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Га лим җан Иб ра һи мов –  до ку мент лар да: 
өйрә нелү та ри хы

I
Га лим җан Иб ра һи мов ха кын да до ку мент лар, ае рым ал ган да 

аның хат ла ры, көндә лек мат бу гат битлә рендә үзе исән ва кыт та 
ук дөнья күрә баш лый. Язу чы һәм әдә би ят га ли ме Гомәр То лым
бай (1900–1939) «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1927 ел гы 4 де
кабрь 1, «Без нең юл» жур на лы ның 1927 ел гы 12 нче 2 сан на рын да 
әдип нең Ял та дан яз ган кай бер хат ла рын бас ты ра. Алар да язу чы
ның егер ме ел лык хезмәт юби ле е на бәй ле мәсьәләләр күтә релә.

Уфа да та тар те лендә нә шер ителгән «Ком му на» (хә зер ге «Кы
зыл таң») га зе та сы ның 1933 ел гы 22 ок тябрь са нын да Г. Иб  ра һи
мов ның Баш кортс тан пе да го гия инс ти ту ты теләдә би ят бү ле ге
нең өчен че курс сту дент ла ры Аф зал Ку даш (1912–1981), Зәйнәп 
Зөб әи ро ва (1905–1980), Зә ки җан Лок ма нов лар га (1912–1959) 
юл ла ган ха ты «Кай бер әдә би мәсьәләләр» исе ме белән дөнья 
күрә 3.

Әдип нең тор мы шы һәм иҗа ты ту рын да сак ла нып кал ган до
ку мент лар ны сис те ма лы итеп туп лау эше ул ак лан ган нан соң 
баш ла на 4. «Со вет әдә би я ты» жур на лы ре дак ци я се 1956 ел да аның 

1 То лым байс кий Г. Га  лим җан Иб ра һи мов ныӊ ха тын нан (Карт марк сис[т] әди
бе без Га лим җан иптәш Иб ра һи мов юбәлә йе мәсьәлә се күтә релгәч ми ӊа яз ган ха
тын нан) / Г. То  лым байс кий // Кы зыл Та тарс тан. – 1927. – 4 дек.

2 То лым байс кий Г. Га  лим җан Иб ра һи мов ныӊ ха тын нан / Г. То  лым байс кий // 
Без неӊ юл. – 1927. – № 12. –  Б. 32–33.

3 İbrahimof Ƣ. Qajber әdәbi mэsʼэlэlәr (Başqrtstan pedagogiә institutь 3 nce 
kurьs tel-әdәbiat bylege studentlarь ismennәn Loqmanof, Zөbәjerova hәm Эfzal 
Qu da şoflar tarafnnan jazlƣan xatqa çәvap) / Ƣ. İbrahimof // Kommuna. – 1933. – 
22 okt.

4 Г. Иб  ра һи мов ны ак лау эше нең ни чек баш ла нуы ха кын да ту лы рак ка ра: Ени
ки Ә. Әдип нең те ре леп кай туы / Ә. Ени ки // Ка зан ут ла ры. – 1966. – № 11. –  Б. 100–111.
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1930–1935 ел лар да язу чы Ка ви Нәҗ мигә (1901–1957), ша гыйрь 
Әхмәт Ерикәйгә (1902–1967), язу чы һәм тәр җемә че Сәрвәр 
Әдһә мо ва га (1901–1978) яз ган ун бер ха тын һәм бер те лег рам
ма сын бас ты ра 1.

Жур нал ре дак ци я се, ал га та ба да бу юнә лештә эш не мак сат
чан дә вам ит те реп, 1957 ел да әдип нең туу ы на 70 ел ту лу уңае 
белән, аның 1913–1932 ел лар да язу чы лар Хөс ни Кә римгә (1887–
1965), Фа тыйх Әмир хан га (1886–1926), ша гыйрь Мә җит Га фу ри
га (1880–1934) яз ган хат ла рын бас ты рып чы га ра 2.

«Со вет Та тарс та ны» га зе та сы ның 1957 ел гы 12 март са нын
да 3, «Со вет әдә би я ты» жур на лы ның шул ук ел гы 3 нче са нын да 4, 
«Язу чы лык хезмә те ту рын да» 5 дигән ки тап та Г. Иб  ра һи мов ның 
Баш пед вуз сту дент ла ры на яз ган мәгълүм ха ты кыс кар ты лып ур
наш ты ры ла.

Әй телгән хат лар шул ук ел да Х. Хөс әе но ва тәр җемә сендә һәм 
язу чы Аф зал Ша мов (1901–1990) шә рехлә ре белән «Д руж ба на
ро дов» жур на лы ның 5 нче са нын да рус те лендә дөнья күрә 6.

Уз ган га сыр ның 60 нчы ел ла рын да, Г. Иб  ра һи мов ның туу ы на 
75 ел тул ган ва кыт та, аның иҗат ми ра сын бар лау, туп лау өчен 
Та тарс тан Язу чы лар бер ле ге кар шын да А. Ша  мов рәис ле гендә 
мах сус ко мис сия тө зелә. Бу хак та «Со вет әдә би я ты» жур на лы
ның 1962 ел гы 3 нче са нын да шу лай ди елә: «Г. Иб  ра һи мов ның 
хат ла ры, төр ле эшләр бу ен ча яз ган за пис ка ла ры, аның әдә би
иҗ ти ма гый эшлә рен ха рак тер лый тор ган до ку мент лар һәм әдип 
ту рын да гы истә лекләр бер үзәккә туп ла ныр га ти еш. Шу ңа күрә 
без кул ла рын да Г. Иб  ра һи мов ның кулъ яз ма ла ры, хат ла ры, за
пис ка ла ры, рә семнә ре һәм аңа баг ла ныш лы баш ка до ку мент лар 
бул ган ке шеләр нең ан дый әй берләр не һәм үзлә ре нең әдип ту
рын да гы истә леклә рен язу чы ның әдә би ми ра сы ко мис си я сенә 
җибәрүлә рен яисә бу ту ры да ко мис си ягә хәбәр итүлә рен үтенә
без (Ко мис си я нең пред се да те ле язу чы Аф зал Ша мов).

1 Га лим җан Иб ра һи мов хат ла ры // Со вет әдә би я ты. – 1956. – № 10. –  Б. 75–78.
2 Иб ра һи мов хат ла ры // Со вет әдә би я ты. – 1957. – № 3. –  Б. 49–62.
3 Кай бер әдә би мәсьәләләр // Со вет Та тарс та ны. – 1957. – 12 март.
4 Иб ра һи мов хат ла ры // Со вет әдә би я ты. – 1957. – № 3. –  Б. 49–62.
5 Иб ра һи мов Г. Кай бер әдә би мәсьәләләр / Г. Иб  ра һи мов // Язу чы лык хезмә те 

ту рын да / Төзү че се Зә ки Ну ри. –  Ка зан: Та тар. кит. нәшр., 1958. –  Б. 121–125.
6 Га лимд жан Иб ра ги мов. Пись ма к друзь ям // Друж ба на ро дов. – 1957. – № 5. –  

С. 170–179.



5

Ко мис си я нең ад ре сы: Ка зань, Бау ма на, 19, Дом пе ча ти, Со юз 
пи са те лей Та та рии, Ша мо ву Аф за лу» 1.

Жур нал ның шул ук са нын да Г. Иб  ра һи мов ның 1914–1936 ел
лар да Х. Кә  римгә, Зәйнәп Кә ри мо ва га (Х. Кә  рим нең ха ты ны; 
1909–1995), язу чы, дра ма тург, тәр җемә че, на шир Әхмәтгәрәй 
Хәсә нигә (1883–1933), жур на лист, пар тия һәм җәмә гать эш лек
ле се Га зыйм Ка сый мов ка (1891–1941), М. Га  фу ри га, К. Нәҗ мигә 
һәм С. Әдһә мо ва га, ту ган нан ту ган кардә ше (әтилә ре Гыйр фан 
белән Вил дан бер ту ган) Мох тар Иб ра һи мов ка (1885–1969), жур
на лист һәм ул чак та «Ком му на» га зе та сы ның баш мөхәр ри ре 
Мөхәммәт Бик бу ла тов ка (1899–1961), Та тарс тан со вет Язу чы
ла ры бер ле генә яз ган 21 ха ты А. Ша  мов та ра фын нан әзерлә неп 
бас ты ры ла 2.

«Со ци а лис тик Та тарс тан» га зе та сы 1962 ел гы 14 март са нын да 
Г. Иб  ра һи мовның 1922 ел ның 2 ав гус тын да Г. Ка  сый мов ка яз ган 
ха ты дөнья күрә 3. Хат ны баш корт те ленә тәр җемә итеп «А ғи
ҙел» жур на лы ның 1962 ел гы 5 нче са нын да бас тыр ган әдә би ят чы 
А. Ку  даш га зе та да би релгән текст та кай бер ха та лар, шә рехләрдә 
төгәл сез лекләр бу лу ын күрсәтә 4.

«Со вет әдә би я ты» жур на лы ның 1962 ел гы 9 нчы са нын да 
Г. Иб  ра һи мов белән Кә рим Тин чу рин (1887–1938) 1936 ел да 
бербер сенә яз ган ике хат ба сы лып чы га 5. Алар ның ул ва кыт та 
К. Тин чу рин ның ха ты ны За һидә Тин чу ри на да (1877–1988) сак
ла ну ла ры ха кын да хәбәр ителә.

Ре дак ция 1963 ел да Г. Иб  ра һи мов ның ва фа ты на 25 ел ту лу 
уңа ен нан янә уку чы лар га мөрәҗә гать итеп, әдип нең ми ра сын 
туп лау юнә ле шендә мах сус ко мис сия белән элемтәдә бу лып эш 
итәргә ча кы ра. Шул ук сан да язу чы ның 1913–1932 ел лар да пе
да гог, на шир һәм язу чы, жур на лист Фа тыйх Кә ри мигә (1870–
1943), М. Га  фу ри га, пар тия эш лек ле се Сиб га тул ла Га фу ров ка 
(1888–1938), Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мә га риф ха лык ко мис са
ри а ты на, М. Бик бу ла тов ка яз ган хат ла ры, М. Иб  ра һи мов ка ав
тог ра фы, М. Иб  ра һи мов ның «Ту га ным ту рын да», пе да гог Хә биб 

1 Язу чы, га лим һәм көрәш че // Со вет әдә би я ты. – 1962. – № 3. –  Б. 92.
2 Язу чы, га лим һәм көрәш че… –  Б. 95–108.
3 Хат лар дан // Соц. Та тарс тан. – 1962. – 14 март.
4 Ҡу даш А. Ға  лимь ян Иб ра һи мов тың яңы та был ған ха ты / А. Ҡу  даш // Ағи ҙел. – 

1962. – № 5. –  Б. 79.
5 Га лим җан Иб ра һи мов белән Кә рим Тин чу рин хат ла ры // Со вет әдә би я ты. – 

1962. – № 9. –  Б. 135–136.
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Зәй ни нең (1890–1967) «Кай бер ха тирәләр», пе да гог һәм жур
на лист Ка юм Мос та ка ев ның (1885–1974) «Га лим җан Иб ра һи
мов Ки евтә», нәш ри ят эш че се Ба тыр Гоз әе ров ның (1896–1983) 
«Хә тердә кал ган нар» дигән истә леклә ре А. Ша  мов та ра фын нан 
әзерлә неп бас ты ры ла 1.

ТАССР Үзәк дәүләт ар хи вы ның өлкән фән ни хезмәткә ре 
Н. Та  җет ди нов ның 1964 ел да дөнья күргән мәкаләсе Г. Иб  ра
һи мов ка бәй ле мат бу гат та гы яз ма лар га, Та тарс тан Үзәк дәүләт, 
КПСС Өлкә ко ми те ты пар тар хив ла рын да сак лан ган, Ка зан, Ки
ев гу бер на жан дар ме рия идарә се до ку мент ла ры на ба гыш лан ган 2.

1965 ел да «Со ци а лис тик Та тарс тан» га зе та сы Г. Иб  ра һи
мов ның 1933 ел да ВКП(б) Үзәк Ко ми те тын да эшләгән әдә би
ят га ли ме, тән кыйть че Ва ле рий Кир по тин га (1898–1997), Со
вет Язу чы ла ры бер ле ген оеш ты ру ко ми те тын да эшләгән язу чы 
А. А. Фа    лев ка (1901–1956), Дәүләт ма тур әдә би ят нәш ри я ты 
хезмәткә ре Ни ко лай На ко ря ков ка (1881–1970), сәр кя тип Алек
санд ра Ря би ни на га (1897–1977) 3 яз ган хат ла рын та тар те ленә 
тәр җемә итеп бас ты ра 4.

Әдә би ят бел ге че Нил Юзи ев (1931–1996) 1965 ел да Мәскәүдә 
әдә би ят һәм сән гать Үзәк дәүләт ар хи вын да Г. Иб  ра һи мов ның 
1932–1936 ел лар да Дәүләт ма тур әдә би ят нәш ри я ты ди рек то ры 
Н. На  ко ря ков ка, оеш ма идарә сенә, хезмәткәрлә ре Ә. Ерикәйгә, 
Б. Чер няк ка (1898–1955), А. Ря  би ни на га, Е. Мо  золь ков ка (1909–
1969), Әсә дул ла ев ка яз ган хат ла рын, те лег рам ма ла рын та бып 
ала һәм алар ны та тар те ленә тәр җемә итеп, искәрмәләр белән 
«Ка зан ут ла ры» жур на лы ның 7 нче са нын да бас ты рып чы га ра 5.

1966 ел да әдә би ят чы Ок тябрь Ка дый ров мат бу гат та Г. Иб 
ра һи мов ның 1915 ел да «Га сыр» нәш ри я ты ху җа сы, «Аң» жур
на лы ның на ши ре һәм мөхәр ри ре Ә. Хәсә нигә яз ган ха тын 
искәрмәләр һәм аң лат ма лар белән бас ты рып чы га ра 6. Хат исә 

1 Га лим җан Иб ра һи мов ту рын да истә лекләр, хат лар (Үл үенә 25 ел ту луы уңае 
белән) // Со вет әдә би я ты. – 1963. – № 1. –  Б. 107–136.

2 Та җет ди нов Н. Га  лим җан Иб ра һи мов жан дарм күзәт үе ас тын да / Н. Та  җет ди
нов // Со вет әдә би я ты. – 1964. – № 11. –  Б. 122–126.

3 Со ңын нан ре дак ция җитәк че се бу ла.
4 Га лим җан Иб ра һи мов ха ты // Соц. Та тарс тан. – 1965. – 4 июль.
5 Га лим җан Иб ра һи мов. Нәш ри ят ка хат лар // Ка зан ут ла ры. – 1965. – № 7. –  

Б. 133–143.
6 Га лим җан Иб ра һи мов ның яңа та был ган ха ты // Ка зан ут ла ры. – 1966. – № 12. –  

Б. 124–125.
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ад ре сат ның ха ты ны, әй телгән бас ма ның җа вап лы сәр кя ти бе бу
лып эшләгән Зәйнәп Хәсә ни ядә (1887–1967) сак лан ган.

Уфа гу бер на жан дарм идарә се нең Г. Иб  ра һи мов ка бәй ле до
ку мент лар ның Баш кортс тан Үзәк Дәүләт ар хи вын да сак лан ган 
кай берлә ре әдә би ят га ли ме Үзбәк Гый ма ди ев (1920–1987) мә
калә сендә ча гы лыш тап кан 1. Алар га лим нең икен че хезмә тендә 
дә урын ал ган 2.

А. Ша  мов әдип нең үзе та ра фын нан 1929 ел да рус те лендә яз
ган һәм ул ва кыт та КПСС ның Та тарс тан Өлкә ко ми те ты пар тия 
ар хи вын да сак лан ган ав то би ог ра фи я сен та тар те ленә тәр җемә 
итеп, искәрмәләр, аң лат ма лар белән 1967 ел да «Ка зан ут ла ры» 
жур на лын да бас ты рып чы га ра 3.

Г. Иб  ра һи мов ха кын да истә лекләр шу лай ук әдип нең тор мы
шын, иҗат ми ра сын өйрәнүдә кыйммәт ле чы га нак бу лып то ра. 
Чөн ки алар да та ри хи до ку мен тлар ны дә лил ли яки дө рес ли, кай
бер бил ге ле бул ма ган факт лар искә алын ган мәгълү мат та бар га 
мөм кин. Мат бу гат та дөнья күргән ае рым истә лекләр ха кын да 
бе раз әй телгән иде. Шу лай да алар ның иң элгәр гелә реннән бер
се, ягъ ни М. Бик бу ла тов та ра фын нан «Әҙә би Баш ҡор тос тан» 
жур на лын да 1957 ел да ба сы лу ын 4 искә тө ше реп үтү урын лы бу
лыр. Ан нан соң Б. Гоз әе ров 5, Гайшә Шә ри по ва (1906–1966) 6, 
З. Кә  ри мо ва 7 та ра фын нан уку чы лар га җит ке релгән истә лекләр 
дә бу юнә лештә зур кы зык сы ну уя та.

Та рих чы лар Риф Хәй рет ди нов (1935–2007), Мир ка сыйм Гос
ма нов (1934–2010), язу чы лар А. Ша  мов, С. Әдһә мо ва, фи ло лог 
Гөлчәчәк Әдһә мо ва (1927–2016) 1967 ел да мат бу гат та Г. Иб  ра

1 Ғи ма ҙи ев Ү. Ға  лимйән Иб ра һи мов жан дарм күҙә те үе аç тын да (Ға лимйән Иб
ра һи мов тың тыуыу ы на 80 йыл ту лыу ал ды нан) / Ү. Ғи  ма ҙи ев // Ағи ҙел. – 1966. – 
№ 12. –  Б. 72–75.

2 Ғи ма ҙи ев Ү. Та  лант һәм хеҙмәт: (Ға лимь ян Иб ра һи мов ижа ды ту ра һын да 
әҙә бипуб ли цис тик мәҡәләләр) / Ү. Ғи  ма ҙи ев. –  Өфө: Баш ҡорт. кит. нәшр., 1982. –  
Б. 20–29.

3 Га лим җан Иб ра һи мов. Ав то би ог ра фия // Ка зан ут ла ры. – 1967. – № 2. –  Б. 4–26.
4 Бик бу лат М. Ғә  лимь ян Иб ра һи мов. Иçтә ҡал ған дар ҙан / М. Бик бу лат // Әҙә би 

Баш ҡор тос тан. – 1957. – № 7. –  Б. 57–63.
5 Ғөз әи ров Б. Хә  терҙә ҡал ған дар ҙан / Б. Ғөз әи ров // Ағи ҙел. – 1961. – № 7. –  

Б. 74–76.
6 Шә ри по ва Г. Көндә лек битлә реннән / Г. Шә  ри по ва // Ка зан ут ла ры. – 1967. – 

№ 3. –  Б. 129–131.
7 Кә ри мо ва З. Ул без нең якын дус ты быз иде / З. Кә  ри мо ва // Ка зан ут ла ры. – 

1967. – № 3. –  Б. 134–141.
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һи мов ның Әс тер хан хәр би мө сел ман ко мис са ри а ты на, Милләт
ләр эше бу ен ча Ха лык ко мис са ри а ты на, Үзәк Та тарБаш корт 
ко мис са ри а ты на, Үзәк Бю ро га җибәргән те лег рам ма ла рын, та
рих чы, фи ло лог, шәр кы ять че, ака де мик Ва си лий Бар тольд ка 
(1869–1930), жур на лист, ха лык мә га ри фе эш лек ле се Габ дул ла 
Гыйсмә тигә (1883–1938), әдә би ят бел ге че Пётр Ко ган га (1872–
1932), К. Нәҗ мигә, кы рым та тар те лендә нә шер ителгән «Боль
ше вик ёлы» жур на лы ның ред кол ле гия әгъ за сы Якуп Му сан иф ка 
(1900–1937) яз ган хат ла рын бас ты рып чы га ра лар 1.

Әдип нең икен че ха ты ны Гөл сем Мөхәммә до ва ның (1903–
1988) 2 1972 ел да «Ка зан ут ла ры» жур на лын да «Ки ев ва кый га сы» 
дигән күләм ле мә калә се дөнья күрә 3. Ул ту лы сы белән ар хив ма
те ри ал ла ры на ни гезлә неп языл ган һәм Г. Иб  ра һи мов ның Ки евтә 
яшәгән чо ры на бәй ле шак тый мәсьәләләр ачык лан ган.

1975 ел да Г. Шә  ри по ва ның 4 кы зы Асия По це луй ко әни се нең 
шәх си ар хи вын да сак ла нып кал ган Г. Иб  ра һи мов ның хат ла рын, 
те лег рам ма сын, ике фо то сын, бер ки лешү кә га зен һәм «Без нең 
көннәр» ро ма ны ның ав тор ку лы белән төзә телгән ике нөсхә сен 
Та тар дәүләт (хә зер ге Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли) му зе е на 
тап шы ра. Шу лар дан егер ме ал ты хат һәм ике те лег рам ма әдә би ят 
га ли ме Ман сур Хәсә нов (1930–2010) һәм тел бел ге че Искәндәр 
Аб дул лин (1935–1992) та ра фын нан «Ка зан ут ла ры» жур на лы ның 
12 нче са нын да бас ты рыл ган 5.

1 Әдип нең те лег рам ма ла ры, яңа хат ла ры // Ка зан ут ла ры. – 1967. – № 3. –  Б. 142–
145.

2 ӘдипнеңикенчехатыныГөлсемМөхәммәдованың(1903–1988) –  Өм ме гөл сем 
Да выт кы зы Мөхәммә до ва, әдип белән 1924–1933 ел лар да яши. Ә бе рен че ха ты ны 
Мәстүрә Гыйль ман кы зы Фәй зул ли на (? –  1978) бул ган лы гын әй теп үтү дә урын лы 
бу лыр. Алар 1919 ел лар да өйлә нешкәннәр. М. Фәй зул ли на пар тия һәм хөкүмәт ор
ган на рын да эшләгән, со ңын нан шә хес куль ты га зап ла рын ки чергән. Та рих фәннә ре 
кан ди да ты Тәэ минә Бик ти ми ро ва эзләнүлә рен нән кү ренгәнчә, аның пар тия би ле
тын да фа ми ли я се Иб ра һи мо ва бу лып языл ган.

3 Мөхәммә до ва Г. Ки  ев ва кый га сы / Г. Мөхәммә до ва // Ка зан ут ла ры. – 1972. – 
№ 8. –  Б. 133–151.

4 Г.Шәрипова –  Гайшә Габ делхә мит кы зы Шә ри по ва (1906–1966), тәр җе мә че, 
1934 ел дан СССР Язу чы лар бер ле ге әгъ за сы, язу чы, «Семья Га фу ра» ро ма ны ав то
ры; дра ма тург, пуб ли цист Га фур Коләхмә тов ның (1881–1918) бер ту ган апа сы Шәм
се камәр (1880–1936) һәм аның ире Габ делхә мит нең (? –  1936) кы зы.

5 Хәсә нов М., Аб дул лин И. Әдип нең яңа та был ган хат ла ры / М. Хәсә нов, И. Аб 
дул лин // Ка зан ут ла ры. – 1976. – № 12. –  Б. 137–149.
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И. Аб  дул лин со ңын нан Ал ма ты шәһә ренә эш сәфә ре белән 
бар гач, Ка закъс тан Дәүләт ар хи вын да Г. Иб  ра һи мов ның Г. Шә 
ри по ва га яз ган янә бер ха тын та бып ала һәм аны мат бу гат та игъ
лан итә 1.

Г. Иб  ра һи мов ның туу ы на 100 ту лу уңае белән Г. Мөхәммә
до ва әдип нең 1918 ел да Ле нин га яз ган ха тын 2, А. Ша  мов Ки ев 
жан дар ме рия до ку мент ла рын, укы ту чы Вәс фи Гыйль ми я ров
ка (1893–1978) һәм Таш кент та «Бе лем йор ты»н да ачыл ган та
тар бү ле гендә уку чы яшьләргә ав тог раф ла рын, Та тарс тан мат
бу гат һәм нәш ри ят ком би на ты на, РКП(б)  ның Та тарс тан Өлкә 
ко ми те ты на, Гә жур 3 мө ди ре Сә лах (Сә ла хет дин) Ат на гу лов ка 
(1893–1938), ВКП(б) әгъ за ла рын һәм кан ди дат ла рын тик шерү 
Үзәк ко мис си я сенә, К. Нәҗ мигә, Та тарс тан рес пуб ли ка сы Өлкә 
конт роль ко мис си я сенә, ВКП(б) Үзәк конт роль ко мис си я сенә, 
Та тарс тан Өлкә ко ми те ты сек ре та ри а ты на Аб дул лин га 4, ВКП(б) 
Үзәк Ко ми те ты ның Та тарс тан да гы вә каләт ле вә ки ле янын да гы 
парт кол ле ги ягә 5; әдә би ят чы Фа тый ма Иб ра һи мо ва (1928–2016) 
әдип нең пе да гог, жур на лист Хә лим Искәндә ров ка (1888–1958) 
һәм Та тарс тан Мә га риф ха лык ко мис са ры Мөхәммәт Та һи ров
ка (1895–1929) 6 яз ган хат ла рын әзерләп бас ты ра лар; Мар сель 
Әхмәт җа нов язу чы ның Га зиз Гобәй дул лин га ав тог раф белән 
бүләк иткән «Б өек Ок тябрь ре во лю ци я се һәм про ле та ри ат дик
та ту ра сы» (Ка зан, 1922) дигән ки та бы та бы луы ха кын да яза 7.

1 Аб дул лин И. Әдип нең та гын бер ха ты / И. Аб  дул лин // Ка зан ут ла ры. – 1977. – 
№ 3. –  Б. 162–163.

2 Мөхәммә до ва Г. Г. Иб ра һи мов ның В. И. Ле нин белән оч ра шу ы на бәй ле до ку
мент лар / Г. Мөхәммә до ва // Ка зан ут ла ры. – 1987. – № 3. –  Б. 64.

3 Гәжур –  1925 ел ның 25 сен тяб рендә Та тарс тан Үзәк Баш кар ма Ко ми те ты кар
шын да ачыл ган га зе тажур нал нәш ри я ты. 1925–1927 ел лар да Та тарс тан да бар лык 
га зе тажур нал лар ны әзерләп бас ты ру шу шы нәш ри ят аша үтә. 1927 ел ның 7 мар
тын да Тат гиз сос та вын нан К. Якуб исе мендә ге по лиг ра фия ком би на ты чы га ры лып, 
Гә жур аңа ку шы ла һәм Та тиз дат дип ата ла баш лый.

4 Абдуллинга –  Ба ри Аб дул ла улы Аб дул лин (1899–1937), дәүләт эш лек ле се; ул 
ва кыт та ВКП(б)  ның Та тарс тан Өлкә Ко ми те ты сек ре та ре бу ла. Шә хес куль ты чо ры 
кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

5 Ка дер ле яд карьләр. Га лим җан Иб ра һи мов би ог ра фи я сенә ма те ри ал лар // Ка
зан ут ла ры. – 1987. – № 3. –  Б. 66–77.

6 Г. Иб  ра һи мов ның яңа та был ган хат ла ры // Ка зан ут ла ры. – 1987. – № 3. –  Б. 78–80.
7 Әхмәт җа нов М. Га  лим җан Иб ра һи мов ның ав тог раф лы ки та бы / М. Әхмәт җа

нов // Ка зан ут ла ры. – 1987. – № 3. –  Б. 81.
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Ф. Иб  ра һи мо ва 1990 ел да нә шер ителгән «Я зу чы би ог ра фи я
сенә яңа чы га нак лар» дигән җы ен тык та Г. Иб  ра һи мов ның ул ва
кыт та Ка зан уни вер си те ты ның ме ди ци на фа куль те ты сту ден ты 
Хәнә фи (Мөхәммәтхәнә фи) Кай бы шев ка (1890–?) 1, ВКП(б)  ның 
Та тарс тан Өлкә ко ми те ты сек ре та ре Иван Мо ро зов ка (1888–
1957) һәм про па ган да бү ле ге мө ди ре Миң легәрәй Сә гый дул ли н га 
(1900–1937), М. Та  һи ров ка яз ган хат ла рын бай шә рехләмәләр 
белән бас ты ра 2.

Г. Иб  ра һи мов ның хат ла ры ту рын да күп кенә истә лекләрдә 
дә телгә алы на. Мәсәлән, әдип нең бер ту ган эне се Хә ким җан 
(1895–1957) аб зый сын нан тиз ара да Ял та га ки леп җит үен үтенгән 
хат алу ын яза. Бу аның өчен че ха ты ны Хә дичә Әпсәлә мо ваФәт
кул ли на (1893–1967) 3 белән яши баш ла ган ва кы ты бу ла. Со ңын
нан ул Хә дичә белән 1949 ел га кадәр хат алы шып тор ган лы гын 
да бел дерә 4.

Пе да гог Ка юм Мос та ка ев (1885–1974) Г. Иб  ра һи мов белән 
хат лар алы шып то руы ха кын да бо лай ди: «1911 ел ның аза гы на 
та ба җибәргән хат ла рын да Га лим җан үзе нең «Яшь йөрәкләр» 
ро ма ны өс тендә эшлә вен һәм аны якын ара да тә мам итеп, Орс
кий ның ки тап сәүдәгә ре Әхмәт Ис ха кый га би реп бас ты ру уен да 
икә нен, аның белән ин де бу хак та ки лешкән ле ген яза иде» 5. Ул 
1912 ел да Ки евтә укы ту чы лык уры ны бар лы гын бел де реп аңа 
хат яза. Г. Иб  ра һи мов җа вап ха тын да юл чы гым на рыннан тыш, 
өсбаш ки емнә ре алу ны да истә то тып янә ак ча җибәр үен үтенә.

1 Аның «Те о ре тик» дигән ку ша мат белән яшер тен рә вештә жан дар ме ри ядә 
хезмәттә бул ган лы гы ачык ла на.

2 Иб ра һи мо ва Ф. Га  лим җан Иб ра һи мов ның бер ничә ха ты / Ф. Иб  ра һи мо ва // 
Язу чы би ог ра фи я сенә яңа чы га нак лар / Ред кол ле гия: Ә. Х. Али е ва (төзү че), З. З. Рә   
ми ев, Н. Г. Юзи ев (җа вап лы ре дак тор). –  Ка зан, 1990. –  Б. 48–62.

3 … өченче хатыны Хәдичә Әпсәләмова-Фәткуллина (1893–1967) –  Хә дичә 
Мөхәммәт кы зы Әпсәлә мо ваФәт кул ли на, әдип нең 1924–1933 ел лар да икен че ха
ты ны бул ган Өм мегөл сем Мөхәммә до ва таш лап киткәннән соң, 1934 ел ның 12 мар
тын нан рәс ми язы лыш та 1937 ел га, ягъ ни язу чы кул га алын ган га кадәр Г. Иб  ра һи
мов белән яши.

4 1957 ел ның 13 мар тын да Г. Иб  ра һи мов ның ту ган на ры Ша кир җан һәм Хә ким 
Иб ра һи мов лар белән үткә релгән бе се да ның сте ног рам ма сы (та тар те лендә) // Га
лим җан Иб ра һи мов: до ку мен ты и фак ты; Га лимд жан Иб ра ги мов гла за ми мо ло дых / 
Ав торсос та ви тель М. Х. Иб    ра ги мов. –  Ка зань: Та тар. кн. издво, 2012. –  С. 170–171.

5 Мос та ка ев К. Ки  ев та / К. Мос та ка ев // Га лим җан Иб ра һи мов: мә ка лә ләр, истә
лекха тирәләр / Төзү че се Рөстәм Акъ е гет. –  Ка зан: Та тар. кит. нәшр., 2007. –  Б. 78.
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Г. Иб  ра һи мов, Ки ев төрмә сеннән чыгарылып, Ка зан га кайт
кач та, К. Мос та ка ев ка хат язып тор ган. Шу лар ның бер сендә ул 
бо лай дип бел дерә: «Ка юм, Ки ев та гы хәя тым ның шу лай оч ла ну
ы на аз гы на да кай гыр мыйм. Ан да гы эшләр, уты рып чы гу ми нем 
өчен бер мәктәп бул ды. Дө ре сен әйткәндә, фай да лы мәктәп. 
Кү зем ачы ла төш те. Күп нәрсә не һәм ке шеләр не дө ресрәк күрә, 
дө ресрәк та ный баш ла дым…» 1.

Жур на лист Сә гыйть Фәй зул лин (1899–1975) үзе нең истә
ле гендә Г. Иб  ра һи мов ның фи ло со фия бу ен ча яңа рак чык кан 
бер ки тап ны Ял та да та ба ал ма вын нан зар ла нып, кай тыш лый 
Мәскәүдән яки Ка зан нан шул ки тап ны та бып җибәрү не үтен үен, 
ки тап ны ал гач, рәхмәт әй теп хат күндер үен яза 2.

Әдә би ят бел ге че Җа мал Вә зи е ва (1907–1989) шун дый факт
ны ки терә: «Кы рым га ба рып ур наш кач, На сыйх абый лар га озын 
һәм тәф силләп языл ган хат ла ры кил де. Хат Гөл сем апа ку лы 
белән языл ган иде. Без аны җы е лы шып укы дык. Ан нан Га лим
җан абый ның хә ле һа ман да авыр икән ле ге аң ла шыл ды» 3.

Ул ва кыт лар да Җ. Вә  зи е ва до цент На сыйх Мө хет ди нов ның 
(1892–1937 яки 1943) сәр кя ти бе бу лып эш ли. Алар Г. Иб  ра һи
мов белән хә зер ге Мөштә ри ура мын да гы (элек ке Ком лев ура мы, 
33 нче йорт) йорт та яшиләр.

Г. Иб  ра һи мов ның Орен бург та мәдрәсә шә ри ге, жур на лист, 
җәмә гать эш лек ле се Шә һит Әхмә ди ев (1888–1930) истә ле гендә 
ки те релгәнчә, әдип аңар га Гуль рип ши дан 1926 ел ның 29 но
яб рендә яз ган ха тын да шун дый юл лар бар: «Белә сең, Шә һит, 
без си нең белән 12 яшьтән, Орен бург та яла на як ча бу чы ма лай 
чак тан баш лап хә зергәчә күп план кор дык. Мо ның бай та гы 
тор мыш та гамәлгә дә ку ел ды ин де. Лә кин бө те не сен тә мам лау 
безгә на сыйп бул мас. Ал да гы бу ын, бәл ки, без нең ба ла лар, үзе
без уй лап та ирешә ал ма ган нар ны тор мыш та чын лап кү рерләр. 
Шул өметләр эченнән ка рап, мин ба ла га бик шат лан дым… 4 

1 Мос та ка ев К. Ки  ев та… –  Б. 87.
2 Фәй зул лин С. Юл күрсәтү чем / С. Фәй зул лин // Га лим җан Иб ра һи мов: мә

каләләр, истә лекха тирәләр / Төзү че се Рөстәм Акъ е гет. –  Ка зан: Та тар. кит. нәшр., 
2007. –  Б. 248.

3 Вә зи е ва Җ. Зур язу чы ту рын да кеч кенә ха тирә / Җ. Вә  зи е ва // Га лим җан Иб
ра һи мов: мә каләләр, истә лекха тирәләр / Төзү че се Рөстәм Акъ е гет. –  Ка зан: Та тар. 
кит. нәшр., 2007. –  Б. 264.

4 …минбалагабикшатландым… –  Г. Иб  ра һи мов Гуль рип ши да ва кыт та 1926 
ел ның 5 но яб рендә улы Рөстәм туа. Сүз шул хак та ба ра.
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Ми нем авы ру шун дый ин де. Да и ми сак ла ныр га, да и ми дә ва ла
ныр га кирәк. Шу лай иткәндә бе раз, бәл ки, го мер итеп бу лыр. 
Лә кин, ту ган, шу лай да иртә ват ты ми не дөнь я… Гадәттән тыш 
авыр көрәшләр ми нем ун ел лар бу ен ча бер тук тау сыз ба ра. Шул 
ват мый хә ле дә юк. Адәм го ме ре шу лай ин де: дөнь я га килсәң, 
план ның бер өле шен үти сең, тә мам лау ны баш ка лар га тап шы рып 
китә сең. Шу лай да, Шә һит, ак рын лык белән бул са да, бер егер ме 
ел го мер кирәк әле. Сак лан сак, мо ңа да ире шер без» 1.

Ша гыйрь Мак суд Сөн дек ле (1904–1981) 1930 ел лар да Дон
басс та эшләгән ва кы тын да Г. Иб  ра һи мов белән хат лар алы шып 
тор ган. Әм ма ул алар ны сак лап ка ла ал ма вы на тирән бор чы
лу бел де реп бо лай ди: «Лә кин, зур үке нечкә кар шы, 1937–1938 
ел лар ның хә вефхәтәр ле көннә рендә ку лым да гы кыйммәт
ле та ри хи хат лар ны ко тыр ган күзләрдән ераг рак яше реп ка ла 
белмә дем» 2. Шу лай да аның истә ле гендә Г. Иб  ра һи мов хат ла
рын нан ки тергән өзекләрдә әдип нең шул ва кыт лар да эш челәр 
ара сын нан әдә би ят ка килү челәр ту рын да кы зык лы фи керлә ре 
ча гы лыш тап кан: «Беркөн не ми нем исемгә әдиптән бик озын 
ла тин ал фа ви ты белән языл ган хат ки леп төш те. Га лим җан ага 
бу ха тын да, эш че удар ник лар ны әдә би ят ка ча кы ру ның та ри хи 
әһә ми я тен аң ла тып, безгә кыйммәт ле киңәшләр бир де. Ул бу 
озын ха тын да: «Әдә би ят бик җа вап лы, нечкә һөнәр, ашык ма гыз, 
әдә би ят түгәрә ге оеш ты рып, әсәрлә ре гез не бергәләп тик ше
ре гез. Әдә би ят те о ри я сен өйрә не гез, уку ны, өйрәнү не бе рен че 
план га ку е гыз», –  дип яз ган иде.

Икен че ха тын да Га лим җан ага без нең кай бер очерк, ши
гырьләр не ча ма лап кы на мак тап та җибәргән иде. Янә се, шун
дый шәп әсәрләр не без генә –  Дон басс шах та ла рын да эшләп 
чы нык кан ке шеләр генә яза ала быз. Бу хат та ул: «Сез киләчәктә 
эш челәр тор мы шын нан һәйбәт әсәрләр бирә ала чак сыз», –  ди
гән иде. Шу шы ук ха тын да: «Хә зергә Дон басс ми ңа иң якын, зур 
юл мәшә ка те таләп итмәгән өлкәләр нең бер се. На сыйп бул са, 
Дон басс ка ба рып сез нең белән оч ра шыр га ни я тем бар әле», –  
дип яз ды. Лә кин авы ру әдип Дон басс эш челә ре белән оч ра шыр га 

1 Әхмә ди ев Ш. Якын иптәш / Ш. Әхмә ди ев // Га лим җан Иб ра һи мов: мә ка
лә ләр, истә лекха тирәләр / Төзү че се Рөстәм Акъ е гет. –  Ка зан: Та тар. кит. нәшр., 
2007. –  Б. 267–268.

2 Сөн дек ле М. Яшьләр нең бөек ос та зы / М. Сөн дек ле // Га лим җан Иб ра һи
мов: мә каләләр, истә лекха тирәләр / Төзү че се Рөстәм Акъ е гет. –  Ка зан: Та тар. кит. 
нәшр., 2007. –  Б. 287.
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бул ган телә ген үти ал ма ды. Без нең ча кы ру га җа вап итеп яз ган 
ха тын да үзе нең авыр кай гы лы көннәр ки чергә нен –  бердән бер 
ба ла сы үлгән ле ген 1, шул сәбәп ле сә ламәт ле ге нең юл га чы гар га 
мөм кин лек бирмә ве ха кын да хәбәр ит те.

Дон басс та гы бу әдә би хәрәкәт не берләш терү өчен Ук ра и на
ның «Мо лод няк» дигән әдә би оеш ма сы янын да та тар сек ци я се 
тө зел де. Га лим җан ага бу эш не бик мәгъ куль кү реп, шат ла нып 
хат яз ды. Бу ха тын да: «Әсәрлә ре гез не җы ен тык итеп чы га рыр га 
бик кирәк иде, Г. Га  лигә 2 мин язар мын, бәләкәй бул са да бер 
адым бу лыр, бу хак та сек ци ядә уй ла шы гыз әле», –  дигән иде».

1934 ел да «Эш че» 3 га зе та сы мөхәр ри ре иптәш Аги шев, пар
ти я нең Үзәк Ко ми те ты белән киңә шеп, ми не Мәскәү янын да гы 
кү мер шах та ла рын да эшләү че та тарбаш корт шах тер ла ры өчен 
чы га чак «Мәскәү ко чегар ка сы» 4 дигән га зе та ның мөхәр ри ре итеп 
җибәр де. Бу га зе та да эшләгән ва кыт та да мин Га лим җан ага Иб
ра һи мов белән элемтә не өзмә дем. Ул ми ңа соң гы ха тын да Уфа га 
яки Ка зан га кү чеп, әдә би ят ос та ла ры белән ара ла шып яшәргә, 
эшләргә, укыр га киңәш биргән иде» 5.

Ка закъ язу чы сы Са бит Му ка нов (1900–1973) Г. Иб  ра һи мов 
белән хат алы шып тор ган лы гын шу лай искә ала: «Мин аңа, үзем
нең их ти ра мым ны бел де реп, «А даш кан нар» исем ле ро ма ным ны 
Кы рым ад ре сы белән җибәр дем һәм озак ла мый ча аңар дан озын 
хат ал дым» 6.

1 … бердәнбер баласы үлгәнлеген –  ул ла ры Рөстәм 1931 ел ның 21 мар тын да 
йөрәк па ра ли чын нан ва фат бу ла.

2 Г.Гали –  Гомәр Га ли (Гомр Би лал улы Гали ев, 1900–1954), язу чы, әдә би тән
кыйть че, җәмә гать эш лек ле се. 1931 ел дан Та тарс тан ки тап нәш ри я ты ның әдә би 
сек то рын, Та тар про ле тар язу чы ла ры ас со ци а ци я сен (ТАПП) җитәк ли.

3 «Эшче»–  РКП(б)  ның Үзәк һәм Ка зан ко ми тет ла ры бас ма ор га ны. 1918 ел ның 
27 сен тяб реннән Ка зан да, шул ук ел ның 13 де каб реннән Мәскәүдә, 1920 ел ның 2 
фев ра леннән Ка зан да, 1921 ел ның 10 ап ре леннән 31 де каб ренә кадәр Мәскәүдә та
тар те лендә нә шер ителгән. Бар лы гы 2039 са ны дөнья күрә.

4 «Мәскәүкочегаркасы» –  1932 ел ның 16 сен тяб реннән 1933 ел ның 24 ию ненә 
кадәр Мәскәү өлкә се нең Донс кой эш челәр посё ло гын да та тар те лендә нә шер ител
гән ат на лык эш челәр га зе та сы. ВКП(б)  ның Мәскәү ко ми те ты Мәскәү өлкә се бю ро
сы, кү мер чы га ру чы лар проф со ю зы өлкә ко ми те ты һәм «Мәскәүкү мер» берләшмә
се бас ма ор га ны. Бар лы гы 38 са ны дөнья күрә.

5 Сөн дек ле М. Күрс. хезм. –  Б. 287–289.
6 Му ка нов С. Оны тыл мас ха тирә / С. Му  ка нов // Га лим җан Иб ра һи мов: мә

каләләр, истә лекха тирәләр / Төзү че се Рөстәм Акъ е гет. –  Ка зан: Та тар. кит. нәшр., 
2007. –  Б. 336.



14

А. Ша  мов әдип нең күп том лык ла рын чы га ру да кат на шуы 
белән бәй ле хат ла шып тор ган лы гын бо лай тас вир итә: «Бер
ничә көннән соң Га лим җан ага ның ми ңа яз ган ха ты ки леп җит
те. Чын нан да, ул миннән дүрт том лы «Сай лан ма әсәрләр »енә 
ре дак тор бу лып, ка рап, бас ты рып чы га ру ым ны үтенгән иде.

Өчен че том 1936 ел ның ур та ла рын да ба сы лып чык ты. Мат
бу гат ка чы гу белән үк ав тор га иң ях шы кә газьгә ба сыл ган на рын 
җибәр дек. Нәш ри ят ка һәм ми ңа рәхмәт әй теп яз ган ха тын да 
ки тап ның ба сы лы шын, шу лай ук тыш кы кү ре не шен ошат кан
лы гын әйткән иде» 1.

Язу чы Мирсәй Әмир (1907–1980) үзе нең истә ле гендә Г. Иб 
ра һи мов ха тын нан шун дый өземтә ки терә: «А гый дел» по вес те 
ба сы лып чык кач (1936) 2, Г. Иб  ра һи мов, ми не зур иҗа ди уңы
шым белән кот лап, үз исе мемә мах сус хат язып җибәр де. Ул ан
да по весть ны бик ярат кан лы гын әйткән, ми ңа ях шы теләкләр 
теләгән һәм искәрмә тө сендә төп ге рой ла рым ның бер сенә Га яз 
исе ме бир үем не ошат ма вын бел дергән иде. Нигә шун дый әйбәт 
об раз га әшә ке ке ше нең исе мен бир дең, дип со рау куй ган иде. 
Һәм мөм кин бул ган да ул ге рой ның исе мен алыш ты рыр га киңәш 
биргән иде (Ул, әлбәттә, үзе нең ки лешмәс дош ма ны бул ган Га
яз Ис ха ков ны3 күздә то та иде). Мин аның бу сүзлә ре ту рын да 
бик күп уй ла дым, шу лай да ге ро ем ның исе мен алыш ты рыр га 
кирәк тап ма дым. Чөн ки Га яз исе ме уку чы лар өчен бик та би гый 
яң гы рый, ул ва кыт та гы яшь бу ын Га яз ны юньләп бел ми дә иде 
ин де» 4.

Язу чы Са лих Бат тал (1905–1995) Г. Иб  ра һи мов белән хат алы
шуы ха кын да шу лай искә ала: «Мин Гро ховс кий «цир кын да» 
эшләгән чор да ул ми ңа ике мәртәбә хат җибәр де. Бер сендә ул, 
бер ничә ки тап исе мен атап, шу лар ны Мәскәү ма га зин на рын
нан та бып җибәрә ал мас сың мы дип, яңа лиф белән яз ган. Мин 

1 Ша мов А. Кү  ңел сез ва кый га / А. Ша  мов // Га лим җан Иб ра һи мов: мә каләләр, 
истә лекха тирәләр / Төзү че се Рөстәм Акъ е гет. –  Ка зан: Та тар. кит. нәшр., 2007. –  
Б. 339.

2 Әmir M. Aƣidel (Artьqbikә). Ozьn xikәjә / M. Әmir. –  Qazan: Tatgosizdat, 1936. – 
258 b.

3 Гаяз Исхаков –  Га яз Ис ха кый (Мөхәммәт га яз Гыйлә җет дин улы Ис ха ков) 
(1878–1954), язу чы, жур на лист, сәясәт һәм җәмә гать эш лек ле се, та тар мил лиазат
лык хәрәкә те ли дер ла рын нан бер се.

4 Әмир М. Гүзәл той гы лар уя ту чы әдип / М. Әмир // Га лим җан Иб ра һи мов: мә
каләләр, истә лекха тирәләр / Төзү че се Рөстәм Акъ е гет. –  Ка зан: Та тар. кит. нәшр., 
2007. –  Б. 415.
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ул ки тап лар ны та ба ал ма дым. Икен че ха тын да ул: «Ми нем ки
тап ны син та ныш кыз ла ры ңа укыт кан сың, бу бик кы зык бул ды 
әле!» –  дип яз ган иде.

Сүз аның рус ча га Шә ри по ва 1 та ра фын нан тәр җемә ителгән 
«Та тар ка» исе мендә чык кан ки та бы ту рын да ба ра 2. Па ра шют чы 
кыз лар миннән алып укы ды лар да, аны бик яра тып, зур эс те
тик ләззәт биргән өчен ав тор га рәхмәт язып, күмәк хат җибәр
деләр» 3.

Г. Иб  ра һи мов ның ту га ны Ма рат Иб ра һи мов ар хив до ку мент
ла рын туп лап, әдип ту рын да 2012 ел да ае рым ки тап бас ты рып 
чы гар ды 4. Ан да алар ның кү бе се нең фо токү чермәлә ре дә би
релгән. Шу лай ук ав тор ның үзе нең ка ра ма гын да бул ган ма те
ри ал лар да бе рен че мәртәбә ан да урын ал ган.

Әдип ха кын да кай бер ар хив до ку мент ла ры соң гы ел лар да 
ТАССР Мә га риф ха лык ко мис са ри а ты кар шын да гы Ака де мик 
үзәк ха кын да 5, «Ру хи ми рас: эзләнүләр һәм та быш лар» 6 дигән 
җы ен тык лар да бас ты рыл ды.

Г. Иб  ра һи мов ту рын да ма те ри ал лар ны эзләү һәм та был ган
на ры белән көндә лек мат бу гат та уку чы лар га та ныш ты ру юнә ле
шендә без нең та раф тан да бер ни кадәр эш баш ка рыл ды. Та тар
стан Фәннәр ака де ми я се Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге Тел, әдә би ят 
һәм сән гать инс ти ту ты ның Яз ма һәм му зы каль ми рас үзә ге мө
ди ре бу лып эшләгән ва кы тым да, 2010 ел ның көз ай ла рын да, ме

1 Шәрипова –  сүз Гайшә Шә ри по ва ту рын да ба ра.
2 Сүз аның рус ча га Г. Шә  ри по ва та ра фын нан тәр җемә ителгән «Та тар ка» исе

мендә чык кан ки та бы ту рын да ба ра: Иб ра ги мов Г. Та  тар ка: Ро ман / Пе ре вод с та
тарс ко го Гай ши Ша ри по вой / Г. Иб  ра ги мов. –  М.: Гос. издво «Ху до жест вен ная ли
те ра ту ра», 1935. – 174 с.

3 Бат тал С. Г. Иб    ра һи мов ту рын да соң гы истә лекләр / С. Бат тал // Га лим җан 
Иб ра һи мов: мә каләләр, истә лекха тирәләр / Төзү че се Рөстәм Акъ е гет. –  Ка зан: Та
тар. кит. нәшр., 2007. –  Б. 424–425.

4 Га лим җан Иб ра һи мов: до ку мен ты и фак ты; Га лимд жан Иб ра ги мов гла за ми 
мо ло дых / Ав торсос та ви тель М. Х. Иб    ра ги мов. –  Ка зань: Та тар. кн. издво, 2012. – 
336 с.

5 Ака де ми чес кий центр Нар комп ро са ТАССР: до ку мен ты и ма те ри а лы / Сос
та ви те ли: кан ди дат ис кусст во ве де ния О. Л. Улем но ва, Л. Ш. Дав лет ши на. –  Ка зань: 
ИЯ ЛИ, 2015. – 224 с.

6 Ру хи ми рас = Ду хов ное нас ле дие: по ис ки и отк ры тия / Ред кол ле гия: И. Г. Гу   
ме ров (ру ко во ди тель про ек та и от ветст вен ный ре дак тор), М. И. Ах    мет зя нов, 
З. З. Ра    ме ев. Сос та ви те ли вы пус ка: Л. Ш. Га    ри по ва, Г. М. Хан на но ва, Л. Ш. Дав лет
ши на. –  Ка зань: ИЯ ЛИ, 2017. –  Вып. 3. – 336 с.
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ди ци на фәннә ре кан ди да ты Сәяр Әхмә ров әдип нең ме ди ци на 
кар та сын тап шыр ган иде. Ул аны 1960 ел лар да Ка зан ның Ис ке 
хас та ханә сендә те ра пия ка фед ра сын да ор ди на тор ча гын да та бып 
ал ган бул ган 1.

Мак сат чан эзләнүлә ре без нә тиҗә сендә Г. Иб  ра һи мов ның 
әлегә киң да ирә уку чы га бил ге ле бул ма ган ав тог раф ла ры да 
та был ды 2. Мәсәлән, аның яшь ва кыт та ал дыр ган фо то сы ның 
икен че ягы на Ки евтән 1913 ел ның март аен да языл ган һәм бер
ту ган Ша кир җан аб зый сы на ад рес лан ган; әдип Уфа да яшәгән 
ва кы тын да ал ды рыл ган фо то сы ның икен че ягы на 1916 ел ның 
20 де каб рендә ту га ны Мо та һар Иб ра һи мов ка (1893–1975) языл
ган; Кол чак 3 ты лын нан йө реп кайт кач ки емнә рен дә алыш
тыр мый ал ды рыл ган фо то сы ның икен че ягы на яшь лек дус ты, 
Сол тан мо рат тан өч кенә чак рым ерак лык та гы Әпсәләм авы
лы ке ше се Габ деләхмәт Сөләй ма нов ка (1885–1962) 1919 ел ның 
3 сен тя брендә языл ган на ры. Алар ның төп нөсхәлә ре белән Ка
зан да Әл фия апа Ша мо ва ның шәх си ар хи вын нан та ныш тык.

«Туг ры, го му ми, ти гез, яше рен һәм мөтә на сиб сай лау га ни
гезләнгән Уч ре ди тель ный соб ра ни е» (Ка зан, 1917) дигән ки тап
ның 29 нчы би тендә буш урын да Г. Иб  ра һи мов та тар әдә би я ты 
ха димнә ре нең Үзәк со ю зы рәи се бу ла рак им за куй ган. Ул чы га
нак ны та рих фәннә ре кан ди да ты, до цент Җәүдәт Миң нул лин 
(1953–2019) исән ва кы тын да би реп тор ган иде.

Та ныл ган ар хе ог раф, та рих чы, шә хес куль ты кор бан на ры ның 
бер се Сәид гат тар Ва хи дов ка (Ва хи ди га) (1887–1938) ад рес лан
ган ав тог раф Г. Иб  ра һи мов ның «Ка закъ кы зы» (М., 1924) дигән 
ки та бы ның ти тул би тенә языл ган. Төп нөсхә нең хә зер ге ва кыт та 
Ка зан (Идел бу е) фе де раль уни вер си те ның Н. И. Ло    ба чевс кий 
исе мендә ге Фән ни ки тап ханә нең сирәк кулъ яз ма лар һәм ки
тап лар бү ле ге нең Шә рык бү лекчә сендә сак ла ну ын ачык ла дык.

Г. Иб  ра һи мов ның «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ре дак ци я се 
исе менә ад рес лан ган ав то гра фы әдип нең «Та тар лар ара сын да ре

1 Ис ла мов Р. Әдип нең ме ди ци на кар та сы та был ды / Р. Ис  ла мов // Мәд. җом га. – 
2011. – 25 февр.; Шулук // Кы зыл таң. – 2011. – 11 март.

2 Ис ла мов Р. Әдип нең ав тог раф ла ры: Га лим җан Иб ра һи мов ның туу ы на 130 ел 
ту лу ны кар шы лап / Р. Ис  ла мов // Кы зыл таң. – 2917. – 9, 16 февр.; // Мәд. җом га. – 
2017. – 17, 22 февр.; Ис ла мов Р. Әдип нең яңа ав тог ра фы / Р. Ис  ла мов // Мәд. җом
га. – 2017. – 17 февр.

3 Колчак –  Алек сандр Ва силь е вич Кол чак (1874–1920), ад ми рал (1917), ре во лю
ци ягә кар шы хәрәкәт җитәк челә реннән бер се.
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во лю ция хәрәкәтлә ре. Бе рен че бү лек (1905)» (Ка зан, 1925) дигән 
ки та бы ның ти тул би тенә языл ган. Ул ки тап ны Рос сия Фәннәр 
ака де ми я се Федераль тикшеренү үзәге «Ка зан Гыйль ми үзә ге»
нең Фән ни ки тап ханә сендә тап тык.

Бу ки тап ның Г. Иб  ра һи мов та ра фын нан 1926 ел да Ба ку да Фә
рид бәйгә яз ган ав тог раф лы икен че нөсхә се Ис тан бул шәһә ре
нең Бөекшәһәр бәлә ди я сендә (мэ ри я сендә) Ататө рек исе мендә
ге ки тап ханәдә сак лан ган лы гы бил ге ле бул ды.

Язу чы ның «Без нең көннәр» ро ма ны ның рус те лендә чы га чак 
бас ма сы өчен Г. Шә  ри по ва га җибә релгән ав тог раф лы фо то сы 
(Ял та, 1932) хә зер ге ва кыт та Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли 
му зе ен да сак ла ну ын бел дек.

Бо лар дан тыш янә төр ле ке шеләр нең истә леклә рендә дә 
Г. Иб  ра һи мов ның ав тог раф ла ры ха кын да мәгълү мат ки те релә. 
Мәсәлән, укы ту чы Гай нул ла Иш бу ла тов (?–?) Уфа да гы та тар
баш корт пе да го гия тех ни ку мын да укы ган ва кы тын да, әдә би ят 
түгәрә ге әгъ за ла рын нан 11–12 ке ше җы е лып, 1924 ел ның июнь 
аен да Ка зан га экс кур си ягә килгәч, әдип яны на керүлә рен, шун
да ул үзе нең «Ка ра ма як лар яки ак әдә би ят лар» исем ле ки та бын 
әдә би ят түгәрә генә ав тог раф белән бүләк ит үен яза. Истә лек 
ав то ры бел дергәнчә, Г. Иб  ра һи мов со ңын нан «П ро ле та ри ат әдә
би я ты нәрсәдә?» дигән ки та бын да ав тог раф белән җибәрә.

Озак ел лар мә га риф өлкә сендә эшләгән пе да гог Ка сыйм 
Гыйр фа нов (1889–1968) 1 1920 ел ның ба шын да Чилә бедән Ка
зан га ки тап лар алыр га ко ман ди ров ка га килә. Шул ва кыт та ул 
Г. Иб  ра һи мов белән оч ра ша һәм әдип аңа «Без нең көннәр» ро
ма нын те ге леп һәм төплә неп бетмгән ки леш ти пог ра фи ядән 
алып кай тып, «Ав тор дан Ка сыйм Гыйр фа нов иптәшкә истә лек 
өчен» дип язып бүләк итә.

Х. Әпсәлә мо ваФәт кул ли на Пав ло дар да укы ту чы бу лып 
эшләгәндә Г. Иб  ра һи мов аңа «Яшь йөрәкләр» ро ма нын ав тог
ра фы белән җибәр үе ха кын да 1961 ел ның 24 ию лендә язу чы Лок
ман Ба дыйк шан га (1919–2015) сөйләп кал дыр ган.

1 Ту лы рак ка ра: Са ла ма то ва Г. Д. «Баш ҡорт ай ма ғы» жур на лы нан бер мәҡәлә / 
Г. Д. Са ла ма то ва // Вос то ко ве де ние в Баш кор тос та не: сбор ник ста тей, пос вя щен
ных па мя ти чле накор рес пон ден та Ака де мии наук Рес пуб ли ки Баш кор тос тан, 
док то ра фи ло ло ги чес ких наук, про фес со ра Иш му ха ме та Гиль мут ди но ви ча Га ляут
ди но ва / Сос та ви те ли: А. Г. Са    ли хов, С. А. Ис    кан да ро ва. Ре дак то ры: А. Г. Са    ли хов 
(отв. ред.), С. А. Ис    кан да ро ва, Ш. В. На    фи ков. –  Вып. 1. –  Уфа: ИИ ЯЛ УФИЦ РАН, 
2018. –  Б. 262–274.
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Г. Иб  ра һи мов ның хат ла ры ха кын да гы мәсьәләгә дә ае рым 
мә калә ба гыш ла дык 1. Әдип нең тор мы шы һәм иҗат ми ра сы, 
аның өйрә нелү то ры шын шу лай ук көндә лек мат бу гат та як тырт
кан идек 2.

Язу чы Ли рон Хә ми дул лин бо лай яза: «Ө. Мөхәммә до ва та
ра фын нан туп лан ган менә шун дый хат лар, фо то лар, до ку мент 
кү чермәлә ре ка лынка лын пап ка лар да әдибә нең өстә лендә өе
леп то ра лар иде. Ул пап ка лар ның хә зер ге яз мы шы ми ңа бил ге
сез» 3. Ка зан шәһә ре нең элек ке Ле нин ра йо ны ның Восс та ния 
ура мын да гы 89 нчы та тар мәктә бе нең (хә зер Мәскәү ра йо нын
ның Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге та тар гим на зи я се му ни ци паль 
бюд жет бе лем бирү уч реж де ни е се) 1960 ел лар дан бир ле аның 
ди рек то ры бу лып эшләгән Ва зыйх Над ри ев 1990 ел да аңа шу лай 
сөйләгән: «Га лим җан Иб ра һи мов ка ба гыш лап утыз биш ел дә
ва мын да туп лан ган истә лек яз ма ла рын һәм фо то лар ны югалт
тык. Икеөч ел элек. Илдә зур үзгә решләр баш лан гач, алар ны 
без шу шын да (Та тарс тан Язу чы лар бер ле генә. –  Р. И.) ки те реп 
биргән идек. Шу лар ны хә зер та ба ал мый лар. Ул кыйммәт ле 
истә лек яз ма ла рын, фо то лар ны кем, кая куй ган –  бел миләр. 
Ан да әдип не соң гы ел лар да ка рап, тәр би яләп тор ган соң гы ха
ты ны Хә дичә апа Фәт хул ли на ның истә леклә ре дә бар иде. Ул 
истә лекләр баш ка бер кай да да ба сыл ма ды, бездә аның ту лы 
нөсхә се иде» 4.

Әдип нең хат ла ры һәм до ку мент ла ры Ф. Иб  ра һи мо ва та ра
фын нан ае рым том бу ла рак тө зе леп, 2000 ел да нә шер ител де 5. 
Га лимә «До ку мент лар ни сөй ли?» дигән ке реш мә каләдә бо лай 
яза: «Ки тап та йөз тук сан данә хат, те лег рам ма, ав тог раф, ав то
би ог ра фи яләр, йөз кы рык өч исемдә до ку мент ур наш ты рыл

1 Ис ла мов Р. Әдип нең хат ла ры / Р. Ис  ла мов // Кы зыл таң. – 2017. – 11 март; // 
Мәд. җом га. – 2017. – 17 март.

2 Ис ла мов Р. Әле аны өйрәнә се дә өйрәнә се: Га лим җан Иб ра һи мов ның туу ы на 
125 ел / Р. Ис  ла мов // Кы зыл таң. – 2012. – 17 апр.; Ис ла мов Р. Га  лим җан Иб ра һи мов 
һәм XXI га сыр / Р. Ис  ла мов // Мәд. җом га. – 2013. – 13 сент.

3 Хә ми дул лин Л. Ак тап лар ны ки метә се иде… / Л. Хә  ми дул лин // Ру хи ми рас = 
Ду хов ное нас ле дие: по ис ки и отк ры тия / Ред кол ле гия: И. Г. Гу    ме ров (ру ко во ди тель 
про ек та и от ветст вен ный ре дак тор), М. И. Ах    мет зя нов, З. З. Ра    ме ев. Сос та ви те ли 
вы пус ка: Л. Ш. Га    ри по ва, Г. М. Хан на но ва, Л. Ш. Дав лет ши на. –  Ка зань: ИЯ ЛИ, 
2017. –  Вып. 3. –  Б. 303.

4 Хә ми дул лин Л. Күрс. хезм. –  Б. 303.
5 Га лим җан Иб ра һи мов: Хат лар һәм до ку мент лар / Җы ен тык ны төзү че, текст 

һәм аң лат ма лар ны әзерләү че Иб ра һи мо ва Ф. И. –  Ка зан: Фи кер, 2000. – 464 б.
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ды. Әле бу соң гы чик тү гел. Г. Иб  ра һи мов –  ги гант фи гу ра. Аңа 
бәй ле шәх си кә газьләр нең та бы лу их ти ма лы шик ту дыр мый. 
Гыйль ми Үзәк рәи се бу лып эшләгәндә, аның җитәк че ле гендә 
хәл ителгән мәсьәләләр не ка ра ган уты рыш бер кетмәлә ре генә 
Та тарс тан рес пуб ли ка сы Мил ли ар хи вын да күп ме? Үзлә ре бер 
җы ен тык бу лыр лык. Бу ки тап ка алар ның әдә би ят ка мөнәсәбәт
ле аз өле ше генә алын ды. Ав то би ог ра фи ялә ре дә ба ры сы да ке
реп бетмә де. Ми ңа Та тарс тан рес пуб ли ка сы Дәүләт Имин ле ген 
Сак лау Ко ми те ты ар хи вы на ке реп, эзләнүләр алып ба рыр га да 
рөхсәт бул ма ды, үзлә ре биргән кай бер бе лешмәләр белән генә 
чиклә нергә ту ры кил де» 1.

Г. Иб  ра һи мов ка бәй ле до ку мент лар ны бар лау, туп лау һәм 
алар ны киң да ирә уку чы га җит керү юнә ле шендә баш ка рыл ган 
нә тиҗә ле уңай кү ре нешләр белән бергә, кыз га ныч ки, кай бер 
җит ди төгәл сез лекләр һәм җи теш сез лекләр дә шак тый күзә
телә. Алар ны төп нөсхәлә ре белән ча гыш ты рып тик шерү ба ры
шын да шу лар ачык лан ды: кай бер текст лар ны кыс кар ту, үзгәртү, 
текс то ло гик як тан эшкәртүдә игъ ти бар сыз лык оч рак ла ры бар. 
Мәсәлән, әдип нең 1912 ел ның 13 де каб рендә Ки евтән Х. Кай
бы шев ка яз ган хат ның төп нөсхә се сак лан ма ган. Ул Ае рым жан
дарм нар кор пу сы та ра фын нан 1913 ел ның 3 ма ен да тентү бу ен ча 
тө зелгән 16 сан лы бер кетмәдә ур наш ты рыл ган. Хат рус те ленә 
15 нче Та тарулан пол кы штабсрот мист ры А. Ф. фонТрен то
виус 2 та ра фын нан тәр җемә ителгән. Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е
нең 9 нчы то мы на ул янә та тар те ленә тәр җемә итеп ур наш ты
рыл ган.

Әдип нең Х. Кай бы шев ка 1913 ел ның 3 гыйн ва рын да яз ган 
ха ты нишләп тер һа ман ике хат бу ла рак тәкъ дим ителә.

Г. Иб  ра һи мов ның Ки евтән 1913 ел ның 24 ап ре лендә Шә
һит Әхмә ди ев һәм жур на лист, тәр җемә че За һит (За һи дул ла) 
Нур кин га (1888–1966), 1924 ел ның 19 ию лендә Та ра со ва дигән 
ке шегә, 1926 ел ның 25 ав гус тын да Һа ди Так таш ка (1901–1931) 
рус те лендә яз ган хат ла ры да мо ңа кадәр ори ги нал да дөнья 
күрмә де. Алай гы на да тү гел, Һ. Так таш ка 1927 ел ның 4 фев ра
лендә За һи дул лин им за сы белән языл ган хат Г. Иб  ра һи мов ка 
нисбәт ите леп, әүвәл Һ. Так таш «Әсәрләр »е нең 3 нче то мын

1 Га лим җан Иб ра һи мов: Хат лар һәм до ку мент лар… –  Б. 14.
2 А.Ф.фон-Трентовиус–  Алек сандр Фе до ро вич фонТрен то виус (1881–?), 15 

нче Та тарулан пол кы штабсрот мист ры, тәр җемә че.
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да 1, ан нан кү че ре леп Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то
мы на 2 ур наш ты рыл ган.

Та гын бер ми сал. «Мә га риф» жур на лы ның 1928 ел гы 2 нче са
нын да «Та тар пе да го гия җәм гы я те»ндә дигән руб ри ка да «Ю би
лей га ба гыш лау» ата лы шын да шун дый мәгълү мат ки те релгән: 
«Та тар пе да го гия җәм гы я те» идарә се үзе нең 28 нче де кабрь уты
ры шын да Га лим җан иптәш Иб ра һи мов ны җәм гы ять нең фәх ри 3 
әгъ за сы итеп сай лар га ка рар бир де.

Идарә җәм гы ять янын да оеш ты ры ла тор ган теләдә би
ят ка би не тын Га лим җан иптәш исе менә атар га ка рар бир де» 4. 
Ул Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бо лай үзгәр теп 
бас ты рыл ган: «Та тар пе да го гия җәм гы я те» идарә се үзе нең 1927 ел
гы 28 де кабрь уты ры шын да, 20 ел лык юби лее уңае белән, Га лим җан 
иптәш Иб ра һи мов ны җәм гы ять нең фәх ри әгъ за сы итеп сай ла ды. 
Идарә җәм гы ять янын да оеш ты ры ла тор ган теләдә би ят ка би не
ты на Га лим җан иптәш исе мен бирү ту рын да ка рар ка бул ит те» 5.

Мон дый тискә ре кү ре нешләр не шул чор та тар текс то ло ги я се 
фә не үсе ше белән бәйләп аң ла ту гы на дө рес леккә ту ры ки леп 
бет ми.

II
Җәм гы ятьтә ге үзгә решләр, фәндә ге ка за ныш лар, та быш лар 

Г. Иб  ра һи мов ха кын да до ку мент лар ның яңа бас ма сын төзү за
ру ри я тен бар лык ка ки тер де.

Ике томлы бу җы ен тык та бар лы гы 710 до ку мент (шу ның 374 е 
бе рен че мәртәбә яки гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә һәм ори ги

1 Так таш Һ. Әсәрләр: Өч том да / Том ның әдә би ятсән гать тән кый те, пуб ли
цис ти ка өле шен төзү че, текст һәм искәрмәлә рен хә зерләү че Ле на Гай на но ва. Би
ог ра фик ма те ри ал лар, хат лар өле шен төзү че, текст һәм искәрмәлә рен хә зерләү че 
Мар сель Әхмәт җа нов / Һ. Так таш. –  Ка зан: Та тар. кит. нәшр., 1983. – 3 т.: Әдә би ят
сән гать тән кый те, пуб ли цис ти ка, би ог ра фик ма те ри ал лар, хат лар. –  Б. 371.

2 Иб ра һи мов Г. Әсәрләр: Ту гыз том да / Җы ен тык ны төзү че, текст һәм аң лат
ма лар ны әзерләү че Иб ра һи мо ва Ф. И. / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан: Та тар. кит. нәшр., 
2000. – 9 т.: Хат лар һәм до ку мент лар. –  Б. 131.

3 Фәхри –  мак тау лы.
4 Юби лей га ба гыш лау // Мә га риф. – 1928. – № 2. –  Б. 100. Ан нан соң гамәл дә ге 

та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да 
шак тый үзгәр те леп бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 321). Текст жур нал дан алын ды.

5 Иб ра һи мов Г. Әсәрләр: Ту гыз том да / Җы ен тык ны төзү че, текст һәм аң лат
ма лар ны әзерләү че Иб ра һи мо ва Ф. И. / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан: Та тар. кит. нәшр., 
2000. – 9 т.: Хат лар һәм до ку мент лар. –  Б. 321.
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нал да бе рен че мәртәбә, хә зер ге за ман да ба сыл ган 264 до ку мент 
ори ги нал ла ры бу ен ча алын ды) туп лан ган бу җы ен тык ның ко ры
лыш ком по зи ци я се те ма ти ка һәм жанр лар бу ен ча ае рым лан ган 
шун дый биш бү лектән тө зел де: I. Ав то би ог ра фи яләр; II. Кай бер 
әдә би әсәрлә реннән үрнәкләр («Ал ма чу ар», «Та би гать ба ла ла
ры» хик әялә ре); III. Кай бер гыйль ми хезмәтлә реннән үрнәкләр 
(«Та тар мәдә ни я те нин ди юл белән ба ра чак?»); IV. Со вет чо ры на 
кадәр ге до ку мент лар (Иҗ ти ма гыйсәя си до ку мент лар: а) жан
дар ме рия до ку мент ла ры; б) Уч ре ди тель ный соб ра ни егә сай лау 
до ку мент лары; хат лар; бел дерүләр; мөрәҗә гатьләр; хәбәрләр; 
ав тог раф лар; кот лау лар); V. Со вет чо ры до ку мент ла ры (Иҗ ти
ма гыйсәя си до ку мент лар; Та тарс тан Мә га риф ха лык ко мис са
ри а ты до ку мент ла ры; Гыйль ми үзәк до ку мент ла ры; хәбәрләр; 
бел дерүләр; хат лар; те лег рам ма лар; мөрәҗә гатьләр; ав то граф
лар; кот лау лар; реп рес сия чо ры до ку мент ла ры; ак лау чо ры до
ку мент ла ры; шәх си тор мы шы на ка ра ган до ку мент лар; исе мен 
мәң геләш терү до ку мент ла ры; тор мы шы һәм эшчән ле ге хро ни
ка сы; яшәгән фа тир ла ры ның, ку нак ханәләр нең һәм ул бул ган 
йорт лар ның исем ле ге; яңа биб ли ог ра фи я се).

Бо лай ае рым лау, ина ну ы быз ча, Г. Иб  ра һи мов ның тор мы
шын, гыйль миәдә би, иҗ ти ма гыйсәя си эшчән ле ген ло гик эз
лек ле лектә тик ше рергә, эво лю ци он тен ден ци яләр не тирәнрәк 
кү зал лар га, шә хе сен киңрәк ачык лар га һәм го му ми бәяләмә не 
хә зер ге за ман таләплә ре ни ге зендә дө рес бил геләргә ярдәм итә.

Эш ба ры шын да һәр до ку мент ның чы га нак ла ры яки хә зер ге 
ва кыт та сак ла ну урын на ры күрсә те леп, мо ңа кадәр кай да һәм 
кай чан дөнья күрүлә ре яки бе рен че (шу лай ук гамәлдә ге та тар 
хә рефлә рендә) мәртәбә бас ты ры лу ла ры ха кын да бел де ре леп ба
рыл ды. Би редә исемнә ре теркәлгән ке шеләр нең ту ганүлгән ел
ла ры, һөнәрлә ре, баш кар ган ва зи фа ла ры; күрсә телгән көндә лек 
мат бу гат; та ри хи, сәя сииҗ ти ма гый ва кый га лар ха кын да мәгълү
мат мөм кин кадәр ту лы рак би ре лергә ты ры шыл ды.

До ку мент лар да әдип һәм аның әти се исемнә ре нең төр лечә 
язы лы шы күзә телә. Мәсәлән, Алим зян, Алим зан, Ализь ян Гиль
фа то вич, Га лин чан, Га лит жан, Гир фан до вич, Га лим, Га лим жан, 
Га лимд жан, Га лим жанАлим зян, Га лим зан, Га лим зен, Га лим чан, 
Га лям зан, Гер фа но вич, Ги ли му тан. Баш ка ке шеләр нең исемнә ре 
белән дә шу лай. Әй тик, Ша фи –  Па фи, Кай би шев –  Кам би шев, 
Ха на фи –  Ха ла фи, Му ха метХа на фи, Ум миГуль сум –  УмиГуль
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сум, Гуль сюм һ. б. Алар үзгәр телмә де, до ку мент лар да ни чек бул са, 
шу лай кал ды рыл ды.

Со вет чо ры на кадәр ге ад минс тра тив бү ле нешләр не со вет чо
рын да гы ча итеп яки бө тенләй ял гыш күрсәтү оч рак ла ры да юк 
тү гел. Мәсәлән, ТАССР Ми нистр лар со ве ты кар шын да гы Дәүләт 
имин ле ге ко ми те ты тик шерү бү ле гендә тө зелгән бер до ку мент та 
Г. Иб  ра һи мов ның ту ган уры ны Баш[ корт] АССР ның Стәр ле
та мак ра йо нын да (Стер ли та макс ко го ра йо на Баш. АССР) дип 
күрсә телсә, Г. Мөхәммә до ва СССР Дәүләт имин ле ге ко ми те ты на 
кул дан яз ган га ри за сын да Г. Иб  ра һи мов Уфа өлкә сендә (Уфимс
кая об ласть) ту ган һәм кул га алы ну ае «сен тябрь» дип яза. Язу чы 
дөнь я га килгәндә бер нин ди өлкә дә, рес пуб ли ка да, ра йон да 
бул ма ган ла ба са. Хәер, мон дый төр төгәл сез лекләр хә зер ге чор 
чы га нак ла рын да да күзә телә 1.

Та гын бер мо мент ка игъ ти бар ны юнәлтү со ра ла: бу җы ен тык 
ту лы ка мил леккә дәгъ ва ит ми, әлбәттә. Чөн ки мәгълүм бу лып 
та, объ ек тив сәбәпләр нә тиҗә сендә та ны шу мөм кин ле ге бул ма
ган чы га нак лар бар, киләчәктә та бы луы их ти мал бул ган на рын 
да истән чы га рыр га яра мый.

III
Эш ба ры шын да ае рым мәсьәләләр не хәл итүдә күрсәткән 

ярдәмнә ре өчен та рих фәннә ре кан ди да ты, Ка зан (Идел бу е) фе
де раль уни вер си те ты до цен ты Җәүдәт Сә лим улы Миң нул лин га 
(1953–2019)2, дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб
ли ка сы Дәүләт ар хи вы» ди рек то ры Ил дар Фә рит улы Шә фый
ков ка, дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы 
Дәүләт ар хи вы» фонд ла рын баш сак лау чы Рим ма Йо сыф кы зы 
Мәхмү то ва га, Ка зан да яшәү че Әл фия Аф зал кы зы Ша мо ва га, 

1 Эзлә неп тор мый ча, «хә зер ге фәлән рес пуб ли ка» яки «хә зер ге фәлән ра йон» 
дип кенә күрсәтү не еш оч ра тыр га ту ры килә. Ә 1920–1930 ел лар да гы кантон ад
минст ра тивтер ри то ри аль берәм лек бө тенләй ди яр лек искә алын мый баш ла ды.

2 Галим исән вакытында бу хезмәтне тикшереп, редакцияләп чыккан иде. 
Соңыннан кайбер материаллар ул төзегән «100летие образования Татарской АССР. 
Сборник документов и материалов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Миннуллин; науч. ред.: 
Р. Р. Фахрутдинов, Р. Р. Хайрутдинов. – Казань: Заман, 2017. – Т. 1. – 520 с.» һәм 
аның автордашлыгында нәшер ителгән «100летие образования Татарской АССР. 
Сборник документов и материалов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Миннуллин, Р. Д. Ша
рафиева; науч. ред.: Р. Р. Фахрутдинов, Р. Р. Хайрутдинов. – Казань: Заман, 2019. – 
Т. 2. – 496 с.» дигән җыентыклардан да алынды.
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Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли ки тап ханә се ди рек то ры ның 
фән эшләре бу ен ча урын ба са ры Ирек Габ делхәй улы Һа див ка, 
Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли му зе е ның өлкән хезмәткә ре 
Рәм зия Әс рар кы зы Аб за ли на га, Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мил
ли му зе е ның му зей пред мет ла рын сак лау чы Рәсүлә Нур га яз кы
зы Гай нет ди но ва га, Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли ар хи
вы бү лек җитәк че се Зөлфәр Га бит улы Га ти я тул лин га, Баш корт 
дәүләт уни вер си те ты ның Стәр ле та мак фи ли а лы та тар һәм чу ваш 
фи ло ло ги я се ка фед ра сы мө ди ре, фи ло ло гия фәннә ре кан ди да
ты, до цент Ил сур Са лих җан улы Ман су ров ка, Та тарс тан Рес пуб
ли ка сы Мил ли ки тап ханә се нең кулъ яз ма лар һәм сирәк ки тап лар 
бү ле ге мө ди ре Ай рат Җи һан гир улы За һи дул лин га, Баш кортс
тан Рес пуб ли ка сы Әхмәтзә ки Вә ли ди исе мендә ге мил ли ки тап
ханә нең кулъ яз ма лар, сирәк бас ма лар бү ле ге мө ди ре, фи ло ло гия 
фәннә ре кан ди да ты, до цент Флүр Шә ри фул ла улы Сибә га тов ка, 
Рос сия Фәннәр ака де ми я се Уфа фе де раль тик ше ренүләр үзә ге
нең Та рих, тел һәм әдә би ят инс ти ту ты кулъ яз ма лар бү ле ге нең 
әйдәп ба ру чы фән ни хезмәткә ре, та рих фәннә ре кан ди да ты Әхәт 
Гобәй улы Са ли хов ка, шул ук Инс ти тут ның әдә би ят бе ле ме бү ле
ге фән ни хезмәткә ре Са ла ват Мир са дыйр улы Хөс әе нов ка их лас 
рәхмәтлә рем не бел дерү не мө катдәс бу ры чым итеп са ныйм.

Рә мил Ис ла мов,
фи ло ло гия фәннә ре док то ры,

Та тарс тан Рес пуб ли ка сы ның ат ка зан ган фән эш лек ле се
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I
АВ ТО БИ ОГ РА ФИ ЯЛӘР

1921
Ав то би ог ра фия Г. Г. Иб    ра ги мо ва 1921 го да 1

Би ог ра фия чл [е на] РКП( боль ше ви ков)
Га лимд жа на Иб ра ги мо ва.

По со ци аль но му по ло же нию –  кресть я нин.
По про фес сии –  жур на лист (пи са тель) и пе да гог.
Об ра зо ва ние –  выс шее вос точ ному суль манс кое.
Ро дил ся 1887 го да в Уфим[с кой] губ [ер ни и] в д[е рев не] Сул

тан му ра то во 2.
Учил ся: до 12 лет в сво ей де рев не 3, по том в Орен бур ге 4 и 

окон чил в Уфе выс шее вос точ ному суль манс кое учеб ное за ве
де ни е 5.

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб
ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 6 тасв., 51 эш, 44, 44 (икен че ягы), 45, 
45 (икен че ягы) кәг.). До ку мент шу лай рас лан ган: «Ва ше из ло же ние подт верж даю. 
Член РКП с 1912 г[о да] № 649658 (подписьнеразборчива)». Текст шун нан алын ды 
һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Сол тан мо рат авы лы хә зер ге ва кыт та Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы Авыр га зы 
ра йо нын да.

3 Учился:до12летвсвоейдеревне –  сүз Сол тан мо рат авы лын да земст во баш
лан гыч рус мәктә бе ха кын да ба ра. Яз лыкөз ле, ягъ ни мәдрәсәдә уку лар тә мам ла
нып янә баш лан ган чы, Г. Иб  ра һи мов белән ага сы бу мәктәптә дә укый лар.

4 Учился:…потомвОренбурге –  Г. Иб  ра һи мов Орен бург та 1 нче мә чет (хә зер ге 
Ле ва шев ура мы, 12 йорт) кар шын да гы Вә ли Хөс әе нов (Мөхәммәтвә ли Габ дел га ни 
улы Хөс әе нов, 1871–1933) мәдрәсә сендә 1899 ел дан 1906 ел ның язы на кадәр укый. 
Баш та мәдрәсә чы гы шы белән Стәр ле та мак ягын нан бул ган Ша кир хәзрәт (?–?) ка
ра ма гын да бу лып, аның ва фа тын нан соң В. Хөс әе нов ка күчә.

5 … окончилвУфевысшеевосточно-мусульманскоеучебноезаведение –  1906 
ел ның кө зендә Уфа да гы «Га ли я» мәдрәсә сенә укыр га керә, 1908 ел да чы га ры ла.

«Мәдрәсәи Галия» – Уфада педагог, дин белгече, җәмәгать эшлеклесе Зы-
яэддинхәзрәтәл-Кәмали(ПәрвәзетдинКамалетдинулыЗыятдинов(1873–1942)
Уфа шәһәренең Нижгородка бистәсендә әүвәл Зариф мулла тарафыннан 1906
елда нигезләгән аскы катыташтан, өске катыагачмәчеттә, аннары1907 ел-
ның18ноябрендәшулвакыттагыБольшаяУфимскаяурамындакирпечөчкатлы
бинадатантаналыачылганюгарыдиниукуйорты.Уку-укытукурсыякынча30
фәннәнторган.1914елданмузыкаукытылабашлый.АндаИделбуеннан,Уралдан
һәмКөнчыгышСебердән,УртаАзиядән,Кавказдан,Кырымнаншәкертләрукыган.
1918елдаябыла.1919елдамәдрәсәирбалаларөченикенчебаскычгомумибелем
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Ли те ра тур нонауч ное об ра зо ва ние в Ев ро пейс ком смыс ле 
при об ре те но част ной под го тов кой и од ну зи му был воль ным слу
ша те лем Ки евс ко го уни вер си те та (1912–1913).

Ли те ра тур ную ра бо ту на чал (ес ли не счи тать сот руд ни чест во 
в под поль ных лист ках) с 1908 го да в га зе те «Эль ис лах» 1, ор га не 
ре во лю ци он ной мо ло де жи. С тех пор моя ли те ра тур ная де я тель
ность безп ре рыв но шла в двух об лас тях: 1) Ху до жест вен ной ли
те ра ту ры и 2) учеб нопе да го ги чес кой.

В 1913 го ду си дел в Ки евс кой тюрь ме за под поль ную ра бо ту 
сре ди сту ден чест ва 2, пос ле ос во бож де ния из тюрь мы 3 на хо дил ся 
под глас ным над зо ром по ли ции до 1917 го да.
мәктәбеитепүзгәртелә.1920елдаулябыла.ХәзергеЧернышевскийурамындагы5
нчесанлыбубинадаозакелларМ.Гафуриисемендәге15нчесанлытатармәктәбе
эшли.Бинаяңаданмөселманнаргакайтарыпбирелгәннәнсоң,2002елданандамө-
селманнарныңҮзәкДиниянәзарәтенеңР.ФәхретдиновисемендәгеРоссияислам
университетыэшли.

1 «Эльислах» –  «Ә лис лах» –  мөхәр ри ре һәм на ши ре Ва фа (Әхмәт фа ва) Га ли 
улы Бәх ти я ров (1881–1960) бул ган һәм 1907–1909 ел лар да Ка зан да чык кан де мок
ра тик яшьләр һәм ал дын гы шә кертләр неӊ бас ма ор га ны бул ган га зе та. Бар лы гы 68 
са ны дөнья күргән.

2 В1913годусиделвКиевскойтюрьмезаподпольнуюработусредистуден-
чества –  Г. Иб  ра һи мов элек ке та ны шы, ул ва кыт та Ки евтән ерак бул ма ган Ка за тин 
дигән авыл да укы ту чы бу лып эшләгән Ка юм Рә хим улы Мос та ка ев (1885–1974) 
бу лыш лы гы белән 1912 ел ның кө зендә Ки евкә уни вер си тет та уку чы икеөч та тар 
сту ден ты на, өчдүрт гим на зист ка га та тар те ле, әдә би я ты һәм та гын бер ничә ба ла га 
хә реф та ны тып, алар ны укыр гаязар га өйрәтү өчен килә. Бу эш Ки ев ти мер юлын
да рес то ранва гон нар, вок зал да бу фет то ту чы Габ дул ла Мак су дов дигән ке ше нең 
үте не че белән бу ла. Тиздән ул Из ге Вла ди мир уни вер си те ты мө сел ман сту дент
ла ры һәм кур сист ка лар белән та ны шып, алар ның яше рен «Як таш лык» җәм гы я те 
уты рыш ла рын да кат на ша баш лый. 1913 ел ның 17 ап ре лендә Со на Аб дел хак кы зы 
Ахун до ва (1893–?) квар ти ра сын да (За харь евс кая, 17) бу җәм гы ять нең киңәшмә
се ва кы тын да ан да кат на шу чы лар по ли ция та ра фын нан кул га алы на. 17 ап рельдә, 
төн ге сә гать 12 дә 30 ми нут та Г. Иб  ра һи мов (ул киңәшмәдә бул мый) фа ти рын да 
(Сте па новс кая, 18) тентү яса лып, ул да кул га алы на. Көн дез аңар дан со рау алу оеш
ты ры ла, ә 19 ап рельдә Ки ев төрмә сенә ябы ла. 29 ап рельдә аның кул га алы ну кө
неннән исәпләп, төрмәдә то ты лу ва кы ты та гын бер ай га озай ты ла.

3 … послеосвобожденияизтюрьмы –  1913 ел ның 13 ию нендә Ки ев Из ге Вла
ди мир уни вер си те ты сту дент ла ры, «Як таш лык җәм гы я те» әгъ за ла ры Фирүзбәк 
Мех ти хан ог лы Ор ду батс кий (1888–?), Җә милбәк Ис ма илбәк ог лы Вә зи ров (1888–
?), Алибәк Ка сыймбәк ог лы Алибә ков (1878–?) белән бергә Г. Иб  ра һи мов та га еп сез 
та бы лып, төрмәдән азат ителә. Ул шул ук көн не Ки ев гу бер на жан дарм идарә се 
баш лы гы на үзе нең баш та Ка зан га, аннан соң ту ган авы лы Сол тан мо рат ка кай тып 
китәчә ге ха кын да яз ма ча бел дерә.
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Во вре мя Фев ральс кой ре во лю ции ра бо тал в Уфе, от ку да был 
изб ран в чле ны Уч ре ди тель ное соб ра ни е 1, при был в Пет рог рад.

Вмес те с тов [а ри ща ми] боль ше ви ка ми и ЛСР 2 по ки нул Уч
ре ди тель ное соб ра ние, по том участ во вал в треть ем съ ез де Со ве
тов 3, от ку да был изб ран в чле ны ВЦИК 4.

В ян ва ре 1918 го да с тов [а ри щем] Ва хи то вым 5 ор га ни зо вал 
Цен[т раль ный] Мус [уль манс кий] Ко мис са ри ат при Сов нар ко
ме 6.

В на ча ле 1919 го да по бо лез ни пе ре е хал в Ка зань и про дол жал 
свою ре во лю ци он ноли те ра тур ную ра бо ту.

1 Учредительноесобрание –  Бө тен рус сия Уч ре ди тель ное соб ра ни е се –  1918 ел
ның 5 гыйн ва рын да ча кы рыл ган ха лык вә киллә ре җы е лы шы Пет рог рад та, Тав рия 
са ра ен да ачы ла. Лә кин Со вет хөкүмә те нең дек рет ла рын та ны ма ган лык тан та ра ты
ла.

2 ЛСР (левые социалисты революционеры) –  сул со ци а лист ре во лю ци о нер
лар (сул эсер лар) –  ХХ йөз ба шын да Рос си ядә төр ле на род ник лык төр кемнә ре нең 
берләш үе нә тиҗә сендә бар лык ка килгән фир ка. Алар ның прог рам ма сын да хо су
сый ми леккә ка гыл мый ча, җирләр не кресть ян нар га бү леп бирү таләп ителә. 1917 
ел ның җәендә эсер лар ның сул ка на ты фир кадән ае ры лып чы га һәм де кабрь аен да 
ае рым сул эсер лар фир ка се оеш ты ра.

3 …потомучаствовалвтретьемсъездеСоветов–  эш че, сол дат де пу тат ла ры 
со вет ла ры ның 3 нче Бө тен рос сия съ ез ды 1918 ел ның 10–18 гыйн ва рын да Пет рог
рад та бу ла. Ул «Хезмәт ия се һәм эксп лу а та ци яләнү че ха лык лар ның хо кук лар дек
ла ра ци я се»н ка бул итә. Ка ра: Ис то рия Со ветс кой Конс ти ту ции в дек ре тах и пос
та нов ле ни ях Со ветс ко го пра ви тельст ва 1917–1936. Сос та вил С. Сту де ни кин. Под 
ред. А. Алы мо ва. –  М.: ОГИЗ, 1936. –  С. 55–56; Об ра зо ва ние Баш кирс кой Ав то ном
ной Со ветс кой Со ци а лис ти чес кой Рес пуб ли ки. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов. 
Под ре дак ци ей Б. Х. Юл    даш ба е ва. –  Уфа: Баш кир. кн. издво, 1959. –  С. 78–80.

4 … откудабылизбранвчленыВЦИК –  әгъ за лык би ле ты № 118.
5 Вахитов –  Мул ла нур Мул ла җан улы Ва хи тов (1885–1918), сәясәт эш лек ле

се; 1918 ел ның 19 ав гус тын да Ка зан да акг вар ди я челәр та ра фын нан атып үте релә.
6 Цен[тральный]Мус[ульманский]КомиссариатприСовнаркоме –  1918 ел

ның 17 (30) гыйн ва рын да Ха лык ко мис сар ла ры со ве ты ның Дек ре ты белән Мил ли 
эшләр не ка рый тор ган ко мис са ри ат кар шын да Үзәк мө сел ман ко мис са ри а ты оеш
ты ры ла. Аның рәи се итеп М. Ва  хи тов, ә урын ба сар ла ры итеп Г. Иб  ра һи мов һәм 
Шә риф Ма на тов (Шә риф җан Әхмәт җан улы Әхмәт җа нов, 1893–1936) бил геләнә.

Ста лин җитәк че ле гендә ге Милләтләр эшлә ре бу ен ча Ха лык Ко мис са риа ты 
1917 ел ның 25 ок тяб рендә эш че һәм сол дат де пу тат ла ры Со вет ла ры ның II Бө тен
рос сия съ ез дын да оеш ты ры ла. Бу хак та ту лы рак ка ра: Пе си ки на Е. И. На    род ный 
Ко мис са ри ат по де лам на ци о наль нос тей и его де я тель ность в 1917–1918 гг. Под 
ред. Д. И. Над то че е ва / Е. Н. Пе    си ки на. –  М., 1950. – 155 с.

Ко мис са ри ат бер ничә мәртәбә исе мен алыш ты ра: Эч ке Ру сия мө сел ман эшлә ре 
ко мис са ри а ты, Үзәк Та тарбаш корт ко мис са ри а ты, Үзәк мө сел ман ко мис са ри а ты.



27

Ле том 1919 го да по ман да ту Му суль ман[с ко го] Бю ро ком му
нис тов был отп рав лен во время борь бы с Кол ча ком для под поль
ной ра бо ты в Си бирь, по ра бо тав око ло че ты рех ме ся цев возв ра
щал ся че рез пя тую ди ви зию в Ка зань.

С это го вре ме ни опять все це ло ушел в ли те ра тур ную ра бо ту. 
Вмес те с эти ми шла ра бо та в пе ри о ди чес кой пе ча ти, глав ным 
об ра зом как фель е то нист и обоз ре ва тель науч ноху до жест вен
ных книг.

В пе ри о де Фев ральс кой ре во лю ции был ре дак то ром га зе ты 
«Ирк» 1, ор га не та тарс ких со ци а лис тов в Уфе. Даль ней шая ра
бо та в пе ри о ди чес кой пе ча ти: 1918 го да в Пет рог ра де ор га ни зо
вал га зе ту «Чул пан» 2, об щий ор ган ЛСР и боль ше ви ковта тар, с 
1919 го да пе ре е хал в Ка зань и ра бо тал в га зе тах «Эш» 3, «Эш че» 4, 
ор га нах ЦБНВ при ЦРКП боль ше ви ков и при нял бли жай щее 
учас тие в жур на ле «Кы зыл Ша рык» 5, ор га не ЦБКВ при ЦКРР. 
Па рал лель но с эти ми шла моя ра бо та над сво ей три ло ги ей «Без
нен кюн ляр» 6, пер вая часть ко то рой (в раз ме ре 165 стр.) выш ла 
в пе ча ти в 1920 г[о ду] (пер вая часть этой три ло гии ре во лю ция 
пя то го го да, вто рая –  вре ме на ре ак ции, третья –  Ок тябрьс кая 
ре во лю ци я).

Кро ме это го за кон чил свой ис то ри коте о ре ти чес кий труд под 
заг ла ви ем «Ок тябрьс кий пе ре во рот и дик та ту ра про ле та ри а та» 7.

1 «Ирк» –  «И рек» –  1917 ел ның 21 сен тяб ренә кадәр Г. Иб  ра һи мов мөхәр рир
ле гендә, Фа тыйх Сәй фиКа зан лы (Мөхәммәт фа тыйх Ка ма лет дин улы Сәй фул лин) 
(1888–1937) на шир ле гендә Уфа да чык кан ха лык, 16 са нын нан та тар со ци алре во
лю ци о нер лар га зе та сы.

2 «Чулпан» –  иҗ ти ма гыйсәя си га зе та, Үзәк мө сел ман ко мис са ри а ты ның бас ма 
ор га ны. 1918 ел ның 18 гыйн ва рын нан 1919 ел ның 21 мар ты на кадәр Пет рог рад та 
(12 сан), 30 март тан Мәскәүдә (45 сан) чы га. Үзәк мө сел ман ко мис са ри а ты мат бу
гат бү ле ге Мәскәүдән Ка зан га кү че релгәч, «Чул пан» ан да чы гу чы «Эш» га зе та сы 
белән берләш те релә.

3 «Эш»– Ка зан мө сел ман ко мис са ри а ты та ра фын нан 1918–1920 ел лар да чы
га рыл ган көндә лек сәя си, әдә би һәм иҗ ти ма гый га зе та. Бар лы гы 418 са ны дөнья 
күргән.

4 «Эшче»–  РКП(б) Шә рык ха лык ла ры ком му нист оеш ма ла ры Мәркәз бю ро сы 
та ра фын нан 1918 ел дан нәшер ителгән га зе та.

5 «КызылШәрык» –  1920–1921 ел лар да Ка зан да, 1922–1923 ел лар да Мәс кәүдә 
нә шер ителгән икъ ти са дииҗ ти ма гый, сәя сигыйль ми ай лык жур нал.

6 «Безненкюнляр» –  ро ман 1919 ел да нә шер ителә: Иб ра һи мов Г. Без нең көн
нәр: Ро ман / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Ли тотип. тва «У мид», 1919. – 442 б.

7 «Октябрьскаяреволюцияидиктатурапролетариата»–  сүз шу шы хезмә те 
ха кын да ба ра: Бөек Ок тябрь ре во лю ци я се һәм про ле та ри ат дик та ту ра сы (Ре во лю
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Ре во лю ци он ная ра бо та: пер вые ша ги в 1905–[190]6 го дах сре
ди ша кир дов в ви де ми тин гов, соб ра нии и ор га ни за ци он ные 
ра бо ты.

Хо тя с 1918 го да всю ду отк ры то ра бо тал в глу бо ком кон так те 
и еди не нии по всем воп ро сам с тов [а ри ща ми] ком му нис та ми, 
но фор маль но вс ту пил в РКП лишь 1920 го да 1.

При ни мая во вни ма ние мои быв шие ре во лю ци он ные ра бо ты, 
ме ня при ня ли со ста жем с 1917 г[о да] 15 ап ре ля 2.

За кан чи вая свои за мет ки, счи таю нуж ным сде лать две ого
вор ки: 1) все мои ре во лю ци он ные ра бо ты до 1917 го да не бы ли 
под зна ме нем оп ре де лен ной ка койли бо пар ти ей, а ско рее но си
ли об щее –  бес пар тий носо ци а лис ти чес ко го ха рак те ра; 2) хо тя 
я офи ци аль но ра бо тал с 1917 го да под име нем ЛСР, но я сос то ял 
чле ном не об щей пар тии, а ав то ном ной та та робаш кирс кой ор
га ни за ции ЛСР.

Эта ор га ни за ция во всех прак ти чес котак ти чес ких воп ро сах, 
воп ре ки ЦК ЛСР, ра бо та ла в кон так те с пар ти ей ком му нис ти
чес кой, о чем мо жет зас ви де тельст во вать мас са фак тов.

Член РКП Га лимд жан Иб ра ги мов

ци ядә сыйн фый ни гезләр –  Мил ли та рих өчен ма те ри ал лар –  Бу бөек хәрәкәт эчен
дә та тар лар, баш корт лар). Мөхәр ри ре: Га лим җан Иб ра һи мов. Бу хезмәт Шә рык нең 
ва кыт сыз һә лак бул ган бөек ре во лю ци о не ры Мул ла нур иптәш Ва хи тов ха тирә сенә 
ба гыш ла на. Г. И. –  Ка зан: Та тар Со ци ал Со вет лар Җөмһү ри я те нең дәүләт нәш ри я
ты, 1922. – 146 б.

1 … формально вступил вРКП лишь1920 года –  1920 ел ның 23 де каб рендә 
Бо лак ар ты Пләтән ра йон ко ми те ты ның 12 нче сан лы пар тия ячей ка сын да РКП (б) 
са фы на ка бул ителә.

2 Принимая во внимание мои бывшие революционные работы, меня приня-
ли со стажемс1917 г[ода]15апреля –  Г. Иб  ра һи мов 1917 ел ның 15 нче ап ре
леннән алып 1918 ел ның кө зенә кадәр та тарбаш корт сул эсер лар фир ка сендә бу
ла. РКП(б)  нең ул ва кыт та гы ус та вы баш ка фир каләрдән боль ше вик лар фир ка сенә 
күчкән ке шеләр нең пар тия ста жын электә ге фир кагә алы ну ва кы тын нан баш лап 
исәпләү мөм кин ле ген биргән.



29

1924
Ав то би ог ра фия Г. Г. Иб    ра ги мо ва 1924 го да 1

ян варь 1924 г.
Ко пия
В ГПУ тов [а ри щу] Жу рав ле ву

Ав то би ог ра фия 
Иб ра ги мо ва Га лимд жа на Гир фа но ви ча
чле на Ка занс кой ор га ни за ции РКП(б)

1
Ро дил ся в 1887 г[о ду] в де рев не Сул тан му ра то во б[ыв шей] 

Уфим[с кой] г[у бер ни и] Стер ли та мак, Ур шак минс кой вол [ос ти].
По про ис хож де нию кресть я нин.
До 20ти лет не го воз рас та сам каж дое ле то ра бо тал как обык

но вен ный кресть я нин (во вре мя лет них ка ни кул). Пос ле не кот
ро го пе ре ры ва, во вре мя вой ны, ког да братья бы ли взя ты на вой
ну 2, опять вер нул ся к этой ра бо те.

Отец3 –  че ло век ду хов но го зва ния, но к кон цу сво ей жиз ни 
бро сил этот сан  и жил толь ко как хле бо роб. Хо зяйст во его по 
раз ме ру бы ло чис то сред няц ко го ти па.

2
Учил ся:
1) в де рев не в та тарс ком «мек тя бе».
2) в сельс кой на чаль ной русс кой шко ле.
1 Кү чермә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар

хи вы»н да сак ла на (15 ф., 6 тасв., 6367 эш, 70–74 (икен че ягы) кәг.). Бе рен че мәртәбә 
«Га лимд жан Иб ра ги мов: до ку мен ты и фак ты; Га лимд жан Иб ра ги мов гла за ми мо
ло дых» дигән ки тап та бас ты рыл ган (Ка зан, 2012, б. 7–12). Текст кү чермәдән алын
ды.

2 Ага сы Ша кир җан ны (1880–1962) 1915 ел ның гыйн ва рын да, эне се Габ делхә
ким не (1896–1957) җәй аен да Бе рен че Бө тендөнья су гы шы на ала лар. Габ делхә ким
нең истә леклә реннән кү ренгәнчә (жан дар ме рия до ку мент ла ры белән дә рас ла на), 
Г. Иб  ра һи мов ту ган авы лы на фев раль аен да авы ру хә лендә кай та һәм бе раз дан аны 
хас та ханәгә са ла лар: 1957 ел ның 13 мар тын да Г. Иб  ра һи мов ның ту ган на ры Ша
кир җан һәм Хә ким Иб ра һи мов лар белән үткә релгән бе се да ның сте ног рам ма сы (та
тар те лендә) // Га лимд жан Иб ра ги мов: до ку мен ты и фак ты; Га лимд жан Иб ра ги мов 
гла за ми мо ло дых / Ав торсос та ви тель М. Х. Иб    ра ги мов. –  Ка зань: Та тар. кн. издво, 
2012. –  С. 168.

3 Гыйр фан Нурмөхәммәт улы Иб ра һи мов (1847–1913), мул ла лы гын 1907 ел да 
таш ла ган.
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3) с 11 до 18 лет в Орен бур ге в му суль манс ком «мед ре се» ста
ро го ти па, от ку да был изг нан за «воль но думст во» и за но ва тор
ский об раз мыш ле ния.

4) В Уфе в т[ак] н[а зы ва е мом] выс шем му суль манс ковос
точ ном учеб ном за вед [е ни и] «Га ли», от ку да был иск лю чен за 
ан тиис ламс кую про па ган ду и изза сво ей кни ги про тив ре ли гии 
и Ко ра на 1, ру ко пись ко то рой до сих пор сох ра ни лась у ме ня. В 
то вре мя эта уче ни чес кая ра бо та, ко неч но, не мог ла быть на пе
ча та на.

5) По том со вер шен но ра зо че ро вав ших от му суль манс ко го
вос точн [о го] учеб[ но го] за вед [е ни я] на чал бы ло го то вит ся для 
пос туп ле ния в русск. уни ве рси тет или инс ти ту ты; но по двум 
при чи нам не мог дос тиг нуть этой сво ей це ли: вопер вых, я был 
ли шен по ли ти чес кой бла го на деж нос ти, без че го ме ня не при
ня ли бы, вовто рых, у ме ня не бы ло ни ка ких ма те ри аль ных 
средств, что бы я мог сис те ма ти чес ки за ни мать ся. И по этим обс
то я тельст вам я был вы нуж ден от ка зать ся от русск [о го] выс[ше
го] учеб[ но го] за вед [е де ни я] и пре да вать ся все це ло са мо об ра зо
ва нию, до бы вал се бе ку сок хле ба, то уро ка ми, то жур наль ной 
ра бо той, за ко то рую мне пла ти ли в бук валь ном смыс ле гро ши.

При хо ди лось дол гиедол гие го ды го ло дать и хо ло дать, про
дол жая свое са мо об ра зо ва ние.

Про фес сия:
Я –  про фес си о нал жур на листли те ра тор и пре по да ва тель

лек тор.
В та тарс кой пе ча ти на чал ра бо тать с 1908 го да, в га зе те «Эль

Ис лах» (в Ка за ни) –  ор га не ре во лю ци он ной та тарс кой мо ло де
жи –  «ша кир дов», –  где я по мес тил свой пер вый расс каз 2, опи
сы ва ю щий борь бу та тар. мо ло де жи про тив ста ро го по ряд ка.

Во вре мя су ро вой Сто лы пинс кой ре ак ци и 3 эта га зе та прек
ра ти ла свое су щест во ва ние и мне приш лось ра бо тать в ка чест

1 Г. Иб  ра һи мов «Коръән Ал ла дан мы, тү гел ме?» дигән ки тап яза. Лә кин ул бас
ты рыл мый ка ла.

2 «Зә ки шә керт нең мәдрәсәдән ку ы лу ы» дигән бе рен че хик әя се нең бер өле ше 
«Ә лис лах» га зе та сы ның 1907 ел гы 10, 17 ок тябрь, 5, 12, 19 но ябрь, 3 де кабрь сан
на рын да, дә ва мы 1908 ел гы 14, 21 гыйн вар, 9 фев раль, 2 март, 3, 27 ап рель, 19 май, 
10, 17, 24 июнь, 2 июль сан на рын да ба сы лып чы га.

3 Пётр Аркадь е вич Сто лы пин (1862–1911), рус дәүләт эш лек ле се. 1905–1907 
ел лар да ин кый лап ны бас ты ру бе лән җитәк че лек итә, хәр би кыр мәхкәмәләр эшчән
ле ген һәм үлем җә за сын хуп лый (асу җеплә ре аның исе ме белән «С то лы пин галс
ту гы» дип ата ла баш лый).
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ве пос то рон не го сот руд ни ка (не штат но го) как фель е то нис та и 
ли те ра тур но го кри ти ка в раз лич ных га зе тах и жур на лах, этим я 
за ра ба ты вал се бе ку сок хле ба. Вмес те с ра бо той в прес се я на
чи ная с 1900–10 г. г. на чал вы пус кать свои тру ды от дель ны ми 
кни га ми, глав ным об ра зом по двум от рас лям: 1) по раз ра бот ке и 
науч но му исс ле до ва нию тат [арс ко го] язы ка и та тарс кой сло вес
нос ти и ис то рии та тарс кой ли те ра ту ры; и 2) вто рая об ласть мо ей 
ра бо ты –  эта ху до жест вен ная ли те ра ту ра (бы то вые расс ка зы, 
со ци аль ные ро ма ны и т. п.).

В об лас ти раз ра бот ки та тарс ко го язы ка и ли те ра ту ры (кро ме 
жур наль ных ста тей) мною до сих пор вы пу ще но око ло шес ти
се ми наз ва ний 1. Не ко то рые из них вы шел 5м из да ни ем.

Из ху до жест вен[ ной] ли те ра ту ры до сих пор из мо их ра бот 
на пе ча та но око ло двад ца ти (20) наз ва ний 2, сре ди них есть тру ды 

1 Сүз шу шы хезмәтләр ха кын да ба ра: Иб ра һи мов Г. Та  тар нәх үе. На ширлә
ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се, Ка зан / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Ли тотип. 
И. Н. Ха    ри то но ва, 1911. – 74 б.; Аныкыук.Та тар са ры фы. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй 
Хәсә ни вә шө рякә се, Ка зан / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но
ва, 1911. – 82 б.; Аныкыук.Та тар ша гыйрьлә ре. Бе рен че бү лем. Сә гыйть Рә ми ев, 
Дәр демәнд, Габ дул ла Ту ка ев / Г. Иб  ра һи мов. –  Орен бург та «Ва кыт» мат ба га сы, 
1913. – 103 б.; Аныкыук. Та тар им ля сы. Мәктәпләр өчен дә рес лек. Бе рен че бас ма. 
На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се Ка зан да / Г. Иб  ра һи мов. –  Ли тотип. 
И. Н. Ха    ри то но ва, Ка зань, 1914. – 28 б.; Аныкыук. Иб ра һи мов Г. вә Бат тал Г. Яңа 
әдә би ят: Дә рес лек. Бе рен че бас ма. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се, 
Ка зан / Г. Иб  ра һи мов вә Г. Бат тал. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1914. – 240 
б.; Аныкыук.Әдә би ят дә реслә ре. На ши ре: «Са бах» ширкә те. Ка зан, Уфа / Г. Иб 
ра һи мов. –  Ка зань: Ти полит. «У мид», 1916. – 148 б.; Аныкы ук. Та тар те лен ни
чек укы тыр га? (Те ле мез неӊ ме то ди ка сы ха кын да бер тәҗ рибә). На ши ре: «Са бах» 
ширкә те. Ка зан, Уфа / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Ти полит. тва «У мид», 1916. – 90 б.; 
Аныкыук. Тел са бак ла ры. Икен че ки тап (Гамә ли им ля –  Ин ша га, са рыф, нәхүгә хә
зер лек). На ши ре: «Са бах» кө теп ханә се, Ка зан / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Ли тотип. 
тва «У мид», 1918. – 47 б.

2 Сүз шу шы әсәрләр ха кын да ба ра, лә кин алар 20 берәм лектән ар тык: Гый шык 
кор бан на ры. Мил ли хик әя. Мөхәр ри ре: Гыйр фан задә. –  Ка зань: Элект ротип. «Ур
нэк» [е лы юк]. – 45 б.; Аныкыук. Та тар ха ты ны ниләр күр ми? 1 нче җөзэ. Ирләр 
сурә тендә йөргән ха тын. Эстәр ле та мак өя зендә бул ган ва кый га. Ширкә те «Каләм» 
мә са ры фы илән ба сыл ды / Г. И. –  Эстәр ле та мак: Тип. тва «Нур», 1910. – 141 б.; 
Аныкыук. Яз ба шы. На ши ре: «Мә га риф» кө теб ханә се / Г. Иб  ра һи мов. –  Изд е тва 
«Ма а риф», 1910. – 16 б.; Аныкыук. Диң гездә. «Шу ра» га дә реҗ ителгәннән соң ае
рым ри салә шә ке лендә ба сыл ды / Г. Иб  ра һи мов. –  Орен бург та «Ва кыт» мат ба га сы, 
1911. – 25 б.; Аныкыук. Йөз ел элек. «Шу ра» га дә реҗ ителгәннән соң ае рым ри салә 
шә ке лендә ба сыл ды / Г. Иб  ра һи мов. –  Орен бург та «Ва кыт» мат ба га сы, 1911. – 35 б.; 
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в раз ме ре 500 (пять сот ст ра ниц. Напр [и мер] «Без нен кюн ляр» из 
со бы тий ре во лю ции 1905 г[о да]; это бы ло на пи са но в 1914 г[о ду], 
но по цен зур ным ус ло ви ям выш ло толь ко пос ле ре во лю ци и).

На чи ная с 1917 г[о да] я на чал ра бо тать еще в од ной об лас ти, 
имен но, в об лас ти ис то рии, глав ным об ра зом по ис то рии РКП, 
ре во люц [и он но го] дви же ния в Рос сии во об ще, сре ди та тар в 
осо бен нос ти (До сих пор от дель ной кни гой выш ла «Ок тябрьс кая 
ре во лю ция и дик та ту ра про ле та ри а та» (Сбор ник име ни Ва хи то
ва и др [у ги е]) 1.
Аныкы ук. Яшьләр хәя тын нан бер ләүхә. Мөхәр ри ре: Га лим җан Иб ра һи мов. Бе
рен че ба сы луы. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1911. – 32 б.; Аныкыук. Зә
ки шә керт нең мәдрәсәдән ку ы луы. Таб гы вә нә ше ре Әхмәд җан Ис ха кый «Шә рык» 
кө теб ханә се / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Элект ротип. «У мид», 1912. – 50 б.; Аныкы
ук. Ка рак мул ла: Хик әя. Мөхәр ри ре: Га лим җан Иб ра һи мов. Бе рен че ба сы луы. –  Ка
зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1912. – 30 б.; Аныкы ук. Сөюсә гадәт: Хик әя. 
На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се, Ка зан / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Ли
тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1912. – 24 б.; Аныкыук. Яшь йөрәкләр. На ши ре: Әхмәд 
әлИс ха кый «Шә рык» кө теп ханә се / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Элект ротип. «У мид», 
1912. – 416 б.; Аныкыук. Та би гать ба ла ла ры: Хик әя / Г. Иб  ра һи мов // Аль ма нах (Хик
әя вә ши гырьләр мәҗ му га сы). На ши ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се, Ка зан. 
Ка зан да «Мә га риф» мат ба га сы. –  Ка зань: Элект ротип. «Ма а риф», 1915. –  Б. 4–28; 
Аныкыук. Мәрхүм нең дәфтә реннән // Ка раӊ гы төннәрдә / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: 
6я Гос. тип., 1920. –  Б. 2–6.; Аныкыук. Уты сүнгән җәһәннәм // Ка раӊ гы төннәрдә 
/ Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: 6я Гос. тип., 1920. –  Б. 7–17. Аныкыук. Габд рах ман Са
ли хов // Ка раӊ гы төннәрдә / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: 6я Гос. тип., 1920. –  Б. 19–32.; 
Аныкыук.Та би гать ба ла ла ры: Хик әя. Икен че бас ма. «Ко рыл тай» нә ше ре Ка зан да / 
Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Элект ротип. «Мил лят», 1920. – 24 б.; Аныкыук. Көтү челәр 
// Карт лык көннә рендә. –  Ка зань: Элект ротип. «Мил лят», 1920. –  Б. 4–23.; Аныкы
ук. Карт ял чы // Карт лык көннә рендә. –  Ка зань: Элект ротип. «Мил лят», 1920. –  Б. 
24–57.; Аныкыук. Яңа ке шеләр: Дра ма өч пәрдәдә (Ва кый га 1918–1919 нчы ел лар
да ИделУрал туп ра гын да) / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан да «Ө мид» мат ба га сы, 1920. – 60 
б.; Аныкыук. Ал ма чу ар / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан: Та тар Со ци ал Шу ра лар Җөмһү
ри я те нең дәүләт нәш ри я ты, 1922. – 43 б.; Аныкыук. Кы зыл чәчәкләр хик әя се (Без 
түбәннән күтә рел дек) / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан: Со ци ал Со вет лар Җөмһү ри я те нең 
дәүләт нәш ри я ты, 1922. – 148 б.; Аныкыук. Адәмнәр: Хик әя / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка
зан: Та тарс тан мат бу гат һәм нәш ри ят ком би на ты нә ше ре, 1923. – 50 б.

1 Сүз шу шы хезмәтлә ре ха кын да ба ра: Бөек Ок тябрь ре во лю ци я се һәм про ле
та ри ат дик та ту ра сы (Ре во лю ци ядә сыйн фый ни гезләр –  Мил ли та рих өчен ма те
ри ал лар –  Бу бөек хәрәкәт эчендә та тар лар, баш корт лар). Мөхәр ри ре: Га лим җан 
Иб ра һи мов. Бу хезмәт Шә рык ның ва кыт сыз һә лак бул ган бөек ре во лю ци о не ры 
Мул ла нур иптәш Ва хи тов ха тирә сенә ба гыш ла на. Г. И. –  Ка зан: Та тар Со ци ал Со
вет лар Җөмһү ри я те нең дәүләт нәш ри я ты, 1922. – 146 б.; Аныкыук. Иб ра һи мов Г. 
Та  тар сту дент ла ры хәрәкә те та ри хын нан кеч кенә бер ха тирә. Та тарс тан өлкә ко ми
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5
В пе ри о ди чес кой пе ча ти, жур на лах и га зе тах ра бо таю бесп

ре рыв но.
1917 го ду ор га ни зо вал в Уфе пер вую со ци а лис ти чес кую га зе ту 

«Ирк» и был ее ре дак то ром.
Пос ле сли я ния этой га зе ты с ор га ном та тарс ких сол дат, под 

наз ва ни ем «Без нен Юл» 1 так же был ре дак то ром это го но во го 
ор га на. Ког да мы с тов [а ри щем] по кой ным Ва хи то вым 1918 г[о
ду] в ян ва ре ме ся це на ча ли ра бо тать в Пет рог ра де в Центр [аль
ном] Мус [у суль манс ком] Ко мисс [а ри а те] при Нар ком на це, я 
ор га ни зо вал газ [е ту] «Чул пан» и был фак ти чес ким ре дак то ром 
это го ор га на.

По пе ре ез ду в Ка зань (ко нец 1918 г[о да]) бесп ре рыв но ра
бо тал, пи сал об щест вен нопо ли тич [ес ки е] и науч ные статьи в 
ком му нис тич [ескх] га зе тах и жур на лах, из да вав ших ся в Ка за ни 
(«Эш», «Эш че», «К рас ный Вос ток» 2, «К рас ная ар ми я» 3, «Та тар
стан» 4, «Без нен Юл» 5, «Ма а риф» 6 и др [у ги е]).

те ты ком му нист яшьләр со ю зы нә ше ре / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан: «Та тар стан» мат
ба га сы, 1922. – 42 б.

1 «БезненЮл»–  «Без нең юл» –  1917–1918 ел лар да Уфа да чык кан авыл хал кы 
шу ра сы, та тар со ци а листре во лю ци о нер лар, мө сел ман гаскә ри ко ми те ты оеш ма сы 
га зе та сы. Бар лы гы 36 са ны дөнья күргән.

2 «КрасныйВосток» –  «Кы зыл Шә рык».
3 «Краснаяармия»–«Кы зыл ар ми я» –  1918–1921 ел лар да Мәскәүдә һәм Ка зан

да Мәркәз мө сел ман хәр би кол ле ги я се та ра фын нан чы га рыл ган сәя си, әдә би һәм 
иҗ ти ма гый га зе та.

4 «Татарстан» –  1922–1924 ел лар да Ка зан да Ав то но ми я ле Та тар Со ци ал Со
вет лар Җөмһү ри я те нең Мәркәз баш кар ма сы һәм РКП(б)  ның өлкә ко ми те ты на шир
ле гендә чык кан га зе та. Бар лы гы 529 са ны дөнья күргән. 1920–1922 ел лар да бас
ты рыл ган «Та тарс тан хәбәрлә ре» га зе та сы ның дә ва мы бу ла рак нә шер ителә. Ал га 
та ба «Кы зыл Та тарс тан» (1924–1951), «Со вет Та тарс та ны» (1951–1960), «Со ци а
лис тик Та тарс тан» (1960–1992) дип ата ла. 1992 ел дан хә зер ге ва кыт та –  «Ва та ным 
Та тарс тан».

5 «БезненЮл» –  «Без нең юл» –  1922–1930 ел лар да Ка зан да нә шер ителгән 
гыйль мисәя си, әдә бииҗ ти ма гый ай лык жур нал. Та тарс тан Со ци ал Шу ра лар 
җөмһү ри я те Мәркәз баш кар ма ко ми те ты белән Ха лык ко мис сар ла ры со ве ты нә ше
ре. 1930–1932 ел лар да «А та ка», 1933–1965 ел лар да «Со вет әдә би я ты» дип ата ла, 
1966 ел дан хә зер ге ва кыт та –  «Ка зан ут ла ры».

6 «Маариф»–  «Мә га риф» –  1921–1936 ел лар да Ка зан да чык кан гыйль ми пе да
го гия жур на лы. Ал га та ба «Баш лан гыч мәктәп», «Со вет мәктә бе» дип ата ла, хә зер
ге ва кыт та –  «Мә га риф».
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Пос лед ние го ды ра бо тал, глав ным об ра зом, над ис то ри ей 
РКП и ис то ри ей ре во лю ци он но го дви же ния сре ди та тар.

6
Пре по да ва тельс колек торс кая ра бо та на ча лась с 1914 г[о

да] 1, был в 1917–19 го дах пе ры рыв, по том в Ка за ни эту ра бо ту 
опять во зоб но вил лек ци я ми на ко манд ных кур сах, в Об ласт ных 
партш ко лах и в Тат [арс ком] Ком[ му нис ти чес ком] Уни вер си те те.

Пред ме ты пре по да ва ния те же, над чем я ра бо таю пе ром.
7

Пар тий ная при над леж ность и ре во лю ци он ная ра бо та

Пар тий ный стаж мне дан с 15го ап ре ля 1917 го да.
Глав ные мо мен ты ра бо ты сле ду ю щие:
1. В 1905 го ду ра бо тал сре ди мо ло де жи, участ во вал в под поль

ных ша кир довс ких круж ках, в т[ак] н[а зы ва е мой] под поль ной 
подп рес се.

2. Во вре мя ре ак ции 1912–13 го дах был в Ки е ве, где при ни мал 
ак тив ное учас тие в под поль ных ор га ни за ци ях му суль ман[с ко го] 
рев [о лю ци он но го] сту ден чест ва, за что был арес то ван и зак лю
чен в тюрь му (в оди ноч ку) вмес те со сво и ми то ва ри ща ми (кро ме 
ме ня 16 че ло век).

Пос ле ос во бож де ния до фев ральс кой ре во лю ции на хо дил ся 
под глас ным над зо ром по ли ции.

1. Во вре мя фев ральс кой ре во лю ции в Уфе был ре дак то
ром ле восо ци а листи чес[ кой] газ [е ты] и чл [е ном] та та робаш
кирс кой ор га ни за ции ЛСР ин те рна ци о на лис тов, ор га ни за тор 
и про па ган дист сре ди ра бо чекресть янс ких и сол датс ких масс. 
Участ во вал, как вы бо ран ный де ле гат в двух Все рос сийс ких му
суль манс ких съ ез дах (пер вый в Моск ве в ма е 2, вто рой в Ка за ни 
в ию ле 3), где ор га ни зо вал ле вое кры ло съ ез да и вел борь бу с та
тарс кой на ци о на лис ти чес кой бур жу а зи ей, а так же был де ле га том 
всех гу бернс ких му суль манс ких съ ез дов Уфы и ор га ни зо вал про
тив бур жу а зии со ци а лис ти чес кую фрак цию (лев [ых] с[о ци а лис

1 Преподавательско-лекторскаяработаначаласьс1914г[ода] –  дө рес леккә 
ту ры ки леп бет ми: укы тулек тор лык эшен ул 1915 ел ның кө зендә «Га ли я» мәдрәсә
сендә баш лый.

2 … первыйвМосквевмае–  Бө тен рос сия мө сел ман на ры ның бе рен че ко рыл тае 
1917 ел ның 1–11 ма ен да Мәскәүдә уза.

3 … второйвКазанивиюле –  Бө тен рос сия мө сел ман на ры ның икен че ко рыл тае 
1917 ел ның 21 июль –  2 ав густ көннә рендә Ка зан да уза.



35

ти чес ких] р[е во лю ци о не ров] и боль ше вик [ов] всег да сре ди та тар 
шли вмес те и соз да ли еди ный фронт) для борь бы про тив вся ких 
бур жу аз нона ци о на лис ти чес ких ор га ни за ций, вро де «Мил ли 
шу ро» 1, «Хар би шу ро» 2, «Мил ли ида ре» 3, «На ци о наль ный пар
ла мент» 4 и т. д. (по это му воп ро су име ют ся ма те ри а лы очень под
роб ные в та тарс кой пе ча ти).

2. Во вре мя ок тябрьс ко го пе ре во ро та был в Уфе. Там пе ре во
рот со вер шил ся без кап ли кро ви по двум при чи нам: вопер вых, 
бур жу а зия бы ла сла ба, не ор га ни зо ва на и не име ла ни ка кой во
ен ной си лы вро де юн керс ких школ и т. п. Вовто рых, гро мад ное 
боль шинст во мест но го гар ни зо на сос тав ля ли та тарс кие сол да
ты, ко то рые до ок тяб ря бы ли под го тов ле ны под ло зун гом «В ся 
власть Со ве там», и уже это наст ро е ние вы яв ля лось за ра нее на 
де монст ра ци ях ко то рые мы уст ра и ва ли вмес те с русс ки ми боль
ше ви ка ми.

Я лич но все вре мя и пос ле пе ре во ро та не пос редст вен но ра
бо тал в сре де та тарс кой сол датс кой мас сы как про па ган дист, 

1 «Миллишуро» –  «Миллишура» –  Бө тен рос сия мө сел ман гаскә рилә ре нең бе
рен че ко рыл тае ка ра ры белән 1917 ел ның ма ен да Пет рог рад та оеш ты ры ла. Мил ли 
шу ра ның эшчән ле ге Со вет ха ки ми я те нең 1918 ел ның 22 май ка ра ры белән ты е ла.

2 «Харбишуро» –  «Хәрбишура» –  мө сел ман гаскә рилә ре нең юга ры сәя си оеш
ма сы. Бө тен рос сия мө сел ман гаскә рилә ре нең бе рен че ко рыл тае ка ра ры белән 1917 
ел ның ию лендә Ка зан да оеш ты ры ла. Рәи се –  пра пор щик Иль яс Сәетгәрәй улы Ал
кин (1895–1937). РСФСР Милләтләр эше ха лык ко мис са ри а ты ның 1918 ел ның 24 
март Дек ре ты белән Хәр би Шу ра ның үзәк оеш ма сы, шул ел ның 24 ап рель ка ра ры 
белән аның Мәскәү бү ле ге, 22 май ка ра ры белән Мил ли Шу ра ка ра ма гын да гы бү
ле ге бе те релә.

3 «Миллиидаре» –  «Миллиидарә» –  Эч ке Ру сия һәм Се бер төр кита тар мил
лимәдә ни мох та ри я те нең юга ры баш кар ма идарә се, 1918 ел ның гыйн ва рын да 
Милләт мәҗ ле се де пу тат ла ры та ра фын нан сай ла на, Уфа шәһә рендә эш ли. Бе рен
че рәи се –  Сад ри (Сад рет дин) Ни за мет дин улы Мак су ди (1878–1957). 1918 ел ның 
21 ап ре лендә Милләтләр эшлә ре бу ен ча ха лык ко мис са ри а ты һәм Та тарбаш корт 
ко мис са ри а ты ка ра ры белән, Ди ния нәза рәтеннән тыш, та ра ты ла (бу хак та ту лы
рак: «Об ра зо ва ние Баш кирс кой Ав то ном ной Со ветс кой Со ци а лис ти чес кой Рес пуб
ли ки. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов» та (Уфа, 1959, с. 149). Аның әгъ за ла ры 
үз эшчән леклә рен, Се бердә Со вет ха ки ми я те ур наш ты рыл ган чы, Пет ро пав ловск 
шәһә рендә (Көн ба тыш Се бер) дә вам ит терәләр.

4 «Национальный парламент» –  Эч ке Ру сия һәм Се бер төр кита тар ла ры ның 
Милләт мәҗ ле се, төр кита тар лар мил ли пар ла мен ты. Бө тен рос сия мө сел ман на
ры ның Ка зан да 1917 ел ның 21 ию ле –  2 ав гус тын да үткә релгән икен че ко рыл тае 
ка ра ры белән җы е ла. 1917 ел ның 20 но яб реннән 1918 ел ның 11 гыйн ва ры на кадәр 
Уфа шәһә рендә эш ли.
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ор га ни за тор и как ре дак тор газ [е ты] «Без нен Юл», ор ган этой 
сол датс кой мас сы.

3. Пос ле ок тяб ря в Уфе был соз ван «На ци о наль ный пар
ла мент», где мы ор га ни зо ва ли блок с те ми мел ко бур жу аз ны
ми груп па ми, ко то рые шли про тив «Куль тур нона ци о наль ной 
ав то но ми и» та тарс кой бур жу а зии и бы ли за тер ри то ри аль ную 
ав то но ми ю 1. В этом пар ла мен те, внут ри это го бло ка т[ак] т[а
зы ва е мых] «Тер ри то ри а лис тов» у нас бы ла своя осо бая ор га ни
за ция, ку да вхо ди ли та та ры боль ше ви ки, мак си ма лис ты 2 и мы 
л[е вы е] с[о ци а лис ти чес ки е] р[е во лю ци о не ры]. Поч ти на пер вых 
за се да ни ях мы внес ли пред ло же ние в ли це Сов нар ко ма, но соб
ра ли толь ко 17 го ло сов. Боль шинст во пар ла мен та бы ло про тив 
Совв лас ти.

4. В Уфимс кой гу бер[ ни и], где я ра бо тал в пе ри од Ке рен щи
ны 3, как в земс ких и го родс ких вы бо рах, так и при вы бор ной 
Кам па нии на уч ре дил ку, мы пов сю ду выс ту па ли сво и ми от дель
ны ми ра бо чеекресть янс ки ми спис ка ми про тив бур жу аз нона
ци о на лис ти чес ких спис ков «Мил ли Шу ро».

По на ше му спис ку (спе ци аль но та тарс ких ра бо чих и кресть ян 
и сол дат) в учр [е ди тель но е] собр [а ни е] прош ло пять (5) че ло
век, из спис ка на ци о на лис тов один (1). Моя кан ди да ту ра бы ла 
в спис ке пер вой. В кон це де каб ря 1917 г[о да] я вы е хал в Пет ро
град на уч ре дил ку, при е хал ту да 5го ян ва ря 1918 г[о да], как раз 
в отк ры тию уч[ ре ди тель но го] соб ран [и я].

До мо е го при ез да там уже бы ла ор га ни зо ва на му суль манс кая 
со ци а лис ти чес кая фрак ция во гла ве с мень ше ви ком Ах метбе
ком Са ли хо вым 4, но я не во шел в эту фрак цию и примк нул к 

1 … против«Культурно-национальнойавтономии»…затерриториальнуюав-
тономию –  Милләт мәҗ ле се ба ры шын да ике фрак ция бар лык ка килә: төр ки челәр –  
Эч ке Рос сия һәм Се бер төр килә ре нең мил лимәдә ни мох та ри я ты як лы лар (ба ры сы 
5 ләп ке ше) һәм тер ри то ри я челәр (туф рак чы лар) –  ИделУрал Шта ты рә ве шендә ге 
ав то но мия як лы лар (ба ры сы 37 ке ше).

2 … максималисты –  мак си ма лист лар –  1904 ел да эсер лар фир ка се эчендә бар
лык ка килгән анар хист лар га якын төр кем. Алар ре во лю ци ядә төп көч итеп кресть
ян нар ны күргән.

3 … периодКеренщины–  Ке ренс кий Алек сан дар Фё до ро вич (1881–1970), сәясәт 
эш лек ле се, 1917 ел ның 8 (21) ию леннән Ва кыт лы хөкүмәт баш лы гы. 1918 ел да чит 
илгә китә. Аның идарә се ва кы ты со вет әдә би я тын да шу лай ата ла.

4 Ахмет-бекСалихов –  Әхмәтбәк Са ли хов (1882–1928), дагс тан лы; хо кук бел ге
че, пуб ли цист, мень ше вик, ок тябрь түнтә ре ле шеннән соң чит илгә китә, Ән ка ра да 
ва фат бу ла.



37

ле во му кры лу уч ре дил ки (т. е. к боль ше ви кам и лев [ым] с[о ци а
лис там] р[е во лю ци о не рам]), и с этим кры лом в ту же ночь по ки
нул зал за се да ния учр [е ди тель но го] собр [а ни я] вмес те с чле на ми 
боль ше ви ка ми и ле вы ми эсэра ми.

7. Как из вест но, всех чле нов ле во го кры ла уч[ ре ди тель но го] 
собр [а ни я] вк лю чи ли в сос тав 3го Все рос[ сийс ко го] съ ез да со ве
тов ра бо чих, сол датс ких де пу та тов; в этом чис ле я по лу чил ман
дат на этот ис то рич [ес кий] съ езд с ре ша ю щим го ло сом. Со съ ез да 
я был изб ран на Все рос[ сийс кий] Ис[ пол ни тель ный] Ком [и тет] 
Со вет [ов] (ВЦИК) (Ман дат на съ езд № 846, член[с кий] бил [ет] 
ВЦИ КА № 118).

8. Пос ле раз го на уч ре дил ки при е ха ли с мест не ко то рые то
ва ри щи боль ше ви ки та та ры: из Ка за ни т[о ва рищ] М. Ва  хи тов, 
из Орен бур га т[о ва рищ] Ш. Ма  на тов. До при ез да этих то ва ри
щей я уже имел бе се ду с тов [а ри ща ми] Ста ли ным и Пес ковс ким 1 
от но си тель но ор га ни за ции Цент раль но го Му суль манс ко го Ко
мис са ри а та 2; по это му по во ду я вел пе ре го во ры с не ко то ры ми 
предс та ви те ля ми т[ак] н[а зы ва е мый] Му суль[ манс кой] Со ци
ал [ис ти чес кой] фрак ции б[ыв шей] уч ре дил ки, но эти ка те го
ри чес ки от ка за лись. Ког да уже при е ха ли Ва хи тов и Ма на тов, 
мы трое взя лись за ор га ни за цию Цент раль но го Му суль манс ко го 
Ко мис са ри а та при Нар ком на це.

Тов [а рищ] Ва хи тов был пред се да те лем это го уч реж[ де ни я] я 
и Ма на тов бы ли за мес ти те ля ми (Дек рет об этом под пи сан Ле
ни ным и Ста ли ным. См [от ри] газ [е ту] «В рем [ен но е] раб [о че е] и 
крес[ть янс ко е] пра вит [ельст во]» 3 № 12 от 19 ян ва ря 1918 г[о да]).

Вмес те с пра ви тельст вом и наш Ко мис са ри ат пе ре е хал из 
Пет рог ра да в Моск ву. До осе ни 1918 го да я ра бо тал в Моск ве в 
этом уч реж де нии как зам [ес ти тель] пред[ се да те ля] и как за вед [у

1 Песковский –  Ста нис лав Ста нис ла во вич Пест ковс кий (1882–1937), дәүләт 
эш лек ле се, 1917–1919 ел лар да Милләтләр эшлә ре Ха лык ко мис са ры урын ба са ры, 
кол ле гия әгъ за сы.

2 Доприездаэтихтоварищейяужеимелбеседустов[арищами]Сталиным
иПесковскимотносительно организацииЦентральногоМусульманскогоКомис-
сариата –  «Баш кор тос тан» га зе та сы ның 1924 ел гы 7 фев раль са нын да бас тыр ган 
«Ле нин де иҫкә төшө реү» дигән мә калә сендә Ш. Ма  на тов бу ко мис са ри ат ны оеш
ты ру ха кын да М. Ва  хи тов белән ике се 1918 ел ның 7 гыйн ва рын да Ле нин яны на 
кергәч тәкъ дим итүлә ре ха кын да яза. Ә алар Смоль ни га кергәндә ишектән чы гып 
ба ру чы Г. Иб  ра һи мов белән оч ра шу ла рын бел дерә.

3 «Врем[енное]Раб[очее]иКрес[тьянское]Правит[ельство]» –  1917–1918 ел
лар да Ха лык ко мис сар ла ры со ве ты ның рәс ми бас ма ор га ны бул ган га зе та.
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ю щий] раз лич ны ми от де ла ми, и как один из ре дак то ров ор га на 
Ко мис са ри а та газ [е ты] «Чул пан».

К осе ни это го го да по бо лез ни был вы нуж ден из Моск вы пе
ре е хать в Ка зань. С тех пор, иск лю чая не боль ших отъ ез дов, пос
то ян но ра бо таю в Ка за ни. При ни мая во вни ма ние, что для ра
бо ты в ап па ра тах уже го то ви лись коека кие ра бот ни ки из та тар, 
а в ли те ра тур ной и науч ной об лас ти со вер шен но нет или очень 
ма ло ра бот ни ков, что бы все це ло от дать ся науч ноли те ра тур ной 
марк сис ти чес кой ра бо те, я сов сем ушел из ап па ра та.

Толь ко ле том в 1919 го да во вре мя выс туп ле ния Кол ча ка, я 
по е хал на фронт, сде лал ся кресть я ни ном, под вод чи ком че рез 
штаб ди ви зии пе реб рал ся в тыл про тив ни ка для под поль ной и 
раз ве ды ва тель ной ра бо ты; от ту да вер нул ся в сен тяб ре 1919 г[о
да] и все це ло за сел за свою науч номарк сис ти чес кую ра бо ту, что 
про дол жа ет ся и до сих пор.

9. Как я уже ска зал вы ше, в те че ние всей ке рен щи ны я ра бо
тал как лев [ый] эсэр. В 1918 го ду все еще про дол жал чис лить ся 
фор маль но как член пар тии лев [ых] с[о ци а лис ти чес ких] р[е во
лю ци о не ров] ин тер на ци о на лис тов, но уже с фев ра ля это го го да 
у ме ня на ча лись коека кие тре ния со сво ей пар ти ей.

Ос та нов люсь на не ко то рых мо мен тах раз ног ла сия: а) во 
вре мя брестс ких мир ных пе ре го во ров я не под чи нял ся об ще
му пос та нов ле нию фрак[ ци и] ле вых эсэров, не го ло со вал на 
за се да нии ВЦИК про тив мир но го до го во ра с Гер ма ни ей, за что 
мне уг ро жа ли иск лю че ни ем из пар тии, но эту уг ро зу не вы пол
ни ли, я фор маль но ос тал ся в ря дах лев [ых] с[о ци а лис ти чес ких] 
р[е во лю ци о не ров], а в сво их прак ти чес ких ра бо тах без еди но го 
раз ног ла сия ра бо тал сов мест но с то ва ри ща ми боль ше ви ка ми, 
как в уч реж де ни ях, так и на иде о ло ги чес ких фрон тах. В тех воп
ро сах, где бы ли боль шие спо ры меж ду боль ше ви ка ми и л[е вы ми] 
эсэра ми, нап ри мер, о ком бе дах, о фор ме ор га ни за ции крас ной 
ар мии, о проб ле ме вой ны и ми ра, о зе мель ной по ли ти ке от но си
тель но круп ных хо зяйств и т. п., я все це ло вел ли нию РКП как в 
га зе тах и соб ра ни ях, так и в прак ти чес кой ра бо те.

б) Ког да мир был под пи сан 1, как из вест но, л[е вы е] с[о ци
а лис ти чес ки е] р[е во лю ци о не ры] уш ли из Цен[т раль ных] Со

1 Когдамирбылподписан –  1918 ел ның 3 мар тын да БрестЛи товск (хә зер ге 
Брест) шәһә рендә Рос сия белән Гер ма ния, Авст роВенг рия, Бол га рия һәм Төр кия 
ара сын да тө зелгән со лых. Ул Со вет лар ның Гадәттән тыш 4 нче Бө тен рос сия съ ез ды 
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вет[с ких] ап па ра тов, но я не толь ко ос тал ся на сво ем пос ту, да же 
пос ле отъ ез да Ва хи то ва в Ка зань на дол гие ме ся ца, я был во гла
ве Цент раль но го Му суль манс ко го Ко мис са ри а та 1 и вел ра бо ту 
вмес те с то ва ри ща ми ком му нис та ми (по это му по во ду лич но 
был при нят у Ле ни на, он дал сог ла сие и ка те го ри чес ки ска зал: 
«Ра бо тай те»).

в) Пос ле это го, как лев [а я] эсэровс кая Це ка уби ла Мир ба ха 2, 
под нял восс та ние про тив совв лас ти и под ня ла Му равь евс кий 
мя теж 3 на вос точ ном фрон те, я уже окон ча тель но пор вал свою 
ор га ни за ци он ную связь с пар ти ей л[е вых] с[о ци а лис ти чес ких] 
р[е во лю ци о не ров] –  даль ше на чи на ет ся дол гая внут рен няя ра
бо та по нап рав ле нию марк сиз ма и по нап рав ле нию ус ло вия всю 
так ти ку, и прог рам му боль ше виз ма.

г) Хо тя я прак ти чес ки дав но уже во всех воп ро сах вез де, всег
да ра бо тал с ком му нис та ми и к осе ни 1918 го да ор га ни за ци он но 
пор вал ся с пар ти ей л[е вых] с[о ци а лис ти чес ких] р[е во лю ци о не
ров], но окон ча тель но во шел в ря ды РКП(б) толь ко в 1920 го ду.

Это му бы ли у ме ня глав ным об ра зом две при чи ны: 1) вопер
вых, я день и ночь ра бо тал над не ко то ры ми сво и ми науч ноли
те ра тур ны ми тру да ми, вс ледст вие че го чувст во вал, что в дан ное 
вре мя не в сос то я нии вес ти ак ку рат но парт ра бо ту; 2) но глав ная 
ос нов ная при чи на бы ла глуб же: мне нуж но бы ло раз ре шить се бе 
не ко то рые воп ро сы, свя зан ные с иде о ло ги ей РКП и ис хо дя щие 

та ра фын нан 15 март та, Гер ма ния рейхс та гы 22 март та хуп лап, 26 март та Гер ма ния 
им пе ра то ры Виль гельм II та ра фын нан ра ти фи ка ци яләнә.

1 … дажепослеотъездаВахитовавКазаньнадолгиемесяца,ябылвоглаве
ЦентральногоМусульманскогоКомиссариата–  М. Ва  хи тов 1918 ел ның 1 ав гус
тын да Ка зан га китә. 31 июльдән Г. Иб  ра һи мов Ко мис са ри ат белән җитәк че лек итә. 
1918 ел ның 19 ав гус тын да М. Ва  хи тов Ка зан да акг вар ди я челәр та ра фын нан атып 
үте релгәч, Ко мис са ри ат ның рәи се итеп 9 сен тябрьдә Мирс әид Мирхәйдәр улы 
Сол тан га ли ев (1892–1940) бил геләнә.

2 Мирбах –  Мир бах (Mirbach) Виль гельм (1871–1918), граф, Гер ма ния дип ло ма
ты. 1918 ел ның ап ре леннән Мәскәүдә РСФСР хөкүмә те кар шын да ил че. Сул эсер
лар Үзәк ко ми те ты ку шуы бу ен ча ул сул эсер Я. Г. Блю мин кин та ра фын нан үте релә. 
Бу 1918 ел ның 6 ию лендә Мәскәүдә сул эсер лар фетнә се баш ла ну га сиг нал бу ла. 
Алар Со вет ха ки ми я тен бә реп тө шерү не, Брест со лы хын өзү не мак сат итеп куя.

3 Муравьевскиймятеж –  Му равьёв Ми ха ил Ар темь е вич (1880–1918), сул эсер, 
под пол ков ник. Ок тябрь түнтә ре ле шеннән соң Со вет хөкүмә те ягы на чы га. 1918 ел
да Мәскәүдә ге сул эсер лар фетнә сеннән соң, 10 июльдә Сем бердә Со вет лар га кар
шы фетнә күтәрә һәм кул га алу ва кы тын да үте релә.
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из ос нов марк сиз ма. Нап ри мер, прес ло ву тый воп рос о сво бо
де во ли и воп рос лич нос ти и кол лек ти виз ма и еще коека кие 
дру гие воп ро сы для те о ре ти чес ко го раз ре ше ния, ко то рых мне 
нуж но бы ло зна чи тель но вре мя и без раз ре ше ния ко то рых я не 
мог счи тать се бя окон ча тель но стать убеж ден ным ком му нис том. 
Эта ра бо та тре бо ва ла до воль но дол гий срок и тем отс ро чил ся 
вс туп ле ние в ря ды РКП. Про дол жая свою борь бу про тив на ци
о на лиз ма и бур жу а зии, сов мест но с ком му нис та ми я поч ти два 
го да ра бо тал над эти ми воп ро са ми.

10. Ме ня как из вест но го и пос ле до ва тель но го ре во лю ци о не ра 
про тив бур жу а зии, в РКП при ня ли без кан ди датст ва и сог лас но 
ус та ву тог даш не му, ко то рый до пус кал при нять вы ход цев из дру
гих со ци а лис тич. пар тий с преж ним ста жем р[а йон ный] ко ми тет, 
дал стаж с 15 ап ре ля 1917 го да, что не вст ре тил воз ра же ний ни со 
сто ро ны ОК, ни со сто ро ны ЦК пар тии.

Чист ку про шел без вся ко го воз ра же ния.
С тех пор бесп ре рыв но ра бо таю на иде о ло ги чес ком фрон

те, чи таю лек ции, за ни ма юсь в науч ноли те ра тур ной об лас ти, 
ра бо таю в Ак [а де ми чес ком] цент ре 1, в науч ном об щест ве «Та
та ро ве де ни е» 2.

В дан ное вре мя сос тою чле ном Ка занс ко го Гор со ве та 3. Член 
Тат ци ка 4 и т. п.

1 Ак[адемический]центр–  Гыйль ми үзәк –  ТАССР Мә га риф ха лык ко мис са
ри а ты кар шын да Гыйль ми үзәк тө зелү 1921 ел ның 3 де каб рендә ТАССР Мә га риф 
ха лык ко мис са ри а ты кол ле ги я сендә Мә га риф ха лык ко мис са ры Ш. Г. Әхмә ди ев та
ра фын нан «ТАССР Мә га риф ха лык ко мис са ри а ты кар шын да гы Гыйль ми үзәк нең 
ни гезләмә се »ен им за лау дан баш ла на. Аның бе рен че рәи се итеп ма те ма тик һәм пе
да гог Га яз Гый са мет дин улы Мак су дов (1891–1942) бил геләнә. Шә хес куль ты чо ры 
кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

2 «Татароведение»–  «Та тар ны өйрәнү җәм гы я те» –1920 ел да ТАССР тө зелгәч, 
та тар ны өйрәнү фән ни оеш ма ла ры һәм җәм гы ятьлә ре оеш ты ры ла. Гыйль ми үзәк 
бар лык ка килгәч, аның кар шын да 1923 ел ның 10 мар тын да «Та тар ны өйрәнү җәм
гы я те» оеш ты ры ла һәм аның бер фән ни оеш ма сы бу ла рак эш ли баш лый. 1929 ел да 
«Та тарс тан ны өйрәнү җәм гы я те» дип үзгәр телә.

3 В данное время состою членом Казанского Горсовета –  Г. Иб  ра һи мов бу 
вазифа га 1923 ел ның 10 де каб рендә сай ла на.

4 Вданноевремя.ЧленТатцика –  Г. Иб  ра һи мов Та тарс тан Үзәк Баш кар ма Ко
ми те ты әгъ за сы бу лып 1923 ел ның 28 де каб рендә сай ла на.



41

Но ос нов ная об ласть мо ей ра бо ты долж на быть имен но науч
ноли те ра тур ная об ласть, где у нас так ма ло марк сис ти чес ких 
сил.

Ка зань 1924 г[од]
№ би ле та 348327
(под пись Г. Иб  ра ги мов)
1924 г[од] ян варь Ка зань с не ко то ры ми исп рав ле ни я ми и 

поп рав ка ми Г. Иб  ра ги мо ва.
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1925
Ав то би ог ра фия Иб ра ги мо ва Га лимд жа на Гир фа но ви ча

чле на Ка занс кой ор га ни за ции РКП(б) 1

Ап рель 1925 г.
1

Ро дил ся в 1887 г[о ду] в де рев не Сул тан му ра то во б[ыв шей] 
Уфим[с кой] г[у бер ни и] Стер ли та мак, Ур шак минс кой во лос ти.

По про ис хож де нию кресть я нин.
До 20ти лет не го воз рас та сам каж дое ле то ра бо тал как обык

но вен ный кресть я нин (во вре мя лет них ка ни кул). Пос ле не ко
то ро го пе ре ры ва, во вре мя вой ны, ког да братья бы ли взя ты на 
вой ну опять вер нул ся к этой ра бо те.

Отец –  че ло век ду хов но го зва ния, но к кон цу сво ей жиз ни 
бро сил этот сан и жил толь ко как хле бо роб. Хо зяйст во его по 
раз ме ру бы ло чис то сред няц ко го ти па.

2
Учил ся:
1 –  в де рев не, в та тарс ком «мек те бе».
2 –  в сельс кой, на чаль ной русс кой шко ле.
3 –  с 11 до 13 лет в Орен бур ге в му суль манс ком «мед ре се» ста

ро го ти па, от ку да был изг нан за «воль но думст во» за но ва торс кий 
об раз мыш ле ния.

4 –  в Уфе в т[ак] н[а зы ва е мом] выс шем му суль манс ковос
точ ном учеб ном за ве де нии «Га ли я» (от ку да был иск лю чен за ан
тиис ламс кую про па ган ду и изза сво ей кни ги про тив ре ли гии и 
Ко ра на, ру ко пись ко то рой и до сих пор сох ра ни лась у ме ня. В 
это вре мя эта уче ни чес кая ра бо та, кон еч но, не мог ла быть на
пе ча та на).

5 –  По том со вер шен но ра зо ча ро вав шись от му суль ман ско
вос точ но го учеб но го за ве де ния, на чал бы ло го то вить ся для 
пос туп ле ния в русс кий уни вер си тет или инс ти тут, но по двум 
при чи нам не мог дос ти гнуть этой сво ей це ли: во пер вых я был 
ли шен по ли ти чес кой бла го на деж нос ти, без че го ме ня не при
ня либы, во вто рых у ме ня не бы ло ни ка ких ма те ри аль ных 
средств, что бы я мог сис те ма ти чес ки за ни мать ся. И по этим обс

1 Төп нөсхә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан 
Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 1 тасв., 4543 эш, 6, 7, 7 (икен че 
ягы), 8, 8 (икен че ягы), 9, 9 (икен че ягы), 10, 10 (икен че ягы), 11 кәг.). Текст шун нан 
алын ды, бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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то я тельст вам я был вы нуж ден от ка зать ся от русс ко го выс ше го 
учеб но го за ве де ния и пре да вать ся все це ло са мо об ра зо ва нию, 
до бы вая се бе ку сок хле ба, то уро ка ми, то жур наль ной ра бо той, 
за ко то рую мне пла ти ли в бук валь ном смыс ле гро ши. При хо ди
лось дол гиедол гие го ды и го ло дать и хо ло дать, про дол жая свое 
са мо об ра зо ва ние.

3
Про фес сия:
Я про фес си о нал жур на листли те ра тор и пре по да ва тельлек

тор.
В та тарс кой пе ча ти на чал ра бо тать с 1908 го да в га зе те «Эль

Ис лах» (в Ка за ни) –  ор га не ре во лю ци он ной та тарс кой мо ло де жи 
(ша кир дов), где я по мес тил свой пер вый расс каз, опи сы ва ю щий 
борь бу та тарс кой мо ло де жи про тив ста ро го по ряд ка.

Во вре мя су ро вой Сто лы пинс кой ре ак ции эта га зе та прек
ра ти ла свое су щест во ва ние и мне приш лось ра бо тать в ка чест ве 
пос то рон не го сот руд ни ка –  не штат но го –  как фель е то нис та и 
ли те ра тур но го кри ти ка в раз лич ных га зе тах и жур на лах. Этим 
я за ра ба ты вал се бе ку сок хле ба. Вмес те с ра бо той в прес се, я 
на чи ная с 1909–10 г. г. на чал вы пус кать свои тру ды от дель ны ми 
кни га ми, глав ным об ра зом по двум от рас лям: 1 –  по раз ра бот ке 
и науч но му исс ле до ва нию та тарс ко го язы ка и 2 –  вто рая об ласть 
мо ей ра бо ты –  это ху до жест вен ная ли те ра ту ра (бы то вые расс ка
зы, со ци аль ные ро ма ны и т. п.).

В об лас ти раз ра бот ки та тарс ко го язы ка (кро ме жур наль ных 
ста тей) мною до сих пор вы пу ще но око ло шес тисе ми наз ва ний. 
Не ко то рые из них выш ли пя тым из да ни ем.

Из ху до жест вен ной ли те ра ту ры до сих пор из мо их ра бот на
пе ча та но око ло двад ца ти (20) наз ва ний. Сре ди них есть тру ды в 
раз ме ре 500 (пя ти сот) ст ра ниц (нап ри мер, «Без нен кюн ляр» –  
из со бы тия ре во лю ции 1905 го да. Эта кни га бы ла на пи са на в 
1914 го ду, но по цен зур ным ус ло ви ям выш ла толь ко пос ле ре
во лю ци и).

На чи ная с 1917 го да я на чал ра бо тать еще в од ной об лас ти, 
имен но, в об лас ти ис то рии, глав ным об ра зом по ис то рии РКП, 
ре во лю ци он но го дви же ния в Ро сии во об ще, сре ди та тар в осо
бен нос ти (до сих пор от дель ной кни гой выш ла «Ок тябрьс кая 
Ре во лю ция и Дик та ту ра Про ле та ри а та, Сбор ник име ни Ва хи
то ва» и др [у ги е]).
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4
В пе ри о ди чес кой пе ча ти, в жур на лах и га зе тах ра бо таю бесп

ре рыв но.
В 1917 г. ор га ни зо вал в Уфе пер вую со ци а лис ти чес кую га зе ту 

«Ирк» и был ее ре дак то ром.
Пос ле сли я ния этой га зе ты с ор га ном та тарс ких сол дат, под 

наз ва ни ем «Без нен Юл», так же был ре дак то ром это го но во го 
ор га на. Ког да мы с по кой ным то ва ри щем Ва хи то вым на ча ли в 
1918 го ду в ян ва ре ме ся це ра бо тать в Пет рог ра де в Цент раль ном 
Му суль манс ком Ко мис са ри а те при Нар ком на це, я ор га ни зо вал 
га зе ту «Чул пан» и был фак ти чес ким ре дак то ром это го ор га на.

