болай дип язган: «Эш сөючән татарларның бакчала-
рында һәрнәрсә күп итеп утыртылган: бәрәңге, суган, 
чөгендер, кишер һәм кәбестә – бу яшелчәләрне алар 
кышка сакларга куялар». Урта Идел төбәгендәге татар-
ларда XIX – ХХ гасырлар чигендә бакчачылыкта, кай-
чак кырчылыкта да төп үсемлек булып бәрәңге санала. 

пудовки на сквозняке в проёме ворот, дверей сарая. 
В XIX в. стали применять большие решёта – грохоты, 
а концу столетия в практику стали быстро входить руч-
ные веялки местного кустарного производства. Для по-
мола зерна на муку служили стационарные мельницы, 
водяные и ветряные.  Практически в каждом крестьян-

Миләшкәй. 
Рәс. И. К. За ри пов. 
1996 ел 

Рябинка. 
Худ. И. К. За ри пов. 
1996 г. 

чабалар. XIX йөз ахырында язгы игеннәрне заманча – 
терәкле итеп, коеп эшләнгән тешле чалгы ярдәмендә 
ура башлыйлар. Печән чабу өчен, гадәти чалгыдан 
тыш, урман аланнарында, сазлыклы җирләрдә кәкре 
чалгы гамәлдә йөри.

Чабылган икмәкне, өлгерү һәм кибү өчен, 25 – 
100 көлтәдән җыйналган озынча чүмәлә (зурат, дуң-
гыз) итеп җыйнап куялар. Тагын бер төрлесен, очлы 
башлы, 5 – 20 көлтәдән өелгәнен, сослан яки бәбкә дип 
йөртәләр. Дала җирләрендә уңышны басуда киптер-
сәләр, урманлы-далалы, бигрәк тә урманлы төбәкләрдә 
бу максатта әвеннәр яки орлык киптерү урыннарын 
файдаланалар. Татарларда әвеннәрнең ике: чыбык һәм 
бура кебек эшләнгән төрләре кулланыла.

Көлтәдән орлык суктыруның иң киң таралган 
төрләре булып чылбырлап яки терлекләр (ат, үгез) 
ярдәмендә эшләү тәртибе санала. Чылбыр – чаба-

вида (литовка, стойка), часто с грабельками. Для се-
нокошения, помимо обычной косы, на лесных опушках, 
заболоченных лугах применяли косу-горбушу.

Сжатый хлеб для дозревания и просушки ставили 
в поле в копнообразные или продолговатой формы 
клади из 25 – 100 снопов, преимущественно яровых 
хлебов. Другую группу кладей составляли островер-
хие, из 5 – 20 снопов. Урожай сушили в степной зоне 
прямо в поле, а в лесостепной и, особенно, в лесной 
прибегали к огневой сушке в овинах и зерносушилках. 
Овины у татар были двух типов: шиши и срубные.

Наиболее распространённым способом обмоло-
та снопов была молотьба цепами и животными. Цеп 
применялся для обмолота ржи, особенно в деревнях 
лесной и лесостепной полосы. Копытами лошадей топ-
тали горох и гречиху, овес и полбу. Зерно сортировали 
вручную деревянной лопатой. Иногда веяли из ведра, 

Коеп эшләнгән 
чалгы. 
ХХ гасыр 
башы

Косалитовка. 
Начало XX в.

Әхмәт абый һәм аның авылы. Рәс. Ф. Х. Якупов. 1978 ел

Ахматабый и его деревня. Худ. Ф. Х. Якупов. 1978 г.

Кул белән урып
җыю. Казан 
губернасы. 
ХХ гасыр башы

Ручная жатва. 
Казанская 
губерния.  
Начало XX в.

Печән җыю. 
ТАССР. 1940 – 
1950 еллар

Сбор сена. ТАССР. 
1940 – 1950е гг.

Арба һәм чаналар

Сани и телеги
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ском хозяйстве были ручные ротационные мельницы, 
деревянные, реже каменные. Распространены были 
и ступы, предназначенные для рушения крупы, дав-
ления конопляного масла, использовались они и как 
льномялки. Зерно, муку, крупу и другие продукты кре-
стьяне хранили в клети или амбаре. Для зерна в клети 
сооружали срубные закрома; муку держали в деревян-
ных кадках. У зажиточных крестьян хлеб находился 
в каменных или кирпичных кладовых. В лесостепной 
и степной полосе были распространены и подвалы.

Садоводство, огородничество и собирательство 
являлись важной частью традиционной сельскохозяй-
ственной культуры татар. Они издавна употребляли 
культурные и дикорастущие плоды, ягоды и овощи. 
Знаток народного быта К. Фукс отмечал: «В огородах 
у трудолюбивых татар насажено всего в изобилии: 

Чабагач.   
XX йөз башы

Цеп. Начало XX в.

Су тегермәне

Водяная мельница

Җил тегермәне

Ветряная мельница

Тегермән ташы      

Каменный 
жёрнов

Үлчәү.  
XX йөз башы

Весы.  
Начало XX в.

Киле һәм 
килесап. 
XIX гасыр

Ступа и пест. 
XIX в.

Кул тегермәне. 
XIX гасыр

Мельница ручная. 
XIX в.
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 картофель, лук, свёкла, морковь и капуста – все эти 
овощи они запасают на зиму». Большую часть огород-
ной, а иногда и близлежащей полевой земли у татар 
Среднего Поволжья на рубеже XIX – ХХ вв. занимал 
картофель. Из овощей особой популярностью поль-
зовался лук. Выращивали капусту, которую солили на 
зиму, морковь, огурцы, свёклу, редьку, чеснок. Кряше-
ны возделывали табак. Популярным растением на ого-
роде была тыква. Многие из распространённых в наше 
время культур: томаты, перец, кабачки – появились 
лишь после Великой Отечественной войны.

Яшелчәләрдән суган күп үстерелә. Кәбестә җитеште-
реп, аны кышка тозлап куялар, кишер, кыяр, чөгендер, 
торма, сарымсак популяр була. Керәшеннәр тәмәке 
үстергән. Яраткан яшелчәләрдән берсе – кабак. Хәзер 
киң таралган помидор, борыч, ташкабаклар бары тик 
Бөек Ватан сугышыннан соң гына пәйда була.

Татарларда, бигрәк тә Казан артында, өй каршын-
да кечкенә бакчалар ясыйлар. Монда декоратив куак-
лар, миләш, шомырт үсә. Җимешле агачлардан алма 
агачы, чия, карлыган утырталар. 

Бик борынгы дәверләрдән татарлар кыргый үсем-
лекләрне, җиләк-җимешләрне азык-төлек итеп кул-
ланганнар. Урман җиләге, җир җиләге, кура җиләге, 
кара бөрлегән, нарат җиләге, мүк җиләге, далалы 
төбәкләрдә – чия, күгән, дүләнә җыялар. Шомыртны 
яраталар, шулай ук кыргый суган, сарымсак, балтыр-
ган, кузгалак җыю киң таралган була. Себердәге Ир-
теш буена урнашкан авылларда эрбет чикләвегенә 
йөриләр.

Идел буе татарларында терлекчелек XIX гасырда 
җир эшкәртүдән кала икенче урында тора. Бу тармак 
халыкка табигый көн күреп яшәргә мөмкинлек бирә: 
хайван һәм кошлар гаиләне азык-төлек белән тәэмин 
итә (ит, сөт, йомырка) һәм йорт эшләре, һөнәрчелек 
өчен чимал (тире, йон, мамык, сөяк) бирә, атлар һәм 
үгезләр исә хуҗалыкта төп тарту көче булып хезмәт 
итәләр. 

Юмарт август. 
Рәс. Х. А. Якупов. 
1989 ел

Щедрый август. 
Худ. Х. А. Якупов. 
1989 г.

Карт алмагач. 
Рәс. Х. Г. Якупов. 
1989 ел

Старая яблоня. 
Худ. Х. А. Якупов. 
1989 г.

Көчле кешеләр. 
Рәс. Х. Г. Якупов. 
1964 ел

Сильные люди. 
Худ. Х. А. Якупов. 
1964 г.

Язгы киңлектә.
Рәс. Р. Г. Заһидул
лин. 2014 ел

На весеннем 
просторе. Худ. 
Р. Г. Загидуллин. 
2014 г.

Өзәңге. XIX гасыр 
ахыры – ХХ йөз 
башы

Стремя. Конец 
XIX – начало 
XX в.

Камчы. ХХ йөз 
уртасы

Плётка. Середина 
XX в.

Ияр. 
1970 – 1990 еллар

Седло. 
1970 –1990е гг.
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Аучылык татарларда, аларның борынгы бабаларын-
да да киң таралган була. Болгарлар дәверендә үк кыйм-
мәтле тиреләр әзерләүнең бик популяр булуы хакында 
археологик истәлекләрдә күпләп табыла торган томар-
лар – укларның махсус очлары сөйләп тора. Мондый 
ау соңрак та әһәмиятен югатлтмый. Җәнлек яки кош 
аулауның, күрше халыклардагы шикелле үк, ике төрле 
традициясе яшәп килә. Урманда ау – төрле капкыннар, 
алдагыч чокырлар, тозаклар куеп оештырыла. Дала 
традициясе актив формаларга өстенлек бирә: җәнлекне 
этләр, өйрәтелгән кошлар ярдәмендә аулау, уратып алу, 
тирән кар өстеннән чаңгыларда куу, бигрәк тә бүрегә, 
төлкегә ат белән ауга чыгу 
яшәп килә. Тиеннән – поши-
га, аюга, урман кошларына 
һәм йөзмә кошларга кадәр, 
төрле җәнлекләрне аула-
ганнар. Шартлар булганда, 
кыйммәтле мех бирә тор-
ган җәнлекләргә өстенлек 
бирелә. Аучылык бигрәк тә 
Уралда һәм Себердә, Ту-
был – Иртеш елгалары ара-
сында киң таралган була.

Балык тоту күпчелек 
очракларда һөнәр түгел, 
шөгыль буларак кына яши. 
Татар авылларында төрле 
җайланмалар кулланалар: 
кармак, ялтыравыклы алда-
выч, мурда, җылым, сөрәкә, 
ятьмә, зур ятьмә-неводлар, 
кармаклы ятьмәләр – шун-
дыйлардан. Себер татарла-
ры оста балыкчылар булып 
таныла.

Охота в прошлом играла заметную роль в хозяй-
стве татар и их предков. Ещё для булгар важное значе-
ние имела добыча пушнины, свидетельством этому яв-
ляются многочисленные находки на археологических 
памятниках специализированных наконечников стрел. 
Подобная охота не утратила значения и позже. Спосо-
бы добычи зверя и птицы у татар, как и у их соседей, 
имели две традиции – лесную и степную. При первой 
преобладали пассивные приёмы охоты – устройство 
всевозможных ловушек: ловчих ям, силков, сетей-те-
нет, капканов, самострелов. Степная традиция просма-
тривалась в активных способах добычи: травля зверя 
собаками, ловчими птицами, облавная охота, гоньба на 
лыжах по глубокому снегу, особенно охота верхом на 
волка, лису. Охотились на разного зверя, от белки до 
лося и медведя, на боровую и водоплавающую птицу. 
Там, где существовали условия, приоритет отдавался 
пушному зверю. Особенно развитой охота была на 
Урале и в Сибири, в Тоболо-Иртышском междуречье.

Рыболовство в большей степени любительское, не 
промышленное, практиковалось во многих татарских 
деревнях. Повсеместно использовались разнообраз-
ные снасти и сооружения для добычи рыбы: удочки, 
блесна, ловушки-морды, вентеря, сети, бредни, нево-
ды, перемёты. Искусными рыболовами являлись си-
бирские татары. 

Татары издавна были ремесленным народом. Раз-
нообразная продукция мастеров Волжской Булгарии не 
только служила нуждам населения, но и была важной 
статьёй экспорта. Ремесленники в своей работе опи-
рались на собственный богатый опыт, также активно 
перенимали традиции народов Кавказа, Ирана, Сред-
ней Азии. Для последнего создались особые условия 
после вхождения булгарских земель в состав Золотой 
Орды. В итоге сложились передовые для своего вре-
мени техники и технологии разнообразных ремёсел, 

Умартачылык (чолыкчылык һәм умартачылык фор-
малары) – бик борынгы һәм татарларда киң таралган 
шөгыль. Башта ул кыргый бал кортларының балын җыю 
рәвешендә яши, аннары – чолыкчылык: зур агачлар-
ның куыш ларында чолыклар булдыру юлы белән үсә. 
ХVIII – ХIХ гасырлар дәвамында, карт урманнар кимү 
белән, бу төр дә акрынлап юкка чыга. Чолыкларны 
бүкән умарталар алмаштыра, башта аларны агачларга 
элеп куя торган булганнар. ХIХ гасырда умартачылык 
пәйда була. ХХ гасыр башында инде хәзерге заман-
дагыча рамлы умарталар кулланыла башлый. Казан 
татарлары умарталарны, нигездә, утарларда тоталар.

Для татар, особенно в Заказанье, были характерны 
небольшие садики перед фасадом дома. Здесь росли 
декоративные кустарники, рябина, черёмуха. Из пло-
довых деревьев и кустарников предпочтение отдава-
лось яблоне, вишне, смородине.

С незапамятных времён для татар дикорастущие 
плоды, ягоды служили существенным дополнением 
к столу. Собирали лесную малину, землянику, черни-
ку, ежевику, бруснику, клюкву; в степной зоне – вишню, 
тёрн, боярышник. Большой популярностью пользова-
лась черёмуха. Охотно собирали дикий лук, чеснок, 
борщевик, щавель. В сибирских деревнях по Иртышу 
важное место занимало шишкование кедра.

Животноводство у поволжских татар было важным, 
но в XIX в. больше носило подсобный земледелию ха-
рактер. Оно являлось преимущественно натуральным: 
скот и птица были источником продовольствия (мясо, 
молоко, яйца) и сырья для домашних ремёсел и кус-
тарной промышленности (шкуры, кожа, шерсть, пух, 
кость), а лошади и быки (волы) – основной тягловой 
силой в хозяйстве.

Пчеловодство (бортничество и его пасечная фор-
ма) – древнее и распространённое занятие у татар. 
Первоначально оно существовало в форме собира-
тельства мёда диких пчёл, затем – собственно бортни-
чества: искусственного изготовления бортей в дуплах 
больших деревьев. На протяжении ХVIII – ХIХ столетий 
по мере истребления старых лесов оно изживало себя. 
Борти сменили колодные ульи, которые первоначаль-
но подвешивали на деревьях. В ХIХ в. пчеловодство 
приобрело пасечную форму. В начале ХХ столетия 
стали внедряться рамочные ульи современного вида. 
Казанские татары держали ульи преимущественно на 
усадьбе.

Умарталар.  
Арча районы 
Сулабаш авылы. 
ХХ гасыр башы

Ульи. Дер. 
Сулабаш Арского 
района.  
Начало XX в. 

Балык тоту 
җайланмалары.  
XX йөз уртасы

Приспособления 
для ловли рыбы. 
Середина XX в.

Болгарлар ауда. 
Рәс. Р. Г. За һи дул
лин. 2008 ел

Булгары на охоте. 
Худ. Р. Г. За ги дул
лин. 2008 г.
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Татарлар элек-электән һөнәрле халык булып исәп-
ләнә. Идел Болгарстаны осталарының күптөрле эшлән-
мәләре халык ихтыяҗларын да канәгатьләндерә, читкә 
дә сату өчен озатыла. Һөнәрчеләр үз эшләрендә элек-
кедән тапшырыла килгән тәҗрибәгә таяналар, шул ук 
вакытта Кавказ, Иран, Урта Азия халыклары традиция-
ләрен актив үзләштерәләр. Моңа бигрәк тә болгар 
җирләре Алтын Урда составына кергәннән соң уңайлы 
шартлар туа. Нәтиҗәдә, һөнәрчелек, төрледән-төрле 
үзенчәлекле эшләнмәләр ясау өчен үз заманында ал-
дынгы техника һәм технологияләр хасил була.

Идел буе татарларында ХIХ гасыр ахыры – ХХ гасыр 
башында һөнәрчелекнең күп кенә төрләре яшәп килә: 
аерым исәпләүләр буенча, аларның саны 50 дән 150 гә 
кадәр дип күрсәтелә. Болар агач һәм урман эшкәртүгә, 
үсемлекләр һәм хайваннар чималыннан җеп эрләүгә, 
тире, металл, таш, минерал табылдыкларны эшкәртү-
гә карый. Иң киң таралган һөнәрләрдән агач һәм агач 
эшкәртү белән бәйлеләрен күрсәтергә кирәк: урман 
химиясе, туку, балта осталыгы, кыру, юыну, мичкә, 
арба-чана ясау – шундыйлардан. Һәрбер авылда ди-
ярлек, бигрәк тә Казан татарларында, йортлар, мәчет-
ләр, каралты-кура салучы, ихатада төзелеш эшләре 
белән шөгыльләнүче, йорт җиһазы, өй кирәк-ярагы 
эшләүче балта осталары була. ХVIII – ХIХ гасырларда 
Казан губернасында арбалар, чаналар ясау активла-
ша, бу эштә татар осталары катнаша. Күп кенә татар-
лар, бигрәк тә Чулман буйларында, курыс, юкә кабыгы 
эшкәртү, чыпта үрү, чабата ясау, җепләр әзерләү белән 
шөгыльләнәләр. 

Һәр крестьян диярлек тирене үз хуҗалык кирәк-
ярак лары өчен эшкәртә белә. Бу чималны һөнәри 
эшкәртү белән һөнәрчеләр шөгыльләнә. Урта Иделне 
һәм Чулман буйларын, бигрәк тә Казан артын татар-
ның күн эшкәртү осталары Россиядәге иң алдынгы күн 
җитештерүче мәркәзләрдән берсенә әйләндерә. Мон-
да аның танылган йомшак күн (махсус эшкәртелгән, 

 производства разнообраз-
ных и оригинальных изде-
лий. 

Ремёсла поволжских 
татар ХIХ – начала ХХ в. 
были разнообразны и мно-
гочисленны: по отдельным 
подсчётам, их было от 50 до 
150. Это обработка древе-
сины и лесохимия, перера-
ботка волокнистых веществ 
растительного и животного 
происхождения, обработка 
кожи, металла, камня, мине-
ральных веществ. Одними 
из самых распространённых 
являлись промыслы и ре-
мёсла, связанные с дере-
вом и деревообработкой: 
лесохимические, рогож-
но-кулеткацкий, плотниц-
кий, столярный, токарный, 
бондарный, экипажный. 
Почти в каждой деревне, 

особенно у казанских татар, имелись профессиональ-
ные плотники, занимавшиеся строительством домов, 
общественных и хозяйственных построек, мечетей, 
изготовлением мебели, домашней и кухонной утвари. 
В Казанской губернии в ХVIII – ХIХ вв. процветало 
производство телег, саней. В экипажном промысле ак-
тивно участвовали татарские мастера. Многие татары, 
в основном в Предкамье, занимались добычей и об-
работкой луба и лыка, ткачеством рогож и сшиванием 
кулей, плетением лаптей, витьём верёвок. 

Практически каждый крестьянин мог произвес-
ти простейшую обработку шкуры для  собственных 
 хозяйственных нужд. Качественной выделкой этого 

Озын ышкы. 
1970 еллар

Фуганок. 
 1970е гг.

Ышкы. 1940 – 
1960 еллар

Рубанок. 1940 – 
 1960е гг.

Балта остасы. 
ХХ гасыр

Плотник. ХХ в.

Җәяле пычкы. 
ХХ гасырның 
беренче яртысы (?)

Пила лучковая. 
Первая половина 
ХХ в. (?)

Казанда сәнәгать 
өчен утын әзерләү. 
Җәяле пычкы 
белән эшләү. 
ТАССРның Лаеш 
районы. 1939 ел

Заготовка дров для 
промышленности 
Казани. Работа 
лучковой пилой. 
Лаишевский район 
ТАССР. 1939 г.
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сырья занимались профессиональные ремесленники. 
Именно благодаря татарским мастерам Среднее По-
волжье и Прикамье, особенно районы Заказанья, ста-
ли главными центрами обработки кожи в России. Здесь 
выделывались знаменитые юфть (особым образом 
обработанная, прочная, предназначенная, главным 
образом, для обуви кожа крупного рогатого скота, окра-
шенная в чёрный или красный цвет) и сафьян (мягкая 
козья, реже овечья и телячья кожа, окрашенная в яр-
кие зелёные, жёлтые, красные цвета, используемая 
для обу ви и галантерейных изделий), с раннего Сред-
невековья известные во всём мире как «аль-булгари». 
Производство долгое время существовало в форме 
кустарного ремесла. Именно в Казани Петром Великим 
была основана одна из первых в России «пумповых» 
(кожевенных) мануфактур.

Обработанная кожа предназначалась для галанте-
рейных, шорных изделий, но в первую очередь – для 
выделки обуви. Сельские кустари повсеместно изго-
тавливали относительно простую повседневную обувь: 
кожаные калоши, туфли, сапоги. Но татары славились 
прежде всего выделкой татарской или казанской узор-
ной обуви из юфти и сафьяна. Особым образом выкро-
енные кусочки разноцветной кожи сшивались специ-
альным швом шёлковыми или металлизированными 
нитками, образуя мозаичный узор изделия. Центр про-
изводства, к концу XIX в. принявшего характер рас-
сеянной мануфактуры, сосредотачивался в Казани 
и в селениях Лаишевского и Казанского уездов. В мо-

Казан Кремлендә 
табылган 
XVI гасыр күн аяк 
киеме калдыклары

Фрагменты 
кожаной обуви, 
найденные 
в Казанском 
Кремле. XVI в.

Арча натюрморты. 
Рәс. Р. Ә. Кил де бә 
ков. 1974 ел

Арский 
натюрморт. 
Худ. Р. А. Киль ди
бе ков. 1974 г.

Алафузов 
фабрикаларының 
аяк киеме 
остаханәсендә. 
XX йөз башы

Обувная 
мастерская 
Алафузовских 
фабрик. 
Начало XX в.

чыдамлы, аяк киемнәре тегү өчен кулланы-
ла торган, эре терлек тиресеннән ясалган, 
кара яки кызыл төскә буялган) һәм сафьян 
(йомшак кәҗә, сирәгрәк сарык яки бозау ти-
ресеннән эшләнеп, ачык яшел, сары, кызыл 
төсләргә буялган, аяк киеме һәм галантерея 
эшләнмәләре әзерләү өчен яраклы), Урта 
гасырлардан бөтен дөньяга «әл-болгари» 
исеме белән билгеле төрләре җитештерелә. 
Җитештерү озак вакытлар вак һөнәрчелек 
формасында алып барыла. Нәкъ менә Ка-
занда Пётр I тарафыннан Россия дә берен-
челәрдән булган тире мануфактураларына 
нигез салына.

Эшкәртелгән тире галантерея, ат җигү 
белән бәйле эшләнмәләрдә һәм, иң берен-
че чиратта – аяк киеме тегү өчен файдала-
ныла. Авыл осталары көндәлек өчен аяк 
киеме: тире кәвешләр, туфлиләр, итекләр 
тегәләр. Әмма татарлар барыннан да элек 
татар яки казан бизәге төшерелгән йомшак 
күн яки сафьян итекләр белән дан тота. 
Төрле төстәге күннәрдән киселгән аяк кие-
ме ефәк яки тимер белән кушылган җепләр ярдәмен-
дә махсус җөй белән тоташтырыла, шулай мозаикалы 
бизәк хасил ителә. XIX гасыр ахырына төрле урын-
нарга таралып урнашкан мануфактура төсен алган 
җитештерүнең үзәге Казанда, Лаеш һәм Казан өязе 
авылларында урнаша. Бу һөнәр чәчәк аткан вакыт-
та, XIX – ХХ гасырлар чигендә, анда 10 меңләп кеше, 

мент расцвета промысла на рубеже XIX – ХХ вв. в нём 
участвовало около 10 тысяч человек, преимуществен-
но татар, выпускавших ежегодно около 3 млн пар обу-
ви. Яркие, красиво орнаментированные сапоги и туфли 
пользовались любовью среди зажиточных слоёв обще-
ства, причём не только татарского; такую обувь охотно 
носили и русские; её поставляли в Сибирь,  Среднюю 

Шөшле.  
ХХ йөз башы

Кочедык.  
Начало XX в.

Читекче осталар 
каюлы аяк киеме 
өлгеләрен кисә. 
Казан. 1930 ел

Мастера
сапожники режут 
заготовки для 
обуви. Казань. 
1930 г.

Сөлге тукучы. 
Чиләбе өлк., Попово 
авылы

Ткачиха. 
Челябинская обл., 
дер. Попово
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Азию, на Кавказ, в обе столицы, даже за  пределы 
 России – в Англию, Францию. Узорная кожаная обувь 
с потайным швом встречается на памятниках волжских 
булгар; кожаные сапоги с аппликацией, подобные ичи-
гам, найдены в раскопах ханской Казани. Ныне широко 
распространённые слова «сапоги», «башмаки», «чёбо-
ты», «чулки» имеют тюркское происхождение.

Повсеместно распространено было ткачество, 
к середине ХIХ в. существовавшее в виде домашнего 
и мануфактурного производства и фабрик. Татарки за-
нимались плетением кружев, салфеток, особенно рас-
пространённым в Предкамье. В южных уездах Орен-
бургской губернии занимались вязанием изделий из 
козьего пуха, особенно знаменитых пуховых платков. 
В промысле участвовало около 10 тысяч женщин, при-
чём пряли нить почти исключительно татарки.

Изготовлением простой повседневной одежды, осо-
бенно нижней и для членов семьи, занимались жен-
щины. Но издавна существовало и профессиональное 
ремесло по пошиву верхней одежды. Портные, почти 
исключительно мужчины, обслуживали своё селение 
и ближайшую округу, работая на заказ из материала кли-
ента. В Казанской губернии, например, в 70-е гг. ХIХ в. та-
тары составляли свыше двух третей всех мас теров. Сре-
ди ремёсел казанских татар выделялось золотошвейное 
дело – расшивание женских и мужских головных уборов 
шёлковой, золотой или серебряной нитью, а также бисе-
ром, искусственным жемчугом, стеклярусом.

 күбесенчә татарлар мәшгуль була, алар ел саен 3 млн 
пар аяк киеме әзерлиләр. Җете төсләрдә, матур итеп 
бизәкләп эшләнгән итек-читекләр һәм туфлиләр татар-
лар арасында гына түгел, башка халыклар тарафын-
нан да яратып кулланыла, мондый аяк киемен руслар 
да кия; аны Себергә, Урта Азиягә, Кавказга, Росси-
янең ике башкаласына һәм илдән читкә – Англиягә, 
Франциягә чыгаралар. Яшерен җөйле бизәкле күн аяк 
киемнәре калдыклары Идел буе болгарларының бо-
рынгы кала урыннарында, шул исәптән ханлык чоры 
Казанында да казу эшләре вакытында табыла. Хәзер 
киң таралган «сапоги», «башмак», «чабата», «чулки» 
сүзләре төрки чыгышлы.

Туку эше дә киң җәелгән булып, ХIХ гасыр урталары-
на йортта һәм мануфактура җитештерүе, фаб рикаларда 
эшләү кебек формаларда яши. Татар хатын-кызла-
ры, бигрәк тә Чулман буенда яшәүчеләр, челтәрләр, 
салфеткалар үрә. Оренбург губернасының көньяк 
өязләрендә кәҗә мамыгыннан әйберләр, аеруча мамык 
шәлләр бәйлиләр. Бу һөнәр белән 10 меңләп хатын-кыз 
шөгыльләнә, җепне дә хатын-кызлар гына эрли.

Гадәти көнкүреш кием-салымын, эчке киемнәрне үз 
гаиләсе өчен хатын-кыз үзе әзерли. Әмма борынгыдан 
өске кием тегү белән һөнәри тегүчеләр – ир-атлар шө-
гыльләнә, алар үз авылын да, якын-тирә авылларны 
да заказ буенча тегеп киендерә. ХIХ гасырның 70 елла-
рында Казан губернасында, мәсәлән, татарлар барлык 
осталарның өчтән икесен тәшкил итәләр. 

Казан татарлары һөнәрчелегендә алтын белән 
чигү – хатын-кыз һәм ир-ат баш киемнәрен ефәк, ал-
тын яки көмеш җеп ләр – кәнител белән чигү, шулай 
ук вак төймә, ясалма мәрҗән, пыяла төймәләр белән 
бизәү киң таралган була.

ХIХ йөз ахырына сәнәгать, транспорт үсү, шәһәрләр 
күбәю белән татарлар арасында читкә китеп эшләү-
челәр саны арта. Алар шәһәрләрдә урам себерүчеләр, 
кучерлар, мунча, мич ягучылар булып эшли башлый-
лар. Эш сөючән һәм үз вазифаларына намус белән 
караучы татарларны бик теләп эшкә яллыйлар. Күп 
татарлар Урал, Себер, Донбасс шахталары һәм приис-
кларында, Баку нефть чыгару үзәкләрендә, Әстерхан 
балык тоту промыселларында, урман кисү һәм сал агы-
зуда эшли. Киң таралган һөнәр булып ат белән эшләү 
санала. 

Сәүдә һәм алыш-биреш эше белән татарлар элек-
элек тән шөгыльләнә. Идел буе татарларының борынгы 
бабалары – болгарлар – сәүдә итүче халык булып таны-
ла, чөнки дәүләт үзе дә Шәрык һәм Гареб арасындагы 
сәүдә юлларына урнашкан була. Алар арадашчылык 
итеп кенә калмый, бәлки, үзләре дә Төньяк халыклары 

К концу ХIХ столетия, по мере развития промыш-
ленности, транспорта, роста городов, среди татар всё 
большее распространение получило отходничество 
крестьян. Они работали в городах дворниками, куче-
рами, банщиками, истопниками. Их охотно нанимали, 
поскольку татары отличались трудолюбием и добро-
совестным отношением к своим обязанностям. Много 
татар трудилось на приисках и в шахтах Урала, Сиби-
ри, Донбасса, на нефтепромыслах Баку, рыбных тонях 
Астрахани, на лесоповале и лесосплаве. Распростра-
нённым и весьма характерным промыслом являлся 
гужевой извоз.

Торговлей и торгово-посреднической деятельно-
стью татары занимались издавна, поскольку находи-
лись в самом центре торговых путей между странами 
Запада и Востока. Они не только активно посредничали 
в этой торговле, но и сами вели меновой торг с народа-
ми Севера, откуда экспортировали меха, кость и мно-
гое другое. В торговлю из-за конкуренции с русской 
буржуазией в ХVII – XVIII столетиях устремился и на-
рождавшийся национальный капитал.  Правительство 

Балык рәтләре 
урамы. 
Барабызлар. 
1895 ел тирәсе

Рыбнорядская 
улица. Барабусы. 
Около 1895 г.

Казан татарлары. 
1920 – 1930 еллар

Казанские татары. 
1920 – 1930е гг.

Балыкчылар сулык 
ярында ятьмә 
сүтәләр.  
XX йөз уртасы

Рыбаки на 
берегу водоёма 
разбирают сети. 
Середина XX в.

Себер татар 
сәүдәгәренең 
тукымалар кибете. 
Тайга шәһ. 1915 ел

Магазин тканей 
сибирского 
купцататарина 
Город Тайга. 
1915 г.

«Кавказ һәм 
Меркурий» 
пристаненда 
йөк ташучылар. 
XX йөз башы

Грузчики на 
пристани «Кавказ 
и Меркурий». 
Начало XX в.
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поощряло торговое предпринимательство татар, хо-
рошо знавших обычаи и языки местных и восточных 
соседей. 

Самой массовой была мелкая разносная и разъезд-
ная торговля, которую татары в Поволжье и на Урале 
практически монополизировали. Состоятельные тата-
ры держали лавки и магазины, причём в этом качес тве 
они опережали в Прикамье русскую буржуазию. Круп-
ные купцы, зачастую выходцы из тех же крестьян, вели 
масштабную торговлю не только в своём крае, но и да-
леко за его пределами, включая другие государства. 
Торговый капитал выступил организатором промыслов 
и промышленных предприятий в Заказанье, Сеитовой 
слободе, Троицке, Касимове. Татары издавна отли-
чались деловитостью и предприимчивостью, позво-
лившими выдвинуться из их среды немалому числу 
известных промышленников и торговцев. Так, в зна-
менитом ичижном производстве видную роль играли 
предприниматели С. Каримов, Г. Сабитов, Ф. Монасы-
пов, в прошлом сами крестьяне, начинавшие карьеру 
на этом поприще в качестве закройщиков. Характерно, 
что многие из них были крупными меценатами, немало 
сделавшими для развития татарской культуры и обра-
зования, формирования интеллигенции.

белән сәүдә итә, аннан мех, сөяк һ.б. бик күп чималлар 
кайтарталар. Сәүдә өлкәсенә ХVII – XVIII гасырларда 
рус буржуазиясе белән конкуренциядә туып килүче 
милли капитал үтеп керә. Хөкүмәт шәркый халыклар-
ның телен һәм гореф-гадәтен яхшы белгән татарларга 
сәүдә эшенә мөмкинлекләр тудыра. 

Иң киң таралганы – вак сәүдәгәрлек һәм йөреп сату, 
бу өлкәләрдә Идел һәм Урал буйларында татарлар бе-
ренчелекне тота. Хәллерәк татарлар лавкалар һәм ки-
бетләр ача, бу яктан алар Идел буенда рус буржуазия-
сеннән активрак булалар. Эре сәүдәгәрләр, еш кына 
крестьяннардан чыккан кешеләр, киң колачлы сәүдә 
эшен үз төбәгендә генә түгел, аннан читтә, хәтта баш-
ка дәүләтләрдә дә алып бара. Сәүдә капиталы Казан 
артында, Сәет бистәсендә, Троицк, Касыймда промы-
селлар һәм сәнәгать предприятиеләре оештыруда кат-
наша. Татарлар элек-электән эшлекле, сәүдәгә һәвәс 
булып, алар арасыннан күренекле сәнәгатьчеләр һәм 
сәүдәгәрләр үсеп чыга. Әйтик, читек җитештерү эшен-
дә крестьяннардан чыккан һәм күн кисүдән эш башла-
ган С. Кәримов, Г. Сабитов, Ф. Монасыйповлар дан ка-
зана. Аларның күбесе татар мәдәнияте, мәгарифе һәм 
зыялылары өчен бик күп файдалы гамәлләр кылган 
эре хәйриячеләргә әверелә.

Вактөяк сатучы 
татар

Татарин
галантерейщик
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Татары, особенно поволжские, 
издавна были оседлым народом 
с постоянными поселениями, ста-
ционарными жилищами, богатыми 
традициями домостроительства.

Местоположение, размеры, планировка и другие 
особенности традиционных сельских поселений татар 
зависели от природных, этнотерриториальных, соци-
альных и других причин. Татары предпочитали селить-
ся у воды, поэтому наиболее часто встречающийся тип 
их поселений – приречный (овражно-речной, долинный, 
приозёрный). Менее распространённый, но встречаю-
щийся на всей территории их проживания – притракто-
вый тип. Внешний облик поселений был разнообразен. 

К началу ХХ столетия большинство татарских де-
ревень имели в той или иной степени упорядоченную 
уличную, а также рядную, радиальную или кварталь-
ную планировку. Улицы прерывались переулками. Бы-
товал и круговой тип планировки, связанный с наличи-

Татарлар, бигрәк тә Идел буен-
да яшәүчеләр, – элекэлектән утрак 
тормышлы, даими торак урыннары, 
борынгыдан камилләшә килгән йорт 
төзү традицияләре булган халык.

Татарларның авылларда урнашу урыны, тәртибе 
һ. б. үзенчәлекләр табигый, этнотерриториаль, соци-
аль һ. б. сәбәпләргә барып тоташа. Алар су буйлары-
на төпләнергә яраталар, шуңа күрә торак урыннары, 
нигездә, елга-күлләр, сулыклар буйлап су зыла. Аз 
таралыш алган, әмма шулай да очрый торган икенче 
төпләнү урыны – олы юл буйлары. Торак урыннарының 
тышкы күренеше төрле була. 

ХХ гасыр башына күп кенә татар авыллары теге 
яки бу дәрәҗәдә тәртипле урамнар, урам рәтләре, 
кояш нурлары кебек (радиаль) яки мәхәллә (квартал-
лап) булып урнашалар. Урамнар тыкрыклар белән 
бүленә. Түгәрәк ясап төпләнү тәртибе дә еш очрый, 
бу вакытта күл яки инеш авыл уртасында калдырыла. 

Гореф-гадәтләрне 
саклаучы татар авылы 

Татарское село –  
хранитель традиций

Татар ларның беренче торак урыннары шактый бу-
талчык урнашкан булып, аларда тар урамнар үзәктән, 
еш кына мәчеттән – киңәеп тышка таба юл ала, юлсыз 
урынга (тупикка) килеп төртелә, кардәш-туганнарның 
ихаталары исә бергә укмашып, тыкрыклар белән ае-
рып куела. Ихаталар ниндидер бер тәртипкә буйсын-
маган булып, өйләр ишегалдының төрле урыннарында  
салына, әмма болар чит күзләрдән биек коймалар 
белән яшереп куела. Соңрак чордагы авылларда инде 
урам яки мәхәллә планировкасы рәт-рәт булып утыр-
ган ихаталардан килеп чыга. 

ХIХ – ХХ гасыр башында татар авыллары төзеле-
шендә билгеле бер тәртип күзаллана башлый. Үзәктә 
җәмәгать биналары, лавкалар, азык-төлек кибетләре, 
янгын сарайлары төзелә. Якынча һәр йөз ихатага 
ачык мәйданда бер мәчет салына. Авылның зурлы-
гына карап, иман йортлары берничә булырга мөмкин. 
Мәркәздә хәлле кешеләрнең зур, еш кына ике катлы 
йортлары, күпсанлы каралты-куралы иркен ихатала-
ры күренә. Татар авылларында күпләп агачлар, куак-
лар утырту киң таралган булып, өй каршында бакча 
ясала. 

ем в центре селения озера, оврага. Ранние поселения 
татар имели весьма путаную планировку, в них узкие 
улочки разбегались от центра, часто от мечети, и окан-
чивались тупиками, а группы усадеб родственников от-
делялись переулками. Застройка дворов была бессис-
темной, дома располагались в разных частях участка, 
и всё это было закрыто от посторонних глаз высокими 
заборами. Более поздние сельские поселения, уже 
с уличной или квартальной планировкой, представля-
ли собой рядную постановку усадебных построек.

В ХIХ – начале ХХ в. в планировке татарских посе-
лений прослеживались определённые закономерности. 
В центральной части располагались административные 
здания, лавки, продовольственные магазины, пожарные 
сараи. Приблизительно в центре каждой сотни дворов 
на небольшой площади располагалась мечеть, в зави-
симости от размера деревни их могло быть несколько. 
К центру группировались усадьбы зажиточных селян, 
отличавшиеся добротными, в том  числе двухэтажными, 
домами, многочисленными надворными постройками. 
В татарских деревнях высаживали большое количество 
деревьев, кустарников и цветов.
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Крестьян ихатасы – йорт урыны, пазьма – күпче-
лек очракларда алгы өлешкә (ишегалды – Казан та-
тарларында, йорт һәм азбар – татар-мишәрләрдә, 
аулә – Әстерхан татарларында) һәм арткы (бакча, 
ындыр) өлешенә бүленә. Ихатаның беренче өле-
шендә йорт, келәтләр, хайван асрау өчен һәм хуҗа-
лык кирәк-ярагына каралты-куралар, икенчесендә – 
яшелчә бакчасы һәм еш кына мунча (татарлар аның 
урыны, төзелешенә аерым игътибар итә, хәтта нинди-
дер йола мәгънәсе бирә), шулай ук ындыр һәм ындыр 
табагы, кибәклек яки әрбәлек була. Бер өлештән 
торган ихаталар матди хәле авыр, җире аз кешеләр-
неке булып, бу вакытта бакча һәм ындырлар авыл 
читендә урнаша. Хәлле кешеләрдә ихата өч өлешкә 
бүленә: алгы – йорт белән чиста ихата; икенче өлеш – 
каралты-куралар; өченчесе – бакча. Ихатаның алгы 
өлешендә, капкадан уң яки сул якларда, йорт үзе 
тора, ул еш кына келәт белән тоташа, аннары, бераз 
ара калдырып, хуҗалык корылмалары урнаша. Келәт 
яки амбар ешрак йорт каршында төзелеп, капканың 
каршы ягында булып чыга. Ихата ның арткы өлешендә 
койма буйлап мал абзарлары: сыерлар, атлар, кош-
лар өчен тораклар, әйберләр куеп тору урыннары 
тәгаенләнә. Мондагы икенче, кече капка аша бакчага 
чыгу мөмкинлеге калдырыла. 

Урман яки урман-дала зоналарында ихата тулы-
сынча койма белән әйләндереп алына: ян-яктан – ко-
рылмалар һәм чыбыктан үргән кура, тактадан яки 
бүрәнәдән эшләнгән койма, бакча ягыннан – үргән 
яки тезгән читән, арткы якка чыга торган капка. Алгы 
өлештә келәт, үзәк капка һәм йорт фасады, аның кар-
шысында чәчәклек яки декоратив агачлар күренә. Әгәр 
өй ихатаның эчкерәк өлешенә китсә, урам яктан берни 
күренми торган биек койма куела. 

Крестьянская усадьба в большинстве случаев де-
лилась на переднюю часть двора и заднюю. В первой 
половине усадьбы размещались жилая изба, кладо-
вые, скотные и хозяйственные постройки, во второй – 
огород и нередко баня – мунча, которой татары прида-
вали особое, почти ритуальное значение, а также гумно 
с овином, током и мякинником. Встречались одночаст-
ные дворы, особенно у малоимущих крестьян или там, 
где усадебной земли было недостаточно, а огороды, 
гумна располагались за околицей. У зажиточных се-
лян могли быть и трёхчастные усадьбы: передний, 
чистый двор с домом; вторая часть, где располага-
лись животноводческие постройки, и третья, занятая 
огородом. В передней части двора, справа или слева 
от ворот, ставили жилую избу, с которой нередко через 
сени соединялась клеть, далее, на небольшом рассто-
янии, – остальные хозяйственные постройки. Клеть 
или амбар чаще помещали напротив дома, по другую 
сторону ворот. Вдоль задней стороны двора ставились 
животноводческие постройки: хлева, конюшни, сараи 
для мелкого скота, птицы и иных хозяйственных нужд. 
Через вторые ворота или калитку можно было пройти 
в огород.

В лесной и лесостепной зонах вся усадьба по пе-
риметру была обычно огорожена: с боковых сторон – 
строениями и забором из плетня, тёса или брёвен, вы-
полненным в закладной (пазовой) технике; со стороны 
огорода – пряслом или плетнём, тычинником с воро-
тами для выезда на околицу. Передняя часть ограни-
чивалась клетью, центральными воротами и фасадом 
избы, перед которой высаживали цветник и декоратив-
ные деревья. Если дом располагался в глубине усадь-
бы, то со стороны улицы устанавливали высокий глу-
хой забор с воротами.

Кышкы ишегалды. Рәс. Р. Г. Заһидуллин. 2010 ел

Зимний дворик. Худ. Р. Г. Загидуллин. 2010 г.

Спас кантоны Яңа Чаллы авылында татар утарының ишегалды. XIX гасыр ахыры – XX йөз башы

Двор татарской усадьбы в дер. Новые Челны Спасского кантона. Конец XIX – начало XX в.

Арча кантоны Бәрәскә авылында мәчет. XX йөз башы

Мечеть в дер. Верески Арского кантона. Начало XX в.

Авылдагы бай 
татар йорты. 
XX гасыр башы

Дом богатого 
татарина 
в деревне. 
Начало XX в.
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Ворота со стороны улицы были разных типов: из од-
ной-двух створок из жердей и представляющие собой 
часть прясла, жерди которого между двумя соседними 
столбами сдвигались в сторону. Распространёнными 
прежде и популярными сегодня являются «татарские» 
ворота из сплошного тёсового полотна или двух по-
лотен и калитки, укреплённых на столбах. В городах 
встречались ворота с каменными (кирпичными) стол-
бами и шаровидными навершиями. Сплошные ворота 
и заборы по линии улицы до начала ХХ в. у зажиточных 
домохозяев покрывались орнаментом и раскрашива-
лись в разные цвета. Этим татары издавна отличались 
от соседей. Ворота на зад нем дворе, огороде, на выез-
де из деревни обычно были плетнёвые или из жердей.

Большинство простых одноэтажных сельских жи-
лых домов в лесной и лесостепной природных зонах 
были бревенчатыми, выполненными в срубной техни-
ке, с количеством венцов в срубе от 10 до 17. В лес-
ной полосе для строительства обычно использовали 
сосну, реже – ель, пихту, лиственницу, в Сибири – кедр; 
по мере продвижения на юг их сменяли липа, осина. 
Для татар нехарактерной в домостроительстве была 
берёза, так как бытовало мнение, что она приносит не-
счастье. Если древесина была некачественная, брёв-
на – тонкие, искривлённые, то пазы между ними или 
весь сруб промазывали глиной. Сруб рубили «в чаш-
ку» или «в угол», редко – «в лапу». Оставшийся между 
брёвнами промежуток прокладывали мхом, соломой, 
а снаружи конопатили паклей. В безлесных районах 

Урам яктан керә торган капка (кабак) да төрлечә: 
җилкапка – бер-ике катлы нәзек чыбыклардан үрелә 
һәм ике баганага беркетелә, иннек капка булганда, ул 
баганага беркетелми, бәлки, ике якка шуып-күчеп йөри 
ала. Электән киң таралган һәм бүген дә популяр та-
тар капкасы тоташ тактадан яки икешәрләп тоташты-
рылган тактадан һәм ике баганага беркетелгән капка-
дан гыйбарәт. Шәһәрләрдә таш (кирпеч) баганаларга 
өсте шарсыман бизәк ясап урнаштырылган капкалар 
очрый. Хәлле кешеләрнең тоташ капка-коймалары 
ХХ гасыр башына кадәр бизәкләр белән ясала, төрле 
төсләргә буяла. Шуның белән татар ихаталары элек- 
электән күрше халыкларның торакларыннан аерылып 
тора. Арткы яктагы һәм бакча капкасы, гадәттә, чыбык-
тан үреп яки нәзек ботаклардан ясала. 

Урманлы һәм урманлы-далалы җирләрдәге күп-
челек гади бер катлы авыл йортлары (өй – Казан та-
тарларында, ызба – татар-мишәрләрдә) бүрәнәдән 
бурап ясала, бурада 10 нан 17 гә кадәр бүрәнә салы-
на. Урманлы төбәкләрдә төзелеш өчен, гадәттә, нарат, 
сирәг рәк – чыршы, ак чыршы, яфраклы агачлар, Се-
бердә – эрбет кулланыла; көньякка барган саен аларны 
юкә, усак алмаштыра. Татарлар төзелеш эшендә каен 
агачын кулланмаска тырыша, чөнки ул кайгы китерә 
дигән ышану яши. Әгәр агач материалы сыйфатсыз 
булып, бүрәнәләр нечкә һәм кәкре икән, алар арасын-
дагы ярыкларны яки бураны тулысынча балчык белән 
сылап чыгалар. Бураны ешрак – «чынаяк кебек» яки 
«почмаклап», кайчакта – «тәпиләп» өяләр. Бүрәнәләр 

арасына мүк, салам кыстырып калдыру, тышкы яктан 
сүс белән матурлап кую күзәтелә. Ока – Сүрә елгала-
ры арасында, Көньяк Урал буйларында, Самара, Орен-
бург һәм Әстерхан губерналарының көньяк өязләрен-
дә, кайчак Себердә дә хуҗалык корылмалары гына 
түгел, еш кына торак йортларда да саман кулланыла, 
кайчак диварлар балчыктан (саман, балчык өй) өелә.

Кирпеч йортлар һәм кибетләр салу гадәти күренеш 
санала. Кайчакта кирпечтән аскы катны эшләп, икенче 
өске катны агачтан бурыйлар. Шәһәр архитектурасына 
якын итеп кирпеч йортлар салу бигрәк тә хәлле Касыйм 
татарларында еш очрый.

Төзелеш тибына карап, традицион торакны гори-
зонталь һәм вертикаль төрләргә бүләләр. Беренчесе 
буенча татарларда «өй-чолан» конструкцияле йорт-
лар киң таралган була: дүрт почмаклы бер бүлмәле 
яши торган өй җылытылмый торган чолан белән то-
таша – алты почмаклы өй хасил була. Хәллерәк яки 
күп балалы гаиләләр «өй-чолан-өй» кебек эшләнгән – 
кара-каршы йорт сала. Аның «ак» ягында гаиләнең 
өлкән буыны яши, икенче – аш-су бүлмәсенә янәшә 
«кара» якта калганнар урнаша. Ике йорт уртак түбә 
белән ябыла, уртада җылытылмый торган бура яки 
такта чолан калдырыла. Өч бүлмәле «өй-чолан-келәт» 
төзелеше белән һәм кулланылышы ягыннан алдагысы-
на охшый. Келәт – азык-төлек, йорт кирәк-ярагы саклау 
өчен, еш кына җәй көннәрендә анда яшиләр дә. Әгәр 
келәт ниргәгә утыртылса яки ике катлы булса, аскы 
өлеше хуҗалык кирәк-ярагы сак лау, өскесе яшәү өчен 

Окско-Сурского междуречья, в Южном Приуралье, 
в южных уездах Самарской, в Оренбургской и Астра-
ханской губерниях, иногда в Сибири не только для хо-
зяйственных построек, но и нередко для жилого дома 
применялся саман, иногда стены сооружались глино-
битными.

Распространённым явлением были кирпичные 
дома и лавки. Иногда из кирпича строили нижний этаж, 
а второй был срубным. Особенно развитым кирпичное 
домостроение с архитектурой, близкой к городской, 
было у зажиточных касимовских татар.

По типу строительства традиционное жилище при-
нято делить на горизонтальное и вертикальное. По 
первому типу у татар были широко распространены 
жилые дома с конструкцией «изба-сени»: четырёх-
стенное утеплённое однокамерное жилое помещение 
с пристроенными неотапливаемыми сенями. Более 
зажиточные или многолюдные семьи жили в доме «из-
ба-сени-изба». Белая половина предназначалась для 
старших членов семьи, во второй – кухонной, чёрной – 
размещались остальные домочадцы. Обе избы объе-
динялись общей крышей и сообщались через холод-
ные срубные или тёсовые сени. Трёхкамерные жилища 
«изба-сени-клеть» конструктивно и функционально 
напоминали предыдущий тип. Клеть  применялась   
по прямому назначению – для хранения продуктов, 
предметов домашнего обихода, нередко в летнее 
 время и в качестве жилого помещения. Если клеть 
была с подклетью или двухэтажной, то нижняя часть 

Исәнбаевлар 
йорты. Казан

Дом Исанбаевых. 
Казань

Татар урамындагы 
агач йорт. Томск

Деревянный дом 
на ул. Татарской. 
Томск
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использовалась для хозяйственных нужд, верхняя – 
для  жилья. С конца ХIХ в. этот тип постепенно вы-
тесняется более рационально сконструированным 
трёхкамерным пятистенником или срубной избой, раз-
делённой на две камеры капитальной стеной и избой 
с прирубом. В данном варианте отапливаемая полови-
на изготавливалась отдельно и пристраивалась к ос-
новному срубу. Обычно вдоль длинной стороны всего 
дома тянулись сени, но они могли быть и с задней, тор-
цовой стороны.

Помимо различий в горизонтальной планировке 
существовали особенности в вертикальном строении 
жилища. Кроме одноэтажных домов и изб на подклети 

артында, әвернәле – ягъни ике бура өченче бура яки 
такта бүлмә белән тоташтырылган, соңгысы берен-
че икесенә перпендикуляр урнашып, чолан хезмәтен 
үтәгән (бөтен бүлмәләре дә җылытылып, яшәү өчен 
файдаланылган, чолан өстәп салынган варианты да 
була) – йортларда яшиләр. Мондый торак бер катлы, 
ешрак – ике катлы итеп төзелә. Казан артында һәм Ря-
зань губернасының Касыйм өязендә өч катлы мезонин-
лы йортлар да очрый.

Торак йорт хәлле халыкта, барыннан да элек Урта 
Иделдәге һәм Чулман буендагы Казан татарларында 
һәм Касыйм татарларында, бай һәм үзенчәлекле ар-
хитектурасы һәм декоратив бизәлеше белән аерылып 
тора. Капка-коймаларны, йортның урамга караган ягын 
бизәүгә зур игътибар бирелә. Бураның почмаклары, 
кай чак диварлар да такта белән тышлана, алар исә 
горизонталь, вертикаль яки «чыршы ясап» куелалар. 
Капка такталары, өй почмаклары еш кына тар такталар 
белән туры почмаклык ясап бизәкләнә. Казан артында 
урамнан койма белән капланган йортның түбәнге өле-
шен дә матурлап куярга яраталар. Тәрәзә йөзлекләре, 
кәрнизләр төрле декоратив элементлар белән ясала. 
Алар өстәп беркетелгән яки челтәрле итеп киселгән 
була, өтерге белән төшерелгән бизәкләр очрый. Бо-
лар арасында гади геометрик фигуралар – ромб, ту-
рыпочмаклык, сызыктан – розеткага, катлаулы үсемлек 
яки бик нык стильләштерелгән җәнлек орнаментына 

файдаланыла. ХIХ гасыр ахырыннан бу тип акрынлап 
җайлырак корылышлы өч бүлмәле алты почмаклы өй 
яки ике бүлмәне дивар аерып торган бура һәм аерым 
буралган өй тоташкан йорт кыяфәтен ала. Бу вариант-
та җылытыла торган өлеш аерым төзелә һәм төп бура-
га тоташтырып куела. Гадәттә, йортның озын дивары 
буйлап чолан урнаша, әмма ул арткы өлешкә төртке 
итеп куелырга да мөмкин. 

Вертикаль төзелештә дә аерымлыклар күзәтелә. 
Бер катлы нигезгә утыртылган йортлар ешрак очра-
са да, кайбер хуҗалар ике катлы йортларга өстенлек 
бирә. Аскы кирпеч яки таш бүлмә еш кына кибет була-
рак файдаланыла. Бай крестьяннар, бигрәк тә Казан 

состоятельные домохозяева строили двухэтажные жи-
лища. Нижнее кирпичное или каменное помещение не-
редко использовалось как магазин. Богатые крестьяне, 
особенно в Заказанье, жили в так называемых кресто-
виках – домах, составленных из двух срубов, соединён-
ных третьей срубной или тёсовой камерой, сориенти-
рованной перпендикулярно к двум другим и игравшей 
роль сеней (хотя существовали дома, где все камеры 
были жилыми, а сени пристраивались дополнитель-
но). Подобные строения были и одноэтажные, но всё 
чаще – двухэтажные. Преимущественно в Заказанье 
и Касимовском уезде Рязанской губернии встречались 
трёхэтажные строения с жилым мезонином.

Жилой дом, особенно у зажиточного населения, 
и прежде всего у казанских татар Среднего Поволжья 
и Предкамья и у касимовских татар, отличало богатое 
и своеобразное архитектурно-декоративное оформле-
ние. Традиционно большое внимание уделялось укра-
шению ворот и забора, жилища со стороны улицы. Углы 
сруба, реже и стены зашивали тёсом, располагая доски 
горизонтально, вертикально или в ёлочку. Полотно во-
рот, углы дома нередко разделяли рейками на прямо-
угольники-филёнки, с орнаментом внутри. Богато укра-
шали фронтонную нишу, прежде всего в  Заказанье, где 
нижнюю часть дома, отстоящего от линии улицы, скры-
вал забор. Фронтонную нишу, карниз, особенно налич-
ники окон, оформляли  различными декоративными 

Балта остасы. 
ТРның Кукмара 
районы. 
1990 еллар

Плотник. 
Кукморский район 
РТ. 1990е гг.

Төмән өлкәсе Ямбай авылындагы торак йорт

Жилой дом в с. Ембаево Тюменской обл.

Татар урамындагы 
агач йорт. Томск

Деревянный дом 
на ул. Татарской. 
Томск

Капка бизәлеше үрнәге. ТРның Балтач районы Көек авылы

Пример оформления ворот. Дер. Куюк Балтасинского района РТ

Сәлахиевлар йорты. Киров өлк., Малмыж районы, Яңа Йөрек авылы

Дом Салахиевых. Кировская обл., Малмыжский район, дер. Новый Ирюк

Сәйфуллиннар 
йорты. Казан

Дом наследников 
Сайфуллина. 
Казань
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доходящей до потолка лёгкой дощатой перегородкой 
от угла печи к передней стене. Лишь в совсем малень-
ких избах малоимущих крестьян, а также в чёрной по-
ловине у татар в Закамье перегородка отсутствовала 
и её, при необходимости, заменяла занавеска. Во всём 
этом прослеживается древняя традиция разделения 
жилища, в частности юрты, на мужскую и женскую по-
ловины, позднее канонизированная исламом.

Особенностью татарского жилища были полáти, 
традиционно расположенные вдоль передней части 
избы. Иногда в кухонной половине устраивали закры-
тые полати, под которыми хранили продукты и вещи. 
Небольшие полати, используемые для сна, распо-
лагались у входа. На полатях проходила вся жизнь 
крестьянской семьи: осуществляли бытовые и хозяй-
ственные, несложные ремесленные работы. Днём они 
использовались как обеденное место. При приёме гос-
тей на палас или ковёр стелили скатерть, вокруг кото-
рой рассаживались на стёганых подстилках.

На ночь на полатях обустраивали постель: поверх 
войлока или тканого паласа расстилали пуховые пери-
ны, большие подушки-тюфяки и собственно подушки, 
стёганое одеяло. Для их изготовления использовали 
ситец, домотканую пестрядь, в богатых семьях – шёлк. 
На день постельные принадлежности складывали гор-

кой и покрывали красивой 
накидкой. Эта традиция укла-
дывания постели сохрани-
лась у татар до наших дней.

Под потолком ук реп ляли 
полки из одной-трёх жер-
дей, досок для хранения ве-
щей, одежды, утвари, книг, 
навешивания матерчатых 
украшений. Под потолком 
крепилась и гибкая жердь, 
на конце которой висела 
детская зыбка (в начале 
ХХ столетия жердь сменили 
на стальную пружину). Кро-
ватка изготавливалась из 
досок, часто с решётчатыми 
бортами, либо плетёной из 
луба, лозы.

В татарском жилище поч-
ти обязательным было при-
сутствие сундука на полатях 
или нескольких поставлен-
ных друг на друга сундуков 
у печи, возле перегородки, 
на особой подставке. Специ-
ально для татар преимуще-
ственно кустарями Пермской 
губернии выделывались 
сундуки – ярко окрашенные, 
обшитые блестящей жестью, 
нередко с внутренними зам-
ками и «музыкой». Они не 
только служили для хра-
нения вещей и одежды, но 
и были важным предметом 
обстановки в доме.

кадәр бар. Күп кенә элементлар (бау, йолдыз, түгәрәк) 
Идел болгарлары архитектурасына барып тоташа. 
Төсләрдән – чиста, башка төсләр белән кушылмаган 
яшел, зәңгәр, көрән диварлар фонында контраст ачык – 
ак, сары, ачык зәңгәр бизәкләр, тәрәзә йөзлекләре ур-
наша. Шундый ук төсләр баскычта, өйалдында, капка-
да, урам яктагы коймада кабатлана. Йортлардагы якты 
полихром буяу, үзенчәлекле «татар зәвыгы» – элеккеге 
шәһәр мәдәниятенә барып тоташучы борынгы милли 
традиция булып тора. 

Традицион йорттагы эчке планировка күп очракта 
мичнең ничек урнашуына бәйле. Мич һәм аның янын-
дагы диварлар арасында ачык урын – аралык, гөлбәч 
калдырыла, аның аша өйнең аш-су бүлмәсенә – поч-
мак якка үтәргә мөмкин. Галимнәр мичнең болай куе-
лышы болгар чорыннан ук килеп, борынгы төрки һәм 
татар йортына хас үзенчәлек булуга игътибар итәләр. 
Аш-су бүлмәсе «ак» (түр) яктан түшәмгә үк тимәгән 
җиңелчә такта белән бүленә – бүлем мич почмагын-
нан алгы диварга кадәр сузыла. Аз керемле крестьян-
нарның бик кечкенә йортларында, шулай ук Чулман 
аръягындагы татарларда «кара» якта мондый бүлмә 
булмый. Аерым очракларда аны чаршау алмаштыра. 
Бу сыйфатлар борынгы торакларны, аерым алганда, 
киез тирмәләрне соңрак ислам тарафыннан канун-

элементами. Выполнялись они в технике накладной 
и ажурной пропильной, в старинных домах – долотной 
резьбы. Все эти украшения были от простых геомет-
рических фигур – ромба, прямоугольника, линии – до 
розетки, сложного растительного и сильно стилизован-
ного животного орнамента. Многие элементы (верё-
вочка, звезда, круг) восходят к архитектуре волжских 
булгар. В колере преобладают чистые, без полутонов, 
зелёные, голубые, коричневые цвета стен; наличники 
и вообще вся резьба чаще бывают контрастно-светлы-
ми – белыми, жёлтыми, голубыми – на общем более 
тёмном фоне. В аналогичные цвета окрашиваются 
крыльцо, веранда, ворота, забор со стороны улицы. 
Яркая полихромная окраска домов, создававшая осо-
бый «татарский вкус», – давняя нацио нальная тради-
ция, восходящая к разрушенной городской культуре.