По пе ре ез де в Ка зань (ко нец 1918 г[о да]) бесп ре рыв но ра
бо тал, пи сал об щест вен нопо ли ти чес кие и науч ные статьи в 
ком му нис ти чес ких га зе тах и жур на лах, из да вав ших сия в Ка за
ни («Эш», «Эш че», «К рас ный Вос ток», «К рас ная Ар ми я», «Та
тарс тан», «Без нен Юл», «Ма га риф» и др [у ги е]).

Пос лед ние го ды ра бо таю глав ным об ра зом над ис то ри ей РКП 
и ис то ри ей ре во лю ци он но го дви же ния сре ди та тар.

Пя тым Съ ез дом Со ве тов, со зы ва 1925 г[о да] ян ва ря ме ся ца 
был изб ран чле ном Цент раль но го Ис пол ни тель но го Ко ми те та 
ТССР. Де ся той Об ласт ной кон фе рен ци ей РКП изб ран кан ди
да том Об ко ма РКП(б).

В фев ра ле 1925 г. наз на чен пред се да те лем Ака де ми чес ко го 
Цент ра при Нар комп ро се и с […] ме ся ца 192[5] г[о да] сос тою 
чле ном Кол ле гии Нар комп ро са. В ок тяб ре ме ся це 1924 г[о да] 
был наз на чен пред се да те лем ре дак ци он ной кол ле гии жур на ла 
«Без нен Юл» и пред се да те лем ко мис сии по из да нию со чи не ний 
Вла ди ми ра Иль и ча Ле ни на на та тарс ком язы ке в ко ли чест ве 300 
пе чат ных лис тов 1.

1 …председателемкомиссиипоизданиюсочиненийВладимираИльичаЛенина
нататарскомязыкевколичестве300печатныхлистов–  В. И. Ле    нин хезмәтлә
рен та тар те ленә тәр җемә итеп бас ты ру өчен РКП(б)  ның Та тарс тан Өлкә ко ми те ты 
янын да рәи се Г. Иб  ра һи мов, әгъ за ла ры Ис хак Рәхмә тул лин, Ла тыйф Гомә ров бул
ган мах сус ко мис сия оеш ты ры ла. Бу хак та ту лы рак ка ра: Вла ди мир Иль ич (Уль
я нов) Ле нин ның та тар те лендә ба сы ла чак әсәрлә ре. –  Ка зан: Та тарс тан мат бу гат 
һәм нәш ри ят нә ше ре, 1925. – 12+12 б. В. И. Ле    нин ның хезмәтлә рен дүрт се ри ядә 
50 ки тап та бас ты ру план лаш ты ры ла. 1924 ел ның ахы рын да аның кай бер әсәрлә
ре тәр җемә ите леп, нәш ри ят ка тап шы ры ла. Лә кин бе рен че бас ма ла ры 1924–1925 
ел лар дип күрсә телә. 1925 ел да В. И. Ле    нин хезмәтлә ре та тар те лендә 10 том да бас
ты ры ла, ә ту лы сын ча план 1928 ел да тә мам ла на. Бу аның хезмәтлә ре нең рус тел ле 
бул ма ган ха лык лар ара сын да бе рен че бас ма сы бу ла.
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5
Пре по да ва тельс колек торс кая ра бо та на ча лась с 1914 го да. 

В 1917–19 го дах был пе ре рыв, по том в Ка за ни эту ра бо ту опять 
во зоб но вил лек ци я ми на ко манд ных кур сах, в Об ласт ных парт
шко лах и в Та тарс ком Ком му нис ти чес ком Уни вер си те те. Пред
ме ты пре по да ва ния те же, над чем я ра бо таю пе ром.

6
Пар тий ная при над леж ность и ре во лю ци он ная ра бо та
Пар тий ный стаж мне дан с 15го ап ре ля 1917 го да.
Глав ные мо мен ты ра бо ты сле ду ю щие:
1. С 1905 го да ра бо тал сре ди мо ло де жи, участ во вал в под поль

ных, ша кир довс ких круж ках, в т[ак] н[а зы ва е мой] прес се.
2. Во вре мя ре ак ции 1912–13 го дов был в Ки е ве, где при ни мал 

ак тив ное учас тие в под поль ных ор га ни за ци ях му суль манс ко го 
ре во лю ци он но го сту ден чест ва, за что был арес то ван и зак лю
чен в тюрь му (в оди ноч ку вмес те со сво и ми то ва ри ща ми (кро ме 
ме ня 16 че ло век).

Пос ле ос во бож де ния до фев ральс кой ре во лю ции на хо дил ся 
под глас ным над зо ром по ли ции.

3. Во вре мя Фев ральс кой Ре во лю ции в Уфе был ре дак то ром 
ле восо ци а лис ти чес кой га зе ты и чле ном та тарс кой ор га ни за ции 
ЛСР ин тер на ци о на лис тов. Был ор га ни за то ром и про па ган дис
том сре ди ра бо чеекресть янс ких и сол датс ких масс. Участ во
вал, как вы бор ный де ле гат в двух му суль манс ких Все рос сийс ких 
съез дах (пер вый в Моск ве в мае, вто рой в Ка за ни в ию ле), где 
ор га ни зо вал ле вое кры ло съ ез да и вел борь бу с та тарс кой на ци о
на лис ти чес кой бур жу а зи ей, а так же был де ле га том всех гу бернс
ких му суль манс ких съ ез дов Уфы и ор га ни зо вал про тив бур жу а
зии со ци а лис ти чес кую фрак цию (лев [ых] с[о ци а лис ти чес ких] 
р[е во лю ци о не ров] и боль ше ви ки сре ди та тар шли всег да вмес те 
и соз да ли еди ный фронт) для борь бы про тив вся ких бур жу аз но
на ци о на лис ти чес ких ор га ни за ций, вро де «Мил ли Шу ро», «Хар
би Шу ро», «Мил ли Ида ре», На ци о наль ный Пар ла мент и т. д.).

4. Во вре мя Ок тябрьс ко го пе ре во ро та был в Уфе. Там пе ре во
рот со вер шил ся без кап ли кро ви по двум при чи нам: Вопер вых, 
бур жу а зия бы ла сла ба, не ор га ни зо ван на и не име ла ни ка кой во
ен ной си лы вро де юн керс ких школ и т. п. Вовто рых, гро мад ное 

ИсхакШиһабетдинулыРәхмәтуллин(1897–1937) –  сәясәт эш лек ле се. Шә хес 
куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

ЛатыйфГабдерахманулыГомәров(1895–1979) –  пар тиясо вет эш лек ле се.
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боль шинст во мест но го гар ни зо на сос тав ля ли та тарс кие сол да
ты, ко то рые до ок тяб ря бы ли под го тов ле ны под ло зун гом «В ся 
власть Со ве там» и уже это наст ро е ние вы яв ля лось за ра нее в де
монст ра ци ях, ко то рые мы ус тра и ва ли вмес те с русс ки ми боль
ше ви ка ми.

Я лич но все вре мя и пос ле пе ре во ро та не пос редст вен но ра бо
тал в сре де сол датс кой мас сы, как про па ган дист, ор га ни за тор и 
как ре дак тор га зе ты «Без нен Юл», ор га на этой сол датс кой мас сы.

5. Пос ле Ок тяб ря в Уфе был соз ван «На ци о наль ный пар
ла мент», где мы ор га ни зо ва ли блок с те ми мел кобур жу аз ны
ми груп па ми, ко то рые шли про тив «Куль тур ноНа ци о наль ной 
Ав то но ми и» та тарс кой бур жу а зии, и бы ли за тер ри то ри аль ную 
ав то но мию. В этом пар ла мен те во внут ри это го бло ка т[ак] н[а
зы ва е мых] «Тер ри то ри а лис тов» у нас бы ла своя осо бая ор га ни
за ция, ку да вхо ди ли та та ры боль ше ви ки, мак си ма лис ты и мы 
лев [ы е] с[о ци а лис ти чес ки е] р[е во лю ци о не ры]. Поч ти на пер вых 
за се да ни ях мы внес ли пред ло же ние о при ветст вии толь ко еще 
ор га ни зо ван ной Со ветс кой Влас ти в ли це Сов нар ко ма, но соб
ра ли толь ко 17 го ло сов, боль шинст во пар ла мен та бы ло про тив 
Совв лас ти.

6. В Уфимс кой гу бер нии, где я ра бо тал в пе ри од Ке рен щи ны, 
как в земс ких и го родс ких вы бо рах, так и при вы бор ной Ком
па нии на уч ре дил ке мы пов сю ду выс ту па ли сво и ми от дель ны ми 
ра бо чекресть янс ки ми спис ка ми про тив бур жу аз нона ци о на
лис ти чес ких спис ков «Мил ли Шу ро».

По на ше му спис ку (спе ци аль но та тарс ких ра бо чих, кресть ян 
и сол дат) в уч ре ди тель ное соб ра ние прош ло пять (5) че ло век, из 
спис ка на ци о на лис тов один (1). Моя кан ди да ту ра бы ла в спис ке 
пер вой. В кон це де каб ря 1917 г[о да] я вы е хал в Ле нинг рад в уч
ре дил ку, при е хал ту да 5го ян ва ря 1918 го да, как раз в отк ры тию 
уч ре ди тель но го соб ра ния.

До мо е го при ез да там уже бы ла ор га ни зо ва на му суль манс кая 
со ци а лис ти чес кая фрак ция, во гла ве с мень ше ви ком Ах медБе
ком Са ли хо вым, но я не во шел в эту фрак цию, примк нул к ле
во му кры лу уч ре дил ки (т. е. к боль ше ви кам и лев [ым] с[о ци а
лис ти чес ким] р[е во лю ци о не рам]) и с этим кры лом в ту же ночь 
по ки нул зал за се да ния уч ре ди тель но го соб ра ния вмес те с чле на
ми боль ше ви ка ми и ле вы ми эсэ ра ми.

7. Как из вест но, всех чле нов ле во го кры ла уч ре ди тель но го 
соб ра ния вк лю чи ли в сос тав 3го Все рос сийс ко го съ ез да Со ве тов 
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ра бо чих, сол датс ких де пу та тов. В этом чис ле я по лу чил ман дат 
на этот ис то ри чес кий съ езд с ре ша ю щим го ло сом. Со съ ез дом 
и был изб ран на Все рос сийс кий Ис[ пол ни тель ный] Ком [и тет] 
Со вет [ов] (ВЦИК) (Ман дат на съ езд № 346, член[с кий] би лет 
ВЦИ Ка № 118).

Во вре мя ра бо ты во ВЦИ Ке я был чле ном фрак ции ЛСР ин
тер на ци о на лис тов.

8. Пос ле раз го на уч ре дил ки при е ха ли с мест не ко то рые то ва
ри щи боль ше ви ки та та ры: из Ка за ни тов [а ри ща] М. Ва  хи тов, из 
Орен бур га тов [а ри ща] Ш. Ма  на тов. До при ез да этих то ва ри щей 
уже я имел бе се ду с тов. Ста ли ным и Пес ковс ким, от но си тель но 
ор га ни за ции Цент раль но го Му суль манс ко го Ко мис са ри а та. По 
это му по во ду я вел пере го во ры с не ко то ры ми предс та ви те ля ми 
т[ак] н[а зы ва е мой] Му суль манс кой Со ци а лис ти чес кой фрак ции 
б[ыв шей] уч ре дил ки, но эти ка те го ри чес ки от ка за лись. Ког да 
уже при е ха ли Ва хи тов и Ма на тов, мы трое взя лись за ор га ни
за цию Цент раль но го Му суль манс ко го Ко мис са ри а та при Нар
ком на це.

Тов [а рищ] Ва хи тов был пред се да те лем это го уч реж де ния. Я 
и Ма на тов бы ли за мес ти те ля ми. (Дек рет об этом под пи сан Ле
ни ным и Ста ли ным. См [от ри] газ [е ту] «В рем [ен но е] раб [о че е] 
и крес[ть янс ко е] пра вит [ельст во]» № 12 от 19 ян ва ря 1918 го да).

Вмес те с пра ви тельст вом и наш Ко мис са ри ат пе ре е хал из 
Ле нинг ра да в Моск ву. До осе ни 1918 го да я ра бо тал в Моск ве 
в этом уч реж де нии как за мес ти тель пред се да те ля и как за ве ду
ю щий раз лич ны ми от де ла ми, и как один из ре дак то ров ор га на 
Ко мис са ри а та газ [е ты] «Чул пан».

К осе ни это го го да по бо лез ни был вы нуж ден из Моск вы пе
ре е хать в Ка зань. С тех пор иск лю чая не боль шие отъ ез ды, пос то
ян но ра бо таю в Ка за ни. При ни мая во вни ма ние, что для ра бо ты 
в ата рах 1 уже под го то ви лись коекак [и е] ра бот ни ки из та тар, а 
ли те ра тур ной и науч ной об лас ти со вер шен но нет или очень ма
ло ра бот ни ков, я, что бы все це ло от дать ся науч ноли те ра тур ной 
марк сис ти чес кой ра бо те, сов сем ушел из ап па ра та.

Толь ко ле том 1919 го да во вре мя нас туп ле ния Кол ча ка, я по
е хал на фронт, сде лал ся кресть я ни ном и с под во дом че рез штаб 
ди ви зии пе реб рал ся в тыл про тив ни ка для ра бо ты под поль ной 
и раз ве ды ва тель ной. От ту да вер нул ся в сен тяб ре 1919 г[о да] и 
все це ло за сел за свою науч номарк сис ти чес кую ра бо ту. Толь ко 

1 Атарах –  хә реф ха та сы бул са кирәк, дө ре се: аппаратах.
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с фев ра ля ме ся ца 1925 г. я вновь при нял ся за ра бо ту в ап па ра те 
Нар комп ро са (пред[ се да тель] Ака дем [и чес ко го] Цент ра) по наз
на че нию Об ко ма.

Как уже ска зал вы ше, в те че ние всей ке рен щи ны я ра бо тал 
как лев [ый] эсэр. В 1918 го ду все еще про дол жал чис лить ся 
фор маль но как член пар тии ЛСР Ин тер на ци о на лис тов, но уже 
с фев ра ля это го го да у ме ня на ча лись коека кие тре ния со сво ей 
пар ти ей. Ос та нов люсь на не ко то рых мо мен тах раз ног ла сия: а) во 
вре мя брестс ких мир ных пе ре го во ров я не под чи нял ся об ще му 
пос та нов ле нию фрак[ ци и] лев [ых] эсэ ров, не го ло со вал на за
се да нии ВЦИК про тив мир но го до го во ра с Гер ма ни ей за что 
мне уг ро жа ли иск лю че ни ем из пар тии, но эту уг ро зу не вы пол
ни ли, я фор маль но ос тал ся в ря дах лев [ых] с[о ци а лис ти чес ких] 
р[е во лю ци о не ров], а в сво их прак ти чес ких ра бо тах без еди но го 
раз ног ла сия ра бо тал сов мест но с то ва ри ща ми боль ше ви ка ми 
как в уч реж де ни ях, так и иде о ло ги чес ких фрон тах. В тех воп ро
сах, где бы ли боль шие спо ры меж ду боль ше ви ка ми и л. эсэ ра ми, 
нап ри мер, о ком бе дах, о фор ме ор га ни за ции Крас ной Ар мии, о 
проб ле ме вой ны и ми ра, о зе мель ной по ли ти ке от но си тель но 
круп ных хо зяйств и т. п. я все це ло вел ли нию РКП как в га зе тах 
и соб ра ни ях, так и в прак ти чес кой ра бо те.

б) Ког да мир был под пи сан, как из вест но, ЛСР уш ли от Цент
раль ных Со ветс ких ап па ра тов, но я не толь ко ос тал ся на сво ем 
пос ту, да же пос ле отъ ез да Ва хи то ва в Ка зань на дол гие ме ся цы, 
я был во гла ве Цент раль но го Му суль манс ко го Ко мис са ри а та и 
вел ра бо ту вмес те с то ва ри ща ми ком му нис та ми (по это му по во
ду лич но был при нят у Ле ни на, он дал сог ла сие и ка те го ри чес ки 
ска зал: «Ра бо тай те»).

в) Пос ле то го как лев [а я] эсэрская Це ка уби ла Мир ба ха, 
под нял восс та ние про тив Совв лас ти и под нял Му раь евс кий мя
теж на вос точ ном фрон те. Я уже окон ча тель но пор вал свою ор га
ни за ци он ную связь с пар ти ей ЛСР –  даль ше на чи на ет ся дол гая 
внут рен няя ра бо та по нап рав ле нию марк сиз ма и по нап рав ле
нию ус во е ния де таль но всю так ти ку и прог рам му боль ше виз ма.

г) Хо тя я прак ти чес ки уже дав но во всех воп ро сах вез де, всег
да ра бо тал с ком му нис та ми и к осе ни 1918 го да ор га ни зо ван но 
пор вал с пар ти ей ЛСР, но окон ча тель но и офи ци аль но во шел в 
ря ды РКП(б) толь ко в 1920 го ду.

10. Ме ня как из вест но го, пос ле до ва тель но го ре во лю ци о не ра 
про тив бур жу а зии при ня ли в пар тию РКП без кан ди датст ва, сог
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лас но тог даш не му ус та ву, ко то рый до пус кал при нять вы ход цев 
из дру гих со ци а лис ти чес ких пар тий с п реж ним ста жом. Стаж 
мне дан с 15го ап ре ля 1917 го да, что не вст ре ти ло воз ра же ния 
ни со сто ро ны ОК, ни со сто ро ны ЦК пар тии.

Чист ку про шел без вся ко го воз ра же ния.
С тех пор беспре рыв но ра бо таю на иде о ло ги чес ком фрон

те: чи таю лек ции, за ни ма юсь в науч ноли те ра тур ной об лас ти, 
с фев ра ля 1925го го да наз на чен пред се да те лем Ака де ми чес ко го 
Цент ра Нар комп ро са 1 и чле ном Кол ле гии Нар комп ро са, пя тым 
съ ез дом Со ве тов 2 изб ран чле ном Цент раль но го Ис пол ни тель но
го Ко ми те та ТР и де ся той парт кон фе рен ци ей изб ран кан ди да том 
в чле ны Обл [аст но го] Ко ми те та ТР.

Но ос нов ная об ласть мо ей ра бо ты долж на быть имен но науч
ноли те ра тур ная об ласть, где у нас так ма ло марк сис ти чес ких 
сил.

(под пись Г. Иб  ра ги мо ва на ки рил ли це)
г. Ка зань, 2й Дом Со ве тов   1925 год […] ап рель
№ би ле та 348327.

1 … сфевраля1925-гогоданазначенпредседателемАкадемическогоЦентра
Наркомпроса –  Г. Иб  ра һи мов Гыйль ми үзәк рәи се итеп 1925 ел ның 7 гыйн ва рын
нан 1927 ел ның 17 мар ты на кадәр эш ли. 1922 ел ның фев ра леннән Гыйль ми үзәк нең 
ре дак ци он кол ле ги я се әгъ за сы бу ла.

2 … пятымсъездомСоветов –  Та тарс тан Со вет ла ры ның 5 нче съ ез ды 1925 ел
ның 5–9 гыйн ва рын да Ка зан да бу ла.
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1927
Ав то би ог ра фия Г. Иб  ра ги мо ва 1927 го да 1

16 ап ре ля 1927 г.
1

Ро дил ся в 1887 г[о ду] в де рев не Сул тан му ра то ве Уфим[с кой] 
гу берн [и и] Стер ли та мак, Ур шак минс кой вол [ос ти].

По про ис хож де нию кресть я нин.
До 20ти лет не го воз рас та сам каж дое ле то ра бо тал как обык

но вен ный кресть я нин (во вре мя лет них ка ни кул). Пос ле не кото
ро го пе ре ры ва, во вре мя вой ны, ког да братья бы ли взя ты на вой
ну, опять вер нул ся к этой ра бо те.

Отец че ло век ду хов но го зва ния, но к кон цу сво ей жиз ни бро
сил этот сан и жил толь ко как хле бо роб. Хо зяйст во его по раз ме
ру бы ло чис то сред няц ко го ти па.

2
Учил ся:
1) В де рев не в та тарс ком «Мек те бе».
2) В сельс кой на чаль ной русс кой шко ле.
3) С 11 до 18 лет в Орен бур ге в му суль манс ком «Мед ре се» ста

ро го ти па, от ку да был изг нан за «воль но думст во» и за но ва торс
кий об раз мыш ле ния.

4) В Уфе в так на зыв [а е мом] выс шем му суль манс ковос точ
ном учеб ном за ве де нии «Га ли я». От ку да был иск лю чен за ан ти ис
ламс кую про па ган ду и изза сво ей кни ги про тив ре ли гии и Ко ра
на, ру ко пись ко то рой до сих пор сох ра ни лась у ме ня. В то вре мя 
эта уче ни чес кая ра бо та, ко неч но, не мог ла быть на пе ча та на.

5) По том со вер шен но ра зо че ро вав ших от му суль манс ковос
точ но го учеб но го за ве де ния, на чал бы ло го то вить ся для пос туп
ле ния в Русс кий уни ве рси тет или инс ти тут, но по двум при чи
нам не мог дос тиг нуть этой сво ей це ли: вопер вых я был ли шен 
по ли ти чес кой бла го на деж нос ти, от че го ме ня не при ня ли бы, 
вовто рых, у ме ня не бы ло ни ка ких ма те ри аль ных средств, что бы 

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (15 ф., 43 тасв., 22 эш, 54 (икен че ягы), 55, 55 (икен че ягы), 56, 56 
(икен че ягы), 57, 57 (икен че ягы), 68; кү чермә се элек ке СССР Ок тябрь ре во лю ци я се 
Үзәк дәүләт ар хи вын да сак ла на (1235 ф., 136 тасв., 819 эш, 39 (икен че ягы), 40, 40 
(икен че ягы), 41, 41 (икен че ягы), 42, 42 (икен че ягы). Бе рен че мәртәбә «Га лимд жан 
Иб ра ги мов: до ку мен ты и фак ты; Га лимд жан Иб ра ги мов гла за ми мо ло дых» дигән 
ки тап та бас ты рыл ган (Ка зан, 2012, б. 7–12). Ав то би ог ра фи ядә Г. Иб  ра һи мов ның 
им за сы юк. Текст төп нөсхәдән алын ды.
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я мог сис те ма ти чес ки за ни мать ся и по этим обс то я тельст вам я 
был вы нуж ден от ка зать ся от русс ко го выс ше го учеб но го за ве
де ния и пре да вать ся все це ло са мо об ра зо ва нию, до бы вая се бе 
ку сок хле ба то уро ка ми, то жур наль ной ра бо той, за ко то рую мне 
в бук валь ном смыс ле пла ти ли гро ши.

При хо ди лось дол гие го ды го ло дать и хо ло дать, про дол жая 
свое са мо об ра зо ва ние.

3. Про фес сия:
Я про фес си о налжур на лист, ли те ра тор и пре по да ва тельлек тор.
В та тарс кой пе ча ти на чал ра бо тать с 1908 г[о да], в га зе те «Эль 

Ис лах» (в Ка за ни) –  ор га не ре во лю ци он ной та тарс кой мо ло де жи 
«ма кир дов» 1, где я по мес тил свой пер вый расс каз, опи сы ва ю щий 
борь бу та тарс кой мо ло де жи про тив ста ро го по ряд ка.

Во вре мя су ро вой Сто лы пинс кой ре ак ции, эта га зе та прек
ра ти ла свое су щест во ва ние и мне приш лось ра бо тать в ка чест ве 
пос то рон не го сот руд ни ка (не штат но го), как фель е то нис та и 
ли те ра тур но го кри ти ка в раз лич ных га зе тах и жур на лах.

Этим я за ра ба ты вал се бе ку сок хле ба. Вмес те с ра бо той в 
прес се я на чи ная с 1900–10 г. г. на чал вы пус кать свои тру ды от
дель ны ми кни га ми, глав ным об ра зом по двум от рас лям.

1. По раз ра бот ке и науч но му исс ле до ва нию та тарс ко го язы ка 
и та тарс кой сло вес нос ти и ис то рии та тарс кой ли те ра ту ры.

2. Вто рая об ласть мо ей ра бо ты –  эта ху до жест вен ная ли те ра
ту ра (бы то вые расс ка зы, со ци аль ные ро ма ны и т. п.).

В об лас ти раз ра бот ки та тарс ко го язы ка и ли те ра ту ры (кро ме 
жур наль ных ста тей) мною до сих пор вы пу ще но око ло шес ти
се ми наз ва ний. Не ко то рые из них выш ли 5м из да ни ем.

Но ху до жест вен ной ли те ра ту ры до сих пор из мо их ра бот на
пе ча та но око ло двад ца ти (20) наз ва ний. Сре ди них есть тру ды 
в раз ме ре 500 (пять сот ст ра ниц (напр [и мер] «Без ненКюн ляр» 
из со бы тий ре во лю ции 1905 г[о да] эта кни га бы ла на пи са на в 
1914 го ду, но по цен зур ным ус ло ви ям выш ла толь ко пос ле ре
во лю ци и).

На чи ная с 1917 го да я на чал ра бо тать еще в од ной об лас ти, 
имен но: в об лас ти ис то рии, глав ным об ра зом по ис то рии РКП, 
ре во лю ци он но го дви же ния в Рос сии во об ще, сре ди та тар в осо
бен нос ти. До сих пор от дель ной кни гой выш ла «Ок тябрьс кая 
Ре во лю ция и дик та ту ра про ле та ри а та» (Сбор ник име ни Ва хи
то ва и др [у ги е]).

1 Макирдов –  хә реф ха та сы бул са кирәк, дө ре се: ша кир дов.
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4
В пе ри о ди чес кой пе ча ти, жур на лах и га зе тах ра бо таю бес

пре рыв но.
В 1917 го ду ор га ни зо вал в Уфе пер вую со ци а лис ти чес кую га

зе ту «Ирк» и был ее ре дак то ром.
Пос ле сли я ния этой га зе ты с ор га ном та тарс ких сол дат под 

наз ва ни ем «Без ненЮл», так же был ре дак то ром это го но во го 
ор га на. Ког да мы с по кой ным то ва ри щем Ва хи то вым в ян ва ре 
ме ся це 1918 г[о да] на ча ли ра бо тать в Ле нинг ра де в Цент раль ном 
Му суль манс ком Ко мис са ри а те при Нар ко ма те, я ор га ни зо вал 
га зе ту «Чул пан» и был фак ти чес ки ре дак то ром это го ор га на. По 
пе ре ез де в Ка зань (ко нец 1918 го да) бесп ре рыв но ра бо тал, пи сал 
об щест вен нопо ли ти чес кие и науч ные статьи в ком му нис ти чес
ких га зе тах и жур на лах из да вав ших ся в Ка за ни («Эш», «Эш че», 
«К рас ный Вос ток», «К рас ная Ар ми я», «Та тарс тан», «Без нен
Юл», «Ма а риф» и др [у ги е]).

Пос лед ние го ды ра бо ты, глав ным об ра зом, над ис то ри ей 
РКП и ис то ри ей ре во лю ци он но го дви же ния сре ди та тар.

5
Пре по да ва тельс колек торс кие ра бо ты на ча лись в 1914 г[о

ду]. Был пе ре рыв в 1917–19 го дах, по том в Ка за ни эту ра бо ту 
опять во зоб но вил лек ци я ми на ко манд ных кур сах, в Об ласт ных 
партш ко лах и в Та тарс ком Ком му нис ти чес ком Уни вер си те те.

Пред ме ты пре по да ва ния те же, над чем я ра бо таю пе ром.
6

Пар тий ная при над леж ность и ре во лю ци он ная ра бо та
Пар тий ный стаж мне дан с 15го ап ре ля 1917 го да.
Глав ные мо мен ты ра бо ты сле ду ю щие:
1. В 1906 го ду ра бо тал сре ди мо ло де жи, участ во вал в под поль

ных ма кир довс ких 1 круж ках, в так наз [ы ва е мом] подп рес се.
2. Во вре мя ре ак ции 1912–15 го дах был в Ки е ве, где при ни мал 

ак тив ное учас тие в под поль ных ор га ни за ци ях му суль манс ко го 
ре во лю ци он но го сту ден чест ва, за что был арес то ван и зак лю
чен в тюрь му (в оди ноч ку) вмес те со сво и ми то ва ри ща ми (кро ме 
ме ня 16 че ло век).

Пос ле ос во бож де ния до Фев ральс кой ре во лю ции на хо дил ся 
под глас ным над зо ром по ли ции.

3. Во вре мя Фев ральс кой ре во лю ции в Уфе был ре дак то ром 
ле восо ци а лис ти чес кой га зе ты и чле ном та тарс кой ор га ни за ции 

1 … макирдовских –  хә реф ха та сы бул са кирәк, дө ре се: шакирдовских.
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ЛСР ин те ран ци о на лис тов, ор га ни за тор и про па ган дист сре ди 
ра бо чих, кресть янс ких и сол датс ких масс. Участ во вал, как выб
ран ный де ле гат в двух Все рос сийс ких му суль манс ких съ ез дах 
(1 в Моск ве в Мае, 2й в Ка за ни в ию ле), где ор га ни зо вал ле вое 
кры ло съ ез да и вел борь бу с та тарс кой на ци о на лис ти чес кой бур
жу а зи ей, а так же был де ле га том всех гу бернс ких му суль манс ких 
съ ез дов Уфы и ор га ни зо вал про тив бур жу а зии со ци а лис ти чес кую 
фрак цию (левэсэры и боль ше ви ки сре ди та тар всег да или вмес
те и соз да ли еди ный фронт) для борь бы про тив вся ких на ци о
на лис ти чес ких бур жу аз ных ор га ни за ций, вро де «Мил ли Шу ро», 
«Хар биШу ро», «Мил лиИда ре», На ци о наль ный Пар ла мент и 
т. п. (по это му воп ро су име ют ся ма те ри а лы, очень под роб ные в 
та тарс кой пе ча ти).

4. Во вре мя Ок тябрьс ко го пе ре во ро та был в Уфе. Там пе ре во
рот со вер шил ся без кап ли кро ви по двум при чи нам: вопер вых 
бур жу а зия бы ла сла ба, не ор га ни зо ва на и не име ла ни ка кой во
ен ной си лы вро де юн керс ких школ и т. п. Вовто рых, гро мад ное 
боль шинст во мест но го гар ни зо на сос тав ля ли та тарс кие сол да ты, 
ко то рые до Ок тяб ря бы ли под го тов ле ны под ло зун гом «В ся власть 
Со ве там» и уже это наст ро е ние вы я ви лось за ра нее на де мон ст ра
ци ях, ко то рые мы уст ра и ва ли вмес те с русс ки ми боль ше ви ка ми.

Я лич но все вре мя и пос ле пе ре во ро та, не пос редст вен но ра
бо тал в сре де та тарс кой сол датс кой мас сы, как про па ган дист, 
ор га ни за тор и как ре дак тор га зе ты «Без нен Юл», ор га на этой 
сол датс кой мас сы.

5. Пос ле Ок тяб ря в Уфе был соз ван «На ци о наль ный Пар
ла мент», где мы ор га ни зо ва ли блок с те ми мел ко бур жу аз ны ми 
груп па ми, ко то рые бы ли про тив «Куль тур нона ци о наль ной ав
то но ми и» та тарс кой бур жу а зии и бы ли за тер ри то ри аль ную ав то
но мию. В этом Пар ла мен те внут ри это го бло ка так назв [а е мых] 
«Тер ри то ри а лис тов» у нас бы ла своя осо бая ор га ни за ция, ку да 
вхо ди ли та та ры боль ше ви ки, мак си ма лис ты и мы лев [ы е] с[о ци
а лис ти чес ки е] р[е во лю ци о не ры]. Поч ти на пер вых за се да ни ях 
мы внес ли пред ло же ние в ли це Сов нар ко ма, но соб ра ли толь ко 
17 го ло сов. Боль шинст во Пар ла мен та бы ло про тив Совв лас ти.

6. В Уфимс кой гу бер нии, где я ра бо тал в пе ри од Ке рен щи ны, 
как в земс ких и го родс ких вы бо рах, так и при вы бор ной кам па
нии на уч ре дил ке, мы пов сю ду выс ту па ли сво и ми от дель ны ми 
ра бо чекресть янс ки ми спис ка ми про тив бур жу аз нона ци о на
лис ти чес ких спис ков «Мил лиШу ро».
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7. По на ше му спис ку (спе ци аль но та тарс ких ра бо чих, кресть
ян и сол дат в учр [е ди тель но е] собр [а ни е] прош ло пять (5) че ло
век, из спис ка на ци о на лис тов один (1). Моя кан ди да ту ра бы ла в 
спис ке –  пер вой. В ме ся це де каб ря 1917 го да я вы е хал в Ле нинг
рад 1 в уч ре дил ку, при е хал ту да 5го ян ва ря 1918 го да, как раз в 
отк ры тию уч[ ре ди тель но го] соб ра ния.

До мо е го при ез да там уже бы ла ор га ни зо ва на му суль манс кая 
со ци а лис ти чес кая фрак ция во гла ве с мень ше ви ком Ах метБе
ком и Са ли хо вым, но я не во шел в эту фрак цию и примк нул к 
ле во му кры лу уч ре дил ки (т. е. к боль ше ви кам и лев [ым] с[о ци а
лис ти чес ким] р[е во лю ци о не рам]) и с этим кры лом в ту же ночь 
по ки нул зал за се да ния уч. соб ра ния вмес те с чле на ми боль ше
ви ка ми и лев [ы ми] с[о ци а лис ти чес ки ми] р[е во лю ци о не ра ми].

8. Как из вест но, всех чле нов ле во го кры ла учр [е ди тель но
го] соб ра ния вк лю чи ли в сос тав треть е го Все рос сийс ко го съ ез да 
Со ве тов ра бо чих, сол датс ких де пу та тов, в этом чис ле я по лу чил 
ман дат на этот ис то ри чес кий съ езд с ре ша ю щим го ло сом. С съ ез
да я был изб ран на Все рос сийс кий Ис пол[ ни тель ный] Ком [и тет] 
Со вет [ов] (ВЦИК) (Ман дат на съ езд № 346, член[с кий] бил [ет] 
ВЦИК № 118).

Во вре мя ра бо ты в ВЦИ Ке я был чле ном фрак ции ЛСР Ин
тер на ци о на лис тов.

9. Пос ле раз го на уч ре дил ки при е ха ли с мест не ко то рые то
ва ри щи боль ше ви кита та ры из Ка за ни т[о ва рищ] М. Ва  хи тов, 
из Орен бур га т[о ва рищ] М. Ма  на тов. До при ез да этих то ва ри
щей я уже имел бе се ду с тов [а ри ща ми] Ста ли ным и Пес ков ским 
от но си тель но ор га ни за ции Цент раль но го Му суль манс ко го Ко
мис са ри а та. По это му по во ду я вел пе ре го во ры с не ко то ры ми 
предс та ви те ля ми т[ак] наз [ы ва е мой] Му сул[ь манс кой] Со ци
ал [ис ти чес кой] Фрак ции б[ыв шей] Уч ре дил ки, но эти ка те го
ри чес ки от ка за лись. Ког да уже при е ха ли Ва хи тов и Ма на тов, 
мы трое взя лись за ор га ни за цию Цент раль но го Му суль манс ко го 
Ко мис са ри а та при Нар ко ма те.

Тов [а рищ] Ва хи тов был пред се да те лем это го уч реж де ния, я и 
Ма на тов бы ли за мес ти те ля ми.

(Дек рет об этом под пи сан Ле ни ным и Ста ли ным. См [от ри] 
глав. «В рем [ен но е] раб [о че е] и кр [есть янс ко е] пра вит [ельст во]» 
№ 12 от 19 ян ва ря 1918 го да).

1 Ленинград –  1924 ел ның 26 гыйн ва ры на кадәр Пет рог рад дип ата ла.
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Вмес те с пра ви тельст вом и наш Ко мис са ри ат пе ре е хал из Ле
нинг ра да в Моск ву. До осе ни 1918 го да я ра бо тал в Моск ве в этом 
уч реж де нии, как зам [ес ти тель] пред[ се да те ля] и как за ве ду ю щий 
раз лич ны ми от де ла ми, и как один из ре дак то ров ор га на Ко мис
са ри а та газ [е ты] «Чул пан».

К осе ни это го го да по бо лез ни был вы нуж ден по е хать из 
Моск вы в Ка зань. С тех пор иск лю чая не боль ших отъ ез дов, 
пос то ян но ра бо таю в Ка за ни. При ни мая во вни ма ние, что для 
ра бо ты в ап па ра тах уже при го тов ля лись коека кие ра бот ни ки из 
та тар, а в ли те ра тур ной и науч ной об лас ти со вер шен но нет или 
очень ма ло ра бот ни ков, я, что бы все це ло от дать ся науч ноли те
ра тур ной марк систс кой ра бо те сов сем ушел из ап па ра та.

Толь ко ле том в 1919 го ду во вре мя выс туп ле ния Кол ча ка, я 
по е хал на фронт, сде лал ся кресть я ни ном, с под во дой че рез штаб 
ди ви зии пе реб рал ся в тыл про тив ни ка для под поль ной и раз
ве до ва тель ной ра бо ты. От ту да вер нул ся в сен тяб ре 1922 го да и 
все це ло за сел за свою науч номарк систс кую ра бо ту, что про дол
жа ет ся и до сих пор.

Толь ко в фев ра ле ме ся це 1926 го да, я по пос та нов ле нию ОК 
ВКП(б) был наз на чен Пред се да те лем Ака де ми чес ко го Цент ра 
Та тнар комп ро са и чле ном его Кол ле гии, в ка кой долж нос ти ра
бо тал до са мо го пос лед не го вре ме ни, т. е. до ап ре ля 1927 го да я 
был вы нуж ден по ки нуть ап па рат по бо лез ни –  уси лен но раз ви
ва ю ще му ту бер ку ле зу лег ких IIIй ста дии.

10. Как я уже ска зал вы ше в те че ние всей Ке рен щи ны я ра бо
тал как лев [ый] с[о ци а лис ти чес кий] р[е во лю ци о нер]. В 1918 го ду 
все еще про дол жал чис лит ся фор маль но как член пар тии ЛСР 
ин тер на ци о на лис тов, но уже с фев ра ля это го го да у ме ня на ча
лись коека кие тре ния со сво ей пар ти ей.

Ос та нов люсь на не ко то рых мо мен тах раз ног ла сия:
а) Во вре мя брестс ких мир ных пе ре го во ров я не под чи нял

ся об ще му пос та нов ле нию фрак[ ци и] эсэров, не го ло со вал на 
за се да нии ВЦИК про тив мир но го до го во ра с Гер ма ни ей, за что 
мне уг ро жа ли иск лю че ни ем из пар тии, но эту уг ро зу не вы пол
ни ли, я фор маль но ос тал ся в ря дах лев [ых] эсэров, а в сво их 
прак ти чес ких ра бо тах без еди но го раз ног ла сия ра бо тал с боль
ше ви ка ми, как в уч реж де ни ях, так и на иде о ло ги чес ких фрон тах. 
В тех воп ро сах, где бы ли боль шие спо ры меж ду боль ше ви ка ми и 
лев [ы ми] эсэра ми, напр [и мер], о фор ме ор га ни за ции Крас ной 
Ар мии, о проб ле ме вой ны и ми ра, и зе мель ной по ли ти ки от но
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си тель но круп ных хо зяйств и т. п., я все це ло вел ли нию РКП, как 
в га зе тах и соб ра ни ях, так и в прак ти чес кой ра бо те.

б) Ког да мир был под пи сан, как ин те рес но, лев [ы е] эсэры 
уш ли из Цент раль ных Со ветс ких ап па ра тов, но я не толь ко ос
тал ся на сво ем пос ту, да же пос ле отъ ез да Ва хи то ва в Ка зань на 
дол гие ме ся цы я был во гла ве Цент раль но го Ко мис са ри а та и вел 
ра бо ту вмес те с то ва ри ща ми ком му нис та ми (по это му по во ду 
лич но был при нят у Ле ни на, он дал сог ла сие и ка те го ри чес ки 
ска зал: «Ра бо тай те»).

в) Пос ле это го, как лев [а я] эсэровс кая Це ка уби ла Мир ба да 1, 
под ня ла восс та ние про тив Совв лас ти и под ня ла Му равь евс кий 
мя теж на вос точ ном фрон те, я уже окон ча тель но пор вал свою 
ор га ни за ци он ную связь с пар ти ей ЛСР. Даль ше на чи на ет ся дол
гая внут рен няя ра бо та по нап рав ле нию марк сиз ма и по нап рав
ле нию ус ло вия всей так ти ки, и прог рам мы боль ше виз ма.

г) Хо тя прак ти чес ки я дав но уже во всех воп ро сах вез де, всег
да ра бо тал с ком му нис та ми и к осе ни 1918 го да ор га ни за ци он но 
пор вал ся с пар ти ей ЛСР, но окон ча тель но во шел в ря ды ВКП(б) 
толь ко в 1920 го ду.

11. Ме ня, как из вест но го и пос ле до ва тель но го ре во лю ци о
нера про тив бур жу а зии, в РКП при ня ли без кан ди датст ва со
глас но тог даш не му ус та ву, ко то рый до пус кая вы ход цев из дру
гих со циа лис ти чес ких пар тий с преж нем ста жем, ос та ви ли мой 
преж ний стаж с 15 ап ре ля 1917 го да, что не вст ре ти ло воз ра же ний 
ни со сто ро ны ОК, ни со сто ро ны ЦК пар тии.

Чист ку про шел без вся ко го воз ра же ния.
С тех пор бесп ре рыв но ра бо таю на иде о ло ги чес ком фрон те, 

чи таю лек ции, за ни ма юсь в науч ноли те ра тур ной об лас ти, ра
бо таю в ка чест ве пред се да те ля Ака де ми чес ко го Цент ра, чле на 
Кол ле гии Тат нар комп ро са, Ре дак то ром жур на ла «Без нен юл» и 
пред се да те ля Ко мис сии по из да нию со чи не ний В. И. Ле    ни на на 
та тарс ком язы ке.

Vм съ ез дом Со ве тов изб ран чле ном ЦИК ТР и Хй парт кон
фе рен ци ей изб ран кан ди да том в чле ны ОК РКП(б) ТР.

Но ос нов ной об ластью мо ей ра бо ты долж на быть имен но 
науч ноли те ра тур ная обл асть, где у нас ма ло марк систс ких сил.

16/IV –  1927 г. Га лимд жан Иб ра ги мов (под пись от сутст ву ет).

1 Мирбада –  хә реф ха та сы бул са кирәк, дө ре се: Мирбаха.
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1935
Ав то би ог ра фи чес кая сп рав ка

(сос тав ле на по прось бе ре дак ции «С ло варь пи са те лей» 1

16 ап ре ля 1935 г.

1. Иб ра ги мов Га лимд жан Гир фа но вич.
2. Ро дил ся в 1887 г[о ду] по ст [а ро му] ст [и лю] 27 фев ра ля, по 

но во му ст [и лю] 12 мар та.
3. Мес то рож де ния: дер [ев ня] Сул танМу ра то во, Аур га зинс

кий ра йон, Баш кирс кая рес пуб ли ка (быв[ ша я] Ур шак минс кая 
вол [ость] Стер ли та мак [ский] уез[д] Уфимс кая губ [ер ни я]).

4. Отец был мул лой, но пос ле 1907 го да от ка зал ся от ду хов
но го зва ния и жил, за ни ма ясь кресть янст вом, у не го бы ло свое 
хо зяйст во сред няц ко го ти па. Мать –  зва ли ее Би би Ха са на –  всю 
жизнь бы ла до маш ней хо зяй кой.

Учил ся я: а) в де рев не –  в та тарс ком «Мек те бе»,
б) в на чаль ной при ходс кой сельс кой русс кой шко ле,
в) с 11 до 18 лет в Орен бур ге в му суль манс ком «Мед ре се»,
д) в Уфе в «Мед ре се» –  «Га ли я» (выс шее вос точ ному суль

манс кое учеб ное за ве де ние но во го ти па).
Даль ше уче ба про дол жа ет ся по прог рам мам русс ких учеб

[ных] за ве де ний част ным по ряд ком (в пра ви тельст вен ные шко
лы не мог по пасть. Не бы ло по ли ти чес кой бла го на деж нос ти).

Учас тие в ре во лю ци он ной ра бо те на ча лось с 1906 го да сре ди 
ша кир дов (уча щих ся мо ло де жи та тарс ких школ).

В 1913 го ду в свя зи с под поль ной ре во лю ци он ной ра бо той 
сре ди му суль манс ко го сту ден чест ва в Ки е ве был арес то ван, си
дел в Ки евс кой гу бернс кой тюрь ме. Я тог да был бес пар тий ным, 
но ре во лю ци он но наст ро ен ным че ло ве ком. Во об ще я до ре во
лю ции 1917 го да ни в иде о ло ги чес ком, ни ор га ни за ци он ном от
но ше ни ях не был свя зан ни с од ной пар тий ной ор га ни за ции.

В 1917 го ду примк нул к пар тии ле вых соц [и а лис тов] ре вол [ю
ци о не ров] ин тер на ци о на лис тов, но пос ле мя те жа про тив со ве тов 
в ию ле 1918 г[о да] –  ЦК лев [ых] эсэров, я окон ча тель но вы шел 
из этой ор га ни за ции и це ли ком ушел в ра бо ту со ветс кой пе ча ти 
(в Ле нинг ра де и Моск ве газ [е те] «Чул пан», в Ка за ни газ [е тах] 

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли му зе ен да сак
ла на (ВДХ558/558). Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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«Еш», «Еш че», «К рас ная ар ми я», журн [а ле] «К рас ный Вос ток» 
и др [у ги е].

На чи ная с ян ва ря 1918 г[о да] при ни мал ак тив ное учас тие в 
со ветс ком ст ро и тельст ве: был зам [ес ти те лем] пред[ се да те ля] 
Цент раль но го Ко мис са ри а та по де лам му суль ман при Сов нар
ко ме РСФСР. Был чле ном 2го Все рос сийс ко го съ ез да Со ве тов 
ра бо чих и сол датс ких де пу та тов, где был изб ран в чле ны Все
росс [ийс ко го] Центр [аль но го] Ис пол нит [ель но го] Ко ми те та 
(ВЦИК).

В пе ри од граж данс кой вой ны моя ра бо та бы ла глав ным об
ра зом сос ре до то че на в Со ветс кой пе ча ти, в 1919 г[о ду] око ло че
ты рех ме ся цев был в ты лу Кол ча ка в под поль ной ра бо те про тив 
бе лой ар мии.

5. В пар тию ком му нис товболь ше ви ков вс ту пил в 1920 го
ду, но при ни мая моии ре во лю ци он ные ра бо ты в пе ри од 1917–
1920 гг. мне да ли парт [ий ный] стаж с 1917 го да.

6. Моя ли те ра тур ная де я тель ность на ча лась с 1907 г[о да] пер
вый расс каз из жиз ни уча щий ся мо ло де жи «Изг на ния За ки ша
кир да» (был на пе ча тан в Ка за ни в газ [е те] «Эль ис лах» –  ор га не 
мо ло де жи.

7. Биб ли ог ра фия мо их про из ве де ний по сы ла ет ся Вам в ви де 
при ло же ния к этой сп рав ке и по то му счи таю лиш ним пе ре чис
лить свои кни ги.

Соб ра ние со чи не ний на пе ча та но в Ка за ни 1928–1931 гг. 
(не за кон че но).

Соб ра ние изб ран ных со чи не ний в пя ти кни гах выш ло 1933–
1934 гг. в Ка за ни.

Од но ма лень кое до пол не ние к ав то би ог ра фи чес кой сп рав ке.
За ли те ра тур нооб щест вен ные ра бо ты Все рос сийс кий Цент

раль ный Ис пол ни тель ный Ко ми тет (ВЦИК) в 1932 го ду мне 
прис во ил зва ние Ге роя Тру да (ко пия гра мо ты при ла га ет ся).

С 1927 г[о да] я тя же ло бо лен, жи ву по кли ма ти чес ким ус ло
ви ям пос то ян но на юж ном бе ре гу Кры ма.

Мно гие не дос тат ки дан ной сп рав ки обус лов ле ны имен но тя
же лым сос то я ни ем мо е го здо ровья.

1935 г[од] 16/VI –  Ял та. Га лимд жан Иб ра ги мов.
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II
КАЙ БЕР ӘДӘ БИ ӘСӘРЛӘ РЕННӘН ҮРНӘКЛӘР

Ал ма чу ар 1
Бер мәхәббәт нең та ри хы

I
Ярый, ба ра тор гач, мин дә бер телә гемә ирешәм, ах ры сы!
– Ал ма чу ар тай бул мас, –  дип җыр лый лар.
Бу –  юк сүз икән!
Ал ма чу ар тай бу ла, тик ко лын гы на бул мый икән.
Дөнь я ны күп күргән, күп җыл кы ас ра ган карт лар ко лын ның 

да, ту ган да баш ка төстәрәк бул са да, әзрәк үскәч, ал ма чу ар га 
әйләнәчә ген ал дан беләләр икән.

Ту ры бур лы бу лып ту ган кай бер ко лын нар ның са бый лык җо
ны бе раз дан соң, җир өс тенә си белгән ак чәчәкләр яисә ак йөзгә 
чык кан ма тур ка ра миңнәр ке бек, тәңкәтәңкә бу лып чу ар ла на 
баш лый икән.

Ми ңа, күп куй ган да, җи деси гез яшь бул ган дыр, әллә нин ди 
ко точ кыч ка ра йөз ле, усал җыл тыр күз ле бер баш корт һич кө
телмәгән җирдән үзе нең ка ра бур лы, ма тур, зур си мез би я сен 
безгә бүләк ит те, –  алайбо лай гы на тү гел, үз ку лы белән йор
ты мыз га ки терә, кап ка тө бендә ге зур таш ка уты ра да ке шеләр 
ал дын да до га кыл ды рып бирә.

Авыл хал кы бу эшкә баш та ап ты рап ка ла лар: ни сәбәптән, 
бу тирәяк ка усал лы гы, са ран лы гы белән да ны чык кан явыз 
көрәш че Әлем гол, тик тор ган да, үзе нең го мер лек дош ма ны Ха
физ га (без нең әткәйгә) бер бия ки те реп, фа тый ха кыл ды ра?!

Эштән чык кан бер мал бул са та гы бер хәл иде! Би я се нәрсә 
бит:

  1 Беренче мәртәбә 1922 елда Казанда нәшер ителә: Ибраһимов Г. Алмачуар. 
Күчмә уку китаплары. Икенче төп –  уналтынчы китап / Г. Ибраһимов. –  Казан: 
Татарстан Социал Шуралар Җөмһүриятенең дәүләт нәшр., 1922. –  43 б. шул ук 
елда әдәби «Ярдәм» мәҗмугасында (б. 4–40), 1927 елда аерым китап итеп (43 б.), 
1929 елда «Г. Ибраһимов әсәрләре»нең 2 нче томында (б. 259–290), 1934 елда 
Г. Ибраһимовның «Сайланма әсәрләр»енең 5 нче китабында (б. 87–118), 1956 
елда «Сайланма әсәрләр»енең 3 нче томында (б. 87–118), 1957 елда «Алмачуар» 
дип исемләнгән хикәяләр җыентыгында (б. 503–532), 1967 елда аерым китап итеп 
(47 б.), сигез томлы «Сайланма әсәрләр»енең 1975 елда 3 нче томында (б. 105–
134), 1990 елда аерым китап итеп (47 б.) бастырыла. Текст беренче басмадан алын
ды һәм телстиль үзенчәлекләре сакланды.
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Бө тен тирәяк та дан тот кан ике ал ма чу ар ча быш кы ның ана сы!!
Җитмәсә та гы ка ры нын да бер ко лын бар!
Бун дый бер хәл һич кем нең ба шы на сыя ал мый. Без нең күр

ше кар чык Фәт хия әби баш корт ба һа дир ның үз кү зе ал дын да ук:
– Ба ла лар, бу эш хәер легә бул мас! Мо ның ас тын да берәр 

хәйлә бар дыр, –  ди. Без нең кардәш Са фа карт та, ак са ка лын 
сый пап, бу сүз не куәтләп куя:

– Ки тап ча итеп әйтсәң ин де, –  ди, –  мин әйтәм, ди, –  таш тан 
су чы гар, усак ага чы ал ма би рер, ди, Әбуҗә һел иман га ки лер; –  
әм ма, ди, Әлем гол бай, ди, бу дан лык лы би я не ка ры нын да гы 
ко лы ны белән тиктәнтик Ха физ га ки те реп бирмәс, мон да берәр 
эт лек юк мы икән, ба ла лар, –  ди…

Баш корт бо лар ның һәммә сен ты ныч кы на тың лап то ра да, 
бе раз ел ма еп, ка ра күзлә рен та гы ныг рак җыл ты ра тып, үзе нең 
хә лен сөйләп бирә.

Ул сөйләгәч, ха лык ның ап ты ра вы шат лык ка, хәердо га га әй
ләнә.

II
Без нең әткәй Мөхәммәт ха физ исем ле бул са кирәк. Буй га зур

лы гы өчен аны Озын Ха физ дип йөртәләр.
Ул яшь чак та имән ке бек та за, ла чын ке бек үт кен, арыс лан 

ке бек гайрәт ле бул ган, дип сөй лиләр. Тирәяк та теләсә су гыш ка 
бул сын, теләсә көрәшкә бул сын, аңа тиңдәш, ох шаш чык ма ган. 
Иң зур Са бан туй ла рын да да ул әллә кай лар дан килгән дан лык
лы көрәш челәр не ша яр тып кы на чөеп таш лый тор ган бул ган…

Менә бер ва кыт Чишмәдә зур Са бан туе яса ла.
Асыл сөяк ча быш кы ат лар, үз тирә сендә исем ка зан ган 

көрәш челәр, шәп йө герү че егетләр бу җы ен га йөзәр чак рым
нан киләләр –  көч сы на мак чы лар, үзлә рен күрсәтмәк че, дан 
ал мак чы лар.

Көрәш баш ла на.
Ни күрә сең? Ха физ га кем чы да сын!
Без нең әткәй чык кан бер ба һа дир ны азмаз ша яр та да чөеп 

үк таш лый.
Ахыр дан ки леп чы га ябык, чан дыр бер ка ра баш корт.
Ике ба һа дир биллә рен берәр тар тып сы ный лар да, бербер

се нең сырт ла ры на кул ла рын сал ган хәлдә, бө тен ха лык ның кү зе 
ас тын да, түгәрәк мәй дан да әйләнәләр.

Йа Хо дай! Бу ни эш?!
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Кинәт дан лык лы Ха физ тәгәрәптәгәрәп китә дә чал кан ба
рып төшә!

Мәй дан гөж килә. Әткәй нең дуст ла ры бу хур лык ка чы дый 
ал мый лар:

– Баш корт хәрәмлә де, аяк чал ды! –  дип шаушу күтәрәләр, 
яңа дан көрә шергә чы гу ны со рый лар.

Ике як та ри за бу ла. Ба һа дир лар та гы түгәрәк мәй дан да. Бө
тен ха лык та гын, тын на рын да ал мый ча, бу зур көрәшкә ка рап 
кат кан нар!

Ал аяк ла рын бербер се нең сырт ла ры на сал ган арыс лан белән 
юл ба рыс ке бек, ике ир ка һар ман яр ты сә гать бу ен ча, бербер се
нең биллә реннән ал ган хәлдә, мәй дан ны урап йө риләр.

Та гы кинәттән, һич кө телмәгән бер се кунд та, баш корт ка һар
ман сиз дермәстән генә кы сып ала да үзе җиргә ята, баш очын нан 
Ха физ ба һа дир ны шун дый көч белән селтәп җибәрә ки, ул, әллә 
кая ба рып, сул ку лы өс тенә бик ка ты егы ла…

Ха лык шаушу килә. Мәй дан кай ный!
Без нең әткәй исә тиз генә бер як ка чы га да За риф ос та га ку

лын күрсәтә:
– Сын ган мы, чык кан мы?
– За рар юк, чык кан гы на, –  ди.
Мин ул ва кыт бик бәләкәй идем, шу лай да хә зер ге ке бек күз 

ал дым да то ра:
Са бан туе элек кечә шау лап кал ды, әткәй, күп ба һа дир лар ны 

җи ңеп ал ган кы зыл баш лы сөл геләр белән яшел ча пан ны бер 
як кул ба шы на асып, ак рын гы на кай тып кит те. Мин аңар сүз 
дәшәргә ку рык тым; әллә тирләгәнгә, әллә ачу лан ган га, аның 
йө зе ка ра көйгән иде.

Ах ры сы, бик гарьләнгән дер:
– Җитәр ин де: за ма нын да көрәш тек, бу сы –  ак ты гы бу лыр! –  

ди де.
Һәм сү зендә тор ды:
Шун нан соң Са бан туй ла ры на аяк ат ла ма ды (тик телләрдә 

генә аның ба һа дир лык ла рын әки ят итеп сөйләргә кал ды).
III

Аңа бай так за ман нар үткән иде ин де. Шу лай да ул көннәр 
бө тен авыл ның хә те рендә иде. Шу ңа күрә баш корт ның без нең 
әткәй белән көрә шеп, аны җиң үен сөйләгәндә:

– Без бо лар ны белә без… –  дип тор ды лар.
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Әлем гол, ачу ла нып, ха лык ка күз таш лый да:
– Шу лай мы? Сез та тар лар да бо лар ны белә сез ме? Әм ма менә 

җиңү че баш корт ның йөрә гендә ан нан соң ниләр бул га ны сез нең 
тө ше гезгә дә кермәгән дер, –  ди.

– Ха физ ага кай, –  ди, –  мин си не ек кан да хәйлә яса дым… 
Үзеңә дә, ка рап то ру чы лар га да сиз дертмәстән, уң ая гың ны бе раз 
чал дым… Бу ва кыт кү ңе лемә бер шик кил де. Шу лай да үзем не 
тыя ал ма дым, –  ни бул са, шул бу лыр, бәл ки, бер юл га Хо дай ки
че рер ди дем дә шул хәрәмлә вем ар ка сын да си не баш аша чөй
дем…

Кү ңел әү лия –  диләр бит, дөр ест сүз икән: Са бан ту ен нан 
кай тып та җитәм, түшәккә дә егы лам: эчем бо ра, сул ка быр гам 
ас тын да нәрсә дер тыр ный, чәнчә баш лый. Шу ның белән өч ай 
акы рып ятам, аша га ным –  аш, эчкә нем –  су бул мый… Шул ка
ты хәстә ча гым да: «Бу авы ру Ха физ га кар шы хәйлә эшләп, аны 
рән җетүдән килгән дер, те релсәм, бур лы би ям не аңа до га кыл
ды рыр мын», –  дип нә зер әйткән идем.

Те рел дем. Нә фес –  шай тан бит: «Әй, ул та тар ның рән җе ше 
төшә ме соң!!» –  дип уй ла дым. Би я не би рергә кыз ган дым.

Бер ничә ел үткәч, та гы шул хәстә: эчем бо ра, сул ка быр гам 
ас тын да ни дер тыр ный, ни дер чәнчә…

Һич түзәр хә лем кал ма ды, бө тенләй ап ты рыйм. Шул ва кыт 
әллә ка чан үлгән ба бам үзе нең зур ак са ка лы, ак кә фе не, нин ди
дер зур яшел та я гы белән ми нем тө шемә керә, ми ңа шелтәләп 
ка рый, ачу лы та выш белән:

– Ах мак ба ла: си ңа җан кый бат мы, бур лы бия кый бат мы? –  
ди. Үзе шун да ук га иб бу ла.

Те релсәм, бер көн ки чек ми ил теп бирәм, –  дип та гы нә зер 
әйтәм… Күрә сез, мин те рел дем. Менә нәзе рем не үтим.

Карт лар бө тенләй хәй ран кал ды лар. Са фа ба бай баш корт ның 
ар ка сын нан ка га:

– Ки тап ка яз ган кебек сөй ли сең: эт леккә генә тү гел, ях шы 
сүзгә дә си нең акы лың, те лең итә икән, –  ди.

Баш ка лар да рәхмәт укый лар, яңа дан чүгәләп до га кы ла лар.
– Ха физ ның бик авыр ел ла ры иде. Угы лы белән кы зын нан да 

ае рыл ган ча гы иде; бур лы бия җи ңел ая гы белән килгән бул сын! 
Бу йорт ка бәрәкәт ки тер сен! –  ди деләр.

Баш корт китә, карт лар та ра ла лар.
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IV
Карт лар ның сү зе дө рест: без нең йорт ның, чын лап та, авыр 

ел ла ры иде. Әткәй ке бек зур, та за, ба һа дир, сы лу аб зам ны на хак 
бә лагә эләк тер деләр. Авы лы мыз да бик че реп беткән бер ка ра 
бай бар иде. Ак ча сы күп, имеш; күкрәкчә ясап, янын да йөртә, 
имеш, дип сөй ли лиләр аның ха кын да. Ул бай белән без нең әти 
ара сын да, нин ди дер бер җир та ла шы сәбә беннән, әллә ка чан нан 
бир ле дош ман лык ба ра иде. Кыш кө не шул ка ра че регән бай ны, 
ка я дыр ки теп бар ган да, ур ман га алып кергәннәр дә авыл дан бер 
чак рым җирдә көпәкөн дез суй ган нар. Гө наһ шом лык ка кар
шы, шун да ук бе терә ал ма ган нар. Өенә кайт кач, үләр ал дын нан, 
әзрәк һу шы на ки леп, бө тенләй на хак тан:

– Баш ка ла рын та ны ма дым… Бер се Озын Ха физ ның угы лы 
Шәяхмәт иде… –  дигән.

Аб зый ны шул сә гатьтә үк бо гау лап алып китәләр. Хө кем бу ла.
Әткәй, бу на хак бә ладән кот ка рыйм дип, көн ча ба, төн ча ба. 

Бө тен авыл да те ге мәл гунь нең дош ман лык тан гы на әйткә нен 
беләләр. Әткәй, кот ка рам дип йө ри тор гач, ак тык атын нан, сы
е рын нан яза, аб зый ны егер ме ел га ка тор га га хө кем итәләр… Без 
бө тенләй фә кыйрь леккә ка ла быз…

Шул кай гы җитмәгән ке бек, бердән бер абыс тай да түбән оч
ның гар мун чы Фәх ригә ябы шып чы га. Ул ин де яшьтән үк бик 
баш сыз кыз иде: ау лак өй бул са, би егән дә ул, җыр ла ган да ул, 
гар мун тарт кан да ул, егетләр не кер теп, аяк ла рын нан түшәмгә 
асып мәсхәрә кыл ган да ул…

Шу лар ар ка сын да атыча бы чы гу белән генә кал ма ды, ул, 
әти нең: «Бы ел ел лар авыр, бе раз са быр итик», –  дигә нен тың ла
мас тан, Фәх ри белән күр ше авыл га бар ган нар да ни ках укы тып 
кайт кан нар.

– Безгә фа тый ха би ре гез, без ир леха тын лы бул дык ин де, –  
ди.

Әнкәй бик җы лап ка ра ды: «Үз ба лаң бит, кич», –  ди де. Әткәй:
– Егеткә сү зем юк, хәл ле ча гым бул са, туй лап би рер идем; 

Гай ния ми нем авыр елым ны хә тергә ал ма ды… –  дип, алар ны ку
ып чы гар ды.

Әнкәй һа ман, сүз уңае са ен күз яшьлә рен сөртәсөртә:
– Кар тым, ачу лан ма саң, ба ла лар ны ку нак ка ча кы рыр идем, –  

дип ялы на иде. Әм ма әткәй үз сү зеннән кайт мый:
– Мин үлгәч ча кы рыр сың! –  дип кырт кисә иде…
Карт лар ның «а выр ел» дигә не менә шу лар иде.
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Алар ның до га сы ка бул бул ды. Баш корт би я се без нең йорт ка 
җи ңел ая гы белән кил де һәм үзе белән без нең йорт ка бәрәкәт тә 
ки тер де: ат сыз лык тан га зап чиккән әткәй бу –  мо ңар чы му е ны 
ка мыт күрмәгән си мез би я не ике көн эчендә җигәргә өйрәт те дә 
дөнья җи ме реп эшләргә то тын ды. Һәм шун дый бәрәкәт бул ды 
ин де: көз кө не без нең әткәй шул кә септән, йөрүдән, игеннән 
җы ел ган ак ча га икен че ат та ал ды. Баш ка ча да йортҗир не бай
так төзәт те. Без бур лы бия ар ка сын да аяк ка бас тык.

Әм ма, әм ма бу көз ми нем өчен зур кай гы бу лып төш те.
Нә ар ба, нә ча на ва кыт та әткәй, бур лы би я не җи геп, ур ман га 

бар ган иде. Кайт кан да, ел га аша чык кан да, та еп егыл ган да, бия 
ко лын сал ган.

Әле өчдүрт ай лык кы на иде. Шу лай да йон чык кан иде, ди. 
Үзе мә чедән зур рак иде, ди.

Бу ны ишеткәч, мин көн җы ла дым, төн җы ла дым; ни чек җы
ла мас сың, бур лы бия бит ике ал ма чу ар ча быш кы биргән. Бу аз 
дигәч, мин ин де аның бу ла чак ко лы нын, әлбәттә, ал ма чу ар дип, 
ча быш кы дип ба шы ма да утырт кан, бө тен иптәшләргә дә мак
та нып беткән идем!

Шул каһәр төшкән тай гак юл ми не мәхрүм ит те бит!
Әнкәй җыла ган өчен ми не һа ман оры ша:
– Бу чак лы ти ле бу лыр сың икән, –  ди, –  ту ма ган тай өчен шу

лай җы лый лар мы ни? –  ди.
Әткәй ачу лан мый, ике өлкән ба ла сы ның хәсрә теннән соң бө

тен йөрә ген ми ңа баг ла ган бул са кирәк, ул ми не яра та, сү зем не 
тың лый, һәр ва кыт иркә ли:

– Җы ла ма, ба лам, –  ди… –  Хә зер ике ат бул ды ин де… Баш
корт ка ил теп, ал ма чу ар ай гыр дан чап ты рыр быз да килә се җәйгә 
бер дә җикмә без…

Си ңа ал ма чу ар тай бу лыр, –  ди.
Мин җәй не, кы шын гы на тү гел, хәт та ат на лар, көннәр үт үен 

дә бар мак белән са нап ба рам…
Кыш үтеп ба ра, шу лай да бик күп көтә се әле…

V
Көткән көннәр якын лый лар.
Бур лы бия бу аз. Без хә зер аны җик ми без. Җиксәк тә, бик җи

ңелгә, якын га гы на. Әнкәй бу ның өчен һа ман сук ра на:
– Ике атың бар өс теннән, нәрсә шул хәер че ке бек лыртлырт 

бер белән йө ри сең? –  ди.
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Әткәй аны бер сүз белән тук та та:
– Җә, куй шул сук ра ну ың ны, –  ди, –  нигә, –  ди, –  ба ла ны юк

ка җы ла тыр га, –  ди.
«Ба ла» дигә не мин бу лам.
Чын нан да, берәр авыр йөккә, ерак җиргә җигә баш ла са лар, 

мин әткәйгә ба рып сы е нам, иркәләнәм; ул ми нем күзлә ремдә 
мөл дерәп төшәргәта шар га тор ган күз яшьлә рем не күрә дә, мы
ек ас тын нан кө леп, ба шым ны сый пый:

– Җә, син, За кир, юк ка җы лап бар ма… Ярар, җикмә без, –  ди.
Мин шат лы гым нан кая си ке рергә урын тап мыйм. Көн бу

е на ая гым кая бас кан ны бел мим. Ни куш са лар, ми ну ты белән 
эш лим.

Кай берәүләр нең би ялә ре кар эри баш ла гач та ко лын ла ды; 
яз гы са бан га чык кач ин де, авыл да һәр йорт та ди яр лек ко лын нар 
кү ренә тор ган бул ды.

Әнә алар нин ди уй нак лап йө риләр. Әнкәлә реннән аз гы на 
кал са лар, үзлә ре нең яшь, кө меш та выш ла ры белән бө тен тау ны, 
ур ман ны яң гы ра тып кеш ниләр.

Их, ка чан ми нем ко лын да шу лай бу лыр икән?!
Хәер, күп көт термәс ин де: би я нең эче ка лы най ган нанка

лы ная ба ра. Са фа ба бай әйтә, озак ла мас, ко лын лар ин де, ди. 
Күзко лак бу ла то рыр га кирәк, ди…

Ма лай лар ми не һа ман:
– Сөен чегә нәрсә бирә сең, За кир? –  дип ша яр та лар.
Шау ла ма гыз, бирә се әй бе рем әллә ка чан әзерләнгән. Тик 

тизрәк ту сын гы на!!
Соң гы көннәрдә әткәй белән бик нык бә ре лешү дә бу лып 

ал ды.
Ко лын итен бү реләр бик яра та лар бул са кирәк. Фәх риләр нең 

ма тур бер ко лы ны бар иде. Төнлә шу ны бү ре яра ла ган, ди. Кичә 
шу ны ишеткәч, әтидән со ра мый чанит мичә, нук та 1 тот тым да 
йө гер дем. Би я не ялан да кал ды рыр га яра мый. Кем белә, төнлә 
оч рар  да, ко лын ны бү ре ашап та китәр!

Бия ерак тү гел икән. Тиз тап тым. То тар өчен икмәк ка ты сы 
да алып бар ган идем. Элек ул, аз гы на кул су зып ча кыр саң, үзе 
үк килә тор ган иде… бу ара да әллә ни чек үзг әреп то ра: юкбар га 
ачу ла на, якын бар саң, өс теңә йо мы лып килә.

Әле дә бар дым. Икмәк не күрсә теп ча кыр дым. Элек ке ке бек 
тот ты ру кай да, пырхпырх итеп, үзал ды на хо лык сыз ла нып, кы

1 Нук та –  киң ка еш тан эшләнгән авыз лык сыз йөгән.
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зып то ра. Мин, аны то та ал мый, җы лап кайт тым да әтигә ялы на 
баш ла дым:

– Ко лын лар ча гы җиткән, –  дим, –  йорт та гы на ас рыйк… 
Мин аны үзем ка рар идем, –  дим.

Әти ри за бул мый:
– Аша тыр га азык юк… бернәрсә дә бул мас, шун да бо лын да, 

ел га бу ен да йөр сен, –  ди.
Мин җы лар га то ты нам. Бү ре кур кы ны чын сөй лим.
Әти һа ман үзе не кендә то ра:
– Акыл сыз бул ма: авыл янын да гы бо лын га бү ре кил ми ул, –  

ди. –  Йорт та аша тыр га җүн ле нәрсә юк, мон да тот саң, ко лы ны 
на чар бу лыр, –  ди… –  Бик ку рык саң, ма лай лар белән көн дез ка
ра выл лап йөр, кич өйгә кай та рыр сың, –  ди.

Би я не ях шы ашат ма саң, ко лы ны на чар бу ла, дигән сүз ми не 
җиң де. Мин башаяк ри за бул дым.

Та вык оя ла рын нан йо мыр ка ур ла дым. Яше реп куй ган шыр
пы ны ал дым да, шу лар га ал дап, ма лай лар ны үзем белән ел га 
бу е на, бо лын га, бия ка ра выл лар га алып китәргә әзерләнә баш
ла дым.

Көн ма тур. Яз гы ко яш ну ры ми нем күзлә ремә ка рый; ул, ах
ры сы, ми нем шат лык ны сизә дер, бе раз ел май ган ке бек то е ла.

Йо мыр ка белән шыр пы бар лы гын белгәч, ма лай лар си керә
си керә ми нем белән бия сак лар га бар мак чы лар.

VI
Мин бер ату да ике ку ян ны ал мак бу лам: би я не дә сак лар га, 

ба лык та то тар га.
Ба лык дигәч, ма лай лар ба ры беравыз дан Кон дыз лы күл 1 ягы

на тар та лар:
– Ан да кап ты рыр га да әйбәт, менә дигән чур тан нар, ала бу

га лар да эләгә… –  диләр.
Фәх ри ма лае Апуш күзлә рен җыл ты ра таҗыл ты ра та сөй ли 

баш лый:
– Без өчен че көн, –  ди, –  иртән, көтү киткәч, бар ган идек, 

ко яш төш леккә җиткән че кап тыр дык… Галә ви –  утыз ны, мин 
егер ме дүрт не ал дым… Ара да беләк җу ан лы гы кы зыл ка нат лар 
бар иде, бик зур бер җәен эләккән иде, җе бем чы да ма ды –  кар
мак ны өзеп алып кит те, –  ди.

1 Кон дыз лы күл –  Сол тан мо рат авы лын нан ерак бул ма ган күл.
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Бо лар ны ишеткәч, баш ка лар ның да күзлә ре кы за, ба ры сы да 
ри за бу лып, шул Кон дыз лы күл ягы на йө ге рергә то ра лар.

Кы зыл ка нат лар, җәеннәр дигәч, мин дә, үзем неүзем оны
тып, иптәшләргә ку шы ла яз ган идем, бү гениртәгә ко лын лар га 
тор ган бур лы бия хә те ремә килгәч, кинәт тук та дым:

– Юк, мин ан да бар мыйм, –  дим, –  әйдә гез Өзән ел га га 1 ба
рыйк, ан да да шәп ка ба, –  дип, бур лы бия ягы на тар та баш ла дым.

Мин ял гыз идем.
Шу лай да җиң дем: ми нем ак ки ез эшләпәгә ту ты рыл ган йо

мыр ка лар белән шыр пы ны ислә ренә тө шергәч, ма лай лар ри за 
бул ды лар. Шул ук Апуш:

– Кар мак лар ны, селәү ченнәр, икмәкләр, йо мыр ка лар, шыр
пы лар ны ала быз да кыйб ла як ка, як ты ко яш ка ка рап, бо лын буй
лап Өзән ел га га ча ба быз…

____________
Ала бу га мы, са зан мы элә гер, бө тенләй буш кай тыр быз мы –  

ми ңа ала ры кый бат тү гел: ми нем бү гениртәгә ко лын лар га тор
ган бур лы бия Өзән ел га бу ен да, бо лын лык та йө ри. Әткәй аның 
му е ны на зур ар кан ны бәйләгән дә ты шау ла мыйнит ми генә 
җибәргән. Ар кан ның икен че ба шы на кы зыл ка лын ду га та гыл
ган. Ми нем бө тен кү ңе лем менә шул ду га сын, ар ка нын өс терәп, 
су бу ен да, тал лар ара сын да ак рын гы на йөргән бур лы би ядә.

Без авыл дан чык кан да, көн ма тур, җил юк иде. Бо лын да без не 
кош лар сай рап кар шы ал ды лар. Ми нем бу ла чак ко лы ным ның 
әнкә се, без ба рып җиткәндә, Әче ле та мак ярын да аша мыйнит
ми, ба шын түбәнгәрәк са лып, тик кенә то ра иде. Ул ми ңа нәрсә
дер уй лый ке бек то ел ды. Мал ка ем, син ни ту рын да уй лый сың? 
Аны күргәч, ма лай лар ми не үр тиүчек ли баш ла ды лар. Бер се 
әйтә: ай гыр бу лыр, ди; бер се: бия бу лыр, ди… Ми ңа ба ры бер, 
тик исәнсау гы на кү рергә яз ган бул сын иде.

VII
Без нең бия йөргән җиргә якын гы на зур яту бар. Бу Әче ле 

та мак ның түбән ягын да, шу ның белән янәшә генә. Мон да өч 
як тан өч ел га ки леп ку шы ла. Бо лар ку шы ла лар да ул җиргә чак лы 
кеч кенә бер «кул» гы на бу лып агып ят кан Өзән ел га ны берь ю лы 
зу рай тып җибәрәләр. Бо лар ның су ла рын үз эченә ал гач, без нең 
Өзән ел га киң әеп, ту лып китә: әллә ни чек олуг сы ман бу лып, 
мә һабәт бу лып ага баш лый.

1 Өзән ел га –  Сол тан мо рат авы лы янын нан ага тор ган ел га.
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Яра там мин үзе без нең авыл ны! Бигрәк тә яра там авыл ның 
төнь я гын кап ла ган зур тау лар ны! Аңар дан да бигрәк яра там шул 
тау лар өс тендә мең ел лар бу ен ча шау лап утыр ган зур карт ур ман ны!!

Дө рест, бу ур ман хә зер без не ке тү гел, аны әллә ни чек итеп без
нең кул дан бер бай тар тып ал ган; хә зер безгә ан нан бер чы быр кы 
са бын алыр га да яра мый! Шу лай бул са да, бу ур ман ның гөрләп уты
руы, бигрәк тә аның яз гы куз га ла гы, көпшә се, җәй ге чәчәклә ре, 
исә бехи са бы бул ма ган җир җилә ге, ку ра җиләклә ре, кар лы ган
на ры, бигрәк тә көз ге чиклә веклә ре ми нем кү ңе лем не ул ур ман га 
тар та лар, аны йөрәккә якын, бик якын, бик сөй кем ле итәләр…

Бу ур ман нан да бигрәк, ми ңа шул өч як тан ки леп төшкән 
«кул» лар ның су ла рын үз эченә ал гач, яр даняр га ту лып ак кан са
быр, мә һабәт Өзән ел га буй ла ры әллә ни чек ка дер ле то е ла лар…

Белә се иде, кай дан чы га, кай лар га ба ра икән бу су лар!
Беләм, бик беләм: тау лар, бо лын нар буй лап ки леп, без нең 

авыл ның бу ен нан ак кан бу ел га –  Өршәккә 1, Өршәк –  Димгә 2, 
Дим –  Ак Иделгә 3 коя.

Ак Идел кая ба ра дыр –  аны сын бер Ал ла белә.
Тик бик күп дөнья гизгән Са фа ба бай гы на кай ва кыт сөйләп 

куя: көз кө не кош лар китә тор ган як та, ди, Әч тер хан дигән бер 
зур шәһәр –  бо рын гы хан нар шәһә ре 4 бар, ди, шу ның аръ я гын
да, ди, гаҗәп зур бер диң гез бар 5, ди. Ак Идел, ди, бик күп авыл

1 Өршәк –  Агый дел нең сулъ як ку шыл ды гы. Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы Стәр
ле баш ра йо ны Юга ры Гө лем авы лын нан өч ки ло метр көнь як тан баш ла нып, Стәр
ле баш, Стәр ле та мак, Авыр га зы, Дәүләкән, Кыр мыс ка лы, Чишмә, Уфа ра йон на ры 
җирлә реннән ага.

2 Дим –  Агый дел нең сулъ як ку шыл ды гы. Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы Фё до
ров ка ра йо нын да гы Стәр ле башФё до ров ка кал ку лы гын нан баш ла нып, Бишбүләк, 
Ми якә, Әлшәй, Дәүләкән, Чишмә, Уфа ра йон на ры җирлә реннән ага.

3 Ак Идел (Агый дел) –  Чул ман ел га сы ның сул ку шыл ды гы. Ул хә зер ге Баш
кортс тан Рес пуб ли ка сын да гы Уча лы ра йо ны на ка ра ган Яңа Хөс әен авы лын нан 
дүрт ки ло метр ераклык та гы Әвәләк сыр ты ның көнь як итә геннән баш ла нып, Уча
лы, Бе ло рет, Бөрҗән, Мәлә вез, Күгәр чен, Ку ер га зы, Стәр ле та мак, Ишем бай, Га фу
ри, Авыр га зы, Кыр мыс ка лы, Ар хан гель, Иг лин, Уфа, Бла го ве щен, Бө ре, Дүртөй ле, 
Бо рай, Илеш, Крас но ка ма ра йонна ры җирлә реннән ага.

4 Әч тер хан дигән бер зур шәһәр –  бо рын гы хан нар шәһә ре –  хә зер ге Әс тер хан 
өлкә се нең баш ка ла сы. Идел ел га сы ның ике як яры на, дель та сы ның юга ры өле шенә 
ур наш кан. Аның ха кын да бе рен че хәбәрләр 13 йөзгә ка рый.1459–1556 ел лар да Әс
тер хан хан лы гы ның төп шәһә ре бу ла.

5 …шу ның аръ я гын да, ди, гаҗәп зур бер диң гез бар –  Кас пий диң ге зе күз ал
дын да то ты ла.
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лар, шәһәрләр, тау лар, ка ра ур ман нар эченнән агып, ай лар ел лар 
бу ен ча ба раба ра да, ди, әнә шул олуг диң гезгә ба рып коя, ди; сез 
мон нан бер йо мыч ка са лып җибәрсә гез, ди, ул. Ди Өршәкләр, 
Димнәр, Ак Иделләр буй лап агарагар да әнә шул ерак диң гезгә 
ба рып төшәр, ди… Их, күрә се иде ул диң гезләр не!!!

__________
Мин әллә нин ди уй лар белән бур лы бия тирә сендә, аңар дан 

кү зем не ала ал мый ура лып йөргәндә, те гендә, яр ба шын да ба лып 
кап ты рып йөргән ма лай лар ми ңа кыч кы ра баш лый лар:

– За кир, За кир, шыр пы белән йо мыр ка лар ны ки тер, тизрәк 
яга быз да көлдә пе шерә без, –  диләр.

Кар мак лар ны таш ла ды лар; уй нап, ша я рып, көрә шеп, ян ган 
ут тирә сендә йо мыр ка лар пеш үен сак лый лар.

Без нең ян нан гы на Өзән ел га һа ман ага да ага… Ми нем хә те
ремә ба бай ның сү зе кил де.

– Белә сең ме, Апуш, –  дим. –  Бу ел га кая коя? –  дим.
Ул бик усал нәрсә:
– Бер йо мыр ка ар тык бирсәң, ба рын да сөйләп бирәм, –  ди.
– Ярый, –  дим, –  би рер мен.
Ул, юеш бал чык ны йо мар лап, әллә кай лар га, күздән юга лыр

лык итеп юга ры ыр гы та да бар мак белән са нап көйләргә ке решә:
– Өзән ел га ны күрә сең ме?  –  ди. –  Күрсәң, ка рап тор, – 

ди… – Бу ел га, – ди, – уни ке чак рым җиткәч, Өршәккә төшә, 
Өршәк Димгә ку шы ла, – ди… – Дим ма тур бо лын нар ара сын нан 
ба раба ра да Өфе дигән зур ка ла янын да, әллә нин ди би ек тау лар 
кар шын да, Ак Иделгә ба рып чы га, –  ди…

Кем дер аның сү зен бүлә:
– Ак Идел кая ба ра?
Апуш та гы бал чык йо мар лый да, баш өс те бездән очып бар ган 

тор на лар га төзәп, һа ва га очы ра…
– Ак Идел ме? –  ди. –  Ак Идел ин де, – ди, – ур ман нар, тау лар, 

ка ла лар аша сын нан ба раба ра да әч тер хан диң ге зенә төшә, –  ди.
Ма лай лар кыч кы ры ша баш лый лар.
– Егет син, Апуш: ал бер йо мыр ка ны, –  диләр.
Апуш биргән не дә көт ми, бер йо мыр ка ны миннән тар тып 

ала да ашар га то ты на.
Аяк ас тын да бер зур йо мыч ка ята иде, шу ны ал дым да, ма

лай лар га күрсә теп:
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– Әй те гез, –  мин әйтәм, –  Өзән ел га га са лып җибәрсәм, менә 
бу нәрсә шул кыйб ла ягын да гы ерак диң гезгә ба рып төшәр ме, 
юк мы?.. –  дим. Йо мыч ка ны яр даняр га ту лып ак кан Өзән ел
га ның киң күкрә генә таш лыйм. Дул кын нар аны ко чак лап ала
лар да, ашык ты рыпашык ты рып, үзлә ре белән түбән та ба алып 
китәләр.

Ма лай лар та ла шыр га то ты на.
Апуш:
– Тук тал мас та, бат мас та, диң гезгә ба рып төшәр, –  ди…
Баш ка ла ры:
– Ба рып җитә ал мас, су белән авы ра еп ба тар яисә, читкә чы

гып, ка мыш ара сын да тук тар, –  диләр.
_________

Ин де төш тә ау ды…
Йо мыр ка лар ны ашап бе тер дек тә, кар мак лар ны, ба лык лар ны 

күтә реп, Өзән ел га буй лап кай тыр га чык тык. Ма лай лар: «Килү 
буш ка китмә де», –  ди еш теләр. Унарун бишәр ба лык ал ган нар. 
Ара да зур рак ча бак лар, ала бу га лар, кы зыл ка нат лар бар.

Мин, күздән югал ган чы, би ягә бо ры лып, ка рыйка рый бар
дым.

Ул һа ман шул хә лендә: аша мый, уры нын нан куз гал мый, ба
шын бе раз ас ка рак сал ган да тик кенә то ра. Ни дер уй лый, ни дер 
уй лый.

Их, белә се иде: нәрсә уй лый икән ми нем бур лы би ям?!
VIII

Өйдә та бак ту ты рып бәрәң ге пе шергәннәр. Мин эттән яман 
ачык кан мын икән. Кү земә акка ра кү ренмә де, каз йо мыр ка
сы зур лы гын да гы бәрәң ге не тоз лаптоз лап, арыш икмә ге белән 
бөгәргә то тын дым.

Үзем авыз ту лы көенчә бур лы бия ту рын да тук та мый һа ман 
сөй лим.

Әнкәй бер көлә, бер ачу ла на:
– Си ңа, ах ры, ат җе не ка гыл ган дыр, тор саң –  шул, ят саң –  

шул, бер белгә нең шул бул ды, –  ди…
Мин, аның белән ка ру ла шыр га уй лап, авы зым ны гы на ач кан 

идем, түбән оч ның Фәх ри нең зур улы Сәппәр урам як тәрәзәдән 
баш тык ты да, ут чык кан ке бек, акы рып җибәр де:

– За кир! За кир! Сөен че! Бур лы би яң ко лын ла ды, –  ди.
Ни эшләгә нем не бел мим, әни, ап ты рап:
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– Ай, бу ба ла ха рап бу ла ин де шул мал өчен! –  дип, кыч кы
рып кал ды, мин, ашъя у лык лар, та бак лы бәрәң геләр өс теннән 
аты лып, йорт ка чап тым.

Әткәй бак ча бу ен да ар ба төзә теп ма та ша иде. Ту ры аңа таш
лан дым.

– Әткәй, әткәй, әйдә тизрәк, бия ко лын ла ган, –  дип акы рам.
Гаҗәп яра там мин әткәй не! Ул әз генә дә ачу лан ма ды, ми

нем сүз не ишетү белән, уры нын нан тор ды да кой ма га эленгән 
нук та ны ал ды:

– Кем әйт те, сөен че бир дең ме?
Ул ара да кап ка дан Фәх ри ма лае Сәппәр сөен че со рап ки леп 

кер де…
Ми нем, каз ка выр сын на ры, чүпрәкләр са тып, сөен чегә дип 

әзерләнгән ал ты ти ен ак чам бар иде. Ка рап та тор ма дым, яшер
гән җирдән тиз генә ал дым да Фәх ри ма ла е на ки те реп тот тыр
дым.

Без әткәй белән Өзән ел га бу е на ко лын ны алыр га кит тек.
IX

Шәп мал лар аяк ла нып туа, диләр.
Ах ры сы бу сүз дө рес тер.
Без ба рып җиткәндә, ко лын үзе нең әле бик ны гып бетә ал ма

ган нечкә аяк ла ры белән сак ла насак ла на ба сып йө ри баш ла ган 
иде ин де.

Би ча ра ка ем, бик ачы гып ту ган, күрә сең: әле бер ягы на, 
әле икен че ягы на чы гып, әнкә се нең сөт белән ту лып кат кан 
имчәклә рен су ы рып азап ла на.

Бу ара да бур лы бия бик ар тык хо лык сыз ла нып киткәнгә, мин 
аның яны на ба рыр га ку рык тым. Үзе нең нук та сы белән аңа якын 
килә баш ла гач та, ул, ба ла сын бирмәскә ты рыш кан ана арыс лан 
ке бек әллә нин ди яшел та выш белән чи нап, әткәй өс тенә таш
лан мак чы бул ды. Йо мы лып тешләргә, чы ел дап, ко лы ны ның әле 
бер, әле икен че ягын да йө ге реп тибәргә итеп ка ра ды.

Лә кин без нең әткәй кур ку дигән нең нәрсә икә нен бел ми. 
Мал лар да аның бо лай икә нен аң лый лар бул са кирәк. Би я нең ду
ла вы на –  тешләргә, тибәргә ом ты лу ы на ка ра мас тан, әткәй ту ры 
бар ды да му е ны на нук та ны таш ла ды; алайбо лай иткән че, бур лы 
би я нең ба шы ка лын нук та эченә ке реп тә өл гер де. Мин апты рап, 
хәй ран бу лып тик тор дым. Шат лан дым мы, юк мы –  бел мим.
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Х
Тик өйгә алып кай тып, би я не кое ба га на сы на бәйләп куй гач 

кы на, мин үзүземә исәп бирә алыр лык бул дым.
Ко лын чын нан гаҗ әеп бер нәрсә иде:
Аның бот ла ры ни чек тер җи ңел ат лый лар. Бәкәллә ре озын, 

шун дый нечкә, озын ки, бун дый лар тик ча быш кы ат лар да гы на 
бу ла, диләр.

Әле яңа гы на ки беп килә тор ган кой ры гы белән ялы, әз 
генә, кыс ка гы на бул са ла р да, озак лап үреп, ка бар тып яса
ган җефәк бәйлә ме ке бек үзеннәнүзе дул кын ла нып то ра лар. 
Түмтүгәрәк сыр ты өс теннән, нәкъ ар ка үзәк ту рын нан, бар мак 
ка лын лы гы ка ра тас ма ке бек бу лып, кой рык тан ял га җиткән че, 
ка ра җефәк җон су зыл ган. Озын ча, акыл лы баш ның киң маң га
ен да гы озын яра каш ка –  бу ко лын ны, мең мил ли он иптәшлә
ре ара сын нан бө тенләй ае рып, ма тур лы гы белән ял гыз итеп 
күрсәтәләр.

Бө тен гәүдә се әй тер сең, Хо дай ның үз ку лы белән, фи реш
тәләр нең ярдә ме белән ти гезләп, ма тур итеп, ко е лып ясал ган. 
Шун дый сы лу, шун дый асыл сөяк бу лып яра тыл ган нар.

Тө се ха кын да ап ты рап кал дым. Ка ра тү гел, күк дип тә бул
мый. Ана сы ке бек саф бур лы да тү гел –  ни чек тер, кү гел җем ак 
чәчәк тө се ке бегрәк бу лып ял ты рап то ра.

Бер са ма выр кай нар лык ва кыт үтмәгән дер, йорт ка ба лача га 
җы е ла баш ла ды. Ба ры да, авыз ла рын ачып, хәй ран бу лып, бу 
асыл сөяк ко лын га ка рап ка та лар.

Кай дан дыр ише теп, без нең Са фа ба бай да са ка лын җил бердә
теп ки леп кер де. Ул бө тен тирәяк ка ат та ну белән дан тот кан 
ке ше.

– Йа Хо дай, ни әй тер? –  дип, мин аңа ка рап кат тым.
Ко лын ны күрүгә ба бай ның йө зе ачыл ды:
– Сөб ха нал ла… Сөб ха нал ла… Күз тимә сен… Бу ко лын да үзе

нең элек ке ике ага сы на ох ша ган икән, –  ди де.
Дәш митын мый та гы бик озак ка рап тор ды да:
– Шу лай, шу лай! Яң лыш мыйм, бу да нәкъ ага ла ры ке бек… –  

ди де.
Әти, ми ңа бел дер мичә генә, әллә ка чан нан кеч кенә генә кө

меш кың гы рау алып куй ган икән. Әни кы зыл тас ма бир де.
Карт ак рын гы на, ос та гы на ки леп, ко лын ны кинәт кенә ко

чак лап ал ды да:
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– Бис мил ла… Сөб ха нал ла. Яман күздән, этбү редән Хо дай 
сак ла сын, –  дип, до га лар укыйукый, ми нем ай гы рым ның му е
ны на шул кы зыл тас ма белән кың гы рау ны так ты.

Та гы бе раз читкәрәк ки теп ка ра ды да әткәйгә:
– Белә сең ме, Ха физ, бу нәкъ ага ла ры ке бек бу лыр, тө се дә 

тиз ара да ал ма чу ар га әйлә нер… Хәер ле бул сын, хәсрә тең зур иде, 
ике өлкән ба лаң ха фа сы си не бик кар тайт кан иде, бур лы бия бу 
йорт ка җи ңел аяк белән кил де, бәрәкәт ки тер де, –  ди де.

Ике өлкән ага сын хә тергә тө шерү һәр ва кыт без нең әткәй нең 
йөрә генә авыр бу ла; мон дый чак та ни чек тер аның та вы шы үз
гәрә, сүзлә ре баш ка ча рак чы га. Мин, ап ты рап, күзлә рендә яшь 
юк мы дип, аңа ка рыйм.

Юк, ул җы ла ма ган. Шу лай да әсәрләнгән. Әллә нин ди эч ке 
та выш белән:

– Сөйләмә ин де, Са фа аб зый, ул ике ба лам адәм тү гел, ла
чын нар, арыс лан нар иде. Үзлә ре дә бә хет сез бул ды, ми нем дә 
ва кыт сыз чәчлә рем не агарт ты лар… –  ди де.

Бе раз тук тап то рып:
– Яз га ны шул дыр ин де… Менә бар өмет бу кеч кенә сендә, –  

дип куш ты.
Са фа ба бай та гы, теләкләр теләп, ко лын ны мак та ды да ми нем 

ко ла гым нан ша я рып тарт ты:
– За кир, бә хе тең зур икән: баш корт ның бур лы би я се атаң ны 

аяк ка бас тыр ды, си ңа ал ма чу ар ко лын бир де, бу ко лын ике ага сы 
ке бек асыл сөякләрдән… Күз тимә сен, бу да ча быш кы бу лыр… –  
дип сөйләнәсөйләнә чы гып кит те.

Мин кая бас ка ным ны бел мим. Бер көндә әллә ни чак лы үскән 
ке бек бул дым:

Уен мы ни?! Ми нем ко лы ным бар. Ул ай гыр! Тө се ал ма чу ар
га әйләнәчәк! Тирәяк та дан тот кан ике ага сы ке бек ча быш кы 
бу ла чак!

Әнә кү ре ңез: ул ни чек кө меш та выш белән яң гы ра тып кеш
ни! Ни чек асыл сөяк ле гәүдә се белән ма тур лап си ке реп уй ный!?

XI
Шул көннән алып Ал ма чу ар ми нем тор мы шым ның үзә ге бу

ла. Шат лык ла рым, кай гы ла рым шун нан чы га, шу ңа кай та лар. 
Тө шемдә шу ны кү реп са та шам. Иртән то ру га, ки енмәстән, би
тем не юмас тан, мин аз бар га, Ал ма чу ар ны ка рар га, аның исән
ле ген бе лергә йө герәм.
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Исән, бик исән!
Ул, әки яттә ге ба һа дир ке бек, ай үсә сен көн үсә, үзе көн

нәнкөн ма тур ла на, асыл ла на ба ра. Хә зер авыл да аңа тел ти
дергән ке ше юк. Һәр кем аңа:

Күз тимә сен, сөб ха нал ла! Бигрәк асыл сөяк нәрсә икән! Ях
шы нә селдән шул! –  дип кенә ка рый лар.

Тирәяк та асыл лы гы, сы лу лы гы белән генә тү гел, та вы шы, 
җи ңел, җи тез, ки леш ле һәм акыл лы уй на вы белән мин ем Ал ма
чу ар га тиңдәш бу лыр лык бер ко лын кү рен ми дә, ише тел ми дә.

XII
Җәй, аның ар тын нан көз үтеп китә. Әллә нин ди кар лы, яң

гыр лы, бо лыт лы чак лар килә. Мин иртәгә «Пок рау» бәйрә ме 1 
дигән көндә ни чек тер иртәрәк уян дым, шу лай да то рыр га ире
неп ятам.

Кай да дыр кемнәр нең дер нәрсә ха кын да дыр ашы гычашы гыч 
сөйләшкәннә ре ише телә.

Нидән дер йөрә гем шу у… итеп кит те.
Ко лак сал дым:
Әткәй белән әнкәй чар шау ар тын да пышпыш сөйләшәләр. 

Та выш ла рын да әллә ни бар: кур ка лар мы, кай гы ра лар мы, 
нәрсәдән дер, кемнән дер яше рергә те лиләр ме? Бернәрсә бел
мим.

Син аңа бел дермәскә ты рыш! Ишетәм сең? –  ди де дә әткәй, 
ку лын да гы ар ка нын җилкә сенә са лып, тиз генә чы гып кит те.

Мин та гы кур ка төш тем.
– Ни бар, әнкәй, ни бар? –  дип, әнкәй нең итә генә ба рып 

асыл дым.
Юк, ба лам, бернәрсә дә юк… Си ңа то рыр га иртә әле, бар, ят… 

Менә мин мичкә ягам да бе лен пе шерәм… Са ма выр кай на гач, 
эс се бе ленгә уя тыр мын, –  ди де.

Кү ңе лем ты ныч лан мый, ят сам да, кү земә йо кы кер ми.
Әни мич ал дын да, чыжпыж итеп, ни дер кыз ды ра кал ды, мин 

ан нанмон нан ки ен дем дә урам га чык тым.
Кар шы ма Апуш килә:
– Их, ма лай, бә хе тең бар икән… Исән кал ган бит, –  ди.
Мин ша шып кит тем:
– Ни бар? Ни бул ган? Кем исән?
Апуш ның күзлә ре дүрт бул ды:

1 Рус лар ның Пок ров день дигәннә ре. Авт.иск.
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– Әй, та вык баш! Шу ны да бел ми сең ме? Бү ген тау га бер көтү 
бү ре килгән. Дүрт ко лын ның бу га зын чәйнәп, кан на рын эчкән
нәр, үте реп киткәннәр… Си нең Ал ма чу а рың үлмәгән, тик аз рак 
яра лан ган гы на… –  ди.

Ба шы ма ни дер сук ты, те лем тот лык ты, сүз әйтә ал мый ка тып 
кал дым.

Апуш, мо ны күргәч:
– Ти ле, нәрсә то ра сың! Бар, йө гер! Әнә алып кай тып 

киләләр, –  дип, түбән оч ка, кү пергә та ба күрсәт те…
Чын нан да, ул як тан бер көтү ха лык әллә ни чак лы би яләр, 

тай лар, ко лын нар ку ып киләләр иде.
Үзем неүзем белмә дем, шул як ка оч тым.
Ни кү рим?
Зур ар ба га без нең ко ла ат җи гелгән: тәртә яны на бур лы бия 

бәйләнгән, ул бертук та мый кеш ни, кай да дыр китәргә, ыч кы
ныр га га зап ла на…

Ар ба янын да әткәй килә…
Якын рак бар гач, та гы авыр хәл: ми нем Ал ма чу а рым, аякку

лы бәйлә неп, ар ба га са лын ган…
Ни эш лим –  ап ты ра дым. Кат тым…
– Әткәй, без нең ко лын ны да үтергән ме ни! –  дип, кыч кы рып 

җы лап җибәр дем.
Әткәй, ми не иркәләп, кул ты гы на ал ды:
– Җы ла ма, За кир… Дүрт ко лын ны үтергәннәр… Без не ке 

исән… Тик аз рак арт кы бо тын нан тешләгән генә… Шул яра дан 
кан күп ак ма сын дип кенә бәйләп ар ба га сал дык, –  ди де…

XIII
Яра тирән тү гел икән. Ми нем бә хет җиң де: көнтөн ка рау ар

ка сын да, бер ат на дигәндә, ми нем Ал ма чу а рым бө тенләй элек ке 
хә ленә кай та ал ды. Тик аның уң бо тын да бер ил ле чак лы яра бу
лып, бү ре нең ике теш эзе генә ак җон лы бу лып су зы лып кал ды…

Ал ма чу а рым белән бергә мин дә авыр ган –  йо кым ны, ашау
эч үем не югалт кан идем. Ул, те ре леп, уй ный баш ла гач, мин дә 
анар дан ка лыш ма дым.

Кыш шу лай үтеп кит те.
XIV

Икен че яшькә чык кан да, бездә яз кө не тай ның ялын, кой
ры гын бө тенләй кыр ка лар: «кы рык мыш» ясый лар. Мин алай 
ямь сез итеп боз ды ра сым килмә де.
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Маң лай чә чен кү зенә төшмәс лек кенә ясап, типти гез кис
тер дем. Бу хә зер, ал дан ка ра ган да, рус бо яр ла ры ның ма тур кыз
ла ры ке бек кү ре неп то ра. Ял ны да баш ка лар ке бек бө тенләй 
бе тертмә дем: бер чи рек кадәр лерәк кал ды рып, үзеннәнүзе 
дул кын ла нып, кү пе ре неп то ра тор ган итеп төзәт тер дем генә. 
Әнидән алып, ул ял га ике як лап чук лар, тас ма лар так тым. Кой
рык ны да бүтән ке шеләр кә бестә күчә не ке бек, ялан гач беләк 
ке бек ямь сезләп кы ра лар. Мо ңа да якын җибәрмә дем: сөяктән 
түбән ягын гы на кис теләр дә ма тур лап түгәрәклә деләр. Кы рык
мыш тай лар, бигрәк тә яз гы са бан өс тендә, йо лык кан кар га ке
бек чыр сыз бу лып йө риләр. Ми нем Ал ма чу а рым исә ку нак ка 
ба рыр га ясан ган бо яр еге те ке бек чибәр бул ды.

Мин мо ны Әпсәләм 1 бай ла ры ның бер сендә, әтиләр ял ла нып 
урак урыр га йөргән чак ла рын да күргән идем. Шу лай итик дип 
сөйләп биргәч, әти ка рыш ма ды:

– Их, ба лам, көе нечкә генә бул ма са ярар иде си нең бу кы ла
ну ла рың, –  ди де дә бө тенләй мин әйткәнчә эшлә де.

Авыл да ми нем тай ның бо лай ма тур кыр кы лу ын күргәч, ма
лай лар таңхәй ран га кал ды лар… Ал да гы ел лар да баш ка лар да 
шу лай ясый баш ла ды лар.

XV
Җәй, көз, кыш үтә. Яз килә.
Ми нем Ал ма чу ар өчен чегә керә. Авыл да бу яшькә җиткәч, 

тай лар ны «бе рен че са бан га кер де» дип сөй лиләр. Ак рын лап, җи
ңелчәләп җигә баш лый лар.

Мин үзем бу ңа якын ки термә дем.
Без нең Ал ма чу ар дан баш ка ике аты мыз бар. Бур лы бия бы ел 

кы сыр кал ды. Ул бу ра ке бек та за, ка лын бу лып си ме реп кит те. 
Берүзе биш ат ның эшен эшләр лек. Ко ла ай гыр да анар дан күп 
ка лыш мый.

Шу лай бул ган га, әткәй дә, Ал ма чу ар ны юкбар га җигәргә дип, 
тел куз гат мый. Са фа ба бай ның: «Бу ко лын ике ага сы на ох ша ган, 
бу ча быш кы бу лыр», –  дигән сү зен ул да оныт мый бу лыр га кирәк.

Лә кин гөлләр чә неч ке сез бул мый икән шул.
Гө наһ шом лык ка кар шы: «Та ры ны йом шак ка чәчсәң, чүп ба

сып ха рап итә», –  дигән дә, әткәй Кы сыл дык баш корт ла рын нан 
мәң ге са бансу ка кермәгән бер җир, ка ты чирәм са тып ал ган.

1 Әпсәләм –  Сол тан мо рат тан өч кенә чак рым да гы хә зер ге Ис ке Әпсәләм дигән 
авыл.
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Ти мер са бан ны чы да тыр лык тү гел –  уры ныуры ны белән 
таш лы, чы бык лы җирлә ре дә бар. Шу ңа күрә әллә ка чан нан 
куз гал мый ят кан авыр төрән са бан ны тар тып чы га ра лар. Бу ны 
ике ат йөртә ал мый. Дүрт, иң азын да –  нык, та за өч ат кирәк.

Үза ра сөйләшкәннәр дә өчен чегә Ал ма чу ар ны җигәргә бул
ган нар. Мо ны ишеткәч, мин, җы лар га җи те шеп, әткәйгә бар
дым.

– Ни бар? Кем ти де? –  ди.
– Берәү дә тимә де! Ник ми нем Ал ма чу ар ны са бан га җигә

сез? –  ди дем дә түзә ал мый ча җы лап ук җибәр дем.
Ми нем та выш ка әнкәй дә ки леп керә.
Ул Ал ма чу ар ны миннән көнләшә бул са кирәк. Ка чан гы на 

шул ту ры да сүз чык ма сын, ми не тиргәргә, каһәрләргә то ты на. 
Әле дә әткәй ни ба рын сөйләп бетмә де, әнкәй, ми ңа кар шы кы
зып, ачу ла нып кит те:

– Фу, Ила һым, –  ди, –  нин ди бә лака за килгән дип то рам… 
Бер тай өчен адәм шул чак лы акы рыр икән, –  ди… –  Әллә аны 
го мер бу е на җик ми ас рар идең ме? Менә ти лергән нәрсә? –  ди…

Әткәй ачу лан мый, кыз мый, ми не җу а тыр га ты ры ша:
– Чү! За кир, алай юк өчен җы лап бар ма, –  ди. –  Бернәрсә 

дә бул мас, без аны бу раз на як лап оч ка гы на җигәр без… Үзең ат 
ку ар сың… Ка рап кы на йөр тер сең, –  ди…

Мин аның са ен яр сы дым, аның са ен җы лый бир дем.
Ашар га ча кыр ды лар  –  кермә дем. Са ма выр кай на ган ди

деләр, –  аңа да ка ра ма дым. Тук тау сыз җы ла дым да җы ла дым; 
шу лай җы лыйҗы лый арып, эштән чы гып, бак ча бу ен да гы так та 
өс тендә йок лап та кал ган мын.

__________
Уя нып китсәм, ишек ал дын да түшәктә ятам.
Төш ау ган. Ко яш түбән әеп ба ра. Дөнья бик рәхәт кенә, тал

гын гы на то ра. Йорт та бер ке ше дә кү рен ми. Са бан нар, ар ба лар 
да юк, кап ка ту лы ачык то ра. Си ке реп тор дым да аз бар га йө гер
дем.

Бар сам, ни кү рим? Ми нем Ал ма чу а рым, озын тез ген белән 
бәйләнгән хәлдә, улак ның бер ба шын нан икен че ба шы на йө
реп то ра.

Ах ры сы, са гын ган дыр: ми не күрүгә кешнәп үк җибәр де.
Теллә ре без сөйләмәсә дә, без бербе ре без не бик тирән аң

лый быз. Мин ки леп кү решүгә, ул шат ла нып ук кит те; өс тен, ял, 
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кой ры гын та зарт кан да, йө зеннән сый па ган да, ай гы рым бер тук
тау сыз иһи… иһи дип, йом шак кы на кешнәп, иркәлә неп то ра.

Ула гын төзәт тем, ко е га ил теп, су эчер дем дә өйгә кер дем.
Әнкәй ярым шелтә, ярым ел маю белән кар шы ал ды:
– Җы лак ма лай! Җиң дең бит, ах ры сы! Вил дан 1 аб зый ла

рың да без нең белән бергә янәшә чирәм ал ган нар икән… шу лар 
белән ал маш лап сө рергә бул ды лар… –  ди.

Шат лы гым йөрә гемнән ту лып та ша. Җиркү ге, бө тен дөнь я
сы ми нем шат лы гым нан һәммә се би иләр ке бек то е ла.

Бү ген әни янын нан китмә дем. Ни куш са, ба рынба рын тың
ла дым.

Утын керт, ди де –  аны керт тем.
Каз бәбкәлә рен Өзән ел га га ил теп кайт, ди де –  алар ны илт

тем.
Та вык лар йо мыр ка сал ган дыр, оя лар ны ка ра, ди де –  аңа йө

гер дем.
Әткәйләр киткәндә, ка тык оеп җитмәгән, икмәк тә пе шеп 

өл гермәгән; шу ңа күрә азык ал мый киткәннәр икән, алар га 
ашар га ил тергә кирәк бул ды.

– Бар, Мох тар га 2 әйт, –  ди де, –  ар кы лы агач белән то тар сыз 
да ялан га икмәк белән ка тык ил теп кай тыр сыз, –  ди де әнкәй.

Бер сү зенә ка рыш ма дым, тик:
– Мин үзем генә дә илтә алам, әнкәй, –  ди дем.
– Бул ды ра ал мас сың, ка тык ны тү геп әрәм итәр сең, икәү ба

ры гыз, –  дигәч, аңа да күн дем.
Ялан га бар гач, без не келәр янын да са бан сөрә тор ган Апуш 

ми не кө леп кар шы ал ды:
– Ну, ма лай, эт икән сең: җиң дең бит, Ал ма чу ар ны җик

термә дең бит, –  ди. –  Әйдә, би решмә, За кир, ча быш кы бу ла сы 
асыл сөяк не са бан га җи геп әрәм ит термә, –  ди.

Бу юл га җиң үен җиң дем…
Әм ма бу җиңүләр ми ңа бай так кый бат төшкән чак лар да бул

ды.
Мин берәр төр ле ка ру ла ша баш ла сам, тың ла ма сам, хә зер күз 

ал ды ма Ал ма чу ар ны ки те реп ку я лар.

1 Вил дан –  сүз Г. Иб  ра һи мов ның ту ган нан ту ган кардә ше Вил дан Иб ра һи мов 
ха кын да бар са кирәк (Вил дан Гыйр фан ның бер ту ган эне се).

2 Мох тар –  сүз Вил дан улы Мох тар Иб ра һи мов (1885–1969) ха кын да бар са 
кирәк.
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– Бик күп сөйлән та гы! Алай бик кар шы лан саң, Ал ма чу а
рың ны то тар быз да ур ман га җигәр без, –  дип кур кы та лар.

Бу ңа җа вап кай та рыр га сү зем бул мый, те лем ки селә: үзем не 
җик сеннәр, аңа ри за, тик ми нем Ал ма чу а ры ма гы на тимә сеннәр.

Тиряк та ат та ну белән дан чы гар ган Са фа ба бай:
– Бу ко лын үзе нең ике ага сы на ох шар, алар ке бек ча быш кы 

бу лыр… –  дигән иде. Хә зер ин де һәммә ке ше дә шу лай юрый лар.
Ур ман га, тау гаташ ка, са бансу ка га җиксәң, ул ни чек ча ба 

ала чак? Анар да нин ди ча быш кы лык ка ла чак?!
Ни бул са бу лыр, авыр га җик тер мим, менәм, ча быш ты рам, 

ча бар га өйрәтәм, тирәяк та бе рен че ча быш кы ясыйм!
XVI

Менә күптән кө телгән ки леп җит те.
Бү ген Са бан туе!
Ан дыймон дый гы на тү гел, тирәяк та бик сирәк бу ла тор га

ны, –  бик зу ры сы, бик шә бе!
Дан лык лы ча быш кы лар җы е ла лар. Атак лы көрәш челәр 

киләләр. Исем ле йө ге рек ирләр бү ген көчлә рен сы наш мак чы лар.
Ал ма чу ар белән ми нем өчен дә бү ген ге көн, бәл ки, го мергә 

бер генә ки леп китә тор ган зур көннәрдән дер.
Ай гы рым сы нал ма ган тү гел. Өчен че яшенә чык кач та, мен

гегә өйрәт тек. Шун нан бир ле авы лы быз да үза ра ат ярыш ты ру
лар күп бул ды. Әйтә се дә юк, һич кем нең аты ми нем Ал ма чу ар га 
якын килмә де –  куз га лып китү белән мин очам, баш ка лар күз 
кү ре ме җир арт та ка ла лар.

Күр ше авыл лар ның ат ла ры белән дә ярыш ка ла дым. Бо лар 
ара сын да күп Са бан туй ла рын да бе рен че, икен че килгәннә ре 
дә бар иде. Ал ма чу ар бо лар ны да бик җи ңел, бик уй нап уза иде.

Әм ма, әм ма бу Са бан туе баш ка рак.
Әллә кай да гы, тау эчендә ге баш корт лар дан тот кан ча быш

кы ла ры белән килгәннәр, диләр. Ара ла рын да бер күк би я не бик 
мак тап сөй лиләр, үткән ел Өфе ка ла сын да чап тыр ган да, бө тен 
ат лар ны адәм көл ке сенә кал дыр ган, диләр.

Баш ка ла рын уй ла мыйм да. Менә шул күк бия ми не кур кы та. 
Кай дан гы на ки леп чык ты икән соң ул гө наһ шом лык нәрсә!

Әткәй белән Са фа ба бай да ми нем хәл не бик аң лый лар бул са 
кирәк.

Ча ба тор ган ат ны бө тенләй баш ка ча хә зерләргә ти еш ле бу ла 
икән: за ма нын да күп ча быш кы ас ра ган Са фа карт, яз чык кач ук, 
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әткәйгә бу ның юл ла рын өйрәт те: нәрсә аша тыр га, ни чек эчер
тергә, көн са ен ни чек азаз гы на йөр теп кай та рыр га –  һәммә сен 
әй теп бир де. Аның белән генә дә кал мый ча, һәр көн ди яр лек үзе 
килә, ка рый, яңа дан өйрә теп китә.

Са бан ту е на бер ат на кал гач, бигрәк ка ты то ты на баш ла ды
лар. Печән нең ко ры сын гы на бирә без, бү лепбү леп со лы са ла
быз, аз лапаз лап апа ра суы эчерә без… Әти ирен ми, көнтөн 
ка рый. Мин аңа ия реп йө рим. Ан сыз да асыл сөяк бул ган Ал
ма чу а рым бу ара да ка рап туй гы сыз бу лып чибәрлән де. Ял, кой
рык җефәклә неп, дул кын ла нып то ра. Эч ка еш белән тарт тыр ган 
ке бек, нечкә реп, типти гез бу лып эчкә тар тыл ды… Буе та гы да 
озы ная төшкән ке бек кү ренә… Аяк ат лау ла ры шун дый җи ңел 
ин де, әй тер сең ул җиргә бас мый, бәл ки күзгә кү рен ми тор ган 
ка нат ла ры белән очып кы на ба ра.

Ул электән дә ашау га наз лы иде. Ах ры сы, ярыш көннә ре нең 
якы наю ын сизә дер, үзен үзе бик ар тык сак лый баш ла ды… Шу
ның белән бергә аны ты ю лар бик авы рай ды.

Мин баш ка һич бер ма лай ны мен дер мим. Йө рергә чык кан да, 
һа ман үзем менәм. Шул ва кыт лар да кай да гы на бул са да, нин
ди генә бул са да, ат ла нып кы на ба рыр га кирәк чак та да, баш ка 
берәр ат, арт тан ки леп, уза баш ла са, ты еп то тар мын дип уй ла
ма, –  авы зык ны тешләп ала да ка нат ла нып оча гы на!

Бер дә шик юк, Ал ма чу ар тиз ара да Са бан туе бу ла сын белә, 
ан да үзе нең ча ба ча гын да сизә һәм шу ңа бик нык, бик нык хә
зерләнә. Ми нем хә зерлән үем дә аны кын нан ким тү гел.

Әткәй белән Са фа ба бай, ша яр тып мы, чын лап мы, кай бер ва
кыт баш ка берәр ма лай ны мен де реп чап ты ру ту рын да сөй лиләр:

– Син яшь сең. Ал ма чу ар да әле зур җирләрдә ча бып өйрән
мәгән, –  диләр.

Мин якын да кил мим. Та гы әйтәләр, күзлә рем яшәрә 
башлый.

Са фа ба бай ми не җу а та:
– Ярар, ба лам, ярар. Ни күрсәң үзең кү рер сең, уз саң да –  

үзең, уз дыр саң да –  үзең! –  ди.
XVII

Бү ген бө тен авыл ның ас ты өскә килә. Әллә ничә йөзләп җе
гет ләр ат ме неп чык кан нар да, яшь ки лен ле йорт лар га ке реп, 
сөл ге җы еп йө риләр. Ма лай лар, кай сы ат та, кай сы җәяү, өй
дәнөйгә йо мыр ка со рар га чык кан нар. Алар га яшел лекы зыл лы 
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буя у га бу яп әзерләп куй ган нар. Ха тынкыз бер тук тау сыз кай ный: 
ки енәләр, яса на лар, бу я на лар, тыртмырт өйдән өйгә йө ге рә ләр.

Баш ка Са бан туй ла рын да мин дә шу лар эчендә кай на ша 
идем. Бу сын да кү ңе лем ул як ка бар мый.

Ал ма чу ар ның йөрә ге түз ми, бас кан җи рендә то ра ал мый. 
Мин аны ме неп, бер ничә мәртәбә урап кер дем. Ярау ла нуы җит
сен дим.

Са фа ба бай әйтә: «Я рау ла нуы килмәсә, иң шәп ат лар да арт та 
ка ла лар», –  ди.

Кам чы ның бик зәһә рен әзерлә деләр. Аңа әтидән белә зеккә 
эләр лек итеп элмәк куй дыр дым. Өскә кы зыл ки җе ле күлмәк нең 
ка лы нын ки дем. Түбәтәй тө шеп ка ла, диләр, ча бар га бар ган ма
лай лар ның кү бе аны ки ми, баш ла ры на яу лык мыни ме, бернәрсә 
генә бәй лиләр.

Мин дә, әнкәй нең сан дык төплә рен ак тар тып, бер яшел яу
лы гын эзлә теп ал дым. Кы зыл яу лык ны ярат мыйм. Ми нем ат 
чибәр лектә бе рен че: аңа ат лан ган ма лай да на чар кү ренмә сен 
дим.

XVIII
Мә зин, өйлә на ма зы на азан әй тергә дип, ма на ра га менгән 

генә иде, та гы Са фа ба бай кил де:
– Ат лар китәргә ва кыт җитә, әйдә гез, мәй дан га ба рыйк, –  ди.
Йөрә гем су га, тә нем бе раз кал ты рый, күкрә гем ник тер кы

сыпкы сып ала. Ал ма чу ар миннән дә яман рак ты ныч сыз ла на.
Әти ай гыр ны җитәклә де, мин аяк ны чи шен дем, чал бар ны 

сал дым да бер кул га кам чы белән яшел яу лык ны ал дым.
Өчәүләп Җа ма ли карт тык ры гын нан ту ры мәй дан га та ба кит

тек.
Без нең авыл ның ко яш ба тыш ягын да зур киң бер сырт бар. 

Са бан ту ен һәр ва кыт шун да ясый лар.
Бер як та ал лыгөл ле, кы зыл лыяшел ле чүпрәк диң ге зе үз ал

ды на дул кын ла нып то ра… Бо лар ха тынкыз лар. Икен че як та, 
бик куе бу лып, ирләр бер түгәрәк ясап оеш кан нар. Бун да көрәш 
ба ра дыр. Бо лар дан читтә ба лача га, картко ры, са ту чыфәлән, 
ат, ар ба, бел мим, әллә ниләр ка ра бо лыт ке бек бө тен сырт ны кап
лап ал ган нар…

Бе раз ерак та, киртә бу ен да рак, ат лар йө реп то ра.
Кай бе ре нең өс тендә яу лык лы ма лай, кай берлә рен икен че 

ат ка менгән ке ше җитәкләп йөртә… Ба ры ның да эчлә ре су ы рыл
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ган нар. Ба ры да ка рап то рыр га сө лек ке бек мал лар. Бо лар –  ча
быш кы лар.

Без те ге ха лык диң ге зеннән сул га, шул ча быш кы лар йөргән 
як ка та ба кит тек. Бо лар га якы най ган са ен, ми нем Ал ма чу ар ның 
са быр сыз лы гы ар та ба ра иде.

Ул ара да мәй дан нан Са дыйк аб зый ат ка ат ла нып ки леп чык
ты. Ку лын да зур та як, аның ба шы на кы зыл баш лы сөл ге элен
гән…

Ул ча быш кы лар га якын рак кил де дә:
– Ва кыт җит те, китә баш ла гыз, ал дан китү челәр Ял гыз ка ен 

янын да көтәрләр, –  дип кыч кыр ды.
Ми не Ал ма чу ар га күтә реп мен дер деләр. Яу лык ны ура ды лар, 

кәләпүш не әткәйгә бир дем.
Баш ка сүз әйтмә деләр. Тик Са фа ба бай гы на:
– Баш та бик кау ла ма, аер ма ның бу ягы на чык кач, кыз ган ма, 

нык сук!! Берүк тез ге нең не ир кен куй! Тарт ка лап ба ру ны яра та 
тор ган мал тү гел бу! –  дип, каткат әй теп кал ды.

Без, Ял гыз ка ен га ка рап, үзеннәнүзе очар га бар ган ат ла ры
быз ны көч белән тыятыя кит тек.

XIX
Ял гыз ка ен бездән ун биш чак рым.
Баш ка ел лар да бул са, җи деси гез чак рым нан чап ты ра лар иде, 

бы ел, төр ле илләр нең дан лык лы ат ла ры килгәнгә, шу лай ерак тан 
куй ган нар, диләр. Ял гыз ка ен га ни чек ки леп җиткән не бел мим. 
Бу –  бик ар тык га зап бул ды. Әлбәттә, ат лап кы на ба рыр га кирәк. 
Ал ма чу ар ны ты яр хәл юк. Ал да яисә арт та икен че бер ат кү ренсә, 
авы зык ны тешләп ала да оча гы на.

Мин ба рып җиткәндә, ат лар ның кү бе се ан да лар иде ин де. 
Ерак кит мичә, тук тау сыз йө реп то ра лар.

Бо лар ны күргәч, кау шап кал дым: бер сеннәнбер се сы лу, бер
сеннәнбер се асыл мал лар. Өме тем аза еп ук кал ды. Бо лар бит 
бер се дә Ал ма чу ар дан ким тү гел!

Те ге дан лык лы Күк бия дә ки леп җит те. Күрүгә шу нар дан 
күзлә рем не ал ма дым. Гаҗәп бер мал икән: кыс ка ял лы, сирәк 
кой рык лы, чан дыр гәүдә ле нәрсә. Оча сы 1 тар, бер як ка бе раз 
ча лыш, ар ка сы бе раз бөк рерәк. Әм ма күкрәк дигән бө тенләй 
арыс лан ны кы –  шун дый киң, шун дый нык кү ренә. Тезлә ре ике 
як ка рак ки теп то ра, бәкәллә ренә ка ра гач, та гы хәй ран кал дым: 

1 Оча –  ар ка ягын да билдән түбән ге урын, бот төплә ре; арт сан.
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алар шун дый озын нар ки, мин го ме ремдә ан дый ны күргә нем юк. 
Күзлә ре зур лар, –  уй нап, ял кын ла нып то ра лар.

Өс тенә кеч кенә, капка ра, ба шы бө тенләй ялан гач, ку лы на 
кам чы то тып, бер баш корт ма лае менгән.

Кеч кенә бул са да, күп чап кан ма лай дыр, ах ры: бер дә кау ша
мый, ат ның хол кын бик белгәнгә ох шый.

Ча быш кы лар ара сын да иң ты ныч тор га ны шул Күк бия иде.
Ат лар ки леп бет те, Са дыйк аб зый без не тезә баш ла ды.
Бу сы бик зур бә ла икән: ин де ти гезләп тез дем генә дигәндә, 

йә берәү нең аты, куз га лып, ал га ки теп ба ра, җә бас кан уры нын да 
то ра ал мый ча, ки ре чи генә. Күп азап лар дан соң те зеп җит кер де:

– Берәү, икәү, өчәү! Һай ди, ту ган нар, –  дип кыч кы рып та 
йибәр де.

Ул «һай ди ның» «һ» сен әй теп бетә ал ма ган дыр, ат лар, әй тер
сең, ка нат ла нып оч ты лар.

Баш ка лар кая киткәннәр дер, уз ган нар дыр мы, арт та кал ган
нар дыр мы, –  белә ал ма дым. Урын нан куз га лу га, без өч ат: мин, 
Күк бия, та гы бер җирән ча быш кы, бербе ре безгә бә релә язып, 
янәшә оча идек.

Аяк лар җиргә ти я ме, әллә ат лар яше рен ка нат ла ры белән һа
ва дан ба ра лар мы –  әле дә ае рып җитә ал мыйм. Агач лар, ел га лар, 
зурзур бат как лар –  ал да ни чек тер күзгә ча лы ныр га өл герә ал
мый лар, без алар ны яшен ке бек үтеп тә киткән бу ла быз.

Аер кул дигән бер тай гак ел га бар. Бу юл да иң кур кы ныч нәр
сә шул, диләр иде…

Оч кан кош лар ке бек, без бербе ре без не тап тап, узып, кау ла
шып, ул бат как лы ел га га өчәү ки леп кер дек, лә кин яр ның янын
да Күк бия белән ми нем Ал ма чу ар гы на иде, өчен че иптәш –  
җирән ча быш кы, ма лае белән баштүбән шун да бат как ка чум ды 
бул са кирәк…

Ин де икәү яры ша быз…
Көчләр бик ти гез: бер ва кыт аның аты чак кы на арт тан ба ра, 

лә кин та гы бер кау лый, ми нем ат ның ба шы Күк би я нең кой ры
гы яны на ка ла.

Та гы бер бат как; ми нем ба шым әйләнә, үзем егы лам ке бек 
бу лам. Кү ңелгә шөбһә килә; күз не йо мам да Ал ма чу ар ның ял
ла ры на то ты нам. Ач сам, бат как ны чык кан быз, лә кин Күк бия 
миннән өчдүрт са жин ал дан оча…

Ин де якын лый быз да, авыл ның ма на ра ла ры кү ренгән ке бек 
бу ла.
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Гайрәт белән бер тар там, кам чы белән уң гасул га җан ачу ы на 
су гам. Ал ма чу а рым «эһ» дип су ы рып ала да, күз ачып йом ган чы, 
Күк би я нең ал ды на ба рып чы га…

Әнә авыл, әнә ба су кап ка сы, менә сырт өс тен кап ла ган ка ра 
бо лыт куз га ла!!

Ча быш кы иялә ре безгә кар шы ат өс тендә киләләр.
Ара да әткәй дә кү ре неп ка ла.
Һай ди, За кир, та гы бер сук! Та гы бер! Та гы!
Һай ди, Ал ма чу ар, һай ди, Күк бия! Һай ди, Ал ма чу ар, һай ди, 

Күк бия! Һай ди, Ал ма чу ар! Һай ди, Күк бия! Ике як лап без не кау
лый лар… Кыч кы ра лар, су га лар, шат ла ны ша лар.

Лә кин Ал ма чу ар белән Күк бия бө тенләй ди яр лек янәшә 
киләләр.

Та гы бер тар тып җибәр дем, та гы бер бө тен гайрә тем белән 
уң нан, сул дан су гам…

Ал ма чу ар «эһ» дип бер су ы рып та ала, Күк би я не ар шын ярым 
ча ма сы кал ды рып, мәй дан га ки леп тә керә без…

Ка ра бо лыт икегә яры ла.
Күк би я нең ба шы ми нем Ал ма чу ар ның ка быр га сын да рак 

бул ган хәлдә чик не дә узып китә без!!
Шаушу, та выш, тап та лыш! Әй тер сең мәхшәр кө не!
Ста рос та ның бер ку лын да яшел ча пан –  бу сы бе рен че кил

гәнгә, икен че ку лын да зур сөл ге –  бу сы икен че килгәнгә бил
геләнгән. Ту фан, шаушу эчендә ста рос та яң лыш мы, ни чек тер 
ча пан ны Күк би ягә суз ды, ми нем Ал ма чу ар ның му е ны на сөл ге не 
таш ла ды:

– Син икен че кил дең бу гай, –  ди.
Ни эшләгә нем не белмә дем, күз ал дым ка раң гы лан ды, кам чы 

белән ура тыпура тып ста рос та ның йө зенә селтә дем дә, кы зу лык 
белән Күк би ядән ча пан ны тар тып алып, бу ка ра бо лыт эченнән 
чы гып, читкә кит тем. Кам чы тигән дер ме, юк мы, –  белмә дем…

Аны ка рап то рыр га ва кыт та юк: ча бып килгән ат ны тукт а
тыр га яра ма вы һәр кемгә бил ге ле бит!!

Ул ара да Са фа ба бай, әткәй, күр шеләр ки леп, ми нем ат ба
шын нан ко чак лап ал ды лар. Һәммә се мак тый, һәммә се рәхмәт 
укый. Са фа ба бай, каткат ба шым нан сый пап:

– Егет сең, ба лам, йө зе мне хур итмә дең, –  ди.
Әткәй Ал ма чу ар ны җитәкләп йөртә баш ла ды. Мин, яу лык ны 

таш лап, кәләпүш ки дем дә кай на шып тор ган ха лык ту фа ны на 
ба рып кер дем.
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Ма лай лар ми не кур кы та баш ла ды лар:
– Кам чы белән су гып ста рос та ның би тен яр ган сың. Ну, би

рер үзеңә дә кирә гең не! –  ди ештеләр.
Ул ара да ста рос та үзе дә кил де. Йө зе чын нан да ярыл ган бул са 

кирәк: ак яу лык белән бер кү зе аша сын нан бәйләнгән.
Мин аңар дан ку рык ма дым, тик ап ты рап кал дым.
Ул ачу лан ма ды гы на тү гел, ми не ко чак ла ды, ба шым нан сый

па ды да:
– Мин ба ла чак та үзем дә ат ка ме неп күп чап кан ке ше… Ал

дан ки леп тә, икен че нең бүлә ген бирсәләр, җан түзал мый аңа… 
Мин си ңа ачу лан мыйм, ар ган сың. Бар кайт ин де, –  дип, ми ңа 
егер ме ти ен лек кө меш бир де.

Дөнья ми не ке иде. Бө тен тирәяк та дан тот кан Күк би я не 
узып килү Ал ма чу ар өчен һич кем нең акы лы на килмәгән бер бә
хет иде.

XX
Лә кин бу бә хет тиз ара да бик ар тык авыр бә хет сез леккә 

әйлән де. Бел мим, атым ны кы зу кау лап ян дыр ган мын мы, бел
мим, ки леп җиткәч, ста рос та белән та ла шып, тук тап то ру ха рап 
иткән ме? –  ни дә бул са бул ган: Са бан ту е ның икен че кө нендә 
Ал ма чу а рым аяк ла ры на ба са ал мас бул ды, аша вын нан, эч үеннән 
кал ды.

Би ча ра ка ем, адәмнән бо лай акыл лы рак күзлә ре белән һәр
кемгә мөл дерәп ка рап, бер ат на га якын ың гы ра шып ят ты да 
җом га көн, иртә белән сә гать ун да дөнь я дан үт те.

________
Ал ма чу ар җан биргәндә мин аның баш очын да идем. Җы лый 

ал ма дым. Йөрә гем таш бу лып кат ты.
Шун нан соң дөнь я да һич бер мал га, һич бер әй бергә кү ңе лем 

дә, кү зем дә төшмә де: һич бер нәрсә не сөя ал ма дым.
Ал ма чу ар ми нем йөрә гемдә: җиргә, күккә, адәмнәргә, бө тен 

нәрсәләргә бул ган мәхәббә тем не үзе белән бергә алып кит те.
1922, фев раль, Ка зан



86

Та би гать ба ла ла ры 1

Хик әя
1

Мин егер ме бер яшьтә мен. Өч атым, ике сы е рым, ун баш са
ры гым бар. Үткән көз өй не дә сиплә теп, ал ты поч мак лы ясат
тым. Шу ңар дип бо яр дан ур ман ал ган идем. Кыш бу е на уты нын 
ягып рәхәтлән дек. Аның өстә венә, ваг рак бул са да, кы рык җи де 
бүрәнә се кал ды, на сыйп бул са, та гы берике имән ба га на алып, 
килә се көзгә кап ка ны яңа дан эшлә тергә, ке черәк бул са да, келәт 
сал ды рыр га исәп лим.

Ан нан соң тик мун ча ка ла –  за ма ны белән аны сы да бу лыр 
әле, Ал лаһ бо ер са!

Авыл йи рендә без нең ке бекләр не «ур та хәл ле», «а ру көн 
итә» дип сөй лиләр. Шу ның өс тенә үзең дә ял гыз бул гач, син 
ин де теләсә кемгә баш ко да йибәрсәң дә, сү зем ки ре кай тыр дип 
шиклән ми сең. Җа ма лый карт тирәяк ның ару адәмнә реннән 
ин де. Ул да әле: «Бу Ха физ нигә өйлән ми икән –  кө ни те ше 
чибәр, үзе ял гыз, кем кы зын со рат са да би рерләр иде», –  дип, 
сөйләп тор ган. Аның үзе нең Фәх ри ни са сы бар, зур кыз ла рын, 
бик бай га бирә мез дип, күп кай ниш ле йорт та че реткәннәр иде, 
ин де бу сын ял гыз рак йиргә би рергә исәп ли, ди. Бө тенләй әй
теп бе термәсә дә, баш ко да га берәр зур рак ке ше бар ган да, ми ңа 
би рергә уй ла ры юк тү гел ке бек, тел төплә реннән шул си зелә.

Фәх ри ни са ның үзе нең дә дәр те юк тү гел бу гай. Ми нем бер 
җиң ги бар. Әллә нин ди яр ты акыл. Шар кыл дык, җи ңел хо лык лы 
бернәрсә шун да. Көз җи теп, игента ру ын дыр га кер де ме –  ул ми
ңа кыз димләргә то ты на. Беркөн шу лай ишектән үк шар кыл дап 
кө леп кер де дә, керү белән ми не: өйлән ми сең, әнкәң не ки лен сез 
кар тай та сың, дип әрләргә:

– Җә… Җә… Ха физ. Әллә син ка тын лык ка языл дың мы?! Си
нең ише егетләр ул лыкыз лы бу лып бет те ин де… Бик күп тор
саң… –  дип, ми ңа та гы кыз димләргә ке реш те:

1 Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов та ра фын нан тө зе леп, 1915 ел да «Аң» жур
на лы нә ше рендә чык кан «Аль ма нах» та (б. 1–28), ан нан соң, шу лай ук ул ур та 
мәк тәп ләр, курс лар, се ми на ри яләр һәм мәдрәсәләр өчен тө зегән һәм 1919 ел да 
«Са бах» ширкә те нә шер иткән «Я ңа әдә би ят. Икен че ки тап» та «Печән ча п кан да» 
исе ме белән өзе ге (б. 47–50), 1920 ел да «Ко рыл тай» нә ше рендә ае рым ки тап бу лып 
(24 б.), «Сай лан ма әсәрләр» нең 1934 ел да дөнья күргән 5 нче ки та бын да (б. 29–
47), 1957 ел гы 1 нче то мын да (б.180–195), 1974 ел гы 1 нче то мын да (б. 189–204) 
бас ты ры ла. Текст 1920 ел гы бас ма дан алын ды һәм стиль үзенчә леклә ре сак лан ды.
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– Менә, –  ди, –  Ша һи карт ның ал ма ке бек кы зы бар. Эшкә 
дисәң –  авыл да бер. Үзе шун дый сы лу, шун дый зи фа –  ти лен
ке, бер ка шык су га сал да җот… Ул өшән че ге 1бирнә се дисәң, 
адәм әй теп, адәм бе термәс. Әйтәм бит, өеңә сый мас. Авы лы ңа 
сый мас… Беркөн Кә римәләрдә ау лак өй бул ды. Ун бишләп кыз 
бар иде… Төн бу е на егет сай ла ды лар… Җа ма лый ның Фә хер ни
са сы бик оят сыз нәрсә икән: «Кемгә кем?» уе ны баш ла нып та 
җит ми, Ха физ үземә, Ха физк әем үземә, дип, си нең белән ти ле
рергә то ты на. Шу лай да би ча ра га бер дә чык ма дың. Си не янәшә 
өч кат сал ды лар, син өче сендә дә Ша һи кы зы Би биәс ма га чык
тың… Фә хер ни са, мес кенкәй, бер дә чык ма гач мо ңа еп ук кит те… 
Әйтә се дә юк, Ша һи нең Бибәс ма сы белән си нең –  ике гез нең 
чәчлә ре ңез бәйләнгән ин де… Тот та баш ко да йибәр. Бы ел иген 
уң ган… Бүрәнәң бар… Аңар чы кап каң белән келә тең не эшләт тә 
баш ко да йибәр… Шау ла тып туй га ба рыр мыз… Без нең әткәй не 
яу чы га йибә рер сең. Ул то тын са, бул мый кал мас, бу лыр, бар да 
бу лыр, си нең кү ңе лең, әнкәй нең ки ле не бу лыр.

2
Җа ма лый карт ның би рергә исә бе юк тү гел. Кы зы Фә хер ни

са ның да миндә дәр те бар икән, шу ла ен шу лай да бит, ми нем 
кү ңе лем ул як ка бер дә генә тарт мый шул.

Менә ничә ел ин де без Би биәс ма белән йө решә мез. Бө тен 
тиряк ка исе ме мез та рал ды. Ничә рәт то ты ла яз дык. Ел са ен 
карт ка яу чы йибәрәм. Юк бит, на сыйп тү гел ме, кө не җит ми ме, 
карт, кем не генә яу чы итсәм дә, ки ре кай та ра.

Еге тен әй тер хә лем юк, дип әй теп әйтә, ди, шу лай бул са да, 
дип әй теп әйтә, ди… Ә үзе һа ман бир ми, мин ин де адәм ал дын да 
хур бу лыр лык егет тү гел, мак та ну дан бул ма сын, Хо дай га шө кер, 
дип әйтәм, бу ем, тө сем ях шы, бар йи рем та засау, Фәх ри ма лае 
ке бек кы лый күз тү гел, Бәд ри ке бек ак сак тү гел, эчепашап та 
яман атым чык ка ны юк. Өмәләрдә, кай бер ку нактө шем чор ла
рын да берике не ка гып ала сың икән –  аны сы ин де адәм бул ган 
һәр кемдә бу лыр.

Элгә ре алай бул ма ган бу гай; бу ел лар да ин де берәүгә баш ко да 
килгәч, кыз ның ата сы мәһәр ягын кай гырт са, ана сы: «Кай ниш ле 
йир тү гел ме, кай на на сы усал тү гел ме?» –  дип чә рел ди баш лый. 
Без нең әле ул ягы да Ал лаһ ка шө кер: кай ниш дигән нең за ты да 

1 Өшән че ге –  бирнә се.
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юк, әнкәй усал кай на на бул мас, ул, Ал лаһ бо ер са, ки лен кәем, 
дип, ар ка сын нан ка гып кы на то тар.

Бел мим шул, ник тер бир ми ин де.
Мин читлә теп со раш тыр ган идем. Чын бул са, сөеп ал ган, 

сөеп бар ган –  алар бә хет сез бу ла лар, дип әйтә, имеш, ди; әнә, 
дип әй теп әйтә, ди, Ка ма ли кы зы белән Ти меркәй ниләр күрмә
де, ничә ел йө реп, баш тар тып чык ты, ин де эт кө нендә го мерлә ре 
үтә, дип әй теп әйтә, ди.

Ти меркәй –  ми нем иптәш. Мин аны ях шы беләм. Ничә ел 
йө реп тә, ата ла ры ри за бул ма гач, Ка ма ли кы зы аңар ябы шып 
чык кан иде. Кы зык ин де алар ның кө ни тешлә ре… Ка ты ны ирен 
кый ный. Ул ва кыт Ти мер, бер сүз әйтә ал мый ча, ба шын са лып, 
кый на тып то ра… Та гы бер ка рый сың: Ти мер ка ты нын кый ный 
баш ла ган, чә ченнән йол ка, типкә ли, те ге се шу ңар бер сүз әйт ми, 
ка ру лаш мый, мес кен бу лып то ра… Шу лай бик еш су гы ша лар, 
кан га ба ты ша лар… Берике сә гать үт ми, алар ки лешкәннәр, ике 
күгәр чен ке бек гөрлә шеп уты ра лар, ко чак ла ша лар, үбе шеп җы
ла ша лар, Хо дай бел сен, әллә нин ди хәл ин де алар ның… Алар ны 
си хыр ла ган нар, боз ган нар, диләр. Шул сүз чын дыр ин де…

Ти мер белән Ма һи шу лай да бит… Сөеп ал ган бар ке ше дә ул 
көнгә төш ми дер ин де. Хо да ем, Би биәс ма ка ты ның бул са, аңар 
ни чек итеп кул күтәрә алыр сың…

3
Әс ма белән бе рен че әй теш үе мез әллә нигә бер дә ми нем 

исемнән чык мый.
Иген бик ар тык уң ган ел иде. Күр ше мез Бәд ри кар чык ның Ак 

Иделгә коя тор ган Күк су та ма гын да бө тен бер дисә тинә та ры
сы бар икән. Би ча ра ның бә хе тенә кар шы, ис кит кеч ки лешкән, 
уры ныуры ны белән шулчак лы озын үскән: җигү ле ат керсә ду
га сыни се белән юга лыр, ба шы дисәң, та гы бу ен нан да хәй ран, 
әй тер сең үз авыр лы гын күтәрә ал мый, бө геләсы гы ла утыр ган 
зур чук лар –  шу лай бу лып са лы ны шып уты ра лар.

Кар чык берүзе ба рып кыш тыр дап йө регән бул са да, бер дә 
ки метә ал ма ган. Көз җи теп, ка ты кы рау лар да ешая баш ла гач, ул, 
та рым әрәм бу лыр дип кур кып, тиз ара да ур ды рып бе терү өчен, 
кәҗә бәрә нен суй ган да өмә яса ган.

Ан дый ятим кар чык лар га бар мый ки леш те реп бул мый ин де. 
Шу лай да ми нем эшем бик күп, үз аш лы гым да ялан да, фәлән, 
дип, бер әйтүгә, аз рак җилкә не ка шыр га уй ла ган идем, акыл лы 
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кар чык икән, кемнәргә әйт тең, кемнәр ба ра, дигәнгә кар шы иң 
элек Әс ма исе мен телгә ал ды, шун нан соң мин дә «я рар, ба рыр
мын» дигә нем не үзем дә сиз ми кал дым.

Якын да гы бо рай га мал ке реп ба ра, шу ның көлтә сен та шып 
ала сы бар иде, ул истән чык ты; оч лан ма ган кибән бар иде, ул да 
шул яң гыр га кар шы оч лан мый, ябыл мый кал ды.

Әс ма диләр, Би биәс ма диләр; кар чык лар, иркәм, дип аның 
ар ка сын нан ка га лар; имеш, күргән егетләр аның йө зенә, зи фа 
бу е на, аяк ат ла вы на хәй ран бу лып сөй лиләр. Йөрә гемдә күптән 
үк аңар дәр тем бул са да, мо ңар чы бер сүз әйтү тү гел, җүнләп күрә 
дә ал га ным юк иде. Кар чык: Әс ма да ба ра, дигәч, бү ген ни дер 
бу лыр ке бек то ел ды; ул үзе дә ми не якын күрә дер, үзе дә өмәдә 
ми не кү рергә өмет итә дер ши кел ле си зен дем.

Мин, өмә челәрдән соң га рак ка лып, үз атым ны ме неп кенә 
бар дым. Йиргә йиткәндә, алар ат ту га ра баш ла ган нар иде. Егет
ләр ар ба тирә сендә азап ла на, кай сы ла ры урак лар чишә, бер
ничә се ат лар ар кан лап ма та ша; кыз лар, ки леннәр, алар дан бер 
як та рак со лы чүмәлә се ар ты на ышык ла нып, тыш тан ки еп кил
гән күлмәклә рен, шәллә рен са ла лар иде. Ки леп җитүгә, күзлә
рем шун да ка дал ды: Хо да ем, нин ди бә хет, Әс ма ми нем ка ра ган
ны күр де, ми ңа ялт итеп ка рап ал ды. Ул гы на тү гел, чак кы на 
си зе лер лек каш та си кер теп куй ды бу гай. Егетләр һа ман ат, ар ба 
тирә сендә ша я ра лар иде; ал дан Фәр хи җиң ги төш те, аның ар
тын нан яу лык ны арт ка бәйләгән, апак җиңсәләр кигән җитү 
кыз лар, ни дер сөйлә шеп, пыр хыл дап кө ле шеп, йир ба шы на та ба 
кит теләр.

Ка тынкыз дан ту гыз, ирләрдән ун бер –  бар лы гы егер ме ке
ше икән. Өмәдә ир җәмә га те –  бик на чар ха лык. Бигрәк тә ка
тынкыз белән бергә бул са, алар бер дә җүнләп эшлә миләр. Әле 
дә кыз лар бар ды, ур тан бу раз на ның кыйб ла як яр ты сын алып, 
урыр га да то тын ды лар. Ә без әле һа ман ар ба янын да, урак лар
ны баш ка ку еп, кыз лар тик шерә, кем нең шә ле ма тур, кем нең 
бо ры ны том шык, ура гы яңа икә нен сөйләшә, кыз лар ту рын да 
үзлә ренә ишет те рер лек итеп гайбәтләр, мак тау лар ата идек.

Фәр хи җиң ги түзмә де:
– Әй, егетләр… сез ун бер… без ту гыз… без йир нең яр ты сын 

ал дык… Үз өле ше мез не бе терсәк, аң бу лы ңыз, сез не кен бер генә 
дә кис термә без… Кәҗәгә кал са ңыз, яты ңыз га 1 көч килмә сен… –  
дип кыч кыр ды.

1 Яты ңыз га –  оя ты гыз га.
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Без җа вап ла шыр га уй ла сак та, бул ды ра ал ма дык. Кыз лар үза
ра ни дер әй те шеп, шар кыл дап кө леш теләр дә, без шу ның белән 
җи ңе леп, та ры га кил дек. Ки леп тә җит тек, шул ур та бу раз на ның 
ка тынкыз дан кал ган төнь як яр ты сын алып, юга ры та ба куа да 
баш ла дык. Егер ме урак ка кы рык са жин киң ле гендә алын. Та ры 
озын, бик күп иелә се тү гел. Бил авырт мас… Син күр дә мин күр, 
йир не түбән баш тан юга ры та ба иңеннәниңенә кы рып кы на 
ба ра быз.

Өмә дигә нең рәхәт ин де, вал ла һи! Бу бер дә эш тү гел –  уен 
да көл ке, ша я ру да ко ты ру… Ара да ях шы та выш лы, ча пак тел ле 1 
ша ян егетләр бар. Алар кыз лар га, ки леннәргә чән чеп йибәрәләр; 
те геннән та гы агу лы рак җа вап лар килә; кай ара бик та тау гы на 
бу лып, бергә ку шы лып та көйләп ала лар…

Йир нең ур та сын да суы кипкән күл бар, аның тирә сендә 
күбүк тал лар яшә реп уты ра лар. Төшкәчә өмә шул тал лык ка 
җитәргә ти еш иде. Ма лай лар ның, өйрә килә, дип кыч кы ру ы на 
ба шым ны күтәрсәм, ни кү рим: ни ара да төш тә җиткән, ни ара да 
без тал лык ка якы на еп та кал ган быз. Ма лай лар, өйрә килә, дип 
ял ган ла ган икән. Алар та гы шу лай берике кат ал да ды лар. Авыл 
ягы на ка ра дык, бернәрсә дә юк иде, кы зып та гы ура баш ла дык. 
Менә адәм хур лы гы, үзе без ирләр бу ла то рып, үзе без те геләрдән 
ике урак ар тык бу ла то рып, кыз лар чак лы эш ли ал ма ган быз, 
без нең алын чы гар га бер са жин бар әле, ә алар үзлә ре не кен бе
тергәннәр дә безгә ка рап шар кыл да шып кө леп то ра лар, кы ю рак 
ки леннәрдән бер ничә се:

– Кә җи ге җе җе, кә җи ге җе, ге җе… бо лар кай сы авыл кәҗәлә
ре… –  дип без не мыс кыл лар га то тын ды лар… Бер ничә се, та гы 
ныг рак әрлән дерү өчен, без нең ян га ки леп бу лы шыр га әйтә баш
ла ды. Мин түзмә дем, шул як бу раз на га якын иптәшкә:

– Кертмә шу лар ны, аяк ла рын бас тыр ма без нең як ка! –  дип 
кыч кыр дым…

Без дә кы зып то ты нып, берике ми нут та алын ны юк итеп 
таш ла дык. Ма лай лар та гы, өйрә килә, өйрә килә, дип акы рыр га 
то тын ды лар.

Ин де бу сы чын иде: өстлә ре ашъя у лык лар белән ябу лы гө
беләр, бат ман нар ку ел ган, шу лар ны ко чак лап ике ма лай, бер 
ка тын утыр ган зур ящик ар ба без нең йир нең үр ге ба шы на ки
леп тә тук та ды. Элгә ре кыз лар, ки леннәр, алар ар тын нан без 

1 Ча пак тел ле –  ос та тел ле.
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урак лар ны атып бәр дек тә йир ур та сын да гы тал лы күл аша шул 
ар ба га та ба ча бы шып кит тек.

Ни ди яргә бел мим ин де, кү ңе лемдә бул ган мы, үзем шу ны 
эзләгән мен ме, әллә Хо дай үзе ту ры ки тергән ме –  ни дә бул са 
бар, мин, ура гым ны атып бә реп, тал лык эченә ба рып кергән 
генә идем, искәрмәстән ал дым да бер зи фа буй күр дем: ул да Әс
ма бу лып чык ты; та гы кы зу ла дым, та гы ом тыл дым да, шул зи фа 
буй ны то тып ала язып, ар тын нан:

– Әс ма, Әс ма, мин си не яра там!. –  дип кыч кы рып йибәр дем.
Ул, ах ры, ко чак лап үбәргә итә дип уй ла ган дыр, ар тын нан 

җитә баш ла га ным ны күр де дә, кыр кәҗә се ке бек кинәт си ке реп 
яным нан юк бул ды. Мин яңа дан аңа: «Си не яра там», –  дигән
мен дер, ах ры, шу ңа кар шы аның да үзе нең кө меш та вы шы белән:

– Мин дә! –  дигә нен генә ише теп кал дым…
4

Ми ңа шун нан ар ты гы кирәк ми дә иде. Шул көннән алып без 
аның белән йө решә баш ла дык, өч ел бу е на аңар дан ал ган чигү ле 
кулъя у лык лар ның са нын гы на да бер Хо дай үзе бел сен ин де…

Егет сай лау уе нын да ми не өч кат сал ган нар. Мин өче сендә дә 
Әс ма га чык кан мын. Фәр хи җиң ги: «Сез нең чәчлә ре гез бәйлән
гән», –  ди иде. Мин үзем дә эчемнән ни дер сизәм, Хо дай куш са, 
бергә бу лыр мыз әле, дип өметләнә идем. Тик әнкәй не ри за ла ту 
гы на авыр иде.

Ул ин де ярый сук кар тай ды да; ах ры сы, аның кай на на бу лып 
түрдә уты ра сы, ки лен рәхә те күрә се бик килә тор ган дыр; мо ны 
ту ры данту ры әй теп бе термәсә дә, сүз җае белән бик нык ки те
репки те реп чы га ра.

Ана га бер бул ган га, ми ңа сол дат кур кы ны чы юк иде. Ми нем 
ке бек ял гыз лар ун җи делә ре ке реркермәс өйләнә баш лый; әнә 
ми ңа яшьтәш На ман җан Гый ла җи е нең тиздән ат ка йө ри баш
лар лык ма лае да бар ин де.

Ата ла ры бул ган егетләр нең үзлә реннән со рап тор мый лар: кө
не килсә, то та лар да бер төшкә баш ко да йибәрәләр; сиз ми дә 
ка ла сың, ду ла тып туй җитә.

Ә мин үзем ху җа. Без әнкәй белән бо лай да бик та ту то ра
мыз… Ул ми нем белән киңәш сез кыл да кый мыл дат мый.

Шу лай бул са да хәл мөш келләш те ин де. Әнкәй нең кар таюы 
да бар, ул кү ңе леннән рән җи дер, ми нем ке бекләр түр ба шын да 
ки лен хезмә те кү реп уты ра, мин әле һа ман утын кер теп, идән 
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җу ып йө рим, ди тор ган дыр. Агайэнеләрдән дә ях шы тү гел, яшең 
егер меләр не үтеп, һа ман өйләнмәгәч, алар ми нем өчен кы за рып, 
гарьлә неп йө риләр бу гай. Дош ман нар да үзем нең ар тым да:

– Ха физ бик өйлә нер иде дә, аңар дигән кыз ту ма ган, ди, 
ана сы ның ка ры нын да, ди әле… Ха физ га та гы егер ме ел көтә се 
бар, ди әле… –  дип көләләр икән…

Ни бул са шул бу лыр, кү бен көт тем, азы на чы дар га кирәк. Бер 
ел га ку ян ти ре се дә түзә, ди: килә се көзгә чик ле са быр итим, 
та гы яу чы ның бик май лы авы зын йибә реп ка рар мын… Ан да да 
бул ма са, бел мим ин де, ни чек кенә…

5
Ми нем бә хет өмәдән кит те. Би биәс ма белән йө решә баш

ла вы быз да өмәдә бул ган иде, Хо дай куш кач, эш нең ахы ры да 
шун да ки леп чык ты.

Менә печән җит те. Карт лар, без печән өс тендә ура за тот тык, 
дип сөй лиләр иде; әллә ни тү гел икән, менә без дә печә нен дә 
җи ме реп ба ра быз, Тәң регә дә (мак та ну дан бул ма сын тик) гө наһ
лы бул га ны быз юк әле.

Бу ел ко ры рак ко ры сын. Шу лай да, яз гы таш кын шәп бу лып, 
ту гай да су озак ят кан га мы, печән ярый сы ки леш те. Ми нем бә
хеткә кар шы дыр, ин де Би биәс ма ның ата сы Ша һи ба бай Хан
бикә ту га ен да гы печән ле ген ча бар га өмә иткән.

Эш бик ты гыз… Печән нең яр ты сы ча был ма ган, әнә ан да ин де 
киң арыш ба суы бө тенләй ди яр лек ал тын са ры бу лып дул кын ла
нып уты ра… Ура гың ны ал да бү геннән беләк сыз га нып урыр га 
то тын! Менә кү рер сең, печән не ча бып, кибән ку яр га өл герә дә 
ал мас сың, гөрләп арыш ура гы на йө ри баш лар лар. Эш бу чик ле 
ты гы лып килгән ел лар да ке шегә өмәгә йөрү тү гел, үз эшең өчен 
дә бер үзең кы рык ка яры лыр га җитә сең.

Шу лай бул са да Ша һи ба бай ның өмә сендә уни келәп чал гы 
бул ды. Ул –  авы лы быз ның әйбәт карт ла рын нан, аның Иб ра ка ен 
сол дат ка ал ды лар, эш ку лы ял гыз кал ды. Җитмәсә та гы, печән 
ал дын нан гы на менә дигән ике ала ша сын ур лап кит теләр. Ка рап 
туй гы сыз мал лар иде, бө тен авыл кыз ган ды үзлә рен…

Мон дый ке ше өмә итсә, бик үк ял гыз бул ма ган нар сүз кай
та рыр га ки леш тер миләр ин де, өстә венә аның Әс ма сы да бар. 
Егетләр ба бай ның әй теп беткә нен дә көт миләр, ба ра бызба ра
быз, дип аты лып то ра лар.
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6
Өмә, өмә диләр дә бит, ура за да өмә дигә нең дә ко ры сүз генә 

шул. Бүтән чак бул са, иртән май лы бе лен белән чәйләп, сый лап 
оза та лар, көн дез си мез ит ле өйрә итәләр. Ә ура за да нәрсә?

Хәер, мон да да сәхәрлә ре шәп бул ды бу лу ын! Би биәс ма хәй
ран уң ган бит… Кыз ке ше ин де, аңа бар да ак бул сын, бар да пакь 
бул сын, бар да ял ты рап тор сын… Чәйгә утыр саң, исең китәр: 
аш җау лы гы нин ди… са ма ва ры ал тын ке бек… чы на якса ба ди
сең ме? –  бар да уң ган кыз ку лы шул.

Мин кичтән чал гым ны чү кеп әзерләп куй ган идем. Сәхәр 
ашап бетүгә, яшьрәк егетләр чык тык та җиң гел кул дан ике ар ба
га икешәр ат ны җи геп таш ла дык. Рәхәт соң шул сәхәр чак ла ры! 
Әллә ни чек йөрәкләр киң әеп су лый лар… Ул ара да карт лар да 
эчеп бет те. Ике ар ба га төял дек тә, ат лар ны җен ке бек ду лат ты
рып, тау ар тын нан сы зы лып килгән таң белән бергә, авыл дан 
киң ялан га чык тык.

Таң сан ду гач ла ры сай рау дан тук та ма ган нар иде әле; без не 
әллә кай данкая җәе леп ят кан киң ту гай чык суы белән эн җедәй 
ял ты рап кар шы ал ды.

Уни ке чал гы ал дыарт лы те зе ле шеп ту гай ны бер әйләнгәч, 
ну ры белән бал кыл дап ко яш та күтә рел де… Җан нар киң әеп үк 
кит теләр… Рәхәт соң, вал ла һи, шун дый чак лар да киң ту гай лар
да күкрәк ки е реп печән ча бу лар! Бө тен су буй ла рын яң гы ра тып, 
чал гың ны бер яный сың, күкрәк ки е реп бер селтәп йибәрә сең дә, 
әй тер сең лә бө тен дөнь я сын җи ңеп ал дың ин де!

7
Көн үтә аяз; күк әллә кая ерак иде, иртән ге сал кын да ча бу 

егетләргә бәйрәм генә бул са да, соң гы чәй ва кыт ла ры үтү белән 
ко яш эс селәтә, кай берәүләр не йом шар та да баш ла ды… Без һа
ман ча ба мыз; биттән, му ен нан, ар ка лар дан тир ага; күлмәкләр 
тәнгә ябыш ты… Ба ры быз да беләкләр не сыз ган ган, изүләр не 
ике як ка ае рып йибәргән мез… Үза ра сөйләшү бет те… Бу ин де 
эс се лек җиңә баш ла ган дигән сүз бу ла… Күк йө зендә Тәң ре ха
кы өчен дә бер кисәк бо лыт юк. Төш якын лый… Көн кы за баш
лый, кы за баш лый… Кош лар, авыз ла рын ачып, ел га буй ла ры на 
төшәләр… Ба лык лар, хәл сезлә неп, ка мыш төплә ренә ята лар, 
үләннәр, әл серәп, баш ла рын түбән иделәр –  әй тер сең күк йө
зе кыз ган ти мергә әйлән де, түбәнәй де дә без шу ның ас тын да 
кал дык; ул без нең баш өс те мездә ян ды рып, ми е мез не кай на тып 
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то ра… Ин де ча бу кая, та мыр лар ку ы рыл ды, ирен, авыз кип те. 
Тын ал саң, эчкә ял кын керә –  шулчак лы кип тек, ай бер там чы 
су эчәргә яра са! Хәл ке реп үк китәр иде! Юк ин де, ан сы бул мас, 
бер без тү гел, бө тен ил белән шу лай.

Ша һи карт ның үзе нең дә эс седән күзлә ре агар ган. Ул:
– Җә, ба ла лар, без бит сәхәрдән үк килгән идек, әле дә күп 

чап тык…
Ин де кай та мыз дисә ңез дә сү зем юк, –  дигән иде, Кә рим карт 

бер дә якын килмә де:
– Нин ди кай ту әле ул, –  ди… –  Типсә ти мер өзәрдәй уни ке 

егет ки леп, бер шо ба га печән не дә бе термәгәч, ул нигә ярый… 
Көн бе раз сү релгән че күләгәдә ятыр быз да кичкә кар шы бе те реп 
кай тыр мыз… Бу егетләр ике көн, ике төн то таш чап тыр саң да сер 
бирмәсләр әле, –  ди.

Без дә аның ягын да бул дык. Ар ба ас ты на тал ара ла ры на ки
емнәр ко рып күләнкә яса дык та су зы лы шып ят тык.

Көн кыз ган нанкы за, йир, күк көйгәннәнкөя ба ра –  әй тер
сең дөнь я га җәһәннәмнән бер ти шек ачыл ган да, без не шу ның 
кар шы сы на ки те реп куй ган нар иде.

Күләгә кор ган бул сак та, аның да рә те аз ин де. Эс се хәл не бе
терә, су сау га чы дар хәл юк, –  шу ның белән ба шың ны кая ку яр га 
бел ми азап эчендә ят кан да, те геннән Ша яхмәт белән Сат кай 
әллә ниләр дип та ла шата ла ша си ке ре шеп тор ды лар да кул ла
ры на чал гы ла рын ал ды лар.

Бо лар ни ко ты ра та гы дип, мин дә, ко яш ның көй дер үенә ка
ра мый ча, ялан баш то рып алар яны на бар дым.

Кы зык бу ике егет нең хә ле!
Әп терәш кар тның Майбәдә рен Ша яхмәт алыр га йөргән. Са

фа карт аша сүз сал ды рып, би рергә ча ма ла рын да белгән, тик 
мәһәр ту рын да ки лешә ал мый гы на то ра лар икән. Әп терәш бер 
ка лын бишмәт, бер ка дак чәй, яр ты пот бал арт ты рыр га со рый, 
бо лар ның шу ңар күнә селә ре кил ми икән. Сат кай кай дан дыр 
шу ны ишеткән дә, Хәй рул ла карт ны баш ко да га йибә реп: «Ни 
со ра са шу ны сал, күп ме сал саң да сал, тик Майбәдәр не ыч кын
дыр ма», –  дигән. Хәй рул ла бар ган да Әп терәш нең со ра га нын нан 
ар тык биргән, шун да ук егер ме биш тәнкә ак ча чы га рып са лып, 
кыз бүлә ген дә алып кайт кан.

Ша яхмәт ка тын сыз кал ма ды, Майбәдәр бул ма са, анар дан 
да шәбрәк Гыйль ми нур ны ал ды, шу лай да егет ул җи ңелү нең 
гарь ле ген го мергә оны та ал ма ды. Менә ничә ел ин де алар, кая 
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гы на бар са лар да, бербер сенә аяк ча ла лар. Әле бү ген дә, әллә 
нидән сүз ки теп, Ша яхмәт Сат кай ны хур лый баш ла ган: «А зак кы 
әйләнгәндә, ма лай ның маң ка ла ры ак ты, та гы берике ат лар га 
бул са, аяк тан егы ла иде», –  дип көлгән…

Сат кай си ке реп тор ган да:
– Мин ко яш бат кан чы чал гым ны ку лым нан тө шермәскә мо

гу! –  дип кыч кыр ган. Ул бик гайрәтләнгәндә шу лай рус ча сүзләр 
кыс ты рыр га яра та.

Шун нан телгә ки лешкәннәр; ке ше үртәүдән кы зык та бу чы 
Вә ликәй: «Бул мас, бул мас», –  дип май га ут төртә баш ла ган.

Без то рып бар гач, та гы кы зыш ты лар. Ша яхмәт:
– Си не йөз са жин кал ды рып килмәсәм, исе мем Ша һиәхмәт 

бул ма сын, –  дип күкрәк как ты. Аңар кар шы те ге се:
– Ми не ике адым уза ал саң, ту ры атым ны үзем нук та лап ку

лы ңа тот ты рам, –  дип, зур йом ры гы белән тәгәрмәчкә шун дый 
ка ты сук ты ин де, агай, ар ба уры нын нан куз гал ды, аңар сөялгән 
чал гы ау ды, ко рыл ган күләнкә йи ме рел де. Аның ас тын да йок
лау чы лар, бу ни, бу ни дип, күзлә рен тыр ныйтыр ный урын на
рын нан ка лык ты лар.

Ко яш тын нар ны ку ы ра, бө тен тән эреп, тир бу лып агып 
китәргә бар ган дай то е ла иде. Без яңа дан күләнкәләргә кер дек. 
Ша яхмәт белән Сат кай чаңчоң ки те реп берәр генә рәт чал гы
ла рын яны да лар да гайрәт белән сел тисел ти ча бып кит теләр.

Шо ба га да Сат кай өсткә чык кан иде, ул ал дан төш те. Ша һи 
карт: «Ба ла лар, көн бик аяу сыз, үзе гез ура за лар сыз, янар сыз, 
юк ка кыз ма ңыз», –  дисә дә фай да бул ма ды, –  кит теләр.

Көчлә ре, ча бар га ос та лык ла ры берти гезрәк тер, тик Сат кай
ның чал гы сы бе раз көй сез иде, мин аны янар дип бик ку рык тым. 
Җит меш са жин нар бербер сеннән күп ка лыш мый бар ды лар. 
Сат кай, ах ры сы, хәл җыя бар ган дыр –  бо лын ур та сын да гы зур 
тал лык лар ны үткәч кы зу лый төш те; та гы бе раз бар гач, ал да гы
ның ар тын нан җи теп, юл бир, дип кыч кыр ган, күрә сең. Бербер
сен тап та шыр дай бу лып бе раз кау лаш ты лар да, ахы ры Ша яхмәт 
чы дый ал ма ды, Сат кай га алын ны бир де; бо лын ның ар гы чи тенә 
чык кач, ул ин де бө тенләй тук та ды, янар мын дип ку рык тым, ди. 
Сат кай сү зен ит те, тук тал ма ды; ул бик гарь чел нәрсә, үз дигә не 
бул ма са, йир ярыл са, йир ас ты на керә тор ган егет.

Безгә баш та уен иде, Ша яхмәт те ше баш та егы лып кал гач, 
бор чы ла баш ла дык. Баш ка лар да уян ды. Ша һи карт, ай, яшь лек, 
җүләр лек, нигә юк белән үзең не ха рап итәргә, дип, егетләр не 



96

шелтә ли баш ла ды. Шу лай да егет әйткән сү зен аяк ас ты на сал
ма ды, бер дә арым аг ан ке ше ке бек яңа дан урап ар ба яны на ки
леп җит те, аның күзлә ре күр ми, те ле көрмәкләнгән иде ах ры: 
ки леп тә җит те, киң ит те реп, ак тык дигәндәй, бер селтә де, шу
ның белән чал гы сы бер як ка кит те, үзе ар ба тәртә сенә егы лып 
та төш те.

Без аны сы рып ал дык. Йө зе бу ы лып ка ра көйгән, бө тен тә
неннән тир ага, те ле чак сөй ли иде.

– Су, су, янам… үләм… –  ди де.
Су ки тер дек. Эчәр ме дип уй ла ган идек. Нык егет икән, эчмә

де, җи ңен юешлә теп, ире ненә куй ды да шу ның белән йө зен кап
ла ды. Су лы чүпрәк бе раз җи ңеләйт те, ах ры, безгә берәмберәм 
ка ра ды да, әллә нин ди авы ру лы та выш белән:

– Берә ре гез бел ми ме: ми ңа су ке рергә яра мас мы икән? –  дип 
со ра ды.

Ара да гый лемрәк ке ше Фәт тах карт бар иде:
– Ин де ул, ту ган, – ди де, – яра вын яра мый ул, – ди де, – 

мин, – ди де, – хәзрәтләрдән ишеткә нем бар, алар, – ди де, – су га 
керсәң, ура за ачы ла, дип әй теп әйтәләр, – ди де… – Шу лай да, – 
ди де, – хә лең бик авыр бул са, ба ла кай, – ди де, – җан га зиз, Ал лаһ 
хәзрә те ки че рер, ахыр дан алт мыш көн ка за кый лыр сың, – ди
де. – Бик авы рай саң, – ди де, – керсәң дә ярар. Җан га зиз, Ал лаһ 
ки че рер, ахыр дан, – ди де, – алт мыш көн ка за кый лыр сың, –  ди де.

Без аны су га якын рак ки тер дек тә, ас ты на яңа гы на чап кан 
печән түшәп, өс тенә күләнкә лек яса дык. Чүпрәк не яңа даняңа 
су лап, йө зенә, күкрә генә кап лый тор дык. Су га кермә де, үзе нең 
те ле на чар, су лы шы ти гез сез иде.

Ша һи карт бик кур кын ды бул са кирәк:
– Мон да бик ар тык эс се бу лыр, өйгә кайт сын, ан да без нең кар 

ба зы бар –  шун да чып та җәярләр дә тө ше реп ят кы рыр лар, –  ди де.
Якын да гы на, кигә веннәрдән үзен кая ку яр га бел ми ду лап, 

ар ка ны на ура лып дүрт ая гы бергә ки леп беткән со ры бия бар 
икән, шу ны тиз генә җик тек тә Әс ма ның эне се (ми нем кай ниш 
бу лыр, Хо дай куш са) белән кай та рып җибәр дек.

Көн кыз ган нанкы за ба ра, без, ко яш тан, су сау дан көеп, һа
ман ар ба аст ла рын да әл серәп ята мыз…

8
Әнә Ак Идел нең юга ры ба шын нан йом шак ма мык төс ле ап

ак бер бо лыт күтә рел де. Әнә та гы бер се… икен че се… өчен че се –  
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менә бербер арт лы күтә релә тор ган шул ак бо лыт лар, ана ла ры 
яны на җы ел ган ак кош ба ла ла ры ке бек, те ге иң элек кү ренгән нең 
яны на җы е ла, аңар ку шы ла баш ла ды лар. Бер са ма вар кай нап 
чы гар лык та ва кыт үтмәгән дер, алар тә мам бергә оеш ты лар да, 
ка лын кат лау лар ясап, явар га ох шаш лы кү гел җемка ра төскә 
кер деләр.

Аз гы на җил ис те, бол ыт лар безгә та ба куз гал ды лар да, эс
седән көйгән киң бо лын ны тал гын күләгәлә ре белән рәхәтлән
де реп, бик аз гы на сибәләп, ка ра ур ман га та ба үт теләр.

Без бо лыт күрү белән оя ла ры мыз дан чык кан идек, сибә ли 
баш ла гач та, аның там чы ла ры на күкрәк ачып, үләндә ау на дык, 
аны мең рәхмәтләр белән оза тып кал дык.

Бер як та ко яш, икен че як та бо лыт –  шу лай аяз яң гыр бул ды.
Аз сибәлә де, шу лай да ях шы бул ды; көн сү рел де, безгә тә мам 

хәл ке реп, егетләр берәмберәм те релә баш ла ды лар.
Кем дер яңа йо кы дан уян ган. Әле бө тенләй ачы лып җитмәгән 

та вы шы белән озын көйгә са лып:
Ак Иделкәй ал кын, суы сал кын,
Дул кын на ры ка га сал лар га… –

дип суз ды. Кем дер: «Кая, көн бик сү рел де, аз рак кап ка лыйк та, 
ча ба баш лар мыз», –  дигән иде, ул ура за икән не оныт кан, күрә
сең. «Гый ла җи ашый сың кил де ме, мә икмәк белән ка тык», –  дип 
анар дан кө леш теләр.

Көн дә ки че геп килә иде ин де, тор дык та яңа дан ча ба баш
ла дык.

9
Бу Гый ла җи дигә нең эт нәрсә берүк! Бал та то тып сәнәк оч

лар га ку лын нан кил ми, чал гы ал са, адәм уңа е на ба ра ал мый. 
Иллә мәгәр тел дигәндә авы зы на Иб лис тө кергән ин де! Яң гыр
дан соң ике буй белән килгәч, аз рак тын алыйк дип Идел яры на 
те зе ле шеп утыр ган гы на идек, янын да гы Кә рим карт ка бө тенләй 
бер кирәк ле нәрсә сөйләгән ке ше төс ле:

– Кә рим ба бай, бу ел да без нең Ха физ бик сар га еп ба ра бит 
әле… Ни бул ды икән бу егеткә? Сез күп не күргән ке ше, берәр 
дә ва сын бел ми сез ме? –  ди де.

Мин ка тыш ма дым, яным да утыр ган Ша яхмәт, Ша һи карт
ның үзенә дә ишет те рер лек итеп, ми нем ко ла гы ма:

– Ша һи ба бай Әс ма сын бирсә, кө не белән те ре лер иде, –  дип 
пы шыл да ды.
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Ми нем сар гай га ным юк. Сук сам иңсәлә рен сын ды рыр лык 
та за лы гым бар. Мо ны тик сүз бул сын дип лы гыр дый лар ин де. 
Шу лай да ми нем эчем ни дер си зенгәндәй бул ды. Күзлә ремә 
икен че төс чык кан дыр мы, берике иптәш: «Ка ра ңыз, Ха физ га 
ни бул ды, күзлә ре белән җо та бит үзе гез не», –  ди еш теләр.

Мин һа ман дәшмә дем.
Те ге Гый ла җи, та гы баш лап:
– Ша һи ба бай, берәү, икәү, өчәү, дүртәү дип, өч йөз не са на

ган чы өс темдә ге ки ем белән Идел нең әнә шул киң йи реннән 
аша йө зеп чык сам, Әс маң ны бирә сең ме? –  ди де. Гый ла җи ның 
ан дый сү зе кирәк ка чан да бу ла ин де, карт ачу лан ма ды, тик ша я
рып мы, әллә үзе дә сиз мичә ме, әллә яз мы шы на кар шы мы, ага
ры нып, ая гы на бас ты да ят бер та выш белән:

– Әс ма да Әс ма сезгә! Бер Әс ма ны ничә ңезгә би рим?! Мо на 
Кә рим карт белән яры шы ңыз, ике әйләнгән че аны кай сы ңыз 
йир буе кал дыр са, Әс ма шу ны кы! –  ди де.

Кем дер: «Чын мы, бирә сең ме?» –  дип кыч кыр ды, мин, ни 
эшләгә нем не дә аң ла мый ча, си ке реп тор дым да ба бай ның ку
лын нан тот тым:

– Сү зеңнән кайт мый сың мы… Бирә сең ме?
Карт кау ша ды, уен нан уй мак чы га рын си зен де бул са кирәк, 

бе раз чи ген де, бе раз ага рын ды, шу лай да ки реләмә де:
– Әйткән сүз –  ат кан ук, дигән бо рын гы лар, ал чал гың ны! –  

ди де.
Кә рим карт үз го ме рендә һич бер чал гы га алын бирмә де, 

диләр.
Бездән ерак тү гел «Бү ре бат кан» бай ла ры бар. Шу лар элегрәк 

за ман да ел са ен печән ча бар га көн лек чы га ра, мон да тирәяк ның 
көч ле ирлә реннән, шәп егетлә реннән йөзләп ке ше бу ла тор ган 
иде, ди. Баш ка лар га көн лек ха кы ил ле ти ен, бер тәнкә бирсәләр, 
ал дан тө шеп, шәп ба рыр, күп чап ты рыр өчен Кә рим не кө ненә 
икешәр сум белән ал ды ра лар. Аны ку нак ке бек ка дерләп йө
ретәләр икән. Аңар ин де бай так ел лар үткән. Ул чак та та за имән
дәй ир бул ган Кә рим нең ин де са ка лы на чал кергән, карт лык үзен 
күрсәтә баш ла ган. Шу лай да ул әле һа ман бездә бе рен че ос та лар
дан са на ла. Тирәяк та кем нең дә бул са аны җиңгә не ише тел ми.

Ша һи ба бай: «Әйткән сүз –  ат кан ук, дигән бо рын гы лар, ал 
чал гың ны!» –  дип кыч кыр гач, иптәшләр ми не сы рып ал ды. Кай
берлә ре мы ек ас тын нан, кем белән яры ша бу би ча ра, дигән мыс
кыл көл үе белән ел ма я лар; бер се: «Җүләр бул ма, си не уз дыр гач 
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Кә рим бу ла мы ни ул», –  ди. Мин бер сенә дә ка ра ма дым. Ко ла гым 
сүз ишет ми, күз ал дым ка раң гы ла на ба ра иде.

Хо да ем, үзең кот кар, үзең ярдәм бир!
Карт үзе белән яшьтәш бу лып, ур та сы бер ил ле генә кал ган 

чал гы сын түндәк ба шы на са бы белән ка да ды, чаңчоң ки те реп 
берике янып йибәр де, әллә нин ди кау шау лы та выш белән:

– Һай егетләр… Мәдәт, йа Хо дай! –  дип бө тен су бу ен яң гы
ра тып аваз сал ды да киң Идел бо лы ны ның билгә җиткән яшел 
үлә не эченнән әй тер сең үзеннәнүзе йө зеп кит те.

Мин дә, кау шап, кал ты рап чал гым ны яны дым, ка ла гым ны 
оек ку ны чы на тык тым да, Ал лаһ ка тәвәккәлләп, карт ның ар
тын нан төш тем.

Баш ка лар Идел нең текә яры өс тендә без нең бо лын буй лап 
ярыш кан ны ка рап то ра кал ды лар.

10
Бер әйләнгән че карт тан бер дә ка лыш мый бар дым. Ка һар ман 

Кә рим кар тай ган мы, әллә Ха физ да гы көч мең Кә рим не тап тап 
узар лык зур мы, –  ни дә бул са бар дыр: яңа дан Идел яры на ки
леп, икен че әйләнүгә кергәндә, карт йом ша ра, мин аның үкчә
сенә ба сар га якын лый ба ра идем ин де. Бо лын ның ур та лы гы на 
җиткәч, ки е ре леп берике селтә дем дә, карт ның аяк янын нан 
кы рып алып:

– Ки селә сең, кал арт ка! –  дип та выш бир дем.
Карт тиз җи ңе лергә теләмә де, ак тык кө че белән та гы бер ничә  

ом ты лып ка ра ды. Юк ин де, ни эшләсә дә ул җи ңе лергә ти еш 
иде. Та гы ки е рел дем, та гы киң селтәп, карт ның аяк янын нан кы
рып ал дым да, үзен тап тап юк итәргә бар ган дай бер та выш белән:

– Таш ла чал гың ны! Бир ми ңа юл! –  дип кыч кыр дым.
Шул та вы шым үземә та гы гайрәт бир де, кан та мыр ла рым 

тул ды, кө чем тә немә сый мый баш ла ды. Атак лы Кә рим нең бу 
гайрә темнән күкрә ге та рай ды бу лыр га кирәк:

– Егет икән сең, энем… –  ди де дә ми ңа алын ны бир де.
Карт ка ка рама дым, аның ми нем ар тым нан килә ме, юк мы 

икә нен дә белмә дем, кан та мыр ла рым ту лып та ша, чал гы бер 
селтәүдә яр ты дөнь я ны кы рып тө ше рердәй бер гайрәт белән ала 
иде.

Тирәяк ка атак лы Кә рим миннән күз кү ре ме йир арт та ка
лып кил де. Ми не яр ба шын да гы ха лык шау лап, кул га күтә реп 
кар шы ал ды.
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Ша һи ба бай: «Ир ике сөйләмәс», –  дигән иде, сү зендә тор ды: 
«Ин де Хо дай ның ку шу ы дыр», –  дип, ми ңа Әс ма ны бир де.

Без нең бә хеткә игеннәр ях шы үс те. Юл даш күл бу е на чәчкән 
җир ярым со лым бар иде, ул да бик уң ды. Карт ның вәгъдә сен 
ал гач та, келәт белән кап ка ны эшләт тем. Яшь ка ра ай гыр ны хә
зер өйдә генә ас рыйм, со лы күп, си мер сен, дим; бил ге ле бит: 
кәләшкә йө рергә шәп ат кирәк. Игента ру җы е лып бул гач, бө тен 
авыл ны шау ла тып туй ит тек.

Җәй не көтмә дем, мин ял гыз ке ше дип, Әс ма ны кыш кө не үк 
йорт ка тө шер дем.

Без бик ях шы то ра мыз. Бө тен авыл да без не мак тап сөй лиләр. 
Әнкәй дә бик шат. Ин де озак ла мый бер ба ла мыз да бу ла чак.

Кичә төн бу е на йок ла мый Әс ма белән шул ту ры да сөйлә шеп 
ят тык.

Мин әйтәм: кыз ба ла бул сын да си ңа ох ша сын иде, дим. Әс ма 
әйтә: ир бул сын да си ңа ох ша сын иде, без аңар Ти мер бу лат дип 
ат ку шар идек, ди.

Хо дай ни яз ган бул са, шул бу лыр; ни генә бул са да, сау лы гы 
белән, бә хе те белән ту сын иде ин де.
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III
КАЙ БЕР ГЫЙЛЬ МИ ХЕЗМӘТЛӘ РЕННӘН 

ҮРНӘКЛӘР

Та тар мәдә ни я те нин ди юл белән ба ра чак? 1

Мөхәр рирдән
Про ле та ри ат ре во лю ци я се һәм со ци а лизм тө зе ле ше эчендә 

мил ли мәдә ни ятләр нең, ае ру ча та тар мәдә ни я те нең ни чек ба
ры шы мәсьәлә се пар тия өчен дә, Та тарс тан Өлкә ко ми те ты өчен 
дә, әлбәттә, күптән ачык иде, бил ге ле иде.

Лә кин шу ңа ка ра мас тан, 1918–1920 нче ел лар да, мил ли 
җөмһү ри ятләр не төзүгә кар шы ба рып, пар тия аң ла вын нан ае ры
лу чы лар бул ган ке бек, ае рым ха лык лар ның, үз теллә ре ни ге зендә 
мәдә ни ятлә рен үс терү, күтәрү ту рын да да, пар ти я нең, Та тарс тан 
оеш ма сы ның тот кан юлын әле һа ман үзләш терә ал мау чы лар, та
тар мәдә ни я те нең үз те ле ни ге зендә үс үенә, күтә рел үенә, аның 
киләчә генә на чар ка рап, баш ка мәдә ни ятләр эчендә йо ты лу, 
рус ла шу ягы на авыу чы лар ки леп чык ты лар (урыс чы Сә лах Ат
на гу лов 2, Гомәр Әлмөхәммә тов 3, Мор та зин, ла тин чы Фа тыйх 
Сәй фи 4, Хөс нет дин Кә ри мов 5 ке бекләр).

Менә шул уңай белән пар тия Та тарс тан Өлкә ко ми те ты ның 
мат бу гат бү ле ге та ра фын нан киңәш ясал ды. Та тар ак ти вы ның 
иң мәсьүл 6 хезмәт челә ре кат наш кан бу киңәш өч көн (1927 ел 

1 1927 ел да Ка зан да нә шер ителгән: Иб ра һи мов Г. Та тар мәдә ни я те нин ди юл 
белән ба ра чак? / Г. Иб ра һи мов. – Ка зан: Та тарс тан дәүләт нәш ри я ты бас ма сы, 
1927. – 40 б. Ан нан соң гамәлдә ге та тар хә рефлә ренә кү че ре леп, «Ка зан ут ла ры» 
жур на лы ның 1992 ел гы 3 нче са нын да (б. 157–176), «Мәдә ни җом га» га зе та сы ның 
2018 ел гы 26 гыйн вар, 2, 9, 22 фев раль, 2 март сан на рын да бас ты рыл ган. Текст төп 
нөсхәдән алын ды.

2 СәлахАтнагулов –  Сә лах (Сә ла хет дин) Сад ри улы Ат на гу лов (1893–1937) –  
сәя си эш лек ле, пуб ли цист, язу чы. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үл
гәннән соң ак лан ган.

3 ГомәрӘлмөхәммәтов –  Гомәр Әлмөхәммә тов (1895–1939) –  җәмә гать эш лек
ле се, жур на лист.

4 Фатыйх Сәйфи –  Фа тыйх Сәй фиКа зан лы (Мөхәммәт фа тыйх Ка ма лет дин 
улы Сәй фул лин) (1888–1937) –  язу чы, әдә би ят тән кыйть че се, пуб ли цист, җә мә гать 
эш лек ле се. Шә хес куль ты кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

5 ХөснетдинКәримов –  Хөс ни Кә рим (Хөс нет дин Мин һа җет дин улы Кә ри мов, 
1887–1965) –  язу чы, пе да гог, җәмә гать эш лек ле се.

6 Мәсьүл –  җа вап лы.
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25 гыйн вар, 11 фев раль, 15 фев раль) дә вам итеп, һәр ике як үзлә
ре нең те зис ла рыдок лад ла ры белән чык ты лар. Озак аң ла шу лар 
бар ды.

Нә тиҗәдә ачык яки кап лан ма лы урыс ла шу чы лар бик нык 
җи ңел деләр. Пар тия ка рар ла ры ның һәм ун ел лык со вет тәҗ
рибә се нең җи мешлә рен күз ал дын да то тып тө зелгән те зисдок
лад зур күп че лек белән ни гез ула рак ка бул кы лын ды (бу як та 96% 
та выш, те геләргә 4% та выш).

Ку лы гыз да гы әсәр менә шул те зисдок ла дым ның үзгәрт ми 
чы га ры лу ы дыр.

Г. И.
1927–19 фев раль –  Ка зан.
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Та тар мәдә ни я те нин ди юл белән ба ра чак?

(1927 ел 25 гыйн вар да В.К.П. (б) Та тарс тан Өлкә ко ми те ты 
мат бу гат бү ле ге нең киңәй телгән җы е лы шын да тик ше релгән 
мәсьәлә уңае белән). В. И. Ле    нин мә калә сеннән:

«Чуж до ли нам, ве ли ко русс ким соз на тель ным про ле та ри ям, 
чувст во на ци о наль ной гор дос ти? Ко неч но, нет! Мы лю бим свой 
язык и свою ро ди ну, мы боль ше все го ра бо та ем над тем, что бы 
ее тру дя щи е ся мас сы (т. е. 9/10 ее на се ле ни я) под нять до соз на
тель ной жиз ни де мок ра тов и со ци а лис тов».

И. В. Ста лин сү зеннән: «П ро ле тарс кая по сво е му со дер жа
нию, на ци о наль ная по фор ме –  та ко ва то об ще че ло ве чес кая 
куль ту ра, к ко то рой идет со ци а лизм».

Марк сист про фес сор Пок ровс кий дан 1: «Куль ту ру оп ре де ля ет 
язык, глав ней шее и не об хо ди мей шее ору дие куль тур ной пе ре да
чи, –  ору дие без ко то ро го куль ту ра прос то не мыс ли ма».

I
Мәсьәлә нең ку е лы шы

1927 нче ел ның 25 гыйн вар җы е лы шы про ле та ри ат ре во лю
ци я се һәм со ци а лизм эчендә ае рым мил ли мәдә ни ятләр нең яз
мыш ла ры ту рын да хә зер бер дәрәҗәгә кадәр ле гаҗәп то е лыр лык 
ха та фи керләр не мәй дан га чы га рып куй ды. Без бу мәсьәләдә 
ре во лю ци я нең юлы һәммә иптәшләр та ра фын нан ачык үзләш
те релгән дип уй лый идек. Һич бул ма са, төп ка раш лар да зур ял
гыш лар беткән дер дип ыша на идек. Алай тү гел икән әле: ара да 
кай бер иптәшләрдә бик тирән ада шу лар, хәр би ком му низм нан 
кал ма зур са та шу лар бар икән әле; мәсәлән, берәүләр әйт те ләр: 
«Та тар ның те ленә, мәдә ни я тенә әһә ми ят бир миләр, аны ки
рәк сез түбән бер әй бер са ный лар. Урыс ла шу юлын да ба ра лар. 
Урыс ка йо ты ла лар дип ар тык кай гы рыр га яра мый, бу –  зә гыйфь 
мә дә ни ят не таш лап, зур мәдә ни яткә ку шы лу дигән сүз генә. Мо
ңа кар шы көрәшү хаҗәт тү гел. Курс лар да, тех ни кум нар да арт та 
кал ган, өл гермәгән шә кертләр өчен ачыл ган ва кыт лы хә зер лек 
груп па лар ның кыйммә те, әһә ми я те, ро ле ни дәрәҗәдә бул са, 
та тар мә дә ни я те нең дә, та тар те ле нең дә хә зер та ри хи әһә ми я те 
тор мыш та шулчак лы гы на дыр», – ди деләр. Икен че бер иптәш: 
«Та тар те ле нең, та тар мәдә ни я те нең хә зергә кирә ге арт та кал ган 

1 Покровский –  Пок ровс кий Ми ха ил Ни ко ла е вич (1868–1932) –  та рих чы, пар
тия һәм со вет эш лек ле се, СССР ФА нең ха кый кый әгъ за сы (1929).
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крәс ти ян мас са сын без нең дәрәҗәгә (ур та тип, та тар ком му нис
[т]ы сөй ли) күтәрү өчен генә дер. Юга ры мәктәпләрдә (вуз лар да) 
та тар те ле дип ма та шу –  юк ка баш авырт ты ру…» – ди. Өчен че 
бер се әйтә: «Мон да мәдә ни ят дип һа ман мәктәп, тел, әдә би ят, 
сән гать, гый лем тирә сендә генә кай на ша лар. Ми немчә, куль ту ра 
дигән сүз –  раз ви тие про из во ди тель ных сил дигән сүз. Па ро воз, 
электр, трак тор –  бо лар һәммә милләтләргә бер дәрәҗәдә кирәк 
нәрсәләр. Шу ңа күрә, төп асыл да мил ли та тар мәдә ни я те дип 
йө рергә күп урын да юк. Без бу хак та мәсьәлә не ачык ку яр га 
ти еш ле без: әгәр бер тел, бер мәдә ни ят арт та бул са, ха лык ның 
ху җа лык та күтә рел үенә киртә бу лып, бөяп тук та тып тор са, аны 
таш лап ту ры данту ры юга ры мәдә ни яткә ку шы лу ча ра сы на ке
рергә кирәк», – ди 1. Бу өч иптәшкә баш ка та гы берике иптәш
нең шул юга ры га ох шаш фи ке ре ыч кын ды. Док лад чы ның да бу 
мәсьәләдә ачык бил ге ле ка ра шы юк лы гы кү рен де (тик со ңын нан 
гы на аның урыс ла шу чы лык ягын да икә не бө тенләй ачыл ды).

Бу 20–30 ке ше лек бер җы е лыш та гы лар ны кы шу лай. Бо лар үз
лә ре шул агым ны ти еш дип куәтләү челәр. Әм ма киң пар тия сез
ләр ара сын да сөйләшсәң, алар да бу ңа ку шы лу юк, бәл ки, бө тен 
пар тия шу лай ка рый дыр, дип, кур кы нып сөйләү челәр оч раш
тыр га лый. Алар ның кай берлә ре әйтәләр: «П ро ле та ри ат ре во
лю ци я се ин тер на ци о на лизм юлы белән ба ра. Аның мак су ды ае
рым мил ли мәдә ни ятләр не бе те реп, ур так, го му ми, бәйнәл миләл 
мәдә ни ят ту ды ру дыр. Хә зер ге көндә гәрчә мил ли мәдә ни ятләргә 
юл би релсә дә, ул ва кыт лы бер так ти ка гы на дыр…» – диләр.

Кыс ка сы, бу хак та һәр ике як та тирән бер аң ла шыл мау бар. 
Кай бер их лас кү ңелләр дә мон да бер кар шы лык күрәләр: Имеш, 
бер як тан без ин тер на ци о нал мак суд лар өчен ка ты көрәш алып 
ба ра быз, икен че як тан со вет ның, пар ти я нең ярдә ме белән бик 
күп ае рым ха лык лар га мил ли мәдә ни ятләр ту ды рыр га, үс те рергә 
ту лы ярдәм күрсәтә без. Мо ның ар ка сын да электән бар лар зу ра
еп, чәчәклә неп китәләр, сүнгәннәр, ба сыл ган нар яңа дан те ре
леп, күтә ре леп чы га лар. Бу –  бер ку лың белән яса ган ны икен че 
ку лың белән җи мерү тү гел ме? Ин тер на ци о на лист ның кай бе ре, 
милләт че нең бай та гы менә бу ту ры да шөбһә ле ка раш лар дан ко
ты ла ал мый. Шул го му ми мәсьәлә эчендә ае рым та тар ны кы да 
үзеннәнүзе ки леп чы га: бу зур про ле та ри ат хәрәкә те эчендә, бу 
ин тер на ци о нал дул кы ны ара сын да, та тар мәдә ни я те яз мы шы ни 
бу ла чак? Бу мил ли мәдә ни ят нин ди юл белән ба ра чак? Үз ана те

1 «Ю га ры мәдә ни ят» сү зе алар те лендә конк рет рус мәдә ни я те иде. Авт.иск.
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лендә, үз ни ге зендә, үз хаҗәтлә ренә хезмәт итү че та тар мәдә ни я
те тук тау сыз үсәр, зу ра ер, ха лык ның тор мы шы на як ты лык би рер 
дәрәҗәгә җитәчәк ме? Яки баш ка лар та ра фын нан йо ты ла чак мы? 
Юк са, кем йо тар? Урыс мы, чу ваш мы, не мец, фран цуз мы? Әллә 
юк са, бар лык ми ли хас си ятләрдән саф тө зелгән берәр бәйнәл
миләл го му ми мәдә ни ят ки леп чы гар да, шул йо тар мы? Без та
рих ның су кыр агы шы на би ре леп, кул ку шы рып ка рап то рыр га 
ти еш ме, әллә бу мәсьәләләрдә мәгълүм бер прин цип бу ен ча, 
та рих ның бер як ка та ба үзгәр үе өчен бил ге ле бер план ас тын
да ак ти вист бу лып эшләргә ти еш ме? Без нең ак ти вист лы гы быз, 
кай сы як ка юнә лер –  йо ты лу га, рус ла шу га, чу ваш ла шу га, тизрәк 
йот ты ру га мы, әллә баш ка ча мы?

Югар гы шөбһә ле мәсьәлә эченнән менә шун дый тар мак лар 
ки леп чы га дыр. Бо лар та тар өчен генә тү гел, әрмән, әзәрбәй
җан, үзбәк, ка закъ, гру зин, чу ваш, ук ра и на лар ның һәммә сенә 
ур так мәсьәләләр. Бу хак та хәт та рус лар да да шөбһә бар. Чөн ки 
алар да да: «Рус хал кы Ко мин терн ның ин тер на ци о нал бай ра гы
на кор бан ителә, мил ли рус мәдә ни я те җи ме релә, бетә», –  дип 
ка рау чы лар бар.

Димәк, мәсьәлә бер та тар ны кы гы на тү гел, киң го му ми 
мәсьәлә. Шу ңа күрә мо ны үзе нең бө тен киң ле ге белән шул рә
вештә ка рар га һәм шул го му ми җа вап тан, ае рым та тар ны кы на 
ки лергә кирәк. Мәсьәлә бо лай ку е ла:

– Ин тер на ци о на лист про ле та ри ат хәрәкә те, про ле та ри ат ре
во лю ци я се һәм со ци а лизм эчендә ае рым ми ли мәдә ни ятләр нең 
яз мы шы ни бу ла чак? Бо лар үзлә ре нең ми ли төслә рен югал та чак
лар мы? Яки шул ни гездә үскән хәлдә ин тер на ци о нал мак суд лар 
өчен хезмәт кы ла чак лар мы?

– Бо лар эчендә та тар ми ли мәдә ни я те нишләр? Баш ка лар 
үскән, күтә релгән хәлдә без не ке сү неп кал мас мы? Та тар хал кы 
мо ны үзе таш лап, баш ка берәр көч ле мәдә ни яткә ку шы лу ча
ра сын кү рергә ти еш ле тү гел ме? Яки та рих ның су кыр агы мы на 
буй сы нып, ни бул са, шул бу лыр так ти ка сын то тар мы?

II
Яңа һәм ис ке тип мир за лар ка ра шы

Пар ти я нең XII нче съ ез ды ка рар ла рын нан:
«В этих ус ло ви ях раз го во ры о пре и му щест вах русс кой куль

ту ры и выд ви га ние по ло же ния о не из беж нос ти по бе ды бо лее 
вы со кой русс кой куль ту ры над куль ту ра ми бо лее отс та лых на
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ро дов (ук ра инс кой, азер бейд жанс кой, уз бекс кой, кир гизс кой и 
пр.) яв ля ют ся ни чем иным, как по пыт кой зак ре пить гос подст во 
ве ли ко русс кой на ци о наль нос ти».

Ал да ку е ла ган мәсьәләгә сүздә һәм гамәлдә бер ничә төр ле 
җа вап бар. Бо лар ның бер ничә се –  ис ке һәм яңа тип мир за лар
ны кы (үз хал кын нан мәдә ни ае рыл ган та тар со вет чи нов ник ла
ры ны кы).

Ис ке пат ша чы лык за ма ны ның та тар мир за лар һәр кемгә 
мәгъ лүм: бо лар рус хөкүмә те нең чи нов ник ла ры иделәр. Их лас 
кү ңел белән шу ңа хезмәт кыл ды лар. Үзлә ре нең сый ныф таш
ла ры иделәр. Дво рян на ры белән бергә, бер рә вештә тәр би ялә
неп, рус мәдә ни я те эчендә кай нап, та тар хал кын нан ае ры лып 
яшә деләр. Бо лар ның бө тен көнкү решлә ре рус мәдә ни я тенә, рус 
те ленә баг лы иде. Менә шул бы тие та тар ның бу кат ла вын да тик 
рус мәдә ни я те ар ка сын да гы на яшәргә мөм кин, та тар мәдә ни я те 
юк, бул са да кыйммәт сез, аны күтә реп, үс те рергә ты ры шып ма
та шу нә тиҗә сез эш дигән соз на ние ту дыр ды. Бо лар та тар те лен 
бел миләр, аны кирәк сен миләр, та тар ның мәктә бе, әдә би я ты, 
та ри хы, тор мы шы бо лар өчен чит нәрсәләр иде.

Рус җәмә гать че ле ге, рус зы я лы сы, рус мәдә ни я те эчендә 
кай нап яшәү сәбәп ле, бе знең хә зер ге та тар со вет хезмәт челә
ре нең –  чи нов ни кла ры ның бер өле шенә дә шул ис ке мир за лык 
чи ре ва кыт лы ча кай тып йок ты. Икен че төр ле әйткәндә, бездә 
хә зер яңа тип мир за лар мәй дан га кил де.

Бо лар әйтәләр: та тар ның те ле, әдә би я ты рус ны кы на кара
ган да яр лы. Та тар мәдә ни я те рус мәдә ни я теннән түбән, та тар 
тор мы шы рус ны кын нан арт та. Бо лар га үзең не һәм ха лык ны баг
лау –  аны та ри хи үсүдән тук та ту бу ла. Та тар мәдә ни я те ба ры бер 
күтә релә, үсә ал мас, ул рус мәдә ни я те дул кы нын да эрер, йо ты
лыр, диләр. Кай берәүлә ре ачык әйтә, икен челә ре те ле белән әй
тмәсә дә, бө тен гамә ле белән шул юл да ба ра. Курс лар да, мәк
тәпләрдә та тар те ленә әһә ми ят бирмәскә, аны ис ке за ман ның 
за кон бо жий дә реслә ре ке бек бер кү ңел сез мәҗбү ри ят ке бек кенә 
ка рар га азап ла ну чы кай бер та тар егетлә ре менә шул дул кын ның 
бер ми са лы дыр. Бездә хә зер бу яңа мир за лар ае рым бер кат лау 
бу лып киләләр: бо лар та тар әдә би я тын, та тар мат бу га тын укы
мый лар, та тар те лендә язар га бел миләр, мо ны үзлә ре өчен ким
че лек дип тә ка ра мый лар, үзе нең бу на дан лы гын ул нин ди дер 
эч ке бер «мә дә ни» мак та ну белән әй теп куя. Ба ла ла рын, якын
на рын, әлбәттә, рус мәктә бенә, рус ба ла лар йор ты на, рус курс
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лар ына би рә ләр. Ис ке за ман да та тар мәктә бе на чар бул ган га, 
бертөр ле дин че, милләт че кат лау да ба ла ла рын рус мәктәплә ренә 
кертәләр иде, лә кин алар һич бул ма са, үзлә ре яки мө гал лим ки
тер теп өйдә ана те ле дә реслә рен укы та лар иде. Әм ма без нең хә
зер ге «мир за лар» мо ны да эшлә миләр, үзлә ре, та тар гә зитә сенә 
мә калә би рер гә ту ры килсә, аны рус ча яз ды рып җибәртәләр. 
Бо лар әгәр ко ры уй ла мау дан, хә зер лек сез лектән генә килгән бер 
чир бул са, ча ра сы җи ңел бу лыр иде, лә кин 25 гыйн вар җы е лы шы 
бо лар ның га ди чир генә тү гел икә нен, бәл ки, ае рым бер агым 
рә ве шенә ке реп бар га нын күрсәт те. Ягъ ни гамә ли мир за лык 
үзенә нә за ри 1 ни гез эз ли баш ла ды.

Бу ике за ман ның ике тип мир за лы гы ның та мы ры бер үк җир
гә ба ра, лә кин яз мыш ла ры бө тенләй баш ка бу ла чак:

Ис ке тип мир за лар рус лаш ты ру, баш ка һәммә милләтләр не 
хрис ти ан ве ли ко рус мәдә ни я те эчендә йо ту сәясә тен алып ба
ру чы па ша чы лык ның ял чы ла ры иде. Та тар хезмәт хал кын нан 
мәдә ни ае рыл ган бу лу чы лык алар ның чи нов ник лык карь е ра ла
ры өчен бе рен че шарт иде. Алар та тар мәдә ни я теннән ни чак лы 
ера гай ган бул са лар, ве ли ко рус лык мәдә ни я тенә су кыр ча та бы
нып рус ла шу ны ни чак лы нык, тирән гамәлләш тергән бул са
лар, шул чак лы уңай һәм уңыш лы бу ла дыр иде. Әгәр дә, бу та тар 
мәдә ни я теннән ае ры лу һәм урыс ла шу ны чиркәүдә чу кы нып, 
му е ны на та вык ая гы та гу дәрәҗә сенә җит кергән бул са, ул ис ке 
мир за ның карь е ра сы та гы да ныг рак тәэ мин ителә дер иде.

Менә шу ңар күрә дә та тар ның ул мир за лык кат ла вы бер ни чә 
йөз ел лар бу ен ча үзлә ре нең урыс ла шу фи керлә рен сак лап, га
мәл дә урыс ла шып, сүздә бу хәл не рус мәдә ни я те нең юга ры лы гы 
белән аң ла тып, бер дәрәҗәгә хәт ле көч ле хәлдә яшәп кил деләр.

Әм ма без нең ре во лю ция чо рын да да мәй дан га ки леп чык кан 
ул яңа ка лып та гы мир за лар ның –  со вет мир за ла ры ның –  хә ле 
алай тү гел: чөн ки со вет һәм пар тия һәр ха лык ның үз эченнән, 
шул милләт нең те лен, әдә би я тын, гадә тен, та ри хын, тор мы шын 
белгән хезмәт челәр җи теш терү не план га куй ган. Бу хак та һәр 
җөмһү ри ят нең үз кон фе рен ци ялә рендә чы га рыл ган бик күп ре
зо лю ци яләрдә ачык рә вештә бик күп мәртәбәләр әйтә бар ган 
ке бек пар ти я нең XII нче съ ез дын да мил ли мәсьәлә уңае белән 
чы га рыл ган ка рар га да күтә релгән. Ан да менә шул сүзләр бар:

1 Нәзари –  те о ре тик.
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…Д –  Ор га ны на ци о наль ных рес пуб лик и об лас тей ст ро и лись 
по пре и му щест ву из лю дей мест ных, зна ю щих язык, быт, нра вы 
и обы чай со от ветст ву ю щих на ро дов 1.

Күрә сез, со вет ның, пар ти я нең ка ра шы, тот кан юлы бө тенләй 
баш ка ча: үз хал кын нан мәдә ни ерак лаш кан чи нов ник лар тү гел, 
бәл ки, аның те лен, әдә би я тын, го рефгадә тен, та ри хын, тор мы
шын белгән хезмәт челәр кирәк. Идарә тик шу лар ку лын да гы на 
бу лыр га ти еш ле дип ка ра ла. Һәм бө тен сәясәт шу ңар ко ры ла. Бу 
сәясәт нең бер тар ма гы яшь бу ын ны киләчәк хезмәткә хә зер ләү 
мәсьәлә сенә кай та: без нең мәктәплә ре без, та тар мәдә ни я те белән 
нык та ныш, нык баг ла ныш лы хезмәт челәр хә зерләргә ти еш.

Шу лай итеп бездә яңа тип мир за лар –  урыс лаш кан та тар со
вет чи нов ник ла ры киләчәктә йә ак рын лап карь е ра ла рын, тәэ
сирлә рен югал тыр лар, йә та тар ның те лен, әдә би я тын, тор мы
шын өйрә нергә, та тар хал кы белән да и ми, мәдә ни баг ла ныш 
ясар га мәҗбүр бу ла чак лар.

Бу –  киләчәк нең мәҗбү ри хә ле. Лә кин хә зердә әле ул яңа тип 
урыс чы на дан «мир за» чи нов ник лар бай так киң урын то та лар 
әле. 25 гыйн вар җы е лы шы әнә шул яңа тип «мир за лар ның» яки 
шу лар фик рендә геләр нең ка раш ла рын да тың лап үт те. Бо лар да 
нәкъ ис ке за ман ның чын, та ри хи мир за ла ры ке бек үзлә ре нең 
та тар мәдә ни я тенә әһә ми ят сез, өмит сез, иман сыз ка раш ла рын 
урыс мәдә ни я те нең юга ры лы гы белән ти гезләргә азап ла на лар. 
Бо лар ча, та тар мәдә ни я теннән ваз ки чеп, урыс мәдә ни я те эчен
дә йо ты лу, шу ңа ку шы лу мәсьәлә се гүя та рих ның якын да гы бер 
бу ры чы, имеш. Кы ю рак ла ры мо ны ачык әйтә, хәйләкәрлә ре 
эчлә рендә яше ребрәк сак лый.

Лә кин, һәрхәлдә, мир за лык ның бу яңа рә ве ше, бездә хә
зергә бар әле. Бу мәсьәләгә пар ти я нең ни чек ка ра шы ту рын да 
бу II нче бү лек нең ба шы на ки те релгән эпиг раф ачык әйтә. Ан да 
ак өс тенә ка ра белән бо лай языл ган:

– Бу шарт лар эчендә урыс мәдә ни я те нең өс тен ле ге ту рын да 
сөйләнүләр һәм ук ра и на, әзәрбәй җан, үзбәк, ка закъ һәм баш
ка арт та кал ган ха лык лар ның түбән мәдә ни ятлә рен, урыс ның 
юга ры (га ли) мәдә ни я те нең җиң үе мәҗбүр икән ле ге ту рын да гы 
сүзләр, ве ли ко рус миллә те нең ха ким ле ген тәэ мин итәр өчен бер 
ча ра эзләүдән баш ка нәрсә тү гел дер. Пар ти я нең XII нче съ ез ды 

1 Тәр җемәләр нең ту лы һәм дө рес бу лыпбул ма вы ту рын да сүз куз га тып ма та
шыр га урын кал дыр мас өчен һәр урын да ту ры данту ры урыс ча ори ги нал лар үзлә ре 
ки те рел деләр. Авт.иск.
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менә шу лай дип әйт те. Бу –  ве ли ко рус лар га ка ра та әй телә. Без
нең чи нов ник та тар «мир за ла ры» исә үзлә ре дә аң ла мас тан әнә 
шул тирәяк ны чол гап ал ган ве ли ко рус лык «мәдә ни» шо ви низм 
тәэ си ренә төшәләр.

III
И. В. Ста лин сүзлә реннән:
«Ло зунг на ци о наль ной куль ту ры был ло зун гом бур жу аз ным, 

по ка у влас ти сто я ла бур жу а зия, а кон со ли да ция на ций про ис
хо ди ла под эги дой бур жу аз ных по ряд ков. Ло зунг на ци о наль
ной куль ту ры стал ло зун гом про ле тарс ким, ког да у влас ти стал 
про ле та ри ат, а кон со ли да ция на ций ста ла про те кать под эги дой 
со ветс кой влас ти. Кто не по нял это го прин ци пи аль но го раз ли
чия двух раз лич ных обс та но вок, тот ни ког да не пой мет ни ле
ни низ ма, ни су щест ва на ци о наль но го воп ро са с точ ки зре ния 
ле ни низ ма».

Икен че ка раш, ис ке һәм яңа тип милләт челәр не ке.
Бо лар үзлә ренә ни гез итеп, ис ке за ман ның иде о ло ги я се дөнь

я сын да ае рым бер мәктәп бу лып та ныл ган мәшһүр прин цип
ны –  «адәмнәр та ри хы –  милләтләр нең, гый рык лар ның (ра са ла
ра ның) үза ра көрәш үеннән гый барәт» дигән нә за ри я не ала лар. 
Һәм әйтәләр: та рих –  милләтләр нең үза ра тар тыш мәй да нын
нан баш ка нәрсә тү гел, кем көч ле, шул җиңә, җи ңелгән изелә, 
йо ты ла. Баш ка милләтләр белән көрәш мәй да нын да җи ңе леп 
югал мас өчен бердән бер ча ра: көч, куәт җы яр га ты ры шу дыр. 
Мәдә ни ят менә шул юл да бер ко рал. Изе леп тап тал мас өчен 
мәдә ни яттә өс тен бу лу ля зим 1, диләр. Бу хак та Хәнә фи Мо заф
фар әфән де үзе нең әле ба сыл ма ган бер ки та бын да (дин, милләт 
мәсьәләлә ре) бо лай яза (1922): «Һәр милләт үз миллә тен уз ды
рыр га ты ры ша, үз мил ли хо су си ятлә рен бө тен тәф сыйлә те белән 
сак лар га, тәрәкъ кый кыйл ды рыр га 2 иҗ ти һад итә 3 иде. Куәт ле 
милләтләр ара сын да көч ле ярыш ба ра иде. Куәт ле милләтләр 
зә гыйфь милләтләр не йо тар га вә ан лар хи са бы на үсәргә ом
ты ла лар. Вә ан лар өс тенә аты ла лар, ан лар ны үзлә ренә са вым 
сы ер ясый лар, вә ан лар ны хай ван уры нын да күр мичә җә бер
лиләр иде. Та би гый, бу ва кый га лар ны кү реп тор ган, бу сәясәт
нең зо лы мы ас тын да изелгән вә аның ачы га зап ла рын та ты ган 

1 Лязим –  ти еш.
2 Тәрәкъкыйкыйлдырырга –  ал га җибә рергә.
3 Иҗтиһадитә –  ты ры ша.
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зә гыйфь милләтләрдә дош ман лык көч әя, мө дафә га се 1 уя на, ан
лар да милләтлә рен, мил ли ятьлә рен 2 сак лау ча ра ла ры на керәләр. 
Бө тен мил ли хо су си ятлә рен тә мам үт кен ле ге берлә ачып са лып 
милләтлә ре нең мил ли хислә рен ка барт кан өс тенә ка бар тыр га 
ты ры ша лар иде…» –  ди.

Әгәр ис ке за ман ның бө тен мил ли мат бу га тын –  бер та тар
ны кын гы на тү гел, бө тен дөнь я ны кын –  ка ра са гыз, һәммә сендә 
сез, шул бер нәрсә не кү рер сез. Алар һәммә се та рих ның үткә не, 
киләчә ге тик мил ли көрәшләр ка ны эчендә бул ган лы гын, үләргә 
теләмәгән милләтләр бу көрәшкә хә зерләнү ти еш ле ген, бө тен 
тор мыш шу лай бар ган лы гын, шу ңа күрә һәр милләт үзен бе те
рергә, йо тар га, изәргә әзерлә неп ят кан дош ман милләтләр эчен
дә икә нен оныт мас ка кирәк лек не, һәр кай чан менә шул мил ли 
көрәш фрон ты ас тын да тор ган лы гын ер лый лар.

Без нең та тар ның да ис ке тип милләт че се шу лай иде. Тик про
ле та ри ат ре во лю ци я се дул кын на ры ара сын да бу хак та тирән бер 
үзгә реш бул ды. Со вет эчендә милләтләр нең үза ра та лаш ла ры бет
те, элек бербе рен, гүя җә берләп, дош ман кү реп килгән ха лык лар 
урыс һәм үз мил ли бур жу а ла рын ку ып яңа хәят баш ла гач, ты ныч 
мәдә ни тө зе леш хәрәкә тенә би рел деләр. Менә бу хәл бик күпләр
нең кү зен ач ты, мон дый мог җи за ның тик про ле та ри ат ре во лю
ци я се ар ка сын да гы на бу ла ал ган лы гын үз тәҗ рибәлә ре белән 
ки чергән киң бер кат лау де мок рат милләт челәр нең игъ ти ка дын
да 3 ал ма шу ясал ды. Бо лар: мил ли азат лык, мил ли мәдә ни ят тик 
со вет ның, про ле та ри ат дик та ту ра сы ның ка на ты ас тын да гы на 
тәэ мин кы лы нуы мөм кин икән дигән иман га кил деләр. Һәм шу
ның бу ен ча со вет белән бергә вөҗ дан теләгәнчә эшләп ба ра лар. 
Әм ма кеч кенә бер туң кат лау их лас лык та бо лар дан читтә кал ды; 
бу кат лау уй лый: ре во лю ция бер дул кын, ул ки лер дә китәр. Лә кин 
шу лай да аңа кар шы көрә шеп ма та шыр га яра мый, ки ре сенчә, со
вет белән ки ле шеп, анар дан мил ли азат лык, мил ли мәдә ни ят өчен 
алыр га мөм кин бул ган һәммә нәрсә не су ы рып ка лыр га кирәк, ди
гән так ти ка ны то та лар. Бо лар: ал да яңа дан куз га ла чак зур мил ли 
тар тыш лар, мил ли көрәшләр ва кы тын да җи ңеп чы гар өчен, про
ле та ри ат ка на ты ас тын да мәдә нилә неп, хә зерлә неп аз мыкүп ме 
көч җы йыйк, диләр. Бө тен иде о ло ги ялә ре, бө тен төп игъ ти кад
ла ры, дөнь я га мил ли, сыйн фый ка раш ла ры һәммә се тә мам ис ке 

1 Мөдафәгасе –  кар шы лык күрсәт үе.
2 Миллиятьләрен –  мил ли леклә рен.
3 Игътикадында –  ыша ну ын да.
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тип милләт челәр не ке ни ге зендә кал ган бу кеч кенә шай ка үзе бик 
акыл лы баш бу лып кы ла на. Лә кин, берәү нең әйт үенчә, так ти ка
ла ры –  кар та уен на рын да ал да шып, ак ча утар га азап лан ган прин
цип сыз шул лер лар так ти ка сы бул ган га, со вет белән бө тенләйгә 
ку шы лып, вөҗ дан бу ен ча эшләп килгән чын яңа киң кат лау мил
ли та тар зы я лы сы ул акыл лы баш лар тирә сеннән ки теп бет теләр. 
Юга ры да ку ел ган мәсьәләгә җа вап эзләгәндә милләт челәр ара
сын нан менә шул төр ле кат лау лар ны нык ае рып йөр тергә кирәк.

1) Чын ис ке тип милләт челәр, шу лай ук 2) игъ ти ка дын да ис
ке, әм ма так ти ка сын да «я ңар ган» кеч кенә груп па про ле та ри ат 
ре во лю ци я се эчендә мил ли мәсьәлә нең чи шелү рә ве шен һа ман 
да үзләш терә ал мау чы лар; бо лар: ис ке ал па выт, бур жуа дә ве ре
нең хә зер ге ар хе о ло гия му зей ла ры өчен кал ды рыл ган ва тыксы
нык ла ры дыр. Әм ма 3) хезмәт хал кы эченнән чык кан өчен че киң 
кат лау, күптән га зап лап, бор чып килгән мил ли яз мыш мәсьәлә
сен тик про ле та ри ат ре во лю ци я се ар ка сын да гы на ха лык өчен 
уңыш лы рә вештә чишәргә мөм кин лек бар лы гы на нык игъ ти кад 
ит теләр.

Димәк, мон да ин тер на ци о нал про ле та ри ат хәрәкә те эчендә 
мил ли мәдә ни ят нең үсә алу ын аң ла мау чы –  ис ке челәр һәм бө тен 
эшлә ре белән мил ли мәдә ни ят нең тик про ле та ри ат ре во лю ция
се ар ка сын да гы на үсүе тәэ мин кы лы на ча гы на та ян ган яңа чы
лар бербе реннән нык ае ры ла лар. Бу соң гы лар гамәлдә шу лай 
бар ган на ры хәлдә, бо лар эчендә, кай берәүләр нең, кай бер ва кыт: 
про ле та ри ат ре во лю ци я се нең ин тер на ци о на лизм ни ге зендә ге 
ло зунг ла ры, прин цип ла ры белән мил ли мәдә ни ятләр не үс терү 
гамә ле ара сын да бер кар шы лык юк мы икән, мо ның киләчә ге 
ни чек бу лыр икән дигән мәгънәгә ох шаш лы шөбһәләр оч раш
тыр га лап куя. Димәк, бу фронт та, гамә ли эшкә нә за ри ни гез 
бирүгә тирән бар хаҗәт бар.

IV
1

Про ле та ри ат юлы
Ру сия эш че со ци алде мок ра тия пар ти я се эчендә мил ли 

мәсьә ләдә бик зур ка ты та лаш лар бу лып килгән ле ге мәгълүм. 
Ае рым оеш ма лар дан Поль ша со ци алде мок рат ла ры ва кытва кыт 
мил ли мох та ри ять кә 1 кар шы күтә рел деләр. Люк сем бург 2 белән 

1 Мохтариять –  бәй сез лек.
2 Люксембург –  Ро за Люк сем бург (не мец ча Luxemburg, по ляк ча Luksem burg) 
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Ле нин ара сын да бу хак та өлкән по ле ми ка лар кич те. Урыс лар дан 
Пя та ков 1, Бу ха рин 2 иптәшләр әле Ок тябрьдән соң, 1919 нчы ел
ның пар тия съ езд ла рын да шул ис ке кар шы лык лар ны яңар тып 
чык ты лар.

Лә кин Ле нин юл баш чы лы гы ас тын да бик күптән үк зур күп
че лек белән бу мәсьәлә чи шелә кил де: II съ езд (1903), 1913–
14 нче ел лар да VIII нче съ езд мо ның ачык мо мент ла ры иде. Ок
тябрь ре во лю ци я се бу лу белән бу хак та ае рым дек ла ра ци яләр 
игъ лан кы лы нып, конс ти ту ци ягә дә кер тел де. Икен че як тан 
кан лы граж дан нар су гы шы бетәрбетмәс бу мил ли прог рам ма 
гамәлгә, тор мыш ка керә –  һәр кай да мил ли җөмһү ри ятләр тө
зелә баш ла ды.

Бу ва кыт пар тия эчендә нә за ри көрәш беткән, сүздә һәммә
се мил ли мох та ри ятькә буй сын ган нар иде. Лә кин җир ле ха лык 
күп че лек бул ган урын нар да ае рым конк рет җөмһү ри ят мәсьәлә се 
күтә релү белән гамәлдә мо ңар кар шы лык куз гал ды. Кар шы лар 
ике гө руһ 3 иде: 1) урыс ком му нист ла ры 4, 2) җир ле ха лык ның үз 
ком му нист ла ры ның сул ка на ты.

Та тар да бу соң гы лар ның ба шын да Га ли Ша ми гу лов 5 иптәш 
бул ды. Шу ның бу ен ча ул хәрәкәт ша ми гу лов чы лык дип атал
ды да. Бо лар, әлбәттә, та тар да гы на тү гел иде, һәр ха лык эчен
дә үз ком му нист ла рын нан бер гө руһ та, кай бер урыс лар да ае
рым җөмһү ри ят төзү не ин тер на ци о на лизм га кар шы ба ру дип, 
милләт че лек дип уй ла ды лар. Шул ни гездә ка ты көрәшләр бар ды. 
Лә кин съ езд лар ның нә за ри көрәшлә рендә ле ни низм җиңгән 

(1871–1919) –  не мец, по ляк һәм ха лы ка ра эш челәр хәрәкә те эш лек ле се, по ляк со
ци алде мок ра ти я се, Гер ма ния со ци алде мок ра ти я сендә һәм 2 нче Ин тер на ци о нал
да сулра ди кал агым те о ре тик ла рын нан һәм җитәк челә реннән, Гер ма ни ядә ком му
нист лар пар ти я сен ни гезләү челәр нең бер се.

1 Пятаков –  Ге ор гий (Юрий) Ле о ни до вич Пя та ков (1890–1938) –  со вет һәм пар
тия эш лек ле се. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган 
(1988).

2 Бухарин –  Ни ко лай Ива но вич Бу ха рин (1888–1938) –  сәясәт һәм дәүләт эш лек
ле се, СССР ФА нең ха кый кый әгъ за сы (1929). Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның 
бер се; үлгәннән соң ак ла на ган (1988).

3 Гөруһ –  төр кем.
4 Та тар җөмһү ри я те төзүгә урыс ком му нист ла ры ның ни чек кар шы бар ган лы

гын ачык күрү өчен Хо дор ковс кий иптәш нең «Биш ел эчендә» ат лы мәҗ му га да (Ка
зан, 1925) ба сыл ган ха тирәлә рен ка рар га кирәк (275–279 нчы битләрдә). Авт.иск.

5 ГалиШамигулов –  Га ли Ка ма лет дин улы Ша ми гу лов (1890–1959) –  дәүләт 
эш лек ле се.
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ке бек, гамә ли со вет тө зеле шендә дә ул өс тен чык ты. Бер гө руһ 
урыс лар белән үтә сул ка нат ша ми гу лов чы лар ның кар шы лык
ла ры на ка ра мас тан, мил ли җөмһү ри ятләр мәй дан га кил деләр.

Пар ти я нең мил ли прог рам ма сы шу лай итеп гамәлгә ку е ла 
баш ла ды.

Димәк, мәсьәлә чи шел де, лә кин бө тенләй тү гел, бигрәк тә 
ачык сәя си бул ган ягы белән чи шел де, әм ма мил ли прог рам ма
ның мәдә ни мо мент ла ры на ки ленсә, мон да бетмәстөгәнмәс 
аң ла шыл мау лар, ха та лар әле һа ман да бик күпләр. Пар ти я нең 
мил ли прог рам ма сын гамәлгә ку ю да мил ли җөмһү ри ятләргә 
кар шы бар ган лык ла ры өчен урыс иптәшләр Ле нин һәм Үзәк 
ко ми тет та ра фын нан бик нык оры шыл ды лар. Шул са бак ны бө
тенләй оныт ма ган да, ан нан соң мил ли прог рам ма ның мәдә ни 
мо мент ла ры һәммә се сәя си як лар белән бө тенләй баг ла нып 
беткәнгә күрә, алар хә зер сүздә ачык чык мый лар, чы гар га тел
миләр дә. Чөн ки та гын ял гы шу дан кур ка лар. Лә кин алар да мил
ли мәдә ни ятләр мәсьәлә сенә бик тирән шөбһә белән ка рау чы
лар, гамәлдә һәр адәм са ен киртә са лу чы лар, әлбәттә, бар лар. 
Бо лар те ге ва кыт мил ли җөмһү ри ятләр не ин тер на ци о на лизм га 
кар шы дип хы ял кы ла лар, җөмһү ри ят не идарә кы лыр га җир ле 
ха лык тан боль ше вик көч та был мас, дип са та ша лар иде. Хә зер 
ин де ул ук ра и на, үзбәк, ка закъ, әзәрбәй җан, та тар, әрмән, гру
зин, чу ваш ха лык ла ры ның теллә ре, мәдә ни ятлә ре бик зә гыйфь 
бит, бо лар белән ма таш кан чы юга ры бөек урыс мәдә ни я тенә 
ку шы лып китү –  бу милләтләр өчен зур фай да лы бул мас иде ме? 
дигән шөбһәдәләр.

Шун дый шөбһәләр, хы ял лар кай бер урыс иптәшләрдә бул ган 
ке бек, җир ле ха лык ның үз эченнән чык кан нар да да юк тү гел. 
Бездә ша ми гу лов чы лар те ге вак мил ли җөмһү ри яткә кар шы куз
гал са лар, аның кирә генә, фай да сы на, нә тиҗә ле бу лу ы на ыша
нып җитмәсәләр, хә зер мил ли та тар мәдә ни я те дигәнгә шун
дый нык шөбһә белән, ышан мау белән ка рый лар, ягъ ни сәя си 
ша ми гу лов чы лык ар тын нан мәдә ни ша ми гу лов чы лык килә. Бу 
соң гы ның ке шелә ре дә, ни гезлә ре дә, әлбәттә, баш ка лар, лә кин 
та мыр ла ры бер дер.

Без юга ры да яңа һәм ис ке тип мир за лар ана ло ги я сен йөрт
кән идек. Мил ли мәдә ни ятләргә әһә ми ят сез ка рау чы лар үткән 
та рих та да бул га нын сөйләп, шун нан ми сал ал ган идек. Хә зер 
күрә без, бу агым үзе нең икен че бер ка на ты, дө ре се, та мы ры 
белән ша ми гу лов чы лык хәрәкә тенә кай та дыр. Димәк, бу агым 
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ике чишмәдән су ала. Әм ма бо лар бә хет сезрәк шарт лар га ту ры 
кил деләр. Чөн ки мил ли җөмһү ри ятләр төзү –  үзе мил ли мәдә ни
ят не нык ни гезгә утыр ту, шу ңа төп ле ту ры юл ачу, дигән сүз иде.

Лә кин шу лай бул са да, бу агым җөмһү ри ятләрдә мил ли мәдә
ни ятләр нең әһә ми я те, кыйммә те күтә ре лергә, үсәргә бик нык 
киртә бу ла чак лар. Шу ның өчен бо лар га кар шы да и ми, озак 
көрәш ку яр га ту ры кил ми бул мас. Мо ның бик ачык ми са лы үт
кәндә дә кү релгән иде. Бер ничә сен хә тер лик.

1924 нче ел ның фев ра лендә Мәскәүдә җөмһү ри ятләргә кер
мәгән та тарбаш корт мә га риф эш челә ре нең съ ез ды бул ган иде. 
Шун да мәктәпләрдә ана те ле мәсьәлә сендә зур та лаш чык ты, 
сек ция та ра фын нан һәммә бе рен че бас кыч та тар мәктәплә рендә 
уку те ле –  ана те ле дип тәкъ дим кер телгән иде. Шу ңа бер ничә 
иптәш 1 «сә на гать те ле» кирәк дип ка ты кар шы чы кы лар. Алар 
әйт те: эш че төбәкләрдә та тар те ле нең фай да сы юк, ан да бе рен че 
бас кыч лар да ук уку те ле –  сә на гать те ле –  урыс те ле бул сын», ди
деләр. Без мо ңа кар шы бик ка ты су гыш ачар га каткат по ле ми ка 
ясар га мәҗбүр бул дык. Шу ның ар ка сын да гы на ана те лен үткәрә 
ал дык. Шул ук съ езд ның вә киллә реннән ае рым бер киңәшмә 
яса лып, әдә би тел һәм ата ма лар тик ше релгән иде. Ан да өч агым 
бул ды. Берәүләр ис кедә ге ке бек гарәпчә лек не сак лау ны як ла
ды лар, әм ма берәүләр һич бер нәрсә белән чикләмәстән урыс 
сүзлә ренә кап ка ачу ны тәкъ дим кыл ды лар. Безгә бу мәсьәләдә 
бик күп көрәшкәннән соң дө рес те зис лар га күп че лек җы яр га 
мөм ки нек бул ды 2.

Мин уй лыйм, мон нан 3–4 ел элек куз гал ган әнә шул кеч кенә 
дул кын нар та тар һәм урыс мәдә ни ятлә ре мәсьәлә сендә ге хә зер
ге та лаш лар ның ерак бе рен че куз га лы шы иде. Хә зер ул киңрәк 
рә вештә үзен күрсәтә баш ла ды: ае рым ке шеләр нең ха та сын нан 
үтеп уку чы яшьләр нең бер өле шенә дә бу чир йок ты. Һәр бер на
чар йо гыш лы чир ке бек урыс ла шу сәясә те чи ре дә тиз та ра лыр. 
Шу ңа күрә ул мәсьәлә не ачык ку еп, аңа кис кен җа вап кирәк. 
За рар лы ха та лар белән көрә шергә кирәк. Көрәш нең бе рен че 
пла нын да, әлбәттә, бу мәсьәлә дә про ле та ри ат ның тот кан юлын 
аң ла ту дан баш ла ныр га ти еш ле.

1 Мил ли мәдә ни яткә әһә ми ят сез ка рау чы лар ара сын да хә зер алар ның бер се 
бар. Авт.иск.

2 Бу те зис лар хә зер Гыйль ми үзәк та ра фын нан рәс ми ка бул кы лы нып гамәл 
өчен та ра тыл ды лар. Авт.иск.
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2
Бе рен че бас кыч мәктәпләрдә уку ана те лендә бу лу кирәк

ле ге мәсьәлә се ту рын да хә зер ике сүз ише тел ми. 24 нче ел ның 
Мәскәү съ ез дын да урыс те лендә бул сын дип чы гу чы лар Дон басс
ка та я ныр га уй ла ган нар иде. Ан нан бир ле үткән 3–4 ел эчендә 
Дон басс тан, Урал дан, Се бердән һәм та тар эш че се күп че лек бул
ган баш ка һич бер җирдән үз ана те лен таш лар га дип күтә релү 
кү ренмә де. Димәк, бу бе рен че ни гез мо мент хә зер ин де өзелгән.

Өлкәннәр ара сын да укыйяза белмәү че лек не бе терү эшендә 
дә бе раз аң ла шыл мау чы лык бар иде. Кай бер урын нар да, биг
рәк тә урыс күп че ле ге эчендә кал ган эш челәр ара сын да кай бер 
иптәшләр урыс те лендә генә үткә рергә ча ма лый лар иде. Хә зер 
ул да ты ныч лан ды. 1913–14 нче ел лар да, бигрәк тә су гыш чо
рын да, Ру си ядә милләт че лек нең ае ру ча ко тыр ган за ма ны иде. 
Бу исе рек лек со ци алде мок ра ти я нең дә бер кат ла вын үз эченә 
ал ган иде. Менә шул за ман да Вла ди мир Иль ич Ле нин «О на ци
о наль ной гор дос ти ве ли ко рос сов» исе мендә бер мә калә яз ды. 
Ан да шул сүзләр бар иде:

«Без аң лы ве ли ко рус про ле та рий ла ры өчен мил ли го рур 1 чит 
бер нәрсә ме? Әлбәттә, тү гел. Без үзе без нең те ле без не, үзе без нең 
ту ган иле без не сөя без. Без баш ка һәр нәрсәдән ар тык үз ту ган 
иле бездә ге хезмәт мас са сы (ягъ ни ан да гы ха лык ның ун нан ту
гыз өле шен) аң лы де мок рат лар һәм со ци а лист лар дәрәҗә сенә 
күтәрү өчен эш ли без».

Мон да мәсьәлә пар тия прог рам ма сы ягын нан бигрәк про ле
та ри ат ның үз те ленә, үз иленә ка ра шы ачык би релә. Ара да ае ру ча 
мө һим мо мен ты соң гы сы дыр. Ан да һәр ре во лю ци о нер ның, һәр 
ком му нист ның өс тендә ге бу рыч, баш лы ча, үз илендә, үз хал кы
ның хезмәт мас са сы эчендә эшләү икә нен аң ла та.

Без юга ры да пар ти я нең XII нче съ езд ка рар ла рын нан бер сен 
укып үт тек (II бү лектә). Аның тәр җемә се бо лай:

«Мил ли җөмһү ри ятләр нең һәм өлкәләр нең ор ган на ры баш
лы ча җир ле ха лык лар эченнән чы гып, шу лар ның го рефлә рен, 
гадәтлә рен, тор мыш ла рын, теллә рен белгән ке шеләрдән тө зе
лергә ти еш ле».

Менә бу мо мент бер як тан мил ли җөмһү ри ятләр нең эшлә
рен баш ка ру чы лар –  шул җир ле ха лык ның үзеннән ку е лу гы на 
җитмә вен, бәл ки, бу ке шеләр шул ха лык ның тор мы шы, го реф
гадә те, те ле белән та ныш бу лу ла рын ля зим итә. Урыс лаш кан 

1 Гор дость. Авт.иск.
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«мир за» та тар чи нов ник ла ры пар тия, со вет өчен үзлә ре нең мил
ли җөмһү ри ятлә рендә кыйммәтлә рен бе терәләр. Икен че як тан 
мо ның белән мәктәптәр бия мәсьәлә сендә төп бер прин цип би
релә: мәктәпләр тор мыш өчен ке ше хә зерләргә ти еш. Бу ха лык
лар дан хә зерләнү челәрдән йөзгә бер се, бәл ки, баш ка милләтләр 
эчендә эшләргә китәр. Әм ма кал ган на ры, әлбәттә, үз иллә рендә, 
үз милләтлә ре ара сын да эшл әячәкләр. Мәктәп исә алар ны юга
ры да күрсә телгәнчә, үз те ле, үз мәдә ни я те белән су га рып чы га
рыр га бу рыч лы бу ла. Ул һәм үзе нең прог рам ма сын шу ңа ка рап 
төзәргә мәҗбүр. Бе рен че бас кыч лар да, икен че бас кыч лар да, 
тех ни кум нар, курс лар, инс ти тут лар һәм юга ры мәктәпләр дә 
па рти я неңсо вет ның әнә шул прин ци бы бу ен ча, үзлә рен җир
ле тел, мәдә ни ят белән тәр би яләнгән хезмәт челәр чы га рыр га –  
димәк, дә ресләр не шу ңа ка ра тып ку яр га ти еш ле бу ла лар.

Без бу ки тап ның ба шын да эпиг раф рә ве шендә мәшһүр марк
сис[т] боль ше вик про фес сор Пок ровс кий ның «У рыс мәдә ни я те 
та ри хы» дигән ки та бын нан бер сүз не ки тергән идек. Аның тәр
җемә се бо лай бу ла:

«Мәдә ни ят не ае рып бил геләү че нәрсә һәм мәдә ни ят алу да 
иң баш, иң кирәк ле ко ра лы –  тел дер. Бу тел ко ра лын нан баш ка 
мәдә ни ят һич бер төр ле бу ла да ал мый» ди.

Ок тябрь рево лю ци я се менә бу як ны бик нык ачып бир де. 
Мил ли телләр не үс терү, ми ли әдә би ят лар га киң юл һәм зур ярдәм 
бирү, ми ли телләрдә гыйль мисәя си, әдә би ата ма лар ту ды ру мо
мент ла ры хә зер со вет мил ли җөмһү ри ятлә рендә дөнь я ның һич
бер җи рендә кү релмәгән рә вештә кай нап, җан ла нып кит те. Га ди 
ва кыт лар да, бәл ки, ничә ун ел лар кирәк бу ла чак өлкән эшләр 
хә зер ге дик та ту ра за ма ны ның ру хы бу ен ча, бер ничә ел эчендә 
мәй дан га киләләр. Ка загс тан да, Та тарс тан да, Кы рым һәм үзбәк
ләр дә аз бер за ман да хи сап сыз күп нә тиҗә ал ды лар. Мәдә ни хә
зер ле ге, икъ ти са ды, куә те зу р рак бул ган нар исә ин де теллә ре, 
мә дә ни ятлә ре белән уни вер си тет лар га ча ба рып тул ды лар. Төр ки 
җөмһү ри ятләрдән Әзәрбәй җан үзендә уни вер си тет ачып, аның 
Көн чы гыш фа куль те тын да төр ки телдә лек ция уку ны гамәлгә 
ку яр га иреш те. Үзбәкс тан ның Таш кент уни вер си те тын да да Көн
чы гыш фа куль те ты ачы лып, ан да тө рек 1 ха лык ла рын нан бе рен
че мәртәбә мөдәр рисләр кер те леп, төр ки телдә эш бул ган лы гы 
кү рел де. Үзе нең мәдә ни хә зер ле ге зур бул ган Гру зия, са ны ның 
аз лы гы на (мил ли он нан кимнәр) ка ра мас тан, бө тен ап па рат лар

1 Төрек –  төр ки.
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ны да һәм гый лем йорт ла рын да ана те лендә куй ды. Хә зер гру зин 
про фес со ры гру зин те лендә уни вер си тет та дә рес алып ба ра. Са
ны күп, гыйль ми хә зер ле ге юга ры бул ган Ук ра и на ка ты кул белән 
үз те лен күтәр де. Уни вер си тет лар ны ук ра ин лаш тыр ды. Ул гы на 
тү гел, аз бер за ман эчендә, про ле та ри ат ре во лю ци я се нең ярдә ме 
ар ка сын да, ук ра и на те лендә эш ли тор ган Гыйль ми ака де мия мәй
дан га ки тер де. Бо лар шөбһә сез, про ле та ри ат хәрәкә те нең мил ли 
мә дә ни ятләр үс терү юлын да күрсәткән мог җи за ла рын нан дыр.

V
Ста лин фор му ла сы

Дөнь я ның ал ты дан бер өле шендә тук тау сыз кай нап, үсеп 
тор ган бу мил ли мәдә ни ятләр не күз ал ды на ки тергәндә кай бер 
кү ңелләрдә шөбһәләр уй га на: ин тер на ци о нал мак суд лар өчен 
ту ган ре во лю ция бө тенләй мил ли теләкләргә ко рал бу лып кит
ми ме? Бу мил ли мәдә ни ятләр нең киләчә ге ни бу лыр? Бо лар ны 
киләчәктә го му ми мәдә ни яткә ку шу мәсьәлә се та гы зур бер ко
ма чау ту дыр мас мы?

Бу мәсҗәлә төр ле фи кер ке шелә рендә төр лечә ка лып ла нып 
чы га. Шу ңа күрә бу хак та җа вап кирәк. Ми немчә, мо ңа иң ачык 
һәм ту лы җа вап ны И. В. Ста лин иптәш бир де. Көн чы гыш хезмәт 
ха лык ла ры уни вер си те тын да сөйләгән сү зендә ул бо лай ди де 1:

– Мин Көн чы гыш со вет җөмһү ри ятлә рендә мил ли мәдә ни
ятләр не күтәрү ту рын да әйткән идем. Лә кин мил ли мәдә ни ят 
дигә не нәрсә ул? Мил ли мәдә ни ят белән про ле та ри ат мәдә ни
я тен ни чек бергә җы яр га мөм кин? Ле нин бит су гыш ка чак лы 
ук әйткән иде: «Бездә ике төр ле мәдә ни ят бар: бер се бур жу а зия 
мәдә ни я те, икен че се со ци а лизм мәдә ни я те. Мил ли мәдә ни
ят дигән ло зун гы –  ре ак ция ло зун гы сы. Бур жу а зия бу ло зун гы 
белән хезмәт ха лык мас са сы ның аңын милләт че лек агуы белән 
зәһәрләргә те ли», – дигән иде. Шу лай бул гач, мил ли мәдә ни ят 
төзү, ана те лендә курс лар, мәктәпләр үс терү, җир ле ке шеләрдән 
кадр җи теш терү ке бек эшләр не со ци а лизм төзү белән, про ле та
ри ат мәдә ни я те төзү белән ни чек бергә сый ды рыр га бу ла? Мон да 
үтеп чы га ал мас лык кар шы лык юк мы? Әлбәттә, юк!!

Без –  про ле та ри ат мәдә ни я те тө зи без. Мон да һич шик юк. 
Лә кин үзе нең мөндә риҗә се 2 бу ен ча со ци а лизм ни ге зендә бул

1 «П рав да», 1925, 22 май бу ен ча ал дым. Бу хак та ае рым ки тап та бар, «Биш ел 
эчендә» ки та бын да да бар (Ка зан, 1925. Ком би нат бас ма сы). Авт.иск.

2 Мөндәриҗәсе –  эчтә ле ге.
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ган про ле та ри ат мәдә ни я те, со ци а лизм тө зе ле шенә кат наш кан 
төр ле ха лык лар ның тор мыш ла рын да, теллә рендә бул ган баш
ка лык лар га ка рап, үзе нең тыш кы ка лы бын да, шә ке лендә бик 
төр лечә бу ла: мөндә риҗә се белән про ле та ри ат ча, фор ма бу ен ча 
мил ли –  менә со ци а лизм ба ра тор ган го мум адәм мәдә ни я те шу
лай бу ла чак. Про ле та ри ат мәдә ни я те мил ли мәдә ни ят не бе тер ми 
(юк ка чы гар мый), бәл ки, аңа мөндә риҗә бирә. Шу лай ук ки ре
сенчә, мил ли мәдә ни ят про ле та ри ат мәдә ни я тен бе тер ми (юк ка 
чы гар мый), бәл ки, аңа фор ма бирә.

Шул ук төп фи кер не ачу да дә вам итеп Ста лин әйтә:
– Бур жу а зия власть та бу лып, ха лык лар ның милләт бу лып 

ое шу ла ры аның ка на ты ясал ган дә вердә мил ли мәдә ни ят ло зун
гы сы –  бур жу а зия ло зун гы сы иде. Про ле та ри ат власть ны алып, 
ха лык лар ның милләт бу лып ое шу ла ры со вет ка на ты ас тын да 
яса ла баш ла гач, мил ли мәдә ни ят ло зун гы сы –  про ле та ри ат ло
зун гы сы бу лып әве рел де. Ике дә вердә ике төр ле хәл эчендә бул
ган бу прин цип аер ма сын аң ла ма ган ке ше –  ле ни низм ны һич
бер ва кыт аң лый ал мас, шу лай ук ле ни низм кар шын да мил ли 
мәсьәлә нең үзә ге ни чек бул га нын да аң лый ал мас.

Мил ли мәдә ни ятләр мәсьәлә сендә оп пор ту нист лар ның ка
раш ла рын һәм со ци а лизм ва кы тын да телләр нең ни хәлдә бу ла
ча гын аң ла ту юлын да Ста лин бу рә веш ле сөй ли:

– Кай берәүләр (мәсәлән, Каутс кий 1) со ци а лизм ва кы тын да 
баш ка һәммә телләр бе теп, бө тен ке шеләр өчен ур так бул ган бер 
тел нең тууы ту рын да сөйләнәләр. Мин мон дый бө тен дөнь я ны 
эченә ал ган бер тел бу ла алу нә за ри я сенә аз ыша нам. Тәҗ рибә, 
һәрхәлдә, бу нә за ри я не куәтләп тү гел, бәл ки, мо ңа кар шы сөй ли. 
Мо ңа чак лы хәл шу лай бар ды –  со ци а лизм ре во лю ци я се телләр
нең са нын ки метмә де, бәл ки, арт тыр ды гы на. Чөн ки адәм дөнь
я сы ның иң тирән ят кан түбән ге кат лау ла рын куз га ту, бо лар ны 
сәя си мәй дан га күтәрү сәбәп ле со ци а лизм ре во лю ци я сен аңа 
кадәр ле бө тенләй мәгълүм бул ма ган яки аз мәгълүм бул ган мил
ли телләр не яңа тор мыш ка уй га тып чы га ра дыр. Ис ке пат ша чы
лык за ма нын да Ру си ядә ил ледән ар тык милләтләр һәм эт но
гра фик груп па лар бар дип кем уй лар иде? Ок тябрь ре во лю ци я се 
ис ке бо гау лар ны өз де, мәй дан га бик күп оны тыл ган ха лык лар ны 
чы гар ды, шу ның белән алар га яңа тор мыш, яңа хәрәкәт бир

1 Каутский –  Карл Каутс кий (Kautsky) (1854–1938) –  Гер ма ния со ци алде мо
кра ти я се нең һәм 2 нче Ин тер на ци о нал ның ли дер ла рын нан һәм те о ре тик ла рын нан 
бер се, цент ризм иде о ло гы.
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де. Хә зер Һиндс тан ту рын да бө тен бер милләт ке бек сөй лиләр. 
Лә кин ан да ре волю ция бул са, мәй дан га аңар чы (киң дөнь я га) 
мәгълүм бул ма ган, лә кин үзлә ре нең ае рым мәдә ни ятлә ре белән 
яшәп килгән бик күп милләтләр, баш күтә реп, та рих мәй да ны на 
чы гар лар. Әгәр бу төр ле милләтләр не про ле та ри ат мәдә ни я тенә 
ку шар га уй ла ныл са, бу ку шу лар, ул милләтләр нең тор мыш ла ры
на, му а фыйк 1 ясал ган рә вештә генә бу ла ча гын да шөбһәлә нергә 
яра мый, –  ди.

Бүрәт ком му нист ла ры ның сөальлә ренә җа вап итеп Ста лин 
бо лай ди:

– Бүрәт 2 иптәшләр го му ми адәм мәдә ни я те тө зелгәндә ае
рым милләтләр нең ас си ми ля ци я се (йо ты лу ы) ту рын да мәсьәлә 
ку я лар. Шөбһә юк, кай бер милләтләр нең йо ты лу ла ры мөм кин, 
бәл ки, йо ты ла лар да. Ан дый про цесс лар элек тә бар иде. Лә кин 
кай бер милләтләр нең йо ты лу про цес сы баш ка милләтләр нең зур 
күп че ле ге бу лып күтә релүлә ренә кар шы бул мый, бәл ки, шу ны 
куәт ли генә. Чөн ки ае рым берәүләр нең йо ты луы милләтләр
нең го му ми тәрәкъ кый итүлә ре нең нә тиҗә сенә баш ка нәрсә 
тү гелләр. Менә бу без нең ал да гы фи керлә ре безгә куәт кенә арт
ты ра дыр. Кай бер ае рым милләтләр нең йо ты лу мөм кин ле ге безгә 
шу ны ачып бирә: го мумадәм өчен бул ган про ле та ри ат мәдә ни
я те мил ли мәдә ни ятләр не җи мер мибе тер ми, бәл ки, бо лар ның 
бу лу ын ля зим итә һәм бо лар га яшәргә ри зык бирә. Шу лай ук 
мил ли мәдә ни ятләрдә го му мадәм нең про ле та ри ат мәдә ни я тен 
бе тер миюк ка чы гар мый, бәл ки, аны ту ты ра, аңа бай лык арт
ты ра гы на дыр… –  ди.

Ста лин фи керлә ре ае ру ча шә рех телә миләр. Мон да һәммә 
мәсьәлә як ты көн ке бек ачык ку ел ган. Шу лар га ачык кис кен 
җа вап лар би релгән: про ле та ри ат ре во лю ци я се мил ли мәдә ни
ятләргә үсәргә киң мәй дан бирә. Со ци а лизм ва кы тын да да мил
ли мәдә ни ятләр бетм әячәкләр, ба еп, зу ра еп күтә реләчәкләр: 
«мил ли» белән «п ро ле та ри ат» мәдә ни ятлә рен бербе ренә кар шы 
ку яр га яра мый. Бо лар бербе ренә дош ман тү гел, бо лар бербе рен 
бе тер миләр, бербе ренә кар шы көрәш ач мый лар, ки ре сенчә, 
бо лар бе ренбе рен ту ты ра лар, бербе рен ба е та лар, бо лар ның 
бербе ренә мөнәсәбәт рә ве ше. Мөндә риҗә се белән про ле та ри
ат ча, әм ма фор ма сы белән мил ли бу ла чак.

1 Муафыйк –  ярак лы.
2 Бу ря т. Авт.иск.
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Бу фор му ла ту рын да озак тук та лып то рыр га хаҗәт юк дип 
беләм. Мо ның мәгънә се, аң ла е шы һәм фор ма бу ен ча мил ли 
бу лыр дигән сүздән мо рат 1 нәрсә икән ле ге, әлбәттә, һәр кемгә 
ачык: ха лык лар үзлә ре нең теллә ре, го рефгадәтлә ре, тор мыш
ла ры, та ри хи яз мыш ла ры бу ен ча берберлә реннән тыш кы ка
лып лар да бай так ае ры ла лар. Шу ңа ка рап, алар ның һәр бе ре нең 
мәдә ни я те, мәдә ни хәрәкә те дә тыш кы төстә үзенә баш ка ае
рым рә вештә гәүдәләнәләр. Мәсәлән, мәктәп, сән гать, гый лем, 
әдә би ят –  бо лар һәммә се милләт нең үз те лендә бу лыр лар. Үз 
те лендә киң әеп, тирән әеп үсәрләр; үз зәү кы на, үз хаҗәтлә ренә 
ка ра тып ту ар лар, үз уң гай, аң ла еш лы ка лып лар га са лы ныр лар, 
үз тор мы шы белән су га ры лып, үзлә ренә ае рым та ри хи мо мент
ла ры, ту дыр ган мәсьәләлә ре юлын да нык баг лы лар; лә кин бо
лар да гы мәдә ни хәрәкәт һәм икъ ти са дисәя си куәт та тар да гы дан 
зә гыйфь, ди ярләр.

Урыс ның те ле бик бай, әдә би, гыйль ми те ле бө тенләй эшлән
гән һәм ма тур. Урыс әдә би я ты дөнь я ның иң ал дын гы әдә би
ят ла рын нан са на ла. Урыс мәдә ни я те безгә ка ра ган да бик күп, 
бик күп дәрәҗәдә юга ры. Соң гы ун ел исә, урыс әдә би я ты на, 
урыс гый ле менә, урыс мәдә ни я тенә бик көч ле рә вештә про ле
та ри ат эле мен ты кер теп, ае ру ча зур яңа кыйммәтләр арт тыр ды. 
Бу юга ры (га ли) мәдә ни ят безгә якын бу лу гы на тү гел, һәммә 
як тан без не чол гап ал ган. Без аның эчендә диң гездә ге бер атау 
ке бек, ура лып ал ган быз, та ри хи як тан ка ра ган да, мең ел лар бу
ен ча бу мәдә ни яткә күр ше яшә дек, 3–4 йөз ел ин де бө тенләй 
мо ның ур та сын да кал дык. Бу мәдә ни ят бик күп як тан безгә ос
таз бу ла кил де. Без нең яңа ру ы быз, без нең әдә би я ты быз, без нең 
гый лемнә ре без, без нең ре во лю ция хәрәкәтлә ре без, һәммә се бу 
урыс мәдә ни я те нең бик нык тәэ си ре һәм мө гал лим ле ге ас тын да 
үс теләр. Икъ ти са ди, сәя си як тан да без бө тенләй ди яр лек бе рек
кән без. Эле мент ла ры тук тау сыз ар та ба ра лар, урыс мәдә ни я те 
тук тау сыз дул кын нар белән безгә керә, ту ла ба ра. Шу лай бул са? 
Шу лай бул са, та тар өчен, үзе нең ис ке ко лак чы нын 2 ут ка ягып, 
бу яңа ны кию фай да лы рак бу ла ча гы үзеннәнүзе ачык тү гел ме?

Та тар ның са ны бик аз. Үзе бик тар кау. Мәдә ни я те урыс мәдә
ни я те белән ча гыш тыр мас дәрәҗәдә түбән! Та тар ның әдә би я ты, 
та тар ның те ат ры, та тар ның мәктә бе, сән га те, мат бу га ты –  бо лар 
бит һәммә се Мәскәү не ке белән үлчәш тергәндә бө тенләй юга лып 

1 Морат –  мак сат.
2 Колакчынын –  ко лак чын бү ре ген мәгънә сендә.
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ка ла лар. Та тар ның ху җа лы гын, икъ ти са дын тик ше реп ка рау чы
лар –  якын киләчәктә бик тиз генә та тар мәдә ни я те нең гөрләп 
үсеп тиз генә юга ры ме неп җит үенә өмет ач мый лар тү гел ме?

Бүрәт егетлә ре үз ха лык ла ры ның мәдә ни ятлә ре ту рын да күп 
уй ла ган нар бул са кирәк, Ста лин га ае рым хат язып, җа вап со
рау ла ры шу ны күрсәтә, әм ма бездә бу әле нә за ри рә вештә ку
ел ма ган, уй ла нып, тик ше ре леп ачык юл сы зыл ма ган, ма як лар 
ка дак лан ма ган.

Лә кин гамәлдә бу мәсьәләгә төр лечә җа вап би релә, төр ле 
төр кемнәр үзлә ре нең кай бер эшлә ре белән мо ңа ни чек җа вап 
биргән леклә рен күрсәтәләр.

Әһә ми я те, ро ле аз бул ган бер төр кем –  фа та лизм има нын да
лар. Алар та рих ның «су кыр» агы шын ба ры бер үзгәр теп бул мый 
дип бу хак та бертөр ле ак ти вист лык тан ваз кичкәннәр, ни бул са, 
шул бу лыр!

Икен че берәүләр, аң лап яки аң ла мас тан, уй лап яки уй ла мас
тан, теләп яки теләмәстән бу зур мәсьәләдә тор мыш ның кеч кенә 
бер кат ла вын да си зелгән агым га ята лар. Тик ше реп, гыйль ми көт
мәстән, бер нә тиҗәгә килү не көтмәстән, та тар мәдә ни я те нең 
киләчәк яз мы шын җи ңел кул дан чи шеп таш лый лар.

Тех ни кум да та тар ма ла е ның «Әй, та тар да нәрсә бул сын, мин 
лут чы урыс ча га би реләм» дип, та тар ки та бын атып бәрү ва кый
га сы менә мо ның бай так оч рый тор ган кеч кенә ту пас ми сал ла
рын нан бер се бу ла алыр. Бик зур мәшә кать белән та тар дә реслә
ре кер телә ал ган Ка зан юга ры мәктәплә ре нең бе рендә (вуз да) 
уку чы шәп та тар еге те гый ле ме бик ча ма лы бул ган урыс те ле 
мө гал ли ме ал дын да тирләп, кур кып, кал ты рап за чет биргә не 
хә лендә, ква ли фи ка ци я се бу ен ча те геннән өс тен тор ган та тар 
те ле, әдә би я ты укы ту чы сы ал ды на ба рып за чет би рергә хур ла
нуы, шу ны «бул са да, бул ма са да ярый ла» дип ка ра вы та гы шул 
бер ни гез нең төр лечә кү рен үеннән баш ка нәрсә тү гел. Кай бер 
та тар еге те нең үз те ле, үз калә мен белмә вен ким че леккә са на ма
вы, та тар әдә би я тын укы мау ны нин ди дер бер «мәдә ни» мак та ну 
белән сөйлә неп йөр үе ке бек хәлләр дә шу ның үрнә ге дер. Та тар 
ре дак ци я сенә бирәчәк мә калә сен урыс те лендә язып яки яз ды
рып җибәр үе дә әнә шул аң лап яки аң ла мый ча дә вам кыл ган 
урыс ла шу нә мунәлә реннән 1 бе ре дер.

Та тар ның мәктә бе, та тар ның әдә би я ты, та тар те лендә ге 
гыйль ми әсәрлә ре, та тар те ат ры һәм та тар мәдә ни я те нең баш

1 Нәмунәләреннән –  үрнәклә реннән.
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ка күп тар мак ла ры да та тар ның җил ку ар лык бер нечкә кат ла вы 
ал дын да шун дый бер хөрмәт сез лек белән ка ра ла лар; баш ка бик 
күп рәс ми урын нар да да та тар те ле, та тар мәдә ни я те әле һа ман 
эч ке тирән мәгънә ви кыйммәт һәм ав то ри тет ал ма ган лы гын, 
мон да нечкәләп тик шерсәк, урыс мәдә ни я те ал дын да та тар ны
кын ка дер сезләү галәмәтлә ре оч ра ган лы гын, әлбәттә, яше рергә 
яра мый. 25 гыйн вар җы е лы шын да кай бер иптәшләр уй ла мый рак 
ыч кын дыр ган сүзлә рендә мо ның серлә рен бе раз ача да төшә дер.

Берәү нең:
– Та тар те ле нең, та тар мәдә ни я те нең кирә ге –  ка раң гы крәс

ти ян мас са сын үз те лендә агар тып, без нең дәрәҗәгә күтәрү өчен 
генә, –  дигән сү зе;

Икен че берәү нең:
– Та тар те ле нең, мәдә ни я те нең ро ле, кыйммә те мәктәп

ләрдә арт та кал ган груп па лар өчен яса ла тор ган ва кыт лы хә зер
лек груп па ла ры ның кыйммә те, әһә ми я те дәрәҗә сендә генә дер, –  
дигән фи ке ре;

Өчен че берәү нең:
– Та тар мәдә ни я тенә әһә ми ят бирмәү һәм рус ла шу дигән 

нәрсә белән ке шеләр не ар тык кур кы тыр га урын юк. Мо ның 
мәгънә се –  зә гыйфь, кеч кенә мәдә ни яттән зур мәдә ни яткә ку
шы лу дигән сүз генә, –  дип ачык таначык мәшһүр та ри хи рус
ла шу сәясә тен ае рым бер нә за ри ни гезгә са луы.

Бо лар һәммә се әнә шул та тар ның яңа тип мир за ла ры ае рым 
бер дул кын –  ае рым агым рә ве шендә гәүдәлә неп килгән ле ген 
күрсәтү че хәлләр бу ла лар.

Димәк, безгә та тар мәдә ни я тенә кар шы үзе нең сәл би 1 ка ра
шын ачык бил геләгән бер нечкә кат лау ның бар лы гын бер факт 
итеп ка рар га ту ры килә. Бу бер як.

2
Лә кин та тар хезмәт мас са сы, та тар эчендә ге мәдә нииҗ ти

ма гый агым нин ди юл белән ба ра? Ре во лю ция һәм тор мыш бө
тенләй шул югар гы дул кын да мы, әллә мо ңа кар шы мы?

Мон нан 8–9 ел лар элек үк ре во лю ция дул кы ны эчендә бер 
агым бө тен хәрәкәт не шул як ка та ба бо рып алып китәргә телә
де. Җөмһү ри ят бул сын мы, юк мы дигән мәсьәлә –  менә шу ның 
күләгә се иде. Та тар җөмһү ри я те гәрчә ул ва кыт та гы та лаш лар
да, тик сәя си бер нәрсә ке бек кү ренсә дә, асыл да ае рым мил
ли җөмһү ри ят фор ма сы бил геләнә иде. Чөн ки җөмһү ри ят төзү 

1 Сәлби –  ки ре.



123

димәк –  мил ли та тар мәдә ни я тенә төп ни гез сал мак, та тар мәдә
ни я те нең со вет ху җа лы гы һәм икъ ти са ди ни ге зенә һәммә тар
мак ла рын да эшләп ба е тып то ру чы бер ма ши на кор мак дигән сүз 
иде. Җөмһү ри яткә кар шы ба ру чы лар –  аң лап яки аң ла мас тан, 
уй лап яки уй ла мас тан про ле та ри ат ре во лю ци я се эчендә та тар 
мәдә ни я тенә юл куй мау, та тар ның ае рым мәдә ни ят ле бу лу ын
нан бигрәк юга ры рус мәдә ни я тенә ку шы лып кит үен як лау чы лар 
иде.

Пар тия үзе нең бу са таш кан ул ла рын акыл га утырт ты. Үзе нең 
бө тен мәдә нисәя си нә тиҗәлә ре белән бер лектә җөмһү ри ят не 
тө зеп бир де. Мил ли мәдә ни ят нең ни гезлә реннән бер сен рәс
миләш тер де. Элек ке за ман да та тар ның рус ла шу ын, үз мәдә ни
я теннән ваз ки чеп, рус мәдә ни я те эченә йо ту сәясә тен алып ба
ру чы лар ту ры мәдә ни як тан кы су белән тук тал ма ды лар, бәл ки, 
та тар ны мил ли мәдә ни ят нең ни ге зе бул ган ху җа лыкикъ ти сад 
ягын нан да изәргә, зә гыйфьлә тергә ты ры ша лар иде.

Про ле та ри ат ре во лю ци я се мил ли мәдә ни яткә ирек би реп, 
аңа җөмһү ри ят ке бек рәс ми ни гез са лу белән генә кал ма ды, бу 
мәдә ни хәрәкәт нең икъ ти са ди фун да мен ты һәм ху җа лык ның 
ны гуы ту рын да да та тар өчен бик күп ярдәмнәр яса ды.

Ре во лю ция ар ка сын да та тар крәс ти я не нең җи ре арт ты. Мо
ның белән мәдә ни хәрәкәт ни ге зе  –  икъ ти са ды бер дәрәҗә 
күтә рел де, элек та тар авыл ла ры шәһәрләргә, зур ел га лар га, ти
мер юл лар га якын җирләрдән читкә, аз та быш лы урын нар га сө
релгәннәр иде. Про ле та ри ат хә зер бу зур та ри хи җә бергә кар шы 
ча ра күрү юлын тот ты –  та тар крәс ти яннә ре нең бер өле ше Вол
га га, Ка зан га якын урын нар га, элек ке мәшһүр кенәз Га га рин
нар 1, мар киз Поу луч чи җирлә ренә кү че релә баш лан ды. Хә зер ул 

1 … кенәзГагариннар –  ту лы рак ка ра: Боль шая Рос сийс кая эн цик ло пе дия. –  М.: 
Науч. издво «Боль шая Рос сийс кая эн цик ло пе ди я», 2006. –  Т. 6: Вось ме рич ный 
путь –  Гер манц. – С. 238–240.
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туф рак лар да яңа үсеп чык кан Йол дыз лар 1, Үрнәкләр 2, На ри ман 3, 
Кы зыл Бай рак 4, Идел, Чул пан, Мул ла нур Ва хи тов 5, Кы зыл Юл 6, 
Иген че 7, Бе рек 8, Маркс, Та тарс тан, Сал кын Чишмә 9, Яңа Тор

1 Йолдыз –  1925 ел да Кыр лы баш һәм Ка зи авыл ла рын нан кү чеп килү челәр ни
гез са ла. Оеш ты рыл ган көннән ТАССР ның Зөя кан то ны Тәм те во лос те на керә. 1927 
нең 14 фев ра леннән –  Тәм те, 1931 нең 20 сен тяб реннән –  Юга ры Ос лан, 1935 нең 
10 фев ра леннән –  Тәм те, 1958 нең 16 ию леннән –  Юга ры Ос лан, 1963 нең 1 фев ра
леннән –  Яшел Үзән, 1965 нең 12 гыйн ва рын нан – Юга ры Ос лан ра йо нын да.

2 Үрнәк –  1920 ел лар ның ба шын да ни гез са лы на. Оеш ты рыл ган көннән ТАССР
ның Ар ча кан то ны Иль ин во лос тен да, 1927 нең 14 фев ра леннән –  Воск ре се ние, 
1927 нең 1 ав гус тын нан –  Ка зан, 1938 нең 4 ав гус тын нан –  Юди но, 1958 нең 16 
ию леннән –  Яшел Үзән ра йо нын да.

3 Нариман –  1924 ел да ни гез са лына. Оеш ты рыл ган көннән ТАССР ның Зөя 
кан то ны Ташёв ка во лос те на керә. 1927 нең 14 фев ра леннән –  Тәм те, 1931 нең 
20 сен тяб реннән –  Юга ры Ос лан, 1935 нең 10 фев ра леннән –  Тәм те, 1958 нең 
16 ию леннән –  Юга ры Ос лан, 1963 нең 1 фев ра леннән –  Яшел Үзән, 1965 нең 
12 гыйн ва рын нан Юга ры Ос лан ра йо нын да.

4 КызылБайрак –  1920 ел лар да ни гез са лы на. Оеш ты рыл ган көннән ТАССР
ның Зөя кан то ны Тәм те во лос те на, 1927 нең 14 фев ра леннән –  Тәм те, 1931 нең 
20 ок тяб реннән –  Юга ры Ос лан, 1935 нең 10 фев ра леннән –  Тәм те, 1958 нең 16 ию
леннән –  Юга ры Ос лан, 1963 нең 1 фев ра леннән –  Яшел Үзән, 1965 нең 12 гыйн ва
рын нан – Юга ры Ос лан ра йо нын да.

5 Мулланур Вахитов –  1920 ел лар да ни гез са лы на. Оеш ты рыл ган көннән 
ТАССР ның Зөя кан то нын да, 1927 нең 14 фев ра леннән –  Тәм те, 1931 нең 20 ок тяб
реннән –  Юга ры Ос лан, 1963 нең 1 фев ра леннән –  Яшел Үзән, 1965 нең 12 гыйн ва
рын нан – Юга ры Ос лан ра йо нын да.

6 КызылЮл –  1926 ел да Юга ры Ло жы һәм Кы зыл Кад ка авыл ла рын нан кү
чеп килү челәр ни гез са ла. Оеш ты рыл ган көннән ТАССР ның Чал лы кан то ны Ток
мак во лос тен да. 1930 ның 10 ав гус тын нан –  Зәй, 1963 нең 1 фев ра леннән –  Чал лы, 
1972 нең 1 но я берннән –  Зәй ра йо нын да.

7 Игенче –  1920 ел лар да ни гез са лы на. ТАССР ның Минзәлә кан то ны Мы
сыЧал лы во лос те на керә. 1930 ның 10 ав гус тын нан –  Чал лы, 1976 ның 20 ап ре
леннән –  Ту кай ра йо нын да.

8 Берек –  1920 ел лар да ТАССР ның Зөя кан то ны сос та вын да ни гез са лы
на, 1927 нең 14 фев ра леннән –  Тәм те, 1931 нең 20 ок тяб реннән –  Юга ры Ос лан, 
1935 нең 10 фев ра леннән –  Тәм те, 1958 нең 16 ию леннән –  Юга ры Ос лан, 1963 нең 
1 фев ра леннән –  Яшел Үзән, 1965 нең 12 гыйн ва рын нан Юга ры Ос лан ра йо нын да.

9 СалкынЧишмә –  1927 ел да Олы Бат рас авы лын нан кү чеп килү челәр ни гез 
са ла. Оеш ты рыл ган көннән ТАССР ның Чал лы кан то ны Зәй вол ос тен да. 1930 ның 
10 ав гус тын нан –  Ак таш, 1944 нең 19 фев ра леннән –  Ямаш, 1956 ның 7 де ка бе
реннән –  Ак таш, 1959 ның 26 мар тын нан –  Зәй, 1963 нең 1 фев ра леннән –  Әлмәт, 
1972 нең 1 но я бреннән – Зәй ра йо нын да.
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мыш ке бек та тар авыл ла ры –  бо лар әнә шул киләчәк зур эш нең 
кеч кенә баш лан гыч ла ры бу ла лар.

Күп ба су га күчә баш лау, та тар авы лы на яңа куль ту ра лар, аг
ро ном нар, трак тор лар килү, авыл ко о пе ра ци я сендә та тар ның 
нык кат на шуы –  бо лар һәммә се та тар авыл ху җа лы гын да со вет 
ва кы тын да ны га ю ны, димәк, мәдә ни ят көч әю не күрсәтәләр. 
Элек ке изе леп яшәү бе теп, та тар крәс ти я не нең авыл да, во лость
та, кан тон да, гу бер на яки җөмһү ри яттә, ан нан үтеп бө тен со юз 
күлә мендә ге зур со вет съ езд ла ры на ак ти вист бу ла рак кат на шуы, 
шөбһә сез, көч ле мәдә ни га милләр дер 1. Мо ны ко ры дек ла ра ция 
дип уй лар га яра мый. Бер ак са кал лы та тар кар ты ның Мәскәүгә 
Бө тен ру сия со вет ла ры съ ез ды на ба рып пре зи диум да уты руы, 
әллә ни чак лы га ди та тар крәс ти яннә ре нең шун да кат на шу ла
ры –  бо лар ис ке ба сы лып, тап та лып яшәгән та тар хезмәт мас са
сы ның ак ти вист лы гын, гайрә тен уя ту да бик зур роль уй ный лар, 
бо лар мәдә ни хәрәкәткә зур бу лыш лык кы ла лар.

Электән та тар эш че кат ла вы да ае рым авыр хәлдә иде. Ре
во лю ция со ңын да аңа аз мыкүп ме үзе нең ква ли фи ка ци я сен 
күтә рергә, яшь бу ын нар ны фаб зауч ар кы лы хә зерләргә юл ач
ты. Со вет пар тия эшлә ренә ак ти вист рә ве шендә ку шы лу белән 
мон да сәя си һәм мәдә ни аң киң әюгә мәй дан бул ды. Бу хәлләр 
та тар мәдә ни хәрәкә тендә юл баш чы кат лау ның көнкү ре шендә 
һәм хә зер лек ягын да үсәргә ярдәм бир деләр. Хә зер ге көндә эш че 
ра йон на рын да кы зу мәдә ни хәрәкәт гөж ки леп кай ный. Та тар 
про ле та рий ла ры, бигрәк тә яшьлә ре бу хәрәкәттә бик нык кат
на ша лар. Мон да һәммә нәрсә ана те лендә ба ра.

Әгәр дә та тар ның ин тел ли ген ци я се хә ленә килсәк, Ок тябрь 
ар ка сын да бигрәк тә җөмһү ри ят сәбә беннән мон да тирән ал ма
шу бул ды. Элек та тар зы я лы сы үзе нең зур күп че ле гендә кем иде? 
Бай ның кәе фенә ка рап яшәгән укы ту чы яки язу чы иде. Дәүләт 
хезмә те белән тәэ мин кы лын ган нар меңгә бер генә иде (азмаз 
чи нов ник, юрист, док тор, бер ничә ин же нер).

Бу хәл алар ның мат ди тор мыш ла рын да тәэ мин сез леклә ренә, 
җә мә гать хәрәкәтлә рендә бил ге ле бер роль уй ный ал мау ла ры
на сәбәп бу ла иде. Әм ма хә зер та тар лар ның бар лык зы я лы кө че 
рәс ми дәүләт ме ха низ мы эчендә иң кирәк ле һәм ту лы хо кук лы 
эле мент бу лып урын ал ды. Ул кәнсәлә рия хезмәт че се ме, ко мис
сар мы, ко ман дир мы, язу чы мы, укы ту чы мы, уку чы мы, пар тия 
ап па ра тын да, ху җа лык та, ко о пе ра ци я да эшләү че ме, кыс ка сы, 

1 Гамилләрдер –  сәбәпләр дер, фак тор лар дыр.
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кем генә бул са да, ул хә зер үзе нең проф со ю зы, мест ко мы ка на
ты ас тын да, рәс ми со вет ап па рат ның рәс ми дек рет ла ры белән 
тәэ мин ле челтә рендә бил ге ле шарт лар бу ен ча, мәгълүм бу рыч ны 
үтәп ба ру чы бер куәт. Мо ның ар ка сын да бездә электән килгән 
зы я лы көч нең хезмә те ка нун эченә ке реп, мат ди тәэ ми не рәс ми
ләш те, ны гай ды; шу ның белән бергә про ле та ри ат ре во лю ци я се 
эчен дә бу кат лау бик зу рай ды, киңәй де һәм бо лар га һәртөр ле 
курс лар, яңа дан хә зерләүләр белән үзлә ре нең ква ли фи ка ци ялә
рен күтәрүгә киң мө кин лек ту ды. Бо лар –  гөжләп, кай нап тор ган 
мә дә ни куәтләргә әйлән деләр. Бо лар ның аяк бас кан туп рак ла ры 
ны гы ды.

(Халь бу ки, элек ке зы я лы рус ның кы су ын нан зар ла нып, 
елап йөргән бер кыз га ныч бәндә иде.) Шу лай итеп та тар мәдә
ни хәрәкә тендә зур роль уй на я чак бу өчен че кыйммәт ле кат
лау –  ре во лю ция со ңын да үзе нең мат ди ягын ны гыт ты. Рәс ми 
хо кук лы, тәэ мин ле бер көч бу лып, та тар тор мы шын да зур роль 
уй нар лык хәлгә та ба юл ал ды.

Мәдә ни хәрәкәт нең көч әюе яки түбән әюе мәсьәлә сендә бо
лар –  үзлә ре нең куәтлә рен бик нык сиз дерәчәкләр.

Лә кин мон да шу ны та гын хә тердән чы гар мас ка кирәк.
Мил ли мәдә ни ят дигәннән кәләпүш ки еп, без өч йөз ел изел

гән дип, хәсрәт еры ер лап йөрү не генә алу ха та бу ла чак. Шөбһә 
юк, мил ли мәдә ни ят нең төп эл мент ла ры эченә баш лы ча ха
лык ның үз тор мы шын нан алып, үз те ле ни ге зендә, үз хаҗәтлә
ренә ка ра тып, үзе та ра фын нан иҗат кы лын ган кыйммәтләр 
керәчәкләр. Лә кин мил ли мәдә ни ят чи ген мо ның белән кыс
кар ту бик за рар лы иде о ло гизм бу лыр иде.

Дөнь я да һич бер ха лык баш ка лар белән ал ма шу дан баш ка 
яши ал мый. Тик то вар ал ма шу гы на тү гел, тех ни ка, гый лем, сән
гать, һөнәр, тәҗ рибә, гадәт, ме тод лар алы шу –  мәдә ни хәятта 
бе рен че роль не уй нау чы лар дан бу ла. Трак тор хә зер бәйнәл
миләл бер тех ни ка җи ме ше. Лә кин аны та тар авы лы на ки те реп, 
җир сө рер лек хәлдә куз га тып, шу ның белән эш эшләү –  менә 
бу сы ин де мил ли мәдә ни ят хә зинә сенә яңа бай лык арт ты ру бу
ла. Та тар ча гадәтләнү дип алыйк. Рус ча да на вык диләр. Менә 
бу ха лык ның тор мы шын да, ху җа лы гын да бик зур роль уй ный. 
Асыл да бө тен тәр бия ни ге зе яшь бу ын га мәгълүм на вык лар ны 
үзләш терү мак су ды на ко ры ла дыр. Мат ди тор мыш та мо ның зур 
кыйммә те бар. Та тар эш че се нең мәгълүм ква ли фи ка ци я се, та тар 
крәс ти я не нең яңа тех ни ка белән ху җа лык ны алып ба ра бел үе, 
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зы я лы ның мәгълүм бер баб да мәгълүм бер дәрәҗәдә хә зер лек ле 
бу луы –  бо лар һәммә се мил ли мәдә ни ят хәрәкә тендә кирәк
ле рольләр не уй ный лар. 25 гыйн вар җы е лы шын да берәү әйт те: 
трак тор, ин дуст рия, па ро воз –  бо лар бәйнәл миләл нәрсәләр, ди. 
Бу дө рес. Лә кин бө тенләйгә тү гел: трак тор бәйнәл миләл берәр 
кол лек тив та ра фын нан чы га рыл ган мы, әллә берәр милләттән
ме? Ни өчен ул Чу вашс тан да тү гел, аме ри ка милләтлә рендә баш
лап ясал ган? Чөн ки ул милләт нең мәдә ни я тендә шу ңа шарт лар, 
хә зер лекләр бул ган. Трак тор ның чы гу ы на бай так ел лар ин де. 
Күп баш ка милләтләр нең крәс ти яннә ре аны әллә кай чан үзлә
ре нең тор мыш ла ры на керт теләр. Әм ма та тар крәс ти я не мо
ны 3 ел дан бир ле генә ишетә баш ла ды. Әле шу ны ки те рергә, 
фай да сын аң лар га, йөр тергә яңа өйрәнә. Димәк, тех ни ка, гый
лем, сән гать бәйнәл миләл хә зинә бул са да, бо лар дан фай да
ла на белү –  фай да ла ныр га өйрәнә алу –  менә бу на вык һәм 
тәҗ рибә –  мил ли мәдә ни ят нең бер тар ма гы бу лып са на ла дыр, 
ха лык мо ны үзе ты ры шып, үзе теләп өйрә нергәүзләш те рергә 
ти еш ле. Менә шул мәгънә белән милләт нең һәртөр ле спе ци а
лист ла ры –  мил ли мәдә ни ят хә зинә сендә ае рым кыйммәтләр 
бу лып урын ала лар. Бо лар да мәдә ни хәрәкәт гәүдәләнә, бо лар 
шу ны та шу чы лар бу ла лар. Менә бу як тан та тар мил ли мәдә ни
я те, ре во лю ция ва кы тын да гадәттән тыш күп җи меш ал ды, та
тар эш чекрәс ти яннә ре үз эчлә реннән бу мәдә ни гадәтләр не, 
мәдә ни кыйммәтләр не та шу чы лар ны җи теш тер де. Җөмһү ри ят 
төзү мо ңа гаҗәп бер тиз лек һәм киң лек бир де. Без нең ке бек ре
во лю ци ягәчә дә та тар мәдә ни хәрәкә тендә эшләп килгән карт 
бу ын бу юл да гы уңыш лы тиз лекләргә кай бер ва кыт хәй ран бу
лып гаҗәп се неп ка рый дыр.

Мәсәлән, та тар дан трес[т] баш лык ла ры, за вод лар да, фаб ри
ка лар да бил ге ле бү лекләр не алып ба ру чы лар, та тар дан җөмһү ри
яттә генә тү гел, бәл ки, Ру сия үлчә вендә ях шыях шы ад минст
ра тор, ях шы ко о пе ра тор, тәҗ рибә ле урыс лар яки яһүд белән бер 
дәрәҗәдә бар ган банк ди рек то ры, хә зер лек ле ко ман дир, эш
лек ле ко мис сар, дө рес юл баш чы лык кы лу чы парт ком сек ре та
ре, ячей ка сек ре та ре, акыл лы ком со мол, яңа за ман ча тәр би я ле 
укы ту чы, марк сис[т] язу чы, ма те ри а лис[т] та рих чы, про ле та
ри ат ру хын да су га рыл ган ша гыйрь, әдип, яңа сту дент, ре во лю
ци я че ар тис[т], мас са белән баг ла ныш лы проф со юз хезмәт че
се –  менә бо лар һәммә се бит мәдә ни ят нең җан лы ке шеләрдә 
гәүдәләнгән кисәклә ре, эле мент ла ры дигән сүз. Та тар эчендә бу 
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гәүдәләнүләр, бу кисәкләр ни чак лы күп бул са, шулчак лы мил ли 
мәдә ни ят нең ни гез шарт ла ры нык утыр ган бу ла чак лар.

Про ле та ри ат ре во лю ци я се үзе нең зур хәрәкәтлә ре ва кы
тын да бер як тан шу лай хезмәт хал кы эченнән тар тып чы га рып 
гамә ли көрәш ар ка сын да ан дый көчләр не үс терсә, икен че як
тан тө зелгән план бу ен ча та тар дан гыйль ми, мәдә ни көчләр хә
зерләү эше бик нык ку ел ды, Ка зан ның, Мәскәү нең, Ле нинг рад
ның юга ры мәктәплә рендә бай так та тар лар юга ры мәктәпләр 
янын да гыйль ми хезмәткә кал ды рыл ды лар. Бо лар эчендә та тар 
мәдә ни хәрәкә тендә, Та тарс тан ның юга ры мәктәплә ренә та
тар те леәдә би я тын кертү эшендә ае ру ча рольлә ре бу ла чак. Та
тар линг вист ла ры, фи ло лог лар үзлә ре нең ква ли фи ка ци ялә рен 
арт ты ру юлын да эшләгән ке бек док тор лар, ин же нер лар, пе да
гог лар, пе да лог лар 1, икъ ти сад чы лар, ху җа лык чы лар, аг ро ном
нар, тех ник лар, ме ха ник лар, фи зик лар, ма те ма ти ка чы лар бар. 
Бу эш хә зер ин де СССР чи геннән үт те. Бу 1927 нче ел эчендә 
Та тарс тан җөмһү ри я те нең өч гыйль ми хезмәт че се заг ра ни ца га 
оза та чак. Кыс ка сы, та тар мәдә ни я те нең җан лы ни гезлә рен, җан
лы терәклә рен һәм юл баш чы ла рын хә зерләү, кадр ны күбәйтү, 
күтәрү мәсьәлә се хә зер элек ке ке бек бездә ке ше юк дип елап, 
гә зитәдә хәсрәт мә калә се язу дан үт те. Дәүләт нең рәс ми план на
ры бу ен ча, эшкә гамәлгә кер тел де. Әгәр бу план лы эшлә ре без не 
хә зер ге рә ве шендә дә вам ит терә ал сак, без та гын өч ел дан ин де 
та тар да бай так про фес сор лар күрәчәк без.

Әгәр ста тис ти ка теләү челәр бул са, без мон да бер дә мәшә
кать сез мил ли та тар мәдә ни я те ре во лю ция ар ка сын да күп ме 
эшләр кыл га нын мәктәпләр, тех ни кум нар, раб фак лар, юга ры 
мәктәпләрдә та тар лар, ан да та тар дә реслә ре ни чек ар тып үсеп 
бар га нын цифр лар ар кы лы күрсәтә алыр идек. Лә кин бо лар һәр
кай чан ба сы лып тор ган га 2, мо ны кирәк сен ми без.

3
Без юга ры да Пок ровс кий сү зенчә: тел –  мил ли мәдә ни ят

нең иң баш ко ра лы икә нен күр дек. Ре во лю ци ягә кадәр та тар 
те ле һәр кай дан ку ыл ган, хо кук сыз бер нәрсә иде. Про ле та ри ат 
дик та ту ра сы ның ка ты хө ке ме белән ул элек ке кол лык тан азат 
кы лын ды гы на тү гел, рәс ми дәүләт те ле бу лып әве рел де. Лә кин 

1 Педалогия –  пси хо ло ги ядә һәм пе да го ги ка да ба ла үсе шенә би о ло гик, со цио ло
гик, пси хо ло гик һәм баш ка мөнәсәбәтләр не берләш терү мак са ты ку ел ган юнә леш.

2 Бу хак та ае ру ча ту лы мәгълү мат «Биш ел эчендә» дигән зур мәҗ му га да бар. 
Рус ча, та тар ча ае рым чык ты. Ка зан да 1925 нче ел да ба сыл ды. Авт.иск.
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ко ры рәс ми ят аз иде. Аны чын нан да ре аль бер көчкә әйлән дерү 
ля зим иде. Бу хак та баш та күп шөбһә бул ды. Иман сыз лар, та
тар те лен гамәлгә кую әнә шул яң лыш языл ган вы вес ка лар дан 
үтмәс, ди деләр. Бу хак та гы бе рен че дек рет (1921 ел, 25 июнь) бик 
кур какур ка гы на бе рен че адым ны ат ла ган иде. Бай так лар һа ман 
да мо ны кә газьдә ка лыр дип уй ла ды лар. «Тат» дигән көл ке дә 
чы гар ган нар иде. Лә кин ре во лю ция үзе нең прин цип ла ры белән 
ша я рыр га теләмәгә нен күрсәт те. 1925 нче ел да ин де, ки че релгән 
гадәттән тыш авыр ач лык фа җи га сенә ка ра мас тан, җөмһү ри ят
нең биш елы тул ган да түбән ге хәл не күр дек:

Та тар авыл ла рын да гы со вет лар да та тар те лендә кәнсәлә рия 
эше түбәндә гечә:

1925   1924  1923  1922
85%   80%  50%  20%

Вол баш кар ма лар да ап па рат ның мил лиләш үе:
1925   1924  1923  1922
52%   51,4%  40,4%  30,4%
Бу та тар ла шу юга ры киткән са ен ки ми, җөмһү ри ят нең үзәк 

нар ко мат ла рын да әле хә зер дә канә гатьлә нер лек дәрәҗәдә тү гел. 
Лә кин бер нәрсә ачык: ал да тор ган зур киртәләргә, хә зер лек
сезләргә ка ра мас тан, про ле та ри ат ре во лю ци я се үзе нең прог
рам ма сын үткәрүдә тук тау сыз лык белән ба ра. Мил ли мәдә ни
ят нең бер тар ма гы –  ад минс тар ци я не мил лиләш терү мо мен ты 
тук тау сыз үсә ба ра.

Без юга ры бер ва кый га күр дек: 1924 нче ел фев раль аен да 
Мәс кәү дә бул ган та тар мә га риф эш челә ре нең съ ез дын да бер 
төр кем иптәшләр баш лан гыч та тар мәктәплә рендә дә ресләр
нең ана те лендә тү гел, бәл ки эш че ра йон нар да рус те лендә бу луы 
кирәк лек не ал га сөр деләр. Без бик ка ты көрәш ар ка сын да ул 
прин цип ны җи мерә ал дык. Менә бу ва кый га җөмһү ри яттә нык 
ур на шып бар ган та тар те лен, һич бул ма са читтә урыс те ле бе лән 
ал маш ты ру өчен бер тар ты шып ка рау ла ры иде –  мон да урыс ла шу 
прог рам ма сы үзенә бер поч мак ал мак чы иде, бул ды ра ал ма ды. 
Шун нан соң һич кем нең һич кай да та тар мәктә бендә уку те ле нең 
ана те ле бу лу ы на кар шы сүз әйткә не ише телмә де. Ди мәк, ре во
лю ци я нең ул прин ци бы һәр кай да хө кем ал ган иде. Җиңгән иде.

Ру си я нең бик күп җирлә рендә дәүләт хи са бы на ур та та тар 
мәктәплә ре яшиләр, бо лар да бар ган са ен тел не дә, дә ресләр не 
дә, укы ту чы лар ны да та тар лаш ты ру көч әя ба ра иде. Соң гы ике 
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ел эчендә элек тик исемдә генә та тар ны кы бул ган бер ничә тех
ни кум, бө тенләй та тар ла шып бет теләр.

Әле мон да зур җи тешмәгән лекләр бар. Әле иде ал дан ераг рак, 
лә кин бер нәрсә факт –  мил ли мәдә ни ят ре во лю ция ар ка сын да 
ур та мәктәпләр не бө тенләй үз эле мен ты белән ту ты рып ба ра, 
көннәнкөн үсә, тирән әя дер. Киләчәктә мәсьәлә та гы юга ры рак 
ку е ла чак. Мо ның өчен Та тарс тан Өлкә ко ми те ты ның 1926 нчы 
[ел] 13 де кабрь ка ра ры ае ру ча ша һит бу лып чык ты. Ан да баш ка 
күп төр ле кирәк ка рар лар эчендә шул сүзләр бар 1:

4 –  проф тех ни ка мәктәплә рен, эш че фа куль тет ла рын, юга ры 
тип тех ни кум һәм курс лар ны тә мам итү челәр нең уку ны бе те
рү лә ре рус те лен ях шы белүлә ре белән генә тә мам бул ма га нын, 
бәл ки, та тар те лен белү –  уку ны бе терү өчен ку ел ган төп шарт
лар дан бер се итеп ку е лыр га ти еш иә нен ка ты рә вештә тор мыш ка 
үткә рергә. Ти еш ле бул ган мәктәпләр нең прог рам ма ла ры на тө зә
түүзгәртүләр кертү не Өлкә ко ми те ты ның аги та цияпро па ган да 
бү ле ге белән Мә га риф ха лык ко мис са ри а ты на тәкъ дим итәргә.

Мә га риф ха лык ко мис са ри а ты та тар те лендә бул ма ган бар лык 
уку прог рам ма ла ры на та тар те ле кертү өчен кирәк ле бул ган ка ты 
ча ра лар ны кү рергә һәм бер ай ва кыт эчендә ка рар ны үтәр өчен 
күргән ча ра ла рын Өлкә ко ми те ты на хәбәр итәргә ти еш.

5 –  Ха лык ко мис сар ла ры со ве ты һәм Та тарс тан Үзәк баш
кар ма ко ми те ты ның фрак ци я сенә та тар те лен эшкә ашы ру ча
ра ла рын үтәү өчен җир ле бюд жет тан ак ча бирү не көчәй тергә 
һәм шу шы ук ва кыт та та тар лар дан эш челәр әзерләү, та тар ча язу 
ма ши на ла ры белән тәэ мин итү, та тар те лен гамәлгә кую курс
ла ры ның ку е лы шын төзәтү һәм эшлә рен ях шыр ту өчен мил ли 
фонд тан би релә тор ган ак ча ның арт ты ры луы ту рын да үзәккә 
мөрәҗә гать итәргә ку шар га…

Без нең күз ал ды быз да Ка зан ның ике юга ры мәктә бендә 
(ВПИ 2 белән ТКУ 3) та тар те ле, та тар әдә би я ты, та тар дә реслә ре 
урын ал ды лар. Бу, әлбәттә, бе рен че адым. Лә кин ин де мон нан 
үтеп –  Ка зан ның 125 ел яшәгән карт уни вер си те ты на та тар те ле 
ке рергә хә зерлә неп ба ра. Якын киләчәктә мо ны да күрәчәк без.

Кыс ка сы, ре во лю ция ша я рыр га телә ми, үзе нең прин цип ла
рын ка ты кул белән гамәлгә ку ю да дә вам кы ла. Дө рес, мон да зур 
ким че лекләр, ха та лар, кай бер ва кыт акыл лы баш иман сыз Ме

1 «Кы зыл Та тарс тан», 1926, 19 де кабрь. Авт.иск.
2 ВПИ –  Вос точ нопе да го ги чес кий инс ти тут.
3 ТКУ –  Татарс кий ком му нис ти чес кий уни вер си тет.
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фис тофльләр 1 өчен көләргә ма те ри ал лар да бу ла тор ган дыр. Бар 
да. Лә кин дөнь я ның нин ди зур хәрәкә те –  бө тен, ка мил рә вештә 
ту лы нә тиҗә биргә не бар. Һәр кай да яң лыш лар, уңыш сыз лык лар 
та би гый. Без нең өчен бу мил ли мәдә ни ят төзү хәрәкә те нең ре во
лю ци я се ярдә ме ар ка сын да тук тау сыз ба руы, бар ган са ен зу раю, 
тирән әюе шу лай итеп, мо ның ва кыт лы бер бизгәк яки ва кыт лы 
бер так ти ка гы на тү гел, бәл ки, тор мыш өчен кирәк ле бер ни гез 
итеп алын ган бу лу ы дыр.

Җи де ел лык бу тәҗ рибәдә бу эшкә җит ди ке ре шелгән лек кү
рен де, һәм та тар хезмәт мас са сы үзе нең шул та ри хи бу рыч ла рын 
аң лап, бе леп гамәлгә куй ган лы гы ачыл ды. Рус ча әйткәндә, та
тар мәдә ни я те бө тен мәгънә се белән үзе нең жиз нен ность һәм 
жиз нес по соб ность ла рын күрсәт те. Ва кыт лы җил тү гел, тор мыш 
ни ге зеннән ту ган хәрәкәт.

4
Бу юга ры да мәдә ни ят нең баш ко ра лы –  тел икә нен күргән 

идек. Би ча ра та тар те ле үзен сак лау да, үзен үс терүдә дә зур мәшә
катьләр, га зап лар ки чер де. Ис ке за ман да гы мир за лар һәм мул
ла лар ка ра шы турын да тук тал мыйм; мис си о нер лар ның бу телгә 
һәм та тар язу ы на ни дәрәҗәдә ачу белән ка рап бе терү өчен ча
ра лар эзләгә ненә кай та тор мыйм. Пат ша чы лык хөкүмә те нең 
мәшһүр рус лаш ты ру сәясә те ар ка сын да та тар те ле нең нин ди кы
сын кы лык лар га төш үен сөйләргә дә ке решә ал мыйм.

Менә бо лар һәммә се та тар те ленә киртә бул ды лар. Бердән 
аның та ра лу ы на, икен чедән үзе нең үс үенә, эшлән үенә юл куй
ма ды лар. Юга ры да без Ок тябрь ре во лю ци я се со ңын да та тар 
те ле нең рәс ми хо кук лы дәүләт те ле бул га нын күр дек. Гамәлгә 
кер үен дә тик шер дек. Әгәр без бу тел нең, бу мәдә ни ко рал ның 
үзе нең эшлән үенә килсәк, бу бездә тик На сый ри 2 ба бай дан гы на 
баш ла на. Әм ма ре во лю ци ядән соң бу эшләнү бик зур адым нар 
белән ал га ат лап, та тар мәдә ни я те нең баш ко ра лы ка милләнү 
юлы на төш те.

1 Мефистофель (Mephistopheles, Mephostophilis, Mephistophilus, «як ты лык ны 
яр ат мау чы, күрәл мау чы» мәгънә сендә ге грек сү зе бу луы их ти мал, mē –  юк, pōs –  
як ты лык һәм phílos –  яра ту чы; баш ка вер си яләр бу ен ча, бо рын гы яһү ди чы гыш
лы –  ме фиц –  җи мерү че һәм то фель –  ял ган чы) –  явыз рух лар ның, шай тан нар ның, 
Иб лис нең, сө релгән фә рештәләр нең бер се нең ата ма сы.

2 Насыйри –  Габ дел ка юм Габ ден на сыйр улы На сый ров (1825–1902), кү ре нек ле 
мәгъ рифәт че, га лим.
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Лә кин рус ла шу мо мен ты мон да да үзен күрсә теп үт те. Әм ма 
аңа кар шы та тар әдә би ак ти вы үзе нең дө рес прин цип ла рын ку
еп, та тар те лен дө рес юл да сак лап кал ды. Бу юл да гы ачык нә за ри 
көрәш шул ук 1924 нче ел ның Мәскәүдә ге та тарбаш корт мә га
риф челәр съ ез ды на баг ла на дыр. Мон да әдә би тел һәм ата ма лар 
мәсьәлә се ку ел ган иде. Өч агым көрәш те. Берәүләр ис ке гарәп не 
сак лау юлын да бул ды лар, берәүләр, гарәп не бө тенләй чы га рып 
бе те реп, аның уры ны на урыс сүзлә ренә кап ка ны бө тенләй киң 
ачып ку яр га тәкъ дим кыл ды лар. Күп че лек бо лар ның бер сен дә 
ка бул итмә де, баш лап шул съ езд киңә шендә, ан нан соң 1921 нче 
ел ның 16 сен тябрьдә Ка зан киңә шендә тик ше ре леп сы зыл ган 
юл, соң ра Гыйль ми үзәк та ра фын нан (1925 ел, 6 но ябрь) рәс ми 
кул лан ма те зис лар бу лып чы га рыл ды лар. Мон да та тар те ле нең 
гарәпләшү ме, рус ла шу мы яки та тар ла шу мы ке бек агым нар дан 
ка ю сын то та ча гы, ягъ ни мил ли мәдә ни ят мәсьәлә сендә ге прин
цип лар дан нин ди ен ал га ку я ча гы ачык кү рел де. Бу кул лан ма те
зис ның төп мо мент ла ры бо лар:

1 –  Та тар әдә би те ле нең иң төп ма те ри а лы үзе без нең ана те ле
бездән алы ныр га ти еш ле та тар ча сүзләр бу ла то рып, бо лар уры
ны на баш ка телдән һич сүз алын мас.

2 –  Гарәп сүзлә реннән, рус сүзлә реннән та тар те лен та зар
тыр га кирәк.

(Кул лан ма да күрсә телгән бил ге ле шарт лар, бил ге ле чикләр 
бу ен ча гы на бу гарәп, рус сүзлә рен кул ла ныр га мөм кин бу лыр).

3 –  Та тар дан сүз та был ма са, мәдә ни милләтләрдә ур так йө
регән бәйнәл миләл сүзләр һәм ата ма лар без нең мат бу га ты быз да 
кул ла ныр лар, лә кин бо лар та тар ка лы бы на, та тар те ле тө зе ле
шенә са лы ныр лар 1.

Күрә сез, та тар те ле үзе нең тө зе ле шендә бе рен че ни гез кы
лып –  үз ана эле мент ла рын ала. Икен че ни гез бәйнәл миләл 
сүзләр (ре во лю ция, трак тор, ин тер на ци о нал, про ле та ри ат, ма те
ма ти ка һәм баш ка лар). Менә мон да да та тар те ле үзе нең рус ла шу 
ягын да бар ма вын, ис ке гарәп че лек ни ге зендә ка лыр га да теләмә
вен күрсәт те. Менә ничә ел ин де шул юга ры гы ни гезләрдә тел 
үсеп, эшлә неп, ба еп килә. Рус ла шу тен ден ци я се бө тенләй җи
ңел де. Шул та тар ла шу ни ге зендә хә зер без нең әлиф ба ла ры быз, 
уку ки тап ла ры быз, тел са бак ла ры, им ля лар, са рыфнәхү –  та тар 
грам ма ти ка ла ры, әдә би ят ка нун на ры һәм әдә би ят та рих ла ры 

1 Бу хак та Та тарс тан Мә га риф ко мис са ри а ты ба сып чы гар ган «Им ля, әлиф ба, 
тел, ха лык әдә би я ты ту рын да инст рук ци яләр мәҗ му га сы». Авт.иск.



133

тә мам эшлә неп чы гып юл га са лын ды. Хә зер ин де та тар те ле нең 
ту лы сүз ле ге эшлә телмәктә дер.

Хә зер әнә шул ни гез бу ен ча ата ма лар эшләнә, шу ның бу
ен ча ха лык өчен гыйль ми, сәя си әсәрләр та ра ты ла. Хә зер шул 
аз ва кыт эчендә та тар те ле бик нык кү ре нер дәрәҗәдә ба е ды. 
Та тар те лендә бу соң гы 3–4 ел эчендә чык кан ки тап лар, дә рес
лекләр, гыйль ми әсәрләр үзлә ре нең мөндә риҗәлә ре бу ен ча да, 
эшләнүлә ре бу ен ча да элек келә реннән бик күп ал да лар. Хә зер 
без ин де электә исе ме дә бул ма ган сәя си әсәрләр өс тенә ур та 
мәктәпләрдә дә рес лек бу лыр лык бик күп гыйль ми ки тап лар ба
сып чы гар дык. Мәй дан да гы би о ло гия, фи зи ка, ки мия, ма те ма
ти ка, һәндәсә, җә бер, өч поч мак лы лар, ги ги е на, Ру сия та ри хы, 
рево лю ция та ри хы, та тар әдә би я ты та ри хы, бо та ни ка, зо о ло
гия һәм баш ка күп ки тап ла ры быз да хә зер та тар мәдә ни я те нең 
бу тар ма гын да да үсү, күтә релү, тирән әю бар га нын күрсәтәләр. 
Без юга ры да гы фор ма бу ен ча мил ли мөндә риҗә се белән про
ле та ри ат ча бу ла чак дигән идек. Әдә би ят, мат бу гат дөнь я сын да 
без менә мо ның ачык ми са лын оч ра та быз. Һәммә ки тап лар та
тар өчен, та тар те лендә, та тар аңы на ка ра тып ба сы ла лар. Лә
кин мөндәриҗәлә ре һәм ме тод ла ры бу ен ча һәммә се ма те ри а
лизм ни ге зендә ба ра лар. Һич бул ма са, шу ңар ом ты ла лар. Әдә би 
әсәрләрдә, яңа әдә би та лант лар да бу мо мент та гын да ачык кү
ренәчәк. Бу соң гы 4–5 ел безгә бай так яңа та лант лар бир де. Бо
лар әдә би ят ка үз сүзлә ре, үз мәгънәлә ре, үз фор ма ла ры белән 
кил деләр. Мил ли әдә би ят ка бай лык арт ты ра лар.

Дө рес, бо лар да бай так ким че лекләр бар. Бо лар да акыл лы баш 
Ме фис тофльләр өчен көләргә урын юк тү гел, лә кин төп бер нәр
сә факт –  та тар те ле, та тар әдә би я ты юга лу га тү гел, рус ла шу га 
тү гел, үзе нең та тар лык ни ге зендә про ле та ри ат ру хы белән су га
рыл ган хәлдә үсеп, тирән әеп, күтә ре леп ба ра. Мо ны ва кыт лы 
бизгәк дип атар га урын юк, бу тор мыш ның түбәннән килгән 
та ри хи хәрәкәт, мон да йо ты лу галәмә те тү гел, адәм са ен үсү, кө
чәю бил ге се кү ре неп ба ра.

Дө рес, кай бер за ман нар да әсәрләрдә, ашы гыч лык, игъ ти
бар сыз лык ар ка сын да төп дө рес ни гездән читкә тай пы лу, рус 
сүзлә ренә кирәк сез урын бирү кү ре нергә мөм кин.

Лә кин бу ит ти фа кый 1 мо мент лар. Әм ма хә зер әдә би тел нең 
әдә би әсәрләр нең тен ден ци ялә рен –  ба рыш ла рын ка ра ган да, 
без гарәпчәдән дә, урыс ча дан да мөм кин кадәр ле ко ты лыр га 

1 Иттифакый –  оч рак лы.
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та ба юнәлгән ле ген күрә без. Ма тур әдә би ят бу юл да бе рен че бу
лып ба ра. Ан да саф лык зу ры рак, яңа та тар сүзлә ре ар та то ра. 
Та ри хииҗ ти ма гый әсәрләрдә дә шул ук юнә леш хө кем сөрә. 
Әгәр мон нан 7–8 ел элек ке белән хә зер ге не ча гыш тыр сак, без 
югар гы фи кер нең дө рест ле ген кү рер без (лә кин шу ны хә тердән 
чы гар ма гыз: әлбәттә, бер ке ше нең әсәрлә рен тик шерү кирәк, 
юк са язу чы ның баш ка лы гын нан, урыс ча яки та тар ча бу лу ын нан 
бер үк за ман да гы әсәрләрдә бербе реннән ае ры лыр га мөм кин. 
Шелтәгә, рәнҗүгә төшмәс өчен үз ки тап ла рым да гы үзем аң ла
мас тан килгән үзгә решләр не алам).

Китапның 
исеме

Языл ган 
чыккан 

елы

Бит Татарча, гарәпчә, урысча һәм бәйнәл ми
ләл чәдән кергән сүзләрнең проценты

Татарча гарәпчә бәйнәлмиләлчә урысча
Бөек Октябрь 
ре во люциясе 

һәм пролетари
ат диктатурасы

1919 33 63% 18% 11% 8%
48 62% 18% 14% 6%

104 68% 20% 6,2% 5,8%

Пролетариат 
әдәбияты 
турында

1924 16 65% 23% 10% 2%
25 68% 22% 7% 3%

49–
50

70,5% 19% 9% 1,5%

«Урал» һәм 
уралчылар

1927 19 76% 12,6% 5,7% 5,7%
27 77% 9% 10% 4%
28 79% 10% 7% 4%

Әгәр дә без соң гы ел лар да чык кан әдә би әсәрләр не ка ра сак, 
алар ның бай та гын да та тар сүзлә ре нең %ла ры 92–98 гәчә җиткә
нен күрәчәк без.

VII
Нә тиҗәләр

Док лад та сөйләнгәннәр нең ба рын бергә җы еп, күз ал ды на 
куй сак, безгә менә шул түбән ге нә тиҗәләр мәҗбү ри рә вештә 
ки леп чы га лар:

1 –  Пар ти я нең прог рам ма сын нан, мил ли мәсьәләдә ге бар
лык ка рар ла рын нан, ун ел га якын дә вам кыл ган гамә ли тәҗ
рибәләрдән аң ла шы луы бу ен ча про ле та ри ат ре во лю ци я се ае рым 
мил ли мәдә ни ятләр не бе тер ми, бәл ки, бо лар ның үс үенә һәм 
көч әюлә ренә зур ир кен лек би реп, тук тау сыз ярдәм итеп килә. 
Ре во лю ци я нең ал дын да тор ган ин тер на ци о нал мак суд лар белән 
бу, ае рым ха лык лар ның мәдә ни ятлә ре нең мил ли бу лу ла ры ара
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сын да кар шы лык юк; Ста лин иптәш нең ачык фор му ла сы бу
ен ча, со вет һәм со ци а лизм эчендә куәтлә неп бар ган бу ае рым 
мәдә ни ятләр үзлә ре нең фор ма ла ры бу ен ча мил ли бул са лар, 
мөндә риҗә белән про ле та ри ат ча бу ла чак лар һәм бу мәдә ни ятләр 
про ле та ри ат ның юл баш чы лы гы ас тын да, го мумадәм нең киләчәк 
як ты тор мыш ка ба ру ы на хезмәт кы ла чак лар.

2 –  Про ле та ри ат ре во лю ци я се һәм со ци а лизм тө зе ле ше эчен
дә яшәп, күтә ре леп бар ган ул мил ли мәдә ни ятләр ара сын да та
тар мәдә ни я те дә үзенә урын ала. Ре во лю ци я нең тиздән ун ел 
ту ла чак зур хәрәкә те, тө зе ше, про ле та ри ат ның ту ры мил ли прог
рам ма сы та тар хал кы на сәя си хо кук лар дек ла ра ция һәм рәс ми 
ир кен лекләр, ти гез лекләр бирү белән генә канә гатьләнмә де, 
бәл ки, һәр нәрсәдән юл га са лу өчен ча ра лар күр де. Мо ның белән 
та тар мәдә ни я тенә мат ди ни гез са лын ды, та тар төзү эшенә ак ти
вист бу лып кат на шыр га өйрән де. Менә бо лар нә тиҗә сендә та тар 
хал кы про ле та ри ат прин цип ла ры ни ге зендә үз те лендә мәдә ни ят 
үс терү, көчәйтү эшенә ке ре шер лек куәт –  хәрәкәт ал ды. Шу ңар 
күрә та тар мәдә ни хәрәкә те үзе нең хә зер ге хә ле, рә ве ше белән 
Ок тябрь ре во лю ця се нең җи ме ше итеп ка ра лыр га ти еш ле.

3 –  Ки че релгән граж дан лык су гыш ла ры на, ка ты ач лык тра
ге ди ялә ренә һәм та тар ның электән хә зер ле ге нең бик кеч кенә
ле генә ка ра мас тан бу аз за ман эчендә дә та тар мәдә ни хәрәкә те 
со вет ның нык бу лыш лы гы ар ка сын да, үзенә дө рес юл сы зып яңа 
тор мыш тө зешүдә төп ле нә тиҗәләр бир де. Киләчәк өчен перс
пек тив хәрәкәт план на рын бил геләп ку яр га өл гер де. Бу мәдә
ни ят нең ни ге зе көнтөн ны гый, тар мак ла ры үсәләр, зу ра я лар, 
та мыр ла ры тирән әяләр, шу ның белән бергә та тар мас са сы бу 
мәдә ни хәрәкәт эченә киң рә вештә ке реп ба ра. Менә бо лар бар
лы гы та тар мәдә ни я те нең ва кыт лы бер куз га лыш яки нә тиҗә
сез бер җил генә тү гел икә нен, бәл ки та тар тор мы шы ның сыйн
фыйта ри хи шарт ла рын нан мәҗбү ри, ка ну ни рә вештә ки леп 
чы гып, көч әеп киткә нен күрсәтәләр. Шу ның белән бергә хә зер 
бу мәдә ни ят үзен иҗа би 1 хезмә те белән та ныт ты: та тар хал кы үз 
те лендә ге мәдә ни я те ар кы лы җи ңелрәк, уңай рак рә вештә яңа 
тор мыш ка күтә реләчә ге, бу мил ли инст ру мент рево лю ция тө
зе лешлә ренә киң та тар хезмәт мас са сын кат наш ты ру да бик нык 
фай да итәчә ге ачык кү рел де.

4 –  Әнә шул югар гы өч мо мент ре во лю ция һәм со ци а лизм 
тө зе ле ше эчендә та тар мәдә ни я те нең уры нын, кыйммә тен бил

1 Иҗаби –  уңыш лы.
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ге лиләр. Та тар хал кы баш ка мәдә ни ятләргә йо ты лу юлы белән 
тү гел, үз те ле ни ге зендә, үз мәдә ни я тен үс терү юлы белән ба ра
чак. Ас си ми ля ция һәм урыс ла шу перс пек ти ва ла ры та тар ның 
киләчәк көннә ре нең мөндә риҗә сеннән алып таш ла ныр га, йо
ты лу яки урыс ла шу хәрәкәтлә рен ае рым бер агым итеп мәй дан га 
кую эшенә кар шы ка ты көрә шергә, мо ны ре во лю ция прин цип
ла рын аң ла мау чы лык итеп ка ра лыр га, та тар хезмәт мас са сы ның 
ре во лю ция эчендә ге хәрәкә тенә за рар лы, ре ак ци я чы лык са нар га 
ти еш ле. Пар ти я нең XII нче съ езд ка ра рын да ачык әй телгәнчә, 
бу шарт лар эчендә рус мәдә ни я те нең та тар мәдә ни я теннән юга
ры лы гы, шу ңар күрә та тар лар өчен зәгыйфь мәдә ни яттән юга ры 
мәдә ни яткә күчү ти еш ле ге ту рын да гы сөйләнүләр –  ве ли ко рус
лык миллә те нең элек ке өс тен ле ген сак лар өчен чы га рыл ган ка
раш кы на дыр. Та тар ара сын да мон дый ка раш лар ның бу луы –  
ис ке за ман да гы рус си фи ка тор лык сәясә те нең та тар зи һе нендә 
кал дыр ган күләгә се, үзенә түбән, ыша ныч сыз ка рар га өйрән үе
нең ха та нә тиҗә се генә дер.