Внутренняя планировка в традиционном жили-
ще зависела от местоположения печи. Между печью 
и близлежащими стенами оставлялся промежуток, че-
рез который можно было попасть на кухонную полови-
ну избы. Исследователи неоднократно подчёркивали, 
что подобная постановка печи, отступающей от стен, 
известная ещё по булгарским памятникам, – одна из 
характерных черт древнетюркского и татарского жили-
ща. Кухонная часть отделялась от чистой половины не 

Әбигә хат килгән. 
Рәс. З. Ф. Гыймаев. 
1979 ел

Бабушке 
письмо пришло. 
Худ. З. Ф. Гимаев. 
1979 г.

Керәшен өенең 
эчке күренеше 
үрнәге. Керәшен 
этнография музее. 
Яр Чаллы 

Пример интерьера 
кряшенского дома. 
Этнографический 
музей кряшен. 
Набережные 
Челны

Татар өенең эчке 
күренеше үрнәге. 
Р. Фәхретдин 
мемориаль музее. 
Әлмәт районы 
Кичүчат авылы

Пример интерьера 
татарского дома. 
Мемориальный 
музей 
Р. Фахреддина. 
Альметьевский 
район, 
дер. Кичучатово
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Повсеместно к началу ХХ в. в быт состоятельных 
хозяев  вошли диван, стулья, буфет, а интерьер богато-
го дома, особенно так называемые гостевые комнаты, 
зачастую мало отличался от городского.

Ещё одной характерной чертой татарского жилища 
являлось обилие матерчатых занавесей и украшений. 
Традиционно вдоль матицы вешали занавеску, разде-
лявшую белую половину на две части. Кровати, спаль-
ные места закрывали полог и занавеска, вдоль матицы 
и по периметру стен прикрепляли подзоры. На окнах 
почти обязательно были белые занавески, их подвора-
чивали вверх. На перегородку вешали парадную или 
просто хорошую одежду, а также богато украшенные 
молитвенные коврики. Межоконные простенки, углы 
украшали расшитые или тканые полотенца и салфет-
ки. Пол, как и полати, покрывали многочисленные вой-
локи, ковры – безворсовые из шерсти и войлочные, 
домотканые дорожки, у астраханских татар – тростни-
ковые циновки. Всё это создавало свое образный коло-
рит жилища татар.

Стены татарского дома обязательно украшали 
свое образные картины-обереги – шамаили с изречени-
ями из Корана, выполненные витиеватой арабской вя-
зью на чёрном фоне, с изображениями мечетей и рас-
тительным орнаментом, призванные обеспечить мир 
и благополучие в доме. Шамаили широко распростра-
нились в конце ХIХ в., когда издательство Каримовых 
в Казани выпустило их большим тиражом по доступной 
цене.

лаштырылган ир-ат һәм хатын-кыз ягына бүлү тради-
циясен кабатлый.

Татар йортына хас урын – сәке, ул йортның алгы 
ягында дивар буена куела. Кайчакта аш-су бүлмәсен-
дә өсте ябык сәке – путмар утыртыла, аның астын-
да азык-төлек һәм әйберләр саклыйлар. Йок лау өчен 
файдаланылган зур булмаган сәкеләр керү юлында 
тора. Сәкедә крестьян гаиләсенең бөтен тормышы 
уза. Монда көнкүреш һәм хуҗалык, вак һөнәрчелек – 
кул эшләре башкарыла. Көндез ул ашау урыны була-
рак кирәк. Кунаклар кабул иткәндә палас яки келәмгә 
эскәтер җәелеп, аның тирәсенә тезелгән сырган утыр-
гычларга – көрпәләргә утыралар.

Төнгә сәкегә урын җәелә: киез яки тукыган палас 
өстенә мамык түшәк, зур мендәрне хәтерләткән 
ястык салына һәм мендәрләр, сырган юрган куела. 
Юрганны ситсыдан, өйдә эшләнгән тукымадан, бай 
гаиләләрдә ефәктән сыралар. Көндез болар тау ке-
бек итеп өеп куела һәм матур япма белән каплана. 
Бу традиция татарларда безнең көннәргә кадәр сак-
ланган.

Түшәм астына 1 –  3 чыбыктан, тактадан ясал-
ган киштә, шүрлек беркетәләр, болар әйберләр, аш-су 
кирәк-яраклары, кием-салым, китаплар саклау, бизәнү 
әйберләре кую өчен файдаланыла. Шулай ук түшәмгә 
сыгылмалы чыбык – сиртмә асыла, аның очына бала 
бишеге (ХХ йөз башында чыбыкны тимер пружина 
алмаштыра) асыла. Аның бишек өлеше тактадан, еш 
кына рәшәткәләп ясала яки талчыбыктан үрелә. 
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Татарское жилище всегда отличалось особой опрят-
ностью и чистотой. Стены и потолок тщательно мыли 
дважды в год. Полы были выскоблены, печь непременно 
побелена. Подоконники обязательно украшали комнат-
ные цветы, прежде всего герань. При всём этом татары, 
особенно в лесостепных районах, в зимние холода дер-
жали в избе скот. Нередко в ней же занимались ремес-
ленными производствами, например рогожным делом.

Татар йортында сандык була, ул еш кына сәкедә 
тора, мич яки бүлмә янында берсе өстенә берсе куел-
ган сандыклар махсус җайланмага – сандык аягына 
урнаштырыла. Татарлар өчен, бигрәк тә Пермь губер-
насы осталары тарафыннан, матур төсләргә буялган, 
ялтырап торган калай белән бизәкләп әйләндереп 
алынган, йозаклы һәм хәтта «музыка» уйната торган 
сандыклар ясала. Алар әйбер һәм кием саклау урыны 
гына түгел, бәлки, өй бизәге булып та хезмәт итәләр.

ХХ йөз башына хәлле татарларның көнкүрешенә ди-
ваннар, өстәлләр, буфетлар, ә бай татарларның интерье-
рына, бигрәк тә кунак бүлмәләренә, шәһәрчә төс керә. 

Татар йортының характерлы сыйфаты булып тукы-
ма чаршау һәм пәрдәләрнең күп булуын да күрсәтергә 
кирәк. Традицион матча янына «ак» якны ике өлешкә 
бүлеп чаршау эленә. Караватларны, йокы урыннарын 
чыбылдык һәм чаршау каплый, матча буйлап дивар 
периметры буенча кашага беркетелә. Тәрәзәләрдә ак 
пәрдәләр балкып тора, аларны өскә таба кайтарып куя-
лар. Бүлмә өлешенә бәйрәм яки көндәлек кием-салым-
ны, шулай ук бай итеп бизәлгән намазлыклар элеп кую 
да күзәтелә. Тәрәзә араларын, почмакларны чигелгән 
яки тукылган сөлгеләр һәм тастымаллар белән ма-
турлыйлар. Идән, сәке кебек үк, киезләр, келәмнәр, 
өйдә тукыган паласлар, Әстерхан татарларында – ка-
мыш чыпта белән каплана. Болар татар йортына үзен-
чәлекле колорит бирә.

Татар йортының диварларына шәмаил – кара фон-
да «көмеш» фольгадан гарәп хәрефләре белән Коръән 
сүрәләре язылган, мәчетләр һәм үсемлек орнаменты 
белән бизәлгән сурәт эленә. Ул йортка тынычлык һәм 
муллык теләп тора. Шәмаилләр ХIХ гасыр ахырында 
басмада нәшер ителә башлыйлар. 

Шулай ук самавыр татар йортының мәҗбүри бизәге 
булып тора. Кайчакта бер йортта икешәр самавыр кул-
ланыла. Хәлле йортларда диварга көзге һәм сәгать, еш 
кына «күкеле» сәгать эленә. Кайберәүләрдә хәтта ба-
рометр очрый. Мондый җиһазлар бигрәк тә Казан арты, 
Ока – Сүрә елгалары арасындагы шәһәр мәдәния те 
белән якыннан таныш дин әһелләре, сәүдәгәрләр, шу-
лай ук читкә китеп эшләп йөрүче крестьяннар йортла-
рында күзәтелә.

Обязательным в татарском доме был самовар, 
иногда и два. У состоятельных татар в простенках ви-
сели зеркала и часы, в том числе с кукушкой. У неко-
торых были даже барометры. Особенно часто этими 
предметами роскоши того времени обзаводились ду-
ховенство, торговцы, а также крестьяне-отходники За-
казанья, Окско-Сурского междуречья, ближе знакомые 
с городской культурой.

«Аят әлКөрси» 
шәмаиле. 
1940 еллар

Шамаиль «Аят 
альКурси». 
 1940е гг.

Көрсигә куелган 
Коръән

Подставка под 
книгу с Кораном

Намазлык. 
XIX гасыр ахыры

Молитвенный 
коврик – 
намазлык.  
Конец XIX в.

Татар йорты чиста, пөхтә булуы белән аерылып 
тора. Дивар һәм түшәм елга ике тапкыр юыла, идәннәр 
кырып чистартыла, мич агартыла. Тәрәзә төпләрен-
дә бүлмә гөлләре, аеруча яран гөл чәчәк ата. Шул ук 
вакытта татарлар, бигрәк тә урман-дала районнарын-
да, кышкы салкыннарда хайваннарны өйгә кертәләр. 
Еш кына шунда ук кул эшләре, һөнәри шөгыльләр, 
мәсәлән, чыпта сугу башкарыла.



Основные элементы народной 
одежды издавна были общими для 
всех групп татар. 

Женская одежда в деталях более разнообразна 
по сравнению с мужской. Она различалась не толь-
ко функционально, но и по возрастному принципу 
(одеж да девушек, молодых и пожилых женщин). В ней 
 больше заметны территориальные особенности кроя 
и  декоративно-художественного оформления. Во 
второй половине XIX в. эти особенности всё больше 
уступают место общенациональным. В число элемен-
тов нижней одежды входят рубаха, нижний нагрудник 
и штаны. Это сочетание присуще практически каждому 
комплексу костюма и является его традиционной осно-
вой. На всей территории проживания татар эти элемен-
ты имеют практически одинаковые покрои и названия, 
что свидетельствует об их архаичности. Рубаха служи-
ла нательной одеждой и платьем. Женщины, особенно 
в городах, под платье нередко надевали нижнюю руба-
ху, сшитую из более лёгкой ткани и с короткими рукава-
ми, без воротника. В жаркую погоду рубаха выполняла 
и функцию верхней одежды. Обычно же поверх неё на-
девали распашную одежду. По принципу кроя всё мно-
гообразие женских рубах, так же как и мужских, можно 
разделить на два типа – рубаха туникообразного по-
кроя и рубаха со скошенными и сшивными плечиками, 
закруглёнными проймами для рукавов. В середине 

Халык киемсалымының төп эле-
ментлары борынборыннан татар-
ларның барлык төркемнәре өчен ур-
так була.

Хатын-кызлар киеме ир-атларныкы белән ча-
гыштырганда күпкә бай. Ул кулланылышы белән генә 
түгел, бәлки, яшь ягыннан да (кызлар, яшь һәм өлкән 
хатын-кызлар киеме) аерылып тора. Боларда төбәкнең 
урынчылык һәм декоратив-бизәлеш үзенчәлекләре 
дә күренә. XIX гасырның икенче яртысында хатын-кыз 
киемнәрендәге төрлелек кими, гомуммилли уртак бил-
геләр хасил була. Эчке киемнәрдән күлмәк, күкрәкчә 
һәм ыштан кияләр. Болар милли костюм комплексла-
рының һәркайсында бар, аларның традицион нигезен 
тәшкил итә. Татарлар яшәгән бөтен территорияләрдә 
болар, нигездә, бертөрле киселә һәм бертөрле аталып 
йөртелә. Күлмәк – ялан тәнгә киелә торган эчке кием 
дә, төп кием дә. Бигрәк тә шәһәр хатын-кызлары күл-
мәк эченнән җиңел тукымадан җиңсез һәм якасыз итеп 
тегелгән эчке күлмәк кияләр. Эссе көннәрдә күлмәк 
тышкы кием булып хезмәт итә. Гадәттә, аның өстен-
нән чигүле кием киеп куялар. Кисү-тегү үзенчәлекләре 
ягыннан һәм хатын-кыз, һәм ир-ат күлмәкләре ике төр-
гә аерыла: туникага охшаш иркен һәм җиңе түгәрәкләп 
уеп, җилкәсе җөйләп утыртылган күлмәкләр. XIX га-
сыр уртасына хәлле татар хатын-кызларының күл-
мәкләре кыйммәтле «кытай» тукымаларыннан (җиңел 

Халык костюмы:  
кием һәм бизәнү әйберләре

Народный костюм:  
одежда и украшения
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XIX в. у состоятельных татарок рубахи шились из доро-
гих покупных китайчатых тканей (лёгкий шёлк, шерсть, 
хлопчатобумажная материя и тонкая парча). Декора-
тивное украшение таких рубах сводилось главным об-
разом к использованию разноцветных шёлковых и ат-
ласных лент и кружев, позументных кистей и тесьмы.

Неотъемлемая часть старинной женской рубахи – 
нижний нагрудник. 

Штаны – составной элемент традиционной нижней 
одежды женщин. Основные их типы – штаны с широ-
ким шагом – по покрою аналогичны мужским. По цвето-
вому предпочтению женские штаны были однотонные, 
из крашенины (тёмно-красные, синие).

Передники также являются весьма примечатель-
ной принадлежностью женских и девичьих комплексов 
одежды, особенно конца XIX – начала XX в. Узорчатые 
домотканые передники носили поверх рубахи, а моло-
дые кряшенки часто их повязывали и поверх камзола, 
(джиляна). Традиционный передник несколько короче 
рубахи, чтобы была видна украшенная часть её подо-
ла (волан, оборки). Передники часто украшались вы-
шивкой. Обычно использовался тамбур цветочно-рас-
тительного характера.

Верхняя одежда женщин (по названиям, покрою, 
составу входящих в неё элементов) имела много обще-
го с одеждой мужчин и могла отличаться лишь некото-
рыми деталями декоративного плана: специфической 
дополнительной отделкой мехами, позументом, вы-
шивкой, художественной строчкой и прочим декором. 
Она делилась на домашнюю и выходную (летнюю, 
демисезонную, зимнюю). К домашней в ряде случаев 

ефәк, йон, мамык һәм нәфис парча) тегелә. Декора-
тив бизәкләр булып төрле төсләрдәге ефәк һәм атлас 
тас малар һәм челтәрләр, укалы тасмалар һәм чуклар 
хезмәт итә.

Ыштаннар – хатын-кызларның традицион эчке 
киеменең мәҗбүри элементы. Аның төп төре бу-
лып кисү-тегү ягыннан ирләрнекен хәтерләткән «киң 
ыштан» санала. Төс ягыннан хатын-кыз ыштаннары 
бер төстә яки буялган (караңгы-кызыл, зәңгәр) була.

Алъяпкыч, алчүпрәк, алъяпма шулай ук хатын-кыз-
лар һәм яшь кызлар киемнәре комплексында, бигрәк 
тә XIX гасыр ахыры – XX йөз башында киң  кулланыла. 
Бизәкләп өйдә тукылган алъяпкычларны күлмәк өстен-
нән ябалар, яшь керәшен кызлары аларны камзул, 
җилән өстеннән бәйләргә дә ярата. Традицион алъ-
япкыч күлмәктән кыскарак булып, аның астыннан күл-
мәкнең бизәкле бөрмәле итәге, балитәге күренеп тора. 
Алъяпкычлар еш кына чәчәкле-бизәкле тамбур белән 
чигелә. 

Хатын-кызларның өс киеме аталышы, кисү-тегү 
үзенчәлекләре һәм бизәлеше белән ир-ат киемнәрен 
хәтерләтә, аерма декоратив детальләрдә: мех, укалы 
тасмалар, чигү, атлатып тегү һәм башкаларда күзә-
телә. Өй-көнкүреш өчен һәм кешелеккә кия торган 
(җәйге, язгы-көзге, кышкы) төрләре бар. Өй арасында 
кия торган кием булып аерым бер очракларда күлмәк 
өстеннән киелә торган камзуллар да санала. Бил өле-
ше матур булып торсын өчен, аны ешрак ике тукыма 
кисәгеннән вертикаль үзәк җөй ясап тегәләр, як-яктан 
чөй сыман киңәеп, билдән аскы өлеше күпереп тора. 
Үзәге һәм ике яктагы чөй сыман ялгаулары булганы 

относились и камзолы, которые надевались поверх ру-
бахи. Для придания спинке большей приталенности её 
часто кроили из двух половинок (с вертикальным осе-
вым швом), расширяющихся от талии к бёдрам с по-
мощью боковых клиньев. Центральный и два боковых 
клина образовывали фалды (трёхшовный). Молодые 
женщины носили пятишовные камзолы. Камзолы шили 
длинными, до колен, или короткими, до бёдер, с корот-
кими, до локтей, рукавами или без рукавов, с высокими 
бортами или с глубоким грудным вырезом, с запахом 
впереди или без запаха (встык). Края бортов, подола, 
проймы рукавов украшались полосками позумента, га-
луна, пушистыми птичьими перьями или мехом.

Прямоспинный джилян (с плеча мужа) женщины из-
редка использовали как покрывало-накидку на голову 
при выходе на улицу, причём пожилые женщины на-
кидывали на голову джилян таким образом, что прой-
ма рукава изнутри приходилась на голову, а молодые 
покрывались им симметрично, когда полочки джиляна 
располагались спереди по фигуре женщины.

Древним элементом женской верхней одежды была 
демисезонная рабочая одежда из домашнего сукна: 
серого, белого или крашенного в коричневый цвет – 
чекмень. Шили его длиной ниже колен, с подкладкой до 
пояса, с глухим воротом-стойкой, с застёжкой на метал-
лических крючках. В середине XIX в. чекмени со сплош-
ной приталенной спинкой бытовали почти на всей тер-
ритории проживания татар, но уже в конце XIX – начале 
XX в. их вытеснили бешметы на вате из хлопчатобу-
мажной или шёлковой ткани. В этот период утеплённый 
бешмет стал преобладающей зимней одеждой.

Казан татарлары. 
К. Ф. Гун рәсеменә 
ташбасма. 1862 ел

Казанские татары. 
Литография 
по рисунку 
К. Ф. Гуна. 1862 г. 

«Дөнья буйлап 
җыелган 
иллюстрацияләр» 
журналының 
титул бите. 
1880 ел

Титульный лист 
из журнала 
«Всемирная 
иллюстрация». 
1880 г.

Хатынкызлар 
күкрәк бизәгече – 
изү.  
XIX йөз ахыры – 
XX гасыр башы

Нагрудные женские 
украшения – изю. 
Конец XIX – 
начало XX в.

Милли киемдәге 
бай татар хатыны. 
1910 –  1920 еллар

Богатая татарка 
в национальном 
платье. 
1910 –  1920е гг.

Нугай морзасы. 
Е. М. Корнеев 
рәсеме буенча 
Е. О. Скотникова 
гравюрасы. 
1809 ел

Князь ногайских 
татар. Гравюра 
Е. О. Скотникова 
по рисунку 
Е. М. Корнеева. 
1809 г.

Томск 
татарлары кызы. 
Е. М. Корнеев 
рәсеме буенча 
Е. О. Скотникова 
гравюрасы. 
1809 ел

Томская татарская 
девка. Гравюра 
Е. О. Скотникова 
по рисунку 
Е. М. Корнеева. 
1809 г.
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Наиболее ранним видом верхней меховой одеж-
ды татарок была расклешённая шуба из овчины или 
лисье го меха. Среди кряшен одновременно с прита-
ленной шубой бытовали шубы с отрезной спинкой и со 
сборами, а также характерны были и жёлтые дублёнки. 
Девичьи шубы по краям ворота, бортов, подола, рука-
вов, иногда и на талии по бокам украшались строчкой 
вышивки или узкой полоской яркой ткани.

Традиционными головными уборами татарок яв-
лялись разнообразной формы волосники, покрыва-
ла и шапки. В головных уборах, особенно раннего 
перио да, чётко читалась возрастная дифференциа-
ция: девичьи и женские уборы. Выделяются следу-
ющие типы и варианты девичьих шапок: с открытым 
верхом; с закрытым верхом; калфачки – длинный (до 
70 – 80 см), вязанный из белых хлопчатобумажных 
ниток чулкообразный головной убор, завершающий-
ся кисточкой; матерчатый головной убор из бархата 
или сатина, чаще тёмных тонов, длиной до 50 см, 
с отвисающей конусообразной лопастью с кисточ-
кой, всегда прикрывался налобной повязкой; вяза-
ный головной убор из разноцветных шёлковых ниток, 
с поперечными полосами, длиной до 50 см, без твёр-
дого околыша, но с отворотом, пришитым по всему 
диаметру, с большой позументальной кистью на от-
висающей лопасти.

Нижние головные уборы (волосники) призваны 
были собрать и закрыть волосы, поэтому их формы 
связаны с причёской. Татарка-мусульманка заплетала 
волосы в две косы и отпускала их на спину, поэтому во-
лосники состояли из шапочки (или чехла) и накосника 
или представляли собой цельный продолговатый кусок 
ткани, верхнему краю которого придавалась форма 
чепца. Выделяются следующие основные разновидно-
сти женских волосников: калфак (как волосник в соче-
тании с лёгким фабричным платком или тастаром); 
волосник-чепец в сочетании с фабричным платком или 
покрывалом; волосник-чепец в сочетании с накосни-
ком в виде узкого мешочка с отверстием для кос; во-
лосник, представляющий собой прямоугольный кусок 
ткани (60 х 70 см), верхний край которого собран на 
шнур; плотно облегающий голову капюшон с широкой, 
прикрывающей спину и плечи лопастью; фабричный 
платок, своеобразным способом повязанный, как про-
должение традиции ношения волосника.

Покрывалообразные уборы были характерны для 
татарок практически всех возрастов, и особенно для 
пожилых. Они представляли собой самые различ-
ные по форме, территориальной принадлежности 
и времени бытования уборы, носившиеся поверх во-
лосников. Их терминология связана с древними куль-
турными традициями (термин «тастар» – иранского 
происхождения, «яулык», «кыекча» – тюркского).  
Нередко под одним и тем же названием бытовали по-
крывала разных форм: полотенцеобразные, треуголь-
ные, четырёхугольные.

Верхние уборы представляют собой завершающую 
часть традиционных комплексов женских головных 
уборов. Они надевались (повязывались) поверх по-
крывал, прочно удерживая их на голове. Это всевоз-
можные повязки-платки (короткие и длинные четырёх-
угольные свадебные покрывала кряшен) и шапки.

өчбилле камзул дип йөртелә. Яшь хатыннар өчен биш-
билле камзуллар тегәләр. Аларның тезгә кадәрле озын 
яки янбашка төшкән кыска, җиңсез яки терсәккә кадәр 
җиңле, биек якалы яки ачык түшле, алдан эләктерелә 
торган яки каптырмасыз, тоташ төрләре очрый. Изүе, 
итәк-җиңнәре укалы тасмалар, кош каурыйлары, мех 
яки чигүле бизәкләр белән каймалана.

Арка ягы туры итеп тегелгән җилән (ир-атныкы) 
хатын-кызлар тарафыннан еш кына урамга чыкканда 
битне-башны каплау өчен хезмәт итә. Өлкәнрәк ха-
тын-кызлар җиләннең җиң уентысын баш өстенә туры-
лап, яшьләр, симметрия саклап, җиләннең ян-якларын 
хатын-кыз фигурасының алгы өлешенә туры китереп 
яба.

Бик борынгы заманнардан хатын-кызларның өске 
эш киеме булып өйдә тукылган, соры, ак яки көрән 
төсләргә буялган постаудан тегелгән чабулы чикмән 
санала. Аны тездән түбән, билгә кадәр эчлек белән, 
ябык утыртма якалы, металл каптырмалы итеп те-
гәләр. XIX гасыр уртасында билле, арттан тоташ 
чикмәннәр татарлар яши торган барлык төбәкләрдә 
киелә, әмма XIX гасыр ахыры – XX йөз башына алар-
ны эченә мамык куеп, ефәк яки киҗе-мамык тукыма-
дан сырган бишмәт алмаштыра. Бу чорда җылы итеп 
эшләнгән бишмәт төп кышкы киемгә әйләнә.

Татар хатын-кызларының иң борынгы өске мех ки-
емнәреннән берсе булып сарык яки төлке тиресеннән 
тегелгән чабулы тун хезмәт итә. Керәшеннәр, чабулы 
тун белән янәшә, аркасыннан кисеп, бөрмәләп тегел-
гән тун яки сары кайры тун кияләр. Кызларның тун-
нары яка, ян-каптырма, итәк, җиң, кайчак ян-якта бил 
тирәсеннән махсус җөй яки ачык төсле тар тасма белән 
бизәлә.

Татар хатын-кызларының традицион баш киеме – 
төрле формадагы чәч каплагычлар, яулыклар, шәлләр, 
башлык-бүрекләр. Бигрәк тә борынгырак дәверләрдә 
баш киеме сайлаганда яшь үзенчәлеге күздә тотыла. 
Кызлар ачык өсле; түбәсе ябык – такыя яки тупый; 
калфак (озынлыгы 70 – 80 см га җитә), ак киҗе-мамык 
җепләрдән бәйләнгән оекка охшашлы, түбәсендә чугы 
булган ак калфак; караңгы төсләрдәге бәрхет яки са-
тиннан, 50 см озынлыкка җитә торган, чуклы башы 

Хатынкыз 
камзуллары. 
XIX гасыр 
ахыры – XX йөз 
башы

Женские камзолы. 
Конец XIX – 
начало XX в.

Өлкән яшьтәге ике 
татар хатыны. 
XX йөз башы

Две пожилые 
женщинытатарки. 
Начало XX в.XIX гасыр ахыры – 

ХХ йөз башы авыл 
татарлары костюмын 
кигән яшь пар. 
2012 ел

Молодая пара 
в костюмах сельских 
татар конца XIX – 
начала ХХ в. 2012 г.

Хатынкызлар 
алъяпкычлары. 
XIX гасыр ахыры.

Женские фартуки. 
Конец XIX в.

Нократ татарының 
туй киеме. 
Нократ авылы, 
Вятка губернасы. 
XX гасыр башы.

Свадебная одежда 
каринских татар. 
Село Карино, 
Вяткая губерния. 
Начало XX в.
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Особый интерес представляют старинные (XVII – 
середина XIX в.) монетные шапки. Довольно чётко они 
зафиксированы художниками того времени. К середи-
не XIX в. у татарок определяются два типа монетных 
шапок: каркасная – на твёрдой основе – имела вид 
высокого конуса, покрытого шёлковой материей, уши-
того золочёными рублевиками, кораллами и жемчугом, 
сверху конус оканчивался золочёным навершием; мо-
нетная – на мягкой основе.

В начале ХХ в. в качестве верхних женских голов-
ных уборов чаще использовались матерчатые (немо-
нетные) шапки: со слегка заострённым кверху осто-
вом; с усечённым остовом и плоским верхом (с мягким 
верхом и меховым околышем, а также с твёрдым без 
мехового околыша остовом). Летнюю верхнюю шапоч-
ку пожилых женщин, носившуюся поверх фабричного 
платка, шили из бархата, и она была неглубокой.

Традиционная одежда мужчин отличалась за-
метным разнообразием. В ней сочетались длинные 

бөкләнеп төшкән, маңгайны каплаган ука-чачак; төрле 
төстәге ефәк җепләрдән аркылы җеп куеп бәйләнгән, 
50 см тирәсендәге, йомшак формадагы, әмма кайта-
рып куелып, шул өлеше тегеп куелган ука-чачак, зур 
укалы чук кайтарылып төшкән калфак-чачак кия.

Чәчне җыеп тотар өчен кулланыла торган баш 
кием нәре дигәндә, чәчләрен ике толымга үреп аркага 
салган татар-мөселманнарда башлык һәм чулпы яки 
өске өлеше башлык кебек эшләнгән озынча тукыма 
күздә тотыла. Аларның мондый төрләре була: калфак 
(җиңелчә яулык яки тастар белән); чәч каплаучы җиңел 
башлык һәм яулык яки япма-бөркәнчек, мәләнчек, 
маңгайча, сарауц, шлауш; җиңел башлык һәм толым-
ны урап алган тар капчык кебек чулпы – чәчкап, сала-
выч; өске кырые җеп белән җыйналган-бөрмәлгән туры  
почмаклы тукыма (60 х 70 см) – салапцау; башка киелеп, 
канатлары арка-җилкәне каплаган – башкигеч / башки-
гец; үзенчәлекле итеп бәйләнә торган җиңелчә яулык. 

Башны каплау һәр яшьтәге татарлар өчен зарур бу-
лып, аеруча өлкән яшьтәге хатын-кызлар, кайсы төбәктә 
һәм дәвердә яшәвенә карап, чәч җыйгыч өстеннән төр-
ле формадагы баш киеме йөртә. Атамалары (тастар, 
җаулык, кыекча, өрпәк) борынгы мәдәни традицияләр 
(тастар – фарсы теленнән, яулык, кыекча – төрки тел-
дән кергән) белән бәйле. Еш кына бер үк исем белән 
(мәсәлән, тастар), төрле формадагы: сөлге кебек, 
өчпочмаклы, квадрат – япмалар аталып йөртелә.

Калфаклар. 
XIX гасыр уртасы

Калфаки. 
Середина XIX в.

Калфак. 
XIX гасырның 
икенче яртысы

Калфак. Вторая 
половина XIX в.

Беркетеп куела 
торган калфак. 
XX йөз башы

Калфакнаколка. 
Начало XX в.

Татар гаиләсе. 
XX йөз башы

Татарская семья. 
Начало ХХ в.

Татар кызлары 
милли киемнәрдә.
XIX гасыр ахыры. 
М. А. Вяткин 
фотосы

Девушкитатарки 
в национальных 
платьях. Конец 
XIX в. Фото 
М. А. Вяткина

Татар хатыны. 
ХIX гасыр 
ахыры – ХХ йөз 
башы

Татарка. Конец 
ХIX – начало 
ХХ в.
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киң таралган бердәнбер форма 
санала. Казан татарлары утырт-
ма якалы күлмәкне яратып кия. 
Кайтарма яка бары тик туй өчен 
ак тукымадан чигеп тегелгән кияү 
күлмәгендә очрый. Керәшен-
нәрдә күкрәктән, әмма уң яктан 
ачыла торган туника формасын-
дагы күлмәк тә кияләр. Рус күл-
мәгеннән ул аска таба киңәеп 
китүе белән аерылып тора, ягъни 
традицион нигезне саклый. Рус 
күлмәге сул яктан ачыла.

XIX гасырның икенче яр-
тысында утыртма җилкәле, тү-
гәрәк уемлы, кайтарма якалы 
күлмәкләр фабрикада эшләнгән 
тукымадан тегелә башлый, тукы-
ма киңлеге ян-якка һәм култык 
астына чөй кыстырмаска мөм-
кинлек бирә. Өйдә тукылган ак 
күлмәк тамбур чигүе – җиңел 
үсемлек орнаменты яки укалы 
тасма белән бизәлә. Бәйрәм күл-
мәкләренең шулай эшләнүе – та-
тарларга хас күренеш.

Алъяпкычлар ир-атларның 
һәм бәйрәм, һәм көндәлек кие-
мендә зур урын тота. XIX гасыр 
ахыры – ХХ йөз башында Пермь 
губернасы Красноуфим өязендә 
тамбур белән матурлап чигелгән 
ир-ат алъяпкычлары килен бир-
нәсендә була һәм кияүнең бәй-
рәм киемендә күзәтелә.

Ыштаннар төрки халыкларның 
билбау белән буыла торган «киң 
балаклы ыштанын» хәтерләтә. 
Алар өйдә тукылган, караңгы 
төсләргә буялган яки чуар, кара, 
 кызыл, ак, зәңгәр, яшел төсләр чи-
ратлашкан тар буйлы тукымадан 
тегелә. Бәйрәм яки туй ыштан-
нары, бигрәк тә кияү ыштаны, 
вак бизәкле тукымадан әзерләнә. 
XIX гасыр ның икенче яртысында 
чалбар модага керә. Аларны ау-
ропача, каеш лы, ян-яктан җөй һәм 
кесәләр белән, алдан ычкынды-
рыла, сәдәфләр белән төймәләнә 
торган итеп тегәләр.

Өске кием җиңле яки кул тыгу 
өчен ачык калдырылып, эләк-
терелә торган була. Татар ир-ат 
һәм хатын-кыз өске киеме ике 
рәт сәдәфле булып, уңнан сул-
га эләктерелүе белән аерылып 
тора. Аны фабрикада эшләнгән 
киҗе-мамык яки йон, өйдә сугыл-
ган киндер, постау, ярымпоста-
удан, сарык, төлке тиресеннән 
тегәләр.

Передники в мужских ком-
плексах одежды фигурировали 
как в рабочем, так и в повсед-
невном костюме. В Красно-
уфимском уезде Пермской гу-
бернии в конце XIX – начале 
ХХ в. мужские фартуки, богато 
украшенные тамбуром, бытова-
ли в приданом невесты и в ка-
честве праздничного элемента 
в комплексе одежды жениха.

Штаны по покрою представ-
ляли собой широко известную 
поясную одежду тюркоязычных 
народов, получившую назва-
ние «штаны с широким шагом». 
Мужские домотканые штаны 
шили из крашенины тёмных то-
нов, но чаще из полосатой пест-
ряди в различных сочетаниях 
красных, чёрных, белых, синих, 
зелёных узких полос. Празд-
ничные и свадебные жениховы 
штаны шились из домотканины 
с мелкими браными узорами. Во 
второй половине XIX в. получа-
ют распространение нетради-
ционные виды верхних штанов. 
Их шили на европейский лад на 
поясе, с боковыми швами и кар-
манами, с разрезом спереди 
и с застёжками на пуговицах.

Верхняя одежда была ис-
ключительно распашной, не-
пременно с рукавами или 
с проймами для продевания 
рук. Особенность верхней одеж-
ды татар – полы у неё, как пра-
вило, двубортные, запáх справа 
налево (на мужской и женской 
одежде). В зависимости от на-
значения верхнюю одежду изго-
товляли из фабричной (хлопча-
тобумажной, шерстяной) ткани, 
из холста, сукна, полусукна до-
машней выработки, из меха (ов-
чины, лисы).

В середине XIX в. татары, 
независимо от возраста и пола, 
носили одежду преимуществен-
но с цельной приталенной спин-
кой с клиньями на боках ниже 
талии, а позднее и с подрезны-
ми и присборенными по линии 
талии бочками. Её обычно шили 
с наглухо закрытым воротом, 
с выкроенными плечиками.

Камзол носили поверх руба-
хи и штанов. Он воспринимался 
как вид домашнего платья. Кам-
зол входил в комплекс мужской 
одежды всех этнографических 

и  короткие формы стана, рукавов, различные ворот-
ники. В зависимости от материальных возможностей, 
сезона и функционального назначения её шили из 
фаб ричной (хлопчатобумажной, шёлковой, шерстяной) 
ткани, из холста и сукна домашней выработки, меха.

Основу мужского традиционного костюма составля-
ли рубаха и штаны с широким шагом, сшитые из срав-
нительно лёгких тканей. Рубаха была исключительно 
глухой. Вплоть до середины XIX в. туникообразная 
рубаха с центральным грудным разрезом была един-
ственной и общераспространённой. Среди казанских 
татар преобладала рубаха с воротником-стойкой. 
Отложной воротник встречался лишь на обрядовых 
свадебных рубахах из белой ткани, украшенных вы-
шивкой. Среди кряшен некоторое распространение 
получила туникообразная рубаха с боковым грудным 
разрезом. От русской косоворотки она отличалась 
заметной расклешённостью книзу, то есть сохраняла 
свою традиционную основу. Разрез делался на правой 
стороне груди, а у русских – на левой.

Появление во второй половине XIX в. рубахи со 
скошенными плечами и круглыми проймами, обычно 
с отложным воротником, связано с распространением 
фабричной ткани, ширина которой позволяла не де-
лать боковые клинья и ластовицы под рукавами. Бе-
лые домотканые рубахи украшались вышивкой лёгким 
свободным растительным орнаментом либо позумент-
ной тесьмой. Подобное оформление праздничных ру-
бах весьма характерно для татар в целом.

Җылы баш киемнәре япма өстеннән кию яки бөр-
кәнү өчен кирәк. Болар – төрле формадагы яулыклар, 
(озын яки кыска тастымал, җаулык, акҗаулык, керә-
шеннәрдә дүртпочмаклы туй япмалары – түгәрәк яу-
лык) һәм башлыклар.

Бигрәк тә XVII – XIX йөз уртасы тәңкәле бүрекләре 
бай күренә. XIX гасыр уртасына татарларда тәңкәле 
бүрекнең ике төре: үзәге каты булган, ефәк тукыма 
белән тышланып, алтын тәңкәләр, энҗе-мәрҗәннәр 
белән бизәлгән, өске өлеше алтынланган конус фор-
масындагы – такыябүрек; яки йомшак – кашпау очрый.

ХХ йөз башында тукыма (тәңкәсез) бүрекләр мода-
га керә: өсте очланып килгән – тупый; очы киселгән, 
йомшак һәм мех белән каймаланган – камчат бүрек, 
каты мех каймалы тигез өсле – укабүрек. Җәй көне 
өлкән яшьтәге хатын-кызлар җиңел яулык өстеннән 
катташ яки тупый калфак киеп куялар. Укабүректән 
аермалы буларак, аны тирән эчле итмичә, бәрхеттән 
тегәләр.

Традицион ир-ат киеме дә төрле булып, анда өске 
өлешнең, җиңнәрнең, яканың иркен яки сыланып то-
руы күзәтелә. Матди мөмкинлекләргә, сезонга һәм кай-
чан киелүенә карап, аларны фабрикада әзерләнгән 
(киҗе-мамык, ефәк, йон) тукымадан, өйдә тукылган 
киндердән яки постаудан, мехтан тегәләр.

Ир-ат костюмының нигезе – күлмәк һәм киң балак-
лы ыштан, алар җиңел тукымалардан тегелә. Күлмәк 
өскә кадәр төймәләнә. XIX гасыр уртасына кадәр күк-
рәк турысыннан ачыла торган туникага охшаш күлмәк 

Хатынкызларның 
башка яба торган 
сөлгеләре – 
тастарлар. 
XIX гасырның 
икенче яртысы

Головные женские 
полотенца – 
тастары. Вторая 
половина XIX в.

Башына 
XIX гасырның 
икенче яртысында 
эшләнгән яулык 
һәм өрпәк 
бөркәнгән өлкән 
яшьтәге хатын
кыз. Казан арты. 
1920 ел

Пожилая 
женщина в платке 
и женском 
головном 
покрывале – 
орпеке. Вторая 
половина XIX в. 
Заказанье. 1920 г.

Халык артисты 
Н. И. Дунаевның 
керәшен 
костюмында 
сурәтләнгән 
портреты. 
Рәс. Ф. Г. Халиков. 
2013 ел

Портрет 
народного артиста 
Н. И. Дунаева 
в костюме кряшен. 
Худ. Ф. Г. Халиков. 
2013 г.

Керәшен 
туташлары 
костюмы кигән 
Эльвира портреты. 
Рәс. Ф. Г. Халиков. 
2013 ел

Портрет Эльвиры 
в кряшенской 
девичьей 
национальной 
одежде. 
Худ. Ф. Г. Халиков. 
2013 г.
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групп татар, за исключением елабужских и молькеев-
ских кряшен. Казакин представлял собой наиболее 
распространённый вид демисезонной одежды. Длина 
его варьировалась в зависимости от возраста и соци-
ального положения. В начале ХХ в. короткие казакины 
из хорошей фабричной ткани, с прорезными карма-
нами на груди, воспринимались как одежда татарской 
интеллигенции и городских служащих. Бешмет по по-
крою был идентичен длинному казакину. Его шили из 
покупной фабричной материи, длинным до икр, утеп-
ляли ватой или овечьей шерстью. 

Одним из наиболее архаичных типов верхней 
одежды была лёгкая домотканая из чисто-белого или 
в мелкую полоску льняного или конопляного полотна 
чоба. Бытовала у татар Предкамья, Пермского и Уфим-
ского Приуралья, входила в число приданого невесты, 
а также одежды жениха. В конце XIX – начале ХХ в., 
особенно в быту у кряшен, значительное распростра-
нение получила верхняя одежда с отрезной по линии 
талии спинкой и сборами – рабочая, и шуба с отрез-
ной и присборенной спинкой – борчатка. Её шили из 
дублёных и крашенных в жёлтый, реже чёрный, цвет 
овчин. Верхняя одежда с прямой спинкой, широкая 
и длинная, довольно долго сохраняла туникообразный 
покрой, не имела застёжек; её носили свободной или 
подпоясанной кушаком.

Джилян – просторный и длинный весенне-летний 
халат с небольшим шалевым воротником из фаб-
ричной однотонной или с еле заметными полосками 
материи. Его носили мужчины почтенного возраста. 

Иң борынгыдан килә торган өске кием – җиңел, ак 
яки вак буйлы җитен яки киндер тукымадан тегелгән 
чоба. Чулман буйларында, Уралның Пермь һәм Уфа 
губерналарында яшәүче татарлар арасында киң та-
ралган булып, кыз бирнәсендә – кияү чобасы, шулай ук 
кияүнең киеме булып яши. XIX – ХХ гасырлар чигендә, 
аеруча керәшеннәр көнкүрешендә өзек билле эш ки-
еме – әҗәм яки әрмәк, аның җылырак варианты – ар-
касы бөрмәле сары, кайчак кара төскә буялган сарык 
тиресеннән кайры тун очрый. Аркасы җөйсез һәм туры 
булган туры кием – киң һәм озын, туникага охшаш 
сәдәфсез өс киемен иркен итеп яки билбау белән буып 
кияләр. Мондый төр киемнәрнең берсе – җилән, туры 
чикмән (толып чикмән), толып, туры тун. 

Җилән – язгы-җәйге иркен һәм озын өс киеме, яка-
сы кечкенә, фабрикада тукылган бер төстәге яки сизе-
лер-сизелмәс сызыклы тукымадан. Аны өлкән яшьтә-
ге ир-атлар мәчеткә яки башка җәмәгать урыннарына 
барганда озын камзул яки кыска кәзәки белән кияләр.

Туры чикмән – кисү-тегү ягыннан җиләнгә охша-
ган. Аны фабрикада яки кулдан тукылган постаудан 
тегәләр, ак төстәге – акчикмән варианты бар, өстен-
нән билле камзул, кәзәки киеп, билбау белән буалар. 
Туры чикмән – Урал буенда һәм аръягында,  Көнбатыш 
Себердә киң таралган, ир-атлар өчен язгы-көзге кием. 
Зур якалы туры чикмән юл киеме булып хезмәт итә. Юл 
өчен җылы кием – толып, кисү-тегү ягыннан чикмәнне 
хәтерләтә.

Традицион татар киеменең зарури элементы бу-
лып билбау, әзәр хезмәт итә, аның белән өске киемне 

Ф. Әмирхан. 
Казан. 1908 ел

Ф. Амирхан. 
Казань. 1908 г.

Бертуган Ү. һәм 
Ф. Айтугановалар. 
Казан. 1908 ел

Сёстры У. и Ф. 
Айтугановы. 
Казань. 1908 г. 

Тиздән Сабантуй. 
Фрагмент. 
Рәс. Р. Г. За һи дул
лин. 1987 ел

Скоро Сабантуй. 
Фрагмент. 
Худ. Р. Г. За ги дул
лин. 1987 г.

Әңгәмә. 
Рәс. Р. Г. За һи дул
лин. 2002 ел

Разговор. 
Худ. Р. Г. За ги дул
лин. 2002 г.

XIX гасыр уртасында татарлар, яшенә яки җенесенә 
карамыйча, чабулы кием – билгә кадәр җөйсез, билдән 
ян-ягы чөй сыман киңәеп китә торган, соңрак билдә 
бөрмәләнгән кием кияләр. Аны муенга кадәр эләкте-
релә торган, уелган җилкәле итеп кисәләр. Мондый тип 
өске киемнәрнең камзул, кәзәки, бишмәт, чоба, чабу-
лы чикмән, чабулы тун дигәннәре бар.

Камзул күлмәк һәм ыштан өстеннән киелә. Камзул 
татарларның барлык этнографик төркемнәрендә бар, 
әмма Алабуга һәм Мәлки керәшеннәрендә очрамый. 
Кәзәки – язгы-көзге кием, аның озынлыгы кешенең яше 
һәм социаль хәле белән бәйле була. ХХ гасыр башын-
да фабрика тукымасыннан, күкрәк турысыннан эшлән-
гән кесәле кыска кәзәки шәһәр зыялылары һәм дәүләт 
хезмәткәрләре киеме булып санала. Бишмәт – киселе-
ше ягыннан кәзәкине хәтерләтә; аны фабрика тукыма-
сыннан балтырга кадәр озынлыкта тегәләр, мамык яки 
сарык йоны белән җылыталар. 
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Использовался при посещении мечети или других при-
сутственных мест. Носился в комплексе с длинным 
камзолом с коротким казакином.

Прямоспинный чекмень – по покрою, включая и от-
дельные конструктивные детали, напоминает джилян. 

Его шили из сукна домашнего или фа-
бричного производства, иногда белого 
цвета, и носили поверх приталенной 
одежды – камзола, казакина, подпоя-
сывая кушаком. Прямоспинный чекмень 
был распространён в Приуралье, Зау-
ралье, Западной Сибири и представлял 
собой основную часть верхней демисе-
зонной одежды мужчин всех возрастов. 
Прямоспинный чекмень с большим про-
строченным воротником повсеместно 
бытовал в качестве дорожной одежды. 
Меховой дорожной одеждой был тулуп, 
подобный по крою дорожному чекменю.

Обязательным атрибутом традици-
онной одежды татарина являлся пояс. 
Им подпоясывали исключительно верх-
нюю одежду. Пояса были позументными, 
ковровыми, бархатными, из сереб ряных 
пластинок, соединённых между собой 
шарнирами, пояса с массивными, богато 
украшенными серебряными пряжками. 
Постепенно пояс практически вышел 
из бытования и встречался в основном 
лишь в свадебной обрядности.

Мужские головные уборы делились 
на домашние (нижние) и выходные 
(верхние). К нижним головным уборам 
относится тюбетейка, представляю-
щая собой небольшую, надеваемую 
на макушку шапочку, поверх которой 
надевали всевозможные матерчатые 
и меховые шапки, войлочные шляпы, 
ритуальные уборы. Наиболее ранний 
и широко распространённый тип тю-
бетейки кроился из четырёх клиньев 
и имел полусферическую форму. Более 
поздний тип с плоским верхом и твёр-
дым околышем первоначально получил 
распространение у городских казанских 
татар, вероятно, под влиянием турец-
ко-исламских традиций. В начале ХХ в. 
каляпуш из чёрного бархата стал по-
всеместно пользоваться спросом у та-
тарской молодёжи и интеллигенции как 
элемент общенационального костюма.

Традиционная обувь в комплек-
сах одежды разных полов отличалась 
лишь некоторыми нюансами (особен-
ностями декоративного оформления, 
размерами голенищ, высотой каблука, 
особой приверженностью к исполь-
зованию тех или иных типов). Обувь 

была разнообразной по материалу, технике изготов-
ления, способу ношения и т. д. Как и другие элементы 
кос тюма, она делилась на нижнюю, которая непосред-
ственно надевалась на босую ногу, и верхнюю.

 буалар. Билбаулар укалы, бәрхет, үзара шарнирлар 
белән тоташкан көмеш пластинкалы булырга мөм-
кин, зур көмеш перәшкә һәм ташлар белән бизәлгәне 
кәмәр дип йөртелә. Акрынлап билбау кулланылыштан 
чыга, ул бары тик туй йолаларында сакланып кала. 

Ир-ат баш киемнәре өйдә 
һәм урамга, кешелеккә кия тор-
ган төрләргә бүленә. Өйдә баш 
түбәсенә киеп куя торган зур бул-
маган башлык – түбәтәй, аның 
өстеннән тукыма яки мех бүрек, 
киездән баскан тула эшләпә, 
дин әһелләренең ритуаль баш 
киеме чалма кие лә. Түбәтәйнең 
борынгыдан килә торган форма-
сы дүрт чөйдән ярымтүгәрәк ясап 
киселә. Соңрак чорларда өсте ти-
гез, каты кырыйлы кәләпүш башта 
шәһәрдә яшәүче Казан татарлары 
арасында, күрәсең, төрек-ислам 
традиция ләрендәге фәс йогынты-
сында пәйда була. ХХ йөз башын-
да кара бәрхет кәләпүш татар 
яшьләре һәм зыялылары арасын-
да гомуммилли костюм элементы 
буларак гаять киң тарала.

Традицион ир-ат һәм ха-
тын-кыз аяк киеме кайбер неч-
кәлекләре (декоратив бизәлеше, 
балтыр киңлеге, үкчә биеклеге, 
теге яки бу төрне куллануга өстен-
лек бирү) белән генә аерыла. Аяк 
киеме тегү материалы, техникасы, 
кию тәртибе һ. б. яклардан үзен-
чәлекле. Аның яланаякка эчке 
кием буларак яки тышкы кием 
итеп киелгән төрләре була.

Татарлар яланаякка оек кия, 
постау дан, йон җепләрдән бәй-
ләнгән оеклар була. Тышкы аяк 
киеме күннән, курыстан яки юкә 
кабыгыннан, киездән эшләнә.

Күн аяк киеме шәһәрдә, 
авылның хәлле кешеләре, дин 
әһелләре арасында кулла-
нылышта йөри. Ул башмакны 
хәтерләтә (ягъни өсте һәм табан 
асты аерым-аерым киселә), биек 
(балтыр лы) яки тәбәнәк (балтыр-
сыз) була. Озын, тезгә җиткән, 
йомшак табанлы читек йомшак 
күннән, хромнан, сафь ян нан те-
гелә. Бер төстәге, кайтарып куе-
ла торган кара читекләрне ирләр 
кия, хатын-кызларныкы кыска-
рак һәм кайтармасыз. Әмма ха-
тын-кызлар бизәкле, күн мозаика 
белән чигеп эшләнгән каюлы чи-
текләрне ярата төшәләр. Әгәр бер төстәге читекләр 
күпчелек төрки һәм монгол телле халыклар өчен уртак 
булса, чигүле читекләр, шиксез, татар аяк киеменең 
этник үзенчәлеге дия алабыз. Чигүле читекләр гадәт-

тә югары сыйфатлы төсле сафьяннан, үсемлек орна-
менты белән кисеп эшләнә. Ирләр бизәкле аяк киеме 
кими. Кайчак бик борынгы ир-ат аяк киемнәрендә генә 
үкчә ягы мозаика белән бизәлә. Өйдән чыкканда чи-
тек өстенә каты табанлы күн кыска аяк киеме, кышын 
– кыска киез ката кияләр. Читекләр күннән эшләнгән 
оек төсле булып, аларга бигрәк тә өлкән кешеләр 
өстенлек бирә. Биек балтырлы каты аяк киеме итек 
дип атала. Урал буе татарларында чи күннән тегелеп, 
балтыры кулдан эшләнгән, ак постаудан булган са-
рык – башкорт халкының милли киеме элементы та-
ралыш ала. Аларның хатын-кызлар өчен булганнары 
арткы яктан бизәкле һәм чигүле, себер татарларының 

На босую ногу татары надевали чулки – оек, они 
различались и по материалу, из которого их изготовля-
ли, и по форме. Бытовали чулки суконные и вязанные 
из шерстяных ниток. Из верхней обуви наиболее рас-
пространённой была кожаная, лыковая и валяная.

Кожаная обувь широко бытовала в городе, у зажи-
точной части села, духовенства. Она имела преиму-
щественно башмаковидную форму (т. е. отдельно кро-
ились верх и подошва), была высокой (с голенищем) 
и низкой (без голенища). Высокие, до колен, сапожки 
из мягкой кожи с мягкой же подошвой изготовлялись 
из юфти, хрома и сафьяна. Однотонные чёрные ичиги 
носили главным образом мужчины. Были они и у жен-

Билбау.  
XIX гасыр ахыры

Пояс. 
Конец XIX в.

Ирләр чапаны. 
XIX гасыр уртасы

Мужской чапан.  
Середина XIX в.

Балалар баш 
киемнәре – такыя. 
XIX гасырның 
икенче яртысы

Детские головные 
уборы – такыя. 
Вторая половина 
XIX в.

Ирләр баш 
киемнәре – 
кәләпүш. 
XIX гасыр ахыры

Мужской головной 
убор – тюбетейка. 
Конец XIX в.
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считались наиболее 
традиционными. Жен-
ские башмачки изготав-
ливались и из бархата, 
богато расшивались 
золотой и серебряной 
канителью, бисером, 
речным жемчугом.

Лык овая  обувь , 
особенно лапти, лёг-
кий башмак в форме 
традиционных кожаных 
туфель, нередко с кожа-
ной или деревянной по-
дошвой, были у татар 
рабочей  обувью. Зимой 
повсеместно носи -
ли валенки – короткие 
и высокие. Особой по-
пулярностью у зажиточ-
ных татар пользовались 
цветные кукморские 
валенки, обыч но белые 
с красным орнамен-
том. Татары из пе ри-
ферийных областей 
при обретали их у при-
езжих торговцев из-под 
Казани. 

Во второй поло-
вине XIX в., в период 
становления крупных 
торгово-промышлен-
ных и националь -
но-культурных центров 
в городах (Казани, Уфе, 
Оренбурге, Самаре, 
Касимове, Астрахани, 
Томске, Тобольске), 
в процессе роста эконо-
мических и культурных 
связей между татара-
ми отдельных регионов 
России неизбежным 
явилось нарушение 
сравнительно устойчи-
вых ранее локальных 
комплексов народной 
одежды. Это время 

становления общенациональной культуры – наиболее 
сложный и в истории развития татарского костюма, ког-
да, с одной стороны, отчётливо сказывается влияние 
европейской и русской культуры, с другой – процессы 
консолидации татарского этноса вокруг референтной 
группы (казанских татар). В этот период наметилась 
тенденция к смене стиля кос тюма – от традиционных 
монументальных народных форм к более изыскан-
ным и утончённым, соответствующим направлениям 
общеевропейской моды. На базе казанско-татарских 
городских традиций формируется общенациональный 
костюм, который быстро усваивают все этнотерритори-
альные группы.

 царык дип аталган, чи ат яки сыер тиресеннән тегел-
гән аяк киемен хәтерләтә. Әстерхан татарларында 
бәрхет итекләр кияләр. 

Биек булмаган аяк киемнәре арасында гадәти 
калушны хәтерләткән кәвеш, ката булып, алар 
мөстәкыйль яки читек белән киелә. 

Кешелеккә кия торган татар туфлиләре – башмак, 
аларның башы һәм арткы өлеше аерым киселә, уртада 
җөйләнеп, үзенчәлекле уймак хасил итә. Хатын-кызлар 
арасында читеккә охшаган бизәкле, еш кына үкчәле 
туфлиләр кулланыла. Очлы башлы һәм борыны азрак 
югары күтәрелгәннәре традицион санала. Хатын-кыз 
башмаклары бәрхеттән тегелеп, алтын һәм көмеш кә-
нител, сәйлән, елга мәрҗәне белән чигелә.

Юкәдән үргән чабата, күннән җиңел, еш кына күн 
яки агач табанлы башмак – ката – татарларда эш өчен 
аяк киеме булып санала. Кыш көне киез аяк киеме – 
биек яки тәбәнәк киез итек, пима, пуйма кияләр. Хәл-

щин, только у них сапожки покороче и без отворотов. 
Однако наиболее предпочтительным, праздничным 
вариантом женской обуви были узорные сапожки, 
 выполненные в традиционной технике кожаной моза-
ики. Если однотонные ичиги были малооригинальны 
и характерны для большинства тюркоязычных и монго-
лоязычных народов, то мозаичная обувь, безусловно, 
составляет этноспецифику именно татарской обуви. 
Узорные ичиги изготовлялись обычно из высококаче-
ственного цветного сафьяна, вырезанного фрагмен-
тами в виде затейливого растительного орнамента. 
Мужчины узорной обуви не носили. Только изредка на 
ранних мужских ичигах задник орнаментировался яр-
кой мозаичной композицией. При выходе из дома на 
ичиги надевали короткую кожаную обувь на твёрдой 
подошве, а зимой – полуваленки. Ичиги скорее пред-
ставляли собой кожаные чулки, но были более универ-
сальны. Особенно они устраивали старшее поколение. 
Из высокой обуви носили сапоги на твёрдой подошве. 
У татар в Зауралье широко бытовали сапожки из особо 
кроенной сыромятной калошки и голенища из белого 
сукна домашней выработки, специфический элемент 
башкирской народной одежды. Женские отличались 
особой аппликацией и вышивкой. Типологически близ-
кими являются сапожки западносибирских татар, из-
готавливаемые из сыромятной конской или коровьей 
кожи. Оригинальностью отличались бархатные са пож-
ки астраханских татарок.

Из низкой кожаной обуви более обыденной и пов-
седневной были калоши, которые использовали и как 
самостоятельную обувь, и в комплексе с ичигами.

Отличительной особенностью выходных татарских 
туфель является то, что головка и задник у них крои-
лись отдельно и сходились лишь в середине борта, 
образуя специфическую выемку. У женщин бытовали 
и узорчатые туфли, по типу ичигов, нередко с каблуком. 
Туфли с остроконечным и слегка поднятым нос ком 

Кукмара киез 
итекләре. 
Рәс. Р. Ә. Кил де бә
ков. 1979 ел 

Кукморские 
валенки. 
Худ. Р. А. Киль ди
бе ков. 1979 г. 

Хатынкызлар 
туфлиләре. 
XX гасыр башы

Туфельки 
женские. 
Начало XX в.

Ират аяк 
киемнәре: күн 
башмак, чигелгән 
читек. Татар
мишәрләр

Мужская обувь: 
кожаный башмак, 
сапог с вышивкой. 
Татарымишаре

Хатынкызлар читеге. XIX гасыр ахыры – XX йөз башы

Ичиги женские. Конец XIX – начало XX в.

ле татарлар арасында кызыл бизәкле ак «Кукмара» 
итекләре популяр була. Чит төбәкләрдә яшәүче та-
тарлар аларны Казан ягыннан килгән сәүдәгәрләрдән 
сатып ала. 

XIX йөзнең икенче яртысында шәһәрләрдә (Казан, 
Уфа, Оренбург, Самара, Касыйм, Әстерахан, Томск, 
Тубыл) эре сәүдә-сәнәгать һәм милли-мәдәният мәр-
кәзләре формалашкан, Россиянең аерым төбәкләрен-
дә яшәүче татарлар арасында икътисади һәм мәдә-
ни багланышлар көчәйгән бер вакытта, халыкның 
кием-салымындагы элек тотрыклы булган сыйфатлар 
җуела. Бу – гомуммилли мәдәният формалашу чоры, 
татар кос тюмы тарихындагы катлаулы вакыт. Бер як-
тан, Ауропа һәм рус культурасы, икенче яктан – татар 
этносының Казан татарлары тәэсирендә берләшү про-
цесслары аңа йогынты ясый. Бу чор костюм стилендә 
традицион монументаль формалардан – нәфисрәк, 
зәвыклырак, гомумауропа модасына якынрак юнәлеш-
ләргә таба борылу күзәтелә. Казан татарларының 
шәһәр костюмы традицияләрендә гомуммилли кием 
хасил була, аны татарларның барлык этнотерритори-
аль төркемнәре дә кабул итеп ала.
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Весьма характерны-
ми для татар являются 
металлические (часто 
монетные) украшения 
на матерчатой основе 
различного назначе-
ния, разнообразных 
форм и декоративного 
убранства, которые из-
готавливались обычно 
самой женщиной, ис-
ходя из территориаль-
ных традиций. Другая 
группа представляла 
собой чис то ювелирные 
образцы, которые изго-
тавливались профес-
сионалами-ювелирами, 
главным образом казан-
ско-татарскими ремес-
ленниками. Крупными 
центрами ювелирного 
дела в XVIII – нача-
ле XX в. были Старая 
и Новая слободы в Ка-
зани и деревни Зака-
занья (Арский, Сабин-
ский, Мамадышский, 
Лаишевский районы). 
Мастерские ювелиров 
находились в татарских 
слободах Астрахани, 
Касимова, Уфы, Орен-
бурга, Троицка, Тоболь-
ска, Томска. В селениях 
ювелирным ремеслом 
нередко занимались 
крестьяне в свободное 
от земледелия время.

Декоративноприкладное искус-
ство татарского народа характеризу-
ется многослойностью содержания, 
многообразием художественнотех-
нических средств и орнаментов, бо-
гатством художественного языка. 
Мозаика из кожи, многоцветное за-
кладное ткачество, золотное шитьё 
и вышивка, высокохудожественные 
ювелирные, резные украшения из 
дерева, полихромная раскраска жи-
лища – яркие свидетельства богатых 
декоративных традиций татар. 

Национальное своеобразие татарских украшений 
обусловлено многовековыми традициями, сложивши-
мися в творчестве многих поколений народных масте-
ров. В них аккумулирован исторический опыт народов 
разных стран и эпох, как соседних тюркских, финно-
угор ских и славянских этносов, так и территориально 
удалённых, но связанных с татарами в этнокультурном, 
этноконфессиональном отношении народов Средней 
и Передней Азии, Казахстана, Сибири, Кавказа. Одна-
ко основные истоки их связаны с народными тради-
циями, сложившимися в Волжской Булгарии, Золотой 
Орде и в средневековых постзолотоордынских хан-
ствах, особенно в Казанском.

Татар халкының декоративгамәли 
сәнгате эчтәлегенең, иҗадитехник 
чараларының һәм бизәкләренең, сән-
гати теленең күпкатламлылыгы һәм 
байлыгы белән аерылып тора. Күн 
мозаикасы, күптөсле тукучылык, ал-
тын белән тегү һәм тукымага, күнгә 
бизәк төшерү, югары сәнгати зәркән-
челек, агачны уеп бизәкләү, йортлар-
ны полихром буяу – татарларда бай 
декоратив сәнгать формалашуның 
дәлилләре.

Татар бизәнү әйберләренең милли үзенчәлеге га-
сырлар буена камилләшә барган күп буыннар халык 
осталарының хезмәте нәтиҗәсендә пәйда була. Алар-
да төрле илләрнең, төрле дәверләрнең халыклары – 
күрше төрки, фин-угыр һәм славян этносларының, 
шулай ук урын ягыннан ерак, әмма татарлар белән эт-
номәдәни, этноконфессиональ яктан якын булган Урта 
һәм Алгы Азия, Казакъстан, Себер, Кавказ халыклары-
ның казанышлары чагылыш таба. Әмма чишмә башы 
Идел Болгарстанында, Алтын Урдада, Урта гасырлар 
татар ханлыкларында, бигрәк тә Казан ханлыгында, 
салынган халык традицияләренә барып тоташа.

Татарлар тукыма нигезне металл (еш кына тәң кә-
ләр) белән бизәүгә аерым игътибар бирә. Мондый 
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декоратив эшләнмәләрне, урынчылык гадәтләренә та-
янып, хатын-кызлар үзләре әзерли. Тагын бер төркем – 
зәркән эшләнмәләр, алар югары һөнәри осталыкка ия 
зәркәнчеләр, нигездә, Казан татарлары тарафыннан 
башкарыла. XVIII – XX гасыр башында бу эшнең мәр-
кәзләре булып Казандагы Иске һәм Яңа бистәләр, 
Казан арты авыллары (Арча, Саба, Мамадыш, Лаеш 
районнары) санала. Зәркәнчеләр һөнәрханәләре 

У мужчин в высшем сословии пользовались популяр-
ностью драгоценные перстни, перстни-печатки и пряжки 
для поясов. Мужские пояса с богатым ювелирным набо-
ром из накладных блях и пряжки бытовали у казанско-та-
тарской знати в период Казанского ханства.

Среди головных украшений женщин накосники 
были чрезвычайно разнообразны по форме, матери-
алу и технике изготовления, по особенностям деко-
ративно-художественного оформления и способам 
ношения. Кроме многочисленных вариаций монет-
ных накосников широко бытовали накосники в виде 
фигурных блях. Они выполнялись в технике скани, 
штамповки, литья, украшались самоцветами, зернью, 
цветочно-растительным орнаментом или арабской 
вязью при использовании гравировки, черни, че канки. 
Наиболее традиционной была бляха лопастной фор-
мы, сканая или гравированная. Массивные накосни-
ки из шести-девяти блях, соединённые в два-три 
ряда коромыслицем, крепились сразу к обеим косам  
или же  использовались при оформлении конца матер-
чатых монетных девичьих накосников, бытовавших 
у казанских и сибирских татар чехлов для кос, у миша-
рей Окско-Сурского междуречья.

Ирләр 
балдак лары. 
XIX гасырның 
икенче яртысы

Перстни мужские. 
Вторая половина 
XIX в. 

Чигәкүкрәк 
бизәгече. 
XVIII йөз ахыры – 
XIX гасыр башы

Височно
нагрудное 
украшение. 
Конец XVIII – 
начало XIX в.

Тезмә. XIX гасыр

Накосник. XIX в.
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Одним из наиболее архаичных и в то же время 
устойчиво сохраняющихся элементов в костюме та-
тарок являются серьги. Девочкам их впервые вдевали 
в трёх-четырёхлетнем возрасте, и носились они до глу-
бокой старости. Это известные ещё с булгарских вре-
мён серьги в форме знака вопроса, многочисленные 
варианты кольцевых лунницеобразных серёжек и серь-
ги, состоящие из двух-трёх вертикально соединённых 
фрагментов с подвесками, из которых наиболее излю-
бленными и популярными были серьги «клоп». Мин-
далевидные же серьги состояли из двух сканых блях 
с мелкими листовидными подвесками, с основным 
щитком миндалевидной формы. Они представляют 
собой этноспецифический элемент костюма казанских 
татар, хотя бытовали практически повсеместно.

Матерчатые нагрудники отличались по форме, 
декоративному убранству, наименованиям. Так, у ка-
занских татар преобладали нагрудники, украшенные 
позументом и ювелирными накладными бляхами, 
у сергачских мишарей, кряшен, сибирских татар – че-
шуеобразно ушитые монетами, у кузнецко-хвалын-
ских мишарей – богато расшитые золотной гладью, 
у зауральских татар, как и у сопредельных башкир, – 
сплошь зашитые кораллами и бисером, у астраханских 
татар – ювелирными поделками в форме «восточного 
огурца».

Другим специфическим нагрудным украшением, 
обычно на матерчатой основе, была перевязь. Перво-
начальное надевание перевязи относилось ко времени 
переезда молодой в дом мужа. Обряд был связан с пре-
дохранением женщины от недоброй силы и означал 
пожелание ей плодовитости и богатства. У казанских 
татар перевязь украшалась драгоценными накладны-
ми бляхами. Встречались перевязи и без матерчатой 
основы, выполненные из крупных, обычно лопастной 
формы, позолоченных сканых блях, инкрустированных 
драгоценными камнями. У мишарей перевязь укра-
шалась карманцем – амулетом, расшитым тамбуром 
(а у кузнецко-хвалынских – золотным шитьём вприкреп 
и серебряными монетами).

Особо эффектным и оригинальным шейно-на-
грудным украшением татар была воротниковая 
зас тёжка с подвесками. Такие застёжки крепились 
к специальным съёмным парчовым или бархатным 
воротникам.

Украшения для рук: браслеты, перстни, кольца – 
татарки носили постоянно, как правило, попарно: по 
одному на каждой руке, что являлось средством со-
хранения доб рых отношений между мужем и женой. 

Әстерхан, Касыйм, Уфа, Оренбург, Троицк, Тубыл, 
Томск кебек шәһәрләрнең татар бистәләрендә урнаша. 
Авылларда крестьяннарның, җир эшләре бетеп торган 
вакытларда, шулай ук зәркәнчелек белән шөгыльләнүе 
билгеле.

Югары катлауга караган ир-атлар кыйммәтле 
мөһерле йөзек һәм билбаулар перәшкәләре йөртә. Бай 
зәркән эшләнмәләре белән бизәлгән билбаулар Казан 
ханлыгы чоры аксөякләре арасында популяр була.

Хатын-кызларның чулпылары формасы, материа-
лы һәм ясалу техникасы, бизәлеше һәм кулланылышы 
ягыннан гаять күптөрле. Тәңкә чулпылар белән янәшә 
төрле фигуралар рәвешендәге чулпылар чүкеп, коеп, 
әзер калып белән күчереп эшләнә, төрле ташлар, ка-
ралту, чәчәкле-үсемлек орнаменты яки гарәп язуы 
ярдәмендә рәсем төшерелә. Иң киң таралганы – чәчәк 
чугы кебек итеп, төшерелгән яки кырып ясалган сурәт. 
6 – 9 фигуралы авыр чулпылар, көянтәләп, 2 – 3 рәт 
тоташтырыла, ул көянтәле чулпы ике толымга берь-
юлы беркетелә; яки Казан, Себер татарларындагы 
тукымалы толым бизәгенең – тезмә чәчтәңкәсенең, 
Ока – Сүрә елгалары арасында яшәгән мишәрләрдә  
чәчкапның очы булып хезмәт итә. 

Татар хатын-кызлары костюмының иң борынгы чор-
лардан тотрыклы сакланып килгән элементы булып 
алка санала. Кызларга аны 3 – 4 яшьтә кигерәләр, ул 
картайганчы йөртелә. Болгар чорыннан билгеле «со-
рау билгесе» кебек яки балдак тибындагы «айсыман» 
алкаларның күптөрле вариантлары, 2 – 3 вертикаль 
тоташкан фрагментлардан җыелган асылмалы алка-
лар киелеп, алар арасында ике вак «яфракны» бадәм 
чикләвегенә охшаган үзәккә беркетеп ясалган канда-
ла сырга бик популяр була. Гәрчә һәммә төбәкләрдә 
тагылса да, болар Казан татарлары костюмының эт-
носпецифик элементы булып санала. 

Чулпылар. 
XIX гасырның 
икенче яртысы

Чулпы.  
Вторая 
половина 
XIX в.

Яка чылбыры. 
XIX гасыр уртасы

Воротниковая 
застёжка. 
Середина XIX в.

Алкалар. 
XIX гасырның 
икенче яртысы

Серьги.  
Вторая 
половина 
XIX в.

Хатынкыз балдаклары. XIX гасыр

Перстни женские. XIX в.

Изү. 
XIX гасыр ахыры

Женский 
нагрудник. 
Конец XIX в.

Наблюдалось огромное разнообразие типов и  приёмов 
 украшений: тончайшая золочёная филигрань, инкру-
стированная драгоценными камнями, – в высшем 
сос ловии, и  простенькие гравированные браслеты из 
низкопробного серебра – у низших слоёв. Многочис-
ленные типы ожерелий: из монет, сканых или чеканных 
блях, из самоцветов и цепочек с подвеской в виде ме-
таллической коранницы – были обязательным атрибу-
том девичьей и женской одежды.

Татарские мастера владели всем технологическим 
процессом ювелирного дела (от литья до окончатель-
ной обработки). Основным материалом для изготов-
ления украшений служило серебро; у высшего сосло-
вия – с позолотой.

Литьё как наиболее древний вид художественной 
обработки металла являлось неотъемлемой состав-
ляющей технологического процесса. Для изготовле-
ния металлической пластины для чеканных изделий 
(браслетов, блях, коранниц) или проволоки для фили-
грани ювелиры переплавляли слитки серебра, лом или 
монеты. Казанско-татарским мастерам было известно 
литьё в открытые песчаные, земляные и глиняные 
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Тагын бер күкрәк бизәге – хәситә – шулай ук тукы-
ма нигездә ясала. Аны беренче тапкыр ире йортына кү-
чеп килгән яшь киленгә кидерәләр. Йола хатын-кыз ны 
усал көчләрдән саклау, аңа балалар һәм байлык теләү 
мәгънәсендә. Казан татарларында хәситә кыйммәтле 
зәркән эшләнмәләр белән бизәлә. Тукымага утыртыл-
маган, зур, гадәттә, алтын йөгертелгән, чәчәк таҗы 
формасында чүкеп ясалган, кыйммәтле ташлар белән 
бизәлгән хәситәләр дә очрый. Мишәрләр хәситәдә ча-
пук – тамбур белән чигелгән кечкенә кесәдә бөти (Куз-
нецк-Хвалыньныкыларда алтын белән чигеп көмеш 
тәңкәләр беркетелә) йөртәләр.

Татарларның гаять кызыклы һәм үзенчәлекле му-
ен-күкрәк бизәгече булып асылмалы яка эләктергеч – 
яка чылбыры тора. Мондый каптырмалар салына тор-
ган парча яки бәрхет якага беркетелә. 

Кулбизәкләр – беләзекләр, йөзекләр, балдаклар-
ны татар хатын-кызлары даими йөртәләр, гадәттә, 
парлап – һәр кулга берәрне кию күзәтелә, чөнки бо-
лай кию ир белән хатын арасында яхшы мөнәсәбәт-
ләрне саклый дигән ышану яши. Бу бизәнгечләрнең 
төрләре һәм аларны ясау алымнары төрле: кыйммәт-
ле ташлар белән бизәлгән бик нәфис алтын филиг-
рань – аксөяк ләр арасында, гади генә рәсем төшерел-
гән беләзекләр – гади халыкта кулланылышта йөри. 
Муен саларның тәңкәдән җыелганнары, чүкеп, коеп 
ясалганнары, ташлардан, асылма чылбырлар белән 
бизәп эшләнгән металл Коръән савытлары кызлар һәм 
хатыннар киеменең аерылгысыз өлеше дия алабыз.

Татар осталары зәркән эшенең коюдан алып 
бизәкләүгә кадәр бөтен технологик баскычларын 
үзләштерә. Бизәнү әйберләре ясау өчен төп матери-
ал булып көмеш хезмәт итә. Аксөякләрдә аның алтын 
йөгер телгән формасы гамәлдә йөри.

Металл эшкәртүнең иң борынгы ысулы булган кою 
технологик процессның нигезен тәшкил итә. Әйберләр-
не чүкеп ясау өчен металл пластинаны яки бизәү өчен 
чыбыкны зәркәнчеләр көмештән, металл калдыклар-
дан яки тәңкәдән коеп әзерлиләр. Казан татарларының 
осталарына ачык ком, җир, балчык формага кою икегә 
аерыла торган ике яклы таш яки балавыз формаларга 
кою төрләре мәгълүм була.

Казанда зәркән эшләнмәләр арасында чүкү яки 
чүкеп эшләү – бизәкне кул белән, кораллар кулланып 
чокып ясау киң таралган була. 1652 – 1653 елларда 
патша указы белән Россиянең төрле шәһәрләреннән 
көмеш белән эшләүче иң күренекле осталарны Мәскәү 
Кремлендәге монументаль корылмаларны бизәү өчен 
чакырталар. Казаннан биш оста килә. Алар язган 
аңлатмада әле шәһәрдә «дәүләт эшенә яраклы һәм 
зур эшләр башкарырга күнеккән (…) иң яхшы осталар» 
күп калды диелә.

Кабартылган рәсем төшерүдә иң киң таралган 
алым булып татар зәркәнчеләре арасында чүкеп 
ясау санала. Нәзек металлда башкарылган мондый 
әйберләргә уртак стилистика хас: яссы орнамент ме-
талл пластинаның тигез өслеген каралтылып төшә. 
Мондый бизәк Евразия киңлекләренә «монголлар 
белән бергә үтеп керә». Беләзекләрдә, бөтиләрдә, 
асма әйберләрдә бизәк итеп гарәпчә язылган калли-
график текст файдаланыла. Ул үзәк өлешкә урнаша 
һәм үсемлек бизәкләре белән уратып алына. Бу алым 

формы, в разъёмные двусторонние формы из камня 
и литье по восковой модели.

В Казани наибольшее развитие в ювелирном деле 
получила чеканка – ручной способ получения релье-
фа с помощью чеканов и пунсонов. В 1652 – 1653 гг. 
в Москву по царскому указу из разных городов России 
созывали лучших серебряников для ювелирных работ 
по оформлению монументальных сооружений в Мо-
сковском Кремле. Приехали и из Казани пять масте-
ров-чеканщиков. В поданной ими челобитной указы-
валось, что в городе остались ещё «лучшие мастера 
(…) к государеву делу годны и большие дела им за 
обычай».

Из всех известных способов получения рельефа 
наибольшее распространение у татарских ювелиров 
получила чеканка насечкой. Такие изделия, выпол-
ненные из тонкого листового металла, отличались 
общей стилистикой: плоский низкорельефный орна-
мент сохранял чистую гладкую поверхность метал-
лической пластины на фактурном зерневом фоне. 
Подобный орнамент на просторах Евразии «широко 
распространился с монголами». В качестве орнамен-
та на браслетах, амулетницах, бляхах обычно служил 
каллиграфический текст на основе арабской графи-
ки. Он размещался в центральной части, окружался 
бордюром из растительного побега. Подобное кон-
струирование знаково-образной системы позволяет 
рассматривать её в контексте общемусульманского 
искусства.

Чеканка насечкой применялась и для отделки по-
верхности литых и штампованных изделий. Особый 
интерес представляют бляхи, выполненные способом 
литья по восковой модели, имеющие до пяти и более 
уровней рельефа. В основе их образного решения ле-
жит малохарактерный для татарской ювелирной тра-
диции барочно-рокайльный стиль, нашедший прелом-
ление в оформлении окладов на православных иконах 
русскими серебряниками, в том числе и Казанского 
Поволжья. 

Любопытная вариация чеканки по литью прогля-
дывает на старинных (предположительно, периода 

Бәйрәмдә киелә 
торган хәситәләр. 
XIX гасыр

Праздничные 
нагрудные 
украшения – 
хаситэ. XIX в.

Хатынкыз 
беләзекләре. 
XIX гасыр

Браслеты женские. 
XIX в.

Тукыма күкрәкчәләр формасы, декоратив бизәле-
ше, аталышы белән аерыла. Казан татарларында ука 
яки зәркән эшләнмәләр белән бизәлгән, Сергач мишәр-
ләрендә, керәшеннәрдә, Себер татарларында – балык 
тәңкәсе кебек итеп тәңкәләр тезелгән, Кузнецк-Хва-
лынь мишәрләрендә алтын белән чигелгән, Урал арты 
татарларында, күрше башкортлардагы сыман, тоташ 
мәрҗән һәм сәйлән белән чигелгән, Әстерхан татарла-
рында «шәрык кыяры» формасындагы зәркән эшлән-
мәләр белән бизәлгән күкрәкчәләр кулланыла.

Керәшеннәрнең 
муен бизәгече – 
тамакса. 
XIX гасыр ахыры

Шейное 
украшение 
кряшен – тамакса. 
Конец XIX в.

Милли «Түгәрәк 
яулык» баш 
киемле керәшен 
костюмы 

Национальный 
костюм кряшенки 
с головным 
убором «Түгэрэк 
яулык»

Казанского ханства) воротниковых и поясных застёж-
ках с подвесками в виде стилизованных изображений 
головы барана. Мотив широко известен в ювелирном 
искусстве народов Евразии как отражение пережит-
ков древних религий, магических обрядов, тотемиз-
ма и культа природы. Уникальность изображения ба-
рана в татарском ювелирном искусстве заключается 
в специфической синкретичности образа. Голова ба-
рана изображалась в виде барельефа (вид сверху), 
куда орнаментально включалась личина (рога, глаза, 
ноздри).

Гравировка в виде линейного орнамента со штри-
ховой фактурой фона в сочетании с чернью просле-
живается в Казанском крае с домонгольского времени. 
Гравировкой без черни и проработки фона украшались 
концы серебряных «львиноголовых» браслетов золо-
тоордынского периода. В изделиях татарских мастеров 
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кичерә. Филигрань өч төрдә ясала: челтәрләп эшлән-
гән (яссы), күпертеп эшләнгән (рельефлы) һәм өстәп 
ясалган (фон). Челтәрләп эшләнгән филигрань – җеп-
кыр – кыйммәтле һәм ярымкыйммәтле ташлар бе лән 
бизәүдә аеруча киң кулланыла. Күпчелек бизәнү әй-
берләре шулай әзерләнә. Челтәрле әйберләргә миниа-
тюр бизәкләр төшергәндә кәнителләп үрелгән чыбык 
яки каралту ярдәмгә килә.

Күпертеп эшләнгән филигрань техникасы – күперт-
кән җепкыр бизәге конус формасында үрелгән чыбык-

украшений. Средствами миниатюрной орнаментации 
ажурных изделий служили вальцованная проволока 
канительной навивки и, нередко, крупная зернь.

Технология бугорчатой филиграни отличается от 
ажурной тем, что её орнамент строился из плотных 
завитков вальцованной проволоки в форме конуса. 
В основном это ювелирные украшения для знатных 
женщин.

Ювелирные изделия инкрустировались драго-
ценными (топаз, аквамарин, изумруд, аметист) и по-

выявлены все эти разновидности, как правило, в соче-
тании с зернью и самоцветами.

Татарские ювелиры часто использовали в своей 
практике тремоло – художественную обработку метал-
ла, представляющую собой зигзагообразную строчку 
насечек. 

Филигрань – самый сложный и трудоёмкий вид тех-
ники, известный в Казанском Поволжье с домонголь-
ского времени. Особого совершенства она достигла 
у татар в XVIII – XIX вв. Филигрань изготавливалась 
трёх видов: ажурная (плоская), бугорчатая (рельефная) 
и накладная (фоновая). Наибольшее распространение 
получила ажурная филигрань в органичном сочетании 
её с цветовыми нюансами драгоценных и полудраго-
ценных камней. Так изготавливалось большинство 

зәркән эшенә гомуммөселман сәнгатенең тәэсире ту-
рында сөйли.

Коеп яки штамплап ясалган өслекләрне бизәгәндә 
дә чүкеп бизәкләү ярдәмгә килә. Аеруча балавыз мо-
дель ярдәмендә коелган эшләнмәләр 5 һәм аннан да 
күбрәк яссылыкта сурәт төшерергә мөмкинлек бирә. 
Моның нигезендә татар зәркәнчелеге өчен характер-
лы булмаган, Казанда һәм Идел буенда православие 
иконаларының бизәкле өлешен эшләгән рус көмеш-
челәренең барокко-рокайль стиле традиция ләре ята. 

Коелмага чүкүнең вариацияләре урта гасырлар (Ка-
зан ханлыгы чоры дип фаразлана) яка һәм билбау кап-
тырмаларының бәрән башына охшатып стильләште-
релүендә күренә. Бу мотив Евразия халыклары зәркән 
сәнгатендә борынгы дини, магик йолаларның, тотемизм 
һәм табигать культының чагылышы буларак билгеле. 
Татар зәркәнчелегендә бәрән башы өстән барель еф 
кебек сурәтләнеп, аңа бизәк буларак мөгезләр, күзләр, 
борын өстәп ясала. 

Өзек-өзек сызыклы фонда сызыклы бизәк белән 
гравировкалау һәм каралту Казан төбәгендә монгол 
яуларына кадәрге чорда ук күзәтелә. Каралтмыйча 
ясалган фонда көмеш «арыслан башлы» беләзекләр-
нең очын гравировкалау Алтын Урда чорында башла-
на. Татар осталары эшләнмәләрендә бу үзенчәлекләр-
гә, кагыйдә буларак, каралту һәм ташлар белән бизәү 
өстәлә.

Татар зәркәнчеләре үз эшләрендә еш кына металл-
ны зигзаг кебек чүкеп эшләү техникасын кулланалар.

Шулай ук бик күптән, монгол яуларына кадәр бил-
геле булган филигрань – иң катлаулы техника, ул та-
тарларда аеруча XVIII – XIX йөзләрдә зур күтәрелеш 

Коръән 
савытлары. 
XIX гасыр

Коранницы.  
XIX в.

Ирләр 
билбаулары. 
XIX гасыр

Пояса мужские. 
XIX в.

Нугайбәк беләзеге

Браслет 
нагайбаков

Нугайбәкләрнең 
күкрәк 
бизәгеченең бер 
өлеше

Элемент 
нагрудного 
украшения 
нагайбаков

тан ясалган тыгыз бөтеркәләрдән җыела. Мондый 
эшләнмәләр аксөяк хатын-кызларда гына була.

Зәркән бизәнү әйберләре кыйммәтле (топаз, ак-
вамарин, зөбәрҗәт, аметистлар) һәм ярымкыйммәтле 
(сердолик, тау хрустале, опал, яшма) ташлар белән 
бизәкләнә. Бигрәк тә фирүзә яратып кулланыла. Кыса-
ның иң гади төре – биек ябык каст кулланылып, ул чүкеп, 
кәнител белән, шулай ук сызык-кайма ярдәмендә, өстән 
аркылыга күпертелеп эшләнә. Үтә күренмәле булмаган 
ташлар кабошон формасында (шома һәм кабарынкы), 
үтә күренмәлеләр – өске һәм аскы ягыннан кырыла. 
Ташларны Урал кырлаучыларыннан сатып алалар. 
Чәчәк кебек бизәк уртасына фирүзә яки сердолик кую 
ешрак кулланыла. Уртача һәм вак ташлар ояга утыр-
тылып, үзәктән таралган нурлар кебек урнаштырыла.

лудрагоценными (сердолик, горный хрусталь, опал, 
яшма) камнями. Особой популярностью пользова-
лась бирюза. Традиционной была простейшая фор-
ма оправы – глухой высокий каст. Касты обрамля-
лись сканью, канителью, а также полоской-каймой, 
на верхнюю сторону которой нанесено поперечное 
рифление. Непрозрачные камни имели форму кабо-
шона (гладкой и выпуклой поверхности), а прозрач-
ные – верхнюю и нижнюю огранку. В готовом виде 
самоцветы покупали у уральских гранильщиков. 
Наиболее характерным было розеткообразное соче-
тание крупного сердолика и мелкой бирюзы в цен-
тре изделия. Средние и мелкие самоцветы сажались 
в припаянные к основе гнёзда, образуя централь-
но-лучевую композицию.
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XVIII гасырның икенче яртысыннан ал-
тын белән чигү сәнгате киң тарала. Монда 
рельефлы бизәк төшерү өчен, җеп астына 
тукыма яки кәгазь куеп калдырыла, чигү 
үрелгән металл җепләр – трунцаллар, 
ялтыравыклар, сәйләннәр, энҗе белән 
бизәлә, чит-читләренә чачак, чуклар, 
челтәрләр үрелә. Энҗе, сәйлән, төймә, кыйммәтле 
ташлар белән чигү бик популяр техникалардан санала. 
Шулай ук аппликация – тырнак алмалау – техникасы 
файдаланыла. Бу вакытта бизәк өчпочмаклы ефәк 
кисәкләреннән зур рельефлы композиция итеп җыйна-
ла, өстәп, төсле сәйлән һәм вак энҗе белән бизәлә. 
Алтын белән чигү ир-ат һәм хатын-кызларның баш 
киемнәрен, хатын-кызлар өчен җиңел аяк киемнәрен 
җитештерүдә кулланыла. Алтын белән чигүче татар 
осталарының гаять матур эшләнмәләре күп җирләрдә 
билгеле була.

Туку – татарлардагы иң 
киң таралган кәсеп ләрнең 
берсе. Аның иң борынгы 
төре дип асалап сугу күрсә-
телә. Моның өчен бизәкне 
аркылы һәм буй җепләр-
нең ике яклы бизәк төшерү 
техникасы ярдәмендә 
ясау – аркау, аркау җебе 
кулланыла. XIX гасырның 
икенче  яртысында эшлән-

Чигү кием-салымны, көнкүреш һәм йола әйберләрен 
бизәкләү максатында кулланыла. Иң киң таралган һәм 
традицион декоратив-гамәли сәнгать төре буларак, 
ул өйдәге иҗади кәсеп кебек яши. Татарлар арасын-
да «тамбур» техникасында чигү – элмә – киң таралган 
була. Аның ике: тигез (яссы атлатып чигү) һәм бөтерел-
гән ефәктән калын җепләрне файдаланып, рельефлы 
өслек ясаучы биек тамбур төрләре бар. Чигүдә мамык 
һәм металл җепләр, XIX гасыр ахырыннан – йон җеп 
(гарус) кулланыла. Аның ярдәмендә йола сөлгеләренең, 
эскәтерләрнең, намазлык, тәрәзә пәрдәләренең, баш 
япмаларының, яулык-алъяпкычларның баш-башларын 
бизиләр. Чигү  хатын-кыз һәм ир-ат баш киемнәрен тек-
кәндә дә файдаланыла. XIX гасырның икенче яртысы-
на кадәр энә белән, соңрак махсус чигү җайланмалары 
ярдәмендә, ыргак лы энә белән чигәләр. Тасмалы, гөл-
ләмәле, челтәрле композицияләрдә, чәчәк кебек яки 
шахмат тәртибендә чиккәндә үсемлек орнаменты кул-
ланыла. Татар чигүе күптөсле булуы белән үзенчәлекле. 

Вышивку применяли для украшения одежды, быто-
вых и обрядовых предметов. Один из массовых и наи-
более традиционных видов декоративно-прикладного 
искусства развивался как домашнее высокохудоже-
ственное ремесло. Наиболее популярной у татар явля-
лась вышивка в технике тамбур. Её можно разделить 
на два вида: низкий (в виде плоских стежков) и высо-
кий тамбур, создающий рельефную поверхность за 
счёт использования толстых нитей из кручёного шёлка. 
В вышивке использовались шерстяные и металличе-
ские нити, а с конца XIX в. – гарус. Вышивкой украшали 
концы обрядовых полотенец, скатерти, молитвенные 
коврики, занавески, головные покрывала, передники, 
она использовалась в украшении женских и мужских 
головных уборов. До второй половины XIX в. вышива-
ли иглой, а позднее крючком с использованием специ-
альных вышивальных приспособлений. Наиболее ти-
пичным являлся растительный орнамент в ленточной, 
букетной и сетчатой композициях, розеточных и шах-
матных построениях с цветочными мотивами. Вышив-
ка татар отличалась многокрасочностью и богатой па-
литрой.

Со второй половины XVIII в. широкое распростра-
нение получило золотное шитьё. Для создания ре-
льефного узора под нити подкладывали ткань или 
бумагу, вышивка дополнительно украшалась витыми 
металлическими спиралями – трунцалами, блёстками, 
бисером, жемчугом, по краям пришивались бахрома, 
кисти или кружева. Популярной техникой было шитьё 
жемчугом и бисером, синелью и драгоценными камня-
ми. Весьма распространённой являлась техника ушко-
вой аппликации алмалау, когда орнамент создавался 
из мелких кусочков шёлка треугольной формы, сшива-
емых в крупные рельефные композиции, которые до-
полнялись цветным бисером и мелким жемчугом. Зо-
лотошвейная техника использовалась в производстве 
головных женских и мужских уборов, лёгкой женской 
обуви. Изделия татарского золотного шитья получили 
широкую известность.

Казан сөлгеләре. 
XIX гасыр ахыры

Казанские 
полотенца. 
Конец XIX в.

Хатынкызлар баш киеме – калфаклар. 
XIX гасырның икенче яртысы

Женские головные уборы – калфаки.  
Вторая половина XIX в.

Хатынкызлар баш 
киеме – калфак. 
XIX гасыр ахыры

Женский 
головной убор – 
калфакнаколка. 
Конец XIX в.

Ирләр баш 
киеме – кәләпүш. 
XIX гасыр ахыры

Мужской головной 
убор – каляпуш. 
Конец XIX в.
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Ткачество – одно из наиболее распростра-
нённых ремёсел татар. Его наиболее древним 
видом является закладное. При такой технике ис-
пользуется система утóк – узор составляется из 
поперечных нитей, пересекающихся с продоль-
ными, образуя двусторонний узор по ткани. Во 
второй половине XIX в. популярность получает 
браная техника, когда узор лицевой стороны из-
делия образовывается настилом утка, а узор из-
наночной стороны – настилом основы. Орнамент 
браных и закладных изделий – геометрический, 
сочетающий треугольники, ромбы, квадраты, мно-
гоугольники с заполнением пространства между 
ними мелкими узорами. Менее распространённой 
является техника многоремизного ткачества. При 
её использовании узоры создаются из 6 – 8 нитей 
утка, при переплетении которых с нитями осно-
вы получается фактурная ткань. Её характерные 
мотивы – ромбы, зигзаги, ласточкины хвосты. 
Для изготовления одежды и бытовых изделий ис-
пользовался простейший вид тканей – полосатая 
и клетчатая пестрядь, в которой обычно сочета-
лись два-три цвета.

Ковроделием (кроме войлочного) у татар тра-
диционно занимались в основном женщины. Попу-
лярными были ковры собственного изготовления. 
Были и ковровщицы, работавшие на заказ. Со вто-
рой половины XIX в. в татарских деревнях Казан-
ской губернии, в Мензелинском и Мамадышском 
уездах было налажено производство мануфактур-
ного типа по изготовлению безворсовых ковров, 
половиков-дорожек и небольших плоских подушек 
для сидения. Наибольшее распространение полу-
чили безворсовые ковры из шерсти, встречались 
и войлочные. Войлочные изделия могли быть узор-
ными, орнаменты отличались от композиций без-
ворсовых ковров криволинейными очертаниями, 
замкнутыми контурными формами. Материалом 
служила овечья шерсть, обычно осенней стриж-
ки, естественных оттенков белого, серого, иногда 
чёрного и окрашенная в красный, синий, зелёный 
и коричневый цвета.

мәнең уң ягын өстәп чигү, кире ягы – нигез-
гә утырту ярдәмендә ясала торган чүпләм 
популярлык казана. Боларның икесендә дә 
орнамент өчпочмак лар, ромблар, квадрат-
лар, күппочмаклыклар кебек геометрик 
фигураларның арасын вак бизәкләр белән 
тутыру хисабына барлыкка килә. Күпкат-
ламлы туку техникасы татарлар арасында 
азрак билгеле була. Бу вакытта бизәкләр 
6 – 8 катлы җептән, аларны үреп ясала, төп 
мотивлары булып ромблар, зигзаглар, кар-
лыгач койрыклары тора. Кием-салым һәм 
көнкүреш әйберләре иң гади – буйлы яки 
шакмаклы чуар тукымадан эшләнә. Анда 
2 – 3 төс үзара керешеп китә.

Келәм сугу (киездән тыш) белән татар-
ларда, нигездә, хатын-кызлар шөгыльләнә. 
Үз йортыңа келәм сугу бик популяр була, 
заказга да эшлиләр. XIX гасырның икенче 
яртысыннан Казан губернасындагы Мин-
зәлә һәм Мамадыш өязләрендәге татар 
авылларында тигез йонлы келәмнәрне, 
җәймәләрне һәм утыргычка салына торган 
зур булмаган тигез мендәрчекләрне ману-
фактура ысулы белән җитештерү җайга 
салына. Йоннан тигез келәмнәр сугу еш 
очрый, киез белән дә эшли беләләр. Киез 
эшләнмәләр бизәкле була, аларның ор-
наменты йонсыз келәмнәр композициясе 
белән чагыштырганда кыек сызыклары, 
ябык контурлы формалары белән аерылып 
тора. Материал итеп көз көне алынган, та-
бигый ак, соры, кара яки манылган кызыл, 
зәңгәр, яшел һәм көрән төсләрдәге сарык 
йоны кулланыла. 

Басып бизәк төшерү һәм мозаика – 
татарларда күн эшкәртүнең иң борынгы 
төрләреннән. Бизәкләп чигелгән татар чи-
текләре һәм башмак, чүәкләренә башка 
халыкларның аяк киеме бизәү сәнгатендә 
тиңнәр юк. Бизәкнең бик нәфис һәм матур 
итеп тоташтырылган күн детальләре татар 

Келәмпалас. 
XIX гасыр 
ахыры –  
ХХ йөз башы

Коверпалас. 
Конец XIX – 
начало XX в.

Туку станогы. XIX гасыр

Ткацкий станок. XIX в.

Җитен сөлгеләр. 
XIX гасыр 
ахыры –  
ХХ йөз башы

Льняные тканые 
полотенца. 
Конец XIX – 
начало XX в.
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Тиснение и мозаика – древнейшие виды художе-
ственной обработки кожи у татар. Татарские узорные 
мозаичные сапожки и туфли не имеют аналогов среди 
художественно оформленной обуви других народов. 
Очень тонкое и изящное соединение встык кожаных 
деталей узора в татарской обуви создаёт уникаль-
ность художественно-конструктивных решений. Ма-
териалом для изготовления служил мягкий сафьян 
высшей выделки, более жёсткая юфть и изредка ша-
греневая кожа, окрашиваемые в самые разные цвета, 
что придавало обуви яркий декоративный эффект. 
В композициях голенища ичигов использовались узо-
ры, расположенные по вертикальной оси и состоящие 
из разных орнаментальных мотивов – многолепест-
ковых розеток, трёх- и пятилистников, «сердечек». 
Композиционный центр орнамента представляли об-
лаковидные, спиральные, листовидные и тюльпано-
образные узоры, расположенные на передней части 
сапога. Место стыка переда и голенища оформлялось 
лотосовидными и пальметтообразными композиция-
ми. Особенностью узоров являлись криволинейность, 
замкнутость формы, массивность, чёткая очерчен-
ность контуров элементов рельефными швами из 
цветных кручёных нитей, подчёркивающих фактурный 
и цветовой контраст.

аяк киемнәренең уникальлеген хасил итә. 
Материал төсендә югары сыйфатлы йом-
шак сафьян, катырак юфть һәм сирәк кенә 
шигрин күн кулланыла, алар төрледән-төр-
ле төсләргә маныла, нәтиҗәдә, аяк кие-
ме күз явын алырлык килеп чыга. Читек 
балтырларында вертикаль буенча төрле 
бизәкләр – күптаҗлы чәчәкләр, бишҗәп-
ле яфраклар, «йөрәкләр» орнаменталь 
мотивлары урнаша. Бизәкнең композици-
он үзәген читекнең алгы ягында урнаш-
кан: болытка охшаган, спираль шикелле, 
яфрак һәм лалә чәчәге кебек – нәкышләр 
хасил итә. Алгы өлешнең һәм балтыр-
ның тоташкан урыннарын төнбоек чәчәге 
һәм пальметтага охшаган композицияләр 
бизи. Нәкыш ләрнең үзенчәлеген кыйгач 
сызыклар, ябык формалар, массивлык, ре-
льеф элементлары контурларының төрле 
төсләрдәге бөтерелгән җепләрдән эшлән-
гән җөйләр ярдәмендә төгәл билгеләнүе 
тәэмин итә. 

Бизәкле мендәр

Узорная подушка

Бизәкле күн 
мозаика 
үрнәкләре. 
XIX гасырның 
беренче яртысы

Образцы узорной 
кожаной мозаики. 
Первая половина 
XIX в.
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Агач ую сәнгате татарларда йорт-җирләрне һәм 
җиһазларны, төрле хуҗалык һәм йорт кирәк-яракла-
рын, савыт-сабаны һәм уенчыкларны бизәргә ярдәм 
итә. Ую осталары агачның һәм каты, һәм йомшак төр-
ләрен кулланалар. Агач уюның иң борынгы техника-
лары дип өчьяклы уемтык (кискеч белән агач өслеген-
нән өчпочмаклап уеп алу) һәм тырнак сыман (өтерге 
белән түгәрәк уемтыклар ясау) ую санала. Татар лар 
арасында шулай ук контур буенча өстәп һәм яссы 
уем техникасы яши. XIX гасыр ахырында кисеп бизәк 
ясау гамәлгә керә, бу вакытта борып ясалган тишек-
ләр яки пычкы белән үтәли кисү ярдәмендә нәкыш 
хасил була.

Резьбой по дереву у татар украшались дома и ме-
бель, разнообразная домашняя и хозяйственная ут-
варь, посуда и игрушки. Мастера-резчики использовали 
как твёрдые, так и мягкие породы древесины. Одними 
из самых древних техник резьбы по дереву являются 
трёхгранно-выемчатая (резцом с поверхности дерева 
вынимаются треугольные грани) и ногтевидная (доло-
том делаются округлые углубления). Наибольшее рас-
пространение среди татар получила накладная контур-
ная и глухая техника. В конце XIX в. появилась техника 
пропильной резьбы, при которой узор создавался про-
сверливанием отверстий или выпиливанием сквозных 
прорезей пилой или ножовкой.

Юмартлык. 
Рәс. Ш. Г. Нигъ мә
тул лин. 1986 ел

Щедрость. 
Худ. Ш. А. Ниг ма
тул лин. 1986 г.

Керәшен өе һәм 
капкасы бизәлеше. 
Пиртәч районы 
Керәшен Сәрдәсе 
авылы

Оформление дома 
и ворот кряшен. 
Пестречинский 
район, с. Кряш
Серда

Сафа Бәхтиев 
йорты. Казан

Дом Сафы 
Бахтеева. Казань
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Татар архитектурасында һәм кабер ташларын 
бизәүдә таш кисеп нәкышләү сәнгате күзәтелә. Бүгенге 
көнгә кадәр сакланган урта гасырлар таш корылмала-
рында һәм аларның детальләрендә гаять бай бизәкләр 
булып, алар порталларны, тәрәзә һәм дивар уемнарын 
каймалап ала. Мәчет һәм төрбәләр интерьерларын 
эшләгәндә, таштан нәкышләү белән бергә, гипсны ки-
сеп бизәк төшерү һәм гипс штамповкалар белән йөзләү 
(тышлау) кулланыла. Җирле төзелеш һәм тышлау ма-
териаллары – туф һәм известняк, эшкәртү өчен җайлы 
булып, осталар аларның өслегендә түгәрәкләнгән һәм 
кыйгач чәчәк-үсемлек бизәге һәм геометрик фигуралар 
төшерә. XIII – XIX гасырларга караган таш һәйкәлләр-
нең өсте ук шикелле, түгәрәкләнеп яки очлаеп килә. 
Аларга дини-фәлсәфи эчтәлекле текстлар уеп языла. 
Кабер ташларының өслеге үсемлек бизәкләре һәм язу-
лар белән каплана. 

Большое распространение в татарской архитектуре и в 
оформлении каменных надгробий получила резьба по кам-
ню. Средневековые каменные постройки и их детали, со-
хранившиеся до наших дней, характеризуются богатством 
резных узоров, украшающих обрамления порталов, окон-
ных проёмов и ниш. При декорировании интерьеров мече-
тей и мавзолеев, кроме резьбы по камню, использовались 
техника резьбы по гипсу и производство штампованных гип-
совых облицовок. Местные строительные и облицовочные 
материалы – туф и известняк – хорошо подходили для обра-
ботки, мастера могли вырезать на их поверхности округлые 
и криволинейные цветочно-растительные и геометрические 
узоры. Каменные стелы, датируемые XIII – XIX вв., имеют 
стрельчатые, килевидные и полуциркульные завершения. 
На них вырезались тексты религиозно-философского со-
держания. Каменная поверхность надгробий покрывалась 
растительными узорами и пышными надписями.

Мөселман  
кабер ташлары

Надгробные камни 
мусульман

Җәмигъ мәчет 
хәрабәләреннән 
табылган бизәк 
төшерелгән таш 
кисәкләре. Болгар

Фрагменты  
орна мен ти ро ван
ных камней из 
развалин соборной 
мечети. Болгар 

237 биттә: Кече 
манара. Болгар

На с. 237: Малый 
минарет. Болгар 
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Йола һәм бәйрәмнәр:  

гореф-гадәтләр һәм заманчалык
Обряды и праздники:  
традиции и современность

Татарларның традицион бәйрәм 
мәдәнияте дини (мөселман) һәм 
дөнья ви (дини булмаган) бәйрәмнәр-
не колачлый. Исламның күчеп йөрү-
че ай календаре авыл хуҗалыгы цик
лының аерым бер вакытына бәйле 
җирле бәйрәмнәрне дини кысаларга 
кертүгә комачаулый. Шуңа күрә та-
тар халык бәйрәмнәре, аерым алган-
да, Сабантуй, Җыен, дөньяви форма-
да яши.

Бу бүленеш аларның атамаларында да чагылыш 
таба. Иң билгеле дини бәйрәмнәр гарәп сүзе белән 
гает дип атала. Мөселман дөньясындагы кебек, алар 
икәү: Ураза гаете – Ураза тәмамлану бәйрәме һәм Кор-
бан гаете – корбан чалу көннәре. Халыкның күңел ачуы 
мәгънәсе «язгы матурлык», «язгы тантана» сүзләренә 
барып тоташа торган бәйрәм сүзе белән атап йөртелә. 
Гаеткә мөнәсәбәт аеруча ихтирамлы булып, ул Аллаһы 
биргән изге бер вакыйга кебек кабул ителә. 

Татар-мөселманнарда дини бәйрәмнәрне уздыру 
йоласы һәр төбәктә дә бертөрле. Ул барлык ирләр, 
шул исәптән, ир балалар укый торган – гает намазы 
белән башлана. Мәчеткә баручылар төркемнәргә җый-
нала, кычкырып һәм көйләп тәкбир – Алланы зурлау 
сүзләрен әйтә. Намаз ачык һавада, зират янында узды-
рыла яки мәчеттә укыла. Аннары зиратка кереп, һәркем 
үзенең якыннарының каберләре янында дога кыла. Бу 
вакытта хатын-кызлар йортларда бәйрәм ризыгы әзерли. 
Ирләр кайткач, табын янына җыйналалар. Бу көннәрдә 
(һәр бәйрәм өч көн дәвам итә) туганнарның, күршеләр-

Йола һәм бәйрәмнәр: 
гореф-гадәтләр 

һәм заманчалык

Обряды и праздники: 
традиции и современность

Специфика традиционной празд-
ничной культуры татар состояла 
в том, что она включала в себя как 
религиозные (мусульманские), так 
и светские (нерелигиозные) празд-
ники. Ислам со своим скользящим 
лунным календарём не смог вобрать 
в себя местные праздники, как пра-
вило, при уро ченные к определённо-
му времени сельскохозяйственного 
цикла. Поэтому татарские народные 
праздники, в частности Сабантуй, 
Джиен, бытовали в нерелигиозной 
форме.

Это разделение чётко осознавалось и нашло отра-
жение в их названиях. Особо чтимые мусульманские 
праздники татары называли арабским словом гает. 
Их, как и во всём мусульманском мире, было два: Ура-
за гаете – праздник поста и Корбан гаете – праздник 
жертвоприношения. Народные же праздники называли 
словом байрам, значение которого сводится к понятиям 
«весенняя красота (прелесть)», «весеннее торжество». 
Отношение к гает было особо почтительное, сакраль-
ное, как к явлению Богом данному,  священному.

Ритуал этих праздников у татар-мусульман повсе-
местно был одинаков. Он включал в себя проведе-
ние коллективной утренней молитвы – Гает намазы, 
в которой принимало участие всё мужское население, 
в том числе и мальчики. Как правило, идущие в мечеть 
собирались группами и громко нараспев произноси-

Изге Болгар җыены. 1999 ел

Джиен. 1999 г.
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ли тэкбир – формулу возвеличивания Аллаха. Ког-
да позволяли погодные условия, такие богослужения 
нередко проводили под открытым небом недалеко от 
кладбищ; в непогоду – в мечетях. Затем шли на клад-
бище, где каждый совершал намаз возле могил сво-
их близких. Тем временем женщины дома готовили 
праздничное угощение. К завтраку приступали лишь 
по возвращении мужчин. В праздничные дни (каждый 
праздник длился по три дня) с поздравлением обходи-
ли дома родственников, соседей. В дни Корбан гаете 
совершали жертвоприношение – по правилам, чётко 
разработанным в исламе. Мясом жертвенного живот-
ного старались угостить как можно больше людей.

Светские праздники, как и религиозные, не име-
ли строго фиксированной даты проведения. Срок их 
 зависел от погодно-климатических условий каждого 
года, а конкретный день устанавливался советом ста-
рейшин. В то же время наблюдалась довольно чёткая 
ориентированность праздников на время того или ино-
го этапа в хозяйственной деятельности.

К обрядам и праздникам весенне-летнего цикла 
относится один из ярких эпизодов, связанных с ве-
сенним пробуждением, – ледоход. Смотреть на ледо-
ход выходили все жители. Молодёжь шла нарядной: 
юноши приходили с гармонистом, устраивали танцы. 
Как правило, по воде на льдинах пускали зажжённую 
солому.

нең йортларына кереп, котлашып йөриләр. Корбан га-
ете вакытында, ислам дине кагыйдәләренә туры ките-
реп, корбан чалу башкарыла. Корбан ите белән мөмкин 
кадәр күбрәк кешеләрне сыйларга тырышалар.

Дөньяви бәйрәмнәрнең, дини бәйрәмнәр кебек үк, 
катгый уздыру датасы юк. Аларны үткәрү һәр елның 
табигать-климат шартларына буйсына, төгәл көнен 
мәхәлләнең аксакаллары билгели. Бер үк вакытта бәй-
рәмнәрнең хуҗалыкта эшләр төгәлләнүгә йөз тотып 
оештырылуын күрсәтергә кирәк.

Иратлар 
күмәкләшеп 
мәчеткә Гает 
намазын укырга 
бара

Мужчины
мусульмане 
направляются 
в мечеть для 
совершения 
праздничного 
намаза

Корбан бәйрәме 
(Баручылар).  
Рәс. Ә. Р. Ильясова 
(Саргин). 1993 ел

Курбанбайрам 
(Идущие). 
Худ. А.Р. Ильясова 
(Саргин). 1993 г.

Туганнар 
каберләре янында 
дога кылу

Молитва возле 
могил родных

Бәйрәм өстәле

Праздничный стол
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дящий первым заносил с собой щепки, разбрасывал их 
по полу, чтобы «двор не был пустым», т. е. чтобы было 
много живности. Заходя в дом, обязательно произноси-
ли благопожелания.

Обрядовые действия, предваряющие начало сева, 
были характерны для всех татар. Среди кряшен про-
водилось общественное моление с освящением се-
мян, которое завершалось коллективным угощением. 
У остальных татар такой обряд не сохранился. Одна-
ко накануне сева было принято топить баню, чтобы 
выйти в поле очистившись. Сеятель обязательно на-
девал чистое бельё. В день сева встречному давали 
яйцо, чтобы посев был удачным. С пожеланием хоро-
шего урожая сеятель вместе с зерном бросал в пашню 
и яйца. Пригласив всех соседей по участку, начинали 
трапезу, которую завершали следующими пожелания-
ми: пусть будут благодатные дожди, пусть будет мир-
ным год, пусть в уборочную будут погожие дни, пусть 

зёрна будут крупными, 
как яйца. Во время роста 
хлебов перед колошени-
ем зерновых с пожелани-
ями плодородия земле, 
хорошего приплода ско-
ту, мира, благополучия 
в целом проводили обще-
ственное жертвоприно-
шение. 

У разных групп татар 
в жертву приносились 
разные животные. У ми-
шарей, как правило, быто-
вало жертвоприношение 
овец, количество которых 
зависело от собранных 
у населения денег. У дру-
гих групп татар чаще всего 
жертвенными животными 
были тёлка, бык, корова, 
иногда овца. Повсемест-
но жертвоприношение 
совершалось  практически 

суы яшел төс бирә. Моннан тыш, балалар өчен аерым 
сый – төш, бавырсак яки вак шишара пешерәләр, кон-
фетлар сатып алалар. Керәшен, мишәрләрдә бу йола 
Пасханың беренче көненә туры китерелә. Мишәрләр-
нең күпчелек өлешендә аны кызыл йомырка, йомырка 
бәйрәме дип атап йөртәләр.

Бу көнне өйгә беренче булып «аягы җиңел» кеше 
килсә, малларның саны артыр, өйдә тынычлык-муллык 
булыр дигән ышану яши. Йорт бусагасын беренче ат-
лаган кеше йомычка ала керә, «ишегалды буш булма-
сын», ягъни мал-туар күп булсын дип, аны идәнгә сибә. 
Керә-керешкә матур теләкләр телиләр. 

Чәчү башланганда уздырыла торган йола-гадәтләр 
шулай ук барлык татарлар өчен хас була. Керәшеннәр 
арасында җыйналып дога кылу, орлыкларны имләү 
башкарыла. Ул бергәләп сыйлану – шыйлык белән 
төгәлләнә. Калганнарда мондый йола сакланмаган. 
Ләкин чәчүгә төшәр алдыннан, басуга тазарынып чы-
гар өчен, кичтән мунча ягу гадәте бар. Чәчүгә төшәсе 
кеше чиста киемнәр кия. Бу көнне каршыга очраган 
кешегә, чәчү уңышлы булсын дип, пешкән йомырка 
бирәләр. Чәчүче, мул уңыш теләп, орлык белән бергә 
җиргә йомырка ыргыта. Аннары  күрше-күлән бергә җы-

По весне бытовало и коллективное угощение де-
тей кашей – Карга боткасы. В один из дней ранней 
весны, с появлением проталинок (конкретный день 
указывали старики), дети шли собирать крупу, молоко, 
масло и яйца для приготовления каши. Во время сбора 
продуктов произносили заклички, смысл которых за-
ключался в различных благопожеланиях, требованиях 
угощения. После на природе, иногда в помещении, из 
собранных продуктов в большом котле варили кашу, 
которой угощали детей, устраивали игры.

Одним из ожидаемых, запоминающихся моментов 
весны был подворный сбор крашеных яиц. Бытовал он 

у всех татар, правда, различался день его 
проведения. У казанских татар сбор при-
урочивался к Сабантую, накануне или за 
несколько дней до майдана. Особого на-
звания у этого обряда не было. Жителей 
деревни об этом дне оповещали заранее, 
поэтому хозяйки красили яйца с вечера. 
Красили их в отваре луковой шелухи, 
в зависимости от концентрации которого 
цвет яиц варьи ровал от золотисто-жёл-
того до тёмно-коричневого. В отваре бе-
рёзовых листьев получали различные 

оттенки зелёного цвета. Кроме того, пекли особые тес-
тяные шарики или мелкие булочки, крендели, покупали 
конфеты. В деревнях кряшен, татар-мишарей обряд 
приурочивался к первому дню Пасхи. У основной части 
мишарей обряд бытовал под названием кызыл йомыр-
ка – красное яйцо, праздник яйца.

Считалось, что если в этот день в дом первым вой-
дёт человек с «лёгкой ногой», то скотина будет хорошо 
плодиться, в доме будет благополучие, согласие. Захо-

Язгы-җәйге цикл бәйрәмнәре дигәндә, иң беренче 
булып боз китү күз алдына килә. Бәйрәм боз карау, боз 
багу, боз озатма, зин китү кебек исемнәр белән ата-
ла. Боз киткәнне карарга бөтен кеше җыйнала. Яшьләр 
матур киемнәрен кия, гармун уйнатып, биюләр башка-
рыла. Кагыйдә буларак, агып барган бозлар өстендә 
салам яндыралар. 

Яз көне балаларны җыеп, ботка белән сыйлау – 
дәрә боткасы, зәрә боткасы, карга боткасы, пачкар 
боткасы, бермәнчек боткасы – бәйрәме уздырыла. 
Иртә язның бер көнендә, кардан арчылган җирләр 
күренә башлагач – ала карда (төгәл көнен өлкәннәр 
күрсәтә), балалар ботка пешерү өчен 
ярма, сөт, май һәм йомырка җыярга чыга. 
Бу вакытта төрле такмаклар, такмаза-
лар әйтелә, җырлар җырлана, аларның 
мәгънәсе яхшы теләкләр теләүгә, сый 
сорауга, сыйлаган өчен рәхмәт әйтүгә 
кайтып кала. Бер-ике өлкән яшьтәге ха-
тын-кыз табигатьтә, кайчак өйдә, җыел-
ган азык-төлектән зур казанда ботка пе-
шерә, аның белән сыйлангач, балалар 
өчен уеннар оештырыла.

Язның көтеп алынган бәйрәмнәрен-
нән берсе – буял ган йомырка җыю көне. Ул барлык 
төркем татарларда булган, дөрес, уздыру көне ягын-
нан аерылган. Казан татарларында ул Сабантуй ал-
дыннан яки аңа берничә көн кала башкарыла торган 
була. Бу йоланың аерым атамасы юк. Көне алдан ук 
хәбәр ителеп, кичтән хуҗабикәләр йомыркаларны 
буяп әзерләп куя. Гадәттә, буяу урынына суган кабы-
гын файдаланалар, куелыгына карап, төс алтын-сары-
дан – караңгы-көрәнгә кадәр тирбәлә. Каен яфраклары 

Дәр, дәр, дәрәгә
Иртә торып берсекөнгә сөрәнгә.
Сөрән суккан – бай булган,
Тәмәке тарткан – юк булган.
Һай, һай, һай, диләр,
Гали абзый бай, диләр,
Берәр кашык май, диләр!

Кыткытыйк, кыткытыйк,
Әбибабай үдәме?
Бер йомырка бирәме?

Җәтрәк безгә бир күкәй,
Бирсәң безгә өч күкәй,
Тавыгың салыр 100 күкәй

Куначага мен, тавык.
Куначага менәлмәсәң,
Чебешеңне җый, тавык.

Әбибабай, үдәмесез?
Бер йомырка бирәмесез?
Табакка кабак кирәк,
Май, күкәй, калач кирәк.
Күмәчең дә кызганма.
Озак яшә, ауланма.

Сабантуйга бүләк 
җыю. 
Кукмара районы

Сбор подарков 
к Сабантую. 
Кукморский район

Иделдә яз. 
Рәс. Х. Г. Якупов. 
1960 ел

Весна на Волге.  
Худ. Х. А. Якупов. 
1960 г.



246 247
Йола һәм бәйрәмнәр:  

гореф-гадәтләр һәм заманчалыкТрадицион мәдәният: гасырлар бәйләнеше
Обряды и праздники:  
традиции и современностьТрадиционная культура: связь веков

Өмет. 
Рәс. К. А. Нә фый
ков. 1988 ел

Надежда. 
Худ. К. А. На фи
ков. 1988 г.

одинаково. Мужчины резали жертвенное животное 
и готовили в больших котлах густой суп: в бульон опу-
скали собранные подворно крупы (пшено, полбу, гре-
чиху), картофель. Женщины, как правило, допускались 
лишь к обработке кишок.

В назначенное время на место жертвоприношения 
собирались все жители аула или махалли. Каждый при-
носил тарелку и ложку. Угощение начиналось после мо-
ления, в котором, как правило, участвовали мужчины 
старшего возраста. Среди татар-мусульман моление 
проводилось по мусульманскому обряду – совершали 
намаз. У кряшен же готовили кашу, раскладывали по 
чашкам; сделав в каше ямку, вливали бульон и клали 
по куску жертвенного мяса. Все чашки ставили в ряд. 

елып ашап ала, аны мондый теләк белән төгәллиләр: 
«Хәерле яңгырлар булсын, еллар тыныч булсын, җы-
ярга көннәре булсын, орлык лар йомырка кебек тү-
гәрәк булсын». Ипи өлгергән, орлыклар баш кыскан 
вакытта, җиргә муллык, хайваннарга артым, тынычлык, 
иминлек теләп, бергәләп корбан чалу йоласы яшәп 
килә (корбан, корбанлык, күк корман, шөкрана – Се-
бер, теләк – Әстерхан татарларында). 

Татарларның төрле төркемнәрендә корбанга төрле 
хайваннарны багышлыйлар. Мишәрләрдә, кагыйдә бу-
ларак, сарык чалалар. Аларның саны халыктан җыел-
ган акчага карап билгеләнә. Кайбер төбәкләрдә бозау, 
үгез, сыер, кайчак сарык сайлана. Бөтен урыннарда да 
йола бертөрле төгәлләнә. Ирләр малны чала һәм зур 

После этого каждый домохозяин брал в руки свою чаш-
ку и, повернувшись лицом на юг, молил Бога о хорошем 
рос те хлебов. Помолившись, ставили чашки на землю, 
затем разносили по одной на несколько человек. Жен-
щины ели отдельно от мужчин. Для конца XIX – начала 
ХХ в. была характерна тенденция к превращению об-
ряда жертвоприношения в сельский праздник, встречу 
родственников, друзей.

С заботой об урожае проводились и обряды вы-
зывания дождя. Они были характерны для всех та-
тар, но бытовали в разных формах. Организаторами 
и основными участниками выступали либо взрослые, 
либо дети. В большом котле из подворно собранных 
продуктов – разных круп, молока, яиц, масла – готови-
лась каша. Это происходило на лугах или в поле, в не-
которых случаях около кладбища или на месте старого 
кладбища, как правило, у воды. Иногда к назначен-
ному месту шли с готовым угощением для обрядовой 
трапезы. Если основными участниками обряда были 
взрослые, то у мусульман-татар трапеза предварялась 
намазом; у кряшен же – обычным молением «перед ка-
шей». Зафиксировано около 30 названий обряда.

Оригинальным традиционным праздником казан-
ских татар являлся Джиен. Он проводился в летнее 
время, в период между окончанием весенних поле-
вых работ и началом сенокоса и жатвы. Начинала его 
в традиционно установленный срок группа деревень, 
джиенный округ. На следующей неделе праздновали 
деревни другого джиенного округа. Связанные между 
собой очерёдностью празднования, они составляли 
джиенную конфедерацию. Джиенные округа в боль-
шинстве случаев носили название одной из деревень, 
входящей в него, как правило, наиболее древней. 
Часть джиенов имела название по той местности, где 
проводилось праздничное гулянье.