5 –  Бу ни гез прин цип лар безгә ае рым гамә ли ча ра лар кү рергә 
мәҗбүр итәләр. Та тар га һәм аның мәдә ни я тенә элек ке ке бек 
мәсхәрә ле ка раш лар, аның белән хи сап лаш мас ка теләүләр ре
во лю ция ар ка сын да бай так ки ме деләр. Лә кин бе теп җитмәгән
нәр әле. Та тар ның үз эчендә, баш ка лар да да, та тар те ленә, та тар 
мәдә ни я тенә әһә ми ят сез, төп асыл да кирәк сез бер нәрсә итеп 
ка рау чы лар, шу ңар күрә, бо лар га баг лан ган хезмәтләр не үтәргә 
теләмәү челәр, шөбһә сез, әле дә юк тү гел. Элек ке за ман ве ли ко
рус лык ның баш ка милләтләргә на чар ка ра вын нан се ңеп кал
ган ул ис ке сө ремнәргә кар шы ча ра кү ре лергә ти еш ле. Әлбәттә, 
мо ңа кар шы иң төп ле ча ра лар ның бер се –  та тар мәдә ни я те нең 
мөм кин кадәр ле тиз күтә рел үе, шу лай итеп түбән ка рар га урын 
кал ды рыл ма вы, та тар те ле нең, та тар дә реслә ре нең баш ка ха
лык лар ны кы дәрәҗә сендә ях шы эшлә неп җит үе, эч ке, тыш кы 
як ла ры белән канә гатьлә нер лек дәрәҗәдә үс үе, һәм та тар те лен, 
та тар дә реслә рен укы ту чы лар ны ква ли фи ка ци ялә ре бу ен ча баш
ка лар белән бер ти гезлә нер лек дәрәҗәдә хә зерләп өл гертү ке бек 
гыйль ми мо мент лар бул са, икен че се итеп мон да дәүләт нең ка нун 
кодрә те дә үзен күрсә тергә ти еш ле дер. Ис ке за ман да та тар ны, 
аның эше не түбәнәй сетү пси хо ло ги я сен ту ды ру да пат ша чы лык 
хөкүмә те нең, аның по ли ци я се нең, аның сат лык мат бу га ты ның 
зур ро ле бул ды. Менә шу ның агу ын бе терүдә ре во лю ция үзе нең 
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дәүләт ни зам на рын нан 1, дәүләт ап па рат ла ры кө ченнән фай да
ла ну да зы ян бул ма я чак.

6 –  Пар тия XII нче съ ез ды ның ка рар ла рын да да әй телгәнчә, 
җир ле ха лык лар ның үз эчлә реннән го рефгадәтлә рен, теллә
рен, тор мыш ла рын белгән хезмәт челәр чы га ру кирәк бул ган га, 
Та тарс тан ның мәктәплә рендә, юга ры дан түбәнгәчә, та тар ны 
өйрәнүгә, та тар ның те ле, әдә би я ты белән та ны шу га га ид 2 гый
лемнәр, әлбәттә, бе рен че дәрәҗәдә әһә ми ят ле дә ресләрдән 
итеп ку е лыр га, бу хак та һич бер төр ле җи ңел ка рау лар га юл би
релмәскә, бу эшләрдә дәүләт нең рәс ми куәтлә ре ярдәмдә бу лыр
га ти еш ле дер. Шу ның белән бергә бюд жет ва кыт ла рын да та тар 
те лен, та тар мәдә ни я тен үс терү һәм гамәлгә кую мо мент ла ры на 
ка ра тып ае ру ча ак ча бил геләнмәсә, күп ка рар лар ның кә газьдә 
ка луы мәҗбү ри бу лып чы га. Мәсьәлә нең ре аль ягы мо ңа терәл
гәнгә, дәүләт ап па рат ла ры ның хезмәтлә рендә менә бу нок та лар
га әһә ми ят бир дерү ча ра ла рын күрү ля зим бу ла.

7 –  Мәдә ни ятләрдә, ал да Пок ровс кий әйт меш ли, ае рып бил
геләү че һәм төп ко рал тел бул ган га, та тар те лендә сөйләшү че 
ха лык лар, теләсә кай да яшәсәләр дә бер мәдә ни кол лек тив ның 
кисә ге бу лып та ны ла лар. Шу ңа күрә, җөмһү ри яттән тыш та гы 
та тар лар белән да им кон такт сак лау мәсьәлә се та тар мәдә ни
я те нең үс үендә, көч әю ендә ае рым урын тот кан мо мент лар ның 
бер се бу ла чак. Шу ның белән бергә та тар мәдә ни я те үскән, күтә
релгән са ен, баш ка төр ки ха лык лар белән мәдә ни, гыйль ми тәҗ
рибәләр не ал ма шу нок та ла ры да күз ал дын да то ты ла чак тыр.

8  –  Та рих ның бәйнәл миләл хә зинә сеннән алын ган гый
лемнәр, тех ни ка лар, сән гатьләр ярдә ме белән про ле та ри ат юл
баш чы лы гы ас тын да, үз те ле, үз тор мы шы ни ге зендә үзе нең 
мәдә ни я тен көчәйтү, бу мәдә ни ят не та тар хезмәт хал кы ның со
ци а лизм тө зе ле ше хәрәкәтлә рендә ко рал бу лыр лык дәрәҗәдә 
юга ры күтәрү һәм шул со ци а лизм тө зе ле ше эчендә баш ка лар 
белән бер уңай дан бер мәдә ни от ряд бу лып ба ра алыр лык хәлгә 
җитү –  менә та тар хал кы ның мәдә ни мәсьәләдә тот кан юлы, 
ал да гы ма я гы шул рә веш бу ла чак, та рих һәм ре во лю ция та тар ны 
шул юл белән алып ба ра чак.

1 Низамнарыннан –  ка нун на рын нан, ка гыйдәлә реннән.
2 Гаид –  бәй ле, ка ра ган.
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IV
СО ВЕТ ЧО РЫ НА КАДӘР ГЕ ДО КУ МЕНТ ЛАР

Иҗ ти ма гыйсәя си до ку мент лар

а)
Жан дар ме рия до ку мент ла ры

1913
Про то кол за се да ния ко мис сии по под го тов ке со зы ва  

съ ез да сту ден товму суль ман 1

28 мар та 1913 г.
По ря док дня

I. Об  суж де ние за яв ле ния прав ле ния о де я тель нос ти ко мис
сии по пос.

II. Воп рос о док ла дах.
III. Пись мо то ва ри щам Пе тер бур[ га].
IV. Воп рос об ан ке те.
V. Воп рос о за ме ще нии пред се да те ля вре мен но от бы ва ю ще го.

Про то кол за се да ния
I. Ко  мис сия оп ро верг ла за яв ле ние прав ле ния и пос та но ви ла 

об ра тить ся прав ле нию с та ким за яв ле ни ем сос тав лен ным Ша
фи 2: на ос но ва нии II пунк та па рагр [аф ]а, гл [а вы] 6 ко мис сия 
на хо дит, что прав ле ние мо жет иметь толь ко над зор на од ной 
ко мис сии, а от чет ность о сво ей де я тель нос ти она да ет об ще му 
соб ра нию или ре ви зи он ной ко мис сии. Вви ду это го ко мис сия 
офи ци аль но на счи та ет се бя обя зан ной дать от чет прав ле нию. 
Но част ным об ра зом оно мо жет по лу чить не об хо ди мые све де ния 
от пред се да те ля или сек ре та ря этой ко мис сии.

II. Соб ра ние при ня ло пред ло же ние Ша фи: вы яс нить до сос
тав ле ния док ла дов фи зи о но мию съ ез да. Вы не се на ко мис си ей 
ре зо лю ция Иб ра ги мо ва. Воп ро сы на съ ез де бу дут раз би рать

1 Төп нөсхә элек ке СССР Үзәк дәүләт Ок тябрь ре во лю ци я се ар хи вын да сак ла на 
(ЮИОО ф., 1913 тасв., 174 эш, 81 кәг.). Текст Ка зан да яшәү че Ә. А. Ша    мо ва ның 
шәх си ар хи вын да гы фо токү чермәдән алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Шафи –  Шә фи Мос та фабәк улы Рөстәмбә ков (1893–?), Ки ев Из ге Вла ди мир 
уни вер си те ты сту ден ты, «Як таш лык җәм гы я те» әгъ за сы, Ба ку дан.
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ся толь ко по ли ти чес кие. Эта ре зо лю ция бу дет предс тав ле на на 
об суж де ние об ще му соб ра нию. Ко мис сия пос та но ви ла на сос
тав ле ние там по по ли ти чес ким воп ро сам по ру чить Ени ке е ву, 
Иб ра ги мо ву.

III. На пись мо то ва ри щей Пе тер бур[ га] ре ши ли по ка не от
ве чать до след [ю ще го] бо лее под роб но го пись ма.

IV. Воп рос об ан ке те: ко мис сия пос та но ви ла упол но мо чить 
най ти все спо со бы на пе ча та ния ан ке ты Ха ли лу 1 и Ша фи и ре ши
ла об ра тить ся прав ле нию, с ка кой имен но ре зо лю ци ей от ло же но 
вы яс не ние сум мы, ко то рые по на до бит ся на пе ча тать ан ке ту.

V. За  мес ти те лем пред сед [а те ля] Вы бо ра Ша фи.
Сле ду [ю ще е] за се да ние 6 ап ре ля в 8 час [ов] у Ша фи.

1 Халил –  Хә лиул ла Ибә тул ла улы Ени ке ев (1891–1946), ул ва кыт та Ки ев уни
вер си те ты ның ме ди ци на фа куль те ты сту ден ты, «Як таш лык җәм гы я те» җитәк челә
реннән бер се. Со вет ха ки ми я те чо рын да Баш кортс тан да та бип бу лып эш ли.
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Вы пис ка из днев ни ка аген тур ных све де ний  
по раз ным све де ни ям по г. Ка за ни 1

6 ап ре ля 1913 г.
Со вер шен но сек рет но

ВЫ ПИС КА
из днев ни ка аген тур ных све де ний по раз ным све де ни ям
за ап рель 1913 год
по гор. Ка за ни

На чаль ник Ка занс ко го гу бернс ко го
жан дармс ко го Уп рав ле ния, пол ков ник (под пись Ка ли ни на 2)
Вер но: Под пол ков ник (под пись на раз бор чи ва)
№ 238
6 ап ре ля 1913 го да
г. Ка зань.

На чаль ни ку Са ра товс ко го Гу бернс ко го  
Жан дармс ко го Уп рав ле ния.

По ра йо ну.

Ап рель 4.
Позд нею осенью прош ло го, 1912, го да при ез жал в Ка зань Ки

евс кий сту дент Ха лиул ла Ени ке ев, ро дом из Уфимс кой гу бер нии, 
Бе ле бе евс ко го уез да, дер [ев ни] Кар га лы. Он за го ва ри вал с та
тарс кой мо ло дежью о соз да нии ин те рна ци о наль ной со ци а лис
ти чес кой ор га ни за ции, но со чувст вен но к не му от нес лись толь ко 
Гу мер Те ре гу лов 3, го то вя щий ся в Ка за ни на ат тес тат зре лос ти 

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 923 эш, 21 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Калинин –  Ка ли нин Конс тан тин Ива но вич (1859–1916), жан дар ме рия 
хезмәткә ре, 1905–1916 ел лар да Ка зан гу бер на жан дарм идарә се на чаль ни гы, 1916 
ел ның 15 ап ре леннән ге не ралма йор.

3 ГумерТерегулов –  Гомәр Хә би бе рах ман улы Те ре гу лов (1883–1938), сәясәт 
һәм җәмә гать эш лек ле се. Уфа земст во сын да эшләгән. 1907 ел дан «У рал» га зе та сын 
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и сту дент ме дик Ха ла фи Кай би шев 1. Во об ще же Ка занс кая та
тарс кая мо ло дежь к ре чам Ени ке е ва от нес лась очень не со чувст
вен но, так как он яв ля ет ся со чувст ву ю щей та тарс ко му на ци
о на лис ти чес ко му те че нию. Как со об ща ют, в нас то я щее вре мя 
та кая ор га ни за ция су щест ву ет в Ки е ве и к ней там примк ну ли 
очень мно гие му суль ма не. Во гла ве му суль манс ко го круж ка сто
ят, кро ме упо мя ну то го сту ден та Ени ке е ва, еще кур сист ка из Уфы 
Ум миГуль сум Ах тя мо ва 2, Га лимд жан Иб ра ги мов (Ки ев, Сте
па новс кая, д. № 18) –  ка за нец и мно гие Кав казс кие сту ден ты.

(«Жи тель» 3)

нә шер итү челәрдән бер се, 1917 ел дан Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык та ра ту 
ко ми те ты идарә се рәи се, Уфа гу бер на мө сел ман мил ли шу ра сы Баш кар ма ко ми те
ты әгъ за сы; 1 нче һәм 2 нче Бө тен рос сия мө сел ман нар съ ез дын әзерләүдә һәм аның 
эшендә кат наш кан, Эч ке Рос сия һәм Се бер төр кита тар мө сел ман на ры ның Мил
ли ко рыл тае де пу та ты, 1918 ел да Бө тен рос сия Уч ре ди тель ное соб ра ние ко ми те ты, 
Уфа Ва кыт лы мө сел ман шәһәр ха лык ко ми те ты әгъ за сы. 1919 ел да Төр ки ягә китә.

1 Халафи Кайбишев –  Хәнә фи (Мөхәммәтхәнә фи) Сәет га ли улы Кай бы шев 
(1890–?), Ка зан Им пе ра тор уни вер си те ты сту ден ты. 1917 ел да Ка зан мө сел ман ко
ми те тын да аги та ция ко мис си я се рәи се бу ла. Со ңын нан аның Ка зан жан дарм идарә
сендә «Те о ре тик» исе ме белән яше рен хезмәттә бу луы ачык ла на һәм ха лык ның ты
ныч лы гын сак лый тор ган шәһәр Баш кар ма ко ми тет ның ка ра ры бу ен ча кул га алы на.

2 Умми-ГульсумАхтямова –  Өм мегөл сем Әбусө гуд кы зы Әхтә мо ва (1889–?), 
Ки евтә ха тынкыз лар ның юга ры курс ла рын да укы ган.

3 «Житель» –  жан дар ме ри ядә яше рен хезмәт иткән Төхфә тул ла Гыйззә тул ла 
улы Мам ли ев нең (1887–?) ку ша ма ты. По ли ция ар хив ла рын тик шерү ко мис си я се 
та ра фын нан 1917 ел ның 22 ап ре лендә кул га алы на, шул ел ның ав густ аен да Ва кыт
лы хөкүмәт йо лы мы белән азат ителә. Икен че мәртәбә 1921 ел ның 26 ап ре лендә 
кул га алы на һәм биш ел га ка ты ре жим лы төрмәгә ябы ла.
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Со об ще ние на чаль ни ка Ка занс ко го гу бернс кого  
жан дармс ко го уп рав ле ния на чаль ни ку  

Ки евс ко го охранного от де ле ни я 1

8 ап ре ля 1913 г.
Сов [ер шен но] секр [ет но]

№ 245.
8 ап ре ля 1913 г[о да]

В вве рен ном мне уп рав ле нии по лу чен но му неп ро ве рен но му 
фор ми ро ван ном по ряд ком све де ния о том, что в Ки е ве су щест
ву ет ин тер на ци о наль ная со ци а лис ти чес кая ор га ни за ция сре
ди сту ден товму суль ман. Во гла ве ее сто ят: студ [ент] Ха лиул ла 
Ени ке ев, уро же нец Уфим[с кой] губ [ер ни и] Бе ле бе евс ко го уез
да, дер [ев ни] Ка ран, 2) кур сист ка УмиГуль сум Ах тя мо ва, так
же уро жен ка Уфим[с кой] губ [ер ни и], 3) Га лимд жан Иб ра ги мов 
(Ки ев, Сте па новс кая ул., д. № 18) и мно гие сту ден тыму суль ма не 
Кав ка за. Наз ван ный вы ше Ени ке ев глу бо кой осе ни ми нув ше го 
го да при ез жал в Ка зань и вел раз го вор с предс та ви те ля ми та тарс
кой мо ло де жи о сор га ни зо ва нии в Ка за ни круж ка ин те ран ци о
наль ных со ци а лис тов, но бе зус пеш но, т. к. казанс кая та тарс кая 
мо ло дежь со чувст ву ет боль ше му суль манс ко му на ци о на лис ти
чес ко му те че нию.

Со об щая об из ло жен ном про шу ме ня уве до мить нас коль ко 
со от ветст ву ет дейст ви тель нос ти при ве ден ные вы ше све де ния и 
что у нас в све де нии об вы ше упо мя ну тых ли цах.

На чаль ни ку Ки евс ко го ох ран но го от де ле ния

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт фән ни бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан 
Рес пуб ли ка сы Фәннәр ака де ми я се» «Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге тел, әдә би ят һәм 
сән гать инс ти ту ты» ае рым лан ган берәм ле ге нең Яз ма һәм му зы каль ми рас үзә гендә 
сак ла на (199 ф., 1 тасв., 913 эш, 60 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.
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Про то кол обыс ка Г. Г. Иб    ра ги мо ва 1

17 ап ре ля 1913 г., Ки ев

1913 го да ап ре ля 17 дня в г[о ро де] Ки ев око ло тыч ный над зи
ра тель Буль вар но го по ли цейс ко го го ро да Ки е ва участ ка Кру мин 
вследст вие рас по ря же ния на чаль ни ка Ки евс ко го гу бернс ко
го жан дармс ко го уп рав ле ния при был в 12 ча сов 30 ми нут но
чи в дом № 18 по Сте па новс кой ули це в квар ти ру кресть я ни на 
Уфим ской гу бер нии Стер ли та макс ко го уез да Ур шакМинс кой 
во л[ос ти] Алим за на Гер фа но ви ча Иб ра ги мо ва, где на ос но ва нии 
21 ст[ать и] По ло же ния о го су дарст вен ной ох ра ны Вы со чай ше 
ут верж ден но го 14 ав гус та 1881 г[о да] и 258 и 1035 ст [а тей], уст [а
ва] Угол [ов но го] Су допр [о из водст ва], в при сутст вии ни же под
пи сав ших ся по ня тых про из вел обыск как лов но го ич ный, так и 
всес то рон ний в ком на те за ни ма е мый Алим за ном Иб ра ги мо вым 
в квар ти ре Ми ха и ла Сте па но ви ча По до ля на од ну ком на ту; ни
че го яв но прес туп но го не об на ру же но, а взя то для прос мот ра 
бро шю ры, ру ко пи си, пись ма, отк рыт ки и аль бом, ко то рые опе
ча та ны в шес ти тюч ках, в толс том …тюч ке, три лич ном обыс ке в 
от дель ном тюч ке и в квар ти ре во об ще в от дель ном тюч ке.

Обыск про из во дил над зи ра тель (под пись Кру ми на).
При обыс ке при сутст во ва ли по ня тые: Ми ха ил Шев чен ко, 

Петр Ко ма рин.
Все ос таль ное по лу чил 1914 го да 17го фев ра ля.
Га лимд жан Иб ра ги мов.

1 Төп нөсхә Ук ра и на Үзәк дәүләт та рих ар хи вын да сак ла на (274 ф., 1 тасв., 
3151 эш, 315 кәг.). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да гы фо токү
чермәдән алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Све де ния об обыс ка е мом Г. Г. Иб    ра ги мо ве по распоря же
нию Ки евс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го управлени я 1

17 ап ре ля 1913 г.

Све де ния
о ли це, обыс кан ном в 12 ча сов 30 м[и нут] 17 се го апр [е ля] 

1913 г[о да].

Фа ми лия, имя и от чест во –  Га лим зан Гир фа но вич Иб ра ги мов.
Зва ние (под роб но) –  Кресть я нин Уфим[с кой] губ [ер ни и] Стер

ли та макск[о го] уез[ да] Ур шак минск [ой] вол [ос ти] дер [ев ни] Сул
тан му ра то во.

За ня тие (под роб но) –  Ре пе ти тор.
Ле та и ве ро ис по ве да ние –  25 го, му суль ма нин.
Се мей ные и родст вен ные свя зи –  Хо лос тяк. Два бра та: Ша

кирд жан и Аб дул ха ким, од на сест ра 2 и мать (Ха са на) 3.
Име ет ли пра во жи тельст ва в Ки е ве
Где ли цо обыс ка но в квар ти ре –  Го до ля но № 4, до ма № 18 по 

Сте па новск [ой] ули це, Буль вар ная участ ка г[о ро да] Ки е ва.
Где про жи ва ет (под роб ный ад рес: ес ли про жи ва ет там, где 

обыс ка но, то впи сать «по мес ту обыс ка» –  По мес ту обыс ка.
Под вер га лось ли обыс ки ва е мое ли цо обыс ку ра нее, ес ли да, 

то ког да и где –  Нет.
При чи на обыс ка (по рас по ряж [е ни ю] на чал[ь ни ка] Ки ев[с

ко го] губ [ернс ко го] жанд [армс ко го] уп рав[ ле ни я] (ес ли не из
вест на при чи на обыс ка) или по со жи тельст ву в та кимто явил ся 
в квар ти ру обы ски ва е мо го та ко го то, за дер жан с не ле галь ной 
ли те ра ту рой, за дер жан в сход ке тамто и т. под. –  По рас по ря же
нию жан дармск[с ко го] упр [ав ле ни я] гор [о да] Ки е ва.

1 Төп нөсхә Ук ра и на Үзәк Дәүләт та рих ар хи вын да сак ла на (ф. 274, 4 тасв., 84 
эш, 57 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты
рыл ган (Ка зан, 2000, б. 228–229). Текст дәүләт фән ни бюд жет уч реж де ни е се «Та
тарс тан Рес пуб ли ка сы Фәннәр ака де ми я се» «Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге тел, әдә би
ят һәм сән гать инс ти ту ты» ае рым лан ган берәм ле ге нең Яз ма һәм му зы каль ми рас 
үзә гендә ге (65 ф., 2 тасв., 27 эш.). фо токү чермәдән алын ды.

2 … одна сестра –  Нә гыймә Гыйр фан кы зы Иб ра һи мо ва (Мәхмү то ва) 
(? –  1916/17), Г. Иб  ра һи мов ның апа сы.

3 …имать(Хасана)–Хәсәнә (Би бихәсәнә) Га би дул ла кы зы Иб ра һи мо ва (За һи
дул ли на) (1862–1921), Г. Иб  ра һи мов ның әни се.
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Что об на ру же но по обыс ку прес туп но го (по и ме но вать и ука
зать чис ло прес туп ных из да ний) –  Ни че го яв но прес туп но го не 
об на ру же но. Взя то для прос мот ро: бро шю ри, ру ко пи си, пись ма, 
отк рыт ки, аль бом, ко то рые опе ча та ны в шес ти тюч ках.

Арес то ва но ли обыс кан ное ли цо –  Да.
Ес ли да, то ку да отп рав ле но для со дер жа ния под ст ра жей –  В 

Буль вар ном участ ке.
Под пись обыс ки ва е мо го –  Га лим зан Иб ра ги мов.
Обыск про во дил над зи ра тель (под пись Кру ми на)
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Пе ре вод с та тарс ко го язы ка на русс кий за мет ки в тетра ди, 
отоб ран ной по обыс ку в го ро де Ки е ве 17 апре ля 1913 го да 

у Га лимд жа на Иб ра ги мо ва и Хане фи Кай бы ше ва 1

Рань ше Ха не фи (Кай бы шев), ког да он мог по ка зать сре ди 
низ ко го клас са сте пень сво е го пре вос ходст ва, был на ци о на лис
том, ис тин ным ра бот ни ком он ве рил в та тар, он яс но ви дел их 
бу ду щее, на хо дил нуж ным ра бо тать на них и ста рал ся (тру дил ся) 
в этом нап рав ле нии и приг ла шал ту да же и лю дей. От де лив шись 
от ок ру жа ю щих от зем ли, ког да дол жен был сде лать ся обык но
вен ным сту ден том, не бу ду чи в сос то я нии по ка зать сво е го пре
вос ходст ва, сво ей сла вы, он прев ра тил ся в пес си мис та. Ве ра в 
та тар у не го прош ла, ин те рес к ра бо те по гас (про пал). Он на чал 
гво рить: «Мы про па да ем». Боль шой, глу бо кий эго ист.

Пе ре вод де лал: При ко ман ди ро ван ный к Ка занс ко му гу берн
ско му жан дармс ко му уп рав ле нию 15 Уланс ко го Та тарс ко го пол ка 
штабсрот мистр (под пись Трен то виу са)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 914 эш, 48 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Пос та нов ле ние на чаль ни ка Ки евс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния о за дер жа нии Г. Ибрагимова 1

18 ап ре ля 1913 г.

1913 г[о да] ап ре ля 18 дня в г[о ро де] Ки е ве, на чаль ник Ки евс
ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния пол ков ник Шре
дель 2, имея све де ния, вну ша ю щие ос но ва тель ные не до ве рия о 
при над леж нос ти крест[ь я ни на] Уфимс кой гу бер нии Га лим ча на 
Гир фа но ви ча Иб ра ги мо ва к про ти воп ра ви тельст вен но му со об
щест ву и ру ко водст ву ясь 21 ст [атьёй] По ло же ния о го су дарст
вен ной ох ра не, Вы со чай ше ут верж ден но го 14 ав гус та 1881 г[о да] 
Пос та но вил: по и ме но ван но го Га лим ча на Иб ра ги мо ва под верг
нуть лич но му пред ва ри тель но му за дер жа нию в Ки евс кой тюрь
ме вп редь до разъ яс не ния де ла, о чем со об щить Ки евс ко му гу
бер на то ру; ко пию се го пос та нов ле ния преп ро во дить про ку ро ру 
Ки евс ко го Ок руж но го су да и в мес то зак лю че ния, объ я вить это 
пос та нов ле ние с под пис ною на сем та, за дер жан но му.

Пол ков ник (под пись Шре де ля)
Пос та нов ле ние это мне объ яс не но 19 ап ре ля 1913 г[о да].
Га лим зан Иб ра ги мов

1 Төп нөсхә Ук ра и на Дәүләт та рих ар хи вын да сак ла на (274 ф., 1 тасв., 3151 
эш, 329 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты
рыл ган (Ка зан, 2000, б. 247). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да гы 
фо токү чермәдән алын ды.

2 Шредель–  Шре дель Алек сандр Фё до ро вич (1862–?), жан дар ме рия хезмәткә
ре, 1906–1917 ел лар да Ки ев гу бер на жан дарм идарә се на чаль ни гы, 1916 ел дан ге
не ралма йор.
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Про то кол доп ро са Г. Г. Иб    ра ги мо ва  
от дель ным корпусом жан дар мов 1

18 ап ре ля 1913 г.

1913 го да ап ре ля 18 дня в г[о ро де] Ки е ве, я, От дель но го кор пу
са жан дар мов под пол ков ник Вал нин, на ос но ва нии По ло же ния 
о ме рах к ох ра не нию го су дарст вен но го по ряд ка и об щест вен
но го спо койст вия, Вы со чай ше ут верж ден но го в 14й день ав
гус та 1881 го да, рассп ра ши вал ни же по и ме но ван но го, ко то рый 
объ яс нил:

Зо вут ме ня:
1. Фа ми лия, имя, от чест во (урож ден ная фа ми ли я) –  Иб ра ги

мов Алим зан Гер фа но вич.
2. Вре мя и мес то рож де ния –  В 1887 го ду в д[е рев ни] Сул тан 

Му рат Стер ли та макс ко го уез да Уфимс кой губ [ер ни и].
3. Ве ро ис по ве да ние –  Ма го ме танс ко го.
4. Про ис хож де ние, на род ность, под да ност во и лич ное зва

ние –  Баш кир, та та рин, Рос сийс ко го, крест[ь я нин] Уфимс кой г[у
бер ни и] Стер ли та макс ко го уез да.

5. Мес то пос то ян но го жи тельст ва и при пис ки, по от бы ва нию 
во инс кой по вин нос ти –  д[е рев ня] Сул танМу рат, там же при
пи сан, при зы вал ся в 1904 го ду, ос во бож ден по сла бос ти здо ровья.

6. За ня тия и средст ва к жиз ни –  Ли те ра тор, за ни ма юсь кор
рес пон ден ци ей в га зе те, в Ки е ве имею уро ки.

7. Се мей ное по ло же ние (имя, от чест во же ны или му жа, име на 
де тей, их за ня тия и мес то жи тельст ва) –  Хо лост.

8. Родст вен ные свя зи: имя, от чест во, фа ми лия ро ди те лей, 
брать ев, сес тер, мес та их жи тельст ва, за ня тия и эко но ми чес кое 
по ло же ние ро ди те лей –  Отец Гер фан НурМу ха ме то вич, око ло 
65 лет; мать Ха са на За хит, око ло 55 лет; братья: Ша кирд жан, 
око ло 25 лет, жи вет до ма; Аб тул ха ким, око ло 15 лет, до ма; сест

1 Төп нөсхә Ук ра и на Үзәк дәүләт та рих ар хи вын да сак ла на (274 ф., 1 тасв., 3151 
эш, 1 бү лек, 318, 318 (икен че ягы) кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е
нең 9 нчы то мын да шак тый ха та лар һәм төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 
2000, б. 229–230). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да гы фо токү
чермәдән алын ды.
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ры: На ги ма Хай ранМах му до ва, око ло 30 лет, жи вет в де рев не Бя
гя наш 1.

9. Мес то пос то ян но го жи тельст ва родст вен ни ков, за ме ня ю
щих ро ди те лей или опе ку нов –  Де рев ня Сул танМу рат.

10. Мес то вос пи та ния в учеб ных за ве де ни ях (низ шем, сред
нем и выс шем) с ука за ни ем сколь ко вре ме ни про был, по че му 
ос та вил, ког да пос ту пил и ког да и по че му вы шел и на чей счет 
вос пи ты вал ся –  Окон чил русс кота тарс кую шко лу в д[е рев ни] Сул
танМу рат. В Орен бур ге учил ся в мед ре се (ду хов ная шко ла) семь 
лет. В та кой же шко ле учил ся в г[о ро де] Уфе 3 го да.

11. Был ли за гра ни цей, ког да, где, с ка кой целью –  Не был.
12. Прив ле кал ся ли к доз на ни ям, ког да и чем окон чи лось 

прив ле че ние –  Не сос то ял и не обыс ки вал ся.
[…]

1 НагимаХайран-Махмудова,около30лет,живетвдеревнеБягянаш –  Г. Иб 
ра һи мов ның апа сы Нә гыймә Бәгәнәш авы лын да Хә бир мул ла да (? –  1921) ки яүдә 
бу ла.
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Уве дом ле ние око ло доч но го над зи ра те ля Ки евс ко му  
гу бернс ко му жан дармс ко му уп рав ле нию о преп ро вож де нии 

Г. Иб  ра ги мо ва в Ки евс кую тюрь му 1

19 ап ре ля 1913 г.
Сек рет но

С пос та нов ле ни ем и рас пис кою Иб ра ги мо ва преп ро вож дая в 
Ки евс кое гу бернс кое жан дармс кое уп рав ле ние уве дом ляю, что 
Иб ра ги мов при ко пии пос та нов ле ния преп ро вож ден в Ки евс кую 
тюрь му 19 ап ре ля за № 1382.

19 ап ре ля 1913 го да.
Око ло доч ный над зи ра тель (под пись не раз бор чи ва)

Про ше ние на чаль ни ка Ки евс ко го гу бернс ко го  
жандармс ко го уп рав ле ния Ки евс ко му гу бер на то ру 

о продле нии сро ка арес та Г. Г. Иб    ра ги мо ва 2

25 ап ре ля 1913 г.
Арес тантс кое.

Сек рет но.
№ 9914
25 ап ре ля 1913 г[о да]
В до пол не ние к от зы ву мо е му от 18 се го ап ре ля за № 9368, 

имею честь про сит Ва ше Пре вос хо ди тельст во о прод ле нии до 
од но го ме ся ца сро ка арес та сту ден та Ки евс ко го уни вер си те та 
Па фиБен Мус та феБе ка Рус там бе ко ва 3 и кресть я ни на Уфим
ской гу бер нии Га лин ча на Гир фан до ва Иб ра ги мо ва.

Пол ков ник (под пись Шре де ля)
Г. Ки  евс ко му гу бер на то ру.

1 Төп нөсхә Ук ра и на Үзәк дәүләт та рих ар хи вын да сак ла на (274 ф., 1 тасв., 3151 
эш, 1 бү лек, 328 (икен че ягы) кәг.). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи
вын да гы фо токү чермәдән алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Фо токү чермә дәүләт фән ни бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы 
Фәннәр ака де ми я се» «Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге тел, әдә би ят һәм сән гать инс ти ту
ты» ае рым лан ган берәм ле ге нең Яз ма һәм му зы каль ми рас үзә гендә сак ла на (65 ф., 
2 тасв., 12 эш.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты
рыл ган (Ка зан, 2000, б. 248). Текст фо токү чермәдән алын ды.

3 Пафи-БенМустафа-БекРустамбеков –  ка ра: Ша фи.
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Из про то ко ла доп ро са  
Му ха метХа на фия Се ид Галиеви ча Кай би ше ва 1

27 ап ре ля 1913 г.

Про то кол № 1
1913 го да ап ре ля 27 дня, в г[о ро де] Ка за ни, я, От дель но го кор

пу са жан дар мов под пол ков ник Прог на евс кий 2 на ос но ва нии 
По ло же ния о ме рах к ох ра не нию го су дарст вен но го по ряд ка и об
щест вен но го спо койст вия, Вы со чай ше ут верж ден но го в 14 день 
ав гус та 1881 г[о да] рассп ра ши вал ни же по и ме но ван…

Зо вут ме ня Му ха метХа на фи Се ид Га ли е вич Кай бы шив.
От ро ду имею 23 го да, ве ро ис по ве да ния ма го ме танс ко го.
Зва ние мое сту дент Ка занс ко го уни вер си те та.
Про жи ваю в гор [о де] Ка за ни по Воз не сенс кой ули це в до мах 

№ 72, квар[ ти ра] № 1.
На пред ло жен ные мне воп ро сы от ве чаю:… Во об ще в Ка за ни 

с кем ви дел ся Ени ке ев –  я не знаю. О сво ей жиз ни и де я тель нос
ти в Ки е ве он расс ка зал мне нем но го, во об ще боль ше о са мом 
го ро де и по пой ках. Из об щих на ших зна ко мых в Ки е ве он упо
ми нал Иб ра ги мо ва Га лим зя на, та тарс ко го ли те ра то ра, ко то рый 
жи вет в Ки е ве и за ни ма ет ся уро ка ми…

Сту дент Му ха медХа на фи Се идГа ли е вич Кай би шев.
Под пол ков ник (под пись Прог на евс ко го)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 914 эш, 3 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан алын
ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Прогнаевский –  Прог на евс кий Ми ха ил Ва силь е вич (1870–?), жан дар ме рия 
хезмәткә ре, 1906–1917 ел лар да Ка зан да әүвәл Ае рым жан дарм нар кор пу сы рот
мист ры, ан на ры –  под пол ков ник.
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Вы пис ка из днев ни ка аген тур ных све де ний  
по раз ным све де ни ям по г. Ка за ни 1

28 ап ре ля 1913 г.
Со вер шен но сек рет но

ВЫ ПИС КА
из днев ни ка аген тур ных све де ний по раз ным све де ни ям

за ап рель 1913 год
по гор. Ка за ни

На чаль ник Ка занс ко го гу бернс ко го
жан дармс ко го Уп рав ле ния, пол ков ник (под пись Ка ли ни на)
Вер но: Под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)

№ 322
28 ап ре ля 1913 го да
г. Ка зань.

На чаль ни ку Са ра товс ко го Гу бернс ко го  
Жан дармс ко го Уп рав ле ния.

По ра йо ну.

Ап рель 27.
При е хав ший в де каб ре прош ло го го да в Ка зань сту дент Ки

евс ко го уни вер си те та Ха лиул ла Ени ке ев, меж ду про чим, имел 
целью приг ла сить Ка занс ких сту ден товму суль ман сор га ни зо
вать ся в кру жок по при ме ру Ки евс ких сту ден товму суль ман для 
то го, что бы по ра бо тать на поль зу «му суль манс ко го ми ра» об
щи ми си ла ми. Точ но объ яс нить цель ор га ни за ции он не мог; 
го во рил толь ко, что не об хо ди мо сд ви нуть му суль манст во с той 
мерт вой точ ки, на ко то рой оно на хо дит ся, не об хо ди мо расп рост
ра не ние сре ди не го об ра зо ва ния в ши ро ких раз ме рах и при об
ще ние его к ев ро пейс кой куль ту ре. По сло вам Ени ке е ва в Ки е ве 
кру жок му суль мансту ден тов уже сор га ни зо вал ся, при чем в нем 
сос то ят чле на ми Кав казс кие му суль ма не, кир ги зы и три та та
ри на ка зан ца (в том чис ле кро ме Ени ке е ва кур сист ка Гуль сюм 
Ах тя мо ва и та тарс кий ли те ра тор Га лим зян Иб ра ги мов, жи ву щий 
за урок у со дер жа те ля на вок за ле бу фе та).

(«Те о ре тик»)
1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 

ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 923 эш, 44 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про ше ние про ку ро ра Ки евс ко го ок руж но го су да началь ни ку 
Ки евс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го управ ле ния уве до мить 
о рас по ря же нии прод ле ния срока арес та Г. Г. Иб    ра ги мо ва 1

29 ап ре ля 1913 г.

Арес тантс кое.
Сек рет но.

Г[ос по ди ну] На чаль ни ку Ки евс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния

29 ап ре ля 1913 г[о да]
№ 21.

Про шу ва ше Вы со коб ла го ро дие уве до мить ме ня, в до пол не
ние к от но ше нию от 18 те ку ще го ап ре ля за № 9367, не пос ле до
ва ло ли рас по ря же ние о прод ле нии сро ка арес та за дер жан ным в 
по ряд ке ох ра ны Па феБен Мус та феБек Рус там бе ко ву и Га лин
ча ну Гир фан до ву Иб ра ги мо ву.

Про ку рор (под пись не раз бор чи ва)
Сек ре тарь (под пись не раз бор чи ва)

1 Фо токү чермә дәүләт фән ни бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы 
Фәннәр ака де ми я се» «Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге тел, әдә би ят һәм сән гать инс ти ту
ты» ае рым лан ган берәм ле ге нең Яз ма һәм му зы каль ми рас үзә гендә сак ла на (65 ф., 
2 тасв., 13 эш). Ул Ки ев ок руг мәхкәмә се нең гриф ле рәс ми кә га зенә языл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Уве дом ле ние Ки евс ко го гу бер на то ра на чаль ни ку  
Киевс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

29 ап ре ля 1913 г.

Со вер шен но секр ет но
Ап ре ля 29 дня 1913
№ 3007
На № 9914.

На чаль ни ку Ки евс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния

Уве дом ляю Ва ше Вы со коб ла го ро дие, что на ос но ва нии при
ме ча ния к ст [ать е] 21 По ло же ния об уси лен ной ох ра не мною 
прод лен до од но го ме ся ца со дня за дер жа ния срок арес та Ша
фиБен Мус та феБе ку Рус там бе ко ву и Га лин ча ну Гир фан до ву 
Иб ра ги мо ву.

Гу бер на тор, штал мей тер Вы со чай ше го дво ра (под пись не раз
бор чи ва)

Пра ви тель кан це ля рии (под пись не раз бор чи ва)

1 Төп нөсхә Ук ра и на Үзәк дәүләт та рих ар хи вын да сак ла на (274 ф., 1 тасв., 3151 
эш, 2 бү лек, 378 кәг.). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да гы фо токү
чермәдән алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Спи сок га зет и жур на лов на та тарс ком язы ке,  
изъ я тых у Г. Иб  ра ги мо ва во вре мя обыс ка 1

1913 г.
Га зе ты и жур на лы

1. «Терд жи ман» 2 (Бах чи са рай) № 31 (га зе та).
2. «Хакк» 3 (Аст ра хань) № 10 (га зе та).
3. жур нал «Анг» 4 (Ка зань) №№ 4, 6, 7; 1913 го да.
4. –»« –  «Мэк тяб» 5 (Ка зань) от 21 фев ра ля и 24 мар та 1913 го

да.
5. –»« –  «П ра во и жизнь» 6 –  №№ 1, 2, 3, 4.
6. га зе та «Ба я нульХак» 7 –  № 643.
7. жур нал «Шу ро» 8 (при ло же ние к га зе те «Вакт») №№ 877, 

917, 1046, 1054, 1063, 1080, 1088, 1098, 1109, 1122, 1135, 1142, 1154.
1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар

хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 927 эш, 185, 185 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 «Терджиман»–  «Тәр җе ман» –  сәя си һәм җәмә гать эш лек ле се, пе да гог Исмә
гыйль Гасп ринс кий (1883–1914) мөхәр рир ле гендә һәм на шир ле гендә 1883–1918 
ел лар да Бак ча са рай да нә шер ителгән сәя си, фән ни һәм әдә би га зе та.

3 «Хакк» –  «Хак» –  Мос та фа Лот фи Исмә гый левШир ванс кий мөхәр рир ле
гендә һәм на шир ле гендә 1911 ел да Әс тер хан да нә шер ителгән сәя си, гыйль ми, икъ
ти са ди, әдә би, иҗ ти ма гый төр киис ла ми га зе та. Бар лы гы 20 са ны дөнья күргән.

4 «Анг» –  «Аң» –  Әхмәтгәрәй Сиб га тул ла улы Хәсә ни (1883–1934) мөхәр рир ле
гендә һәм на шир ле гендә1912–1918 ел лар да Ка зан да ике ат на да бер чык кан әдә би, 
фән ни, сәя си һәм иҗ ти ма гый рә сем ле та тар ча жур нал. Бар лы гы 123 са ны дөнья 
күргән.

5 «Мэктяб»–  «Мәктәп» –  пе да гог, жур на лист Ши һа бет дин Шәрә фет дин улы 
Әхмә ров (1882–1966) мөхәр рир ле гендә, «Са бах» ширкә те на шир ле гендә 1913–
1914 ел лар да Ка зан да нә шер ителгән ике ат на да бер чы га тор ган тәгъ лим һәм тәр
бия жур на лы. Бар лы гы 25 са ны дөнья күргән.

6 «Право ижизнь» –  «Хо кук вә хәят» –  хо кук бел ге че, кол лежс кий асес сор 
Шәех гат тар Хәсән улы Има на ев (1875–1939) мөхәр рир ле гендә һәм на шир ле гендә 
1913–1914 ел лар да Ка зан да нә шер ителгән хо ку кый, ди ни, фәлсә фи, икъ ти са ди, 
әдә би жур нал. Бар лы гы 10 са ны дөнья күргән.

7 «Баянуль-Хак» –  «Б әя нел хак» –  сәүдәгәр Әхмәт җан (1840–1912) һәм улы 
Мөхәммәт җан (1864–1914) Сәйдә шевләр, Шәех гат тар Има на ев мөхәр рир ле гендә 
һәм на шир ле гендә 1906–1914 ел лар да Ка зан да нә шер ителгән сәя си, икъ ти са ди һәм 
әдә би га зита. Бар лы гы 1307 са ны дөнья күргән.

8 «Шуро»–  «Шу ра» –  Орен бург та 1908–1917 ел лар да Ри заэд дин Фәх ред дин 
(1859–1936) мөхәр рир ле гендә һәм ал тын при ис ка ла ры ху җа ла ры, та ныл ган иганә
челәр һәм җәмә гать эш лек лелә ре бер ту ган Мөхәммәт ша кир (1857–1912) һәм 
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8. га зе та «И дель» 1 (Аст ра хань) №№ 309, 367, 397, 410, 432, 452, 
530, 536, 542.

9. га зе та «Юл дуз» 2 (Ка зань) №№ 509, 511, 521, 538, 540, 544, 
546, 547, 549, 612, 623, 636, 689, 706, 751, 757, 761, 765, 768, 769, 
779, 780, 783, 801, 805, 816, 818, 820, 830, 890, 891, 892, 893, 894, 
896, 897, 898, 899, 900, 901, 903, 904, 907, 908, 910, 923, 925, 935, 
943, 951, 952, 957, 961, 966, 967, 968.

10. га зе та «Вакт» 3 (Орен бург) №№ 717, 780, 827, 828, 842, 845, 
846, 872, 873, 877, 885, 1028, 1046, 1047, 1050, 1051, 1052, 1053, 
1058, 1059, 1060, 1062, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 
1072, 1073, 1075, 1076, 1078, 1081, 1083, 1086, 1125, 1141, 1143 и 1145.

11. га зе та «Ко яш» 4 (Ка зань) №№ 40, 63, 71, 79, 81, 82 и 89.
12. Юмо рис ти чес кий жур нал «ЯлтЮлт» 5 (Ка зань) –  1913 г. 

№№ 49, 50, 51, 52, 53, 54.

Мөхәммәт за кир (Дәр демәнд) (1859–1921) Мөхәммәт са дыйк ул ла ры Рә ми евләр на
шир ле гендә ун биш көндә бер чык кан әдә би, фән ни һәм сәя си жур нал. Бар лы гы 240 
са ны дөнья күргән.

1 «Идель»–  «И дел» –  кү ре нек ле җәмә гать эш лек ле се, дин га ли ме, пуб ли цист 
һәм пе да гог Габ де рах ман Гомә ри (Габ де рах ман Исмә гыйль улы Гомә рев) (1867–
1941) мөхәр рир ле гендә һәм на шир ле гендә 1907–1914 ел лар да Әс тер хан да нә шер 
ителгән ат на га өч тап кыр чы га тор ган әдә би, икъ ти са ди һәм сәя си та тар га зета сы. 
Бар лы гы 623 са ны дөнья күргән.

2 «Юлдуз» –  «Йол дыз» –  Ка зан да 1906–1918 ел лар да Әхмәт һа ди Мак су ди 
(1868–1941) мөхәр рир ле гендә һәм на шир ле гендә нә шер ителгән сәя си, иҗ ти ма гый 
һәм әдә би га зе та. Бар лы гы 1900 са ны дөнья күргән.

3 «Вакт» –  «Ва кыт» –  жур на лист, язу чы, җәмә гать эш лек ле се Фа тыйх 
(Мөхәммәт фа тыйх) Гыйль ман улы Кә ри ми (1870–1937) мөхәр рир ле гендә һәм бер
ту ган Мөхәммәт ша кир (1857–1912), Мөхәммәт за кир (Дәр демәнд, 1859–1921) Рә
ми евләр на шир ле гендә 1906–1918 ел лар да Орен бург та нә шер ителгән көндә лек 
сәя си һәм әдә би га зе та. Бар лы гы 2308 са ны дөнья күргән.

4 «Кояш» –  Зәкә рия Сад рет дин улы Сад рет ди нов (1880–1930) мөхәр рир ле гендә 
һәм на шир ле гендә 1912–1918 ел лар да Ка зан да нә шер ителгән, бер пар тия прог рам
ма сы на да ияр ми тор ган көндә лек тәрәкъ кыйпәрвәр лек та тар ча га зе та. Бар лы гы 
1245 са ны дөнья күргән.

5 «Ялт-Юлт» –  «Ялтйолт» –  Әхмәт (Әхмәтзә ки) Ур ман чи ев (1889–1922) 
мөхәр рир ле гендә һәм на шир ле гендә 1910–1918 ел лар да Ка зан да нә шер ителгән ун
биш көндә бер чык кан әдә би, фән ни һәм сәя си жур нал. Бар лы гы 123 са ны дөнья 
күргән.



157

Кни ги на та тарс ком и ту рец ком язы ке, изъ я тые  
у Г. Иб  ра ги мо ва во вре мя обыс ка и предс тав лен ные 
Казанс ко му Вре мен но му ко ми те ту по де лам пе ча ти 1

1913

1) Та тарс кая жен щи на (Бе рен че бү лем. Та тар ха ты ны ниләр 
күр ми? Нә ше ре «Каләм») Га лимд жан Иб ра ги мов. Стер ли та мак 
1911 го да, ти пог ра фия тва «Нур» 2.

2) Пер вый (са мый важ ный) воп рос по взг ля ду на ро да (Ха лык 
нә за ри на бе рен че мәсьәлә) Му са эфен ди Би ги ев 3, из да тель: Му
хам мед Га лим эфен ди Мак су дов. Ка зань элект роти пог ра фия 
«У мид» 1912 го да 4.

3) Пол ный ат лас му суль манс кой ис то рии (Мөкәммәл та ри хы 
ис лам ат ла сы) Си ла хут дин Ке ма луд ди нов, из да ние то ва ри щест ва 
«Са бах». Ка зань элект роти пог ра фия «У мид» 1912 го да 5.

4) Мой сон на ка ну не празд ни ка (вол шеб ный расс каз) 
(Гарәфә кич тө шемдә –  Хы я лый хик әя) из да ние кни го из да
тельст ва «Юл» Фа тих Амир ха но ва 6. Ка зань ти пог ра фия «Ба я
нульхакк» 1909 го да 7.

5) На ци о наль ные сти хи (Мил ли ши гырьләр) М. Га  фу ров 8. 
Ка зань элект роти пог ра фия Ша раф 1907 го да 9.

1 Төп нөсхә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан 
Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 927 эш, 188–191 кәг.). 
Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Г. И. Та    тар ха ты ны ниләр күр ми? 1 нче җөзэ. Ирләр сурә тендә йөргән ха тын. 
Эстәр ле та мак өя зендә бул ган ва кый га. Ширкә те «Каләм» мә са ры фы илән ба сыл
ды / Г. И. –  Эстәр ле та мак: Тип. тва «Нур», 1910. – 141 б.

3 МусаэфендиБигиев –  (Му са Җа рул ла) (1973 яки 1875–1949), дин га ли ме, пуб
ли цист, җәмә гать һәм дин эш лек ле се.

4 Би ги ев М. Ха  лык нә за ринә бер ничә мәсьәлә. На ши ре: Мөхәммәт га лим әфән
де Мак су дов / Му са әфән де Би ги ев. –  Ка зань: Элект ротип. «У мид», 1912. – 93 б.

5 Ка ма лет ди нов С. Мөкәммәл та рих ис лам ат ла сы. На ши ре: «Са бах» ширкә те 
Ка зан да, Уфа да. –  Ка зань: Элект ротип. «У мид», 1912. – 8 б.

6 Фатих Амирханов –  Фа тыйх Әмир хан (Мөхәммәт фа тыйх Мөхәммәт за риф 
улы Әмир ха нов) (1886–1926), язу чы, жур на лист.

7 Әмир ха н Ф. Гарәфә кич тө шемдә (Хы я лый хик әя) (Икен че ба су ха кы мөхәр
ри ренә га ид дер). –  Ка зань: Тип. «Ба я нульхакъ», 1909. – 16 б.

8 М.Гафуров –  Мә җит Нур га ни улы Га фу ри (1880–1934), язу чы, пуб ли цист, 
БАССР ның ха лык язу чы сы (1923).

9 Га фу ри М. Мил ли ши гырьләр / М. Га  фу ри. –  Ка зан: «Шә рык» мат ба га сы, 
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6) Удо вольст вие де тей (Ба ла лар кү ңе ле) А. Ту  ка ев 1. 1й том 
из да ние кни го из да тельст ва «Са бах». Ка зань, элек торти пог ра
фия «У мид» 1911 го да 2.

7) На род ная ли те ра ту ра (Ха лык әдә би я ты) Аб дул ла Ту ка ев, 
Из да ние т ва «Са бах». Ка зань ти поли тог ра фия И. Н. Ха    ри то
но ва 1910 го да 3.

8) 100 лет преж де (Йөз ел элек) Га лимд жан Иб ра ги мо ва. Ти
пог ра фия га зе ты «Вакт» в Орен бур ге 1911 го да 4.

9) Расс каз «Лю бовь и счасть е» (Сөюсә гадәт) Га лимд жан Иб
ра ги мов, из да ние Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се. Ка зань, ли
тоти пог ра фия И. Н. Ха    ри то но ва 1912 го да 5.

10) «Сол дат» –  ро ман (Сол дат –  бе рен че җөзэ) Му хам ме да 
Га я за Ис ха ко ва 6 № 3, из да ние Хөс әен Әбүзә ров. Ка зань, ли то
ти пог ра фия И. Н. Ха    ри то но ва 1912 го да 7.

11) Моя звез да на деж ды (Өмид йол ды зым) Мир га зиз Ук ма си 8. 
Ка зань, из да ние тва «Юл», ли тоти пог ра фия И. Н. Ха    ри то но ва 
1912 го да 9.

12) Вор мул ла (Ка рак мул ла), из да ние «Гаср», Га лимд жан Иб
ра ги мов. Ка зань, ли тоти пог ра фия И. Н. Ха    ри то но ва 1912 го да 10.

1907. – 46 б.
1 А.Тукаев –  Габ дул ла Ту кай (Габ дул ла җан Мөхәммәт га риф улы Ту ка ев) (1886–

1913), ха лык ша гый ре, әдә би ят тән кыйть че се, пуб ли цист.
2 Ту ка ев Г. Ба  ла лар кү ңе ле. Бе рен че җөзэ. Икен че мәртәбә ба сы луы. На ши ре: 

«Са бах» кө теп ханә се, 1911. – 32 б.
3 Ту ка ев Г. Ха  лык әдә би я ты. На ши ре: «Са бах» кө теп ханә се / Г. Ту  ка ев. –  Ка

зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1910. – 43 б.
4 Иб ра һи мов Г. Йөз ел элек. «Шу ра» га дә реҗ ителгәннән соң ае рым ри салә шә ке

лендә ба сыл ды / Г. Иб  ра һи мов. –  Орен бург та «Ва кыт» мат ба га сы, 1911. – 35 б.
5 Иб ра һи мов Г. Сөюсә гадәт: Хик әя. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө

рякә се, Ка зан / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1912. – 24 б.
6 МухаммедГаязИсхаков –  Га яз Ис ха кый (Мөхәммәт га яз Гыйлә җет дин улы 

Ис ха ков) (1878–1954), язу чы, жур на лист, сәясәт һәм җәмә гать эш лек ле се, та тар 
мил лиазат лык хәрәкә те ли дер ла рын нан бер се.

7 Ис ха ков М. Сол дат: Ро ман. Бе рен че җөзэ. На ши ре Хөс әен Әбүзә ров. –  Ка зань: 
Ти полит. И. В. Ер    мо ла е вой, бывш. Ключ ни ко ва, 1908. – 46 б.

8 МиргазизУкмаси –  Мир га зиз Ук ма сый (Мир га зиз Габ дел ка юм улы Зә би ров, 
1884–1948), ша гыйрь.

9 Ук ма сый М. Өмид йол ды зым. «Юл» ки тап ханә се нәш ри я тын нан 54 нче ки
тап. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1912. – 31 б.

10 Ка рак мул ла: Хик әя. Мөхәр ри ре: Га лим җан Иб ра һи мов. Бе рен че ба сы луы. –  
Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1912. – 30 б.
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13) На мо ре (Диң гездә) Га лимд жан Иб ра ги мов, ти пог ра фия 
га зе ты «Вакт» в Орен бур ге 1911 го да 1.

14) Жизнь с тре мя же на ми (Өч ха тын берлән тор мыш) Му
хам мед Га яз Ис ха ков, дра ма в 5ти дейст ви ях, из да ние Әхмәд
гәрәй Хәсә ни вә шө рякә се, Ка зань, ти пог ра фия Ха ри то но ва 
1912 го да 2.

15) Мо ло дые серд ца –  ро ман (Яшь йөрәкләр) Га лимд жан Иб
ра ги мов. Ка зань, элект роти пог ра фия «У мид» 1913 го да 3.

16) Пло ды удо вольст вия (Кү ңел җи мешлә ре) Аб дул лы Ту ка е
ва. Из да ние тва «Са бах». Ка зань, ли тоти пог ра фия Ха ри то но ва 
1911 го да 4.

17) Дав ноп рош лое ис ламс кой ци ви ли за ции (Бо рын гы ис лам 
мәдә ни я те) Га лимд жан Иб ра ги мов. Уфа. Па ро вая ти поли тог
ра фия тва «Ка ри мов, Ху са и нов и Ко» в Орен бур ге 5.

18) Му гал лим (Мө гал лим) Га я за Ис ха ко ва, дра ма в 5ти 
дейст ви ях, № 5. Ка зань. Ти поли тог ра фия Н. М. Чи    же вой 
1909 го да 6.

19) Мо ло дые (Яшьләр), пь е са в 3х дейст ви ях Фа ти ха Амир
ха но ва, 9я кни га, из да ние Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се. 
Ка зань, элект роти пог ра фия «Урнэк» 7.

20) Та тарс кие поэ ты (Та тар ша гыйрьлә ре –  бе рен че бү лем) 
Га лимд жа на Иб ра ги мо ва, ти пог ра фия га зе ты «Вакт» в Орен
бур ге 1913 г.8

1 Иб ра һи мов Г. Диң гездә. «Шу ра» га дә реҗ ителгәннән соң ае рым ри салә шә
ке лендә ба сыл ды / Г. Иб  ра һи мов. –  Орен бург та «Ва кыт» мат ба га сы, 1911. – 25 б.

2 Өч ха тын берлән тор мыш. Драм. Биш пәрдәдә. Мөхәр ри ре: Мөхәммәт га яз әл
Ис ха кый. –  Ка зань: Тип. Б. Л. Домб ровс ко го, 1900. – 56 б.

3 Иб ра һи мов Г. Яшь йөрәкләр. На ши ре: Әхмәд әлИс ха кый «Шә рык» кө теп
ханә се / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Элект ротип. «У мид», 1912. – 416 б.

4 Ту ка ев Г. Кү  ңел җи мешлә ре. На ши ре: Са бах кө теп ханә се / Г. Ту  ка ев. –  Тип. 
И. Н. Ха    ри то но ва соб. дом, 1911. – 46 б.

5 Иб ра һи мов Г. Бо  рын гы Ис лам мәдә ни я те. Уфа / Г. Иб  ра һи мов. –  Орен бург: 
«Кә ри мов, Хөс әе нов вә шө рякә се» нең па ро вой мат ба га сы, 1909. – 139 б.

6 Ис ха ков М. Мө  гал лим: Дра ма биш пәрдәдә. Хөс әен Әбүзә ров нә ше ре. –  Ка
зань: Лит. Н. М. Чи    жо вой, 1908. – 84 б.

7 Яшьләр (Та тар тор мы шы ның ал ма шы ну көннә рендә). Мөхәр ри ре: Фа тыйх 
Әмир хан. Бе рен че таб гы. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се Ка зан да. –  
Ка зань: Элект ротип. «Урнэк», 1910. – 132 б.

8 Иб ра һи мов Г. Та  тар ша гыйрьлә ре. Бе рен че бү лем. Сә гыйть Рә ми ев, Дәр
демәнд, Габ дул ла Ту ка ев / Г. Иб  ра һи мов. –  Орен бург та «Ва кыт» мат ба га сы, 1913. – 
103 б.
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21) Один взял, дру гой от дал (Ал дымбир дем) Га я за Ис ха ко ва, 
пь е са в 5ти дейст ви ях. Ка зань, ти пог ра фия «Ша раф» 1908 го да.

22) Дя дя Ша кирд и дед, про из во дя щий об ряд об ре за ния 
(в од ной кни ге два расс ка за) (Шә керт абый, Сөннәт че ба бай). 
Ка зань, ти пог ра фия Ха ри то но ва 1912 го да.

23) Жизньли это? –  ро ман (Тор мыш мы бу?) Га я за Ис ха ко ва, 
из да те ли те же, что и пре ды ду щих. Ка зань, ти пог ра фия Ха ри то
но ва 1911 го да 1.

24) Тюрь ма (Зин дан) Га я за Ис ха ко ва. Ка зань, из да ние Габд
рах ман Хөс әе нов, Габ дел га зиз Габ дул лин, ти поли тог ра фия 
И. В. Ер    мо ла е вой, пре ем ни цы Ключ ни ко ва 1907 го да 2.

25) Де вуш ка на ро да (Ха лык кыз ла ры) Фа ти ха Амир ха но ва, 
из да ние тва «Юл», Ка зань, элект роти пог ра фия «У мид» 1913 г.3

26) Не вест каутоп лен ни ца (Су га бат кан ки лен) Ш. Ах  ме ди
ев 4, из да ние Г. Га  би дул ла. Ка зань, элект роти пог ра фия «У мид» 
1913 г.5

27) Бо га тый сын (Бай угы лы) Га я за Ис ха ко ва, ти пог ра фия 
М. Ф. Ка    ри мо ва в Орен бур ге 1903 го да 6.

28) Дочь ни ще го (Телән че кы зы) Га я за Ис ха ко ва, из да ние 
тва «Ма а риф». Ка зань, элект роти пог ра фия Ша раф 1907 го да 7.

1 Мөхәммәд га яз әлИс ха кый ның мәҗ ма гаи аса ре. Тор мыш мы бу?: Ро ман 
(Языл ган 1909). Бе рен че таб гы. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се. Ка
зан. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1911. – 103 б.

2 Зин дан. Мөхәр ри ре: Мөхәммәт га яз әлИс ха кый. –  Ка зань: Ти поли тогр. 
И. В. Ер    мо ла е вой, пре емн. Ключ ни ко ва, 1907. – 80 б.

3 Әмир хан Ф. Ха  лык кыз ла ры. 1) Ай өс тендә ге Зөһрә; 2) Сөен бикә; 3) Кар та да 
от ты рыл ган Зөлхә бирә әки ят вә та рих ла рын нан алып языл ган хик әя / Ф. Әмир хан. 
«Юл» ки тап ханә се нәш ри я тын нан 64 нче ки тап. –  Ка зань: Элект ротип. «У мидъ», 
1913. – 31 б.

4 Ш.Ахмедиев –  Шә һит Гый ма дет дин улы Әхмә ди ев (1888–1930), язу чы, жур
на лист, сәясәт һәм җәмә гать эш лек ле се.

5 Әхмә ди ев Ш. Су  га бат кан ки лен. На ши ре: Г. Гобәй дул ла / Ш. Әхмә ди ев. –  Ка
зань: Элект ротип. «У мид», 1913. – 24 б.

6 Бай угы лы. Мөхәр ри ре: Мөхәммәт га яз әлИс ха кый. –  Орен бург: Тип. М. –  
Ф. Ка  ри мо ва, 1903. – 67 б.

7 Мөхәммәд га яз әлИс ха кый ның мәҗ ма гаи аса ре. Телән че кы зы: Ро ман. Бе рен
че таб гы. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се. Ка зан. –  Ка зань: Ли тотип. 
И. Н. Ха    ри то но ва, 1914. – 136 б.
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29) Мул ла Фат хул ла (Фәт хул ла хәзрәт) Таш му хам мед 1. Бе рен
че җөзьэ. Ка зань, Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се, ли тоти пог
ра фия Ха ри то но ва 1911 го да 2.

30) То же, но толь ко 4 нче җөзэ и из да ние тва «Юл» 3.
31) В чем ве ли чие (Олуг лык нәрсәдә) М. Ди  бер ди ев 4, из да

ние тва «Ма а риф» в Ка за ни, элект роти пог ра фия Ан то но ва 
1913 го да 5.

32) Сказ ка «Юз юл ба сар» в Ира не (детс кая биб ли о те ка) 
(Өч юл ба сар хик әя се) За ри фа Бе ши ри 6, из да ние тва «Ма а риф». 
Ка зань, ти пог ра фия Ка за ко ва 1911 го да 7.

33) Жизнь Ха ми да или Ночь и моя жизнь (Хә мит нең хәя те 
яхуд Ләйлә вә хәя тем) Мед жи да Га фу ро ва, изд. в Уфе: «Ка ри мов, 
Ху са и нов и Ко», Уфа, 1911 г.8

34) Ме лочь (Вактөяк) Фа ти ха Амир ха но ва, 29я кни га, изд. 
тва «Юл», ли тоти пог ра фия Ха ри то но ва. Ка зань (го да нет) 9.

35) Ис то ри чес кая пь е са (Та ри хи пь е са) Кә бир Бә кер 10, изд. 
тва «Юл». Ка зань, ли тоти пог ра фия Ха ри то но ва1912 го да 11.

1 Ташмухаммед –  Ф. Әмир хан ның әдә би тәхәллү се.
2 Ташмөхәммәд. Фәт хул ла хәзрәт. Бе рен че җөзэ. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә

ни вә шө рякә се Ка зан. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, соб. Дом, 1911. – 32 б.
3 Фәт хул ла хәзрәт яки Яңа тор мыш та ис ке ке ше. 4 нче җөзэ. «Юл» кө теп ханә

сеннән 30 нчы ки тап. Ташмөхәммәд әсә ре. –  Ка зань: Литтип. И. Н. Ха    ри то но ва, 
1911. – 32 б.

4 М.Дибердиев –  Мөхәммәт йо сыф Мөхәммәтә мин улы Ди бер ди ев (19 йөз ахы
ры –  1926), ша гыйрь, пуб ли цист, фаб ри кант.

5 Ди бер ди ев М. Олуг лык нәрсәдә. Шә рык хик әя се. Толс той дан моктәбәс. На
ши ре: «Мә га риф» кө теп ханә се Ка зан да. –  Ка зань: Элек тротип. Л. П. Ан    то но ва, 
1912. – 24 б.

6 Зариф Бешири –  За риф Бә ши ри (За риф Шәрә фет дин улы Бә ши ров (1888–
1962), язу чы, жур на лист, мө гал лим.

7 Иран да өч юл ба сар хик әя се. Әсәр: За риф Бә ши ри. На ши ре: «Мә га риф» кө теп
ханә се Ка зан да. –  Ка зань: Тип. «Ма а риф», 1911. – 20 б.

8 Га фу ри М. Хә  мид нең хәя ты яхуд «Ләйлә вә хәя тым» / М. Га  фу ри. –  Уфа: «Шә
рык» мат ба га сы, 1911. – 100 б.

9 Әмир хан Ф. Вактөяк / Ф. Әмир хан. –  Ка зан: Лит. тип. И. Н. Ха    ри то но ва (елы 
күрсә телмәгән). – 40 б.

10 КәбирБәкер –  Кә бир Кә рим улы Бә ке ров (1885–1944), жур на лист, дра ма тург, 
те атр тән кыйть че се.

11 Бә кер К. Та  ри хи пь е са (Юри ша яр тып укыр өчен генә бул ган бер пь е са –  хи
кәя дер бу). «Юл» ки тап ханә се нәш ри я тын нан 58 нче ки тап. –  Ка зань: Ли тотип. 
И. Н. Ха    ри то но ва, 1912. – 24 б.
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36) Та тарс кая де вуш ка (Та тар кы зы), изд [а ни е] «Гаср», 5я 
кни га. Фа тих Амир ха нов. Ка зань, элект роти пог ра фия «Урнэк» 
1909 го да 1.

37) Сти хот во ре ния (Ши гырьләр) Мир га зиз әлУк ма си. Изд
[а тель] Кур ба на ли Куш чи гу ло ва. Ка зань, элект роти пог ра фия 
«Урнэк» 1909 го да 2.

38) Воск ре се ние, кон чи на ми ра и т. п. (Кы ямәт). Ко ме дия в 
2х дейст ви ях Га я за Ис ха ко ва, изд [а тель] Хөс әен Әбүзә ров. Ка
зань, ти пог ра фия «Урнэк» 1910 го да 3.

39) Бо га тый сын (Бай угы лы), ро ман Га я за Ис ха ко ва, изд. 
Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се. Ка зань, ти пог ра фия [И.] [Н.] 
Ха ри то но ва 1912 го да.

40) Те че ние та тарс кой ли те ра ту ры (бе рен че җөзэ) Дже ма луд
дин Ве ли дов 4, изд. «Вакт »а, ти пог ра фия га зе ты «Вакт» в Орен
бур ге, 1912 го да 5.

41) Смут ное вре мя и учас тие му суль ман в изб ра нии на царст
во Ми ха и ла Фе до ро ви ча Ро ма но ва, изд [а тель] тва «Са бах». Ка
зань, элект роти пог ра фия «У мид», 1913 го да 6.

42) Крат кие по ло же ния о ли те ра ту ре (Мох та сар ка ва гый де 
әдә би я), Аб ду рах ман Са и ди 7, изд [а тель] в Уфе «Ка ри мов, Ху
са и нов и Ко». Элект ро ти пог ра фия тва «Ка ри мов, Ху са и нов и 
Ко», Уфа, 1911 г 8.

43) До бав ле ние к пре ды ду ще му, то го же ав то ра, тех же из да
те лей и тот же год из да ния.

1 Та тар кы зы. Мөхәр ри ре: Фа тыйх Әмир хан. Бе рен че ба сы луы. –  Ка зань: Элект
ротип. «Урнэк», 1909. – 20 б.

2 Ук ма сый М. Ши  гырьләр. На ши ре: Кор бан га ли Кош чы го лов. Ак мул ла. –  Ка
зань: Элект ротип. «Урнэк», 1909. – 40 б.

3 Ис ха ков М. Кы  ямәт яки пәрдә ле ко ме дия. Хөс әен Әбүзә ров нә ше ре. –  Ка зань: 
Элект ротип. «Урнэк», 1910. – 56 б.

4 ДжемалуддинВелидов –  Җа мал (Җа ма лет дин) Җә ла лет дин улы Вә ли дов (Җа
мал Вә ли ди, 1887–1932), тел һәм әдә би ят га ли ме, пе да гог, та рих чы, пуб ли цист, 
җәмә гать эш лек ле се. Шә хес куль ты чо ры кор ба ны; үлгәннән соң ак лан ган.

5 Мөәл ли фе: Җә ма лет дин Вә ли ди. Та тар әдә би я ты ның ба ры шы. Бе рен че 
җөзэ. –  Орен бур гта «Ва кыт» мат ба га сы, 1912. – 122 б.

6 Смут ное вре мя и изб ра ние на царст во Ми ха и ла Фе до ро ви ча Ро ма но ва. –  Ка
зань: Тип. шта ба XVI ар мейс ко го кор пу са, 1913. – 29 с.

7 АбдурахманСаиди –  Габд рах ман Гай нан улы Сәгъ ди ев (1889–1956), әдә би ят 
га ли ме.

8 Мох та сар ка ва гый де әдә бия. Мөхәр ри ре: Габд рах ман Сәгъ ди. Уфа «Шә рык» 
мат ба га сы. –  Уфа: Элект ротип. Товва «Ка ри мов, Ху са и нов и Ко», 1911. – 98 б.
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44) Ли те ра ту ра (Әдә би ят), 10я тет радь поэ та Аб дул лы Ту ка
е ва Ши гырьләр ки тап ханә сеннән. Ка зань, элект роти пог ра фия 
«Урнэк» 1909 го да 1.

45) Сен ной ба зар (Печән ба за ры яхуд Яңа Ки сек баш) 7я тет
радь Аб дул лы Ту ка е ва Ши гырьләр ки тап ханә сеннән. Ка зань, 
элект роти пог ра фия «Урнэк» (2 эк земп ля ра) 2.

46) От но ся щий ся до выс ше го све та (Ди ва ны) 8я тет радь Аб
дул лы Ту ка е ва, 3я часть Ши гырьләр ки тап ханә сеннән. Ка зань, 
элект роти пог ра фия «Урнэк» (го да нет) 3.

47) Го лос по пу гая (Ту тый та вы шы) За ри фа эльБэ ши ри, изд
[а тель] «Ка ри мов, Ху са и нов и Ко». Орен бур га, па ро вая ти пог ра
фия «Ка ри мов, Ху са и нов и Ко», 1908 г 4.

48) Ис то рия ту рок и та тар (Тө рек вә та тар та ри хы). 1й том. 
Зә ки Вә ли ди 5, изд [а тель] тва «Мил лят». Ка зань, элект роти пог
ра фия «Мил лят», 1912 го да 6.

49) Сти хи (Ши гырьләр) Мед жи да Га фу ро ва, 9я тет радь Ши
гырьләр ки тап ханә сеннән. Ка зань, элект роти пог ра фия «Ур
нэк», 1909 го да 7.

50) Сти хи (Ши гырьләр) Аб дул лы Ту ка е ва, 4я тет радь, 2 часть 
Ши гырьләр ки тап ханә сеннән. Ка зань, элект роти пог ра фия «Ур
нэк», 1909 го да (2 эк земп ля ра) 8.

1 Әдә би ят. 10 нчы дәфтәр. Ша гыйрь Габ дул ла Ту ка ев ның. Габ дул ла әфән де Ту
ка ев ның рә се ме илә. –  Ка зан да «Үрнәк» мат ба га сы, 1909. – 30 б.

2 Печәнба за ры яхуд Яңа Ки сек баш. 7 нче дәфтәр. Габ дул ла Ту ка ев асә ре. –  Ли
тотип. И. Н. Ха    ри то но ва Ка зань, собст. дом, 1908. – 22 б.

3 Габ дул лаТу ка ев ди ва ны. 8 нче дәфтәр. 3 нче кый сем. «Га сыр» кө теп ханә се. –  
Ка зан: Элект ротип. «Урнэк», 1908. – 48 б.

4 За риф Бә ши ри нең «Ту тый та вы шы» нам ши гырь мәҗ му га сы. На ширлә ре: 
«Кә ри мов, Хөс әе нов вә шө рякә се». –  Орен бург: Па ро вая типлит. тва «Ка ри мов, 
Ху са и нов и Ко», 1908. – 36 б.

5 ЗәкиВәлиди –  Зә ки (Әхмәтзә ки) Әхмәт шаһ улы Вә ли ди (эмиг ра ция дә –  Зә ки 
Вә ли ди То ган) (1890–1970), сәя си эш лек ле, шәр кы ять четюр ко лог, та рих чы, баш
корт мил ли хәрәкә те җитәк челә ре нең бер се, ав то ном лы Баш кортс тан ны ни гезләү
че.

6 Ә. Вә  ли ди. Тө рек вә та тар та ри хы. 1 нче җөзьэ. 1 нче таб гы сы. 1330 сәнә. На ши
ре: «Милләт» кө теп ханә се. –  Ка зань: Элект ротип. «Мил лят», 1912. – 268 б.

7 Га фу ри М. Ши  гырьләр / М. Га  фу ри. –  Ка зан: «Үрнәк» мат ба га сы, 1909. – 46 б.
8 Габ дул ла Ту ка ев ши гырьлә ре. 4 нче дәфтәр. 2 кый сем. Икен че таб гы сы / Г. Ту 

ка ев. –  Ка зан да «Үрнәк» мат ба га сы, 1909. – 48 б.
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51) Га яз Ис ха ков. Ав тор Н. А. Конс тан ти но поль, ти пог ра фия 
«Та нин», 1328 год (му суль манс кой эры) 1.

52) Дочь ин ду са. Ав тор Аб дул хакк Ха мид 2 –  1326й го да, ти
пог ра фия Тав сир и ид кар в Конс тан ти но по ле.

53) Мать (Ана) Мак си ма Горь ко го 3 в пе ре во де Исмә гыйль 
Мөш так Мө хиэт дин, Конс тан ти но поль, ти пог ра фия «Та нин» 
1327 г.

54) Чу де са ли те ра ту ры (Бә да и гы әдә би я), изд [а тель] в Конс
тан ти но по ле тва «Ик бал», 1329 г.

55) Ан да лузс кий храб рец («Та рак» яхуд Әндә лес фәт хе) Аб
дулХак ка Ха ми да, 1326 г.

56) Сти хи Нед жи ба Ду ма ви 4 (Нә җип Ду ма ви ши гырьлә ре), 
1я часть, 6я тет радь. Ши гырьләр кө теп ханә сеннән. Ка зань, 
элект роти пог ра фия Ша раф, 1908 г.5

57) Да зд равст ву ет Зу бей де, да зд равст вую я (Яшә Зөбәйдә, 
яшим мин), пь е са в 4х дейст ви ях, 1я тет радь, изд. Ка зань, ти
поли тог ра фия Ха ри то но ва, 1911 г.6

58) Сти хи (Ши гырьләр) Сей да Ре ми е ва 7 № 6, изд [а тель] Хөс
әен Әбүзә ров. Ка зань, ти пог ра фия «Ба я нульхакк», 1909 го да.8

59) Ба тыр Ги рей и его кра си вая же на Со фия (взя то с русс
ко го), про из ве де ние Г. Л., изд [а тель] тва «Ма а риф», Ка зань, 
1909 г.9

1 Ши ма ли тө рек әдиплә реннән Га яз Ис ха кый. Мөхәр ри ре: Н. Г. –  Ис тан бул: 
«Та нин» мат ба га сы, 1328. – 56 б.

2 АбдулхаккХамид –  Габ дел хак Хә мит (Tarhan Abdülhak Hamit, 1852–1937), тө рек 
язу чы сы. Тө рек әдә би я тын да ро ман тизм ны баш лап җибәрү челәр нең бер се.

3 МаксимГорький –  (Алек сей Мак си мо вич Пеш ков, 1868–1936), рус язу чы сы, 
җәмә гать эш лек ле се.

4 НеджибДумави –  Нә җип Сиб га тул ла улы Тах та мы шев (1883–1933), язу чы, 
әдә би тән кыйть че, пуб ли цист.

5 Нә җип Ду ма ви ши гырьлә ре. 1 нче кый сем. –  Ка зань: Элект ротип. Ша раф, 
1908. – 56 б.

6 Яшә Зөбәйдә, яшим мин! Те атр мәҗ му га сы. Бе рен че дәфтәр. Пь е са дүрт 
пәрдәдә. Мөхәр ри ре: Сә гыйть Рә ми ев. На ши ре: Г. Гобәй дул ла. –  Ка зань: Ли тотип. 
И. Н. Ха    ри то но ва, 1911. – 96 б.

7 СейдРемиев –  Сә гыйть Рә ми ев (Сә гыйть Лот фул ла улы Рә ми ев) (1880–1969), 
ша гыйрь, жур на лист.

8 Сә гыйть Рә ми ев нең ши гырьлә ре. Хөс әен Әбүзә ров нә ше ре. –  Ка зань: Тип. 
«Ба я нульхакъ», 1909. – 24 б.

9 Ба тыр Гәрәй һәм аның гүзәл ха ты ны Са фия (рус ча дан моктәбәс). Г. Л. На    ши
ре: «Мә га риф» кө теб ханә се. –  Ка зан, 1909 сәнә. – 32 б.
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60) Сол дат Ну ру лы. Изд [а тель] тва «Ма а риф», Ка зань, элект
роти пог ра фия Ан то но ва, 1912 го да.

61) Сти хи (Ши гырьләр) Аб дул лы Ту ка е ва, 3я тет радь, 1я 
часть. Ши гырьләр кө теп ханә сеннән. Ка зань, элек троти пог ра
фия «Урнэк», 1909 го да.1

62) За вет жал кой (Бер сә филә нең хи сап ха ле), Аб дул хакк Ха
мид, Конс тан ти но поль, ти пог ра фия Ка ра бит вә Кас бар, 1303 г.

63) Ли те ра тур ные све де ния (Мәгълү ма ты әдә би я), 1й том, 
ав то ры: Күп ре ле задә Мөхәммәт фу ад 2, Ши һа бет дин Сөләй ман. 
Изд [а тель] тва Канә гать, Конс тан ти но поль, 1330.

64) Лей ла и Медж нун –  ге рой од но го ста ро го арабс ко го ро
ма на (Ләйлә илә Мәҗнүн), сос та вил Сөләй ман Тәү фыйк, изд
[а тель] С. Та  һир, Конс тан ти но поль, 1327.

65) Ис то рия и пи са тель (Та рих вә мөхәр рир), сос та вил Ах мед 
Ри сам 3, изд. Мох тар ха лид, Конс тан ти но поль, 1239 г.

66) Ис то рия Тур ции (с кар ти на ми и порт ре та ми), сос та вил 
Ах мед Ри сам, 1й, 2й, 3й, и 4й то мы. Изд [а ни е] Ху са и на. Вла
дель ца тва Ик бал, Конс тан ти но поль, го ды: 1326–1328; 1327–
1329; 1328–1330.

67) Нар цис –  риф мо ван ная дра ма Аб дул хак ка Ха ми да; мес та 
из да ния и го да нет.

68) Зей неб (дра ма в сти хах и про зе), сос та вил Аб дул хакк Ха
мид, Конс тан ти но поль, Ик дам мат ба га сы, 1324 г.

69) Ли те ра ту ра (Әдә би ят), сос та вил Сөләй ман Фиһ ми, Конс
тан ти но поль, ти пог ра фия «Сәлә ник» (Са ло ни ки), 1325 г.

70) Ма лень кие кни ги –  сти хи, на пи сан ные про зой Го ша
кый задә 4, Ха лид Зы я 5, Конс тан ти но поль, ти пог ра фия Ширкә
те мәртә бия, 1311 г.

71) Мо им сы новь ям (Угыл ла ры ма), сос та вил: (не раз бор чи ва), 
пе ре вод чик: Җә мал Фа зыйл, изд. Иб ра һим Хил ми, Конс тан ти
но поль, во ен ное кни го из да тельст во, 1325 г.

1 Габ дул ла Ту ка ев ши гырьлә ре. 3 нче дәфтәр. 1 кый сем. Икен че таб гы сы / Г. Ту 
ка ев. –  Ка зан да «Үрнәк» мат ба га сы, 1909. – 48 б.

2 КүпрелезадәМөхәммәтфуад –  Күп ре ле задә (Köprülü) Мөхәммәт фу ад (1890–
1966), тө рек фи ло ло гы, пуб ли цист һәм та рих чы.

3 Ахмед Рисам –  Әхмәт Рә сим (1867–1932), тө рек язу чы сы, тән кыйть че һәм 
жур на лист.

4 Гошшакыйзәдә(1271–1332) –  тө рек су фи ша гый ре.
5 ХалидЗыя (Ушаклыгил (Uşaklıgil),1866–1945) –  тө рек язу чы сы һәм дәүләт 

эш лек ле се. Тө рек әдә би я тын да Ев ро па ти бын да ро ман һәм но вел ла жан рын ни
гезләү челәр нең бер се.
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72) Су щест ву ю щее единст во есть ре ли гия ми ра (Вәхдәт 
мәвҗүд бер та би гать галә ме нең ди не) Эр нес та (?) Ге ге ля, изд [а
тель] тва «Дар ре сә гадәт» (го да нет).

73) Раз ру шен ные хра мы (За реб мөбәд лер) Ха ли де Са лим –  
расс ка зы, сти хи в про зе, ти пог ра фия Әхмәд Әх сан, Конс тан ти
но поль, 1326 г.

74) Ли те ра ту ра (Әдә би ят) Ше ха буд ди на Су лей ма на, изд [а
тель] Тә фез ки тап ханә се, Конс тан ти но поль, 1329 г.

75) Об раз чи ки ту рец кой ли те ра ту ры (Гос ман лы әдә би я ты нә
мү нәлә ре) Му хам мед Дже ла ла, изд [а тель] тва «Шә мес» (го да нет).

76) Ма те рия и си ла (Матдә вә кувәт), 2й том. Тәҗәд дет вә 
гыйль ми вә фәлсә фи кө теп ханә се. Изд [а тель] тва «Сә гадәт» 
(го да нет) (2 эк земп ля ра)

77) Мерт вый или хо зя е ва, или боль шой, или же на тый (Үле) 
Аб дулхак ка Ха ми да, Конс тан ти но поль, Вик ран Ка раь и тан мат
ба га сы, 1303 г.

78) «Тэзэр» (Ис пан ка) или го суда рст во Аб ду рах ма на 3го 
(Тәзәр яхуд Мә лик Габд рах ман әлсө лес) Аб дулхак ка Ха ми да, 
Конс тан ти но поль.

79) Ск ры тая де вуш ка (Ич ли кыз) Аб дулхак ка Ха ми да, пь е са 
биш фа сыл, то куз пәрдә ли. Конс тан ти но поль, ти пог ра фия Бә
си рат, 1291 г.

80) Эш бер (имя собств.) Аб дул Хак ка Ха ми да в сти хах, пе
ча та но с раз ре ше ния Ми нис терст ва на род но го прос ве ще ния, 
Конс тан ти но поль, 1298 г.

81) Тюрк юр ди («Түрк юр ди» 1) изд [а тель] Түрк юр ди, 2й год, 
№ 6, Ах мед Мид хат эфен ди, 27 ка нун эв вел, 1328. Конс тан ти но
поль, ти пог ра фия «Та нин», 1328 г.

1 «Түркюрди» –  1911–1914 ел лар да Ис тан бул да чык кан әдә би жур нал. Аның 
1912 ел гы 6 са ны тө рек язу чы сы Әхмәт Мидхәт нең (1844–1912) ва фа ты на ба гыш
лан ган.
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Со об ще ние на чаль ни ка Ки евс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния про ку рору Ки евс ко го ок руж но го 

су да о прод ле нии сро ка арес та Г. Г. Ира ги мо ва  
до одного ме ся ца 1

30 ап ре ля 1913 г.

Арес тантс кое.
Сек рет но.

№ 10311
30 ап ре ля 1913 г[о да]
На № 21.

Со об щаю Ва ше му Пре вос хо ди тельст ву, что на ос но ва нии 
21 ст[ать и] По ло же ния об уси лен ной ох ра не, Г[ос по ди ном] Ки
евс ким гу бер на то ром прод лен до од но го ме ся ца со дня со дер
жа ния срок арес та Ша фиБен Мус та феБе ку Рус там бе ко ву и 
Га лин ча ну Гир фан до ви чу Иб ра ги мо ву.

Пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)
Д. 18.

Г[ос по ди ну] Про ку ро ру Ки евс ко го ок руж но го су да.

1 Фо токү чермә дәүләт фән ни бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы 
Фәннәр ака де ми я се» «Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге тел, әдә би ят һәм сән гать инс ти ту
ты» ае рым лан ган берәм ле ге нең Яз ма һәм му зы каль ми рас үзә гендә сак ла на (65 ф., 
2 тасв., 14 эш). Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Со об ще ние на чаль ни ка Ки евс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния на чаль ни ку Ки евс кой тюрь мы 

о прод ле нии Ки евс ким гу бер на то ром сро ка арес та  
Г. Г. Иб    ра ги мо ва 1

30 ап ре ля 1913 г.

Арес тантс кое
Сек рет но

На чаль ни ку Ки евс кой тюрь мы

№ 10713
Ап ре ля 30 1913 г[о да]

Объ я ви те под рас пис ку со дер жа е[ му] во вве рен ной Вам тюрь
ме по ли ти чес ко[ му] арес то ва но[ му] Га лин ча ну Гир фан до ву Иб
ра ги мо ву, что срок арес та его Ки евс ким гу бер на то ром прод лен 
до од но го ме ся ца со дня за дер жа ния.

Пол ков ник (под пись Шре де ля)

1 Фо токү чермә дәүләт фән ни бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы 
Фәннәр ака де ми я се» «Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге тел, әдә би ят һәм сән гать инс ти ту
ты» ае рым лан ган берәм ле ге нең Яз ма һәм му зы каль ми рас үзә гендә сак ла на (65 ф., 
2 тасв., 15 эш). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас
ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 248–249). Текст фо токү чермәдән алын ды.
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Со об ще ние на чаль ни ка Ка занс ко го гу бернс ко го жандарм
ско го уп рав ле ния в Де пар та мент по ли ци и 1

1 мая 1913 г.

Со ве шен но сек рет но
Ко пия

№ 333.
1 мая 1913 г[о да]

В мар те ме ся це те ку ще го го да во вве рен ное мне уп рав ле ние 
пос ту пи ли све де ния, ука зав шие, что в сре де та тарс кой мо ло де жи 
на ча лась не ко то рая де я тель ность.

…Как со об ща ли тог да, в Ки е ве соз да лась ор га ни за ция и к ней 
там примк ну ли очень мно гие му суль ма не. Во гла ве это го му суль
манс ко го круж ка сто ят, кро ме упо мя ну то го Ени ке е ва, еще кур
сист ка УмиГуль сум Ах тя мо ва, Га лимд жан Иб ра ги мов и мно гие 
сту ден тыкав каз цы…

…По сло вам Ени ке е ва в Ки е ве кру жок му суль мансту ден тов 
уже сор га ни зо вал ся, при чем в нем сос то ят чле на ми: кав казс
кие му суль ма не, кир ги зы и три ка занс ких та та ри на (в том чис ле, 
кро ме Ени ке е ва, кур сист ка Гуль сум Ах тя мо ва и та тарс кий ли те
ра тор Га лим зян Иб ра ги мов)…

В Де пар та мент по ли ции
Под пи сал: пол ков ник (под пись Ка ли ни на)

Вер но: под пол ков ник (под пись Прог на евс ко го)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 913 эш, 36–37 (икен че ягы), 38 кәг.). Текст шун
нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Вы пис ка из днев ни ка аген тур ных све де ний  
по раз ным све де ни ям по г. Ка за ни 1

3 мая 1913 г.

Со вер шен но сек рет но

ВЫ ПИС КА
из днев ни ка аген тур ных све де ний по раз ным све де ни ям

за ап рель 1913 год
по гор. Ка за ни

На чаль ник Ка занс ко го гу бернс ко го
жан дармс ко го Уп рав ле ния, пол ков ник (под пись Ка ли ни на)
(под пись не раз бор чи ва)

№ 345
3 мая 1913 го да
г. Ка зань.

На чаль ни ку Са ра товс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния.

По ра йо ну.

Ап рель 30.
…Ка занс кие сту ден тыму суль ма не ос ве дом ле ны о том, что в 

Ки е ве за дер жан на соб ра нии так же и та тарс кий ли те ра тор Га
лимд жан Иб ра ги мов. Сту дент Ис кан дер Мус та ки мов го во рит: 
«П ро па ло на ше де ло. Те перь пой дут обыс ки сре ди уча щих ся му
суль ман, а в Одес се уже про из во ди лись» (вы пис ка те ку ще го го да 
№ 322).

(«Жи тель»)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 913 эш, 50 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Пос та нов ле ние От дель но го кор пу са жан дар мов Ка зани 
о пре дос тав ле нии пись мо за под писью «Га лимджан» и 

ко пии про то ко ла ос мот ра его на рас по ря же ние Киевско го 
гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

3 мая 1913 г.

Пос та нов ле ние № 6

3 мая 1913 г.
1913 го да, мая 3 дня, в гор [о де] Ка за ни, я, От дель но го кор пу са 

жан дар мов, под пол ков ник Прог на евс кий, при ни мая во вни
ма ние, что пись мо на та тарс ком язы ке из Ки е ва за под писью 
«Га лимд жан», (ос мот рен ное 2 се го мая про то ко лом за № 16) 
ав то ром ко е го яв ля ет ся про жи ва ю щий в Ки е ве та тарс кий ли
те ра тор Га лимд жан Иб ра ги мов, ка са ет ся прес туп ной в по ли ти
чес ком от но ше нии де я тель нос ти сту ден та Ки евс ко го уни вер си
те та Ха лиул лы Ени ке е ва, о ко то ром при Ки евс ком гу бернс ком 
жан дармс ком уп рав ле нии про из во дит ся в по ряд ке по ло же ния о 
го су дарст вен ной охра ны пе ре пис ка, на ос но ва нии по ло же ния 
о го су дарст вен ной ох ра ны пос та но вил: упо мя ну тое под лин ное 
пись мо за под писью «Га лимд жан», вмес те с ко пи ей про то ко ла 
ос мотр его, предс та вить на рас по ря же ние на чаль ни ка Ки евс ко го 
гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния.

От дель но го кор пу са жан дар мов, под пол ков ник (под пись Прог
на евс ко го)

Сп рав ка: Под лин ное пись мо отп рав ле но на чаль ни ку Ки евс
ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния при до не се нии от 
3го мая 1913 г[о да] на № 17.

Под пол ков ник (под пись Прог на евс ко го)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 914 эш, 30, 30 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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До пол не ние к до не се нию на чаль ни ка Ка занс ко го  
губернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния  

в Де пар та мент по ли ци и 1

3 мая 1913 г.

Со вер шен но сек рет но
№ 4384.
3 мая 1913 г[о да]

По осо бо му от де лу.
В до пол не ние до не се ния мо е го от 1 се го мая за № 333 до но шу 

Де пар та мен ту по ли ци и…
…По обыс ку у Кай би ше ва был отоб ра на его пе ре пис ка, при 

ос мот ре ко ей об на ру же ны три пись ма… вто рое –  пись мо ли те
ра то ра Га лимд жа на Иб ра ги мо ва, как ука зы ва ю щее на его при
част ность к дви же нию му суль манс ко го сту ден чест ва мною бу дет 
преп ро вож де но на чаль ни ку Ки евс ко го гу бернс ко го жан дармс
ко го уп рав ле ния, при ко то ром произ во дит ся расс ле до ва ние по 
оз на чен но му по во ду…

В Де пар та мент по ли ции
Под пи сал: пол ков ник (под пись Ка ли ни на)

Вер но: под пол ков ник (под пись Прог на евс ко го)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 913 эш, 40, 40 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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До не се ние От дель но го кор пу са жан дар мов под пол ков ни ка 
Прог на евс ко го на чаль ни ку Ки евс ко го гу бернс ко го  

жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

3 мая 1913 г.

Сек рет но
№ 17
3 мая 1913 г[о да]

Сог лас но пос та нов ле ния мо е го от се го чис ла за № , при сем 
предс тав лен но го на расс мот ре ние нем отоб ран ных по обыс ку 
студ [ен та] Каз [анс ко го] у[ ни вер си те]  та Му хам мед Ха на фи Кай
би ше ва под лин ное пись мо п/о Ки е ва за под писью «Га лимд жан» 
вмес те ко пи ей про то ко ла ос мот ра его.

К се му при со во куп лю, что ав то ром это го пись ма яв ля ет ся 
про жи ва ю щий в Ки е ве та тарс кий ли те ра тор Га лимд жан Иб ра
ги мов, а за пи сан ный в пись ме «Ха лиул ла» –  сту дент Ки ев[с ко го] 
у[ ни вер си те]  та Ха лиул ла Ени ке ев, о ко ем при вве рен[ но е] Вам 
упр [ав лен ]ии про из во дит ся в под[ ле жа щем] По лож [е ни и] о го
суд [арст вен ной] ох ран[н ной] пе ре пис ке.

П. П. (под пись Прог на евс ко го)
На чаль ни ку Ки евс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле

ния

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб
ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 913 эш, 34 кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про ше ние про ку ро ра Ки евс ко го ок руж но го су да началь ни ку 
Ки евс ко го гу бернс ко го жан дармс кого управ ле ния уве до мить 
о рас по ря же нии прод ле ния срока арес та Г. Г. Иб    ра ги мо ва 1

15 мая 1913 г.

Сек рет но
Арес тантс кое

Г[ос по ди ну] На чаль ни ку Ки евс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния

15 мая 1913 г[о да]
№ 21.

Имею честь про сить, Ва ше Вы со коб ла го ро дие, со об щить мне 
в до пол не ние к от но ше нию сво е му от 30 ми нув ше го ап ре ля за 
№ 10311, не пос ле до ва ло ли рас по ря же ние о даль ней шем прод
ле нии сро ка арес та за дер жан ным в по ряд ке ох ра ны Па фиБен 
Мус та феБе ку Рус там бе ко ву и Га лин ча ну Гир фан до ву Иб ра ги
мо ву.

Про ку рор (под пись не раз бор чи ва)
Сек ре тарь (под пись не раз бор чи ва)

1 Фо токү чермә дәүләт фән ни бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы 
Фәннәр ака де ми я се» «Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге тел, әдә би ят һәм сән гать инс ти ту
ты» ае рым лан ган берәм ле ге нең Яз ма һәм му зы каль ми рас үзә гендә сак ла на (65 ф., 
2 тасв., 16 эш). Ки ев ок руг мәхкәмә се нең рәс ми кә га зенә языл ган. Бе рен че мәртәбә 
Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 249). 
Текст фо токү чермәдән алын ды.
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Про то кол № 25 доп ро са Му ха мет ха на фи Кай би ше ва  
От дель ным кор пу сом жан дар мов 1

16 мая 1913 г.

До бав ляю: Пись мо, под пи сан ное «Га лимд жан» и ад ре со ван
ное мне (Про то кол ос мот ра № 16), я по лу чил не по поч те, а че рез 
ко гото, ко го имен но, я не пом ню. Про чи тав его, я по нял толь ко, 
что в нем го во рит ся про ка което предп ри я тие и что ав тор на де
ет ся прив лечь и ме ня к учас тию в нем. Мне это не пон ра ви лось, 
ибо я хо тел и хо чу в нас то я щее вре мя учить ся, не отв ле ка ясь ни
чем в сто ро ну; про тест мой про тив со дер жа ния пись ма вы ра зил
ся в тех двух сло вах, ко то рые на пи са ны бы ли мною на кон вер те: 
«П ри нять от ка зы ва юсь». На до за ме тить при этом, что бе се до вать 
про зат ро ну тые в пись ме воп ро сы с Ени ке е вым мне не уда лось. 
Об этом я по ка зы вал рань ше. Кро ме то го, мое от но ше ние к за тее 
Ени ке е ва и Га лимд жа на вид но из сле ду ю ще го пись ма пос лед не
го от 3 ян ва ря 1913 го да. Со дер жа ние его яс но по ка зы ва ет, что 
к за тее этой я от нес ся дос та точ но хо лод но, что нам сле ду ет не в 
по ли ти ку иг рать, а де лать то, что пе ред на ми –  учить ся. До ба
вить боль ше ни че го не имею. На пи са но меж ду ст рок: «П ро то кол 
ос мот ра № 16» за черк ну ты сло ва «К ро ме то го». На пи са но мною 
собст вен но руч но. Сту дент Му ха медХа на фи Кай бы шев.

Под пол ков ник: (под пись Прог на евс ко го)

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 914 эш, 43 (икен че ягы), 
44 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Со об ще ние на чаль ни ка Ка занс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния за ве ды ва ю ще му ти пог ра фии,  

ли тог ра фии и книж ной тор гов ли Ка занс кой гу бер ни и 1

31 мая 1913 г.

Сек рет но
Де ло № 15
№ 5785.
31 мая 1913 г[о да]

Преп ро вож даю при сем шесть № ов га зет и жур на лов на та
тарс ком язы ке, имею честь про сить Ва ше Пр [е вос хо ди тельст]  во 
со об щить мне в са мом неп ро дол жи тель ном вре ме ни не име ет
сяли в чис ле этих №№ га зет и жур на лов та кие, на ко то рые был 
ког дали бо на ло жен арест и зап ре ще ний к об ра ще нию сре ди 
пуб ли ки и в ут вер ди тель ном слу чае на ка кие имен но № ов с ука
за ни ем ста тей, выз вав ших рас по ря же ние на зап ре ще ние.

[…] спи сок про шу возв ра тить мне по и ме но ва нии в том на
доб нос ти вмес те с Ва шим уве дом ле ни ем.

При ло же ние: спи сок.
(Под пись Ка ли ни на)

(Под пись не раз бор чи ва)
За ве ды ва ю ще му ти пог ра фи я ми, ли тог ра фи я ми и книж ной 

тор гов лей в Ка занс кой гу бер[ ни и].

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 927 эш, 184 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Опись ру ко пи сей и книг част ной биб ли о те ки Г. Ибраги мо ва, 
изъ я тых во вре мя обыс ка 17 ап ре ля 1913 г. в г. Ки е ве 1

1–3, 5–10, 13–26 ию ня 1913 г.

Про то кол № 10

1913 го да, ию ня 1–3, 5–10, 13–26 в гор [о де] Ка за ни, я, От
дель но го кор пу са жан дар мов под пол ков ник Доб ро де ев 2, в по
ряд ке по ло же ния об ох ра не, в при сутст вии ни же под пи сав ших ся 
по ня тых че рез сос то я ще го в при ко ман ди ро ва нии к Ка занс ко му 
гу бернс ко му жан дармс ко му уп рав ле нию 15 Уланс ко го Та тарс ко
го пол ка штабсрот мист ра фонТрен то виу са, про из во дил ос мотр 
прис лан ных по поч те на чаль ни ком Ки евс ко го гу бернс ко го жан
дармс ко го уп рав ле ния че ты рех тюч ков, на ко их нак ле е ны яр лыч
ки с над писью: «Иб ра ги мов Га лим зан Гир фа но вич». Име ет ся 
от тиск кау чу ко во го штем пе ля со сло ва ми: «П ро то кол ос мот ра 
№» и про писью на пи са на циф ра 17. «Пункт по опи си №». Тюч ки 
пе ре вя за ны бе че вой, кон цы при пе ча та ны сур гуч ной гер бо вой 
пе чатью со сло ва ми: «Ки евс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп
рав ле ни я». По вск ры тии тюч ков в них ока за лось:

1) Шесть уче ни чес ких тет ра дей в ро зо вых облож ках с за пи
ся ми в них от дель ных слов и букв на та тарс коарабс ком язы ке, 
предс тав ля ю щих со бою уп раж не ния в пра виль нос ти чис то пи
са ния и кал лиг ра фии.

2) Семь де сят пять ис поль зо ван ных и вск ры тых кон вер тов 
без вло же ний, ад ре со ван ных на русс ком язы ке, а частью и на 
та тарс ком язы ке на имя Га лим зя на Иб ра ги мо ва.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (ф. 199, 1 тасв., 927 эш, 193–201 (икен че ягы) кәг.). Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (б. 230–246) шак тый төгәл
сез лекләр белән бас ты рыл ган. Текст төп нөсхәдән алын ды.

Би редә ки те релгән та тар те лендә ге га зе тажур нал лар ның, та тар һәм тө рек 
теллә рендә ге ки тап лар ның кул дан тө зелгән һәм ма шин ка да бас ты рыл ган исем
леклә ре, алар ның ыша ныч лы бу лубул мау ла рын ачык лау ны со рап Ка зан гу бер на
сын да ти пог ра фи яләр, ли тог ра фи яләр, ки тап сәүдә се өчен җа вап лы оеш ма лар га, 
мат бу гат эшлә ре бу ен ча Ка зан Ва кыт лы ко ми те ты рәи сенә ае рымае рым яше рен 
мөрәҗә гатьләр бар (ф. 199, 1 тасв., 927 эш, 184–191 (икен че ягы) кәг. Төп нөсхә).

2 Добродеев –  Доб ро де ев Вла ди мир Анд ре е вич (1858–?), жан дар ме рия 
хезмәткә ре, 1909–1913 ел лар да Ка зан жан дарм идарә сендә эшләгән.
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3) Один кон верт ис поль зо ван ный и вск ры тый без вло же ний, 
ад ре со ван ный на та тарс ком язы ке на имя Юсу фа бея Ак чу ри на 1.

4) Пять ис поль зо ван ных и вск ры тых кон вер тов без вло же ний, 
ад ре со ван ных на русс ком язы ке на имя раз ных лиц, при чем на 
кон вер те, ад ре со ван ном Ги ба дул ле Ал па ро ву 2 име ет ся при пис ка 
на та тарс ком язы ке сле ду ю ще го со дер жа ния: «п ро сят пе ре дать 
это пись мо Ше хи ду Ах ме ди е ву».

5) Три бан де ро ли без вло же ний, две из них ад ре со ва ны на 
русс ком язы ке на имя Га лим зя на Иб ра ги мо ва, а од на бан де роль, 
ад ре со ван ная так же на русс ком язы ке, в г[о род] Орен бург в ре
дак цию «Шу ро», при чем име ет ся при пис ка на ту рец ком язы ке 
сле ду ю ще го со дер жа ния: «мы очень про сим пе ре дать Его Пре
вос хо ди тельст ву Га лим зя ну эфен ди Иб ра ги мо ву от ва ших ува
жа е мых то ва ри щей по пе ру».

6) Семь со вер шен но чис тых не ис поль зо ван ных кон вер тов 
без вло же ний.

7) Кло чок бу ма ги си не го цве та с пе чат ным от тис ком на русс
ком язы ке слов, оз на ча ю щих на русс ком язы ке: «це на сто па ра» 
(«па ра» по за яв ле нию пе ре вод чи ка есть мо не та, рав ня ю ща я ся 
1/40 час ти пи аст ра).

8) Часть бан де ро ли га зе ты «Вакт», ад ре со ван ные на имя Га
лим зя на Иб ра ги мо ва. Пе чат ные от тис ки на та тарс ком язы ке на 
этой бан де ро ли ви ди мо предс тав ля ют вы рез ки из той же га зе ты 
«Вакт» –  доз во лен ной к об ра ще нию сре ди на се ле ния.

9) На русс ком язы ке: один эк земп ляр бро шю ры под заг ла ви ем 
«Д РЕД». Ро ман Г. Би  черСтоу 3. Из да тельст во «Вест ник зна ни я», 
1912 го да; один № 48 от 2 де каб ря 1912 го да га зе ты «Д вуг ла вый 
орел» 4; два № 38 от 18 фев ра ля 1912 го да га зе ты «Камс коВолжс

1 ЮсуфбейАкчурин –  Йо сыф Хәсән улы Ак чу ра (Ак чу рин, 1876–1935), жур на
лист, пуб ли цист, җәмә гать һәм сәясәт эш лек ле се, та рих чы, про фес сор. 1908 ел дан 
Төр ки ядә эмиг ра ци ядә.

2 ГибадуллаАлпаров –  Гый ба дул ла Хә би бул ла улы Ал па ров (1888–1936), тел 
га ли ме.

3 Г.Бичер-Стоу –  Гар ри ет Би черСтоу (BeecherStowe) (1811–1896), Аме ри ка 
язу чы сы. Сүз аның шу шы әсә ре ха кын да ба ра: Би черСтоу Г. Дрэд, или По весть 
о прок ля том бо ло те (Жизнь юж ных Шта тов) / Г. Би  черСтоу. –  СПб.: «С. В. Зво
нарёв», 1872. – 536 с.

4 «Двуглавыйорел» –  Ки евтә 1911–1916 ел лар да чык кан сәя си һәм әдә би көндә
лек га зе та. «Яшьләр нең пат ри о тик җәм гы я те» ор га ны.
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кая речь» 1; один № 301 от 30 ок тяб ря 1913 го да га зе ты «Ки евс
кая мысль» 2; ре цеп ты част ной ле чеб ни цы вра чейспе ци а лис
тов; один эк земп ляр объ яв ле ния «Т ру до во го и квар тир но го бю ро 
сту ден чест ва г[о ро да] Ки е ва»; пе чат ное отк ры тое пись мо квар
тир но го и тру до во го бю ро «Об щест ва ско рой по мо щи уча щим
ся»; отк ры тое пе чат ное пись мо в от де ле ние кон то ры жур на ла 
«Бюл ле те ни ли те ра ту ры и жиз ни» 3; от рез ной ку пон от Ах ма де е ва 
ред [ак ци и] га зе ты «Ба я нульхак» 4; две те лег рам мы, од на на имя 
Иб ра ги мо ва и дру гая на имя Мус та ка е ва 5 и пись мо в кон вер те, 
ад ре со ван ном на имя Иб ра ги мо ва.

10) Бро шю ры на та тарс ком язы ке под заг ла ви я ми: в ро зо вой 
об лож ке –  «С вя щен ная ис то ри я» для пер во на чаль ных школ. 
Часть Iя, сост [а ви тель] Фа тих Ка ри мов. Элект ропа ро вая ли
тоти пог ра фия Тва «Ка ри мов, Ху са и нов и Ко» г[о ро де] Орен бург 
1911 го да 6; два эк земп ля ра в го лу бой облож ке –  «О бя зан нос ти 
му суль ма ни на по от но ше нию к Бо гу» –  вмес те соб ран ные кни ги 
о па лом ни чест ве, ми лос ты не, об щем пос те, мо лит ве, очи ще нии 
и дог ма тах ве ры –  Ах ме да Ха ди Мак су до ва 7. Ка зань, 1329–1911 
г[од] на шей эры, ти пог ра фия «Урнэк»; №№ 5 и 7 в жел тозе ле ной 
об лож ке «О до су ге», сос та ви тель: Аб дул ка юм На сы ров 8, детс кая 
биб ли о те ка, изд [а ни е] Тва «Ма а риф», Ка зань, ти поли тог ра фия 

1 «Камско-Волжскаяречь» –  Ка зан да 1908–1918 ел лар да чык кан иҗ ти ма гый
сәя си, әдә би көндә лек га зе та.

2 «Киевскаямысль» –  Ки евтә 1906–1918 ел лар да чык кан сәя си һәм әдә би көндә
лек га зе та.

3 «Бюллетенилитературыижизни» –  Мәсәкүдә 1911–1916 ел лар да чык кан 
жур нал ти бын да гы бас ма.

4 «Баянуль-хак» –  «Б әя нел хак» –  Әхмәт җан (1840–1912) һәм улы Мөхәммәт җан 
(1864–1914) Сәйдә шевләр, хо кук бел ге че, кол лежс кий асес сор Шәех гат тар Хәсән 
улы Има на ев (1875–1939) на шир ле гендә һәм мөхәр рир ле гендә 1906–1914 ел лар да 
Ка зан да нә шер ителгән сәя си, икъ ти са дый һәм әдә би гә зитә. Бар лы гы 1307 са ны 
дөнья күргән.

5 Мустакаев –  сүз Ка юм Мос та ка ев ха кын да ба ра.
6 Та рихы ән бия. Бе рен че кый сем. Иб ти даи мәктәпләр өчен. Мөрәт ти бе: Фа

тыйх Кә ри мов. Икен че мәртәбә ба сы луы. –  Орен бург: Элект ропа ро вая ли тотип. 
Тов. «Ка ри мов, Ху са и нов и Ко», 1911. – 48 б.

7 Ахмед Хади Максудов –  Әхмәт һа ди Ни за мет дин улы Мак су дов (Мак су ди) 
(1868–1941), иҗ ти ма гыйсәя си эш лек ле, на шир, жур на лист, пе да гог.

8 АбдулкаюмНасыров –  Габ дел ка юм Габ ден на сыйр улы На сый ров (1825–1902), 
кү ре нек ле мәгъ рифәт че, га лим.
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Н. М. Чи    же вой, 1909 1; в зе ле но ва тожел том пе реп ле те 19я кни га 
детс кой биб ли о те ки под заг ла ви ем «Моя жизнь» (изд [а ни е] Чи
ри ко ва), сос та вил А. Ш. Сей фул лин 2, изд [а ни е] Тва «Ма а риф», 
Ка зань, элект ри чес кая ти пог ра фия А. Т. Ан    то но ва, 1912 го да 3; в 
блед норо зо вой об лож ке «Зем ля, во да и воз дух». Со чи не ние Га
санбе ка Ме ликЗа де (Зер да би). Ти поли тог ра фия «Кас пий» И.
б. Атур бе ко ва, Ба ку, 1912 г.; в се рой об лож ке «Та тарс кая грам ма
ти ка» Га лимд жа на Иб ра ги мо ва, изд [а ни е] «Ах медГи рей Ху сей ни 
и Ко», Ка зань, ли тоти пог ра фия И. Н. Ха    ри то но ва 1911 го да 4; в 
ро зо ва тожел той об лож ке «С лу га Са дык» или «Пус той ба ра бан», 
№ 17, «Детс кая биб ли о те ка», изд. тва «Ма а риф», Ка зань, элект
ри чес кая ти пог ра фия Л. П. Ан    то но ва, 1912 го да 5; два эк земп ля ра 
в бе лой об лож ке и два в об лож ке из га зе ты «Пер вый учи тель» –  
тюркс кая аз бу ка, сос та вил Ах мед Ха ди Мак су дов, 1330–1912 г. г., 
из да ние 18е, пер вое из да ние доз во ле но цен зу рою в С. Пе  тер
бур ге 28 ян ва ря 1892 го да, Ка зань, ли тоти пог ра фия И. Н. Ха   
ри то но ва 1912 го да 6; часть Iя в жел той об лож ке (I эк земп ляр), 
часть 2я в зе ле ной об лож ке (1 эк земп ляр), часть 3я в жел той 
об лож ке (2 эк земп ля ра) –  «Пер во на чаль ное чте ни е», сос та вил 
Фах руль ис лам Аги ев 7, изд [а ни е] Тва «Ма а риф», Ка зань, ли то

1 Габ дел ка юм На сый ри ның «Буш ва кыт» исем ле әсә реннән би шен че кисә ге. 
На ши ре: «Мә га риф» кө теб ханә се. –  Ка зань: Ти полит. Н. М. Чи    жо вой, 1909. – 32 б.

2 А.Ш.Сейфуллин –  Габ бас Ши һа бет дин улы Сәй фул лин (1887–1951), пе да гог.
3 Ми нем тор мыш (Чи ри ков тан моктәбәс). Г. Ш. Сәй фул лин. На ши ре: «Мә га

риф» кө теп ханә се Ка зан да. –  Ка зань: Элект рич. Тип. Л. П. Ан    то но ва, 1912. – 30 б.
4 Иб ра һи мов Г. Та  тар са ры фы. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө ря кә се, 

Ка зан / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1911. – 82 б.
5 Хезмәт че Са дыйк яки Буш ба ра бан. Язу чы сы: г. Л. Н. Толс той. Мөтәр җи ме: 

Каләм. На ши ре: Мә га риф кө теп ханә се. –  Ка зань: Элект ротип. Л. П. Ан    то но ва, 
1912. – 24 б.

6 Мө гал ли ме әүвәл. Бу ки тап бәлд әи Ка зан да вә әт ра фын да улан әһ ле ис лам ба
ла ла ры на, ысу лы сәләф вә ысу лы га тый каи мән сия үзрә аз за ман да укыр га һәм язар
га, тәгъ ли ме тә һил өчен тәэ лиф ител меш тер. Җил де әүвәл. Бе рен че дәрәҗә мәктәп 
сый би я ни өчен. Бер шә керт нең 1890 нчы сәнәдә каләмә ал ды гы әсә ре дер. Та быг вә 
нә ше ре мо рах хас вә мәэзүн дер Пи тер бурх та 28 нче гыйн вар да 1892 нче сәнәдә. Ка
зан да Да релфө нун мат ба га сын да та быг ител меш тер 1892 нче сәнәдә. – 142 б.

7 ФахрульисламАгиев –  Фәх ре лис лам Нигъмә тул ла улы Аги ев (1887–1938), ба
ла лар язу чы сы, пе да гог, на шир һәм «Ак юл» (1913–1916 ел лар) жур на лы мөхәр ри ре. 
1924 ел дан Мәскәүдә СССР ха лык ла ры Үзәк нәш ри я тын да та тар сек ци я се сәр кя
ти бе бу лып эш ли. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак ла на.
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ти пог ра фия И. Н. Ха    ри то но ва 1910 го да 1; се роси ней об лож ке 
«Д нев ник од но го ре бен ка», сос та вил Нед жиб Ду ма ви, 2я часть, 
изд [а ни е], Ка зань, ти пог ра фия Т. Д. «Бр. Ка  ри мо вы» 1912 го да 2; в 
зе ле ной об лож ке «Та тарс кая аз бу ка» сос та вил Аб дул ла Ал па ров, 
изд [а ни е] «Ах мед Ги рей Ху сей ни и Ко», Ка зань, ли тоти пог ра фия 
И. Н. Ха    ри то но ва. Ка зань, 1912 го да; Ка зань, ли тоти пог ра фия 
И. Н. Ха    ри то но ва 1913 го да 3; в ро зо вой об лож ке «К ни га пра виль
но го чте ни я», 2й том сос та вил Сул тан Рах ман ку ли 4, изд. «Ах мед 
Ги рей Ху сей ни и Ко» в оран же вой об лож ке 5; «П ра ви ла пись ма», 
сос та вил пре по да ва тель в Ка па ле Фа тих Са ды ков 6, изд [а ни е] Тва 
«Ма а риф», Ка зань, ти поли тог ра фия И. В. Ер    мо ла е вой, бывш. 
Ключ ни ко ва, 1908 го да 7; 2 эк земп ля ра в ро зо вой об лож ке «Та
тарс кая аз бу ка», 1я часть сос та вил Гай нуд дин Ах ма ров 8, из да ние 
«Нас лед ни ков Ху са и но ва», Ка зань, ли тоти пог ра фия И. Н. Ха    ри
то но ва, 1911 го да 9; 2 эк земп ля ра в свет лозе ле ных об лож ках «В то
рой пре по да ва тель» или «А рабс кий ал фа вит», сос та вил Ах мед 

1 Аги ев Ф. Кый раә те Иб ти даи ядән икен че ки тап. На ши ре: Мә га риф кө теп ханә
се / Ф. Аги ев. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1910. – 39 б.; Аги ев Ф. Кый раә
те Иб ти даи ядән өчен че ки тап. На ши ре: Мә га риф кө теп ханә се / Ф. Аги ев. –  Ка зань: 
Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1910. – 48 б.

2 Ду ма ви Н. Бер ба ла ның көн лек дәфтә ре. Бе рен че җөзэ. На ширлә ре: Бо радә
ран Кә ри мов лар. Мат ба гаи Кә ри мия Ка зан да 1912. –  Ка зань: Тип. Т. Д. «Бр. Ка  ри
мо вы», 1912. – 20 б.

3 Ал па ров Г. Та  тар әлиф ба сы. Бе рен че ба сы луы. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хә сә ни 
вә шө рякә се Ка зан да. –  Ка зань: Ти полит. И. Н. Ха    ри то но ва, 1913. – 56 б.

4 СултанРахманкули –  Сол тан (Әхмәт сол тан) Габ делмән нан улы Рах ман ку лов 
(1888–1916), язу чы, тәр җемә че тел бел ге че.

5 Мөнтә зам кый раәт ки та бы. 2 нче җөзэ. Мөрәт ти бе: Сол тан Рах ман ко лый. 
Бе рен че таб гы. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се Ка зан да –  Ли тотип. 
И. Н. Ха    ри то но ва, Ка зань, 1911. – 44 б.

6 ФатихСадыков –  Ка пал шәһә рендә мө гал лим бу лып эшләгән ле ге бил ге ле; 
аның ха кын да әлегә баш ка мәгълү ма ты быз юк.

7 Язу ка гыйдәлә ре. Мөрәт ти бе: Ка пал да мө гал лим Фа тыйх Са дый ков. На ши ре: 
Мә га риф кө теп ханә се. Ер мо ла е ва мат ба га сы Ка зан да. –  Ка зань: Ти полит. И. В. Ер   
мо ла е вой, бывш. Ключ ни ко ва, 1908. – 30 б.

8 ГайнуддинАхмаров –  Гай нет дин Нәҗ мет дин улы Әхмә ров (1864–1911), та
рих чы, эт ног раф, пе да гог.

9 Мө гал лим: Гай нет дин Әхмә ров. Ысу лы сау тия үзрә тәр тип ител меш төр ки 
әлиф ба. Бе рен че кый сем. На ши ре: Хөс әе нов вәрсәлә ре Ка зан да. –  Ка зань: Ти по
лит. И. Н. Ха    ри то но ва, 1910. – 51 б.
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Ха ди Мак су дов, 1325–1907 г. г., ти пог ра фия Ха ри то но ва, Ка зань 1; 
в ма ли но вых об лож ках –  1й том (1 эк земп ляр), 2 том (2 эк земп
ля ра), «Свет» –  ге ог ра фия для пер во на чаль ных на род ных школ, 
сос тав ле на пре по да ва те лем Му хиуд дин Кур бан га ли е вым 2, изд [а
ни е] Тва «Ма а риф», Ка зань, ли тоти пог ра фия И. Н. Ха    ри то но ва, 
1912 го да 3; в оран же вой об лож ке «Аз бу ка» по зву ко во му ме то ду 
сос тав ле на Ше хи дом Ав ни 4, Ка зань, ти пог ра фия Т[ор го во го] 
Д[о ма] «Бр. Ка  ри мо вы», 1911 г.5; в ро зо ва тома ли но вой об лож ке 
«Нау ка о чте нии Ко ра на с из вест ной гар мо ни ей», сос та вил Ше
хид Ав ни, изд [а ни е] Тва «Ма а риф», Ка зань, элект роти пог ра фия 
Л. П. Ан    то но ва, 1912 го да 6; в фи о ле то вой об лож ке «П ре по да ва тель 
ор фог ра фи и» с пра ви ла ми ор фог ра фии в тюркс ком язы ке для 
низ ших клас сов, сос та вил Си ла худ дин Кэ ма луд ди нов, изд [а ни е] 
Тва «Са бах», Ка зань, элект роти пог ра фия «У мид», 1912 го да 7; в 
оран же вой об лож ке «Пер во на чаль ное чте ни е», 2я кни га сос та
вил Фах руль ис лам Аги ев, из да ние Тва «Ма а риф», Ка зань, ли то
ти пог ра фия И. Н. Ха    ри то но ва, 1910 го да; в ма ли но вой об лож ке 
«Сок ра щен ная му суль манс кая ис то ри я», 2я часть сос та вил Фа
тих Ка ри мов, элект ропа ро вая ли тоти пог ра фия Тва «Ка ри мов, 
Ху са и нов и Ко», Орен бург, 1911 го да 8; в свет ложел той об лож
ке «Пер вый учи тель» А. Н. Мак су дов, бесп лат ное при ло же ние к 
га зе те «Юл дуз» за 1913 год, Ка зань, ли тоти пог ра фия И. Н. Ха   

1 Мак су ди Ә. Мө  гал ли ме са ни яки әлиф баи гарә би. –  Ка зань: Ли тотип. 
И. Н. Ха    ри то но ва, 1325–1908, 40 б.

2 МухиуддинКурбангалиев –  Мө хет дин Ха фи зет дин улы Кор бан га ли ев (1873–
1941), фи ло лог, пе да гог, Хезмәт Ба ты ры (1928).

3 Мө гал лим Мө хет дин Кор бан га ли ев. Дөнья. Иб ти даи га вам мәктәплә ре өчен 
тәр тип ител меш җәгърә фия ри салә се. 2 нче җөзэ. Им ля вә ин ша сы Га лиәс гар Ка
мал әфән де та ра фын нан ис лах илә та быг ител де. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то
но ва, 1912. – 60 б.

4 ШехидАвни –  Шә һид Гау ни (Рәҗә пов) (?–?), пуб ли цист, про за ик, укы ту чы.
5 Гау ни Ш. Ысу лы сау тия үзрә әлиф ба. Мат ба гаи Кә ри мия, 1911. – 36 б.
6 Гау ни Ш. Фән әттәҗ вид (Таб гы садәс). На ши ре: «Мә га риф» кө теп ханә се Ка

зан да. –  Ка зан да Л. П. Ан    то нов мат ба га сы, 1912. – 20 б.
7 Ка ма лет ди нов С. Мох та сар им ля мө гал ли ме. Иб ти даи сый ныф лар өчен ачык 

төр ки те лендә бәян ителгән им ля ка гыйдәлә ре дер. На ши ре: «Кә ри мов, Хөс әе нов 
вә шө рякәлә ре». –  Орен бург: Элект ропа ро вая ли тотип. Тов. «Ка ри мов, Ху са и нов 
и Ко», 1911. – 22 б.

8 Мох та сар та ри хы ис лам. Мөрәт ти бе: Фа тыйх Кә ри мов. –  Орен бург: Кә ри мов, 
Хөс әе нов вә шө рякә се мат ба га сы, [1911]. – 71 б.
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ри то но ва, 1913 го да 1; в оран же вой об лож ке «Ка та лог», сос та вил 
вла де лец кни го из да тельст ва «Шарк» Ах мед Ис ха ков в гор. Орс ке, 
па ро вая ти поли тог ра фия Тва «Ка ри мов, Ху са и нов и Ко», Орен
бург, 1912 го да 2; в ро зо вой об лож ке «Зас лу жи ва ю щий (дос той ный) 
мо лит вы (бла гос ло ве ни я)» № 9 из «Детс кой биб ли о те ки», пе ре
вод с русс ко го, сос та вил М. Ве  ри гов, пе ре вел А. Ш. С., изд [а ни е] 
«Б ратья Ка ри мо вы», Ка зань, ти пог ра фия Тва «Бр. Ка  ри мо вы», 
1912 го да 3; без об лож ки «Пе ла го ги ка», сос та вил Аб дул Ши на си 4, 
из да ние «Вакт», ли тоти пог ра фия Тва «Ка ри мов, Ху са и нов и 
Ко», Орен бург, 1912 го да 5; 1я и 2я час ти в свет лооран же вых об
лож ках, 3я, 4я и 5я час ти в ма ли но вых об лож ках, му суль манс
кий «Ка те хи зис» для школ, изд. Тва «Ма а риф» в Ка за ни, Ка зань, 
элект ри чес кая ти пог ра фия Л. П. Ан    то но ва, 1912 го да; в жел той 
об лож ке «Э ти мо ло ги я» Га лимд жа на Иб ра ги мо ва, изд. «Ах мед Ги
рей Ху сей ни и Ко», Ка зань, ли тоти пог ра фия И. Н. Ха    ри то но ва, 
1911 го да 6; в ро зо ва тома ли но вой об лож ке «П ри ви де ни е» № 3, 
«детс кий сад», пе ре вод с русс ко го, пе ре вод чик Тад жуд дин Иб
ра ги мов, изд [а ни е] «Б ратья Ка ри мо вы», Ка зань, ти пог ра фия Т. 
Д. «Б ратья Ка ри мо вых», 1911 го да; в жел той об лож ке «Ля гуш ки 
и мы ши», детс кая биб ли о те ка, пе ре вод с русс ко го, про из ве де ние 
Нед жи ба Ду ма ви, Ка зань, элект роти пог ра фия «Урнэк», 1911 го
да 7; в зе ле ной об лож ке «Ц ве ты обу че ни я» –  Аб дул Ра шид Ра ма
за нов, «детс кий сад» № 5, изд [а ни е] «Бр. Ка  ри мо вых», Ка зань, 

1 Мак су дов А. Н. Рус ча дан Мө гал ли ме әүвәл. 1331–1913. –  Ли тотип. И. Н. Ха   
ри то но ва, 1913. – 64 б.

2 Әса ми әлкө теп. Шә рык кө теп ханә се. Са хи бе Әхмәд Ис ха кый Орск шәһә
рендә. Сән әи тәэ сис 1906. –  Орен бург: Па ро вая ти полит. Тв о «Ка ри мов, Ху са и нов 
и Ко», 1912. – 104 б.

3 Ша ян Фа тый ха. Рус ча дан тәр җемә. Мөхәр ри ре: М. Ви  ри гов. Мөтәр җи ме: 
Г. Ш. С. На    ширлә ре: Борә дарән Кә ри мов лар. Мат ба гаи Кә ри мия Ка зан да 1912. –  
Ка зань: Ли тотип. Т. Д. «Бр. Ка  ри мо вы», 1912. – 24 б.

4 АбдулШинаси –  Габ дул ла Ше на си (Габ дул ла Са бир улы Иб ра һи мов) (1885–
1938), пе да гог. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

5 Ысу ле тәгъ лим вә тәр би ядән фән тәд рис. Тәр бия ки тап ханә сеннән 2 нче 
җөзьә. Әсәр: Габ дул ла Шена си. Мәдрәс әи «Хөс әе ни я»дә голү ме та би гыя вә ри я
зыя, вә ысу ле тәгъ лим, вә тәр бия мө гал ли ме. «Ва кыт» нәш ри я тын нан. –  Орен бург: 
Ли тотип. Тво «Ка ри мов, Ху са и нов и Ко», 1912. – 160 б.

6 Иб ра һи мов Г. Та  тар нәх үе. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се, Ка
зан / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1911. – 74 б.

7 Ба ка лар белән тыч кан нар. Арт ты рып рус ча дан тәр җемә. Нә җип Ду ма ви әсә
ре. –  Ка зан да «Үрнәк» мат ба га сы, 1911. – 24 б.
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ти пог ра фия Т[ор го во го] Д[о ма] «Б ратья Ка ри мо вы», 1912 го да 1; в 
свет лозе ле ной об лож ке «Та тарс кая ис то ри я» А. Ба  та ла 2, из да ние 
са мо го ав то ра, Ка зань, элект роти пог ра фия «У мид», 1912 го да 3; 
в об лож ке с кар тин кой детс ко го са да и пер во на чаль ной шко лы 
«Ночь ю», сос та вил Шуль гин, пе ре вел Ла тиф Мус та фа, изд [а
ни е] «Бр. Ка  ри мо вых», Ка зань, ти пог ра фия Т[ор го во го] Д[о ма] 
«Бр. Ка  ри мо вы», 1910 го да 4. Все пе ре чис лен ные бро шю ры по 
сво е му со дер жа нию ни че го прес туп но го и пре до су ди тель но го не 
зак лю ча ют.

11) Бро шю ры на ту рец ком язы ке под заг ла ви ем: в свет лого
лу бой об лож ке «П ро вод ник сно ше ний с Ев ро пейс кой ли те ра
ту рой», ав тор гра фи ня деМа га лон, пе ре да ю щий на наш (т. е. 
ту рец кий) язык, Ах мед Джи ват, изд [а ни е] Иб ра ги ма Хиль ми, 
во ен ная биб ли о те ка, 1327; без об лож ки, не сб ро шю ро ван ные, с 
раз роз нен ны ми пе чат ны ми лис та ми, кур сы «Боль шой все об щей 
ис то ри и», Конс тан ти но поль, пе ча та но в ти пог ра фии Ма ти юс
тан. Пе ре чис лен ные в сем пунк те бро шю ры по сво е му со дер
жа нию ни че го прес туп но го и пре до су ди тель но го не зак лю ча ют.

12) Де ре вян ная шка тул ка. В ней мо гу щим иметь зна че ние 
ока за лось: 1) 4 вмес те сши тых тет ра ди. В од ной из этих тет ра
дей, а имен но в зе ле ной об лож ке, име ет ся ру ко пись на та тарс ком 
язы ке, в ко ей меж ду про чим опи сы ва ет ся жизнь мед ре се (шко
лы), где упо ми на ет ся о соб ра ни ях, имев ших мес то в ка комто 
но вом мед ре се во вре мя смут но го вре ме ни (год не ука зан, но 
ве ро ят но речь идет о 1904–05 г. г.), на ко то рых вид ную роль иг
рал нек то Ки зыль ба шев, о ко то ром упо ми на ет ся нес коль ко раз в 
этой руко пи си. А кро ме то го ав то ра, т. е. Га лимд жан Иб ра ги мов 
го во рит, что имел об мен мыс лей с со ци а лис та ми. В ру ко пи сях 
ос таль ных трех тет ра дей ни че го пре до су ди тель но го не име ет ся. 
2) Пись мо на лис те поч то вой бу ма ги на та тарс ком язы ке. В этом 
пись ме име ет ся меж ду про чим за пись сле ду ю ще го со дер жа ния: 
«Ну, то ва рищ, на чи ная с жан дармс ко го вах мист ра я до шел до Бог 

1 Уку чәчә ге. Габ дерә шид Ра ма за нов. На ширлә ре: Бо радә ран Кә ри мов лар. –  
Мат ба гаи Кә ри мия Ка зан да, 1912. – 16 б.

2 А.Батал –  Габ дел ба ри Габ дул ла улы Сәет бат та лов (эмиг ра ци ядә –  Abdullah 
BattalTaymas) (1880–1969), та рих чы, фи ло лог һәм жур на лист, җәмә гать эш лек ле се.

3 Бат тал Г. Та  тар та ри хы (рөш ди мәктәпләр өчен дә рес лек). Мөәл лиф нең үз нә
ше ре. –  Ка зань: Элект ротип. «У мид», 1912. – 111 б.

4 Төнлә. Язу чы сы: Шуль гин. Мөтәр җи ме: Ла тыйф Мос та фа. На ширлә ре: Бо
радә ран Кә ри мов лар. –  Ка зань: Тип. тго Дма «Бр. Ка  ри мо вы», 1910. – 36 б.
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весть ко го, ока зы ва ет ся, не так как мы ду ма ем, а ма ло пи та ют 
до ве рия, го во рят –  при не си сю да (оче вид но кни ги), тог да мы 
пос мот рим; а ког да при дешь за ни ми (бук валь но –  их взять), то 
зах ва ти пас порт (нес коль ко слов здесь не раз бор чи во)». 3) Лист 
поч то вой бу ма ги, на нем ру ко пись под заг ла ви ем «Та тарс кая со
весть», в ко ей го во рит ся о вой не на Бал ка нах 1, что он, ав тор, 
же ла ет по е хать в Одес су, а са мое дос топ ри ме ча тель ное мес то 
в пе ре во де та ко во: «Ес ли Тур ция кон чит ся к че му нам жить –  
мне это яс но предс тав ля ет ся». 4) Пять вмес те сши тых тет ра док. 
Во вто рой си ней тет ра ди на 17й ст ра ни це в про дол же нии ру
ко пи си, озаг лав лен ной «Д ру гу», го во рит ся, меж ду про чим: «В 
од но вре мя мы бы ли при вер жен ца ми ре ли ги оз ной фи ло со фии 
и пре вос ходст ва ис ла ма, ра ди тру дов за ис лам и му суль ман мы 
го то ви лись дать от вет мис си о не рам и «а те ис там». В дру гих тет
ра дях ни че го пре до су ди тель но го не име ет ся. 5) Кло чок бу ма ги 
с ру ко писью на та тарс ком язы ке, ко то рая предс тав ля ет пись мо 
сле ду ю ще го со дер жа ния: «До ро гой брат Га лимд жан эфен ди, из 
ве щей, взя тых во вре мя обыс ка, и в том чис ле «Дочь ка за ка» 
ни че го не возв ра ще но. Не из вест но, ког да возв ра тят. Ва ши ста
тьи под име нем «Му ла ха за», т. е. «со об ра же ни е» и т. п. буд то бы 
бы ли на пе ча та ны в «Шу ро» (жур нал) 2. Еще нес коль ко слов, не 
име ю щих зна че ние. Под пись: Фа тих Ка ри мов 3, Орен бург, 2го 
мая 1911 го да. 6) Пись мо на лис те поч то вой бу ма ги на та тарс ком 
язы ке с об ра ще ни ем: «У ва жа е мый брат» и за под писью «с лю
бовью Га лимд жан. Ка зань, ок тяб ря 24го». В этом пись ме, меж ду 
про чим, го во рит ся: «В Ка за ни сре ди мо ло де жи вид но не боль шое 
дви же ни е; мно го мно го чле нов из сту ден товта тар. Об ра зо вал
ся ли те ра тур ный кру жок. Цель его раз би рать, расс мат ри вать и 
кри ти ко вать та тарс кую ли те ра ту ру. Впос ледст вии что бу дет? Я 
предс та вил на пе ро ве соб ра ние свою кни гу, ко то рую чи та ли». 

1 … овойненаБалканах–  1912 ел ның 9 ок тяб реннән 1913 ел ның 30 ма е на кадәр 
дә вам иткән Бал кан бер ле ге (Бол га рия, Гре ция, Сер бия һәм Чер но го ри я) белән Төр
кия ара сын да гы су гыш күздә то ты ла.

2 Вашистатьиподименем«Мулахаза»,т. е.«соображение»ит. п.будтобы
былинапечатаныв«Шуро»(журнал) –  Иб ра һи мов. Мө ля хазә / Иб ра һи мов // Шу
ра. – 1915. – № 18. –  Б. 565–567.

3 ФатихКаримов –  Фа тыйх (Мөхәммәт фа тыйх) Гыйль ман улы Кә ри ми (Кә ри
мов) (1870–1937), язу чы, на шир, җәмә гать эш лек ле се. Шә хес куль ты чо ры кор бан
на ры ның бер се; үлгәннән соң ак ла на.
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Все ос таль ное, име ю щи е ся в упо мя ну той шка тул ке, ни че го прес
туп но го и предо су ди тель но го в се бе не зак лю ча ет.

13) Сле ду ю щие га зе ты и жур на лы на та тарс ком язы ке: га зе
та «Терд жи ман» (Бах чи са рай) № 31; га зе та «Хакк» (Аст ра хань) 
№ 10; жур нал «Анг» (Ка зань) №№ 4, 6, 7–1913 го да; жур нал 
«Мек тяб» (Ка зань) от 21 фев ра ля и 24 мар та 1913 го да (две кни
ги); жур нал «П ра во и жизнь» –  №№ 1й (2 эк земп ля ра), 2й (две 
кни ги), 3й, 4й; га зе та «Ба я нульХакк» –  № 643 (изор ван); жур
нал «Шу ро» –  (при ло же ние к га зе те «Вакт») №№ 877, 917, 1046, 
1054, 1063, 1080, 1088, 1098, 1109, 1122, 1135, 1142, 1154; га зе та 
«И дель» (Аст ра хань) №№ 309 (три эк земп ля ра), 367, 397 (2 эк
земп ля ра) 410, 432, 530 –  (2 эк земп ля ра), 536, 542; га зе та «Юл
дуз» (Ка зань) №№ 509, 511, 521, 538, 540, 544, 646, 547, 549, 612, 
623, 636, 689, 706, 751, 757, 761 –  (2 эк земп ля ра), 765, 768 –  (2 эк
земп ля ра), 769, 779, 780, 783, 801, 805 –  (2 эк земп ля ра), 816, 818, 
820, 830, 890, 891, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 903, 
904, 907, 908, 910, 923, 925, 935, 943, 951, 952, 957, 961, 966, 967, 
968; га зе та «Вакт» (Орен бург) №№ 717, 780, 827, 828, 842 –  (3 эк
земп ля ра), 845, 846, 872, 873, 877, 878, 885, 1028, 1046, 1047, 1050, 
1051, 1052 –  (2 эк земп ля ра), 1053, 1058, 1059, 1060, 1062, 1065, 
1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076, 1078, 1081, 
1083, 1086, 1125, 1141, 1143 –  (вся изор ва на) и 1145; га зе та «Ко яш» 
(Ка зань) №№ 40, 63, 71, 79, 81, 82 и 89; юмо рис ти чес кий жур нал 
«ЯлтЮлт» (Ка зань) 1913 го да №№ 49, 50, 51, 52, 53, 54.

14) Вск ры тый кон верт, ад ре со ван ный: «Ки ев. Бу фет 1 клас са, 
Га лимд жа ну Иб ра ги мо ву». В нем пись мо на та тарс ком язы ке, 
да ти ро ван ное: «1913 г. март г. Уфа» за под писью на та тарс ком 
язы ке «Шу ра». Пись мо это со вер шен но част но го ха рак те ра, но 
име ет ся, меж ду про чим, сле ду ю щая фра за: «Вы ведь с ним (с не
ким Ше хи дом 1) ве де те со ци а лис ти чес кий об раз жиз ни. Та ким 
об ра зом меж ду ва ми идет пе ре пис ка».

15) Пись мо на лис те поч то вой бу ма ги на русс ком язы ке, на
чи на ю ще е ся сло ва ми: «Зд равст вуй Га лимд жан эфен ди. При вет 
те бе из Ка за ни». За под писью: «Ха Ени…» да лее не раз бор чи во. 
Да та «21 дек ба ря». В пись ме, меж ду про чим, име ют ся сле ду ю щие 
фра зы на том же русс ком язы ке, об ра щающие на се бя вни ма
ние: «17 го де каб ря я при е хал в Ка зань и до 21 де каб ря об де
лы вал де ла. Ре зуль та ты ск вер ные. Ви но ват в этом ты, ибо твоя 
ат тес та ция лиц по гу би ла все де ла. Ка занс кая мо ло дежь ос та ви ла 

1 Шехид –  сүз Шә һит Әхмә ди ев ха кын да ба ра.
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са мое не вы год ное впе чат ле ние. Поз на ко мил ся со всей ка занс
кой мо ло дежью. Мо гу толь ко ска зать, что здесь столь ко пар тий, 
сколь ко лю дей. Пре дуп реж даю во из бе жа ние не до ра зу ме ний на 
зап ро сы из Ка за ни воз дер жи вать ся, ибо са ма идея мною нес
коль ко пе ре и на че на. Мне опять при дет ся пос ле Рож дест ва с 
(сло во не раз бор чи во) во е вать. Пос та рай ся поз на ко мить ся со 
сту ден том Та ла шинс ким и про во ди свои взг ля ды на де ло. Этим 
ты мно го мо жешь слу жить са мой идее. Пост рай ся за пи сать ся 
в чле ны «Зе[м ля че]ст ва». В слу чае, ес ли бу дет зап рос, го во ри, 
что име ешь в ви ду объ е ди не ние не толь ко сту ден чест ва, а всей 
му суль манс кой мо ло де жи. Мо гу толь ко по ка ска зать, что здесь 
об ри со ва лась ячей ка. Это ус пех».

16) Один эк земп ляр гек тог ра фи ро ван ной прок ла ма ции на 
русс ком язы ке сле ду ю ще го со дер жа ния: «То ва ри щи. Офи ци
аль ная Рос сия, соб рав шись вок руг кро ва во го прес то ла, по ма
зан ни ка Бо жия, празд ну ет 300ле тие до ма Ро ма но вых 1. Пра ви
тельст вен ная бю рок ра тия ли хо ра доч но ор га ни зу ет «тор жест во», 
вер буя кад ры чер ной сот ни сво их прис пеш ни ков для вы ра же
ния рабс ких чувств и, ожи дая наг рад и «Вы со чай ших ми лос тей», 
под во дит ито ги де я тель нос ти «До ма». А ито ги гро мад ны. Они 
во пи ют о се бе. Это са ма жизнь сов ре мен но го об щест ва, зах лест
ну то го мерт вой пет лей бю рок ра тиз ма, тер ро ри зо ван но го сис те
мой про ва ка ции и шпи о на жа, от рав лен но го зло бой вза им но го 
от чуж де ния. Пусть ро ма новс кая кли ка соз да ет ил лю зию на род
но го ли ко ва ния. Пуст предс та ви те ли «чис той» нау ки су ет ли во 
под во дят свои лжи вые ито ги. Ис то рия вы не сет им сп ра вед ли
вый при го вор. Пусть «о ни» тор жест ву ют. Но не празд ник это 
на род ный, не при со е ди нит ся русс кий граж да нин к ли ко ва нию 
по ра бо та те лей. Для сво бод ной Рос сии день 300ле тия –  день 
бе зыс ход ной скор би, день глу бо ко го трау ра… 300 лет в борь бе с 
са мо дер жа ви ем гиб ли луч шие си лы Рос сии, 300 лет для проч нос
ти прес то ла «по ма зан ни ков Божь их» ст ро и лись эша фо ты, ли лась 
кровь, возд ви га лись ви се ли цы. Де сят ки ты сяч расст ре лян ных, 
мил ли о ны го ло да ю щих сто ят жи вым уко ром тор жест ву ю щим 
«ю би ля рам».

Об ще ор га ни за ци он ный Со вет Ки евс ко го уни вер си те та за
яв ля ет, что ор га ни зо ван ное соз на тель ное сту ден чест во пом нит 

1 … празднует 300-летие домаРомановых –  Ро ма нов лар нә се ле нең Ру си ядә 
(Рос си ядә) пат ша лык итә баш ла вы на 300 ел ту лу юби лее 1913 ел ның фев раль аен да 
киң бил гелә неп үтелә.
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свою кров ную связь с на ро дом и не бу дет участ ни ком «тор жест
ва» уг не та телей и га си те лей жиз ни.

Веч ная па мять по гиб шим бор цам за сво бо ду. Да здравст ву ет 
сво бод ная Рос сия.

Ки ев.
21 фев ра ля 1913 г.
На об рат ной сто ро не этой прок ла ма ции ру ко пись на та тарс

ком язы ке, не со дер жа щая в се бе ни че го прес туп но го и пре до
су ди тель но го.

17) Пись мо на лис те поч то вой бу ма ги на та тарс ком язы ке с 
об ра ще ни ем «Га лимд жан эфен ди» и за под писью «Ха не фи». Да
та пись ма «28 де каб ря [19] 12 г.». (По за яв ле нию пе ре вод чи ка 
штабсрот мист ра Трен то виу са ав тор пись ма «Ха не фи» –  есть 
бе зус лов но сту дент Ка занс ко го уни вер си те та Кай би шев, с по
чер ком ко е го штабсрот мистр Трен то виус хо ро шо зна ком, так 
как в мае се го го да он в ка чест ве пе ре вод чи ка расс мат ри вал весь 
ма те ри ал, взя тый по обыс ку в гор. Ка за ни у наз ван но го Кай би
ше ва). В этом пись ме, меж ду про чим, со об ща ет ся: «Ха лиул лу 
(Ени ке е ва) про во ди ли, сам расс ка жет, ког да уви дишь, но и я 
расс ка жу в 2х сло вах. Я ис пол нил, что мог, но, не ин те ре су ясь 
его иде ей, а для ока за ния по мо щи Ха лиул ле и для то го, что бы 
пыл его не ос тыл (бук валь но –  я хо дил лишь для то го, что бы 
не по гас огонь в его мыс ли или на его серд це). Вы, мо жет быть, 
ска же те: «По че му Вы так сде ла ли». Вот по че му. Объ е ди не ние 
мо ло де жи, объ е ди не ние та тарс кой мо ло де жи че рес чур хо ро шее 
де ло; это од но из мо их са мых боль ших (букв. –  вы со ких) меч та
ний. Поэ то му я го во рю, что это не воз мож но. Я не мо гу ве рить, 
что бы в жиз ни на ших та тар свер ши лись та кие че рес чур хо ро шие 
де ла. Об осу ществ ле нии «вы со ких меч та ний» я не бу ду да же го
во рить. Сло вом –  я ведь знаю ка занс кую мо ло дежь. Чувст ву ет
ся, что бу дет лег че вить ве рев ку из пес ка, чем их, т. е. мо ло дежь 
соб рать в од ну точ ку. И в про чих го ро дах мо ло дежь та же. Кав
казс ких мо лод цев я не люб лю. Их мыс ли уз ки, как уз ки ущелья 
меж ду их го ра ми… по ле та мыс ли нет… Ха лиул ла при е хал с целью 
объ е ди нить сту ден тов; мы восп ро ти ви лись. Долж но быть (т. е. 
его при бы ти е) име ло целью объ е ди нить во об ще мо ло дежь. Для 
сту ден тов су щест ву ют зем ля чест ва. По ру чать де ла сту ден там, 
соб рав из для про ве де ния ци ви ли за ции –  бы ло бы соз да ни ем на 
све те од ной са мой ин те рес ной мо но по лии. Хо тя и так: но ког да 
был здесь Ха лиул ла, мо ло дежь соб ра лась и об суж да ла (на пи са но 
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в скоб ках) –  «и я тут был». При дя к ре ше нию сде лать ка коени
будь де ло –  выб ра ли ко мис сию. Ког да Ха лиул ла уез жал, он очень 
ру гал ся. Сви да ние с ка занс кой мо ло дежью пос лу жи ло для не го 
боль шим уро ком.

18) На по лу лис те пис чей бу ма ги пись мо на та тарс ком язы ке 
от 27 ян ва ря 1913 го да с об ра ще ни ем: «У ва жа е мый Га лимд жан 
эфен ди» и за под писью «Ха не фи» (Кай би шев), в ко то ром, меж ду 
про чим, го во рит ся сле ду ю щее: «Ког да был здесь (т. е. в Ка за ни) 
Ха лиул ла, мы бы ло выб ра ли од ну ко мис сию. Хо тя эта ко мис сия 
и бы ла выб ра на для вы ра бот ки ус та ва, но до нас то я ще го вре ме
ни она еще за ус тав не при ня лась. Од на ко, вмес то это го, на ша 
ко мис сия в нас то я щее вре мя ка жет ся ду ма ет ор га ни зо вать один 
боль шой ве чер. Дай Бог по мо щи. А так же, ког да Ха лиул ла был 
здесь, мы хо те ли соб рать день ги и пос лать Ки евс ким сту ден там, 
од на ко в нас то я щее вре мя этот воп рос не воз буж да ет ся. В то 
вре мя пуб ли ка ста ла го во рить: «Пош лем по том». Я ска зал: «То
ва ри щи, хо ро шо бы ло бы ко вать же ле зо, по ка оно го ря чо; псо ле 
за бу дем». Ко неч но, мо им сло вам все восп ро ти ви лись. Но сей час 
расс ка жи те все эти обс то я тельст ва Ха лиул ле. Ес ли он не дос та
точ но ве рит то му, что я знаю ка зан цев, не бу дет лиш ним, что бы 
он по ве рил. Расс ка жи те ему все это и во об ще бук валь но –  жги те 
его внут рен ность, т. е. это я по ла гаю в смыс ле на до са дить ему». В 
скоб ках: «Ко неч но, ес ли он не ус пел еще ос тыть к это му де лу».

19) Уче ни чес кая тет радь в си ней об лож ке, на 4м лис те с 
кон ца ко то рой име е тя за мет ка –  ру ко пись на та тарс ком язы ке, 
предс тав ля ю щая из се бя в пе ре во де ни жес ле ду ю щее: заг ла вие –  
«У чи тель ли те ра ту ры». Текст: «Поль ша по те ря ла по ли ти чес кое 
зна че ние (букв. –  си лу) 1. Те перь она чувст ву ет, что ее судь ба 
на хо дит ся в же лез ных ру ках. Поэ то му сто нет… Од на ко ве рит в 
осво бож де ние в бу ду щем и все де ла ве дет с та ким рас че том и ста
ра ет ся в этом нап рав ле нии. Поль ша сво ей нау кой, ци ви ли за ци ей 
ку да как вы со ко сто ит в срав не нии с на ми. Поэ то му она да ле ко 
уш ла впе ред как в само соз на нии, так и в по ня тии от но си тель но 
сво е го прош ло го, нас то я ще го и бу ду ще го. Мы долж ны поу чить ся 
у нее, мно го му поу чить ся».

1 Польшапотерялаполитическоезначение(букв. –силу) –  1768–1795 ел лар да 
Авст рия, Прус сия, Ру сия та ра фын нан үза ра Поль ша өч мәртәбә бү ленә һәм мөстә
кыйль ле ген югал та. 1918 ел ның 29 ав гус тын да Со вет ха ки ми я те элек ке Рос сия им
пе ри я се та ра фын нан Поль ша ны бүлгәләү ха кын да тө зелгән ки лешүләрдән, акт лар
дан баш тар та.
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20) На лис те пис чей бу ма ги, у ко то ро го отор ва на 1/8 часть 
это го лис та, на пи са но заг ла ви ем на та тарс ком язы ке: «Под пис
ной лист»; а даль ше в пе ре во де ни жес ле ду ю щее: «С ту ден ты му
суль манс кой груп пы Ки евс ко го уни вер си те та по ру чи ли сту ден ту 
Иб ра ги му Мак су до ву со би рать по жерт во ва ние в поль зу бед ных 
сту ден товму суль ман на срок с 20 де каб ря 1912 го да до 1 фев
ра ля 1913 го да (сло во не раз бор чи во): Ф. Ор  ду ба ды. Сек ре тарь: 
Ш. Рус там бе ков». Да лее сле ду ют фа ми лии жерт во ва те лей на та
тарс ком язы ке с пе ре во дом этих фа ми лий на русс кий язык и ко
ли чест во жерт ву е мых каж дым из них де нег. На 1/8 час ти вто ро го 
по лу лис та пись мо на русс ком язы ке.

21) Две бро шю ры на та тарс ком язы ке; из них од на в ко рич
не вом пе реп ле те под заг ла ви ем: «Ос но вы ли те ра ту ры» –  сос
тав ле на Аб дулРах ма ном Са и ди 1, ти пог ра фия га зе ты «Вакт» в 
Орен бур ге, 1912 го да; дру гая в жел том пе реп ле те под заг ла ви ем 
«Те туш ка кош ка» –  детс кие расс ка зы, сос та вил: Аб дул ла Ту ка ев, 
изд [а ни е] кни го из да тельст ва «Са бах», Ка зань, ли тоти пог ра фия 
И. Н. Ха    ри то но ва, 1911 го да 2. Обе бро шю ры, а рав но и ру ко пи си 
в них ни че го прес туп но го и пре до су ди тель но го в се бе не со дер
жат.

22) Кар ман ная книж ка в ко рич не вом ко лен ко ро вом пе ре
пле те с за пи ся ми на та тарс ком язы ке ка ран да шем и чер ни ла ми. 
В эту книж ку вло же ны: ви зит ная кар точ ка, фо тог ра фи чес кие 
кар точ ки, раз ные пись ма. Как в за пи сях са мой книж ки, так и в 
пись мах и ру ко пи сях ни че го прес туп но го и пре до су ди тель но го 
не име ет ся.

23) Де сять тет ра дей в раз ных пе реп ле тах (из них од на без пе
реп ле та). В них ру ко пи си на та тарс ком язы ке, в ко то рых ни че го 
прес туп но го и пре до су ди тель но го не име ет ся.

24) Во семь вск ры тых ис поль зо ван ных кон вер тов без вло же
ний; из них 6 на имя Иб ра ги мо ва, один на имя Сул та но ва и один 
без ад ре са, а с над писью, ни че го прес туп но го и пре до су ди тель
но го из се бя не предс тав ля ю щей.

25) Трид цать три отк ры тых пись ма на та тарс ком и русс ком 
язы ках, ад ре со ван ных на имя Га лимд жа на Иб ра ги мо ва. В наз
ван ных отк ры тых пись мах ни че го прес туп но го и пре до су ди тель
но го не име ет ся.

1 АбдулРахманСаиди –  сүз Габд рах ман Сәгъ ди ха кын да ба ра.
2 Ту ка ев Г. Мия у бикә. 1 нче ки тап. На ши ре: Са бах кө теп ханә се / Г. Ту  ка ев. –  Ка

зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1911. – 24 б.
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26) Три от рез ных ку по на с со об ще ни я ми на них на та тарс ком 
язы ке. В этих со об ще ни ях ни че го пре до су ди тель но го не име ет ся.

27) Кон верт из се роси ней бу ма ги вск ры тый, с над писью по
та тарс ки «Фо тог ра фи и». В нем один над цать фо тог ра фи чес ких 
кар то чек раз ных лиц с над пи ся ми на не ко то рых из них, ко то рые 
ни че го прес туп но го в се бе не со дер жат.

28) Во семь ви зит ных кар то чек раз ных лиц с над пи ся ми по
та тарс ки. Над пи си эти од на ко ни че го прес туп но го и пре до су ди
тель но го в се бе не со дер жат.

29) Двад цать три чис тых блан ка отк ры тых пи сем с раз ны ми 
ви да ми, не име ю щих зна че ния для де ла.

30) Двад цать во семь вск ры тых, боль шей частью ис поль зо
ван ных, а частью не ис поль зо ван ных кон вер тов со вло же ни я ми 
пи сем, позд рав ле ний, га зет ных вы ре зок на та тарс ком язы ке, не 
зак лю ча ю щих в се бе ни че го прес туп но го и пре до су ди тель но го.