казаннарда куе аш пешерә: шулпага кеше саен йөреп 
җыелган ярма (тары, борай, карабодай), бәрәңге салы-
на. Хатын-кызлар бары тик эч-маен эшкәртергә генә 
катнаштырыла. 

Билгеләнгән вакытка корбан чалган урынга бөтен 
халык җыела. Һәркем үзе белән тәлинкә-кашык ала 
килә. Башта дога кылына, аны өлкән яшьтәге ир-атлар 
башкара. Татар-мөселманнар арасында ул намаз уку 
кебек була. Керәшеннәрдә ботканы пешереп, савыт-
ларга бүләләр, уртага чокыр ясап, шунда шулпа коя-
лар һәм берәр кисәк пешкән корбан итен салалар. Һәр-
кемнең савыты бер рәт итеп тезелә. Аннары һәр йорт 
хуҗасы үз табагын кулына тота һәм, көньякка карап, 
Алладан икмәкләрнең яхшы үсүен сорый. Дога кылгач, 
савытларны җиргә куялар, аннары берничә кешегә бер 
савыт итеп өләшеп чыгалар. Хатын-кызлар ирләрдән 
аерым ашый. XIX гасыр ахыры – ХХ йөз башында кор-
бан чалу йоласын авыл бәйрәменә – туганнар, дусла-
рның очрашу бәйрәменә әйләндерү омтылышы күзә-
телә.

Яңгыр чакыру йолалары да уңышны кайгыртып 
башкарыла. Алар барлык татарлар өчен хас, әмма 
төрле формаларда уздырыла. Оештыручы һәм төп 
катнашучылар – я өлкәннәр, я балалар. Зур казанда 
йортлар буйлап җыйналган азык-төлектән – төрле яр-
малар, сөт, йомырка, майдан – ботка пешерелә. Моны 
болында яки кырда, кайбер очракларда зират янында 
яки иске зират урынында, кагыйдә буларак, су буенда 
эшлиләр. Кайчак билгеләнгән урынга әзер сый белән 
җыйналалар. Әгәр төп катнашучылар өлкәннәр булса, 
мөселманнарда ашау-эчүгә кадәр намаз укыла; керә-
шеннәрдә – «ботка алдыннан» дога кылына. Йоланың 
30 лап атамасы теркәлгән: яңгыр боткасы, теләк 
боткасы, киләмәт боткасы, шиллык уздыру, чүлмән-
чек, чүлмәнчекәй, чүк, сайраннык һ. б.

«Питрау» керәшен 
мәдәнияте 
республика 
фестивале

Республиканский 
фестиваль 
кряшенской 
культуры 
«Питрау»
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Джиен – период приёма гостей из других дере-
вень. Приезжали в основном родственники. Приём 
гостей и гостевание повсеместно проводились по 
чётко отработанному этикету. Гостей приглашали 
персонально, заранее, специально разъезжая по де-
ревням. Приглашающие обговаривали время приез-
да, количество гостей из данной семьи, причём при-
глашаемых семей было несколько. Приём большого 
количества приезжих требовал соответствующей 
подготовки: места для размещения на ночлег, заго-
товки продуктов.

Особо готовилась и поездка на Джиен. Обращалось 
серьёзное внимание на то, чтобы в гостях выглядеть 
хорошо, поэтому шили наряды. Кроме того, каждая хо-
зяйка везла с собой угощение. Обязательны были пара 
пышных калачей, несколько больших круглых пирогов 
с ягодными начинками, пастила, а также одна-две туш-
ки вяленых гусей. Пироги заворачивали в большую 
скатерть. Всё ставилось на поднос или складывалось 
в специальный сундучок. Гостям, приехавшим с угоще-
нием, оказывались особые почести.

Массовый заезд гостей был, как правило, в четверг. 
Приезжали на украшенных подводах (с бубенцами, 

Казан татарларының үзенчәлекле традицион бәй-
рәме – Җыен. Ул җәй көне, язгы эшләр төгәлләнеп, 
печән чабу һәм урып-җыюга керешкәнче уздырыла. 
Аны җыен түгәрәге дип аталган авыллар төркеме бил-
геләнгән вакытта башлап җибәрә. Һәр атнаны түгәрәк-
тәге бер авыл җыен уздыра. Уздыру чиратын сак лап, 
җыен түгәрәкләре – җыен конфедерациясе хасил итә. 
Җыен түгәрәге күпчелек очракта үзенә караган бер 
авыл, гадәттә, иң борынгысы, исеме белән атала. Җы-
еннарның бер өлеше уздырылу урынына карап йөр-
телә. Әйтик, Калатау җыены, Биектау җыены, Яссы 
болын, Куш Капка, Казы, Базы җыены.

Җыен – башка авыллардан кунаклар кабул итү 
вакыты. Нигездә, туган-тумача бергә җыйнала, аларны 
кабул итү һәм сыйлау төгәл этикет кагыйдәләренә буй-
сына. Кунакларны алдан ук, шәхсән барып чакыралар. 
Чакыручы килү вакытын, килүчеләрнең санын ачык-
лый. Чөнки күп кешеләрне кунак итү әзерлек сорый: 
йок ларга урын, азык-төлек кирәк.

Җыенга барырга да алдан хәстәрләнәләр. Ку-
накта матур булып күренергә кирәк, шуңа яңа ки-
емнәр тегелә. Моннан тыш, һәр хуҗабикә үзе белән 
күчтәнәч алып бара. Күпереп пешкән пар күмәч, 

Кунаклар килде. 
(Иске Татар 
бистәсендә.) 
Рәс. Р. Г. Заһидул
лин. 2003 ел 

Гости приехали. 
(В Старотатар
ской слободе.) 
Худ. Р. Г. Загидул
лин. 2003 г.

Иртәгә бәйрәм. 
Рәс. Ш. Г. Нигъ мә
тул лин. 1984 ел

Завтра праздник. 
Худ. Ш. А. Ниг ма
тул лин. 1984 г.

җиләк-җимеш эчлеге салып пешерелгән берничә зур 
түгәрәк бәлеш, бер-ике каклаган каз әзерләргә кирәк 
була. Бәлешләрне зур эскәтергә төрәләр. Болар бө-
тенесе подноска салына  яки махсус сандыкка туты-
рыла. Сый белән килгән кунакларны – күчтәнәчле 
кунак, өндәүле кунак дип, аларга аерым хөрмәт күр-
сәтелә.

Кунаклар, гадәттә, пәнҗешәмбе көнне җыйнала 
башлый. Бизәлгән арбаларда (кыңгыраулар тагып, ат 
ялына тасмалар, дугага – бизәкле сөлгеләр бәйләп) 
авылга җырлап керәләр. Кыр капкасын ачкан балалар-
га конфетлар, чикләвекләр, вак акчалар эләгә.

Һәр кунакны, килеп төшүгә, өстәл янына утырта-
лар, чәй яңартыла. Кичкә таба бергәләп ашыйлар.

Җомга иртә белән мунча ягалар. Анда чират-
лашып гаиләле парлар юынып чыга. Кунак вакытын-

в гриву лошади вплетали ленты, на дуге – узорные 
полотенца). Въезжали в деревню с песнями, музыкой. 
Деревенские ребятишки открывали полевые ворота, 
получая за это небольшой подарок – конфеты, орехи, 
монеты.

Для каждых вновь прибывших гостей хозяева, по 
обычаю, заново накрывали стол, угощали чаем. Под 
вечер организовывали общий ужин.

В пятницу утром обязательно топили баню. В ней 
поочерёдно мылись супружеские пары. Баню топили 
каждое утро во все дни гостевания. Это входило в гос-
тевой этикет – «баня – высшая почесть для гостя», го-
ворили татары. После бани – обязательно чаепитие. 
К чаю подавали небольшого размера оладьи (коймак) 
из кислого сдобного теста, которые жарили на углях на 
сковороде в печи. Ближе к полудню проводился  званый 
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да мунча һәр көнне әзер булырга тиеш: кунакның 
хөрмәте – мунча, ди татарлар. Мунчадан соң чәй 
эчү зарур. Чәйгә коймак әзерләнә. Көндезгә аш 
пешә, аңа үз авылында яшәүче туганнар, дуслар 
чакырыла. 

Бәйрәмнең бер өлеше яшьләрнең күңел ачуы, уен-
нары кебек оештырыла. Алар җомга көнне башланып, 
кич һәм иртәгәсе бәйрәм көннәрендә уза. Гадәттә, 
 болында, сирәгрәк – авылда. Җомга көнне бәйрәм – 

обед. На него приглашали родственников, 
друзей и из своей деревни.

Другая часть праздника включала в себя 
молодёжное гулянье и игрища. Они начина-
лись с пятницы и проводились днём и вече-
ром во все праздничные дни. Устраивали их 
на лугах, изредка – на деревенской площади. 
Наиболее массовым было пятничное гуля-
нье. В этот день на месте гулянья шла бойкая 
торговля сладостями, галантерейными това-
рами – платками, украшениями. Юноши обя-
зательно старались угостить девушек, купить 
им подарки.

Игрища включали в себя вождение хоро-
водов, различные виды догонялок. На этих 
игрищах считались допустимыми и широко 
практиковались совместные прогулки юношей 
с девушками, которые им понравились. Была 
масса разных игр, сопровождаемых пением 
и пляской. Наблюдалось и ансамблевое музи-
цирование. Ансамбль чаще всего состоял из 
двух-пяти гармоник, двух-трёх скрипок, двух-
трёх натуральных флейт из полого стебля, из 
нескольких гребней. Посмотреть на молодёж-
ные гулянья приходили и взрослые.

Особенность молодёжного гулянья сос-
тавляло катание на подводах с песнями, гар-
монью. Катание проводилось по большому 
кругу, в середине которого проходили игрища. 

С установлением устойчивых холодов на-
чинался период заготовки мяса впрок. Каждая 

«Түгәрәк уен» 
фестивале. Казан

Фестиваль 
«Түгәрәк уен». 
Казань

Татар милли музыка уен кораллары

Татарские национальные музыкальные инструменты
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Кышкы кояш торгынлыгы көннәрендә керәшеннәр 
Нардуган бәйрәме уздыра. Бу вакытта йорттан йорт-
ка төрле киемнәргә киенеп йөрү, багу – йөзек салулар, 
язмышны, язган ярны ачыкларга омтылып фал ачулар 
оештырыла. Гадәттә, аю, кәҗә булып, мех ягы белән 
әйләндерелгән тун, бүрек киеп йөриләр; «хәерче», 
«карт», «карчык», «чегән» булып, егетләр – кызлар ки-
еменә, картлар «кәләш кебек» киенәләр.

Совет чорында татарларның традицион бәйрәм 
мәдәниятенең күп күренешләре, дини дип, кире кагы-
ла. Кайбер бәйрәмнәр гомуммилли төс ала. Постсовет 
чорында традицион бәйрәм мәдәниятенең яңарышы 
күзәтелә. 

семья специально для этого откармливала бычка, тёл-
ку или лошадь. День закалывания животного превра-
щался в небольшой семейный праздник: на угощение 
звали и самых близких родственников. Позднее же, 
в удобное для себя время, приглашали в гости и других 
родственников, в том числе из других деревень.

В осенне-зимних общественных обрядах и празд-
никах особое место занимали помочи, устраиваемые 
для быстрого проведения трудоёмких работ в хозяй-
стве, в том числе молодёжные.

Среди татарской молодёжи наиболее ожидаемыми 
были помочи по обработке заколотых гусей – гусиные 
помочи. Проводили их почти в каждом доме поздней 
осенью. Приглашали девушек. Процесс труда был 

иң зурысы. Бу көнне мәйданда тәм-том, галантерея 
товарлары – яулыклар, бизәнү әйберләре саталар. 
Егетләр кызларны сыйларга, аларга бүләк алып бирер-
гә тырыша.

Биредә түгәрәк уеннар, ярышлар – таклы уйнау, 
көтүле уйнау, тәкәле уйнау була. Егетләргә охшаткан 
кызлары белән күрешү, аралашу, бергәләп йөреп килү 
рөхсәт ителә. Бу – озын уен, куышка бару дип ата-
ла. Күптөрле җырлы-биюле уеннар, хәтта бергәләп – 
4 – 5 гармунда, 2 – 3 скрипкада, 2 – 3 көпшә курайда, 
тарак гармунда уйнау башкарыла. Уенны карарга өл-
кәннәр дә килә.

Яшьләр уеннарында арбаларга төялеп, зур түгәрәк 
буйлап гармун, җыр белән йөриләр.

коймагы) и устраивала чаепитие, после которого все 
расходились по домам. А вечером их снова собирали 
в этом доме на угощение. Сюда приглашали и деву-
шек, гостивших в деревне. Помочь стремились все. Го-
ворили: «И на пять гусей собирали десять-пятнадцать 
девушек».

Широко распространёнными были помочи по изго-
товлению войлока, помочи по обработке холстов. Они 
сопровождались исполнением песен, завершались 
игрищами.

Период зимнего солнцестояния, Святок оформился 
как праздничное время у кряшен и бытовал под назва-
нием Нардуган. Основные моменты праздника были 
следующие: подворное хождение ряженых, гадания 

Салкыннар башлануга, ит әзерләү вакыты керә. 
Һәр гаилә бозау, үгез, тана яки ат симертә. Хайван сую 
көне гаилә бәйрәменә әйләнә: якын туганнарны ашка 
дәшәләр. Соңрак ераграк яшәгән барлык туганнарны 
чакырып аш уздыру гадәте була.

Көзге-кышкы йола һәм бәйрәмнәр арасында авыр 
эшләрне бергәләп башкару – өмә уздыру аерым урын 
тота. Ешрак яшьләр өмәләре оештырыла, ул уен, 
күңел ачу белән төгәлләнә.

Татар яшьләре көтеп ала торган каз өмәсе көз көне, 
көннәр ныгытып суыткач, кызлар чакырып һәр йортта 
диярлек уздырыла. Бу эш җитезлекне, уңганлыкны күр-
сәтергә мөмкинлек бирә, тәҗрибә уртаклашу, аралашу 

праздником, так как давал возможность продемонстри-
ровать умение, сноровку более опытным в этой работе 
девушкам, получавшим соответствующую оценку хо-
зяек, пожилых женщин. Гусиные помочи становились 
местом активного общения. Иногда девушки заранее 
договаривались с хозяйкой, чтобы она не обошла их 
приглашением.

Девушки собирались с утра. Работа спорилась под 
разговоры, шутки, смех, любимые песни. Затем обра-
ботанных гусей несли на коромыслах на родник, чтобы 
промыть их в ключевой воде. Девушек сопровождали 
юноши с гармонистом. Ко времени возвращения ра-
ботниц хозяйка готовила оладьи на гусином жиру (каз 

Каз өмәсе

Гусиные помочи

мәйданы да була. Кайчак кызлар үзләрен өмәгә чакы-
руны алдан ук хуҗабикә белән килештереп куялар.

Кызлар иртүк җыйнала. Сөйләшеп, көлешеп, җыр-
лап казларны чистарткач, көянтәләргә элеп чишмәгә 
алып төшәләр. Кызларны, гармун тартып, егетләр оза-
та бара. Кызлар казларны юып кайтуга, хуҗабикәнең 
каз маенда йөздереп пешергән коймаклары әзер. Чәй 
эчкәч, кызлар өйләренә тарала. Кич белән аларны та-
гын шушы йортка сыйланырга чакыралар. Араларында 
авылга утырмага килгән кунак кызлары да була. «Биш 
казына да ун-унбиш кыз җыела иде», диләр.

Киез басу белән бәйле – тула өмәсе, киндер 
эшкәртү вакытында киндер тукмаклау өмәсе киң та-
ралган булып, җырлы-уенлы бәйрәм төсен ала. 

на кольцах с исполнением подблюдных песен, различ-
ные гадания о судьбе, суженом. Рядились в различные 
одежды. Обычно, изображая медведя, козу, надевали 
на себя вывороченные шубы, шапки; одевались «ни-
щим», «стариком», «старухой», «цыганами», юноши – 
в девичий наряд, старики – «невестой».

В советское время в традиционной праздничной 
культуре татар многое было отнесено к разряду рели-
гиозного и неприемлемого для нового общества. Неко-
торые праздники были унифицированы и стали носить 
общенациональный характер. Возрождение традици-
онной праздничной культуры стало происходить в пост-
советское время.
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Сабантуй – самобытный народ-
ный праздник, который казанские та-
тары устраивали перед началом сева 
яровых. Он состоял из обрядов, раз-
влечений, состязаний и не имел ни 
точной календарной даты, ни опре-
делённого дня недели. Всё зависело 
от погодных условий, интенсивно-
сти таяния снега и степени готов-
ности почвы к севу яровых культур. 
Вместе с тем в деревнях одной окру-
ги старались проводить состязания 
в один день, чтобы все желающие 
могли посетить праздник.

Праздник Сабантуй – это череда обрядов. Первая 
группа обрядовых действий являлась зачином. Сюда 
относился сбор детьми крашеных яиц. Для детей гото-
вили специальные мешочки, как правило, из красных 
концов домотканых полотенец. Рано утром мальчики 
и девочки в возрасте от 3 – 4 до 9 – 10 лет начинали об-
ход домов. Сбор продолжался 2 – 3 часа. Затем дети 
выходили на улицу и играли с собранными яйцами. 
В отдельных регионах в ритуал праздника входило 
коллективное угощение кашей.

Сабантуй – Казан татарларын-
да язгы чәчү алдыннан оештыры-
ла торган халык бәйрәме. Ул йо-
лаларны, уеннарны, ярышларны 
бер җепкә тезә. Уздыру вакыты 
табигать шартларына, карның эрү 
тизлегенә, туфракның чәчүгә әзер-
легенә бәйле. Әмма бер түгәрәккә 
кергән авылларда ярышларны бер 
көн эчендә оештырырга тыры 
шалар.

Сабантуй йолалардан тора. Аларның беренче төр-
кеме – әзерлек этабы: балаларның буялган йомырка 
җыюы, моның өчен алдан ук, гадәттә, кызыл башлы 
сөлге очларыннан, кечкенә капчыклар тегү, иртүк 
3 – 4 тән 9 – 10 яшькә кадәрге кыз һәм ир балаларны уя-
тып йорттан йортка йөрергә чыгарып җибәрү, 2 – 3 сә-
гать дәвамында йомырка җыю, аннары уен оештыру – 
шундыйлардан. Кайбер төбәкләрдә балаларны ботка 
пешереп сыйлыйлар. 

Бәйрәмнең асылын, үзәген мәйдан – ат чабыш лары 
һәм төрле ярышлар, алдан җиңүчеләргә бүләкләр җыю 
хасил итә. Хатын-кызларның кул эшләнмәләре, кисел-
гән тукымалар белән янәшә иң кадерле бүләк булып 
Сабантуйдан соң килен булып төшкән яшь хатынның 

Сабантуй: милли  
бердәмлек бәйрәме

Сабантуй: праздник 
национального единства
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Сабантуй. 
Рәс. Л. Г. Фәт та
хов. 1957 ел

Сабантуй. 
Худ. Л. А. Фат та
хов. 1957 г.

Вторая группа действ составляла суть праздника – 
майдан. Это скачки и различные состязания с пред-
варительным сбором подарков для их участников 
и  победителей. Подарками были в основном предметы 
женского рукоделия, отрезы ткани. Самым ценным счи-
талось полотенце молодушки, вышедшей замуж после 
предыдущего Сабантуя. Состязания проводились по 
веками выработанному распорядку. Начинали их скач-
ки, наездниками были мальчики 8 – 12 лет.  Награждение 
участников проходило на майдане, одно из лучших по-
лотенец дарили победителю. Здесь же проводились 
другие состязания – бег, борьба на кушаках. Батыр, по-
бедивший в борьбе, получал лучший приз праздника.

Вечерние молодёжные игрища – третья группа об-
рядовых действий Сабантуя. Их проводили несколько 
дней, а также обязательно в завершающий день празд-
ника – день состязаний. В них принимали участие на-
рядно одетые юноши и девушки. До глубокой ночи зву-
чали гармони, скрипки; молодёжь пела песни, водила 
хороводы, плясала.

Проведение Сабантуя в разных районах прожива-
ния татар не было одинаковым. Однако в ХХ столетии 
он постепенно начинает восприниматься как единый 
национальный праздник татарского народа: Сабантуй 
стали отмечать и те группы татар, которые в прошлом 
его не праздновали, в том числе сибирские татары. Ис-
чезли локальные различия, едиными стали сроки его 
проведения – после завершения весенних полевых 
работ. Появилось поэтапное его проведение: снача-
ла Сабантуй праздновали по отдельным аулам, а на 

чигүле сөлгесе санала. Ярыш гасырлар дәвамында 
урнашкан тәртип буенча уздырыла. Аны ат чабышы 
башлый. Җайдаклар – гадәттә, 8 – 12 яшьлек малай-
лар. Җиңүчегә иң матур сөлгене бирәләр. Мәйданда 
башка ярышлар – йөгерү, көрәш оештырыла. Көрәштә 
җиңүче иң олы бүләккә лаек була. 

Кичке яшьләр уеннары – Сабантуйдагы өченче 
төркем йолалар. Аларны берничә көн дәвамында 
уздыралар, соңгы көнне ярышлар оештырыла, төнгә 
кадәр гармун, скрипка тавышлары ишетелә; җырлар, 
түгәрәк уеннар, биюләр, җырлы уеннар берсен-берсе 
алыштыра.

Татарлар яшәгән төрле төбәкләрдә Сабантуй 
төрлечә үткәрелә торган була. Әмма ХХ гасырда ул 
татар халкының бердәм милли бәйрәменә әйләнә: 
аны татарларның элек бу бәйрәмне үткәрмәгән төр-
кемнәре, әйтик Себер татарлары да уздыра башлый. 
Аның тәртибе, вакыты да уртак – язгы кыр эшләре 
тәмамлангач дип билгеләнә. Башта Сабантуйны 
авылларда, аннан соңгы атнаның ял көнендә район 
үзәгендә (яки шимбә – авылларда, якшәмбе район 
үзәгендә) уздырып, Казанда йомгаклыйлар. Уздыру 
тәртибе урнашып, аннан балалар катнаша торган йо-
лалар төшеп кала.

Сабантуйны совет чорында татарлар күпләп яши 
торган Мәскәү, Ташкент, Петербург, Самара кебек, шу-
лай ук Урал буендагы шәһәрләрдә милли бәйрәм итеп 
уздыру башлана. Шәһәрләрдә – бер көн эчендә, мәй-
данда, авылларда ике өлешкә – бүләк җыюга һәм мәй-
данга бүлеп бәйрәм итәләр. 

следующей неделе его проводил районный центр (или 
в субботу – по деревням, а в воскресенье – в рай-
центре). Завершающим стал Сабантуй в столице Та-
тарстана – Казани. 

Как национальный татарский праздник Сабантуй 
в советское время стали праздновать во многих горо-
дах, где в процессе миграции появился значительный 
контингент татар, например в Москве, Ташкенте, Пе-
тербурге, Самаре, в ряде городов промышленного Ура-
ла. Почти повсеместно он проходил по единой схеме. 
В городах это был однодневный праздник, сосредото-
ченный на майдане, в сельской местности он состоял 
из двух частей – сбора подарков и майдана.

Главным, наиболее любимым и самым популярным 
видом состязаний на Сабантуях по-прежнему остава-
лась национальная борьба. Начинали её два мальчи-
ка дошкольного возраста (иногда два старика). Затем 
по оче рёдно выходили на ковёр мальчики-школьники, 
юноши, мужчины среднего возраста.

Кульминационным моментом не только в этом виде 
состязаний, но и в целом Сабантуя являлась борьба 
батыров, т. е. тех, кто вышел победителем в предва-
рительных схватках. А когда на ковре оставались два 
непобеждённых борца, страсти накалялись до преде-
ла. Следует отметить, что поединки демонстрировали 
не только силу, ловкость, мастерство, мужество ба-
тыров, но и их спортивное благородство, уважитель-
ное отношение к сопернику. Победитель в борьбе по-
лучал самый ценный подарок Сабантуя. В советское 
время призы были довольно крупными, особенно 

Сабантуй 
алдыннан 
бүләк җыю. 
Рәс. Р. Г. Заһи дул
лин. 2008 ел

Сбор призов 
перед  Сабантуем. 
Худ. Р. Г. За ги дул
лин. 2008 г.

Төп һәм яратып карала торган, популяр ярыш төре 
булып милли көрәш санала. Аны мәктәпкәчә яшьтәге 
ике малай (яки ике карт) башлый. Аннары чиратлашып 
мәктәптә укучы малайлар, егетләр, урта яшьләрдәге 
ирләр мәйдан тота.

Сабантуйның кульминациясе – батырлар көрә-
ше. Мәйданда көч, җитезлек, осталык, кыюлык кына 
түгел, бәлки, көндәшкә ихтирамлы мөнәсәбәт тә 
сынала. Батыр традицион бүләкне – тәкәне җилкәгә 
күтәрә. Мәйданда үз көчләрен гер, штанга күтәрү-
челәр дә сыный.

Шаян ярышлар да мәйданда күпләп уздырыла. 
Бигрәк тә йөгерү ярышлары: авызга йомырка салын-
ган кашык кабып йөгерү; көянтәгә сулы чиләкләр асып 
йөгерү; капчыкта; икешәрләп, бәйләнгән аяк белән 
йөгерү – шундыйлардан. Бүрәнәгә утырып печән ту-
тырылган капчык белән сугыш, күзне бәйләп чүлмәк 
вату, бау тарту, башына приз (еш кына тере әтәч) 
эленгән биек шома баганага менү һәрвакыт көлке ту-
дыра.

Бер үк вакытта җырчылар, шигырь укучылар, бию-
челәр арасында ярышлар уза. Аларга теләсә кем, 
теләсә кайсы вакытта кушылып китү мөмкинлегенә ия. 
Катнашучы һәм тамашачы бердәмлеге Сабантуйны 
чын халык бәйрәменә әйләндерә.

Ярышлар иртәдән кичкә кадәр дәвам итә. Сәүдә 
оештырыла, гаилә белән чәй эчеп, ашап утыралар. 

Ярышлар тәмамлангач, халык өйләренә таралыша. 
Кичен яшьләр кабат уенга җыйнала. Хәзер аны кичке 
Сабантуй дип тә атыйлар.
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в  городах. Батыр по традиции получал живого барана. 
 Одновременно на другой стороне майдана пробовали 
себя силачи. Здесь соревновались в подъёме тяжес-
тей – гири (пудовой, двухпудовой), иногда штанги.

Большое оживление вносили различного рода шу-
точные соревнования, которые проводились в это же 
время на майдане. В основном это различные состя-
зания в беге: бег с ложкой во рту с положенным на неё 
 яйцом; бег с наполненными водой вёдрами на коромыс-
ле; бег в мешках; бег по двое, когда нога одного при-
вязана к ноге другого. Много смеха вызывал бой меш-
ками, набитыми сеном, который ведут, сидя на бревне, 
или состязание, во время которого нужно с завязанны-
ми глазами разбить палкой горшок, стоящий на земле. 
Очень популярны были перетягивание каната, палки, 
лазанье на высокий гладкий столб, наверху которого 
подвешивался приз (иногда живой петух в клетке).

Одновременно проводились состязания певцов, 
чтецов, танцоров. Характерной чертой всех состяза-
ний являлось то, что любой присутствующий в любой 
момент мог включиться в них. Единство выступающих 
и зрителей делал Сабантуй настоящим праздником.

Состязания длились с утра и до вечера. Поэтому 
сюда выезжали продовольственные магазины, столо-
вые, буфеты, шла бойкая распродажа сладостей, печё-
ных изделий, соков, воды, чая. Если Сабантуй прово-
дился на расстоянии от села, то нередко на лужайке 
устраивались семейные чаепития за самоваром, кото-
рый брали с собой.

После окончания соревнований на майдане народ 
расходился по домам. А под вечер молодёжь снова со-
биралась на вечерние игрища. Сейчас их иногда назы-
вают «вечерний Сабантуй».
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Татарская кухня отличается бо-
гатством и своеобразием. Она скла-
дывалась столетиями, совершен-
ствовалась, обогащалась новыми 
продуктами, но сохраняла свою са-
мобытность.

Из огромного числа блюд наиболее характерными 
для татарской кухни являются супы и бульоны – мяс-
ные, постные и молочные, названия которых опреде-
лялись составом заложенных в них продуктов – круп, 
овощей и мучных изделий.

Тесто для мучных заправок готовится на яйце. Для 
лапши (токмач) используют пшеничную муку: сочень 
раскатывают тонким слоем и тонко шинкуют. Мучное 
изделие умач представляет собой небольшой вели-
чины тестяные катышки округлой или продолговатой 
формы, которые получаются при растирании круто за-
мешанного теста. Раньше его нередко делали из горо-
ховой с добавлением какой-либо другой муки. Другое 
изделие из муки – салма, технология его приготовле-
ния сводится к отрыванию куска теста пальцами, сма-
занными маслом. Так получаются кружки диаметром 
до сантиметра, раздавленные пальцами. Чумар изго-
товляется из более мягкого теста. Его разрезают на 
кусочки размером с лесной орех и запускают в бульон.

Суп-лапша на мясном бульоне до сих пор остаётся 
обязательным блюдом во время приёма гостей. К зва-
ным обедам подаются и пельмени, которые отварива-
ют в бульоне.

Татарская кухня изобилует выпечкой, подаваемой 
как при повседневном питании, так и по случаю званых 
обедов. Татары всегда придавали большое значение 

Татар халкының ашсулары бик 
бай һәм төрле. Татар ризыгы тради-
цияләре гасырлар дәвамында бул-
дырылган. Ашсу әзерләү эше ка-
милләшкән, яңа мәгълүматлар һәм 
азыктөлекләр белән баеган, әмма 
үзенчәлеген саклап калган.

Күпсанлы ризыклар арасында итле, сөтле, итсез – 
ашлар һәм шулпалар аерым урын тота, аларның ата-
малары шулпага нәрсә (ярма, яшелчә, оннан әзерлән-
гән ризык) салынуга карап билгеләнә. 

Токмачны йомыркадан басалар, бодай оны кул-
ланыла: камырны бик нечкә итеп җәеп, нәзек итеп 
кисәләр. Түгәрәк яки озынча формадагы, каты камыр-
дан зуррак итеп уылган он ризыгын умач дип атыйлар. 
Элек аны борчак онына нинди дә булса башка төрле он 
катыштырып әзерли торган булганнар. Камырны май-
га манган кул белән өзеп ясый торган ризык – салма, 
1 см  га кадәр диаметрлы түгәрәкләр бармак белән ба-
сып куела. Чумар йомшак камырдан урман чикләвеге 
кадәр зурлыкта эшләнә. Бу он ризыклары кайнап тор-
ган шулпага салып пешерелә.

Итле шулпада пешкән токмач ашы кунак кабул ит-
кәндә зарури пешерелә торган ризыклардан санала. 
Ашка чакырганда шулпада пешкән пилмән дә бирәләр.

Татар кухнясында аеруча камыр ризыклары күп, 
аларны көндәлектә дә, кунаклар чакырганда да кул-
ланалар. Камырга мөнәсәбәт аерым булып, татар ха-
тын-кызлары бик борынгыдан әче (чүпрәле), төче, каты 
яки сыек камырдан да тәмледән-тәмле ризык әзерли 
белгәннәр. Төче камырдан иң борынгы ризыкларның 
берсе күмәч – 10 – 15 см зурлыкта, бодай (борай) яки 

Милли аш-су

Национальная кухня
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печенью и пшеном (или рисом), отваривается и пода-
ётся к  столу в  горячем виде. Кушанья из субпродуктов 
 обычно готовили поздней осенью, когда резали скот. 

Весной и летом с удовольствием употребляли 
в пищу вяленые мясные продукты (конину, гусятину 
и конскую колбасу – казылык). Для вяления использо-
валась брюшная часть конины, нарезанная полосками. 
Кусочки натирали солью, перцем и ставили для засол-
ки в тёмное и прохладное мес то. Казылык вешали на 
чердаке на два-три месяца. Эти блюда по-прежнему 
любимы татарами.

Разнообразие начинок характерно для пирожков 
(бэкккэн, тэкэ). Часто их пекут с овощной начинкой 
(морковь, капус та). Особой популярностью пользуют-
ся пироги с тык венной начинкой с добавлением пшена 
или риса. Оригинальным изделием является губадия – 
круглый высокий пирог с многослойной начинкой, ко-
торый с древних времён украшал стол аристократов, 
и сегодня одно из обязательных угощений при торже-
ственных приёмах.

К чаю подаются изделия из сдобного и сладко-
го тес та. Многие из них по содержанию и способу 
приготовления типичны для всех тюркских народов.  

тесту и хорошо умели его готовить, причём они одина-
ково искусно выпекают пироги из кислого (дрожжево-
го) и пресного, простого и сдобного, крутого и жидкого 
 теста, с начинкой или без. Наиболее древним печёным 
изделием из пресного теста является кумэч – булочка 
диаметром 10 – 15 см. Тесто для него замешивается из 
ячменной или полбенной (пшеничной) муки на кислом 
молоке с добавлением яиц, топлёного масла. Пресный 
кумэч считался ритуальной пищей. Древним и простым 
блюдом является и кыстыбый, в традиционном испол-
нении представляющий собой комбинацию пресного 
теста в виде сочня с пшённой кашей. С конца XIX в. 
его стали делать с картофельным пюре.

Любимым пирогом татар является бэлиш из прес-
ного или дрожжевого теста с начинкой из кусочков 
жирного мяса (баранина, говядина, гусятина, утятина) 
с крупой или картофелем. Его делают больших и ма-
лых размеров. К этой же категории кушаний относятся 
эчпочмак, перемяч – мясные пирожки. 

Мясо – один из обязательных продуктов татар-
ской кухни. Татары всегда использовали в пищу мясо 
и субпродукты (печень, язык, сердце) крупного рогатого 
скота, овец, домашней птицы (кур, гусей, уток), а также 
конину. Совершенно не употреблялась (за исключением 
кряшен) свинина, запрещённая шариатом. Весьма рас-
пространённым являлось мясо-крупяное блюдо – ту-
тырма: кишка лошади или коровы начиняется  рубленой 

арпа оныннан әчегән сөткә йомырка сытып һәм май 
салып ясала. Төче күмәч йола ризыгы санала. Бо-
рынгы һәм бик гади ризыкларның берсе – кыс тыбый, 
элек-электән төче камыр эченә тары боткасы салып 
әзерлиләр, XIX гасыр ахырыннан кыстыбый эчлегенә 
төйгән бәрәңге кулланыла башлый. 

Чәй эчү. 
XX йөз башы

Чаепитие. 
Начало XX в.

Яңа самавыр. 
Рәс. Р. М. Якупова. 
1995 ел

Новый самовар. 
Худ. Р. М. Яку по ва. 
1995 г.
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Татар милли 
ашлары: 
токмачлы аш, 
зур бәлеш, 
ат казылыгы, 
кыстыбый, 
пәрәмәч, гөбәдия, 
чәкчәк, пәхләвә

Татарские 
национальные 
блюда: суп
лапша, зур 
бэлиш, казылык 
из конины, 
кыстыбый, 
перемяч, губадия, 
чакчак, пахлава

Татарларның яраткан 
ризыгы булып төче яки әче 
камырдан ясалган бәлеш 
санала. Аның эчлеген май-
лы ит (сыер, сарык, каз, 
үрдәк) салып, борай яр-
масы яки бә рәң ге белән 
әзерли ләр. Бәлеш зур яки 
вак була ала. Охшаш эчлек 
белән өчпочмак, пәрәмәч 
әзерләнә. 

Ит – татарларда иң күп 
кулланыла торган азык, 
сыер ите белән бергә эре 
терлекнең эч-мае (бавы-
ры, йөрәге, теле); сарык, 
йорт кошлары (тавык, каз, 
үрдәк), бигрәк тә ат ите пе-
шерелә. Керәшеннәрдән 
кала, татарларга дуңгыз ите 
ашау тыела. Халык арасын-
да ат яки сыер эчәгесенә 
туралган бавыр һәм ярма 
(тары яки дөге) тутырып 
ясалган ризык  – тутыр-
ма популяр була, аны суда пешереп, өстәлгә кайнар 
килеш бирәләр. Терлекнең эч-маеннан ризыкларны, 
гадәттә, көз көне әзерлиләр. Яз һәм җәй көннәрендә 

Но, например, чак-
чак характерен 
лишь для татар-
ской кухни. Это 
особо почётное 
угощение на свадь-
бах и торжествен-
ных приёмах (на 
свадьбу его делают 
из 100 и более яиц). 
С в о е о б р а з н ы м 
мучным изделием 
татар является вид 
оладий (коймак), 
изготовляемых из 
жидкого дрожжево-
го или бездрожже-
вого сдобного тес-
та из пшеничной 

муки. В прошлом их жарили на углях, в печи, что при-
давало им особый аромат, подавали обычно к завтраку 
с маслом на блюдечке и непременно в дни религиоз-
ных праздников.

Широкое распространение среди всех групп татар 
до настоящего времени имеет баурсак.

В пищу традиционно употреблялись крупы, особен-
но каши (пшённая, гречневая, полбенная, реже овся-
ная и гороховая). Их варили на воде или молоке.

Бавырсак. Савытка йомырка сытарга, сөт 
салырга, май, шикәр комы, тоз һәм бераз чүпрә 

өстәргә, әйбәтләп болгатырга, иләнгән он 
салырга һәм камыр басарга. Камырны өлешләп 

алырга, нәзек бау сыман итеп әвәләргә, урман 
чикләвеге зурлыгындагы өлешләргә кискәләргә, 

кайнап торган майга салырга һәм әйләндерә
әйләндерә алтынсу төскә кергәнче кыздырырга. 

Әзер бавырсакны сөзгечкә салып, артык 
майлары агып беткәнен көтәргә, шикәр пудрасы 

сибәргә. Бавырсак чәй янына тәкъдим ителә. 
1 кг онга – 130 – 140 мл сөт, 10 йомырка, 

30 – 35 г шикәр комы, 30 г май, 5 г чүпрә, 
кыздыру өчен 180 – 200 г май.

Баурсак. В посуду выпустить яйца, налить 
молоко, добавить масло, сахарный песок, соль и 

немного дрожжей, хорошо перемешать, ввести 
просеянную муку и замесить тесто. Взять 

тесто кусками, раскатать тонкими колбасками, 
нарезать кусочками величиной с лесной орех, 

погрузить в кипящее масло и, помешивая, 
обжарить до румяной корочки. Готовый баурсак 

сцедить в дуршлаг, дать стечь жиру, посыпать 
сахарной пудрой. Баурсак подаётя к чаю. 

На 1 кг муки – 130 – 140 мл молока, 10 яиц, 
30 – 35 г сахарного песка, 30 г масла, 5 г 

дрожжей, 180 – 200 г масла для жарки. 

Татар милли ризыгы – бавырсак

Татарское национальное блюдо баурсак
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ники), пряности (чёрный перец, 
гвоздика, бадьян, шафран, им-
бирь). Взаимодействие с тради-
циями других народов (Средней 
Азии, Кавказа и ближайших со-
седей – финно-угров и славян) 

привело к тому, что в татарскую кухню проникли плов, 
халва, а также способ тепловой обработки пищи в ду-
ховой (хлебной) печи – запекание. 

В пищевом рационе татар особое место занимали 
молоко и молочные продукты. Сырое или кипячёное 
молоко давали детям, добавляли в чай. Но в основ-
ном молоко использовалось в переработанном виде: 
сливок, которые затем перерабатывали в масло, кис-
ломолочных продуктов – катык, айран, творога, его 
разновидности – сузьма и корт. Пахту – айран – ис-
пользовали в качестве сдобы для теста.

В традиционной кухне использовались сливоч-
ное масло, животные жиры, в том числе сало (бара-
нье, говяжье, конское, гусиное). Сливочное масло по - 
давали к чаю, иног да с кортом (кисломолочный про-
дукт). В качестве приправы в тесто и начинку пирогов 
добавлялось топлёное масло. Из масел растительно-
го происхождения в ходу были конопляное и подсо-
лнечное.

«Чайный стол – душа семьи», – говорят тата-
ры, подчёркивая тем самым не только свою любовь 
к чаю как к напитку, но и его значимость в застоль-
ном ритуале. Чай пьют крепким и горячим, нередко 
разбавляя его молоком или сливками. Обязательно 
к чаю подаётся мёд – любимый  традиционный про-
дукт питания татар, сухая пастила, в приготовлении 
которой используются всевозможные ягоды, дикие 
яблоки и лесные плоды (черёмуха, рябина). Особое 
предпочтение отдавалось калине, из неё готовили 
начинку для пирога, заготовляли впрок в заморожен-
ном виде. По сути, без чая не обходится ни один при-
ём пищи. У татар чай является непременным атрибу-
том встречи гостя.

В быт татар довольно рано вошли такие покупные 
продукты, как рис, чай, сухие фрукты (урюк, изюм, фи-

какланган ит (ат, каз) һәм казылык ашыйлар. Каклау 
өчен атның корсак өлеше озынча кисәкләр итеп алына, 
аларга тоз, борыч сибелә һәм караңгы, салкынча урын-
га тозларга куела. Казылык 2–3 айга чормага элеп кип-
терелә. Бу ризык лар бүген дә татарларның өстәлендә. 

Камыр ризыклары эчлегенең төрлелеге бөккән, 
тәкә пешергәндә күренә. Аларны җиләк-җимеш, 
яшелчә (кишер, кәбестә) белән әзерлиләр. Кабак-
ка тары яки дөге өстәп ясалган ризыклар бик попу-
ляр. Күпкатламлы биек бәлеш гөбәдия элек-электән 
аксөяк ләр өстәлен бизәгән, бүген дә кунак чакырганда 
аны әзерләү зарури санала.

Чәй янына татлы камыр ризыклары китерелә: чәл-
пәк, катлама, кош теле, паштет. Аларның күбесе 
төрки халыклар өчен уртак. Әмма чәкчәк, мәсәлән, 
 татар халкының туйларда (туйга аны 100 һәм аннан да 
күбрәк йомыр кадан пеше рә ләр), ашларда куела торган 
милли сые. Һәм әче, һәм төче камырдан әзерләнә тор-
ган коймак – элек күмер өстендә, мичтә пешерелгән. 
Мич коймагы иртәнге чәйгә эретелгән май салып би-
релә, аны дини бәйрәмнәргә әзерлиләр. 

Татарларның барлык төркемнәрендә бүгенгә кадәр 
сакланып калган ризык – бавырсак.

Шулай ук татарларда ярма ризыклары, сөттә яки 
суда куе итеп яки сыек пешерелгән боткалар (тары, ка-
рабодай, борай, сирәгрәк солы һәм борчак) өстәлдән 
төшми. 

Азык-төлек рационында сөт һәм сөт ризыклары 
зур урын тота. Сыер сөте яңа савылган, кайнатылган  
хәлдә балаларга бирелә. Татарлар чәйне сөтләп 
эчәләр. Әмма сөтне, нигездә, эшкәртеп: куертылган – 
сөт өсте, язылган – атлан май, ак май, чи май, ое-

Кош теле. Сөтлейомыркалы 
катнашмага шикәр комы, тоз, чәй 

содасы өстәргә, болгатырга, он салырга 
һәм катырак итеп камыр басарга. Әзер 

камырны 1 – 1,5 мм калынлыкта җәяргә 
махсус кискеч яки пычак ярдәмендә 

3 – 3,5 см киңлектәге тасмаларга 
бүлгәләргә. Тасмаларны 4 – 5 см 

озынлыктагы ромбларга кисәргә һәм 
кайнап торган сары майда кыздырып 

алырга. Ризык суынгач, шикәр 
пудрасы сибәргә.

1 кг онга – 10 йомырка, 100 мл сөт, 130 г 
шикәр комы, 600 г эретелгән май. 

Кош теле. В яичномолочную смесь 
добавить сахарный песок, соль, 

чайную соду, перемешать, добавить 
муку и замесить крутое тесто. Готовое 

тесто раскатать толщной в 1 – 1,5 мм 
и нарезать специальным колёсиком или 

ножом на полоски шириной в 3 – 3,5 см. 
Полоски нарезать на ромбики 

длиной 4 – 5 см и жарить в кипящем 
топлёном масле. Изделию дать остыть, 

обсыпать сахарной пудрой.
На 1 кг муки – 10 яиц, 100 мл молока, 

130 г сахарного песка, 600 г топлёного 
масла.  

Өчпочмак һәм 
пәрәмәчләр. 
«Татар сые» 
триптихының 
үзәк өлеше. Рәс. 
Е. В. Зуев. 1978 ел

Эчпочмаки 
и перемячи. 
Центральная часть 
триптиха «Снедь 
татарская». 
Худ. Е. В. Зуев. 
1978 г.

Татар милли ризыгы – кош теле

Татарское национальное блюдо кош теле

тылган – катык, әйрән, аннары – эремчек, аның төр-
ләре – сөзмә һәм корт ясап кулланалар. Боларны 
әзерләгәндә калган әйрән, гөбе суы камыр басканда 
файдаланыла.

Күп итеп май, шул исәптән сарык, сыер, ат, каз мае 
куллану традициясе салынган. Майлардан ак май, ат-
лан майны, кайчак корт белән кортлы май ясап, чәй 
янына чыгаралар. Камыр ризыкларына сары май са-
лына. Үсемлек майларыннан, киндер һәм көнбагыш 
маена өстенлек бирелә. 

«Чәй өстәле – гаиләнең җаны», – ди татарлар, шул 
сүз белән чәйнең тамак кибүне басу чарасы булуы гына 
түгел, бәлки, йола мәгънәсе ныгытыла. Чәйне куе һәм 
кайнар итеп, еш кына сөт яки сөт өсте салып эчәләр. 
Аның янына татарларның яраткан ризыгы бал, җимеш 
кагы (аны әзерләгәндә бөтен төр җимеш ләр, кыргый 
алма һәм урман шомырты, миләш кулланыла) куела. 
Балан камыр ризыкларына эчлек буларак популяр, 
баланны катырып кую ысулы да яши. Татарларда бер 
ризык ашау да чәйсез үтми, ул кунак каршылауның да 
аерылгысыз атрибуты. 

Татар көнкүрешендә дөге, чәй, кипкән җиләк-җи-
меш (өрек, йөзем, хөрмә), тәмләткечләр (кара борыч, 
канәфер, бадиян, зәгъфран, имбир) кебек читтән сатып 
алынган продуктлар да бик борынгыдан күзәтелә. Баш-
ка халыклар традицияләре (Урта Азия, Кавказ һәм якын 
күршеләр – фин-угырлар һәм славяннар) белән якыннан 
танышлык аркасында татар кухнясына пылау, хәлвә, ри-
зыкны мичтә пешерү технологияләре үтеп керә.



В татарском фольклоре отрази-
лись история жизни народа, его об-
ряды и обычаи, философские воз-
зрения, психология, ментальность. 
В нём были заложены предпосылки 
для расцвета всех традиционных ви-
дов искусства.

Обрядовая поэзия, пословицы и поговорки, загад-
ки, сказки, мифологические рассказы и народный эпос 
донесли до нас языческую мифологию татар. Среди 
персонажей татарского фольклора встречается мно-
гоголовый Див и Див-пэри, по происхождению связан-
ный с зоро астризмом и его священной книгой Авестой. 
Одним из самых популярных и широко известных 
представителей татарской мифологии является Шу-
рале – обитатель, в известном смысле и хозяин леса, 
существо с волосатым телом, с одним рогом и очень 
длинными пальцами, которыми он может защекотать 
человека до смерти. Другим, гораздо более зловещим 
существом изображается Убыр, иногда выступающий 
в ипостаси кровожадной старухи Убырлы карчык. Он 
проникает в тело человека и занимает место его души.  
Зловещим персонажем татарской мифологии является 
Аждаха – божество водной стихии.

Татарская мифология довольно богата всевозмож-
ными духами – хозяевами различных стихий, которые 
обозначаются общим термином Ия. Все они чаще все-
го выступают хозяевами, нередко властелинами тех 
стихий, сооружений, помещений, к которым относятся.

Сказки, возникшие в первобытной древности, счи-
таются одним из самых долговечных жанров фольк-
лора. Наиболее ранней  разновидностью являются 
сказки о животных: «Лиса и Волк», «Журавль и Лиса», 
«Хитрая Лиса». В татарском фольклоре их немного.

Татар фольклорында халыкның 
яшәү тарихы, йолагадәтләре, дөнья-
га фәлсәфи карашлары, психология-
се һәм менталитеты чагылыш таба. 
Анда традицион сәнгатьнең барлык 
төрләре үсеше өчен нигез бар.

Татар фольклорының йола поэзиясе, мәкальләр 
һәм әйтемнәр, табышмаклар, әкиятләр, мифологик 
хикәятләр һәм халык эпосы кебек жанрлары татарлар-
ның мәҗүси чорлар мифологиясенә караган мәгълү-
матларны безнең көннәргә кадәр китереп җиткерә.

Мифологик персонажлар арасында килеп чыгышы 
белән зароастризмга һәм аның изге китабы Авестага 
барып тоташа торган өчбашлы Дию һәм Дию пәрие 
еш очрый. Татар мифологиясендәге иң билгеле персо-
нажларның берсе Шүрәле – урман хуҗасы, тәне йон-
лач, бер мөгезле, бармаклары бик озын булып, шулар 
ярдәмендә кешене кытыклап үтерә алган җан иясе. 
Аннан да куркынычрак Убыр, кайчакта Убырлы карчык 
кешенең тәненә «үтеп керә» һәм аның җаны урынын 
«яулап ала» дигән ышану яши. Татар мифология сендә 
Аждаһа – су стихиясе белән бәйле илаһи зат, шулай ук 
явыз көчләрдән исәпләнә.

Татар мифологиясе рухларга – төрле стихияләр 
хуҗаларына – аерым игътибар итә, алар гомуми исем 
белән Ия дип йөртелә: Су иясе, Су анасы, Су кызы, 
Йорт иясе. Алар үзләре белән бәйле стихияләрнең, 
корылмаларның хуҗасы, идарәчесе булып аңлашыла.

Бик борынгы заманнарда барлыкка килгән әкият-
ләр татар фольклорының иң озын гомерле жанрларын-
нан. Бигрәк тә хайваннар турындагы әкиятләр («Төлке 
белән Бүре», «Торна белән Төлке», «Хәйләкәр Төлке») 
борынгы санала, әмма алар күп түгел.

Сюжетларында, персонажлар бирелешендә һәм 
әдәби алымнарда борынгы мифологик күзаллауларны 

Фольклор: 
халык хәтере 

Фольклор: 
народная память
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Основное место в прозаическом фольклоре за-
нимают волшебные сказки: «Белый волк», «Золотая 
птица», «Таинственная подкова». Такие произведения 
сохраняют в своём сюжете, персонажах и художествен-
ных средствах ранние мифологические воззрения. 
Главным героем обычно выступает младший сын, ко-
торому оказывают помощь его друзья: домашние и ди-
кие животные, птицы, деревья, реки; нередко – чудес-
ные предметы. Главными противниками изображаются 
многоголовые дивы, аждаха, змеи. Иногда, хотя и весь-
ма редко, противниками героя могут быть изображены 
и коранические персонажи: иблис, шайтан, джинн.

Среди волшебных сказок много богатырских, в са-
мих названиях которых и в обозначении имени героя 
присутствует слово «батыр» (богатырь): «Айгали-ба-
тыр», «Тан-батыр», «Турай-батыр», «Камыр-батыр», 
«Дутан-батыр». Главными героями в них выступают 
эпические богатыри, во многом напоминающие геро-
ев тюркских героических сказаний. В них присутствуют 
в основном те же сюжеты и мотивы, которые широко 
представлены в тюркоязычном дастанном эпосе: мо-
тив бездетности («Старик-рыбак», «Камыр-батыр»); 
богатырские подвиги малолетнего героя («Айгали-ба-
тыр»); его эпически значимое имя (Тан-батыр – Бо-
гатырь-заря, Кич-батыр – Богатырь-вечер); ложное 
геройство малолетнего богатыря («Камыр-батыр»); 
первоначальное одиночество героя («Дутан-батыр»); 
добывание особого богатырского коня со значимой 
кличкой («Дутан-батыр»; «Золотое яблоко»); пребыва-
ние героя в подземном царстве. В богатырских сказках 
сохраняются главные особенности волшебных сказок, 
но в них больше дастанно-эпического.

В бытовых сказках сюжет, композиция и художе-
ственные особенности намного проще и доступнее: 
«Друзья познаются в беде», «Кто работает без платы», 
«Ум и счастье». Их возникновение и формирование от-
носятся к позднему Средневековью. Этим и определя-
ется довольно простая проблематика: в сказках ставят-
ся и решаются каждодневные бытовые вопросы. В них 
нет традиционных объёмистых зачинов и концовок; 
практически отсутствуют повторы. Сюжет прост и ясен 
и состоит обычно из двух-трёх эпизодов-мотивов; все 
они проходят только на земле. Большое место занима-
ют диалоги, состязания в остроумии, игре слов.

К древнейшим относятся и афористические жан-
ры народного фольклора: крылатые слова, приметы, 
поверья, гадания, заговоры, благопожелания, про-
клятия, готовые ответы, дразнилки, скороговорки, 
острословия, эпические формулы. Каждый имеет ха-
рактерные, присущие только ему особенности. Кры-
латые слова, например, по происхождению восходят 
к творчеству отдельных выдающихся государственных 
и общественных деятелей. Приметы связаны с каждо-
дневной трудовой деятельностью людей. Гадания же 
основываются на представлениях. Благопожелания, 
пожалуй, являются одной из самых своеобразных 
форм афоризмов. Особенность их заключается в том, 
что они произносятся только в строго определённое 
время и в сугубо определённых обстоятельствах. Это 
относится и к прок лятиям, для произнесения которых 
также необходимы известные условия. Свою обряд-
ность имеют заговоры, на древних обрядах и обычаях 

саклаган тылсымлы әкиятләр үзенчәлекле урын алып 
тора («Ак бүре», «Алтын кош», «Серле дага»). Гадәттә, 
аларның төп герое – төпчек ул, аңа йорт хайваннары 
һәм кыргый җәнлекләр, кошлар, агачлар, сулыклар; еш 
кына тылсымлы әйберләр ярдәмгә килә. Каршы көчләр 
итеп өч башлы Диюләр, Аждаһалар, Еланнар сурәт-
ләнә. Сирәгрәк очракларда Коръәни чыгышлы персо-
нажлар: Иблис, Шайтан, Җен – тискәре рольдә була.

Тылсымлы әкиятләр арасында батырлар һәм ба-
тыр лыклар турындагылары исемнәре белән үк үзен-
чәлекле: «Айгали батыр», «Таңбатыр», «Турай батыр», 
«Камыр батыр», «Дутан батыр». Аларның төп герой-
лары булып төрки героик эпосы геройларын хәтер-
ләткән баһадирлар тора. Әкиятләрдә төрки дастан-
нардан мәгъ лүм сюжетлар һәм мотивлар: баласызлык 
(«Балыкчы карт», «Камыр батыр»); кечкенә геройның 
батырлыклары («Айгали батыр»); аның аерым мәгънә-
гә ия исеме (Таңбатыр, Кичбатыр); ялган батырлык 
(«Камыр батыр»); каһарманның ялгызлыкка дучар 
ителүе («Дутан батыр»); баһадирлар атына ия булу 
(«Дутан батыр» аты – Тел Коңгыз; «Алтын алма»да – 
Алты колачлы ала бия); геройның Җир асты патша-
лыгында күргәннәре – сөйләнә. Батырлар турындагы 
әкиятләрдә тылсымлы әкиятләрнең төп сыйфатлары 
сакланса да, аларда эпик дастаннарга хас билгеләр дә 
калку.

Көнкүреш әкиятләрендә сюжет, композиция һәм 
иҗат алымнары гадирәк: «Дуслар авырлык килгән-
дә сынала», «Кем эшләми, шул ашамый», «Акыл 
һәм бәхет». Аларның барлыкка килүе Урта гасырлар-
ның соңгырак дәверләренә карый,  проблемаларның 
 гадилеге дә шуның белән аңлатыла. Мондый әкият-
ләрдә кеше һәр көнне җавап эзли торган көнкүреш со-
раулары күтәрелә. Традицион зур башлам һәм бетем 
өлешләре дә, кабатлаулар да юк; сюжет гади һәм ачык, 
гадәттә, 2 – 3 вакыйга-мотивтан гыйбарәт; алар җирдә 
бара. Күп урынны сөйләшү-диалоглар, тапкырлыкта 
сынашу, сүз уеннары алып тора. 

Келәт иясе. Рәс. Ә. С. Фәтхетдинов. 1994 ел

Дух амбара. Худ. А. С. Фатхутдинов. 1994 г.

Су анасы. Рәс. Ә. С. Фәтхетдинов. 1994 ел

Водяная. Худ. А. С. Фатхутдинов. 1994 г.

Курайда уйнаучы 
Шүрәле. 
Рәс. Ә. С. Фәтхет
ди нов. 1981 ел

Шурале, 
играющий 
на курае. 
Худ. А. С. Фатхут
ди нов. 1981 г.

«СакСок» бәетенә рәсем. Рәс. Х. Г. Якупов. 1982 ел

Иллюстрация к баиту «СакСок». Худ. Х. А. Якупов. 1982 г.

Су анасы. Рәс. В. В. Карамышев. 1962 ел

Водяная. Худ. В. В. Карамышев. 1962 г.
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(завоеватель) заходит через дверь, закон (порядок) вы-
ходит через дымовое отверстие»; «Если будет счастье, 
весь род соберётся, если нападёт враг, поднимется весь 
народ». Немало интересных образцов жанра дошло до 
нас и в книге Юсуфа Баласагуни (1019/21 – ?) «Благо-
датное знание». Это пословицы и поговорки с глубоким 

 основываются клятвы, а также готовые, стандартные 
ответы, которые так или иначе связаны с табу слов. 
Дразнилки, скороговорки, считалки, загадки связаны 
с детским фольклором. Пословицы и поговорки до-
несли до современных поколений интеллектуальные 
и философские представления предков.

Большое место среди жанров фольклора IX – 
XIV вв. занимают произведения народного эпоса и стоя-
щие близко к ним легенды и предания (о возникновении 
жизни на земле, строительстве и разрушении Булгар, 
принятии ислама). Значительная часть тюрко-татарских 
пословиц и поговорок дошла до нас в письменных па-
мятниках тех лет: в книге Махмуда Кашгари «Словарь 
тюркских языков» (ХI в.) представлено немало посло-
виц, связанных с боевыми  действиями: «Если сила 

Афористик жанрлар шулай ук бик борынгыдан 
килә. Канатлы сүзләр, ышанулар, сынамышлар, фа-
разлар, имләүләр, әфсеннәр, теләкләр, каргыш-
лар, әзер җаваплар, үртәгечләр, тизәйткечләр, үткен 
сүзләр, эпик формулалар – һәрберсе үзенчәлекле. 
Канатлы сүзләр, мәсәлән, аерым бер дәүләт яки җәмә-
гать эшлеклеләре иҗатына барып тоташа. Ышанулар 
кешеләрнең көндәлек хезмәте һәм күзәтүләре белән 
бәйле. Фаразлаулар – яшәеш хакында борынгы күзал-
лауларны чагылдыра. Теләкләр афоризмнарның гаять 
үзенчәлек ле бер формасы булып тора. Алар билгеле 
бер вакытта, билгеле бер ситуациядә генә әйтелергә 
тиеш. Каргыш лар да шулай. Әфсеннәр, нәзер әйтүләр, 
әзер җавап лар – бик борынгы заманнардан кешене 
борчыган мәсьәләләрне билгели. Санамышлар, үртә-
гечләр, тизәйткечләр, табышмаклар балалар фольк-
лорына карый. Мәкальләр һәм әйтемнәр борынгы ке-
шеләрнең фикри һәм фәлсәфи күзаллауларын бүгенге 
көннәргә китереп җиткерә. 

IX – XIV гасырларда фольклор жанрлары ара-
сында халык эпосы һәм аңа якын булган легендалар 
һәм риваятьләр (җирнең һәм кешенең килеп чыгуы, 
Болгарның төзелүе һәм җимерелүе, ислам дине ка-
бул итү) зур урын били. Төрки-татар мәкальләре 
һәм әйтемнәренең күп өлеше шул гасырлар язма ис-
тәлекләрендә сакланып калган. Әйтик, Мәхмүд Кашга-
рыйның «Диване лөгат әт-төрк» (ХI гасыр) сүзлегендә 
сугышлар белән бәйле мәкальләр очрый: «Көч (илба-
сар) ишектән керсә, закон (тәртип) төнлектән чыгып 
китәр»; «Бәхет булса, бөтен ыру җыелыр, дошман 
һөҗүм итсә, бөтен халык кузгалыр». Йосыф Баласа-
гынлының (1019/21 – ?) «Котадгу белек» поэмасында 
тирән фәлсәфә белдергән әйтемнәр бар: «Берең-бе-
рең мең булыр, тама-тама күл булыр»; «Сөзгәк үгезгә 
тәңре мөгез бирмәс».