31) Пе чат ное объ яв ле ние на та тарс ком язы ке о том, что бу
дет вы хо дить в Ка за ни ежед нев ная га зе та «Ко яш» и пе чат ный 
ка та лог на та тарс ком же язы ке, учеб ни ков для школ Т[о ва ри
щест]  ва «Са бах» в Ка за ни и Уфе, не име ю щих для де ла ни ка ко го 
зна че ния.

32) Сто де вя нос то один раз ных клоч ков бу ма ги с ру ко пи ся
ми на них на та тарс ком язы ке, в ко то рых ни че го прес туп но го и 
пре до су ди тель но го не име ет ся.

33) Семь де сят пять несб ро шю ри ван ных ру ко пис ных лист ков 
на та тарс ком язы ке, предс тав ля ю щих ру ко пись под заг ла ви ем: 
«Кир гиз ка». Пять над цать раз лич ной фор мы лист ков, предс тав
ля ю щих ру ко пись на та тарс ком язы ке под заг ла ви ем «Мо ло дые 
си лы», а так же пови ди мо му ком мен та рии к пре ды ду щей ру ко
пи си «Кир гиз ка». Кро ме это го пись мо на та тарс ком же язы ке из 
гор [о да] Орен бур га от 24 ок тяб ря 1912 го да за под писью «Ри за 
уддин бинФах руд дин» 1, с об ра ще ни ем «у ва жа е мый Га лимд жан 
эфен ди». В этом пись ме, меж ду про чим, го во рит ся, что статья 
«Мо ло дые си лы» очень ин те рес на, что ее нуж но на пе ча тать как 
бы то ни бы ло, но пе ча тать в «Шу ро» восп ре ще но, поэ то му Вам 
ее возв ра ща ем. Пе ре вод чик штабсрот мистр Трен то виус за я вил, 
что упо мя ну тые в этом пунк те две ру ко пи си на пи са ны не чет ко, 
не раз бор чи во, и он сде лать им пе ре вод поэ то му не мо жет.

1 Ризауд-динбин-Фахруддин –  Ри заэт дин би не Фәх рет дин (1859–1936), мәгъ
рифәт че га лим, та рих чы, дин һәм җәмә гать эш лек ле се, пе да гог, жур на лист, язу чы.
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34) Кни ги и бро шю ры на та тарс ком и ту рец ком язы ках, под 
сле ду ю щи ми заг ла ви я ми: 1) «Та тарс кая жен щи на» Г. Иб  ра ги мо
ва, Стер ли та мак, 1910, ти пог ра фия Тва «Нур»; 2) «Пер вый (са
мый важ ный) воп рос по взг ля ду на на род» –  Му са эфен ди Би
ги ев, из да тель: Му ха мед Га лим эфен ди Мак су дов. Ка зань, 
элект роти пог ра фия «У мид», 1912 го да; 3) «Пол ный ат лас му
суль манс кой ис то ри и» –  Си ла хут ди на Ке ма луд ди нов, из да ние 
Тва «Са бах». Ка зань, элект роти пог ра фия «У мид», 1912 го да; 
4) «Мой сон на ка ну не празд ни ка» (вол шеб ный расс каз), из да ние 
Тва «Юл» Фа тих Амир ха но ва. Ка зань, ти пог ра фия «Ба я нул
хакк», 1909 го да; 5) «На ци о наль ные сти хи» –  М. Га  фу ров. Ка
зань, элект роти пог ра фия Ша раф, 1907 го да; 6) «У до вольст вие 
де тей» –  Г. Ту  ка ев. Iый том, из да ние Тва «Са бах». Ка зань, 
элект роти пог ра фия «У мид», 1911 г.; 7) «На род ная ли те ра ту ра» –  
Аб дул ла Ту ка ев, из да ние Тва «Са бах». Ка зань, ти поли тог ра фия 
И. Н. Ха    ри то но ва, 1910 го да; 8) «100 лет преж де» –  Га лимд жа на 
Иб ра ги мо ва. Ти пог ра фия га зе ты «Вакт» в Орен бур ге, 1911 го да; 
9) Расс каз «Лю бовьсчасть е» –  Га лимд жан Иб ра ги мов, из да ние 
Ах мед Ги рей Хюс ни и Ко, Ка зань, ли тоти пог ра фия И. Н. Ха    ри
то но ва, 1912 г.; 10) «Сол дат» –  ро ман Му хам ме да Га я за Ис ха ко ва 
№ 3, из да ние Ху се ин Абу за ров, Ка зань, ти поли тог ра фия 
И. В. Ер    мо ла е вой, быв шая Ключ ни ко ва, 1908 го да; 11) «Моя 
звез да на деж ды»  –  Ми ра зис Ук ма сы, Ка зань, из да ние Тва 
«Юл», ли тоти пог ра фия И. Н. Ха    ри то но ва, 1912 го да; 12) «Вор 
мул ла» –  из да ние «Гаср», Га лимд жан Иб ра ги мов. Ка зань, ли то
ти пог ра фия И. Н. Ха    ри то но ва, 1912 го да; 13) «На мо ре» –  Га
лимд жан Иб ра ги мов, ти пог ра фия га зе ты «Вакт» в Орен бур ге, 
1911 го да; 14) «Жизнь с тре мя же на ми» –  Му хам мад Га яз Ис ха
ков, дра ма в 5ти дейст ви ях, из да ние Ах мед Ги рей Хюс ни и Ко, 
Ка зань, ти пог ра фия И. Н. Ха    ри то но ва, 1912 го да; 15) «Мо ло дые 
серд ца» –  ро ман Га лимд жан Иб ра ги мов. Ка зань, элект роти пог
ра фия «Умид», 1913 го да, (4 эк земп ля ра); 16) «П ло ды удо вольст
ви я» –  Аб дул лы Ту ка е ва, из да ние Тва «Са бах». Ка зань, ли то
ти пог ра фия И. Н. Ха    ри то но ва, 1911 го да; 17) «Дав ноп рош лое 
ис ламс кой ци ви ли за ци и» –  Га лимд жан Иб ра ги мов. Уфа. Па ро
вая ти поли тог ра фия Тва «Ка ри мов, Ху са и нов и Ко» в Орен бур
ге, [1909]; 18) «Му га лим» («П ре по да ва тель») –  Га я за Ис ха ко ва, 
дра ма в 5ти дейст ви ях, № 5. Ка зань. Ти поли тог ра фия 
Н. М. Чи же вой, 1909 го да; 19) «Мо ло ды е» пь е са в 3х дейст ви ях 
Фа ти ха Амир ха но ва, 9я кни га, из да ние Ах мед Ги рей Хюс ни и 
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Ко, Ка зань, элект роти пог ра фия «Урнэк», [1909]; 20) «Та тарс кие 
поэ ты» –  Га лимд жа на Иб ра ги мо ва, ти пог ра фия га зе ты «Вакт» в 
Орен бур ге, 1913 го да; 21) «О дин взял, дру гой дал» –  пь е са Га я за 
Ис ха ко ва, в 5ти дейст ви ях. Ка зань, ти пог ра фия «Ша раф», 
1908 г.; 22) «Дя дя ша кирд» и «Дед, про из во дя щий об ряд об ре за
ни я» (в од ной кни ге два расс ка за) Га я за Ис ха ко ва, из да те ли: Ах
мед Ги рей Хюс ни и Ко», Ка зань, ти пог ра фия Ха ри то но ва, 1912 
го да; 23) «Жизнь ли это?» –  ро ман Га я за Ис ха ко ва, из да те ли те 
же, что и пре дыду щих по пунк ту 22. Ка зань, ти пог ра фия [И. Н.] 
Ха ри то но ва, 1911 го да; 24) «Тюрь ма» –  Га я за Ис ха ко ва. Ка зань, 
из да ние Аб дулРах ман Ху сей нов, Аб ду ла зис Аб дул лин, ти поли
тог ра фия И. В. Ер    мо ла е вой, пре ем ни цы Ключ ни ко ва, 1907 г.; 
25) «Де вуш ки на ро да»  –  Фа ти ха Амир ха но ва, из да ние Тва 
«Юл», Ка зань, элект роти по гра фия «Умид», 1913 го да; «Не вест
каутоп лен ни ца» –  Ш. Ах  ма ди ев, из да ние Г. Га  би дул ли на. Ка
зань, элект роти пог ра фия «У мид», 1913  го да; 27) «Бо га тый 
сын» –  Га я за Ис ха ко ва, ти пог ра фия М. Ф. Ка    ри мо ва, Орен бург, 
1903 г.; 28) «Дочь ни ще го» Га я за Ис ха ко ва, из да ние Т[о ва ри
щест]  ва «Ма а риф», Ка зань, элект роти пог ра фия «Ша раф», 
1907 го да; 29) «Мул ла Фат хул ла» –  Таш му хам мед, 1я часть, Ка
зань, из да те ли: Ах мед Ги рей Хюс ни и Ко, ли тоти пог ра фия Ха
ри то но ва, 1911 г.; 30) То же, но толь ко 4я часть и из да ние Тва 
«Юл», [1912]; 31) «В чем ве ли чие?» –  М. Ди бер ди ев, из да ние Тва 
«Ма а риф» в Ка за ни, элект роти пог ра фия Ан то но ва, 1913 го да; 
32) Сказ ка «Юл ба сар» –  в Ира не» (Детс кая биб ли о те ка) –  За ри
фа Бе ши ри, из да ние Т[о ва ри щест ва]  ва «Ма а риф». Ка зань, ти
пог ра фия Ка за ко ва, 1914 го да; 33) «Жизнь Ха ми да или Ночь и 
моя жизнь» –  Мед жи да Га фу ро ва, изд. в Уфе: «Ка ри мов, Ху са и
нов и Ко», элект роти пог ра фия то ва ри щест ва: «Ка ри мов, Ху са
и нов и Ко», Уфа, 1911 го да; 34) «Ме лочь» –  Фа ти ха Амир ха но ва, 
29я кни га, из да ние Тва «Юл», ли тоти пог ра фия Ха ри то но ва. 
Ка зань (го да нет); 35) «Ис то ри чес кая пь е са» –  Ке бир Бе ке ра, 
из да ние Тва «Юл», Ка зань, ли тоти пог ра фия Ха ри то но ва, 
1912 го да; 36) «Та тарс кая де вуш ка» –  из да ние «Гаср», 5я кни га. 
Фа тих Амир ха нов. Ка зань, элект роти пог ра фия «Урнэк», 
1909 го да; 37) «С ти хот во ре ни я» –  Мир га зис ЭльУк ма сы, из да
ние Кур ба на ли Куш чи гу ло ва. Ка зань, элект роти пог ра фия «Ур
нэк», 1909 го да; 38) «Воск ре се ни е» кон чи на ми ра и т. п. Ко ме дия 
в 2х дейст ви ях Га я за Ис ха ко ва, изд. Хус се ин Абу за ро ва, Ка зань, 
ти пог ра фия «Урнэк», 1910 го да; 39) «Бо га тый сын» ро ман Га я за 
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Ис ха ко ва, из да ние Ах мед Ги рей Хюс ни и Ко, Ка зань, ти пог ра фия 
Ха ри то но ва, 1912 го да; 40) «Те че ние та тарс кой ли те ра ту ры», 1я 
часть, Дже ма луд дин Ве ли дов, из да ние «Вакт»а, ти пог ра фия га
зе ты «Вакт» в Орен бур ге, 1912 го да; 41) «С мут ное вре мя и учас тие 
му суль ман в изб ра нии на царст во Ми ха и ла Фе до ро ви ча Ро ма
но ва», из да ние Т[о ва ри щест]  ва «Са бах», Ка зань, элект роти пог
ра фия «У мид», 1913 го да; 42) «К рат кие по ло же ния о ли те ра ту
ре» –  Аб ду рах ман Са и ди, из да ние в Уфе «Ка ри мов, Ху са и нов и 
Ко». Уфа, 1911 го да; 43) До бав ле ние к пре ды ду ще му, то го же ав
то ра, тех же из да те лей и тот же год из да ни я; 44) «Ли те ра ту ра», 
10я тет радь поэ та Аб дул лы Ту ка е ва, Ка зань, элект роти пог ра
фия «Урнэк», 1909 го да; 45) «Сен ной ба зар» –  7я тет радь Аб дул
лы Ту ка е ва, Ка зань, элект роти пог ра фия «Урнэк» (2 эк земп ля
ра); 46) «От но ся щий ся до выс ше го све та» –  8я тет радь Аб дул лы 
Ту ка е ва, 3я часть, Ка зань, элект роти пог ра фия «Урнэк» (го да 
нет); 47) «Го лос по пу га я» –  За ри фа ЭльБа ши ри, из да ние «Ка
ри мовХу са и нов и Ко», Орен бург, па ро вая ти пог ра фия «Ка ри
мовХу са и нов и Ко», 1908 го да; 48) «Ис то рия ту рок и та тар» –  1й 
том, Зе ки Ве ли ди, из да ние Тва «Мил лят», Ка зань, элект роти
пог ра фия «Мил лят», 1912 го да; 49) «С ти хи Мед жи да Га фу ро ва» –  
9я тет радь, Ка зань, элект роти пог ра фия «Ур няк», 1909; «С ти хи 
Аб дул лы Ту ка е ва», 4я тет радь, 2я часть, Ка зань, элект роти
пог ра фия «Урнэк», 1909 го да; 50) «С ти хи Аб дул лы Ту ка е ва» –  4я 
тет радь, 2я часть, Ка зань, элект роти пог ра фия «Урнэк», 
1909 го да (2 эк земп ля ра); 51) «Га яз Ис ха ков» ав тор Н. А., Конс
тан ти но поль, ти пог ра фия «Та нин», 1328 год (му суль ман ской 
эры); 52) «Дочь ин ду са». Ав тор Аб дул Хакк Ха мид –1326й год, 
ти пог ра фия «Тас вир и иф кяр» в Конс тан ти но по ле; 53) «Мать» –  
Мак си ма Горь ко го в пе ре во де Ис ма и ла Муш так Му хиуд ди на, 
Конс тан ти но поль, ти пог ра фия «Та нин», 1327 го да; 54) «Чу де са 
ли те ра ту ры», из да ние в Конс тан ти но по ле Тва «Ик бал», 1329 го
да; 55) «Ан да лусс кий храб рец» –  Аб дулХак ка Ха ми да, 1326 го да; 
56) «С ти хи Нед жи ба Ду ма ви» –  1я часть, 6я тет радь, Ка зань, 
элект роти пог ра фия «Ша раф», 1908 го да; 57) «Да зд равст ву ет 
Зу бей де, да здравст вую я» –  пь е са в 4х дейст ви ях, 1я тет радь, 
из да ние –  Ка зань, ли тоти пог ра фия Ха ри то но ва, 1911 го да; 58) 
«С ти хи» –  Сей да Ре ми е ва № 6, из да ние Хус сейн Абу за ров, Ка
зань, ти пог ра фия «Ба я нулХакк», 1909 го да; 59) «Ба тыр Ги рей и 
его кра си вая же на Со фи я» (взя то с русс ко го), про из ве де ние 
А. Л., из да ние Тва «Ма а риф», Ка зань, 1909 го да; 60) «Сол дат 
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Ну ру лы», из да ние Тва «Ма а риф», Ка зань, элект роти пог ра фия 
Ан то но ва, 1912 го да; 61) «С ти хи» Аб дул лы Ту ка е ва, 3я тет радь, 
1я часть, Ка зань, элект роти пог ра фия «Урнэк», 1909  го да; 
62) «За вет жал кой» –  Аб дуХакк Ха мид, Конс тан ти но поль, ти
пог ра фия Ка ра бит и Кас бар, 1303 го да; 63) «Ли те ра тур ные све
де ни я», 1й том, ав то ры: Кеп рю лю Задэ Му ха мед Фе ванд и Ше
хаб уддин Су лей ман, из да ние Тва «Ка а нат», Конс тан ти но поль, 
1330; 64) «Лей ла и Медж нун» –  ге рой од но го ста ро го арабс ко го 
ро ма на, сос та вил Су лей ман Тэу фикъ, из дал С. Та  хир, Конс тан
ти но поль, 1327; 65) «Ис то рия и пи са тель», сос та вил Ах мет Ри сам, 
1й, 2й, 3й и 4й том, из да ние Ху са и на, вла дель ца Тва «Ик
бал», Конс тан ти но поль, 1326–1328, 1327–1329, 1328–1330; 
67) «Нар цисс» –  риф мо ван ная дра ма Аб дул хак ка Ха ми да; мес то 
из да ния и го да нет; 68) «Зей неб» (дра ма в сти хах и про зой), сос
та вил Аб ду хакк Ха мид, Конс тан ти но поль, ти пог ра фия «Ик дам», 
1324; 69) «Ли те ра ту ра», сос та вил Су лей ман Фих ми, Конс тан ти
но поль, ти пог ра фия (Са ло ни ки), 1325 го да; 70) «Ма лень кие кни
ги» –  сти хи, на пи сан ные про зой Аша ны Задэ Ха лид Зия, Конс
тан ти но поль, ти пог ра фия «Шеркэт мэртэ би е», 1311 г.; 71) «Мо им 
сы новь ям» –  сос та вил (фа ми лия не раз бор чи ва), пе ре вод чик: 
Дже мал Фа зиль, из да тель –  Иб ра гим Хиль ми, Конс тан ти но
поль –  Во ен ное кни го из да тельст во, 1325 г.; 72) «Су щест ву ю щее 
единст во, есть ре ли гия ми ра» –  Эр нес та (?) Ге ге ля, из да ние Т[о
ва ри щест]  ва «Де ре си а дет» (Конс тан ти но поль), го да нет; 
73) «Раз ру шен ные хра мы» –  Ха лидэ Са лим, расс ка зы, сти хи в 
про зе, ти пог ра фия Ах мед Ах сан, Конс тан ти но поль, 1326 г.; 
74)  «Ли те ра ту ра»  –  Ше ха буд ди на Су лей ма на, из да ние Тва 
«Тэфз», Конс тан ти но поль, 1329 г; 75) «Об раз чи ки ту рец кой ли
те ра ту ры» Му ха ме да Дже ла ла, из да ние Тва «Шэмс», го да нет; 
76) «Ма те рия и си ла», 2й том, из да ние Тва «Са а дет», го да нет 
(2 эк земп ля ра); 77) «Мерт вый» или «Хо зяе е ва» или «Боль шой» 
или «Же на тый» –  Аб дул хак ка Ха ми да, Конс тан ти но поль, ти пог
ра фия Вик ран Ка ра би ти ан, 1303 г. (не окон че но); 78) «Тэзэр» 
(ис пан ка) или «Го су дарст во Аб ду рах ма на 3го» –  Аб дул хак ка 
Ха ми да, Конс тан ти но поль; 79) «Ск ры тая де вуш ка» –  Аб дулхак
ка Ха ми да, пь е са, Конс тан ти но поль, ти пог ра фия «Бе си рет», 
1291 го да; 80) «Эш бер» (имя собст вен но е) Аб дул Хак ка Ха ми да 
в сти хах, пе ча та но с раз ре ше ния Ми нис терст ва на род но го прос
ве ще ния, Конс тан ти но поль, 1298 г.; 81) «Тюрк юр ди» –  из да ние 
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«Тюрк юр ди», 2й год, № 6 –  Ах мед Мид хад эфен ди, Конс тан
ти но поль, ти пог ра фия «Та нин», 1328 го да.

35) Бро шю ра в свет лозе ле ной об лож ке под заг ла ви ем «К лад
би ще» (Мак бар), сос тав ле на Аб дул хак ком Ха ми дом, 1293 го да. 
В этой бро шю ре го во рит ся о смер ти во об ще и клад би ще в част
нос ти и ни че го пре до су ди тель но го в по ли ти чес ком от но ше нии 
не име ет ся.

36) Бро шю ра в го лу бой об лож ке под заг ла ви ем «О те чест
во» или «Си лист ри я», пь е са в 4х дейст ви ях, сос та вил Кэ маль, 
1307 го да. В этой бро шю ре ри су ют ся кар ти ны из во ен ной жиз ни 
ту рок и ни че го пре до су ди тель но го в по ли ти чес ком от но ше нии 
не име ет ся.

37) Бро шю ра в жел той об лож ке с об раз ца ми та тарс ких букв 
вновь изоб ре тен но го шриф та, а так же вы держ ки из та тарс ких 
га зет, на пи сан ных эти ми бук ва ми. В ней ни че го пре до су ди тель
но го и по ли ти чес ком от но ше нии не име ет ся.

38) Бро шю ра в свет лома ли но вой об лож ке под заг ла ви ем: 
«Д же лалуддин» влас ти тель Хи вы», сос тав ле на На мы ка Кэ ма
лем, Ка ир, 1292 го да. Это бро шю ра ис то ри чес ко го со дер жа ния 
и ни че го прес туп но го, пре до су ди тель но го в по ли ти чес ком от но
ше нии в ней не име ет ся.

39) Бро шю ра в свет лозе ле ной об лож ке с семью расс ка за ми 
А. К. Че    менЗе мин ли 1, изд [а ни е] «Бр. Орун же вых», элект роти
пог ра фия «Бр. Орун же вых», Ба ку, 1912 го да. В этой бро шю ре ни
че го пре до су ди тель но го в по ли ти чес ком от но ше нии не име ет ся.

40) Бро шю ра в ро зо вой об лож ке под заг ла ви ем «Ме ликМа
мед» –  детс кая сказ ка Али Ку ли Ха на Че манЗа мин ли, пер вое 
из да ние груп пы сту ден тов му суль ман гор. Ки е ва. От ветст вен ный 
из да тель Гад жибей Ахун дов, Ба ку, ти пог ра фия то ва ри щест ва 
Кав казс ко го пе чат но го де ла «Кас пий», 1911 го да. В этой бро
шю ре ни че го пре до су ди тель но го в по ли ти чес ком от но ше нии 
не име ет ся.

41) Бро шю ра в се роси ней об лож ке под заг ла ви ем «Ис лам
Ахунд», сос тав ле на Ха дим Мил лет, Ба ку, пер вое ти пог ра фи
чес кое то ва ри щест во, 1902 го да. Доз во ле но цен зу рою 30 мая 
1902 го да гор. Тиф лис. В этой бро шю ре ве дут ся ре ли ги оз ные 
со бе се до ва ния, и ни че го прес туп но го и пре до су ди тель но го в по
ли ти чес ком от но ше нии в ней не име ет ся.

1 А.К.Чемен-Земинли –  Чәмәнзә мин ле (Йо сыф Вә зир Мир ба ба ог лы, 1887–
1943), әзәрбәй җан язу чы сы.
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42) Те лег рам ма из Ка за ни, ад ре со ван ная в гор. Ки ев, Сте па
новс кая, во семь над цать, Иб ра ги мо ву и за под писью: «Нур кин
Ах ма де ев». В этой те лег рам ме вы ра жа ет ся со бо лез но ва ние по 
по во ду смер ти не из вест но го ли ца 1.

О чем и сос тав лен нас то я щий про то кол.
От дель но го кор пу са жан дар мов, под пол ков ник (под пись Доб

ро де е ва)
Пе ре вод чик: штабсрот мистр 15го Уланс ко го Та тарс ко го 

пол ка (под пись Трен то виу са)

1 ТелеграммаизКазани…выражаетсясоболезнованиепоповодусмертинеиз-
вестноголица –  бу те лег рам ма Г. Иб  ра һи мов ның әти се ва фа ты уңа ен нан бул са кирәк. 
Чөн ки «Ва кыт» га зе та сы ның 1913 ел гы 11 ап рель са нын да бас ты рыл ган «Инәллә һи 
вә иннә лиләй һи ра җи гун» дип ку ел ган нек ро лог та шун дый юл лар бар: «Гыйр фан 
әфән де Иб ра һи мов җә наплә ре (баш мөхәр ри ре мез Га лим җан Иб ра һи мов ның ата сы) 
март ның егер ме йи де сендә ва фат бу лып, егер ме си ге зендә гүр ия се ул мыш тыр».
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Уве дом ле ние ис пол ня ю ще го обя зан нос ти на чаль ни ка  
Ки евс кой тюрь мы на чаль ни ку Ки евс ко го гу бернс ко го  

жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

13 ию ня 1913 г.

Сек рет но

На чаль ни ку Ки евс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния

№ 362.
13 ию ня 1913 г[о да]
На № 14747.

Уве дом ляю Ва ше Вы со коб ла го ро дие, что се го чис ла осво бож
ден из под ст ра жи вве рен ный мне тюрь му по ли ти чес кие зак лю
чен ные Фи руз бек Ор ду батс кий, Джа миль бек Ве зи ров, Али бек 
Ка сем бе ко вич Али бе ков и Га лим зан Гир фа но вич Иб ра ги мов.

При ло же ние: под пис ки о мес тах жи тельст ва.
И[с пол ня ю щий] о[ бя зан нос ти] на чаль ни ка тюрь мы (под пись 

не раз бор чи ва)

1 Фо токү чермә дәүләт фән ни бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы 
Фәннәр ака де ми я се» «Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге тел, әдә би ят һәм сән гать инс ти ту
ты» ае рым лан ган берәм ле ге нең Яз ма һәм му зы каль ми рас үзә гендә сак ла на (65 ф., 
2 тасв., 17 эш). Ки ев төрмә се баш лы гы ның гриф ле рәс ми кә га зенә кул дан языл ган. 
Ад ре сат штем пе леннән кү ренгәнчә, 1913 ел ның 15 ию нендә ка бул ителгән (керү 
№ 13755). Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Рас пис ка Г. Г. Иб    ра ги мо ва на чаль ни ку Ки евс ко го  
губернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния о его вы бы тии 

в род ную де рев ню Сул тан му ра то во 1

13 ию ня 1913 г.

1913 го да ию ня 13 дня. Я, Га лим зан Гир фа нов Иб ра ги мов, даю 
сию рас пис ку на чаль ни ку Ки евс ко го губ [ернс ко го] жан дармс ко
го уп рав ле ния в том, что уе ду в г[о род] Ка зань, где ос та нов ли
ва юсь на кор от кое вре мя, а за тем уе ду в де рев ню Сул танМу рат 
Стер лиТа макс кой Уфимс кой гу бер нии в чем и под пи сы ва юсь.

Га лим зан Иб ра ги мов
Под пис ку отоб рать (под пись не раз бор чи ва)

1 Фо токү чермә (кул дан языл ган) дәүләт фән ни бюд жет уч реж де ни е се «Та тар
стан Рес пуб ли ка сы Фәннәр ака де ми я се» «Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге тел, әдә би ят 
һәм сән гать инс ти ту ты» ае рым лан ган берәм ле ге нең Яз ма һәм му зы каль ми рас үзә
гендә сак ла на (65 ф., 2 тасв., 17 эш). Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.
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Опись
пред ме там взя тым по обыс ку у Алим зя на Гирфановича  

Иб ра ги мо ва и под ле ща жим возв ра ще нию  
по принадлеж нос ти 1

14 июня 1913 г.

1. Бесс роч ная пас порт ная книж ка, вы дан ная Ушак минс ким 2 
во лост ным прав ле ни ем Стер ли та макс ко го Уфимс кой гу бер нии 
5 ию ля 1910 го да за № 241 на имя Алим зя на Гир фа но ви ча Иб
ра ги мо ва –  1.

2. Ко жа ное порт мо не и в нем 2 поч то вых мар ки 7ми и 1й коп., 
19 поч то вых рас пи сок и ви зит ная кар точ ка Гуль су ма Абус су гу
дов ны Ах тя мо вой –  1.

3. Аль бом с фо тог ра фи чес ки ми кар точ ка ми –  1.
4. «Пу те во ди тель и план Моск вы» 3 –  1.
5. Бро шю ра «Ч то та кое об ло мов щи на» 4 –  1.
6. Жур нал «С ту ден чес кое де ло» –  1.
7. Бро шю ра «Эс те ти ка и крити ка» 5 –  1.
8. Объ яв ле ние на эн цик ло пе ди чес кий сло варь –  1.
9. Га зе та «Му суль манс кая га зе та» № 5 за 1913 год –  1.
10. Га зе та «С ту ден чес кое де ло» № 10 за 1913 г[од] –  1.
11. Га зе та «Ут ро Рос си и» 6 № 297 за 1912 г[од] –  1.

1 Төп нөсхә Ук ра и на ның Үзәк дәүләт та рих ар хи вын да сак ла на (ф. 274, 1 тасв., 
3151 эш, I бү лек, 81 кәг.). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да гы фо
токү чермәдән алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла. Би редә ге әй берләр Г. Иб  ра
һи мов ны тентүгә бәй ле баш ка до ку мент лар да нишләп тер күрсә телмәгән.

2 Ушакминским –  дө ре се: Ур шак минс ким.
3 «Путеводитель и план Москвы» –  бу бро шю ра 1913 ел га кадәр бер ни чә 

мәртәбә нә шер ителгән. Би редә кай сы ел да ба сы луы күрсә телмәгән.
4 «Ч то та кое об ло мов щи на» –  Доб ро лю бов Н. А. Что та кое об ло мов щи на? / 

Н. А. Доб ро лю бов. –  Ка зань: Мо ло дые си лы, 1911. – 41 с.
5 «Эстетикаикритика» –  Крак О. Эс  те ти ка и кри ти ка. Пе ре вод М. Н. Ти    мо фе

е вой. Под ред. В. В. Бит не ра / О. Крак. –  СПб.: Вест ник зна ния, 1908. – 76 с.
6 «УтроРоссии» –  Рос сия сәүдәсәнә гать эшмәкәрлә ре нең ат на лык га зе та сы, 

1912 ел дан –  прог рес сист лар пар ти я се нең бас ма ор га ны. Сәүдәгәр, сәясәт эш лек ле
се Пав. Пав. Ря бу шинс кий ның (1871–1924) фак тик на шир ле гендә 1907–1918 (бү ле
неп) ел лар да Мәскәүдә чы га. Ок тябрь түнтә ре ле шеннән соң ябы ла.
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12. Че ты ре лис та жур на ла «П ро буж де ни е» 1 –  1.
13. Фо тог ра фи чес кая кар точ ка –  1.
14. Пись мо без кон вер та –  1.
От дель но го кор пу са жан дар мов: под пол ков ник (под пись Ла

ту хи я)
Бесс роч ную пас порт ную книж ку и все ве щи упо ми на е мые в 

сей опи си 14 го ию ня 1913 го да по лу чил: Га лим зан Гир фа но вич 
Иб ра ги мов.

1 «Пробуждение» –  1906–1918 ел лар да С. Пе тер бург та (соң ра Пет рог рад) ша
гыйрь, актёр, на шир Н. В. Ко    рец кий (1869–1938) мөхәр рир ле гендә һәм на шир ле
гендә ике ат на га бер мәртәбә чык кан рә сем ле әдә бинә фис һәм фән ни жур нал. Би
редә елы һәм са ны күрсә телмәгән.
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Со об ще ние на чаль ни ка Ка занс ко го гу бернс ко го  
жандармс ко го уп рав ле ния Пред се да те лю Ка занс ко го  

Вре мен но го ко ми те та по де лам пе ча ти 1

14 ию ня 1913 г.

Сек рет но
Сроч но

Де ло № 15
№ 6447.
14 ию ня 1913 г[о да]

Преп ро вож даю при сем кни ги и бро шю ры на та тарс ком и ту
рец ком язы ков, имею честь про сить Ва ше Пре вос хо ди тельст во 
не от ка зать со об щить мне в са мом неп ро дол жи тель ном вре ме
ни не име ет сяли в чис ле этих из да ний та кие, на ко то рые был 
ког дали бо на ло жен арест и зап ре ще ние к об ра ще нию их сре ди 
пуб ли ки и в ут вер ди тель ном слу чае на ка кие имен но, а рав но не 
име ет сяли в них че голи бо прес туп но го и пре до су ди тель но го в 
по ли ти чес ком от но ше нии и ес ли име ет ся, то не от ка жи те пре
про во дить пе ре вод на и бо лее ха рак тер ных лист, возв ра тить мне 
и все при ла га е мые ма те ри а лы, по и ме но ван ные в пе реп ро вож
да е мом при сем спис ке.

При ло же ние: кни ги и бро шю ры на та тарс ком и ту рец ком 
язы ке, по и ме но ван ные в спис ке.

Под пи сан ное вер но: (под пись не раз бор чи ва)
Пред се да те лю Ка занс ко го вре мен но го ко ми те та  

по де лам пе ча ти

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб
ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 927 эш, 187 кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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От но ше ние на чаль ни ка Ка занс ко го гу бернс ко го жандармс
ко го уп рав ле ния в Ка занс кий Временный коми тет по де лам 
пе ча ти о пе реп ро вож де нии для перево да ру ко пи си под наз

ва ни я ми «Кир гиз ка» и «Моло дые си лы» 1

15 ию ня 1913 г.
Сек рет но

Де ло № 15
№ 6477.
15 ию ня 1913 г[о да]

Пе реп ро вож даю при сем:
1) Семь де сят пять сб ро шю ро ван ных ру ко пи сей лист ков на 

та тарс ком язы ке под заг ла ви ем «Кир гиз ка» 2.
2) Пять де сят раз лич ных форм лист ков прес тав лен ных ру ко

пи сей на та тарс ком язы ке под заг ла ви ем «Мо ло дые си лы» 3.
Имею честь про сить, Ва ше пре вос хо ди тельст во, не от ка зать в 

рас по ря же нии и со об ще нии, ес ли воз мож но, в ско ром вре ме ни, 
не име ют ся ли в упо мя ну тых ру ко пи сях че голи бо пре до су ди
тель но го в по ли ти чес ком от но ше нии. В ут вер ди тель ном слу чае 
не от ка зать пе ре во дить и преп ро во дить пе ре вод на и бо лее ха рак
тер ных лист ков обо их наз ван ных ру ко пи сей.

При ме ча ние: од на ру ко пись 75 лист ков, од на ру ко пись 
15 клоч ков бу ма ги.

Под пись вер на: пол ков ник (под пись Доб ро де е ва)
Пред се да те лю Ка занс ко го Вре мен но го ко ми те та  

по де лам пе ча ти.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (ф. 199, 1 тасв., 927 эш, 192 кәг.). Кул дан языл ган. Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, 
б. 250). Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 «Киргизка» –  сүз «Ка закъ кы зы» ро ма ны ха кын да ба ра. Бу кулъ яз ма юга ла. 
Ав тор аны яңа дан яза һәм ул 1924 ел да гы на ае рым ки тап итеп нә шер ителә: Иб
ра һи мов Г. Ка  закъ кы зы / Г. Иб  ра һи мов. –  Мәскәү: С. С. С. Р. ха лык ла ры ның үзәк 
нәш ри я ты, 1924. – 134 б.

3 «Молодыесилы» –  «Я ңа әсәрләр, яңа им за лар вә яшь куәтләр» исе ме белән 
«Йол дыз» га зе та сы ның 1915 ел гы 6 фев раль, 29 ап рель сан на рын да бас ты рыл ган.
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До пол не ние до не се нию на чаль ни ка Ка занс ко го губернс ко го 
жан дармс ко го уп рав ле ния в Де пар та мент по ли ци и 1

18 ию ня 1913 г.
Секр те но

Де ло № 57
№ 6585.
18 ию ня 191 3 г[о да]
По особ [о му] отд [е ле ни ю]

В до пол не ние до не се ния мо е го от 3  мая с[е го] г[о да] за 
№ 4384 при сем предс тав ляю ко пии пос та нов ле ния мое по ох
ран ной пе ре пис ке с прес ле до ва нии сте пе ни по ли тич [ес кой] 
бла го на деж нос ти сту ден та Му ха метХа на фия Кай би ше ва в за
пис ке мо ей г[ос по ди ну] Ка занс кой гу бер на то ру от се го чис ла за 
№ 6584, при ко ей нап рав ле ние ему эта пе ре пис ка.

При ят но док ла ды ваю, что до бы тый пе ре пис кой ма те ри ал, 
ука зы вю щий на прес туп ную де я тель ность: 1) сту дент Ки евс ко го 
у[ни вер си те]  та Ха лиул лы Ени ке е ва и 2) Га лимд жа на Иб ра ги мо
ва мною нап рав лен нач [аль ни ку]  ку Ки ев[с ко го] г[у бернс ко го] 
ж[ан дармс ко го] у[п рав ле ни я] (до не се ние за № 4384), и 3) Се ид
ги рея Ени ке е ва 2 –  нач [аль ни]  ку Уфимс ко го г[у бернс ко го] ж[ан
дармс ко го] у[п рав ле ни я]. От но си тель но Се ид ги рея Ени ке е ва 
вид но из его пи сем к Кай бы ше ву, что он сто ит во гла ве Уфим
ско го та тарс ко го круж ка, ко то рый под ви дом «Ли те ра тур ному
зы каль но го круж ка» имел в ви ду ле га ли зи ро вать ся прес ле дуя 
тай ной це ли объ е ди не ния му суль манс кой мо ло де жи и уз кона
ци о наль ные та тарс кие идеи.

Сп рав ка. Ли те ра А от 29 ап ре ля се го го да за № 4190; Лит [е ра] 
Г от 18 се го го да за № 6586.

В Де пар та мент по ли ции
П. П. полк [ов ник] (под пись Ка ли ни на)

(под пись не раз бор чи ва)

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб
ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (199 ф, 1 тасв., 913 эш, 92, (2 (икен че ягы) кәг.). 
Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 СеидгирейЕникеев –  Сәедгәрәй Арс лангәрәй улы Ени ки ев (1893–1914), ша
гыйрь. Аның ха кын да ту лы рак ка ра: М. –  Хәнә фи. Ва кыт сыз сүнгән «Яшь лек» 
(Яшь ша гыйрьлә ре мездән Сәедгәрәй Ени ке ев ха кын да истә лек) / М. –  Хәнә фи // 
Аң. – 1915. – № 3. –  Б. 63–65.
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Пос та нов ле ние на чаль ни ка Ка занс ко го гу бернс кого жан
дармс ко го уп рав ле ния с прось бой Ка занс ко му губер на то ру  

о прек ра ще нии пе ре пис ки в от но ше нии сту ден та  
Му ха мет ха на фия Кай би ше ва 1

1913 г.

1913 го да, ию ня …д ня, в гор [о де] Ка за ни, я, нач [альн ]ик Каз
[анс ко го] г[у бернс ко го] ж[ан дармс ко го] у[п рав ле ни я] полк [ов
ник] Ка ли нин расс мот рев про из ве ден ную в под[ лин ном] По
лож [е ни и] о го суд [арст вен ной] ох ра не пе ре пис ку по сте пе ни 
по ли тич [ес кой] бла го на деж нос ти сту ден та Каз [анс ко го] у[ ни
вер си те]  та Му ха мет ха ни фия Се ид Га ли е ви ча Кай би ше ва, на
шел: 1) Хо тя Кай би шев и был близ коз на ко мый со студ [ен том] 
Ки евс ко го у[ ни вер си те]  та Ха лиул лой Ени ке е вым и ли те ра то ром 
Га лимд жа ном Иб ра ги мо вым, о ко их про из во дит ся доз на ние при 
Ки евс ком г[у бернс ком] ж[ан дармс ком] уп[ рав лен ]ии, но сам он 
по ли ти чес кой де я тель нос тью не за ни мал ся и иде я ми объ е ди
не ния му суль манс ко го сту ден чест ва, про во ди мым наз ван ны ми 
Ени ке е вым и Иб ра ги мо вым, не со чувст ву ет, 2) что при ез жав ше
му в де каб ре дня прош[ ло го] го да из Ки е ва Ха лиул ле Ени ке е ву 
не уда лось сор га ни зо вать в Ка за ни сре ди сту ден товму суль ман 
чтоли бо про чие, а соз дан ная им ячей ка, по име ю щим ся у ме ня 
све де нии, по ло жи тель но ни чем се бя не про я вил. На ос но ва нии 
По ло же ния о го суд [арст вен ной] ох ра не пос та но вил: про сить 
г[ос по ди на] Ка зан[с ко го] гу бер на то ра прек ра тить наст [о я щу ю] 
пе ре пис ку в от но ше нии сту ден та Кай би ше ва без вся ких для не го 
пос ледст вий.

П. П. полк [ов ни ка] (под пись Ка ли ни на)
(под пись не раз бор чи ва)

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб
ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (199 ф, 1 тасв., 913 эш, 93, 93 (икен че ягы) кәг.). 
Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Уве дом ле ние на чаль ни ка Ки евс ко го гу бернс ко го  
жандармс ко го уп рав ле ния в Де пар та мент по ли ции 

об избра нии ме ры пре се че ния Г. Г. Иб    ра ги мо ву 1

22 ию ня 1913 г.

Лит [е ра] М
Сек рет но

Уве дом ле ние
об изб ра нии ме ры пре се че ния

1) Ког да пос ла ны уве дом ле ния: лит [е ра] А. 29 ав гус та 1913 
г[о да] за № 10286 лит [е ра] Б. 19 ию ня 1913 г[о да] за № 15513

2) Имя, от чест во и фа ми лия –  Га лим зан Гир фа но вич Иб ра ги
мов.

3) Пер во на чаль ная ме ра пре се че ния –  Со дер жа ние под ст
ра жей.

4) Вновь при ня тая ме ра пре се че ния и ког да имен но (ука зать 
под роб но) –  13 е ию ня изпод ст ра жи ос во бож ден.

5) При чи ны из ме не ния ме ры –  Не и ме ние дос та точ ных ос но
ва ний к даль ней ше му со дер жа нию под ст ра жей.

Под пи сал на чаль ник Ки евс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го 
уп рав ле ния: полк [ов ник] (под пись Шре де ля)

Вер но: под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)
№ 15767
22 ию ня 1913 г[о да]

В Де пар та мент по ли ции

1 Төп нөсхә Ук ра и на Үзәк дәүләт та рих ар хи вын да сак ла на (274 ф., 1 тасв., 3151 
эш, 156 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты
рыл ган (Ка зан, 2000, б. 252). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да гы 
фо токү чермәдән алын ды.
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Вы пис ка из днев ни ка аген тур ных све де ний Ка занс ко го  
гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

22 ию ня 1913 г.
ВЫ ПИС КА

из днев ни ка аген тур ных све де ний по раз ным све де ни ям
за июнь 1913 год
по гор. Ка за ни

На чаль ник Ка занс ко го гу бернс ко го
жан дармс ко го Уп рав ле ния, пол ков ник (под пись Ка ли ни на)
Вер но: под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)

№ 469
22 ию ня 1913 го да
г. Ка зань.

На чаль ни ку Са ра товс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния.

По ра йо ну.

Июнь 21.
…Зат ро нут был так же воп рос об из да нии га зе ты на та тарс ком 

язы ке, ор га на упо мя ну той пар тии. Живу щий в Ки е ве та тарс кий 
ли те ра тор Га лимд жан Иб ра ги мов дол жен был явить ся ре дак то
ром и бли жай шим ра бот ни ком этой га зе ты. Ша гид Ах ма ди ев 
(то ва рищ Ки евс ко го сту ден та Ха лиул лы Ени ке е ва) и Фа тих Ка
ма лют ди нов 2 (он же Сей фи (оба в Ка за ни) зна ли о пред по ло же
нии из да вать эту га зе ту и да ли сог ла сие сот руд ни чать в ней. Оба 
они близ кие то ва ри щи Иб ра ги мо ва и зна ют его, как ре во лю ци
он но наст ро ен но го на ци о на лис та, го то во го на все.

(«Жи тель»)
(Вы пис ка те ку ще го го да за № 238)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 923 эш, 102 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 ФатыйхСәйфи –  Фа тыйх Сәй фиКа зан лы (Мөхәммәт фа тыйх Ка ма лет дин улы 
Сәй фул лин) (1888–1937), язу чы, әдә би ят тән кыйть че се, пуб ли цист, җә мә гать эш лек
ле се. Шә хес куль ты кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.
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Уве дом ле ние за ве ды ва ю ще го ти пог ра фи я ми, литографи я ми 
и книж ной тор гов лей в Ка занской губер нии на чаль ни ку  

Ка занс ко го гу бернс ко го жандармс ко го уп рав ле ни я 1

1 ию ля 1913 г.

Ко пия сно ше ния за ве ды ва ю ще го ти пог ра фи я ми, ли тог ра фи
я ми и книж ной тор гов лей в Ка занс кой губ [ер ни и] от 1 ию ля 1913 
г[о да] за № 423 на имя нач [аль ни]  ка Ка занс ко го г[у бернс ко го] 
ж[ан дармс ко го] у[п рав ле ни я]

Вс ледст вие от но ше ние от 31 мая с[е го] г[о да] за № 5785 с 
воз вра ще ни ем спис ка но ме ров га зет и жур на лов на та тарс ком 
язы ке, имею честь уве до мить В[а ше] В[ы со коб ла го ро ди е], что, 
как мож но ви деть в ал фа вит ном ука за те ле кни гам, бро шю рам 
и ну ме рам пов ре мен ных из да ний, арест на ко то рые ут верж ден 
су деб ны ми ус та нов ле ни я ми по 1 ян ва ря 1913 г. оз на чен ных в Ва
шем от но ше нии от 31 мая за № 5785 ну ме ров га зет и жур на лов 
на та тарс ком язы ке не зна чит ся.

Под пи сал: за ве ды ва ю щий Ро зенш тейн.
Вер но: под пол ков ник (под пись от сутст ву ет)

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб
ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 927 эш, 205 (икен че ягы) кәг.). 
Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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От но ше ние Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс кого  
управ ле ния на чаль ни ку Ки евс ко го жан дармс ко го управ ле ни я 1

2 ию ля 1913 г.

Вх [о дя щий] № 7647. Де ло № 15

Над пись на от но ше ние за вед [у ю щим] ти погр [а фи я ми], ли
тогр [а фи я ми] и книж ной тор гов лей в Каз [анс кой] губ [ер ни и] 
от 1 ию ля 1913 г[о да] за № 423.

Сек рет но

На чаль ни ку Ки евс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле
ния

Нас то я щее от но ше ние и спи сок га зе там и жур на лам на та
тарс ком язы ке имею честь преп ро во дить Ва ше му Вы со коб ла
го ро дию в до пол не ние над пи си мо ей от 28 ию ня с[е го] г[о да] 
за № 6959.

Под пи сал: Вр [е мен но] и[с пол ня ю щий] д[е ла] н[а чаль ни]  ка 
у[п рав лен ]ия, рот мистр (под пись Кир са но ва)

Вер но: под пол ков ник (под пись Доб ро де е ва)
№ 7995.
2 ию ля 1913 го да

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб
ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 927 эш, 205 кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Со об ще ние пред се да те ля Вре мен но го ко ми те та по делам 
пе ча ти на чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го жандармс ко го 

уп рав ле ни я 1

2 ию ля 1913 г.
Ко пия

Сек рет но

Г[ос по ди ну] На чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния.

2 ию ля 1913 г[о да]
№ 1170.

Возв ра щая при сем прис лан ные при сек рет ном от но ше нии 
Ва ше го Вы со коблаго ро дия от 15 ию ня с. г. за № 6477 два ру ко
пис ных де ла, лист ки к двум ли те ра тур ным на та тарс ком язы ке 
про из ве де ни ям: «Ка закъ кы зы» («Кир гиз ка») и «Яшь ку ат лар» 
(«Мо ло дые си лы»), Ко ми тет по де лам пе ча ти име ет честь со об
щить, что в упо мя ну тых ру ко пи сях по от зы ву чле на Ко ми те та 
г[ос по ди на] Ка та но ва 2 расс мат ри вав ше го наз ван ные ру ко пи си, 
ни че го пре до су ди тель но го в по ли ти чес ком от но ше нии не име
ет ся.

За пред се да те ля, член Ко ми те та А. Фро лов.
Сек ре тарь Ан то нов.

Вер но: От дель но го кор пу са жан дар мов под пол ков ник  
(под пись Доб ро де е ва)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 927 эш, 207 (икен че ягы) кәг.). Ул Мат бу гат бу
ен ча Ва кыт лы ко ми тет ның гриф ле рәс ми кә га зенә языл ган. Бе рен че мәртәбә Г. Иб 
ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 253). Текст 
төп нөсхәдән алын ды.

2 Катанов –  Ни ко лай Фе до ро вич Ка та нов (1862–1922), про фес сор, тюр ко лог, 
мат бу гат эшлә ре бу ен ча Ка зан Ва кыт лы Ко ми те ты цен зо ры.
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От но ше ние вре мен но ис пол ня ю ще го де ла Ка занс кого  
гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния на чаль ни ку  

Киевс ко го жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

4 ию ля 1913 г.

Вх [о дя щий] № 7755. Де ло № 15
Над пись на от но ше ние Ка занс ко го Вре мен но го ко ми те та 

по де лам пе ча ти от 2 ию ля 1913 г[о да] за № 1170.
Сек рет но

На чаль ни ку Ки евс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния

Нас то я щее от но ше ние и упо мя ну тые в нем ру ко пи си на та
тарс ком язы ке (Сп рав ка: п. 3 про то ко ла за № 10) имею честь 
преп ро во дить Ва ше му Вы со коб ла го ро дию в до пол не ние над пи
си мо ей от 28 ию ня се го го да за № 6959.

При ло же ние: ру ко пи си на та тарс ком язы ке под заг ла ви я ми 
«Ка закъ кы зы» («Кир гиз ка») и «Яшь ку ат лар» («Мо ло дые си лы»).

Под пи сал: Вр [е мен но] и[с пол ня ю щий] д[е ла] на чаль ни ка 
Ка занс ко го уп рав[ ле ни я], рот мистр (под пись Кир са но ва)

№ 7206
4 ию ля 1913 го да
г. Ка зань.

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 927 эш, 207 кәг.). Ад ре сат 
штем пе леннән кү ренгәнчә, 1913 ел ның 8 ию лендә ка бул ителгән (керү № 19357). 
Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 
2000, б. 253). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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Со об ще ние пред се да те ля Вре мен но го ко ми те та по делам 
пе ча ти на чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го 

уп рав ле ни я 1

5 ию ля 1913 г.

Ко пия
Сек рет но

Г[ос по ди ну] На чаль ни ку Ка занс ко го  
гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния.

5 ию ля 1913 г[о да]
№ 1184.
Возв ра щая при сем из чис ла прис лан ных при от но ше нии Ва

ше го Вы со ко ро дия от 14 ми нув ше го ию ня за № 6447 два па ке та 
с ту рец ки ми из да ни я ми, Ка занс кий Ко ми тет по де лам пе ча ти 
име ет честь уве до мить, что по от зы ву рассмат ри вав ше го эти кни
ги чле на Ко ми те та г[ос по ди на] Жу зе 2, ни че го прес туп но го или 
пре до су ди тель но го в по ли ти чес ком от но ше нии в их со дер жа нии 
не ока за лось. Что же ка са ет ся книг и бро шюр на та тарс ком язы
ке, то та ко вые мною пе ре да ны для расс мот ре ния чле ну Ко ми те та 
проф [ес со ру] Ка та но ву, но от зы ва от не го еще не по лу че но.

Пред се да тель Ко ми те та М. Пи  не гин 3.
Сек ре тарь Ан то нов.

Вер но: От дель но го кор пу са жан дар мов под пол ков ник (под
пись Доб ро де е ва)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 927 эш, 206 (икен че ягы) кәг.). Ул Мат бу гат 
бу ен ча Ва кыт лы ко ми тет ның рәс ми кә га зенә языл ган. Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Жузе –  Пан те лей мон Крес то вич Жу зе (чын исе ме: Бан да ли иб не Са ли ба әл
Җәү зи, 1870–1942), шәр кы ять че, гарәп те ле һәм әдә би я ты док то ры (1921), статс кий 
со вет ник (1911).

3 М.Пинегин –  Ми ха ил Ни ко ла е вич Пи не гин (1863–1935), пе да гог, эт ног раф, 
цен зор, Мат бу гат эшлә ре бу ен ча Ка зан Ва кыт лы ко ми те ты рәи се.
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От но ше ние вре мен но ис пол ня ю ще го де ла Ка занс кого  
гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния на чаль ни ку  

Киевс ко го жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

8 ию ля 1913 г.

Вх [о дя щий] № 7936. Де ло № 15
Над пись на от но ше ние Ка занс ко го Вре мен но го ко ми те та по 

де лам пе ча ти от 5 ию ля 1913 г[о да] за № 1184.
Сек рет но

На чаль ни ку Ки евс ко го губ [ернс ко го]  
жан дармс ко го уп рав ле ния

Нас то я щее от но ше ние и упо мя ну тые в пунк те № 34 про то
ко ла за № 10 кни ги и бро шю ры на ту рец ком язы ке имею честь 
преп ро во дить Ва ше му Вы со коб ла го ро дию в до пол не ние над пи
си мо ей от 28 ию ня се го го да за № 6959.

При ло же ние: кни ги и бро шю ры на ту рец ком язы ке.
Под пи сал: Вр [е мен но] и[с пол ня ю щий] д[е ла] н[а чаль ни ка] 

у[п рав ле ни я], рот мистр (под пись Кир са но ва)
Вер но: под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)

№ 7352.
8 ию ля 1913 го да

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб
ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 927 эш, 206 кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Све де ния о Г. Г. Иб    ра ги мо ве, за по доз рен но го по де лу 
о сход ке сту ден товму суль ман 1

19 ию ля 1913 г.

Лит [е ра] Б.
Сек рет но

Све де ния
о ли це, прив ле чен ном к пе ре пис ке в ка чест ве за по доз рен но го 

по де лу «О сход ке сту ден товму суль ман, за дер жан ной 17 ап ре ля 
в д[о ме] № 15 по На зарь евс кой ул [и це] в Ки е ве».

1) Ког да пос ла на лит. А. – 29 апр. 1913 го да за № 10286.
2) Фа ми лия, имя и от чест во (о за муж них упо мя нуть пер во на

чаль ную фа ми ли ю) а ес ли ев рей, то ка ки ми на зы ва елт ся хрис ти
анс ки ми име на ми –  Иб ра ги мов Га лим зан Гир фа нов.

3. Вре мя и мес то рож де ни я; от ме тить, ес ли не за кон но рож
ден ный (внеб рач ный или усы нов лен ный) –  Род [ил ся] в 1878 г[о
ду] в д[е рев не] Сул танМу рат, Стер ли та макс ко го у[ез да], Уфимс
кой губ [ер ни и].

Ве ро ис по ве да ние (ес ли вык рест, то от ме тить осо бо) –  Ма
го ме та нин.

4. Зва ние, сос ло вие и мес то при пис ки (гу бер ния, уезд, во
лость и де рев ня или се ло; го род, по сад) –  Баш кир, та та рин, 
при пи сан к д[е рев ни] Сул танМу рат Стер ли та макс ко го у[ез да] 
Уфимс кой губ [ер ни и].

Пос то ян ное мес то жи тельст ва –  дер [ев ня] Сул танМу рат 
Стер ли та макс ко го у[ез да], Уфимс кой губ [ер ни и].

5. Име на и от чест ва от ца и ма те ри и ее де вичья фа ми лия –  
Отец –  Гир фан НурМу ха ме тов; мать –  Ха са на За хит.

6. За ня тие или ре мес ло (средст ва к жиз ни) и пос лед нее мес
то служ бы –  Ли те ра тор и за ни ма ет ся в Ки е ве уро ка ми, а так же 
кор рес пон дент в га зе те.

7. В ка ких учеб ных за ве де ни ях и в ка ком го ду по лу чил пер во
на чаль ное, сред нее и выс шее об ра зо ва ние –  Окон чил русс кота
тарс кую шко лу в д[е рев не] Сул танМу рат; обу чал ся в Орен бур ге в 
мед ре се и в г[о ро де] Уфе в том же мед ре се.

1 Төп нөсхә Ук ра и на Үзәк дәүләт ар хи вын да сак ла на (274 ф., 1 тасв., 3151 эш, 
1 бү лек, 137–138 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын
да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 251–252). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си 
ар хи вын да гы фо токү чермәдән алын ды.
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8. От но ше ние к во инс кой по вин нос ти, где и ког да от бы вал, 
а ес ли сос то ит в за па се или опол че нии, то где чис лит ся на уче
те –  При зы вал ся в 1908 г[о ду], но ос во бож ден по сла бос ти здо ровья.

9. Прив ле кал сяли рань ше к доз на ни ям –  Не прив ле кал ся.
10. Ос но ва ния прив ле че ния к нас то я щей пе ре пис ков –  Аген

тур ные све де ния Ки евс ко го ох ран но го от де ле ния, ука зы ва ю щие 
на Иб ра ги мо ва, как на участ ни ка в пред ва ри тель ном со ве ща нии 
по со зы ву съ ез да сту ден товму суль ман и ре зуль та там обыс ка.

11. Вре мя прив ле че ния к –  26 ап ре ля 1913 го да.
12. Мес то про из водст ва пе ре пис ки –  г[о род] Ки ев.
13. Вре мя и мес то обыс ка или арес та –  18 ап ре ля 1913 го да.
14. Вре мя пер во го доп ро са –  18 ап ре ля 1913 го да, вто рич но 

доп ро сил ся 13 ию ня.
15. Что об на ру же но по обыс ку –  1) Пись мо, ад ре со ван ное Ха

ли лю Ени ке е ву, от но ся ще е ся к се му го ду; 2) Чер но вик за яв ле ния 
пред се да те лю мус [уль манс ко го]. Зем ля чест ва, чер но ви ком пись
ма, от но ся ще го ся к со зы ву съ ез да; 3) бро шю ры, изд [ан ны е] пар тии 
соц [и аль] –  ре вол [ю ци о не ров] на № 8 «Дом Са моз ван ных» 1, 5, 13 
но ме ров га зе ты «З на мя тру да» 2 с № 41 по 48, за 1912 и 1913 г[о ды], 
при чем №№ 44–48 по 2 экз.; 6) один экз [емп ляр] га зе ты «За на род» 3 
№ 51 за 1912 г[од]; 7) бро шю ра М. Ля  до ва «Ис то рия де мок ра ти чес
кой ра бо чей пар ти и» 4; 8) ру ко пи си и га зе ты на та тарс ком язы ке.

16. При ня тая ме ра пре се че ния (ука зать ког да и ку да зак лю чен 
под ст ра жу, где от дан под над зор по ли ции, ко му от дан на по ру ки 
и т. д.) –  18 ап ре ля зак лю чен в Ки евс кую тюрь му.

17. Вре мя со об ще ния (ко му имен но, чис ло и № ) о прив ле че
нии к доз на нию об ви ня е мо го, под ле жа ще го при зы ву на во ен ную 
служ бу или сос то я ще го на го су дарст вен ной служ бе, или вос пи
тан ни ка учеб но го за ве де ния, о при над леж нос ти, его на чальст ву.

1 «ДомСамозванных»–  С. М. Блек лов бро шю ра сы, 1912 ел да Мәскәүдә нә шер 
ителгән. Со ци а листре во лю ци о нер лар пар ти я се плат фор ма сын нан то рып языл ган. 
Ро ма нов лар динс ти я се нең не мец нә се леннән бу лу ла ры сәбәп ле, алар ның юби лей
ла ры Ру си ядә үткә ре лергә хо кук ла ры юк лы гын ис бат лый.

2 «Знамятруда» –  эсер лар фир ка се нең үзәк ор га ны. 1907–1914 ел лар да, баш та 
Рос си ядә (яшер тен), 1908 ел дан –  Па риж да. Бар лы гы 53 са ны дөнья күргән.

3 «Занарод» –  сәя си фир каләргә бәй ле бул ма ган, 1906–1912 ел лар да Ки ши нев
та чык кан га зе та.

4 Ля дов М. Ис  то рия Рос сийс кой со ци алде мок ра ти чес кой ра бо чей пар тии. Ч. 1. 
Воз ник но ве ние со ци алде мок ра ти чес ко го дви же ния в Рос сии. Б. м., б. г. – 164 с.
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18. Соу част ни ки, т. е. с кем имен но прив ле чен или за дер жан 
и кто яв ля ет ся бли жай ши ми со общ ни ка ми его по прес туп ной 
де я тель нос ти –  Али бек Али бе ков, Ум ми Гуль сум Ах тя мо ва, Со ня 
Ахун до ва, Гу сейн бек Ахун дов 1, Джа миль Ве зи ров, Ха лильул ла Ени
ке ев, Абу ба кир Имам ба ев 2 (пер во на чаль но наз вав ший ся Нур га ли ем 
Ка ды ро вым), Му ха мед Ка ри мов, Над жиб Кур бан га ли ев 3, Абуль
фат хан На сир бе ков 4, Ми ря губ Мех ти ев 5, Фи руз бек Ор ду батс кий, 
Ша фей бек Рус там бе ков, Ши рин бек Са фа ра ли бе ков 6 и Мир Абуль
фат хан Та лы шинс кий 7.

19) К ка кой имен но пар тий ной ор га ни за ции при над ле жит –  
Па нис ла мист.

20) Где и ког да под вер гал ся ре гист ра ции при по мо щи антро
по мет рии, фо тог ра фии и дак ти лос ко пии –  18 апр [е ля] 1913 г[о да] 
при Ки ев[с ком] губ [ернс ком] жанд [армс ком] уп рав ле нии.

Под пи сал на чаль ник Ки евс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния, 
пол[ ков ник] Шре дель

№ 15513
19 ию ня 1913 го да.

В Де пар та мент по ли ции.
Вер но: под полк [ов ник] (под пись не раз бор чи ва)

1 Гусейнбек Ахундов –  Гу сейнбәк Гей дар ог лы Ахун дов (1890–?), Ки ев Из ге 
Вла ди мир уни вер си те ты сту ден ты, «Як таш лык җәм гы я те» әгъ за сы.

2 АбубакирИмамбаев –  Әбубә кер Ишмөхәммәт улы Имам ба ев (?–?), «Як таш
лык җәм гы я те» нең 1913 ел гы 17 ап рель киңәшмә сенә Ка зан яшьлә реннән сай ла
нып килгән вә кил, Тур гай гу бер на сын нан.

3 НаджибКурбангалиев –  Нә җип Га ли улы Кор бан га ли ев (1886–?), Пе тер бург 
уни вер си те ты сту ден ты, «Як таш лык җәм гы я те» нең 1913 ел гы 17 ап рель киңәшмә
сенә сай ла нып килгән вә кил, Тро ицк шәһә реннән.

4 Абульфатхан Насирбеков –  Әбелфәт хан Кә рим хан ог лы На сыйрбә ков      
(1887–?), Но во рос сийск уни вер си те ты сту ден ты, «Як таш лык җәм гы я те» нең 1913 
ел гы 17 ап рель киңәшмә сенә сай ла нып килгән вә кил.

5 МирягубМехтиев –  Мир за я куб Азиз ог лы Мех ти ев (1891–?), Ки ев Из ге Вла
ди мир уни вер си те ты сту ден ты, «Як таш лык җәм гы я те» әгъ за сы.

6 Ширинбек Сафаралибеков –  Ши ринбәк Гу сейнбәк ог лы Сәфәр га либә ков 
(1888–?), Ки ев Из ге Вла ди мир уни вер си те ты сту ден ты, «Як таш лык җәм гы я те» 
әгъ за сы.

7 МирАбульфатханТалышинский –  Мир Әбелфәт хан Та лы шинс кий (1885–?), 
Ки ев Из ге Вла ди мир уни вер си те ты сту ден ты, «Як таш лык җәм гы я те» әгъ за сы, 
җәм гы ять нең съ ез дын оеш ты ру ко мис си я се рәи се.
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Со об ще ние пред се да те ля Вре мен но го ко ми те та по делам 
пе ча ти на чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го  

жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

20 ию ля 1913 г.

Ко пия
Сек рет но

Г[ос по ди ну] На чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния.

20 ию ля 1913 г[о да]
№ 1288.

В до пол не ние к от но ше нию от 5 се го ию ля за № 1184 Ко ми тет 
по де лам пе ча ти име ет честь возв ра тить при сем по и ме но ван
ные в при ло жен ном к от но ше нию Ва ше го Вы со коб ла го ро дия от 
14 ию ня за № 6447, бро шю ры на та тарс ком язы ке и при со во ку
пить, что по от зы ву чле на Ко ми те та г. Ка та но ва, в этих из да ни ях 
ни че го пре до су ди тель но го не най де но за иск лю че ни ем двух оз на
чен ных под но ме ра ми: 5) «На ци о наль ные сти хи» Га фу ро ва Аб дул 
Мед жи да и 24) «Тюрь ма» Му хам ме да Га я за Ис ха ко ва. На пер вую 
из этих бро шюр был на ло жен арест, но от ме нен. Обе эти кни ги 
бы ли ре цен зи ро ва ны г[ос по ди ном] Ка та но вым не од нок рат но в 
Ка занс ком Ок руж ном су де, как тен ден ци оз ные.

Пред се да тель Ко ми те та М. Пи  не гин.
Сек ре тарь Ан то нов.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 927 эш, 208 (икен че ягы) кәг.). Ул Мат бу гат бу
ен ча Ва кыт лы ко ми тет ның гриф ле рәс ми кә га зенә языл ган. Текст шун нан алын ды 
һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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От но ше ние Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс кого  
управ ле ния на чаль ни ку Ки евс ко го жан дармс ко го управ ле ни я 1

25 ию ля 1913 г.

Вх [о дя щий] № 8569. Де ло № 15
Над пись на от но ше ние Ка занс ко го Вре мен но го ко ми те та 

по де лам пе ча ти от 20 ию ля 1913 г[о да] за № 1288.
Сек рет но

На чаль ни ку Ки евс ко го губ [ернс ко го] Жанд [армс ко го]  
уп рав ле ния

Нас то я щее от но ше ние и упо мя ну тые в нем кни ги и бро шю ры 
на та тарс ком язы ке имею честь преп ро во дить Ва ше му Вы со коб
ла го ро дию в до пол не ние над пи си мо ей от 28 ию ня с[е го] г[о да] 
за № 6959.

При ло же ние: бро шю ры на та тарс ком язы ке.
Под пи сал и вер но: под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)
№ 7995.
25 ию ля 1913 го да

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб
ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 927 эш, 208 кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Вы пис ка из днев ни ка аген тур ных све де ний  
Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го управ ле ни я 1

21 ав гус та 1913 г.
Со вер шен но сек рет но

ВЫ ПИС КА
из днев ни ка аген тур ных све де ний по раз ным све де ни ям
за ав густ 1913 год по гор. Ка за ни

На чаль ник Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го
Уп рав ле ния, под пол ков ник (под пись Суб бо ти на 2)
Вер но: Под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)

№ 606
21 ав гус та 1913 го да
г. Ка зань.

На чаль ни ку Са ра товс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния.

По ра йо ну.

Ав густ 17.
…Си дев ший в Ки е ве в тюрь ме по де лу соб ра ния му суль ман 

17 ап ре ля те ку ще го го да ли те ра тор Га лимд жан Иб ра ги мов ны не 
ос во бож ден из под ст ра жи и про жи ва ет или в гор [о де] Уфе, или 
в Стер ли та макс ком уез де. Он вмес те с Ша ги дом Ах ма ди е вым 
пред по ла га ет из да вать га зе ту «Шен бе» («Суб бо та») 3 край не ле
во го на ци о на лис ти чес ко го нап рав ле ния.

(«Жи тель»)
1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 

ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 923 эш, 114, 115 (икен че ягы) кәг.). Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, 
б. 254). Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 Субботин–  Ни ко лай Ни ко ла е вич Суб бо тин (1864–?), жан дар ме рия хез мәт кә ре, 
1913–1915 ел лар да Ка зан жан дарм идарә се на чаль ни гы бу лып эшләгән.

3 ОнвместесШагидомАхмадиевымпредполагаетиздаватьгазету«Шенбе»
(«Суббота») –  Г. Иб  ра һи мов ның бу ни я те гамәлгә аш мый ка ла һәм га зе та чы га
рыл ма ган.
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Вы пис ка из днев ни ка аген тур ных све де ний Ка занс ко го  
гу бернс ко го жан дармс ко го управ ле ни я 1

24 ав гус та 1913 г.

Со вер шен но сек рет но
ВЫ ПИС КА

из днев ни ка аген тур ных све де ний по раз ным све де ни ям
за ав густ 1913 год по гор. Ка за ни
На чаль ник Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го
Уп рав ле ния, под пол ков ник (под пись Суб бо ти на)
Вер но: Под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)
№ 613
24 ав гус та 1913 го да
г. Ка зань.

На чаль ни ку Са ра товс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния.

По ра йо ну.

Ав густ 23.
…Ша гид Ах ма ди ев и Га лимд жан Иб ра ги мов в нас то я щее вре мя 

ре ши ли из да вать не га зе ту, а не боль шой еже не дель ный жур нал с 
юмо рис ти чес ким от де лом. О раз ре ше нии из да вать его на днях 
бу дет по да но про ше ние г. Гу бер на то ру. Пред по ло же ние из да вать 
жур нал «А ваз» («Го лос», «Э хо») 2. В нем при мут учас тие –  Га яз Ис
ха ков, Га лимд жан Иб ра ги мов, Фу ад Тук та ров 3 и все те, ко то рые 
со чувст ву ют на рож де нию сре ди му суль ман той пар тии для ор га ни
за ции ко ей в ап ре ле ме ся це те ку ще го го да в Ки е ве бы ло соб ра ние 
му суль манс кой мо ло де жи. Са мый жур нал на ме ча ет ся ор га ном той 
груп пы этой мо ло де жи, ко то рая про я ви ла се бя в Ки е ве.

(«Жи тель»)
(Вы пис ка те ку ще го го да за № 606.)
1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар

хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 923 эш, 117 (икен че ягы) кәг.). Бе рен че мәртәбә 
Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 254). 
Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 Предположениеиздаватьжурнал«Аваз»(«Голос»,«Эхо») –  бу жур нал ны чы
га ру ни я те гамәлгә ашы рыл мый ка ла. 1917 ел ның 8 ап ре леннән 1918 ел ның ба шы на 
кадәр Ш. Әхмә ди ев шул исемдә при каз чик лар оеш ма сы га зе та сы бас ты ра.

3 Фуад Туктаров –  Фу ад (Мәхмүд фу ад) Фәс сах улы Тук та ров (1880–1938), 
җәмә гать һәм сәясәт эш лек ле се, жур на лист.
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Со об ще ние Стер ли та макс ко го уезд но го рот мист ра  
началь ни ку Уфимс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го  

уп рав ле ния о про жи ва нии Г. Г. Иб    ра ги мо ва  
в де рев ни Сул тан му ра то во 1

26 ав гус та 1913 г.

Секр [ет но]
№ 1633
26 ав гус та 1913.
На № 608.

Га лим чан Гир фа но в ич Иб ра ги мов про ис хо дит из крест[ь
я нин] д[е рев ни] Сул тан му ра то во, Стер ли та мак[с ко го] у[ез да] 
по че му в нас то я щее вре мя мо жет про жи вать в Стер ли та макс ком 
у[ез де] у сво их родст вен ни ков.

К при ез ду в мес то жи тельст во Иб ра ги мо ва ме ры при ня ты.
Вер но: Рот мистр (под пись не раз бор чи ва)

Нач [аль ни ку] Ка занс ко го губ [ернс ко го] ж[ан дармс ко го] 
упр [ав ле ни я]

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли ар хи вын да 
сак ла на (187 ф., 1 тасв., 504 эш, 8 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е
нең 9 нчы то мын да кай бер төгәл сез лекләр бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 255). Текст 
төп нөсхәдән алын ды.
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Вы пис ка из днев ни ка аген тур ных све де ний Ка занс ко го  
гу бернс ко го жан дармс ко го управ ле ни я 1

29 ав гус та 1913 г.

Со вер шен но сек рет но
ВЫ ПИС КА

из днев ни ка аген тур ных све де ний по раз ным све де ни ям
за ав густ 1913 год
по гор. Ка за ни

На чаль ник Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го
Уп рав ле ния, под пол ков ник (под пись Суб бо ти на)
Вер но: Под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)

№ 622
29 ав гус та 1913 го да
г. Ка зань.

На чаль ни ку Са ра товс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния.

По ра йо ну.

Ав густ 29.
Бу ду щий ре дак тор га зе тыжур на ла «А ваз» –  Ша гид Ах ма ди ев 

вче ра вы е хал в Уфу, где вст ре тит ся с Га лимд жа ном Иб ра ги мо
вым, сов мест но с ко то рым бу дет вес ти пе ре го во ры по из да нию 
жур на ла с уфимс кой мо ло дежью.

(«Жи тель»)
(Вы пис ка те ку ще го го да за №№ 469 и 613)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 923 эш, 121 (икен че ягы) кәг.). Бе рен че мәртәбә 
Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 254). 
Текст төп нөсхәдән алын ды.
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Уве дом ле ние на чаль ни ка Ки евс ко го гу бернс ко го  
жандармс ко го уп рав ле ния на чаль ни ку Ка занс ко го 

губернско го жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

13 сен тяб ря 1913 г.

Сек рет но
13 сен тяб ря 1913 г[о да]
№ 24516.
На № 8570.

Уве дом ляю, что пе ре пис ка, про из во ди мая при вве рен ном 
мне уп рав ле нии о ли цах, за дер жан ных на съ ез де му суль манс кой 
мо ло де жи в ап ре ле ме ся це те ку ще го го да в г[о ро де] Ки е ве, в нас
то я щее вре мя про из водст вом за кан чи ва ет ся.

Пе ре пис кой вы яс не но, что до кон ца 1911 го да в Ки е ве, сре ди 
сту ден товму суль ман, су щест во ва ло зем ля чест во, в ко то рое вхо
ди ли поч ти все мест ные сту ден ты –  му суль ма не и кур сист ки, но 
оно бы ло не ор га ни зо ван но и не ле га ли зо ва но, и толь ко в кон це 
то го же го да сту ден та ми Ки евс ко го уни вер си те та: Ша фибек 
Рус там бе ко вым, Фи рузбек Ор ду батс ким и др., был сос тав лен 
Ус тав «Об щест ва вза и мо по мо щи сту ден товму суль ман уни вер
си те та Св [я то го] Вла ди ми ра», про ект ко е го в от пе ча тан ном ви де 
и предс тав лен Рус там бе ко вым для ле га ли за ции Ки евс ко му гу
бер на то ру в 1911 го ду. Пос лед ний, од на ко, это го Ус та ва не ут
вер дил.

В сен тяб ре ме ся це 1912 го да про ект то го же Ус та ва Ор ду батс
кий лич но предс та вил в С. Пе тер бург в кан це ля рию Ми нис
терст ва на род но го прос ве ще ния, где он и ос тал ся и ко дню за
дер жа ния съ ез да мо ло де жи судь ба его бы ла не из вест на.

Сог лас но Ус та ва, цель зем ля чест ва зак лю ча лась в ока за нии 
ма те ри аль ной по мо щи сту ден тамму суль ма нам и спо собст во ва
нии умст вен но му раз ви тию сре ди них.

Бу ду чи впол не уве ре ны, что Ус тав Ми нис терст вом бу дет ле
га ли зо ван в ви де кас сы вза и мо по мо щи, сту дентыму суль ма не 
г[о ро да] Ки е ва ре ши ли поз на ко мить с этим де лом сту ден товму

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар хи
вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 927 эш, 214–215 (икен че ягы) кәг.). Ад ре сат штем пе
леннән кү ренгәнчә, 1913 ел ның 17 сен тяб рендә Ка зан да ка бул ителгән (ке рү № 11199, 
эш № 15). Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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суль ман и дру гих уни вер си тетс ких го ро дов, по че му и вс ту пи ли 
в пе ре пис ку с ни ми.

В то же вре мя в зем ля чест ве воз ник ла мысль об уст ройст ве 
кас сы вза и мо по мо щи для сту ден товму суль ман во об ще, а так же, 
в свя зи с этим, яви лось же ла ние соз вать съ езд для об суж де ния 
куль тур ноэко но ми чес ких воп ро сов.

Для это го бы ла изб ра на ко мис сия в сос та ве: пред се да те ля –  
Абуль фа таХа на Та лы шинс ко го, чле нов: Ша фибе ка Рус там бе
ко ва, Али бе ка Али бе ко ва, Фи рузбе ка Ор ду батс ко го, Ха лиул лы 
Ени ке е ва и сек ре та рякур сист ки Ум мыГуль сум Ах тя мо вой с 
пра вом приг ла шать и дру гих чле нов.

Эта ко мис сия на ме ти ла, меж ду про чим, вы ра бо тать ан ке ту 
с целью вы яс нить чис ло сту ден товму суль ман уни вер си тетс ких 
го ро дов, но ан ке та эта не бы ла пу ще на в об ра ще ние.

По пред ло же нию ко мис сии са мый съ езд дол жен был вы ра бо
тать прог рам му кас сы вза и мо по мо щи и на этом же съ ез де долж
ны бы ли чи тать ся док ла ды, ка са ю щи е ся отс та лос ти му суль ман 
от куль ту ры и об их не ве жест ве во об ще.

О сво ей за да че ко мис сия поз на ко ми ла то ва ри щей, сту ден
товму суль ман дру гих уни вер си тетс ких го ро дов, ко то рые, в свою 
оче редь, наш ли так же не об хо ди мым уст ро ить та кой съ езд. Пись
ма к зна ко мым то ва ри щам сос тав ля лись в ко мис сии и под пи сы
ва лись пред се да те лем Та лы шинс ким и сек ре та рем Ах тя мо вой.

Так как ко мис сия не име ла пра ва сос та вить прог рам му бу
ду ще го съ ез да, то ре ше но бы ло соз вать пред ва ри тель ной со ве
ща ние на 17 ап ре ля 1913 го да в г[о ро де] Ки е ве. Вы ра бо тан ная 
этим пред ва ри тель ным со ве ща ни ем прог рам ма долж на бы ла 
быть предс тав ле на на ут верж де ние пра ви тельст вен ной влас ти 
для по лу че ния раз ре ше ния на со зыв съ ез да, ко то рый пред по ла
гал ся наз на чить в г[о ро дах] Ба ку или С. Пе тер бур  ге.

Но что бы иметь ма те ри ал для об суж де ния на пред ва ри тель
ном со ве ща нии, ко мис сия по ру чи ла от дель ным чле нам на ме
тить ряд воп ро сов куль тур ноэко но ми чес ко го ха рак те ра, при чем 
от дель ны ми чле на ми воз буж да лись воп ро сы и по ли ти чес ко го 
ха рак те ра, нап ри мер: «нуж но ли при дан ных ус ло ви ях объ е ди
не ние с русс ки ми ре во лю ци о нер ны ми пар ти я ми: а) по ка ким 
мо ти вам, в) в ка кой фор ме» и «от но ше ние к дру гим на ци о наль
ным те че ни ям», но воп ро сы эти в ко мис сии, как не от ве ча ю щие 
за да чам съ ез да, боль шинст вом го ло сов бы ли иск лю че ны.
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За се да ния ко мис сии про ис хо ди ли раз или два в ме сяц, иног да 
и три. О хо де за се да ний ве лись про то ко лы, ко то рые за но си лись в 
от дель ную тет радь, сна ча ла сек ре та рем Ени ке е вым, а по том сек
ре та рем Ах тя мо вой. Пос лед ний про то кол за пи сан ут ром 17 ап
ре ля в та ком дос лов но со дер жа нии:

«По ря док дня 17. I) Отк ры тие за се да ния и вс ту пи тель ное сло
во пред се да те ля ко мис сии. II) Вы бор пре зи диу ма. III) Про вер ка 
пол но мо чий при ез[ жих] тов [а ри щей]. IV) Док лад от дельн [ых] 
предс тав [и те лей] о сос то я нии их ор га ни зац [ий]. V) От дельн [ы е] 
ор га низ[а ци и] в го ро дах, их функ ции и вза и мо от нош. VI) Сту
ден чес кая ра бо та в ка ни ку ляр[ но е] вре мя. VII) Ор га ни за ция 
съез да: 1) тех ни чес кая сто ро на устр [ойст ва] съ ез да: а) срок со
зы ва съ ез да; в) мес то и оп ре де ле ние сос та ва чле нов; с) цент
раль ный ко ми тет, его функ ции, ор га ни зац [и он но е] бю ро и 
изыс ка ние средств на нуж ды съ ез да. VIII) Прог рам ма съ ез да: 
1) эко ном [и чес ка я], 2) куль тур[ но] –  прос вет [и тельс ка я], 3) по
ли ти ческ [а я]. IX) Ан ке та. X) Те ку щие де ла –  Ре зо лю ция: кро ме 
упол но моч [ен ных], дру гие то ва ри щи не мо гут при сутств [о вать] 
в пред ва ри тельн [ом] со ве ща ни и».

На пред ва ри тель ном со ве ща нии ве че ром 17 ап ре ля се го го да, 
наз на чен ном в д[о ме] № 17 по На зарь евс кой ули це в г[о ро де] 
Ки е ве, в квар ти ре кур сист ки Со ныХа нум Ахун до вой, кро ме 
мест ных сту ден товму суль ман и кур сис ток: Абуль фатХа на Та
лы шинс ко го, Фи рузбе ка Рду батс ко го, Гу сейнбе ка Ахун до ва, 
Джа ми ля Ве зи ро ва, Али бе ка Али бе ко ва, Ха лиул лы Ени ке е ва, 
Ум мыГуль сум Ах тя мо вой и Со ныХа нум Ахун до вой, участ во ва
ли и при е хав шие упол но мо чен ныесту ден ты: С. Пе тер бург ско
го уни вер си те та Над жиб Кур банГа ли ев, он же Му ха мет на жип 
Рах ман ку лов, С. Пе тер бургс ко го по ли тех ни чес ко го инс ти ту та 
МирЯгуб Мех ти ев, Но во рос сийс ко го уни вер си те та Абуль фет
Хан На сир бе ков, Харь ковс ко го уни вер си те та Ши ринбек Са
фар а ли бе ков, Мос ковс ко го ком мер чес ко го инс ти ту та Му ха мед
Га риф Ка ри мов 1 и кир гиз 2 ау ла Кус та найс ко го уез да Тур гайс кой 
об лас ти Нур га ли Ка ды ров, ока зав ший ся впос ледст вии быв шим 
сту ден том Ка занс ко го уни вер си те та Абу ба ки ром Имам ба е вым.

1 Мухамед-ГарифКаримов –  сүз ул ва кыт та Мәскәү сәүдә инс ти ту ты ст уд ен ты 
Мөхәммәт га риф Гыйль ман улы Кә ри мов (1887–1935) ха кын да ба ра. Со ңын нан ул 
«Я ңа мил ли юл» жур на лын да эш ли һәм Вар ша ва да үзе нең фа ти рын да сәер шарт
лар да ва фат бу ла.
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Сог лас но пос та нов ле нию ко мис сии пе ред отк ры ти ем пред
ва ри тель но го со ве ща ния пред се да тель ее Та лы шинс кий ска зал 
при ветст вен ное сло во, пос ле че го был выб ран пре зи диум из: 
пред се да те ля –  Ка ри мо ва и сек ре та рей: Ени ке е ва и Кур банГа
ли е ва и на ча лась про вер ка пол но мо чий при е хав ших предс та ви
те лей и долж ны бы ли сос то ять ся док ла ды при е хав ших де ле га тов 
о зем ля чест вах в их го ро дах и в это вре мя, по мо е му рас по ря же
нию, бы ли все арес то ва ны, а за тем, по свя зи с за дер жан ны ми, 
про из ве де ны обыс ки и арес ты про жи ва ю щих в Ки е ве: сту ден та 
Ки евс ко го уни вер си те та Ша фибе ка Рус там бе ко ва и ли те ра то
ра, кресть я ни на Уфимс кой гу бер нии Га лим за на Иб ра ги мо ва.

Все вы ше наз ван ные за дер жан ные прив ле че ны к пе ре пис ке 
в ка чест ве за по доз рен ных.

В от но ше нии де ле га та от Ка за ни Абу ба ки ра Имам ба е ва пе
ре пис кой вы яс не но лишь то, что он, го то вясь вновь пос ту пить в 
Ка занс кий уни вер си тет и про жи вая в Ка за ни в но ме рах «А мур» 1, 
имел об ще ние с не ко то ры ми мест ны ми сту ден та миму суль ма
на ми, ко то рые пред ло жи ли ему, как сво бод но му от уни вер си
тетс ких за ня тий, съ ез дить в Ки ев для оз на ком ле ния с Ус та вом 
зем ля чест ва, пос лан но го на ут верж де ние Ми нист ру на род но го 
прос ве ще ния. Ни ка ко го, од на ко, пись мен но го упол но мо чия он 
от ка зан цев не по лу чил, но ему был дан ад рес Ха лиул лы Ени ке
е ва и пред ло же но вы е хать 14 ап ре ля.

В Ки ев он нап ра вил ся с слу чай но зах ва чен ным им пас пор том 
про жи вав ше го с ним в но ме рах «А мур» зя тя сво е го –  Нур га лия 
Ка ды ро ва; свой же вид он по те рял 10 ап ре ля. При за дер жа нии 
наз вал ся име нем и фа ми ли ей пос лед не го.

Все учас тие его на пред ва ри тель ном со ве ща нии, до мо мен та 
по яв ле ния поли ции, вы ра зи лось в за пи сях по ряд ка на чав ше го ся 
со ве ща ния.

Пол ков ник (под пись Шре де ля)

1 … вКазанивномерах«Амур»–  «А мур» но мер ла ры –  элек ке Печән ба за ры 
комп лек сын да ку нак ханә ти бын да гы би на (Мәскәү ур., 70). 1864 ел да сәүдәгәрләр 
бер ту ган Иб ра һим (1806–1886) һәм Ис хак (1814–1885) Гобәй дул ла ул ла ры Юны
сов лар ак ча сы на та быш йор ты бу ла рак тө зет те релә. 1886 ел да, ми рас бу ла рак, Габ
делкә рим (1853–1928) Ис хак улы Юны сов мил кенә күчә. Бер ту ган Мө барәк ша һәм 
Гарәп ша Ра ма за нов лар та ра фын нан арен да га алы нып тө зеклән де релә һәм 1912 ел
ныӊ 26 ок тяб рендә рәс ми рә вештә мо са фир ханә итеп ачы ла.
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Вы пис ка из днев ни ка аген тур ных све де ний  
Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го управ ле ни я 1

21 сен тяб ря 1913 г.

Со вер шен но сек рет но
ВЫ ПИС КА

из днев ни ка аген тур ных све де ний по раз ным све де ни ям
за сен тябрь 1913 год
по гор. Ка за ни

На чаль ник Ка занс ко го гу бернс ко го
жан дармс ко го Уп рав ле ния, пол ков ник (под пись Ка ли ни на)
Вер но: Под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)

№ 667
21 сен тяб ря 1913 го да
г. Ка зань.

На чаль ни ку Са ра товс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния.

По ра йо ну.

Сен тябрь 19.

При е хал в Ка зань и ос та но вил ся в но ме рах «А па на евс кое 
под ворь е» 2 Га лимд жан Иб ра ги мов. Он пред по ла га ет ос тать ся 
на зи му в Ка за ни и ра бо тать в та тарс ких га зе тах, в том чис ле и в 
жур на ле «А ваз» Ах ма ди е ва. Ес ли же ему не удаст ся уст ро ить ся в 
Ка за ни, он ду ма ет уе хать в С. Пе  тер бург, где пред по ла га ет ра бо

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 923 эш, 131 (икен че ягы) кәг.). Бе рен че мәртәбә 
Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 255). 
Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 … «Апанаевское подворье» –  «А па на ев лар но ме ры» (хә зер ге Ки ров ура мы, 
60 нчы йорт).
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тать в га зе те «Ил» («Ст ра на») 1, ко то рая бу дет из да вать ся там по 
ини циа ти ве Га я за Ис ха ко ва и Му сы Би ги е ва.

Ах ма ди ев на из да ние «А ва за» де нег не име ет, но хо чет вы пус
тить 4–5 пер вых но ме ров, на де ясь за тем за ин те ре со вать сво им 
жур на лом сос то я тель ных та тар, от ко то рых и по лу чить в даль
ней шем под держ ку. Име ет на ме ре ние дать сра зу жур на лу нап
рав ле ние мно го ле вее су щест ву ю щих, с ко то ры ми и на чать «по
ле ми ку», расс чи ты вая этим за ин те ре со вать та тарс кую пуб ли ку.

(«Жи тель»)

1 … ондумаетуехатьвС.Петербург, гдепредполагаетработатьвгазете
«Ил» («Страна») –  Г. Иб  ра һи мов С. Пе  тер бург ка бар мый, Ка зан да ка ла. 18 ок
тябрьдә «Аң» жур на лын да җа вап лы сәр кя тип вазифа сын ка бул итеп ала һәм 1914 
ел ның 13 фев ра ленә кадәр эш ли.

«Ил» –  Г. Ис  ха кый һәм Мөхәммәтнә җип Ал ла бир де Мәүләм бир ди ев (Нә җип 
Гас рый, 1886–1937) мөхәр рир ле гендә, Г. Ис  ха кый на шир ле гендә 1913–1915 ел лар
да С. Пе тер бург та нә шер ителгән йортҗир фай да сын күзәтү че тө ректа тар га зе та
сы. Бар лы гы 89 са ны дөнья күргән.
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Вы пис ка из днев ни ка аген тур ных све де ний  
Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го управ ле ни я 1

18 ок тяб ря 1913 г.

Со вер шен но сек рет но
ВЫ ПИС КА

из днев ни ка аген тур ных све де ний по раз ным све де ни ям
за ок тябрь 1913 год
по гор. Ка за ни

На чаль ник Ка занс ко го гу бернс ко го
жан дармс ко го Уп рав ле ния, пол ков ник (под пись Ка ли ни на)
Вер но: Под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)

№ 744
18 ок тяб ря 1913 го да
г. Ка зань.

На чаль ни ку Са ра товс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния.

По ра йо ну

Ок тябрь 17.
…Из вест ный по учас тию в дви же нии Ки евс ко го му суль манс

ко го сту ден чест ва, пы тав ше го ся в ап ре ле те ку ще го го да сор га
ни зо вать в Ки е ве съ езд му суль манс кой мо ло де жи, Га лимд жан 
Иб ра ги мов, ли те ра тор, те перь по се лил ся в Ка за ни и пос ту пил 
сек ре та рем в ре дак цию жур на ла «Анг», где он бу дет фак ти чес
ким ре дак то ром.

«Те о ре тик»

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 923 эш, 172 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Вы пис ка из днев ни ка аген тур ных све де ний  
Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

6 но яб ря 1913 г.

Со вер шен но сек рет но

ВЫ ПИС КА
из днев ни ка аген тур ных све де ний по раз ным све де ни ям
за но ябрь 1913 год по гор. Ка за ни

На чаль ник Ка занс ко го гу бернс ко го
жан дармс ко го Уп рав ле ния, пол ков ник (под пись Ка ли ни на)
Вер но: Под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)

№ 794
6 но яб ря 1913 го да
г. Ка зань.

На чаль ни ку Са ра товс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния.

По ра йо ну

Но ябрь 4.
…« Кос мо по ли ты» меж ду про чим со би ра лись на празд ни ках 

у сту ден та Фа ты ха Му ха медъ я ро ва 2, Га лимд жа на Иб ра ги мо ва 
(он собст вен но «на ци о на лист»), сот руд ни ка га зе ты «Юл дуз» 
Иб ра ги ма Ку ли е ва 3 и сту ден та Гаф фа ра Аб дул ла е ва (кав ка зец).

(«Жи тель»)
(Вы пис ка те ку ще го го да за №№ 757 и 772)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 923 эш, 190 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 ФатыхМухамедъяров –  Фа тыйх Га риф улы Мөхәммәдъ я ров (1883–1950), та
биб, ме ди ци на фәннә ре док то ры (1935), про фес сор (1933).

3 Кулиев –  Иб ра һим Ку ли (Иб ра һим Ва хит улы Ку ли ев) (1885–1936), жур на лист, 
тәр җемә че.
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Вы пис ка из днев ни ка аген тур ных све де ний  
Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

27 но яб ря 1913 г.

Со вер шен но сек рет но

ВЫ ПИС КА
из днев ни ка аген тур ных све де ний по раз ным све де ни ям
за но ябрь 1913 год
по гор. Ка за ни

На чаль ник Ка занс ко го гу бернс ко го
жан дармс ко го Уп рав ле ния, пол ков ник (под пись Ка ли ни на)
Вер но: Под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)

№ 832
27 но яб ря 1913 го да
г. Ка зань.

На чаль ни ку Са ра товс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния.

По ра йо ну.

Но ябрь 26.
…Га лимд жан Иб ра ги мов ру ко во дит жур на лом «Анг» (в Ка за

ни) и за пос лед нее вре мя по мес тил две ан ке ты: 1) «По же ла ния 
на Но вый год» (му суль манс кий) и 2) «Ч то та кое на ци о на лизм?». 
От ве ты на эти ан ке ты, по ме щен ные в жур на ле, бу дут со об ще ны 
до пол ни тель но.

(«Жи тель»)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 923 эш, 204 (икен че ягы) кәг.). Бе рен че мәртәбә 
Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 257). 
Текст төп нөсхәдән алын ды.
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Со об ще ние Стер ли та мак со го уезд но го исп рав ни ка  
началь ни ку Уфимс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го управ ле ни я 1

7 де каб ря 1913 г.

МВД
Стер ли та макс ко го
уезд но го
исп рав ни ка
Уфимс кой гу бер нии
де каб ря 7 дня 1913 г[о да]
№ 616
г[о род] Стер ли та мак

Сек рет но

На чаль ни ку Уфимс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав
ле ния

Вс ледст вие от но ше ния от 26 ав гус та се го го да за № 1634 со
об щаю Ва ше му Пре вос хо ди тельст ву, что баш кир д[е рев ни] Сул
тан му ра то во Ур шак минс кой во лос ти Га лим чан Гир фа но вич Иб
ра ги мов в Сул тан му ра то ву при был из г[о ро да] Уфа 6 ию ля се го 
го да, а 13 ок тяб ря вы был в г[о род] Ка зань.

Стер ли та макс кий уезд ный исп рав ник (под пись не раз бор чи ва)

1 Төп нөсхә (өяз исп рав ни гы штам па сы ба сыл ган кә газьгә кул дан языл ган) 
Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы ның Мил ли ар хи вын да сак ла на (И187, 1 тасв., 54 эш, 
12 кәг.). Ад ре сат ның штем пе леннән кү ренгәнчә, 1913 ел ның 11 де каб рендә ка бул 
ителгән (№ 2446). Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Вы пис ка из днев ни ка аген тур ных све де ний  
Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

11 де каб ря 1913 г.

Со вер шен но сек рет но

ВЫ ПИС КА
из днев ни ка аген тур ных све де ний по раз ным све де ни ям
за де кабрь 1913 год
по гор. Ка за ни

На чаль ник Ка занс ко го гу бернс ко го
жан дармс ко го Уп рав ле ния, пол ков ник (под пись Ка ли ни на)
Вер но: Под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)

№ 866
11 де каб ря 1913 го да
г. Ка зань.

На чаль ни ку Са ра товс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния.

По ра йо ну

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 213 (икен че ягы) кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра
һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 257–258). Текст 
төп нөсхәдән алын ды.
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Де кабрь 10.
Кни го из да тельст ва ми в Ка за ни: «Са бах» 1, «Ма а риф» 2 и 

«Гаср» 3, осо бен но пос лед ним, ор га ни зо ва ны пов се мест но мел
кие книж ные ск ла ды. Эти ск ла ди ки не толь ко в горо дах, но да же 
во мно гих та тарс ких де рев нях; поч ти все они не о фи ци аль ны и 
на хо дят ся в ве де нии мулл и му гал ли мов. Ск ла ди ки эти рас прост
ра ня ют раз ные бро шю ры и кни ги сре ди на се ле ния за пла ту и 
бесп лат но; они слу жат так же связью меж ду бо лее или ме нее пе
ре до вы ми эле мен та ми му суль ман.

На эти ск ла ди ки ви ди мо об ра тил серь ез ное вни ма ние фак ти
чес кий ре дак тор жур на ла «Анг» Га лимд жан Иб ра ги мов.

(«Жи тель»)

1 «Сабах» –  үзе неӊ баш лан гы чын Ка зан да гы «Кө теб хан әи иб ти да и» дигән ки
тап ки бе теннән ал ган, 1902 ел да бер ту ган Габ делвә ли (1870–1921 ел дан соң) һәм 
Мөхәммәт га ли (?–?) Мөхәммәт са дыйк улы Әхмә дул лин нар та ра фын нан «Габ
делвә ли Әхмә дул лин ныӊ Са бах кө теб ханә се» итеп үзгәр телгән ки тап бас ты ру һәм 
са ту ширкә те. Иптәшлә ре –  Хә би бе рах ман Габ делвә ли улы Зә би ри (1891–1942), 
Ши һа бет дин Шәрә фет дин улы Әхмә ров (1882–1966), Сөр рах хәлфә (?–?), Г. Гыйль
фа нов (?–?), Ху җа Сә гыйть (?–?) һ. б.1921 ел да яӊа ха ки ми ят ка ра ма гы на кү че релә. 
Ка зан һәм Уфа шәһәрлә рендә ки тап ки бетлә ре бул ган.

2 «Мәгариф»–  бер ту ган Шәрәфләр неӊ шул исемдә ге ки тап белән сәүдә итү 
ширкә те ни ге зендә Ка зан да 1906 ел да оеш ты рыл ган «Ка ма лет ди нов вә шө рякә
се» дигән нәш ри ят һәм ки тап сәүдә се ширкә те. Баш лау чы сы –  Га лиәс гар Ка мал, 
иптәшлә ре –  Мө хет дин Ха фи зет дин улы Кор бан га ли ев (1873–1941), Мөхәммәтә
мин Мөхәммәтрә хим улы Мос та фин (?–?), Мөхәммәтрә хим Хәнә фи (?–?), һәм 
баш ка лар. 1907 ел ныӊ 22 ию нендә аныӊ җитәк че се итеп М. М. Мос та фин ны сай
лый лар.

3 «Гасыр» –  на шир, тәр җемә че, язу чы Әхмәтгәрәй Сиб га тул ла улы Хәсә ни 
(1883–1934) та ра фын нан 1907 ел да Ка зан да ни гезләнгән нәш ри ят. 1908 ел да «Ә. –  
Г. Хәсә ни һәм К0» дигән ки тап бас ты ру һәм сәүдә итү ширкә тенә үзгәр телә, 1921 
ел га кадәр эш ли.
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Со об ще ние на чаль ни ка Уфимс ко го гу бернс ко го  
жандармс ко го уп рав ле ния на чаль ни ку  

Ка занс ко го губернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

11 де каб ря 1913 г.
Секр [ет но]

№ 2397
11 де каб ря 1913.
В до пол не ние за пис ки мо ей от 6 сен тяб ря с/г за № 1671 имею 

честь со об щить В[а ше му] В[ы со коб ла горо ди ю], что Га лимд жан 
Иб ра ги мов, как ны не ус та нов ле но, про жи вал в Стер ли та мак
ском у[ез де], от ту да 13 ок тяб ря с/г вы был в Ка зань.

Вер но: рот мистр (под пись не раз бор чи ва)
Н[а чаль ни]  ку Ка занск о го губ [ернс ко го] ж[ан дармс ко го] 

у[п рав ле ни я]

1914
До не се ние на чаль ни ка Ка занс ко го гу бернс ко го  

жандармс ко го уп рав ле ния на чаль ни ку  
Ки евс ко го губерн ско го жан дармс ко го уп рав ле ни я 2

15 фев ра ля 1914 г.

Нач [аль ни]  ку Ки ев[с ко го] губ [ернс ко го] жанд [армс ко го] 
упр [ав лен ]ия

15 фев ра ля 1914 г[о да]
№ 109.
Три над ца то го ско рым вы е хал [в] Ки ев, Одес су, Крым, Су хум 

из вест ный Вам Га лимд жан Иб ра ги мов, ви ди мо пар тий ны ми це
ля ми. Ки е ве про бу дет нес коль ко дней. Про шу ре зуль та тах наб
лю де ния со об щить.

П. П. пол[ ков ни ка] (под пись Ка ли ни на)
(под пись не раз бор чи ва)

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы ның Мил ли ар хи
вын да сак ла на (И187, 1 тасв., 54 эш, 13 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.

2 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб
ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 1007 эш, 1 кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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До пол не ние к до не се нию на чаль ни ка Ка занс ко го губернс ко
го жан дармс ко го уп рав ле ния от 12 февраля 1914 го да на
чаль ни кам Ки евс ко го, Ку та исс кого губернс ких жан дармс

ких уп рав ле ний, Одесс ко го жандармс ко го уп рав ле ни я 1

15 фев ра ля 1914 г.
Со вер шен но сек рет но

№ 115.
15 фев ра ля 1914 г[о да]
По осо бо му от де лу.

В до пол не ние до не се ния мо е го от 12 се го фев ра ля за № 105, 
имею честь до нес ти Де пар та мен ту по ли ции, что во вве рен ном 
мне уп рав ле нии по лу че ны непро ве рен ные фор маль ным по ряд
ком све де ния, из ко их вид но, что 13 се го фев ра ля поч ти вне зап но 
вы е хал из Ка за ни со ско рым по ез дом Га лимд жан Иб ра ги мов, 
слу жив ший сек ре та рем в жур на ле «Анг», быв ший в сущ нос ти 
фак ти чес ким его ре дак то ром. Объ яс ня ет зна ко мым свой отъ езд 
тем, что он дав но уже по ду мы вал отъ ез де, так как хо чет за нять ся 
серь ез но ли те ра тур ной ра бо той, че го не мог сде лать в Ка за ни, 
так как дол жен был от да вать жур на лу «Анг» все свое вре мя. С 
ре дак то ромиз да те лем «Анг» Ха са но вым Иб ра ги мов расс тал ся 
очень дру же люб но. Ха са нов дал ему на до ро гу де нег впе ред за его 
ли те ра тур ные про из ве де ния и обе щал ему вы сы лать ак ку рат но 
го но рар еже ме сяч но, так как Иб ра ги мов ос та ет ся сот руд ни ком 
жур на ла. Га лим жан Иб ра ги мов сос та вил се бе та кой марш рут: 
Ки ев, где про бу дет нес коль ко дней; Одес са, от ту да по чер но му 
мо рю че рез Крым –  в Су хум. Од на ко есть ос но ва ние пред по ла
гать, что у Иб ра ги мо ва име ют ся из вест ные оп ре де лен ные це ли 
этой по езд ки, ко то рые он хра нит втай не. Де ло в том, что за нес
коль ко дней до сво е го отъ ез да он выс ка зал ся, что, ес ли толь ко 
со ве ща ние в Пе тер бур ге Юсу фа Ак чу ри на, Фа ты ха Ка ри мо ва 
и Га я за Ис ха ко ва приу час тии, кон еч но, и др уг их вид ных де я
те лейму суль ман, выль ет ся в ре ше ние сор га ни зо вать по ли ти
чес кую му суль манс копан тюркс кую пар тию, то над этим де лом 
при дет ся мно го и энер гич но по ра бо тать осо бен но те перь, ког да 

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 1007 эш, 2, 2 (икен че ягы), 3 кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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пра ви тельст во за да лась целью соз дать му суль манс кую «чер но
со тен ну ю» пар тию. Пан тюркс кая пар тия долж на бу дет ра бо тать 
под поль но и прог рес сив ная та тарс кая пе чать бу дет ее за мал чи
вать. Пар тию при дет ся сорг ан и зо вать и вес ти в том же нап рав
ле нии, как это де ла ют со ци а лис ти чес кие пар тии в Рос сии, для 
че го не об хо ди мо хо ро шень ко оз на ко мит ся с де я тель ностью, 
прог рам ма ми и ус та ва ми, вос поль зо вать ся их опы том. Для му
суль ман бо лее под хо дя щи ми ка жут ся две: Ук ра инс кая «С пил ка» 
и со ци а лис тыре во лю ци о не ры фе де ра лис ты Гру зии.

Со пос та вив эти сло ва с марш ру том Иб ра ги мо ва воз мож но 
пред по ло жить, что он вы е хал по по ру че нию из Пе тер бур га имен
но для це лей оз на ком ле ния с наз ван ны ми вы ше по ли ти чес ки ми 
пар ти я ми, хо тя он пря мо это го не го во рит. Сно ше ния с Га я зом 
Ис ха ко вым он име ет. Близ кое Иб ра ги мо ву ли цо, ко то ро му он 
до ве ря ет впол не и ко то рое по его мне нию, мо жет явить ся яд ром 
бу ду щей тай ной му су ль манс кой пар тии в Ка за ни –  это Ша гид 
Ах ма ди ев.

Док ла ды вая об из ло жен ном, имею честь при со во ку пить, что 
на чаль ни кам Ки евс ко го и Ку та исс ко го гу бернс ких жан дармс ких 
уп рав ле ний и Одесс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния об из ло жен
ном мною од нов ре мен но им со об ще но.

Под пи сал: пол ков ник Ка ли нин
Вер но: под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)

Сек рет но
Над пись на пре ды ду щем до не се нии де пар та мен ту по ли ции
На чаль ни ку Ки евс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния.
– »« –  Ку та исс ко го –»«–
– »« –  Одесс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния.
Ки евс ко му –  к в до пол не ние те лег рам мы за № 109 от 15 се го 

фев ра ля.
Ос таль ным –  для све де ния.
Под пи сал: на чаль ник Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го 

уп рав ле ния пол ков ник Ка ли нин.
Вер но: под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)
Ки евск [о му] № 116.
Ку та исск [о му] № 117.
Одесск [о му] № 118.
15 фев ра ля 1914 г[о да].



238

До пол не ние к до не се нию на чаль ни ка Ка занс ко го  
губернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния  

в Де пар та мент по ли ци и 1

15 фев ра ля 1914 г.

Со вер шен но сек рет но
№ 115.
15 фев ра ля 1914 г[о да]
По осо бо му от де лу.

В до пол не ние до не се ния мо е го от 12 се го фев ра ля за № 105, 
имею честь до нес ти Де пар та мен ту по ли ции, что во вве рен ном 
мне уп рав ле нии по лу че ны не про ве рен ные фор маль ным по ряд
ком све де ния, из ко их вид но, что 13 се го фев ра ля поч ти вне зап но 
вы е хал из Ка за ни со ско рым по ез дом Га лимд жан Иб ра ги мов, 
слу жив ший сек ре та рем в жур на ле «Анг», быв ший в сущ нос ти 
фак ти чес ким его ре дак то ром. Объ яс ня ет зна ко мым свой отъ езд 
тем, что он дав но уже по ду мы вал отъ ез де, так как хо чет за нять ся 
серь ез но ли те ра тур ной ра бо той, че го не мог сде лать в Ка за ни, 
так как дол жен был от да вать жур на лу «Анг» все свое вре мя. С 
ре дак то ромиз да те лем «Анг» Ха са но вым Иб ра ги мов расс тал ся 
очень дру же люб но. Ха са нов дал ему на до ро гу де нег впе ред за его 
ли те ра тур ные про из ве де ния и обе щал ему вы сы лать ак ку рат но 
го но рар еже ме сяч но, так как Иб ра ги мов ос та ет ся сот руд ни ком 
жур на ла. Га лим жан Иб ра ги мов сос та вил се бе та кой марш рут: 
Ки ев, где про бу дет нес коль ко дней; Одес са, от ту да по чер но му 
мо рю че рез Крым –  в Су хум. Од на ко есть ос но ва ние пред по ла
гать, что у Иб ра ги мо ва име ют ся из вест ные оп ре де лен ные це ли 
этой по езд ки, ко то рые он хра нит втай не. Де ло в том, что за нес
коль ко дней до сво е го отъ ез да он выс ка зал ся, что, ес ли толь ко 
со ве ща ние в Пе тер бур ге Юсу фа Ак чу ри на, Фа ты ха Ка ри мо ва 
и Га я за Ис ха ко ва приу час тии, ко неч но, и др гу их вид ных де я
те лейму суль ман, выль ет ся в ре ше ние сор га ни зо вать по ли ти
чес кую му суль манс копан тюркс кую пар тию, то над этим де лом 
при дет ся мно го и энер гич но по ра бо тать осо бен но те перь, ког да 

1 Төп нөсхә элек ке СССР Ок тябрь ре во лю ци я се ар хи вын да сак ла на (ф. ЮИ
ОО, 1914 тасв., 74т 3 эш, 20 кәг.). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын
да гы фо токү чермәдән алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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пра ви тельст во за да лась целью соз дать му суль манс кую «чер но
со тен ну ю» пар тию. Пан тюркс кая пар тия долж на бу дет ра бо тать 
под поль но и прог рес сив ная та тарс кая пе чать бу дет ее за мал чи
вать. Пар тию при дет ся сорг ан и зо вать и вес ти в том же нап рав
ле нии, как это де ла ют со ци а лис ти чес кие пар тии в Рос сии, для 
че го не об хо ди мо хо ро шень ко оз на ко мит ся с де я тель ностью, 
прог рам ма ми и ус та ва ми, вос поль зо вать ся их опы том. Для му
суль ман бо лее под хо дя щи ми ка жут ся две: Ук ра инс кая «С пил ка» 
и со ци а лис тыре во лю ци о не ры фе де ра лис ты Гру зии.

Со пос та вив эти сло ва с марш ру том Иб ра ги мо ва воз мож но 
пред по ло жить, что он вы е хал по по ру че нию из Пе тер бур га имен
но для це лей оз на ком ле ния с наз ван ны ми вы ше по ли ти чес ки ми 
пар ти я ми, хо тя он пря мо это го не го во рит. Сно ше ния с Га я зом 
Ис ха ко вым он име ет. Близ кое Иб ра ги мо ву ли цо, ко то ро му он 
до ве ря ет впол не и ко то рое по его мне нию, мо жет явить ся яд ром 
бу ду щей тай ной му су ль манс кой пар тии в Ка за ни –  это Ша гид 
Ах ма ди ев.

Док ла ды вая об из ло жен ном, имею честь при со во ку пить, что 
на чаль ни кам Ки евс ко го и Ку та исс ко го гу бернс ких жан дармс ких 
уп рав ле ний и Одесс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния об из ло жен
ном мною од нов ре мен но им со об ще но.

Под пи сал: пол ков ник (под пись Ка ли ни на)
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Со об ще ние на чаль ни ка Ки евс ко го гу бернс ко го  
жандармс ко го уп рав ле ния на чаль ни ку Ка занс ко го  
гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния о при бы тии  

Г. Иб  ра ги мо ва в Ки ев 1

24 фев ра ля 1914 г.

Сек рет но

24 фев ра ля 1914 г[о да]
№ 532.
На № 109.

Со об щаю, что Га лим жан Иб ра ги мов 15 се го фев ра ля при был 
в г[о род] Ки ев и был вст ре чен на вок за ле на руж ным наб лю де ни
ем, у ко е го он про хо дит под клич кой «Ин тел ли гент ный», и про
ве ден в дом № 130 по Жи лянс кой ули це в но ме ра «Моск ва», а на 
сле ду ю щий день, 16го фев ра ля, Иб ра ги мов снял ком на ту в до ме 
№ 55 по Ль вовс кой ули це, где про жи ва ет и в нас то я щее вре мя.

Уч реж ден ное за Иб ра ги мо вым на руж ное наб лю де ние по ка 
ни ка ких ре зуль та тов не да ло и от ме ти ло лишь по се ще ние им 
биб ли о те ки, поч ты и рес то ра нов.

По при ез де в г[о род] Ки ев Иб ра ги мов яв лял ся во вве рен ное 
мне уп рав ле ние за по лу че ни ем ве щей, изъ я тых у не го по обыс ку 
в 1913 го ду и су дя по его сло вам по езд ка в г[о род] Ки ев выз ва на 
яко бы не об хо ди мостью по лу чить оз на чен ные ве щи, по по лу че
нии ко то рых он пред по ла га ет об рат но вы е хать в Ка зань.

Пол ков ник (под пись Шре де ля)
На чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го  

жан дармс ко го уп рав ле ния

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 1007 эш, 4, 4 (икен че ягы) кәг.). Ки ев гу бер на 
жан дарм идарә се на чаль ни гы ның рәс ми кә га зенә языл ган. Ад ре сат штем пе леннән 
кү ренгәнчә, 1914 ел ның 28 фев ра лендә Ка зан да ка бул ителгән (керү № 78 һәм эш 
№ 43). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер төгәл
сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 259). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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Со об ще ние на чаль ни ка Ки евс ко го гу бернс ко го  
жандармс ко го уп рав ле ния на чаль ни ку Ка занс ко го  

жан дармс ко го уп рав ле ния о вы ез де  
Г. Г. Иб    ра ги мо ва из Ки е ва в Одес су 1

14 мар та 1914 г.

Сек рет но

14 мар та 1914 г[о да]
№ 667.

В до пол не ние к за пис ке мо ей от 24 ми нув ше го фев ра ля за 
№ 532 со об щаю, что из вест ный Вам Га лим жанАлим зан Гир
фа нов Иб ра ги мов, клич ка по наб лю де нию «Ин тел ли гент ный», 
11 се го мар та вы е хал из Ки е ва в г[о род] Одес су без наб лю де ния, 
о чем те лег рам мой то го же чис ла за № 57 со об ще но на чаль ни ку 
жан дармс ко го уп рав ле ния г[о ро да] Одес сы на пред мет уч реж де
ния за наз ван ным Иб ра ги мо вым на руж но го наб лю де ния.

Пол ков ник (под пись Шре де ля)
На чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го  

жан дармс ко го уп рав ле ния

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 1007 эш, 11 кәг.). Ки ев гу бер на жан дарм 
идарә се на чаль ни гы ның гриф ле рәс ми кә га зенә языл ган. Ад ре сат штем пе леннән 
кү ренгәнчә, 1914 ел ның 18 мар тын да Ка зан да ка бул ителгән (керү № 111 һәм эш 
№ 43). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган 
(Ка зан, 2000, б. 259). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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Про ше ние Де пар та мен та по ли ции на чаль ни ку Кутаисс ко го 
гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

25 мар та 1914 г.

Сек рет но

25 мар та 1914 г[о да]
№ 168737.
По 4 от де ле нию.

Де пар та мент по ли ции про сит Ва ше Вы со коб ла го ро дие со
об щить о ре зуль та тах раз ра бот ки све де ний, со об щен ных Вам 
на чаль ни ком Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния 
15 фев ра ля се го го да от но си тель но пред по ла гав ше го ся при ез да в 
гор [од] Су хум сек ре та ря му суль манс ко го жур на ла «Анг» Га лимд
жа на Иб ра ги мо ва.

Исп [ол ня ю щий] об [я зан нос ти] ви цеди рек то ра  
(под пись Ва силь е ва)

За ве ды ва ю щий де лоп ро из водст вом (под пись не раз бор чи ва)
Ис пол ни тель Гла зы рин

1 Төп нөсхә элек ке СССР Ок тябрь ре во лю ци я се Дәүләт ар хи вын да сак ла на 
(ЮИОО ф., 1914 тасв., 74т3 эш, 22 кәг.). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си 
ар хи вын да гы фо токү чермәдән алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про ше ние Де пар та мен та по ли ции на чаль ни ку  
управления го ро да Одес сы 1

25 мар та 1914 г.

Сек рет но

25 мар та 1914 г[о да]
№ 168738.
По 4 от де ле нию.

Де пар та мент по ли ции про сит Ва ше Вы со коб ла го ро дие со об
щить о ре зуль та тах раз ра бот ки све де ний, со об щен ных Вам 15го 
фев ра ля се го го да на чаль ни ком Ка занс ко го гу бернс ко го жан
дармс ко го уп рав ле ния от но си тель но пред по ла гав ше го ся при ез да 
в го[ род] Одес су из гор [о да] Ка за ни сек ре та ря му суль манс ко го 
жур на ла «Анг» Га лимд жа на Иб ра ги мо ва для даль ней ше го сле до
ва ния его по Чер но му мо рю че рез Крым в Су хум.

Исп [ол ня ю щий] об [я зан нос ти] ви цеди рек то ра  
(под пись Ва силь е ва)

За ве ды ва ю щий де лоп ро из водст вом (под пись не раз бор чи ва)
Ис пол ни тель Гла зы рин

1 Төп нөсхә элек ке СССР Ок тябрь ре во лю ци я се Дәүләт ар хи вын да сак ла на 
(ЮИОО ф., 1914 тасв., 74т3 эш, 23 кәг.). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си 
ар хи вын да гы фо токү чермәдән алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про ше ние Де пар та мен та по ли ции на чаль ни ку Киевско го 
гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

25 мар та 1914 г.

Сек рет но

25 мар та 1914 г[о да]
№ 168739.
По 4 от де ле нию.

Де пар та мент по ли ции про сит Ва ше Вы со коб ла го ро дие со
об щить о ре зуль та тах раз ра бот ки све де ний, со об щен ных Вам 
15 фев ра ля се го го да на чаль ни ком Ка занс ко го гу бернс ко го жан
дармс ко го уп рав ле ния от но си тель но пред по ла гав ше го ся при ез да 
в гор [од] Ки ев сек ре та ря му суль манс ко го жур на ла «Анг» Га лимд
жа на Иб ра ги мо ва для даль ней ше го сле до ва ния его в Одес су, а 
от ту да по Чер но му мо рю че рез Крым в Су хум.

Исп [ол ня ю щий] об [я зан нос ти] ви цеди рек то ра  
(под пись Ва силь е ва)

За ве ды ва ю щий де лоп ро из водст вом (под пись не раз бор чи ва)
Ис пол ни тель Гла зы рин

1 Төп нөсхә элек ке СССР Ок тябрь ре во лю ци я се Дәүләт ар хи вын да сак ла на 
(ЮИОО ф., 1914 тасв., 74т3 эш, 24 кәг.). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си 
ар хи вын да гы фо токү чермәдән алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Со об ще ние на чаль ни ка жан дармс ко го уп рав ле ния горо да 
Одес сы ди рек то ру Де пар та мен та по ли ции о выез де Г. Иб  ра

ги мо ва из Одес сы в Крым и Су ху ми 1

26 мар та 1914 г.

Ко пия
Со вер шен носек рет но

Те лег рам мой от 12 се го мар та за № 57, на чаль ник Ки евс ко
го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния уве до мил ме ня, что 
Алим зан Гир фа нов Иб ра ги мов, наб лю дав ший ся в гор [о де] Ка
за ни и Ки е ве под клич кой «Ин тел ли гент» и упо ми на е мый в 
до не се нии на чаль ни ка Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко
го уп рав ле ния от 12 фев ра ля се го го да за № 105, то го же чис ла, 
без соп ро вож де ния наб лю де ни ем, вы е хал в Одес су, нап рав ля
ясь да лее в Крым и Су хум, при чем при со во ку пил, что по езд ка 
Иб ра ги мо ва, по све де ни ям на чаль ни ка Ка занс ко го гу бернс ко го 
жан дармс ко го уп рав ле ния, по ви ди мо му яв ля ет ся ка кимто пар
тий ным по ру че ни ем.

В Одес се Иб ра ги мов про был один день и за это вре мя не был 
от ме чен наб лю де ни ем в сно ше ни ях и свя зях с ли ца ми скомп
ро ме ти ро ван ны ми в по ли ти чес ком от но ше ни и; по се тил он два 
ра за пар оход ную кон то ру Русс ко го Об щест ва па ро ходст ва и тор
гов ли, где на во дил сп рав ки об от хо дах па ро хо дов по Крымс ко
Кав казс кой ли нии и за тем, нем но го по гу ляв по ули цам, возв ра
щал ся к се бе в гос ти ни цу.

13го се го мар та в 12 ча сов дня Иб ра ги мов вый дя из гос ти ни
цы «Гер ма ни я», где он про жи вал, отп ра вил ся на па ро хо де «Це са
ре вич Ге ор гий», на ко то ром в 3 час дня без наб лю де ния и вы был 
по Крымс коКав казс кой ли нии.

О вы ез де Иб ра ги мо ва в Крым, то го чис ла, мною со об ще но по 
те лег ра фу на чаль ни ку Се вас то польс ко го жан дармс ко го уп рав ле

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 1007 эш, 12, 12 (икен че ягы) кәг.). Одес са жан
дарм идарә се баш лы гы ның гриф ле рәс ми кә га зенә языл ган. Ад ре сат штем пе леннән 
кү ренгәнчә, 1914 ел ның 1 ап ре лендә Ка зан да ка бул ителгән (керү № 141 һәм эш 
№ 43). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган 
(Ка зан, 2000, б. 260–261). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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ния, но от не го, до нас то я ще го вре ме ни ни ка ких уве дом ле ний 
мною не по лу че но.

Док ла ды вая Ва ше му Пре вос хо ди тельст ву об из ло жен ном, до
но шу, что ко пии с оз на чен но го мо е го до не се ния, вмес те с сим 
за тем же но ме ром преп ро вож да ют ся на чаль ни кам Ки евс ко го, 
Ка занс ко го и Се вас то польс ко го жан дармс ких уп рав ле ний.

Под лин ное под пи сал: пол ков ник За вар зин
С под лин ным вер но: под пол ков ник (под пись Яков ле ва)

Со вер шен носек рет но
На чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав

ле ния
На чаль ник жан дармс ко го уп рав ле ния гор [о да] Одес сы пол

ков ник (под пись За вар зи на)
№ 1110
26 мар та 1914 го да
гор [од] Одес са
Ди рек то ру Де пар та мен та по ли ции
(По де лоп ро из водст ву)
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До не се ние на чаль ни ка жан дармс ко го уп рав ле ния г. Одес сы 
ди рек то ру Де пар та мен та по ли ции, на чаль ни кам Ки евс ко го, 
Ка занс ко го гу бернс ких жан дармских уп рав ле ний о вы ез де 

Г. Иб  ра ги мо ва из го ро да Севастопо ля в го род Ял ту, в го ро да 
Фе о до сию и Керчь 1

28 мар та 1914 г.

Ко пия
Со вер шен но сек рет но

Мар та 28 дня 1914 г[о да]
№ 1251.

В до пол не ние к предс тав ле нию мо е му от 26 се го мар та за 
№ 1110, до но шу Ва ше му Пре вос хо ди тельст ву, что Алим зан Иб
ра ги мов, по со об ще нию на чаль ни ка Се вас то польс ко го жан
дармс ко го уп рав ле ния от 22 се го же мар та за № 583, по при бы
тии в г[о род] Се вас то поль, во вре мя сто ян ки па ро хо да, по се тил 
го род, но не с кем из скомп ро ме ти ро ван ных в по ли ти чес ком 
от но ше нии лиц не вст ре чал ся и в квар ти ры их не за хо дил, в тот 
же день и на том же па ро хо де Иб ра ги мов вы е хал в гор [од] Ял ту.

Во вре мя сто ян ки па ро хо да в Ял те, Иб ра ги мов все вре мя ос
та вал ся на па ро хо де и да лее на том же па ро хо де отп ра вил ся в 
г. г. Фе о до сию и Керчь, ку да по мощ ни ком на чаль ни ка Се вас то
польс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния в Ял тинс ком уез де и бы ло 
со об ще но по те лег ра фу.

Ко пии с нас то я ще го мо е го до не се ния, вмес те с сим, за тем 
же но ме ром преп ро вож да ют ся на чаль ни кам Ка занс ко го и Ки
евс ко го гу бернс ких жан дармс ких уп рав ле ний.

Под лин ное под пи сал: пол ков ник За вар зин
С под лин ным вер но: под пол ков ник (под пись Яков ле ва)
Ди рек то ру Де пар та мен та по ли ции (по 9му де лоп ро из водст

ву)
1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 

ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 1007 эш, 13, 13 (икен че ягы) кәг.). Одес са 
жан дарм идарә се баш лы гы ның рәс ми кә га зенә языл ган. Ад ре сат штем пе леннән 
кү ренгәнчә, 1914 ел ның 3 ап ре лендә Ка зан да ка бул ителгән (керү № 144 һәм эш 
№ 43). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган 
(Ка зан, 2000, б. 261). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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Со вер шен но сек рет но
На чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав

ле ния
На чаль ник жан дармс ко го уп рав ле ния гор [о да] Одес сы: пол

ков ник (под пись За вар зи на)
№ 1251.
28 мар та 1914 г[о да]
г[о род] Одес са.
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До не се ние на чаль ни ка Се вас то польс ко го жандармского 
уп рав ле ния ди рек то ру Де пар та мен та по ли ции о при бы тии 

Г. Г. Иб    ра ги мо ва в Се вас то поль и о вы ез де его в го род Ял ту 1

31 мар та 1914 г.

Ко пия
Сек рет но

В до пол не ние к предс тав ле нию на чаль ни ка жан дармс ко го 
уп рав ле ния го ро да Одес сы от 26 мар та се го го да за № 1110, имею 
честь до нес ти Ва ше му Пре вос хо ди тельст ву, что Алим зян Гир
фа нов Иб ра ги мов при был в г[о род] Се вас то поль 14 се го мар та 
на па ро хо де «Це са ре вич Ге ор гий» без наб лю де ния и во вре мя 
сто ян ки па ро хо да по се тил го род, но не с кем из по доз ри тель ных 
лиц здесь не вст ре чал ся и сом ни тель ных по се ще ний не де лал и в 
тот же день на том же па ро хо де вы е хал в гор [од] Ял ту.

В ви ду се го об уч реж де нии наб лю де ния за Иб ра ги мо вым 
бы ло со об ще но по те лег ра фу по мощ ни ку на чаль ни ка се го уп
рав ле ния в Ял тинс ком уез де, ко то рый 18 мар та за № 898 до нес, 
что Иб ра ги мов в г. Ял те с па ро хо да не схо дил и про е хал да лее на 
Фе о до сиюКерчь. В чем им и бы ло со об ще но по те лег ра фу по
мощ ни ку на чаль ни ка Тав ри чес ко го гу бернс ко го жан дармс ко го 
уп рав ле ния в КерчьЕни кальс ком гра до на чальст ве.

Об из ло жен ном 22 мар та се го го да за № 583 бы ло со об ще но 
на чаль ни ку жан дармс ко го уп рав ле ния го ро да Одес сы.

Ко пия нас то я ще го до не се ния вмес те с сим преп ро вож де на 
на чаль ни кам жан дармс ких уп рав ле ний Ки евс ко го за № 677, Ка
занс ко го за № 678 и Одесс ко го за № 679.

Его Пре вос хо ди тельст ву гос по ди ну ди рек то ру Де пар та мен та 
по ли ции

(по 9му де лоп ро из водст ву).
Под пи сал и вер но:
Вр [е мен но] и[с пол ня ю щий] д[е ла] на чаль ни ка уп рав ле ния,
1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар

хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 1007 эш, 14, 14 (икен че ягы) кәг.). Се вас то поль 
жан дарм идарә се баш лы гы ның рәс ми кә га зенә языл ган. Ад ре сат штем пе леннән 
кү ренгәнчә, 1914 ел ның 4 ап ре лендә Ка зан да ка бул ителгән (керү № 148 һәм эш 
№ 43). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган 
(Ка зан, 2000, б. 261–262). Текст төп нөсхәдән алын ды.



250

под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)
На чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав

ле ния
Вр [е мен но] и[с пол ня ю щий] д[е ла] на чаль ни ка Се вас то польс

ко го жан дармс ко го уп рав ле ния: под пол ков ник (под пись не раз
бор чи ва)

№ 678
31 мар та 1914 г[о да]
г[о род] Се вас то поль.
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До не се ние на чаль ни ка Ку та исс ко го гу бернс ко го  
жандармс ко го уп рав ле ния в Де пар та мент по ли ции  

о при бы тии Г. Иб  ра ги мо ва в го род Су хум 1

2 ап ре ля 1914 г.

Со вер шен но сек рет но.

2 ап ре ля 1914 г[о да]
№ 139.
На № 168737
по 4 от де ле нию.

До но шу, что сек ре тарь му суль манс ко го жур на ла «Анг» Га
лимд жан Иб ра ги мов 17го прош ло го мар та па ро хо дом «Це са
ре вич Ге ор гий» при был в гор [од] Су ху ме и ос та но вил ся в гос ти
ни це «Ве не ци я», на хо дя щей ся по Ми хай ловс кой На бе реж ной, 
про пи сав шись «жур на лис том». Ус та нов лен ным за ним наб лю
де ни ем по ка не за ме че но об ще ние его с кемли бо. По име ю
щим ся све де ни ям, Иб ра ги мов же ла ет по жить в Су ху ме око ло 4х 
ме ся цев и ин те ре су ет ся су щест ву ю щи ми це на ми на квар ти ры.

Даль ней шее наб лю де ние про дол жа ет ся.
Ко пия се го до не се ния вмес те с сим преп ро вож де на на чаль ни

ку Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния за № . 140.
Пол ков ник (под пись Трес ки на)

В Де пар та мент по ли ции
(по 9му де лоп ро из водст ву)

1 Төп нөсхә Ук ра и на Үзәк дәүләт та рих ар хи вын да сак ла на (ЮИОО ф., 
1914 тасв., 74т3 эш, 59 кәг.). Ку та и си гу бер на жан дарм идарә се баш лы гы ның рәс
ми кә га зенә языл ган. Ад ре сат штем пе леннән кү ренгәнчә, 1914 ел ның 12 ап ре лендә 
Ка зан да ка бул ителгән (керү № 10802). Ка зан гу бер на жан дарм идарә сенә ад рес
лан ган нөсхә се бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр»е нең 9 нчы то мын да бас
ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 262–263). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи
вын да гы фо токү чермәдән алын ды.
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До не се ние на чаль ни ка Ки евс ко го гу бернс ко го  
жандармс ко го уп рав ле ния ди рек то ру  

Де пар та мен та по ли ци и 1

2 ап ре ля 1914 г.

2 ап ре ля 1914 г[о да]
№ 843.
По 9 де лоп ро из водст ву.

Вс ледст вие пред ло же ния Де пар та мен та по ли ции от 25 ми нув
ше го мар та за № 168739 и в до пол не ние до не се ний на чаль ни ка 
Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния и на чаль ни ка 
жан дармс ко го уп рав ле ния го ро да Одес сы от 15 фев ра ля се го го да 
(№ –) и 28 ми нув ше го мар та за № 1251, до но шу Ва ше му Пре вос
хо ди тельст ву, что сек ре тарь му суль манс ко го жур на ла «Анг» –  Га
лимд жанАлим зан Гир фа но вич Иб ра ги мов 15 фев ра ля се го го да 
при был из го ро да Ка за ни в г[о род] Ки ев и был вст ре чен на вок
за ле на руж ным наб лю де ни ем у ко е го он про хо дил под клич кой 
«Ин тел ли гент ный».

С вок за ла наб лю да е мый Иб ра ги мов был про ве ден в дом 
№ 130 по Жи лянс кой ули це в ме бе ли ро ван ные ком на ты «Моск
ва», а на сле ду ю щий день 16го то го же фев ра ля Иб ра ги мов снял 
ком на ту в до ме № 55 по Ль вовс кой ули це, где и про жи вал до 
вы ез да в г[о род] Одес су.

Уч реж ден ное за Иб ра ги мо вым на руж ное наб лю де ние от ме
ти ло по се ще ние им биб ли о тек, поч ты и рес то ра нов.

По при ез де в г. Ки ев Иб ра ги мов яв лял ся во вве рен ное мне 
Уп рав ле ние за по лу че ни ем ве щест вен ных до ка за тельств, взя тых 
у не го по обыс ку в 1913 го ду, при чем, бу ду чи в уп рав ле нии, он 
за яв лял, что по езд ка его в г[о род] Ки ев выз ва на, яко бы, не об хо
ди мостью по лу чить оз на чен ные ве щи.

11 мар та се го го да Иб ра ги мов был за ме чен на руж ным наб
лю де ни ем на Ки евс ком вок за ле отъ ез жа ю щим в г[о род] Одес су, 
о чем тог да же те лег рам мой за № 57, с под роб ным опи са ни ем 

1 Төп нөсхә элек ке СССР Ок тябрь ре во лю ци я се Дәүләт ар хи вын да сак ла на 
(ЮИОО ф., 1914 тасв., 74т3 эш, 58 кәг.). Ки ев гу бер на жан дарм идарә се баш лы
гы ның рәс ми кә га зенә языл ган. Ад ре сат штем пе леннән кү ренгәнчә, 1914 ел ның 
9 ап ре лендә алын ган (керү № 10261). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи
вын да гы фо токү чермәдән алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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при мет Иб ра ги мо ва, бы ло со об ще но на чаль ни ку жан дармс ко го 
уп рав ле ния го ро да Одес сы на пред мет ус та нов ки за ним на руж
но го наб лю де ния.

При сле до ва нии в г[о род] Одес су Иб ра ги мов на руж ным наб
лю де ни ем не соп ро вож дал ся.

Ди рек то ру Де пар та мен та по ли ции
Пол ков ник: (под пись Шре де ля)
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До не се ние на чаль ни ка Ку та исс ко го гу бернс ко го жандарм
ско го уп рав ле ния в Де пар та мент по ли ции о наб лю де ни ях за 

Г. Г. Иб    ра ги мо вым, про жи ва ю щим в го род Су ху ме 1

8 мая 1914 г.
Со вер шен но сек рет но.

8 мая 1914 г[о да]
№ 155.
В до пол не ние к предс тав ле нию мо е му от 2го ми нув ше го ап ре

ля за № 139 до но шу, что ус та нов лен ным с 17го ап ре ля по 1е мая 
на руж ным наб лю де ни ям за про жи ва ю щим в гор [о де] Су ху ме по 
2й Под гор ной ули це в до ме Си га е ва по бесс роч ной пас порт ной 
книж ке, вы дан ной Ур шак линс ким во лост ным прав ле ни ем от 5го 
ию ля 1910 г[о да] за № 241, ме ще ря ком Ализь я ном Гиль фа то вым 
Иб ра ги мо вым, ни че го пре до су ди тель но го за ме че но не бы ло.

Иб ра ги мов ве дет замк ну тый и од но об раз ный об раз жиз ни и 
об ще ния ни с кем не име ет. Ежед нев но до 12 ча су дня бы ва ет на 
поч те, где по лу ча ет до вост ре бо ва ния кор рес пон ден цию по ад
ре су «Су хум. г[ос по ди ну] Е[ го] В[ы со ко] Б[ ла го ро ди е] Га лим зя ну 
Иб ра ги мо ву», сос то я щую из га зет и пи сем на та тарс ком язы ке с 
кон вер та ми, име ю щи ми пе чат ный текст: «Ре дак ция и кон то ра 
га зе ты «Юл дуз». Ка зань, но ме ра «Болг ари я», ка ко вую и прос мат
ри ва ет тут же, на поч те или же на при морс ком буль ва ре, за тем 
идет в рес то ран, где за ку сы ва ет, а пос ле –  на квар ти ру. Иног да 
пе ред ве че ром для про гул ки вы хо дит из квар ти ры на прис тань 
или буль вар, ос таль ное же вре мя про си жи ва ет до ма, по ви ди мо
му, за ни ма ясь ли те ра тур ным тру дом.

Ме ры к пре люст ра ции по лу ча е мой Иб ра ги мо вым кор рес
пон ден ции при ня ты.

На чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле
ния со об ще но се го чис ла за № 156.

Пол ков ник (под пись Трес ки на)

1 Төп нөсхә элек ке СССР Ок тябрь ре во лю ци я се Дәүләт ар хи вын да сак ла
на (ЮИОО ф., 1914 тасв., 74т 3 эш, 60 (икен че ягы) кәг.). Ки ев гу бер на жан дарм 
идарә се баш лы гы ның рәс ми кә га зенә языл ган. Ад ре сат штем пе леннән кү ренгәнчә, 
1914 ел ның 17 ма ен да ка бул ителгән (керү № 14937). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра
һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган 
(Ка зан, 2000, б. 263–264). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да гы фо
токү чермәдән алын ды.
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До не се ние на чаль ни ка Ка занс ко го гу бернс ко го жандарм
ско го уп рав ле ния в Де пар та мент по ли ци и 1

12 ию ня 1914 г.
Со вер шен но сек рет но

12 ию ня 1914 г[о да]
№ 403.
По 9му Де лоп ро из водст ву.
В до пол не ние до не се ния на чаль ни ка Уфимс ко го гу бернс ко го 

жан дармс ко го уп рав ле ния гос по ди ну ди рек то ру Де пар та мен та 
по ли ции от 3 се го ию ня за № 141, до но шу Де пар та мен ту по ли
ции, что ав то ром со вер шен но сек рет но го до ку мен та за № 124, 
при ло жен но го к ска зан но му до не се ниею, яв ля ет ся Га лимд жан 
Иб ра ги мов, про жи ва ю щий ны не в гор [о де] Су хум, о ко ем бы ло 
до не се но мною Де пар та мен ту 15 фев ра ля те ку ще го го да за № 115.

Упо ми на е мый в до ку мен те «Ба тал» –  сот руд ник Ка занс кой 
га зе ты «Юл дуз» (ре дак ториз да тель ее Га дый Мак су дов, брат 
быв ше го чле на Го су дарст вен ной ду мы 3го со зы ва Сат рет ди на 
Мак су до ва 2) Аб дул ба рей Ба та лов. По име ю щим ся у ме ня аген
тур ным све де ни ям он па нис ла мист. По си ем же све де ни ям Ба
та лов не дав но вы е хал в Са ра пул для при сутст во ва ния на со ве
ща нии об щест вен ных де я те лей Вятс кой и Пермс кой гу бер нии 
по по во ду про ис хо дя ще го ны не в С. Пе  тер бург му суль манс ко го 
съ ез да, сор га ни зо ван но го пред се да те лем думс кой му суль манс кой 
фрак ции Тев ке ле вым 3.

На чаль ник Уфимс ко го и Ку та исс ко го гу бернс ких жан дармс
ких уп рав ле нии об из ло жен ном со об ще но вмес те с сим №№ 404 
и 405.

Пол ков ник (под пись Ка ли ни на)

1 Төп нөсхә элек ке СССР Үзәк дәүләт Ок тябрь ре во лю ци я се ар хи вын да сак ла на 
(ЮИОО ф., 1914 тасв., 74г 23 л Б эш, 23 (икен че ягы) кәг.). Ад ре сат штем пе леннән 
кү ренгәнчә, 1914 ел ның 16 ию нендә ка бул ителгән (керү № 18614). Текст Ка зан
да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да гы фо токү чермәдән алын ды һәм бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.

2 СатретдинМаксудов –  Сад ри Мак су ди (Сад рет дин Ни за мет дин улы Мак су
дов) (1878–1957), та рих чы, хо кук бел ге че, та тар мил лиазат лык хәрәкә те ли дер ла
рын нан бер се, Төр кия дәүләт эш лек ле се.

3 Тефкелев –  Кот лыгмөхәммәт Ба тыргәрәй улы Тәф ки лев (1850–1917 ел дан 
соң), җәмә гать һәм сәясәт эш лек ле се; Ду ма ның 3, 4 ча кы ры лы шын да мө сел ман 
фрак ци я се рәи се бу ла.
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Со об ще ние на чаль ни ка Ку та исс ко го гу бернс ко го  
жандармс ко го уп рав ле ния на чаль ни ку Ка занского  

губернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния о вы ез де  
Г. Ибра ги мо ва из Су ху ма в Одес су 1

21 ию ля 1914 г.

Сек рет но.

21 ию ля 1914 г[о да]
№ 4911.
На № 117.

Со об щаю, что из вест ный Вам Га лимд жан Иб ра ги мов 16 се
го ию ля вы е хал из Су ху ма в Одес су, ос та вив на поч те на слу чай 
по лу че ния на его имя кор рес пон ден ции ад рес: «Ка зань, из да
тельст во «Гаср» 2 (или «Гаф»), Га лимд жа ну Иб ра ги мо ву».

Наб лю де ни ем за ним в Су ху ме ни че го об ра ща ю ще го на се бя 
вни ма ние за ме че но не бы ло.

Пол ков ник (под пись Трес ки на)
На чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го  

жан дармс ко го уп рав ле ния

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 1007 эш, 27 кәг.). Ку та и си гу бер на жан дарм 
идарә се баш лы гы ның рәс ми кә га зенә языл ган. Ад ре сат штем пе леннән кү ренгәнчә, 
1914 ел ның 30 ию лендә Ка зан да ка бул ителгән (керү № 10426 һәм эш № 43). Бе рен
че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, 
б. 264). Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 Издательство«Гаср» –  ка ра: «Га сыр».
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Со об ще ние на чаль ни ка Ка занс ко го гу бернского  
жандармс ко го уп рав ле ния на чаль ни ку Уфимского  
губерн ско го жан дармс ко го уп рав ле ния о выезде  

Г. Ибра ги мо ва из Ка за ни к се бе на ро ди ну  
в Стерлитамакс кий уезд 1

6 ав гус та 1914 г.

Сек рет но

№ 9963
6 ав гус та 1914 г[о да]

По име ю щим ся во вве рен ном мне уп рав ле нии све де ни ям, 
неп ро ве рен ным фор маль ным по ряд кам, из вест ный Вам Га лимд
жан Иб ра ги мов вы е хал из Ка за ни к се бе на ро ди ну в Стер ли та
макс кий уезд.

Со об щая об из ло жен ном, про шу В[а ше] В[ы со коб ла го ро ди е] 
о про вер ке оз на чен ных све де ний и со об ще ний мне о пос ле ду
ю ще.

Под пи сал: пол ков ник Ка ли нин
Вер но: под пол ков ник (под пись не раз бор чи ва)

Нач [аль ни]  ку Уфимс ко го губ [ернс ко го]  
жанд [армс ко го] уп рав[ ле ни я]

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 1007 эш, 28 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи
мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 265). Текст төп 
нөсхәдән алын ды.
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Про ше ние рот мист ра Стер ли та макс ко го уез да  
Стерлита макс ко му уезд но му исп рав ни ку о про вер ке и об 

уве дом ле нии его об Г. Г. Иб    ра ги мо ве 1

26 ав гус та 1914 г.

Сек рет но

№ 6574
26 ав гус та 1914 г[о да]

Из име ю щих ся во вве рен ном мне уп рав ле нии све де ний 
ус мат ри ва ет ся, что упо мя ну тый в за пис ке мо ей от 26 ав гус та 
1913 го да за № 1634 кр [есть я нин] дер [ев ни] Сул тан му ра то вой 
Ур шак минс кой вол [ос ти] Га лимд жан Гир фа но вич Иб ра ги мов 
вы был из гор [о да] Ка за ни на ро ди ну.

Со об щая об из ло жен ном, про шу о про вер ке оз на чен ных све
де ния и о пос ле ду ю щем ме ня уве до мить.

Подп [ись] вер но: рот митср (под пись не раз бор чи ва)
Стер ли та макс ко му уезд но му исп рав ни ку

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли ар хи вын да 
сак ла на (187 ф., 1 тасв., 504 эш, 41 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр»е
нең 9 нчы то мын да кай бер төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 265). 
Текст төп нөсхәдән алын ды.
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Со об ще ние Стер ли та макс ко го уезд но го исправника Уфимс
кой гу бер нии на чаль ни ку Уфимс ко го губернского  

жан дармс ко го уп рав ле ния о при бы тии Г. Г. Иб    ра ги мо ва  
из Ка за ни к се бе на ро ди ну 1

10 сен тяб ря 1914 г.

Сек рет но

10 сен тяб ря 1914 г[о да]
№ 666.

На чаль ни ку Уфимс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния

На Ва ше от но ше ние от 26 ав гус та, де ло № 6574, со об щаю Ва
ше му Пре вос хо ди тельст ву, что кресть я нин де рев ни Сул тан му ра
то вой Ур шак минс кой во лос ти Га лим чан Гир фа но вич Иб ра ги мов 
при был из г[о ро да] Ка за ни на ро ди ну, и об уч реж де нии за ним, 
сог лас но от но ше ния от 26 ав гус та 1913 г[о да], нег лас ное наб лю
де ние, од нов ре мен но с сем по ру че но прис та ву 1 ста на.

Уезд ный исп рав ник: (под пись не раз бор чи ва)

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли ар хи вын да 
сак ла на (187 ф., 1 тасв., 504 эш, 41 кәг.). Стәр ле та мак өяз исп рав ни гы ның рәс ми 
кә га зенә языл ган. Ад ре сат штемп леннән кү ренгәнчә, 1914 ел ның 15 сен тяб рендә 
Уфа да ка бул ителгән (керү № 7785). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 
9 нчы то мын да кай бер төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 266). 
Текст төп нөсхәдән алын ды.
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Со об ще ние на чаль ни ка Уфимс ко го гу бернс ко го  
жандармс ко го уп рав ле ния на чаль ни ку Ка занс ко го  

гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния о пре бы ва нии  
Г. Иб  ра ги мо ва в де рев ню Сул тан му ра то во 1

18 сен тяб ря 1914 г.

Сек рет но

18 сен тяб ря 1914 г[о да]
№ 7306.
На № 9963.

Га лимд жан Иб ра ги мов про жи ва ет ны не в де рев не Сул тан му
ра то во, где за ним наб лю де ние ус та нов ле но.

Ге не ралма йор (под пись Ус ти но ва)
На чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го  

жан дармс ко го уп рав ле ния

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 1007 эш, 35 кәг.). Уфа гу бер на жан дарм идарә се 
баш лы гы ның рәс ми кә га зенә языл ган. Ад ре сат штем пе леннән кү ренгәнчә, 1914 ел
ның 23 сен тяб рендә Ка зан да ка бул ителгән (керү № 13746 һәм эш № 43). Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, 
б. 266). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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Со об ще ние Стер ли та макс ко го уезд но го исп равника  
Уфимс кой гу бер нии на чаль ни ку Уфимс ко го жандармско го 

уп рав ле ния о вы бы тии Г. Иб  ра ги мо ва из де рев ни  
Сул тан му ра то во в го род Ка зань 1

9 ок тяб ря 1914 г.

Сек рет но

Ок тяб ря 9 дня 1914 г[о да]

На чаль ни ку Уфимс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния

В до пол не ние к от но ше нию от 10 сен тяб ря се го го да и за 
№ 616, со об щаю Ва ше му Пре вос хо ди тельст ву, что баш кир дер
[ев ни] Сул тан му ра то вой Га лимд жан Иб ра ги мов 2 се го ок тяб ря 
вы был на жи тельст во в г[о род] Ка зань.

За уезд но го исп рав ни ка: Уг ли Ма гу му рид зе

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли ар хи вын да 
сак ла на (187 ф., 1 тасв., 504 эш, 44 кәг.). Стәр ле та мак өяз исп рав ни гы ның рәс ми 
кә га зенә языл ган. Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да 
бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 266). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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Со об ще ние на чаль ни ка Уфимс ко го гу бернс кого 
жандармско го уп рав ле ния на чаль ни ку Ка занс кого 

губернско го жандармс ко го уп рав ле ния о вы ез де
Г. Ибра ги мо ва на жи тельст во в го род Ка зань 1

15 ок тяб ря 1914 г.

Сек рет но

15 ок тяб ря 1914 г[о да]
№ 8067

В до пол не ние за пис ки мо ей от 18  сен тяб ря се го го да за 
№ 7306 со об щаю, что упо ми на е мый в та ко вой Га лимд жан Иб
ра ги мов 2го се го ок тяб ря вы был на жи тельст во в го род Ка зань.

Ге не ралма йор (под пись Ус ти но ва)
На чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го  

жан дармс ко го уп рав ле ния

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 1007 эш, 36 кәг.). Уфа гу бер на жан дарм идарә
се баш лы гы ның рәс ми кә га зенә языл ган. Ад ре сат штем пе леннән кү ренгәнчә, 1914 
ел ның 21 ок тябрьдә Ка зан да ка бул ителгән (керү № 15261 һәм эш № 43). Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, 
б. 267). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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1915
Со об ще ние Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле
ния на чаль ни ку Уфимс ко го гу бернс ко го жандармс ко го уп

рав ле ния о вы ез де Г. Г. Иб    ра ги мо ва из Ка за ни в го род Уфу 1

17 фев ра ля 1915 г.

Со вер шен но сек рет но

17 фев ра ля 1915 г[о да]
№ 88.

Во вве рен ное мне уп рав ле ние пос ту пи ли неп ро ве рен ным 
фор маль ным по ряд ком све де ния о том, что из вест ный Вам (за
пис ки Ва ши от 18 сен тяб ря и 15 ок тяб ря 1914 г., за №№ 7306 и 
8067) Га лимд жан Иб ра ги мов 10 се го фев ра ля вы е хал в Уфу для 
про во дов бра та на вой ну.

Со об щая об из ло жен ном на рас по ря же ние, о пос ле ду ю щем 
про шу ме ня уве до мить.

Пол ков ник: (Под пись не раз бор чи ва)
На чаль ни ку Уфимс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния

1 Төп нөсхә Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли ар хи вын да сак ла на (187 ф., 
1 тасв. 504 эш, 54 кәг.). Ка зан гу бер на жан дарм идарә се баш лы гы ның рәс ми кә га
зенә языл ган. Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай
бер төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 269). Текст төп нөсхәдән 
алын ды.
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Сп рав ка из ад рес но го сто ла го ро да Уфы 1

19 фев ра ля 1915 г.
Мес то жи тельст во
Преж нее с обоз на че ни ем участ ка, ули цы и № до ма или в 

дру гом мес те –  Вы был с Б[оль шой] Ус пен[с кой] ул [и цы] д[о ма] 
№ 50 2 уч [аст ка] 19 фев ра ля с[е го] г[о да] вы был Стер ли та мак.

Вре мя объ яв ле ния в участ ке –  19 фев ра ля 1915 г.
Фа ми лия –  Иб ра ги мов.
Имя –  Га лим жан.   От чест во
Зва ние или сос ло вие и по и ме но ва ние сов мест но жи ву щих 

чле нов се мейст ва –  Жур на лист, д[е рев ни] Сул тан му ра то вой Ур
шак минс кой вол [ос ти] Стер ли та макс ко го уез да.

Ле та –  28.
Ка ко го ве ро ис по ве да ния –  Ма го ме танс ко го.

Со об ще ние Уфимс ко го гу бернс ко го жан дармс кого уп рав
ле ния на чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го жандармс ко го 
уп рав ле ния о вы ез де Г. Иб  ра ги мо ва из Уфы на ро ди ну 2

26 фев ра ля 1915 г.

Со вер шен но сек рет но
№ 1253.
26 фев ра ля 1915.
На № 88.
Имею честь со об щить Ва ше му Вы со коб ла го ро дию, что Га

лим жан Иб ра ги мов про жи вал в гор [о де] Уфе до 19 се го фев ра ля, 
ка ко во го чис ла как вид но из сп рав ки ад рес но го сто ла, вы был из 
гор [о да] Уфы на ро ди ну в Стер ли та макс кий уезд.

Под лин[ но] под пи сал: ге не ралма йор Ус ти нов
Вер но: рот мистр (под пись не раз бор чи ва)

На чаль ни ку Ка занс ко го гу бернс ко го  
жан дармс ко го уп рав ле ния

1 Төп нөсхә Баш корс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли ар хи вын да сак ла на (187 ф., 
1 тасв., 504 эш, 57 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то
мын да кай бер төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 270). Текст төп 
нөсхәдән алын ды.

2 Шунда ук (187 ф. 1 тасв., 504 эш, 56 кәг.).
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Аген тур ные све де ния на чаль ни ку Ка занс ко го губернско го 
жан дармс ко го уп рав ле ни я 1

26 ав гус та 1915 г.

Со вер шен но сек рет но

№ 529.
26 ав гус та 1915 г[о да]
гор [од] Ка зань.

Пар тия па нис ла мис тов и пан тюр кис тов
За пись № 26

Све де ния на чаль ни ка Ка занс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го 
уп рав ле ния

Аген ту ра –  «Жи те ля»
Све де ния пос ту па ли: 23 ав гус та.
Кто при нял све де ния от аген ту ры: под пол ков ник Прог на

евс кий.
Сущ ность све де ния:
…В дру гих мест нос тях за ме ча ет ся то же са мое за иск лю че ни ем 

толь ко Уфы, где чувст ву ет ся со ли дар ность всех сло ев та тарс ко го 
на се ле ния. Ви ди мо это обс то я тельст во и зас та ви ло та ких лю дей, 
как Га яз Ис ха ков, Га лимд жан Иб ра ги мов об ра тить вни ма ние на 
Уфу. Там, по до шед шим све де ни ям, Ис ха ков, Иб ра ги мов, Гу мер 
Те ре гу лов и Са гид Ра ме ев за те ва ют сор га ни зо вать тай ную му
суль манс кую ре во лю ци он ную пар тию.

Что сде ла но:
Со об ще но на чаль ни ку Уфимс ко го гу бернс ко го жан дармс ко

го уп рав ле ния се го чис ла за № 531. Га яз Ис ха ков упо ми на ет ся в 
за пис ке за № 19; Га лимд жан Иб ра ги мов –  за № 7; Гу мер Те ре
гу лов в за пис ке «по раз ным све де ни ям» от 21 сен тяб ря 1913 го да 
за № 667, преп ро вож ден ной в ра йон (на чаль ни ку Са ра товс ко го 
гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ни я).

1 Төп нөсхә элек ке СССР Ок тябрь ре во лю ци я се ар хи вын да сак ла на (ЮИОО ф., 
1915 тасв., 74г2 8аБ эш, 57 (икен че ягы) кәг.). Ад ре сат штем пе леннән кү ренгәнчә, 
1915 ел ның 1 сен тяб рендә ка бул ителгән (керү № 14547). Текст Ка зан да Ә. А. Ша   
мо ва ның шәх си ар хи вын да гы фо токү чермәдән алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас
ты ры ла.
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Уве дом ле ние ун те раофи це ра до пол ни тель но го  
штата Уфимс ко го гу бернс ко го жан дармс ко го уп рав ле ния 
началь ни ку се го уп рав ле ния о при бы тии Г. Иб  рагимова из 
де рев ни Сул тан му ра то во в го род Уфу. Пункт Стерли та мак 1

26 де каб ря 1915 г.

Сек рет но
26 де каб ря 1915 г[о да]
№ 78.

До но шу, что сос то я щий под нег лас ным наб лю де ни ем сту дент 
Га лимд жан Иб ра ги мов в но яб ре ме ся це се го го да из ро ди ны де
рев ни Сул тан му ра то вой Стер ли та макс ко го уез да вы был в г[о род] 
Уфу, где сос то ит яко бы пре по да ва те лем в ка комто ма го ме танс
ком учи ли ще.

Ун терофи цер: Ер мин Ка ши рин
На чаль ни ку се го уп рав ле ния

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли ар хи вын да 
сак ла на (187 ф., 1 тасв., 504 эш, 77 кәг.). Уфа гу бер на жан дарм идарә се өстәмә ун
терофи цер шта ты ның рәс ми кә га зенә языл ган. Ад ре сат штем пе леннән кү ренгәнчә, 
1915 ел ның 28 де ка бе рендә Уфа да ка бул ителгән (керү № 10205). Бе рен че мәртәбә 
Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер төгәл сез лекләр белән бас ты
рыл ган (Ка зан, 2000, б. 271). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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б)
Уфа да укы ту чы лык эшенә бәй ле до ку мент

1917
Уфа да мө гал лимәлә ре өчен ачыл ган ике ай лык җәй ге  

курс ны тә мам лау ха кын да шә һадәт намә 1

1917 ел

Уфа да 1917 нче ел мө сел ман «Ха ным нар җәм гы я те» мө гал
лимәләр өчен ач кан ике ай лык җәй ге курс лар ның һәйә те тәгъ
ли ми я се та ра фын нан би релгән

Шә һадәт намә
Са ма ра гу бер на сы Бө гелмә өя зе Ур са лов 2 во лос те Яңа Кә шер 3 

авы лы ның Әкрәмә Әбубә кер кы зы Да и ше ва курс ның 4 нче сый
ны фын да бу лып, түбәндә ге дә ресләргә дә вам ит те.

Укы ган фәннәр:
1) Та тар те ле (са рыф, нәхү ме то ди ка сы, бе раз нә за ри я те әдә

би я)
2) Хи сап (кәррә га ди әгъ шар га гамәл әрбә га се)
3) Ысу лы тәгъ лим вә тәр бия (ди дак ти ка)
4) Та би гы ять (хикмә те та би гы я)
5) Җәгърә фия (го му ми мәгълү мат)
6) Та рих (та тар та ри хын нан го му ми мәгълү мат)
7) Дин (го му ми мәгълү мат)
8) Гарәпчә –
9) Рус ча –
Һәйә те тәгъ ли мия әгъ за ла ры: ахунд Җи һан ша Абыз гил дин 4 

(им за), Г. Иб  ра һи мов (им за), Ф. Сәй фи (им за), им за (та ныл мый), 
им за (та ныл мый), Әхмәт Хә биб (им за).

1 Төп нөсхә Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли му зе ен да сак ла на (ДВХ8/501). 
Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Урсалов –  Ур са лы, хә зер ге ва кыт та Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Әлмәт ра йо нын
да гы авыл.

3 ЯңаКәшер –  хә зер ге ва кыт та Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Әлмәт ра йо нын да гы 
авыл.

4 ҖиһангирАбызгилдин–  Җи һан гир Тал ха улы Абыз гил дин (1873–1938), дин 
һәм җәмә гать эш лек ле се. 1907 ел дан «Гос ма ни я» мәдрәсә се мө ди ре, 1912 ел дан 
Уфа шәһә ре аху ны. 4 нче Бө тен рос сия мө сел ман на ры ко рыл та ен да (1914 ел, 15–25 
июнь, С. Пе тер бург) кат на ша. 1917 ел да Эч ке Рос сия һәм Се бер мө сел ман на ры 
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в)
«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  

ко ми те ты» ның го му ми җы е ны до ку мент ла ры

«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е ны бер кетмә се 1

9 март 1917 ел, Уфа

1 –  Җәм гы ять не ачуач мау мәсьәлә се бай так сүзләргә сәбәп 
бул ды. Чөн ки килгән пар ти ядән ким иде. Күп че лек хә зер эш ва
кы ты бул га нын игъ ти бар га алып кво рум көт мичә эшләргә бул ды, 
килгән кадәр чын кво рум дип та ны ды.

2 –  Мәҗ лестә әгъ за аз лык сәбәп ле баш та ми тинг кө нен бил
геләү мәсьәлә се ка рал ды. Ми тинг якшәм бе көн 12 нче март ка 
бил гелән де. Мо ның өчен хә зердән хә зерләү мәсьәлә се Исмә
гыйль Су ба ев ка тап шы рыл ды.

3 –  Ми тинг ның прог рам ма сы түбәндә гечә бил гелән де:
1) Үзгә решләр туг ры сын да кыс ка ча мәгълү мат бирү.
2) Яңа хөкүмәт нең бу көнгә кадәр эшләгән эшлә рен са нау.
3) Шу ра мыз ның эшләгән эшлә ренә хи сап бирү.
4) Яңа җәм гы ять нең Ус та вы белән та ныш ты ру.
5) Бю ро ның эш прог рам ма сын хәбәр итү.
6) Мәү зугъ 2 ха кын да бер ничә сүз.
7) Җәмә гать мөәссәслә ре 3 ха кын да мәгълү мат бирү.
8) Җәм гы ятькә әгъ за лар ка бул итү.

Ди ния нә зарә тендә ка зый ур ын ба са ры һәм Уфа гу бер на сын нан Уч ре ди тель ное 
соб ра ни егә де ле гат лык ка кан ди дат итеп сай ла на. 1920 ел дан Ди ния нә зарә тендә: 
Голә маләр шу ра сы сәр кя ти бе; имам нар һәм мөэ зиннәр белән эшләү прог рам ма сын 
тө зи; ди ни әдә би ят нә шер итү белән шө гыльләнә. Мәдрәсәләр өчен фәлсәфә, аст ро
но мия, ги ги е на бу ен ча дә рес лекләр ав то ры. Шә хес куль ты кор бан на ры ның бер се.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 114, 114 (икен че ягы) кәг.). Бе рен че 
мәртәбә «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а
лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди
нов. –  Ка зань: За ман, 2017. –  Т. 1. –  С. 21» дигән җы ен тык та бас ты ры ла. Текст төп 
нөсхәдән алын ды.

2 Мәүзугъ –  те ма, эчтә лек.
3 Мөәссәс –  ко рыл ган, тө зелгән, ни гезләнгән.
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4 –  Ус тав ка ра ла баш ла ды (ин де әгъ за лар ка бул [итү] күбәй
телгән иде). Ул азмаз тас хих 1 белән ка бул ител де вә ахы ры на 
бер ничә маддә арт ты рыл ды.

5 –  Бю ро ның га рыз кыл ды гы 2 эш прог ра мы җәм гы ять әгъ за
ла ры на хәбәр ител де. Ул туг ры да мо на зарә 3 ач мый ча сай лау лар 
баш лар га вә яңа әгъ за лар ка бул итәргә ка рар би рел де.

6 –  Бү ген янә 12 әгъ за ка бул ител де. Бо лар ба ры сы 27 сум яз
дыр ды лар. Шун нан бер су мы алын ма ган. Элек языл ган нар дан 
Гос ман Те ре гу лов 4 өч сум, Һи да я тул ла дан 3 сум, За риф Җи һан
шин 10 сум (си ге зендә языл ган берәү нең бер су мы шу ңа ку шыл
ды. Бар лы гы 44 сум ак ча янә Гомдә Хә би ров ка тап шы рыл ды).

7 –  Соң ра сай лау лар баш ла нып, нә тиҗәдә түбәндә ге ке шеләр 
сай лан ды:

Гомәр Те ре гу лов 44 та выш белән, За кир әлКа дый ри 5 –  40, 
Га лим җан Иб ра һи мов –  38, Фа тыйх Сәй фи –  36, Гомдә Хә би
ров –  36, Ва гыйз Нәү ру зов 6, Сә гыйть Рә ми ев –  36, Исмә гыйль 
Су ба ев –  34, Һи да я тул ла Ени ке ев –  31, Хә би бул ла Әхтә мов 7 –  25, 

1 Тасхих –  төзәтү, дө ресләү; ре дак ци яләү.
2 Гарызкылдыгы –  тәкъ дим иткән.
3 Моназарә –  фи кер алы шу, бәхәсләшү.
4 ГосманТерегулов –  Гос ман Нигъмә тул ла улы Те ре гу лов (1894–1976), Баш корт 

мил ли азат лык хәрәкә те эш лек ле се, ва тан даш лар су гы шын да кат наш кан, 1918–
1919 ел лар да Баш корт гаскә рендә по ру чик, 1919–1920 ел лар да кы зыл Ар ми ядә 
Баш корт хәр би шу ра сы әгъ за сы. 1918 ел ның июнь аен нан Тамь янКа тай ирек леләр 
от ря ды баш лы гы һәм бер үк ва кыт та Верх неу рал баш корт көчлә ре белән идарә итә, 
1919 ел ның гыйн вар аза гын нан Баш корт кор пу сы ның 6 нчы ук чы лар пол кы ко ман
ди ры, май аен нан –  Ае рым Баш корт ка ва ле рия ди ви зи я се нең 1 нче ка ва ле рия пол кы 
ко ман ди ры. Шә хес куль ты кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

5 Закирәл-Кадыйри(1877–1955) –  жур на лист, 1913–1918 ел лар да Уфа да нә шер 
ителгән «Тор мыш» га зе та сы ның мөхәр ри ре, 1919 ел да чит илгә китә.

6 Вагыйз Нәүрузов –  Вә гыйз (Мөхәммәт ва гыйз) Нәү ру зов (?–?), жур на лист, 
пат ша ох ран ка сы аген ты, 1917 ел дан соң Кол чак ар ми я се офи це ры. Ха ты ны Фа
тый маиФә ридә Нәү ру зо ва (1889–1914) белән на шир лектә һәм мөхәр рир лектә 1912 
ел ныӊ 18 фев ра леннән 1913 ел ныӊ 31 сен тяб ренә кадәр Томс ки шәһә рендә та тар 
те лендә сәя си, иҗ ти ма гый, икъ ти са ди һәм әдә би «Си би ри я» га зе та сы чы га ра лар. 
Бу бас ма 1913 ел да Уфа шәһә ренә кү че ре леп, «Тор мыш» исе ме белән 18 октябрь
дән 1918 ел ныӊ 12 ап ре ленә кадәр сәүдәгәр Гый ба дул ла Гос ма нов (?–?) на шир ле
гендә һәм Мөхәммәт ва гыйз Нәү ру зов, За кир Ка дый ри (1878–1954), Гый ма де те лис
лам Хә би ров (?–?) мөхәр рир ле гендә нә шер ителә.

7 ХәбибуллаӘхтәмов –  Хә би бул ла Габ дел хак улы Әхтә мов (1883–1938), дин 
эш лек ле се, ахун (1917), 1918 ел ның ахы ры на кадәр Уфа гу бер на сы һәм өя зе Сын
таш авы лы мә че тендә, Уфа ның 6 нчы җа мигъ мә че тендә имамха тыйп һәм Эч ке 
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Әхмәт сол тан Те ре гу лов 1 –  24, За кир Ша ки ров 2 –  21, Габ дул ла 
Ше на си –  19, Ис хак Кас ма сов –  19, Са лих Хә би ров –  18.

Кан ди дат лар: Сә гыйть Сүнчәләй 3 –  16, Са мат Шәрә фет ди
нов –  14, Һаҗәр Ени ке е ва –  13, Шәй хул ла Ени ке ев –  12, Гос ман 
Те ре гу лов –  11, Хә нифә Сәй фул ли на –  10.

Тәф тиш 4 ко мис си я сенә: Га риф Хә ми тов –  12, Кәш ша фет дин 
Шәм сет ди нов –  8, За кир Су би ев –6.

Кан ди дат лар: Җи һан ша Габдү шев –  4, Шаһ базгәрәй Ени ке
ев –  4.

Рос сия һәм Се бер мө сел ман на ры ның Үзәк Ди ния нә зарә те әгъ за сы. Ачык таначык 
диннән баш тар туы һәм Ди ния нә зарә те сос та вын нан чы гуы ха кын да бел дергәч 
(1927), Уфа пе да го гия тех ни ку мын да укы ту чы бу лып эш ли. Шә хес куль ты чо ры 
кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

1 Әхмәтсолтан Терегулов –  Әхмәт сол тан Га ли улы Те ре гу лов (1880–1952), 
1915 ел да Уфа гу бер на то ры янын да ае ру ча мө һим эшләр бу ен ча чи нов ник, Уфа 
шәһәр Ду ма сын да глас ный, 1918 ел да Уфа Ва кыт лы мө сел ман шәһәр ха лык ко ми
те ты әгъ за сы.

2 ЗакирШакиров –  За кир Ша кир улы Ша ки ров (1881–1968), пе да гог, тел га ли
ме, Хезмәт Ба ты ры (1928).

3 СәгыйтьСүнчәләй –  Сә гыйть Сүнчәләй (Сә гыйть Хә ми дул ла улы Сүнчәл әев) 
(1889–1937), ша гыйрь, дәүләт һәм җәмә гать эш лек ле се. Шә хес куль ты чо ры кор
бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

4 Тәфтиш –  тик шерү, эзләү.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 5

11 март 1917 ел, Уфа

1–12 нче март та, якшәм бе көн, Но вый клуб за лын да го му ми 
мө сел ман нар ми тин гы яса лыр га ка рар кы лын ды. Ми тинг ва кы
ты сә гать 2 дә бил гелән де.

2–11 март та мө сел ман сол дат ла ры ның ми тин гы сын да но тык 
сөйләргә Га лиәс гар әфән де Га фу ри 6 җибә рел де һәм За кир әфән
де Ша ки ров та үте нел де.

3 –  Сол дат лар га ми тинг ясау эшлә рен (ва кы тын, уры нын) 
бе лер өчен, ти еш ле ке шелә ре белән кү ре шеп аң ла шыр га Әхмәт
сол тан Те ре гу лов тан үте нел де.

4 –  Тәр җемә һәм язутәхәр рир өчен биш ке шедән гый барәт 
бер ко мис сия сай лар га бу лын ды.

5 –  Тәхәр рир ко мис си я сенә 7: Сә гыйть Рә ми ев, Га лим җан 
Иб ра һи мов, Фа тыйх Сәй фи, Са мад Шәрә фет ди нов, Сә гыйть 
Сүнчәләйләр сай лан ды.

6 –  Төр ле урын да лек ция укыр өчен За кир әфән де, Ва гыйз, 
Гомәр Те ре гу лов, Га лиәс гар әфән де, Хә би бул ла Әхтә мов лар бил
гелән де.

7 –  Шә кертләр ара сын нан лек ция һәм тәх рир ко мис си я сенә 
берәр вә кил ча кы ры лыр га би рел де.

8 –  Ко мис си я нең ма лия ягын тәэ мин итәр өчен: Әхмәт сол
тан, Фәт хул ла Ба һа вет дин, Нур га ли Ал ма ев, Га риф Хә ми дов, 
Са лих Хә би ров, Кәш фул ла Шәм сет ди нов, Ис хак Кас ма сов, 
Мә ка рим Әү ли я ров лар дан иганә җы яр га дип үте нел де. Шу лар 
өс тенә: Исмә гыйль Су ба ев, Гыйсмә тул ла Ма җар Әгер җиләр арт
ты рыл ды.

9 –  Кан це ля рия өчен кирәк ле нәрсәләр не алыр га Гомдә һәм 
Фа тыйх Сәй фигә тап шы рыр га.

5 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 112 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

6 ГалиәсгарәфәндеГафури –  Га лиәс гар Мо гыйн улы Га фу ровЧыгъ тай (1867–
1942), язу чы, жур на лист.

7 Тәхрир комиссиясенә–  рәс ми язып ба ру (бер кетмә) ко мис си я сенә.
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«Ру сия мө сел ман на ры ара сын да граж дан лык иде я се  
та ра ту ко ми те ты» тө зелү ха кын да 1

12 март 1917 ел, Уфа

Хөр ри ят игъ лан кы лын гач Уфа ның зы я лы мө сел ман на ры та
ра фын нан тө зелгән Бю ро 2 хә зер «Ру сия мө сел ман нар ара сын да 
граж дан лык иде я се та ра ту ко ми те ты» исем ле бер оеш ма га әве
рел де. 6 нчы март тан бир ле үзенә әгъ за лар ка бул итә. Әгъ за лык 
ак ча сы бер сум. Әгъ за ла ры көн са ен бик күпләп ар та лар. Хә зер 
ин де Ус та вы яса лып, 9 нчы март җы е нын да тәс дыйк ител де. Шул 
көн ге җы ен да Ко ми тет ка идарә вә тәф тиш ко мис си я сенә сай
лау лар бу лып, яше рен та выш белән түбәндә ге ке шеләр үт теләр: 
идарә әгъ за лы гы на: Гомәр Те ре гу лов, За кир әлКа дый ри, Га
лим җан Иб ра һи мов, Фа тыйх Сәй фи, Гомдә Хә би ров, Ва гыйз 
Нәү ру зов, Сә гыйть Рә ми ев, Исмә гыйль Су ба ев, Һи да я тул ла 
Ени ке ев, Хә би бул ла Әхтә мов, Әхмәт сол тан Те ре гу лов, За кир 
Ша ки ров, Габ дул ла Ше на си, Ис хак Кас ма сов, Са лих Хә би ров; 
алар га кан ди дат лык ка: Сә гыйть Сүнчәләй, Са мат Шәрә фет
ди нов, Һаҗәр ха ным Ени ке е ва, Шәй хул ла Кин зи ке ев, Гос ман 
Те ре гу лов, Хә нифә ту таш Сәй фул ли на; тәф тиш ко мис си я сенә: 
Га риф Хә ми тов, Кәш фул ла Шәм сет ди нов, За кир Су би ев; алар
га кан ди дат лар: Җи һан ша Габдү шев, Шаһ базгәрәй Ени ке евләр 
сай лан ды…

«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 3

17 март 1917 ел, Уфа

…Бу мәҗ лестә иш ти ракь ит теләр 4: Ва гыйз Нәү ру зов, Фа тыйх 
Сәй фи, Гомдә Хә би ров, Га лим җан Иб ра һи мов, За кир Ша ки ров, 
Са лих Хә би ров, Ис хак Кас ма сов, Гомәр Те ре гу лов.

1 «Тор мыш» га зе та сы ның 1917 ел гы 12 нче март са нын да ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.

2 Бюро –  «Ру сия Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту ко ми те ты» 
баш та шу лай ата ла һәм ул 1917 ел ның 5 нче мар тын да оеш ты ры ла.

3 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 107 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

4 Иштиракьиттеләр –  кат наш ты лар.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 1

20 март 1917 ел, Уфа

1 –  Авыл дан килгән Га лим җан әфән де Иб ра һи мов ның га ры
зы белән ха лык ны хә зер ге хәл белән та ныш ты ру өчен бү геннән 
баш лап ки чек мичә та ныш ты ру чы лар йибә рергә ка рар би рел де.

2 –  Өязләргә хә зердән чы гып китәр өчен Га лиәс гар әфән де 
Га фу ров белән Мө барәк шаһ хәзрәт Хәнә фидән үте нел де. Алар 
ка бул ител де.

Ва гыйз Нәү ру зов им за сы, (та ныл мый), Гомдә Хә би ров им за
сы, Фа тыйх Сәй фи им за сы, За кир әлКа дый ри им за сы, Га лим
җан Иб ра һи мов им за сы.

«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 2

21 март 1917 ел, Уфа

1 –  Га лим җан әфән де лек тор лар га би реләчәк вә каләт намә 
рә ве шен га рыз кыл ды. Ка бул ител де.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 106 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 106 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 1

22 март 1917 ел, Уфа

1 –  Ко ми тет ка мах сус ор ган чы га ру мәсьәлә се.
Баш та ор ган ның сме та сын ка рау чы ко мис сия исе меннән Га

лим җан әфән де док лад яса ды. Са ры кә газьгә бас кан да киләчәк 
9 ай га га зе та ның бар лык чы гуы 19216 сум фа раз кы лы на. Ко мис
сия га зе та ның 4 аен гы на ко ми тет ка күтәр теп, кал га нын ачык 
кал ды рыр га га рыз кыл ды. Ул ва кыт 8832 сум ко ми тет өс тенә 
төшә. Аның үз ки ле рен чы гар ган да 3832 сум чы гым ко ми тет өс
тендә ка ла.

Бик озак вә кы зу мө закәрәләр 2 со ңын да ко ми тет үзеннән 
мөстә кыйль га зе та чы гар мый дигән ка рар га кил де. Иҗа би 3 5, 
сәл би 4 9 та выш. Бер се та выш бир ми.

2 –  Го му ми җы ен мәсьәлә се иртәгә кал ды.
3 –  Әхмәт сол тан әфән де Те ре гу лов үзе нең баш ка җәмә гать 

мөәссәслә рендә эше га ять күп бу лып мәҗ лесләр не да и ми зи
ярәт итә ал ма ган лы гын вә эш белән ях шы та ны шып ба рыр га 
мөм кин лек та ба ал ма ган лы гын күрсә теп, рәис мо га вин лы гын
нан 5 ис тигъ фадә 6 итә вә шу ны ка бул итү не со рый. Ис тигъ фадә се 
ка бул ител де.

Рәис: Гомәр Те ре гу лов, Фа тыйх Сәй фи.
Әхмәт сол тан Те ре гу лов им за сы.
Исмә гыйль Су ба ев им за сы.
(Та ныл мый)
Га лим җан Иб ра һи мов им за сы. Хә би бул ла Әхтә мов им за сы.
Аб руй Сәй фи 7 им за сы. Гомдә Хә би ров им за сы.
Са лих Хә би ров им за сы. За кир Ша ки ров им за сы.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 105 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Мөзакәрә –  фи кер алы шу.
3 Иҗаби –  уңай.
4 Сәлби –  ки ре.
5 Могавин –  урын ба сар.
6 Истигъфа –  хезмәттән азат ителү.
7 АбруйСәйфи –  Аб руй Сә лах кы зы Сәй фи (1890–1960), жур на лист, пе да гог, 

җәмә гать эш лек ле се, тәр җемә че.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 1

23 март 1917 ел, Уфа

Мәҗ лестә ха зир бул ды лар 2: рәис Гомәр Те ре гу лов, сек ре тарь
лар Фа тыйх Сәй фи, Гомдә Хә би ров, әгъ за лар ха җи Гыйсмә тул ла 
Әгер җи, Нә җип Хә ки мов, Га лим җан Иб ра һи мов, Са лих Хә би
ров, За кир Ша ки ров, За кир әлКа дый ри, Аб руй Сәй фи, Ва гыйз 
Нәү ру зов.

Түбәндә ге мәсьәләләр ка рал ды:
1 –  Нә шер ителгән әсәрләр не та ра ту ысу лы. Гомәр әфән де 

нә шер ителгән нәрсәләр не Земст во га са тып би рергә, бе ре геп 
эшләү мөссәслә рен буш би рергә. «Тор мыш» 3 ад ре сы белән та
ра тыр га, шөгъбәлә ре мезгә 4 буш йибә рергә га рыз кыл ды (ка ра
лып тор ган да Әхмәт сол тан әфән де Те ре гу лов, Һи да ять Ени ке ев 
әфән де кил деләр).

а) Нә шер ителгән ки тап лар га Земст во дан мы, баш ка 
мөәссәсләрдән ме ба ры бер, кай сы ви ла ятьтә ки ле ре ба ры бер.

б) Чит ви ла ятьләрдә хә зер ге хәл мөнәсәбә тилә ту ган 
мөәссәсләр нең һәр кай сы на бер ничәшәр данә ки тап буш би релә.

т) Уфа ви ла я тендә ге мөәссәсләр нең ба ры сы на да күпләп буш 
би ре лер.

х) Ко ми тет поч та белән берәмләп ки тап йибәр ми.
д) Си би ри я нең бө тен мәхәлләлә ре нең ад ре сын Мәхкәм әи 

шәр гы ядән алып, ба ры сы на да ба сыл ган ри саләләр йибә ре лер.
р) Һәр мөәссәскә күп мешәр ки тап йибәрү мәсьәлә се ад рес

лар бил геләнгәннән соң һәр мөәссәс нең үзенә ка рап бил гелә
нер.

с) Ки тап лар ко ми тет ның үзенә төшкән ха кы на са ты ла.
2 –  Мон нан соң идарә җы ен на ры ат на га өч мәртәбә бу ла.
Мәҗ лес көн дез сә гать 5 тә баш ла на. Көннә ре җә мегъ, якшәм

бе, чәршәм бе көннәргә бил гелән де. Бил ге ле көннәр бул ды гын
нан идарә әгъ за ла ры на ча кы ру йибә рел ми.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 104, 104 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Хазирбулдылар –  кат наш ты лар.
3 «Тормыш» –  ка ра: Ва гыйз Нәү ру зов.
4 Шөгъбәләремезгә –  бү леклә ре безгә.
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3 –  Һи да ять әфән де Ени ке ев рәис мо га вин лы гы на сай ла на.
4 –  Го му ми җы ен ясау мәсьәлә се. Го му ми җы ен ясар га ка рар 

би рел де. Кө не 30 нчы март ка, пән җешәм бе көн кич сә гать 7 гә 
бил гелән де (Хә би бул ла Әхтә мов кил де).

5 –  Ма ли я 1 ко мис си я сеннән бер үте неч: ма лия ко мис си я се 
мон нан соң да ко ми тет ның ма ли я се ях шыр ту юлын да нык лап 
иҗ ти һад 2 итүлә ре үте нел де.

6 –  Са лих җан хәзрәт док ла ды
Аң лы имам вә ахунд лар ны Уфа га ал ды рып шу лар ар кы лы 

авыл лар ны хә зер ге хәл белән та ныш ты ру мәсьәлә се әса сан 3 ка
бул ител де.

Ча кы ры ла чак мул ла лар ның ви ла ять съ ез ды на да кат на шу
ла ры да мат луб 4 бул ды гын нан алар га 10 нчы ап рельгә ча кы ры
лыр га бул ды. Юх са тәф сил ле док лад ясау Са лих җан хәзрәткә 
тап шы рыл ды.

7 –  Пет рог рад ка ба ра чак вә кил Гомәр әфән дегә 500 сум бил
гелән де.

8 –  Ак ча ны кая кую мәсьәлә се. Бу мәсьәлә ко ми тет ны рәс
миләш терү мәсьәлә сенә га ид 5 бул ган га, бу хак та сөйләшүаң ла
шу Һи да я тул ла әфән де Ени ке евкә тап шы рыл ды.

9 –  Язу чы га ярдәм итү че яки йо мыш ка йөрү өчен ма лай алу 
мәсьәлә се.

Йо мыш ка йөрү өчен бер ма лай алыр га ка рар би рел де. Алу Хә
би бул ла әфән де Әхтә мов ка тап шы рыл ды. Язу чы га ярдәм кирәк 
ва кыт та ярдәм че бирү сек ре та ри ат ка ра ма гы на кал ды рыл ды.

10 –  Ва гыйз әфән де со лдат лар га лек ция укы ган нан хәбәр 
бир де. Аңа ярдәмгә та гын бер лек тор бил гелән де Хә би бул ла 
Әхтә мов.

11 –  Ахы рын да Исмә гыйль Гос ма нов ның те лег ра мы. Аны 
Минзәлә өя зенә лек тор итеп йибә рергә ка рар би рел де. Яр ты 
ай өчен хә зер 15 көнгә 150 сум йибә релә. Кал га ны ха кын да хат 
белән мө закәрә кы лы на чак.

Бер дә ки чек мичә өяз ко ми те тын нан удос то ве ре ния алып 
ка лу лар уры ны на чы гар га ку шып те лег рам би рел де. Ак ча йибә

1 Малия –  ак ча эшлә ре.
2 Иҗтиһад –  ты ры шу.
3 Әсасан–  ни гездә.
4 Матлуб –  со рал ган.
5 Гаид –  бәйлә неш ле.
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релгән ле ге ха кын да ае рым те лег рам белән хәбәр итәргә ка рар 
кы лын ды.

12 –  Ба ем би тов 1 те лег ра мы. Гый лем дар Ба ем би тов ны әса сан 
ча кы рыр га күп че лек белән ка рар би рел де. Иртәгәдән ча кы рып 
те лег рам би рергә бул ды. Рәис Гомәр әфән де: «Мин тиз көннән 
Мәскәүгә ба ра чак мын. Шул сәбәп ле мин ча кы ру ны, үзем ба рып 
аның ха кын да аң лаш кан га кадәр, ки чек те реп то ру ны га рыз кы
лам», –  ди. Шул сү зенә би наән 2 ул хә зердән ча кы рыр га кар шы 
та выш бирә һәм шу ны про то кол га кертү не га рыз кы ла.

13 –  Имам Гый зет дин Исән бир дин га ри за сы. Аны лек тор 
итеп чы га рыр га ка рар би рел де. Аның белән сөйлә шеп тәгъ ли
мат бирү 3 мо сахәбәләр 4 Гомдә Хә би ров ка тап шы рыл ды.

1 Баембитов –  Гый лем дар Сол тан улы Ба ем би тов (1886–1933), жур на лист, сул 
эсер. Баш корт Мө сел ман Ко мис са ри а тын да ко мис сар. Шә хес куль ты чо ры кор бан
на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

2 Бинаән –  ни гезләп, та я нып
3 Тәгълиматбирү –  өйрәтү.
4 Мосахәбәләр –  уты ры шу лар.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 1

24 март 1917 ел, Уфа

1 –  Гый зет дин әфән де Исән бир дингә ко ми тет бер ва кыт та 
йөз ил ле сум би рергә ка рар бир де.

Фа тыйх Сәй фи им за сы.
2 –  Ар хан гельс кий сәүдәгәрлә реннән Мирхәйдәр Ба һа вет

ди нов ка Уфа ко ми те ты белән әт раф лы рә вештә та ны шыр өчен 
Ва гыйз әфән де Нәү ру зов ка тап шы рыл ды.

Фа тыйх Сәй фи им за сы, Ва гыйз Нәү ру зов им за сы, За кир Ша
ки ров им за сы, Га лим җан Иб ра һи мов им за сы, Һи да я тул ла Ени
ке ев им за сы, Әк рам Мө хет ди нов им за сы.

«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 2

2 ап рель 1917 ел, Уфа

Идарә җы е ны. Мәҗ лескә рәис мо га ви ны 3 Һи да я тул ла Ени ке
ев, сек ре тарь лар Гомдә Хә би ров, Фа тыйх Сәй фи, әгъ за лар: За
кир Ша ки ров, Ва гыйз Нәү ру зов, За кир әлКа дый ри, Са бир җан 
Шәм гу лов, Га лим җан Иб ра һи мов лар кил де.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 103 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 101 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

3 Рәисмогавины –  рәис урын ба са ры.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 1

2 ап рель 1917 ел, Уфа

2 ап рельдә фәү кыл гадә 2 го му ми ко ми тет әгъ за ла ры ның җы
е лы шы про то ко лы.

Рәис леккә Га лим җан әфән де Иб ра һи мов сай лан ды. Сек ре
тарь Хә би бул ла әфән де Әхтә мов.

Мәсьәлә съ езд га вә килләр сай лау туг рын да иде. Сай лау яше
рен ысул белән бул ды. Җәмә гать та ра фын нан ош бу ке шеләр 
кан ди да ту ра сы ку ел ды: Һи да я тул ла Ени ке ев, Иб ра һи мов, Ка
дый ри, Әхтә мов, Зы яэд дин хәзрәт әлКә ма ли 3, Нәү ру зов, Мөс
та кый мов, Әхмәт ха нов, Са бир хәзрәт, Сәр гаскәр Бу хар ми тов, 
Дәүләт шаһ Гобәй дул лин, Нә җип Хә ки мов, Са бир җан Шәм гу
лов, Шаһәхмә тов, Һаҗәр ха ным, Фа тый ма Ал ки на, Зөһрә Әхтә
мо ва, Фа тыйх Сәй фи, Гый лем дар Ба ем би тов.

Бо лар эченнән: Фа тыйх Сәй фи, Һаҗәр ха ным, Нә җип Хә ки
мов үзлә ре нең кан ди да ту ра ла рын куй мау ны үтен деләр. Ба ем би
тов та үз кан ди да ту ра сын ал ды. Би релгән за пис ка лар ны са нау 
өчен җы е лыш ның үзе та ра фын нан уни ке ке шедән гый барәт ко
мис сия сай лан ды.

Ко мис сия нә тиҗә нең ош бу рә вештә бу лу ын игъ лан ит те:
Кан ди дат лар: Ал ган та выш ла ры:
1) Га лим җан Иб ра һи мов 216
2) Зы яэд дин хәзрәт әлКә ма ли 189
3) Дауд Мөстә кый мов 162
5) Ва гыйз Нәү ру зов 165
6) Хә би бул ла Әхтә мов 119
7) Галләм Мос та фин 77
8) Са бир хәзрәт 84
9) За кир әлКа дый ри 76
1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар

хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 126, 126 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Фәүкылгадә –  гадәттән тыш.
3 Зыяэддин хәзрәт әл-Кәмали –  Пәрвә зет дин Ка ма лет дин улы Зы ят ди нов 

(1873–1942), пе да гог, дин бел ге че, җәмә гать эш лек ле се. 1906 ел да Уфа да «Мәдрәс
әи Га ли я» не ни гез ли һәм 1919 ел га кадәр аның мөдәр ри се бу ла. Шә хес куль ты чо ры 
кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.
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10) Фа тый ма Ал ки на 55
11) Шә риф җан Әхмәт ха нов 60
12) Һи да я тул ла Ени ке ев 62
13) Са бир җан Шәм гу лов 68
Мәҗ лес нең ка ра ры бу ен ча күп та выш ал ган ке шеләр вә кил 

бу лып сай ла на чак бул ган га ал ты ке ше Мәскәүдә бу ла чак Го мум
рос сия мө сел ман на ры съ ез ды граж дан лык ко ми те ты та ра фын
нан вә кил бу лып тас дыйк ител деләр 1.

Тән би я 2: Са бир хәзрәт уры ны на яң лыш әүвәл ула рак Галләм 
Мос та фин языл ган. Дө рес те Са бир хәзрәт күп та выш ал ган лык
тан, әүвәл язы лыр га ти еш.

Мәҗ лес нең рәи се: Га лим җан Иб ра һи мов.
Сек ре та ре: Хә би бул ла Әхтә мов.

1 Тасдыйкителделәр –  рас лан ды лар.
2 Тәнбия –  кисәтү (искәрмә).
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 1

3 ап рель 1917 ел, Уфа

1917 нче ел ның ап рель 3 ндә граж дан лык та ра ту ко ми те ты ның 
го му ми җы е лы шы бул ды. Рәис: Ва гыйз Нәү ру зов, сәр кя тип: Га
лим җан Иб ра һи мов.

Ку ел ган мәсьәләләр:
1) Ай лык хи сап, 2) ма лия хи са бы, 3) Бәләбәйдән кайт кан вә

кил Ва гыйзь әфән де док ла ды, 4) Кәш фул ла Шәм сет ди нов док
ла ды.

Ка рар лар:
1) Бу ла чак ви ла ять җы е лы шы на ки бетлә реннән ил ле вә кил 

ча кы ры лыр га ти еш.
2) Ко ми тет ның го му ми җы е лы шы ун биш көндә бер мәртәбә 

бу лыр.
Га лим җан.

«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 2

5 ап рель 1917 ел, Уфа

Мәҗ лестә Һи да я тул ла Ени ке ев, Га лим җан Иб ра һи мов, Габ
дул ла Ше на си, Гомдә Хә би ров, Хә би бул ла Әхтә мов, За кир Ша
ки ров, Ва гыйз Нәү ру зов, Са лих Хә би ров, Фа тыйх Сәй филәр 
бар иде. Аг рызс кий да кил де. Нә җип Хә ки мов, Әхмәт сол тан 
Те ре гу лов.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 127 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 100 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 1

7 ап рель 1917 ел, Уфа

Җы ен мәдрәсә «Гос ма ни я»дә 2 бул ды. Мәҗ лес ачыл ган да әгъ
за лар дан Са бир җан Шәм гу лов, Габ дул ла Ше на си, Са лих Хә би
ров, За кир әлКа дый ри, Хә би бул ла Әхтә мов, рәис Һи да я тул ла 
Ени ке ев, Сек ре тарь Гомдә Хә би ров ха зир иделәр.

…х) Го му ми мө сел ман съ ез ды ның Мәскәүдә бу ла ча гы ха кын
да Гомәр Те ре гу лов тан һәм мәркәз бю ро дан те лег рам нар кил
гән. Алар тың лан ды (Фа тыйх Сәй фи вә Га лим җан Иб ра һи мов 
та кил деләр).

…3 –  Авыл лар да йир ле оеш ма лар тө зеп, ха лык гел шул оеш
ма лар ар кы лы гы на эшлә сен…

а) Йир мәсьәлә сен хәл кы лу Уч ре ди тель ный соб ра ни егә кал
ды ры ла.

б) Әгәр йир ха кын да ни заг чык са, һич бер ке ше баш баш так
лык кыл мас ка, бәл ки йир ле оеш ма лар да гы на хәл кы лыр га ти
еш ле.

Бу мәсьәлә нең соң гы шәк кы 3 та выш ка ку ел ган чы Фа тыйх 
Сәй фи вә Га лим җан Иб ра һи мов чы гып кит теләр.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 98, 98 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Мәдрәсәи «Госмания» –  дин эш лек ле се, имам, ахун Хәй рул ла Гос ма нов 
(1848–1907) та ра фын нан Уфа да 1887 ел да ни гезлә неп, ХХ йөз баш ла рын да әйдәп 
ба ру чы мәдрәсәләр нең бер се. 1905 ел гы бур жу аз ин кый лаб тан соң ан да укы ту ме
тод ла ры яңар ты ла, бер ни кадәр дөнь я ви фәннәр укы ты ла баш лый. 1918 ел да та тар 
мил ли гим на зи я се итеп үзгәр телә. Хә зер ге ва кыт та Ту кай ура мын да гы 39 сан лы 
йорт, ан да 14 сан лы го му ми ур та бе лем бирү мәктә бе ур наш кан.

3 Шәккы –  ае рым.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 1

9 ап рель 1917 ел, Уфа

Мәҗ лестә рәис мо га ви ны Һи да я тул ла Ени ке ев, сек ре тарь лар 
Гомдә Хә би ров, Фа тыйх Сәй фи, әгъ за лар дан Са лих Хә би ров, 
Га лим җан Иб ра һи мов, Габ дул ла Ше на си, Хә би бул ла Әхтә мов, 
За кир Ша ки ров ха зир иде.

…
Рәис: Һи да я тул ла Ени ке ев им за сы.
Га лим җан Иб ра һи мов им за сы, Фа тыйх Сәй фи им за сы… За

кир Ша ки ров им за сы.
Сек ре тарь: Гомдә Хә би ров им за сы.

«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 2

13 ап рель 1917 ел, Уфа

Мәҗ лестә рәис Гомәр Те ре гу лов, әгъ за лар дан Са бир хәзрәт, 
Ва гыйз Нәү ру зов, Га лим җан Иб ра һи мов, Фәт хул ла Ба һа вет дин, 
сек ре тарь лар дан Гомдә һәм Фа тыйх Сәй фи ха зир иделәр.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 97, 97 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 96 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан алын
ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 1

19 ап рель 1917 ел, Уфа
Мәҗ лестә Гомәр, Һи да ят, Са бир җан хәзрәт, Хә би бул ла, Ва

гыйз, Гомдә, Нә җип әфән деләр, Са бир хәзрәт ха зир иделәр. За
кир Ша ки ров кил де.

…
За кир әлКа дый ри, Гомәр Галә ви әфән деләр кил де. Фа тыйх 

Сәй фи кил де. Га лим җан Иб ра һи мов кил де…

«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е ны бер кетмә се 2

20 ап рель 1917 ел, Уфа
20 нче ап рель җы е ны. Төр ле мәсьәләләр ку ел ган го му ми 

мәҗлес.
Мәҗ лестә кат наш ты лар: Га лим җан Иб ра һи мов, За кир әлКа

дый ри, Зы яэд дин әлКә ма ли, Хә би бул ла Әхтә мов, Гыйсмә тул ла 
ха җи, Ва гыйз Нәү ру зов, Нә җип Хә ки мов, Әхмәт сол тан Те ре гу
лов, Фәт хул ла Ба һа вет ди нов, Мә ка рим Әү ли я ров, Гыйн дул ла 
Иш ма ев, Ал ма ев, Фа тыйх Сәй фи.

«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е ны бер кетмә се 3

22 ап рель 1917 ел, Уфа
Ко ми тет җы е ны на рәис Һи да я тул ла Ени ке ев, сек ре тарь лар 

Гомдә Хә би ров, Фа тыйх Сәй фи, әгъ за лар Са бир җан Шәм гу лов, 
За кир Ша ки ров, Га лим җан Иб ра һи мов, Фәт хул ла Ба һа вет ди нов, 
Гомәр Галә ви, Хә би бул ла Әхтә мов, Са бир хәзрәт, Әхмәт сол тан 
Те ре гу лов, Нә җип Хә ки мов лар ха зир бул ды.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 95 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм бе рен
че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Шунда ук (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 94 (икен че ягы) кәг.). 
3 Шунда ук (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 94 кәг.). 
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е ны бер кетмә се 1

19 май 1917 ел, Уфа

Мәҗ лескә килү челәрдән Са бир Хәсә ни, Га лим җан Иб ра һи
мов, Аб руй Сәй фи, Мәгъдән Кә ри мов, Са мат Шәрә фет ди нов, 
Фа тыйх Сәй фи, Мә ка рим Әү ли я ров, Гыйн дул ла Иш ма ев, Габ
дул ла Ше на си.

Ко ми тет ның рәи се бул ма ган га ва кыт лы рә вештә Са бир җан 
Хәсә ни бил гелән де.

Фа тыйх Сәй фи им за сы… Га лим җан Иб ра һи мов им за сы, Аб руй 
Сәй фи им за сы, Мә ка рим Әү ли я ров им за сы, Гыйн дул ла Иш ма ев им
за сы, Са мат Шәрә фет ди нов им за сы.

«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е ны бер кетмә се 2

24 май 1917 ел, Уфа

Исмә гыйль әфән де Җәгъфә ров ка 25 нче май дан бе рен че 
июньгә кадәр авыл га кай тып ки лергә мө са гадә 3 би рел де.

Фа тыйх Сәй фи им за сы, Әхмәт сол тан Те ре гу лов им за сы, Аб
руй Сәй фи им за сы, Са мат Шәрә фет ди нов им за сы, Га лим җан 
Иб ра һи мов им за сы.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 89 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан алын
ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 88 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан алын
ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

3 Мөсагадә –  мөм кин лек.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е ны бер кетмә се 1

26 май 1917 ел, Уфа

Ко ми тет ның ал да гы көннә рендә җит ди эшләр бул са да ко ми
тет әгъ за ла ры ның кү бе се бү ген Уфа да бул ма ган га, эш тәр ти бенчә 
бар сын өчен эш ко ми те ты на читтән та выш ка ху җа бу лыр лык 
хак белән чын ке шеләр не ча кы рыр га бул ды. Бу ча кы рыл ган ке
шеләр не ал да гы го му ми җы ен да тәс дыйк кыл ды рыр га. Эшләшү 
өчен му а фыйк та был ган ке шеләр: Галләм Мос та фин, Шә риф
җан Әхмәт җа нов, Нур га ли Ага ев, Шә риф Сүнчәләй, Мә ка рим 
Әү ли я ров, Галәэт дин Хо да я ров 2, Нур лы га ян Га ли, Ура за ев, Җи
һан гир хәзрәт Абыз гил дин, Зыя хәзрәт, Га лим җан Нигъмә тул
лин, Ха җи Вә ли ев, Кәш ша фет дин хәлфә, Бәх ти зин, Сөләй ман 
Аса но вич, Дауд Мөстә кый мов, Җи һан ша…… 3 эшләр лек, Габ
дел ка ви Сәй фул лин, Нурмөхәммәт Бикмөхәммә тов… Бу хар ми
тов, Ута ли ев, Га лиәс гар Га фу ров, Ку да шев, Сә лим җан Ур ма нов, 
Гос ман әфән де Те ре гу лов.

Шәһәр идарә сенә сай лау эше якшәм бе көндә ге мәҗ лескә 
кал ды рыл ды.

Ко ми тет идарә әгъ за ла ры әгәр дә ко ми тет дә вам итүдән тук
тал са яисә читкә ял итәргә китсә, бу хак та ко ми тет ка, идарә 
әгъ за сы на мы кал ды рыр га ти еш. Бәйрәм мәсьәлә сен ка рау 
киләчәктә ге ко ми тет идарә мәҗ ле сенә кал дыр ды.

Рәис өчен: Әхмәт сол тан Те ре гу лов им за сы. Фа тыйх Сәй фи им
за сы, Хә би бул ла Әхтә мов им за сы, Га лим җан Иб ра һи мов им за сы, 
Гыйн дул ла Иш ма ев им за сы.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 88 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм бе рен
че мәртәбә бас ты ры ла.

2 ГаләэтдинХодаяров –  Галәэт дин Гай нет дин улы Хо да я ров (1891–1966), жур
на лист, пар тиясо вет эш лек ле се. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгән
нән соң ак лан ган.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е ны бер кетмә се 1

28 май 1917 ел, Уфа

Һи да я тул ла Ени ке евтән авы ру сәбәп ле ко ми тет мәҗ ле сенә 
йө ри ал ма вы ха кын да игъ лам намә кү рен де (ва кы ты күрсә
телмәгән).

2 июньдә җом га көн сә гать 3 тә Но вый клуб за лын да ко ми
тет ның го му ми җы е ны яса лыр га ка рар би рел де.

Го му ми җы ен га сай лау ның тех ник ягын хә зерләр өчен Әхмәт
сол тан Те ре гу лов, Гос ман Те ре гу лов, Сөләй ман Аса но вич, Фа
тыйх Сәй филәр бил гелән де.

28 нче май дан баш лап бер ничә көнгә Сөләй ман әфән де Аса
но вич тан үте нел де. Лотфән 2 ка бул ит те.

Ва кыт лы ула рак кө ненә дүрт сә гать эшләү шар ты белән сек
ре тарь уры нын да 5 сум бил гелән де.

Әхмәт сол тан Те ре гу лов им за сы, Фа тыйх Сәй фи им за сы, Га
лим җан Иб ра һи мов им за сы, Хә би бул ла Әхтә мов им за сы, Гыйн
дул ла Иш ма ев им за сы, Кәш ша фет дин Шәм сет ди нов им за сы.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 87 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан алын
ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Лотфән –  рә хим итеп.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту 
комите ты» ның го му ми җы е лы шы бер кетмә се 1

2 июнь 1917 ел, Уфа

Га лим җан Иб ра һи мов рәис, Әхмәт сол тан Те ре гу лов мо га вин 
рәис, Хә би бул ла әфән де сек ре тарь итеп сай лан ды лар.

1) Бер ай лык эшләнгән эшләр ха кын да Фа тыйх Сәй фи кыс
ка ча хи сап бир де.

Җәм гы ятьтә нәш ри ят эше нең арт та бу лу ы на сәбәп итеп ко
ми тет ның үзенә мах сус мат ба га сы бул ма вын күрсәт теләр.

Сөальләр: Ка ри бов: Авыл хал кы ның лек тор лар га их ты я җы 
зур бул ды гы ны бәян кы лып, ирләр вә ха ным нар дан бер ничә ке
шеләр чы га рыр га ти еш ди де.

Ну рул ла Ха нов: Тал чук ши кел ле де мок ра ти яләрдән дә ке ше 
кер тергә ти еш ди.

Соң ра ко ми тет ка түбәндә ге ке шеләр ко оп ти ро вать итәргә 
ка рар би рел де: Има мет дин Бәх ти зин, Галләм Мос та фин, Нур
га ли Ал ма ев, Шә риф Сүнчәләй, Гос ман Те ре гу лов, Мәкә рим 
Әү ли я ров, Ха җимөхәммәт Ура за ев, Җи һан гир Абыз гил дин, 
Зы яэд дин әлКә ма ли, Ха җиәхмәт хәзрәт Вә ли ев, Га лим җан 
Нигъмә тул лин, Кәш фул ла Шәм сет ди нов, Сөләй ман Аса но вич, 
Гый ма дет дин Шаһәхмә тов, Җи һан ша Бик та һи ров, Нурмөхәм
мәт Бикмөхәммә тов, Әкъ лимә Та һи ро ва, Га лиәс гар Га фу ров, 
Зөләй ха Ур ма но ва, Шә риф җан Әхмәт ха нов, Га таул ла Гомә ров, 
Мәгъдән Мәһ ди ев, Зә фи Фи ру зов, Ба һа вет дин Ну ри ма нов 2, 
Җо ма дил Вә ли ев, Ни за мет дин Ба һа вет ди нов, Ну рет дин Га ли
ев, Ну рул ла Са ли хов лар.

Зал да гы лар дан бер се: «Без нең гаскә риләр не хак рак игъ ти
бар га алы ңыз!» –  ди.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 124 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Баһаветдин Нуриманов –  Ба һа вет дин Җә ла лет дин улы Ну ри ма нов (1893–
1918), ин кый лап хәрәкә те эш лек ле се. 1917 ел дан РСД РАП(б) әгъ за сы. Уфа эш че 
һәм сол дат лар со ве ты де пу та ты, РСД РАП(б) Уфа гу бер на ко ми те ты Та тарбаш корт 
бю ро сы рәи се. 1918 ел ның фев ра леннән Орен бург мө сел ман хәр бире во лю ци он 
ко ми те ты әгъ за сы. Март аен нан Орен бург гу бер на мө сел ман ко мис са ри а ты рәи се, 
июль аен нан Орс ки да Кы зыл ар ми ядә сәя си хезмәткәр. Ав густ (сен тябрь) аен да 
ак лар та ра фын нан кул га алы на һәм атып үте релә.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту 
комите ты» ның го му ми җы е ны бер кетмә се 1

4 июнь 1917 ел, Уфа
…2) Га лим җан әфән де Иб ра һи мов илә Фа тыйх әфән де Сәй

фи җә наплә ре нең ис тиф га таләп кы лып биргән га ри за ла ры ка
ра лып, про то кол га кер тергә ка рар би рел де.

…3) Гомәр әфән де Те ре гу лов илә Га лим җан Иб ра һи мов ви
ла ять иген челәр (крәс ти яннәр) съ ез ды на вә кил ула рак тәгъ
йинлән деләр.

Идарә се ре тарь лык кы лу чы: (Хә би бул ла Әхтә мов им за сы).
Җы е лыш рәи се: (Габ дул ла Ше на си им за сы).

«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту 
комите ты» ның го му ми җы е ны бер кетмә се 2

6 июнь 1917 ел, Уфа
Ко ми тет әгъ за ла ры ның го му ми җы е ны.
Мәсьәлә: Гомәр Тере гу лов ның Мәскәү җы е лы шы ха кын да 

док ла ды. Док лад тан соң бе раз сөальләр бул ды.
Го му ми мәҗ лес нең рәи се: Га лим җан Иб ра һи мов.

«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту 
комите ты» ның го му ми җы е ны бер кетмә се 3

18 июнь 1917 ел, Уфа
1917, 18 июнь. Якшәм бе.
Ха зир бул ган әгъ за лар: Га лим җан Иб ра һи мов, Фа тыйх Сәй

фи, Сөләй ман Аса но вич, Аб руй, Җо ма дил Вә ли ев, Мо рат га лим.
Пре зи диум әгъ за ла рын нан за кон ный сос тав җы ел ма ган га, 

һич бер эш эшләргә мөм кин бул ма ды.
Мо рат га лим Мөхәммә тов им за сы.
1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар

хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 86, 86 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Шунда ук (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 122 (икен че ягы) кәг.). 
3 Шунда ук (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 83 (икен че ягы) кәг.). 
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е ны бер кетмә се 1

21 июнь 1917 ел, Уфа

Мәҗ лестә ха зир бул ган әгъ за лар: Гомәр Те ре гу лов, Га лим җан 
Иб ра һи мов, Нурмөхәммәт Бикмөхәммә тов Ну рул ла Ха ли ков, 
Җо ма дил Вә ли ев, Ха җиәхмәт Яфа ев, Гос ман Те ре гу лов, Гомдә 
Хә би ров, Мо рат га лим Мөхәммә тов, Га лим җан Нигъмә тул лин, 
Һи да я тул ла Ени ке ев, Гыйн дул ла Иш ма ев, Җи һан ша Бик та һи
ров, Кәш фул ла Шәм сет ди нов, Ни за мет дин Ба һа вет ди нов, Га
лиәс гар Га фу ров, Галәэт дин Хо да я ров.

…
Рәис: Гомәр Те ре гу лов им за сы.
Һи да я тул ла Ени ке ев им за сы, Га лиәс гар Га фу ров им за сы, Җо

ма дил Вә ли ев им за сы, Ну рул ла Габ дел ха ли ков им за сы, Гомдә 
Хә би ролв им за сы, Сөләй ман Аса но вич им за сы.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 82, 82 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е ны бер кетмә се 1

23 июнь 1917 ел, Уфа

Хә би бул ла әфән де Әхтә мов граж данс кий ко ми тет ның җы е
нын ачып, рәис сай лар га га рыз кы ла.

Га лим җан Иб ра һи мов рәис, Хә би бул ла Әхтә мов сек ре тарь 
[и теп] сай ла на.

1) Со ци а лис ти чес кий пар ти яләр илә та ныш ты ру, 2) шәһәр Ду
ма сын да глас ный бу ла чак ке шеләр нең кан ди да ту ра сын күрсәтү.

Элек сүз алып Гомәр әфән де Те ре гу лов без ае рым плат фор
ма тө зи то рыр га ти еш тү гел, бәл ки со ци а лис ти чес кий пар ти
яләр белән ба рыр лык (тру до вик лар дан да уң бул ма ган пар ти яләр 
белән ба рыр лык) ке шеләр бул са йитә.

Мо рат га лим Мөхәммә тов: Плат фор ма мәсьәлә сен мө закәрә 
кы лып 2 тор сак, бү ген кан ди да ту ра ку еп өл герә ал ма мыз. Шу ңар 
күрә кан ди да ту ра ха кын да гы на сөй лик.

Фа тыйх Сәй фи: Бу җы е лыш та без бү генгә кадәр су кыр ча ба
ру ны аң ла ма ен ча йө ре дек, лә кин бон дан соң ра күзлә ре мез не 
ачып аң лап ба рыр га ти еш. Бон да әйтәләр, тру до вик лар дан да уң 
бул ма ган пар тия ке шелә ре белән ба рыр лык ке шеләр йитә диләр. 
Бон да күрсә теләчәк спис ка дан иң мәгълүм бер эшкә вәгъдә бир
сеннәр. Ан нан сай лар мыз.

Гый лем дар Ба ем би тов: Бу көнгәчә ашчәй мәҗ леслә ренә йө
реп һәр бер эше мез янә ки чек терә итеп килгән мул ла лар, бай лар 
юк. Бо лар кая? Һич шөбһә сез йорт лы, йир ле ке шеләр үзлә ренә 
баш ка берлә шеп киңә шеп ята лар бу лыр га кирәк. Без мон да, алар 
ан да җы е лы шы мыз дан кү ренә. Без нең ал ды мыз да бер көрәш 
то ра. Киләчәктә шәһәр Ду ма сы бер ае рым мәмләкәт ши кел ле 
бу лып бетүдә, шәһәр эшен идарә мөстә кыйль ав то но мия хәрәкәт 
итә то ра. Шун дай киң хо кук лы шәһәр Ду ма сы на сай лан ган ке
шеләр нең мәслә ге, сәя си йө зе ачык мәгълүм бул ган ке шеләр 
генә сай ла ныр га ти еш. Бәгъ зы лар әйтәләр: мө сел ман нар аз бу ла
чак. Без нең их ты я җы мыз үтә лер микән ди еп. Лә кин мин әйтәм: 
Ду ма де мок рат лар дан гый барәт бул са, һич шөбһә сез, үтәләчәк. 

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 119, 119 (икен че ягы), 120 кәг.). Текст 
шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Мозакәрәкылып –  фи кер алы шып.
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Мин күптән со ци а листре во лю ци о нер һәм шун дай сул пар тия 
ке шелә рен сай лар га тәкъ дим кы лам.

Гомәр әфән де: Мон да мәсьәлә не икен че төр ле ку я сыз. Сез бит 
үткән җы е лыш та ка рар биргән иде ңез мө сел ман нар ае рым хә рә
кәт итәргә дип. Мин шу ңа ка рап сөй лим. Без әйт ми мез: бө тен 
мө сел ман нар ның ин те рес ла рын сөйләмәсәк тә мәгълүм. Мон
да әгәр бер пар ти ядән генә кан ди да ту ра ку ел са, уң гай сыз бу лыр. 
Мәсәлән, со ци а листре во лю ци о нер лар пар ти я сеннән бул ган ке
шеләр нең кан ди да ту ра ла рын гы на куй сак. Со ци а листде мок рат 
пар ти я сеннән бул ган ке шеләр от ка зать ся итәргә ти еш. Без мө сел
ман нар ае ры ла баш ла сак кө че мез ки ми. Мин шу ңар күрә әйтәм: 
тру до вик лар дан да уң бул ма ган ке шеләр не сай лар га ярый ди еп.

Ман сур: Бик кур кам, ае ры лышыр мыз да көч ки мер ди еп. Көч 
бул ма са ти еш ле ке шелә ре мез не кертә ал ма мыз. Рус ка дет ла ры 
сай ла ныр га ты ры шып йө риләр, ки тап лар та ра та лар.

Фа тыйх Сәй фи: Го му ми мө сел ман съ ез дын да эшләнмәгән 
эшләр не со ци а листре во лю ци о нер лар эшлә де ди еп со ци а лист
ре во лю ци о нер лар ны мак тый, Гомәргә бәйлә неп китә.

Га лиәс гар Га фу ров: Бу җы е лыш ка килгән ке шеләр нең ба ры да 
мө сел ман нар. Нин ди генә пар ти ядән бул са да мө сел ман нар ның 
хо су сый фай да ла ры бул ды гын нан иң элек үза ра берлә шергә ти
еш мез. Шу лай да мө сел ман нар уң бу лыр ди еп уй лый ал мый мыз.

Ба тыр шин: Бон да җы ел ган ке шеләр ба ры да со ци а лист ди еп 
беләм. Озак тар ты шып тор мыйк, мак суд ка кай тыйк.

Ни за мет дин Ба һа вет ди нов: Хо су сый ми лекләр ха кын да бе раз 
сөйләп, ит ти фак ка ча кы ра.

Кәш ша фет дин Шәм сет ди нов: Вәгътә сый му җә мил Ал лаһ 
җә ми лан, ягъ ни мө сел ман нар берлә шеп алар ның җе бенә то ты
ныр га, ди.

Хә би бул ла Әхтә мов: Го му ми мө сел ман нар съ ез дын да ка бул 
ителгән тру до вик лар дан да уң бул ма ган пар ти яләр белән блок 
ясар га ка рар би релгән лектә вә ул ка рар без нең өчен шул ка рар 
мө катдәс 1 са на лыр га ти еш ле ген дә сөйләп, мәсьәлә не кыс ка то
тар га, кан ди да ту ра лар күрсә тергә кай тыр га өн ди.

Гомәр әфән де Галә ви: Ис лам мон дый соң гы ел да ае ры лы шып 
аз за рар күрмә диләр. Хә зердә ае ры ла чак бул сак, иф рат зур яңа 
за рар лар күрәчәк мез. Әфән деләр, ае ры лыш мыйк, берлә шеп ях
шы эшләр лек ке шеләр сай лыйк.

1 Мөкатдәс –  из ге.
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Гомәр әфән де Те ре гу лов: Плат фор ма мәсьәлә се иф рат зур, 
хәт та Го мум рос сия мө сел ман на ры ның съ ез ды да плат фор ма ясый 
ал ма ды. Без мон да бер акыл лы ха лык җы е лып ясый ала чак тү
гел мез. Юкбар мәсьәлә белән ва кыт әрәм итәргә яра мый, мак
суд ка кай тыйк та, шәһәр Ду ма сы на глас ный бу лып сай ла на чак 
ке шеләр ха кын да фи кер алы шыйк та, кан ди да ту ра лар күрсә тик.

Ну рул ла Ха ли ков: Без нең күп кирәкмәс та был ган пар тия бул
са –  со ци алде мок ра тик пар ти я се.

Фа тыйх Сәй фи: Га яз Ис ха ков ның съ ез дан соң со ци а листре
во лю ци о нер пар тия ку шыл га нын сөйләп, «Со ци а листре во лю
ци о нер лар пар ти я сеннән бул ган ке шеләр не сай лар га ти еш» ди.

Ка рар лар:
1) Плат фор ма бил геләмәскә, бәл ки Гомәр әфән де нең элек ке 

го му ми җы е лыш та ка рар күрсәткән тәкъ ди ме (за яв ле ни е се) бу ен
ча үткән ка рар бу ен ча хәрәкәт итәргә күп та выш белән үт те (шул 
ара да пред се да тель от ка зать иткән сәбәп ле бе раз та выш чы гып 
ала). Та выш ка кан ди да ту ра ла ры ку е лып үткән ке шеләр: Гомәр 
әфән де Те ре гу лов, Һи да я тул ла Ени ке ев, Шә риф җан Әхмәт ха нов, 
Хә би бул ла Әхтә мов (Га лим җан Иб ра һи мов кан ди да ту ра сын ала), 
Има мет дин Бәх ти зин, Җо ма дил Вә ли ев, Мо рат га лим Мөхәммә
тов, Ха җиәхмәт Яфа ев, Ни за мет дин Ба һа вет ди нов, Кәш фул ла 
Шәм сет ди нов, Галләм Мос та фин, Мин со рур За ри по ва, Аб руй 
ха ным Сәй фи (Са бир җан Ба си мов ка дет ди еп күп че лек керт
ми кал ды), Дауд Мөстә кый мов (Мә ка рим Уля ров тө ше рел де), 
Исмә гыйль Су ба ев, Зы яэд дин әлКә ма ли, Җи һан ша Бик та һи ров 
(Әхмәт сол тан тө шеп кал ды) (Мөхтәрәм Ени ке ев кал ды), Гомдә 
Хә би ров, За кир, Сәет Мөслә хов, Гый лем дар Ба ем би тов, Ха рис 
Ис ха ков (Миң левә ли Ули ма ев тө ше рел де), Гос ман Мөхәммәт угы
лы Те ре гу лов (Сә ми гул ла Ба тыр ба ев тө ше рел де), За кир Ша ки ров.

Бу кан ди да ту ра ла ры күрсә тел меш ке шеләр нең спис ка сын 
тө зеп Уп ра ва га кер тергә (Фа тыйх Сәй фи кан ди да ту ра сын ал ды).

3) Глас ный бу лып сай лан ган ке шеләр со ци а лис ти чес кий пар
ти яләр белән ба рыр га вәгъдә бир деклә реннән со ци а листде
мок рат вә со ци а листре во лю ци о нер лар белән ба рыр га ти ешләр. 
Әгәр дә мәзкүр 1 пар ти яләр нең прог рам ма ла ры на хи лаф гам мө
сел ман нар за ра ры на хәрәкәт иткән глас ный лар ны чы га рыр га 
ха кы мыз бу лыр.

Мәҗ лестә сек ре тарь лык итү че: Хә би бул ла Әхтә мов.
Мәҗ лес рәи се: Га лим җан Иб ра һи мов.
1 Мәзкүр –  күрсә телгән.
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«Мө сел ман нар ара сын да граж дан лык иде я се та ра ту  
ко ми те ты» ның го му ми җы е ны бер кетмә се 1

27 июнь 1917 ел, Уфа

Мәҗ лестә ха зир бул ган әгъ за лар: Гомәр Те ре гу лов, Га лим җан 
Иб ра һи мов, Мо рат га лим Мөхәммә тов, Ха җиәхмәт Яфа ев, Мә
ка рим Әү ли я ров, Ни за мет дин Ба һа вет ди нов, Ну рул ла Ха ли ков, 
Кәш фул ла Шәм сет ди нов, Гыйн дул ла Иш ма ев, Җи һан ша Бик
та һи ров, Има мет дин Бәх ти зин, Га лим җан Нигъмә тул лин, Са мат 
Шәрә фет ди нов, Гомдә Хә би ров, Мәгъдән Мәһ ди ев, Ха җиәхмәт 
Вә ли ев, Җо ма дил Вә ли ев, Габ дул ла Кә ри мов, Дауд Мөстә кый
мов, Фа тыйх Сәй фи, Аб руй Сәй фи, Әкъ лимә Та һи ро ва, Гомәр 
Галә ви, Нурмөхәммәт Бикмөхәммә тов.

Рәис: Гомәр Те ре гу лов им за сы.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 81 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм бе рен
че мәртәбә бас ты ры ла.
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г)
Уч ре ди тель ный соб ра ни егә сай лау доку мент ла ры

1917
«А выл хал кы спискә се» нең Уч ре ди тель ный соб ра ни егә 
сайлау эшлә рен баш ка ру ко мис си я се» нең бер кетмә се 1

21 сен тябрь 1917 ел, Уфа

Про то кол № 1

21 нче сен тябрь 1917 нче ел.

Уфа ви ла ять Мил ли шу ра сы ның сул ка нат әгъ за ла ры, Уфа 
мө сел ман гаскә ри шу ра сы, Уфа ви ла ять авыл хал кы шу ра сы ның 
мө сел ман әгъ за ла ры һәм та тар со ци а листре во лю ци о нер оеш
ма сы та ра фын нан тө зелгән «А выл хал кы спискә се» нең Уч ре ди
тель ный соб ра ни егә сай лау эшлә рен баш ка ру ко мис си я се нең 
җы е лы шы.

Мәҗ лестә ха зир бул ды лар: Га лим җан Иб ра һи мов, Шә риф 
Сүнчәләй 2, Гомәр Әлмөхәммә тов 3, Га лим җан Әми нов 4 һәм Му са 
Йо сы пов 5.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 129 кәг.). Бе рен че мәртәбә «100 ле тие 
об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. 
З. С. Мин нул лин; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 
2017. –  Т. 1. –  С. 376–377» дигән җы ен тык та бас ты ры ла. Текст төп нөсхәдән алын
ды.

2 ШәрифСүнчәләй –  Шә риф Хә ми дул ла улы Сүнчәләй (1885–1959), пе да гог, 
жур на лист, җәмә гать эш лек ле се.

3 ГалимҗанӘминов(?–?) –  сәя си эш лек ле, Уфа да мө се ламн сол дат ла ры оеш
ма сы бю ро сын төзү челәр нең бер се. Баш корт Мө сел ман Ко мис са ри а тын да хәр би 
бү лек әгъ за сы.

4 ГомәрӘлмөхәммәтов –  Гомәр Әлмөхәммә тов (1895–1939), җәмә гать эш лек
ле се, жур на лист.

5 МусаЙосыпов –  Му са Рах ман улы Йо сы пов (1896–1937), пар тия һәм дәүләт 
эш лек ле се, жур на лист, Ка зан да Та тар пе да го гия инс ти ту ты ди рек то ры (1933–1935 
ел лар) һәм Та тар дәүләт ака де мия те ат ры (1935–1937 ел лар) ди рек то ры, Уфа да та
тар те лендә нә шер ителгән «Баш кортс тан» (хә зер ге «Кы зыл таң») га зе та сы ның баш 
мөхәр ри ре (1922–1929 ел лар) бу лып эшләгән. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның 
бер се; үлгәннән соң ак лан ган.
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Мәҗ лес көн дез сә гать 1 дә ачы лып, түбәндә ге ка рар лар га ки
лен де:

1 –  Ко мис си ягә рәис һәм сәр кя тип сай лау мәсьәлә се ка ра
лып, рәис леккә Га лим җан Әми нев, сәр кя тип леккә һәм рәис мо
га ви ны итеп Гомәр Әлмөхәммә тов сай лан ды.

2 –  Авыл хал кы шу ра сын нан йибә релгән Му са Йо сы пов 
белән та тар с[о ци а лист] р[е во лю ци о нер]  лар ко ми те тын нан 
йибә релгән Га лим җан Әми нов ко мис сия әгъ за лы гы на тәс дыйк 
ителәләр.

3 –  Бәләбәй өяз вә Мил ли шу ра сы җы е лы шын нан кайт кан 
Га лим җан Әми нов док лад укый. Бәләбәй Мил ли шу ра сы ның 
Баш ка ру ко ми те ты, Бәләбәй авыл хал кы шу ра сы ның Баш ка ру 
ко ми те ты Бәләбәй өя зеннән күрсә телгән вә килгә бе рен че урын 
би релүдән кат гый рә вештә со рый лар һәм соң чиктә һич бе рен
че, икен че урын да бул са да ярый, шун нан түбән урын га ра зый 
тү гелләр, ди һәм шу лар ук с[о ци а лист] р[е во лю ци о нер] Гомәр 
Ени ке ев нең кан ди да ту ра сын ку яр га со рый лар, ди.

Мәсьәлә мө закәрә ителгәннән соң:
1 –  Әса сан Гомәр Ени ке ев не спискәгә керт те рергә ка рар би

рел де.
2 –  Аны 2 нче урын га кер тергә дә кар шы ки ленмә де.
4 –  Спискә не түбәндә ге рә вешчә төзәргә ка рар би рел де:
1 –  Га лим җан Иб ра һи мов.
2 –  Гомәр Ени ке ев.
3 –  Шә риф Сүнчәләй.
4 –  Әхмә дет дин Мөхәммәт ди нев.
5 –  Мө хет дин Әхмә рев.
6 –  Шәех гат тар Сол та нов.
7 –  Иль яс Ал кин 1.
8 –  Һа ди Сәгъ ди.
9 –  Фа тыйх Сәй фи.
10 –  Шә фыйк Са лих җа нов.
11 –  Миң ле бай Ку да шев.
12 –  Зә ки Вә ли ди.
13 –  Габ делхәй Дәүк әев.
14 –  Фу ад Тук та ров.
1 Ильяс Алкин –  Иль яс Сәетгәрәй улы Ал кин (1895–1937), хәр бисәя си эш

лек ле, ге ог раф, Бө тен ру сия мө сел ман «Хәр би шу ра» сы рәи се, 1922–1937 ел лар да 
Мәскәүдә Төр ки ха лык лар ком му нис тик уни вер си те ты укы ту чы сы, до цен ты, про
фес со ры. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.
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5 –  Ко мис си я нең ку лын да шул юга ры да кан ди да ту ра ла ры 
күрсә телгән ке шеләрдән бәгъ зы ла ры ның кул ла рын нан ра зый
лык кә га зе бул мау сәбәп ле те лег рам ма лар белән ра зый лык кә
га зе алыр га Шә риф Сүнчәләйгә тап шы рыр га.

6 –  «А выл хал кы спискә се»нә пла кат тө зергә ка рар би ре леп, 
Га лим җан Иб ра һи мов, Гомәр Әлмөхәммә тов һәм Га лим җан 
Әми нов лар га шу ны төзү эшен тап шы рыр га.

7 –  Баш корт лар белән блок мәсьәлә сен хә зергә ачык кал
ды рыр га.

8 –  Ко мис си я нең киләчәк җы е лы шын 23 нче сен тябрьдә көн
дез сә гать 1 дә ясар га.

Рәис: (Га лим җан Әми нов им за сы).
Әгъ за лар: (Му са Йо сы пов им за сы)…, (Га лим җан Иб ра һи мов 

им за сы).
Сәр кя тип: Гомәр Әлмөхәммә тов.
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«А выл хал кы спискә се» нең Уч ре ди тель ный соб ра ни егә  
сай лау эшлә рен баш ка ру ко мис си я се» нең бер кетмә се 1

23 сен тябрь 1917 ел, Уфа

Про то кол № 2

23 нче сен тябрь 1917 нче ел.

Мәҗ лестә ха зир бул ды лар: Га лим җан Иб ра һи мов, Шә риф 
Сүнчәләй, Гомәр Әлмөхәммә тов, Га лим җан Әми нов һәм Му са 
Йо сы пов.

Мәҗ лес көн дез сә гать 2 дә ачы лып, түбәндә ге ка рар лар би
рел де:

1 –  Шә риф Сүнчәләй Шәех гат тар Сол та нов ка, Фу ад Тук та
ров ка, Әхмә дет дин Мөхәммәт ди невкә, Һа ди Сәгъ дигә, Гомәр 
Ени ке евкә һәм Миң ле бай Ку да шев лар га те лег рам нар би реп 
алар дан ра зый лык ла рын со ра ган лы гы ха кын да док лад ясап, 
Шә риф Сүнчәләй нең эшләгән эшлә ре ко мис сия та ра фын нан 
тәс дыйк ителә.

2 –  Га лим җан Әми нев спискә не ни рә вештә би рергә ти еш 
икән ле ге ха кын да ко мис си ядән бе лешкән ле ге һәм ко мис си ядән 
Ва кыт лы хөкүмәт та ра фын нан тө зелгән «По ло же ние о вы бо рах в 
Уч ре дит [ель но е] соб ра ни е» дигән бро шюр ка ны ал ган лы гы, шул 
бро шюр ка дан аң ла шыл ма ган нәрсә бул са, ко мис си ядән со рар га 
ти еш бу ла икән ле ге ха кын да док лад ясый. Спискәгә кул ку ю чы
лар өчен бул ган лист ны нин ди рә вештә тө зергә кирәк икән ле ген 
һәм бро шюр ка да гы аң ла шыл ма ган нәрсәләр не ко мис си ядән бе
ле шергә Әми невкә тап шы рыр га.

3 –  «А выл хал кы спискә се» өчен пла кат ясау ко мис си я се та
ра фын нан тө зелгән ля ихә 2 ка ра лып, бе раз төзә телгәннән соң, 
шул пла кат ны бө тенләй эшләп бе терү не шул ук ко мис си ягә тап
шы рыр га. Ко мис сия мәзкүр ля ихә не тө зеп бе тергәннән соң ко
мис си я нең җы е лыш ка ра ма гы на тап шы рыр.

4 –  «А выл хал кы спискә се» ха кын да кы зыл ко мач тан пла кат 
ясап, Уфа дан Эстәр ле та мак ягы на һәм Бирс кий ягы на чы га тор

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 129 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Ляихә –  про ект.
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ган Идел кү перлә ренә ар кы лы асып ку яр га, шул пла кат лар өчен 
кы зыл ко мач та бу хә зер ле ген бү геннән үк күрә баш лар га.

5 –  Ко мис си я нең ал да гы җы е лы шын 24 нче се нтябрьдә кич ке 
сә гать 5 тә ясар га.

Рәис: (Га лим җан Әми нев им за сы).
Әгъ за лар: (Му са Йо сы пов им за сы)…, (Га лим җан Иб ра һи мов 

им за сы).
Сәр кя тип: Гомәр Әлмөхәммә тов.
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«А выл хал кы спискә се» нең Уч ре ди тель ный соб ра ни егә  
сай лау эшлә рен баш ка ру ко мис си я се» нең бер кетмә се 1

24 сен тябрь 1917 ел, Уфа

Про то кол № 3

24 нче сен тябрь 1917 нче ел.

Мәҗ лестә ха зир бул ды лар: Га лим җан Әми нев, Гомәр 
Әлмөхәммә тов, Шә риф Сүнчәләй һәм Му са Йо сы пов.

Мәҗ лес көн дез сә гать 5 тә ачы лып, түбәндә ге ка рар лар би
рел де:

1 –  Га лим җан Әми нев үзенә тап шы рыл ган эшләр ха кын да 
док лад ясый.

2 –  «А выл хал кы спискә се»н тө зеп, ас ты на та раф дар ла рын
нан кул куй ды ра баш лар га.

Рәис: (Га лим җан Әми нев им за сы).
Әгъ за лар:… (Га лим җан Иб ра һи мов им за сы).
Сәр кя тип: Гомәр Әлмөхәммә тов.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 129 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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«А выл хал кы спискә се» нең Уч ре ди тель ный соб ра ни егә  
сай лау эшлә рен баш ка ру ко мис си я се» нең бер кетмә се 1

29 сен тябрь 1917 ел, Уфа

Про то кол № 4

9 нчы сен тябрь 1917 нче ел.

Мәҗ лестә ха зир бул ды лар: Га лим җан Әми нев, Гомәр 
Әлмөхәммә тов, Га лим җан Иб ра һи мов, Шә риф Сүнчәләй һәм 
Му са Йо сы пов.

Мәҗ лес көн дез сә гать 12 дә ачы лып, түбәндә ге ка рар лар би
рел де:

1 –  Иль яс Ал кин нан: «Нин ди спискә һәм кай сы урын га ку я
сыз?» –  дип те лег рам килү сәбәп ле, шу ңа җа вап Иль яс Ал кин га 
түбәндә ге те лег рам би рел де: «Дүрт оеш ма та ра фын нан чы га рыл
ган мө сел ман с[о ци а лист] р[е во лю ци о нер] лар спискә се, урын 
дүр тен че. Әгәр дә Ка зан нан үтәчәк бул са ңыз, урын ны үзе без нең 
ке ше безгә кал ды рыр сыз. Ан нан үтә ал ма са ңыз Уфа дан үткә рер
без. Ата ңыз, исем вә фа ми ли я ңез белән под пи сы ңыз ны удос то
ве рять ит те реп те лег рам би ре ңез».

Рәис: (Га лим җан Әми нев им за сы).
Әгъ за лар:… (Га лим җан Иб ра һи мов им за сы).
Сәр кя тип: Гомәр Әлмөхәммә тов.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 129 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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«А выл хал кы спискә се» нең Уч ре ди тель ный соб ра ни егә  
сай лау эшлә рен баш ка ру ко мис си я се» нең бер кетмә се 1

30 сен тябрь 1917 ел, Уфа

Про то кол № 5

30 нчы сен тябрь 1917 нче ел.

Мәҗ лестә ха зир бул ды лар: Га лим җан Әми нев, Гомәр 
Әлмөхәммә тов, Га лим җан Иб ра һи мов, Шә риф Сүнчәләй һәм 
Му са Йо сы пов.

Мәҗ лес көн дез сә гать 3 тә ачы лып, түбәндә ге ка рар лар би
рел де:

1 –  «Баш корт лар спискә се» белән блок ясау мәсьәлә се ка
ра лып, «А выл хал кы спискә се» белән «Баш корт спискә се»н 
берләш терү (тех ни чес кий блок) әса сан ка бул ител де.

2 –  Иль яс Ал кин нан: «Нин ди урын га, кемнәр спискә сенә?» –  
дип те лег рам килү сәбәп ле, Ал кин га түбәндә ге рә вештә те лег рам 
би рергә ка рар би рел де: «Дүрт мө сел ман оеш ма сы та ра фын нан 
чы га рыл ган С[о ци а лист] Р[е во лю ци о нер] лар спискә се, урын 
дүр тен че, әгәр дә Ка зан нан үтсә ңез, бездә ге урын ны үзе без нең 
ке шегә кал ды рыр сыз, ан нан үтмәсә ңез, мон нан үткә рер без, 
исем, ата ңыз һәм фа ми ли я ңез белән под пи сы ңыз ны удос то ве
рять ит те реп те лег рам би ре ңез».

Рәис: (Га лим җан Әми нев им за сы).
Әгъ за лар:… (Га лим җан Иб ра һи мов им за сы).
Сәр кя тип: Гомәр Әлмөхәммә тов.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 129 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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«А выл хал кы спискә се» нең Уч ре ди тель ный соб ра ни егә  
сай лау эшлә рен баш ка ру ко мис си я се» нең бер кетмә се 1

2 ок тябрь 1917 ел, Уфа

Про то кол № 6

2 нче ок тябрь 1917 нче ел.

Мәҗ лестә ха зир бул ды лар: Га лим җан Әми нев, Гомәр 
Әлмөхәммә тов, Га лим җан Иб ра һи мов, Шә риф Сүнчәләй һәм 
Му са Йо сы пов.

Мәҗ лес көн дез сә гать 2 дә ачы лып, түбәндә ге ка рар лар би
рел де:

1 –  Иб не я мин Әхтә мов ның 2 «Тор мыш» га зе та сын да ба сыл ган 
Гомәр Ени ке ев ха кын да гы мә калә се мөнәсәбә те белән мө закәрә 
бул ган нан соң, Гомәр Ени ке ев нең «А выл хал кы спискә се»ндә 
ка лу мө сел ман хал кын зур шөбһәгә тө ше реп спискә нең аб ру ен 
югал ту их ти ма лы зур бул ган га күрә, Гомәр Ени ке ев не «А выл хал
кы спискә се»ннән чы га рыр га вә шул мөнәсәбәт белән Бәләбәй 
Мил ли шу ра сы белән нык лап сөйлә шеп аң ла шыр өчен бер вә
кил йибә рергә ка рар би ре леп, Га лим җан Әми нев не йибә рергә.

2 –  Са ма ра Мил ли шу ра сы ның го му ми җы е лы шы на киткән 
Мө хет дин Әхмә ревкә: «Әгәр дә Иль яс Ал кин бе рен че урын га 
ку ел са, сроч но те лег рам бир!» –  дип те лег рам су гар га.

Рәис: (Га лим җан Әми нев им за сы).
Әгъ за лар:… (Га лим җан Иб ра һи мов им за сы).
Сәр кя тип: Гомәр Әлмөхәммә тов.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 129 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 ИбнеяминӘхтәмов –  Иб не я мин Әбу со гуд улы Әхтә мов (1877–1941), хо кук 
бел ге че, мил ли сәясәт эш лек ле се.
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«А выл хал кы спискә се» нең Уч ре ди тель ный соб ра ни егә  
сай лау эшлә рен баш ка ру ко мис си я се» нең бер кетмә се 1

7 ок тябрь 1917 ел, Уфа

Про то кол № 7
7 нче ок тябрь 1917 нче ел.

Мәҗ лестә ха зир бул ды лар: Га лим җан Әми нев, Гомәр Әлмө
хәм мә тов, Га лим җан Иб ра һи мов, Шә риф Сүнчәләй һәм Му са 
Йо сы пов.

Мәҗ лес көн дез сә гать 1 дә ачы лып, түбәндә ге ка рар лар би
релә:

1 –  Спискәдән Гомәр Ени ке ев не чы га ру ха кын да Бәләбәй 
Мил ли шу ра сы белән аң ла шып кай тыр өчен Бәләбәйгә вә кил 
бу лып ба рып кайт кан Га лим җан Әми нев түбәндә ге мәү зугъ да 
док лад укый:

«А выл да Гомәр Ени ке ев: «Ми не ха лык куй ган, ха лык үзе 
ал сын», –  дип кан ди да ту ра сын алыр га ра зый бул мый ча тор
ды, со ңын нан Гомәр Ени ке ев не спискәдән чы га ру туг ры сын да 
чы гар ган ка рар дан игъ ти бар иткәч, үз кан ди да ту ра сын алыр га 
Г. Ени ке ев ра зый бул ды. Шул ва кыт Миң ле бай Ку да шев: «Г. Ени
ке ев спискәдән чы га рыл са, мин дә үзем нең кан ди да ту рам ны 
алам», –  дип за яв ле ние керт те. Бәләбәй Мил ли шу ра сы ның бу ңа 
ка ра шы бу рә вешчә: спискәдән Бәләбәй өя зе куй ган ке шеләр 
чык са лар да, Бәләбәй Мил ли шу ра сы үз юлы белән ба ра чак һәм 
«А выл хал кы спискә се»н як ла я чак, һәрхәлдә, Ка зан плат фор
ма сы ягын як ла я чак тү гел. Бу хак та Бәләбәй Мил ли шу ра сы
ның әгъ за ла ры, шул җөмләдән Гомәр Ени ке ев белән Миң ле бай 
Ку да шев, берәм, берәм чы гып үз фи керлә рен сөйлә деләр. Шу
ңа би наән, Бәләбәй Мил ли шу ра сы без нең белән бу ла чак дип 
ыша нам».

Әми нев нең док ла ды тың лан ган нан соң ко мис сия сә гать кич
ке 9 да җы е лыр га ка рар би реп та ра ла.

Рәис: (Га лим җан Әми нев им за сы).
Әгъ за лар:… (Га лим җан Иб ра һи мов им за сы).
Сәр кя тип: Гомәр Әлмөхәммә тов.
1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 

ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 129 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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«А выл хал кы спискә се» нең Уч ре ди тель ный соб ра ни егә  
сай лау эшлә рен баш ка ру ко мис си я се» нең бер кетмә се 1

7 ок тябрь 1917 ел, Уфа

Про то кол № 8

7 нче ок тябрь 1917 нче ел.

Мәҗ лес сә гать кич ке 9 да ачы лып, түбәндә ге ка рар лар би
релә:

1 –  Гомәр Ени ке ев нең ко мис сия исе менә: «У ңай сыз лык лар 
чы гу дан сак ла ну өчен, «А выл хал кы спискә се»ннән кан ди да ту
рам ны алам», –  дип биргән за яв ле ни е се ка ра лып, аның спис
кәдән чы гу ын ка бул итәргә.

2 –  Спискәдән кан ди да ту ра сын ал ган Гомәр Ени ке ев нең 
уры ны на Бәләбәйдән радъ ез дын нан күрсә телгән ке шеләрдән 
берәү не спискәгә кер тергә ти еш ле та был ган лык тан, кем не вә 
нин ди урын га кую мәсьәлә се мө закәрә ителә һәм Гыйззә тул
ла Иль я сов ны ку яр га ка рар би релә вә аны нин ди урын га кую 
мәсьәлә се мө закәрәгә ку е лып, 2 нче урын га Шә риф Сүнчәләй
не, 3 нче урын га Гыйззә тул ла Иль я сов ны ку яр га ка бул ителә. 
Ко мис си я нең рәи се Га лим җан Әми нев мәсьәлә нең бу рә вешчә 
хәл кы лы нуы туг ры сын да би та раф ка ла.

Рәис: (Га лим җан Әми нев им за сы).
Әгъ за лар:… (Га лим җан Иб ра һи мов им за сы).
Сәр кя тип: (Гомәр Әлмөхәммә тов им за сы).

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 129 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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«А выл хал кы спискә се» нең Уч ре ди тель ный соб ра ни егә  
сай лау эшлә рен баш ка ру ко мис си я се» нең бер кетмә се 1

8 ок тябрь 1917 ел, Уфа

Про то кол № 9

8 нче ок тябрь 1917 нче ел.

Баш корт фе де ра лист ла ры спискә се ко мис си я се нең әгъ за ла ры 
белән кат наш мәҗ лес.

Мәҗ лес кич ке сә гать 9 да ачы ла.
Мәҗ лестә ха зир бул ды лар: Га лим җан Иб ра һи мов, Гомәр 

Әлмөхәммә тов, Шә риф Сүнчәләй һәм Му са Йо сы пов, баш корт 
вә киллә реннән –  Сә лах Ат на гу лов 2 һәм Фәт хул ла Әхмә дул лин.

1 –  Ике спискә не бергә ку шу мәсьәлә се мө закәрә ите леп, 
әса сан ике сен берләш терү ка бул ителә.

2 –  Блок яса ган да ни рә вештә ясар га вә кай сы урын га кем не 
кую мәсьәлә се озак мө закәрә ителгәннән соң, баш корт вә киллә
ре нең таләплә ре ка бул ите лер лек бул ма ган лык тан, мәсьәлә бу 
мәҗ лестә хәл кы лын мый, һәр як үзлә ре мө закәрә кыл ган нан 
соң 9 нчы ок тябрьдә көн дез сә гать 3 тән икен че мәҗ лес ясар га 
ка рар би релә.

Рәис өчен:
Әгъ за лар: (Га лим җан Иб ра һи мов им за сы).
Сәр кя тип: (Гомәр Әлмөхәммә тов им за сы).

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 129 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 СәлахАтнагулов –  Сә лах (Сә ла хет дин) Сад ри улы Ат на гу лов (1893–1937), 
сәя си эш лек ле, пуб ли цист, язу чы. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үл
гәннән соң ак лан ган.
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«А выл хал кы спискә се» нең Уч ре ди тель ный соб ра ни егә  
сай лау эшлә рен баш ка ру ко мис си я се» нең бер кетмә се 1

9 ок тябрь 1917 ел, Уфа

Про то кол № 10

9 нчы ок тябрь 1917 нче ел.

Баш корт фе де ра лист ла ры белән кат наш мәҗ лес.
Көн дез сә гать 3.
Мәҗ лестә ха зир бул ды лар: Га лим җан Иб ра һи мов, Гомәр 

Әлмөхәммә тов, Шә риф Сүнчәләй һәм Му са Йо сы пов.
1 –  «Баш корт лар спискә се» белән «А выл хал кы спискә се»н 

берләш терү мәсьәлә се яңа дан мө закәрә ите леп, баш корт лар
ның шарт ла ры ка бул ителмәс лек бу лу сәбәп ле, берләш тер мичә, 
«Авыл хал кы спискә се»н ае рым чы га рыр га ка рар би релә.

Рәис өчен:
Әгъ за лар:… (Га лим җан Иб ра һи мов им за сы).
Сәр кя тип: (Гомәр Әлмөхәммә тов им за сы).

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 129 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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«А выл хал кы спискә се» нең Уч ре ди тель ный соб ра ни егә  
сай лау эшлә рен баш ка ру ко мис си я се» нең бер кетмә се 1

9 ок тябрь 1917 ел, Уфа

Про то кол № 11

9 нчы ок тябрь 1917 нче ел.
6 да.

Мәҗ лестә ха зир бул ды лар: Га лим җан Иб ра һи мов, Шә риф 
Сүнчәләй, Гомәр Әлмөхәммә тов һәм Му са Йо сы пов.

1  –  Спискәгә Миң ле бай Ку да шев ны кую мәсьәлә се мө
закәрәгә ку е лып, Бәләбәйгә бар ган вә кил нең әйт үе бу ен ча, 
Миң ле бай Ку да шев: «Гомәр Ени ке ев нең кан ди дат ур а сы спис
кәдән алын гач (Гомәр Ени ке ев кан ди да ту ра сын үзе ала), мин 
дә «А выл хал кы спискә се»ндә ка ла ал мыйм, кан ди да ту рам ны 
алам», –  дигән икән, шул сәбәп ле Ку да шев ның кан ди да ту ра сын 
спискәдән алыр га ка рар би релә.

2 –  Спискә не окон ча тель ный фор ма да түбәндә ге рә вешчә 
тө зергә бул ды:

1 –  Га лим җан Иб ра һи мов.
2 –  Шә риф Сүнчәләй.
3 –  Гыйззә тул ла Иль я сов.
4 –  Әхмә дет дин Мөхәмәт ди нев.
5 –  Мө хет дин Әхмә рев.
6 –  Шәех гат тар Сол та нов.
7 –  Һа ди Сәгъ ди.
8 –  Шә фыйк Са лих җа нов.
9 –  Хәй релвә ри Гыйсмә тул лин.
Әүвәлдә күрсә телгән ке шеләрдән:
Гомәр Ени ке ев үзе за яв ле ние би реп кан ди да ту ра сын ала. 

Иль яс Ал кин нан ра зый лык те лег ра мы кил мичә ка ла. Фа тыйх 
Сәй фи кан ди да ту ра сын алуы ха кын да за яв ле ние бирә. Миң
ле бай Ку да шев за яв ле ние би реп кан ди да ту ра сын ала. Зә ки Вә
ли ди «Баш корт лар спискә се»нә ку е лу сәбәп ле, ка ла. Габ делхәй 

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 129 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Дәүк әев за яв ле ние би реп кан ди да ту ра сын ала. Фу ад Тук та ров тан 
ра зый лык те лег ра мы ки леп йит ми.

Юга ры да күрсә телгән сәбәпләргә би наән, бу ке шеләр спис
кәдән чы га ры ла лар.

Рәис өчен:
Әгъ за лар:… (Га лим җан Иб ра һи мов им за сы).
Сәр кя тип: (Гомәр Әлмөхәммә тов им за сы).
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«А выл хал кы спискә се» нең Уч ре ди тель ный соб ра ни егә  
сай лау эшлә рен баш ка ру ко мис си я се» нең бер кетмә се 1

19 ок тябрь 1917 ел, Уфа

Про то кол № 12

19 нчы ок тябрь 1917 нче ел.

Мәҗ лестә ха зир бул ды лар: Га лим җан Иб ра һи мов, Гомәр 
Әлмөхәммә тов, Шә риф Сүнчәләй һәм Га лим җан Әми нев.

1 –  Спискәләргә би релгән та выш ла рын ке шеләрдән кай сы 
спискәләр белән берләш терү мәсьәлә се мө закәрәгә ку е лып, күп 
мө закәрәләрдән соң, 9 нчы но мер лы (рус со ци а лист ре во лю ци о
нер лар) спискә се һәм 10 нчы но мер лы (боль ше вик лар) спискә се 
белән берләш те рергә ка рар би релә.

2 –  Бирс кий шәһә рендә 1 нче сен тябрьдә бул ган Мил ли шу
ра ның 3 нче го му ми җы е лы шын да Мил ли шу ра ның го му ми җы
е лы шын таш лап чык кан сул ка нат әгъ за лар ның: «Әгәр дә Мил ли 
шу ра та ра фын нан чы га рыл ган спискә фай да сы на Мил ли шу ра 
хә зинә сеннән ак ча то ты ла чак бул са, сул ка нат әгъ за лар та ра
фын нан чы га рыл ган спискә фай да сы на да Мил ли шу ра хә зинә
сеннән ак ча то ты лыр» дигән ка ра ры на би наән, Мил ли шу ра ның 
сул ка нат әгъ за ла ры ның са ны на мөтә на сыйп 2 рә вештә ти еш ле 
бу ла чак ак ча ны Мил ли шу ра дан таләп итәргә ка рар би релә.

Рәис өчен: (Га лим җан Әми нев им за сы).
Әгъ за лар:… (Га лим җан Иб ра һи мов им за сы).
Сәр кя тип: (Гомәр Әлмөхәммә тов им за сы).

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 129 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Мөтәнасыйп –  ти гез, ту ры килгән.
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Г. Иб  ра һи мов ның Эч ке Ру сия вә Си би рия  
мө сел ман на ры ның бе рен че Милләт Мәҗ ле сендә  

әгъ за бу лып кат на шуы ха кын да 1

1917 ел

…Гадәд  Исем, фа ми ли ялә ре  Ви ла я те
    2.   Га лим җан Иб ра һи мов  Уфа

1 Бе рен че мәртәбә «Мох та ри ят» жур на лы ның 1917 ел гы 4 нче са нын да (б. 14–
15) бас ты ры ла. Ан нан соң «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до
ку мен тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин; науч. ред.: Р. Р. Фах рут
ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2017. –  Т. 1. –  С. 417» дигән җы ен тык та 
ки те релә. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.
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«А выл хал кы спискә се» нең Уч ре ди тель ный соб ра ни егә  
сай лау эшлә рен баш ка ру ко мис си я се» нең бер кетмә се 1

8 но ябрь 1917 ел, Уфа

Про то кол № 13

8 нче но ябрь 1917 нче ел.

Мәҗ лестә ха зир бул ды лар: Га лим җан Иб ра һи мов, Гомәр 
Әлмөхәммә тов, Шә риф Сүнчәләй һәм Га лим җан Әми нев.

1 –  Уфа ви ла я тендә бул ган өяз шәһәрлә рендә ге Уч ре ди тель
ный соб ра ни егә сай лау ко мис си ялә ренә 3 нче но мер лы спис
кәдән вә килләр тә га енләү мәсьәлә се ка ра лып, түбәндә ге рә
вештә тә га енләргә ка рар би релә:

1 –  Бәләбәй шәһә рендә ге өяз сай лау ко мис си я сенә –  Га зыйм 
Ка сый мов 2.

2 –  Эстәр ле та мак шәһә рендә ге өяз сай лау ко мис си я сенә –  
Гый ла җет дин Миң ле ба ев.

3 –  Минзәлә шәһә рендә ге өяз сай лау ко мис си я сенә –  Ша
кир җан әлХә ми ди.

4 –  Бирс кий шәһә рендә ге өяз сай лау ко мис си я сенә –  Фа
тыйх Вә ли дов.

5 –  Зла тоуст шәһә рендә ге өяз сай лау ко мис си я сенә –  Мир
сәет Габ дел кау ров.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 106 эш, 129 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 ГазыймКасыймов –  Га зыйм Ка сыйм улы Ка сый мов (1891–1938), жур на лист, 
пар тия һәм җәмә гать эш лек ле се. 1918–1919 ел лар да Бәләбәй шәһә рендә та тар те
лендә нә шер ителгән «Яр лы та вы шы» га зе та сы ның мөхәр ри ре бу ла. 1921 ел ның 
җәеннән алып, 1922 ел ның бе рен че ав гус ты на –  Зур Баш кортс тан оеш кан га һәм 
аның баш ка ла сы Стәр ле та мак тан Уфа га күчкәнгә кадәр, РКП(б)  ның Уфа губ ко мы 
ор га ны бу лып та тар те лендә Уфа да чык кан «У рал» га зе та сы ның мөхәр ри ре. 1923 
ел да ул М. Га  фу ри ның иҗат эшчән ле генә 20 ел ту лу юби ле ен һәм аңа «Баш корт
стан ха лык ша гый ре» исе мен бирү не оеш ты ру чы лар ның бер се. Шу лай 1923 ел да 
әдип ту рын да та тар те лендә бе рен че ки тап ны (Ка сый мов Г. Атак лы ха лык ша гый
ре Мә җит Га фу ри (әдә би ят юлын да егер ме ел лык хезмә те шәрә фенә языл ган бөек 
бәйрәм –  юби лей мөнәсәбә те белән). –  На ши ре: Баш кортс тан нәш ри ят һәм ки тап 
сәүдә се ширкә те. –  Уфа: Ти полит. Башп ро ма «Ок тярьс кий на тиск», 1923. – 87 б.) 
яза. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.
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6 –  Уфа өя зе сай лау ко мис си я сенә вә кил итеп –  Га лим җан 
Әми нов.

7 –  Юга ры да тә га енләнгән вә килләргә Уфа ок руг ко мис си я
сендә 3 нче но мер лы спискә нең вә ки ле Гомәр Әлмөхәммә тов ка 
үз исе меннән те лег рам нар йибә рергә тап шы рыр га ка рар би релә.

Рәис өчен: (Га лим җан Әми нев им за сы).
Әгъ за лар:… (Га лим җан Иб ра һи мов им за сы).
Сәр кя тип: (Гомәр Әлмөхәммә тов им за сы).
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Г. Иб  ра һи мов ның Эч ке Ру сия вә Си би рия  
мө сел ман на ры ның бе рен че Милләт Мәҗ ле сендә  

яңа ка нун ля ихәлә ре ко мис си я сенә сай ла нуы ха кын да 1

26 но ябрь 1917 ел

Мәҗ лес сә гать 11 дә ачы ла.
Сад ри әфән де Мак су ди рәис лек итә. Сай лау нә тиҗәлә ре игъ

лан ителә.
Сай лау лар ның нә тиҗәлә ре шу лай чык ты:
…Я ңа ка нун ля ихәлә ре ко мис си я сенә:
Бе рен чедән Иб не я мин Әхтә мов, Нә җип Кор бан га ли ев, Га яз 

Ис ха кый, Гос ман Ди ви ев, Габ дул ла Сөләй ма ни, Һа ди Ат ла си;
Икен чедән Сә гыйть Ян га лы чев, Га лим җан Иб ра һи мов, Ильс 

Ал кин, Га ни Абы зов, Фәт хи Әхмә дул лин, Фа тыйх Сәй фи.
Ко мис си я нең ри ясәтлә ре: ко мис си яләргә ри ясәтләр сай ла

нып бет те. Мә га риф ко мис си я се[ндә]: рәис –  Гомәр Те ре гу лов, 
иптә ше Иб ра һим Бик ко лов, сәр ка тип Шә һит Әхмә ди ев, иптә ше 
Хә лил Ба ки ев.

Дәстүр ко мис си я сендә: рәис Нә җип Кор бан га ли ев, сәр ка тип 
Исмә гыйль Габ ди.

Яңа ка нун ля ихәлә ре ко мис си я сендә: Иб не я мин Әхтә мов. 
Иптә ше Ян га лы чев, сәр ка тип Га ни Абы зов.

Ди ния ко мис си я се[ндә]: рәис Са лих җан Ур ма нов, иптә ше 
Зы яэт дин әлКа ма ли, сәр ка тип Хәнә фи Мор та зин, иптә ше Мө
барәк шаһ Хәнә фи.

Сөаль вә ис ти фар да: рәис Г. Бат тал.

1 Бе рен че мәртәбә «Мох та ри ят» жур на лы ның 1917 ел гы 4 нче са нын да (б. 1–15) 
бас ты ры ла. Ан нан соң «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен
тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, 
Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2017. –  Т. 1. –  С. 435» дигән җы ен тык та ки те
релә. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.
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Г. Иб  ра һи мов ның Эч ке Ру сия вә Си би рия  
мө сел ман на ры ның Милләт Мәҗ ле сеннән  

баш корт лар съ ез ды на кит үе ха кын да 1

27 де кабрь 1917 ел

…Туп рак чы лар фрак ци я се. Милләт Мәҗ ле се нең ба шын да 
көч ле бер фрак ци ядә, соң гы ва кыт та фрак ци я нең зә гыйфьлән үе 
кү релә. Баш та фрак ция җы е ла тор ган бүлмә Га лимҗ ан Шәрәф 
эшләгән ха ри та лар 2 белән бизәнгән вә һәр ва кыт җан лы эш 
белән кай ный иде. Лә кин туп рак чы лар җы е лып бер рә семгә 
төшү белән, бу бүлмә нең ке шелә ре та ра ла, көч ае ры ла баш ла ды. 
Кай бер әгъ за лар күп эш ле туп рак лы мох та ри ят ко мис си я сенә 
кер деләр, кай берлә ре (Га лим җан Иб ра һи мов баш корт съ ез ды на 3, 
Иль яс Ал кин Хәр би Шу ра га) Милләт Мәҗ ле сеннән кит теләр. 
Соң гы көннәрдә кай бер мәсьүл 4 әгъ за лар урын на рын нан ис тигъ
фа 5 итеп, кай берләр не с[о ци ал] –  р[е во лю ци о нер] мак си ма лист 
дип, ае рым гө руһ 6 тәш кил ит теләр. Туп рак чы лар эчендә бу хәлгә 
тәәс сеф 7 итеп, фрак ци я не та би гый халә тенә кай та рыр га теләү
челәр кү ренә…

1 Бе рен че мәртәбә «Без нең та выш» га зе та сы ның 1917 ел гы 27 де кабрь са нын
да «Мөх бир» им за лы ав тор ның «Милләт Мәҗ ле се хәбәрлә ре» дигән мә калә сендә 
бас ты ры ла. Ан нан соң «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен
тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, 
Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2017. –  Т. 1. –  С. 459» дигән җы ен тык та ки те
релә. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.

2 Харита–ге ог ра фик кар та.
3 ГалимҗанИбраһимовбашкортсъездына… –  сүз 1917 ел ның 8–20 де каб рендә 

Орен бург та үткә релгән өчен че Бө тен баш корт ко рыл тае ха кын да ба ра. Бу ко рыл
тай да Баш корт хөкүмә те оеш ты ры ла.

4 Мәсьүл –  җа вап лы.
5 Истигъфа –  хезмәттән азат итү, эштән чы гу.
6 Гөруһ –  төр кем.
7 Тәәссеф –  кай гы ру, ачы ну.
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ХАТ ЛАР

1912
Пись мо Г. Иб  ра ги мо ва из Ки е ва Ха на фию Кай бы ше ву 1

13 де каб ря 1912 г.

Ува жа е мый гос по дин Ха на фи. Не дав но Вам пи сал пись мо. 
Пос ле то го, как гос по дин Ха лил (или Ха лиул ла) имел на ме ре ние 
отп ра вить ся в Ка зань и Вас там уви деть у ме ня есть еще нес коль
ко слов, ко то рые хо те лось бы вам со об щить. Од на ко я и сам не 
знаю с че го на чать. На вер ное все на пи сал уже в пос лед нем пись
ме (ст роч ка не по нят на) гос по ди ну Ха ли лу воз дух Ки е ва при
шел ся по ду ше. Там он на чал Бог весть как бе сить ся. Он по е хал 
в Ка зань с этой же мис си ей, т. е. (как буд то бы) по бе сить ся. Не 
знаю бу дет ли там поч ва или нет. Взя тая им на се бя долж ность 
по ве рен но го в де лах очеь важ на с точ ки зре ния и идеи. Как Вы 
смот ри те на этот воп рос, т. е. под дер жи ва е те его или от вер га е те. 
(Сло во не по нят но) кон еч но бу дет мно гоз на чи тель ным. От ме ня 
бла гос ло ве ни е… Ес ли од на ко кос нутьт ся са мой круп ной из нужд, 
в край нем слу чае од на пар тия, ду ма ет ся, мо ло де жи не смот рит 
на это хо лод но. Во вся ком слу чае име ет боль шое зна че ние в де ле 
ха рак те рис ти ки на шей мо ло де жи как от ве тить Ка зань на го лос 
сы нов, мо гу че го сво ей при ро дой Кав ка за. Мно гие ве щи яс но 
по ни ма ют ся. Кон чаю сло во (при ветст ви е) Га лимд жан. Ки ев 1912 
г[од] 13 де каб ря.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 914 эш, 29, 29 (икен че ягы) кәг.). Бе рен че мәртәбә 
«Я зу чы би ог ра фи я сенә яңа чы га нак лар» дигән җы ен тык та (Ка зан, 1989, б. 48–49), 
ан нан соң Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да та тар те ленә тәр җемә итеп 
бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 68–69). Текст төп нөсхәдән алын ды.

Хат ае рым жан дарм нар кор пу сы та ра фын нан сту дент Мөхәммәтхәнә фи Кай
бы шев ны 1913 ел ның 3 ма ен да тентү бу ен ча тө зелгән 16 сан лы бер кетмәдә ур
наш ты рыл ган. Бер кетмә пол ков ник М. В. Прог на евс кий та ра фын нан им за лан
ган. Тәр җемә че –  15 нче Та тар Улан пол кы штабсрот мист ры фонТрен то виус. 
Пүнәтәйләр нең им за ла ры аң ла шыл мый.



317

Пись мо Х. Кай бы ше ва из Ка за ни Г. Иб  ра ги мо ву 1

28 де каб ря 1912 г.

Ха лиул лу (т. е. Ени ке е ва) про во ди ли, сам расс ка жет, ког да 
уви ди тесь, но и я расс ка жу в 2х сло вах. Я ис пол нил, что мог, но 
не ин те ре су юсь его иде ей, а для ока за ния по мо щи Ха лиул ле и 
для то го, что бы пыл его не ос тыл (бук валь но –  хо дил лишь для 
то го, что бы не по гась огонь в его мыс ли и на серд це) Вы мо же
те быть ска же те: «По че му Вы так сде ла ли?» Вот по че му. Объ е
ди не ние мо ло де жи, объ е ди не ние та тарс кой мо ло де жи че рес чур 
хо ро шее де ло, это од но из мо их са мых боль ших (бук валь но –  вы
со ких) меч та ний. Поэ то му я го во рю, что это не воз мож но. Я не 
мо гу ве рить, что бы в жиз ни на ших та тар свер ши лись че рес чур 
хо ро шие де ла. Об осу ществ ле нии «вы со ких меч та ний» я не бу ду 
да же го во рить. Сло вом –  я впол[ не] знаю ка занс кую мо ло дежь. 
Чувст вуя, что бу дет лег че вить ве рев ку из пес ка, чем их, т. е. мо
ло дежь соб рать в од ну точ ку. И в про чих го ро дах мо ло дежь та 
же. Кав казс ких мо лод цев я не люб лю. Их мыс ли уз ки, как уз ки 
ущел лия меж де их го ра ми… нет по ле та мыс ли… Ха лиул ла при е
хал с целью объ е ди нить сту ден тов, мы восп ро ти ви лись. Долж но 
быть (т. е. его при бы ти е) име ло целью объ е ди нить во об ще мо
ло дежь. Для сту ден тов су щест ву ют зем ля чест ва. По ру чать де ла 
сту ден там, соб рав их для про ве де ния дел ци ви ли за ции –  бы ло 
бы соз да ни ем на све те од ной са мой ин те рес ной мо но по лии. Хо
тя и так: мол ког да был здесь Ха лиул ла, мо ло дежь соб ра лась и 
об суж да ла (бе се до ва ла), нап и са но в скоб ках и я тут был. При дя 
к ре ше нию сде лать ка кое ли бо де ло, выб ра ли ко мис сию. Ког да 
Ха лиул ла уез жал, он очень ру гал ся. Сви да ния с ка занс кой мо ло
дежью пос лу жи ло для не го боль ших уро ков.

Пе ре вод сде лан штабсротм. фонТрен то виу сом

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 63, 63 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан алын ды.

Хат Ки евтә 1913 ел ның 17 ап ре лендә Г. Иб  ра һи мов ны тентү ва кы тын да алы
нып, рус те ленә тәр җемә ит те релгән.
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1913
Г. Иб  ра һи мов ның Ки евтән Хәнә фи Кай бы шев ка  

яз ган ха ты 1

3 гыйн вар 1913 ел

Мөхтәрәм Хәнә фи әфән де!
Хә зер генә ха ты ңыз ны ки те реп бир деләр. Менә укып чы гу 

белән җа вап ка да ке реш тем. Бәл ки, тиздән озын ук ха тым бу
лыр, бу юлы тик әллә нин ди бер ми нут лык тәэ сирдән генә шу лай 
ашы гыл ды да, шу ңа күрә уй лар га җай кал ма ды.

Хә лилдән мин бер хат ал ган идем. Сез дә, ул да асыл мәсьәлә
не тәф сыйл итмәгән сез. Аның ха тын да да Ка зан яшьлә реннән 
тә мам ра зо ча ро ва ние аң кый иде, Сез нең бәя ны ңыз да шул кү
рел де. Мин Хә лил әфән де илә оч раш кан да, һәр ва кыт Сез нең 
хак та сүз чы га иде. Ул ми нем Сез не тас ви ры ма кар шы: «Ы шан
мыйм, син аны аң лап җит кермәгән сең дер», –  ди иде. Ха ты ңыз
ны ал гач, мин Сез не ях шы ук аң ла ган лы гым ны си зеп, бе раз ки
бе рем 2 дә куз гал ды.

Сез әүвәл ге ха ты ңыз да да та тар ның киләчә гендә бик ка раң гы 
бер ка берс тан нан баш ка нәрсә кү рергә мөм кин тү гел ле ген сөй
ләгән иде ңез, бу сын да да шу ңа якын мәфһүм 3 күрәм. Го мумән, 
Сез нең ха ты ңыз дан, Хо да бел сен, нин ди дер бер авыр, үтер геч 
сал кын исә.

Мин шу лар ны укыйм, бер тү гел, каткат укыйм, баш та, 
әлбәттә, дөнь я да Сез нең ке бек адәмнәр нең бу лу ы на йөрәк ачый, 
гүя Сез нең шул шөбһәлә ре ңез ас тын да әллә ни чак лы яшь иман
нар берәмберәм егы лыр лар, җи ме ре лер ке бек то ям. Гүя Сез иң 
за рар лы гон сыр лар 4 кү ренәр сез… Лә кин бу бер ми нут лык тәэ сир 
бу ла… Менә мин яңа дан үзгәрәм дә Сез нең хә зер ге халә те ңез не 
әллә нин ди ва кыт лы ке бек күрәм. Гүя менә бер ва кыт Сез не бөек 

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 52 г52 д (икен че ягы) кәг.) Бе рен че мәртәбә 
«Я зу чы би ог ра фи я сенә яңа чы га нак лар» дигән җы ен тык та (Ка зан, 1989, б. 49–50), 
ан нан соң Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бер үк хат ике итеп, шак
тый хә реф ха та ла ры һәм кай бер төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, 
б. 69–71). Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 Киберем –  тәкәб бер ле гем.
3 Мәфһүм –  эчтә лек.
4 Гонсырлар –  эле мент лар.
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нәф се ңез аны күтәрә ал мый ча, берь ю лы бө тен ру хын үзгәр теп, 
Сез бер күтә релү белән әллә кемнәр нең әллә кай чан нан бир
ле ко рып килгән хәл сез би на ла рын бер ми нут та кы рып, җи ме
реп таш лар сыз, та тар тор мы шы ның әллә кай сы явыз лык ла рын 
берәмберәм җи ме реп, яңа хәят вә яңа иде ал ның җи ме релмәс 
ни гезл әрен җирләш те ре рсез ке бек хис итәм.

Ыша ныр сыз мы, «Аң» ны күргә нем юк. Мин «Га сыр» да ничә 
ел дан бир ле эш лим 1. Бу –  бер. Икен че, Ки евкә киткәндә, Фа
тыйх «Аң» исе меннән ми не язы шыр га рәс ми рә вештә ча кыр
ды. Мон да килгәч, Гәрәй, үзе хат язып, яңа дан «Аң» га язы шу ны 
үтен де. Шу лар дан соң, бер эт лек бул ма ган да, жур нал ның бе рен че 
но ме рын йибә рергә ан лар ти еш ле иде. Мин мо ны бо лай ан лар
ның мәгънә сез ле ген күрсәтү өчен генә язам.

Гә зитәләр дә Сез нең «Ай сы лу» ның «Аң» да ба сыл га нын хәбәр 
бир де 2. Ар тык шат мын. Һәр но мер да Сез нең исем нең оч ра вын 
те лим.

Белә сез ме, Сез нең те ге ай га менгән Зөһрә нең Фа тыйх та ра
фын нан алын га нын ишеткәч, бик ачу ым ка бар ган иде. Аның 
«Ха лык кыз ла ры»н 3 күргәч, бик озак лап көл дем һәм бар ачу ым 
та рал ды. Ан дый бер Зөһрә тү гел, мең Зөһрә языл са да, Сез не
кенә бер инә чак лы за рар бирм әячәк. «Ха лык кыз ла ры»н да гы 
Зөлхә бирә не үткән ел баш ка бер мөхәр рир эшләп, «Га сыр» га 
сат кан иде 4. Мин ул би ча ра ның да эшлә ре әрәмгә кал ды дип 
уй ла ган идем. Ка ра сам, аны кы илә Фа тыйх ны кы ара сын да дә
хи йиркүк бар. Ми нем ба шым да күптән, бик күптән әллә ни 

1 Мин«Гасыр»даничәелданбирлеэшлим –  Г. Иб  ра һи мов «Га сыр» нәш ри я тын
да рәс ми рә вештә эшлә ми. Бәл ки, ул хезмәттәш ле ген бел дергән дер. Чөн ки 1911 ел
да аның «Та тар нәх үе», «Та тар са ры фы» дә рес леклә ре, «С өюсә гадәт» әсә ре шу шы 
нәш ри ят та бас ты ры ла.

2 ГәзитәләрдәСезнең«Айсылу»ның«Аң»дабасылганынхәбәрбирде –  Хәнә
фи. Ай сы лу. Ха лык әки я теннән алып языл ган / Хәнә фи // Аң. – 1913. – № 2. –  Б. 5–7. 
М. Хәнә фи нең (Мөхәммәтхәнә фи Кай бы шев ның) иҗат эшчән ле ге ха кын да ту лы
рак: Мир си я по ва Т. И. Эк    зис тен ци аль ные мо ти вы в твор чест ве М. Ха  на фи: Ав то
реф. дис… канд. фи лол. наук / Т. И. Мир си я по ва; ГОУ ВПО «Ка занс кий го су дарст
вен ный уни вер си тет им. В. И. Уль я но ваЛе ни на». –  Ка зань, 2009. – 26 с.

3 Әмир хан Ф. Ха  лык кыз ла ры. Ай өс тендә ге Зөһрә. «Юл» ки тап ханә сеннән 
64 нче ки тап. –  Ка зань: Элект ротип. «У мид», 1913. – 31 б.

4 «Халык кызлары»ндагы Зөлхәбирәне үткән ел башка бер мөхәррир эшләп,
«Гасыр»гасатканиде–  сүз шу шы бас ма ха кын да ба ра: Бә ши ри З. Кар та да от ты
рыл ган кыз хик әя се. Ха лык те лендә сөйлә нелә тор ган Зөлхә бирә ха кын да. На ши ре: 
Г. Гобәй дул ла. –  Ка зань: Элект ротип. «У мид», 1912. – 40 б.
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чак лы һәм ма тур, һәм фа җи гый кар ти на ла ры белән Сөем бикә 
йө ри иде. Фа тыйх аны яза дигәч, афә рин, эшем бет те дип уй ла
ган идем. «Ха лык кыз ла ры»н күргәч, яңа дан өми дем арт ты гы на 
тү гел, ин де Сөем бикә ха кын да му зам үз ма лы ке бек эш ли баш
ла ды. Фа тыйх ми нем Сөем бикәмә якын да килмәгән, нитәк ул 
якын килмәгән иде Сез нең ай га менгән ту таш лар га.

«Ха лык кыз ла ры»н укы гач, мин Фа тыйх ны кыз ган дым.
Сез яңа тор мыш ка кергән сез. Хәер ле бул сын. Мон да гы дөнья 

беркөе ага. Бәйрәм үт те ин де. Сездә дә бе рен че гыйн вар белән 
тәб рикләшү тәкәл ле фе юк бу гай.

Ха тым бер ми нут лык тәэ сир ас тын да, гай ре та би гый халәттә 
язы ла. Эчендә җүләр леклә ре бул са, шул халдән кү рер сез. Тиз дә
хи хат язар га ты ры шыр мын. До га вә фа тый ха: Га лим җан –  1913, 
гыйн вар –  3, Ки ев.
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Х. Кай бы шев ның Ка зан нан Г. Иб  ра һи мов ка яз ган ха ты 1

27 гыйн вар 1913 ел

Мөхтәрәм Га лим җан әфән де! Бу көннәрдә Сезгә хат яза ем 
ди еп йө ри идем, бер көн не кич бу лып килгәндә Сез нең «Яшь 
йөрәкләр »е ңез 2 ки леп төш теләр. Бу бүлә ге ңез өчен меңмең 
рәхмәт ле. Мин те геләй дә алып укы мак чы бу лып йө ри идем, 
аны сы мөм кин тү гел бит. Чөн ки зур лы гы берлән бу –  бездә бе
рен че ро ман (зур лы гы туг ры сын да гы на сөй лим –  чөн ки укып 
чы га ал ма дым әле). Бигрәк тә ми нем өчен кы зык лы мәсьәлә: 
ниләр шул тик ле күп ит те реп та тар тор мы шы ха кын да әйтә ал
ды ңыз икән, дим. Чөн ки ху до жест вен ный ро ман ул ган да ан да 
(ягъ ни «Яшь йөрәкләр»дә) ахыр ун ел тор мы шы мыз ул са кирәк, 
үзенә күрә бер от чет… Хәер, бел мим әле, укып ка ра мый сүз йөр
түе кы ен, тик бу эш Сез нең калә ме ңез берлән языл ган га кү ңе
лемдә йә ринчә өмидләр уй га нып то ра…

Хә лиул ла ның бун да ки леп кит үе туг рын да язы ган җирлә рем 
Сез не канә гатьлән дерә ал ма ган икән. Хә зер ин де бо лар ны язу да 
фай да юк. Хә лиул ла әфән де Ки евтә дер –  баш танаяк сөйләп би рер.

Ми нем «Ай сы лу» ны Сез күтәрә сез күтәр үен дә, хә зер укып 
чык кач, фи ке ре ңез, бәл кем, йә ринчә үзгәргән дер дә. Чөн ки Сез 
аны бер мәртәбә ишет те ңез генә, үзе ңез дә укы ма ды ңыз, ба
ры ишет те ңез генә… Өчен че но мер да та гы ми нем бер нимәм не 
бас кан иделәр, аны сын үзем телгә алыр лык ди еп әйтә ал мыйм.

Сезгә «Аң» ба ра баш ла ган дыр ин де. Бе рен че но ме ры чык
кач, мин Хәсә нидән со ра га ным да ул йибәр дек дигән иде. Әле 
со ңын нан шу ны исенә тө шер дем дә, ул ма га зи нын да гы әфән
де лә реннән со рый: «Йибә рел де ме?» – ди еп. Те ге әфән де: «Юк, 
йибә релмәгән иде», – дия куй ды. Шу лай итеп Сез не мәхрүм тот
кан нар икән. Фа тыйх «Аң» да бик киң әя ал мый, чөн ки «Ко яш»
тан бу ша мый да. Ан нан баш ка да «Аң» да ро ма нист лар йитәр лек 
бу ла чак. Бигрәк хә зер «Мөрәб би я» не ба са баш ла гач… 3 Хәсә ни 

1 Төп нөсхә Ук ра и на Үзәк дәүләт та рих ар хи вын да сак ла на (ф. 274, 3 тасв., 
238 эш). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да гы ксе рокү чермәдән 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 «Яшьйөрәкләр»еңез –  Иб ра һи мов Г. Яшь йөрәкләр. На ши ре: Әхмәд әлИс ха
кый «Шә рык» кө теп ханә се / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Элект ротип. «Умид», 1912. – 
416 б.

3 Бигрәкхәзер«Мөрәббия»небасабашлагач… –  Мөрәб бия. Ро ман. Мө хәр ри ре: 
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фән ни нәрсәләр со рый, язар га ке ше юк. Жур нал ның ях шы бу
лу ын теләгәннән мин ты ры шып ка рар идем –  бер дә ва кы тым 
юк, им ти хан то ту дан бу шап бул мый.

Бигрәк фән ни нәрсәләр язу –  ми нем өчен бу эшкә өйрә нер 
өчен ях шы улыр. Чөн ки киләчәктә (хә зер дә шу лай ук) ми нем 
кар шым да дош ман нар дан, төр ле «фәлсәфә»ләрдән фән ал да бу
ла чак. Шун лык тан ми ңа фән ни фи керләр не юлюл итеп тезәргә 
өйрәнү –  бик кирәк ле эш бу лыр. Мәгәр Эли ге әйт те: «Ва кыт 
бул ма гач, аны са тып алып бул мый».

Хә лиул ла бар да без ко мис сия сай ла ган идек. Ул Ус тав тө зер 
өчен сай лан ган бул са да, хә зергәчә Ус тав ка то тын га ны юк әле. 
Мәгәр аның уры ны на ко мис си я мез хә зер ле гендә зур бер ве чер 
ясар га йө ри бул са кирәк… Хо дай ярдәм бир сен! Шу лай ук Хә
лиул ла мон да чак та Ки ев сту дент ла ры на ак ча җы еп йибәрмәк че 
идек, мәгәр хә зер ул мәсьәлә һич бер куз гал мый. Шул ва кыт ха
лык: «Со ңын нан йибәрә мез», – ди баш ла гач, мин: «Иптәшләр, 
ти мер не кы зу ын да су гу ях шы бу лыр иде, со ңын нан бу эш не оны
тыр мыз», – дигән идем, әлбәттә, ми нем сүзлә ремә ба ры да кар
шы төш теләр. Мәгәр хә зер дә шул хәлләр не Хә лиул ла га сөйлә
ңез. Бо лар ны сөйләп, го мумән, эчен ян ды ры ңыз әле (әлбәттә, 
әгәр шул эшеннән су ы нып өлгермәгән ул са).

Сездә ни хәлләр бар? Ни берлән туг ры лый сыз? Ниләр йи
мерә сез? Ка зан ны са гын май сыз мы? Ни яза сыз? Ка чан мәш гуль 
яза тор ган нәрсә ңез дөнья күрәчәк?

Ва кыт са лы ңыз! Та тар ко пи ра ци я нең ка де рен бе лергә әйтә 
баш ла ган ке би то е ла. Фи ке ре ңезчә та тар тор мы шын да хә зердә 
нинд әен агым нар си зелә, кү ренә? Уй лап ка ра са ңыз язы ңыз әле. 
Рәхмәт әй тер мен…

Ху шы ңыз. Язы ңыз. Язар га ва кы тым бул ма са да –  укыр га 
ва кы тым бар.
Ад рес –  ис ке.

Хәнә фи
27/I. 13 г.

P. S. Хә    лиул ла га сә лам. Хат яз сын.

Хөс әен Рәх ми. Мөтәр җи ме: Г. Авыр га зый // Аң. – 1913. – № 3. –  Б. 34–38; –  № 4. –  Б. 
52–57; –  № 6. –  Б. 91–94; –  № 7. –  Б. 111–114; –  № 8. –  Б. 128–131; –  № 9. –  Б. 155–
158; –  № 10. –  Б. 162–167; –  № 11. –  Б. 183–184; –  № 12. –  Б. 198–203; –  № 13. –  Б. 
219–224; –  № 14. –  Б. 234–239; –  № 15. –  Б. 251–154; –  № 16. –  Б. 278–281; –  № 17. –  
Б. 290–294; –  № 18. –  Б. 307–310; –  № 19. –  Б. 329–332; –  № 20. –  Б. 342–345.
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Пись мо Х. Кай бы ше ва из Ка за ни Г. Иб  ра ги мо ву 1

27 ян ва ря 1913 г.

Ког да был здесь Ха лиул ла мы бы ло выб ра ли од ну ко мис сию. 
Хо тя эта ко мис сия и бы ла выб ра на для вы ра бот ки Ус та ва, но 
до нас то я ще го вре ме ни она еще не при ня лась за ус тав. Од на ко, 
вмес то это го, на ша ко мис сия в нас то я щее вре мя ка жет ся ду ма ет 
ор га ни зо вать один боль шой ве чер. Дай Бог по мо щи. А так же, 
ког да Ха лиул ла был здесь, мы хо те ли соб рать день ги и пос лать 
Ки евс ким сту ден там, од на ко в нас то я щее вре мя этот воп рос 
не воз буж да ет ся… В то вре мя пуб ли ка ста ла го во рить: «То ва
ри щи, хо ро шо бы ло бы ко вать же ле зо, ког да оно го ря чо, пос ле 
за бу дем». Ко неч но мо им сло вам все восп ро ти ви лись. Но сей час 
расс ка жи те это обс то я тельст во Ха лиул ле. Ес ли он не дос та точ но 
ве рит то му, что я знаю ка зан цев, не бу дет лиш ним, чтоб он по
ве рил. Расс ка жи те ему все это и во об ще, бук валь но –  жги те его 
внут рен ность (это я ду маю в смыс ле на до са дить ему). В скоб ках: 
ко неч но, ес ли он не ус пел еще ос тыть к это му де лу.

Пе ре вод сде лан штабсротм [ист ром] фонТрен то виу сом

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 63 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан алын ды.

Хат Ки евтә 1913 ел ның 17 ап ре лендә Г. Иб  ра һи мов ны тентү ва кы тын да алы
нып, рус те ленә тәр җемә ит те релгән.
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Пись мо Ха лиул лы Ени ке е ва из Ка за ни Г. Иб  ра ги мо ву 1

17 ап ре ля 1913 г.

Зд равст вуй Га лимд жан эфен ди. При вет те бе из Ка за ни. 17 де
каб ря я при е хал в Ка зань и до 21 де каб ря об де лы вал де ла. Ре зуль
та ты ск вер ны. Ви но ват в этом ты, ибо твоя ат тес та ция ме ня по
гу би ла все де ло. Ка занс кая мо ло дежь ос та ви ла са мое не вы год ное 
впе чат ле ние. Вопер вых, ты бу дешь за это на ка зан, вовто рых, 
при нуж ден бу дешь пос та вить бу тыл ку вод ки. Поз на ко мил ся со 
всей ка занс кой мо ло дежью. Идея моя наш ла все об щее со чувст
вие, но лич ные ин те ре сы вы ше об щест вен ных дел. Мо гу по ка 
ска зать, что здесь столь ко пар тий, сколь ко лю дей. Но обо всем 
пос ле, ког да я при е ду. Пре дуп реж даю, во из бе же нии не до ро зу ме
ний на зап ро сы из Ка за ни воз дер жи вать ся, ибо са мая идея мною 
нес коль ко пе ре и на че на. Это я сде лал на свой риск. Мне опять 
при дет ся пос ле Рож дест ва с ни ми во е вать. Пос та рай ся поз на
ко мить ся с сту ден том Та лы шинс ким и про во ди свои взг ля ды 
на де ло. Этим ты мно го мо жешь слу жить са мой иде е… Пос та
рай ся за пи сать ся в чис ло чле нов зе[м ля че]ст ва. Меж ду про чим, 
по так ти чес ким со об ра же ни ям я го во рил, что ты в этой ра бо те 
при ни ма ешь де я тель ное учас тие. Имей в ви ду и не про зе вай. В 
слу чае ес ли бу дет зап рос, го во ри, что име ешь в ви ду объ е ди не
ние не толь ко сту ден чест ва, а всей му суль манс кой мо ло де жи. Это 
то же по так ти чес ким со об ра же ни ям. Мо гу толь ко по ка ска зать, 
что здесь об ра зо ва лась ячей ка. Это ус пех. Ри суй ки евс кое зем
ля чест во в бо лее или ме нее иде аль ном ос ве ще нии. По ка все го 
хо ро ше го. Че рез пять ми нут уез жаю в Уфу.

Ха Е ни ке ев 2… 21го де каб ря.
С под пи сан ном вер но: От дель но го кор пу са жан дар мов под

пол ков ник (под пись Прог на евс ко го)

1 Төп нөсхә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан 
Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (199 ф., 1 тасв., 914 эш, 49, 49 (икен че 
ягы) кәг.). Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

Хат Ки евтә 1913 ел ның 17 ап ре лендә Г. Иб  ра һи мов ны тентү ва кы тын да алы
нып, рус те ленә тәр җемә ит те релгән.

2 ХаЕникеев –  Ха лиул ла Ени ке ев.
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Пись мо Г. Иб  ра ги мо ва из Ки е ва  
Ша ги ту Ах ма ди е ву и За ги ту Нур ки ну 1

24 ап ре ля 1913 г.

Ша гит и За хид 2!
Шлю Вам свой пер вый при вет из Ки евс кой тюрь мы. Вам, 

на вер ное, из вест но, что я арес то ван. Но, ду маю, не ме шал бы 
Вам коечто слы шать и лич но от ме ня са мо го.

Все выш ло очень прос то. 17 го апр [е ля] 12 ч[а са] но чи в мо ей 
ком на те был обыск, по пос та нов ле нию Ки евс ко го жан дар[м
ско го] упр [ав ле ни я].

Взя та мас са книг, как та тарс ких, так и русс ких и ту рец ких. 
Так же взят все пись ма, кар ти ны, да же аль бом. И, глав ное, все 
мои ру ко пи си 3, сре ди ко то рых бы ло кро ме пла нов за мет ков, 
схем, нес коль ко го то вых статьи для га зе ты, ма лень ких расс ка
зов и, глав ное, то злос част ная «Кир гизс кая доч ка» 4, над ко то рой 
я ра бо тал всю це лую зи му. Я ду маю те перь толь ко о ру ко пи сях: 
ес ли их мне возв ра тят, то все ос таль ное –  вто рос те пен но!

Как уже ска зал, взя ли мои ве щи, вмес те с ни ми арес то ва ли 
и се бя.

1 Төп нөсхә Ук ра и на Дәүләт ар хи вын да сак ла на (274 ф., 3 тасв., 236 эш, 1–2 
кәг.) Та тар те ленә тәр җемә се «Кы зыл таң» га зе та сы ның 1967 ел гы 19 фев раль, «Ка
зан ут ла ры» жур на лы ның 1972 ел гы 8 нче, «Со ци а лис тик Та тарс тан» га зе та сы ның 
1977 ел гы 14 март сан на рын да, Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да ур
наш ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 75–76). Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар
хи вын да гы фо токү чермәдән алын ды һәм ори ги нал да бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Захид –  За һи дул ла Сад рет дин улы Нур кин (1888–1966), жур на лист, тәр җемә
че. 1922–1927 ел лар да Гыйль ми үзәк нең ре дак ция кол ле ги я сендә сәр кя тип бу лып 
эш ли.

3 … все мои рукописи –  Г. Иб  ра һи мов ны тентү ва кы тын да алын ган бар лык 
кулъ яз ма ла ры, Ки ев гу бер на жан дарм идарә сендә тәр җемә че бул мау сәбәп ле, Ка
зан гу бер на жан дарм идарә сенә җибә релә. Ан да алар ны штабсрот мистр А.Ф. фон
Трен то виус рус те ленә тәр җемә иткәннән соң, ки ре Ки евкә җибә ре лә. Алар ның бер 
өле ше Г. Иб  ра һи мов ка ки ре кай та ры ла, икен че өле ше юга ла.

4 … тозлосчастная«Киргизскаядочка» –  Г. Иб  ра һи мов ның 1909 ел да язы ла 
баш лап 1911 ел да тә мам ла ган бу әсә ре Орен бург та «Ва кыт» нәш ри я ты та ра фын
нан бас ты ры ла баш ла гач, ти пог ра фи ядә тентү бу лып, кулъ яз ма жан дарм идарә сенә 
эләгә һәм ки ре кай та рыл мый. Ав тор үзендә кал ган ка ра ла ма ни ге зендә әсәр не яңа
дан яза. Ки евтә ге тентүләр ва кы тын да бу кулъ яз ма да алы нып, җит меш би те юга ла. 
Шу ңа язу чы ул әсәр не «з ло счаст на я» дип атый.
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Ког да ме ня при ве ли в учас ток, я был ужас но по ро жен тем, 
что там си дят 12 му суль манск [их] ст [у ден тов] и, еще в до ба вок, 
в дру гой ка ме ре две кур сис тки –  од на из Уфы, Ах тя мо ва, дру гая 
из Кав ка за, Со на ха ным 1.

А сре ди сту ден[ тов] бы ли предс та ви те ли му суль[ манс ко го] 
сту ден[ чест ва] из Ка за ни, Пе тер бур га, Моск вы (брат Ка ри мо ва 2) 
и др [у гих] уни вер[ си тетс ких] гор [о дов].

Там мы все вмес те пе ре но че ва ли, а ут ром ме ня в тюрь му, их 
нез наю ку да.

Вот уже прош ла не де ля как я день и ночь ша гаю задпе ред в 
сво ей оди но ко зак лю чен ной ком на те, т. е. ка ме ре. Ря дом со мной 
си дит ст [у дент] кав[ ка зец] Рус там бе ков. Он то же с на ми вмес те 
арес то ван. Как я си дит в по ло же ние оди ноч но го зак лю че ния.

Ша гит (ес ли его в Ка за ни нет) или ты За хид: вы не мед лен но 
со об щи те мо е му бра ту по адр [е су] Уф [имс ка я] губ [ер на] Стер
ли та мак[с кий] у[езд] Ур шак минск [а я] вол [ость] д[е рев ня] Сул
тан му ра то во. Ша кирд жан…

По том, и это глав ное, Ша гит, я те бе даю по ру че ние: нас чет 
вто ро го из да ния эти мо ло ги и 3 по го во ри с «Гаср »ом. Сде лай ус
ло вие как сам на хо дишь вы год ным. По жа луйс та не оп ла шай.

Пи ши те обо всем под роб но, кла няй тесь всем.  
По ка дос ви да ния: Га лим зан.

1 Сонаханым –  Со на Аб дел хак кы зы Ахун до ва (1893–?), Ки евтә ха тынкыз лар
ның юга ры курс ла рын да та би гать бе ле ме фа куль те тын да укы ган.

2 … брат Каримова –  сүз язу чы, на шир, җәмә гать эш лек ле се Фа тыйх 
(Мөхәммәт фа тыйх) Кә ри ми нең (1870–1937) бер ту ган эне се, ул ва кыт та Мәскәү 
сәүдә инс ти ту ты ст уд ен ты Мөхәммәт га риф Кә ри мов (1887–1935) ха кын да ба ра.

3 …насчетвторогоизданияэтимологии –  cүз шу шы ки тап ха кын да ба ра: Иб
ра һи мов Г. Та  тар са ры фы. Икен че кәррә ба сы луы. На ширлә ре: Әхмәтгәрәй Хәсә ни 
вә шө рякә се, Ка зан / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1913. – 78 
б.
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Г. Иб  ра һи мов ның Сол тан мо рат авы лын нан  
Әхмәтгәрәй Хәсә нигә яз ган ха ты 1

8 сен тябрь 1913 ел

Мөхтәрәм Әхмәтгәрәй әфән де!
Мәктү бең не ал дым. «Аң» ке бек куәт вә тәрәкъ кы ен чын нан 

ар зу 2 ит те гем бер жур нал ның порт фе лен тәкъ дим ит үе ңезгә –  
шун дый мө һим нок та да ми не зур ла вы ңыз га рәхмәт.

Белә сез, мин хәя те мот ла ка 3 ке ше се. Шу ның өчен дә күпләр
нең тә гаҗ җе бенә кар шы мо ңар чы «Ва кыт» вә «Йол дыз» ке бек 
зур вә карт га зе та лар ның дәгъвә тен иҗабәт ит ми 4 килә идем.

Лә кин Сез нең дәгъвә те ңез не ал гач, кырт ки сеп рәд 5 җа ва
бы бирә сем килмә де. Озак ла мый Ка зан га ба рам. Шун да тәф
сыйлләп сөйлә шер без.

Шарт лар да ки лешсәк, уй ла ган мәртәбәдә тәрәкъ кый бирә 
алучөн ля зем 6 ул ган әс бап вә мәвад нең 7 та бы лу ын да әми ни ять 8 
ала ал сак, бәл ки, бергә эшләп тә китәр без.

Һәрнә кү решкәч мәгълүм улыр.
Хә зергә хөрмәт вә сә лам: Га лим җан –  Сол тан мо рат.

1913 –  сен тябрь 8

1 Төп нөсхә Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли му зе ен да сак ла на (121400). Бе рен
че мәртәбә «Без нең ми рас» жур на лы ның 2017 ел гы 6 са нын да бас ты ры ла (б. 28–
30). Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 Арзу –  теләк.
3 Хәятемотлака–  ирек ле тор мыш.
4 Иҗабәтитми –  ка бул ит ми.
5 Рәд(рәдд) –  ки ре кай та ру, ка бул итмәү.
6 Лязем –  ти еш ле.
7 Мәвад –  матдә.
8 Әминиять –  ыша ныч.
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Г. Иб  ра һи мов ның Ка зан нан Хөс ни Кә римгә яз ган ха ты 1

26 ок тябрь [1913 ел]

Хөс ни 2 иптәш!
Төрмәдән чык кан лы бир ле 3 си ңа хат яза ал га ным юк. Ачу

лан ган бул саң, ки черә күр. Үзеңдә дә шун дый эшлә ре бул га лый 
тор ган дыр эле.

«Аң» ның сек ре тарь лы гын ал дым 4. Бу ны, бәл ки, ишеткән сең
дер дә. Яшь фи кер, яшь куәт «Аң» тирә сенә җы ел сын иде. Чын 
мәгънә се илә әдә би вә мәдә ни бер мәҗ му га шә ке ленә кер сен 
иде, дим. Си нең «Вол га» ха кын да гы мә каләң 5 миндә. Бәйрәм 
но ме ры на кертә ал ма дым. Чөн ки Шә һит те ге ши гы рең не бир
де 6, аны бас кач, «Вол га» кал ды. Чөн ки бер но мер да ике им за 
ки ле шеп бет ми.

«Вол га»ң да хис си ят зур. Лә кин эшлән үе җит ми. Бик ашык
кан сың. Мин си не беләм, син ба шың да тү гел, кә газьдә эш ли сең. 
Мин үзем дә шу лай. Шу ңа күрә иптәш лектән әйтәм, син һәр бер 
мә каләң не, һич бул ма са, өч мәртәбә язып чык. Бе рен че се ал ган 
мәү зу гың 7 ха кын да ба шы ңа ни килсә, тәр ти бенәфәлә ненә ри

1 Төп нөсхә Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли му зе ен да сак ла на (120006–6а). Бе
рен че мәртәбә «Со вет әдә би я ты» жур на лы ның 1957 ел гы 3 нче са нын да, ан нан соң 
Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер ха та лар белән бас ты рыл ган 
(Ка зан, 2000, б. 78–79). Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 Хөсни–  Хөс ни Кә рим (Хөс нет дин Мин һа җет дин улы Кә ри мов, 1887–1965), 
язу чы, пе да гог, җәмә гать эш лек ле се. Г. Иб  ра һи мов ның «Га ли я» мәдрәсә се бу ен ча 
са бак та шы, якын дус ла рын нан бер се. Ул 1912–1915 ел лар да Әс тер хан да руста тар 
мәктә бендә мө гал лим бу лып эш ли.

3 Төрмәдәнчыкканлыбирле –  сүз, га е бе та был мау сәбәп ле, 1913 ел ның 13 ию
нендә Ки ев төрмә сеннән чы га ры луы ха кын да ба ра.

4 «Аң»ныңсекретарьлыгыналдым –  Г. Иб  ра һи мов ның бу жур нал идарә сендә 
сәр кя тип бу лып эш ли баш ла вы ха кын да бас ма ның 1913 ел гы 20 нче са нын да 
хәбәр дә бас ты ры ла: «И дарәдән: «Аң» ның сәр кя тип лек (сек ре тарь лык) лә ва зи ме
не мөхәр рирлә ре мездән Га лим җан Иб ра һи мов әфән де ка бул ит те. Жур нал киләчәк 
са нын нан игъ ти бар аның ка ра вын да чы га чак тыр» (б. 353). Ул әле ге вазифа ны 1914 
ел ның 13 фев ра ленә кадәр баш ка ра.

5 Синең«Волга»хакындагымәкаләң –  «Аң» жур на лын да Х. Кә  рим нең ан дый 
мә калә се бил ге ле тү гел.

6 Шәһиттегешигыреңнебирде –  сүз Х. Кә  рим нең «Был был га» исем ле ши
гы ре ха кын да ба ра. «Аң» жур на лы ның 1913 ел гы 21 нче са нын да бас ты рыл ган (б. 
353).

7 Мәүзугъ –  те ма; эчтә лек.
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га я 1 кыл мый ча, ту ты ра сың да чы га сың. Икен че сендә шул әүвәл
ге мәү зугъ ны та би гый тәр типкә, һәр фи кер вә кар ти на ны ти еш ле 
уры ны на ку еп чы га сың. Өчен че се ин де ак тык эшләү бу ла. Менә 
шу лай эшләгәндә, си нең мә каләләр бик шәп чы га чак. Чөн ки 
синдә фи кер бар, хис бар, каләм дә бар. Тик шу лар ның ачык 
кар ти на да та би гый тәр тип белән тө зел үе җит ми.

«Вол га» бе раз үзгәрсә, гаҗәпләнмә. Си нең иптәшчә мө
гамәләңә та я нып, мин аны төзәткәләр мен.

«Аң» га тук тал мый яз. Ях шы итеп эшләсәң, һәр но мер га керә 
ба рыр. Го но рар иң азы өч ти ен 2. Мә калә сенә күрә арт ты рыр га 
да мөм кин бу лыр.

Әдә би ят ха кын да, ши гырь ха кын да яз га лар сың дип уй лыйм. 
Ул хак та тәр җемәләр дә мат луб 3. Ши гы рең бул са йибәр. Лә кин 
ба сар мын дип ал дан сүз бирә ал мыйм. Иптәшчә мо кавәлә 4 бул
сын, ки ре кай тар сам, үпкәләмәс сең.

Си не авы ру дип ишетәм. Кы ен көннә рең үтеп, мат ди тәэ
миннән соң ан дый хәлгә төш үеңә бик кай гы рам. Сә ламәтлә
нүең не те лим.

Язу ла рың ны кон верт ты шы на: «Га лим җан Иб ра һи мов ка мах
сус», –  дип куй саң, та гы ару ы рак бу лыр.

Озын хат яз әле.
«Аң» ның ан ке ты на, әлбәттә, җа вап язар сың 5. Дә хи бернәрсә: 

«И дел»дә «Аң» ның үзгә ре ше ха кын да бернәрсә үткәрә ал мас
сың мы? 6 Ан да гы бе лешләргә сә лам сөйлә. Сә гыйть әфән де 7 ни 
хәлдә?

Ба кый дуст лык вә иптәш лек илә Га лим җан Иб ра һи мов.
Ка зан, ок тябрь 26

1 Ригая –  игъ ти бар итү.
2 Гонорариңазыөчтиен –  сүз «Аң» жур на лын да бас ты рыл ган текст ның һәр 

юлы на түләнгән каләм ха кы ту рын да ба ра.
3 Матлуб–  таләп ителгән.
4 Мокавәлә –  ки лешү.
5 «Аң»ныңанкетына,әлбәттә,җавапязарсың –  Х. Кә  рим нең ул ан ке та га җа

ва бы бил ге ле тү гел.
6 «Идел»дә«Аң»ныңүзгәрешехакындабернәрсәүткәрәалмассыңмы? –  ан да 

Г. Иб  ра һи мов со ра ган эчтә лек ле мә калә юк.
7 Сәгыйтьәфәнде –  сүз Сә гыйть Рә ми ев ха кын да ба ра. Хат языл ган ва кыт та ул 

«И дел» га зе та сы идарә сендә эш ли.
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Иртәгә бәйрәм 1. Лә кин тәб рик итә сем кил ми. Чөн ки йөрә
гемдә ан дый бер хис юк, ә ри га ялә нергә телә мим. Рә се мең не 
ал дым. Зур рәхмәт. Ал дыр гач, үзем дә йибә рер мен.

Хөс ни, «Аң» да та тар ысу лы ның тәрәкъ кый се 2 вә ки че релгән 
дә верлә ре ха кын да бернәрсә кирәк иде 3. Мо ны «Бәдә вам» 4 
вә «Фә за ил әшшөһүр»ләрдән 5, Ка юм На сый ри, За һир Би
гиләрдән 6 баш лап хә зер ге ми нут ка терәргә ля зем бу лыр. Һәм 
һәр бер дә вергә ае рым ми сал вә нәмүнәләр ки те рергә ти еш. Шу
ны уй лап кара мыйм сың? Син дә фи ке рең нең факт тан күбрәк 
чы гуы бар. Бу хезмәттә исә фи кердән ар тык факт вә нәмүнәләр 7 
кирәк бу лыр.

1 Иртәгә бәйрәм –  сүз Кор бан га е те ха кын да ба ра. «Аң» жур на лы ның 1913 
ел гы 21 нче са нын да бас ма ның на ши ре һәм мөхәр ри ре Әхмәтгәрәй Хәсә ни (1883–
1934) белән Г. Иб  ра һи мов та ра фын нан «Аң» ның бар лык язу чы ла рын, мөхәр рирлә
рен, мөштә рилә рен һәм уку чы ла рын әле ге бәйрәм белән тәб риклә ре бас ты рыл ган.

2 Ысулыныңтәрәкъкыйсе –  ысу лы ның ал га ки те ше.
3 «Аң»дататарысулыныңтәрәкъкыйсевәкичерелгәндәверләрехакындабер-

нәрсәкирәкиде –  жур нал да Х. Кә  рим нең ан дый эчтә лек ле мә калә се юк.
4 «Бәдәвам» –  XVIII йөз ур та ла рын да иҗат ителгән, ав то ры бил ге ле бул ма ган 

ди ни эчтә лек ле әдә би шигъ ри әсәр. Бе рен че мәртәбә Ка зан уни вер си те ты ти пог
ра фи я сендә 1846 ел да нә шер ителә. Ан нан соң күп тап кыр лар бас ты ры лып, мәк
тәпмәдрәсәләрдә уку ки та бы бу ла рак фай да ла ныл ган.

5 «Фәзаиләш-шөһүр» –  «Ай лар ның ха си ятлә ре» дип тәр җемә ителгән, мө сел
ман ка лен да ре ай ла ры ха кын да гы ди ниәх ла кый эчтә лек ле бу ки тап Җә ма лет дин 
Бик та ши исем ле ке ше та ра фын нан язы лып, бе рен че мәртәбә 1854 ел да Ка зан да нә
шер ителгән. Ан нан соң ул 1917 ел га кадәр та гын бер ничә тап кыр бас ты рыл ган.

6 ЗаһирБиги –  За һир Ярул ла улы Би ги ев (1870–1902), та тар әдә би я тын да ро ман 
жан рын ни гезләгән мәгъ рифәт че әдип.

7 Нәмүнә –  үрнәк.
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1914
Г. Иб  ра һи мов ның Су хум нан Хөс ни Кә римгә яз ган хаты 1

12 ап рель 1914 ел, Су хум

Хөс ни иптәш!
Ха тың ны ал дым. Мин си ңа бер ничә мәртәбә язар га уй ла дым, 

лә кин ад ре сың бул ма ды. Элек ан дый ва кыт та «И дел» ар кы лы 
мөм кин иде. Хә зер ул тук та ган дип ишет тем 2. Үзең нең баш лап 
искә алу ың бик яра ды.

Ка зан нан за рар сыз гы на жа лунья, мәсьү ли ят ле 3 эш не таш лап 
китү ха лык ка ят кү рен де. Мо ны күпләр төр легә хә мел ит теләр 4. 
Син дә «Аң» нан китү дигән ши кел ле ка рый сың. Юк, алай тү гел, 
мин «Аң» нан китмә дем 5, Ка зан нан кит тем. «Аң» ны Кав каз да, 
Ки евтә, Мәскәүдә, һич бул мый икән, Әс тер хан, Уфа да чы га рыр
га бул са иде, мин аны таш ла мас идем. Мин Ка зан да шул мәгълүм 
мо хит тә то ра ал мыйм, Ка зан үзе нең Печән ба за ры, Бо ла гы, Ба
лык ба за ры белән, ан нан бигрәк тә эш сез, иман сыз, фа сыйк 6 
яшьлә ре, баш та на як мәгънә сез инт ри га лар 7 эченә чор на лып 

1 Төп нөсхә Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли му зе ен да сак ла на (120006–6б). Бе
рен че мәртәбә «Со вет әдә би я ты» жур на лы ның 1957 ел гы 3 нче, рус те ленә тәр җемә
се «Д руж ба на ро дов» жур на лы ның 1957 ел гы 5 нче сан на рын да бе раз кыс кар ты
лып, ан нан соң Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер төгәл сез лекләр 
белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 81–83). Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 «Идел»…туктагандипишеттем –  Әс тер хан да та тар те лендә нә шер ителә 
тор ган «И дел» га зе та сы 1914 ел ның 27 гыйн ва рын да чы гу дан тук тый.

3 Мәсьүлиятле –  җа вап лы.
4 Хәмелиттеләр –  юра ды лар.
5 … «Аң»нанкитмәдем –  Г. Иб  ра һи мов Ка зан нан китсә дә, «Аң» жур на лы на

ши ре һәм мөхәр ри ре, «Га сыр» кө теп ханә се ху җа сы Ә. Хәсә ни белән бәйлә не шен 
өз ми, мә каләлә рен, әсәрлә рен җибә реп то ра. Ул шу лай ук баш ка көндә лек мат бу
гат лар белән дә элемтәдә то ра.

6 Фасыйк –  аз гын, бо зык.
7 … мәгънәсез интригалар –  Г. Иб  ра һи мов «Ва кыт» га зе та сы ның 1911 ел гы 

1 ок тябрь са нын да «Габ ди» им за сы белән «Ка зан ки тап чы ла ры» дигән мә калә бас
ты ра. Мо ңа кар шы Ш. Әхмә ров «Йол дыз» га зе та сы ның шул ел гы 29 но ябрь са
нын да «Сөйләү ан сат, эшләү чи тен» дигән мә калә белән чы га. Ул Габ ди не шә керт 
дип атап, Л. Толс той әсәрлә рен ур лап язу да га еп ли. Пла ги ат лык та га епләгәннә
ре өчен Ши һа бет дин Әхмә ров ны, Әхмәт Ур ман чи ев ны, Гыйль мет дин Шәрәф не 
(1885–1942) тре тийс кий суд хө ке менә дәгъ ва итә. Суд 1912 ел ның 11 фев ра лендә 
юрист Иб неә мин Әхтә мов (1877–1941) рәис ле гендә, ха кимнәр Фу ат Тук та ров, 
Ф. Әмир хан, Ф. Аги ев, Ти мер ша Со ловь ев (1875–1947) бу лып, Ф. Әмир хан өен
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беткән «ха ди ме милләт»лә ре 1 белән ми не гаҗәп туй дыр ды. Те ге 
ел ны, га җиз бул гач, Ки евкә киткән идем. Бер ел үт те, Ка зан ның 
биргән на чар тәэ си ре йөрәктән чык ты –  Гәрәй нең 2 «Аң» га ча
кы ру ын ка бул итә бир дем. Лә кин Ка зан һа ман шул Ка зан, яшел 
ха димнәр һа ман шул иде. «Аң» ны таш лау ны мин кыз ган дым, 
лә кин Ка зан да то ру ның им кя не 3 кал ма гач һәм ке ше чишәлмәс 
төс ле кү ренгән хис не өз дем дә –  вәссә лам.

Мин хә зер һәйбәт йирдә яшим. Ки леш ли Ки евтә өч ат на 
бул дым 4. Одес са аша дүрт көн диң гез. Су хум да за рар сыз гы на 
шәһәр. Те тар га бай тү гел, кө теп ханәлә ре яр лы –  бу ягы бе раз 
мөш кел, лә кин аның уры ны на та би га те бик бай. Шәһәр диң гез 
бу ен да. Нәкъ яр да әйбәт буль вар бак ча сы бар. Шәһәр нең бер 
кы рые тау га терәлә –  җәнүб чәчәклә ре илә тул ган зур бак ча лар 
бар. Го мумән, мон да шәһәр икә не аз хис кы лы на: урам нар киң, 
йорт лар кар сак, сирәк, урам нар, өй буй ла ры агач лар белән ту
лы, бер як диң гез, бер як тау. Менә бу шәһәр лек не, шәһәр нең 
йөрәк не ба са тор ган явыз сый фа тын бе терә. Ми ңа һәм шул ягы 
ох ша ды да. Мөм кин бул са, бе раз дан тирәяк ка йө реп ки лергә 
дә дәр тем бар. Мон нан бер утыз чак рым да, диң гез бу ен да Яңа 
Афон 5 дигән мо нас тырь бар. Гаҗәп мак тый лар. Шу ны кү рергә 
өми дем. Го мумән, мон да килүдән шат мын. Кү ңел күтә релә, рух 
ту ла. Җәй кө не үтә эс селәр хәлдән ек ма са, көзгәчә то рыр га исә
бем бар.

Эшләргә кәе фем тә та бы ла, ва кыт та күп. Тик бе раз кыйм
мәт, лә кин ниш ли сең, шу ңа күрә Кав каз бит! Си ңа яз ма дым 

дә үткә релә. Нә тиҗәдә Г. Иб  ра һи мов ак ла на. Бу ва кый га ха кын да ту лы рак ка ра: 
Иб ра һи мов Г. Ка  зан ки тап чы лары ның рәд ди я се / Г. Иб  ра һи мов // Йол дыз. – 1911. – 
4 дек.; Әхмә ров Ш. Габ ди әфән дегә / Ш. Әхмә ров // Йол дыз. – 1911. – 8 дек.; Габ ди. 
Дәгъвәт // Йол дыз. – 1911. – 15 дек.; Әхмә ров Ш., Ур ман чи ев Ә. Идарәгә мәктүп / 
Ш. Әхмә ров, Ә. Ур  ман чи ев // Йол дыз. – 1911. – 19 дек.; Хө кем хө ке ме Йол дыз. – 
1912. – 26 февр.