Татар халык авыз иҗатының борынгы жанрлары бу-
лып бәетләр һәм мөнәҗәтләр санала. Алар мөһим та-
рихи вакыйгалар (сугышлар, крестьян баш күтәрүләре) 
 чорында яки ниндидер көтелмәгән хәлдән (кинәт гомер 
өзелү, һәлак булу) соң иҗат ителә. Эчтәлеге конкрет 
тарихи, ешрак фаҗигале хәл белән бәйле, геройла-
рының прототиплары була. Бәет беренче заттан әй-
телә. Эчтәлеге һәм формасы ягыннан иң элеккеге 
 дәверләрдәге мифологик күзаллауларны чагылдырган 

Абагага багабага,  
башым бәрдем баганага.
***
Талга кунар бер тартар,  
Ул тартарны тал тартыр,
Тартар басып талны тартыр,
Тал тартыр, тартар калкыр,  
Тартар калкыр, тал тартыр.
***
Мич башында биш мәче,  
биш мәченең биш башы. 
Биш мәченең биш башына 
ишелмәсен мич ташы.

Ак чәйниккә
Акча салдым.
Ничә булды? 10 булды.
Әтәлчек, мәтәлчек
Сиңа туры килде, чык.
***
Ипи, тоз, матур кыз,
Карга, чыпчык
Син кал, бу чык!

Җимеш өзүче 
Мәрьям. 
Рәс. Ә. Р. Илья со
ва. 1992 ел

Марьям, 
срывающая плод. 
Худ. А. Р. Илья со
ва. 1992 г.

Былтыр белән Шүрәле. Рәс. Г. А. Зяблицев. 1958 ел

Былтыр и Шурале. Худ. Г. А. Зяблицев. 1958 г.
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философским смыслом: «По одному набирается ты-
сяча, капля за каплей – появится озеро»; «Бодливому 
быку Тэнгри не даст рогов».

Старейшие жанры татарского фольклора – баиты 
и мунаджаты – создаются в период или после важных 
исторических событий (войн, крестьянских восстаний), 
или после каких-либо исключительных происшествий 
(внезапной смерти, гибели). Поэтому их содержание 
связывается с конкретными историческими, чаще всего 
трагическими событиями, а образы имеют прототипы. 
Для баитов характерно повествование от первого лица. 
К наиболее ранним образцам жанра относится свое-
образный и оригинальный как по своему содержанию, 
так и по форме, полностью основанный на достаточно 
древних мифологических представлениях баит «Сак-
Сок». Мунаджаты же ближе к духовным песнопениям.

В период Золотой Орды наивысшего развития до-
стигают фундаментальные жанры татарского народ-
ного творчества – эпические сказания-дастаны: ран-
ний героический или сказочно-мифологический эпос: 
«Туляк и Сусылу», «Йиртушлек»; героические сказа-
ния: «Ак Кубек», «Идегей»; лиро-эпические сказания 
о любви: «Кузы Курпяч и Баян-сылу»; книжный эпос: 
«Тахир-Зухра», «Сайфульмулюк», «Книга о Йусуфе». 
Продолжается формирование баитов (классический 
образец жанра – баит «Ханэ кэ-султан»).

Татарский фольклор периода Казанского ханства 
проникнут во многом трагическим пафосом. Некоторые 
легенды и предания тех лет связываются с судьбами 
конкретных исторических деятелей. Так, в предании 
«Сююмбике» московский царь, якобы, увидев пор-
трет царицы, влюбляется в неё и отправляет послов 
в Казань просить её выйти за него замуж. Сююмбике 
наотрез отказывается. Тогда царь идёт войной на Ка-
зань, чтобы силой увезти царицу. Семь лет осаждает 
город и в конце концов захватывает его. Видя, что мос-
ковский царь может увезти её насильно, Сююмбике 
поднимается на башню Ханской мечети, бросается 
вниз и погибает. После этого случая минарет мече-
ти стал называться башней Сююмбике. Сохранилась 
небольшая легенда и о верховном сеиде Казани Кул 
Шарифе, который, как в ней рассказывается, сражаясь 
за свободу и независимость своей страны с оружием 
в руках, погиб на одном из минаретов соборной ме-
чети. Во времена Казанского ханства продолжалось 
развитие и народного эпоса (дастаны «Джик Мэрген», 
«Чура-батыр», «Баит Казани»).

В фольклоре XVIII – XIX вв. на первый план выхо-
дит личностное начало, что сказывается на доволь-
но успешном развитии песенно-лирических жанров. 
Вмес те с тем, проблемы истории занимают весьма за-
метное место, большинство произведений носят дра-
матический, нередко трагический характер (предания, 
рассказывающие о жестокой политике Ивана Грозного, 
о завоевании Сибирского ханства, о насильственном 
крещении татар Поволжья), выдвигаются идеи борьбы 
за социальную справедливость. Дальнейшее развитие 
получили баиты и исторические песни.

Среди лирических песен ХIХ в. – песни о родине 
(«Золотое яблоко», «Прекрасны берега Демы», «Сак-
мар»); песни о тяжёлой жизни («Песня батрака», 
«Бедный джигит»); о поисках счастья на чужбине («Не 

әсәр – « Сак-Сок» бәете. Мөнәҗәтләр исә рухани җыр-
лау – сыктауларга якынрак.

Алтын Урда чорында татар халык иҗатының фун-
даменталь жанрлары – эпик хикәят-дастаннар зур 
үсеш кичерә: героик яки әкия-
ти-мифологик эпос: «Түләк һәм 
Сусылу», «Йиртөшлек»; героик 
дастаннар «Ак Күбек», «Идегәй»; 
лиро-эпик мәхәббәт турындагы 
дастаннар «Кузы Көрпеш белән 
Баянсылу»; китаби дастаннар: 
«Таһир-Зөһрә», «Сәйфелмөлек», 
«Йосыф китабы» һ. б. Бу чорда 
бәет жанры формалашу дәвам 
итә (аның классик үрнәге – 
«Ханәкә-солтан» бәете).

Казан ханлыгы дәвере та-
тар фольклоры фаҗигале па-
фос белән сугарылган. Кайбер  
легендалар һәм риваятьләр 
тарихта билгеле шәхесләр яз-
мышы турында сөйли. «Сөем-
бикә» ри вая тендә, имеш, Мәскәү 
патшасының, ханбикә сурәтен 
күреп, гашыйк булуы, аның ку-
лын сорар өчен Казанга илчеләр 
җибәрүе бәян ителә. Сөембикә 
тәкъдимне кире каккач, патша 
Казанга сугыш белән килә, җиде 
ел шәһәрне камап тора, анна-
ры яулап ала. Үзен мәҗбүри 
алып китәселәрен аңлагач, Сөембикә Хан мәчете-
нең биек манарасына менә һәм аннан сикереп һәлак 
була. Шуннан соң манараны Сөембикә манарасы дип 
йөртә башлыйлар. Шулай ук Казанның баш сәете Кол-
шәриф турында да легенда сакланган, аның, кулына 
корал алып, ил һәм халык азатлыгы өчен Хан мәчете  
манарасында һәлак булуы сурәтләнә. Ханлык чорында 
халык  эпосы да үсүен дәвам итә («Җик Мәргән», «Чура 
батыр» дастаннары, «Казан бәете»).

XVIII – XIX гасырлар фольклорында беренче урын-
га шәхси башлангыч чыга, бу лирик җырлар үсешенә 
китерә. Халык иҗатында тарихи проблемаларга, дра-
матик, хәтта фаҗигале хәлләргә (Явыз Иванның сәясә-
те, Себер ханлыгы яулап алыну, Идел буе татарларын 
көчләп чукындыру) өстенлек бирелә башлый, социаль 
тигезлек өчен көрәш идеяләре күренә. Бәетләр һәм та-
рихи җырлар активлаша. 

ХIХ гасырда туган җир хакында («Алтын алма», 
«Ямьле Дим буйлары», «Сакмар»); авыр тормыш 
(«Бат рак җыры», «Ярлы егет»); читтә бәхет эзләү 
(«Шаулама, камыш», «Ямщик җыры») темасына лирик 
җырлар иҗат ителә. Хатын-кыз язмышы җырларга са-
лына. Әмма халык җырларының күп өлеше мәхәббәткә 
багышлана, алар еш кына кызлар исеме белән атала: 
«Латыйфа», «Галиябану», «Җәмилә-җаным». Бәйрәм 
җырлары, дуслык-туганлык хакындагы җырлар пәйда 
була.

Фольклорда аның милли үсеш-үзгәреш үзенчә-
лекләрен билгеләүче жанр дип дастан (халык эпосы) 
санала. Аңа эпик текстның һәм шигъри-көйле башкару-
ның бердәмлеге хас. Сөйләмә дастаннар, барыннан да 

шуми, камыш», «Песня ямщика»). Особую группу со-
ставляют песни о судьбах женщин. Основная же часть 
народного песенного наследия – песни о любви. Не-
редко они называются женскими именами: «Латифа», 
«Галиябану». Появляются застольные песни, песни 
о дружбе и родстве. 

Дастан (народный эпос) считается жанром, играю-
щим роль этнического кода. Для дастана характерны 
единство эпического текста и декламационно-напевное 
исполнение. Устные дастаны, прежде всего, были широко 
распространены и сохранились среди сибирских татар. 
Зафиксированные из уст сибирско-татарских сказителей 
«Алпамыш», «Кузы-Курпяч и Баянсылу», «Йиртюшлек», 
отдельные устные варианты «Идегея» и друих дастанов 
стали достоянием общетюркского фольк лора.

У других этнотерриториальных групп татар с дав-
них времён наблюдается отделённость эпоса от его 
ритуально-обрядовой функции. Уже в начале XVI в. 
у казанских татар устная разновидность эпоса не поль-
зовалась популярностью. Предпочтение письменной 
культуры способствовало тяготению татар к чтению 
и созданию дастанов в письменном виде. Появились 
так называемые «книжные дастаны», занимающие 
промежуточное положение между фольклором и пись-
менной литературой. На протяжении нескольких веков 
они функционировали самостоятельно и параллельно 
с литературными произведениями.

К этому разряду относятся разнотипные памятни-
ки, созданные на материале и традициях эпического 
фольклора или же позже переработанные с использо-
ванием изустных канонов. Большинство из них созвуч-
ны с эпосом других тюркоязычных народов, но отли-
чаются от других национальных версий литературной 
обработкой. Некоторые дастаны (например, «Чура 
батыр», «Кур углы», «Тахир-Зухра» и др.) сохранились 
в нескольких вариантах.

В составе татарского книжного эпоса выделяется 
героическая тематика, которая охватывает героико-ар-
хаические и героико-религиозные дастаны. На их ма-
териале отмечена прямая связь между историческими 
событиями в жизни татарского народа («Чура батыр»). 
Среди героических дастанов особый интерес пред-
ставляют дастаны религиозного характера («Кахарман 
Катил», «Кыссаи Сякам», «Кисекбаш»), возникшие под 
влиянием арабо-мусульманских письменных памятни-
ков. Эти произведения свидетельствуют о трансфор-
мации классических жанров под влиянием историче-
ских событий, идеологии ислама, а также творческих 
импульсов этноса.

Особую тематическую и эпико-лирическую разно-
видность книжного эпоса составляет так называемый 
романический книжный эпос-дастан. Возникшие под 
влиянием восточной литературы книжные романиче-
ские дастаны («Тахир-Зухра», «Ашик Кериб», «Лейля 
и Маджнун») превратились в самостоятельные нацио-
нальные версии татарского эпоса. 

Пройдя долгий и сложный путь развития, книжные 
дастаны постепенно перестали создаваться вслед-
ствие ускоренного роста городской культуры и клас-
сической литературы. Но существенные их черты 
и традиционные атрибуты стали частью литературных 
эпических жанров.

элек, Себер татарлары арасында киң таралган була һәм 
сакланып кала. Себер-татар җыраучылары, көйчеләре 
тарафыннан телдән-телгә тапшырыла килгән «Алпа-
мыш», «Кузы-Көрпәч белән Баянсылу», «Җиртөшлек», 
шулай ук «Идегәй»нең төрле вариантлары гомумтөрки 
халык иҗатының казанышына әйләнә. 

Татарларның башка этнотерриториаль группала-
рында бик борынгы заманнардан эпосның – ритуал-йо-
ла вазифасыннан ерагаюы күзәтелә. Инде XVI гасыр 
башында Казан татарларында эпосның сөйләмә фор-
масының популярлыгы нык кими. Язма мәдәниятнең 
үсеше татарларда укуга һәм дастаннарны язма форма-
да тудыруга омтылыш китереп чыгара. Эпосның «кита-

Аршынлы түгел, потлы 
түгел, һәркемдә бар. 
(Акыл)

Лампа түгел – яктырта, 
мич түгел – җылыта. 
(Кояш)

Ипи түгел,
Су түгел,
Авыр түгел,
Аз түгел,
Ансыз яшәү
Мөмкин түгел. 
(Һава)

Бабай килгән сагынып, 
Ак чикмәнен ябынып. 
(Кыш килү)

«Үги кыз» 
татар халык 
әкиятенә рәсем. 
Рәс. Г. Л. Эй ди нов. 
1982 ел

Иллюстрация 
к татарской сказке 
«Падчерица». 
Худ. Г. Л. Эй ди нов. 
1982 г.

«Татар халык 
әкиятләре» 
китабына рәсем. 
Рәс. З. В. Мө 
хәм мәт җа но ва. 
2005 ел

Иллюстрация 
к книге 
«Татарские 
народные сказки». 
Худ. З. В. Муха
мет зя нова. 2005 г.
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Китаби дастаннарның аерым бер тематик һәм 
лиро-эпик тармагын мәхәббәт дастаннары тәшкил 
итә. Шәрык әдәбиятлары тәэсирендә туган мондый 
дастаннар («Таһир-
Зөһрә», «Гашыйк 
Кәриб», «Ләйлә һәм 
Мәҗнүн») татар эпо-
сының мөстәкыйль 
милли версияләренә 
әверелә. 

Ш ә һ ә р   м ә д ә -
нияте һәм классик 
әдәбият тизләнеп 
үсү сәбәпле китабы 
дастаннар акрын-
лап халык иҗаты 
мәйданыннан төшеп 
кала. Әмма аларда-
гы маҗаралы сюжет, 
коллизияләрдәге кие-
ренкелек, үзәк герой-
лардагы гаделлек ур-
наштыру максатына 
хезмәт итә торган героизм һәм корбанчылык, тексттагы 
аерым структур-поэтик үзенчәлекләр, югалмыйча, әдә-
би эпик жанр лар тудыруда катнашалар.

би дастаннар» дип аталган, фольклор һәм язма әдә-
бият арасында торган үзенчәлекле төре хасил була. 
Берничә гасыр дәвамында алар мөстәкыйль төстә, 
әдәби әсәрләр белән янәшә яшиләр. 

Бу төргә төрле типтагы эпик фольклор материа-
лында һәм традицияләрендә туган  яки соңрак сөй-
ләмә дастаннар кануннарын файдаланып үзгәртеп 
эшләнгән текстлар карый. Аларның күбесе башка 
төрки халыклар эпосы белән аваздаш, әмма милли 
төрки версияләрдән әдәби эшкәртелгән булуы белән 
аерылып тора. Кайбер дастаннар (мәсәлән, «Чура ба-
тыр», «Күр углы», «Таһир-Зөһрә» һ. б.) берничә вари-
антта сакланган.

Татар китаби эпосында каһарманлык дастанна-
ры (героик тематика) аерылып чыга, ул героик-ар-
хаик һәм героик-дини дастаннарны берләштерә. 
Алар материалында татар халкы тормышындагы 
тарихи вакыйгалар белән турыдан-туры бәйләнеш 
күренә («Чура батыр»). Героик дастаннар арасында 
дини характердагы дастаннар («Каһарман Катил», 
«Кыйссаи Сәкам», «Кисекбаш») үзенчәлекле, алар 
гарәп-мөселман язма истәлекләре тәэсирендә иҗат 
ителгәннәр. Бу әсәрләр классик жанрларның тарихи 
вакыйгалар, ислам идеологиясе, шулай ук халыкның 
иҗади импульслары тәэсирендә үзгәреш кичерүенә 
дәлил була ала. 

Риваять. 
Рәс. Б. Ә. Гыйль
ванов. 2017 ел

Легенда. 
Худ. Б. А. Гиль
ванов. 2017 г.

Кабан күле. 
«Казан серләре» 
циклыннан. 
Рәс. Г. Л. Эй ди нов. 
2015 ел

Озеро Кабан. Из 
цикла «Тайны 
казанские». 
Худ. Г. Л. Эй ди нов. 
2015 г.

Яңа Кисекбаш. 
Рәс. Ф. Ш. Хәсь я
но ва. 1986 ел

Новый Кисекбаш. 
Худ. Ф. Ш. Хасья
нова. 1986 г.



Семья всегда высоко ценилась та-
тарами, а вступление в брак счита-
лось естественной необходимостью. 
По данным переписи 1897 г., среди 
населения Казанской губернии в воз-
расте 50 лет и старше никогда не 
вступали в брак лишь 3,6% женщин 
и 1,7% мужчин. Брачность женщин 
в возрасте старше 16 лет составляла 
тогда 61,2%.

Свадьба – это сложный комплекс обычаев и об-
рядов. В быту татар конца XIX – начала ХХ в., как 
и у большинства других народов, преобладающим был 
брак по сватовству. Сватовство заключалось в обго-
варивании условий заключения предстоящего брака. 
Сватать отправляли, как правило, кого-нибудь из род-
ственников жениха, уважаемых, бойких на язык лю-
дей. В одних районах – это мужская родня, в других, 
на оборот, женская, в некоторых деревнях Заказанья, 
городах – специальные свахи.

После первого посещения свата родители девушки 
собирали своих близких родственников на совет для 
обсуждения предложенной кандидатуры.

Сваты приходили неоднократно, прежде чем полу-
чали утвердительный ответ. Во время этих посещений 
договаривались о количестве и качестве даров – ка-
лыме, которым сторона жениха должна была ода-
рить сторону невесты. Сюда входили одежда, обувь, 

Гаилә татарларда иң югары кыйм
мәтләрдән булып, гаилә кору исә та-
бигый зарурият санала. 1897 елгы 
Халык санын алу мәгълүматлары бу-
енча, Казан губернасында 50 яшьтәге 
һәм өлкәнрәкләр арасында бары тик 
3,6% хатынкызлар һәм 1,7% ират-
лар ялгыз гомер итә. 16 дан өлкән ха-
тынкызлар арасында 61,2% гаиләле 
булып чыга. 

Туй – йола-гадәтләрнең катлаулы комплексы. XIX – 
ХХ гасырлар чигендә, башка күп кенә халыклардагы ке-
бек, татарларда яучылап өйләндерү гадәте яши. Яучы 
җибәрү, димләү, ярәшү – никахның шартларын алдан 
ук килешү дигән сүз. Яучы итеп, кагыйдә буларак, кияү-
нең туганнарыннан булган хөрмәтле һәм телгә оста ке-
шеләрне җибәрәләр. Кайбер төбәкләрдә аларның ир 
ягыннан туган, кай җирләрдә – хатын, кияүнең әнисе-
нең туганнары булуы шарт, Казан артындагы авыллар-
да, шәһәрләрдә махсус яучылар катламы формалаша.

Беренче тапкыр яучы килеп киткәч, кызның  
әти-әниләре үзләренең туган-тумачасын булачак кияү 
кандидатурасы турында фикерләшергә – киңәшкә 
җыя.

Уңай җавап алынганчы яучылар кат-кат килергә 
мөмкин. Бу вакытта бүләкләрнең күләме һәм сыйфа-
ты, кияү ягы кыз ягына бирә торган калым, калым малы 
ачык лана. Калымга килен өчен кием-салым, аяк һәм баш  

Гаилә һәм җәмгыять: 
традицияләр  

һәм кыйммәтләр.  
Нәсел шәҗәрәләре

Семья и община:  
традиции и ценности. 

Родовые шеджере

279 биттә:
Ризаэтдин 
Фәхретдин 
гаиләсе белән. 
Уфа. 1900 ел

На с. 279: 
Ризаэтдин 
Фахретдин 
с семьёй.  
Уфа. 1900 г.
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Никах. 
Рәс. Ф. Г. Халиков. 
2003 ел

Никах. 
Худ. Ф. Г. Халиков. 
2003 г. 

Никах теркәлү 
турында метрика 
язуы. 1916 ел

Метрическая 
запись 
о заключении 
брака (никаха). 
1916 г.

Җамалетдин 
Сираҗетдин улын 
никахка чакыру. 
Казан. 1907 ел 

Приглашение 
на никах 
Джамелетдину 
Серазетдиновичу. 
Казань. 1907 г.

Зәйтүнә һәм 
Габделкадыйр 
Рәсүловларның 
туй фотосы. 
Троицк. 1914 ел 

Свадебная 
фотография 
Зайтуны 
и Габделкадира 
Расуловых. 
Троицк. 1914 г.

киеме тупланмалары керә: бер яки берничә 
күлмәк (ефәк, йон, киҗе-мамык); тун яки пальто,  
укалы камзул, читекләр, туфли, галушлар; 
2 – 3 шәл (ерак юлга чыгарлык калын постау, 
ефәк, мамык), яулык лар, калфак, мех белән 
каймаланган бүрек – камчат бүрек, камалы 
бүрек. Болар бөтенесе сандыкка тутыры-
ла. Калымның мәҗбүри өлеше – урын-җир 
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Никах мәҗлесе

Обряд никаха

челәр (кияү егете, ян сакчы) белән бергәләп кияү үзе 
дә туйда катнаша. Керәшеннәрдә, Пермь татарларын-
да чакырылган бер пар оештыручы була: аргыш булып 
бару, аргыш кода.

Кыз ягыннан якын туганнар мәҗлесне уздыруда 
ярдәм итә. Бер өлеше ризык белән килә – аш белән 
килү, саум; кайберләре кодаларны үзләренә ашка, еш 
кына кунача чакыра. 

Туй дини гаилә кору мәҗлесеннән – никах, кәбен-
нән башлана, аңа мулла чакыралар. Ул махсус кенә-
гәгә никахның шартларын – мәһәрне язып куя, анда 
калым, тарту, азык-төлек, аларның бәяләре дә күрсә-
телә. Аерылышкан очракта ир кеше хатынына калды-
рырга тиешле акча күләме аерып атала. Аннары мулла 
яшьләрнең ризалыгын сорый. Алар туйда катнашма-
ганга, кияү өчен – аның әтисе, кыз өчен икенче бүл-
мәдә яки чаршау артында утырган кыз янына барып 
килгән ике шаһит җавап бирә. Уңай җавапны алган-
нан соң, мулла Коръәннән гаилә коруга багышланган 
өзекләр укый. Керәшен татарларында никах чиркәүдә, 
яшьләрнең беренче төне утыртылган ата-аналар – кы-
яматлык өендә уза. Бу кешеләр яшьләрнең киләчәк 
тормышын матди яктан тәэмин итүдә дә катнаша. 
Әти-әниләре улларына тәре (икона) һәм икмәк тотып 
хәер-фатиха бирә.

Никахтан соң мәҗлес башлана. Туй сыйлары бу-
лып итле шулпага пешкән токмачлы аш, бәлеш сана-
ла. Аннары пешкән бәрәңге белән ит кертелә. Кайчак 

 головные уборы для невесты, состоящие из опреде-
лённого набора вещей: одно или несколько платьев 
(шёлковых, шерстяных, ситцевых); шуба или пальто, 
камзол,  отороченный позументом, ичиги, туфли, га-
лоши; две-три шали (толстая суконная для дальней 
дороги, шёлковая, пуховая), платки, калфак, шапка, 
отороченная мехом. Всё это складывалось в сундук. 
Обязательной частью калыма были перины: большая 
и чуть меньшего размера.

Нередко в калым включали живность – телёнка, ко-
рову, лошадь, которые по приезде молодой в дом мужа 
считались её собственностью. Кроме того, сторона 
жениха до свадьбы должна была выплатить обгово-
ренную сумму денег, которая, как правило, использо-
валась для приготовления приданого, даров, а также 
для приобретения продуктов – мёда, масла, муки, чая, 
мяса для проведения свадьбы. У астраханских татар 
эти продукты назывались платой за материнское моло-
ко. Во время переговоров речь шла об обязательствах 
со стороны жениха, в то время как количество прида-
ного невесты особо не оговаривалось.

кирәк-ярагы: олысы – түшәк һәм кечерәге – ястык. 
Еш кына калымга терлек-туар – бозау, сыер, атны 
кертәләр, кияү йортына килгәч, болар килен малы са-
нала. 

Моннан тыш, кияү ягы туйга кадәр алдан сөйлә-
шенгән күләмдә акча (тарту, баш акча) бирә, ул кыз 
бирнәсен, бүләкләр әзерләргә, шулай ук туйга азык-
төлек – бал, май, он, чәй, ит сатып алуга тотыла. Әстер-
хан татарларында болар сөт хакы, утбасар дип атала. 
Сөйләшү вакытында кияү ягындагы җаваплылык төгәл 
сөйләшенсә дә, килен бирнәсе аерым билгеләнми.

Ике як та уртак фикергә килгәч, кызның ата-аналары 
яучыларны һәм кияүнең әти-әнисен үзенә чакыра, бу – 
аклашу, ак бирү, килешү, кызны сүзгә салу, калым язу, 
билге, буҗал дип атала. Килешү билгесе итеп ике як 
арасында бүләк бирешү башкарыла: кияү ягы соралган 
акчаны, кайчак килен өчен бүләкләрне, кыз ягы аның 
бир нә сенең бер өлешен (эскәтер, сөлге, кияү һәм аның 
әти-әнисенә бүләкләр) тапшыра. Бу йолага кыз ягының 
туган-тумачасы да чакырылып, ул уртак мәҗлес белән 
төгәлләнә.

Кияү ягы, килешеп кайткач, үз туганнарын җыя; 
туй вакыты, үзара ярдәмләшү, кемнәрне чакыру 
мәсьәләләре аш өстәле артында сөйләшенә, җыелган 
кешеләр күпмедер матди ярдәм (килен өчен) җыеп ала-
лар. Килешү һәм туй арасы озын булмый. Бу вакытта 
бер як калым, икенчесе – бирнә (сип), туганлаша тор-
ган кешеләр өчен бүләкләр, туйга аш-су ягын кайгырта.

Туй алдыннан булачак туганнарның йөрешү-очра-
шулары, мәҗлесләр уза. Кияүнең әнисе һәм туганна-
рына булачак киленне күрсәтү йоласы – кыз күрен-
дерү башкарыла. Кияү өенә кызның әнисе, туганнары 
«кияү нең кием үлчәмен», «тәрәзә үлчәмен» ачыклар-
га барып кайта. Йола бирнә кисү дип атала, шулай ук 
сыйлану белән төгәлләнә. Кыз өенә кызлар җыялар, ул 
чыбылдык тегү, төш кисү, кызлар ашы дип йөртелә. 
Бу вакытта кызларны туй ашлары белән сыйлыйлар, 
алар булачак киленгә бүләкләр, көмеш тәңкәләр бүләк 
итә.

Кияү егете өенә аның дуслары һәм туганнары җые-
ла (сөлге кагу, егетләр җыены, йөзек юарга, тояк, 
кияү табак), өстәлгә әче бал, туй ризыклары куела. 
Кияү кунакларга вак бүләкләр тарата, җавап итеп акча 
бирелә. Кайбер төбәкләрдә кызлар җыелганда, кай 
җирләрдә – туй алдыннан, туйдан соң әти-әни йортын-
нан киткәндә үзенчәлекле кыз елату (таң кучат, әте-
ки әйтү, чеңнәү) йоласы башкарыла.

Үзәк мәҗлес – туй, никах туй кыз йортында уза. 
Иң кадерле кунаклар булып кияү егетенең әти-әнисе – 
төп кодалар санала. Алар үзләре белән калым һәм 
күчтәнәчләр алып килә: пар каз, 2 – 4 күпереп пешкән 
икмәк – калач, күмәч, камыр ризыклары – юка, катла-
ма, баллы бәлешләр, чәкчәк. Еш кына болар махсус 
аш сандыгына, күчтәнәч сандыгына салынып, аш ча-
насына куеп китерелә.

Алар белән 2 – 3 пар аерым чакырулы, өндәүле 
кунаклар, кияүнең якын туганнары – абыйсы, апасы, 
абзасы, тәтәсе килә. Алар да күчтәнәч белән йөри. 
Тагын 1 – 2 пар төп кодалар чакырган, күчтәнәчсез 
кунаклар була. Аларны иярчен канат дип атыйлар. 
Керәшеннәрдә кияүнең әти-әнисе урынына утыртыл-
ган ата-ана (кыяматлык) килә. Аларда озатып йөрү-

Татар авыл 
туй киемнәре 
комплексы. 
XIX гасырның 
икенче яртысы

Татарский 
сельский 
свадебный 
костюмный 
комплекс. Вторая 
половина XIX в.

Когда достигалось обоюдное согласие, родители 
невесты приглашали сватов и родителей жениха на 
сговор-помолвку. Здесь в знак окончательной дого-
ворённости стороны обменивались определёнными 
вещами: сторона жениха передавала требуемые день-
ги, иногда и подарок для невесты, а сторона невесты  –
часть вещей из приданого (скатерть, полотенце, подар-
ки для родителей жениха и для него самого). Обряд, на 
который приглашались и родственники невесты, завер-
шался угощением.

По возвращении в дом жениха созывали родствен-
ников на угощение, во время которого сообщалось 
о достигнутой договорённости, сроках проведения 
свадьбы, её участниках и их посильной помощи при 
приготовлении выкупа. Напоказ выставлялись при-
сланные вещи, а все присутствующие выделяли не-
большую сумму денег (для невесты). Период между 
сговором и свадьбой был сравнительно недолгим. 
В это время одна сторона готовила калым, а другая – 
приданое: подарки для будущих родственников, про-
дукты для свадебных пиров.

В предсвадебный период, после сговора-помолв-
ки, проводили встречи-знакомства будущих родствен-
ников, сопровождавшиеся взаимными угощениями, 
обменом дарами. Широко бытовал обряд смотрин 
невесты с участием матери жениха и других его род-
ственниц. В дом жениха отправлялись родственни-
цы невесты, чтобы узнать «размер одежды жениха», 
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ли. И у них на эту свадьбу прибывал сам жених со 
своими сопровождающими. У кряшен, пермских та-
тар одна пара приглашённых ехала с особыми пол-
номочиями организаторов.

Сторона невесты была представлена близки-
ми родственниками, которые в основном помогали  
в проведении свадьбы. Часть из них приносила с собой 
угощение, другие приглашали к себе на угощение (час-
то с ночёвкой) приезжих сватов.

Свадьба начиналась с проведения религиозного 
обряда бракосочетания, для чего приглашали мул-
лу. В книгу регистрации брака он записывал условия 
заключения брака, куда входили калым, тарту (об-
говорённые подарки), продукты или их стоимость, 
которые были уже переданы стороне невесты. Особо 
записывалась определённая сумма денег, которую 
в случае развода по инициативе мужа он должен был 
выплатить своей жене. Затем мулла спрашивал о со-
гласии молодых на этот брак. Поскольку сами молодые 
на этой свадьбе не присутствовали, за жениха отве-
чал его отец. За невесту же отвечали два свидетеля, 
которых специально отправляли узнать о её согласии 
(невеста находилась за занавеской или в другой поло-
вине дома). Выслушав утвердительный ответ свидете-
лей, мулла зачитывал выдержки из Корана, посвящён-
ные бракосочетанию. У крещёных татар религиозное 
бракосочетание проводили в церкви, первая брачная 
ночь проходила в доме посажёных родителей, кото-
рые играли особую роль на свадьбе, в материальном 
обеспе чении и в дальнейшей жизни молодых. Родите-
ли благословляли сына на брак иконой и хлебом.

После никаха начиналось застолье. Характерен 
определённый набор свадебных угощений и устойчи-
вый порядок их подачи на стол. Обязательными были 
суп-лапша на мясном бульоне, бэлиш, затем подава-
лось мясо с отварным картофелем. В завершение стол 
накрывали к чаю: выставляли различные печёные из-
делия, сладости, мёд.

Свадебное застолье от других отличало то, что на-
чинали его с выноса мёда и масла. Угощаясь, присут-
ствующие клали деньги, которые передавались моло-
дой. После же подачи мяса на стол выносили угощение, 
принесённое родственниками. Это снова бэлиш, мясо, 
печёные изделия. Иногда таких блюд было до десятка. 
Затем подавали угощения, привезённые сватами.

Во время чаепития обязательным свадебным уго-
щением был чак-чак: с его выносом, как правило, начи-
налось одаривание молодых. На стол чак-чак ставили 
целым, а затем нарезали небольшими кусочками. В де-
ревнях мишарей, кряшен, чепецких, пермских татар 
угощение в большинстве случаев начиналось с чае-
пития. Затем подавали бэлиш, мясо, суп. Свадебное 
угощение сопровождалось неоднократными одарива-
ниями не только молодых, но и участников свадьбы.

Свадьба в доме невесты продолжалась два-три 
дня. Приезжих сватов после угощения забирали к себе 
её родственники. В этих домах проводили своё засто-
лье, там же гости оставались ночевать. На другой день 
снова все собирались в доме невесты на новое засто-
лье, и опять гостей разбирали родственники невесты. 
Для них каждое утро топили баню, пекли оладьи. Это 
называлось «поддержка свадьбы».

ганнары аны «танып алырга» тиеш. Киленгә бүләкләр 
бирелә, ул да җавапсыз калмый; аннары барысын да 
чәй белән сыйлый.

Өченче көнне саубуллашу мәҗлесе була, ешрак 
төп ризык итеп пилмән – прощай пилмәне, прощай 
чумары яки борай, тары боткасы – төртке буткасы, 
пошёл буткасы куела.

Кияү өендәге туй соңрак уздырыла. 
Кунаклар таралышуга, килен өендә кияү алу, кияү 

китерүгә әзерлек башлана. Еш кына яшьләр шушы 
вакытта беренче тапкыр күрешәләр. Алар өчен мах-
сус урын әзерләнә, кайбер төбәкләрдә аны келәт, ак 
келәт дип атыйлар. 

Урын-җирне гаиләсе тулы, бәхетле булган җиңги – 
кызның абыйсының хатыны – яки киленнең инде кияү-
гә чыккан 2 – 4 дус кызы әзерли. Пар ястык салалар. 
Пермь татарларында ястык куначак төн санына карап 
салына (3 – 5 һәм күбрәк), һәр төн узган саен, берсе 
алып куела. Карават махсус чаршау яки чыбылдык 
белән каплана. Урын җәелгәч, анда бала яки бәхетле 
парны аунатып алалар, бу яшьләргә бәхетле тормыш, 
күп балалар теләү була. Себер татарларында йола 
утау басу дип атала.

Кияүне кичкә таба кызның яшь дус-туганнары 
каршы ала. Аның белән бергә кияү егете, нүгәрләр 
килә. Йортка керү өчен түләргә кирәк. Гадәттә, ишек 
тоткасын малай кеше тотып тора, болай ди: «Ишек 
бавы – бер алтын, безнең апа – мең алтын...». Аңа 
бүләк биргәч кенә, ишек ачыла. Өйгә кергәндә яки кап-
ка төбендә кияү карарга килгән балаларга конфетлар, 
чикләвекләр, акчалар чәчә. Аннары яшьләрне үзләрен 
генә калдыралар. 

Иртән яшьләр өчен мунча ягыла. Яшь кияү аннан 
килен теккән яңа киемнәр киеп кайта, үз чиратында, 
хатынына кыйммәтле бүләк – алтын йөзек, балдак яки 
шәл, яулык бирә. Бу йола кыз куенына салу дип ата-
ла. Яшьләр мунчадан кайтуга, гадәти коймактан ваграк 
булган кияү коймагы пешә.

Беренче көннәрдә яшьләр үз бүлмәләреннән чык-
мый. Аларны җиңги карый, ашата-эчертә. Сөйләшен-
гән төнне кунгач, кайбер төбәкләрдә кияү, кайната-кай-
нанага күренмичә, үз өенә кайтып китә. Икенче көнне 
яки соңрак кызның әти-әнисе яшьләрне чәйгә дәшә. 
Күрешү, кияү күрсәтү, кияү котлау вакытында аңа 
бүләкләр бирәләр.

Кияү урын-җир җәючегә, мунча ягучыга; бүлмә-
не әзерләгән кызларга, үзен каршылаган балаларга 
бүләкләр калдыра. Кайбер төбәкләрдә егетләр дә кияү 
юллыгы сорый.

Беренче килгәндә кияү 2 дән 6 – 8 көнгә кадәр ку-
нак була. Аннары пәнҗешәмбе кич килеп, иртән китеп 
йөри. Бу чор – кияүләп йөрү – кайбер төбәкләрдә ике-
өч килү белән төгәлләнә. Кайбер урыннарда бала тугач 
кына киленне ире йортына алып китәләр.

Татар гаиләсендә бала туу зур бүләк кебек ка-
бул ителә, «Өйнең яме бала белән, күлнең яме кама 
белән», диләр. Бала тууга бәйле йолалар әни кешене 
һәм баланы «явыз» көчләрдән саклау, баланың «яз-
мышын» билгеләү, аны гаиләгә, нәселгә алу кебек 
башкарыла. 

Бала табу йортның «ак» ягында, кендек әби (әби-
лек, инәлек, инәкә мама) кебек ярдәм күрсәтә белгән 

ризыкларның берсен-берсе алыштыра торган төрләре 
унга җитә. Соңыннан тәм-том, пешкән камыр ризыкла-
ры, бал белән чәй өстәле ябалар.

Туй өстәленең башка мәҗлесләрдән аермасы бу-
лып аның бал-май чыгарудан башлануын күрсәтергә 
кирәк. Аны авыз иткәндә, кунаклар яшьләргә бүләк 
итеп акча сала. Ит ризыгыннан соң туганнар алып 
килгән бүләк-күчтәнәчләр күрсәтелә, кодаларның 
күчтәнәчләре авыз итәргә чыгарыла. 

Чәй эчкәндә чәкчәк (баллы төш, бавырсак, как-
төш) чыгару мәҗбүри. Аның йола мәгънәсе – тормыш-
ның баллы-майлы булуын теләү. Өстәлгә бөтен килеш 
алып чыгып, чәкчәкне аннары гына кисәләр. Мишәр, 
керәшен, Чепца буе, Пермь татарларында мәҗлесне 
чәй эчүдән башлау гадәте яши. Аннары бәлеш, ит, 
аш куела. Туй мәҗлесе яшьләргә дә, кунакларга да 
бүләкләр биреп уздырыла. 

Кыз өендә туй ике-өч көн дәвам итә. Мәҗлестән 
соң туганнар килгән кодаларны кунакка алып китә: аш 
өстәле ясала, алар шунда куналар. Икенче көнне та-
гын барысы да кыз өенә җыйнала, аннары тагын туган-
нарга таралыша. Кунаклар өчен һәр көнне иртән мунча 
ягыла, коймак пешә. Бу үзара ярдәмләшү туй күтәрү, 
туй алу дип атала.

Туй көннәрендә киленне булачак туганнары белән 
таныштыру – кыз сөю, килен котлау йоласы башка-
рыла, ул кыз күрсәтүгә охшаган. Ике дус кызы белән 
килен бер зур шәл ябынып утыра. Кайнана һәм яңа ту-

«размер окон». Обряд назывался бирнэ кисю – кроить 
подарки – и так же завершался угощением. В доме не-
весты проводили девичник, где девушек угощали сва-
дебными кушаньями. Они же в ответ дарили невесте 
подарки, серебряные монеты.

На мальчишник в доме жениха собирали его друзей 
и родственников, которых угощали медовухой, свадеб-
ными кушаньями. Молодой раздавал гостям мелкие 
подарки, а в ответ получал деньги. Бытовал и обряд 
причитаний невесты, проводимый в одних районах 
во время девичника, в других – накануне свадьбы, пос-
ле свадьбы перед отъездом из родного дома.

Основная свадьба – туй, никах туй – проводи-
лась в доме невесты. Главными среди приглашённых 
были родители жениха. Они везли с собой калым и уго-
щение. Это пара гусей, два-четыре и более пышных 
хлебов, определённое количество тонких сдобных ле-
пёшек, сладкие пироги и специальное свадебное ла-
комство чак-чак. Нередко всё это складывали в особый 
сундук, который  везли на особой подводе.

Вместе с родителями жениха приезжали две-три 
пары особо приглашённых. Это близкие родствен-
ники жениха – его старшие брат, сестра или тётка, 
дядя. Они также везли с собой угощение. Кроме 
того, одна-две пары гостей ехали без угощения. Их 
по своему усмотрению приглашали родители жени-
ха, называли «присоединившиеся». У татар-кряшен 
вместо родителей жениха ехали посажёные родите-

Туй күчтәнәчләре 
белән кунаклар 
килә. Зирекле Куак 
авылы, Ульяновск 
өлкәсе. 1982 ел

Приход гостей 
со свадебным 
угощением. Дер. 
Елховый Куст, 
Ульяновская обл. 
1982 г.
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В эти дни проводился обряд знакомства невесты 
с её новыми родственниками. Невеста с двумя подру-
гами накрывалась общей шалью. Свекровь и другие 
новые родственники должны были её «узнать» – ей 
вручали подарок, она давала ответный. Затем невеста 
угощала всех чаем.

На третий день устраивалась прощальная трапеза, 
основным блюдом которой чаще всего являлись пель-
мени.

Свадьба в доме жениха, как правило, устраивалась 
много позже.

После того как разъезжались гости, в доме невесты 
начинали готовиться к встрече жениха. Этот момент 
был очень важен, потому что нередко являлся вооб-
ще первой встречей молодых. Поэтому так тщательно 
готовили специальное помещение, в большинстве рай-
онов называемое «клеть», «белая клеть».

Постель стелила жена старшего брата невесты, удач-
ливая в семейной жизни, либо её две-четыре подруги, 
семьи которых считались счастливыми. Стелили две пе-
рины. У пермских татар перин стелилось столько, сколько 
ночей молодой в свой приезд должен был заночевать, – 
три-пять и больше. После каждой ночи убиралась одна 
перина. Кровать отгораживали специальной занавеской. 
После того как постель была готова, на ней должны были 
полежать ребёнок либо счастливая семейная пара с по-
желанием хорошего потомства молодым, счастливого 
супружества.

Жениха привозили под вечер юноши или молодые 
мужчины – родственники невесты. Его сопровождали 
друзья. В дом они могли попасть только после упла-
ты выкупа. Обычно, держась за дверную ручку, стоял 
мальчик, приговаривая: «Дверная верёвка стоит один 
алтын, а наша сестра – тысячу алтын». Ему вручали 
подарок. Нередко, заходя в дом, иногда во двор, жених 
разбрасывал конфеты, орехи, монеты. Затем молодых 
оставляли одних.

Утром для молодожёнов топили баню. Оттуда мо-
лодой супруг возвращался в новой одежде, сшитой 
невестой. Он, в свою очередь, одаривал её ценным 
подарком – золотым перстнем, кольцом или дорогой 
шалью, платком. К приходу молодых из бани готови-
ли оладьи (кияу коймагы), они делались очень мел-
кими.

В своей комнате молодые, не отлучаясь, никому 
не показываясь, находились все первые дни. За ними 
ухаживала, их обслуживала родственница. Иногда мо-
лодой, заночевав обговоренное количество ночей, от-
правлялся к себе домой, так и не показавшись тестю 
и тёще и другим родственникам жены. На другой день 
или чуть позже её родители приглашали молодых на 
совместное чаепитие, при этой встрече родители де-
вушки одаривали зятя.

Первый приезд жениха сопровождался выплатой 
большого количества выкупов: он должен был оста-
вить деньги или подарок стелившим брачную постель, 
топившим баню; девушкам, помогавшим в подготов-
ке этой комнаты; деревенским ребятишкам, которые 
его встречали. В некоторых районах выкуп требовали 
и деревенские парни.

В первый свой приезд молодой оставался в доме 
жены от двух до шести-восьми дней. В последующем 

Кызыл туй. 
(Каршылау.)
Рәс. Ф. Х. Якупов. 
1979 ел

Кызыл туй. 
(Встреча.) 
Худ. Ф. Х. Якупов. 
1979 г.
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хатын-кызлар чакырып башкарыла. Кендек әби бала-
ның кендеген кисә, аны коендыра. Еш кына суга тоз 
яки бала табучы хатын алдан әзерләгән көмеш тәңкә 
салына, аны кендек әби үзенә ала. Коендыргач, күп 
төбәкләрдә баланы, якын һәм кадерле булсын дип, 
әтисенең күлмәгенә төрәләр. Әстерхан татарларын-
да – әбисе күлмәгенең итәгенә, «шул яшькә җитсен 
дип», салу яши. Догалар укып, тормышы бәхетле, үзе 
тәмле телле булсын дип, кендек әбисе бала авызына 
бал яки май каптыра, бу йола авызландыру, авызлык-
ландыру дип атала.

Бала тапкан хатынга аерым ихтирам күрсәтелә. 
«Түрәгән хатынның морҗасына карасаң да – савап-
лы», – ди халык. Шул ук яки икенче көнне иртүк мун-
ча ягыла, ул бәби мунчасы дип атала. Анда юыну шу-
лай ук саваплы санала: гаилә юынып чыга; туганнар, 
күршеләрне чакырып, мунчадан соң чәй белән сый-
лыйлар. Мунча суына башлагач кына, кендек әбисе 

он  приезжал по четвергам вечером, а утром уезжал 
обратно. Этот период по продолжительности был раз-
личным. Одни перевозили жену в свой дом после двух-
трёх визитов, другие через несколько месяцев. А у не-
которых к тому времени уже рождался ребёнок.

Появление ребёнка было самым большим  счастьем 
в татарской семье, воспринималось как награда свы-
ше. Татарская пословица гласит: «Дом красен детьми». 
Обряды, связанные с рож дением ребёнка, рассматри-
вались как необходимые для обеспечения безопасно-
сти роженицы и ребёнка от вредоносного воздействия 
«злых сил», для пред определения «судьбы» новорож-
денного, служили актом приобщения его к семье.

Повсеместно роды проходили в чистой половине 
дома. Принимала их бабка-повитуха. Она же обреза-
ла пуповину, купала новорожденного. В воду для ку-
пания могла добавить соль, опустить специально под-
готовленную роженицей серебряную монету,  которую 

Татар хатыны 
балалары белән 
өйдә. ХХ гасыр
ның беренче утыз 
елы

Татарская 
женщина с детьми 
в избе. Первая 
треть XX в.

Исем кушу

Имянаречение

Көндәлек 
мәшәкатьләр. 
Казан арты. 
ХХ гасыр уртасы

Домашние 
хлопоты. 
Заказанье. 
Середина ХХ в.

Җылы кич. 
Рәс. Р.  Г. За һи дул
лин. 2011 ел

Тёплый вечер. 
Худ. Р.  Г. За ги дул
лин. 2011 г.
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В первые дни после родов женщину навещали со-
седки, родственницы. Они приносили с собой угоще-
ние, которое могло состоять из печёных изделий, мо-
лочного или мясного супа, а также яиц, масла. В  аулах 
Тобольского уезда (Заболотье) всем женщинам, при-
ходящим с угощением для роженицы, повитуха раз-
давала цветные нитки, которые заранее готовила ро-
женица. Деньги, полученные взамен нити, повитуха 
забирала себе.

Первую рубашку новорожденному шили крупными 
стежками, чтобы не было грубых швов, из чего-нибудь 
старого. Её надевали лишь в первые дни, как прави-
ло, до отпадения пуповины, дольше нельзя было, ина-
че новорожденный будет плаксивым, болезненным. 

Затем рубашку стирали, гладили 
и сохраняли для следующего ре-
бёнка, «чтоб дети были дружными 
меж собой». В большинстве де-
ревень её называли «маленькая 
рубашка» и только в некоторых – 
«рубашка пуповины».

Имя ребёнку давали через 
несколько дней после рождения. 
Оставлять его без имени дольше 
считалось опасным, так как он мог 
заболеть. Обряд наречения име-
нем проводился с приглашением 
муллы и почтенных старцев – род-
ственников, соседей. Сама цере-
мония заключалась в следующем: 
младенца на подушке подносили 
к мулле, и он, читая выдержки из 
Корана, несколько раз громко про-
износил имя новорожденного и тут 
же делал запись в книге регистра-
ции новорожденных.

Церемонию имянаречения 
завершало угощение. Это было 
единственное застолье, куда при-
глашались мужчины, да и то в ос-
новном пожилые. Более многолюд-
ным был званый обед для женщин, 
который проводили иногда вслед 
за угощением мужчин. Женщины 
всегда приходили с подарком для 
новорожденного. Приносили отрез 
ткани, мыло, платок.

Отличительным признаком этих 
застолий являлась подача «масла 
младенца», которое могло быть 
прос то маслом либо маслом с мё-
дом, маслом, перемешанным с су-
хим творогом особой обработки.

Каждому мальчику делали об-
резание. Занимались им профес-
сионалы, умение передавалось от 
отца к сыну. Существовали и такие 
селения, для мужского населения 
которых обрезание стало основ-
ным промыслом. В Заказанье, 
 например, этим славились две 
деревни – Кошман Свияжского 

 забирала себе. После первого купания новорож-
денного заворачивала в рубашку отца, чтобы ребёнок 
был близок ему и любим, у астраханских татар – в по-
дол бабушкиного платья, «чтобы младенец дожил до 
её лет». Повитуха, произнося подобающие молитвы, 
смазывала ротик ребенка мёдом или маслом с поже-
ланием благополучия, удачи в жизни, чтобы вырос он 
добрым и ласковым.

Повсеместно бытовало бережное отношение к ро-
женице. Считалось, что даже взгляд на печную трубу 
дома, в котором идут роды, является богоугодным. 
В тот же день, сразу же после родов, или на следую-
щий обязательно топили баню, которая называлась 
баней новорожденного. Помыться в такой бане также 

әнисе белән баланы юындыра. Еш кына ул баланың 
кендеге төшкәнче (7 көн) шушы өйдә яши, аннары 
да килеп йөри. Кендекне киптереп, чиста чүпрәккә 
төреп, сандыкта саклыйлар яки Коръән китабы эченә 
тыгалар. 

Бала туган көнне киленнең әнисе кунакка килә, кеч-
кенәгә бүләк итеп мендәр-одеял, күчтәнәчләр бирә, 
кайбер төбәкләрдә бишек ясата. 

Бала туган йортка туганнар, дуслар, күршеләр, 
күчтәнәчләр белән кунакка киләләр. Бу бәби ашы 
кертү, котламага бару дип атала. Күчтәнәч итеп 
бәлеш, кыстыбый, көлчә, коймак, сөтле яки итле аш, 
йомырка, май алалар. Тубыл өязе татарларында ку-
накка килгәннәргә кендек әбисе баланың әнисе алдан 

укый-укый, берничә тапкыр колагына исемен кычкырып 
әйтә, аннары кенәгәгә шул исем белән терки.

Йола аш белән төгәлләнә, аңа өлкән яшьтәге ирләр 
генә чакырыла. Аннары аерым хатыннар өстәле яса-
ла, алар бүләк (тукымалар, сабын, яулыклар) белән 
киләләр.

Бу мәҗлестә бәби мае чыгарыла, ул гадәти май яки 
бал-май, эремчекле май, тура, корт белән май булыр-
га мөмкин. Мәҗлес исем туе, бәби ашы, бәби мае, 
нәнә котлык дип атала.

Һәр ир бала сөннәткә утыртыла. Бу һөнәр 
нәселдән күчә килгән, махсус кешеләр, баба, бабачы, 
аптал бабай (Тубыл өязе), кайбер төбәкләрдә шул 
кәсеп белән шөгыльләнгән авыллар да була. Казан 

әзерләгән төсле җеп (бала ебе) тарата, җавап итеп би-
релгән акча аңа кала.

Яңа туган баланың беренче күлмәген эре атлатып, 
иске чүпрәктән тегәләр. Аны кендек төшкәнче генә ки-
дерү кирәк, юкса бала елак, чирле була дигән ышану 
яши. Аннары юып, үтүкләп, икенче бала өчен алып куя-
лар: бу гаиләдә балалар үзара дус булсын дип эшләнә. 
Күп җирләрдә аны кечек күлмәге, кайчакта – кендек 
күлмәге дип атыйлар. 

Бала туып берничә көн үтүгә, аңа исем кушыла. Озак 
исем кушмасаң, авырып китәргә мөмкин, диләр. Исем 
кушу, ат салу, атату йоласына мулла һәм өлкән яшь-
тәге туган-тумача, күршеләр чакырыла. Мендәргә сал-
ган баланы муллага китерәләр, ул, Коръән аятьләре 

считалось делом богоугодным. В одних местностях 
в баню приглашали родственниц, соседок, после уго-
щали их чаем. В других – в бане мылись своей семьёй. 
И когда она становилась нежаркой, бабка-повитуха по-
могала помыться роженице и искупать младенца. Она 
жила в доме роженицы до отпадения пуповины (дней 
семь) или навещала её ежедневно, помогая ухаживать 
за младенцем. Отпавшую пуповину сушили, завора-
чивали в чистую тряпку, берегли в сундуке или клали 
в Коран.

Почётной гостьей в день родов была мать рожени-
цы. Для первенца она приносила детское приданое, 
состоящее из одеяла, подушки, пелёнок, а также уго-
щение, в некоторых местностях – зыбку.
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 төбәгендә, мәсәлән, Зөя өязендәге Кошман һәм Ка-
зан өязендәге Масра авыллары шундыйлардан. Сөн-
нәтне 7 көн тулганнан алып 20 яшькә кадәр эшләргә 
мөмкин. Әстерхан, Себер татарларында (Тубыл өязе) 
моңа бәйле бәйрәм – сөннәт туй уздырыла, анда йө-
герү, сикерү, көрәш, ат чабышы ярышлары оештыры-
ла. Сөннәт так елларда, балага 1, 3, 5, 7 яшь тулганда 
башкарыла. Ул көнне аңа яңа киемнәр кидерәләр, акча 
бирәләр.

Татар гаиләләрендә тәрбия бишек җырыннан 
башлана: «Әлли-бәлли, бәү итәр, Бала йокыга китәр. 
Үсәр әле, зур булыр, Менә дигән ул (кыз) булыр». Би-
шектән белемгә хөрмәт салына: «Әлли-бәлли итәр бу, 
мәдрәсәгә китәр бу, тырышып сабак укыгач, галим 
булып җитәр бу». Гаиләнең һәр әгъзасы кечкенә ке-
шегә тормыш дәресләре аңлата. Әби-бабайлар, халык 
җырларына, әкиятләренә Коръәнгә таянып, рухи тәр-
бия бирә. 

Өлкәннәрне хөрмәтләү, кечеләргә булышу – татар 
яшәешенең төп законы. Татар гаиләләрендә мөнәсәбәт 
ихтирамлы булып, аерылышулар бик сирәк күзәтел-
гән. Аналарның абруе гаять зур икәнлекне «Җәннәт 
аналарның аяк астында» дигән хәдиснең татарларда 
мәкаль булып китүе дәлилләп тора.

Ана баланы эчертә-ашата, карый, әмма шәхес бу-
ларак һәм әхлакый тәрбияләү болардан мөһимрәк. 
Бигрәк тә балаларда хезмәткә уңай мөнәсәбәт форма-
лаштыру зарур санала («Эш сөйгәнне ил сөйгән», «Ял-
каулык – ярлылыкның ачкычыдыр»). Татар халык педа-
гогикасында баланы хезмәткә бик иртә ияләндерәләр, 
бу алдау, ялкаулык, оешмаганлык, киләчәккә карап эш 
йөртмәү кебек сыйфатларга тискәре караш тәрбияләү 
белән үрелә. Балада җаваплылык, гаилә һәм җәмгыять 
алдында бурыч, өлкәннәргә хөрмәт, ярдәмчеллек сый-
фатлары булдыру беренчел санала.

и  Масра Казанского уезда. По шариату этот обряд воз-
можен от седьмого дня до двадцатилетнего возраста. 
В аулах астраханских, сибирских татар (Тобольский 
уезд) по этому поводу проводился праздник с состя-
заниями в беге, борьбой, скачками. К празднику гото-
вились загодя, проводили по нечётным годам, когда 
мальчику исполнялось 1, 3, 5, 7 лет. В этот день его 
одевали во всё новое, одаривали деньгами.

Воспитание в татарских семьях начиналось с ко-
лыбельной: «Уснёт мой ребёнок, когда вырастет 
большим, станет примерным сыном (дочерью)». Уже 
в колыбельной закладывалось уважение народа 
к знаниям: «Он пойдёт в медресе, там он станет учё-
ным». Каждый член семьи старался прививать мла-
денцу всё близкое и родное своему сердцу. Дедушки 
и бабушки брали на себя духовное воспитание, поль-
зуясь мудростью народных сказок, былин, изречения-
ми из Корана. 

Уважение старших, помощь младшим – главный 
закон жизни у татар. Семейные отношения были тра-
диционно крепкими, прочными. Выражение «Рай под 
ногами матери» стало у татар пословицей.

Важнейшей задачей матери было не только корм-
ление ребёнка, но и воспитание, формирование его 
личности, его нравственных качеств. Высшим долгом 
родителей считалось формирование у детей трудолю-
бия («Трудолюбивого любит вся страна», «Лень – ключ 
к бедности»). В татарской народной педагогике при-
общение ребёнка к труду начиналось довольно рано, 
сопровождалось формированием у детей резко отри-
цательного отношения ко лжи, лени, неорганизованно-
сти, неумению думать о будущем. У ребёнка формиро-
вались такие качества, как ответственность, сознание 
своего долга перед семьёй и обществом, готовность 
помочь слабому, уважение к старшим.

Ана. Рәс. И. К. Зарипов. 2003 ел

Мама. Худ. И. К. Зарипов. 2003 г.

Сара ханым 
Илдар белән. 
Рәс. Б. И. Ур ман че. 
1937 ел

Сараханум 
с Ильдаром. 
Худ. Б. И. Ур ман
че. 1937 г. 

Әни портреты.  
Рәс. Х. Г. Якупов. 
1955 ел

Портрет матери. 
Худ. Х. А. Якупов. 
1955 г.
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Кунакка. 
Рәс. И. К. Зарипов. 
1998 ел

В гости. 
Худ. И. К. Зарипов. 
1998 г.

Кунакка. 
Рәс. И. В. Рә фый
ков. 1964 ел

В гости. 
Худ. И. В. Ра фи
ков. 1964 г.

Гаилә әгъзалары 
белән төшке аш

Праздничный обед 
в кругу семьи
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Похоронно-поминальные обычаи и обряды  
татар-мусульман обусловлены своеобразием бы-
тования и трансформации обрядов после принятия 
ислама.

Пожилые люди готовятся к смерти заранее. Каждая 
хозяйка готовит для себя и мужа всё необходимое «на 
смерть». Это вещи для погребения: для погребально-
го облачения – белая хлопчатобумажная ткань (ситец, 
бязь) 12 – 18 м, необходимое количество полотенец 
и вещи для раздачи в виде подаяния.

Похороны стараются провести в тот же день, до за-
ката, или на следующий день. Этого правила придер-
живались и кряшены.

Мәет җирләү йолалары һәм гадәтләре, бер яктан, 
татар-мөселманнарның яшәү шартлары һәм рәвеше, 
моннан тыш, борынгы ышануларның ислам дине тәэ-
сирендә үзгәрүе нәтиҗәсендә формалаша. 

Өлкән кешеләр мәңгелек йортка күчәргә алдан ук 
әзерләнә: хатын-кызлар үзләренә һәм ирләренә үлем-
тек әзерли. Аңа кәфенлек, 12 – 18 м озынлыктагы ак 
киҗе-мамык (ситсы, бәз) тукыма, сөлгеләр һәм сәдака 
итеп өләшенә торган әйберләр керә.

Татарларда үлгән көнне яки икенче көнне кояш бат-
канчы җирлиләр. Бу тәртип керәшеннәрдә дә саклана.

Мәетне берүзен калдырмыйлар: аның янында уты-
рып дисбе тартыла, догалар укыла, яхшы гамәлләрен 

искә алалар. Төнлә утыру – үле саклау, төнәтү, төн 
чыгу өчен өлкән кешеләр җыела.

Иртән яшь ирләр кабер казырга китә. Моңа чакы-
рып йөрмиләр. Элек урынны туган-тумача күмелгән 
җирдән алганнар. Кабер кыйблага караганлыктан, 
аның урынын аксакалларның берсе балта белән сызып 
күрсәтә, моның өчен аңа сөлге бирәләр. Каберне ян- 
як та урын – ләхет алып казыйлар. Туфрак тотрыклы 
булмаса, кабер төбендә уемтык ясала, аның туфрагы 
мәетнең баш астына салына.

Хатын-кызлар юу һәм кәфенләү өчен кирәк-ярак 
әзерли. Ахирәт күлмәге (кәфен, туннык) ак тукы-
мадан ике катлы итеп җепне төенләмичә тегелә, энә 
тышка каратып тотыла. Хатын-кызларга баш капларга 
бөркәнчек һәм ир-атларга чалма, астан ябарга тагын 
бер кисәк тукыма әзерләнә. Мәетне кабер казылгач 
юалар.