1 «Хадимемилләт» –  «милләт ха ди ме» –  би редә милләт не сүздә генә кай гыр
тып йөрү челәргә ки на я ле ишарә.

2 Гәрәйнең –  сүз «Аң» жур на лы ның на ши ре һәм мөхәр ри ре Әхмәтгәрәй Хәсә ни 
ха кын да ба ра.

3 Имкяне –  мөм кин ле ге.
4 Килешли Киевтә өч атна булдым –  Г. Иб  ра һи мов Ка зан нан 1914 ел ның 

13 фев ра лендә китә һәм Ки евкә 15 фев ральдә ки леп җитә. Ки евтән 11 март та Одес
са га китә.

5 ЯңаАфон –  Афон та вы итә гендә 1875 ел да са лын ган зур мо нас тырь һәм каль
га.
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бу гай, мин бит «Без нең көннәр» язам 1. Бу «Х әят дул кын на ры» 
ат лы три ло ги я нең бе рен че җөзьэ бу ла. Хә зердә ча ма лар да өч йөз 
биттән арт мас ке бек. Ахыр га та ба ар та тор ган да бул са, ни чек бу
лыр. Мо ны Гәрәйләргә бирәм. Ки леш тек. Мин май ахыр ла ры на 
мат ба га га би рергә бу лыр дигән ни яттә мен. Шул ва кыт ка тә мам 
ку лым нан йибә рергә ты ры шам.

Си нең теләкләргә рәхмәт, иптәш. Баш та хы ял, йөрәктә хис 
бар –  эшләргә фор сат лар, наст ро е ни еләр бул сын. Лә кин, га
зиз, ал ко го лизм белән күп нәрсә не әрәм итә яз дым. Ка зан нан 
киткән ле бир ле эчкә нем юк. Үзем не ях шы хис кы лам. Го ме ремдә 
бер ничә мәртәбә таш ла дым. Зы ян да баш ка һичнәрсә белән ту
ты рыл ма ган буш лык лар си зелә дә та гы эчәргә то ты на сың. Мин 
бу ке бек, эч ке че ха лык иде. Мин бы ел Ка зан да вак лап тү гел, 
тәү лекләп эчкәлә дем. Шун дый ком па ни яләр ту ры кил де. Си ңа 
яз ма дым мы, ан да ми нем Зоя дигән бер һәйбәт кенә яшь ха тын 
белән бе раз ро ман бул ды. Шу ның ире сту дент һәм иптәшлә ре 
ком па ни я се һәр бер рус яшьлә ре ке бек эч ке че ха лык иде. Шу лар
да тәү лекләп ят кан хәлләр бул ды, та би гый, бо лар бик из деләр. 
Менә мон да гы на бе раз хәл алып киләм.

«Та тар ша гыйрьлә ре» ки та бы ның күп тән кыйтькә оч ра вы 2 
шу лай син дигәнчә. Лә кин, иптәш, шу ны оныт ма, ки тап ның 
төр ле як тан, яман нан да бул сын, кара луы за рар лы эш тү гел. Ан
нан соң та тар ның зәү кы белән бу ту ры да ки ле шеп бетү не мин 
үземә бер ва кыт та да шарт ит мим. Ту кай ха кын да «Йол дыз» ның 

1 «Безнеңкөннәр»язам –  өч кисәктән то рыр га ти еш ле бу ро ман ның бе рен че 
кисә ген Г. Иб  ра һи мов 1914 ел ның июнь ур та ла рын да тә мам ла ган, әсәр не бас ты ру 
өчен «Га сыр» нәш ри я ты на биргән. Әм ма сиксән би те ти пог ра фи ядә җы е лып, ике 
та ба гы ба сыл гач, цен зу ра нә шер итү не тук та та. «И рек»га зе та сы үзе нең 1917 ел
гы 18 ав густ са нын да тиздән бу әсәр нең бас ты ры ла баш ла на ча гы ха кын да бел дерү 
ур наш ты ра. Лә кин ул 1919 ел да гы на дөнья күрә: Иб ра һи мов Г. Без нең көннәр: Ро
ман / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Ли тотип. тва «У мид», 1919. – 442 б.

2 «Татаршагыйрьләре»китабыныңкүптәнкыйтькәочравы –  бу ки тап 1913 
ел да нә шер ителгән: Иб ра һи мов Г. Та  тар ша гыйрьлә ре. Бе рен че бү лем. Сә гыйть 
Рә ми ев, Дәр демәнд, Габ дул ла Ту ка ев / Г. Иб  ра һи мов. –  Орен бург та «Ва кыт» мат
ба га сы, 1913. – 103 б. Икен че кисә ге исә дөнья күрмәгән. Ки тап та «Ту кай –  ша
гыйрь ме?» дип ку ел ган со рау киң җәмә гать че лектә зур ри за сыз лык, шаушу чы га
ру га сәбәп бу ла. Шу ңа күрә Г. Иб  ра һи мов исе менә га епләүләр таш ла ган мә каләләр 
көндә лек мат бу гат та ел лар дә ва мын да ба сы лып килә. Ка ра: Җәләй. Әдә би мо
сахәбәләр. «Та тар ша гыйрьлә ре» / Җәләй // Йол дыз. – 1913. – 24 июль; Уй гур. Яңа 
әсәрләр. «Та тар ша гыйрьлә ре» / Уй гур // Йол дыз. – 1913. – 4 авг.; Вә ли ди Ә. Шә 
рекъ ка га ид яңа әсәрләр / Ә. Вә  ли ди // Шу ра. – 1915. – № 6. –  Б. 175.
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икен че ап ре лендә та гын бер мә каләм бул ды 1. Күр дең ме? Ни ди
сең?

«И дел көлә» не мин бе раз төзәт тем 2. Тиз керәчәк ма те ри
ал эченә тө реп кал дыр дым. «Ки тап чы» ха кын да гы тән кый тең 
кермәс тер. Әм ма те ге, исе ме хә те ремнән чык ты, яшь тор мыш 
ха кын да гы сы тиздән керәчәк иде. Мин киткәч, бу тап, югал тып 
бе термәсәләр ярар иде! Мин бик ашы гыч кит тем, күп рәтләп 
бул ма ды.

Үз ха кын да бер дә яз ма ган сың. Си не был тыр ул өйләнә, 
диләр иде, юк мы әле? 3 Гый шыкмый шык лар ба ра мы?

«Яшь йөрәкләр»дән 4 соң бай так гыйбрәтләр бул ды, хә зер ге 
ро ма ным «Без нең көннәр»дә бай так яңа ке шеләр чы гар ке бек. 
Ара да үзең не күрсәң, гаҗәпләнмә! 5 Лә кин шул бар, иптәш, та тар 
тор мы шы, бигрәк тә яшьләр галә ме тар, тә мам эшлә неп, бу лып 
җиткән ха рак тер лар юк ди яр лек аз.

Син «Фе ня» не 6 һа ман яз мый сың. Иптәш, ник тер мин си нең 
сә ламәт ле гең не ур та ке бек күрәм. Бы ел Шә һит бик кур кы тып 
сөйләгән иде, ах ры, шун нан кал ган дыр. Лә кин, иптәш, вактөяк 
са мо лю би е не таш лап, җәй бер ты ныч йиргә ки теп эшлә минит
ми, хәт та укы мыйяз мый, бү ре ке бек та за рыр га иде. Мин кай чан 
гы на уй ла сам да, си не көл ке бек апак йөз ле хә тер лим дә кү ңелгә 
на чар уй лар төшә. Мин си ңа «Фе ня» не язу белән баш ла ган идем 

1 Тукайхакында«Йолдыз»ныңикенчеапрелендәтагынбермәкаләмбулды–  
Иб ра һи мов Г. Та  лант тра ге ди я се / Г. Иб  ра һи мов // Йол дыз. – 1914. – 2 апр.

2 «Иделкөлә»неминберазтөзәттем –  Х. Кә  рим нең бу әсә ре «Аң» жур на лын
да бас ты рыл ма ган.

3 Синебылтырулөйләнә,диләриде,юкмыәле? –  Зәйнәп Кә ри мо ва истә лек
ләреннән кү ренгәнчә, Хөс ни Кә рим белән алар ның туй ла ры Уфа да 1916 ел ның май 
аен да Сә гыйть Рә ми ев өендә бу ла. Ан да Г. Иб  ра һи мов та кат на ша һәм Х. Кә  рим нең 
ата сы вазифа сын үти: Кә ри мо ва З. Ул без нең якын дус ты быз иде / З. Кә  ри мо ва // 
Га лим җан Иб ра һи мов: мә каләләр, истә лекха тирәләр / Төзү че се Рөстәм Акъ е гет. 
Ка зан: Та тар. кит. нәшр., 2007. –  Б. 176.

4 «Яшьйөрәкләр» –  Иб ра һи мов Г. Яшь йөрәкләр. На ши ре: Әхмәд әлИс ха кый 
«Шә рык» кө теп ханә се / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Элект ротип. «У мид», 1912. – 416 б.

5 Арадаүзеңнекүрсәң,гаҗәпләнмә! –  «Хат та сүз «Без нең көннәр» ро ма нын
да гы нечкә кү ңел ле Сә хип об ра зы ту рын да ба ра, аның би ре ле шендә Х. Кә  рим нең 
ба ла ча гы, яшь лек ел ла ры на бәй ле ва кый га лар ачык төс мерләнә. «Га ли я» мәдрәсә се 
шә кертлә ре ара сын да аның көйләр не бик тиз отып алу сәлә те, та тарбаш корт җыр
ла рын ос та баш ка руы да бил ге ле»: Са би ров С. Кы  зыл чәчәкләр нең бер се (Хөс ни 
Кә рим нең туу ы на 100 ел) / С. Са  би ров // Соц. Та тарс тан. – 1987. – 15 дек.

6 «Феня» –  Х. Кә  рим нең языл мый кал ган хик әя се нең исе ме.
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дә сү зем икен чегә бо рыл ды, ва кый ган, язу дан, уку дан кан мө
һимрәк бит. Чын дуст лык ка хә мел кыл 1 –  мин си нең хәят ха кын
да ник тер кай бер ва кыт авыр уй лыйм, ягъ ни тән сә ламәт ле ге 
ха кын да. Чөн ки шун дый кы ен үткә релгән шә керт лек, ан нан соң 
учи тель леккә хә зерләнү –  әллә бо лар ба ры да ха та –  син үгез ке
бек та за, си нең битлә рең кыпкы зыл мы? Аль бом нан рә се мең не 
алып ка ра дым. Син ан да ябык сың.

Хә те ремдә юк, си ңа мо ка билән 2 рәсм йибәр дем ме, юк мы –  
менә хат эченә рә сем са лам. Бу –  ми нем го ме ремдә ару чык кан 
нәрсәм. Лә кин ми не алай дип уй ла ма. Бу –  был тыр, Ки ев зи нда
нын нан чы гып, төр ле йирдә ха ным нар дан чәчәкләр, бу кет лар 
ал гач, Ак Идел бу ен да па ро ход та кай тып, Уфа да иң ма тур бер
ничә шат көннәр уз дыр ган чак та, ягъ ни го ме рем нең иң на дир 
мәс гуд 3 ва кы тын да, шу ңа күрә бишал ты яшь яшәргән ча гым да, 
Уфа да алын ган иде. Ке шеләр аны мин тү гел дер, диләр. Чөн ки 
хә зер яңак лар эчкә су ы рыл ды, күзләр бе раз төпкә бат ты лар. 
Җан, йөрәк яшь, га юр, лә кин тән кар тая, иптәш!

Иптәш, бик озын хат яз. Ниләр уй лый сың, ниләр бе терә сең? 
Ба рын да тәф сыйл ит. Ба рын нан да бигрәк та зар! Та мыр лар да 
кан ту лып кай нап ак сын –  шун сыз бер эш тә чык мый ах ры. Ан да 
иптәшләр бул са, ми не со ра са лар, фа ти ха вә сә лам ди ген.

Кул ла рың ны кы сам: Га лим җан.
1914, ап рель 12, Су хум.

1 Хәмелкыл –  юра.
2 Мокабилән –  кар шы.
3 Надирмәсгуд –  сирәк бә хет ле.
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Г. Иб  ра һи мов ның Су хум нан Хөс ни Кә римгә  
яз ган хаты 1

13 май 1914 ел, Су хум.

Хөс ни иптәш,
ха тың ны бе рничә көн элек ал ган идем, җа ва бым бу көнгә 

кадәр ки чек те. Син май ахы ры на кадәр Әс тер хан да бу лам дигән
сең 2, ба рып си ңа ирешә әле.

Си не күрмәгәнгә бер ничә ел бул ды. Син баш та «Мәдрә сәи 
Га ли я»гә килгәндә 3 нык кы на, та за гы на бул саң да, «Га ли я», биг
рәк тә учи тель леккә хә зерләнү си не ябык тыр ды 4. Мин ахыр күр
гәндә, син, ми немчә, без нең ке бек ябык, ары ган, ва тыл ган, ис
ти рахәткә 5 мох таҗ идең. Ан нан соң та гы күп ва тыл дың. Шә һит 
си не үткән ел бик авыр [у] дип тә сөйлә де, ин де бы ел та гы, ай лык 
алт мышйит меш не та бу өчен, 11–12 сә гать эшләргә мәҗбүр бул
гач, син та гы арый сың, ва ты ла сың. Шу ңа күрә авыл га китү дәр
тең бикбик му а фыйк 6. Лә кин авыл ның авы лы бар. Ха лык бик 
кар шы бул ма са, ба ла ар тык күп җы ел ма са, шул ва кыт та гы на си
ңа хәл җы яр га мөм кин бу лыр. Һәрхәлдә, Әс тер хан да гы дан авыл 
му а фыйк чы гар. Без си нең белән яше решү не таш ла дык, ара да
гы ри я 7 бет те –  мин дә уй ла га ным ны ачык әй тим: син, иптәш, 
учи тель лек юлын да күп ты рыш тың, күп эшләп, ач яшә дең, бу 
си не җис ма ни ват ты. Лә кин си не ар ыт кан нәрсә бу гы на тү гел, 

1 Төп нөсхә Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли му зе ен да сак ла на (120006–6). Бе
рен че мәртәбә «Со вет әдә би я ты» жур на лы ның 1962 ел гы 3 нче са нын да, ан нан соң 
Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер ха та лар белән бас ты рыл ган 
(Ка зан, 2000, б. 84–87). Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 СинмайахырынакадәрӘстерхандабуламдигәнсең –  Х. Кә  рим Әс тер хан нан 
1914 ел ның җәендә китә. Ту ган ягы на кай тып, Бө ре өя зе Бай кы баш авы лы (хә зер ге 
Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы Ка ра и дел ра йо нын да) мәдрәсә сендә мө гал лим бу лып 
эш ли баш лый.

3 Синбашта«МәдрәсәиГалия»гәкилгәндә –  Х. Кә  рим «Га ли я» мәдрәсә сенә 
укыр га 1906 ел ның кө зендә килә, 1912 ел да аны тә мам лый.

4 … бигрәктә учительлеккә хәзерләнү сине ябыктырды –  Х. Кә  рим «Га ли я» 
мәдрәсә сен тә мам ла гач, Ца ри цын ре аль учи ли ще сын да укы ту чы лык ка (учи тель
леккә) им ти хан тап шы ра, ан на ры Әс тер хан да руста тар мәктә бендә укы ту чы бу лып 
эш ли.

5 Истирахәткә –  ял итүгә.
6 Муафыйк –  урын лы.
7 Рия –  икейөз ле лек.
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синдә зур сам о лю бие бар. Син һич бер йирдә га ди, ил ти фат ка 
алын ма ган бер адәм бу лып ка лыр га ри за тү гел сең, шу ңа күрә 
һәр йирдә һәр кай чан син үзең нең инст ру мен тың кыл ла рын ак
тык дәрәҗәгә кадәр ле көчләп тар та сың, ягъ ни син һәр йирдә 
тән белән генә тү гел, тел белән, баш белән, нерв белән, га кыл 
белән –  ха сил 1, җан вә тән белән геләнгелән ар тык үзең не көч
ли сең, һәр ва кыт нап ря же ни едә, һәр ва кыт кирә геннән ар тык 
көч са рыф итүдә сең (мин бо лар ны әүвәл ге хә леңә ка рап әйтәм). 
Менә шу лар си не тән ягын нан ару өс тенә, җан белән дә, нерв, 
га кыл вә йөрәк белән дә ар ыт кан. Си ңа, чын мәгънә сендә җан 
һәм тән илә све жий шат егет бу лу өчен, бе раз за ман нар үзең не 
һич бер ту ры да көчлә мичә, мот лак, та би гый хәлдә прос та та, по
кой һәм сво бод но яшәргә кирәк. Шун дый хәят бул сын ки, өең 
җы лы, та ма гың тук, эшең ар тык ват мый, ба шың ты ныч, ха лык 
ал дын да могътәбәр бу лыйм, шәп кү ре ним дип тә үзең не ват
мый сың, бе раз гы на шу лай «нап ле вать на все» дигәндәй тә ма
матә мам ис ти рахәткә би релә сең. Авыл йи рендә учи тель бул саң, 
уры ның нан ку дырт мас кадәр генә ты ры шып, ягъ ни күп укы ту 
илә ва тыл ма саң, баш ка ту ры да да үзең не бер дә көчләмәсәң, 
тәкәл лефләнмәсәң 2, шөбһә сез, си ңа те ге «Га ли я»гә килгән елың, 
ачык, шат хәят, дәрт ле фәләнфәлән Хөс ни кай тыр иде.

Мин үзем таб ган 3 зәгыйфь мен. Ман тыйк 4, ач лык, ара кы ми
не та гы ват ты лар. Си ңа яз ган нәрсәләр миндә дә бар. Мин менә 
Кав каз га килгәч, дөнь я да чын ис ти рахәт не та ты дым. Ае рым бүл
мә, зур, һа ва лы, як ты. Ае рым ход. Теләсәң көн буе идәндә ятып, 
ыш тан сыз ау на. Бай тү гел мен, лә кин мәгълүм микъ дар килә 5. 
Түшәккә ка рап аяк су зам, ва тыл мыйм, үзем не һич бер ту ры да 
көчлә мим. Бай так эш лим. Лә кин үзем не ис ти рахәт хис итәм. 
Тә немнән бигрәк, җа ным, нер ва ла рым хәл җыя. Хә зер мин шун
дый халәттә мен ки, гүя күп ел лар дә вам итеп, бө тен ор га низм ны 
ак тык дәрәҗәдә бе тергән бер авы ру дан ак рынак рын те ре леп 
киләм ке би.

1 Хасил –  кыс ка сы.
2 Тәкәллефләнмәү –  ясал ма кы лан мау.
3 Табган –  та би гый.
4 Мантыйк – биредә  схо лас ти ка.мәгънәсендә
5 … мәгълүммикъдаркилә –  яз ган мә каләлә ре өчен һәм «Га сыр» мат ба га сын да 

бас тыр ган әсәрлә ре өчен Ә. Хәсә ни каләм ха кы түләп то ра. Сүз шул го но рар лар 
ха кын да ба ра.
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Бу ми ңа фай да сыз бул мас. Көзгә кадәр тор сам, тәэ си ре кү
ре лер. Та гы хис итәм ки, көзгә генә аз. Ми ңа ел да шу лай кирәк 
иде. Лә кин мон да гел то рып бул мый, кай ты ла, та гы ва ты ла сың. 
Си нең кә се бең баш ка. Учи тель бул дың. Авыл га берике гә зит 
ал дыр дың, сирәксирәк иптәшләр белән хат языш тың –  рәхәт, 
ман до лин ны сыз дыр дың да ис ти рахәт кыл; яның да бер ка ра каш 
та бул са, ар тык ни кирәк. Ка ра каш дигәннән, өс теңә авыр йөк 
бу лыр бул ма са, өйләнгәндә за рар юк, хо су сан, авыл да ма тур, 
яшь ха ты ның бул са, ар тык һичнәрсә кирә ге кал мый. Эчүдән 
тук та дым, ди сең, тәб рик итәм, Ка зан нан чык кан нан бир ле мин 
дә эч мим. Та гы ни бу лыр ал да.

Син, һәрхәлдә, шә рик 1, һич бул ма са, бө тен бер ел шун
дый пол ный ис ти рахәт, пол ный прос то та, пол ный сво бод ный, 
көчлән ми, көчән ми, тәкәл лефлән ми хәят ка ра. Бу ара да язу ны 
да таш лау ярый. Мин ыша нам, та би гать си ңа бернәрсә биргән. 
Го ме рең, ва фа итсәң 2, син әдә би ят галә менә бер әй бер, бик та
би гый вә мөм таз 3 бер әй бер би рергә ти еш ле сең, мин мо ны хис 
кы лам, лә кин хә зер ге ва тыл ган хәлдә ул са, чык мый, җантән хәл 
ал сын, куәт үзе бә реп чы гар. Бу хак та си нең үзеңә дә сөй ли идем. 
«Яшь куәтләр» 4 исе ме илә язып та, бас тыр ма ган бер тән кый ди 
нәрсәмдә дә мин мо ны яз дым. Лә кин хә зер син яз мый сың һәм 
үзең не бе раз га ват ма, шу ңа күрә мин ул нәрсәм не чы гар мыйм 
әле. Та гы әйтәм: җантән, нерв вә ка леб 5 хәл ал сын –  куәт үзе 
бә реп чы гар. Ул куәт нин ди бу лыр, син да и ми язу чы бу лып, күп 
язып ки терә сең ме, әллә та би гать нең си ңа куй га ны –  тик бер
нәрсә би рер лек ме, мин аны белә ал мыйм. Лә кин шул бернәрсә 
бир үеңә, шул бернәрсә нең әдә би ят та ля зем бер мө һим әсәр бу
лып ка лу ы на мин ник тер кат гы ян 6 ыша нам. Ел лар бу е на яз ма саң 
да, бу ыша ну ым ки ме ми.

1 Шәрик –  са бак таш.
2 Ва фа итсәң –  ба гыш ла саң.
3 Мөмтаз –  баш ка лар дан ае ры лып то ра тор ган.
4 «Яшь куәтләр» –  1912 ел да язы лып, Г. Иб  ра һи мов аны «Шу ра» жур на лы

на җибәрсә дә, үз ва кы тын да дөнь я га чык ма ган. Язу чы 1913 ел ның 17 ап ре лендә 
Ки евтә кул га алын гач, тентү ва кы тын да әле ге мә калә дә та бы ла. Ка зан жан дарм 
идарә сенә җибә реп тик шерткәннән соң, ул сәя си як тан кур кы ныч сыз һәм за рар сыз 
дип та бы ла. Мә калә «Я ңа әсәрләр, яңа им за лар вә яшь куәтләр» исе ме белән «Йол
дыз» га зе та сы ның 1915 ел гы 6 фев раль, 29 ап рель сан на рын да бас ты ры ла.

5 Калеб –  кү ңел.
6 Катгыян –  нык.
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Син, авыл га ба рып ба тып ка лыр мын, дип уй ла ма. Ми не ку
нак ка ча кы рыр сың, безгә үзең ки лер сең, мөнәсәбәт өзелмәс, 
бер та зар гач, шәһәргә ур на шыр га мот лакмот лак мөм кин улыр. 
Мин мо ны өмит итәм.

Яшь көн нең ма тур сә гатьлә ре бергә кичкән. Ах ры сы, шу лар
ны оны тыр га адәм нең тә ка те йит ми дер. Мин Ка зан да, фәләндә 
әллә кемнәр белән, үзлә ре янын да ва кыт, гаҗәп дуст мө гамәләдә 
бул дым, лә кин кит тең, ае рыл дың –  бетә, оны ты ла, әһә ми ятлә ре 
юга ла. Ах ры сы, яшь лек иптәшлә ре генә йөрәктә мәң ге ка ла лар
дыр. Безгә, на сыйп бул са, го мер нең ал да гы көннә рендә бергә 
бу лыр га күп туг ры ки лер дип уй лыйм.

Ша кир 1 белән хат лаш мый сыз мы? Ул өйлән де. Ка ра ма лы дан 2 
бер ару гы на кыз ал ган. Июньдә тө шерә бу гай. Ми не ча кы ра. 
Лә кин кай та ал мам, ах ры. Кав каз аяк ас ты тү гел, ел са ен ки леп 
бул мый. Бер килгәч то ра сы иде ич. Ул да го мергә бер килгән 
нәрсә. Кай ту кирәк иде, лә кин әле сүз бирмә дем.

Син, диң гез кү рергә ди сең. Чы нын әйткәндә, үзең не ват ма, 
ак чаң ны әрәм итмәү кирәк иде. Әгәр бик те ли сең икән, ан да 
хәер ин де.

Су хум га ки леп чык саң, кы зык бу лыр иде. Бун да ике юл бар: 
1) Кас пий, Ба ку. Ан нан по езд белән Тиф лис аша Ба тум га, Ба тум
нан па ро ход белән су хум га. 2) Пет ровс кий дан, Яңа Ца ри цын нан 
Но во рос сийс кий га по езд, ан нан Су хум га па ро ход.

Бо лар га күп ме рас ход дип тә га ен әйтә ал мыйм. Лә кин бик 
кыс кан да да ба рукай ту ил ледән ким бу лу их ти ма лы юк. Хат яз 
әле. Фа тыйх Сәй фи не ан да күрә сең ме? Та гы ниләр бар?

Ку лың ны кы сып: Га лим җан.
Су хум, 1914, май 13.

1 Шакир –  бу ке ше нең шә хе се ту рын да әлегә дә лил ле мәгълү ма ты быз юк.
2 Карамалы –  хә зер ге Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы ның Авыр га зы ра йо ны Яңа 

Кәл чир җир ле үзи дарә сенә ка ра ган Олы Ка ра ма лы авы лы бул са кирәк.



340

1915
Г. Иб  ра һи мов ның Сол тан мо рат авы лын нан  

Әхмәтгәрәй Хәсә нигә яз ган ха ты 1

6 март 1915 ел

Гәрәй иптәш, си ңа Уфа дан бер ачык хат яз ган идем, ал
дың мы, юк мы, бел мим. Бер ничә нәрсә бар, менә та гын язам. 
Фев раль чык ты. «Аль бом ны» һа ман кү реп бул мый әле 2. Шу
ны, иптәш, тизрәк кү рергә иде. Чы гу белән ми ңа бик әгъ лалә
реннән 3 өч нөсхә (авыл га) җибә рергә куш.

Мин Уфа да бул дым. Ан да, Карс мө сел ман на ры фай да сы на те
атр ку я чак бу лып, үза ра киңәш мәҗ ле се яса ды лар. Шун да ми не 
дә ча кыр ды лар. Мәсьәлә нин ди әсәр уй нау ту рын да килгәч, мин 
Ка зан га те лег рам би реп, «Ти гез сезләр» не 4 со ра ту фи ке рен га рыз 
иткән идем. Мәсьәлә не әсасән ка бул итсәләр дә, унын нан ки
чек тер ми кую ля зем бул ган га, «Ти гез сезләр» не өл гер теп бул мас, 
ди ел де. Шу ның белән бә рабәр, ар тист вә лю би тельләр миннән, 
шул әсәр тиз ба сы лып чык ма са, кулъ яз ма сын җибәртә алыр мы 
дип, мөхәр рирдән яки на ширдән со рар га үтен деләр. Син, Гәрәй, 
шул хак та ми ңа бер хәбәр яз саң иде. Мон да аны озак лат мый ку
яр га уй лый лар, ягъ ни мәсьәлә бер куз гал гач, унын чы март тан 
соң бу ла чак те атр га шу ны өл гер тергә исәп лиләр.

Мин тиздән (ягъ ни бер ун көннән) Уфа га китәм. Шу ңар чы 
бер хәбәр кирәк.

«Хик әяләр» ба сы ла баш ла ды мы? 5 Тизлә вең не үтенәм. «Ти
гез сезләр» чык са, җибәртә күр, мин ул хак та һәйбәтләп, киңләп 
язар га ни ят итә мен. Си ңа, бу хат ка ку шып, бер кә газь җибәр дем. 

1 Төп нөсхә Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли му зе ен да сак ла на (119759–18). Бе
рен че мәртәбә «Со вет әдә би я ты» жур на лы ның 1962 ел гы 3 нче са нын да, ан нан соң 
Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 89–90). 
Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 «Альбомны»һаманкүрепбулмыйәле –  Аль бом (Са на и гы нә фисә мәҗ му га сы). 
Са на и гы нә фисә сөю челәргә. «Аң» нә ше ре. –  Ка зань: Тип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1915. – 
32 б. Аны Г. Иб  ра һи мов үзе тө зегән.

3 Әгълалареннән –  ях шы ла рын нан.
4 «Тигезсезләр»–  Әмир хан Ф. Ти  гез сезләр (Яңа ке шеләр). Өч пәрдәдә пь е са. 

На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се. Ка зан. –  Ка зань: Элект ротип. «Ма
а риф», 1915. – 72 б.

5 «Хикәяләр»басылабашладымы? –  «Га сыр» нәш ри я ты на бас ты рыр га би ре леп 
тә, чык мый кал ган.
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Ан да «Хик әяләр» нең тыш кы, ал гы битлә ре ха кын да сүз бар. Шу
ңа дикъ кать итеп, үзем яз ган ча куй ды рыр га оны та күрмә.

Хә зергә баш ка юк. Ми нем агай боль ни ца да ята 1. Аның ая
гын яр ды лар. Аның иптәшлә ре су гыш ка кит те, бу авы ру сәбәп ле 
кал ды. Ко ты лу ы на бик нык өмет бар. Хо да ни би рер. Мин, аның 
мәсьәлә се бер як лы бул ган чы, Уфа дан китә ал мам. Бу ңа, ша ять, 
бер ун биш көн, их ти мал, өч ат на ва кыт кирәк бу лыр. Шун сыз 
Ка зан га юл алу мөм кин тү гел.

«Аң» ны күр дем. Җәләй нең 2 мә калә сенә «Әдә би хәрәкәт» 3 
исе ме биргән сең икән. «Яз гы чәчәкләр» дигәннән бу сы мәгънә
лерәк бу лыр. Хәнә фи нең «Истә ле ге» 4 ма тур чык кан ди яргә 
ярый, тик бик аз гы на тө черәк. Дә хи «Истә лек» сү зе, яңа бу лу 
өс тенә, ярап бетәр ме икән, ул әдә би ят ка ке реп китәр ме икән ди
гән шөбһә дә бар. Һәрнә, хәер ле бул сын. Сә гыйть Рә ми ев «Аң» га 
үзе нең «Я ңа ши гырь һәм әүвәл геләр» 5 дигән яңа ба сыл ган ши
гырь мәҗ му га сын җибәрәм ди де. Син аны яра та сың бу гай. Шул 
хак та «Аң» да берәр нәрсә языл са, яки һич бул ма са, аның мәҗ му
га сын нан берәр кыйт га кер телсә, кү ңел ле бу лыр иде 6.

Син, мә каләлә реңә бе раз пе ре рыв бирәм, дигәнгә, «Аң» га 
язу җибәрмә дем әле. Авыл да бер ничә кө немат нам бар. Шул 
ара да бернәрсә оеш тыр сам кирәк. «Тор мыш» ка «Мө гал лимә»
нең Уфа да уй на луы мөнәсәбә те белән бернәрсә бир дем –  ике 

1 Минемагайбольницадаята –  сүз Г. Иб  ра һи мов ның ага сы Ша кир җан ха кын
да ба ра. Аның Бе рен че Бө тендөнья су гы шын да катн аш кан лы гы мәгълүм, күрә сең, 
боль ни ца да те ре леп чык кач алын ган.

2 Җәләй –  сүз Җа мал Вә ли ди ха кын да ба ра.
3 «Әдәбихәрәкәт» –  ка ра: Вә ли дов Җ. Әдә би хәрәкәт (Тән кыйть) / Җ. Вә  ли

дов // Аң. – 1913. – № 3; –  Б. 59–63; –  № 4. –  Б. 83–85; –  № 6. –  Б. 122–126; –  № 7. –  
Б. 145–148.

4 Хәнәфинең«Истәлеге» –  сүз Х. Кай бы шев ның «Аң» жур на лы ның 1915 ел гы 
3 нче са нын да (б. 63–65) «М. Хәнә фи» им за сы белән бас тыр ган «Ва кыт сыз сүнгән 
«Яшь лек» (Яшь мөхәр рирлә ре мездән Сәетгәрәй Ени ке ев ха кын да истә лек)» дигән 
нек ро ло гы ха кын да ба ра. Ан да өмет ле бу ша гыйрь нең (1893 ел да ту ган) иртә ва фат 
бу лу ына кай гы бел де релә.

5 «Яңа шигырь һәм әүвәлгеләр» –  Сә гыйть Рә ми ев нең яңа ши гырьлә ре һәм 
әүвәл гелә ре. –  Уфа: «Шә рык» мат ба га сы бо радә ран Кә ри мов лар ның, 1915. – 36 б.

6 Шулхакта«Аң»даберәрнәрсәязылса,якиһичбулмаса,аныңмәҗмугасын-
нанберәркыйтгакертелсә,күңеллебулыриде –  С. Рә  ми ев нең ул мәҗ му га сы ха
кын да «Аң» жур на лын да бер нин ди дә мәгълү мат һәм ан нан ши гырьләр дә бас ты
рыл ма ган. Бас ма ның 1916 ел гы сан на рын да ша гыйрь нең шун дый әсәрлә ре дөнья 
күргән: № 2 «Ул йок лый» (б. 22), № 5 «Киң иман» (б. 78), № 9 «Ул тор ды» (б. 146), 
№ 22 «До га» (б. 343).
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фель е тон 1. «Аң» да гы Әминә мә калә се дә шун да хә тергә алын ды 2, 
ша ять, күргән сең дер.

Авыл га бер хат язар идең. Ка зан да нин ди яңа гайбәтләр бар?
Ка зан да чак та ан нан китә се килә. Китсәң, са гы на баш лый

сың. Ял кау лан мый бер хат яз әле. «Га сыр» вә «Аң» әһе ленә, го
мумән, сә лам.

Мәсьәлә нең иң мө һим ягы ка ла яз ган икән: син, иптәш, март 
кы ры гын, бу хат ны ал гач, ки чек тер ми җибә рергә әйтә күр! 3 Бу 
ха тым дүрт көн ба ра, пе ре вод дүрт көн килә. Шул исәптән мин 
март ның ун би шенә синнән ак ча килгән дер дип, атым җи геп, 
кесәмә пас пор тым ны са лып, пуч та га –  ун биш чак рым авыл га 
үзем ба ра чак мын.

До га вә сә лам!
Ал ла га тап шы рып: Га лим җан –  Сол тан мо рат, 1915 –  март 6.

1 «Тормыш»ка «Мөгаллимә»нең Уфада уйналуы мөнәсәбәте белән бернәрсә
бирдем – ике фельетон –  ка ра: Г. Иб  ра һи мов. «Мө гал лимә» нең Уфа да уй на луы 
мөнәсәбә те белән / Г. Иб  ра һи мов // «Тор мыш». – 1915. – 26, 27 авг.

2 «Аң»дагы Әминә мәкаләседәшундахәтергәалынды –  сүз «Аң» жур на лы ның 
1914 ел гы 23 нче са нын да (б. 417–420) Әминә Мө хет ди ния (1893–1944) та ра фын
нан бас ты рыл ган «Кем ул мө гал лимә Фа тый ма? («Мө гал лимә» пь е са сын да гы мө
гал лимә ти бын тән кыйть)» дигән мә калә ха кын да ба ра. Ә. Мө  хет ди ния: «Д ра ма да 
те рек леккә якын бу лу мө һим мәсьәләләрдән са нал мый ча, бәл ки дра ма дан кү ңел, 
йөрәк хәя ты на якын бу лу кө телә», – ди. Г. Иб  ра һи мов үзе нең мә калә сендә әй телгән 
фи кергә кар шы тө шеп, дра ма ны кис кен тән кыйтьләп чы га, дра ма ав то рын ре а лизм
нан читкә тай пы лу да га еп ли. Дө рес, аның ка раш ла рын ки ре ка гып языл ган яз ма да 
дөнья күрә: Бик та шев А. Тән кыйть тирә сендә / А. Бик та шев // Ко яш. – 1915. – 13, 
14 авг.

3 … марткырыгын,бухатныалгач,кичектермиҗибәрергәәйтәкүр! –  сүз 
Г. Иб  ра һи мов ның жур нал да ба сыл ган ма те ри ал ла ры өчен март аен да алыр га ти еш
ле 40 сум го но рар ха кын да ба ра бул са кирәк.
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Г. Иб  ра һи мов ның Уфа дан  
Әхмәтгәрәй Хәсә нигә яз ган ха ты 1

16 де кабрь [1915] ел

Гәрәй иптәш,
Йибәргән ки тап ла рың ны ал дым. Лә кин «Аң» һа ман кил ми. 

Син бу хат ны ал гач та, ми ңа бу ел гы «Аң» нар ны бе рен че но ме
рын нан ук баш лап йибә рергә ку ша күр әле. Әдә би ят дә реслә
рендә кирәклә ре бул га лый 2.

Дә хи түбәндә ге әсәрләр не йибәр сеннәр иде:
1) Аль ма нах 3, аль бом 4,
2) Шә риф Ка мал ның 5 хик әяләр төр ке ме 6,
3) Га лим җан Иб ра һи мов ның мо ңар чы чык кан бар лык 

әсәрлә ре 7,
4) Га лиәс гар Ка мал ның 8 «Дәҗ җал »ы 9,
5) «Мөстә фад әләх бар» ның бе рен че җил де 10,
1 Төп нөсхә Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да сак ла на. Бе рен че мәртәбә 

«Ка зан ут ла ры» жур на лы ның 1966 ел гы 12 нче са нын да, ан нан соң Г. Иб  ра һи мов 
«Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 90–93) бас ты рыл ган. Текст төп 
нөсхәдән алын ды.

2 Бил ге ле бул ган ча, Г. Иб  ра һи мов 1915 ел ның 28 ок тяб реннән алып «Га ли я» 
мәдрәсә сендә та тар те ле һәм әдә би я ты дә реслә ре укы та баш лый.

3 Аль ма нах (Хик әя вә ши гырьләр мәҗ му га сы). «Аң» нә ше ре Ка зан. Ка зан да 
«Мә га риф» мат ба га сы. –  Ка зань: Элект ротип. «Ма а риф», 1915. – 120 б.

4 Аль бом (Са на и гы нә фисә мәҗ му га сы). Са на и гы нә фисә сөю челәргә. «Аң» нә
ше ре. –  Ка зань: Тип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1915. – 32 б.

5 ШәрифКамал –  Шә риф Ка ма лет дин улы Ка мал (Бай гил ди ев) (1884–1942), 
язу чы, җәмә гать эш лек ле се.

6 Ка мал Ш. Хик әяләр төр ке ме. Бе рен че төп. Вак хик әя вә тас вир лар дан гый
барәт тер / Ш. Ка  мал. –  Орен бург та «Ва кыт» мат ба га сы, 1914. – 195+II б.

7 Г. Иб  ра һи мов ның 1916 ел га кадәр нә шер ителгән әсәрлә рен биб ли ог ра фи ядән 
ка ра.

8 ГалиәсгарКамал –  Га лиәс гар Ка мал (Га лиәс гар Га лиәк бар улы Ка ма лет ди
нов) (1879–1933), дра ма тург, те атр һәм җәмә гать эш лек ле се, та тар дра ма тур ги я сенә 
һәм те ат ры на ни гез са лу чы лар ның бер се.

9 Ка мал Г. Дәҗ җал. Дра ма 4 пәрдәдә, 5 кар ти на да. На ши ре: Са бах кө теп ханә се / 
Г. Ка  мал. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се Ка зан. –  Ка зань: Элект ро
тип. «У мид», 1912. – 59 б.

10 Әлкыйс ме әләүвәл мин Мөстә фад әләх бар фи әх ва ли Ка зан вә Бол гар. Бас
ма улын мыш тыр Ка зан да Домб ровс кий ның та быг ханә сендә Мөхәммәт җан би не 
Мин һа җет дин бе ширкәт әхъяи Шә риф җан әлКә ри ми нең хә раҗә те илән 1897 нче 
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6) Ри за ка зый ның «Әс ма» белән «Сә лимә» се 1,
7) Акъ е гет задә Му са ның 2 «Хи са мет дин мен ла» сы 3,
8) За һир Би ги ев нең «Мә варә эннә һердә сәяхәт »е 4,
9) Ук ма сый ның «Ал дан ма кы зыл ал ма га» сы 5 һәм ха лык җыр

ла ры вә көйлә ре ха кын да гы бе рен че бәйләм ки тап ла ры,
10) Га зиз Гобәй дул лин ның «О луг ке шеләр һәм алар ның 

әсәрлә ре» 6,
11) Хәсән га та ка зыйн ның «Тө рек та ри хы» 7,
12) Һа ди Ат ла си ның 8 «Ка зан хан лы гы» 9, «Си би рия та ри хы» 10, 

«С өем бикә» 11 дигән өч ки та бы,

ел да. – 264 б.
1 Ризаказыйның«Әсма»вә«Сәлимә»се –  Га фил би не Габ дул ла. Әс ма яки Гамәл 

вә җә за. Орен бург: М. Г. Кә    ри мов мат ба га сы, 1903. – 130 б.; Сә лимә, яки Гыйф фәт. –  
Ка зан: Б. Л. Домб ровс кий бас ма ханә се, 1899. – 80 б.

2 Акъегетзадә Муса –  Му са Мөхәммәт җан угы лы Акъ е гет задә (1864–1923), 
мәгъ рифәт че язу чы.

3 Хи са мет дин мен ла. Мил ли ро ман яки хик әя. Әсә ре Му са Ак җе гет. Бу ки тап 
Ка зан уни вер си те ты ның та быг ханә сендә бас ма улын мыш тыр 1886 нчы ел да. – 70 б.

4 Би ги ев М. –  З. Мавә раэннә һердә сәяхәт (Тран сок са ни яйә сәфәр) / М. –  З. Би  ги
ев. –  Ка зань: Ти полит. И. В. Ер    мо ла е вой, 1908. – 108 б.

5 Ал дан ма кы зыл ал ма га. Әсәр –  Мир га зиз әлУк ма сый. На ши ре: Мөхәммәт
җан Сәйдә шев. –  Мат ба гаи Кә ри мия Ка зан да, 1907 сәнә. – 18 б.

6 Олуг ке шеләр һәм алар ның әсәрлә ре. 1 нче ки тап. 1. Га яз әфән де. «Ике йөз ел дан 
соң ин кый раз». Г. Га  зиз. 2. Йо сыф Ак чу ра. «Мө кау фи ят ха тирәлә ре». Н. Хәл фин. –  Ка
зан да әүвәлдә «Үрнәк», хә зер В. И. Ка    за ков мат ба га сы, 1911. – 32 б.

7 Мө фас сал та рих кау ме төр ки. Мөхәр ри ре: Ка зан мо за фа ты имам на рын нан 
ахун вә ка зый Хәсән га та Габә ши мул ла Мөхәммәд угы лы әлГабә ши. –  Уфа: «Шә
рык» мат ба га сы, 1909. – 316 б., яки Мох та сар та рих кау ме төр ки. Җө зэ әүвәл. На
ши ре: Ид ри сов, Га ли ев вә шөр якәлә ре ти җарәт ханә се. Мөәл ли фе: Ка зан мо за фа ты 
имам на рын нан ахун вә ка зый Хәсән га та Габә ши мул ла Мө хәм мәд угы лы әлГабә
ши. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1907. – 56 б.

8 ҺадиАтласи –  Һа ди (Әхмәт һа ди) Миф та хет дин улы Ат ла сов (1876–1938), та
рих чы, пе да гог, дин һәм җәмә гать эш лек ле се. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның 
бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

9 Ат ла сов Һ. Ка  зан та ри хы. 1 нче җилд / Һ. Ат  ла си. –  Ка зань: Элект ротип. 
«Умид», 1914. – 344 б.

10 Ат ла сов Һ. Се  бер та ри хы. Бе рен че җөзэ. Һәр кем аң лар лык саф та тар те лендә 
языл ган мил ли та ри хы мыз дан бер әсәр дер / Һ. Ат  ла си. –  Ка зань: Элект ротип. 
«Умид», 1911. – 176 б.

11 Ат ла сов Һ. СөенБикә / Һ. Ат  ла сов. –  Ка зань: Элект ротип. «У мид», 1914. – 62 б.
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13) Гай нет дин Әхмә ров ның «Ка зан та ри хы» 1 һәм «С өем
бикә» се 2,

14) Га лиәс гар ның «Уй наш »ы 3,
15) Сол тан тәр җемә се: «Бо рис Го ду нов» 4, «А ле ко (Чегәннәр)» 5,
16) Толс той ның 6 «Ха җи Мо рат» 7, «Те ре мәет» 8, «Су рат каһвә

ханә се» 9,
17) Анд ре ев тан 10 тәр җемә: «А сыл ган йи де ке шеләр» 11,

1 Ка зан та ри хы (Ка зан да релфөнү нендә та рих, асә ре га тый ка вә голү ме әннә
саб җәм гы я те әгъ за сы Гай нет дин Әхмә ров ның 1909 нче сәнә фев раль 12 сендә Шә
рык клу бын да ха лык ка укы ган дә ре се). На ши ре: «Б әя нел хак» идарә се Ка зан да. – 
«Б әя нел хак» мат ба га сы, 1909 ел. – 112 б.

2 Г. Әхмә ров ның бу ки та бы ае рым ба сыл ма ган.
3 Уй наш. Те ат ру мәҗ му га сы. Дра ма 3 пәрдәдә. Җилд II. Ки тап –  11. Га лиәс

гар Ка мал. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се Ка зан. –  Ка зань: Ли тотип. 
И. Н. Ха    ри то но ва, 1911. – 51 б.

4 Бо рис Го ду нов. Мөхәр ри ре: А. С. Пуш кин. Мөтәр җи ме: С. Рах ман ко лый. Бе
рен че таб гы. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се Ка зан. –  Ка зань: Ли то
тип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1912. – 79 б.

5 Але ко яки Чегәннәр. Хик әя. Мөхәр ри ре: А. С. Пуш кин. Мөтәр җи ме: Сол тан 
Рах ман ко лый. –  Ка зан да «Үрнәк» ма тбага сы, 1909. – 22 б.

6 Толстой –  Лев Ни ко ла е вич Толс той (1828–1910), граф, рус язу чы сы.
7 Ха җи Мо рат. Та ри хи хик әя. Мөхәр ри ре: граф Лев Толс той. Мөтәр җи ме: Мәх

мүд Мәр җа ни. На ши ре: «Бе лек» кө теп ханә се, Орен бург. –  Ка зань: Элект ротип. «У
мид», 1913. – 163 б.

8 Л. Н. Толс той ның бу әсә ре та тар те лендә ае рым ки тап бу лып ба сыл ма ган. Ул 
«И дел» га зе та сы ның 1911 ел гы сан на рын да С. Рә  ми ев тәр җемә сендә дөнья күргән: 
Жи вой труп. Те ре мәет. Дра ма 6 пәрдәдә, 12 ман за ра да. Лев Ни ко ла е вич Толс той 
әсә ре. Мөтәр җи ме –  Сә гыйть Рә ми ев // Идел. – 1911. – 30 сент., 4, 7, 11, 14, 19, 21, 
25, 28 окт., 1, 4 но яб.

9 Мөхәр ри ре: Л. Н. Толс той. Су рат каһвә ханә се. «Су ратс кая ко фей ня». Соч. 
Л. Н. Толс то го. Из да ние в па мять 80 лет  не го юби лея мас ти то го русс ко го пи са те
ля Ль ва Н. Толс то го. Мөтәр җи ме вә на ши ре: Хөс әен Әбүзә ров. Пе ре вел Х. Абу зя
ров. –  Ка зань: Тип. га зе ты «Ба я нульхак», 1908. – 16 б.

10 Андреев –  Ле о нид Ник ола е вич Анд ре ев (1871–1919), рус язу чы сы.
11 Ле о нид Анд ре ев әсә ре. Асыл ган йи де ке шеләр хик әя се / Фа тыйх Әмир хан 

тәр җемә се. –  Ка зан да «Үрнәк» мат ба га сын да ба сыл ды, 1908. – 104 б.
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18) Га яз ның «Ос таз бикә» се 1, «Мө гал лимә» се 2, «Зин дан» 3.
«Аң» ның 1915 нче ел да чык кан но мер ла ры ның һәммә сен 

йибәрү не тәк рар үтенәм. Бо лар ми ңа бик мат луб. Бу хат ны бер
ничә көн элек баш лап та бе терә ал мый куй ган идем, ха тың ны 
ал гач, яңа дан то тын дым.

Баш лыйк мат бу гат юби ле еннән 4 һәм «Аң» ның дә ва мын нан. 
Ка зан да ва кыт та үзең белән сөйләшкәндә, «Аң» ның тук та лу их
ти ма лын нан бик тәәс сеф ит үем не 5 әйткән идем. Дә ва ми хәбә
ре ха кый катән дә шат лан дыр ды. «Аң» тук тал са, әдә би ят белән 
мәдә ни фи кер ха кый катьтә бер ор ган сыз ка ла чак, яшь ис тигъ
дад лар 6 өчен дә зур мәхрү ми ят бу ла чак иде. Дә вам ит те рергә ка
ра рын да фәү кыл гадә 7 ис бат иткән сең.

Бу –  бер ми нем тү гел, күпләр нең фи ке ре дер.
На сыйп бул са, һәр но мер га бул ма са да, ешеш язар га ты ры ша

чак мын һәм баш ка лар ны да димл әячәк мен, һәрхәлдә, баш лан ган 
эшеңдә дә вам вә сә ба тың ны 8 их лас кү ңелдән тәб рик итәм.

Мат бу гат юби лее бик ти еш нәрсә. Мин ул хак та, әлбәттә, 
язар га ти еш ле күрәм 9. Лә кин Уфа шун дый бер каһәр ле ка ла ки, 
мон да кирәк ма те ри ал ны ва кы тын да та бар га кы ен. Ис ке гә
зитләр, ис ке жур нал лар кирәк. Бо лар ны Уфа да та бып бу лыр
мы –  бел мим. Кө теп ханәдә дә, хо су сый кул да да кү рен миләр, 
һәрхәлдә, ты ры ша чак мын һәм иң соң га кал ган да да де кабрь 
27 лә реннән кал мас ка иҗ ти һад итәр мен.

Бо лар шу лай.

1 Мөхәммәт га яз әлИс ха кый ның мәҗ му гаи аса ре. Ос таз бикә. 28 нче де кабрь, 
24 нче гыйн вар 1915 сәнә, Мәскәү. Си ге зен че җилд. Бе рен че таб гы. На ши ре: 
Мөхәммәт га яз әлИс ха кый. –  Мәскәү, [е.к.]. – 79 б.

2 Мөхәммәт га яз әлИс ха кый ның мәҗ му гаи аса ре. Мө гал лимә. Языл ды 6–8 де
кабрь 1913 ел. Фин лян дия. Дра ма өч пәрдәдә. Өчен че җилд. 2 нче ки тап. Мөхәммәт
га яз әлИс ха кый. –  Пе тер бург, [е. к.]. – 190 б.

3 Зин дан. Мөхәр ри ре: Мөхәммәт га яз әлИс ха кый. –  Ка зань: Ти поли тогр. 
И. В. Ер    мо ла е вой, пре емн. Ключ ни ко ва, 1907. – 80 б.

4 Башлыйкматбугатюбилееннан –  1917 ел га кадәр та тар лар да көндә лек мат
бу гат бар лык ка килү ва кы ты «Ка зан мөх би ре» га зе та сы ның бе рен че са ны чы гу кө
не –  1905 ел ның 29 ок тяб ре исәплә нелә.

5 Тәәссефитүемне –  үкен үем не.
6 Истигъдадлар –  сәләт леләр.
7 Фәүкылгадә –  гадәттән тыш.
8 Сәбатыңны –  нык лы гың ны.
9 Минулхакта,әлбәттә,язаргатиешлекүрәм –  мат бу гат юби лее уңае белән 

Г. Иб  ра һи мов мә калә яз ма ган бул са кирәк, га зе тажур нал лар да та был ма ды.
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Бар яңа бер мәсьәлә. Мин те о[ ри я] сло вес[т нос ти]  ны «Га
лия»дә укы тып, тәҗ рибә кы лып, күп төзәт тем.

Дә хи шун да гы дә ресләр тәҗ рибә сендә (та тар те ле нең ме
то ди ка сы) ме то ди ка род но го язы ка эшлә неп ба ры ла. Мин бу 
нәрсәләр не бы ел кыш та бас ты рыр га ти еш ле идем.

Си ңа сүз ачу ым түбәндә ге сәбәптән: мо ңар чы си нең белән 
эшләп кил дек, си ңа бу рыч лар да бар. Әсәрлә рем нең бер на шир
да бу лу ын кү ңе лем бик те ли. «Га сыр» ның ма тур ба суы да кү ңе
лемә бик ох шый. Шун лык тан мин ул ике дә рес ле гем ха кын да 
да «Га сыр» белән киңә шеп үт ми то рып, мон да гы на шир лар га 
би рергә йөрә гем тарт мый. Сез ни чек уй лый сыз? «Га сыр» шул 
ике нәрсә не ба сар га бы ел им кян та ба мы, юк мы? 10

Ми нем дә рес леклә рем мо ңар чы да чык ка ны бер мәктәпләр
гә керә бар ды. Бо лар да тәҗ рибә дә ку шы ла. Бо лар ның мәктәп 
вә мәдрәсәгә кер үе ха кын да сөйләргә дә хаҗәт юк. Әгәр дә бы
ел кыш бас ты ра ала быз дисә гез, гыйн вар да сезгә ул әсәрләр не 
җибәрә алам. Шарт ла ры ха кын да сөйләшә баш лар га ярый.

Кә газь юк мы, баш ка ма нигъ 11 бар мы, ни дә бул са, бас ты ра 
ал ма са гыз да, ми ңа бер хәбәр яз. Чөн ки мин, бәл ки, мон да гы 
на ширләр белән сөйләшмәм ме дигән бер фи кердә мен. Әле кат
гый тү гел, шу лай да сез ба са ал ма са гыз, йә үзем бас ты ру, йә бо
лар белән сөйлә шеп ка рау ни я тендә мен. Ми ңа алар ның бы ел 
дөнь я га чы гуы күп җәһәттән бик мат луб 12. Шул хак та ки чек ми 
бер хәбә рең не көтәм.

«Аң» да бы ел бар лы гы биш мә калә бул ды 13:

10 Г. Иб  ра һи мов ның бу хезмәтлә ре «Га сыр» нәш ри я тын да тү гел, ә «Са бах» та 
нә шер ител гән нәр: Иб ра һи мов Г. Тел са бак ла ры. Икен че ки тап (Гамә ли им ля –  Ин
ша га, са рыф, нәхүгә хә зер лек). На ши ре: «Са бах» кө теп ханә се, Ка зан / Г. Иб  ра һи
мов. –  Ка зань: Ли тотип. тва «У мид», 1918. – 47 б.; Иб ра һи мов Г. Та  тар те лен ни
чек укы тыр га? (Те ле мез нең ме то ди ка сы ха кын да бер тәҗ рибә). На ши ре: «Са бах» 
ширкә те Ка зан да / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Тип. тва «У мид», 1918. – 76 б.

11 Манигъ–  кар шы лык.
12 Матлуб –  со ра ла.
13 «Аң» жур на лы ның 1915 ел гы сан на рын да Г. Иб  ра һи мов ның ба сыл ган мә

каләлә ре биш кенә тү гел. Ал да күрсә телгәннәрдән баш ка янә ила һи ят га ли ме, та
рих чы, мәгъ рифәт че Ши һа бет дин Мәр җа ни нең (1818–1889) туу ы на 100 ел ту лу уңа
ен нан ике мә калә се бас ты рыл ган: Иб ра һи мов Г. Бөек ос таз ның кай бер тәэ лифлә ре. 
Юби лей мөнәсәбә тилә тән кыйть / Г. Иб  ра һи мов // Аң. – 1915. – № 1. –  Б. 5–19; Иб
ра һи мов Г. Бөек ос та зы мыз ның та ри хи бер тән кый те. Тән кыйть / Г. Иб  ра һи мов // 
Аң. – 1915. – № 2. –  Б. 39–47.
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1) «У фа мәҗ ле се ка рар ла ры» 1,
2) «Хезмәт һәм әдә би җи на ять» (Ша кир ның ки та бы ха кын да 

тән кыйть) 2,
3) «Та тар им ля сын да яңа агым нар» 3,
4) «Мәдрәс әи Га ли я» ха кын да» 4,
5) «Та тар са рыф ла ры» 5.
Син шу лар ның һәммә сен хи сап ла тып, ти еш ле ак ча сын 

йибәртсәң иде. Бо лар хи са бы на ил ле сум алын ган. Та гын шул 
ча ма дан ар тыг рак ти яргә ти еш. Үтенәм. Хи сап ла рын дө рес 
ка ра сын нар иде. Кай бер ва кыт та мө саһәлә 6 бу ла. «Га сыр» дан 
ки тап лар ал дыр дым. Юга ры да гы ки тап лар ны йибә рергә ку ша 
күр. Үтенәм, ул ки тап лар ны ми нем «Га сыр» га бул ган бу рыч ла
рым хи са бы на куш сын нар. «Аң» да гы мә каләләр го но ра ры на 
аны кат наш тыр ма әле. Әгәр алай мөм кин бул ма са, ки тап лар ны 
җибәрмә вең үк мат луб.

Уфа да хәят кү ңел ле генә үтә. Күп эш лим бу гай. «Мәдрәс әи 
Га ли я» дә бе раз ва кыт ны ала. Ан да кай сы көндә ике, кай сы көн
дә өч сә гать дә рестә бу лам.

Ка зан да ни хәбәрләр? Аны бер дә яз ма ган сың. Мат бу гат юби
ле енә гә зитәләрдә ник яз мый лар? Аңа бит баш ка як лар ның да 
ку шы луы мат луб.

Со ра ган нар га сә лам сөйлә.
Хә зергә баш ка хәбәр юк. Хат, пе ре вод вә ки тап лар кө теп ка

лам: Га лим җан.
Де кабрь 16 –  Уфа
Ад ре сым әүвәл гечә.
1 «Уфамәҗлесекарарлары» –  И. Г. Уфа да дә рес ки тап ла ры ха кын да гы киңәш 

мәҗ ле се нең ка рар ла ры / Г. И. // Аң. – 1915. – № 15–16. –  Б. 284–286.
2 «Хезмәтһәмәдәбиҗинаять»(Шакирныңкитабыхакындатәнкыйть) – Иб

ра һи мов Г. Хезмәт һәм әдә би җи на ять. Тән кыйть (Юрист Ша кир Мөхәммәдъ я ров
ның «Суд за кон на ры») / Г. Иб  ра һи мов // Аң. – 1915. – № 14. –  Б. 253–256.

3 «Татаримлясындаяңаагымнар» –  Иб ра һи мов Г. Та  тар им ля сын да яңа агым
нар (Уфа да мәктәп ки тап ла ры ха кын да ясал ган киңәш мәҗ ле сендә укыл ган мәгъ
рузә нең хо ля са сы) / Г. Иб  ра һи мов // Аң. – 1915. – № 18. –  Б. 327–336.

4 «МәдрәсәиГалия»хакында» –  Иб ра һи мов Г. «Мәдрәс әи Га лия ва кый га сы» ха
кын да бер ничә сүз (Му са әфән де нең «Ва кыт» та ба сыл ган мә калә сен укы гач языл
ды) / Г. Иб  ра һи мов // Аң. – 1915. – № 20. –  Б. 354–359.

5 Иб ра һи мов Г. Та  тар са рыф ла ры (Фа тыйх Сәй фи, Җә ма лет дин Вә ли ди һәм 
Г. Сәгъ ди әфән деләр нең яңа чык кан са рыф вә нәхү ки тап ла ры мөнәсәбә те белән) / 
Г. Иб  ра һи мов // Аң. – 1915. – № 21–22. –  Б. 378–390.

6 Мөсаһәлә –  игъ ти бар җитмәү.
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1916
Г. Иб  ра һи мов ның «Тор мыш» га зе та сы  

идарә сенә яз ган ха ты 7

27 ап рель 1916 ел

Идарәгә мәктүб

«Тор мыш» та бу ел көзгә чы гуы мат луб бул ган тел вә әдә би ят 
дә рес леклә реннән бер ничә әсә рем не ба су ха кын да ку лын да кә
га зе бул ган на ширләргә мөрәҗә га тем ба сыл ган иде.

Шул көннәрдә Ка зан нан килгән Ши һа бет дин әфән де Әхмә
ров 8 белән сөйлә шеп, бу әсәрләр не көзгә бас ты рып чы га ру шар
ты белән, «Са бах» кө теп ханә сенә бир дем.

Нә шер итәргә теләү челәр бу лып та, хәбәрлә шеп мәшә кать
ләнмә сеннәр өчен бу мәктү бемә га зе та ңыз да урын бир үе ңез не 
үтенәм.

Их ти рам белән: Га лим җан Иб ра һи мов.

7 «Тор мыш» га зе та сы ның 1916 ел гы 27 ап рель са нын да, ан нан соң Г. Иб  ра һи
мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 94) бас ты рыл ган. Текст га зе та
дан алын ды.

8 Шиһабетдин әфәнде Әхмәров –  Ши һа бет дин Шәрә фет дин улы Әхмә ров 
(1882–1966), пе да гог, жур на лист, на шир.
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Г. Иб  ра һи мов ның «Тор мыш» га зе та сы  
ре дак ци я сенә яз ган ха ты 1

22 де кабрь 1916 ел

Идарәгә мәктүб

Мин Уфа земст во сы та ра фын нан ачыл ган тәгъ лимтәр би я 2 
курс ла рын нан һәм Гый ба дул ла Гос ма нов ның 3 кыз лар мәдрәсә
сендә та тар те ле мө гал лим ле геннән ис тигъ фа ит тем 4.

Бу хезмәт не алу ым гә зитә ңездә язы лып үткән лектән, алар
дан ис тигъ фам ны да «У фа хәбәрлә ре» кый се мендә 5 әйт үе ңез не 
рә җа итәм 6.

Их ти рам илә: Га лим җан Иб ра һи мов

«Тор мыш»: Га лим җан әфән де нең бу ис тигъ фа сенә бик тәәс
сеф итә мез 7.

1 «Тор мыш» га зе та сы ның 1916 ел гы 22 де кабрь са нын да, ан нан соң Г. Иб  ра һи
мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 96) бас ты рыл ган. Текст га зе та
дан алын ды.

2 Гыйбадулла Госманов –  Гый ба дул ла Га лиул ла улы Гос ма нов (?–?), Уфа 
сәүдәгә ре, «Тор мыш» га зе та сы ның на ши ре. Ул 1916 ел ның ок тяб рендә Уфа да кыз
лар укы ту өчен мәдрәсә ача.

3 Тәгълимвәтәрбия –  өйрәтү һәм тәр бия.
4 Истигъфаиттем –  кит тем.
5 Кыйсемендә –  бү ле гендә.
6 Рәҗаитәм –  үтенәм.
7 Тәәссеф итәмез–  үкенә без.
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1917
Г. Иб  ра һи мов ның «Без нең юл» га зе та сы на яз ган ха ты 1

19 ок тябрь 1917 ел

Га лим җан Иб ра һи мов мәктү бе
(Мәсләк ме, дип лом мы)

Гый ба дул ла Гос ма нов га зитә се 734 нче но ме рын да йир фе
де ра ция ха кын да Мәскәү ка ра ры белән ба ра чак авыл хал кы 
спискә сенә ви ла ять һәм өяз мө сел ман на ры та ра фын нан кер
телгән кан ди дат лар, шул җөмләдән ае ру ча ми нем хак та бай так 
нәрсәләр яза 2.

Иң элек шу ны әйтәм: Спискәләр бу ен ча сай лау көрә ше 
шә хесләр тү гел, бәл ки сый ныф лар, мәсләк вә прог рам ма
лар көрә ше дер. Йир вә фе де ра ция теләү че без нең авыл хал кы 
спискә сен –  № 3[не] як лау чы иптәшләргә, фи кердәшләргә дә 
хә терлә теп үтү, аги та ция ва кы тын да иң бе рен че план га шә
хесләр не ал ма ңыз, кар шы як кан ди дат ла ры ның шә хеслә ренә 
ка гыл ма ңыз, бәл ки, сәя си мәсләклә рен, дө рестрә ге мәсләк
сез леклә рен тик ше ре ңез; мәсьәлә шә хесләрдә тү гел, мәсләктә, 
сәя си юл ла рын да дыр.

Хо су сый үземә таш лан ган тән кыйтькә кар шы шу ны әйтәм: 
мин яшер мим, чын нан да мин Ми лю ков лар 3 ке бек шак ка ты рыр
лык шәп ит те реп, рус ча сөй ли ал мам дыр. Шу лай бу ла то рып та 
Стәр ле та мак өяз мө сел ман на ры һәм ви ла ять Мил ли шу ра сы ның 
сул ка нат әгъ за ла ры ның телә ген ка бул кый лып, мин үзем нең 
кан дид ату рам ны ку яр га ри за бул дым.

Уч ре ди тель ный соб ра ни егә үтә алыр мын мы, юк мы? Аны сы 
баш ка мәсьәлә. Әм ма ри за лык бир дем.

1 «Без нең юл» га зе та сы ның 1917 ел гы 19 ок тябрь са нын да, аннан соң Г. Иб  ра
һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 98–102) бас ты рыл ган. Текст 
га зе та дан алын ды.

2 «Тор мыш» га зе та сы ның 1917 ел гы 24 ок тябрь са нын да им за сыз «Уч ре ди тель
ный соб ра ни егә сай лау хә зер леклә ре мөнәсәбә тилә. Мәсләк тә кирәк, тәр бия дә» 
дигән мә калә дөнья күрә. Ан да 3 нче спи сок бу ен ча кан ди дат лар го мумән, Г. Иб 
ра һи мов ае рым ал ган да, эшлә ре белән та ныл ма ган, юг ары тәр бия ал ма ган ке ше 
бу ла рак тән кыйтьлә нелә.

3 Милюков –  Па вел Ни ко ла е вич Ми лю ков (1859–1943), дәүләт эш лек ле се, та
рих чы һәм пуб ли цист, 1920 ел дан эмиг ра ци ядә.
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Ни өчен?
Мо ның сәбә бе үз ка шым да бик из ге, бик га зиз са нал ган 

эшләр дер.
Уни ке ел дан бир ле ми нем ба шым ны ка тыр ган, күп ва кыт 

хал кы мыз ның яз мы шы ха кын да өмет сез лекләргә тө шергән бер 
иҗ ти ма гый на чар лык бар –  ул да без нең тө ректа тар хал кын да 
мәсләк бул мау, мәсләктә сә бат итмәү дер.

Электән мин мо ны күп яз дым, күп сөйлә дем. Ро ман на рым да, 
хик әя вә мә каләлә ремдә бу фа җи га не ачар га ты рыш тым.

Ин де бу ел, ре во лю ция со ңын да, хал кы мыз ның хәя тендә ге 
бу фа җи га шул дәрәҗәдә ко точ кыч бу лып ачыл ды, эш ба шын
да гы ла ры мыз шул дәрәҗәдә мәсләк сез лек күрсәт теләр ки, мин 
ша ша кал дым.

Һәр көн, һәр ат ла ган са ен күрә килгән, җан ны әр нетә кил
гән мәсләк сез лекләр не, сә бат сыз лык лар ны 1 са ный тор мыйм, 
алар безгә та ри хи яки бер ро ман чы га ты ныч ва кыт та язар га ничә 
җилд лек бер ма те ри ал бу ла чак лар, мин фә кать һәр кем нең күз 
ал дын да бул ган зур «фа җи галәр» нең бер ничә сен генә күрсә тим.

Май аен да утыз мил ли он мө сел ман ның 900 вә ки ле Мәскәүгә 
җы е ла да: «Фе де ра ция бул сын, йиргә со ци а ли за ция бул сын», – 
дип ка рар чы га ра. Бө тен ха лык, бө тен мат бу гат бу ны та ри хи 
җы е лыш ның, та ри хи ко рыл тай ның та ри хи ка рар ла ры дип зур 
тан та на белән кар шы ала.

Шул «та ри хи» көннән ике ай үтә. Та гы Ка зан га җы е ла лар да 
әүвәл ге та ри хи ка рар лар ны се бе реп таш лап, адәм көл ке се, чын
нан да та ри хи ма те ри ал бу лыр лык плат фор ма ка бул кы ла лар. 
Со ци а ли за ция дә, фе де ра ция дә ут ка ягы лып, көллә ре күккә 
очы ры ла.

Гос ма нов га зитә се әле һа ман бер як тан фе де ра ция бул сын 
дип кыч кы ра. Икен че як тан фе де ра ци я нең иң зур дош ман на ры 
белән тул ган бер спискә не ха лык ка мак тап ка бул кыйл ды рыр га 
көчәнә.

Бу мәсләк ме? Бу мәсләккә хезмәт ме? Бу сә бат мы? Мәдә ни 
галәмдә бун дый эш не йә ах мак лар, йә сат лык лар гы на эш ли ала. 
Мак тан сам, ха кым бар, менә шул мәсләк сез лекләр, шул ах мак
лык лар эчендә, хөр ри ят хәрәкәтлә ре нең ба шын нан бир ле бил
ге ле бер юл дан ба ра мын. Ае рым спискә чы га ру лар, шу ңа исе мем 
ку е лыр га ри за лык бир үем –  йир вә фе де ра ция юлын да яз дан 
бир ле тук та мый көрә шеп килү челәр са фы на бер мәсләк арт ты ру, 

1 Сәбатсызлыкларны –  тот нак сыз лык лар ны.
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аз мыкүп ме көч ку шу өме те белән дер. Әгәр дә яр лы ха лык ның 
бай так телә ген эченә ал ган Мәскәү ка ра ры җи ме релмәгән бул са, 
мө сел ман нан сай лан ган һәммә вә килләр фе де ра ция һәм йиргә 
со ци а ли за ция бу ен ча ба рыр га мәҗбү ри бул са лар, Әхмәтбәкләр 1, 
Әхтә мов лар 2 бу ка рар га буй сын са лар, без нең теләк та был ган бу
лыр, ае рым спискә чы га рыр га хаҗәт кал мас иде. Чөн ки без нең 
ка шы мыз да мәсьәлә нең әһә ми я те –  Габ дул ла мы, Сәй фул ла мы 
үтүдә тү гел, бәл ки, мәсләк нең үт үендә дер. Лә кин эш алай бул
мый. Ка зан плат фор ма сы дигән бербер каһәр чы гар, диләр. 
Ви ла ять Шу ра сы ның уң ка на ты шу ны ка бул кыйл ды, җы ен фе
де ра ция дош ман на рын ту ты рып спискә чы гар ды.

Ин де йир вә фе де ра ция теләү челәргә куәт ле көрәш мәй да
ны на чы гу мәслә ге бер бу рыч бул ды.

Белә сез, мин язу ке ше се. Хә зер ге көндә ашы гыч рә вештә тә
мам лау ля зем бул ган күп нәрсәлә рем бар. Уку чы лар, укы ту чы лар 
ми нем ул әй берлә рем не те лег рам белән дә, хат белән дә ашык
ты рып со рый лар. Шу лай бул са да, хо су сый үземә бик күп мат ди 
за рар килсә дә, мин их ты яр сыз сәя си көрәшкә чум дым.

Һәр кем белә, та рих та бер генә та выш ар тык бу лу сәбә беннән 
җөмһү ри ят уры ны на мо нар хия ур на шып киткән йирләр бул ды 
(Фран ци я). Йиргә со ци а ли за ция белән фе де ра ция кур кы ныч 
хәлгә килгәч, дөнья вә баш ка эшләр икен че план га төш те, ни
чек мөм кин, шу лай үз мәслә ге мез ке шелә рен үткә рергә ты ры шу 
ля зем бул ды. Шун лык тан ри за лык би рел де.

Үтсәм –  бик ях шы. Йир вә фе де ра ция ягы на бер та выш арт
кан бу ла. Ан да гы бе рен че эш –  Учр [е ди тель но е] собр [а ни е]гә 
бар ган йөзләп мө сел ман вә ки ле ара сын да мәсләк ру хын ал га 
сөрү дер. Икен че бер өме тем баш ка милләтләр белән аң ла шу, 
ко мис си яләрдә эшләү… Уч ре ди тель ный соб ра ние рус миллә
те нең пар ла мен ты гы на тү гел, Ру си ядә ге һәммә ха лык лар ның 
ур так мәҗ ле се. Ан да иң азын да ил ле телдә сөйләү бу ла чак. Һәр
бер милләт нең вә ки ле рус ча ны Ми лю ков ке бек ях шы белмәгә не 
хәлдә һич бул ма са, бер мәртәбә үз ана те лендә ка сыйдә сөйләп 
үтәчәк бу лыр –  та би гый, хә зергә бер хы ял, бер өмет әле.

Әй тергә телгә нем –  үтәр мен ме, юк мы? –  аңа ты ныч ка рыйм. 
Үтсәм –  юга ры да әй телгән мәсләк сез леккә кар шы мәсләк на мы
на бер эш кый ла алу өме тем бар димәк тер.

1 Әхмәтбәк –  сүз Әхмәтбәк Са ли хов (Ца ли ков) ха кын да ба ра.
2 Әхтәмов –  сүз Иб не я мин Әхтә мов ха кын да ба ра.
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Ай лар, ел лар үтәр. Ха лык уя ныр. Бездә дә дип лом белән 
мәсләк нең ике нәрсә икә нен ае ра баш лар лар. Шул ва кыт со ци
а лист лар га мәй дан ки лер.

Без ерак ка, ерак киләчәккә ка рый мыз. Ал да гы мәй дан өчен 
яши мез. Фе де ра ция белән со ци а ли за ция үтсә, зур шат лык, үт
мәсә, Ру си ядә яңа дан бер кан лы ре во лю ция бу луы ля зем димәк
тер. Ул ва кыт без яңа дан сыз га нып, шул ал да гы ре во лю ция өчен 
эшләргә –  ха лык ны шу ңа хә зерләргә то ты на чак мыз. Һәрхәлдә, 
дип лом мәсьәлә се безгә тө ке реп таш лый тор ган бер мәсьәлә. 
Безгә мәсләк кирәк. Дип ло мы бу лып та, мәслә ге ха лык ка за рар
лы икән, без нең каш та ул чүп, бәл ки, за рар лы чүп тер.

Менә шу ның өчен дә сул лар на дан ха лык ны дип лом белән 
ал дап бу лыр әле дигән юл ны тот ма ды. Дип лом сыз бул са да, 
мәслә ге юлын да көрәшкә хә зер бул ган иман лы, сә бат лы ха лык 
вә киллә рен спискәгә керт теләр.

Тәң ре киләчәктә ха лык лар ны мәсләк сезләрдән, мәсләк дош
ман на рын нан кот кар сын!!

Стәр ле та мак өяз мө сел ман на ры һәм ви ла ять Мил ли шу ра
сы ның сул ка нат әгъ за ла ры та ра фын нан авыл хал кы спискә сенә 
кан ди да ту ра сы ку ел ган:

Га лим җан Иб ра һи мов.
Ахыр дан:
Мәсьәлә тә мам бул гач, шу ны да әй тим: Гос ма нов га зитә се 

ми нем «Га ли я»дә, земст во курс ла рын да һәм Гос ма нов мәктә
бендә укы ту ла ры ма да ка ра тап таш лар га көчәнә. Бул мый ин де, 
чын нан да Гос ма нов га зитә се нең баш мөхәр ри ре нең үзенә төшә 
тор ган чук мар дыр.

Юга ры да әй телгән мәктәпләрдән «Га ли я» мәсьәлә се Гос ма
нов мөхәр ри ре өчен кү ңел ле бул ма са кирәк. «Га ли я» нең ар хи
ва сын ак тар саң, Гос ма нов мөхәр ри ренә ме, әллә Иб ра һи мов
ка ка ра тап чы гар. Иб ра һи мов ны әле шә кертләр таләп итә. Ә 
Ка дый ри ан нан ни чек чык ты? Гос ма нов мәктә бендә Уфа дан 
кит үем сәбәп ле ук [ыт ]у ны таш ла гач, бө тен мәктәп шә кертлә ре 
һәм Гос ма нов га илә се күз яше белән таш ла ма вым ны үтен деләр. 
Земст во кур сын да гы шә кертләр нең мөрәҗә га тен «Тор мыш»
та үзе ңез бас тыр ды ңыз. Ул мәктүб нең ахы рын да менә нин ди 
сүзләр бар иде: Без Га лим җан әфән де нең укы ту ын нан мәмнүн 
бу лу гы на тү гел, чын кү ңелдән шат ла на, ул укыт кан да без һәр
бер сә гатьтә яңа бер гый лем ала идек. Хә зер аңар дан ятим кал
дык. Аның уры ны на ки тап лар дан гы на ярдәм көтә тор ган икен че 
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бер ке ше тәгъ йин кый лы нып, ка дер ле ми нут ла ры мыз ның буш ка 
үт үе без не соң дәрәҗәдә кур кы та. Га лим җан әфән дедән без не 
мәхрүм итмә вен үтенә мез.

Мөхтәрәм Га лим җан әфән де, без Сез не көтә мез. Баш ка ке
ше нең күр үен ба шы мыз га да ки тер ми мез». 23 им за («Тор мыш», 
574). Мин бу факт лар ны Гос ма нов га зитә се нең Га лим җан Иб ра
һи мов рәтләп укыт ма ды дигә ненә кар шы мәҗбүр ит тем. Сәя си 
көрәш дөнь я да бар эш. Лә кин ачык таначык ял ган лау бу көрәш 
тү гел, шар ла тан лык бу ла.

Г. И.
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ТЕ ЛЕГ РАМ МА ЛАР

1917
Г. Иб  ра һи мов ның Ка зан нан «И рек» га зе та сы на җибәргән 

те лег рам ма сы 1

7 ав густ 1917 ел

Ка зан нан те лег рам ма

Ру сия мө сел ман на ры ның 2 нче җы е лы шы ның ка рар ла ры бө
тенләй бай лар фай да сын күзәтә. 1 нче съ езд да ка бул кы лын ган 
җир, ха тынкыз лар ның хо ку кы һәм фе де ра ция ха кын да гы ка
рар ла рын боз ды, авыл ке шелә ре ра зый тү гелләр…

Иб ра һи мов.

1 «И рек» га зе та сы ның 1917 ел гы 7 ав густ са нын да, ан нан соң Г. Иб  ра һи мов 
«Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 98) бас ты рыл ган. Текст га зе та дан 
алын ды.
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БЕЛ ДЕРҮЛӘР

1911
Г. Иб  ра һи мов ның Ши һа бет дин Әхмә ров  

һәм аның фи кердәшлә ренә ка ра та бел дер үе 1

15 де кабрь 1911 ел
Дәгъвәт

Ш. Әхмә ров һәм аның илә фи кердәш бу лу ла рын игъ лам ит
кән әфән деләр! 567 ну мер «Йол дыз» да гы нәрсә ңез не укы дым. 
Бик мәмнүн мен. Бу мәсьәләләр не куз га ту дан ми нем төп мак
са тым: сез нең чын фи зи о но ми я ңез не мәй дан га чы га ру иде. Ул 
бул ды: чөн ки сез ми нем «Ва кыт» та һәм «Йол дыз» да яз ган дәгъ ва 
һәм факт ла рым нан һич бе ренә җа вап бирмәгән сез, димәк, ан лар 
«а чы ха кый катьләр». Уку чы бу ңа, әлбәттә, дикъ кать итәр.

Бу мә калә ңез не укы гач, Бо ха ра шә риф ура мын да күргән бер 
ва кый га хә те ремә кил де: ан да бер хай ван ны ах мак лы гы өчен 
үт кен кам чы илә сырт бу ен нан яра лар. Ә ул хәрэф 2 ар тык хис
сез ле геннән шу ны той мый, рәхәтлә неп кой ры гын сел кеп то ра.

Сез дә «хо зур ла нып то рам» дигән сү зе ңез илә шу ңа тә мам 
ох шап чык ты ңыз.

Мон дый зат лар илә бер мәсьәлә ха кын да мо на зарә кый лы
шып, сүз аң ла ту мөш кел бул ган га, сез ми нем та раф тан зи кер 
кый лын ган вә кү зе ңез не ярып кү рер лек мәртәбәдә һәр кемгә 
мәгълүм бул ган факт лар га туг ры җа вап бир мичә гел мәгънә сезчә 
лы гыр дап кы на тор ган га, ки тап чы лык мо на зарә сен хә зергә кал
ды рып, сезгә түбәндә ге ка ра рым ны бел дерәм:

Сез нең әүвәл ге мә калә ңездә ми нем әсәрлә рем ха кын да хак
сыз бер дәгъ ва –  пла ги ат –  мәсьәлә се аң ла шыл ган иде. Мин 
сездән бу дәгъ ва не кай та рып алыр га яки маддәмаддә ис бат кый
лыр га со ра дым. Сез дәгъ вадә әс рар ит үе ңез не бел де реп бик күп 
ша һитләр ал дын да шу ны яңа дан икъ рар ит те ңез һәм «Йол дыз»
ның 765 нче ну ме рын да 3 яңа дан шу ны тәс дыйк итеп, «Әйт кән 
сүз –  ат кан ук, без кай та рып ал мый быз, җа вап ка ча кыр, ис бат

1 «Йол дыз» га зе та сы ның 1911 ел гы 15 де кабрь са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Хәрэф –  га кыл сыз.
3 «Йолдыз»ның765нченумерында –  сүз шу шы мә калә ха кын да ба ра: Әхмә ров 

Ш. Габ ди әфән дегә / Ш. Әхмә ров // Йол дыз. – 1911. – 8 дек.
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ка хә зер мез», –  ди де ңез. Хә зер бул са ңыз, бик ях шы: мин сез не 
шул дәгъ ва ны ис бат ит терү өчен Тре тейс кий суд «хө кемнәр хө
ке менә» дәгъвәт итәм вә шу ны мо на хә зер игъ лам итәм. Ми
нем та раф тан «хә ким» бу лу ны әдип мөхтәрәм Фа тыйх Әмир хан 
әфән де илә зы я лы ла ры мыз дан Фәх ре лис лам Аги ев җә наплә ре 
ка бул кыйл ды лар.

Бу әфән деләр суд ка рәис ул мак өчен юрист Би ня мин әфән де 
Әхтә мов җә наплә реннән үтенү не мәгъ куль күрәләр.

Мо на ка ра рым шу шы. Бо ны игъ лам ит тем, үз та ра фы ңыз
дан ике «хә ким» сай лап, Фа тыйх Әмир хан әфән дегә мөрәҗә гать 
итә сез 1.

Габ ди.

1 ФатыйхӘмирханәфәндегәмөрәҗәгатьитәсез –  кар шы як ның җа ва бын ка
ра: Әхмә ров Ш., Урман чи ев Ә. Идарәгә мәктүб. Иҗабәт вә дәгъвәт / Ш. Әхмә ров, 
Ә. Ур  ман чи ев // Йол дыз. – 1911. – 19 дек.

Ике ара да гы дәгъ ва лар ны нә тиҗә се ха кын да ка ра: Хө кем хө ке ме // Йол дыз. – 
1912. – 26 февр.
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1912
Г. Иб  ра һи мов ның «Ка рак мул ла» һәм «С өюсә гадәт»  

хик әялә ре нә шер ителү ха кын да 1

28 фев раль 1912 ел

«Ка рак мул ла» һәм «С өюсә гадәт».

Бу ике ки тап ике се дә «Га сыр» нәш ри я ты улып, Га лим җан 
әфән де Иб ра һи мов калә милә языл ган хик әяләр дер. Ма тур һәм 
на зик 2 кенә хик әяләр бу лып чык кан нар. Бә һалә ре бер се 10 ти ен, 
бер се 7 ти ен генә дер.

1913
Г. Иб  ра һи мов ның «Яшь йөрәкләр» ро ма ны  

нә шер ителү ха кын да 3

10, 13, 15, 17, 20 гыйн вар 1913 ел

Яңа гы на «Ө мид» мат ба га сын да ба сы лып чык ты 416 сә хифә ле 
та тар ча ро ман «Яшь йөрәкләр» Га лим җан әфән де Иб ра һи мов 
әсә ре («Шә рык» кө теп ханә се нә ше ре). Бу әсәр бу көнгә кадәр 
та тар мат бу га ты на чык кан ро ман нар ның иң зу ры сы. Бә һа се 
1 сум 30 ти ен, пуч та илә 1 сум 50 ти ен. Күпләп һәм аз лап «Са
бах» кө теп ханә сендә са ты ла.

Ад рес: Ка зань, Уфа тву «Са бах».

1 «И дел» га зе та сы ның 1912 ел гы 28 фев раль са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Назик –  ма тур, нә фис.
3 «Йол дыз» га зе та сы ның 1913 ел гы 10, 13, 15, 17, 20 гыйн вар сан на рын да ур

наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.
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«Яшь йөрәкләр». Мө һим әсәр. Бөек ро ман 1

22, 24, 27 гыйн вар 1913 ел

Мөхәр рирлә ре мездән Га лим җан әфән де Иб ра һи мов ның 
«Яшь йөрәкләр» исе мендә ге бөек ро ма ны «Шә рык» кө теп ханә се 
мәс ра фы 2 илә ба сы лып чык ты.

Әдә би я ты мыз да мо ңар чы мис ле 3 кү релмәгән бөек ро ман ны 
җөзэәләргә 4 бүлм әенчә бө тен шә ке лендә бас ты ру шәрә фе бе
рен че «Шә рык» кө теп ханә сенә төш те. «Яшь йөрәкләр» ха кын да 
фә кать шу ны гы на әйтә мез: «Яшь йөрәкләр» сөйлә ми, сүз илә 
тук та мый, бәл ки, та ри хы әх вал агы мын нан ки леп чык кан авыр, 
ка раң гы хәят ны, аның бө тен эч ке вә тыш кы кы яфә те, ту дыр ган 
сәбәплә ре, биргән нә тиҗәлә ре, бар лык тар мак ла ры илә җан лы 
рә вештә уку чы ның күз ал ды на ки терә дә куя. «Яшь йөрәкләр»дә 
ис ке тор мыш илә «яшь куәт» бә ре лешәләр. Китә көрәш. Баш ла
на авыр көннәр, туа та ри хи нә тиҗәләр. «Яшь йөрәкләр»дә бик 
күп төр ле тип лар га ять мөкәммәл рә вештә тас вир ител меш тер. 
Әсәр нең тел вә тәр тип ягын да гы кә малә те 5 ха кын да сөйләп то
рыр га да лөзүм юк тыр 6.

«Яшь йөрәкләр» не укы ңыз. Җит ди сурәттә тәү сы я 7 итә
мез. Һәр кем аң лар лык йиң гел телдә. Ро ман вә әдә би ят һәвәс
лелә рендә мот ла кан бер данә се бу лы ныр га ти еш ле дер. «Яшь 
йөрәкләр» 416 бит үзе рендә 8 бик нә фис рә вештә ба сыл ды. Ха
кы: 1 сум 30 ти ен. Пуч та илә 1 сум 50 ти ен. За каз ной бул са, пуч та 
ха кы 27 ти ен. Күпләп алу чы лар га күп тән зил 9. Мәшһүр ки тап
чы лар ның һәр кай сын да са ты ла.

1 «Йол дыз» га зе та сы ның 1913 ел гы 22, 24, 27 гыйн вар сан на рын да ур наш ты
рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.

2 Мәсраф –  чы гым.
3 Мисле –  ке бек.
4 Җөзэә –  бү лек.
5 Кәмаләт–  җи тешкән лек.
6 Лөзүмюктыр –  кирәк тү гел дер.
7 Тәүсыя –  киңәш.
8 Үзерендә –  би редә: күлә мендә.
9 Тәнзил –  таш ла ма.
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Их тар 1: «Шә рык» кө теп ханә се сп рош вә за каз лар ны һәр ва
кыт та кө не илә йибәрә. Ис тан бул, Ми сыр мат бу га ты Ру си ядә 
ба сыл ган һәр бер әсәр клит ле сурәттә «Шә рык» кө теп ханә сендә 
мәүҗүд тер 2.

Теләгән ки тап ла ры ңыз ны «Шә рык» кө теп ханә сеннән та бар
сыз.

1 Ихтар –  искәрмә.
2 Мәүҗүд –  бар, бар бул ган.
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Яңа ба сы лып чык ты! «Яшь йөрәкләр» 1

29, 31 гыйн вар; 3, 5, 7, 10, 12 фев раль 1913 ел

Яшь мөхәр ри ре мездән Га лим җан әфән де Иб ра һи мов ның иң 
соң гы әсә ре. 416 бит ле бу бөек ро ман ның бә һа се 1 сум 30 ти ен. 
Пуч та илә 1 сум 50 ти ен.

Мөрәҗә гать өчен ад рес: Ка зань, кни го из да тельст ву «Гаср» 
№ 2.

Яңа гы на ба сы лып чык кан ки тап лар 2

14 фев раль 1913 ел

…«Яшь йөрәкләр» 1 сум 30 ти ен.
Ад рес: Ка зань, тву «Ма а риф».

1 «Йол дыз» га зе та сы ның 1913 ел гы 29, 31 гыйн вар; 3, 5, 7, 10, 12 фев раль сан
на рын да ур наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә
рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 «Йол дыз» га зе та сы ның 1913 ел гы 14 фев раль сан на рын да ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.
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Объ яв ле ние об из да нии по вес ти Г. Иб  ра ги мо ва  
«Ка рак мул ла» (Мул ла раз бой ник) 1

1913 г.

Му хам ме данс кая не пов ре мен ная пе чать на та тарс ком язы ке 
в при волжс ком и орен бургс ком крае за 1912й год

В по вес тях Га лимд жа на Иб ра ги мо ва «Ка рак мул ла» 2 (Мул
ла раз бой ник), Ка зань. Тип. Ха ри то но ва, 160. 30 стр. 1000 экз… 
и Бик му ло ва Ка си ма 3 «Ат ка рак ла ры» 4 (Ко нок ра ды), Ка зань, 
тип. Умид. 160. 32 стр. 3000 экз., в край не неп рив ле ка тель ном 
све те ри су ет ся сос ло вие мулл ста ро го нап рав ле ния: в чис ле их 
вст ре ча ют ся да же лю ди, за ни ма ю щи е ся кро ем пря мых сво их 
обя зан нос тей раз бо ем и кра жею ло ша дей.

1 «П ра вос лав ный со бе сед ник» жур на лы ның 1913 ел гы июнь са ны на ку шым та 
бул ган «И но род чес кое обоз ре ни е» нең 3 нче ки та бын да А. Емель я нов ның «Му хам
ме данс кая не пов ре мен ная пе чать на та тарс ком язы ке в При волжс ком и Орен бург
ском крае за 1912й год» дигән мә калә сендә (б. 229) бас ты рыл ган. Текст шун нан 
алын ды.

2 «Каракмулла» –  Ка рак мул ла: Хик әя. Мөхәр ри ре: Га лим җан Иб ра һи мов. Бе
рен че ба сы луы. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1912. – 30 б.

3 БикмуловКасим –  Ка сыйм Җә ма лет дин улы Бик ко лов (1868–1937), та рих чы, 
язу чы, пе да гог.

4 «Аткараклары» –  Мул ла Ка сыйм Бик ко лов. Ат ка рак ла ры. –  Ка зань: Элект
ротип. «У мид», 1912. – 32 б.
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Объ яв ле ние об из да нии кни ги Г. Иб  ра ги мо ва «Маз лу ма 
ха тын, яхуд кюр гян джа фа ла рым» («Уг не тен ная жен щи на, 

или ст ра да ния, пе ре не сен ные мно ю») 1

1913 г.

Му хам ме данс кая не пов ре мен ная пе чать на та тарс ком язы ке 
в при волжс ком и орен бургс ком крае за 1912й год

Воп ро су о по ло же нии му хам ме данс кой жен щи ны пос вя щен 
был це лый ряд спе ци аль ных произ ве де ний, глав ным об ра зом, 
бел лет ри чес ко го со дер жа ния. Вот пе ре чень не ко то рых из них: 
Иб ра ги мов. «Маз лу ма ха тын, яхуд кюр гян джа фа ла рым» 2 (Уг
не тен ная жен щи на, или ст ра да ния, пе ре не сен ные мно ю), Уфа, 
тип. Ка ри мо ва, Ху сай но ва и К0–160. 24 стр. 1000 экз…

Г. Иб  ра һи мов ның Ки евтән Ка зан га кай туы ха кын да 3

23 июнь 1913 ел

Га лим җан Иб ра һи мов –  мөхәр рирлә ре мездән Га лим җан Иб
ра һи мов җә наплә ре Ки евтән бу көннәрдә Ка зан га кайт ты.

1 «П ра вос лав ный со бе сед ник» жур на лы ның 1913 ел гы июнь са ны на ку шым та 
бул ган «И но род чес кое обоз ре ни е» нең 3 нче ки та бын да А. Емель я нов ның «Му хам
ме данс кая не пов ре мен ная пе чать на та тарс ком язы ке в При волжс ком и Орен бургс
ком крае за 1912й год» дигән мә калә сендә (б. 230) бас ты рыл ган. Текст шун нан 
алын ды.

2 «Мазлумахатын,яхудкюргянджафаларым» –  Мәз лумә ха тын яхуд күргән 
җә фа ла рым. На шир вә мөхәр рир Г. Иб  ра һи мов. Уфа «Шә рык» мат ба га сы. –  Уфа: 
Элект ротип. тва «Ка ри мов, Ху са и нов и Ко», 1912. – 23 б.

3 «Йол дыз» га зе та сы ның 1913 ел гы 23 июнь са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Г. Иб  ра һи мов ның ту ган авы лы Сол тан мо рат тан  
Казанга кил үе ха кын да 1

19 сен тябрь 1913 ел

Га лим җан Иб ра һи мов  –  мөхәр рирлә ре мездән Га лим җан 
әфән де Иб ра һи мов 16 нчы сен тябрьдә Эстәр ле та мак өя зендә ге 
үз авы лын нан Ка зан га кил де. Әгәр Ка зан да кал ма са, бу ел Пе
тер бург та кыш ла мак чы 2.

Объ яв ле ние об из да нии ро ма на Г. Иб  ра ги мо ва 
«Яшь йөрәкләр» 3

1913 г.

Кри ти ка и биб ли ог ра фия

«Яшъ юряк ляръ» 4 –  Этот боль шой ро ман –  со чи не ние на ше го 
мо ло до го пи са те ля Га лим зя на Иб ра ги мо ва, из дан ный кни го
из да тельст вом «Шарк» (в Тро иц ке Орен бург. губ.), пос ту пил в 
про да жу толь ко в те че ние пос лед них ме ся цев. Кни га на пе ча та на 
в ти пог ра фии «У мид» (в Ка за ни), це на 1 р. 30 к.

1 «Йол дыз» га зе та сы ның 1913 ел гы 19 сен тябрь са нын да ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.

2 ӘгәрКазандакалмаса,буелПетербургтакышламакчы –  Г. Иб  ра һи мов Пе
тер бург ка бар мый, Ка зан да ка ла.

3 «П ра вос лав ный со бе сед ник» жур на лы ның 1913 ел гы сен тябрь са ны на ку
шым та бул ган «И но род чес кое обоз ре ни е» нең 4 нче ки та бын да «К ри ти ка и биб ли
ог ра фи я» дигән бү лекчәдә (б. 229) бас ты рыл ган. Текст шун нан алын ды.

4 «Яшъ юрякляръ» –  Иб ра һи мов Г. Яшь йөрәкләр. На ши ре: Әхмәд әлИс ха
кый «Шә рык» кө теп ханә се / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Элект ротип. «У мид», 1912. – 
416 б.
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Г. Иб  ра һи мов ның «Аң» жур на лы ның җа вап лы сәркяти бе 
бу лып эш ли баш ла вы ха кын да 1

20 ок тябрь 1913 ел

Идарәдән: «Аң» ның сәр кя тип лек (сек ре тарь лык) лә ва зи ме не 2 
мөхәр рирлә ре мездән Га лим җан Иб ра һи мов әфән де ка бул ит те. 
Жур нал киләчәк сан нан игъ ти бар аның ка ра вын да чы га чак тыр.

Г. Иб  ра һи мов ның «Аң» жур на лын да Сәгыйть Сүнчәләй 
ши гырьлә ре ха кын да 3

27 ок тябрь 1913 ел

Юл даш ла ры быз

Мат бу га ты мыз дөнь я сын да мөм таз 4 урын то тар га ти еш ле бул
ган «Ак юл» жур на лы ның соң гы ну ме ры идарә мезгә кил де…

Мөндә риҗә се:… Г. Иб  ра һи мов. Сә гыйть Сүнчәләй ши
гырьлә ре…

1 «Аң» жур на лы ның 1913 ел гы 20 нче са нын да (б. 352) ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Ләвазимене –  дәрәҗә сен.
3 «Аң» жур на лы ның 1913 ел гы 21 нче са нын да (б. 376) ур наш ты рыл ган. Текст 

шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
4 Мөмтаз –  ае ры лып тор ган.
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Г. Иб  ра һи мов ның «Та тар ша гыйрьлә ре» дигән хезмә те  
бас ты ры лу ха кын да 1

25, 26, 28, 29, 30, 31 май; 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22 июнь 1913 ел

Га лим җан Ибра һи мов әсә ре.

«Та тар ша гыйрьлә ре» эчендә әсәрлә ре иң мәкъбүл 2 бул ган 
Сә гыйть Рә ми ев, Дәр демәнд, Габ дул ла Ту ка ев ши гырьлә ре не 
сү теп күрсәткән бер әсәр дер. Нә зым 3 бул ган әсәрләр ба ры сы 
да ши гырь бул ма га ны ны вә ши гырьләр не нә рә вештә тәкъ дир 
итәргә ти еш лек не бе лергә теләгән әдә би ят һәвәс лелә ренә тәү
сы я 4 ителә дер. Ки тап «Ва кыт» мат ба га сын да ях шы кә газьдә нә
фис рә вештә ба сыл ды. Ха кы 35 ти ен, пуч та илә 43 ти ен. Баш 
ыск ла ды «Ва кыт» идарә се. Шөгъбәлә ре 5 Ка зан да «Мә га риф», 
Уфа да «Чул пан» кө теп ханәлә ре дер.

1 «Ва кыт» га зе та сы ның 1913 ел гы 25, 26, 28, 29, 30, 31 май, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 июнь сан на рын да ур наш ты рыл ган. Текст шун нан 
алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Мәкъбүл –  ях шы кү релгән.
3 Нәзым –  тезмә.
4 Тәүсыя –  киңәш.
5 Шөгъбәләре –  бү леклә ре.
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1914
Г. Иб  ра һи мов ның «Бо рын гы ис лам мәдә ни я те» дигән  

хезмә те бас ты ры лу ха кын да 1

22 фев раль; 14 март; 11, 18 ап рель 1914 ел

Үт кен калә ме илә го мумгә та ныл ган яшь язу чы ла ры мыз дан 
Га лим җан Иб ра һи мов әсә ре дер. Ха кы берәмләп 35 ти ен, пуч та 
илә 43 ти ен.

Әүвәл ге мө сел ман нар  –  гарәпләр нең һәр хәллә ре берлә 
якын нан та ныш лык кы лыр га теләгән зат лар өчен иң бөек бер 
мо талә га 2 ки та бы дыр. Бу ки тап ның мәктәп прог рам ма ла ры на 
ка бул ител үе, го му ми вә хо су сый кө теп ханәләрдә, та рих һәвәс
лелә ре мез ку лын да берәр данә се бул мак, әлбәттә, ля зем дер 3. 
Зирә 4, бө тен Яв ру па мәдә ни я те нең ос та зы бул ган бо рын гы ис
лам мәдә ни я теннән хәбәр сез то ру бу көндә бигрәк безләр өчен 
бе рен че хур лык тыр.

Мөндә риҗә се 5: ди баҗә 6, Гарәбс тан яры ма тау сы, гарәпләрдә 
нә селнәсәп, тел вә ка билә, җа һи ли ят за ма нын да 7 гарәпләр
нең та ри хы, гыйм ран мәдә ни ятлә ре, тор мыш ла ры, хөкүмәт 
вә ис тикъ ля лы 8, дин, гый бадәт, әх лак вә гадәтлә ре, ши гырь 
вә хи табәтлә ре 9, уку белүлә ре, за ма ны җа һи ли я те нең ни һа я те, 
гарәпләрдә ис ла ми ят, та ри хы әһ ле ис лам, голү ме хас са, голү
ме гам ма, бу ның өчен баш хәрәкәт, мөтәр җимнәр 10, юнан те
леннән фәлсәфә вә әдә би ят ка га ид 11 тәр җемә ител меш Әфлә

1 «Ва кыт» га зе та сы ның 1914 ел гы 22 фев раль; 14 март; 11, 18 ап рель сан на
рын да ур наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Моталәга –  өйрәнү.
3 Лязим –  ти еш ле.
4 Зирә –  чөн ки.
5 Мөндәриҗәсе –  эчтә ле ге.
6 Дибаҗә –  ке реш.
7 Җаһилиятзаманында –  на дан лык за ма нын да (Ис лам ди ненә кадәр ге чор да).
8 Истикъляль –  бәй сез лек; ирек.
9 Хитабәт –  ора тор лык.
10 Мөтәрҗимнәр –  тәр җемә челәр.
11 Гаид –  бәйлә неш ле.
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тун 1 вә Арис та та лис 2, Җа ли нус әсәрлә ре, тыйб вә аның фәр гу сы 3 
ха кын да гы әсәрләр, һинд, кыб тый те леннән тәр җемә ител меш 
ки тап лар мө сел ман нар ның гый лемгә нисбәтлә ре, тәэ ли фат 4 һәм 
мөәл лифләр, мө сел ман нар да голүм вә мә га риф, ис лам фәйлә
суф ла ры, рә сад ханәләр 5, голү ме 6 тыйб быя, ис лам та библә ре, 
галә ме ис лам да ма рис тан нар, гыйль ме ки ми я 7, голү ме та би гыя, 
җәгърә фия, җәгърә фи әи го му ми ки тап ла ры, та рих әдә би ят, му
зы ка, гыйль ми җәм гы ятьләр, мәктәпмәдрәсәләр, кө теп ханә вә 
кый раәт ханәләр 8, гый лем нең мө сел ман нар га тәэ си ре вә алар га 
биргән мө кя фа те 9, диң гез фло ты вә баш ка лар, ис лам шәһәрлә ре, 
ис лам асә ре га тый ка сы 10, асә ре мән кулә 11, бо рын гы мө сел ман нар 
ха кын да фәйлә суф Дар пар ни ди? Ха тимә.

1 Әфләтун –  Пла тон (Plátōn) (б. э. к. 428 яки 427–348 яки 347), бо рын гы юнан 
фи ло со фы.

2 Аристаталис –  Арис то тель (Aritotélēs) (б. э. к. 384–322), бо рын гы юнан фи
ло со фы һәм га ли ме.

3 Фәргъ –  тар мак.
4 Тәэлифат –  би редә: ки тап лар.
5 Рәсадханәләр –  об сер ва то ри яләр.
6 Голүм–  гый лемнәр.
7 Гыйльмекимия –  хи мия фә не.
8 Кыйраәтханә –  уку за лы.
9 Мөкяфәт –  бүләк.
10 Асарегатыйк –  ар хе о ло гия.
11 Асаремәнкулә –  ри ва ятьләр.
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Г. Иб  ра һи мов ның «Та тар ша гыйрьлә ре» дигән хезмә те  
бас ты ры лу ха кын да 1

9 март; 22 ап рель 1914 ел

Га лим җан Ибра һи мов әсә ре

«Та тар ша гыйрьлә ре» эчендә әсәрлә ре иң мәкъбүл бул ган 2 
Сә гыйть Рә ми ев, Дәр демәнд, Габ дул ла Ту ка ев ши гырьлә ре не 
сү теп күрсәткән бер әсәр дер. Нә зым 3 бул ган әсәрләр ба ры сы 
да ши гырь бул ма га ны ны вә ши гырьләр не нә рә вештә тәкъ дир 
итәргә ти еш лек не бе лергә теләгән әдә би ят һәвәс лелә ренә тәү
сыя ителә дер. Ки тап «Ва кыт» мат ба га сын да ях шы кә газьдә нә
фис рә вештә ба сыл ды. Ха кы 35 ти ен, пуч та илә 43 ти ен. Баш 
ыск ла ды «Ва кыт» идарә се. Шөгъбәлә ре Ка зан да «Мә га риф», 
Уфа да «Чул пан» кө теп ханәлә ре дер.

Г. Ибра һи мов ның Су хум шәһә ренә сәфә ре ха кын да 4

11 март 1914 ел

Га лим җан Иб ра һи мов –  гә зитә мез нең язы шу чы ла рын нан 
вә мәгъ руф мөхәр рирлә ре мездән 5 Га лим җан әфән де Иб ра һи
мов күптән тү гел Ки евтән Ка ра диң гез бу ен да гы ку рорт лар ның 
бер се бул ган Су хум га сәфәр кыл мыш тыр. Мөхәр рир хә зе рендә 
«Без нең көннәр» ат лы зур ро ман эшләү белән мәш гуль.

Ад ре сы: Су хум, до вост ре бо ва ния Г. Иб  ра ги мо ву.

1 «Ва кыт» га зе та сы ның 1914 ел гы 9 март, 22 ап рель сан на рын да ур наш ты рыл
ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас
ты ры ла.

2 Мәкъбүлбулган –  ях шы кү релгән.
3 Нәзым –  тезмә.
4 «Йол дыз» га зе та сы ның 1914 ел гы 11 март са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 

шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
5 Мәгъруфмөхәррирләремездән –  та ныл ган язу чы ла ры быз дан.
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Г. Иб  ра һи мов ның «Диң гездә» дигән әсә ре  
бас ты ры лу ха кын да 1

5 ав густ 1914 ел

(«Шу ра» да ба сыл ган нан соң 2 ри салә шә ке лендә ба сыл ды.)
Мөхәр ри ре Га лим җан Иб ра һи мов. Диң гез па ро хо дын да бар

ган бер карт ка оч рап, аның сүзлә ренә ка ра ган да хал кы мыз ның 
бик күп хы я лый әки ятләргә чын күз илә ка ра ган на рын нан фи
кер җәһә тенчә нә кадәр түбән икән леклә ре не ачык бәян итү илә 
бергә диң гез кү ре нешлә ре тәр сим 3 ител меш кы зык бер хик әя дер.

Ха кы 8 ти ен. Пуч та илә 10 ти ен.
Ад рес: Орен бург, ре дак ция газ. «Ва кыт».

1 «Ва кыт» га зе та сы ның 1914 ел гы 5 ав густ са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 «Шура»дабасылганнансоң –  Иб ра һи мов Г. Диң гездә / Г. Иб  ра һи мов // Шу
ра. – 1911. – № 6. –  Б. 171–175; –  № 7. –  Б. 205–208.

3 Тәрсим –  рә се мен (сурә тен) ясау.
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Г. Иб  ра һи мов һәм Габ дел ба ри Бат тал ның «Яңа әдәбият» 
дигән дә рес ле ге бас ты ры лу ха кын да 1

2, 23 сен тябрь 1914 ел

Мө гал лим вә мөдәр рис әфән деләр дикъ ка тенә!

Мө һим дә рес лек «Я ңа әдә би ят», мө һим дә рес лек. Тәҗ рибә
ле мө гал лим вә мөдәр рислә ре мездән Га лим җан Иб ра һи мов вә 
Г. Бат тал әфән деләр та ра фын нан «Я ңа әдә би ят» исем ле хы я лый 
зур вә рә сем ле бу хрес то ма тия тәр тип ите леп, та тар әдә би я ты 
дә реслә ре укы ту юлын да һәм мө гал лимнәргә һәм дә таләбәләр
гә хә кый кать бик зур йи ңел лек яса ды лар. Бу на дир 2 дә рес лектә 
атак лы мөхәр рир вә ша гыйрьлә ре мез нең иң ях шы вә мөнтәхәб 3 
әсәрлә реннән фикърәләр 4, хик әяләр, ши гырьләр дә реҗ ител үе 5 
һәм дә рә сем ле бу луы вә шу ның илә бә рабәр тәгъ лим 6 ба бын да 
ях шы тәҗ рибә са хи бе 7 бул ган мө гал лимнәр та ра фын нан тәр тип 
ител үе аның һәр җәһәттән мөкәммәл бу ла ча гы на ачык дә лил
дер. Мө гал лим әфән деләр нең дикъ катьлә рен җә леп итә мез: зур 
фор мат та, ях шы кә газьдә 270 сә хифәләр ча ма сын да гы бу мө һим 
дә рес лек нең бә һа се 1 сум, пуч та илә 1 сум 18 ти ен. Күпләп алу
чы лар га бөек скидкә.

Мөрәҗә гать өчен ад рес: Ка зань, «Гаср» № 5.

1 «Ва кыт» га зе та сы ның 1914 ел гы 2, 23 сен тябрь сан на рын да ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.

2 Надир –  сирәк.
3 Мөнтәхәб –  сай лап алын ган.
4 Фикърә –  өзек, өземтә.
5 Дәреҗителү –  теркәлү.
6 Тәгълим –  өйрәтү.
7 Сахиб –  ия, ху җа.
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Г. Иб  ра һи мов һәм Габ дел ба ри Бат тал ның «Яңа әдәбият» 
дигән дә рес ле ге бас ты ры лу ха кын да 1

5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 но ябрь 1914 ел

«Га сыр» мат ба га сы. Ка зан да Мәскәүс кий урам да Ка за ков 
йор тын да, «Бол гар» но мер ла ры 2 ас тын да.

Мө гал лим вә мөдәр рис әфән деләр!
Яңа гы на ба сы лып чы гып са ты ла баш ла ды «Я ңа әдә би ят». 

Мөрәт тиблә ре 3: Га лим җан Иб ра һи мов вә Габ дел ба рый Бат тал. 
Бу на дир дә рес лектә атак лы мөхәр рир вә ша гыйрьлә ре мез нең 
иң ях шы вә мөнтәхәб әсәрлә реннән фикърәләр, хик әяләр, ши
гырьләр дә реҗ ителгән. Рә сем ле бу луы вә шу ның илә бә рабәр 
тәгъ лим ба бын да ях шы тәҗ рибә са хи бе бул ган мө гал лимнәр та
ра фын нан тәр тип ител үе аның һәр җәһәттән мөкәммәл бу ла ча
гы на ачык дә лил дер. Бу ки тап ба сы лып чы гу илә бик күп атак лы 
мәдрәсәлә ре мез нең рөш ди 4 сый ныф ла ры на дә рес ки та бы ите
леп ка бул ител де. Зур фор мат та вә бик ях шы кә газьдә, бик күп 
рә семнәр илә ба сыл ган 240 сә хифә лек бу мө һим дә рес лек нең 
бә һа се 1 сум, пуч та илә 1 сум 18 ти ен. Күпләп алу чы лар га бөек 
скидкә.

Мөрәҗә гать өчен ад рес: г. Ка зань, «Гаср» № 4.

1 «Ко яш» га зе та сы ның 1914 ел гы 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 но ябрь сан на рын да ур
наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.

2 «Болгар»номерлары –  Ка зан да Еван ге лист лар һәм Мәскәү (хә зер ге Та тар стан 
һәм Мәскәү) урам на ры ча тын да ку нак ханә (№ 17/59). П. П. Ро    ма нов про ек ты бу ен
ча 1866 ел да бе рен че гиль дия сәүдәгә ре, нә селдән шәрәф ле граж да нин Иб ра һим 
Ис хак улы Ап па ков (1821–1885) та быш ки терү йор ты бу ла рак тө зет терә. Аны 1897 
ел да Әхмәт Мөхәммәт га ли улы Хөс әе нов (1837–1906) И. Аппа ков ның кы зы Би
бимәрь ям ба ну дан (1866–?) са тып ала. 1906 ел да сәүдәгәр Фәт хул ла Әхмә дул лин 
(?–?), аныӊ бер өле шен арен да лап, ку нак ханә ача. 1907 ел да Мөхәммәтрә хим Мө
хәм мәт ша кир улы Ка за ков (1874–1937) аңар дан ку нак ханә не са тып ала. 1910 ел ның 
1 де ка бреннән «Бол гар» но мер ла ры бер ту ган Мөхәммәт ша (?–?) һәм Гарәп ша (?–?) 
Ра ма за нов лар идарә сенә күчә. Г. Ту  кай ан да (төр ле бүлмәләрдә, соң гы сы 40 нчы), 
баш ка урын нар да то рып ал га ла га нын исәпләмәгәндә, 1907 ел ның кө зеннән 1912 
елның 12 де каб ренә кадәр яши. Би на 2008 ел ның 28 сен тяб рендә ту лы сын ча сүт те
ре леп, уры ны на шу ңа ох шаш лы би на ко рыл ды.

3 Мөрәттибләре –  тәр тип итү челә ре, төзү челә ре.
4 Рөшди –  баш лан гыч тан юга ры, ур та.
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Г. Иб  ра һи мов ның «Йөз ел элек» дигән әсә ре  
бастырылу ха кын да 1

10 де кабрь 1914 ел

«Шу ра» да дә реҗ ителгәннән соң 2 ри салә итеп ба сыл ды.
Мөхәр ри ре Га лим җан Иб ра һи мов.
Бун нан йөз ел элек бер авыл мул ла сы ның мә гыйшә те не 3, ул 

за ман да хал кы мыз ның фи кер вә ис тигъ да ды 4, бер бе ренә их
ти рамән тар тын мау ла ры ны һәм бербер се ал дын да нә кадәр 
хәйрәтләр 5 са чеп, аз гы на каһ ри лык 6 ки ле ре не төс ле бул дисә 
шун дук ку ян ке бек пос кан ла ры ны […] бу хик әядә бик гүзәл 
күрсәт меш тер. Ха кы 10 т., пуч та илә 12 т.

1 «Ва кыт» га зе та сы ның 1914 ел гы 10 де кабрь са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 «Шура» да дәреҗителгәннән соң –  Иб ра һи мов Г. Йөз ел элек / Г. Иб  ра һи
мов // Шу ра. – 1911. – № 12. –  Б. 379–382; –  № 13. –  Б. 411–413; –  № 14. –  Б. 440–443.

3 Мәгыйшәтене –  тор мы шын, көнкү ре шен.
4 Истигъдады –  сәләт ле ле ге.
5 Хәйрәтләр –  ап ты рау лар, хәй ран ка лу лар.
6 Каһрилык –  җә берләү.
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1915
Объ яв ле ние об из да нии учеб но го по со бия «Яңа адабият» 
(«Но вая ли те ра ту ра»), сос тав лен но го Г. Ибра ги мовым и 

Габ дел ба ри Бат та лом 1

1915 г.

Крат кий об зор та тарс кому хам ме данс кой не пов ре мен ной  
пе ча ти за 1914й г.

Сре ди учеб ни ков и учеб ных ру ко водств сле ду ет от ме тить: 
«Ян га ада би ят» 2 (Но вая ли те ра ту ра) Га лимд жа на Иб ра ги мо ва и 
Бат та ла, Ка зань, тип. Ха ри то но ва, 1/8 д. л. 240 стр. 21 рис. 5000 
экз. 1 р. 18 к. Это про из ве де ние предс тав ля ет школь ную хрес
то ма тию, рос кош но из дан ную, с прек рас ны ми ри сун ка ми, но 
с тен ден ци я ми на ци о на лиз ма и без дос та точ ной со об ра зо ван
нос ти с при ро дой де тей и их по ни ма ни ем.

1 «П ра вос лав ный со бе сед ник» жур на лы ның 1915 ел гы сен тябрь са ны на ку
шым та бул ган «И но род чес кое обоз ре ни е» нең 12 нче ки та бын да А. Емель я нов ның 
«К рат кий об зор та тарс кому хам ме данс кой не пов ре мен ной пе ча ти за 1914й г.» ди
гән мә калә сендә (б. 1017) ки те релә. Текст шун нан алын ды.

2 «Янгаадабият» –  Иб ра һи мов Г. вә Бат тал Г. Яңа әдә би ят: Дә рес лек. Бе рен
че бас ма. На ширлә ре: Әхмәдгәрәй Хәсә ни вә шө рякә се, Ка зан / Г. Иб  ра һи мов вә 
Г. Бат тал. –  Ка зань: Ли тотип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1914. – 240 б.
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1916
Г. Иб  ра һи мов ның «Яшь йөрәкләр» ро ма ны  

ба сы лып чы гуы ха кын да 1

21 фев раль 1916 ел

Йе ңи ки тап лар

Калә мең гүзәл ле ге вә ифадә се нең 2 ачык лы гы илә Ру си ядә ге 
тө рек әдә би я ты мө хиблә ре 3 ара сын да юксәк 4 бер мәү кыйг 5 ка за
ныш мөхәр рирлә ре мездән Га лим җан әфән де Иб ра һи мов «Яшь 
йөрәкләр» на мын да 6 мил ли бер ро ман нә шер ит меш де 7.

Таб гы ның нә фасә те 8 мөндә риҗә тенә 9 бер кат да һа 10 гүзәл
лек вир меш дер. 400 сә хифәдән гый барәт буйлә бер ро ман 
язып нә шер ит дермәк бу за ман да бөек му аффә кы ять тер 11. «Яшь 
йөрәкләр» мә ва денә 12 да ир 13 мо талә га ме зе 14 бер ара да яза рыз. 
Кыйммә те 1 рублә 30 ка пик улан бу ро ман бө тен мө сел ман кө
теп ханәлә рендә са тыл мак та дыр.

1 «Тәр җе ман» га зе та сы ның 1916 ел гы 21 фев раль са нын да ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.

2 Ифадә–  аң ла ту.
3 Мөхиб–  дус, яра ту чы, сөю че.
4 Юксәк –  юга ры, бөек.
5 Мәүкыйг –  урын.
6 Нам–  исем.
7 … «Яшьйөрәкләр»намындамиллиберроманнәшеритмешде –  Иб ра һи мов Г. 

Яшь йөрәкләр. На ши ре: Әхмәд әлИс ха кый «Шә рык» кө теп ханә се / Г. Иб  ра һи
мов. –  Ка зань: Элект ротип. «У мид», 1912. – 416 б.

8 Табгыныңнәфасәте –  нә шер ителү нең гүзәл ле ге.
9 Мөндәриҗә –  эчтә лек.
10 Даһа –  та гын да.
11 Муаффәкыять –  уңыш.
12 Мәвад –  бү лекләр.
13 Даир –  бәй ле, ка рал ган.
14 Моталәга –  уку, өйрәнү, берәр мәсьәлә не төр ле як тан тик ше реп хө кем чы га ру.
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1917
Уфа да 1917 ел ның бе рен че ап ре леннән чы га баш ла я чак  

«И рек» га зе та сы на абунә дәфтә ре ачы лу ха кын да 1

29 март 1917 ел

Уфа да бе рен че ап рельдән чы га баш ла я чак «И рек» га зитә сенә 
абунә дәфтә ре ачыл ды.

Га зитә хә зергә ат на га өч мәртәбә чы га. Бә һа се: бе рен че ап
рельдән ел ахы ры на кадәр –  ту кыз ай га –  4 сум, ал ты ай га 2 сум 
50 ти ен, өч ай га 1 сум 50 ти ен, бер ай га 60 ти ен. Гә зитә нең һә йя те 
тәх ри ри я се: Га лим җан Иб ра һи мов, Фа тыйх Сәй фи, Габ де рах
ман Фәх рет ди нов 2, Ва гыйз Нәү ру зов, Чыг тай, Мә җит Га фу ри, 
Сә гыйть Сүнчәләй әфән деләрдән гый барәт.

Га зитә нең мөхәр ри ре: Га лим җан Иб ра һи мов.
На ши ре: Фа тыйх Сәй фи (Ка зан лы).
Идарә ханә: «Са рай» но мер ла рын да 3. Те ле фон № 373.

Г. Иб  ра һи мов ның Эч ке Ру сия һәм Си би рия мөселманна ры
ның бе рен че Милләт мәҗ ле сенә әгъ за бу лып кил үе ха кын да 4

1917 ел

Эч ке Ру сия вә Си би рия мө сел ман на ры ны
бе рен че Милләт мәҗ ле сенә килгән әгъ за лар
…2. Га лим җан Иб ра һи мов.

1 «Тор мыш» га зе та сы ның 1917 ел гы 29 март са нын да ур наш ты рыл ган. Текст шун
нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Габдерахман Фәхретдинов –  Габ де рах ман Ри заэт дин улы Фәх рет ди нов 
(1887–1937), жур на лист, тәр җемә че. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; 
үлгәннән соң ак ла на.

3 «Сарай»номерларында –  хә зер ге ва кыт та Уфа да күз авы ру ла ры фән нитик
ше ренү инс ти ту ты би на ла ры ның бер се: Пуш кин ура мы, 90 йорт.

4 «Мох та ри ят» жур на лы ның 1917 ел гы 4 нче са нын да ур наш ты рыл гын (б. 14–
15). Ан да Уфа, Ка зан, Са ма ра, Сем бер, Са ры тау, Там бов, Әс тер хан, Пермь, Ураль
ский, Ак мул лаТур гай, Мәскәү, Ка сыйм, Вят ка, Пен за, Ниж го род ви ла ятьтөбәклә
реннән, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 18 нче ар мия, Кав каз, Җәнү би гар би фронт тан бар лы гы 
83 әгъ за теркәлгән. Г. Иб  ра һи мов исем лектә 2 нче сан бе лән күрсә телгән. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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МӨРӘҖӘ ГАТЬЛӘР

1916
Г. Иб  ра һи мов ның дүрт хезмә тен бас ты ру өчен  

наширләргә мөрәҗә га те 1

22 март 1916 ел

Кә га зе бар на ширләр дикъ ка тенә

Әүвәл ге өче се тел вә әдә би ят дә рес леклә реннән, соң гы сы 
әдә би тән кыйтьләрдән гый барәт бул ган түбәндә ге дүрт әсә рем не 
ку лын да кә га зе бар яки кирәк кадәр ле кә газь та бып җит ке рергә 
ыша на ал ган на ширләр дикъ ка тенә га рыз итәм 2:

1) «Әдә би ят ка нун на ры» 3 (уни ке та бак бу ла чак). Мөндә риҗә: 
та тар те ле нең бә ля га те 4, га руз 5 һәм фән ни әдә би ят –  те о рия сло
вес нос ти.

2) «Та тар те лен ни чек укы тыр га?» 6 (дүрт та бак лар ча ма сын
да). Мөндә риҗә: мәктәп вә мәдрәсәлә ре мездә тел вә әдә би ят ны 
ни чек вә нин ди ысул белән укы ту ха кын да ме то ди ка фә не нең 
үз те ле мезгә тат бикъ ителгән 7 төп нә за ри ялә ре 8 һәм гыйль ми 
нәмүнәләр 9.

1 «Тор мыш» га зе та сы ның 1916 ел гы 22 март са нын да, ан нан соң Г. Иб  ра һи мов 
«Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 93–94) бас ты рыл ган. Текст га зе та
дан алын ды.

2 Гарызитәм –  мөрәҗә гать итәм.
3 «Әдәбияткануннары» –  Иб ра һи мов Г. Әдә би ят ка нун на ры. Икен че бас ма. На

ши ре: «Са бах» ширкә те Ка зан да / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Тип. тва «У мид», 1918. – 
120 б.

4 Бәлягать –  ма тур сөйләм сән га те.
5 Гаруз –  ши гырь тө зе ле ше сис те ма сы.
6 «Татартеленничекукытырга?» –  Иб ра һи мов Г. Та  тар те лен ни чек укы тыр

га? (Те ле мез неӊ ме то ди ка сы ха кын да бер тәҗ рибә). На ши ре: «Са бах» шир кә те. Ка
зан, Уфа / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Ти полит. тва «У мид», 1916. – 90 б.

7 Татбикъителгән –  ярак лаш ты рыл ган.
8 Нәзарияләре –  те о ри ялә ре.
9 Нәмүнәләр –  үрнәклә ре.
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3) «Иб ти даи та тар са ры фы» 1 (өч та бак бу ла чак). Бу әсәр «Та
тар са ры фы» вә «Та тар нәх үе» нең әса си маддәлә рен 2 иб ти даи 
сый ныф лар га мах сус рә вештә бер ки тап ка җы еп садәләш терү 3 
вә го му миләш терүдән гый барәт тер.

4) «Та тар ша гыйрьлә ре» 4  –  Икен че бү лем. Мөндә риҗә
се: мө кад димә 5, «Я ңа та тар нә зы мы ның 6 ата сы», «Го мер за игъ 
чәчәклә ре» 7 «Мөтәр җим ша гыйрь» 8, ха тимә 9.

Бу әсәрләрдән әүвәл ге өче се нең, бигрәк тә «Әдә би ят ка нун
на ры» ның ал да гы көзгә ба сы лып чы гуы мат луб 10 бул ган лык тан, 
кә газь мәсьәлә сендә бер җай та бу ы на ыша на ал ган на ширләр 
бул са, түбәндә ге ад рес белән хәбәрләшүлә рен үтенәм.

Га лим җан Иб ра һи мов.
Ад рес: Уфа, «Мәдрәс әи Га ли я»

1 «Ибтидаитатарсарыфы» –  бу исемдә ки тап чы гуы бил ге ле тү гел. Аның 
шу шы ки та бы ба сы луы мәгълүм: Иб ра һи мов Г. Та  тар са ры фы. Бө тенләй яңа дан 
эшләнгән би шен че бас ма сы. На ши ре: «Са бах» кө теб ханә се, Ка зан / Г. Иб  ра һи мов. –  
Ка зань: Ти полит. «У мид», 1917. – 52 б.

2 Әсасимаддәләре –  ни гез ка гыйдәлә ре.
3 Садәләштерү –  га диләш терү.
4 «Татаршагыйрьләре» –  Икенчебүлем –  Иб ра һи мов Г. Та  тар ша гыйрьлә ре. 

Бе рен че бү лем. Сә гыйть Рә ми ев, Дәр демәнд, Габ дул ла Ту ка ев / Г. Иб  ра һи мов. –  
Орен бург та «Ва кыт» мат ба га сы, 1913. – 103 б. (Икен че кисә ге исә дөнья күрмәгән).

5 Мөкаддимә –  ке реш.
6 Нәзым –  тезмә әсәр.
7 «Гомерзаигъчәчәкләре» –  «У мыр зая чәчәклә ре».
8 «Мөтәрҗимшагыйрь» –  «Тәр җемә че ша гыйрь».
9 Хатимә –  бе тем.
10 Матлуб –  со рал ган, теләнгән.
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Г. Иб  ра һи мов ның үзлә рендә әдә би әсәрләр бул ган 
кешеләргә үтене че 1

28 ок тябрь 1916 ел

Әдә би ят дус ла рын нан бер үте неч

Түбәндә ге исемнә ре атал ган әсәрләр нең нөсхәлә рен ки тап
чы лар дан та бып бул ма ды. Халь бу ки, тел вә әдә би ят дә реслә ре 
укы ган да, бо лар һәр көн ди яр лек шә кертләргә кирәк бул мак
та дыр.

Һич бул ма са, һәр сый ныф ка бер ничә нөсхә та был мас мы дип, 
мин һәр чык кан әсәр не җыя килгән әдә би ят дус ла ры на мөрәҗә
гать итеп, кул ла рын да шул түбәндә ге әсәрләр бул са, ми нем 
исемгә йибәрүлә рен үтенәм.

Бо лар ның нөсхә сен кул ла рын нан бө тенләй йибә ре ргә телә
мәгән әфән деләргә яз кө не, дә ресләр беткәч кай та рып йибәрү
не өс темә алам, әгәр дә са тып би рергә теләсәләр, күп мешәр 
нөсхәдән бул са да, түбәндә ге бә һа бә рабә ренә на лож кы лу ла
рын рә җа итәм.

Кирәк бул ган әсәрләр, түләнәчәк бә һа:
Ка юм На сый ри ның «Фә ва ки һелҗө ләса» 2 ун сум,
Са лих Күклә шев нең 3 «Ди ва не хик әят та тар »ы 4 ике сум,

1 «Тор мыш» га зе та сы ның 1916 ел гы 28 ок тябрь са нын да, ан нан соң Г. Иб  ра
һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 95–96) бас ты рыл ган. Текст 
га зе та дан алын ды.

Бил ге ле бул ган ча, Г. Иб  ра һи мов 1915–1917 ел лар да Уфа да «Га ли я» мәдрәсә
сендә теләдә би ят дә реслә ре укы та. Аның бу үте не че шул ва кыт лар га ту ры килә.

2 «Фәвакиһел-җөләса»–  Фә ва киһәлҗөлә са филәдә би ят. Мос тат раф вә ру зел
әх йар ки тап ла рын нан ин ти ха би тәэ лиф кый лы нып кы рык ру за үзе ренә мөрәт тиб 
мордәдәл лар ныӊ ка леблә рен әх йа кый лыр бер ки тап тыр вә Габ дел ка юм мел ла Габ
ден на сыйр угы лы ныӊ каләм фә кый ранә сеннән җәр әян ит меш бер әсәр дер. Ош бу 
ки тап Ка зан уни вер си те ты ныӊ та быг ханә сендә бас ма улын мыш дыр 1884 нче ел
да. –  Б. 615 б.

3 СалихКүкләшев –  Са лих җан Күклә шев (1811–1864), Орен бург та гы Неп лю ев 
хәр би мәктә бендә гарәп, фар сы һәм та тар теллә рен укы ту чы.

4 «Диванехикәяттатар» –  Та тарс кая хрес то ма тия, сос тав лен ная Са лих Джа
ном Кук ля ше вым. –  Ка зань, в уни вер си тетс кой ти пог ра фии, 1859. –  III+123 б.
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Рад лов ның 1 «Бе лек» мәҗ му га се 2 ике сум,
Акъ е гет задә нең «Хи са мет дин мен ла» сы бер сум,
За һир Би ги ев нең «Гүзәл Хә дичә» 3 белән «Мавә ра эннә һердә 

сәяхәт »еннән баш ка һәммә әсәрләр. Һәр бер сенә ил лешәр ти ен.
Га фил иб не Габ дул ла (Ри за ка зый)ның «Әс ма» вә «Сә лимә»

се. Нөсхә ба шы на ил лешәр ти ен.
Исмә гыйль Гасп ринс кий ның 4 «Да реррәхәт »е. Нөсхә сенә 

ил ле ти еннән.
Ку лын да шул әсәрләр нең нөсхәлә ре бул ган зат лар дан ми

нем исе мемә түбәндә ге ад рес белән на лож кы лып җибәрүлә рен 
тәк рар үтенәм.

Их ти рам илә: Га лим җан Иб ра һи мов
Ад рес: Уфа, Элект ри ческ [ий] пе реу[ лок]., д. № 3.

1 Радлов –  Ва си лий Ва силь е вич (Фрид рих Виль гельм) Рад лов (1837–1918), 
шәр кы ять че, тюр ко лог, тел га ли ме, эт ног раф, ар хе о лог, Пе тер бург Фәннәр ака де ми
я се нең ха кый кый әгъ за сы (1884).

2 «Белек»мәҗмугасе –  Бе лек. Ба ла лар га укыр өчен чы га рыл ган ки тап. –  Ка зан 
уни вер си тет ти пог ра фи я сендә ба сыл ды, 1872. – 232 б.

3 ЗаһирБигиевнең«ГүзәлХәдичә» –  Өлүф яки Гүзәл кыз Хә дичә: Ро ман. Әсә ре 
Мөхәммәд за һир иб не ахунд мул ла Җа рул ла Би ги ев (Бас ма сы на рөхсәт би рел де Пе
тер бурх та 6 нчы июльдә 1887 нче ел да). Бас ма улын мыш тыр Ка зан да Вя чес лав ның 
та быг ханә сендә 1887 нче ел да. – 77 б.

4 ИсмәгыйльГаспринский–  Исмә гыйль Мос та фа улы Гасп ринс кий (Гасп ра лы) 
(1851–1914), җәмә гать һәм сәясәт эш лек ле се, мәгъ рифәт че, пе да гог, на шир.
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ХӘБӘРЛӘР

1916
Г. Иб  ра һи мов ның «Га ли я» мәдрәсә сендә мө гал лим булып 

эшлә ве ха кын да 1

6 но ябрь 1916 ел

Уфа да гы мәктәп вә мәдрәсәләрдә уку чы һәм укы ту чы лар
ның са ны.

«Мәдрәс әи Га ли я»дә уку чы лар 120.
Мө гал лим вә мөдәр рислә ре Зы яэт дин әлКа ма ли, Хөҗҗәт 

әлХә ким 2, Мөхәммә тов, Га лим җан Иб ра һи мов, Фа тыйх Сәй
фи, Иб ра һим Юман ку лов 3, Баг да нов 4, рус те леннән Җи һан ша 
Габдү шев.

1 «Тор мыш» га зе та сы ның 1916 ел гы 6 но ябрь са нын да ур наш ты рыл ган. Ан да 
Уфа шәһә рендә ге 1 нче, 2 нче, 3 нче, 4 нче, 5 нче, 6 нчы мәхәлләләрдә, «Мәдрәс әи 
Гос ма ни я» да, «Мәдрәс әи Га ли я»дә уку чы шә кертләр нең са нын һәм алар да кемнәр 
мө гал лим һәм мөдәр рис бул ган лы гы ха кын да мәгълү мат ки те релә. Ан нан кү
ренгәнчә, Уфа да бар лы гы 905 уку чы укы ган. Текст га зе та дан алын ды һәм гамәлдә
ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Хөҗҗәтелхәким –  Хөҗҗә телхә ким Мәхмү дов (?–?), пуб ли цист, тән кыйть че, 
тәр җемә че, ша гыйрь.

3 ИбраһимЮманкулов –  Иб ра һим Юман ку лов (?–?), ша гыйрь.
4 Багданов–  Га риф Баг да нов (1889–1955), пе да гог, тәр җемә че.
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1917
Г. Иб  ра һи мов ның Гос ма нов лар ның кыз лар мәдрәсәсендә 

укыт ма я ча гы һәм «Мәдрәс әи Га ли я»дә дә  
отпуска алуы ха кын да 1

10 фев раль 1917 ел

Га лим җан әфән де Иб ра һи мов ның ис тигъ фа 2 һәм от пус ка сы

Га лим җан әфән де бер ел «Мәдрәс әи Га ли я»дә дә рес укы туы 
өс тенә Гос ма нов лар тәр би я сендә ге кыз лар мәдрәсә сендә һәм 
земст во курс ла рын да мил ли тел вә әдә би ят дә реслә рен укыт мак
та иде. Яңа ел тәгъ ти лендә 3 ул үзе нең земст во кыз лар мәдрәсә
сеннән ис тигъ фа иткә нен га зе та мыз да игъ лан иткән иде. Мон
нан соң кыз лар ның үтенүлә ре бу ен ча мәзкүр 4 мәдрәсәдә ге 
укы ту ын дә вам ит терәчә ге дә язы лып үткән иде. Ин де Га лим җан 
әфән де нең бу мәдрәсәдә ге дә ресләр не укыт ма я ча гы ачык мәгъ
лүм бул ды. Ул «Мәдрәс әи Га ли я»дән дә фев раль ахыр ла ры на 
кадәр ле от пус ка ал ган. Гос ма нов лар кыз лар мәдрәсә сенә аның 
уры ны на тел вә әдә би ят мө гал ли ме бик зур ты рыш лык тан соң 
та был ды. Лә кин земст во курс ла рын да бу дә ресләр не укы ту өчен 
мө гал лим та был га ны юк. Бу ел ан да тел вә әдә би ят дә реслә ре 
укы тыл мый ка лу их ти ма лы бар.

Ха лык ның ана те лен вә әдә би я тын белгән учи тель һәм учи
тель ни ца лар чы га ру мак са тилә ачыл ган курс лар өчен бу хәл бик 
тәәс сеф тер 5.

1 «Тор мыш» га зе та сы ның 1917 ел гы 10 фев раль са нын да ур наш ты рыл ган. Мо
ны га зе та үкен еч ле хәл дип бәя ли. Текст төп нөсхәдән алын ды һәм гамәлдә ге та тар 
хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Истигъфа –  хезмәттән азат ителү, эштән китү.
3 Тәгътилендә –  ял ва кы тын да (ка ни кул да).
4 Мәзкүр –  күрсә телгән, әй телгән.
5 Тәәссефтер –  кыз га ныч тыр.
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Уфа да «И рек» га зе та сы чы га баш ла я ча гы ха кын да 1

31 март 1917 ел

Уфа да яңа гә зитә

Уфа да бер кый сым каләмнә ре белән та ныл ган мөхәр рир 
вә җәмә гать ха димнә ре та ра фын нан «И рек» исе мендә яңа гә
зитә чы га рыр га уй ла на икән 2. Идарә мезгә алын ган бер мәктүб
тә бәян ител де генә күрә, бу гә зитә хә зергә ат на да өч мәртәбә 
чы гып то ра чак. Бе рен че ну ме ры ап рель баш ла рын да чы га чак 
Мәсьүл 3 мөхәр ри ре Га лим җан әфән де Иб ра һи мов, на ши ре Фа
тыйх Сәй фи әфән де дер. Һәйә те тәх ри рия эчендә Габ де рах ман 
Фәх рет ди нов, Мә җит Га фу ри, Га лиәс гар Га фу ров әфән деләр нең 
исемнә ре дә зи кер ителә. Һәйә те тәх ри рия әгъ за ла ры үт кен вә 
җит ди каләмнә ре илә та ныл ган зат лар бул ган лык тан, бу гә зитә
нең хал кы мыз өчен фай да лы бу лып җит ди хезмәтләр кый лу ын 
өмид итә мез.

1 «Ва кыт» га зе та сы ның 1917 ел гы 31 март са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 … «Ирек»исемендәяңагәзитәчыгарыргауйланаикән –  ха лык, 16 нчы сан
нан та тар со ци а листре во лю ци о нер лар га зе та сы Уфа да 1917 ел ның 30 мар тын нан 
11 сен тяб ренә кадәр нә шер ителә. Бар лы гы 35 са ны дөнья күрә. Ан на ры «Ирек», 
«Сол дат телә ге», «А выл хал кы» берлә шеп, «Без нең юл» исе ме белән 21 сен тябрьдә 
бе рен че са ны дөнья күрә. Аның мөхәр ри ре бу лып Г. Иб  ра һи мов ка ла.

3 Мәсьүл –  җа вап лы.



385

Уфа туг ры сын да 1

3 май 1917 ел

«Ил» га зе та сы Га лим җан Иб ра һи мов вә Фа тыйх Сәй фи 
әфән деләр нең Ва гыйз Нәү ру зов ны «И рек» идарә сеннән чы
гар ган лык ла ры ха кын да гы мәктүп не бас кан нан соң, про во ка
тор лар ның ха лык ара сы на ке реп ое шып бар ган эшләр не туз ды
ры шып йөргән леклә рен бәян итә. Ми сал лар ки терә, ни һа ять, 
Ва гыйз Нәү ру зов ка кү чеп, түбәндә ге сүзләр не яза:

Ва гыйз Нәү ру зи хөр ри ят ва кы тын да гы «хезмәт не» Уфа га кү
чергәндә ан да тө зелгән бер оеш ма га оч ра ды. Бу оеш ма бө тен 
мил ли, сәя си мәсьәләләрдә Уфа ның күп че ле ге та ра фын нан 
ка бул ителгән һәр бер ка рар га хи лаф хәрәкәт итә. Һәр бер эштә 
үзеннән бер «мө гез» чы га рыр га ма та ша иде. Оеш ма га шәх си 
инт ри га ны сөя тор ган, ма ния ве ли чия хас та лы гы белән авы рый 
тор ган һәр кем кергән иде. Оеш ма ның үзә гендә са бикъ 2 мөф
ти Ба я зи тов ның 3 сек ре тарь ла ры Фа тыйх Сәй фи, Габ де рах ман 
Фәх рет ди нев, во ен ный цен зор пи са ре Гый лем дар Ба ем би тов, 
мөхәр рир Га лим җан Иб ра һи мов лар иде […].

1 «Тор мыш» га зе та сы ның 1917 ел гы 3 май са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Сабикъ –  элек ке, үткәндә ге.
3 … мөфтиБаязитовның–  сүз Мөхәммәт са фа Га таул ла улы Ба я зи тов (1885–

1937) ха кын да ба ра. Ул 1915 ел ның 28 ию лендә Орен бург мө сел ман нар Ди ния нә
зарә те мөф тие итеп бил геләнә һәм 1917 ел ның 22 мар тын да Ва кыт лы хөкүмәт аны 
бу вазифа дан азат итә. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се.
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Г. Иб  ра һи мов ның Бө тен ру сия мө сел ман на ры ның  
икенче съ ез дын тәб рикләү ха кын да 1

25 июль 1917 ел

…Һа ди Мак су ди –  «Йол дыз» исе меннән, Галләм Сөен де ков –  
ка за чий мө сел ман нар исе меннән, Хә биб рах ман Зә би ри –  «Мил
ли фонд» исе меннән, Зиннә тул ла әфән де –  Дон ху за сын да гы 2 
эш челәр исе меннән, Ха физ Ян гу ла тов –  Төр кес тан та тар ла ры 
исе меннән, [Г.] Бат тал –  «Ко рыл тай» исе меннән, Хәсән га та 
хәзрәт Габә ши –  голә ма исе меннән, Га лим җан Иб ра һи мов –  
та тар со ци а лист мат бу га ты исе меннән, Фу ад Тук та ров –  Мө сел
ман ко ми те ты исе меннән, Мул ла нур Ва хи тов –  со ци а лист лар 
исе меннән, Йо сы пов –  бо ха ра лы лар исе меннән, Рау за ха ным 
Сол тан га ли е ва –  мөс лимәләр вә ки ле исе меннән, Гомәр Галә
ви –  мәркә зи укы ту чы лар бю ро сы исе меннән, Зәкә рия Сад рет
ди нов –  җәм гы я те хәй рия в «Ко яш» га зе та сы исе меннән, Әхмәт
җан Мос та фин –  Ка зан укы ту чы ла ры исе меннән ко рыл тай ны 
тәб рик итәләр…

1 «Ко яш» га зе та сы ның 1917 ел гы 25 июль са нын да ур наш ты рыл ган. Ан нан 
соң «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: 
в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  
Ка зань: За ман, 2017. –  Т. 1. –  С. 278» дигән җы ен тык та бас ты ры ла. Текст соң гы чы
га нак тан алын ды.

2 Донхузасындагы–  Дон басс бас сей нын да гы.
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Г. Иб  ра һи мов ның Бө тен ру сия мө сел ман на рының икенче  
съ ез дын да ре во лю ци он ный ко мис си ягә сайлануы ха кын да 1

2 ав густ 1917 ел

…Ко рыл тай да ка ра ла чак мәсьәләләр 8 маддә бу лып, 
ниләрдән гый барәт иде ке Бе рен че мәҗ лес ха кын да языл ган мә
каләдә зи кер ителгән иде. Менә шул мәсьәләләр ха кын да төр ле 
урын нар дан килгән док лад лар ны тик ше реп, го му ми мәҗ лескә 
га рыз кы лыр өчен биш шөгъбә (сек ци я) ясал ды:

1. Мил ли мох та ри ят шөгъбә се.
2. Нәш ри ят шөгъбә се.
3. Ма ли я 2 шөгъбә се.
4. Мил ли тәш киләт шөгъбә се.
5. Хатхәрәкәт, ягъ ни Уч ре ди тель ный соб ра ни егә хә зер лек 

шөгъбә се.
Бу шөгъбәләргә языл ган ке шеләр һәркөн өйләдән соң сә гать 

4 тән 10 га кадәр мах сус урын нар га җы е лып эшләргә бул ды лар. 
Бун нан баш ка янә ре во лю ци он ный, фи нан со вый, ре ви зи он ный 
ис милә өчәр ко мис сия яса лыр га ка рар би рел де: ре во лю ци он ный 
ко мис си ягә: Бинь я мин Әхтә мов, Гомәр Те ре гу лов, Фу ад Тук та
ров, Г. Иб  ра һи мов; ма лия ко мис си я сенә: Исмә гыйль Рә ми ев, 
Га ли Әсә дул ла ев, За һид Ша му ил, Ян бу ла тов, Та җет ди нов әфән
деләр сай лан ды; тәф тиш 3 ко мис си я сенә әгъ за лар сай лау хә зергә 
ачык кал ды рыл ды…

1 Бе рен че мәртәбә Х. Әхтә мов  тарафыннан «Ва кыт» га зе та сы ның 1917 ел гы 
2 ав густ са нын да бас ты рыл ган «Ру сия мө сел ман на ры ның го му ми съ ез ды» исем
ле мә калә сендә ки те релә. Ан нан соң «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. 
Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин; науч. ред.: 
Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2017. –  Т. 1. –  С. 280–281» ди
гән җы ен тык та бас ты ры ла. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.

2 Ма лия –  фи нанс.
3 Тәфтиш–тикшерү,ревизия.
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Г. Иб  ра һи мов ның Бө тен ру сия мө сел ман на ры ның  
икенче съ ез ды на вә кил бу лып кат на шуы ха кын да 1

8 ав густ 1917 ел

Бө тен ру сия мө сел ман на ры ның икен че съ ез ды на 2 кат наш кан 
вә килләр

Бө тен ру сия мө сел ман на ры ның Ка зан да бул ган икен че съез
ды на түбәндә ге шәһәр вә гу бер на лар дан ош бу вә килләр кил
гәннәр иде… Уфа гу бер на сын нан вә шәһә реннән:… Иб ра һи мов 
Га лим җан…

Г. Иб  ра һи мов ның Та тар со ци а листре во лю ци о нер лар  
оеш ма сы ның Ва кыт лы мәркәз ко ми те ты на әгъ за итеп  

сай ла нуы ха кын да 3

11 ав густ 1917 ел

…Ва кыт лы бу ко ми тет ка әгъ за итеп түбәндә ге җи де ке ше сай
лан ды:

1. Га лим җан Иб ра һи мов.
2. Шә риф Сүнчәләй.
3. Фа тыйх Сәй фи [Ка зан лы].
4. Гаскә ри шу ра рәи се Исмә гыйль Рә ми ев.
5. Пра пор щик Мө хет дин Әхмә рев.
6. Кресть ян нар шу ра сы ның баш ка ру чы ко ми те тын да әгъ за 

Дәүк әев һәм Га лим җан Әми нев…

1 «Ко рыл тай» га зе та сы ның 1917 ел гы 8 ав густ са нын да ур наш ты рыл ган. Ан нан 
соң «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: 
в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  
Ка зань: За ман, 2017. –  Т. 1. –  С. 254–256» дигән җы ен тык та бас ты ры ла. Текст төп 
нөсхәдән алын ды.

2 Бө тен ру сия мө сел ман на ры ның икен че съ ез ды 1917 ел ның июльав густ ай ла
рын да Ка зан да үткә релә. Ан да Уфа гу бер на сын нан сай лан ган 29 де ле гат ара сын да 
Г. Иб  ра һи мов та бу ла.

3 Бе рен че мәртәбә «И рек» га зе та сы ның 1917 ел гы 11 ав густ са нын да бас ты рыл
ган «Та тар со ци а листре во лю ци о нер лар оеш ма сы ның Ва кыт лы мәркәз ко ми те ты 
тө зел де» исем ле мә каләдә ки те релә. Ан нан соң «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой 
АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин; науч. 
ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2017. –  Т. 1. –  С. 254–
256» дигән җы ен тык та бас ты ры ла. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.
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Ви ла ять мә җ ле се. Ка рар 1

1 но ябрь 1917 ел

Блок та ра фын нан тө зелгән спискәдән 2:
… Га лим җан Иб ра һи мов…

Ви ла ять мәҗ ле се хи са бы 3

5 но ябрь 1917 ел

Уфа да ок тябрь 8 дән 30 га кадәр ле Бө тен ви ла ять мө сел ман 
вә киллә ре нең го му ми җы е лы шы бул ды.

Ок тябрь 30.
Иртән ге мәҗ лес Ху до жест во те ат рын да сә гать 11 дә Га лим җан 

Иб ра һи мов ри ясә тендә ачы ла.
…32 әгъ за сай лау мәсьәлә се мө закәрә ите леп, тә на сыйб ысу

лын ча, ягъ ни спискәләр бу ен ча сай лау ка бул кы лы на…
…И кен че но мер га та выш күп би релгән. Алар дан Милләт 

мәҗ ле сенә әгъ за бу лып түбәндә ге 17 (ун җи де) ке ше үтә.
…2. Га лим җан Иб ра һи мов.

1 «Тор мыш» га зе та сы ның 1917 ел гы 1 но ябрь са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Блоктарафыннантөзелгәнспискәдән –  1917 ел ның 30 ок тяб рендә ачыл ган 
икен че мәҗ лестә блок та ра фын нан тө зелгән исем лектә 16 де пу тат сай лан ган.

3 «Без нең юл» га зе та сы ның 1917 ел гы 5 но ябрь са нын да урнаш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Г. Иб  ра һи мов ның Уч ре ди тель ный соб ра ни егә Русиядәге  
мө сел ман нар та ра фын нан кан ди дат итеп күрсә тел үе ха кын да 1

16 но ябрь 1917 ел

Хә зер ин де һәр йирдә Уч ре ди тель ный соб ра ни егә сай лау өчен 
кан ди дат фиһ ристлә ре 2 күрсәтү тә мам бу лып бет те. Лә кин бу 
ара лар да төр ле урын нар да бул ган чу а лу лар һәм поч та эшләмәү 
сәбәп ле, кай йирдә ге мө сел ман нар ның кемнәр не кан ди дат итеп 
күрсәткән леклә ре мәгълүм тү гел иде. Хә зер га зе та лар килә баш
ла ган нан соң, күп урын нар ның игъ лан иткән фиһ ристлә ре мәгъ
лүм бул ды.

Ка зан шәһә рендә мө сел ман нар ның кемнәр не кан ди дат итеп 
күрсәткән леклә ре мәгълүм дер.

Баш ка йирләрдә ге мө сел ман нар дан күрсә телгән кан ди дат
лар ның безгә мәгълүм бул ган нар хә зергә ош бу лар дыр:

…У фа да гы со ци а лист лар та ра фын нан: 1) Га лим җан Иб ра һи
мов, 2) Шә риф Сүнчәләй, 3) Гыйззә тул ла Иль я сов, 4) Әхмәт дин 
Мө хет ди нов, 5) Мө хет дин Әхмә ров, 6) Шәех гат тар Сол та нов, 
7) Һа ди Сәгъ ди ев, 8) Әхмәтшә фикъ Сә лим җа нов, 9) Хәй ревә ри 
Гыйсмә тул лин…

1 Бе рен че мәртәбә «Йол дыз» га зе та сы ның 1917 ел гы 16 но ябрь са нын да бас
ты ры ла. Ан нан соң «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен
тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, 
Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2017. –  Т. 1. –  С. 420–421» дигән җы ен тык та ки
те релә. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.

2 Фиһристләре –  исем леклә ре; Уфа мө сел ман со ци а лист ла рын нан бар лы гы 
9 ке ше теркәлгән.
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АВ ТОГ РАФ ЛАР
1910

Әни се Би бихәсәнәгә 1

Ок тябрь 1910 ел
Хөрмәт ле ана ма га җи занә бер яд кяр ула рак тәкъ дим итәм: 

Га лим җан.
1910 –  ок тябрь.

1912
Гый ба дул ла Ал па ров ка 2

23 фев раль 1912 ел
Иптә шем Гый ба дул ла Ал па ров әфән дегә яд кяр ител де.
Га лим җан.
1912 –  фев раль 23. Ка зан

Әхмәтгәрәй Хәсә нигә 3

Де кабрь 1912 ел
Иптә шем Әхмәтгәрәй Хәсә ни әфән дегә яд кяр.
Га лим җан.
1912 –  де кабрь.
Ка зан
1 Төп нөсхә Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да сак ла на. Ав то граф 

Г. Иб  ра һи мов, абый сы Ша кир җан Иб ра һи мов (1884–1961) һәм дус ты Шә һит Әхмә
ди ев (1888–1930) белән бергә төшкән фо то ның икен че ягы на языл ган. Ла тин хә
рефлә ре белән языл ган мон дый язу лар да бар: «1910 –  ел үк тә бердә Ка зан да алын
ган рә сем». Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер 
төгәл сез лекләр белән (Ка зан, 2000, б. 68), ан нан соң «Кы зыл таң» га зе та сы ның 
2017 ел гы 9 фев раль, «Мәдә ни җом га» га зе та сы ның 2017 ел гы 17 фев раль сан на
рын да бас ты рыл ган. Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 Төп нөсхә кай да икән ле ге мәгълүм тү гел. Фо токү чермә се Ка зан да Ә. А. Ша мо
ва ның шәх си ар хи вын да сак ла на. Ав тог раф Г. Иб  ра һи мов ның «С өюсә гадәт (Карт 
ша гыйрь нең тәэ со ра ты)» (Ка зан, 1912) хик әя се ки та бы ның ти тул би тенә языл ган. Бе
рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 68), ан
нан соң «Кы зыл таң» га зе та сы ның 2017 ел гы 9 фев раль, «Мәдә ни җом га» га зе та сы
ның 2017 ел гы 17 фев раль сан на рын да бас ты рыл ган. Текст фо токү чермәдән алын ды.

3 Төп нөсхә Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да сак ла на. Ав то граф Г. Иб 
ра һи мов ның Ва си та ширкә те поч та отк рыт ка сы итеп эшләткән фо то сы ның икен че ягы
на языл ган. Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, 
б. 81), ан нан соң «Кы зыл таң» га зе та сы ның 2017 ел гы 9 фев раль, «Мәдә ни җом га» га зе
та сы ның 2017 ел гы 17 фев раль сан на рын да бас ты рыл ган. Текст төп нөсхәдән алын ды.
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1913
Аб зый сы Ша кир җан Иб ра һи мов ка 1

Март 1913 ел

Бо радәр га зи зем Ша кир җан әфән де җә наблә ренә яд кяр 
итәм: Га лим җан.