Мәетне өйдән аягын алга каратып алып чыгалар, 
зиратка баш ягын алга куеп алып баралар. Кулда 
күтәреп бару аерым ихтирам билгесе санала. Мәет 

До похорон покойника одного не оставляют. Около 
него постоянно люди; те, кто постарше, приходят с чёт-
ками, читают молитвы, вспоминают о покойном, ведут 
житейские разговоры. На ночное бдение собираются 
пожилые, причём не обязательно родные.

Наутро молодые мужчины отправляются копать 
могилу. Идут без приглашения. В прошлом место для 
могилы выбирали там, где похоронены родственники. 
Так как могила мусульманина строго ориентирована 
в южную сторону, её топором оконтуривал смотритель 
кладбища из аксакалов, за что получал специально 
подготовленное полотенце. Копают могилу с боковой 
нишей. При сыпучем грунте на дне могилы вдоль по-
середине делают небольшое углубление, а землю из 
него складывают под голову покойного.

Тем временем женщины готовят всё необходимое 
для обмывания и обряжения покойного. Особым зна-
ком внимания считалось участие в сшивании погре-
бального облачения. Из белой ткани крупными стеж-
ками без узелков сшивают в два слоя саван, иголку 

Җеназа намазы

Погребальная 
молитва
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гаете яки Ураза гаете көннәрендә ирләр үз туган-
нарының кабере янында дога кыла. Керәшеннәрдә 
чиркәү бәйрәмнәре вакытында, бигрәк тә Пасха ал-
дыннан, үле чыккан көн, көзен Покрау алдыннан мәет-
ләрне искә алу уздырыла. Алар өйдә яки зиратта бу-
лырга мөмкин. Бу йола вакытында «корбан китерү», 
махсус аш-су әзерләү (балык, йомырка тәбәсе – яш-
ний, коймак), күңел ачу башкарыла. Калган ризыкны 
кабер янында калдыралар, ашаган вакытта: «Аның да 
алдында булсын», – диләр.

Татар зиратлары торак урыннарга якын, гадәттә, 
елга аръягында урнаша. Алар һәрвакыт коймалап 
алынган була, картлар мондагы тәртип-чисталыкны 
карап-күзәтеп торалар. Зиратта йөрү, анда җиләк яки 
чәчәкләр җыю тыела. Татарлар яшәгән һәр җирдә ка-
бергә агач утырту гадәте яшәп килә. Аның яфракла-
ры җилдә селкенеп, «агач яфраклары тәсбих тартып 
тора» дигән ышану яши. Казан артында хатын-кыз ка-
беренә – каен, ирләрнекенә нарат утырталар.

Ташъязмалар, яки эпиграфик һәйкәлләр, татар хал-
кының бай тарихы һәм мәдәнияте шаһитлары булып 
тора. XIII гасырдан башлап бизәкләнгән, дини текстлар 
язылган таш һәйкәлләрне аксөякләргә, хәрбиләргә, 
дин әһелләренә кую традициясе киң тарала.

Исламны таратучы, гыйлем ияләренең, суфилар-
ның каберләренә хәзер дә изге урын дип карыйлар. 
Еш кына алар төрле авырулардан терелтү көченә ия 
дип санала, шуңа күрә алар янына йөриләр, дога кыла-
лар, корбан чалалар, сәдака калдыралар, теләк теләп 
яулык яки тасмалар бәйлиләр. Мондый каберләр кой-
ма белән әйләндереп алына, аларны карап торалар: 
аерым бер кешеләр даими рәвештә шуның белән 
шөгыльләнә. Себер татарларында мондый каберләр 
астана дип йөртелә.

Ш. Мәрҗанинең 
кабер ташы

Надгробный 
камень на могиле 
Ш. Марджани

Кабер ташлары. 
Татарстан 
Республикасы

Надгробные 
камни. Республика 
Татарстан

Продолжают оставаться особо почитаемыми мо-
гилы легендарных личностей, проповедников ислама. 
Нередко им приписывается сила, исцеляющая от раз-
личных недугов, поэтому при необходимости их посе-
щают, проявляя различные знаки внимания: проводят 
возле таких могил моление, жертвоприношение, остав-
ляют садака деньгами или привешивают полотенца, 
платки. Такие могилы обязательно обнесены оградой, 
за их состоянием следят: всегда находятся люди, кото-
рые добровольно приводят их в порядок. У сибирских 
татар такие могилы называются астана.

держат «от себя». В комплект входит нательная руба-
ха, представляющая собой согнутый пополам отрез 
ткани с разрезом для головы; кусок ткани для покрытия 
головы для женщин и чалма для мужчин, такой же ку-
сок для покрытия нижней части тела.  Покойника обмы-
вают лишь после того, как приходят с известием, что 
могила вырыта.

Обмытого, завёрнутого в саван покойника кладут 
на специальные носилки, тело выносят из дома ногами 
вперёд, а на кладбище несут головой вперёд, «чтобы 
в последний раз видел родные места». Повсеместно 
бытует традиция совершения специального намаза 
над покойником, который совершают либо во дворе 
дома, либо перед входом на кладбище.

После того как похоронная процессия отправля-
ется на кладбище, женщины заходят в дом. Знающая 
молитвы женщина – абыстай – читает Коран. В доме 
моют полы (от порога к окнам), обтирают стены, сти-
рают вещи, соприкасавшиеся с покойником, выносят 
постель.

Поминки проводятся на третий день после похорон, 
на седьмой, сороковой и через один год. Они начина-
ются с того, что, перебирая чётки, все присутствующие 
про себя произносят молитву, посвящая её умершему. 
Затем мулла читает выдержку из Корана. Чтение Кора-
на завершается посвящением, в котором упоминается 
наряду с пророком и святыми имя конкретного покой-
ного, а также имена умерших родственников. Затем хо-
зяин раздает садака: начинает с муллы и обходит всех 
присутствующих. Таким же образом садака раздают 
близкие родственники, затем – все желающие. После 
коллективной молитвы, которая длится около часа, на-
чинается угощение.

У татар имеется традиция проведения поминок на 
кладбище в дни религиозных праздников. У татар-му-
сульман они выражались в массовом посещении 
 мужчинами кладбища в дни праздника жертвопри-
ношения и праздника окончания поста. У кряшен же 
общие поминки совершались в дни церковных празд-
ников. Одни из них проводились весной, перед Пас-
хой. Осенние поминки устраивались перед Покровом. 
Справлялись они как дома, так и на кладбище. В ри-
туал входили «жертвоприношение», приготовление 
поминальных блюд (обязательно рыба, яичница, ола-
дьи), увеселения. Остаток пищи оставляли на могиле; 
во время еды говорили: «Пусть будет перед ним».

Традиционно татарские кладбища располагались 
недалеко от села или города, по возможности за реч-
кой. Кладбища всегда огорожены, за их состоянием 
следили старики. Ходить по кладбищу считалось пре-
досудительным, как и собирать ягоды, цветы. Повсе-
местным был обычай посадить на могилу дерево. Бы-
товало поверье, что его листочки, шелестя на ветру, 
«произносят молитвы». В Заказанье в прошлом на 
женскую могилу сажали берёзу, на мужскую – сосну.

Свидетельством богатой истории и культуры наро-
да являются сохранившиеся эпиграфические памятни-
ки. Их появление на территории проживания татар да-
тируется XIII в. Известно, что изготовление каменных 
надгробий с богатой орнаментикой и текстом, устрой-
ство мавзолеев могли себе позволить знатные, бога-
тые, выдающиеся деятели, воины.

өстендә ишегалдында, мәчеткә кереп яки зират капка-
сы төбендә җеназа намазы укыла. 

Хатын-кызлар өйгә керә һәм абыстай Коръән укый. 
Аннары өйне, әйберләрне юалар, үлек яткан урын-җир-
не чыгаралар. 

Мәетне искә алу җирләп өч көн узгач – өчесе, җи-
денче көнне – җидесе, кырыгынчы көнне – кырыгы, 
бер елдан – елы дип уздырыла. Башта, тәсбих тартып,  
һәркем үз эченнән үлгән кешегә багышлап дога – тәһ-
лил әйтә. Аннары мулла Коръән аятьләре укый. Ул ба-
гыш лау белән төгәлләнә, анда Пәйгамбәр һәм изгеләр 
белән янәшә мәетнең дә, бакыйлыкка күчкән башка 
туган-тумачаларның да исеме атала. Башта хуҗа, ан-
нары башкалар сәдака өләшә. Ул бергәләп дога кылу 
белән тәмамлана, мәҗлес уздырыла.

Татарларда дини бәйрәмнәр вакытында зиратка 
барып үлгәннәрне искә алу традициясе яши. Корбан 
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Пәйгамбәрләр исемнәре язылган изге шәҗәрә. Казан. 1894 ел

Благословенная генеалогия (древо) с именами пророков. Казань. 1894 г.

Другая сторона народной 
памяти, распространённая поч-
ти во всех этнических группах 
татар и передаваемая как в уст-
ной, так и в письменной фор-
ме, – шеджере (родословная).

Шеджере – история фами-
лии или рода. На сохранение 
этого древнего обычая до нача-
ла ХХI в. повлияли средневеко-
вая тюркская традиция ведения 
родословия Чингизидов и пред-
писание шариата знать имена 
предков до седьмого поколения 
как со стороны отца, так и ма-
тери.

Тюркские родоплеменные 
родо словные были канонизи-
рованы во времена возникно-
вения татарских государствен-
ных объединений, что хорошо 
видно на примерах золотоор-
дынских и ногайских генеало-
гических памятников. Первые 
послужили объе динению та-
тарских племён вокруг рода 
Чингизхана, вторые – спло-
чению ногайских мурз вокруг 
Иде гея-бия и его преемников. 
Материалы родословных ари-
стократии Золотой и Ногайской 
Орды служили основой для 
создания идеологий в этих го-
сударствах.

Сохранились и более позд-
ние копии этих средневековых 
памятников, являющихся основ-
ными источниками для истории 
татарских летописей: «Сбор-
ник летописей» Рашидаддина 
(XIII – XIV), исторический труд 
Утемиш-хаджи «Чингизнаме» 
(1554), «Сборник летописей» 
Кадыр-Али-Бека (1602), татар-
ский дастан анонимного автора 
«Дафтар-и Чингизнаме» (XVII).

Татарские шеджере, возник-
нув как памятники устной этно-
культурной традиции, сначала 
передавались из поколения 
в поколение лишь на словах. 
Затем татарские родо словные 
начали составляться и фикси-
роваться на небольших листах 
среднего книжного формата. 
Некоторые родословные запи-
си помещались на страницах 
рукописных книг. Данная тра-
диция сохранялась вплоть до 

XIX в. Позднее генеалогические тексты начали записы-
ваться в специальных журналах. Отдельные татарские 
шеджере, помимо указания в них имён  представителей 

Халык тарихи хәтере-
нең тагын бер шаһиты – 
татарларның барлык эт-
ник төркемнәре арасында 
таралган шәҗәрәләр. 

Шәҗәрә – нәсел-
нәсәп тарихы. Бу борынгы 
гадәтнең ХХI гасыр башы-
на кадәр сак лануына 
шәҗәрәне Чыңгыз за-
маннарыннан алып килә 
торган Урта гасырлар 
төрки традициясе йо-
гынты ясый. Татарларга 
шәригать буенча да әтисе 
һәм әнисе ягыннан җиде 
буынны белү фарыз са-
нала.

Төрки дәүләтләр 
оешу чорында төрки 
нәсел шәҗәрәләре ка-
нунлаштырыла, бу Алтын 
Урда һәм Нугай Урдасы 
генеалогик ядкярләре 
мисалында яхшы күренә.  
Беренчеләре татар ка-
биләләрен Чыңгыз хан 
нәселе тирәсенә туплар-
га, икенчеләре – нугай 
морзаларын Идегәй би 
һәм аның дәвамчылары 
кул астына җыярга ярдәм 
итә. Алтын Урда һәм Ну-
гай Урдасы аксөякләре-
нең нәсел шәҗәрәләре 
бу дәүләтләрдәге дәү-
ләтчелек идеологиясенә 
нигез була. 

Татар елъязмалары 
тарихы өчен төп чыганак 
булган әлеге Урта гасы-
рлар мирасының соңрак 
чор нөсхәләре дә саклан-
ган: Рәшид әд-Диннең 
«Елъязмалар җыентыгы» 
(XIII – XIV), Үтәмеш-Хаҗи-
ның «Чыңгыз намә» (1554) 
тарихи хезмәте, Кадыйр 
Гали бәкнең «Елъязма-
лар җыентыгы» (1602), 
б и л ге с ез   а вто р н ы ң 
«Дәфтәри Чыңгызнамә» 
(XVII) дастаны шундый-
лардан.

Башта телдән телгә 
тапшырылган шәҗәрәләр 
соңрак зур булмаган ки-
тап форматындагы кә-
газьгә төшерелә башлый. 
Кайбер шәҗәрәләр кулъязма китап лар битләренә тер-
кәлеп кала. Бу традиция XIХ гасыр га кадәр яшәп килә. 
Аннары генеалогик текстларны аерым журналларга 

Татар суфилары 
һәм ишаннары 
силсиләсе

Сильсиля 
татарских суфиев



302 303
Гаилә һәм җәмгыять: традицияләр 

һәм кыйммәтләр. Нәсел шәҗәрәләреТрадицион мәдәният: гасырлар бәйләнеше
Семья и община: традиции и ценности. 
Родовые шеджереТрадиционная культура: связь веков

Биектау 
районының 
Күлбаш, Олыяз, 
Казаклар 
авылында 
яшәүчеләрнең 
нәсел шәҗәрәсе. 
XIX гасырның 
икенче яртысы

Родословное 
древо жителей 
деревень Кульбаш, 
Олыяз, Казаклар 
Высокогорского 
района. Вторая 
половина XIX вв.

терки башлыйлар. Кайбер татар шәҗәрәләре, теге яки 
бу нәселгә караган кешеләрнең исемнәрен күрсәтүдән 
тыш, зур булмаган тарихи искәрмәләрне дә үз эченә 
ала.

Беренче нәшер ителгән татар шәҗәрәсе дип күре-
некле шәрыкшенас Х. Френ (1782 – 1851) тарафын-
нан 1816 елда Венада бастырылган «Дәфтәри Чың-
гызнамә»дәге шәҗәрә санала. Ул латин телендәге 
шәрехләүләр белән әзерләнә. Татарларда китап басу 
эше барлыкка килгәч, шәҗәрә текстларын Казанда 
бас тыру мөмкин була башлый. Монда 1819 елда татар 
мәгърифәтчесе И. Хәлфин (1778 – 1829) тарафыннан 
шәрехләр һәм архаик сүзләр өчен аңлатма-сүзлек 
белән «Дәфтәри Чыңгызнамә» нәшер ителә. Бу ки-
тап Казан университетында татар телен өйрәнүчеләр 

того или иного рода, могли сопровождаться краткими 
историческими примечаниями.

Первым опубликованным татарским шеджере 
считается родословная из книги «Дафтар-и Чингизна-
ме», которая была издана известным востоковедом 
Х. Френом (1782 – 1851) в 1816 г. в Вене. Она со-
провождалась комментариями на латинском языке. 
С возникновением татарского книгопечатания появи-
лась возможность публикации текстов родословных 
и в Казани. Здесь в 1819 г. татарским просветителем 
И. Хальфиным (1778 – 1829) был издан «Дафтар-и 
Чингизнаме» с комментариями и словарём для арха-
измов. Данная книга служила учебным пособием для 
изучающих татарский язык в Казанском университете. 
Опубликованные в ней родословные в большинстве 

Тукаевлар 
династиясе нәсел 
шәҗәрәсе

Родословная 
династии 
Тукаевых

өчен ярдәмлек хезмәтен үти. Анда дөнья күргән 
шәҗәрәләрнең күпчелек өлеше XII – XVII гасырларга 
караган татар генеалогик ядкярләренең үрнәкләре бу-
лып тора.

Татар галиме һәм дин эшлеклесе Шиһабетдин 
Мәрҗани (1818 – 1889) шәҗәрә текстлары җыючылар-
ның берсе буларак билгеле. Ул татарлар яшәгән төрле 
төбәкләрдән татар шәҗәрәләренең зур коллекциясен 
туплый. Аның «Мөстәфад әл-әхбар фи әхвали Ка-
зан вә Болгар» хезмәтендә 200 ләп татар нәселләре 
шәҗәрәләре файдаланылган дип исәпләнә.

Каюм Насыйри (1825 – 1902), Казан университе-
ты каршындагы Археология, тарих һәм этнография 
җәмгыятенең әгъзасы буларак, шулай ук татар генеа-
логик истәлекләрен җыю белән шөгыльләнә, аларның 
кайберләрен үзенең фәнни хезмәтләрен язганда фай-
далана.

Шиһабетдин Мәрҗани йогынтысында Ризаэтдин 
Фәхретдин (1859 – 1936) XIХ гасыр ахырында генеа-
логик материаллар җыю эшенә керешә. Ул берен-
челәрдән булып 1908 – 1917 елларда Оренбургта 
чыга торган «Шура» журналында татар шәҗәрәләрен 
бастыра, татарларны үз нәселләрен өйрәнергә һәм 
шәҗәрәләр төзергә өнди.

ХХ гасыр башында яңа тенденция хасил була – ае-
рым нәселләрнең шәҗәрәләре җыентыклар рәвешен-
дә нәшер ителә башлый. Бу традиция татар җәмгыя-
тендә бүгенге көнгә кадәр сакланып килә һәм буыннар 
арасында бәйләнешләрне ныгытуга, нәсел тарихы 
белән горурлану тәрбияләүгә хезмәт итә. Аерым 
гаилә ләр тарихы – татар халкы тарихының аерылгы-
сыз өлеше ул.

своём являлись образцами татарских генеалогиче-
ских памятников XII – XVII вв.

Крупным собирателем текстов шеджере являл-
ся татарский учёный и просветитель Шихабетдин 
Марджани (1818 – 1889). Им была собрана большая 
коллекция татарских родословных из самых разных 
регионов, где проживали татары. При написании исто-
рического сочинения «Сведения, привлечённые для 
истории Казани и Булгара» учёный использовал около 
200 списков татарских родословных. 

Каюм Насыри (1825 – 1902), являясь членом Обще-
ства археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете, также занимался сбором и изучением 
татарских генеалогических памятников, некоторые из 
них он применял в качестве источников при написании 
собственных трудов.

Под влиянием Ш. Марджани сбором генеалогиче-
ских материалов в конце XIХ в. стал заниматься Ризаэ-
тдин Фахретдин (1859 – 1936). Именно он впервые на 
страницах журнала «Шура», издаваемого в Оренбурге, 
в 1908 – 1917 гг. опубликовал несколько татарских ро-
дословных. Через журнал ему удалось привлечь к сбо-
ру генеалогических материалов своих читателей.

С начала ХХ в. возникла новая тенденция – стали 
появляться сборники фамильных шеджере от сельских 
общин. Культура генеалогических знаний в татарском 
обществе довольно устойчиво сохранилась и до наших 
дней. Она способствовала укреплению преемственно-
сти поколений, родственных связей, формированию 
чувства гордости за свой род. История отдельной се-
мьи стала важной и неотъемлемой частью истории та-
тарского народа.
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Пространство цивилизации вклю-
чает материальные и нематериаль-
ные формы творчества народа. Со-
вокупность ценностей, созданных 
обществом, характеризует уровень 
его развития.

Исторически народы развивались в разных гео-
графических, политических, хозяйственных и соци-
альных условиях. В результате каждая цивилизация 
представляет собой целую систему региональных 
культур, которую в современной науке принято назы-
вать мир-системой.

Мир-системное пространство – это со-существо-
вание, со-развитие и соцветие различных культур, 
являющихся совокупностью местных традиций и куль-
турных особенностей.

Национальная культура служит высшей формой 
проявления бытия народа, является важной частью 
общей мир-системы и вкладом каждого народа в еди-
ную сокровищницу мировой цивилизации. 

В каждой мир-системе сложился свой язык искус-
ства и науки. Наряду с этим происходило становление 
и общих закономерностей развития культур. Причём 
с течением времени эти особенности приобретали 
всё более сходные черты.

Можно определить разный набор культурных форм 
для разных эпох. Для Средневековья это, прежде все-
го, приключенческий роман, назидательные и дидак-
тические поэмы, карнавалы и народные празднества. 

Милли мәдәниятнең  
үсеш юллары

Культура нации: 
неразрывное целое

Цивилизация мәйданы халык иҗа-
тының һәм югары сәнгатьнең матди 
һәм рухи кыйммәтләрен бергә туп
лый. Бу кыйммәтләр җәмгыять үсе-
шенең күрсәткече булып хезмәт итә.

Тарихи яктан халыклар төрле географик, сәя-
си, икътисади һәм иҗтимагый шартларда яши. 
Нәтиҗәдә, һәр цивилизация җирле һәм региональ 
мәдәниятләрне үзенә туплаган тулы бер система бу-
лып формалаша. Фәндә бу бердәмлекне дөнья-сис-
тема дип атыйлар.

Дөнья-система – ул җирле традицияләр һәм 
мәдәни үзенчәлекләр йогынтысында барлыкка кил-
гән төрле мәдәниятләрнең бергәләп яшәве, үсүе һәм 
чәчәк атуы.

Милли мәдәният – халыклар яшәешендәге үзен-
чәлекләрне күрсәтүнең иң югары формасы. Һәр уни-
каль милли мәдәният – дөнья-системаның аерыл-
гысыз кисәге, бер үк вакытта һәр халыкның бердәм 
дөнья цивилизациясе хәзинәсенә керткән өлеше 
хакында сөйли. 

Һәр дөнья-системаның үз сәнгать һәм фән теле 
формалаша. Үзенчәлекле хасиятләр формалашу 
белән янәшә төрле мәдәниятләр үсеше өчен уртак 
закончалыклар урнаша. Вакытлар узган саен, уртак-
лыклар ныграк күзгә ташлана.

Һәр дәвернең үз мәдәни формалар җыелмасын 
билгеләргә була. Урта гасырларда бу – маҗаралы 
романнар, әхлакый-дидактик поэмалар, халыкның 

Шигърият 
бәйрәме – бөек 
татар язучысы 
Габдулла 
Тукайның  
туган көне

Праздник поэзии – 
день рождения 
великого 
татарского поэта 
Габдуллы Тукая
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уен-көлке карнавал сәнгате һәм бәйрәмнәре. Архитек-
тура дини храмнарда, мазари һәйкәлләр һәм җәмә-
гать пулатларында туплана. Империяләр чорында 
төп рольне дөньяви әдәбият уйный, символик музыка 
жанрлары – опера һәм балеты белән театр форма-
лаша. Индустриальләшү заманында театраль драма 
һәм комедияләр алгы планга чыга, рәсем сәнгатендә 
импрессионизм, символизм һәм абстракт сәнгатьнең 
төрле күренешләре чәчәк ата. Бу чорның архитектура 
һәйкәлләре – барыннан да элек, дөньяви корылмалар 
(сарайлар һәм бакча-парк комплекслары, администра-
тив биналар һәм шәхси утарлар), дәүләткүләм әһәми-
яткә ия храмнар.

XX гасырда иҗатның яңа төрләре: кинематограф, 
популяр музыка, аның төрле формалары пәйда була. 
Рәсем сәнгатендә бу – кубизм, символизм, сюрреа-
лизм, постмодернизм. Сәнгатьтә тамашачы һәм катна-
шучы арасындагы чикләрне җуйган массачыл төрләр 
мөһим роль уйный башлый. Архитектурада, яңа тех-
нологияләр һәм материаллар кулланып, биналарның 
традицион образларын кабатламый торган өр-яңа 
формалар табыла.

Бу барыш мәдәниятнең глобальләшүенә, регио-
наль һәм милли чикләрнең җуелуына, гомуми бердәм 
цивилизацион тирәлек формалашуга китерә.

Шуның белән бергә татар халкының заман мәдәни-
яте формалашу тәҗрибәсе милли мәдәниятнең яшәү 
көчен һәм сыгылмалылыгын күрсәтә. Ул татар мәдә-
ниятенең яңа тенденцияләргә үз традицияләренең 
нигезен, милли эчтәлеген саклап җайлашуын, заманча 
формалар булдыруын дәлилли.

 Архитектура была сосредоточена на возведении рели-
гиозных храмов, поминальных памятников и обществен-
ных зданий. В эпоху империй ведущую роль играла 
светская литература, сформировался театр с символи-
ческими музыкальными жанрами – оперой и балетом. 
В век индустриализации ведущими стали театральные 
драма и комедия, в живописи расцвели импрессионизм, 
символизм и разные формы абстракционизма. Архитек-
турные памятники эпохи – это, прежде всего, светские 
сооружения (дворцы и садово-парковые комплексы, 
административные здания и частные усадьбы), а также 
храмы, имеющие государственное значение.

В XX в. появились новые виды творчества: кинемато-
граф, популярная музыка с различными музыкальными 
формами, в живописи – кубизм, символизм, сюрреализм, 
постмодернизм. Значительную роль в искусстве начали 
играть массовые жанры, стирающие грань между зрите-
лями и участниками. Появились архитектурные формы, 
использующие новые технологии и материалы, бросаю-
щие вызов традиционным образам зданий.

Общим выражением этих процессов является гло-
бализация культуры, постепенное стирание региональ-
ных, национальных границ и формирование общего 
надмирового пространства.

В этой связи опыт формирования современной 
татарской культуры показывает большую жизнеспо-
собность и эластичность национальной культуры. Он 
указывает на способность татарской культуры адапти-
роваться к различным новым тенденциям, сохранять 
национальное содержание своих традиций, придавая 
им современные формы.

Татарстан 
Республикасы 
Милли 
китапханәсенең 
уку залы

Читальный зал 
Национальной 
библиотеки 
Республики 
Татарстан

Татарстан 
Республикасы 
Милли 
китапханәсе

Национальная 
библиотека 
Республики 
Татарстан
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1920 – 1930 еллар татар әдәбияты советчыл сәясәт 
һәм идеология йогынтысы астында калып, элекке 
традицияләрдән ерагая. Ул яңа дәүләтнең иҗтима-
гый-сәяси тормышында барган катлаулы, каршылыклы 
процессларның көзгесенә әйләнә. 

Күнегелгән көнкүрешне җимерүне, анда яңа тәртип-
ләр һәм гадәтләр урнашуны, боларның кеше аңына 
һәм язмышларына фаҗигале тәэсирен аңларга омтылу 
Г. Ибраһимов, Ш. Камал, М. Галәү романнарында ча-
гылыш таба. 1930 елларда коллективлаштыру, Граж-
даннар сугышы вакыйгаларына багышланган әсәрләр 
языла. Алар бик көчле эчке һәм тышкы цензура басы-
мында булып, формасы ягыннан милли, ләкин рухы 
белән ягыннан совет әдәбиятын хасил итәләр.

Татар әдәбиятында советчыл чынбарлыкка тән -
кыйди мөнәсәбәтне яшереп белдерергә мөмкинлек 
биргән эзоп теле формалаша. Күп кенә татар язучы-
лары, махсус иҗат алымнарына мөрәҗәгать итү юлы 
белән, социалистик реализм чикләреннән чыгарга 
омтыла. Мондый әсәрләр дип, Г. Кутуйның «Тапшы-
рылмаган хатлар» (1935) һәм Ф. Хөснинең «Йөзек 
кашы» (1942) повестьларын, Һ. Такташ шигырьләрен, 
Ә. Фәйзинең «Флейталар» (1933), Х. Туфанның «Ант» 
(1935) поэмаларын күрсәтергә кирәк. Г. Ибраһимовның 
иҗтимагый-инкыйлаби һәм лирик-романтик башлан-
гычларны берләштергән  «Казакъ кызы» (1924) тари-
хи романы ХХ гасыр башы яңарышы фонында төрки 
халык лар тарихын тасвирлаган беренче зур әсәр була. 
Фольклор сюжет-
ларга, мотивларга, 
алымнарга (Х. Ту-
фан, С. Хәким) күп-
ләп мөрәҗәгать 
итү татар язучы-
шагыйрь  ләренең 
идеологик стере-
отипларны урап үтү 
омтылышы белән 
аңлатыла. 

Бөек Ватан сугышы чоры әдәбияты әлеге фаҗига-
ле вакыйгалар белән бәйле татар халкы кичергәннәр-
не бөтен тулылыгында һәм тирәнлегендә чагылды-
ра. Тормыш һәм иҗат юлы батырлык, илгә тугрылык, 
патриотизм символы булган М. Җәлилнең «Моабит 
дәфтәрләре» циклында бу үзенчәлек аермачык. Туган 
илгә хезмәт итү, туган җиргә мәхәббәт, илгә тугрылык 
анты бирү, яшәү һәм үлем фәлсәфәсен яңача, ил 
азатлыгы өчен үлүнең үлемсезлеккә тиңләнүе кебек 
аңлату мотивлары Ф. Кәримнең романтик-патриотик 
шигырьләрендә, фронтовик шагыйрьләр иҗатында, 
Г. Әпсәләмов, И. Гази прозасында күзәтелә.

Сугыштан соңгы еллар (1945 – 1956) әдәбияты 
үзенә җиңү шатлыгын, тормышны яхшыртуга өметне 
сыйдыра. Беренче урынга, сугыш чорында активлаш-
кан лирик һәм лиро-эпик жанрларны артка этәреп, про-
за чыга. Эпосның барлык жанрларында сугыш темасы 
әйдәп бара. Прозаның лириклашуы, дөньяны шәхси аң 
аша тасвирлау, хикәяләүнең шәхсиләшүе, мәгънәви 
һәм образлар ягыннан тыгызлык 1960 – 1980 еллар-
ның әйдәп баручы прозаиклары (Ә. Еники, Ф. Хөсни, 
М. Мәһдиев, Ә. Баянов, М. Галиев) иҗатына хас уртак 
сыйфатлар булып чыга. 

ства Г. Исхаки, Г. Ибрагимова. Новаторами литератур-
ных форм выступали Г. Исхаки и Ф. Амирхан, наряду 
с классическими бытовыми романами и повестями 
практиковавшие новые их формы: фантастические 
или футуристические сочинения («Исчезновение через 
200 лет» Г. Исхаки; «Фетхулла хезрет» Ф. Амирхана).

Татарская литература 1920 – 1930-х гг. в силу внеш-
них обстоятельств отдалилась от прежних традиций, 
поскольку находилась под влиянием советской иде-
ологии. Она стала зеркалом, в котором отражались 
сложные, противоречивые процессы, происходившие 
в общественно-политической жизни нового государ-
ства.

Попытка осмыслить ситуацию разрушения при-
вычного ритма жизни и появления новых норм, их 
трагического влияния на сознание и судьбы людей 
представлена в социально-революционных по содер-
жанию романах Г. Ибрагимова, Ш. Камала, М. Галяу. 
В 1930-е гг. появляются произведения, пос вящённые 
коллективизации, Гражданской войне. Все они 
прошли жесточайшую внешнюю и внутреннюю цензу-
ру и являлись советскими по духу и национальными 
по форме.

В татарской советской литературе формируется 
эзопов язык, позволявший завуалировать критическое 
отношение к советской действительности. Многие та-
тарские писатели стремились вырваться из рамок 
социалистического реализма, обращаясь к многооб-
разию поэтических средств. Это повести А. Кутуя «Не-
отосланные письма» (1935) и Ф. Хусни «Перстень» 
(1942), стихотворные произведения Х. Такташа, по-
эмы А. Файзи «Флейты» (1933) и Х. Туфана «Клятва» 
(1935). Исторический роман Г. Ибрагимова «Дочь сте-
пи» (1924), синтезировавший социально-революци-
онное и лирико-романтическое начала, стал первым 
произведением, посвящённым истории  всего тюркско-
го народа в свете преобразований начала ХХ в. Обра-
щение к фольклорным сюжетам, мотивам, приёмам 
(Х. Туфан, С. Хаким) объясняется стремлением татар-
ских писателей и поэтов к преодолению идеологиче-
ских стереотипов.

Профессиональная литература периода Великой 
Отечественной войны отражает глубину переживаний 
татарского народа, связанных с данным трагическим 
событием. Это воплотилось в «Моабитской тетради» 
М. Джалиля – поэта, чей жизненный и творческий путь 
стал символом мужества, преданности Родине и бес-
конечного патриотизма. Мотивы служения Отечеству, 
любви к родной земле, клятва в верности Родине, но-
вая интерпретация философии жизни и смерти, когда 
гибель за свободное будущее своей страны и народа 

Во второй половине XIX в. та-
тарская литература претерпевает 
серьёзные изменения. Начинается 
отход от прежних традиций творче-
ства, связанных с исламом, и проис-
ходит обращение к новым светским 
литературноэстетическим канонам, 
которые задавали русская и европей-
ская литература. Противоречивый 
процесс модернизации происходил 
в форме европеизации художествен-
ного мышления, способствуя сое-
динению культурных дос тижений 
Востока и Запада, которые состави-
ли основу светской татарской лите-
ратуры. 

Развитие татарской литературы проявляется во 
взаимодействии просветительской установки с раз-
личными типами романтического отношения к дей-
ствительности: «восточный романтизм» перекликает-
ся с «байроническим», а также «романтизмом идей». 
В рамках модернизма получают развитие символизм 
(поэзия Дэрдменда), экзистенциальные мотивы (про-
за Ф. Амирхана, Г. Рахима), импрессионизм (новеллы 
Ш. Камала), позднее – футуризм (А. Кутуй), имажинизм 
(К. Наджми). Новые светские романы, написанные 
в традициях реализма, были характерны для творче-

Әдәбият: гуманизм 
традицияләре  
һәм поэтикасы

Литература: поэтика  
и традиции гуманизма

XIX йөзнең икенче яртысында 
татар әдәбияты җитди үзгәрешләр 
кичерә. Ул мөселман Шәркы белән 
күпгасырлык багланышлардан һәм 
традицияләрдән ераклаша башлый, 
рус һәм Ауропа мәдәниятләренең  
әдәбиэстетик казанышларына игъ-
тибар итә. Иҗади фикерләүне ауро-
палаштыруның катлаулы, еш кына 
каршылыклы барышы үзенчәлекле 
күренеш – Шәрык һәм Гареб мәдәни-
ятләре казанышларының кушылуы-
на сәбәп була, ул татар дөньяви әдә-
биятның нигезенә ята. 

Татар әдәбиятының тизләнеп үсүе мәгърифәткә 
омтылышның чынбарлыкка романтик мөнәсәбәт белән 
үрелүендә күренә: «шәркый романтизм» Европа ро-
мантизмы, шулай ук «идеяләр романтизмы» белән 
үрелә. Модернизм чикләрендә символизм (Дәрдемәнд 
шигърияте), экзис тенциаль мотивлар (Ф. Әмирхан, 
Г. Рәхим прозасы), импрессионизм (Ш. Камал новелла-
лары), соңрак футуризм (Г. Кутуй), имажинизм (К. Нәҗ-
ми) үсә. Реализм традицияләрендә яңа дөньяви ро-
маннарны Г. Исхакый, Г. Ибраһимов иҗат итә. Классик 
көнкүреш романнары белән янәшә өр-яңа – фантастик 
яки футуристик әсәрләр (Г. Исхакый, «200 елдан соң 
инкыйраз»; Ф. Әмирхан, «Фәтхулла хәзрәт») языла. 

Куанды ил, канат какты мәләкләр
Шашып, аңтаң булып, шайтан төкерде!..
Җитәр, җилкенмә, йолкынма, күңел, син,
Кияү булсаң да, ул туйга түгел син!
Җиһан тормыш туен иткән чагында, 
Синең урының – үлекләр аймагында.

Дәрдемәнд

Ликуют ангелы, и счастлива страна. 
Исходит злобою, плюётся сатана. 
Молчи, душа моя, стремленья затая! 
Ты, может быть, жених, но свадьба – не твоя. 
На жизненном пиру, – пойми, в конце концов, 
– Есть место у тебя: обитель мертвецов.

Дэрдменд, перевод Р. Хариса, В. ДумаевойВалиевой



312Милли мәдәният: мәңге яшь иҗат Национальная культура: вечно живое творчество

приравнивалась к бессмертию, нашли художественное 
воплощение в романтическо-патриотической поэзии 
Ф. Карима, в творчестве поэтов-фронтовиков, в прозе 
А. Абсалямова, И. Гази, Н. Даули.

Литература послевоенных лет (1945 – 1956 гг.) 
аккумулирует в себе радость победы, надежду на 
улучшение жизни. На передний план выходит проза, 
оттеснившая активизировавшиеся в военные годы 
лирические и лироэпические жанры. Тема войны ста-
новится стержневой во всех эпических жанрах. Лири-
зация прозы, преломление мира в индивидуальном 
сознании, моноцентричность повествования, смысло-
вая и образная насыщенность стали отличительной 
чертой творчества ведущих прозаиков 1960 – 1980-х гг. 
(А. Еники, Ф. Хусни, М. Магдеев, А. Баянов, М. Галиев).

Годы оттепели ознаменовались надеждой на пере-
мены в социально-политической жизни страны. В это 
время на первый план выходит идея национально-
го возрождения, личной свободы, возвращаются за-
прещённые имена Х. Туфана, Ф. Бурнаша, М. Галяу, 
К. Тинчурина, М. Джалиля. Наряду с официальной 
идеологией, опиравшейся на принципы соцреализма, 
громко заявляет о себе традиционно-гуманистическая 
тенденция, основанная на эстетических ценностях 
многовековой татарской литературы. Формируется 
и завоёвывает популярность деревенская проза, ори-
ентированная на поиск глубинных основ народной 
жизни (повести Р. Тухватуллина, А. Гилязова, А. Бая-
нова). В произведениях о малой родине (М. Магдеев) 
тоска по прошлому татарской деревни превращается 
в утверждение важности и значимости национальных 
ценностей в истории татарского народа и его повсед-
невной жизни. Внимание к национальному  мышлению, 
художественное осмысление характера и тради-
ций, в том числе религиозных, отказ от идеализации  
советского общества наблюдается в творчестве А. Ги-
лязова, Н. Фаттаха, А. Баянова, Х. Сарьяна. 

Многие художники слова через эпический взгляд 
на современную для того времени татарскую деревню 

Гадел Кутуй (1903 – 1945) – язучы, шагыйрь 
һәм драматург, журналист, хәрби хәбәрче

Адель Кутуй (1903 – 1945) – писатель, 
поэт и драматург, журналист, военный 
корреспондент

Мәхмүт Галәү (1886 – 1938) – язучы, 
журналист, публицист, тәрҗемәче

Махмут Галяу (1886 – 1938) – писатель, 
журналист, публицист, переводчик

Кави Нәҗми (1901 – 1957) – язучы, 
шагыйрь, тәрҗемәче

Кави Наджми (1901 – 1957) – писатель, поэт, 
переводчик

Шагыйрь, 
татар совет 
поэзиясенә нигез 
салучыларның 
берсе – 
Һ. Такташка 
(1901 – 1931) 
һәйкәл. Сынчысы 
А. Миңнуллина. 
2017 ел

Памятник поэту 
Х. Такташу 
(1901 – 1931), 
одному из 
осно во по лож
ни ков татарской 
советской поэзии.  
Скульптор 
А. Минулина. 
2017 г.

Нәби Дәүли (1910 – 1989) – язучы, шагыйрь

Наби Даули (1910 – 1989) – писатель, поэт
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«Җепшеклек» еллары 
ил тормышындагы иҗтима-
гый-сәяси үзгәрешләргә ыша-
ныч белән сугарыла. Бу чор 
әдәбиятында милли яңарыш, 
шәхси ирек идеяләре алга 
чыга, Х. Туфанның, Ф. Борнаш-
ның, М. Галәүнең, К. Тинчурин-
ның, М. Җәлилнең исемнәре 
һәм тыелган иҗаты әйләнеп 
кайта. Рәсми идеологиягә та-

янган соцреализм принциплары янәшәсендә күпгасыр-
лык татар әдәбиятының эстетик кыйммәтләрен күтәр-
гән традицион-гуманистик тенденция аваз сала. Халык 
тормышының тирән тамырларын эзләүгә йөз тоткан 
«авыл проза»сы формалаша һәм популярлык казана 
(Р. Төхфәтуллин, А. Гыйләҗев, Ә. Баянов повестьла-
ры). Туган җиргә багышланган әсәрләрдә (М. Мәһ-
диев) татар авылының үткәнен сагыну – татар халкы 
тарихында һәм аның көнитешендә милли кыйммәтләр-
нең әһәмиятен раслауга әйләнә. Милли фикерләүгә 
игътибар, характер һәм традиция ләрнең, шул исәптән, 
дини гадәтләрнең асылына төшенергә теләү, совет 
чынбарлыгын идеаллаштырудан баш тарту А. Гый-
ләҗев, Н. Фәттах, Ә. Баянов, Х. Сарьян иҗатларында 
күзәтелә. 

Күп кенә сүз осталары үз роман-повестьларын-
да шул заман татар авылына эпик караш ташлап, 
ХХ гасыр тарихын колачлауга ирешә. Алар коллектив-
лаштыру һәм шәхес культы, тоталитаризмның фаҗи-
гале нәтиҗәләрен бәяләргә омтыла (Н. Фәттах, «Кы-
рык дүртнең маенда» (1965), А. Гыйләҗев, «Өч аршын 
җир» (1963), Г. Ахунов, «Идел кызы» (1978 – 1986)), 
язмышка каршы торырлык көч чыганаклары булган 
кыйммәтләрне барлый (Х. Сарьян, «Бер ананың биш 
улы» (1979), М. Мәһдиев, «Кеше китә – җыры кала» 
(1979)), Бөек Ватан сугышын гадәти булмаган биек-
лектән торып сурәтләүгә керешә (М. Юныс, «Биектә 
калу» (1981)).

Мин гаепле:
Сандугачың түгел,
Барабанчың булган өчен, ил, 
Һәм гаепле
Чәчәк дигәнемнән
Порох исе килгән өчен, мин. 

«Ант» циклыннан 
Х. Туфан 

Прости мне, Родина,
Что я не соловей,
Что я твой барабанщик скромный!
Прости, что пахнут порохом и домной
Цветы души моей.

Из цикла «Клятва» 
Х. Туфан, перевод Р. Морана

Габдрахман Әпсәләмов (1911 – 1979) – язучы, 
тәрҗемәче, журналист, хәрби хәбәрче

Абдурахман Абсалямов (1911 – 1979) – 
писатель, переводчик, журналист, военный 
корреспондент

Әмирхан Еники (1909 – 2000) –  язучы
прозаик, публицист, ТАССРның халык 
язучысы

Амирхан Еники (1909 – 2000) –  писатель
прозаик, публицист, народный писатель 
ТАССР

Хәсән Туфан 
(1900 – 1981) – 
шагыйрь, 
ТАССРның 
Г. Тукай исем. 
Дәүләт бүләге 
лауреаты. 
Рәс. Ф. Г. Әминов. 
1980 ел

Хасан Туфан 
(1900 – 1981) – 
поэт, лауреат 
Государственной 
премии ТАССР 
им. Г. Тукая. 
Худ. Ф. Г. Аминов. 
1980 г.

Фатих Хөсни (1908 – 1996) – язучы, ТРның 
халык язучысы

Фатих Хусни (1908 – 1996) – писатель, 
народный писатель РТ

Аяз Гыйләҗев (1928 – 2002) – язучы, ТРның 
халык язучысы, ТАССР һәм РСФСРның 
атказанган сәнгать  эшлеклесе

Аяз Гилязов (1928 – 2002) – писатель, 
народный писатель РТ, заслуженный деятель 
искусств ТАССР и РСФСР 

сумели осмыслить историю ХХ в. Они стремились оце-
нить трагические последствия коллективизации и куль-
та личности, тоталитаризма (Н. Фаттах. «В мае сорок 
четвёртого» (1965), А. Гилязов. «Три аршина земли» 
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(1963), Г. Ахунов. «Дочь Волги» (1978 – 1986)), сумели 
докопаться до глубинных ценностей, от которых зависит 
сила сопротивления человека судьбе (Х. Сарьян. «Пять 
сыновей одной матери» (1979), М. Магдеев. «Человек 
уходит – песня остаётся» (1979)), приступили к нетради-
ционному освещению событий Великой Отечественной 
войны (М. Юнус. «Остаться на высоте» (1981)).

Во второй половине ХХ в. татарская поэзия посте-
пенно стала выразителем гражданской позиции, крити-
ческого отношения к действительности. Достигалось это 

через двойственность содержания и при-
менение условных образов и символов 
(Г. Афзал, И. Юзеев, Роб. Ахметзянов, Б. Су-
лейманов). Даже небольшие лирические 
стихи имели глубокий социально-полити-
ческий и социально-философский подтекст 
(Р. Файзуллин, Р. Харис). Мысль в поэзии 
стала играть главенствующую роль, но 
выражалась необычно, чаще – в метафо-
рах, ассоциациях, при помощи символов. 
Это вызывало у читателя сильные эмоции 
(М. Аглямов, Зульфат). Драматургия этих 
лет сильна обращением к народной жизни 
и народному характеру (Х. Вахит, Ш. Хусаи-
нов, И. Юзеев, Т. Миннуллин).

Оттепель в общественно-культурной 
жизни СССР позволила ввести в литера-
турный оборот ранее табуированные темы 
и мотивы. В жанре рассказа это прежде 

всего тема культа личности. В это время впервые под-
нимается проблема вынужденной жизни в эмиграции 
(М. Юныс. «Наш дом находился под ивой» (1967)). 
Внимание читателей обращается на негативные яв-
ления – потерю татарского языка, духовных ценно-
стей и традиций татарского народа, межнациональные 
браки (А. Еники. «Невысказанное завещание» (1955), 
Ф. Хусни. «Луч заката» (1978)).

Туфан Миңнуллин (1935 – 2012) – драматург, 
прозаик, публицист, җәмәгать эшлеклесе, 
РТның халык язучысы

Туфан Миннуллин (1935 – 2012) –  драматург, 
прозаик, публицист, общественный деятель, 
народный писатель РТ

Нурихан Фәттах (1928 – 2004) – язучы, 
тәрҗемәче, тарих һәм тел белеме буенча 
хезмәтләр авторы 

Нурихан Фаттах (1928 – 2004) – писатель, 
переводчик, автор сочинений по истории 
и лингвистике

рында бу, барыннан да элек, шәхес культы темасы. 
Әлеге чорда беренче тапкыр мөһаҗирләр мәсьәләсе 
(М. Юныс, «Безнең өй өянке астында иде» (1967)) 
күтәрелә. Укучы игътибары тискәре күренешләргә – 
татар телен, татар халкының рухи кыйммәтләрен 
һәм традицияләрен югалтуга, милләтара никахлар-
га (Ә. Еники «Әйтелмәгән васыять» (1955); Ф. Хөсни 
«Кояш баешы» (1978)) юнәлтелә.

Үзгәртеп кору елларында татар әдәбияты идея-эч-
тәлек ягыннан сыйфат үзгәреше кичерә: беренче план-
га милли үзаңны, рухи халәтне тергезү чыга, тарихи 
роман жанры (Н. Фәттах, М. Хәбибуллин, Р. Батулла, 
Ф. Латыйфи) нык үсеп китә.

Татар прозасы советчыл идеологик кыйммәт-
ләрне кабат күздән кичерә, тоталитар системага 
бәя бирә (И. Сәлахов, «Колыма хикәяләре» (1989), 
А. Гыйләҗев, «Йәгез, бер дога!» (1991 – 1993)). 
Ф. Сад риевның романнары («Таң җиле» (1993) һ. б.) 
көчле шәхес һәм тоталитар режим каршылыгын иҗа-
ди тасвирлый. «Кырыс реализм» кешенең һәм җәмгы-
ятьнең таркалу билгеләрен тергезүдә (А. Гыйләҗев, 
«Балта кем кулында?» (1989) романы); советчыл үт-
кәнне бәяләүдә (Н. Фәттах, «Кичү» (1956 – 1990) һәм 
Ф. Сафин, «Саташып аткан таң» (2003) романнары) 
күренә.

1980 – 1990 еллар чиге прозасында татар халкының 
социомәдәни хәле, Россиядәге рус булмаган халыклар 
язмышы мәсьәләләренә игътибар нык арта. Милли 
дөнья сурәте батырлык, корбанчылык, рухи байлык ту-
рындагы күзаллаулар ярдәмендә хасил була (Ф. Бәй-
рәмова, В. Имамов). Чынбарлыкны романтик сурәт-
ләү юлы узганның фаҗигале вакыйгаларын бәяләү 
өчен кулланыла (Ә. Сәлах, М.  Кәбиров). Тарихи (мил-
ли) хәтер мотивы иң мөһимнәрнең берсенә әверелә 
(Ф. Бәйрәмованың «Канатсыз акчарлаклар» (1988) 
һәм «Кыңгырау» (1987) повестьлары). Прозаиклар дө-
ньяны туктаусыз хәрәкәттәге, яшәештәге  абсурдлык, 

В годы перестройки татарская литература претер-
певает изменения в идейно-содержательном аспекте: 
на первый план выходят темы возрождения нацио-
нального самосознания, духовности, активно развива-
ется жанр исторического романа (Н. Фаттах, М. Хаби-
буллин, Р. Батулла, Ф. Латыйфи).

Татарская проза пересматривает советские иде-
ологические ценности, даёт оценку тоталитарной 
сис теме (И. Салахов. «Колымские рассказы» (1989), 
А. Гилязов. «Давайте помолимся!» (1991 – 1993)). Зна-
ковые романы Ф. Садриева («Утренний ветер» (1993) 
и др.) представили художественное переосмысление 
конфликта сильной личности и тоталитарного режима. 
«Жестокий реализм» проявляется в воссоздании зна-
ков распада и деградации человека и общества (роман 
А. Гилязова «В чьих руках топор?» (1989)), при оцен-
ке тоталитарного прошлого (романы Н. Фаттаха «Пе-
реправа» (1956 – 1990) и Ф. Сафина «Заблудившийся 
рассвет» (2003)).

В татарской прозе рубежа 1980 – 1990-х гг. резко 
усиливаются вопросы социокультурного состояния 
татарского народа, судьбы нерусских народов Рос-
сии. Национальная картина мира раскрывается че-
рез представления о героизме, самопожертвовании, 
духовности (Ф. Байрамова, В. Имамов). Появляются 
произведения, в которых романтический способ вос-
создания действительности используется для оценки 
трагических событий прошлого (А. Салах, М. Кабиров). 
Проб лема исторической (национальной) памяти стано-
вится одной из главных (повести Ф. Байрамовой «Чай-
ки бескрылые» (1988) и «Колокольчик» (1987)). Проза-
ики видят мир как хаос с его бесконечным движением, 
подгоняемым абсурдностью бытия, бесчеловечностью 
тоталитарных систем; для осмысления национальных 
и социокультурных проблем используются мифологи-
ческие, мифические, архетипические образы и мотивы 
(Г. Гильманов, Н. Гиматдинова).

Илдар Юзеев (1933 – 2004) – ша гыйрь, ТРның 
халык шагыйре, ТАССРның Г. Тукай исем. 
Дәүләт бүләге лауреаты

Ильдар Юзеев (1933 – 2004) – поэт,  народный 
поэт РТ, лауреат  Государственной премии 
ТАССР им. Г. Тукая

Мөдәррис Әгъләмов (1946 – 2006) –  шагыйрь, 
ТРның халык шагыйре, Г. Тукай исем. 
Дәүләт премиясе лауреаты, ТРның атказанган 
мәдәният хезмәткәре

Мударрис Аглямов (1946 – 2006) –  поэт, 
народный поэт РТ, лауреат Государственной 
премии РТ им. Г. Тукая, заслуженный деятель 
культуры РТ

Мөхәммәт Мәһдиев (1930 – 1995) – язучы, 
ТРның халык язучысы, әдәби тәнкыйтьче, 
әдәбият галиме

Мухаммет Магдеев (1930 – 1995) – писатель, 
народный писатель РТ, литературный критик, 
учёныйлитературовед

Гомәр Бәширов (1901 – 1999) – язучы, 
ТАССРның халык язучысы, җәмәгать 
эшлеклесе

Гумер Баширов (1901 – 1999) – писатель, 
народный писатель ТАССР, общественный 
деятель

ХХ гасырның икенче яртысыннан башлап, та-
тар поэ зиясе акрынлап гражданлык позициясен, 
чынбарлык ка тәнкыйди мөнәсәбәтне белдерүчегә әй-
ләнә бара. Бу эчтәлекнең ике катлы булуы һәм шарт-
лы образ-символларга мөрәҗәгать итү аша (Г. Афзал, 
И. Юзеев, Роб. Әхмәтҗанов, Б. Сөләйманов) башкары-
ла. Хәтта зур булмаган лирик шигырьләрдә дә тирән 
иҗтимагый-сәяси һәм социаль-фәлсәфи асмәгъ-
нә хасил була (Р. Фәйзуллин, Р. Харис). Шигърияттә 
фикер өстен чыга, әмма гадәти булмаган рәвештә, 
ешрак – метафоралар, ассоциацияләр, символлар 
ярдәмендә белдерелә. Бу укучыда көчле хис-тойгылар 
кузгата (М. Әгъләмов, Зөлфәт). Бу чор драматургиясе 
халык тормышына, холкы-характерына, менталите-
тына (Х. Вахит, Ш. Хөсәенов, И. Юзеев, Т. Миңнуллин) 
мөрәҗәгать итүе белән көчле. 

СССРдагы иҗтимагый-мәдәни тормышта «җеп-
шек лек» элек тыелган тема һәм мотивларны әдәбият 
мәйданына чыгарырга мөмкинлек бирә. Хикәя жан-



318 319Әдәбият: гуманизм традицияләре һәм поэтикасыМилли мәдәният: мәңге яшь иҗат Литература: поэтика и традиции гуманизмаНациональная культура: вечно живое творчество

Постмодернизм в современной татарской прозе 
и драматургии представлен произведениями М. Кабиро-
ва, З. Хакима, М. Гилязова и др. В них проявляются со-
циально-философские или сатирические  предпочтения, 
поэтику произведений определяет приём игры. Хао-
тичное внутреннее состояние индивида становится 
зеркальным отражением больного социума, антимира, 
презентуя новые для татарской прозы мотивы двойни-
чества, юродства и святости, «жёлтого дома». Зачастую 
национальный миф, история, представления, ментали-
тет участвуют в формировании нового мифа, связанного 
с масштабной оценкой истории тоталитарного прошло-
го (романы М. Кабирова «Книга» (2014) и Т. Миннуллина 
«Приключения Мингаза» (2005)).

На рубеже советской и постсоветской эпох татар-
ская литература стремится возродить восточные жан-
ры (кысса, бэян, хикэят, рубаи, газели и др.), найти 
новые подходы (роман-нэсер, роман-монолог, хоррор, 
фантазия). Широко представлены наджанровые струк-
туры – антиутопия, постколониальная литература. 

К концу ХХ в. в татарскую поэзию возвращаются 
усложнённая образность, язык намёков и ассоциаций. 

 тоталитар  системаларның кешелексезлеге тизлә-
теп торган хаос кебек күрә; милли һәм социомәдәни 
мәсьәләләрне ачыклау вакытында мифологик, ми-
фик, архетипик образлар һәм мотивлар кулланыла 
(Г. Гыйльманов, Н. Гыйматдинова).

Постмодернизм хәзерге татар прозасы һәм драма-
тургиясендә М. Кәбиров, З. Хәким, М. Гыйләҗев һ. б. 
иҗатларында күзәтелә. Аларда социаль-фәлсәфи яки 
сатирик башлангычка өстенлек бирелә, әсәрләр поэти-
касында уен мөһим урын били. Кешенең хаотик эчке 
халәте авыру җәмгыятьнең, анти-дөньяның көзгедәге 
чагылышына әйләнә, татар прозасы өчен яңа булган 
игезәкләр, кешедәге ике башлангыч, җүләрлек, «сары 
йорт» мотивларын мәйданга чыгара. Еш кына милли 
миф, тарих, күзаллаулар, менталитет – тоталитар үт-
кәнне колачлы бәяләгән яңа миф тудыруда катнаша 
(М. Кәбиров, «Китап» (2014), Т. Миңнуллин, «Минһаҗ 
маҗаралары» (2005) романнары).

Совет һәм аннан соңгы дәверләр киселешендә 
татар әдәбияты шәркый жанрларны (кыйсса, бәян, 
хи кә ят, робагый, газәл) тергезергә, яңа формалар 
бул ды рыр  га (роман-нәсер, роман-монолог, хоррор, 

Эта тенденция характерна для творчества практически 
всех ведущих поэтов периода «парада суверенитетов» 
и в значительной степени связана с выдвижением на 
первый план национальной тематики (Р. Валеев, Р. Ха-
рис, Р. Миннуллин).

Наряду с произведениями, являющимися откли-
ком на отдельные события постсоветского времени, 
в гражданскую лирику мощным потоком хлынули сти-
хотворения, касающиеся запретных в советское время 
проблем: культа личности, исчезновения родного язы-
ка, нивелирования культуры и национального самосо-
знания (М. Аглямов, Зульфат, Р. Зайдулла).

В татарскую поэзию возвращается «длинное сти-
хотворение», которое вмещает исторические ретро-
спекции, «чужое слово» (даже форму диалога), по-
зволяет нанизывать эмоциональные высказывания, 
использовать символизацию как приём обобщения 
(И. Юзеев). В начале ХХI в. эта форма органично впи-
сывается в постмодернистскую поэзию Ю. Миннулли-
ной, Р. Мухаметшина, Л. Гибадуллиной.

В романтических произведениях татарских поэ-
тов представляется контраст между изображаемой 
идеальной моделью и не соответствующей ей низкой 
действительностью (И. Иксанова, Ф. Сафин). Творче-
ство молодых поэтов определяется экзистенциальным 
типом сознания, зачастую причина хаоса кроется во 
внутреннем мире человека (Р. Аймет). В некоторых сти-
хотворениях используются средства и приёмы сред-
невековой восточной (в том числе суфийской) поэзии 
и картины мира.

В 1990-е гг. Сулейман одним из первых в татарской 
поэзии продемонстрировал возможности постмодер-
нистской эстетики европейского типа, когда читателю 
приходится самому искать значения текста. Творче-
ство Л. Гибадуллиной и Ю. Миннуллиной отличается 
призрачностью и фрагментарностью, представляет 
диалог с восточными традициями. В лиро-эпике для 
передачи концептуальных идей часто привлекаются 
исторические события и человеческие судьбы.

Татарская драматургия постсоветского времени 
отличается активностью авангардных форм и новым 
взглядом на роль и функции художественной литерату-
ры. Изменение художественной картины мира отрази-
лось в произведениях с ярко выраженной националь-
ной проблематикой. «Родословная» (1998), «Зятья 
Григория» (1995), «Ильгизар плюс Вера» (1992) Т. Мин-
нуллина, «Выронила из рук белый калфак» (1990) 
И. Юзеева затронули многие запретные ранее нацио-
нальные проблемы, активизировали просветительские 
функции драматургии. Данным произведениям прису-
ще стремление к возрождению традиционно-восточ-
ных мотивов и приёмов.

Современная татарская литература отличается 
разнонаправленностью и склонностью к эксперимен-
там. Творчество не только молодых и начинающих, но 
и зрелых поэтов и писателей маркируется приёмами, 
присущими неклассическому и постклассическому 
типам культуры. Это свидетельствует о синхронности 
развития татарской литературы с мировым художе-
ственным процессом.

фан тазия) омтыла. Жанрара структуралар – антиуто-
пия, постколониаль әдәбият үсеш кичерә. 

ХХ гасыр ахырына татар поэзиясенә катлаулы об-
разлылык, ишарә һәм ассоциацияләр теле әйләнеп 
кайта. Бу юнәлеш «суверенитетлар парады» дәвере-
нең барлык әйдәп баручы шагыйрьләр иҗатына хас 
һәм милли тематиканың беренче урынга чыгуы белән 
бәйле (Р. Вәлиев, Р. Харис, Р. Миңнуллин).

Постсовет заманындагы аерым бер вакыйгаларга 
аваздашлыкта язылган шигырьләр белән янәшә, граж-
данлык лирикасында көчле агым булып, совет чорында 
тыелган мәсьәләләргә: шәхес культы, туган телне югал-
ту, мәдәниятне һәм милли үзаңны җуюга кагылган әсәр-
ләр (М. Әгъләмов, Зөлфәт, Р. Зәйдулла) иҗат ителә. 

Татар поэзиясенә тарихи ретроспекция ясарга, «чит 
сүз» (хәтта диалог) кулланырга, хис-кичереш ләрне 
берсе өстенә берсен «өеп» барырга, символлаштыру 
ярдәмендә гомумиләштерергә мөмкинлек бирә тор-
ган «озын шигырь» (И. Юзеев) әйләнеп кайта. ХХI га-
сыр башында бу форма постмодернистик поэзия гә 
(Й. Миңнуллина, Р. Мөхәммәтшин, Л. Гыйбадуллина) 
бик табигый кереп урнаша.

Татар шагыйрьләренең романтик әсәрләрендә 
сурәтләнә торган идеаль модель һәм аңа тәңгәл килми 
торган чынбарлык арасындагы упкын тирәнәя (И. Икса-
нова, Ф. Сафин). Яшь шагыйрьләр әсәрләрендә иҗади 
аңның экзистенциаль тибы алга чыга, еш кына хаосның 
сәбәбе кешенең эчке дөньясында булып чыга (Р. Ай-
мәт). Кайбер шигырьләрдә урта гасырлар шәркый (шул 
исәптән, суфичыл) шигърият алымнары-чаралары кул-
ланыла. 

1990 елларда Сөләйман, татар поэзиясендә берен-
че булып, укучының үзен тексттан мәгънәләр эзләргә 
мәҗбүр итә торган Ауропа тибындагы постмодер-
низм эстетикасы мөмкинлекләрен күрсәтә. Шәркый  
традицияләр белән киселештәге постмодернизм әдә-
бияты (Л. Гыйбадуллина, Й. Миңнуллина һ. б) исә 
дөнья сурәтенең хәрәкәтчәнлеге, өзеклеге белән ае-
рылып тора. Лиро-эпикада концептуаль идеяләрне 
җиткерү өчен еш кына милли тарихи вакыйгалар һәм 
кеше язмышлары файдаланыла.

Постсовет чоры татар драматургиясендә авангард 
формалар активлыгы һәм әдәбиятның вазифасына 
яңача караш күзәтелә. Дөнья сурәте үзгәрү милли 
мәсьәлә ачык белдерелгән әсәрләрдә аеруча кал-
ку күренә. Т. Миңнуллинның «Шәҗәрә» (1998), «Гөр-
гөри кияүләре» (1995), «Илгизәр плюс Вера» (1992), 
И. Юзеевның «Ак калфагым төшердем кулдан» (1990) 
драмалары билгесезлектә кала килгән күп кенә милли 
мәсьәләләргә кагыла, драматургиянең мәгърифәтче-
лек функцияләрен яңарта. Алар традицион шәркый 
мотивлар һәм алымнарны тергезүе белән дә үзенчә-
лекле. 

Хәзерге татар әдәбияты күп юнәлешле һәм 
тәҗрибәләр уздыруга омтылуы белән аерылып тора. 
Яшь һәм башлап язучыларның гына түгел, XX һәм 
XXI гасырның күренекле язучыларының иҗаты да 
классик булмаган һәм постклассик мәдәният типлары-
на карый. Бу татар әдәбиятының дөнья әдәби барышы 
белән бергә, янәшә атлавы турында сөйли.

Татарстан 
Республикасы 
Язучылар берлеге 
бинасы

Здание Союза 
писателей 
Республики 
Татарстан
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Татар театры:  
сүнмәс йолдызлар

Татарский театр:  
негасимые звёзды

Татар театры якты сәхифәләргә, 
иҗади казанышларга һәм ачышларга 
бай булган озын үсеш юлы уза.

Беренче татар пьесалары ХIХ гасырның соңгы чире-
гендә пәйда була, алар бай шәхси йортларда үзешчән 
түгәрәкләр, шулай ук алдынгы мәдрәсәләр: Казанда 
«Мөхәммәдия», Уфада «Госмания» һәм «Галия» – 
шәкертләре тарафыннан куелалар. 1907 ел башында 
Оренбургта Ильяс Кудашев-Ашказарский җитәкчеле-
гендә «Россиядә Беренче күчмә мөселман драма ар-
тистлары труппасы» төзелә. Бу труппа сос тавында алга 
таба дан казанган күп кенә актёрлар: В. Мортазин-Иман-
ский, Ә. Кулалаев, Бари Болгарский – үзләренең иҗат 
юлын башлап җибәрә. 1907 елның җәендә коллектив 
Идел буе шәһәрләре буйлап гастрольләргә чыга, бу 
вакытта труппага беренче хатын-кыз актриса С. Гыйз-
зәтуллина-Волжская, аннары Г. Кариев килеп кушыла. 
Репертуарда Ф. Халидинең «Морат Сәлимов», А. П. Че-
ховның «Тәкъдим», А. Н. Островскийның «Чит мәҗлестә 
баш авырту» кебек әсәрләре була.

Озак та узмый, коллективны сәнгатькә бөтен күңеле 
белән бирелгән Г. Кариев җитәкләп китә, аның шәхе-
се татар сәхнә сәнгатен үстерүгә шулкадәр зур өлеш 
кертә ки, милли актёрлык мәктәбен бүгенге көнгә кадәр 
«Кариев мәктәбе» дип йөртәләр. Ул сәнгать җитәкчесе 
дә, режиссёр да, театраль педагог та була. 

Татарский театр прошёл в своём 
развитии долгий путь, богатый ярки-
ми событиями, творческими дости-
жениями и художественными откры-
тиями. 

Первые татарские пьесы появились в последней 
четверти ХIХ в., они ставились в частных домах бога-
тых татар любительскими кружками, а также учащи-
мися передовых медресе: «Мухаммадия» в Казани, 
«Усмания» и «Галия» в Уфе. В начале 1907 г. в Орен-
бурге собралась «первая в России труппа мусульман-
ских драматических актёров под руководством Ильяса 
Кудашева-Ашказарского». В этой труппе начали свою 
творческую деятельность многие известные в даль-
нейшем актёры – В. Муртазин-Иманский, А. Кулалаев, 
Бари Болгарский. Летом 1907 г. коллектив выехал на 
первые гастроли по городам Поволжья, во время кото-
рых в труппу вступили первая женщина-актриса С. Гиз-
затуллина-Волжская, а затем и Г. Кариев. В репертуаре 
труппы были такие произведения, как «Морат Сали-
мов» Ф. Халиди, «Предложение» А. П. Чехова, «В чу-
жом пиру похмелье» А. Н. Островского.

Вскоре во главе коллектива встал самозабвенно 
преданный искусству Г. Кариев, чья личность оказала 
настолько большое влияние на развитие татарского 

«Бәхетсез егет» 
(Г. Камал) 
спектакле өчен 
декорация 
эскизы варианты. 
Рәс. М. Г. Сутю
шев. 1955 ел 

Вариант эскиза 
декорации 
для спектакля 
«Несчастный 
юноша» 
(Г. Камал). 
Худ. М. Г. Сутю
шев. 1955 г.

«Зәңгәр шәл» 
(К. Тинчурин) 
спектакленә эскиз. 
Рәс. С. Г. Скоморо
хов. 2011 ел

Эскиз к спектаклю 
«Голубая шаль» 
(К. Тинчурин). 
Худ. С. Г. Скомо
рохов. 2011 г.
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спектакленнән 
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Сцена из 
спектакля 
«Голубая шаль» 
(К. Тинчурин). 
2011 г.
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сценического искусства, что национальную актёрскую 
школу до сих пор называют кариевской. Он выступал 
и как художественный руководитель, и как режиссёр, 
и как театральный педагог.

Осенью 1908 г. труппа берёт себе название «Сай-
яр» («Странствующая»). В Поволжье, Крыму, на Кав-
казе, в Средней Азии, Казахстане и Сибири актёры на-
ходили благодарного зрителя. Репертуар обогащался 
разнообразными по жанру и стилю произведениями 
Г. Камала, Г. Исхаки, Ф. Амирхана, С. Рамиева, И. Бог-
данова, Ф. Сайфи-Казанлы.

В 1912 г. в Уфе начинает работать вторая профес-
сиональная труппа «Нур» под руководством С. Гизза-
туллиной-Волжской, а в 1915 г. в Оренбурге В. Муртази-
ным-Иманским организуется труппа «Ширкят».

После революции 1917 г. театр начинает осваивать 
новые темы. На одной сцене шли произведения совер-
шенно разных как по своим политическим взглядам, 
так и по творческой ориентации писателей. Бунтарский 
дух, романтическую приподнятость и освободительный 
пафос спектаклям придавала творческая индивиду-
альность М. Мутина – руководителя и ведущего артис-
та коллектива. 

Яркой фигурой татарского театра в период строи-
тельства социализма стал актёр, режиссёр, драматург 
К. Тинчурин. Созданные им в содружестве с компози-
тором С. Сайдашевым музыкальные драмы «Голубая 
шаль», «Угасшие звёзды», «Казанское полотенце» 
пользовались большой популярностью.

«Сәйяр» 
труппасы. 1909 ел

Труппа «Сайяр». 
1909 г.

К. Тинчурин 
(1887 – 1938) – 
драматург, театр 
эшлеклесе, 
актёр, режиссёр, 
ТАССРның 
атказанган 
артисты;  
Г. Кариев 
(1886 – 1920)– 
актёр һәм 
режиссёр, татар 
профессиональ 
театрына нигез 
салучыларның 
берсе

К. Тинчурин 
(1887 – 1938) – 
драматург, 
театральный 
деятель, актёр, 
режиссёр, 
заслуженный 
артист ТАССР; 
Г. Кариев 
(1886 – 1920) – 
актёр и режиссёр, 
один из 
основополож ников 
профес сиональ
ного татарского 
театра

323 биттә:
Г. Камал портреты. 
Рәс. Е. А. Сим би
рин. 1983 ел

На с. 323: 
Портрет Г. Камала. 
Худ. Е. А. Сим би
рин. 1983 г.
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поколение писателей (Х. Вахит, А. Гилязов, И. Юзеев, 
Ш. Шахгали) привнесло на сцену дыхание современно-
сти, оно приступило к поиску образа нового героя.

В начале 1966 г. главным режиссёром Татарского 
академического театра назначается М. Салимжанов. 
Искренняя увлечённость режиссёра стала причиной 
успеха спектаклей «Американец», «Голубая шаль», 
«Угасшие звёзды» по пьесам К. Тинчурина. Вместо ме-
тодов устоявшегося академического реализма Салим-
жанов активно использовал приёмы условного театра, 
столь популярного во времена создания пьес. С особой 
отдачей он работал над произведениями драматургов, 
близких ему по мироощущению – Ш. Хусаинова, А. Ги-
лязова и Т. Миннуллина.

Зрелое творчество М. Салимжанова отмечено 
сложными, тяготеющими к философским обобщени-

бунтарьлык рухы, романтик күтәренкелек һәм азатлык 
пафосы өсти. 

Социализм төзү чоры татар театрының кабат-
ланмас фигурасы булып актёр, режиссёр, драма-
тург К. Тинчурин тора. Аның тарафыннан композитор 
С. Сәйдәшев белән иҗади дуслыкта язылган «Зәңгәр 
шәл», «Сүнгән йолдызлар», «Казан сөлгесе» музыкаль 
драмалары зур популярлык казана. 

1920 елларның икенче яртысында татар театрына 
махсус театраль белемле режиссёрларның беренче 
буыны Г. Дәвишев, Р. Ишморатов, С. Сульва-Вәлиев 
килә. Алар үз иҗатларында заман тарафыннан сынал-
ган реалистик театр традицияләрен сәхнә формалары 
өлкәсендә актив эзләнүләр белән үреп алып бара. Труп-
па да яңара: танылган осталар М. Мутин, З. Солтанов, 
Б. Тарханов, Г. Болгарская, Н. Арапова белән янәшә 
сәхнәгә яшь артистлар: С. Булатов, М. Вәлишин, С. Ай-
даров, Г. Кайбицкая, Р. Кушловская, Г. Камская чыга.

фронтовые бригады. На сцене появляются патрио-
тические произведения, возрастает интерес театра 
к историческому прошлому: спектакли «Идегей», 
«Тукай» укрепляли уверенность в грядущей победе. 
Большим культурным событием стала постановка 
В. М. Бебутовым и К. З. Тумашевой трагедии В. Шек-
спира «Король Лир».

Послевоенные годы стали для татарского театра 
непростыми. По всей стране происходило снижение 
интереса к театральному искусству. Успех татарским 
режиссёрам принесли историко-биографические 
и героико-революционные спектакли. В постановках 
Х. Уразикова «Каюм Насыри», «Мулланур Вахитов», 
Ш. Сарымсакова «Человек с ружьём», «Пугачёв в Ка-
зани» разрабатывались принципы постановки произве-
дений исторического жанра.

С наступлением оттепели в татарском театре на-
чался новый, весьма плодотворный этап. Молодое 

1908 елның көзендә труппа үзенә «Сәйяр» («Ил 
гизүче») дигән исем ала. Актёрлар Идел буенда, Кы-
рымда, Кавказда, Урта Азиядә, Казакъстанда һәм Се-
бердә тамаша күрсәтә. Репертуар жанры һәм стиле 
ягыннан төрле булган Г. Камал, Г. Исхакый, Ф. Әмирхан, 
С. Рәмиев, И. Богданов, Ф. Сәйфи-Казанлы әсәрләре 
хисабына байый.

1912 елда Уфада С. Гыйззәтуллина-Волжская икен-
че профессиональ труппа «Нур»ны, ә 1915 елда Орен-
бургта В. Мортазин-Иманский «Ширкәт»не оештыра.

1917 ел инкыйлабыннан соң театр яңа темалар-
га мөрәҗәгать итә. Бер сәхнәдә үзләренең сәяси ка-
рашлары, иҗат алымнары буенча төрле, еш кына 
каршылыклы булган әсәрләр куела башлый. Коллек-
тивның җитәкчесе һәм әйдәп баручы артисты М. Мутин-
ның гаять көчле иҗат индивидуальлеге спектакльләргә 

Во второй половине 1920-х гг. в татарский театр 
пришло первое поколение режиссёров со специ-
альным театральным образованием. Г. Девишев, 
Р. Ишмуратов, С. Сульва-Валеев органично объе-
диняли в своём творчестве проверенные време-
нем традиции реалистического театра и активные 
поиски в области сценической формы. Обновилась 
и труппа: наряду с признанными мастерами М. Му-
тиным, З. Султановым, Б. Тархановым, Г. Болгар-
ской, Н. Араповой на сцену вышли молодые артисты: 
С. Булатов, М. Валишин, С. Айдаров, Г. Кайбицкая, 
Р. Кушловская, Г. Камская.

Великая Отечественная война внесла коррективы 
в развитие татарского театра. Татарские артисты на-
чинают давать по четыре-пять концертов на призыв-
ных пунктах, в госпиталях, формируются выездные 

Бөек Ватан сугышы татар театры үсешенә үзгә-
реш ләр кертә. Татар артистлары чакырылу пункт-
ларында, гос питальләрдә көненә 4 – 5 концерт куя, 
фронт бригадалары формалаша. Сәхнәдә патри-
отик әсәрләр күренә, театрда тарихи үткән белән 
кызыксыну арта: «Идегәй», «Тукай» спектакльләре 

ям и критическому осмыслению действительности 
произведениями – «Приехала мама» Ш. Хусаинова, 
«Колыбельная» Т. Миннуллина, «Три аршина зем-
ли» А. Гилязова. Одна из побед татарского театра 
времён застоя – «Старик из деревни Альдермеш». 
Спектакль удивительно гармонично соединил в себе 

1906 елның 
22 декабрендә 
Казанда 
уйналган татарча 
спектакльнең 
афишасы

Афиша татарского 
спектакля, 
сыгранного 
в Казани 
22 декабря 1906 г.
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«Банкрот» (Г. Камал) спектакленнән күренеш. Г. Камал исем. Татар дәүләт академия театры. 1998 ел

Сцена из спектакля «Банкрот» (Г. Камал). Татарский государственный академический театр им. Г. Камала. 1998 г.

«Бәхетсез егет» 
(Г. Камал) 
спектакленнән 
күренеш.  Г. Камал 
исем. Татар дәүләт 
академия театры. 
1955 ел

Сцена из 
спектакля 
«Несчастный 
юноша» 
(Г. Камал). 
Татарский 
государственный 
академический 
театр 
им. Г. Камала. 
1955 г.
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җиңүгә ышанычны ныгыталар. В. М. Бебутов һәм 
К. З. Тумашева  тарафыннан В.  Шекспирның  «Король 
Лир» трагедиясе сәхнәгә куелу зур мәдәни вакыйга-
га әйләнә. 

Сугыштан соңгы чорлар татар театрына яңа сынау-
лар әзерли. Бөтен ил буйлап сәхнә сәнгатенә игътибар 
кимү күзәтелә. Татар режиссёрларына тарихи-биог-
рафик һәм героик-революцион спектакльләр уңыш 
китерә. Х. Уразиковның «Каюм Насыйри», «Мулланур 
Вахитов», Ш. Сарымсаковның «Мылтыклы кеше», «Пу-
гачёв Казанда» үрнәгендә тарихи жанрга караган әсәр-
ләрне сәхнәгә кую принциплары формалаша.

«Җепшеклек» чоры татар театрында яңа, гаять 
нәтиҗәле этапны ачып җибәрә. Яшь буын драматург-
лар (Х. Вахит, А. Гыйләҗев, И. Юзеев, Ш. Шаһгали) 
сәхнәгә заман сулышы алып килә, яңа герой образын 
тудыра. 

1966 ел башында Татар академия театрының баш 
режиссёры итеп М. Сәлимҗанов билгеләнә. Режис-
сёрның үз эшенә бар күңелен бирүе К. Тинчуринның 
«Американ», «Зәңгәр шәл», «Сүнгән йолдызлар» спек-

«Галиябану» 
(М. Фәйзи) 
спектакленнән 
күренеш. Г. Камал 
исем. Татар дәүләт 
академия театры. 
1972 ел

Сцена из 
спектакля 
«Галиябану» 
(М. Файзи). 
Татарский 
государственный 
академический 
театр 
им. Г. Камала.  
1972 г.

«Зөләйха» (Г. Исхакый) спектакленнән күренеш. Г. Камал исем. Татар дәүләт академия театры.  1992 ел

Сцена из спектакля «Зулейха» (Г. Исхаки). Татарский государственный академический театр им. Г. Камала. 1992 г.

«Таһир – Зөһрә» (Ф. Бурнаш) спектакленнән күренеш. Г. Камал исем. Татар дәүләт академия театры. 1987 ел

Сцена из спектакля «Тахир и Зухра» (Ф. Бурнаш). Татарский государственный академический театр им. Г. Камала. 1987 г.

«Качаклар» 
(Н. Исәнбәт) 
спектакленнән 
күренеш. Г. Камал 
исем. Татар дәүләт 
академия театры. 
1980 ел

Сцена из 
спектакля 
«Беглецы» 
(Н. Исанбет). 
Татарский 
государственный 
академический 
театр 
им. Г. Камала. 
1980 г.

такльләре уңышының нигезе була. Инде күптән урна-
шып җиткән академик реализм методлары урынына, 
Сәлимҗанов шул заманда бик популяр булган шартлы 
театр алымнарын актив куллана башлый. Ул дөньяга 
карашлары ягыннан үзенә якын булган драматурглар 
Ш. Хөсәенов, А. Гыйләҗев һәм Т. Миңнуллин әсәр-
ләренә өстенлек бирә.

М. Сәлимҗановның өлгергән чор иҗаты катлау-
лы, фәлсәфи гомумиләштерүләргә һәм чынбарлык-
ны тәнкыйди аңлатуга тартылган – Ш. Хөсәеновның 
«Әни килде», Т. Миңнуллинның «Әниләр һәм бә-
биләр», А. Гыйләҗевнең «Өч аршын җир» әсәрләре 
белән күренекле. Торгынлык чоры татар театрының 
зур казанышы – Т. Миңнуллинның «Әлдермештән Әл-
мәндәр»е (1976 да куела) була. Спектакль үзендә гар-
монияле төстә советчыл идеалларны, фәлсәфи тирән-
лекне кабатланмас халык көлүе белән куша. Драматург 
Т. Миңнуллин да, режиссёр М. Сәлимҗанов та, төп 
рольне башкаручы Ш. Биктимеров та Әлмәндәр обра-
зына халык күңелен сала, аңа тере һәм таныла торган 
милли үзенчәлек хас була. 
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«Казан сөлгесе» 
(К. Тинчурин) 
спектакленнән 
күренеш. Г. Камал 
исем. Татар дәүләт 
академия театры. 
1983 ел

Сцена из 
спектакля 
«Казанское 
полотенце» 
(К. Тинчурин). 
Татарский 
государственный 
академический 
театр 
им. Г. Камала. 
1983 г.

«Асылъяр» 
(М. Фәйзи) 
спектакленнән 
күренеш. Г. Камал 
исем. Татар дәүләт 
академия театры. 
1991 ел

Сцена из 
спектакля 
«Возлюбленная» 
(М. Файзи). 
Татарский 
государственный 
академический 
театр 
им. Г. Камала. 
1991 г.

329 биттә:
«Әлдермештән 
Әлмәндәр» 
(Т. Миңнуллин) 
спектакленнән 
күренеш. Г. Камал 
исем. Татар дәүләт 
академия театры. 
1976 ел

На с. 329: 
Сцена из 
спектакля «Старик 
из деревни 
Альдермеш» 
(Т. Миннуллин). 
Татарский 
государственный 
академический 
театр 
им. Г. Камала. 
1976 г.

советские идеалы с философской глубиной и непо-
вторимым народным юмором. И драматург Т. Мин-
нуллин, и режиссёр М. Салимжанов, и исполнитель 
Ш. Биктемиров вложили в образ Альмандара всю 
душу, придав ему удивительно живой, узнаваемый 
родной облик. 

Перестройка создала возможности для небывало-
го развития татарского сценического искусства. Поя-
вилось множество новых татарских государственных 
театральных коллективов в республике и за её пре-
делами: Туймазах, Оренбурге, Набережных Челнах, 
Нижнекамске и др. Одним из первых заявил о себе 
Уфимский государственный татарский театр «НУР», 
70 с лишним лет назад  созданный 19-летней Сахип-
жамал Гиззатуллиной-Волжской (1912 г.). Рождённые 
волной национального подъёма, театральные кол-
лективы горели творческим энтузиазмом, желанием 
сказать новое слово.

Начавшиеся в конце 1980-х гг. демократические 
процессы позволили осмыслить прошлое и настоя-
щее, оценить политические и идеологические про-
цессы, выразить собственное отношение к злобо-
дневным вопросам современности. Всё это нашло 
отражение и в татарском театре. Для него в это время 
были характерны возросший интерес к на цио нальным 
проблемам, критический взгляд на действительность, 
использование новых, более зрелищных и современ-
ных художественных приёмов.
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М. Сәлимҗанов 
(1934 – 2002) – 
режиссёр, 
педагог, җәмәгать 
эшлеклесе. 
ТАССРның 
Г. Тукай исем. 
Дәүләт бүләге иясе, 
РСФСР, СССРның 
халык артисты, 
«Алтын битлек» 
Милли театраль 
премиясе лауреаты 

М. Салимжанов 
(1934 – 2002) – 
режиссёр, педагог, 
общественный 
деятель. Лауреат 
Государственной 
премии ТАССР им. 
Г. Тукая, народный 
артист РСФСР, 
СССР, лауреат 
Национальной 
театральной 
премии «Золотая 
маска»

Г. Камал исем. 
Татар дәүләт 
академия театры

Татарский 
государственный 
академический 
театр 
им. Г. Камала

«Зәңгәр шәл» 
(К. Тинчурин) 
спектакленнән 
күренеш. Г. Камал 
исем. Татар дәүләт 
академия театры. 
2000 ел

Сцена из 
спектакля 
«Голубая шаль» 
(К. Тинчурин). 
Татарский 
государственный 
академический 
театр 
им. Г. Камала.  
2000 г.

«Бүре каны» 
(Н. Гыйматдинова) 
спектакленнән 
күренеш. 
Т. Миңнуллин исем. 
Түбән Кама татар 
дәүләт драма театры 

Сцена из спектакля 
«Волчья кровь» 
(Н. Гиматдинова). 
Нижнекамский 
татарский 
драматический театр 
им. Т. Миннуллина

«Соңгы пьеса» 
(К. Тинчурин) 
спектакленнән 
күренеш. 
К. Тинчурин исем.
Татар дәүләт драма 
һәм комедия театры 

Сцена из спектакля 
«Последняя пьеса» 
(К. Тинчурин). 
Татарский 
государственный 
театр драмы 
и комедии 
им. К. Тинчурина

Үзгәртеп кору татар сәхнә сәнгате үсеше өчен 
моңарчы күрелмәгән мөмкинлекләр ача. Республи-
када һәм аннан читтә – Туймазыда, Оренбургта, Яр 
Чаллыда, Түбән Камада һ.б. урыннарда бик күп яңа 
татар дәүләт театр коллективлары эшләп китә. Бе-
ренчеләрдән булып «Нур» Уфа дәүләт татар театры, 
19 яшьлек Сәхипҗамал Гыйззәтуллина-Волжская оеш-
тырганнан соң (1912) 70 елдан артык   вакыт узгач, ка-
бат яктыра, яна башлый. Милли күтәрелеш дулкынын-
да туган театр коллективлары иҗат энтузиазмы белән 
балкый, үз сүзен әйтергә омтыла. 

1980 еллар ахырында башланган демократик про-
цесслар үткәнне һәм бүгенгене кабат күздән кичерүгә, 
сәяси һәм идеологик процессларга бәя бирүгә, заман-
ның көн кадагындагы мәсьәләләргә шәхси мөнәсәбәт 
белдерүгә юл ача. Боларның барысы татар театры 
эшчәнлегендә чагылыш таба. Бу чорда аңа милли 
мәсьәләләргә зур игътибар, чынбарлыкка тәнкыйди 
караш, яңа, сәнгатьчә, заманча алымнарга мөрәҗәгать 
итү хас.

332 – 333 
битләрдә:
«Минем 
исемем Кызыл» 
(О. Памук) 
спектакленнән 
күренеш. Г. Камал 
исем. Татар дәүләт 
академия театры. 
2014 ел

На с. 332 – 333: 
Сцена из 
спектакля «Меня 
зовут Красный» 
(О. Памук). 
Татарский 
государственный 
академический 
театр 
им. Г. Камала. 
2014 г.
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«Яратылмый 
калган ярлар» 
(Б. Сәлахов) 
спектакленнән 
күренеш. Яр 
Чаллы татар 
дәүләт драма 
театры

Сцена из 
спектакля 
«Любимые, 
лишённые любви» 
(Б. Саляхов). 
Набережно
челнинский 
татарский 
государственный 
драматический 
театр

«Дурак уены» 
(В. Жеребцов) 
спектакленнән 
күренеш. Буа 
дәүләт драма 
театры

Сцена из 
спектакля «Погоня 
за дураком» 
(В. Жеребцов). 
Буинский 
государственный 
драматический 
театр

«Әҗәлгә дару 
бар, диләр» 
(Ж.Б. Мольер) 
спектакленнән 
күренеш. Әлмәт 
татар дәүләт драма 
театры

Сцена из 
спектакля «Лекарь 
поневоле» 
(Ж.Б. Мольер). 
Альметьевский 
татарский 
государственный 
драматический 
театр

«Куян Эдвардның 
гаҗәеп сәяхәте» 
(К. Дикамилло) 
спектакленнән 
күренеш. Габдулла 
Кариев исем. 
Казан Татар 
дәүләт яшь 
тамашачы театры

Сцена из 
спектакля 
«Удивительное 
путешествие 
кролика Эдварда» 
(К. Дикамилло). 
Казанский 
татарский 
государственный 
театр юного 
зрителя им. 
Г. Кариева

«Апушның 
тылсымлы 
төшләре» 
(Р. Бохараев) 
спектакленнән 
күренеш. Татар 
дәүләт «Әкият» 
курчак театры

Сцена из 
спектакля 
«Волшебные 
сны Апуша» 
(Р. Бухараев). 
Татарский 
государственный 
театр кукол 
«Экият»
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Р. Нуриев исем. 
Халыкара классик 
балет фестивале. 
«Алтын Урда» 
(Р. Ахиярова) 
балетыннан 
күренеш. 
М. Җәлил исем. 
Татар академия 
дәүләт опера һәм 
балет театры

Международный 
фестиваль 
классического 
балета 
им. Р. Нуриева. 
Сцена из балета 
«Золотая Орда» 
(Р. Ахиярова). 
Татарский 
академический 
государственный 
театр оперы 
и балета 
им. М. Джалиля
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Музыкальная культура татар-
ского народа развивалась в тече-
ние многих веков. До середины  
XIX в. она находилась под влиянием  
арабомусульманской цивилизации. 
Наибольшего расцвета музыкальное 
искусство достигает в период Казан-
ского ханства. Именно тогда возни-
кает деление музыки на народную 
и профессиональную.

Народная музыка татар начиная со второй полови-
ны XVI в. и до начала XIX в. развивалась преимуще-
ственно в фольклорных формах песенной культуры, 
представленной старинным стилем озын көй и исто-
рически более поздним стилем кыска көй, а также 
образцами их взаимодействия. В этот период суще-
ствовали традиции чтения нараспев стихотворных 
произведений, вокальное интонирование баитов и му-
наджатов, развивалось инструментальное музициро-
вание (курай, сурнай, думбра, танбур, смычковый ку-
быз, тимер кубыз, гусли).

В XIX в. центром активного развития татарской музы-
ки становится Казань. В учебных заведениях вводятся 
уроки игры на европейских музыкальных инструментах. 
Музыкальное просвещение развивается в Казанском 
университете, Родионовском институте благородных 
девиц, духовной семинарии, женской гимназии. Актив-
ную деятельность ведут концертно-филармонические 
и оперные антрепризы, открываются музыкальные шко-

Музыка: гасырлар 
кайтавазы һәм заманча моң

Музыка: эхо веков  
и мелодии современности

Татар халкының музыкаль куль-
турасы күп гасырлар дәвамында ка-
лыплаша. XIX йөз уртасына кадәр 
ул гарәпмөселман цивилизациясе 
тәэсирендә була. Музыка сәнгатенең 
югары үсеш кичерүе Казан ханлыгы 
чорына туры килә. Нәкъ менә шушы 
вакытта халык һәм профессиональ 
музыкасына аеру башлана.

Татарларның халык музыкасы XVI гасырның икен-
че яртысыннан башлап һәм XIX гасыр уртасына кадәр 
нигездә, җыр сәнгатенең фольклор формаларында  
ныгып-киңәеп килә. Ул борынгы озын көй стиле һәм 
соңрак хасил булган кыска көй стиле кысаларында бу-
лып, шулай ук аларның үзара үрелүе дә күзәтелә. Бу 
чорда шигъри әсәрләрне көйләп уку, бәетләрне һәм 
мөнәҗәтләрне вокаль интонация белән әйтү тради-
цияләре барлыкка килә, инструменталь уйнау (курай, 
сорнай, думбра, танбур, смычоклы кубыз, тимер кубыз, 
гөслә) киң җәелә.

Казан XIX гасырда татар музыкасын актив үстерү 
мәркәзенә әйләнә. Уку йортларында Ауропа музыка 
коралларында уйнарга өйрәтәләр. Музыкаль белем 
бирү Казан университетында, Родионованың затлы 
нәсел кыз балалар институтында, руханилар семинари-
ясендә, хатын-кызлар гимназиясендә башкарыла. Кон-
церт-филармония эшчәнлеге һәм опера антрепризала-
ры актив төстә оештырыла, музыка мәктәпләре ачыла. 
Р. А. Гуммерт мәктәбе базасында 1904 елда Казан музы-

лы. На базе школы Р. А. Гуммерта в 1904 г. организуется 
Казанское музыкальное училище. В музыкальной обще-
ственной жизни заметную роль начинают играть Казан-
ское отделение Русского музыкального общества, Ка-
занский кружок любителей музыки, Казанское общество 
любителей изящных искусств, Казанское общество на-
родных университетов. В Казани родился и начал свою 
артистическую деятельность Ф. И. Шаляпин. С Казанью 
связана деятельность таких известных представителей 
музыкального искусства, как Балакирев, Гуммерт, Коз-
лов, Ковелькова,  Пятницкая.

ка училищесы барлыкка килә. Җәмгыятьтәге музыкаль 
тормышта Рус музыка җәмгыятенең Казан бүлекчәсе, 
Казан музыка яратучылар түгәрәге, Казан нәфис сән-
гатьләрне яратучылар җәмгыяте, Казанның халык 
университетлары җәмгыяте зур роль уйный башлый. 
Ф. И. Шаляпин үзенең артистлык эшчәнлеген Казанда 
башлап җибәрә. Балакирев, Гуммерт, Козлов, Ковель-
кова, Пятницкая кебек музыка сәнгатенең күренекле 
вәкилләренең эшчәнлеге Казан белән бәйләнгән. 

Казан Шәрык 
клубының 
кыллы оркестры. 
1910 еллар

Струнный оркестр 
при Восточном 
клубе в Казани. 
1910е гг.

Нугайларның  
музыка уен коралы 
курайда уйнаучы 
хатынкыз

Исполнительница 
на инструменте 
нугай курай

Закиров җитәк
челегендәге та
выш лы ор кестрда 
кат на шучылар. 
ТАССР, Әтнә 
районы, Олы 
Мәңгәр авылы

Участники 
шумового 
оркестра под 
руководством 
Закирова.  ТАССР, 
Атнинский район, 
дер. Б. Менгер

Тынлы уен 
кораллары:  
буйлы флейтлар

Духовые 
инструменты: 
продольные 
флейты

Өч кыллы танбур

Танбур 
3струнный

Унике кыллы 
гөслә

Гусли  
12 струнные

Домбра

Думбра

Кубызлар

Варганы
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XX гасыр башында заманча татар музыка мәдәния-
те (концертлар һәм театраль чыгышлар, шул исәптән 
гастрольләр; грампластинкалар яздыру, милли көй-
ләр тупланмалары, музыка буенча уку-укыту ярдәм-
лекләре нәшер итү) формалаша. Беренче концертлар 
куючы музыкантлар, җырчылар К. Мотыйгый, Ф. М. Ла-
тыйпов, Г. С. Әлмөхәммәтов, Ф. Гомәрова, скрипкачы-
лар В. Апанаев, Г. М. Зәйпин, пианист-импровизатор 
З. Я. Яруллин, гармунчы Ф. Биккинин, Ф. К. Туишев, 
С. Х. Габәши актив музыкаль-мәгърифәтчелек эшчән-
леге алып бара.

Татар профессиональ музыкасы формалашу юга-
ры музыкаль-сәхнә жанрларын үзләштерүдән башла-
нып китә. Беренче юнәлеш – татар операсын булдыру. 
Моның өчен рус классик операсының әзер  формалары 

В начале XX в. начинает формироваться совре-
менная татарская музыкальная культура (концертные 
и театральные выступления, включавшие гастроль-
ную деятельность артистов; запись грампластинок, 
издание сборников национальных мелодий, учебных 
пособий по музыке). Среди первых концертировав-
ших музыкантов – певцы К. Мутыги, Ф. М. Латыпов, 
Г. С. Альмухамедов, Ф. Гумерова, скрипачи В. Апана-
ев, Г. М. Зайпин, пианист-импровизатор З. Я. Ярул-
лин, гармонисты Ф. Биккенин, Ф. К. Туишев. Активную  
музыкально-просветительскую деятельность вёл 
С. Х. Габяши.

Формирование татарской профессиональной музы-
ки началось с освоения крупных музыкально-сцениче-
ских жанров. Первое направление – создание татарских 
опер. В них использовались готовые формы русских 
классических опер и одновременно музыки аутентичных 
татарских и башкирских народных песен, иногда стили-
зованных «под народные». Именно этот путь избрали 
Г. Альмухамедов, С. Габяши, В. Виноградов в операх 
«Сания» (1924) и «Рабочий» (1930), А. Эйхенвальд – 
«Солнечный камень» (1932), «Степь» (1929).

Второе направление связано с созданием музы-
кальной драмы, с творчеством С. Сайдашева,  который 

Фәйзи Биккинин (1898 – 1968) –
ТАССРның атказанган артисты, халык 
музыка уен коралларында уйнаучы. 
Казан. 1932 ел

Файзи Биккенин (1898 – 1968) – 
заслуженный артист ТАССР, 
исполнитель на народных 
инструментах. Казань. 1932 г. 

«Милли уен 
кораллары» 
күргәзмәсе. 
2007 ел

Выставка «Мир 
музыкальных 
инструментов». 
2007 г.

ТАССРның 
халык артисты, 
ТАССРның 
атказанган сәнгать 
эшлеклесе, 
концерт 
гармуннарында 
уйнаучы 
Ф. К. Туишев 
(1884 – 1958). 
ХХ гасыр башы

Исполнитель 
на концертных 
гармониках, 
народный 
артист ТАССР, 
заслуженный 
деятель 
искусств ТАССР 
Ф. К. Туишев 
(1884 – 1958). 
Начало ХХ в.

Опера җырчысы 
Ф. И. Шаляпин 
(1873 – 1938) 
һәйкәле. Сынчысы 
А. В. Балашов

Памятник 
оперному певцу 
Ф. И. Шаляпину 
(1873 – 1938). 
Скульптор 
А. В. Балашов
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тар музыкаль мәдәнияте клас-
сикасына әверелә.

ТАССР төзелү татар музыка 
сәнгате үсешенә уңай йогынты 
ясый, ул дәүләт сәясәтенең 
өстенлекле юнәлешләрен-
нән берсенә әйләнә. Сугышка 
кадәрге чорда татар телендә 
радиотапшырулар оештырыла 
(1927), Җыр һәм бию ансамб-
ле булдырыла (1937), Татар 
филармониясе ачыла (1937), 
Татар опера һәм балет театры 
(1938), Халык иҗаты йорты 
(1939) төзелә. Ачылачак Татар 
опера һәм балет театры өчен 
композиторлар һәм башка-
ручылар үстерү максатыннан, 
1934 елда Мәскәү консервато-
риясе каршында Татар опера 
студиясе оештырыла. Опе-
ралар иҗат итү эшенә ком-
позиторлар М. Мозаффаров, 
Н. Җиһанов, Ф. Яруллин җәлеп 
ителә. Татар опера һәм балет 
театры ачылганда Н. Җиһанов-
ның «Качкын» (1939), «Ирек» 
(1940), М. Мозаффаровның 
«Галиябану» (1940) опералары 
күрсәтелә.

1941 елда Мәскәүдә татар 
сәнгате Декадасына әзерлек 
алып барыла. Анда Н. Җиһа-
новның «Алтынчәч» операсын 
һәм Ф. Яруллинның «Шүрәле» 
балетын күрсәтергә җыена-
лар. Ф. Яруллинның иҗатында 
әлегә балет жанрында куелган 
әсәрләр булмый. Әмма ул бе-
ренче татар балеты «Шүрәле»-
не илһамланып иҗат итә, әсәр-
нең премьерасы 1945 елда 

вывел татарскую музыку на уровень европейского 
композиторского творчества. Главное завоевание ком-
позитора состояло в том, что он выявил специфику 
национального в музыке путём трансформации и обо-
гащения татарской песенности интонационными и жан-
ровыми особенностями русской и западноевропейской 
музыки, продемонстрировав органичное соединение 
пентатоники и тонально-гармонической системы, рас-
ширил тембровую палитру звучанием симфонического 
оркестра. Его «Марш Советской Армии», вокальные 
номера из спектаклей «Наёмщик», «На Кандре», «Го-
лубая шаль», «Бишбуляк», «Очи» стали классикой та-
тарской музыкальной культуры.

Образование ТАССР стимулировало развитие та-
тарской музыкальной культуры, она стала одним из на-
правлений государственной политики. В довоенный пе-
риод организовано радиовещание на татарском языке 
(1927), создан ансамбль песни и танца (1937), открыты 
Татарская филармония (1937), Татарский театр оперы 
и балета (1938), Дом народного творчества (1939). Для 
подготовки кадров композиторской и исполнительской 
школы с ориентацией на предстоящее открытие Та-
тарского театра оперы и балета в 1934 г. организована 

һәм бер үк вакытта аутентик татар һәм башкорт ха-
лык җырларының көйләре, кайчак «халыкныкына ох-
шатып» стильләштерелгән музыка файдаланыла. 
Нәкъ менә шушы юлны Г. Әлмөхәммәтов, С. Габәши, 
В. Виноградов – «Сания» (1924) һәм «Эшче» (1930), 
А. Эйхенвальд – «Кояшлы таш» (1932), «Дала» (1929) 
операларын эшләгәндә сайлый.

Икенче юнәлеш – музыкаль драма тудыру – С. Сәй-
дәшев иҗаты белән бәйле. Ул татар музыкасын Ауропа 
композиторлык сәнгате дәрәҗәсенә күтәрә. Компози-
торның төп казанышы булып халык музыкасының үзен-
чәлеген, татар моңын рус һәм Көнбатыш Ауропа му-
зыкасы аһәңе һәм жанрлык хасиятләре белән баетып 
үзгәртүдә табу, пентатониканың һәм тональ-гармони-
яле системаның яңгыраш синтезын күрсәтә алу, тембр-
лы палитраны симфоник оркестр тавышы ярдәмендә 
киңәйтү тора. Аның «Совет Армиясе маршы»; «На-
ёмщик», «Кандыр буе», «Зәңгәр шәл», «Бишбүләк», 
«Күзләр» спектакльләрендәге вокаль номерлары та-

Татарская оперная студия при Московской консервато-
рии. Для создания оперы привлекались композиторы 
М. Музафаров, Н. Жиганов, Ф. Яруллин. Открытие Та-
тарского театра оперы и балета ознаменовалось по-
становками опер «Бег лец» (1939), «Свобода» (1940) 
Н. Жиганова, «Галиябану» (1940) М. Музафарова.С. Сәйдәшев 

(1900 – 1954) – 
композитор, 
дирижёр, 
ТАССРның 
атказанган сәнгать 
эшлеклесе, 
ТАССРның  
халык артисты

С. Сайдашев 
(1900 – 1954) – 
композитор, 
дирижёр, 
заслуженный 
деятель искусств 
ТАССР, народный 
артист ТАССР

Н. Җиһанов 
(1911 – 1988) – 
композитор, 
СССРның 
халык артисты, 
профессор. 
1980 еллар

Н. Жиганов 
(1911 – 1988) – 
композитор, 
народный артист 
СССР, профессор. 
1980е гг.

«Качкын» 
(Н. Жиганов) 
операсы афишасы. 
1939 ел

Афиша оперы 
«Беглец» 
(Н. Жиганов). 
1939 г.

«Алтынчәч» 
(Н. Җиһанов) 
операсына 
афиша эскизы. 
Рәс. Л. Г. Ки се лёва

Эскиз афиши 
к опере 
«Алтынчеч» 
(Н. Жиганов). 
Худ. Л. Г. Киселёва

«Җәлил» 
(Н. Җиһанов) 
операсына афиша. 
Мәскәү. 1959 ел

Афиша к опере 
«Джалиль» 
(Н. Жиганов). 
Москва. 1959 г.

«Алтынчәч» операсына костюм эскизлары. Рәс. Л. Л. Сперанская

Эскизы костюмов к опере «Алтынчеч». Худ. Л. Л. Сперанская

«Ике риваять» 
(«Зөһрә») 
балетыннан 
күренеш

Сцена из балета 
«Две легенды» 
(«Зюгра»)

«Ике риваять» 
(«Нжери») 
балетыннан 
күренеш. 
М. Җәлил исем. 
Татар дәүләт 
академия опера 
һәм балет театры. 
1971 ел

Сцена из балета 
«Две легенды» 
(«Нжери»). ТГАТ 
им. М. Джалиля. 
1971 г.
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( композитор Бөек Ватан сугышында һәлак була) күрсә-
телә. 

1930 елларда композиторларның тулы бер йол-
дызлыгы актив иҗат эшчәнлеген башлый (Җ. Фәйзи, 
З. Хәбибуллин, А. Ключарёв), аларның әсәрләре татар 
музыкасын  СССРдагы милли композиторлар мәктәп-
ләренең иң матур казанышлары югарылыгына күтәрә. 
Бу елларда Тел, әдә-
бият һәм сәнгать инс-
титуты оеша, эзлекле 
рәвештә татар музыка 
белеме һәм этномузы-
кология фәнни мәктәбе 
формалаша башлый. 

1954 елда Казан 
консерваториясе ачы-
ла, 1958 һәм 1973 ел-
ларда Идел буе, Урал, 
Төньяк Кавказ һәм Се-
бер композиторлары 
һәм музыка белгечләре-
нең I һәм II иҗат конфе-
ренцияләре чит илләр 
вәкилләре катнашында 
уздырыла. Пентатонлы 
музыка сәнгатен үстерү 
мәсьәләсе аның төп те-
масы итеп билгеләнә.

XX гасырның икенче 
яртысында Р. Яхинның 
фортепиано (1950) һәм 
М.  Мозаффаровның 
скрипка (1959) өчен 
инструменталь кон-
цертлары татар компо-
зиторларының югары 
профессионализмы 
турында сөйли. Бу 
әсәрләр соңрак бик күп 
танылган музыкантлар 
репертуарына кертелә. 
Р. Яхинның  оркестр 
белән фортепиано өчен 
концерты татар музыка-

В 1941 г. знаменательным событием становится 
Декада татарского искусства в Москве. На ней должны 
были представить оперу «Алтынчеч» Н. Жиганова и ба-
лет «Шурале» Ф. Яруллина. В творчестве Ф. Яруллина 
этого периода ещё не было произведений, которые 
привели бы его к освоению балетного жанра. Однако 

это не помешало ему создать первый татарский ба-
лет «Шурале», премье ра которого состоялась в 1945 г. 
(пос ле гибели композитора в бою во время Великой 
Отечественной войны).

В 1930-е гг. началась активная творческая деятель-
ность плеяды выдающихся композиторов (Дж. Файзи, 
З. Хабибуллин, А. Ключарёв), произведения которых 

вывели татарскую му-
зыку на уровень наи-
более ярких дости-
жений национальных  
композиторских школ 
СССР. В те же годы от-
крылся Институт языка, 
литературы и истории, 
последовательно нача-
ла формироваться на-
учная школа татарского 
музыкознания и этному-
зыкологии. 

В 1954 г. открывается 
Казанская консервато-
рия. В 1958 г. и 1973 г. 
проводятся I и II твор-
ческие конференции 
композиторов и музыко-
ведов Поволжья, Урала, 
Северного Кавказа и Си-
бири с участием пред-
ставителей зарубежных 
стран. Главной темой 
стали вопросы развития 
пентатонных музыкаль-
ных культур. 

Начало второй по-
ловины XX в. ознаме-
новалось открытия ми 
высочайшего профес- 
сионализма в области 
инструментальных кон-
цертов: фортепиан ного 
Р. Яхина (1950) и скри-
пичного М.  Му за фа ро- 
 ва (1959), вошедших 

«Шүрәле» (Ф. Яруллин) балеты

Балет «Шурале» (Ф. Яруллин)

Рөстәм Яхин 
(1921 – 1993) – 
композитор, 
пианист һәм 
педагог, 
СССРның халык 
артисты

Рустем Яхин 
(1921 – 1993) – 
композитор, 
пианист и педагог, 
народный артист 
СССР

Композитор, 
ТАССРның 
халык артисты, 
ТАССРның 
атказанган 
сәнгать эшлеклесе 
А. С. Ключарёв 
халык көйләрен 
нотага сала. 
ХХ гасыр башы

Композитор, 
народный 
артист ТАССР, 
заслуженный 
деятель 
искусств ТАССР 
А. С. Ключарёв 
перекладывает 
народные песни 
на ноты.  
Середина ХХ в.

Җәүдәт Фәйзи 
(1910 – 1973) – 
композитор, 
фольклорчы, 
ТАССРның 
халык артисты, 
ТАССРның 
Г. Тукай исем. 
Дәүләт бүләге 
лауреаты

Джаудат Файзи 
(1910 – 1973) – 
композитор, 
фольклорист, 
народный артист 
ТАССР, лауреат 
Государственной 
премии ТАССР 
им. Г. Тукая

Фәрит Яруллин (1914 – 
1943) – композитор, 
 ТАССРның Г. Тукай 
исем. Дәүләт бүләге 
лауреаты

Фарид Яруллин 
(1914 – 1943) – 
композитор, лауреат 
Государственной 
премии ТАССР 
им. Г. Тукая
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сында шушы жанр үсешенә юл ача, ул бүгенге көнгә 
кадәр иң матур, югары сәнгать әсәр булып кала. 

1940 – 1950 еллар чигендә симфоник формалар – 
поэма, сюита, увертюра, новеллаларны үзләштерү 
башлана. Моңа симфоник оркестр оештырылу (1967) 
ярдәм итә, аның баш дирижёры итеп Н. Рахлин бил-
геләнә. Симфоник жанр үсешенә Н. Җиһанов гаять 
зур өлеш кертә, аның тарафыннан 17 симфония иҗат 
ителә. Аның «Сабантуй» дигән икенче симфониясе киң 
популярлык казана.

Татар симфонизмы өлкәсендә яңа сәхифә ачылу 
А. Монасыйпов иҗаты белән бәйле. Аның 4 симфо-
ниясе үзенчәлекле драматургик хәрәкәте һәм ор-
кестров ка осталыгы ягыннан аерылып тора. Бу сый-
фатлар бигрәк тә «Муса Җәлил» симфониясендә 
ачык чагылыш таба.

1960 – 1970 елларда композиторларның иҗат кол-
лективына яшь буын – Казан консерваториясен тәмам-
лаучылар килеп кушыла, алар арасында Р. Еникиев ка-
мера-инструменталь һәм вокаль музыка остасы булып 
таныла. 1980 елларда яшь композиторларның беренче 
әсәрләре языла, аларда жанрлар төрлелеге күзәтелә 
(симфония, симфоник картиналар, фрескалар, сюи-
талар, инструменталь концертлар). Симфоник һәм 

Н. Г. Рахлин. Мәскәү консерваториясенең зур 
залы. 1970 еллар

Н. Г. Рахлин. Большой зал Московской 
консерватории. 1970е гг.

Әлфия Авзалова (1933 – 2017) – җырчы, 
ТАССР, РСФСРның атказанган артисты, 
ТАССРның халык артисты, ТРның Г. Тукай 
исем. Дәүләт бүләге лауреаты

Альфия Авзалова (1933 – 2017) – певица, 
заслуженная артистка ТАССР, РСФСР, 
народная артистка ТАССР, лауреат 
Государственной премии РТ им. Г. Тукая

Хәйдәр Бигичев (1949 – 1998) – опера 
җырчысы, РСФСРның атказанган артисты, 
ТАССРның халык артисты, ТАССРның 
Г. Тукай исем. Дәүләт бүләге лауреаты

Хайдар Бигичев (1949 – 1998) – оперный 
певец, заслуженный артист РСФСР, народный 
артист ТАССР, лауреат Государственной 
премии ТАССР им. Г. Тукая

Фуат Мансуров (1928 – 2010) – дирижёр, 
педагог, ТАССРның халык артисты,  
Казах ССРның, РФнең халык артисты

Фуат Мансуров (1928 – 2010) – дирижёр, 
педагог, народный артист ТАССР, народный 
артист Казахской ССР, РФ

Венера Ганиева – опера 
җырчысы, РСФСР, РТ, РФнең 
халык артисты, ТРның 
Г. Тукай исем. Дәүләт бүләге 
лауреаты

Венера Ганеева – оперная 
певица, народная артистка 
РСФСР, РТ, РФ, лауреат 
Государственной премии РТ 
им. Г. Тукая

Сара Садыйкова (1906 – 1986) – 
композитор, актриса, җырчы, 
 ТАССРның атказанган 
артисты, ТАССРның халык 
артисты,  
РСФСРның атказанган 
сәнгать эшлеклесе,
ТАССРның Г. Тукай исем. 
Дәүләт бүләге лауреаты

Сара Садыкова (1906 – 
1986) – композитор, актриса, 
певица, заслуженная артистка 
 ТАССР, народная артистка 
 ТАССР, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, лауреат 
Государственной премии 
ТАССР им. Г. Тукая

«Кара пулат» 
(Э. Низамов, 
Р. Харис) 
спектакленнән 
күренеш. 2012 ел

Сцена из оперы 
«Чёрная палата» 
(Э. Низамов, 
Р. Харис). 2012 г.

Илһам Шакиров  
(1935 – 2019) – 
 җырчы, ТРның 
халык артис
ты, РСФСРның 
атказанган 
артисты, РФнең 
халык артисты, 
ТРның Г. Тукай 
исем. Дәүләт 
бүләге лауреаты

Ильгам Шакиров  
(1935 – 2019) – 
певец, народный 
артист РТ, 
заслуженный 
артист РСФСР, 
народный артист 
РФ, лауреат 
Государственной 
премии РТ 
им. Г. Тукая

Резидә Ахиярова – 
композитор, 
ТРның Г. Тукай 
исем. Дәүләт 
бүләге лауреаты

Резеда Ахиярова – 
композитор, 
лауреат 
Государственной 
премии РТ 
им. Г. Тукая

Рәшит 
Кәлимуллин – 
композитор, 
Россия һәм ТРның 
композиторлар 
берлеге рәисе

Рашид Калимул
лин – композитор, 
председатель 
Союза 
композиторов 
России и РТ

в репертуар многих известных отечественных музы-
кантов. Концерт для фортепиано с оркестром Р. Яхина, 
положивший начало развитию данного жанра в татар-
ской музыке, до сегодняшних дней является самым яр-
ким, высокохудожественным произведением.

На рубеже 1940 – 1950-х гг. начинается освоение 
симфонических форм – поэмы, сюиты, увертюры, новел-
лы. Этому способствовало создание  симфонического  
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вокаль сәнгать синтезы булган әсәрләр иҗат ителә. 
Мәсәлән, Ш. Тимербулатовның «Утлы хәтер», «Ыша-
ныч» симфония-ораториясе, Р. Ахиярованың «Тарих 
битләре», «Ефәк юлы», «Ак сөлге» симфоник поэмасы, 
Р. Кәлимуллинның катнаш хор һәм оркестр өчен «Казан 
хикәяте» концерт-поэмасы.

Татар музыка сәнгатендә С. Ә. Гобәйдуллина иҗаты 
аерым бер урын били. Аның татар темаларына язылган 
кайбер әсәрләре (сопрано, альт, бас думбрасы һәм фор-
тепиано өчен өч сюитадан торган «Татар фольклоры 
мотивлары буенча» циклы, 1977; «Татар җыры», «Сөем-
бикә» , «Ике труба өчен бәйрәм» пьесалары, 1979; баян 
һәм ике контрабас өчен «Татар биюе», 1992) милли һәм 
заманча музыка теленең, өр-яңа формада тоташып, 
үзгә бер күренеш хасил итә алуы турында сөйли.

Татар халкы музыка сәнгатендәге академик 
юнәлеш белән янәшә, җыр һәм традицион көй юнәле-
ше (әйтик, С. Садыйкова иҗаты) дә үсеш кичерә. 
Җырчылар арасында Г. Н. Сөләйманова, Р. В. Ваһа-
пов, З. З. Басыйрова, Ф. Я. Кудашева, Ә. А. Авзалова, 
И. Г. Шакиров, Г. М. Рәхимкулов, Г. Г. Ильясов, Ш. С. Әх-
мәтҗанов, З. К. Сәхәбиева, Г. М. Ибушевлар халыкның 
сөеп тыңлаган моңлы сандугачларына әйләнә. 

оркестра (1967), главным дирижёром которого стал 
Н. Рахлин. Огромный вклад в развитие симфоническо-
го жанра внёс Н. Жиганов, который соз дал 17 симфо-
ний. Его вторая симфония «Сабантуй» приобрела ши-
рокую известность.

Новую страницу в области татарского симфонизма 
открыл А. Монасыпов. Четыре его симфонии отлича-
ются особым драматургическим развитием и мастер-
ством оркестровки. Наиболее ярко эти черты прояви-
лись в симфонии «Муса Джалиль».

1960 – 1970-е гг. ознаменовались вливанием в твор-
ческий коллектив композиторов молодого поколения – 
выпускников Казанской консерватории, мастером ка-
мерно-инструментальной и вокальной музыки среди 
которых стал Р. Еникеев. В 1980-е гг. появились первые 
сочинения молодых композиторов, расширилась па-
литра жанровых разновидностей – симфонии, симфо-
нические картины, фрески, сюиты, инструментальные 
концерты. Выделяются сочинения, в которых содер-
жится синтез симфонического и вокального искусства. 
Например, симфония-оратория «Огненная память», 
«Доверие» Ш. Тимербулатова, симфоническая поэма 
«Страницы истории», «Шёлковый путь», «Белое поло-
тенце» Р. Ахияровой, концерт-поэма «Сказание о Каза-
ни» для смешанного хора и оркестра Р. Калимуллина.

Особое место в татарском музыкальном искусстве 
занимает творчество С. А. Губайдулиной. Ряд её про-
изведений на татарские темы (цикл из трёх сюит «По 
мотивам татарского фольклора» для сопрановой, аль-
товой, басовой домбр и фортепиано, 1977; три пьесы: 
«Татарская песенка», «Сююмбике», «Праздник для 
двух труб», 1979; «Татарский танец» для баяна и двух 
контрабасов, 1992) являются образцами нового типа 
соотношения национального и современного музы-
кального языка.

Наряду с академическим направлением в музы-
кальном искусстве татарского народа широко пред-
ставлены песенное творчество и традиционное ис-
полнительство (ярким примером является творчество 
С. Садыковой). Среди мастеров песенного искусства 
широкое признание получили Г. Н. Сулейманова, 
Р. В. Вагапов, З. З. Басырова, Ф. Я. Кудашева, А. А. Ав-
залова, И. Г. Шакиров, А. М. Рахимкулов, Г. Г. Ильясов, 
Ш. С. Ахметзянов, З. К. Сахабиева, Г. М. Ибушев.

София Гобәйдуллина исем. Concordia фестивале. София Гобәйдуллина – 
композитор, йөздән артык симфония, солистлар, хорлар һәм 
оркестрлар, инструменталь ансамбльләр өчен әсәрләр, театр, кино һәм 
мультфильмнар өчен музыкалар авторы

Фестиваль Concordia имени Софии Губайдулиной.  
София Губайдулина – композитор, автор более ста симфонических 
произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, 
инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов



История развития татарской архи-
тектуры уходит корнями в глубокую 
древность, в эпоху поздней древно-
сти и раннего Средневековья, когда 
тюркские предки татар создавали 
монументальные поминальные со-
оружения в честь своих правителей 
и поселения с укреплениями. Не-
смотря на столь длительный период 
развития и становления архитектур-
ных традиций, влияние соседних ар-
хитектурных школ и направлений, 
архитектура татар во все времена 
имела и имеет свои национальные 
черты. Обусловлено это особенно-
стями географического положения, 
климата, этнополитического разви-
тия и цивилизационными ориенти-
рами.

В середине XIX в. во всех местах проживания та-
тар в городах Волго-Уральского региона вырабаты-
вается определённый стиль татарской городской за-
стройки. С некоторыми местными особенностями он 
повторял застройку Старотатарской слободы Казани, 

Архитектура:  
тарихның таш җыры

Архитектура:  
застывшая музыка веков

Татар архитектурасы тарихы та-
мырлары белән ерак гасырларга: бо-
рынгы дәверләргә һәм Урта гасырлар 
башына ук китә. Бу чорларда татар-
ларның төрки бабалары үзләренең 
идарәчеләре хөрмәтенә монументаль 
мазари һәйкәлләр һәм ныгытылган 
яшәү урыннары төзегәннәр. Архи-
тектура традицияләре шулкадәр озак 
вакытлар дәвамында үсепурнашып 
килүгә һәм күрше халыкларның тө-
зелешкорылыш традицияләре һәм 
мәктәпләренең йогынтысы көчле 
булуга да карамастан, татар архи-
тектурасы һәр заман да үзенең милли 
үзенчәлекләрен саклап килә. Бу гео-
график урын һәм климат, этносәяси 
үсеш һәм цивилизацион кыйблалар 
белән бәйле була.

XIX гасыр уртасында Идел-Урал буе регионын-
дагы татарлар яши торган төбәкләрдә шәһәр милли 
төзелеше-корылышының үз стиле хасил була. Кай-
бер җирле сыйфатлары белән аерылып торса да, ул 
Казан шәһәрендәге Иске Татар бистәсе төзелешен 

351 биттә: 
Мәрҗани мәчете

На с. 351: 
Мечеть аль
Марджани
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теля Ш. Марджани. Дома эти также проектировались 
русскими архитекторами в классическом стиле, но 
с элементами национальной архитектуры в украше-
ниях оконных наличников, летних террас, въездных 
ворот и т. д.

Более ярко черты национального зодчества про-
явились в расположенных неподалёку деревянных 

яртысы). Бу йортларның ишегалды корылмаларында 
XIX гасыр традицион татар авыл утарына хас сыйфат-
лар күзәтелә. Урамга караган өлешләр һәм капкалар 
агач кырып һәм буяу ярдәмендә матур итеп бизәклән-
гән. Мондый тип йортлар Иске Татар бистәсендә 
XIX гасырның икенче яртысында салына. Араларын-
да тулысы белән таштан яки агачтан булганнары да, 

домах (первая половина XIX в.). Эти дома сохрани-
ли своеобразное расположение надворных построек, 
характерное для традиционной сельской татарской 
усадьбы XIX в. У них красивые фронтоны и воро-
та с накладным полихромным декором. Такого типа 
дома весьма характерны для Старотатарской сло-
боды. Почти все они появились во второй половине 

 хәтерләтә. Күрәсең, бу урын татар-мөселманнар яшә-
гән башка шәһәрләрдә соңрак барлыкка килгән мәхәл-
ләләр өчен үрнәк булып хезмәт иткән. Татар йортлары, 
гадәттә, һәрвакыт биек койма белән әйләндереп алы-
на (бу, барыннан да элек, ят күзләрдән саклану өчен 
кирәк) һәм ачык төсләргә матур итеп буялган була. 
Әлеге сыйфаты белән татарлар яшәгән урыннар ерак-

которая стала своего рода образцом для поздней за-
стройки кварталов татар-мусульман в других городах. 
Татарские дома обычно всегда огораживались высо-
ким забором (обусловлено прежде всего оборонными 
задачами) и имели очень яркую и привлекательную 
раскраску. Эта особенность резко отличала поселения 
татар. Деление татарских построек на две части: жен-
скую и мужскую, преобладание растительных и геоме-
трических узоров и орнаментов были особыми призна-
ками этого стиля.

Первыми постройками Старотатарской слободы, 
полностью возведёнными из кирпича, были мечети 
Марджани и Апанаевская. Вскоре появился большой 
и роскошный по тем временам дом Апанаевых, по-
строенный во второй половине XVIII в. в классическом 
стиле (ул. К. Насыри, 37). К нему присоединились 
ещё два больших и красивых дома (низ – кирпичный, 
верх – деревянный): купцов Юнусовых и просвети-

тан ук «кычкырып» тора. Татар йортларын ир-ат һәм 
хатын-кыз ягы дип икегә бүлү, үсемлек һәм геомет рик 
нәкыш, орнаментларның күплеге дә үзенчәлек ле хаси-
ятләр буларак күрсәтелә ала. 

Иске Татар бистәсендә таштан (кирпечтән) эшлән-
гән беренче корылмалар булып 1767 елда нигез салын-
ган Мәрҗани һәм Апанай мәчетләре санала. Озак та 
үтми, XVIII гасырның икенче яртысында, классик стиль-
дәге, үз заманы өчен бик зур һәм затлы Апанай йорты 
калкып чыга (К. Насыйри урамы, 37 йорт). Аңа тагын 
зур һәм матур ике йорт (асты – кирпеч, өсте – агач): 
сәүдәгәр Юнысовлар һәм имам Ш. Мәрҗани йортлары 
килеп кушыла. Бу йортлар рус архитекторлары тара-
фыннан классик стильдә, әмма тәрәзә йөзлекләрендә, 
җәйге террасаларда, капкаларда һ. б. милли архитек-
тура элементлары белән бизәлеп төзеләләр.

Милли төзелеш үзенчәлекләре бигрәк тә агач 
йортларда күзгә ташланып тора (XIX йөзнең беренче 

Татар йортының 
декоратив 
бизәлеше.  
Балтач районы, 
Балтач авылы

Декоративное 
оформление 
татарского дома. 
Балтасинский 
район, деревня 
Балтаси

Вәлиулла 
Гыйззәтуллин 
йорты. Казан

Дом Валиуллы 
Гизатуллина. 
Казань

Башкортстан 
Республикасы, 
Стәрлебаш 
районы, 
Куганакбаш авылы

Республика 
Башкортостан, 
Стерлибашевский 
район, 
с.Куганакбаш

Чиләбе өлк., 
Нязепетровский 
районы, Йосыф 
авылы

Челябинская обл., 
Нязепетровский 
район, дер. 
Юсупово

Ульяновск өлк., 
Евлейка авылы

Ульяновская обл., 
с. Евлейка

Оренбург өлк., 
Каргалы авылы

Оренбургская 
обл., с. Каргала
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XIX в. Есть среди них и каменные, и полностью де-
ревянные, но больше всего – смешанного типа. Поч-
ти сплошь из таких домов состояли улицы К. Насыри, 
З. Султана и Г. Тукая. Красочно описал этот тип домов 
казанский искусствовед П. Дульский. По его словам, 
широко распространённый тип татарского деревянного  
дома-усадьбы приобретал в условиях города специ-
фические черты. Из глубины усадьбы дома перемес-
тились ближе к улице, но стоят торцом к ней, иногда 
даже под небольшим углом. Внутри усадьбы дома 
соединялись друг с другом по второму этажу  крытыми 
 галереями-террасами с разноцветными стёклами 
и узорчатыми рамами. Стилистика же домов включала 
в себя полный набор архитектурных направлений: от 
позднего барокко второй половины XVIII в. (ярче всего 

катнаш йортлар да очрый. К. Насыйри, З. Солтан һәм 
Г. Тукай урамнары гел шундый йортлардан гына ди-
ярлек тора. Мондый йорт тибын Казан сәнгать бел-
гече П. Дульский тасвирлап-теркәп калдыра. Аның 
сүзләре буенча, татар агач йорт-утарының иң киң 
таралган төре шәһәр шартларында үзенчәлекле бил-
геләр белән байый. Утарның эчке өлешеннән йорт-
лар урамга табарак күчә, әмма аңа яны белән, кайчак 
бераз гына почмак хасил итеп урнаша. Утар эчендә 
исә йортлар үзара икенче каттан уза торган ябык  
галерея-террасалар белән тоташа, алары төрле 
төсләрдәге пыяла бизәкле рамнардан эшләнә. Йорт-
ларның стилистикасы архитектура юнәлешләренең 
барысын да: XVIII йөзнең икенче яртысыннан башлап, 
җитлеккән бароккодан (бигрәк тә бу стиль Мәрҗани 

Апанай мәчете. 
Казан

Мечеть Апанаева. 
Казань

Ак татар мәчете. 
Әстерхан

Белая татарская 
мечеть. Астрахань

Киров өлк., Яңа 
Пенәгер ав. мәчете

Мечеть в дер. 
Новый Пинигерь, 
Кировской обл. 

Башкортстан 
Республикасы, 
Стәрлебаш 
районының Тәтер
Арыслан авылы 
мәчете 

Мечеть в с. Тятер
Арасланово 
Стерлибашевского 
района  
Республики 
Башкортостан

Яңа мәчет. 
Касыйм

Новая мечеть. 
Касимов

Татар мәчете. 
Иркутск

Татарская мечеть. 
Иркутск

Ульяновск өлк. 
Павловский 
районының 
Муратовка ав. 
мәчете

Мечеть 
в с. Муратовка 
Павловского 
района 
Ульяновской обл.

Самара 
өлкәсендәге Ногай 
авылындагы мәчет

Мечеть 
в дер. Нугайка 
Самарской обл.
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мәчете декорында аермачык) – классицизмга кадәр 
(иң ачык мисал – Иске Таш мәчет) колачлый.

XIX гасыр ахыры – XX йөз башы Казан татарлары 
 торак урыннарының архитектурасында милли роман-
тизм элементлары дөнья мәдәниятендәге модерн дип 
атала торган күренешкә аваздаш. Милли үзенчәлекләр-
гә, Шәрык сәнгатенә гаять игътибарлы булган бу стиль 
төрле агымнарны берләштерү өчен менә дигән нигез 
хезмәтен үти. Россия архитектурасында, модернның 
«классик» үрнәкләреннән тыш, рус милли романтизмы 
һәм ориенталистик модерн киң таралыш ала. Шәркый 
декор элементларына бай соңгы версия милли фикер-
ле татар сәүдәгәрләре һәм сәнәгатьчеләренең архи-
тектура идеалына җавап бирә.

XIX гасыр ахыры – XX йөз башы Казан татар 
бистәләрендә милли мотивларны файдаланып тө-
зелгән торак йортларның саны күп түгел, алар ба-
рысы да стиль ягыннан модернның шәрык кана-
тына тәңгәл килә. XIX йөз ахырына исә мөселман 
архитектурасы нигезенә салынган эклектика, төр-
лелек көчәя – мавритан стиле пәйда була. Аның 
типик мисалы – түгәрәкләнгән тәрәзә йөзлекләре 
белән шәрык стилендәге бай декорлы Әҗем мәче-
те. Бу стиль элементлары янәшәдәге кайбер йорт-
ларда да сиземләнә. Шулай ук Көнбатыш Ауропа 
архитектурасы йогынтысы да бар. Моның  үрнәге 
булып очланып килгән башнялары белән Урта  
гасырлар Ауропа замокларын хәтерләткән Шамил 
йорты тора. Модерн рухындагы (әйтик, Апанаевлар 
йорты) биналар да төзелә. Ләкин архитектура ягын-
нан шушы стильне генә тоткан йортлар күп түгел. Төп 
массаны бер катлы агач йортлар хасил итә.

этот стиль проявился в декоре мечети Марджани) до 
классицизма (наиболее яркий пример – мечеть Иске 
Таш).

Элементы национального романтизма в жилой ар-
хитектуре казанских татар конца XIX – начала XX в. 
вполне укладываются в рамки такого стилевого явле-
ния в мировой культуре, как модерн. Этот стиль с его 
вниманием к национальному своеобразию, интересом 
к искусству Востока представлял собой идеальную ос-
нову для возникновения многообразных стилистиче-
ских направлений. В российской архитектуре, помимо 
«классических» версий модерна, получили большое 
распространение русский национальный романтизм 
и ориенталистический модерн. Именно эта послед-
няя версия с её повышенным интересом к восточным 
элементам декора оказалась близка к архитектурному 
идеалу татарских купцов и промышленников.

В целом число жилых домов, построенных в кон-
це XIX – начале XX в. в татарских слободах Казани 
с использованием национальных мотивов, невелико, 
и все они в стилевом отношении относятся к упомя-
нутой выше ориенталистической версии модерна. 
К концу XIX в. всё чаще стала заявлять о себе эклек-
тика на основе мусульманской архитектуры – так на-
зываемый мавританский стиль. Наиболее типичный 
пример – Азимовская мечеть с её сводчатыми окна-
ми и пышным декором в восточном стиле. Элементы 
 этого стиля прослеживаются и в ряде окружающих 
домов. Даёт о себе знать и влияние западноевропей-
ской архитектуры. Наглядный пример – дом Шамиля 
с его зубчатыми башенками в стиле средневековых ев-
ропейских замков. Появились и дома в духе модерна 

Кабан күле 
ягыннан Иске 
Татар бистәсе 
күренеше

Вид на 
Старотатарскую 
слободу 
со стороны озера 
Кабан

Сәүдәгәр 
Апанаевлар йорты

Дом купцов 
Апанаевых

Сәүдәгәр һәм 
җәмәгать 
эшлеклесе 
Борһанетдин 
Муллин йорты

Дом купца 
и общественного 
деятеля 
Бурганутдина 
Муллина

Апанай мәчете 

Мечеть Апанаева

Сәүдәгәр Вәли бай 
йорты

Дом купца Вали
бая

Шиһабетдин 
Мәрҗани йорты

Дом Шихабетдина 
Марджани
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XIX гасыр ахыры – XX йөз башы Иске Татар 
бистәсенең үз архитектура стиле формалаша. Табыш 
йортларының һәм татар зыялылары йортларының 
фасадлары милли мотивларга, уксыман күккә карап 
торган тәрәзәле, дагасыман капкалы, «сталактит» 
кәрнизле итеп, уеп яки коеп ясалган бизәкләр һәм 
нәкышләр белән эшләнә. Шундый саф татар стиле-
нең үрнәкләре буларак, Г. Тукай урамындагы 16, 26, 
31 нче һәм 80 нче йортларны, Нариманов урамын-
дагы 56 йортны, Киров урамындагы 42 нче йортны, 
Париж Коммунасы урамындагы 20 нче йортны һ. б. 
күрсәтергә мөмкин. Татар бистәсендәге йортларның 
үзенчәлек ле кыяфәте, фасадларның пропорцио-
наль тәртибе, архитектура детальләренең, пластика 
һәм яктылыкның файдаланылуы бу урында гаҗәеп 
бер мохит тудыра. Үзләренең һөнәри архитектор-
лары булмаганда, татарлар еш кына рус осталарын 

(например, дом Апанаева). Однако таких архитектур-
но-завершённых домов не так много. Основную массу 
составляют деревянные одноэтажные дома.

В конце XIX – начале XX в. в Старотатарской сло-
боде сложился свой архитектурный стиль. Фасады до-
ходных домов и многие особняки татарской элиты ста-

чакыра, алар шул заман өчен модалы архитектура 
стильләрен заказ бирүчеләр зәвыгына һәм ихтыяҗы-
на туры китереп үзгәртәләр. Шулай итеп архитекту-
рада классик стильләрнең татар элементлары һәм 
декоры белән синтезы пәйда була, ул татарларның 
декоратив-гамәли сәнгатендәге агач корылмалардан 
күчереп алына. Россиядәге барлык агач корылма-
ларны уртак тарихи-мәдәни нигез берләштерә, ул, 
төрле формалар хасил итеп, структурада һәм тышкы 
бизәлеш номенклатурасында – уксыман күккә карап 
торган, дагасыман аркалар, керү юлындагы портал-
лар, кәрәзле «сталактит» консольләр һәм башкалар-
да – генетик уртак лыкны саклый.

Татар бистәсендә өзлексез һәм тәртипле төзеп 
бару системасы бары тик XX йөз башына гына урна-

ли украшаться мотивами национального орнамента, 
стрельчатыми окнами, подковообразными воротами, 
«сталактитовыми» карнизами, резными и штампован-
ными накладными узорами и арабесками. Интересны-
ми образцами такого чисто татарского стиля являются 
дома 16, 26, 31 и 80 по улице Г. Тукая, дом 56 по улице 
Нариманова, дом 42 по улице Московской, дом 20 по 
улице Парижской Коммуны и др. Считается, что дома 
в Старотатарской слободе обладают своеобразным 
силуэтом, пропорциональным строем фасадов, особой 
трактовкой архитектурных деталей, пластики и света. 
Не имея своих кадров профессиональных архитекто-
ров, татары часто приглашали русских зодчих, которые 
приспосабливали модные для того времени архитек-
турные стили к вкусам и запросам своих заказчиков. 

шып җитә. Ул татар утарының үзгә көнкүрешен, ябык-
лыгын, хатын-кыз ягының аерылган булуын традиция 
төсендә саклый. Дөрес, бу традицияләр шәһәрдәге яңа 
шартлар һәм яңарыш идеяләре тәэсирендә акрынлап 
җуела бара.

Инкыйлабтан соң  милли мәдәниятне юкка чыгару 
һәм дин белән бәйле биналарны җимерү башлана. Кай-
бер авылларда дини биналар төзү 1930 елларга кадәр 
сак лана әле. Ләкин СССР дәверендә татар-мөсел-
маннарның күпчелек мәчетләре юк ителә яки башка  
максатларга яраклаштырып үзгәртелә. Казанда бер-
дәнбер Мәрҗани мәчете эшләп кала.

1920 елларның уртасы һәм ахыры туып килүче 
тоталитар режимның рәсми дәүләт идеологиясен 
белдерүдә «пролеткульт» юнәлешенең урнашу чоры 
буларак таныла. Агрессив, көрәшче «интернацио-
налистлар» (әйтик, Казанда – Яшь архитекторлар 

Так возникал особый синтез классических стилей архи-
тектуры с татарскими элементами и декором, который 
копировался из деревянной застройки и декоратив-
но-прикладного искусства татар. Все татарские здания 
России объединяла историко-культурная основа, кото-
рая, породив разнообразие форм, сохранила генети-
ческую общность в структуре и номенклатуре средств 
внешнего выражения – стрельчатые и подковообраз-
ные арки, порталы над входами, ячеистые сталактито-
вые консоли и т. д.

Непрерывная система застройки окончательно 
закрепилась в Старотатарской слободе лишь к нача-
лу XX в., сохраняя традиции татарской усадьбы с её 
своеобразным бытом, замкнутостью и изолированной 
женской половиной. Традиции эти всё больше размы-
вались под воздействием новых городских условий 
и влиянием идей модернизации.

После революции начался процесс нивелирования 
этнокультуры и почти полного уничтожения культовых 
зданий. Строительство культовых сооружений велось 
в некоторых сёлах до 1930-х гг. Однако в период СССР 
было разрушено или перестроено большинство куль-
товых памятников татар-мусульман. Достаточно ска-
зать, что в Казани осталась лишь одна действующая 
мечеть – Марджани. 

Середина – конец 1920-х гг. стали периодом ста-
новления «пролеткультовского» направления в оформ-
лении официальной государственной идеологии 
нарождающегося тоталитарного режима. Руками 
агрессивных, воинствующих «интернационалистов» 
(к примеру, в Казани – Объединение молодых архитек-
торов) под флагом поиска новых средств в решении 

ЮнысовАпанаев 
йорты. Казан

Дом Юнусова
Апанаева. Казань

Шамил йорты. 
Казан

Дом Шамиля. 
Казань



362 363Архитектура: тарихның таш җырыМилли мәдәният: мәңге яшь иҗат Архитектура: застывшая музыка вековНациональная культура: вечно живое творчество

берләшмәсе) архитектурада социаль мәсьәләләр-
не чишү өчен яңа чаралар эзләү байрагы астында 
иҗаттан иске формациядәге, һәр бинаның шәхси үз 
йөзе, милли эчтәлеге һәм формасы турында кайгыр-
тучы осталарны кысрыклый башлыйлар. Стиль ягын-
нан бу «коммуналь көнкүрешне» совет «конструк-
тивизмының» кысынкы формаларында оештыру 
омтылышы була. 1933 елда Совет архитекторлары  
берлеге төзелгәннән соң, барлык иҗади эзләнүләр 
«совет классицизмы» агымы тирәсенә, Икенче Бө-

социальных задач архитектуры из творческой жизни 
изгонялись зодчие старой формации, заботившиеся 
об индивидуальном облике зданий, их национальном 
содержании и форме. В стилевом отношении это были 
поиски «коммунального быта» в нивелированных фор-
мах советского конструктивизма. После образования 

тендөнья сугышы төгәлләнгәч – ачыктан-ачык «ста-
лин ампиры» кысаларына туплана. Дәүләт стиленең 
«халыкчанлык ка» йөз тотуы хакында игълан бары тик 
декларатив белдерү булып кала. Җирле традиция-
ләрне дәвам иткән архитектура күренешләренә ми-
сал итеп, күпсанлы эркерлар һәм лоджияләрне, торак 
йортлар тирәсендә зур булмаган эчке ишегалды кал-
дыруны күрсәтергә мөмкин. Бу функциональ традици-
он элементлар вакыты белән декоратив, халык сән-
гате традицияләрендә эшләнгән бизәкләр ярдәмендә 
тулыландырыла.

1930 елларда эшләнгән милли архитектура әсәр-
ләренең күренеклесе дип Мәскәүдәге Бөтенсоюз 
халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсенең Татар-
стан АССР павильонын (арх. И. Гайнетдинов, 1939) 
атарга мөмкин. Затлы фасадларда бинаның теге яки 
бу этник төбәккә караганын күрсәтеп торган халык 
сәнгате мотивлары урын алган. Берничә декларатив 
бина (Казан шәһәренең Опера һәм балет театры, 
арх. И. Гайнетдинов, 1956; торак йортлардан, Пушкин 
урамы, 22 нче йорт, арх. Мортазин, Дзержинский ура-
мы 20 нче йорт, арх. И. Вәлиев, һ. б.) әлеге «стиль-
нең» матур, күзгә бәрелеп торган, әмма берәмтекләп 
урнашкан үрнәкләре булып санала. Фольклордан 
кала, асылда, бөтен мәдәният тулысынча дәүләт 
карамагына күчә, милли эчтәлеген һәм мәгънәсен 
югалта, шуңа күрә бер милләттә дә архитектура 
традицияләрен үстерү мөмкинлеге калмый. Бу ар-
хитектураның, теориядән һәм шәһәр корылышын-
нан алып, торак мәйданнарны оештыруга кадәрле 

в 1933 г. Союза советских архитекторов все творческие 
эксперименты сосредоточились в русле советского 
классицизма, а после окончания Второй мировой вой-
ны – ещё более откровенного сталинского ампира. 
Провозглашённая ориентация на народность государ-
ственного стиля была декларативной. К чисто архитек-
турным средствам, продолжающим традиции местной 
архитектуры, можно отнести многочисленные эркеры 
и лоджии, устройство внутренних двориков в жилых 
домах. Эти функциональные традиционные элементы 
порой дополнялись декоративными, отражавшими тра-
диции народного зодчества. Одним из замечательных 
произведений национальной архитектуры 1930-х гг. 
стал павильон Татарской АССР на Всесоюзной вы-
ставке достижений народного хозяйства в Москве (арх. 
И. Гайнутдинов, 1939 г.).

На помпезных фасадах с обилием лепнины допу-
скались мотивы народных орнаментов, обозначавших 
принадлежность здания той или иной этнической тер-
ритории. Несколько зданий-деклараций (театр оперы 
и балета в г. Казани, арх. И. Гайнутдинов, 1956 г.; жилые 
дома по ул. Пушкина, 22, арх. Муртазин; по ул. Дзер-
жинского, 20, арх. И. Валеев и др.) так и остались ярки-
ми, но единичными образцами этого «стиля». По сути 
же вся культура, за исключением фольклорной, оказа-
лась полностью огосударствленной, лишённой всякого 
национального смысла и содержания, и не могла по су-
ществу считаться развитием архитектурных традиций  
какого-либо народа. Это касалось всех сфер архитек-
туры – от теории и градостроительства до элементов 

М. Җәлил исем. 
Татар дәүләт 
академия опера 
һәм балет театры
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 барлык өлкәләренә дә кагыла. Сталин үлгәннән соң 
игълан ителгән «архитектура артыклыкларыннан» 
баш тарту курсы ситуацияне тагын да катлауланды-
ра: архитектурадан биналарның милли йөзе белән 
бәйле формаль билгеләр дә куып чыгарыла. Аерым 
бер архитекторлар татар сәнгате мотивларын деко-
ратив панно, витражлар, орнаментлар һәм башка 
шундый архитектура белән тыгыз бәйләнмәгән де-
тальләрдә саклап калу омтылышлары ясыйлар.

1967 елда Совет хөкүмәтенең 50 еллыгы Казан ар-
хитектурасы үсешендә борылыш этабы дияргә мөм-
кин. Юбилей чаралары монументаль жанрдан: ша-
гыйрь Муса Җәлилгә Казан Кремленең Спас манарасы 

организации жилого пространства.  Провозглашённый 
после смерти Сталина курс на устранение «архитек-
турных излишеств» лишь усугубил ситуацию: из архи-
тектуры исчезли даже формальные признаки нацио-
нальной принадлежности сооружений, если не считать 
попыток отдельных архитекторов вводить мотивы та-
тарского искусства в виде декоративных панно, витра-
жей, орнаментов и тому подобных деталей, мало свя-
занных с собственно архитектурой.

Год 50-летия советской власти (1967) стал пере-
ломным в развитии архитектуры Казани послесталин-
ского времени. Юбилейные торжества были отмечены 
установкой произведений монументального жанра: 

каршында һәйкәл һәм совет хөкүмәте өчен башларын 
салган батырларга Арча кыры зиратында мемори-
ал кую дан башланып китә. Шушы вакытта шәһәрнең 
урамнары һәм мәйданнарында җирле архитектура 
фикерен үстерүгә юнәлеш бирәчәк берничә корылма 
пәйда була. Елның иң күренекле вакыйгасы дип космик 
корабльне хәтерләткән Казан циркы бинасы ачылу-
ны әйтергә кирәк: 65 м диаметрлы корылманың эчке 
терәкләре булмый (арх. Г. М. Пичуев, инж. О. И. Берим, 
Е. Ю. Брудный). Образлылык һәм инженерлык карары 
ягыннан кыю проектка урын да гаять уңышлы сайла-
на. Бу корылмага салынган иҗат потенциалы милли-
лек проблемасын яңа заманда һәм тарихи тирәлекне 
бозмыйча хәл итәргә мөмкинлек бирә. 

памятника поэту Мусе Джалилю перед Спасской баш-
ней Казанского Кремля и мемориала борцам, пав-
шим за советскую власть, у Арского кладбища. Тогда 
же на улицах и площадях города появился ряд ярких 
сооружений, как бы задавших программные уста-
новки на будущее развитие местной архитектурной 
мысли. Главным событием этого года стало открытие 
здания Казанского цирка, напоминающего космиче-
ский корабль (сооружение диаметром 65 м не имеет 
внутренних опор, арх. Г. М. Пичуев, инж. О. И. Берим, 
Е. Ю. Брудный), смелое образное и инженерное реше-
ние которого сопровождалось удачным выбором места. 
Потенциальный творческий заряд, заложенный в этом 
незаурядном произведении, послужил почвой для но-
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1985 елдан мәдәниятнең барлык өлкәләрендә идео-
логик иркенәю башлана, җәмгыятьтә дингә караш үз-
гәрә, дини оешмалар актив рәвештә массачыл мәгълү-
мат чараларына үтеп керә. 1988 елда киң колачлы итеп 
уздырылган Идел буе болгарларының ислам динен ка-
бул итүенә 1100 ел һәм ДУМЕСның 250 еллык юбилее 
Россиядә дин белән бәйле тарихи  биналарны  мөселман 
җәмәгатенә кайтарып би рү не тизләтә. Татарлар яшә-
гән авылларда, һәр җирдә, мәчетләр төзүнең беренче 
проектлары эшләнә, мәчетләрнең тарихи биналары, 
реставрация ясалып, башлангыч максатына хезмәт итә 
башлый. Мәчетләр төзү ике: традицион (манарасы түбә-
гә утыртылган) һәм универсаль юл белән бара. Мәчет-
ләр проектларында яңа идеяләр һәм татар архитектура-
сы мирасын кабат тергезү омтылышы күзәтелә. 

1990 елларда Казан шәһәренең тарихи үзәген үз-
гәртеп кору башлана, ул тузган торакны юк итү про-
граммасы чикләрендә кузгалып, аннары 2000 елларда 
Татарстан башкаласының 1000 еллыгын бәйрәм итүгә 
әзерлеккә тоташып китә. Соңгы унъеллыкларда шәһәр-
нең йөзе гел үзгәреп, тагын да матурлана, үзенчәлек-
лерәк була бара. Казанның яңа архитектура сулышы 
тоела торган иң кызыклы яңа биналардан, 2010 елда 
төзелгән Игенчеләр сараен күрсәтергә кирәк. Анда бү-
ген Татарстан Республикасының Авыл хуҗалыгы һәм 
азык-төлек министрлыгы урнашкан. Сарай шәһәрнең 
тарихи өлешендә, Казан Кремле территориясе янын-
да. Бу корылманың стиле белгечләр тарафыннан боз-
ар – француз бароккосы һәм ренессанс кушылмасы бу-
ларак билгеләнә. Шулай ук ампир һәм классицизмның 

вого  осмысления проблемы национального в условиях 
современности и в окружении исторической среды.

С 1985 г. начался процесс идеологического рас-
крепощения во всех областях культуры, менялось 
 общественное мнение о роли религии в жизни обще-
ства, религиозные организации стали более активно 
вторгаться в средства массовой информации. Мас-
штабно проведённый в 1988 г. 1100-летний юбилей 
принятия ислама булгарами Поволжья и 250-летний 
юбилей ДУМЕС стимулировали процесс передачи 
исторических культовых зданий мусульманским общи-
нам России. Появились первые проекты и стихийное 
повсеместное возведение мечетей в сёлах, населён-
ных татарами, реставрировались и вводились в эксплу-
атацию исторические культовые здания, которые были 
возвращены мусульманским общинам. Строительство 
мечетей осуществляется в двух направлениях: тради-
ционном (татарское зодчество с минаретом на крыше) 
и универсальном. В проектах мечетей стали просле-
живаться новаторские идеи и попытки возрождения 
татарского архитектурного наследия. 

Большая перестройка исторического центра Ка-
зани была начата в 1990-е гг. в контексте програм-
мы ликвидации ветхого жилья, а затем продолжена 
в 2000-е при подготовке к празднованию 1000-летия 
столицы Татарстана. В последние десятилетия в обли-
ке города происходят постоянные обновления. Благо-
даря им архитектурный облик Казани становится всё 
более интересным и неординарным. Одна из самых 
эффект ных современных достопримечательностей, 

Колшәриф мәчете. 
Казан

Мечеть Кул
Шариф. Казань

Мәскәү җәмигъ 
мәчете

Московская 
соборная мечеть

Уральск җәмигъ 
мәчете

Соборная мечеть 
Уральска

ЛаләТюльпан 
мәчетмәдрәсәсе. 
Уфа

Мечетьмедресе 
ЛяляТюльпан. 
Уфа
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ган, аннан Кремльгә һәм Казансу елгасы ярларына 
гаҗәеп гүзәл манзара ачыла.

Бу яңа, заманча оригиналь биналар – Казан стилен 
һәм башкала колачын тоташтырган үзенчәлекле архи-
тектура үрнәкләре.

Казанның заманча архитектурасы – шәһәр төзеле-
шендәге берничә юнәлешнең үзара гармонияле нәтиҗәсе 
ул, шулар ярдәмендә Татарстан башкаласының тарихы 
совет чорының төзелешләре аша баш калкыта. Бер-бер-
сенә терәлеп диярлек үткәннең архитектур-тарихи мира-
сын шәрехләгән һәм корылмалар төзүнең өр-яңа алым-
нарын файдаланган биналар калкып чыга.

и имеет два зрительных зала: на 250 и 100 мест. Рас-
положен театр кукол прямо в центре города.

Центр семьи «Казан» – Дворец бракосочетаний (от-
крывшийся в 2013 г.) – новая оригинальная постройка 
в виде котла, казана. Его конструкция, опирающаяся 
на белоснежное основание, является единственной 
в мире. Автор проекта – скульптор Д. Намдаков. Внеш-
ний вид (высокие стрельчатые окна) и интерьеры сде-
ланы с использованием комбинирования этнических 
стилей Казанского ханства и классицизма. Наверху на 
высоте 32 м есть смотровая площадка, с которой откры-
вается прекрасный вид на Кремль и берега р. Казанки.

кайбер элементлары бар, үзәктәге гөмбәз Париждагы 
Пети Пальне хәтерләтә. Төнлә бина матур итеп яктыр-
тыла. Сарай алдында киң  мәйдан җәелеп китә, анда ел 
саен Халыкара опера фестивале уза.

Казандагы яңа архитектураның бер үрнәге – «Әки-
ят» курчак театры бинасы, ул әкияти замокка охшатып 
стильләштерелгән. Тышкы кыяфәте, әйтерсең лә, сих-
ри бер китаптан күчереп куелган: әкияти персонажлар 
фигуралары фасадтан сәлам бирә, сәхнә пыяла са-
рай кебек эшләнгән. Кичке утлар аны урта гасырлар 
шәһәрчегенә әйләндерә. Эчке күренешләр шулай ук 
әкияти зәвык белән эшләнгән: шахмат тактасы кебек 

в которой прослеживается новая архитектура Каза-
ни, – построенный в 2010 г. Дворец земледельцев, 
где располагается сейчас Министерство сельского 
хозяйства и  продовольствия  Республики Татарстан. 
Дворец находится в исторической части города,  рядом 
с  территорией Казанского Кремля. Стиль этого соо-
ружения определён специалистами как боз-ар, явля-
ющийся смесью французского барокко и ренессанса. 
Также включены некоторые элементы ампира и клас-
сицизма, а центральный купол немного напоминает 
Пти-Пале в Париже. Ночью здание очень красиво под-
свечивается. Перед дворцом располагается широкая 

буялган идәндә тәхет кебек утыргычлар тора, нәни та-
машачылар анда уйнарга яраталар. Театр 2002 елда 
төзелә, аның 250 һәм 100 урынлык 2 тамаша залы бар. 
Курчак театры шәһәр үзәгенә урнашкан.

«Казан» үзәге (Никахлашу сарае, 2013 елда ачы-
ла) – казан рәвешендәге яңа оригиналь корылма. Ап-
ак аякларга утыртылган мондый конструкция дөньяда 
бүтән бер җирдә дә юк. Проект авторы – скульптор 
Д. Намдаков. Тышкы күренеше (биек, уксыман күккә 
караган тәрәзәләр) һәм интерьерлары Казан ханлыгы 
этник стильләре һәм классицизмны  кушып башкарыл-
ган. Бинада 32 м югарылыкта күзәтү мәйданчыгы ясал-

площадь, на которой ежегодно проводится междуна-
родный оперный фестиваль. 

Один из новых образцов архитектуры Казани – зда-
ние казанского театра «Экият», выполненное в виде 
стилизованного сказочного замка. Внешний вид его 
как будто скопирован из волшебной книги: фигуры ска-
зочных персонажей украшают фасад, а сцена сделана 
в виде стеклянного дворца. Вечерняя подсветка при-
даёт ему почти средневековый вид. Интерьеры также 
сделаны со сказочным вкусом: на полах с шахматной 
раскраской стоят скамейки в виде тронов, где любят 
играть маленькие зрители. Построен театр в 2002 г. 

Все эти современные оригинальные здания – пред-
ставители яркой и самобытной архитектуры, сочетаю-
щей казанский стиль и столичный масштаб.

Современная архитектура Казани – это гармонич-
ное сочетание сразу нескольких направлений в градо-
строительстве, в которых яркая самобытность столицы 
Татарстана прошлых веков просматривается через не-
которые постройки советского периода. Рядом с ними 
уже возводятся новые оригинальные здания, в кото-
рых интерпретируются архитектурно-историческое на-
следие прошлого и новейшие приёмы строительства 
 сооружений.

Игенчеләр сарае

Дворец 
земледельцев

«Казан» гаилә 
үзәге. Сынчысы 
Д. Намдаков

Центр семьи 
«Казан». 
Скульптор 
Д. Намдаков
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Рәсем сәнгате:  

шәмаилдән – сурәткә
Изобразительное искусство:  
от шамаиля к живописи

Изобразительное искусство та-
тарского народа, включающее в себя 
живопись, графику и скульптуру, 
формировалось под воздействием 
древнетюркской и средневековой 
исламской культуры, определившей 
его декоративноорнаментальное 
стилевое своеобразие.

Со второй половины XVI в. в Поволжье начали 
развиваться отдельные виды русского и европейского 
искусства, в которых в соответствующие исторические 
периоды проявлялись особенности стилей: барокко, 
классицизм, романтизм, академизм, модерн, симво-
лизм, футуризм и другие. В XVIII – XIX вв. начинает-
ся обучение изобразительному искусству в средних 
и высших учебных заведениях – Казанской 1-й муж-
ской гимназии, Казанском императорском универси-
тете, духовной академии, реальном училище, частной 
рисовальной школе Ф. П. Травкина. Открытие в 1895 г. 
Казанской художественной школы заложило прочные 
основы подготовки мастеров изобразительного искус-
ства – живописцев, графиков, скульпторов.

Среди первых татарских профессиональных масте-
ров изобразительного искусства – С. Яхшибаев (1890 – 
1930) – театральный художник, один из первых татар-

Рәсем сәнгате:  
шәмаилдән – сурәткә

Изобразительное искусство: 
от шамаиля к живописи

Татар халкының рәсем сәнга-
те, тас ви рый сәнгать, графика һәм 
скульп тураны колачлап, борынгы 
төрки һәм урта гасырлар ислам 
мәдәниятләре тәэсирендә форма-
лаша. Болар аның декоративорна-
менталь стиль үзенчәлеген хасил 
итә. 

XVI гасырның икенче яртысыннан Идел буен-
да рус һәм Ауропа сәнгатенең аерым тармаклары 
үсеш ала. Төрле тарихи дәверләрдә үзенчәлекле 
стильләр – барокко, классицизм, романтизм, ака-
демизм, модерн, символизм, футуризм һ. б. калкып 
чыга. XVIII – XIX гасырларда урта һәм югары уку 
йортларында: Казан Беренче ирләр гимназиясендә, 
Казан император университетында, руханилар ака-
демиясендә, реальное училищеда, Ф. П. Травкинның 
шәхси рәсем мәктәбендә – рәсем сәнгате дәресләре 
укытыла башлый. 1895 елда Казан сәнгать мәктәбен 
ачу рәсем сәнгате осталары әзерләүнең ныклы ниге-
зен булдыра.

Беренче татар профессиональ рәссамнары: 
С. Яхшыбаев (1890 – 1930) – театр рәссамы, бе-
ренче татар тасвирый рәссамнарыннан, Ш. Таһи-
ров (1858 – 1918) – педагог, каллиграф, рәссам, 

ских живописцев, Ш. Тагиров (1858 – 1918) – педагог, 
каллиграф, художник, первым из татар получивший 
свидетельство Академии художеств в Санкт-Петер-
бурге на право преподавания рисования, Х. Акчурина 
(конец XIX – XX в.) – первая татарская художница-жи-
вописец, график, получившая образование в Строга-
новском училище (Москва).

В начале XX в. появилась плеяда татарских про-
фессиональных художников, заложивших основы 

Ф. Ш. Таһиров 
басу станогы 
артында.  
1920 еллар

Ф. Ш. Тагиров за 
печатным станком. 
1920е гг.

Ф. Ш. Таһиров. 
Вил Уразайның 
«Еллар 
карынында» 
китабы тышлыгы 
эскизы. 1925 ел

Ф.Ш.Тагиров. 
Эскиз обложки 
книги Виля 
Уразая «В желудке 
годов». 1925 г.

Ф. Ш. Таһиров. 
«Сулдан атла» 
плакаты. 
1920 еллар

Ф. Ш. Тагиров. 
Плакат «Шагай 
левой». 1920е гг.

Казан сәнгать 
мәктәбе.  
ХХ йөз башы

Казанская 
художественная 
школа.  
Начало ХХ в.

Казан сәнгатьпедагогика 
техникумының натура 
сыйныфында. 1926 ел

В натурном 
классе Казанского 
художественно
педагогического 
техникума. 1926 г.
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 высокого национального искусства, среди которых 
выделяется Б. И. Урманче (1897 – 1990) – осново-
положник профессионального изобразительного 
искусства татарского народа, первым из татар по-
лучивший высшее художественное образование 
в Государственных свободных мастерских (Казань) 
и ВХУТЕМАСе (Москва). Окончив институт и вернув-
шись в Казань в 1926 г., Б. Урманче работает в ху-
дожественной школе, активно занимается живопи-
сью, организовывает художественно-керамические 
мастерские.

В первой трети XX в. развитие изобразительного 
искусства связано с творческой деятельностью худо-
жественных объединений «Подсолнечник», «Всадник», 
ТатЛЕФ, СУЛФ, «Октябрь». Центром подготовки масте-
ров изобразительного искусства стали Казанские госу-
дарственные архитектурно-художественные мастер-
ские (АРХУМАС). Большой вклад в развитие искусства 
внесли художники-графики Х. А. Алмаев (1907 – ?),  
Ф. Ш. Тагиров (1906 – 1978), Гата Юсупов (? – ?), 
Д. Т. Булат (1903 – 1981).

В живописи 1920-х гг. распространение полу-
чили авангардистские течения. Абстрактная живо-
пись  преподавалась в мастерской П. Мансурова. 

374 биттә: 
Б. И. Урманче 
(1897 – 1990) – 
нәкышче, 
сынчы, график, 
РСФСРның 
халык артисты, 
ТАССРның 
халык  артисты, 
Казахстан 
ССРның 
атказанган 
рәссамы, 
ТАССРның 
Г. Тукай исем. 
дәүләт бүләге 
лауреаты

На с. 374: 
Б. И. Урманче 
(1897 – 1990) – 
живописец, 
скульптор, 
график, народный 
художник РСФСР, 
народный 
художник ТАССР, 
заслуженный 
художник 
Казахской 
ССР, лауреат 
Государственной 
премии ТАССР 
им. Г. Тукая

Кичү. 
Рәс. Б. И. Ур ман че. 
1929 ел

У лодочной 
переправы. 
Худ. Б. И. Ур ман
че. 1929 г.

М. Булатова 
портреты. 
Рәс. Б. И. Ур ман че. 
1947 ел

Портрет 
М. Булатовой. 
Худ. Б. И. Ур ман
че. 1947 г.



376 377
Рәсем сәнгате:  

шәмаилдән – сурәткәМилли мәдәният: мәңге яшь иҗат
Изобразительное искусство:  
от шамаиля к живописиНациональная культура: вечно живое творчество

 татарлардан беренче булып Санкт-Петербургтагы 
Сәнгать академиясенең рәсем укыту мөмкинлеге бирә 
торган таныклыгын алган кеше, Х. Акчурина (XIX йөз 
ахыры – XX гасыр) – беренче хатын-кыз татар рәсса-
мы, график, Мәскәүдәге Строганов училищесында бе-
лем ала.

XX гасыр башында татар профессиональ рәс-
самнары йолдызлыгы хасил була, алар югары 
милли сәнгать нигезләрен салалар. Араларыннан 
Б. И. Урманче (1897 – 1990) – татар халкының про-
фессиональ рәсем сәнгатен булдыручы, татарлар-
дан беренче булып югары белемне Дәүләт ирек-
ле остаханәләрендә (Казан) һәм ВХУТЕМАСта 
(Мәскәү) ала. Институт тәмамлап 1926 елда Казанга 
кайта, Сәнгать мәктәбендә эшли башлый, керамика 
остаханәләре оештыра. 

XX гасырның 20 – 30 елларында рәсем сәнгате 
үсеше «Подсолнечник», «Всадник», ТатЛЕФ, Сулф, 
«Октябрь» иҗат берлекләре эшчәнлеге белән тыгыз 
бәйләнгән. Рәссамнар әзерләү мәркәзе булып Казан 
дәүләт архитектура-иҗат остаханәләре (АРХУМАС) 
санала. Рәсем сәнгате үсешенә рәссам-графиклар 
Х. А. Алмаев (1907 – ?), Ф. Ш. Таһиров (1906 – 1978), 
Гата Йосыпов (? – ?), Д. Т. Булат (1903 – 1981) һ. б. зур 
өлеш кертә.

1920 еллар рәсем сәнгатендә авангард агым-
нар актив була. Абстракт сәнгать П. Мансуров оста-
ханәләрендә популярлаша. Янәшәдә реалистик 
натура материалын гомумиләштерү башкарыла. 
1920 елларның икенче яртысында сәнгать технику-
мында укучы яшьләр арасында татарларның саны 
арта (Ш. Н. Мөхәммәтҗанов (1900 – 1972), Г. Я. Мусин 
(1908 – 1942) һ. б.).

1936 елда ТАССР Рәссамнар берлеге төзелә, ул 
СССР автономияле республикаларында иң зурысы 
була. Стан рәсемнәренә өстенлек бирелә, алар агита-
ция һәм пропаганда максатларын алга куя. 

Бу чорда китап графикасы үсеп китә, аның үзен-
чәлекләре Б. М. Әлминов (1909 – 1976) иҗатында ачык 
күренә: рәссам 200 дән артык китап – Г. Тукай, Ш. Ка-
мал, Ф. Кәрим һ. б. әсәрләрен бизи. 1941 елда ул та-
тар халык эпосы «Идегәй»гә иллюстрацияләр серия-
се өстендә эшли башлый. 1960 елларда Г. Тукайның 
«Шүрәле» һәм «Су анасы» әсәрләренең геройларын 
иҗат итә.

1930 елларда С. С. Ахун (1903 – 1990) талантлы 
сынчы булып таныла. Аның тарафыннан ясалган 
сын, портрет һәм тематик композицияләр жанр-
ларында төрле материаллардан: агач, мәрмәр, гипс, 
фарфор, таштан – бик күп әсәрләр иҗат ителә. Алар 
арасында – Г. Тукай (1929, 1938), Һ. Такташ (1931), 
К. Насыйри (1941) бюстлары, «А. Барбюс», «В. И. Ле-
нин», «Энгельс» (1938) гипс рельефлары бар. 
С. С. Ахун шулай ук 1930 елларда Казанда урнашты-
рылган монументаль-декоратив әсәрләр: «Дөньяның 
хуҗасы хезмәт булыр», «Балыкчы» фонтаннарының, 
«Теннис уйнаучы кыз», «Ядрә ыргытучы» («Дина-
мо» стадионы) скульптураларының, Татар академия 
театры интерьерындагы Г. Камал барельефының 
(1941 – 1945) авторы. А. Нәваинең шәркый шигърия-
те мотивларына ясалган «Лачын белән ау», «Дала-
да җыр» (икесе дә – 1938 – 1940) картиналарында 

 Параллельно происходило обобщение реалистическо-
го натурного материала. Во второй половине 1920-х гг. 
увеличилось число татарской молодёжи среди студен-
тов художественного техникума (Ш. Н. Мухамаджанов 
(1900 – 1972), Г. Я. Мусин (1908 – 1942) и др.).

В 1936 г. создаётся Союз художников ТАССР, один 
из самых многочисленных в автономных республиках 
СССР. Приоритетное значение придавалось станковой 
живописи, имевшей ярко выраженную агитационную 
направленность.

В этот период активно развивалась книжная графи-
ка, ярко представленная в творчестве Б. М. Альменова 
(1909 – 1976), который оформил более 200 книг – Г. Ту-
кая, Ш. Камала, Ф. Карима и др. В 1941 г. он начал ра-
боту над серией иллюстраций к татарскому народному 
эпосу «Идегей». В 1960-е гг. ведущей темой для худож-
ника стали образы произведений Г. Тукая «Шурале» 
и «Су анасы».

В 1930-е гг. как талантливый скульптор зарекомен-
довал себя С. С. Ахун (1903 – 1990). Им созданы про-
изведения в станковой скульптуре, в жанре портрета 
и тематической композиции в различных материалах: 
дереве, мраморе, гипсе, фарфоре, камне, в их чис-
ле – бюсты Г. Тукая (1929, 1938), Х. Такташа (1931), 
К. Насыри (1941), гипсовые рельефы «А. Барбюс», 
«В. И. Ленин», «Энгельс» (1938). Он является автором 

Татар халык шагыйре, әдәби тәнкыйтьче, публицист, җәмәгать эшлеклесе Г. Тукайга (1886 – 
1913) һәйкәл. Авторлары: С. С. Ахунов, Л. Е. Кербель һәм Л. М. Писаревский

Памятник Г. Тукаю (1886 – 1913), татарскому народному поэту, литературному критику, 
публицисту, общественному деятелю. Авт.: С. С. Ахунов, Л. Е. Кербель и Л. М. Писаревский

Су буе. 
Рәс. Ф. Г. Әминов 
1971 ел

По воду. 
Худ. Ф. А. Аминов 
1971 г.

Ромашка. Сынчысы Н. И. Адылов. 1978 ел

Ромашка. Скульптор Н. И. Адылов. 1978 г.

Г. Тукайның 
«Шүрәле» 
поэмасына рәсем. 
Рәс. Б. М. Ә лми
нов. 1966 ел

Иллюстрация 
к поэме Г. Тукая 
«Шурале». 
Худ. Б. М. Альме
нов. 1966 г.

Бабай. 
Рәс. Э. Я. Зарипов. 
1973 ел

Бабай. 
Худ. Э. Я. Зарипов. 
1973 г.
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монументально-декоративных произведений  1930-х гг., 
установленных в Казани: фонтанов «Владыкой мира 
будет труд», «Рыбак», скульптур «Теннисистка», 
«Ядрометатель» (стадион «Динамо»), барельефа Г. Ка-
мала в интерьере Татарского академического театра 
(1941 – 1945). В жанровых станковых композициях «На 
соколиной охоте», «Песнь в степи» (обе – 1938 – 1940), 
созданных на мотивы восточной поэзии А. Навои, 
С. Ахун использовал элементы татарского орнамента, 
традиционного татарского костюма и характерные бы-
товые сцены средневековой татарской истории. Тема 
Востока преломилась в скульптурных композициях по 
произведениям Г. Низами «Хосров, убивающий льва» 
и «Меджнун среди газелей» (1939; музей Низами 
в Баку).

В послевоенные годы в татарском изобразитель-
ном искусстве активно трудится поколение худож-
ников, прошедших войну: Х. Якупов, Л. Фаттахов, 
М. Усманов. Центральными направлениями ста-
ли темы созидательного труда. Одним из ведущих 
жанров становится пейзаж, в том числе индустри-
альный. В этом направлении активно работал 
М. У. Усманов.

С. Ахун татар орнаменты, традицион татар костюмы 
элементларын һәм урта гасырлар татар тарихының 
гадәти көнкүреш сурәтләрен файдалана. Шәрык те-
масы Г. Низами әсәрләре буенча эшләнгән «Арыслан 
үтерүче Хөсрәү» һәм «Мәҗнүн боланнар арасында» 
(1939; Бакудагы Низами музеенда) скульп тура ком-
позицияләрендә чагылыш таба.

Сугыштан соң татар рәсем сәнгате өлкәсен-
дә яу кырын узган рәссамнар буыны: Х. Якупов, 

В Казани ярко раскрылось дарование Б. И. Ур-
манче как скульптора. По произведениям Г. Тукая им 
созданы графические серии «Шурале», «Кисекбаш», 
выполненные с пониманием стиля татарского искус-
ства, в духе культурных традиций Востока и высоких 
достижений мирового искусства. Урманче – автор бо-
лее ста скульптурных произведений, около трёхсот 
живописных полотен, более четырёх тысяч листов 
графики.

Рәссам. Фронт 
юллары 
(автобиографик 
картина). 
Рәс. Х. Г. Якупов. 
1985 ел

Художник. Дороги 
фронтовые 
(автобиографи
ческая картина). 
Худ. Х. А. Якупов. 
1985 г.

Сөембикә улы 
Үтәмеш белән. 
Рәс. И. К. Зарипов. 
1992 ел

Сююмбике 
с сыном 
Утямышем. 
Худ. И. К. Зарипов. 
1992 г.

Яңа бура. 
Рәс. Л. Г. Фәт та
хов. 1959 ел

Свежие срубы. 
Худ. Л. А. Фатта
хов. 1959 г.

Минем 
кадерлеләрем. 
Рәс. И. М. Хә ли
лул лов. 1964 ел

Родные мои. 
Худ. И. М. Хали
луллов. 1964 г.
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Л.  Фәттахов, М. Госманов хезмәт куя. Алар иҗа-
тының үзәгенә хезмәт темасы чыга, әйдәп баручы 
жанр ларның берсе булып пейзаж, шул исәптән, ин-
дустриаль пейзаж калка. Бу юнәлештә М. У. Госма-
нов актив эшли.

1958 елда Б. И. Урманче Казанга кайта, биредә 
аның сынчы таланты ачыла. Г. Тукай әсәрләре 

В это же время достигает расцвета татарская 
скульптура Н. Адылова, Р. Нигматуллиной, известным 
становится В. Маликов, создавший композицию «Пав-
шим в борьбе за Советскую власть» (1967).

«Суровый стиль», завоевавший художествен-
ные пространства советского искусства, отразился 
в искусстве живописцев Л. Фаттахова, И. Ахмадеева. 

Фазыл чишмәсе. Сынчысы Р. Х. Нигъмәтуллина. 1994 ел

Родник Фазыла. Скульптор Р. Х. Нигматуллина. 1994 г.

Сабантуйлар туу. 
Рәс. Ш. М. Шәй
дул лин. 1977 ел

Рождение 
Сабантуйчиков. 
Худ. Ш. М. Шай
дуллин. 1977 г.
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 Заслуженной известностью пользовался Х. А. Якупов 
(1919 – 2010), создавший более 300 работ,  среди кото-
рых 20 крупных полотен и более 200 зарисовок.

Рубеж ХХ – ХХI вв. принёс освобождение от обя-
зательной принадлежности художников к реализму, 
значительно усилились тенденции индивидуализации 
творчества. Возросло число художников, обогативших 
искусство новыми стилистическими  особенностями 
(А. А. Абзгильдин, З. Ф. Гимаев, И. К. Зарипов, Р. А. Киль-
дибеков, Ш. М. Шайдуллин). В графике развивалось ис-
кусство эстампа – линогравюры, офорта, литографии 
(Э. Г. Ситдиков, И. К. Ахмадеев, Э. Я. За рипов).

В различных проявлениях татарской культуры 
выделяется особое содержание, свойственное толь-
ко ей, формирующее структуры духовности нации. 
Именно это содержание, имеющее глубокие тюрко-та-
тарские корни, характеризует национальные особен-
ности, определяет специфику современной татарской 
культуры.

Сыер җитәкләгән 
хатынкыз. 
Рәс. Ф. Р. Вә ли ул
лин. 1997 ел

Женщина 
с коровой. 
Худ. Ф. Р. Валиул
лин. 1997 г

Тукай һәм 
Шүрәле. 
Рәс. А. Ә. Абыз
гил дин. 1980 ел

Тукай и Шурале. 
Худ. А. А. Абз
гильдин. 1980 г. 

Чәчәкләр. 
Рәс. М. Ә. Ва һа пов. 
1996 ел

Цветы. Худ. М. А. Вага
пов. 1996 г.

Җылы кич. 
Рәс. Р. Х. Гайсин. 
1998 ел

Тёплый вечер. 
Худ. Р. Х. Гайсин. 
1998 г.
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 буенча аның тарафыннан «Шүрәле», «Кисекбаш» 
график серияләре иҗат ителә, алар татар сәнга-
те стилен, Шәрык мәдәнияте традицияләрен һәм 
 дөнья сәнгатенең югары казанышларын үзләштереп 
эшләнгәннәр. Урманче – 100 дән артык скульптура 
әсәрләре, 300 гә якын картина, 4000 нән артык гра-
фик рәсемнәр авторы. 

Шушы чор татар скульптурасында Н. Адылов, 
Р. Нигъ мәтуллина исемнәре яңгырый, «Совет власте 
өчен көрәштә башын салганнарга» (1967) композиция-
сен ясаган В. Маликов ат казана.

Совет сәнгатендә мәйдан тоткан «кырыс стиль» 
Л. Фәттахов, И. Әхмәдиевлар иҗатында аеруча нык 
үсә. 300 ләп әсәр авторы, алар арасында 20 күләмле 
картина һәм 200 дән артык рәсем булган Х. А. Яку-
пов (1919 – 2010) күренекле рәссамнарның берсенә 
әврелә.

ХХ – ХХI гасырлар чиге рәссамнарны реализм кы-
саларында гына иҗат итү мәҗбүриятеннән коткара, 
иҗатны шәхсиләштерү тенденциясе калкулана. Сән-
гатьне яңа стилистик хасиятләр белән баеткан рәссам-
нарның саны арта (А. А. Абызгилдин, З. Ф. Гыймаев, 
И. К. Зарипов, Р. А. Килдебәков, Ш. М. Шәйдуллин). Гра-
фикада эстамп сәнгате – линогравюра, офорт, литогра-
фия (Э. Т. Ситдыйков, И. К. Әхмәдиев, Э. Я. Зарипов) 
киң җәелә.

Татар мәдәниятенең асыл кыйммәтләрендә милләт 
рухының структурасын хасил итүче эчтәлек аерылып, 
күренеп тора. Тирән төрки-татар тамырлы бу эчтәлек 
татар милләтенең бүгенге мәдәниятендә милли һәм 
этник үзенчәлекләрне билгели.

Төнлә кар яуган. Рәс. Р. Х. Газиев. 
1997 ел

Ночью выпал снег. 
Худ. Р. Х. Газеев. 1997 г.

Түгәрәк күл. Рәс. Х. М. Шәрипов. 1996 ел

Круглое озеро. Худ. Х. М. Шарипов. 1996 г.

Фатиха бирү. Рәс. Р. М. Сәлахов. 1999 ел

Благословение. Худ. Р. М. Саляхов. 1999 г.

Күңел көйләре. 
Рәс. М. Ш. Хаҗиев. 
2009 ел

Мелодия души. 
Худ. М. Ш. Хазиев. 
2009 г.

Безнең чибәркәй. 
Рәс. Д. Г. Рәх мә
тул лин. 1958 ел

Наша красавица. 
Худ. Д. Г. Рахма
туллин. 1958 г.

Маһинур апа 
шәл бәйли. 
Рәс. И. И. Си ра җи
ев. 2018 ел

Махинурапа 
вяжет шаль. 
Худ. И. И. Сирази
ев. 2018 г.



Аның нигезендә исә озак вакытлар дәвамын-
да үсепүзгәреп, иҗатның заманча яңа формала-
рын үзләштерә барган халык мәдәнияте һәм дини 
мәдәният ята. Шул рә веш чә милли традицияләр-
нең заманча системасы хасил була.

Татар мәдәниятенең бүгенгесе аның тарихи 
үткәне белән билгеләнә, әмма киләчәге – халык 
рухында, ныклыгында, гасырлар тирәнлегеннән 
сакланыпкүчеп килгән кыйммәтләрне куллана 
алу сәләтендә. Евразиядә һәм бөтен дөньяда ба-
балары мондый хәзинә калдырган халыклар күп 
түгел. Бай һәм фаҗигале тарихыбыз – һичшиксез, 
безнең байлыгыбыз һәм казанышыбыз. 

ТАТАР МӘДӘНИЯТЕНЕҢ БӨТЕНЛЕГЕБЕРДӘМЛЕГЕ НЫК ҮСКӘН 

СӘҮДӘ ҺӘМ ҺӨНӘРЧЕЛЕК ТРАДИЦИЯЛӘРЕ, ЮГАРЫ ӘДӘБИЯТЫ 

ҺӘМ ФӘНЕГЫЙЛЕМЕ БУЛГАН УРТА ГАСЫРЛАР ТӨРКИТАТАР 

ДӘҮЛӘТЛӘРЕНЕҢ ТАРИХИ БЕРЛЕГЕНӘ НИГЕЗЛӘНӘ. УЗГАН 

ДӘВЕРЛӘРДӘ ХАСИЛ БУЛГАН ЦИВИЛИЗАЦИЯ КЫЙММӘТЛӘРЕ 

ҺӘМ ЮГАРЫ МӘДӘНИЯТ ПРИНЦИПЛАРЫ МИЛЛИ МӘДӘНИЯТ 

ФОРМАЛАШУГА ХӘЛИТКЕЧ ЙОГЫНТЫ ЯСЫЙ. 

Төркитатар цивилизациясенең тарихы һәм 
традицияләре хәзерге халыкның мәдәниятен һәм 
рухын үстерергә мөмкинлек биреп, рухи кыйммәт-
ләребезнең чишмә башын һәм мәгънәсен аңлар-
га ярдәм итә. Халыкның көче, XIX йөз ахырында 
бөек мәгърифәтче Исмәгыйль Гаспра лы әйткәнчә: 
«Тел, фикер һәм гамәл берлегендә».

Хәзер без халкыбыз тарихында яңа этапка күчү 
алдында торабыз. Яңа күтәрелеш башлау өчен 
менә дигән мәйдан әзерләнде. Хәзерге дөньяның 
иң алдынгы милләтләре арасында урын алыр-
га рухи потенциалыбыз, ныклык һәм акылыбыз 
җитәрлек. 

Йомгак



Основой её была вековая народная и религи-
озная культура, меняющаяся в процессе станов-
ления и приобретающая современные формы 
выражения и творчества. Так происходило обра-
зование новой системы национальной традиции.

Настоящее татарской культуры определяется 
её исторической судьбой, но будущее заклю-
чено в народной духовности, стойкости и уме-
нии использовать вековые традиции. В Евра-
зии и во всём мире не так много народов, кому 
предки оставили подобные сокровища. Богатая 
и драматичная история – это наше несравнимое 
 достояние.

ЕДИНСТВО ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОСНОВЫВАЕТСЯ 
НА ЕДИНСТВЕ ПРОШЛОГО, КОТОРОЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КУЛЬТУРОЙ 

СРЕДНЕВЕКОВЫХ ТЮРКОТАТАРСКИХ ГОСУДАРСТВ  
С ИХ РАЗВИТОЙ ТОРГОВОЙ И РЕМЕСЛЕННОЙ ТРАДИЦИЕЙ, 

УТОНЧЁННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ И НАУЧНОЙ МЫСЛЬЮ. ВОЗНИКШИЕ 
В ПРОШЛОМ ОСНОВАНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ПРИНЦИПЫ 

ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ ОКАЗАЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

История и традиции тюркотатарской цивили-
зации послужили основой культуры и духовности 
 современного татарского народа, что позволяет по-
нять истоки и смысл духовной традиции. Сила наро-
да, как подчёркивал ещё в конце XIX в. просветитель 
Исмаил Гас принский: «В единстве языка, мыслях 
и действиях».

Сейчас мы находимся на пороге нового этапа 
в истории нашего народа. Для нового подъёма под-
готовлена прекрасная площадка. Чтобы завоевать 
место среди ведущих наций современного мира, 
у нас достаточно духовного потенциала, стойкости 
и ума. 

Заключение
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Алман күн музее (Германия)
Әлмәт картиналар галереясы
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Иске Казан тарих, мәдәният һәм табигать музей-тыюлыгы
Казан (Идел буе) федераль университетының Н.Лобачевский исемендәге  
фәнни китап ханәсе
«Казан Кремле» музей-тыюлыгы
«Казан» милли-мәдәни үзәге М. Җәлил исем. Татар дәүләт опера һәм балет театры
Ризаэтдин Фәхретдиннең мемориаль музее (Әлмәт районы Кичүчат авылы)
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Россия Фәннәр академиясенең Казан фәнни үзәге каршындагы фәнни китапханәсе
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