1913 –  Ки ев –  март

Шә һит Әхмә ди евкә 2

Де кабрь 1913 ел

Иптә шем Шә һит Әхмә ди евкә яд кяр итәм.
Га лим җан. Ка зан –  де кабрь –  1913.

1 Төп нөсхә Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да сак ла на. Ав тог раф 
Г. Иб  ра һи мов ның яшь ва кыт та ал дыр ган фо то сы ның икен че ягы на языл ган. Бе рен
че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 73), ан нан 
соң «Кы зыл таң» га зе та сы ның 2017 ел гы 9 фев раль, ан нан соң «Мәдә ни җом га» 
га зе та сы ның 2017 ел гы 17 фев раль сан на рын да бас ты рыл ган. Текст төп нөсхәдән 
алын ды.

2 Төп нөсхә Та тарс тан Рес пуб ли ка сы ның Мил ли му зе ен да сак ла на (122214–20). 
Ак эшләпә, плащна кид ка ки еп төшкән фо то сын нан яса тыл ган поч та отк рыт ка сы
ның икен че ягы на гарәп хә рефлә ре белән языл ган. Аның нәкъ бу сурә те үзе тө зеп 
бас тыр ган «Са на и гы нә фисә мәҗ му га сы»н да гы күмәк фо то да да бар: Аль бом (Са
на и гы нә фисә мәҗ му га сы). Са на и гы нә фисә сөю челәргә. «Аң» нә ше ре. –  Ка зань: 
Тип. И. Н. Ха    ри то но ва, 1915. –  Б. 32: (уң нан сул га) Га яз Ис ха кый (1878–1954), Сә
гыйть Рә ми ев (1880–1926), Шә риф Ма на тов (1887–1936), Га лим җан Иб ра һи мов. 
Рә сем нең 1913 ел ның җәй аен да ал ды ры луы языл ган. Текст төп нөсхәдән алын ды 
һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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1914
Ту га ны Мох тар Иб ра һи мов ка 1

Ав густ 1914 ел

Мох тар 2 иптәш,
Дәүләкәндә 3 хо зур үткә релгән бер ничә көн ха тирә се итеп мо

ны һә дия итәм. Лә кин бер шар ты бар: син ях шы рә семнә реңнән 
бер сен ми ңа би рергә ти еш.

Га лим җан. –
1914 –  ав густ.
Дәүләкән

1916
Ту га ны Мо та һар Иб ра һи мов ка 4

20 де кабрь 1916 ел

Ка дер ле дус тым Мо та һар Иб ра һи мов ка 5 яд кяр: Га лим җан.
1916 –  де кабрь 20 –  Уфа.
1 Төп нөсхә Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да сак ла на. Ав тог раф 

Г. Иб  ра һи мов ның поч та отк рыт ка сы итеп эшлә телгән фо то сы ның икен че ягы на 
языл ган. Бе рен че мәртәбә «Со вет әдә би я ты» жур на лы ның 1963 ел гы 1 нче са нын
да, ан нан соң «Г. Иб  ра һи мов ту рын да истә лекләр»дә (Ка зан, 1966, б. 17), Г. Иб  ра
һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 88), «Га лим җан Иб ра һи мов: 
Мә каләләр, истә лекха тирәләр»дә (Ка зан, 2007, б. 56), «Кы зыл таң» га зе та сы ның 
2017 ел гы 9 фев раль, «Мәдә ни җом га» га зе та сы ның 2017 ел гы 17 фев раль сан на
рын да бас ты рыл ган. Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 Мохтар Вилдан улы Ибраһимов (1885–1969) –  Г. Иб  ра һи мов ның ту ган нан 
ту ган кардә ше (Вил дан Гыйр фан ның бер ту ган эне се). Ул әле ге ав тог раф та ри хы 
ту рын да үзе нең «Ту га ным ту рын да» дигән истә ле гендә әт раф лы аң ла та (Со вет әдә
би я ты. – 1963. – № 1. –  Б. 119–120).

3 Дәүләкән –  хә зер ге Баш кортс тан Рес пуб ли ка сын да гы шәһәр.
4 Төп нөсхә Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да сак ла на. Ав тог раф 

Г. Иб  ра һи мов ның Уфа да яшәгән ва кы тын да ал ды рыл ган фо то сы ның икен че ягы на 
языл ган. Бе рен че мәртәбә «Кы зыл таң» га зе та сы ның 2017 ел гы 9 фев раль, ан нан 
соң «Мәдә ни җом га» га зе та сы ның 2017 ел гы 17 фев раль сан на рын да бас ты рыл ган. 
Текст төп нөсхәдән алын ды.

5 МотаһарИбраһимов –  Мо та һар Вил дан улы Иб ра һи мов (1893–1975), пе да гог, 
әдип нең ту ган нан ту ган кардә ше.
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Г. Иб  ра һи мов, Фа тыйх Сәй фиКа зан лы Уфа да  
Зыяэтдин әлКә ма ли га 1

[26] де кабрь 1916 ел

Хөрмәт ле мөфәс сир Зы яэд дин әлКә ма ли хәзрәтлә ре.
Ру сия мө сел ман на ры ара сын да Коръән нең саф һәм дө рест 

ру хын аң ла ту юлын да кыл ган хезмәтлә ре ңезгә унъ ел лык бәйрәм 
мөнәсәбә те белән бу олуг ки тап ны җә на бе ңезгә һә дия итә мез 2.

Мәдрәс әи га ли әи ди ниә нең һәйә те тәгъ ли миә әгъ за ла рын
нан: Га лим җан Иб ра һи мов, Фа тыйх Сәй фи (Им за лар). 1916, де
кабрь. Уфа.

1 Төп нөсхә, чы га нак лар да хәбәр ителгәнчә, Баш кортс тан ның ха лык ша гый ре 
(1964) Сәй фи Ку даш ның (Сәй фет дин Фәт та хет дин улы Ку да шев ның) (1894–1993) 
шәх си ар хи вын да сак ла на. Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы 
то мын да (Ка зан, 2000, б. 97), ан нан соң «Тул пар» жур на лы ның 2013 ел гы 1 нче 
(б. 69), «Кы зыл таң» га зе та сы ның 2017 ел гы 9 фев раль, «Мәдә ни җом га» га зе та сы
ның 2017 ел гы 17 фев раль сан на рын да бас ты рыл ган. Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва
ның шәх си ар хи вын да гы фо токү чермәдән алын ды.

Мәгълүм ки, 1916 ел ның 26 де каб рендә Уфа да гы «Га ли я» мәдрәсә се нең унъ ел
лык юби лее бил геләп үтелә. Бу уңай белән әле ге уку йор тын ни гезләгән һәм гамәл
гә куй ган Зы яэт дин әлКә ма ли ның (Пәрвә зет дин Кә ма лет дин улы Зы ят ди нов ның, 
1873–1942) эшчән ле ге юга ры бәялә неп, аңа би релгән бүләкләр ара сын да әле ге ав
тог раф лар языл ган Коръән дә бар.

2 Һәдияитәмез–бүләк итә без.
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Г. Иб  ра һи мов, Гый ни я тул ла Те ре гу лов, Фа тыйх Сәйфи,  
За ку ан Бог да нов, Иб ра һим Юман ку лов Уфа да  

Зы яэт дин әлКә ма ли га 1

26 де кабрь 1916 ел

Ру сия мө сел ман агар ту юлын да олуг хезмәтләр кыл ган мөх
тәрәм Зы яэд дин әлКә ма ли җә наблә ренә Мәдрәс әи га лиә нең 
һәйә те тәгъ ли миә се та ра фын нан:

Мөхтәрәм мөдәр рис!
Бө тен ис лам дөнь я сын кап лап ал ган авыр ка ра төн үтеп, һәр 

та раф та, шул җөмләдән Ру сия мө сел ман на ры эчендә дә, яңы 
як ты мәдә ни бер хәят эзләнү баш лан ган, хал кы мыз ның һәр сый
ны фы, бигрәк тә яшьләр, бо рын гы мәдрәсәләр не таш лап, сах
ра да адаш кан юл чы лар ке би кая ба рыр га, йөрәклә рендә ге гый
лемгә су сау ны ни белән кан ды рыр га га җиз бул ган бер дә вердә 
Сез үзе гез нең бетмәстөкәнмәс иҗ ти һа ды ңыз, ми са лы бул ма ган 
тәвәккәл ле ге ңез белән һич юк тан Мәдрәс әи га ли әи ди ниә ке бек 
олуг бер гый лем йор ты вөҗүдкә ки те реп, гый лемгә, тәр би ягә 
су са ган яшьләргә зур нәдәмәт ит те ңез. Бо рын гы ысул белән га
кыл ла ры бо гау лан ган, фи керлә ре туң ган та тар яшьлә ренә киң уй 
бир де ңез, шәх сы ятьлә рен кы сын кы җир ас тын нан чы гар ды ңыз 
һәм шул яшьләргә хал кы мыз ның иң ка раң гы поч мак ла ры на та
рал ган киләчәк хәят нең ху җа ла ры, бу ла чак меңнәрчә ба ла лар
ның аң вә тәр би ялә ренә бил ва сыйт 2 хезмәт ит те ңез. Тәң ре нең 
бик бә хет ле кол ла ры на гы на на сыйп бу ла тор ган бу олуг хезмә

1 Төп нөсхә, чы га нак лар да хәбәр ителгәнчә, Баш кортс тан ның ха лык ша гый ре 
(1964) Сәй фи Ку даш ның (Сәй фет дин Фәт та хет дин улы Ку да шев ның) (1894–1993) 
шәх си ар хи вын да сак ла на. Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы 
то мын да (Ка зан, 2000, б. 96–97), ан нан соң «Тул пар» жур на лы ның 2013 ел гы 1 нче 
(б. 69), «Кы зыл таң» га зе та сы ның 2017 ел гы 9 фев раль, «Мәдә ни җом га» га зе та сы
ның 2017 ел гы 17 фев раль сан на рын да бас ты рыл ган. Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва
ның шәх си ар хи вын да гы фо токү чермәдән алын ды.

Уфа да гы «Га ли я» мәдрәсә се нең унъ ел лык юби лее уңа ен нан Зы яэт дин әлКә
ма ли га би релгән бүләкләр ара сын да янә әле ге ав тог раф лар языл ган тәб рик намә дә 
бар. Бу хак та Са мад (Са мад Шәрә фет ди нов) исем ле ав тор ның «Тор мыш» га зе та сы
ның 1917 ел гы 3 гыйн вар са нын да бас тыр ган «Мәдрә сәи га лиә» нең ачы лу ы на ун ел 
ту лу мөнәсәбә те белән бул ган мәҗ лес» дигән мә калә сендә бо лай хәбәр ителә: «Га
лим җан әфән де сү зен Зы яэт дин әлКә ма ли хәзрәт не тәб рик итү белән тә мам ит те вә 
аңар һәйә те тәгъ ли мия исе меннән ад рес тәкъ дим ит те вә бер Коръән һә дия кыл ды».

2 Билвасыйт–ара даш лык белән.
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те ңез белән Сез не тәб рик итә без һәм авыр яз мыш лы, кай гы лы 
хал кы мыз ның ал да гы бә хет би на сын төзү өчен та гы күп ел лар 
хезмәт ит үе ңез не бер Ал ла һы дан те ли без.

Мәдрәс әи га ли әи ди ниә нең һәйә те тәгъ ли миә се әгъ за ла рын
нан: Га лим җан Иб ра һи мов, Гый ни я тул ла Те ре гу лов 1, Фа тыйх 
Сәй фи, За ку ан Бог да нов, Иб ра һим Юман ку лов (Им за лар). 1916 
нчы сәнә, 26 нчы де кабрь.

1 Гыйниятулла Терегулов –  Гый ни я тул ла Нигъмә тул ла улы Те ре гу лов (1891–
1984), те ра певт, ме ди ци на фәннә ре док то ры (1940), про фес сор (1940), Баш корт 
АССР ның ат ка зан ган фән эш лек ле се (1944).
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1917
Вәс фи Гыйль ми я ров ка 1

Ав густ 1917 ел

1) Кем ың гы раш са, шу ңа ярдәм ку лын суз!
2) «Мин үзем өчен яшәмә дем һәм яшәмәм!»
3) Хә зер ге көн лек телә ге мез –  фе де ра ция, йиргә со ци а ли за

ци я 2 һәм бар ча ин сан нар ның ирек ле, ти гез, бә хет ле бу лу ла ры дыр.
Га лим җан
(Га лим җан Иб ра һи мов тан)

«Туг ры, го му ми, ти гез, яше рен һәм мөтә на сыйп сайлау га 
ни гезләнгән Уч ре ди тель ный соб ра ни е» дигән ки тап та 3

Та тар әдә би я ты җәм гы я те рәи се: (им за та ныл мый)
Та тар әдә би я ты ха димнә ре нең Үзәк со ю зы ның пред се да те ле: 

(Га лим җан Иб ра һи мов ның им за сы)
Сек ре тарь: (им за та ныл мый)
Эш йөртү че: (им за та ныл мый)
1 Төп нөсхә хәзер ге ва кыт та кай да икән ле ге мәгълүм тү гел. Фо токү чермә се 

Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да сак ла на. Бе рен че мәртәбә фак си ми ле се «Кы зыл 
таң» га зе та сы ның 1967 ел гы 11 март, ан нан соң текс ты төп нөс хә нең фо токү чермә
се бу ен ча «Ка зан ут ла ры» жур на лы ның 1987 ел гы 3 нче сан на рын да, Г. Иб  ра һи мов 
«Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 98), «Кы зыл таң» га зе та сы ның 2017 
ел гы 9 фев раль, «Мәдә ни җом га» га зе та сы ның 2017 ел гы 17 фев раль сан на рын да 
бас ты рыл ган. Текст фо токү чермәдән алын ды.

Бу ав тог раф ның ха кын да А. Ша  мов «Ка зан ут ла ры» жур на лын да шун дый та
рих ки терә: «1917 ел ның авгус тын да укы ту чы Вәс фи Гыйль ми я ров, Г. Иб  ра һи мов
ны Бирск шәһә ренә ба ра тор ган Агый дел па ро хо дын да оч ра тып, аңар дан ха тирә 
итеп берике сүз язып бир үен үтенә һәм аңа ку лын да гы блок но тын су за. Әдип шун
дук аңа кү ңе лендә ге өч фи кер не язып бирә».

«Кы зыл таң» га зе та сын да да та 1918 ел дип күрсә телгән.
2 …йиргә социализация… –  бу эсер лар фир ка се ло зун гы сы, чөн ки ул ва кыт та 

Г. Иб  ра һи мов боль ше вик лар фир ка се әгъ за сы бул мый.
3 Төп нөсхә Ка зан да та рих фәннә ре кан ди да ты, до цент Җәүдәт Сә лим улы 

Миң нул лин ның (1953–2019) шәх си ар хи вын да сак ла на (Ка зан, 1917, б. 29). Бе
рен че мәртәбә «Кы зыл таң» га зе та сы ның 2017 ел гы 9 фев раль, ан нан соң «Мәдә
ни җом га» га зе та сы ның 2017 ел гы 17 фев раль сан на рын да бас ты ры ла. Текст төп 
нөсхәдән алын ды.
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КОТ ЛА У ЛАР

1913
Әхмәтгәрәй Хәсә ни һәм Г. Иб  ра һи мов ның «Аң» журна лы на 
язы шу чы лар ны, язу чы лар ны, бас маны алдыру чы лар ны һәм 
бар лык уку чы лар ны Кор бан бәйрә ме уңае белән кот ла вы 1

27 ок тябрь 1913 ел

Зур Кор бан бәйрә ме белән «Аң» ның бар лык язу чы ла ры ны, 
мөхәр рирлә ре не, мөштә рилә ре не 2 вә бө тен уку чы ла ры ны чын 
кү ңелдән кот лыйм.

Әхмәтгәрәй Хәсә ни.
Юл да шы мыз ны бәйрәм белән тәб рик итәм: Га лим җан Иб

ра һи мов.

1 «Аң» жур на лы ның 1913 ел гы 21 нче са нын да (ал гы тыш лык та) ур наш ты рыл
ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас
ты ры ла.

2 Мөштәриләрне –  мат бу гат ны яз ды рып алу чы лар ны.
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V

СО ВЕТ ЧО РЫ ДО КУ МЕНТ ЛА РЫ

ИҖ ТИ МА ГЫЙСӘЯ СИ ДО КУ МЕНТ ЛАР

1918
Де ле гатс кий би лет Г. Г. Иб    ра ги мо ва на 3й Всероссийс кий 

съ езд Со ве тов ра бо чих и сол датс ких де пу татов 1

[10 ян ва ря] 1918 г.

Де ле гатс кий би лет № 846

Предъ я ви тель се го тов [а рищ] Иб ра ги мов Га лим жан Гир фа
но вич де ле гат от Уфимс кой губ [ер ни и], член Уч ре дит [ель но го] 
соб ра ния дейст ви тель но сос то ит чле ном 3го Все рос сийс ко го 
съ ез да Со ве тов р[а бо чих] и с[ол датс ких] д[е пу та тов].

Под пи са ли: предс [е да тель] манд [ат ной] ко мис сии  
(под пись не раз бор чи ва).

Член Ор га ни зац [и он ной] ко мис сии (под пись не раз бор чи ва)
Сек ре тарь ЦИК: В. Ава не сов 2.

Пе чать ВЦИК

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 31 кәг.). «Г. Иб 
ра ги мов № парт би ле та 34827. 1923 го да Ка зань. В Ка занс кий го родс кой ра йон ный 
ко ми те те РКП(б). Ко пии с до ку мен тов (для ав то би ог ра фии. По тре бо ва нию рай ко
ма» дип языл ган туп лан ма да. Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты
рыл ган (Ка зан, 2000, б. 271). Текст кү чермәдән алын ды.

2 В.Аванесов–  Вар ла ам Алек санд ро вич Ава не сов (1884–1930), со вет дәүләт 
эш лек ле се, 1917–1919 ел лар да БҮБК Пре зи диу мы әгъ за сы һәм сәр кя ти бе.
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Сог ла ше ние меж ду На ци о наль ным соб ра ни ем  
(МиллятМедж ли си) и баш ки ра ми 1

14 ян ва ря 1918 г.

Вс лед за тем, как На ци о наль ное соб ра ние, при няв пос та нов
ле ние об об ра зо ва нии «Вол гоУральс ко го шта та», изб ра ло ко
мис сию тер ри то ри аль ной ав то но мии, Га лимд жан эфен де Иб ра
ги мов был отп рав лен в Орен бург на баш кирс кий ку рул тай. То го 
следст вие: изб рав ко мис сию из 10ти че ло век, ку рул тай ре шил 
напр авить ее в Уфу для пе ре го во ров с ко мис си ей На ци о наль но го 
соб ра ния [по воп ро сам] тер ри то ри аль но го са моуп рав ле ни я…

1 Бе рен че мәртәбә «Тор мыш» га зе та сы ның 1918 ел гы 14 гыйн вар са нын да 
дөнья күрә. Ан нан соң рус те лендә тәр җемә се «На ци о наль ного су дарст вен ное 
уст ройст во Баш кор тос та на (1917–1925 гг.). До ку мен ты и ма те ри а лы: в 4 т. –  Уфа: 
Ки тап, 2002. –  Т. 1. –  С. 255–257» дигән җы ен тык та, «100 ле тие об ра зо ва ния Та тар
ской АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин, 
Р. Д. Ша    ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 
2019. –  Т. 2. –  С. 23–25» исем ле ки тап та бас ты ры ла. Текст соң гы чы га нак тан алын
ды.
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Вы пис ка из га зе ты «Шу ро» № 10  
от 14 ян ва ря 1918 г. стр. 41

В день отк ры тия Уч ре ди тель но го Соб ра ния при сутст во ва ло 
де вять де пу та тов му суль ман, об ра зо вав ших со ци а лис ти чес кую 
фрак цию. На род ные ко мис са ры пред ло жи ли в пер вую оче редь 
дек ла ра цию со ветс кой влас ти о зем ле, ми ре и дру гие вне сен ные 
от цент раль но го ко ми те та воп ро сы. Эсе ры пред ло жи ли воп ро сы 
о ми ре, зем ле, фор ме го су дарст вен но го уп рав ле ния, мир ной де
ле га ции. Прош ло пред ло же ние эсе ров. Это выз ва ло тре бо ва ние 
боль ше ви ков и ле вых эсе ров вы яс нить от но ше ние к со ветс кой 
влас ти. Отк ло не ние не мед лен но го об суж де ния воп ро са выз ва ло 
про тест и уход боль ше ви ков и ле вых эсе ров, в отс утст вие ко то
рых соб ра ние про возг ла си ло фе де ра тив ную рес пуб ли ку, при ня
ло со ци а ли за цию зем ли, пос та но ви ло не мед лен но прис ту пить 
к ве де нию мир ных пе ре го во ров, при ня ло пе ре ми рие. Му суль
манс кая де ле га ция ос та лась в за ле за се да ния. При со е ди нил ся к 
ушед шим боль ше ви кам, ле вым эсе рам Га лимд жан Иб ра ги мов. 
Фрак ция ог ла си ла свою дек ла ра цию. Се год ня Уч ре ди тель ное 
Соб ра ние рас пу ще но. Чле ны фрак ции Ах мед Ца ли ков, Сюн
че ле ев, Иб ра ги мов, Тук та ров, Му ха ме ди а ров, Му ха мет ди нов, 
Иль я сов, Ах ме ров, Са ле хов.

1 Кү чермә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (36 ф., 1 тасв., 232 эш, 15 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм бе рен
че мәртәбә тәкъ дим ителә.
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Членс кий би лет ВЦИК Г. Г. Иб    ра ги мо ва 1

[15 ян ва ря] 1918 г.

Членс кий би лет ВЦИК № 118

Все рос сийс кий Цент раль ный Ис пол ни тель ный Ко ми тет Со
ве тов ра бо чих, кресть янс ких, сол датс ких и ка зачь их де пу та тов.

Предъ я ви тель се го тов [а рищ] Иб ра ги мов Га лим жан Гир фа но
вич изб ран III Все рос сийс ким съ ез дом Со ве том в чле ны Цент
раль но го Ис пол ни тель но го Ко ми те та Со ве тов ра бо чих, сол датс
ких, кресть янс ких и ка зачь их де пу та тов сро ком от 15 ян ва ря по 
18е ап ре ля 1918 г[о да].

Под пи са ли: пред се да тель: Я. Сверд лов 2.
Сек ре тарь Ава не сов.

Пе чать ВЦИК и фотог раф [и чес ка я] карт [оч ка] с под писью 
Г. Иб  ра ги мо ва.

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 31 кәг.). «Г. Иб 
ра ги мов № парт би ле та 34827. 1923 го да Ка зань. В Ка занс кий го родс кой ра йон ный 
ко ми те те РКП(б). Ко пии с до ку мен тов (для ав то би ог ра фии. По тре бо ва нию рай ко
ма» дип языл ган туп лан ма да. Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты
рыл ган (Ка зан, 2000, б. 271–272). Текст кү чермәдән алын ды.

2 Я.Свердлов –  Яков (Ян кель) Ми хай ло вич Сверд лов (пар тия тәхәллү се –  Анд
рей, Макс һ. б.), Ком му нист лар пар ти я се һәм Со вет дәүлә те эш лек ле се, 1918 ел ның 
8 (21) но яб рендә БҮБК рәи се итеп сай ла на.
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Дек рет
Со ве та На род ных Ко мис са ров 1

17 (30) ян ва ря 1918 г.

Уч реж да ет ся Ко мис са ри ат по де лам му суль ман внут рен ней 
Рос сии при На род ном ко мис са ри а те по на ци о наль ным де лам.

Ко мис са ром по де лам му суль ман наз на ча ет ся член быв ше го 
Уч ре ди тель но го соб ра ния от Ка занс кой гу бер нии Мул лаНур 
Ва хи тов, то ва ри ща ми его –  чле ны быв ше го Уч ре ди тель но го 
соб ра ния от Уфимс кой губ [ер ни и] –  Га лим зян Иб ра ги мов и от 
Орен бургс кой губ [ер ни и] –  Ша риф Ма на тов.

Пред се да тель Со ве та На род ных Ко мис са ров
В. И. Уль я нов (Ле нин)

На род ный ко мис сар по де лам на ци о наль нос тей
Джу гаш ви лиСта лин

Уп рав ля ю щий де ла ми пра ви тельст ва Вл. БончБру е вич 2
Сек ре тарь Со ве та На род ных Ко мис са ров

Н. Гор бу нов 3

1 Бе рен че мәртәбә «С бор ник уза ко ний» ның 1918 ел гы 17 нче са нын да, ан нан 
соң «Га зе та Вре мен но го Ра бо че го и Кресть янс ко го пра ви тельст ва» ның 1918 ел
гы 19 гыйн вар са нын да, «Из вес ти я» га зе та сы ның 1918 ел гы 21 гыйн вар са нын да, 
«З на мя ре во лю ци и» га зе та сы ның 1918 ел гы 27 гыйн вар са нын да, «Вест ник Науч
но го об щест ва Та та ро ве де ни я» нең 1925 ел гы 3 нче са нын да (б. 29), «Дек ре ты Со
ветс кой влас ти» ның 1957 ел гы 1 нче то мын да (б. 367), «Об ра зо ва ние Баш кирс кой 
Ав то ном ной Со ветс кой Со ци а лис ти чес кой Рес пуб ли ки. Сбор ник до ку мен тов и ма
те ри а лов» та (Уфа, 1959, с. 85–86), «В. И. Ле    нин и Та та рия: Сбор ник до ку мен тов, 
ма те ри а лов и вос по ми на ний» ның төзә телгән һәм ту лы лан ды рыл ган икен че бас ма
сын да (Ка зан, 1970, б. 49–50), шул ук ки тап ның 1990 ел гы бас ма сын да (б. 94–95), 
«В. И. Ле    нин в Баш ки рии. До ку мен ты, ма те ри а лы, вос по ми на ни я» ки та бын да 
(Уфа, 1974, б. 98) бас ты рыл ган. Текст «В. И. Ле    нин и Та та рия: Сбор ник до ку мен
тов, ма те ри а лов и вос по ми на ний» ның төзә телгән һәм ту лы лан ды рыл ган икен че 
бас ма сын нан алын ды (Ка зан, 1970).

2 Вл.Бонч-Бруевич –  Вла ди мир Дмит ри е вич БончБру е вич (1873–1955), дәүләт 
һәм пар тия эш лек ле се, та рих фәннә ре док то ры.

3 Н.Горбунов –  Ни ко лай Пет ро вич Гор бу нов (1892–1937), дәүләт эш лек ле
се, со вет чо ры фә нен оеш ты ру чы лар ның бер се, СССР ФА нең ха кый кый әгъ за сы 
(1935).
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Про пуск Г. Иб  ра ги мо ва для про хо да в по ме ще ние  
Времен но го ра бо чекресть янс ко го пра ви тельст ва  

в Смоль ном инс ти ту те 1

20 ян ва ря 1918 г.
Уп рав ле ние де ла ми Вре мен но го ра бо[ че]крест[ь янс ко го] 

пра ви тельст ва
Пет рог рад, 20 ян ва ря 1918, Смоль ный инс ти тут

Про пуск № 231
Вы дан Иб ра ги мо ву, то ва ри щу Ко мис са ра по де лам му суль ман 

сро ком на 1е мар та 1918 г[о да] на пра во сво бод но го про хо да в 
по ме ще ние Вре мен но го ра бо чекрест[ь янс ко го] пра ви тельст ва 
в Смольном инс ти ту те.

Уп рав[ ля ю щий] де ла ми пра вит [ельст ва]: Вл. БончБру е вич.
Сек ре тарь Сов нар ко ма (под пись не раз бор чи ва).

Пе чать Уп рав[ ля ю ще го] де ла ми.

Ука за ние ко мис са румат ро су при глав ном те лег ра фе  
о до пус ке к ап па ра ту Г. Иб  ра ги мо ва 2

1 фев ра ля 1918 г.
Пред се да тель на род ных ко мис са ров
1го фев ра ля 1918 г[о да], Пет рог рад
Ко мис са румат ро су при главн [ом] те лег ра фе.
Про шу Вас, то ва рищ Ко мис сар, до пус тить к ап па ра ту то ва

ри ща Иб ра ги мо ва для раз го во ра с Ка занью и Уфой.
Нар ком Ста лин.

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 31 (икен че ягы) 
кәг.). «Г. Иб  ра ги мов № парт би ле та 34827. 1923 го да Ка зань. В Ка занс кий го родс
кой ра йон ный ко ми те те РКП(б). Ко пии с до ку мен тов (для ав то би ог ра фии. По тре
бо ва нию рай ко ма» дип языл ган туп лан ма да. Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы 
то мын да кай бер төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 272). Текст кү
чермәдән алын ды.

2 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 31 (икен че ягы) 
кәг.). «Г. Иб  ра ги мов № парт би ле та 34827. 1923 го да Ка зань. В Ка занс кий го родс кой 
ра йон ный ко ми те те РКП(б). Ко пии с до ку мен тов (для ав то би ог ра фии. По тре бо
ва нию рай ко ма» дип языл ган туп лан ма да. Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то
мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 272). Текст кү чермәдән алын ды.
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Ка зан да уз ды рыл ган Икен че Бө тен рос сия мөселман  
хәр билә ре съ ез дын да фрак ци я лар ту рын да «Безнең тавыш» 

га зе та сын да мәгълү мат 1

19 фев раль 1918 ел

…Мәзкүр фрак ци я нең ба шын да Нигъмә тул ла Ени ки ев, 
Исмә гыйль Рә ми ев, Ат на гу лов, Ягъ куб Бай ков әфән деләр то ра
дыр ки, бо лар ның ике се Га лим җан әфән де Иб ра һи мов ка, кал ган 
ике се Бе рен че Си бирс кий ар мейс кий кор пус ның во ен ный ре
во лю ци он ный ко ми те тын да һәм мө сел ман нар та ра фын нан сай
лан ган әгъ за лар бул ган га, кемнәр иде ге апачык бе ленсә кирәк. 
Бу фрак ци я нең ба шын да Иль яс Ал кин то ра дию чепчи ял ган 
һәм иф ти ра дыр 2. Иль яс Ал кин га әүвәлән ан дый был чы рак лар ны 
ыр гы ту хак сыз, икен челәй ул фрак ци ядә Иль яс Ал кин юк тыр. 
Ул фрак ци я не бел ми, фрак ция аны бел ми дер. Бу фрак ци ядә уң
нар һәм тыл дан килгән бер ничә генә вә килләр дию дә хи ха кый
катьтән чы гып әй телгән бер сүз дер ки, фрак ци я нең 127 ке ше се 
улып, кү бе се фронт тан килгән вә килләрдән гый барәт тер…

1 Бе рен че мәртәбә мәгълү мат «Без нең та выш» га зе та сы ның 1918 ел гы 19 фев
раль са нын да «Бәләбәй сол да ты «Ни» псев до ним лы ав тор ның «Хак лык кирәк» ди
гән мә калә сендә дөнья күрә. Ан нан соң «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. 
Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин, Р. Д. Ша   
ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2019. –  
Т. 2. –  С. 117–119» исем ле ки тап та бас ты ры ла. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.

2 Ифтира –  яла ягу.
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Про то кол за се да ния Глав ной кол ле гии Ко мис са ри а та  
по де лам му суль ман Внут рен ней Рос си и 1

7го мар та 1918 г. в го ро де Пет рог ра де

Пред се да тельст во вал тов. Мул ла нур Ва хи тов. При сутст во
ва ли чле ны Кол ле гии: Га лимд жан Иб ра ги мов, тов. Га ли Киль
ди бя ков 2.

Слу ша ли:
1. О Ка занс ких со бы ти ях.
Пос та но ви ли:
3. От кло нить пред ло же ние тов. Га лимд жа на Иб ра ги мо ва о 

ко ман ди ро ва нии его в Ка зань с ин фор ма ци он ной целью и при
нять пред ло же ние тов. Ва хи то ва и тов. Киль ди бя ко ва о ко ман
ди ро ва нии в Ка зань тов. Касп ранс ко го в ка чест ве курь е ра со 
спе ци аль ны ми по ру че ни я ми.

Пред се да тель: Ва хи тов.
Чле ны: Киль ди бя ков, Иб ра ги мов.

1 Бе рен че мәртәбә «Пер вый год про ле тарс кой дик та ту ры в Та та рии (Сбор
ник до ку мен тов и ма те ри а лов по ис то рии пар тор га ни за ции и граж данс кой вой
ны в 1918 г.). –  Ка зань: Та тар го сиз дат, 1933. –  С. 45» дигән җы ен тык та, ан нан соң 
«100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: в 
3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин, Р. Д. Ша    ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, 
Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2019. –  Т. 2. –  С. 152–153» исем ле ки тап та бас
ты ры ла. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.

2 Гали Кильдебяков – Мөхәммәтгали Нурмөхәммәт улы Кил де бә ков (1881–
1949) –  жур на лист, язучы, 1918–1919 елларда  –  Эчке Россия мөселманнары эшләре 
буенча комиссариатның матбугат бүлеге мөдире.
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Про пуск Г. Иб  ра ги мо ва для про хо да в по ме ще ние  
Времен но го ра бо чекресть янс ко го пра ви тельст ва 1

22 мар та 1918 г.

Уп рав[ ле ни е] де ла ми ра бо[ че]крест[ь янс ко го] пра вит [ельст
ва]

Моск ва, 22 мар та 1918 г[о да]

Про пуск № 141

Вы дан т[о ва ри щу] Иб ра ги мо ву, тов [а ри щу] Ко мис са ру по 
де лам му суль ман сро ком на 1е ию ня 1918 г[о да] на пра во сво
бод но го про хо да в по ме ще ние ра боч [е]крест[ь янс ко го] пра ви
тельст ва.

Уп рав[ ля ю щий] де ла ми пра вит [ельст ва]: Вл. БончБру е вич.
За сек ре та ря Сов нар ко ма: Озе ревс кая.

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 31 (икен че ягы) 
кәг.). «Г. Иб  ра ги мов № парт би ле та 34827. 1923 го да Ка зань. В Ка занс кий го родс кой 
ра йон ный ко ми те те РКП(б). Ко пии с до ку мен тов (для ав то би ог ра фии. По тре бо
ва нию рай ко ма» дип языл ган туп лан ма да. Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то
мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 273). Текст кү чермәдән алын ды.
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По ло же ние
о Та та роБаш кирс кой Со ветс кой Рес пуб ли ке

Рос сийс кой Со ветс кой Фе де ра ци и 1

22 мар та 1918 г.

Ис хо дя из прин ци па на ци о наль но го са мо оп ре де ле ния тру до
вых масс, ут верж ден но го III Все рос сийс ким съ ез дом Со ве тов, 
На род ный Ко мис са ри ат по де лам на ци о наль нос тей, в сог ла сии 
с Ко мис са ри а том по де лам му суль ман Сред ней Азии Рос сии, вы
ра бо тал сле ду ю щее по ло же ние о Та та роБаш кирс кой Со ветс кой 
рес пуб ли ке.

1. Тер ри то рия Юж но го Ура ла и Сред не го По волжья объ яв ля
ет ся Та та роБаш кирс кой Со ветс кой рес пуб ли кой Рос сийс кой 
Со ветс кой Фе де ра ции.

2. При оп ре де ле нии гра ниц в ос но ву кла дет ся про ект, раз
ра бо тан ной баш кирс ки ми и та тарс ки ми ре во лю ци он ны ми 
ор га ни за ци я ми (вся Уфимс кая губ [ер на], баш кирс кая часть 
Орен бургс кой гу бер нии, Ка занс кой губ., за иск лю че ни ем чу
вашс коче ре месс кой час ти, и при ле га ю щие му суль манс кие час
ти Пермс кой, Вятс кой, Сим бирс кой и Са марс кой гу бер ний). 
Окон ча тель ное ус та нов ле ние гра ниц рес пуб ли ки пре дос тав ля
ет ся Уч ре ди тель но му съ ез ду Со ве тов этой рес пуб ли ки.

1 Бе рен че мәртәбә «С бор ник уза ко ний» ның 1918 ел гы 30 нчы са нын да (б. 394), 
ан нан соң «Из вес тия Все рос сийс ко го Цент раль но го Ис пол ни тель но го Ко ми
те та Со ве тов» ның 1918 ел гы 24 (11) са нын да, «Чул пан» га зе та сы ның 1918 ел гы 
30 мар тын да (та тар һәм рус теллә рендә), «Об ра зо ва ние Баш кирс кой Ав то ном ной 
Со ветс кой Со ци а лис ти чес кой Рес пуб ли ки. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов» 
(Уфа, 1959, с. 138), «Об ра зо ва ние и го су дарст вен нопра во вое по ло же ние Та тарс кой 
АССР» (Ка зань, 1960, ч. 1 (1917–1925 гг.), с. 23–24), «Мул ла нур Ва хи тов: Жизнь и 
де я тель ность пла мен но го ре во лю ци о не рале нин ца» (1985, с. 52–53), Г. Иб  ра һи мов 
«Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 273–274) дигән ки тапҗы ен тык лар
да бас ты рыл ган. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.

Та тарБаш корт җөмһү ри я теМилләт мәҗ ле се нең ИделУрал Шта тын төзүгә 
кар шы РСФСР сос та вын да та тар һәм баш корт мил ли дәүләт че ле ге нең фа раз лан ган 
фор ма сы. Оеш ты ру съ ез дын ачу Уфа шәһә рендә 1918 ел ның 13 сен тяб ренә бил
геләнә, лә кин ул бул мый ка ла. 1919 ел ның 23 мар тын да мөстә кыйль Баш корт Ав то
но ми я ле Со вет Со ци а лис тик Рес пуб ли ка сы тө зелү сәбәп ле, РКП(б) Үзәк Ко ми те ты 
По лит бю ро сы ның 1919 ел 13 де кабрь ка ра ры белән ТБССР төзү ха кын да гы фәр ман 
гамәлдән чы га ры ла.
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3. По ли ти чес кое и эко но ми чес кое вза и мо от но ше ние за пад
ной час ти Рес пуб ли ки и Баш кор тос та на оп ре де ля ет ся уч ре ди
тель ным съ ез дом Со ве тов Та та роБаш кирс кой рес пуб ли ки.

4. Ор га ни за ция ко мис сии по со зы ву уч ре ди тель но го съ ез да 
Со ве тов по ру ча ет ся Ко мис са ру по де лам му суль ман Сред ней 
Рос сии.

На род ный ко мис сар по де лам на ци о наль нос тей
И. Джу гаш ви лиСта лин

Ко мис сар по де лам му суль ман Сред ней Рос сии
Мул ла нур Ва хи тов

Чле ны ко мис са ри а та Ша риф Ма на тов,
Га лимд жан Иб ра ги мов

Сек ре тарь На род но го Ко мис са ра  
по де лам на ци о наль нос тей

С. Ди  манш тейн 1
P. S. Пуб ли куя это по ло же ние, счи таю нуж ным со об щить, что 

ана ло гич ные по ло же ния вы ра ба ты ва ют ся На род ным ко мис са ри
а том по де лам на ци о наль нос тей для азер байд жанс ких та тар Гру
зии, ар мян, кир ги зов, ста роте кин цев и дру гих на ро дов Рос сии, 
ре во лю ци он ные ор га ни за ции ко то рых про шу со об щить свои 
конк рет ные пла ны Фе де ра ции.

Нар ком Джу гаш ви лиСта лин
22 (9) мар та 1918 г.

1 С.Диманштейн –  Семён (Ши мен) Мар ко вич Ди манш тейн (1886–1938), ре во
лю ци о нер, со ветпартия эш лек ле се.
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Та тарБаш корт Шу ра лар Җөмһү ри я те 1

1918 ел

Бө тен ру сия эш че, сол дат һәм авыл хал кы шу ра ла ры вә киллә
ре нең өчен че ко рыл тае та ра фын нан, үз кө че белән көн итү че 
ха лык лар ның ми лли мох та ри ятьлә ре ха кын да ка бул ителгән 
әсас лар га 2 та я нып, ми лли эшләр не ка рый тор ган ха лык ко
мис са ри а ты, эч ке Ру сия Мө сел ман эшлә ре ко мис са ри а ты ның 
муаффә ка те 3 илә, Та тарБаш корт Шу ра лар Җөмһү ри я те ха кын да 
түбәндә ге ка рар лар ны чы гар ды:

1) Җәнү би Урал һәм Ур та Идел туп ра гы Ру сия шу ра ла ры фе
де ра ци я се нең Та тарБаш корт шу ра лар Җөмһү ри я те итеп игъ лан 
кы лын ды.

2) Бу җөмһү ри ят нең чиклә рен бил геләүдә та тарбаш корт 
ре во лю ци он ный оеш ма ла ры та ра фын нан эшләнгән ля ихәләр 4 
әсас итеп то ты ла.

(Бу ля ихә бу ен ча җөмһү ри яткә түбәндә ге җирләр керә: Уфа 
ви ла я те бө тенләй, Орен бург ви ла я те нең баш корт лар яши тор ган 
өле ше, Ка зан ви ла я те нең чу аш вә чир меш күп че лек бу лып утыр
ган җирлә реннән баш ка сы һәм Пермь, Вят ка, Са ма ра вә Сем
бер ви ла ятьлә ре нең юга ры дан әй телгән җирләргә күр ше бу лып 
та мө сел ман нар күп че лек бу лып утыр ган җирлә ре). Чикләр не 
тә мам өзек рә вештә бил геләү Та тарБаш корт Җөмһү ри я те нең 
эш че вә авыл хал кы шу ра ла ры вә киллә ре нең Уч ре ди тель ный 
ко рыл та е на тап шы ры ла дыр.

3) Та тарБаш корт Җөмһү ри я те нең га реб ягы белән (шә рык
та бул ган) Баш кортс тан кый се ме ара сын да сәя си вә икъ ти са ди 
мөнәсәбәт не бил геләү мәсьәлә се Җөмһү ри ят нең Уч ре ди тель ный 
ко рыл та е на тап шы ры ла дыр.

4) Та тарБаш корт Җөмһү ри я те нең эш че вә авыл хал кы вә
киллә реннән гый барәт Уч ре ди тель ный ко рыл та е на җыю өчен 

1 Га зыйм Ка сый мов тө зеп, Г. Иб  ра һи мов ның «Берике сүз» исем ле ке реш мә
калә се (б. IV–XVI) белән 1918 ел да Мәскәүдә «Шә рык» бас ма ханә сендә нә шер 
ителгән «Та тарБаш корт Шу ра лар Җөмһү ри я те (Бе рен че ки тап)» дигән ки тап та 
бас ты рыл ган (М., 1918, б. 2–3). Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә
рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Әсасларга –  ни гезләргә.
3 Муаффәкате –  кө че.
4 Ляихәләр –  про ект лар.
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ко мис сия төзү эше эч ке Ру сия Мө сел ман эшлә ре ко мис са ри а
ты на йөклә телә дер.

Мил ли эшләр не ка рый тор ган ха лык ко мис са ры:  
Жу га шви лиСта лин.

Эч ке Ру сия мө сел ман эшлә ре ко мис са ры:  
Мул ла нур Ва хи тов.

Эч ке Ру сия мө сел ман эшлә ре ко мис са ри а ты әгъ за ла ры:
Га лим җан Иб ра һи мов, Шә риф Ма на тов.

Мил ли эшләр не ка рый тор ган ха лык ко мис са ри а ты ның 
сек ре та ре: Ди манш тейн.
Мәскәү, 1918 сәнә, март.
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О пе ре и ме но ва нии Ко мис са ри а та по де лам му суль ман  
внут рен ней Рос си и 1

Моск ва, 6 ап ре ля 1918 г.

Пос та нов ле ния, при ня тые еди ног лас но на сов мест ном за се
да нии чле нов Цент раль но го ко мис са ри а та и баш кирс ких предс
та ви те лей:

1) Ко мис са ри ат по де лам му суль ман внут рен ней Рос сии ре
ог ра ни зу ет ся в «Та та роБаш кирс кий цент раль ный ко мис са ри ат» 
и вп редь офи ци аль но бу дет име но вать ся так.

2) В гу бер ни ях и уез дах, где жи вут та та ры и баш ки ры, при 
Со ве тах долж ны об ра зо вать ся так же сов мест ные та та робаш
кирс кие ко мис са ри а ты.

3) Та та робаш кирс кий цент раль ный ко мис са ри ат бу дет сос
то ять из мно жест ва от де лов, както: прос ве ще ния, во ен но го, 
тру да, аги та ции, ста тис ти ки, зе мель но го, пе ча ти; каж дый из них 
бу дет возг лав лять ся от дель ным ко мис са ри а том. В ка чест ве од
но го из от де лов бу дет су щест во вать баш кирс кий от дел, за ни ма
ю щий ся воп рос а ми осо бо ка са ю щи ми ся баш кир; во гла ве его 
бу дет пос тав лен баш кирс кий ко мис сар.

4) Но вые чле ны Цент раль но го ко мис са ри а та и предс та ви те ли 
баш кир це ли ком и пол ностью при ни ма ют По ло же ние о Та та ро
Баш кирс кой рес пуб ли ке, сос то я щее из че ты рех ста тей, ко то рое 
объ яв ле но и ут верж де но 22 мар та [1918 г.]: они бу дут сов мест но 
тру дить ся над его осу ществ ле ни ем.

Под пи са ли: с од ной сто ро ны, чле ны Та та роБаш кирс ко го 
цент раль но го ко мис са ри а та: Мул ла нур Ва хи тов, Га лимд жан Иб
ра ги мов, Ша риф Ма на тов, Ха ди Кил де бе ков, Мах мут Але ев, 
Юсуф Иб ра ги мов; с дру гой сто ро ны, предс та ви те ли баш кирс ко
го на ро да: Та гир Има ков, Га ли ах мет Аит ба ев, Ги ба дул лов, Ир на
за ров и член Вре мен но го баш кирс ко го со ве та Ша фи ев.

1 Бе рен че мәртәбә «Чул пан» га зе та сы ның 1918 ел гы 17 ап рель са нын да дөнья 
күрә. Ан нан соң рус ча га тәр җемәдә «Об ра зо ва ние Баш кирс кой Ав то ном ной Со
ветс кой Со ци а лис ти чес кой Рес пуб ли ки. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов» (Уфа, 
1959, с. 148) дигән ки тап та бас ты рыл ган. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.
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В Цент раль ном Ко мис са ри а те  
Та та роБаш кирс кой респ уб ли ки

Ко мис сия по со зы ву съ ез да  
Та та роБаш кирс кой респуб ли ки 1

17 ап ре ля 1918 г.

…Пер вое за се да ние со ве ща ния бы ло отк ры то 13 ап ре ля то ва
ри щем Мул ла ну ром Ва хи то вым.

На пер вом за се да нии при сутст во ва ли сле ду ю щие чле ны: 
пред се да тель Ка занс ко го ко мис са ри а та Мир са ид Сул танГа ли
ев, приг ла шен ный в ка чест ве спе ци а лис та Га лимд жан Ша раф и 
ка занс кий про фес сор Пок ровс кий; из чле нов Ура лоВолжс кой 
кол ле гии –  Са ля хет дин Ат на гу лов, от орен бургс ко го Баш кирс
ко го со ве та –  Сул тан бе ков, от име ни бю ро, изб ран но го [съ ез
дом] пр едс та ви те лей один над ца ти гу бер ний в Ка за ни для раз
ра бот ки воп ро сов шта та –  то ва рищ Зи новь ев, из цент раль ной 
ор га ни за ции чу ваш –  Яким Мак си мов и Да ни ил Ель ме нев, от 
ма рий цев –  Ни ко лай Алек се ев, из чле нов Цент раль но го та та
робаш кирс ко го ко мис са ри а та –  Мул ла нур Ва хи тов, Га лимд
жан Иб ра ги мов, Ша риф Ма на тов, Ха ди Киль ди бе ков, Га ли ах мет 
Аит ба ев, Мах муд Але ев, Ша фик Рах ма тул лин, Ир на за ров…

1 Бе рен че мәртәбә «Чул пан» га зе та сы ның 1918 ел гы 17 ап рель са нын да дөнья 
күрә. Ан нан соң рус ча га тәр җемәдә «На ци о наль ного су дарст вен ное уст ройст
во Баш кор тос та на (1917–1925 гг.). До ку мен ты и ма те ри а лы: в 4 т. –  Уфа: Ки тап, 
2002. –  Т. 1. –  С. 483–485» дигән җы ен тык та, ан на ры «100 ле тие об ра зо ва ния Та
тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул
лин, Р. Д. Ша    ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За
ман, 2019. –  Т. 2. –  С. 407–408» исем ле ки тап та бас ты ры ла. Текст соң гы чы га нак тан 
алын ды.
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Габ дел ба ри Бат тал ның «Ал тай» га зе та сын да
«Милләт мәҗ ле се» дигән мә калә сеннән 1

18 ап рель 1918 ел

…Милләт Мәҗ ле се нең бе рен че җы е лы шы ачыл ган чак та Ок
тябрь ин кый ла бы күптән тү гел генә мәй дан га килгән, боль ше
вик[ лар] хөкүмә те яңа гы на тө зелгән иде. Әм ма Милләт Мәҗ ле се 
та рал ган ва кыт та боль ше вик[ лар] хөкүмә те үзе нең кө чен Уч ре
дит [ель но е] соб ра ни е не та ра ту белән бик ачы күрсәт те. Милләт 
Мәҗ ле се нең бе рен че җы е лы шы ның ябы луы Уч ре дит [ель но е] 
соб ра ни е нең та ра ты лу миз ге ленә туг ры кил де. Уч ре дит [ель но е] 
соб ра ние та ра ты лу белән, аның та тар әгъ за ла рын нан Мул ла нур 
Ва хи тов, Га лим җан Иб ра һи мов вә Шә риф Ма на тов, сул со ци
а лист лар белән чы гып ки теп, шул ва кыт та Пе тер бург та дә вам 
иткән 3 нче Со вет лар съ ез ды на ба рып ял ган ды лар, бе раз дан Эч
ке Ру сия мө сел ман на ры ко мис са ри а ты тө зе деләр. Ви ла ятьләрдә 2 
дә бо лар ның моктә дилә ре 3 та был ды; төр ле мө сел ман мәркәзлә
рендә мө сел ман ко мис са ри ат ла ры тө зелү, боль ше визм ны мө сел
ман нар ара сын да да гамәлгә ку яр га ты ры шы ла баш ла ды…

1 Бе рен че мәртәбә «Ал тай» га зе та сы ның 1918 ел гы 18 ап рель са нын да дөнья 
күрә. Ан нан соң «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и 
ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин, Р. Д. Ша    ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах
рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2019. –  Т. 2. –  С 48–50» дигән ки тап та 
бас ты рыл ган. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.

2 Вилаять –  өлкә.
3 Моктәдил–  ур та ча.
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Вы пис ка из про то ко ла № 6
за се да ния Кол ле гии На род но го Ко мис са ри а та

по де лам на ци о наль нос тей от 21 ап ре ля 1918 г.1

При сутст во ва ли:
1. И. Ста лин –  На род ный Ко мис сар по де лам на ци о наль нос тей.
2. С. Пест ковс кий от На род но го Ко мисс. по де лам на ци он.
3. Ф. Ро  зин (Азис) от Ла тышс ко го Ко мис са ри а та.
4. В. Ав  не сов от Ар мянс ко го Ко мис са ри а та.
5. С. Бо  бинс кий от Польс ко го Ко мис са ри а та.
6. К. Бродс кий –//– (Лик ви дац. Ко мис.).
7. В. Ско рын ко от Бе ла русс ко го –//–
8. Л. Чер вя ков –//–
9. С. Ма  ту лай тис от Ли товс ко го –//–
10. Г. Г. Иб    ра ги мов от Та та роБаш кирс ко го Ко мис са ри а та.
11. И. Тов су ха –  Сек ре тарь Кол ле гии.
Пред се да тельст во вал т. Ста лин.
Сек ре тарст во вал т. Товс ту ха.
8. О Та та роБаш кирс ком Ко мис са ри а те.

Ре зо лю ции
Пос та нов ле но: На род но му Ко мис са ри а ту по де лам на ци о

наль нос тей сов мест но с Та та роБаш кирс ким Ко мис са ри а том 
соз вать в 2х не дель ный срок со ве ща ние по со зы ву Уч ре ди тель
но го Съ ез да Та та роБаш кирс кой рес пуб ли ки.

В сос тав это го со ве ща ния прив лечь предс та ви те лей всех за
ин те ре со ван ных в ав то но мии Та та роБаш ки рии гу бернс ких и 
го родс ких Сов де пов и со от ветст ву ю щих Му суль манс ких Ко
мис са ри а тов из мест нос тей, рас по ло жен ных в гра ни цах Та та
роБаш ки рии, и смеж ных с ни ми. На со ве ща ние де ле ги ро вать 
так же предс та ви те лей На род но го Ко мис са ри а та по де лам на ци
о наль нос тей.

1 Төп нөсхә Рос сия Фе де ра ци я се Дәүләт ар хи вын да сак ла на (1333 ф., 2 тасв., 
2 эш, 13 кәг.). Бе рен че мәртәбә «Пер вый год про ле тарс кой дик та ту ры в Та та рии 
(Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов по ис то рии пар тор га ни за ции и граж данс кой 
вой ны в 1918 г.). –  Ка зань: Та тар го сиз дат, 1933. –  С. 53» дигән җы ен тык та, ан нан 
соң «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: 
в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин, Р. Д. Ша    ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, 
Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2019. –  Т. 2. –  С. 409» исем ле ки тап та бас ты ры ла. 
Текст соң гы чы га нак тан алын ды.
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Соб ра ния и их ре зо лю ции по по во ду об ра зо ва ния  
ТатароБаш кирс кой рес пуб ли ки 1

28 ап ре ля 1918 г.

Соб ра ние уфимс ких ра бо чих та та робаш кир [, сос то яв ше е ся] 
28 ап ре ля, прос лу шав док лад то ва ри ща Га лимд жа на Иб ра ги мо
ва, еди ног лас но пос та но ви ло:

1. Уфимс кий Со вет ра бо чихта тар вы ра жа ет Цент раль но му 
та та робаш кирс ко му ко мис са ри а ту пол ное до ве рие и, впол не 
на де ясь, что Цент раль ный ко мис са ри ат по ве дет ра бо чих та та
робаш кир к свет ло му бу ду ще му, во вся кое вре мя бу дет сто ять 
на ст ра же ре во лю ци он но го ко мис са ри а та.

2. Та та робаш кирс кие ра бо чие все ми си ла ми под дер жи ва ют 
осу ществ ле ние Та та роБаш кирс кой со ветс кой рес пуб ли ки.

3. Соб ра ние на хо дит не об хо ди мым ор га ни зо вать та та робаш
кирс кую Ра бо чекресть янс кую крас ную ар мию.

Пред се да тель соб ра ния Сун че лей 2

1 Төп нөсхә те лег раф блан ка сын да, Рос сия Фе де ра ци я се Дәүләт ар хи вын да 
(130 ф., 2 тасв., 69 эш, 110–111 кәг.) сак ла на. Бе рен че мәртәбә «Об ра зо ва ние Баш
кирс кой Ав то ном ной Со ветс кой Со ци а лис ти чес кой Рес пуб ли ки. Сбор ник до ку
мен тов и ма те ри а лов» (Уфа, 1959, с. 149–150) дигән ки тап та бас ты рыл ган. Ан нан 
кү ренгәнчә, ка рар те лег раф аша Ха лык Со вет ко мис са ри а ты на, Милләтләр эше бу
ен ча ко мис са ри ат ка һәм Та тарбаш корт Үзәк ко мис са ри а ты на тап шы рыл ган. Ан на
ры «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: 
в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин, Р. Д. Ша    ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, 
Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2019. –  Т. 2. –  С. 412» исем ле ки тап та бас ты ры ла. 
Текст соң гы чы га нак тан алын ды.

Текст күрсә телгән ки тап тан алын ды.
2 Сунчелей –  Би редә Сә гыйть яки Шә риф Сүнчәләйләр нең кай сы икән ле ге тө

гәл күрсә телмәгән. Алар ның бе рен че се Уфа га 1915 ел да, икен че се 1917 ел да килә. 
Шу лай да Шә риф Сүнчәләй бу лу их ти ма лы күбрәк.
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Из про то ко ла объ е ди нен но го соб ра ния представителей  
та тарс ких и баш кирс ких ор га ни за ций в г. Уфе о слиянии 

Му суль манс ко го и Баш кирского комиссариа тов  
при Губ сов нар ко ме в Та та роБашкирский ко мис са ри ат 1

29 апре ля 1918 г.

Пред се да тельст ву ет на соб ра нии Га лим жан Иб ра ги мов.
На об суж де ние ста вит ся воп рос об объ е ди не нии Баш кирс

ко го ко мис са ри а та с Му суль манс ким ко мис са ри а том при Уфим
ском гу бернс ком со ве те на род ных ко мис са ров в Та та роБаш кир
ский ко мис са ри ат и о та ком его на и ме но ва нии.

Зас лу ши ва ет ся док лад Га лим жа на Иб ра ги мо ва об из ме не ни ях 
в цент ре, где [Ко мис са ри ат по де лам му суль ман] уже ре ор га ни
зо ван в Цент раль ный та та робащ кирс кий ко мис са ри ат, [о том, 
что] и здесь не об хо ди мо объ е ди нить два ко мис са ри а та в один 
Уфимс кий гу бернс кий та та робаш кирс кий [ко мис са ри ат] и так 
его име но вать.

Пос ле док ла да сос то я лось дли тель ное об суж де ние. Еди но
глас но при ня то ни жес ле ду ю щее пос та нов ле ние:

1) Ко мис са ри ат по де лам му суль ман при Уфимс ком гу берн
ском со ве те на род ных 2 ко мис са ров объ е ди ня ет ся с Баш кирс ким 
ко мис са ри а том и ре ор га ни зу ет ся в Та та роБаш кирс кий ко мис
са ри ат и [вп редь] име ну ет ся та ким об ра зом.

2) Уфимс кий гу бернс кий та та робаш кирс кий ко мис са ри ат 
бу дет сос то ять из ни жес ле ду ю щих от де лов: а) 3 аги та ци он но го и 
ор га ни за ци он но го, б) об ра зо ва ния, в) во ен но го, г) ли те ра ту ры 
и пе ча ти, д) ста тис ти чес ко го, е) тру да, ж) зе мель ных дел. Ес ли 
Та та роБаш кирс кий ко мис са ри ат соч тет не об хо ди мым, то име ет 
пра во отк ры вать и до пол ни тель ные от де лы.

1 Бе рен че мәртәбә «Көрәш» га зе та сы ның 1918 ел гы 7 май са нын да дөнья күрә. 
Ан нан соң рус ча га тәр җемәдә «Об ра зо ва ние Баш кирс кой Ав то ном ной Со ветс кой 
Со ци а лис ти чес кой Рес пуб ли ки. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов» (Уфа, 1959, 
с. 148) дигән ки тап та бас ты рыл ган. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.

2 Вдокументе кресть янс ких. Примеч.висточнике.–Р.И.
3 В до ку мен те обоз на че ние пунк тов да но бук ва ми арабс ко го ал фа ви та. Примеч.

висточнике.–Р.И.
«Көрәш» –  Уфа ви ла я те Ха лык ко мис сар ла ры шу ра сы ның на ши ре әф кя ре. 

Көндә лек сәя си, иҗ ти ма гый сул со ци а лист лар га зе та сы. 1918 ел да бар лы гы 68 сан 
нә шер ителә.



418

3) Ги лем дар Ба им бе тов, изб ран ный Уфимс ким гу бернс ким 
съ ез дом кресть ян и ра бо чих ко мис са ром по му суль манс ким де
лам, ос тает ся глав ным ко мис са ром в Та та роБаш кирс ком ко
мис са ри а те.

4) Для ру ко водст ва от де ла ми в кол ле гию Уфимс ко го гу бернс
ко го та та робаш кирс ко го ко мис са ри а та из би ра ют ся сле ду ю щие 
то ва ри щи: 1) Та гир Има ков –  за ве ду ю щий от де лом аги та ции 
и ор га ни за ции, 2) Ис ма гил Ра ме ев –  его то ва рищ, 3) Ша риф 
Сун че лей –  за ве ду ю щий от де лом прос ве ще ния, 4) Са ла хет дин 
Ат на гу лов, Габд рах ман Ра хим ку лов –  его то ва ри щи, 5) Га лим жан 
Ами нев –  за ве ду ю щий во ен ным от де лом, 6) Ша гит Ху дай бер
дин –  его то ва рищ, 7) от де лом ли те ра ту ры и пе ча ти ру ко во дит 
Ги лем дар Ба им бе тов, 8) Гу мер Аль му ха ме тов из би ра ет ся об щим 
сек ре та рем Та та роБаш кирс ко го ко мис са ри а та.

(Соб ра ние зак ры ва ет ся в 3 ча са дня)
Под пи си в под лин ни ке про то ко ла:

Пред се да тель объ е ди нен но го соб ра ния
Га лим жан Иб ра ги мов

Уфимс кий ко мис сар по му суль манс ким де лам
Ги лем дар Ба им бе тов

Чле ны Уфимс ко го му суль манс ко го ко мис са ри а та:
Га лим жан Ами нев, Ша риф Сун че лей, Ис ма гил Ра ме ев

Предс та ви те ли Уфимс ко го баш кирс ко го ко мис са ри а та:
Ша нит Ху дай бер дин, Га ли Гай нул лин, Габ ра за ков,  

Ах ме дул лин
От предс та ви те лей Уфимс кой сек ции крестьян:

Са гит Уля мов, Му са Юсу пов, Габ дуль хай Дау ка ев
От име ни Та тарБаш кирс ко го ко мис са ри а та:

Са ла хет дин Ат на гу лов, Иб ра гим Аси ка ев
Сек ре тарь объ е ди нен но го соб ра ния

Гу мер Аль му ха метов
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О проч те нии док ла да Г. Иб  ра ги мо вым  
пе ред рабочимита тар 1

7 мая 1918 г.

В чет верг, 2 мая 1918 г., в 6 ча сов, в до ме ра бо чихта тар чле
ном Цент раль но го та та робаш кирс ко го ко мис са ри а та Га лимд
жа ном Иб ра ги мо вым был про чи тан чрез вы чай но важ ный док лад 
о сов ре мен ном по ло же нии и о Та та роБаш кирс кой рес пуб ли ке.

Зал был пе ре пол нен слу ша те ля ми, сре ди ко то рых бы ли 
предс та ви те ли раз лич ных клас сов и пар тий и ко то рые с боль шим 
вни ма ни ем прос лу ша ли док лад, хо тя пос лед ний про дол жал ся 
поч ти це лых два ча са.

На чав свое выс туп ле ние с пер во го воп ро са, док лад чик от ме
тил три пе ри о да, на ко то рые де лит ся раз ви тие ре во лю ции (…).

Пе рей дя за тем к воп ро су о Та та роБаш кирс кой со ветс кой 
рес пуб ли ке, [док лад чик] за я вил, что эта рес пуб ли ка бу дет иметь 
зна че ние для нас лишь в том слу чае, ес ли она бу дет пост ро е на на 
ос но ве влас ти на ро да, и что, ес ли бы [б раз ды] прав ле ния ока за
лись в ру ках бур жу а зии, то не об хо ди мо бы ло бы пой ти про тив 
та кой рес пуб ли ки; [он] приз вал расс мат ри вать воп рос с точ ки 
зре ния ин те ре сов на ции, то есть с точ ки зре ния со ци а лиз ма.

Ука зы ва ет ся, что при чи ной не о су ществ ле ния объ яв лен ной 
ра нее баш ки ра ми ав то но мии яви лось то, что смысл ав то но мии 
брал ся в очень уз ких рам ках, по то му что ре во лю ция в то вре мя 
еще раз ви ва лась и уг луб ля лась.

На «Мил ли медж лис», соз ван ном для осу ществ ле ния на ци о
наль ной ав то но мии, ра бо чие и кресть я не не бы ли предс тав ле ны, 
на нем прис утст во ва ли лишь баи, мул лы и про дав ша я ся [им] 
ин тел ли ген ция. Они не приз на ва ли со ветс кой влас ти, [в лас ти] 
тру дя щих ся, и су щест во ва ние изб ран но го ими На ци о наль но го 
управ ле ния бы ло вред ным для Та та роБаш кирс ко го про ле та
ри а та. По этой при чи не ли кви да ция «Мил ли ида ра» яв ля ет ся 

1 Бе рен че мәртәбә «Көрәш» га зе та сы ның 1918 ел гы 7 май са нын да дөнья күрә. 
Ан нан соң рус ча тәр җемә се «На ци о наль ного су дарст вен ное уст ройст во Баш кор
тос та на (1917–1925 гг.). До ку мен ты и ма те ри а лы: в 4 т. –  Уфа: Ки тап, 2002. –  Т. 1. –  
С. 460–462» дигән җы ен тык та, «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник 
до ку мен тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин, Р. Д. Ша    ра фи е ва; науч. 
ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2019. –  Т. 2. –  С. 413» 
исем ле ки тап та бас ты ры ла. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.



420

весь ма умест ной. [Док лад чик] под роб но ос та нав ли ва ет ся на 
этом воп ро се. Ко неч но, [го во рит он,] рос пуск «Мил ли ида ра» 
на не ко то рых мо жет про из вес ти неп ри ят ное впе чат ле ние, но 
ес ли вду мать ся, то мож но по нять, и ока жет ся, что раз гон чле нов 
это го управ ле ния все го лишь рас се и ва ние чер но го ды ма.

Док лад чик, вер нув шись об рат но к воп ро су о влас ти Со ве та 
на род ных ко мис са ров и на род ных со ве тов, при зы ва ет объ е ди
нить ся с ни ми и че рез них до би вать ся эко но ми чес ко го ос во бож
де ния. Этим он за кан чи ва ет свой док лад…
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Выс туп ле ние предс та ви те ля Уфимс ко го му суль ман ско го ко
мис са ри а та Г. Иб  ра ги мо ва на со ве ща нии по со зы ву Уч ре ди

тель но го съ ез да Та та роБаш кирс кой рес пуб ли ки в г. Моск ве 1

Не ра нее 10 мая –  не позд нее 16 мая 1918 г.

Воп рос о Та та роБаш кирс кой рес пуб ли ке под нят ни за ми. 
Мы за я ви ли, что не пой дем про тив ни зов. Ког да ста ло яс но, что 
вся де мок ра тия сто ит на об ра зо ва нии шта та, бур жу а зия под фла
гом ав то но мии ух ва ти лась за этот штат, что бы выс та вить си лу 
про тив со ветс кой влас ти. Она вез де го во ри ла, что боль ше ви ки, 
дес кать, идут про тив на ци о наль но го са мо оп ре де ле ния. Те перь 
же, с объ яв ле ни ем «По ло же ния о Та та роБаш кирс кой рес пуб
ли ке», бур жу а зия кру то из ме ни ла свое от но ше ние к ав то но мии, 
ибо она бы ла им обе зо ру же на. Му суль манс кие ни зы, рань ше 
шед шие за Ду то вым 2, те перь за щи ща ют Со ве ты, тог да как рань
ше они под вли я ни ем бур жу аз ной аги та ции го во ри ли, что «в Со
ве тах русс кие тво рят со ци аль ную ре во лю цию, в на ци о наль ном 
же воп ро се про во дят по ли ти ку Ни ко лая II 3». От но ше ние ра бо
чих к со ветс кой влас ти за ви сит от уч реж де ния рес пуб ли ки. В 
уч реж де нии ее за лог то го, что со ветс кая власть бу дет иметь твер
дый оп лот в му суль манс ких ни зах.

Ес ли же штат про ва лит ся, бур жу а зия вос тор жест ву ет. К «По
ло же ни ю» об ав то но мии му суль манс кие ра бо чие ни зы от но сят ся 
вос тор жен но. Рознь сре ди та тар и баш кир наб лю да ет ся, так как 
баш ки ры в Уфе яв ля ют ся как бы хо зя е ва ми, та та ры же пе ре
се лен ца ми, но рознь эта не су щест вен ная. Вли я ние Уфимс ко го 
Со ве та боль шое. Ни зы от но сят ся к не му свя то. Об этом го во
рит пла мен ная ре зо лю ция та та робаш кирс ких ра бо чих Уфы, 

1 Бе рен че мәртәбә «П рав да» га зе та сы ның 1918 ел гы 19 май са нын да дөнья 
күрә. Ан нан соң «Об ра зо ва ние Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри
а лов. –  Ка зань: Та тар. кн. издво, 1963. –  С. 58–59» дигән җы ен тык та, «100 ле тие 
об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. 
З. С. Мин нул лин, Р. Д. Ша    ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди
нов. –  Ка зань: За ман, 2019. –  Т. 2. –  С. 427» исем ле ки тап та бас ты ры ла. Текст соң гы 
чы га нак тан алын ды.

2 ДутовАлександрИльич(1879–1921) –  Урал да гы ка за чи лар контр ре во лю ци я се 
җитәк челә реннән бер се, ге не раллей те нант.

3 НиколайII(НиколайАлександровичРоманов,1868–1918) –  1894–1917 ел лар да 
Рос сия им пе ри я се белән идарә иткән соң гы пат ша.
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при ня тая 2го мая (чи та ет). На та тарс ком язы ке из да ет ся га зе та 
«Ку раш» («Борь ба»), ежед нев ная, ор ган ко мис са ри а та, ти раж 
7000 эк земп ля ров… В Мен зе линс ке из да ет ся «Мен зе линс кий 
край» –  со ветс кая. В Бирс ке –  «Го ра», ор ган ко мис са ри а та. В 
Стер ли та ма ке та та робаш кирс кая –  «Со е ди не ни е». В Бе ле бее 
«За ря» (все со ветс ки е).
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Ито ги и пос та нов ле ния со ве ща ния по воп ро су  
об об ра зо ва нии Та та роБаш кирс кой Со ветс кой рес пуб ли ки 1

28 мая 1918 г.

…Выс туп ле ние пред ста ви те лей с мест
Выс туп ле ния предс та ви те лей с мест про дол жа лись два дня. 

Предс та ви те ли от Орен бургс кой, Ека те рин бургс кой гу бер ний и 
предс та ви тель Ка занс кой гу бер нии Гра сис 2 выс ка за лись про тив 
об ра зо ва ния Та та роБаш кирс кой Со ветс кой респ уб ли ки. Выс
ту пив ший от име ни [де ле га ци и] Уфимс кой гу бер нии Вла ди мир 
Его шин (русс кий со ци а листре во лю ци о нер) и толь ко что при
быв ший из Уфы Га лимд жан Иб ра ги мов, от име ни му суль манс
ких ра бо чих –  Мул ла нур Ва хи тов, от име ни баш кир –  Ша риф 
Ма на тов, от Пермс ко го со ве та и ко мис са ри а та –  Дин му ха ме тов, 
от име ни Сим бирс кой де ле га ции Га фу ров, предс та ви тель Ка за ни 
Ка миль Яку бов 3 в сво их выс туп ле ни ях го во ри ли о том, что она 
явит ся проч ной опо рой для ре во лю ции и Со ветс кой рес пуб ли ки, 
расс ка за ли о по ло же нии на мес тах. Они оз на ко ми ли участ ни ков 
со ве ща ния с пос та нов ле ни я ми ра бо чей, кресть янс кой и та та ро
баш кирс кой де мок ра тии, при ня ты ми в раз ных угол ках стра ны…

1 Бе рен че мәртәбә «Эш» га зе та сы ның 1918 ел гы 28 май са нын да дөнья күрә. 
Ан нан соң рус те лендә тәр җемә се «На ци о наль ного су дарст вен ное уст ройст во 
Баш кор тос та на (1917–1925 гг.). До ку мен ты и ма те ри а лы: в 4 т. –  Уфа: Ки тап, 2002. –  
Т. 1. –  С. 506–509» дигән җы ен тык та, «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. 
Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин, Р. Д. Ша   
ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2019. –  
Т. 2. –  С. 432–434» исем ле ки тап та бас ты ры ла. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.

2 Грасис Карл Янович (1894–1937) –  ре во лю ци он хәрәкәт эш лек ле се, боль
ше вик, 1917 ел ның ок тябрь ахы ры –  но ябрь ба шын да Ка зан ре во лю ци он штаб 
җитәк че се. 1918 ел да –  Ка зан гу бер на сын да контр ре во лю ция һәм са бо таж га кар шы 
көрәш бу ен ча гадәттән тыш ко мис сар. Та тар мил лиде мок ра тик оеш ма ла ры ның 
ачык таначык дош ма ны.

3 КамилЛотферахман улыЯкубов (1894–1919) –  сәясәт эш лек ле се. Бе рен че 
Бө тендөнья су гы шын да кат на ша. 1918 ел да Ка зан со ве ты мө се лман ко мис са ри а тын 
оеш ты ру чы лар ның бер се. 1918–1919 ел лар да –  Шә рык ха лык ла ры ком му нис тик 
оеш ма ла ры Үзәк бю ро сы әгъ за сы. Та тар за пас ба таль о ны сол дат ла ры ал дын да чы
гыш яса ган да үте релә.
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Г. Иб  ра һи мов Бө тен ру сия мө сел ман укы ту чы ла ры ның  
өчен че ко рыл та ен да 1

23–31 май 1918 ел, Ка зан

Ко рыл тай ачы лу

Ко рыл тай Бө тен ру сия мө сел ман укы ту чы ла ры мәркәз бю ро
сы ның рәи се Гомәр Галә ви әфән де та ра фын нан көн дез сә гать 
4 тә Ка зан да релфөнү не нең бе рен че ау ди то ри я сендә ачыл ды.

Ул Ко рыл тай мәркәз бю ро исе меннән тәб рик итеп вә килләр
не бер леккә, эшкә ча кыр ды, Ко рыл тай мәркәз бю ро берлә мәр
кәз Ко мис са ри а ты ның иш ти ра ке 2 берлә җы ел га нын бәян ит те. 
Һәм һәйә те ри яссә те нең ун ке шедән гый барәт бу лып мәркәз бю
ро, мәркәз Ко мис са ри а тын нан, Кав каз, Кы рым, Төр кес тан, Ка
загс тан нан берәр вә килгә урын кал ды рып, кал ган би ше сен укы
ту чы лар оеш ма сы һәм Шу ра лар хо зу рын да гы мә га риф шөгъбә се 
вә киллә ре ара сын нан сай ла ну ны тәкъ дим ит те.

Соң ра бу тәкъ дим ха кын да мө закәрә ачы лып, күп че лек һәйә
те ри ясәт нең ун ке шедән гый барәт бу лу ы на, алар ның мәркәз 
бю ро, мәркәз Ко мис са ри ат тан берәр, кал ган на ры мә га риф оеш
ма ла ры, укы ту чы лар бе рле ге вә киллә ре ара сын нан сай ла ну ы на 
та выш бир де.

Мон нан соң ри ясәткә әгъ за лар сай лау өчен тәнә фес игъ лан 
ите леп, нә тиҗәдә түбәндә ге әфән деләр сай лан ган лы гы мәгълүм 
бу ла:

1) Фа тый ма Дәүләт гил ди е ва (мәркәз бю ро дан).
2) Га лим җан Иб ра һи мов (Мәркәз ко мис са ри ат тан).
3) Гомәр Галә ви (Кав каз дан).
4) Га лим Ай да ров, Фа тыйх Сәй фи (мә га риф шөгъбәлә

реннән).
5) Габ делхәй Динмөхәммәт 3.
6) Рәүф Шә һи ди.
7) Га ли Хә биб.
1 Текст «Бө тен ру сия мө сел ман укы ту чы ла ры ның өчен че ко рыл та е» (Ка зан, 

1918, б. 3–12) дигән ки тап тан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.

2 Иштираке –  ур так лы гы, бергә ле ге.
3 Габделхәй Динмөхәммәт –  Габ делхәй Ишмөхәммәт улы Динмөхәммә тов 

(1892–1922), пе да гог, язу чы, тәр җемә че.
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8) Сәү бан Бик та шев.
9) Габ де рах ман Сәгъ ди.
10) Кә рим Сә гыйд 1.
[…]

Бе рен че мәҗ лес.
Пре зи диум та ра фын нан бе рен че мәҗ лес Фа тыйх Сәй фи ри

ясә тендә ачы ла.
Мәҗ лес ачы лу берлә бе рен че сүз Га лим җан Иб ра һи мов әфән

дегә би ре леп, ул ко мис са ри ат та ра фын нан съ езд ны тәб рик итеп, 
хә зер ге көндә теләклә ре мез не ин кый ла би тәш киләтлә ре мез ар
кы лы гы на алыр га мөм кин, иң әһә ми ят ле мәсьәлә мездән бер
се Та тарбаш корт җөмһү ри я те нең җы е ла чак Учр [е ди тель ный] 
съез ды, ди.

Бу съ езд да сәя си, икъ ти са ди эшлә ре мез ха кын да да бер сы
зык сы зу, укы ту, уку эшлә ре мез нең хәл кы лы нуы, үзе мез не 
баш ка милләтләргә аң ла ту ның туг ры юлы, мин укы ту чы лар
ның бу мәсьәләләрдә үзлә ре нең та выш ла рын куәт ле ит те реп 
ишет терүлә ренә, бу та выш лар ның юк ка чык ма вы на ыша нам, 
ди. Яшә сен без нең шун дый көчлә ре мез дип сү зен тә мам итә.

[…]
Икен че мәҗ лес.

[…]
Соң ра съ езд да кара ла чак мәсьәләләр нең тәр ти бе ха кын да сүз 

ачы лып, Ис хак Ка за ков 2, Хикмәт Бик ки ни ев, Фа тый ма Дәүлә
гил ди е ва, Әхмәт җан Мос та фа, Мә җи тов, Бик та шев, Фаз лул
лин 3, Га лим җан Иб ра һи мов, Гомәр Галә ви хә зер ге әх валгә ка раш 
мәсьәлә се нең төр ле сәбәпләргә би наән бе рен че ите леп ку е лу ын 
як лап сөй ли…

[…]
Соң ра Га лим җан Иб ра һи мов та ра фын нан хә зер ге әх валгә 

ка раш ха кын да док лад тың ла на.

1 КәримСәгыйд –  Кә рим (Габ делкә рим) Мөхәммәт ша улы Сә гый дов (1888–
1939), тюр ко лог, жур на лист, җәмә гать эш лек ле се. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры
ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

2 ИсхакКазаков –  Ис хак Мос та фа улы Ка за ков (1876–1939), сәясәт эш лек ле се, 
пе да гог. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

3 Фазлуллин –  Мөхәммәт хан Әш раф җан улы Фаз лул лин (1883–1964), пе да гог, 
тел га ли ме, Пе да го гия фәннә ре ака де ми я се нең мөх бир әгъ за сы (1950), ТАССР ның 
ат ка зан ган фән эш лек ле се (1940).



426

Док лад чик үзе нең док ла дын да эш че, крәс ти ян нең күптән ге 
бер телә ге бул са. Ул да үзлә ре нең дик та ту ра сы бу лып, бу көн 
шу ңа ирешүлә рен, власть боль ше вик лар да –  бер пар ти ядә бул
ма ен ча эш че, крәс ти ян ку лын да бул га нын үза ра су гыш лар ның 
мил ли су гыш бул ма ен ча сыйн фый су гыш бул ган лы гын. Шу ра лар 
ха ки ми я те нең мил ли сәясәткә кар шы килмәгә нен, там мох та ри
ят ка кадәр киң че лек бирүлә ре мо ңа дә лил икә нен сөй ли.

Соң ра Мәркәз, ко мис са ри ат мәсьәлә сенә кү чеп, хә зер ге ан
да гы әгъ за лар ның кү бе се нин ди дә бул са бер де мок ра ти чес кий 
оеш ма дан сай ла ну ын, мо ның өс тенә һәммә әгъ за лар ның тиздән 
бу ла чак эш че, крәс ти ян, укы ту чы лар дан җы ел ган съ езд та ра
фын нан яңа дан сай ла на ча гын, мә га риф эшлә рен мө сел ман нар
ның үз кул ла ры на алыр га ка рар иткән ле ген сөй ли.

Соң ра Та тарБаш корт җөмһү ри я те мәсьәлә сенә кү чеп, бу ның 
иң мө һим мәсьәлә икә нен, тиздән Уфа да җөмһү ри ят нең Учр [е
ди тель ный] съ ез ды җые ла ча гын, бу мәсьәлә не ха лык ка аң ла ту 
тәх мин ителгән 600 вә кил нең күп че ле ген үзе мездән итү мат луб 
бул га нын сөй ли, укы ту чы лар ны бу юл да ярдәм ите шергә, көрә
шергә өн ди.

3 нче мәҗ лес.
…Га лим җан Иб ра һи мов, Ис хак Ка за ков ха кын да ош бу теләк 

ка бул ител де:
Бө тен ру сия мө сел ман укы ту чы ла ры ның 3 нче съ ез ды Мәркәз 

мө сел ман ко мис са ри а ты ның Мә га риф ко мис са ры Ис хак Ка за
ков ның уры нын да ка лу ын һәм Га лим җан Иб ра һи мов ның мә га
риф эшлә рендә бу лыш лык кый лу ын со рый.

4 нче мәҗ лес.
[…]
Бу хак та Га лим җан Иб ра һи мов ның «Им ла мәсьәлә сендә әса

си ка гыйдәләр не генә мө закәрә ите леп, тәф сыйлләт тик шерү не» 
«Гыйль ми һәйәт»кә тап шы рыл сын» дигән теләк ка бул ителә.

5 нче мәҗ лес.
Мәҗ лес Га лим җан Иб ра һи мов тәх те ри ясә тендә ачы лып, Фа

тыйх Сәй фи мәктәпкә кадәр, мәктәптән тыш мә га риф ха кын да 
док лад укый.
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Г. Иб  ра һи мов Бө тен ру сия мө сел ман укы ту чы ла ры ның  
өчен че ко рыл та ен да 1

1918 ел

Ко рыл тай ачы лу.
…Сай ла нып ри ясәттә бу лу ны ка бул итүлә ре мәгълүм бул ды:
…2. Га лим җан Иб ра һи мов (Мәркәз м[ө сел ман] ко мис са ри

а тын нан).
1 –  уты рыш.
…Мәҗ лес ачы лу белән бе рен че сүз Га лим җан әфән де Иб

ра һи мов ка би ре леп, ул Мәркәз м[ө сел ман] ко мис са ри а ты исе
меннән ко рыл тай ны кот лап, хә зер ге көндә теләклә ре мез не ин
кый ла би оеш ма ла ры мыз ар кы лы гы на алыр га мөм кин ле ген, 
кизүдә ге иң кирәк ле мәсьәләлә ре мездән бер се Та тарБаш корт 
җөмһү ри я те нең җы е ла чак Учр [е ди тель ный] ко рыл тае икә нен, бу 
ко рыл тай да сәя си, икъ ти са ди эшлә ре мез ту рын да да бер сы зык 
сы зу, укы тууку эшлә ре мез нең хәл кый лы нуы, үзе мез не баш ка 
милләтләргә аң ла ту ның иң туг ры юлы бул га нын, укы ту чы лар
ның бу мәсьәләләрдә үзлә ре нең та выш ла рын нык ишет те рүлә
ренә, бу та выш лар ның юк ка чык ма вы на ышан ган лы гын бәян 
итә…

2 –  уты рыш.
…Соң ра Га лим җан Иб ра һи мов та ра фын нан әх валгә ка раш 

ха кын да док лад тың лан ды.
Док лад чик үзе нең док ла дын да эш че, крәс ти ян нең күптән

ге бер телә ге бул са, ул да үзлә ре нең дик та ту ра сы бул ган, бү ген 
алар ның шу ңа ирешүлә рен, власть боль ше вик лар да –  бер пар
ти ядә бул ма ен ча, эш че һәм крәс ти ян ку лын да бул га нын, үза ра 
су гыш лар ның мил ли су гыш бул ма ен ча, сыйн фый су гыш икә нен, 
Шу ра лар җөмһү ри я те мил ли агым га кар шы килм әячә ген, бө
тенләй ае ры лы шу га кадәр киң че лек бирүлә ре мо ңа дә лил бул
га нын сөй ли.

Соң ра Мәркәз м[ө сел ман] ко мис са ри а ты мәсьәлә сенә кү чеп, 
ан да гы әгъ за лар ның кү бе се нин ди дә бул са бер де мок ра ти чес кий 
оеш ма лар дан сай ла ну ын, мо ның өс тенә аның әгъ за ла ры тиздән 

1 Текст «У кы ту чы» жур на лы ның 1918 ел гы 5–6 нчы куш ма са нын да «Бө тен ру
сия мө сел ман укы ту чы ла ры ның өчен че ко рыл тае (1918 ел, 23–31 май)» дигән мә
каләдән (б. 155, 156, 157, 163) алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.
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бу ла чак эш че, крәс ти ян һәм укы ту чы лар дан җы ел ган ко рыл тай 
та ра фын нан яңа дан сай ла на ча гын, мә га риф эшлә рен мө сел ман
нар ның үз кул ла ры на алыр га ка рар иткән ле ген бәян итә.

Соң ра Та тарБаш корт җөмһү ри я те мәсьәлә сенә кү чеп, мо
ның иң мө һим мәсьәлә икә нен, тиздән Уфа да җөмһү ри ят нең 
Учр [е ди тель ный] ко рыл тае җы е ла ча гын, бу мәсьәлә не ха лык ка 
аң ла ту, ча ма лан ган 600 вә кил нең күп че ле ген үзе мездән итү мат
луб бул га нын сөй ли, мәсьәлә укы ту чы лар ны бу юл да ярдәмгә, 
көрәшкә өн ди…

…5 –  уты рыш.
Би шен че уты рыш ны Га лим җан Иб ра һи мов ача…
…9 –  уты рыш.
Уты рыш ны Га лим җан Иб ра һи мов ача…
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Г. Иб  ра һи мов Бө тен ру сия мө сел ман укы ту чы ла ры ның  
өчен че ко рыл та ен да 1

23 май 1918 ел

Ру си ядә ге мө сел ман укы ту чы ла ры ның 3 нче съ ез ды 23 нче 
май да өйләдән соң сә гать 4 тә да релфө нун ның бе рен че дә рес
ханә сендә укы ту чы лар ның мәркәз бю ро сы исе меннән ачыл ды.

…ри ясәткә ош бу ке шеләр сай лан ды:
Мәркәз мө сел ман ко мис са ри а тын нан Га лим җан Иб ра һи

мов…
Ри ясәт сай лау эшлә ре тә мам бул ган нан соң, Га лим җан Иб

ра һи мов съ езд ны Мәркәз мө сел ман ко мис са ри а ты исе меннән 
тәб рик кы лып сөйлә де.

1 Текст «Эш» га зе та сы ның 1918 ел гы 28 май са нын да ба сыл ган «Бө тен ру сия 
мө сел ман укы ту чы ла ры ның 3 нче съ ез ды» дигән мә каләдән алын ды һәм гамәлдә ге 
та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Уч ре ди тель ный съ езд Со ве тов Та та роБаш кирс кой  
рес пуб ли ки бу дет соз ван в г. Уфе 1

31 мая 1918 г.
Уфимс ко му губ сов нар ко му, те лег рам ма из Моск вы:
«Со ве ща ние за кон чи ло свою ра бо ту. Для со зы ва уч ре ди тель

но го съ ез да Со ве тов Та та роБаш кирс кой рес пуб ли ки соз да на 
ко мис сия из се ми че ло век. Идя навст ре чу по же ла ни ям чу вашс
ко го и ма рийс ко го на ро да, съ езд бу дет соз ван на ос но ве пер во го 
(пер во на чаль но го) про ек та. Съ езд сос то ит ся в го ро де Уфе. В ко
мис сию изб ра ны Га лимд жан Ибр аг и мов и Его шин».

Та ким об ра зом, вс ко ре бу дет сде лан вто рой шаг на пу ти осу
ществ ле ния дав ниш ней меч ты та та робаш кирс ко го про ле та ри
а та об об ра зо ва нии Та та роБаш кирс кой на род ной рес пуб ли ки. 
Мы го во рим: вто рой шаг, ибо соз ван ное при Та та роБаш кир
ском ко мис са ри а те и толь ко что за кон чив шее свою ра бо ту со ве
ща ние предс та ви те лей со ве тов ра бо чих де пу та тов и ко мис са ри а
тов по де лам на ци о наль нос тей бы ло пер вым ша гом, сде лан ным 
на пу ти об ра зо ва ния Та та роБаш кирс кой на род ной рес пуб
ли ки. Ука зан ное со ве ща ние, про дол жав ше е ся под ряд три дня, 
при ня ло [тер ри то ри аль ны е] гра ни цы рес пуб ли ки, ука зан ные в 
По ло же нии о Та та роБаш кирс кой рес пуб ли ке, раз ра бо тан ном 
На род ным ко мис са ри а том по де лам на ци о наль нос тей, при чем 
пра во окон ча тель но го ус та нов ле ния гра ниц Та та роБаш кирс
кой на род ной рес пуб ли ки пре дос тав ле но уч ре ди тель но му съ ез
ду со ве тов Та та роБаш кирс кой на род ной рес пуб ли ки. В сос тав 
изб ран ной ко мис сии по со зы ву уч ре ди тель но го съ ез да вош ли 
предс та ви те ли раз лич ных на ци о наль нос тей, [в том чис ле] чу
вашс ко го, уд муртс ко го и мор довс ко го на ро дов. Как явст ву ет из 
вы шеп ри ве ден ной те лег рам мы, чле на ми ука зан ной ко мис сии от 
Уфимс кой гу бер нии изб ра ны то ва ри щи Га лимд жан Иб ра ги мов 
и Его шин…

1 Бе рен че мәртәбә «Яр лы та вы шы» га зе та сы ның 1918 ел гы 31 май са нын да 
дөнья күрә. Ан нан соң рус те лендә тәр җемә се «На ци о наль ного су дарст вен ное 
уст ройст во Баш кор тос та на (1917–1925 гг.). До ку мен ты и ма те ри а лы: в 4 т. –  Уфа: 
Ки тап, 2002. –  Т. 1. –  С. 510» дигән җы ен тык та, «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс
кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин, 
Р. Д. Ша    ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 
2019. –  Т. 2. –  С. 436» исем ле ки тап та бас ты ры ла. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.

«Ярлытавышы» –  сул со ци а лист лар га зе та сы, Бәләбәй өя зе эш чекресть ян де
пу тат ла ры Со ве ты ор га ны. 1918–1919 ел лар да нә шер ителгән.
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Про то кол
за се да ния Глав ной кол ле гии Цент раль но го  

мусульманс ко го ко мис са ри а та 1

18 ию ля 1918 г. в г. Моск ве
Пред се да тельст ву ет тов. Ва хи тов.
Сек ре тарь тов. Ма ми на.
При сутст во ва ли чле ны Глав ной кол ле гии т. т. Иб ра ги мов, 

Суб хибей 2 и Ка за ков 3.
Слу ша ли:
1. От но ше ние к те ку ще му мо мен ту.
1. Пос та но ви ли:
1. Тов. Ва хи тов док ла ды ва ет, что ре во лю ци он ный мо мент 

в нас то я щее вре мя очень кри ти чес кий бла го да ря тра ги чес кой 
борь бе на Вол ге с че хос ло ва ка ми и бе лог вар дей ца ми, ко то рая 
идет не осо бен но удач но. Тов. Ва хи тов на хо дит, не луч ше ли 
в нас то я щее вре мя быть на пе ре до вых пос тах в бою, пе ре не ся 
центр тя жес ти борь бы в Во ен ный от дел и пе ре нес ти Во ен ный 
от дел в г. Ка зань.

Тов. Иб ра ги мов на хо дит, что в нас то я щее вре мя нель зя по
ки дать Ко мис са ри ат в Моск ве, ибо это мо жет выз вать па ни ку в 
ря дах ко леб лю щих ся ра бот ни ков.

Тов. Суб хибей на хо дит, что мысль о ра бо те на мес тах в нас
то я щее вре мя до воль но сво ев ре мен на. Тов. Ка за ков на хо дит, что 
весь ос та ток сил луч ше бы ло ист ра тить на борь бу для за щи ты 
ос та ю щей ся тер ри то рии Рес пуб ли ки.

Тов. Ва хи тов пред ла га ет ис хо да тайст во вать для пос то ян ной 
свя зи с Ка занью 2 ва го на, что еди ног лас но при ни ма ет ся, один 
из них для Курс ко го вок за ла, дру гой –  для Ка занс ко го. Ис хо да
тайст во ва ние воз ло жить на Цент раль ную во ен ную кол ле гию. 

1 Бе рен че мәртәбә «Пер вый год про ле тарс кой дик та ту ры в Та та рии (Сбор
ник до ку мен тов и ма те ри а лов по ис то рии пар тор га ни за ции и граж данс кой вой
ны в 1918 г.). –  Ка зань: Та тар го сиз дат, 1933. –  С. 86» дигән җы ен тык та, ан нан соң 
«100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: в 
3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин, Р. Д. Ша    ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, 
Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2019. –  Т. 2. –  С. 177–178» исем ле ки тап та бас
ты ры ла. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.

2 Субхи-бей –  Мос та фа Соб хи (Subhi) (1882–1921), тө рек сәясәт эш лек ле се. 
Мөсел ман ко мис са ри а ты әгъ за сы, 1918 ел да Ка зан да оеш ты рыл ган Гыйль ми һәйәт
нең бе рен че рәи се.

3 Казаков –  сүз Ис хак Ка за ков ха кын да ба ра.
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Мил ли идарә фонд ла рын нан Мәркәз мө сел ман  
комисса ри а ты на ак ча лар кү черү ха кын да 1

1918 ел

Мил ли идарә фонд ла рын нан Мәркәз мө сел ман ко мис са ри
а ты на кергән ак ча лар хи са бы:

1) Фонд ның Мәскәү шөгъбә сеннән 6752 (Алт мыш җи де мең 
биш йөз егер ме ике) сум.

2) Уфа лик ви да ци он ный ко мис си я нең мил ли фонд тан алып 
та ку лын да кал ган ак ча дан Исмә гыйль Рә ми ев 2 ар кы лы ки те реп 
тап шы рыл ды 6771 сум 80 ти ен (Ике мең җи де йөз җит меш бер 
сум).

3) Ка зан да гы фонд ны алу өчен ае рым ко мис сия тө зелгән. Ул 
әле эшләмәктә бу лып, Мәркәз ко мис са ри ат ка ак ча сын да, хи са
бын да тап шыр ма ган. Фонд ның баш ка йирдә ге шөгъбәлә рендә ге 
ак ча лар алыр га ка рар би релсә дә, бу ка рар гамәлгә ку ел ма ган 
әле. Тиздән ке ре шеләчәк.

Ак ча лар алын ган са ен хи сап ла ры һәм то тыл ган урын на ры 
мат бу гат та әй телә ба ры ла чак.

Мәркәз ко мис са ри ат мил ли фонд ак ча ла рын нан түбәндә ге 
урын нар га ош бу микъ дар да ак ча би рергә ка рар кыйл мыш:

1) Мө сел ман со ци а лист ком му нист лар ко ми тет ла ры на 40 (кы
рык мең сум).

2) Идел, Урал буе та тарбаш корт сул со ци а лист ре во лю ци о
нер лар ның Мәркәз ко ми те ты на 40 мең (кы рык мең) сум.

4) Мө сел ман эш челәр съ ез дын җыю өчен 25 мең сум (йи гер ме 
биш мең сум).

5) Уфа да гы му зы ка дра ма җәм гы я тенә өч мең сум һәм Уфа 
та тар эш челәр со ю зы на биш мең сум би релгән ле ге Исмә гыйль 
Рә ми ев док ла дын да да әй теп үтел меш иде 3.

1 Г. Ка  сый мов та ра фын нан тө зеп нә шер ителгән «Мил ли идарәдә та тар ка дет
ла ры ни эшләгәннәр? (Хи сап уры нын да)» (Мәскәү, 1918, б. 51–53) дигән ки тап та 
бас ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.

2 ИсмәгыйльРәмиев –  Исмә гыйль Габ дул ла улы Рә ми ев (1895–1969), биб ли ог
раф, жур на лист.

3 ИсмәгыйльРәмиевдокладындадаәйтепүтелмешиде –  Исмә гыйль Рә ми
ев док ла ды // Мил ли идарәдә та тар ка дет ла ры ни эшләгәннәр? (Хи сап уры нын да). 
Җы ю чы сы: Га зыйм Ка сый мов (Икен че ба сы лу ы). Мәркәз мө сел ман ко мис са ри а ты 
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Го мумән, ак ча алы ну нисбә теннән та тарбаш корт хал кын 
ре во лю ция юлын да оеш ты ру, эш че һәм сул со ци а лист оеш ма
лар ның мат ди куәтлә рен арт ты ру, эш челәр нең гый лем вә мәдә ни 
кайд тан 1 күтә релү өчен кирәк бул ган урын нар га тот мак Мәркәз 
ко мис са ри а ты ның фи ке ре дер.

Бо лар ның һәр бе ре ха кын да мат бу гат та хи сап би ре лер.
Мәркәз мө сел ман ко мис са ри а ты са бикъ 2 Мил ли идарә (Мил

ли идарә рәи се Мә га риф нә зарә те «Мох та ри ят» 3 жур на лы, Мил
ләт мәҗ ле се һәм са бикъ Мох та ри ят һәйә те кәнсәлә ри ялә ре) нең 
бө тен до ку мент ла рын Мәркәзгә ки те реп тап шы рыр өчен Уфа 
ко мис са ри а ты та ра фын нан вә кил кый лын мыш Га зыйм Ка сый
мов тан ал ды. Мәркәз ко мис са ри ат ка тап шы рыл ган һәм Уфа 
ко мис са ри а тын да кал ды рыл ган нәрсә вә до ку мент лар ның тәф
сыйл лы опись ла ры Мәркәз ко мис са ри ат та кал ды ры лып, Га зыйм 
Ка сый мов ның ку лы на шу шы язу би рел де.

Мәркәз мө сел ман ко мис са ри а ты әгъ за ла ры:
Мул ла нур Ва хи тов,

Га лим җан Иб ра һи мов,
Мос та фа Соб хи,

Гомәр Галә ви.
1918 нче ел, 24 нче июль. Мәскәү.

шөгъбә се. –  Мәскәү: «Шә рык» ба сма ханә се, 1918. –  Б. 53–54.
1 Кайдтан –  хәстәр лектән.
2 Сабикъ –  элек ке, үткәндә ге.
3 «Мохтарият» –  Мил ли Шу ра ның бас ма ор га ны бул ган иҗ ти ма гыйсәя си га

зе та. 1917 ел ның ахы рын да Са ра тов шәһә рендә та тар те лендә ат на га ике мәртәбә 
С. Ян  га лы чев мөхәр рир ле гендә нә шер ителә.
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Мил ли идарә до ку мент ла рын, кал ган ак ча ла рын Мәркәз 
мө сел ман ко мис са ри а ты на алу ха кын да 1

1918 ел

Мәркәз мө сел ман ко мис са ри а ты са бикъ идарә нең эшлә рен 
тик шерү вә ко мис си я нең док лад ла рын тың лап, ко мис си я нең 
при ходрас ход дәфтә рен оп рав да тель ный до ку мент ла рын ка рап 
дө рест дип тап ты. Ма лия нә зарә те нең ак ча лы до ку мент ла рын, 
мө һерлә рен, бух гал те рия һәм баш ка дәфтәрлә рен, при ходрас
ход до ку мент ла рын, про то кол ла рын, баш ка төр ле ма те ри ал
ла рын һәм ко мис си я нең кас са сын да кал ган ике мең җи де йөз 
йит меш бер сум сиксән ти ен ак ча ны ко мис сия ку лын нан ал ды. 
Юга ры да әй телгән нәрсәләр нең тәф сыйл лы опись ла ры ко мис
са ри ат ку лын да ка лып, ко мис си ягә шу шы ыша ныч кә га зе бир
деләр.

Мәркәз ко мис са ри ат әгъ за ла ры:
Мул ла нур Ва хи тов,

Га лим җан Иб ра һи мов,
Мос та фа Соб хи,

Гомәр Галә ви.
1918 ел, 24 июль. Мәскәү.

1 Г. Ка  сый мов та ра фын нан тө зеп нә шер ителгән «Мил ли идарәдә та тар ка дет
ла ры ни эшләгәннәр? (Хи сап уры нын да)» (Мәскәү, 1918, б. 53–54) дигән ки тап та 
бас ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.
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Удос то ве ре ние Ко мис са ри а та по де лам му суль ман  
внут рен ней Рос сии при Со ве те На род ных ко мис са ров 

Ш. Ах  ма ди е ву 1

15 авгус та 1918 г.
Ко пия

Ко мис са ри ат по де лам Му суль ман внут рен ней Рос сии при
Со ве те На род ных ко мис са ров 15 ав гус та 1918 го да
№ 1044

Удос то ве ре ние
Да но сие Ша ги ду Ах ма ди е ву в том, что он есть дейст ви тель

но член Цент раль ной кол ле гии Цент раль но го Му суль манс ко го 
Ко мис са ри а та, что под пи ся ми и при ло же ни ем пе ча ти удос то
ве ря ет ся.

За мес ти тель пред се да те ля Ко мис са ри а та: Г. Иб  ра ги мов.
Сек ре тарь (под пись не раз бор чи ва)

Удос то ве ре ние Ко мис са ри а та по де лам му суль ман  
внут рен ней Рос сии при Со ве те На род ных ко мис са ров 

Ш. Ах  ма ди е ву 2

19 авгус та 1918 г.
Ко пия

Ко мис са ри ат по де лам Му суль ман внут рен ней Рос сии при 
Со ве те На род ных ко мис са ров 19 ав гус та 1918 го да

№ 1073
Удос то ве ре ние

Да но сие чле ну Цент раль ной кол ле гии Ша ги ду Ах ма ди е ву в 
том, что он наз на ча ет ся за мес ти те лем за ве ду ю ще го от де ла прос
ве ще ния Цент раль но го Му суль манс ко го Ко мис са ри а та, что под
писью и при ло же ни ем пе ча ти удос то ве ря ет ся.

За мес ти тель пред се да те ля Ко мис са ри а та: Г. Иб  ра ги мов.
Сек ре тарь (под пись не раз бор чи ва)

1 Кү чермә (кул дан ту ты рыл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 1 тасв., 1353 эш, 15 кәг.). Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, 
б. 279). Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 Кү чермә (кул дан ту ты рыл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 1 тасв., 1353 эш, 14 кәг.). Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, 
б. 279). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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От но ше ние Цент раль но го му суль манс ко го комиссариа та в 
Нар ком нац по воп ро су о точ ном наиме но ва нии ко мис са ри а та 1

23 ав гу та 1918 г.

Вви ду то го, чо за пос лед нее вре мя до Цент раль но го му суль
манс ко го ко мис са ри а та час то до хо дят све де ния о том, что не 
всем уч реж де ни ям точ но из вест но на и ме но ва ние его, то про шу 
опуб ли ко вать для все об ще го све де ни я 2 о том, что быв ший Ко
мис са ри ат по де лам му суль ман Внут рен ней Рос сии, а позд нее 
Та тарБаш кирс кий ко мис са ри ат име ну ет ся ны не Цент раль ным 
му суль манс ким ко мис са ри а том.

При сем счи таю не об хо ди мым со об щить сле ду ю щее:
Пер во на чаль но сог лас но дек ре та Со ве та на род ных Ко мис са

ров от 19 ян ва ря (1 фев ра ля) с. г. был об ра зо ван Ко мис са ри ат по 
де лам му суль ман Внут рен ней Рос сии. Од на ко позд нее, на кон
фе рен ции предс та ви те лей баш кирс ко го на ро да, бы ло вы не се но 
пос та нов ле ние о же ла тель нос ти пе ре и ме но ва ния ко мис са ри а та 
в Цент раль ный Та та роБаш кирс кий ко мис са ри ат, что бы по доб
ным наз ва ни ем яс нее под черк нуть учас тие в ра бо те ко мис са ри
а та баш кирс ко го эле мен та. В про тив ном слу чае баш ки ры пред
ла га ли ор га ни зо вать от дель ный са мос то я тель ный ко мис са ри ат.

Приз на вая не же ла тель ность разд роб ле ние сил, мо гу щих ра
бо тать на поль зу все го му суль манс ко го на се ле ния Рос сии, бы ло 
при ня то ре ше ние о пе ре и ме но ва нии ко мис са ри а та в Цент раль
ный Та та роБаш кирс кий ко мис са ри ат.

Но оз на чен ное на и ме но ва ние ко мис са ри а та ока за лось слиш
ком неу доб ным и уз ким при при ме не нии его к жиз ни, так как 
оно не ох ва ты ва ло мно гих на род нос тей Рос сии, Си би рии и Кав
ка за, как, нап ри мер, кир ги зов, сар тов, гор цев Кав ка за и мно гих 
дру гих.

1 Төп нөсхә Рос сия Фе де ра ци я се Дәүләт ар хи вын да сак ла на (1318 ф., 1 тасв., 
28 эш). Бе рен че мәртәбә «Об ра зо ва ние Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и 
ма те ри а лов. –  Ка зань: Та тар. кн. издво, 1963. –  С. 84–85» дигән җы ен тык та, ан нан 
соң «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: 
в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин, Р. Д. Ша    ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, 
Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 2019. –  Т. 2. –  С. 336» исем ле ки тап та бас ты ры ла. 
Текст соң гы чы га нак тан алын ды.

2 В текс те «во все об щее све де ни е».



437

Поэ то му воп рос о на и ме но ва нии ко мис са ри а та был пе рес
мот рен вновь, и Глав ной кол ле ги ей в за се да нии 14 (27) ап ре
ля с. г. бы ло ус та нов ле но но вое, бо лее обоб ща ю щее наз ва ние 
«Цент раль ный му суль манс кий ко мис са ри ат», ко то рое пос ле се го 
не под вер га лось ни ка ким из ме не ни ям.

В со е ди нен ном за се да нии Цент раль ной кол ле гии от 14 ию
ля с. г. с предс та вит ел я ми За кав казья и Тур кес та на бы ло пос та
нов ле но отк рыть при ко мис са ри а те отд [е лы] Тур кес та на и За
кав казья, ко то рые уже функци о ни ру ют. За ве ду ю щим от де лом 
За кав казья наз на чен Ис ра филь бе ков (ком му нист, член Ба кинс
ко го ис пол ко ма), за ве ду ю щим от де лом Тур кес та на на зна чен тов. 
Юсу пов (член ЦИК Тур кес танс кой рес пуб ли ки).

За мес ти тель пред се да те ля ко мис са ри а та Г. Иб  ра ги мов
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О се ти цент раль ных и ре ги о наль ных ор га нов  
пе чат ной про па ган ды к на ча лу граж данс кой вой ны 1

На ча ло осе ни 1918 г.

Спи сок га зет, из да ва е мых Цент раль ным му суль манс ким ко
мис са ри а том, его мест ны ми от де ла ми и дру ги ми му суль манс ки
ми ре во лю ци он нопро ле тарс ки ми ор га ни за ци я ми:

1. «Чул пан» Офиц [и аль ный] орг [ан] Цен[т раль но го] мус[уль
манс ко го ком]ис са ри а та, из да ет ся на та тарс ком язы ке.

2. «Тур кес тан» Офиц [и аль ный] орг [ан] тур кес танск [о го] отд
[е ле ни я] ЦМК, из да ет ся в Моск ве на та тарс ком язы ке.

3. «Я ңыДунь я» Орг [ан] ор га ни за ции ту рецк [их] ком му нис
тов. Суб си ди ру ет ся ЦМК, изд [а ет ся] в Моск ве на ту рец ком язы
ке.

4. «К рас ная Ар ми я» Орг [ан] центр [аль ной] мус [уль манс кой] 
во ен ной кол ле гии. Из да ет ся в Моск ве на та тарс ком язы ке.

5. «Эш» (Труд) Офиц [и аль ный] орг [ан] Ка занск [о го] му сул[ь
манс ко го] ко мис са ри а та, из да ет[ ся] в Ка за ни на та тарс ком язы
ке.

6. «Эш че» (Ра бо чий) Орг [ан] Ценр [аль но го] ка занск [о го] ко
ми те та ком му нис товму суль ман, из да ет ся в Ка за ни на та тарс ком 
язы ке.

7. «Хур ри ат» (Сво бо да) Орг [ан] ко мис са ри а та по де лам му
суль ман со ю за ком мун Се верн [ой] об лас ти. Из да ет ся в Пет ро
гра де на та тарс ком язы ке.

8. «Тар тыш» (Борь ба) Офиц [и аль ный] орг [ан] Аст рах [ан ско
го] мус [уль манс ко го] ком [и те та], из да ет ся в Аст ра ха ни на та
тарс ком язы ке.

9. «Ки наш» (Со вет) Офиц [и аль ный] орг [ан] Са марс ко го му
сул[ь манс ко го] ко мис са ри а та. Из да ет ся в Са ма ре на та тарс ком 
язы ке.

1 Төп нөсхә Рос сия Фе де ра ци я се Дәүләт ар хи вын да сак ла на (1318 ф., 1 тасв., 
37 эш, 108–109 (икен че ягы) кәг.). Бе рен че мәртәбә «На ци о наль ного су дарст вен
ное уст ройст во Баш кор тос та на (1917–1925 гг.). До ку мен ты и ма те ри а лы: в 4 т. –  
Уфа: Ки тап, 2002. –  Т. 1. –  С. 441–442» дигән җы ен тык та, ан нан соң «100 ле тие 
об ра зо ва ния Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. 
З. С. Мин нул лин, Р. Д. Ша    ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди
нов. –  Ка зань: За ман, 2019. –  Т. 2. –  С. 337–338» исем ле ки тап та бас ты ры ла. Текст 
соң гы чы га нак тан алын ды.
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10. «К рас ный Ура» Офиц [и аль ный] орг [ан] Пермс ко го му
сул[ь манс ко го] ко мис са ри а та. Из да ет ся в Пер ми на та тарс ком 
язы ке.

11. «Э ша ныч» (На деж да) Офиц [и аль ный] орг [ан] Са ра тов
ско го му суль[ манс ко го] ко мис са ри а та, из да ет ся в Са ра то ве на 
та тарск [ом] яз [ы ке].

12. «Бер лек» (Со юз) Офиц [и аль ный] орг [ан] Чис то польск [о
го] уезд[ но го] му суль[ манс ко го] ко мис са ри а та, из да ет ся в Чис
то по ле на та тарск [ом] яз [ы ке].

13. «Чул пан» (Ка ма) Офиц [и аль ный] орг [ан] Ела бужс ко го 
уездн [о го] ко мис[ са ри а та] по му сул[ь манс ким] дел [ам], из да ет
ся в Ела бу ге на тат [арс ком] яз [ы ке].

14. «Ма ма дыш тау шы» (Го лос Ма ма ды ша) Офиц [и аль ный] 
орг [ан] Ма ма дышск [о го] уездн [о го] му сул[ь манс ко го] ко мис[са
ри а та], из да ет[ ся] на тат [арс ком] яз [ы ке].

15. «Мен зе ля» (Менз [е линс кий] край) Офиц [и аль ный] орг
[ан] Мен зе линс ко го уездн [о го] ко мис[ са ри а та], изд [а ет ся] на 
та тарск [ом] язы ке.

[О сень 1918 г.] 1
Спи сок му сульманс ких про ле тарс ких га зет, вре мен но зак ры

тых в свя зи с че хос ло вац ким мя те жом:
1. «Кю ряш» (Борь ба) Орг [ан] Уфимск [о го] му сул[ь манс ко го] 

ко мис са ри а та, из да ва лась в Уфе на та тарск [ом] язы ке.
2. «Из вес тия Орен бург[с ко го] ко мис са ри а та» Орг [ан] Орен

бургс ко го му сульм [анс ко го] ко мис са ри а та, из да ва лась в Орен
бур ге на та тарск [ом] язы ке.

3. «Яр лы Та вы шы» («Го лос бед ня ка») Офиц [и аль ный] орг [ан] 
Бе ле бе евс ко го уезд[ но го] му сул[ь манс ко го] ко мис са ри а та, из да
вал ся в Бе ле бее на та тарск [ом] язы ке.

За пред се да те ля
Цент раль но го му суль манс ко го ко мис са ри а та  

(не раз бор чи вая под пись)
Сек ре тарь Иб ра ги мов

1 При мер ная да та сп рав ки.
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1919
Док лад тов. Мус та фы Суб хи о ре во лю ционном движении 

сре ди та та робаш кир По волжья и Приураль я 1

27 де каб ря 1919 г.

…В на ча ле Ок тябрьс кой ре во лю ции, от де лев шись от дру гих 
де пу та товму суль ман, по ки ну ли сов мест но с боль ше ви ка ми 
«уч ре дил ку» М. Ва  хи тов, ле вый эсер Га лимд жан Иб ра ги мов и 
из вест ный сво ей пар тий ностью Ша риф Ма на тов, и с это го [мо
мен та] уси ли ва ет ся ле вое ра бо чее те че ние сре ди та та робаш кир, 
меж ду тем как на мес тах, имен но в По волжье и Приу ралье, на 
Кав ка зе, на ци о наль ное дви же ние при ня ло гро мад ный ха рак тер: 
в Уфе и Ка за ни шла под го то ви тель ная ра бо та к объ яв ле нию на
ци о наль ной Та та роБаш кирс кой рес пуб ли ки…

1 Төп нөсхә Рос сия Фе де ра ци я се Дәүләт ар хи вын да сак ла на (1318 ф., 1 тасв., 
155 эш, 30 кәг.) сак ла на. Бе рен че мәртәбә «На ци о наль ного су дарст вен ное уст
ройст во Баш кор тос та на (1917–1925 гг.). До ку мен ты и ма те ри а лы: в 4 т. –  Уфа: Ки
тап, 2002. –  Т. 1. –  С. 436–438» дигән җы ен тык та, ан нан соң «100 ле тие об ра зо ва ния 
Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин
нул лин, Р. Д. Ша    ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: 
За ман, 2019. –  Т. 2. –  С. 392–394» исем ле ки тап та бас ты ры ла. Текст соң гы чы га нак
тан алын ды.
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Из про то ко ла за се да ния бю ро му суль манс ких секций  
при Ка занс ком губ ко ме РКП(б) о соз да нии  

издательской кол ле ги и 1
12 ап ре ля 1919 г.

Зас лу ша но:
3. Док лад за ве ду ю ще го из да тельст вом Цент раль но го му суль

манс ко го ко мис са ри а та т. Г. Иб  ра ги мо ва.
Тов. Иб ра ги мов док ла ды ва ет сле ду ю щее:
Вви ду то го, что му суль манс кое из да тельст во при Цент раль

ном му суль манс ком ко мис са ри а те пе ре ве де но в гор. Ка зань, тов. 
Иб ра ги мов пред ла га ет соз дать из да тельс кую кол ле гию, вк лю чая 
2 предс та ви те лей бю ро.

Пос та нов ле но:
Одоб ряя пред ло же ние тов. Иб ра ги мо ва, бю ро да ет сле ду ю

щих сво их предс та ви те лей: Ал ма е ва, Ша фи гул ли на и Рах ма
тул ли на.

С под лин ным вер но: Сек ре тарь.

1920
Вы пис ка из про то ко ла № 4518 за се да ния Бю ро Губкома от 

7го ию ля с/г.2

Слу ша ли:
8. О предс та ви тельст ве в со ве те на ци о наль нос тей в Моск ве.
Пос та но ви ли:
Ут вер дить т. т. Сул тан га ле е ва 3 и Иб ра ги мо ва.

Сек ре тарь Губ ко ма (Под пись)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (П868 ф., 1 тасв., 199а эш, 22–2 2а кәг.). Бе рен че мәртәбә «Об ра
зо ва ние Та тарс кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов. –  Ка зань: Та тар. кн. 
издво, 1963. –  С. 119» дигән җы ен тык та, ан нан соң «100 ле тие об ра зо ва ния Та тарс
кой АССР. Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов: в 3 т. / авт.сост. З. С. Мин нул лин, 
Р. Д. Ша    ра фи е ва; науч. ред.: Р. Р. Фах рут ди нов, Р. Р. Хай рут ди нов. –  Ка зань: За ман, 
2019. –  Т. 2. –  С. 370» исем ле ки тап та бас ты ры ла. Текст соң гы чы га нак тан алын ды.

2 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (Р700 ф., 1 тасв., 10 эш, 10 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи
мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 284). Текст төп 
нөсхәдән алын ды.

3 Султангалеев –  Мирс әид Хәй дар га ли улы Сол тан га ли ев (1892–1940), сәясәт 
һәм дәүләт эш лек ле се, мил ли дәүләт тө зе ле ше те о ре тик ла ры ның бер се. Шә хес 
кулъ ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.



442

1921
Удос то ве ре ние Г. Иб  ра ги мо ва –  пред се да те ля ре дак ци
он ной кол ле гии из вес тий от дель но го цент раль но го бю ро 

тюркс ких на род нос тей при ЦК РКП(б) 1

13 ию ня 1921 г.

Удос то ве ре ние в том, что Иб ра ги мов за ни ма ет долж ность 
пред[ се да те ля] ред [ак ци он ной] кол[ ле ги и] из[ вес тий] от[ дель но
го] ц[ент раль но го] Бю ро тюркс ких на род нос тей при ЦК РКП(б).

13 ию ня 1921 г[о да] № 5163.

В ман дат ную ко мис сию Об ласт ной кон фе рен ции РКП 2

21 ию ня 1921 г.
№ 5299.

Из да тельс кий от дел Цент раль но го Бю ро аги та ции и про па
ган ды сре ди тюркс ких на ро дов при ЦК РКП(б) про сит тов [а ри
щу] Иб ра ги мо ву Га лимд жа ну пре дос та вить воз мож ность при нять 
учас тие в Об ласт ной кон фе рен ции РКП(б) с пра вом со ве ща
тель но го го ло са.

Врид [е ла] зам [ес ти те ля] зав [е ду ю ще го] из дат [ельс ким] от
де лом: (под пись не раз бор чи ва)

(Түгәрәк мө һер) Уп рав[ ля ю щий] де ла ми от де ла:  
(под пись не раз бор чи ва)

Де лоп ро из во ди тель: (под пись нер аз бор чи ва)

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 32 (икен че ягы) 
кәг.). «Г. Иб  ра ги мов № парт би ле та 34827. 1923 го да Ка зань. В Ка занс кий го родс кой 
ра йон ный ко ми те те РКП(б). Ко пии с до ку мен тов (для ав то би ог ра фии. По тре бо ва
нию рай ко ма» дип языл ган туп лан ма да. Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.

2 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р732 ф., 1 тасв., 89 эш, 186 кәг.). Рос сия ком му нист лар (боль
ше вик лар) фир ка се нең Шә рык ха лык ла ры ара сын да аги та ция һәм про па ган да Үзәк 
Бю ро сы ның нәш ри ят бү ле ге нең гриф ле рәс ми кә га зенә языл ган. Бе рен че мәртәбә 
Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 285). 
Текст төп нөсхәдән алын ды.
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Ан ке та де ле га та Г. Г. Иб    ра ги мо ва на 2й Всероссийский 
съ езд Со ве тов ра бо чих, кресть янс ких и красноармейс ких 

де ле га тов ТАССР 1

25 ию ня 1921 г.
Ан ке та

Де ле га та 2го Все рос сийс ко го съ ез да Со ве тов ра бо чих, 
кресть янс ких и крас но ар мейс ких де ле га тов 2

А. Об  щие воп ро сы
1) На и ме но ва ние ор га ни за ции, ко ей де ле ги ро ва ны с ука за

ни ем уез да, го ро да, во лос ти
Из да тельс кий от дел Ц[ент раль но го] Б[ю ро] при Ц[ент раль

ном] К[о ми те те] Р[ос сийс кой]К [ом му нис ти чес кой]П [ар ти и].
2) Фа ми лия Иб ра ги мов.
3) Имя Га лимд жан.
4) От чест во Гир фа но вич.
5) Пол Муж чи на.
6) Воз раст 34.
7) Се мей ное по ло же ние
Б. Пар тий ность
8) Ком му нист
до 1905 г.
с 1917 по 1918 г.
9) Кан ди дат с ка ко го вре ме ни.
10) Бес пар тий ный: ука зать сос то и те ли на плат фор ме Со вет

ской Влас ти.
11) Член Р[ос сийс ко го] К[ом му нис ти чес ко го] С[о ю за] М[о

ло де жи].
12) Под вер гал ся ли реп рес с иям ког да и за что: 1912 г[о ду] в 

Ки е ве за под поль ную ра бо ту был арес то ван и си дел в тюрь ме.
13) Прив ле кал ся ли к су ду Ревт ри бу на лом ког да и за что: Нет.
1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар

хи вы»н да сак ла на (Р732 ф., 1 тасв., 89 эш, 185–187 (икен че ягы) кәг.). Кы зыл ка
ран даш белән «Вы дать со ве ща тель ный го лос» дигән ре золю ция са лын ган. Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, 
б. 286). Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 2-йВсероссийскийсъездСоветоврабочих,крестьянскихикрасноармейских
делегатовТАССР –  ТАССР эш че, кресть ян һәм сол дат Со вет ла ры ның 2 нче съ ез ды 
1921 ел ның 25–28 июнь көннә рендә Ка зан да бу ла.
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В. На  ци о наль ность
15) Та та рин.
23) На ка ком язы ке го во ри те, кро ме род но го: на русс ком, ту

рец ком и арабс ком.
Г. Со  ци аль ное по ло же ние
25) Кресть я нин.
Д. Про фес сия
27) Глав ный род за ня тий или про фес сия до со ветс кой служ

бы: жур на лис ти ка и пе да го ги ка.
28) Ра бо тал ли по най му: ра бо тал в ре дак ции га зет.
29) За ни мае тесь ли этой про фес си ей и в нас то я щее вре мя: 

за ни ма юсь.
30) Сос то и те ли чле ном Проф со ю за и ка ко го: член со ю за по

лиг ра фич ес ких ра бот ни ков.
Е. Об  ра зо ва ние
35) Выс шее вос точ ному суль манс кое.
Ж. Про хож де ние Со ветс кой служ бы
37) С 1917 го да вел ра бо ту в Уфе в парт [ий ной] ор ган [и за ци и] 

Со ветс кую в Центр [аль ном] му суль[ манс ком] ком [ис са ри а те] при 
Нар ком нац [и о наль нос тей].

Куль тур нопрос ве ти тельс кую: в Ком му нист [и чес кой] пе ча ти 
и пе да го ги чес кая ра бо та в раз ных кур сах.

38) На ча ли вы пол нять сов ра бо ту по вы бо рам с ка ко го вре ме
ни, а ес ли слу жи ли по наз на че нию, то ука зать: по вы бо ру.

39) Сколь ко раз Вы бы ли вы би ра е мы и на ка кие долж нос ти: 
мно го раз.

40) Под пись ли ца да ю ще го о се бе све де ния (под пись Г. Ибра
ги мо ва)

41) Ию ня ме ся ца 25 дня 1921 го да.
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Удос то ве ре ние Г. Иб  ра ги мо ва –  пре по да ва теля  
политгра мо ты в 16х Ка занс ких му суль манс ких  

пехотных кур сов 1

6 ию ля 1921 г.

РСФСР
16 Пе хотн. Каз. мус. кур сы
«16 Каз мус пех кур сы»
по час ти ад минст ра тив ной
6 ию ля 1921 го да
№ 497
г. Ка зань

Удос то ве ре ние

Да но сие тов [а ри щу] Иб ра ги мо ву Га лим жа ну в том, что он 
сос то ит пре по да ва те лем по литг ра мо ты в 16 Каз [анс ких] му
с[ульманс ких] пех [от ных] кур сов, что под писью и при ло же ни ем 
со ветс кой пе ча ти удос то ве ря ет ся.

Нач [аль ник] кур сов
Ко мис сар (под пи си не раз бор чи вы)
Адъ ю тант

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 32 кәг.). «Г. Иб 
ра ги мов № парт би ле та 34827. 1923 го да Ка зань. В Ка занс кий го родс кой ра йон ный 
ко ми те те РКП(б). Ко пии с до ку мен тов (для ав то би ог ра фии. По тре бо ва нию рай
ко ма» дип языл ган туп лан ма да. Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай
бер төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 286–287). Текст кү чермәдән 
алын ды.
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Ан ке та Г. Иб  ра ги мо ва –  жур на лис та 1

4 де каб ря 1921 г.

1 –  Фа ми лия, имя и от чест во: Га лимд жан Гир фа но вич.
2 –  Год рож де ния: 1887.
3 –  Со ци аль ное по ло же ние: Кресть я нин.
4 –  Об ра зо ва тель ный ценз: Выс шее, вос точ ному суль ман ское.
5 –  В ка ких жур на лах и га зе тах ра бо тал и в ка чест ве ко го до 

Фев ральс кой ре во лю ции: В пе ри о ди чес кой пе ча ти ра бо тал бес
пре рыв но с 1908 го да га зе тах и жур на лах: «ЭльИс лах» (ор ган ре
во люц [и он ной] мо ло де жи, «Юл дуз», «Вакт», «Анг».

6 –  То же до Ок тябрьс кой ре во лю ции: –  Был ре дак то ром га зе
ты «Ирк» в Уфе (ор га на ле вых соц [и а лис ти чес ких] инт [ер на ци о на
лис тов] и газ [е ты] «Без нен Юл» (ор га на кресть янс ко го сов [е тов].

7 –  В ка ких ор ганах пе ча ти в ка чест ве ко го в нас то я щее вре
мя –  Был фак ти чес ким ре дак[ то ром] га зе[ ты] «Чул пан» (ор га на 
Цен[т раль но го] Мус [уль манс ко го] Ко мис са ри а та в Пет рог ра де), 
за тем пос то ян [ным сот руд ни ком] след [у ю щих] ком му нис ти чес ких 
га зе тах и жур на лах «Эш чеРа бо чий», «Кы зыл Ар ми я», ра бо таю в 
ка чест ве кри ти ка и как жур на лис та, те о ре тикмарк сист.

8 –  Партс таж: 1917 г., 15 ап ре ля.
9 –  Ра бо таю как ле ктор по ис то рии РКП(б).

Га лимд жан Иб ра ги мов.
1921 го да 4го де каб ря.

1 Төп нөсхә (кул дан ту ты рыл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (15 ф., 1 тасв., 426 эш, 58 кәг.). Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер төгәл сез лекләр белән 
бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 287–288). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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1922
Все рос сийс кая пе ре пись чле нов Рос сийс кой  

коммун[ис ти чес кой] пар тии (бов) 1922 г[о да] 1

16 ян ва ря 1922 г.
№ 7.
1. Мес то на хож де ние ячей ки: гор/ сел. –  Ка зань.
2. На и ме но ва ние предп ри я тия (уч режд., во инск. часть), при 

ко то ром ор га ни зо ва на ячей ка –  6ая го су дарст вен ная ти пог ра фия.
3. На и ме но ва ние пар тор га ни за ции, вы дав шей би лет –  За бу

лач ноПле те новс кий ра йон № 652205.
4. Фа ми лия –  Иб ра ги мов.
5. Имя и от чест во –  Га лим жан Гир фа но вич.
6. Пол –  Муж.
7. Воз раст: ро дил ся в –  1888 го ду; чис ло ис пол нив ших ся лет: 33.
8. Раз го вор ный язык –  Та тарс кий.
9. На ка ких язы ках, кро ме то го, сво бод но го во ри те –  Рус ский, 

ту рец кий.
10. а) Име е те ли ка киели бо ре ли ги оз ные ве ро ва ния (убеж

де ния?) (да, нет) ка кие имен но –  Ни ка ких.
б) Ес ли Вы не ве ру ю щий, то с ка ко го воз рас та –  с 16 лет.
11. Чис ло чле нов семьи при оп ра ши ва е мом (не вк лю чая его 

са мо го): иж ди вен цев –  1, ра бот ни ков –  0.
12. Об ра зо ва ние: а) гра мот ный ли (да, нет) –  Да.

Таб ли ца I. Об  ра зо ва тель ный ценз.
1. Тип учеб ных за ве де ний (2х кл. земс ко е; 4х кл. го родс ко е; 

проф.техн. шко ла; ве чер ние кур сы ав тоде ла; ави а ци он ные кур
сы; гим на зи я; уни вер си тет; партш ко ла). Внеш коль ное об ра зо
ва ние от ме ча ет ся сло ва ми «са моуч ка», «до маш не».

а. На чаль ная русс кая шко ла с 3х го дич ные кур сы.
б. Вос точ ная му суль манск [а я] стар [о го] ти па с 7 го дичн[ы ми 

кур са ми].
в. Выс шая му суль манс кая вос точ ная но во го ти па с 4х г[о дич

ны ми] кур са ми.

1 Төп нөсхә (кул дан ту ты рыл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан 
Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (20 ф., 3 тасв., 230 эш, 50, 50 (икен че 
ягы) кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер 
төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 288–291). Текст төп нөсхәдән 
алын ды.
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г. Уни вер си тет ис тор [и ко]фи ло ло гич [ес кий] воль нос лу ша
тель с 4х го дичн [ы ми] кур са ми.

2. Сколь ко лет учи лись.
а. 3.
б. 7.
в. 3.
г. 1.
3. Окон чи ли ли шко лу (да, нет, вы шел из та ко гото клас са, 

учусь).
а. Да.
б. Да.
в. Не окон чил.
г. Не окон чил.
16. Ес ли име е те же ла ние че му имен но (гра мо те, нау кам, ис

кусст вам, ре мес лам –  ка ким имен но) –  Нет.
Таб ли ца II. Со ци аль ное и на ци о наль ное про ис хож де ние.
17. От но ше ние к оп ра ши ва е мо му.
1. Дед (с от цовск. сто ро ны).
2. Отец.
3. Мать.
18. Ос нов ная про фес сия или за ня тия, долж ность, чин
1. Зем ле па шец.
2. То же.
3. До машн [е е] хо зяйст во.
19. По ло же ние в про мыс ле (хо зя ин с на ем ны ми ра бо чи ми; 

хо зя иноди ноч ка; на ем ный ра бо чий; ли цо «с во бод ной» про фес
си и; до мов лад.; до машн. хо зяй ка).

1. Вла де лец 5–6 де ся тин зем ли.
2. Вла де лец 5–6 де ся тин зем ли.
3. До маш няя хо зяй ка.
20. На ци о наль ность.
1. Та та рин.
2. Та та рин.
3. Та тар ка.
20. С ка ко го воз рас та жи ве те сво им тру дом: с 13 лет; по най му 

и сво ем хо зяйст ве (под черк ни те).
17. а) Ос нов ная про фес сия и спе ци аль ность до 1917 го да –  

Жур на лист, пе да гог и пи са тель.
б) Сколь ко лет ра бо та ли по этой про фес сии –  17.
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23. Ос нов ной ис точ ник средст ва к су щест во ва нию до 1914 го
да –  За ра бо ток, в 1914–1917 г. –  То же.
Таб ли ца III. Ра бо чий и слу жеб ный стаж с 1917 г. до нас то я ще го 

оп ро са.
24. Пе ри од ра бо ты.
А) С 1917 г. до вре ме ни вс туп ле ния на нас то я щую долж ность.
25. На и ме но ва ние предп ри я тия (уч реж де ния, во инс кой час

ти), где ра бо тал не ме нее 3х ме ся цев и где ра бо та ет в нас то я щий 
мо мент.

а. Парт [ий на я] газ [е та] «Ирк».
б. Цен[т раль ный] Му суль ман[с кий] Ко мис[ са ри ат].
в. Ху дож[ст вен на я] науч[ на я] об ласть.
26. Го род или гу бер ния.
а. Уфа.
б. Пет рог рад.
в. Ка зань.
27. Род за ня тий.
а. Ре дак тор.
б. Зам [ес ти тель] ко мис са ра и ре дак[ тор] га зе ты.
в. Пи са тель.
28. По най му вы бо рам, по наз на че нию.
а. Выб [ор].
б. По наз на че нию.
Про дол жи тель ность ра бо ты. С ка ко го и по ка кое вре мя:
29. Ме сяц, год.
а. 1917 –  III.
б. 1918 –  I.
в. 1918 –  Х.
30. Ме сяц, год.
а. 1917 –  XII.
б. 1918 –  IX.
в. 1922 –  I.
Ито го ра бо ты:
31. Лет.
а. –
б. –
в. –
32. Мес.
а. 9.
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б. 8.
Б) В мо мент оп ро са.
25. а) Цент раль ное Бю ро ком вос то ка, Го сиз дат.
26. Ка зань.
27. Член ко ми тет [е та].
28. Выб [ор].
29. 1919 –  IV.
30. 1921 –  IX.
33. Пос лед ний ме сяч ный за ра бо ток (де неж ный): та риф. 

разр. – 18, ос нов ная став ка  –  127000  руб.; весь за ра бо ток  –  
1500000 руб  лей.

Табл. IV. Пар тий ный стаж.
34. На и ме но ва ние пар тии и фрак ции –  РКП( бол.).
35. По ло же ние в ор га ни за ции («п ро фес си о нал», член парт

ко ма, сек ре тарь парт ко ма, ор га ни за тор, аги та тор, про па ган дист, 
бо е вик, тех ник, ря до вой член) –  Лек тор и жур на лист.

36. Мес то ра бо ты (го род, гу бер ни я) –  Ка зань.
Вре мя пре бы ва ния в пар тии:
37. Вс ту пил (год, ме сяц) –  1917 –  IX.
38. Вы был (год, ме сяц) –  Раб [о та ю].
39. Об щая про дол жи тель ность пре бы ва ния в пар тии (в го дах 

и мес.) –  4.
Табл. V. Ре  во лю ци он ный стаж.

Учас тие:
40. 1. В стач ках эко но мич.
2. По ли тич.
3. В улич ных по ли тич [ес ких] де монст ра ци ях.
4. В сту ден чес ких дви же ни ях.
5. В под поль ных круж ках.
6. В не ле галь ных мас сов ках и ми тин гах.
7. В ма ев ках.
8. В во о ру жен ных восс та ни ях и пар ти занс ких выс туп ле ни ях.
9. В пар тий ных кон фе рен ци ях.
10. В пар тий ных съ ез дах.
41. Чис ло слу ча ев:
1. Нет.
2. Нет.
3. 7.
4. Участ во[ вал].
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5. 2.
6. 8–10.
7. Нет.
8. Нет.
9. 2.
10. –
42. Тю рем ный стаж: а) про был в тюрь ме –  Нет; в ад минстр. 

ссыл ке –  Нет; в по се ле нии –  Нет; чис ло со вер шен ных по бе
гов –  Нет.

43. а) Ка кие га зе ты и жур на лы чи та ли в 1921 го ду (на зо ви те 
их) –  Цент раль ные и лит [е ра тур ны е] га зе ты.

б) Ре гу ляр но, слу чай но, иног да –  Ре гу ляр но.
в) Ес ли ни ког да не чи та е те, то по че му (нет га зет, нет вре ме ни, 

нет ин те ре са).
г) Ес ли чи та е те, то где (до ма, на служ бе, в биб ли о те ке, в чи

таль не, на сте нах) –  До ма, на служ бе.
44. а) С ка ко го вре ме ни Вы член проф со ю за –  с 1919 го да.
б) При ни ма е те ли учас тие в нас то я щее вре мя в проф ра бо те 

(да, нет) –  Нет.
в) Ес ли п ри ни ма е те, то ка кое имен но –  Нет.

Табл. VI. Во ен ный стаж в ка чест ве во ен но го слу жа ще го и по
ли ти чес ко го ко мис са ра.

45. В ка кой ар мии:
1. В царс кой –  Не слу жил.
2. В бе лой ар мии –  Не слу жил.
3. В зе ле ной ар мии –  Не слу жил.
4 В крас ной ар мии –  Не слу жил.
57. Ес ли не бы ли на во ен ной служ бе, то про хо ди ли ли Все обуч 

(да, нет) –  Нет.
59. а) Ес ли вы го ро жа нин или ра бо чий, то сох ра ня е те ли ка

киели бо свя зи с де рев ней (да, нет) –  Нет.
б) Ка кие имен но (имею свое или сов мест но с дру ги ми ли ца

ми хо зяйст во –  по ле вое, ого род ное, па се ку и т. п.) –  Нет.
в) В чем вы ра жа ет ся Ва ше учас тие в этом хо зяйст ве (в лич ном 

тру де, в де неж ной под держ ке) –  Нет.
Го род Ка зань. 16 ян ва ря 1922 г.

Под пись ре гист ра то ра (под пись) Сте па но ва А. В.
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Вы пис ка из про то ко ла № 1 за се да ния сек ре та ри а та  
Та тарс ко го Об ласт но го Ко ми те та РКП(б)

от 1/II22 г.1

1 фев ра ля 1922 г.

При сутст ву ют: Га лак ти о нов 2, Ск вор цов, Жи вов 3, Горнш тейн, 
Ма лы шев, Голь ден фарб.

Слу ша ли:
в) Док лад ная за пис ка т[о ва ри ща] Иб ра ги мо ва, вви ду ост рой 

нуж ды в по ли ти чес коэко но ми чес кой ли те ра ту ры на та тарс ком 
яз [ы ке] при нять ме ры к удов лет во ре нию этой пот реб нос ти пред
ла га ет ряд конкр ет ных пред ло же ний по это му воп ро су:

1) Из име ю щих ся на уче те Об ласт ко ма не ко то рых жур на лис
тамта та рам дать в по ряд ке пар тий ной дис цип ли ны оп ре де лен
ные за да ния в науч нопо ли ти чес кой ра бо те с ус ло ви ем вы пол
не ния к оп ре де лен но му сро ку, ос во бо див та ких т. т. от обыч ных 
пар тий носо ветс ких обя зан нос тей.

2) Каж дый из т. т., на ко то ро го воз ла же на дан ная ра бо та, дол
жен вы пол нить еже ме сяч но не ме нее 2х хлоп ча тых лис тов.

3) На пе ри од вы пол не ния воз ло жен ной ра бо ты вы шеу ка зан
ные т. т. ос во бож да ют ся от не ко то рых пар тий ных обя зан нос тей 
(нап[ ри мер], от от ря да осо бо го наз на че ния, от деж урст ва и др[у
гих]) и от все воз мож ных ко ман ди ро вок.

4) Что бы эти т. т., за ни ма ясь те ми и дру ги ми ра бо та ми, не 
на нес либы ущерб вы пол ня е мой ра бо те, не об хо ди мо на пе ри од 
этой ра бо ты обес пе чить их ка кимни будь до пол ни тель ным пай
ком (Ака дем [и чес ким] или друг [им]).

5) В слу чае не вы пол не ния, эти т. т. долж ны быть от ветст вен
ны пе ред пар[ тий ным] су дом и иск лю че ны из это го спис ка.

1 Төп нөсхә (ма шин ка да ба сыл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан 
Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (15 ф., 1 тасв., 487 эш, 4 кәг.). Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер төгәл сез лекләр белән 
бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 291–292). Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 Галактионов –  Алек сей Пет ро вич Га лак ти о нов (1888–1922), пар тиясо вет 
эш лек ле се, 1921–1922 ел лар да Та тарс тан Өлкә Ко ми те ты ның бе рен че сек ре та ре. 
Са мо лет һә лакә тендә ва фат бу ла; Лец кие ура мы 1923 ел да аның исе менә үзгәр телә.

3 Живов –  Дмит рий Его ро вич Жи вов (1896–1938), пар тиясо вет эш лек ле се, 
1921 ел дан Та тарс тан Өлкә Ко ми те ты ның оеш ты ру бү ле ге мө ди ре; бе ра ра Өлкә 
Ко ми те ты сек ре та ре дә бу ла.
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6) Все за кон чен ные тру ды до из да ния их пред ва ри тель но 
расс мат ри ва ют ся в ака де ми чес ком Цент ре Нар комп ро са или в 
спе ци аль ной ко мис сии, сос тав лен ной по ука за нию Об ласт ко ма.

Пос та но ви ли:
1) Приз нать из да ние бро шю ры на та тар[с ком] яз [ы ке] же ла

тель ным.
2) Ос во бо дить всех т. т., свя зан ных с этой ра бо той от не ко то

рых пар тий ных обя зан нос тей (за ня тия и ЧОН, деж урст ва, ко
ман ди ров ки). По воз мож нос ти мень ше ис поль зо вать этих т. т. 
на док ла дах в сво их ячей ках. От но си тель но сро ка сог ла сить ся. 
Приз на вая не об хо ди мость ма те ри аль но го улуч ше ния т. т., свя
зан ной с этой ра бо той, про сить Тат сов нар ком на бли жай шем 
за се да нии раз ре шить этот воп рос.

Пункт 5 об от ветст вен нос ти иск лю чить. По окон ча нии ра бот 
т[о ва ри щу] Иб ра ги мо ву, от ветст вен но му в этой ра бо те, во збу
дить воп рос в Сек ре та ри а те об ор га ни за ции в со от ветст ву ю щей 
ко мис сии.

Сек ре тарь Об ласт ко ма: (под пись Га лак ти о но ва)



454

Удос то ве ре ние Г. Иб  ра ги мо ва –  чле на Кол ле гии 
Академичес ко го цент ра Та т нар комп ро са 1

12 фев ра ля 1922 г.
Удос то ве ре ние о том, что Иб ра ги мов сос то ит чле ном Кол ле

гии Ака де ми чес ко го Цент ра Та т нар комп ро са.
12 фев ра ля 1922 г[о да] № 345.

Удос то ве ре ние Г. Иб  ра ги мо ва, вы дан ное Все рос сий ской 
Ассо ци а ци ей Вос то ко ве де ния при Нар ком на це 2

31 мар та 1922 г.
Все рос сийс кая Ас со ци а ция Вос то ко ве де ния при Нар ком на це.

31го мар та 1922 г. № 69.

Удос то ве ре ние
Нас то я щим Орг бю ро В[ се рос сийс кой] А[с со ци а ци и] В[ос

то ко ве де ни я] уве дом ля ет Вас, что Вы пред ло же ны и изб ра ны 
чле номуч ре ди те лем Все рос сийс кой науч ной ас со ци а ции Вос
то ко ве де ния.

Об щее соб ра ние всех чле новуч ре ди те лей сос то ит ся в мае те
к[у ще го] го да. О дне соб ра ния бу де те сво ев ре мен но уве дом ле ны.

Орг бю ро про сит подт вер дить по лу че ние нас то я ще го уве дом
ле ния.

Предс [е да тель] Орг бю ро: Мих. Пав ло вич.
Уче ный сек ре тарь (под пись не раз бор чи ва)

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 32 (икен че ягы) 
кәг.). «Г. Иб  ра ги мов № парт би ле та 34827. 1923 го да Ка зань. В Ка занс кий го родс кой 
ра йон ный ко ми те те РКП(б). Ко пии с до ку мен тов (для ав то би ог ра фии. По тре бо ва
нию рай ко ма» дип языл ган туп лан ма да. Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.

2 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 32 (икен че ягы) 
кәг.). «Г. Иб  ра ги мов № парт би ле та 34827. 1923 го да Ка зань. В Ка занс кий го родс кой 
ра йон ный ко ми те те РКП(б). Ко пии с до ку мен тов (для ав то би ог ра фии. По тре бо
ва нию рай ко ма» дип языл ган туп лан ма да. Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то
мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 293). Текст кү чермәдән алын ды.
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Ан ке та Г. Иб  ра ги мо ва –  жур на лис та 1

6 мая 1922 г.

9. Фа ми лия, имя и от чест во –  Иб ра ги мов Га лимд жан Гир фа
но вич.

10. Воз раст –  34.
11. Партс таж –  15 ап ре ля 1917 г[о да] (тыс [я ча] дев [ять сот] 

семь над ца то го го да.
12. Ад рес (до маш ний и слу жеб ный) –  Вто рой дом Со ве тов, 

№ 21.
13. Со ци аль ное про ис хож де ние –  Кресть я нин.
14. Об ра зо ва тель ный ценз –  Выс шее, вос точ ному суль манс кое.
15. На ка ком язы ке мо же те вес ти жур на листс кую ра бо ту –  На 

та тарс ком.
16. В ка ких га зе тах и жур на лах ра бо тал и в ка чест ве ко го до 

Фев ральс кой ре во лю ции –  С 1908 го да ра бо тал в газ [е те] «Эль
ис лах», ор га не ре во лю ци он ной тат [арс кой] мол [о де жи], за тем в 
друг [их] газ [е тах] и жур[ на лах] в ка чест ве фель е то нис такри ти ка 
и биб ли ог ра фа, из ред ка в кач [ест ве] об щес[т вен но го] пуб ли цис та.

17. То же до Ок тябрьс кой ре во лю ции и пос ле до нас то я ще
го вре ме ни –  с кон ца мар та 1917 г. был ре дак то ром соц [и а лис
ти чес кой] газ [е ты] «Ирк» в Уфе, пос ле Ок тяб ря фак ти ческ [им] 
ре дак[то ром] газ [е ты] «Чул пан», ор га на Цен[т раль но го] Мус [уль
манс ко го] Ко мис са ри а та при Нар ком на це.

18. В ка ких пе чат ных ор га нах и ка чест ве ко го ра бо та ет в нас
то я щее вре мя –  За тем ра бо тал в ка чест ве кри ти ка и те о ре ти
камаркс ис та в газ [е тах] «Эш че», «К рас ная Ар ми я» и жур на ле 
«К рас ный вос ток» и дру ги кол ле гии и дру гих ком му нис[ ти чес ких] 
ор га нах, в дан ное вре мя сос тою чле ном ре дак ци он ной кол ле гии и 
за мест [и те лем] ре дак то ра «Без нен Юл», ор га на Тат [ар ской] обл
[аст ной] РКП.

19. Ес ли нет, по че му –
20. За ни ма ет сяли дру гой ра бо той по ми мо жур на лис ти ки в 

ка чест ве ко го и как дол го –  Кро ме га зет ной ра бо ты пос то ян но 

1 Төп нөсхә (кул дан ту ты рыл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (15 ф., 1 тасв., 426 эш, 36 кәг.). Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер төгәл сез лекләр белән 
бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 293–294). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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и сис те ма ти чес ки над сво и ми ре во лю ци он ноху до жест вен ны ми и 
науч номарк сис ти чес ки ми тру да ми.

21. Же ла етли пе рей ти це ли ком на жур на листс кую ра бо ту –
Под пись Г. Иб  ра ги мов (раз бор чи ва)

6 мая 1922 г.
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Пред пи са ние Г. Иб  ра ги мо ву о прик реп ле нии его  
к газе те «Та тарс тан» 1

16 мая 1922 г.

Пред пи са ние агит [а то ру] –  проп [а ган дис ту] ОК ТССР Иб
ра ги мо ву, что он прик реп ля ет ся, как жур на лист к га зе те «Та тар
стан» и что эта ра бо та бу дет расс мат ри вать ся как парт ра бо та и 
поз во лит ос во бо дить ся от др [у гих] пар то бя зан нос тей.

16 мая 1922 г[о да] № 3515.

Пар тий ный би лет Г. Иб  ра ги мо ва 2

31 мая 1922 г.

Рос сийс кая Ком му нис ти чес кая пар тия (боль ше ви ков)
Про ле та рии всех стран, со е ди няй тесь!
Пар тий ный би лет № 348327
Фа ми лия –  Иб ра ги мов.
Имя и от чест во –  Га лим жан.
Год рож де ния –  1887.
Вре мя вс туп ле ния в пар тию –  15 ап ре ля 1917 г[о да].
Вы дан ра йон ным ко ми те том РКП(б) За бу лач ноПле те нев

ско го ра йо на гор [о да] Ка за ни.
Пе чать рай ко ма.

Сек ре тарь: Каль чен ко.
31 мая 1922 г.

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 32 (икен че ягы) 
кәг.). «Г. Иб  ра ги мов № парт би ле та 34827. 1923 го да Ка зань. В Ка занс кий го родс кой 
ра йон ный ко ми те те РКП(б). Ко пии с до ку мен тов (для ав то би ог ра фии. По тре бо ва
нию рай ко ма» дип языл ган туп лан ма да. Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.

2 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 33 кәг.). «Г. Иб 
ра ги мов № парт би ле та 34827. 1923 го да Ка зань. В Ка занс кий го родс кой ра йон ный 
ко ми те те РКП(б). Ко пии с до ку мен тов (для ав то би ог ра фии. По тре бо ва нию рай ко
ма» дип языл ган туп лан ма да. Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты
рыл ган (Ка зан, 2000, б. 294). Текст кү чермәдән алын ды.
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1923
Вре мен ное де пу татс кое удос то ве ре ние  

Г. Иб  ра ги мо ва в Гор со вет 1

10 де каб ря 1923 г.
Вре мен ное удос то ве ре ние
о том, что т[о ва рищ] Иб ра ги мов изб ран в Гор со вет Ка за ни от 

Со ю за ра бот ни ков прос ве ще ния.
Под пи си.
Пе чать. 10 де каб ря 1923 г[о да] № 402.

Ман дат о де ле ги ро ва нии Г. Г. Иб    ра ги мо ва представите лем 
Ка занс ко го гор со ве та на 4й Всетатарс кий съ езд Со ве тов 2

15 де каб ря 1923 г.
Ман дат

15 де каб ря 1923 г[о да]
№ 1376.

Вы дан нас то я щий ман дат чле ну Ка занс ко го Го родс ко го Со ве
та ра бо чих и крас но а р мейс ких де пу та тов Хго со зы ва тов [а ри щу] 
Иб ра ги мо ву в том, что тов [а рищ] Иб ра ги мов Г. Г. де ле ги ру ет ся 
предс та ви те лем Гор со ве та на 4й Все та тарс кий съ езд Со ве тов 3 с 
пра вом ре ша ю ще го го ло са, что под писью и при ло же ни ем пе ча ти 
удос то ве ря ет ся.

Пред[ се да тель] Гор со ве та (под пись не раз бор чи ва)
Сек ре тарь (под пись не раз бор чи ва)

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 32 (икен че ягы) 
кәг.). «Г. Иб  ра ги мов № парт би ле та 34827. 1923 го да Ка зань. В Ка занс кий го родс кой 
ра йон ный ко ми те те РКП(б). Ко пии с до ку мен тов (для ав то би ог ра фии. По тре бо ва
нию рай ко ма» дип языл ган туп лан ма да. Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.

2 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (Р732 ф., 1 тасв., 299 эш, 24 кәг.). Эш челәр һәм кы зы лар ми я
челәр де пу тат ла ры Ка зан шәһәр Со ве ты рәс ми кә га зенә языл ган. Бе рен че мәртәбә 
Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 297). 
Текст төп нөсхәдән алын ды.

3 4-йВсетатарскийсъездСоветов –  Бө тен та тар Со вет ла ры ның 4 нче съ ез ды 
Ка зан да 1923 ел ның 17–24 де каб рендә бу ла.
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Удос то ве ре ние де ле га та 4го съ ез да Со ве тов ТССР  
Г. Иб  ра ги мо ва 1

16 де каб ря 1923 г.

Удос то ве ре ние

о том, что Иб ра ги мов изб ран де ле га том от Гор со ве та на 4й 
съ езд Со ве тов ТССР с пра вом ре ша ю ще го го ло са.

Под пи си.
Пе чать. 16/XII –  1923 г[о да] № 242.

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 33 (икен че ягы) 
кәг.). «Г. Иб  ра ги мов № парт би ле та 34827. 1923 го да Ка зань. В Ка занс кий го родс кой 
ра йон ный ко ми те те РКП(б). Ко пии с до ку мен тов (для ав то би ог ра фии. По тре бо ва
нию рай ко ма» дип языл ган туп лан ма да. Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.
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Лич ная ан ке та де ле га та Г. Г. Иб    ра ги мо ва на IVй съ езд  
Со ве тов ра бо чих, кресть янс ких и крас но ар мейс ких  

депу та тов ТССР 1

16 де каб ря 1923 г.

IVй съ езд Со ве тов ра бо чих, кресть янс ких и крас но ар мейс ких 
де пу та тов ТССР 2

Де ле гатс кий би лет № 242 / 212

Лич ная ан ке та

1) Фа ми лия, имя и от чест во –  Иб ра ги мов Га лимд жан Гир фа
но вич.

2) Пол –  Муж.
3) На ци о наль ность –  Та та рин.
4) Со ци аль ное по ло же ние (ра бо чий, кресть я нин и т. д.) –  

Кресть янс ко го про ис хож де ния.
5) Про фес сия –  Жур на лис ти ка и пе да гог.
6) Воз раст (год рож де ни я) –  36 лет.
7) Об ра зо ва ние, на ка ких язы ках го во ри те и пи ше те) –  Выс

шее вос точ ному суль манс кое, яз [ы ки]: тат [арс кий], ту рец[ кий], 
араб[с кий].

8) Иму щест вен ное сос то я ние (дом, усадь ба, зем ля и т. д.) –  
Ни ка ко го.

9) Кем де ле ги ро ван –  Гор [одс ким] Со ве том Ка за ни.
10) От ка ко го чис ла из би ра те лей.
11) Сос то и те ли в пар тии –  Ком му нист.
12) Ес ли сос то и те в пар тии, то с ка ко го вре ме ни –  С 1917 

г[о да].
13) В ка кой пар тии сос то я ли до Ок тябрьс кой ре во лю ции и в 

ка ких ор га нах пар тии, про фес[ си о наль ных] и об ществ [ен ных] 
ра бо та ли –  Пар [ти и] ЛСР ин тер на ци о на лис тов.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р732 ф., 1 тасв., 299 эш, 25 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов 
«Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 297–298) бас ты рыл ган. Текст төп 
нөсхәдән алын ды.

2 IV-й съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
ТССР –  ТССР эш че, кресть ян һәм кы зы лар ми я че де пу тат ла ры Со вет ла ры ның 
IV съ ез ды 1923 ел ның 17–24 де каб рендә Ка зан да үткә релә.
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14) На ка ких съ ез дах бы ли де ле га том –  Во мно гих та та рона
ци о наль ных и 3, 5 съ ез дах Все росс[ий ких] Съ езд [ов] Со ве тов.

15) Сос то я ли ли чле ном Со ве та.
16) Пе ре чис лить все за ни ма е мые Ва ми ра нее долж нос ти в 

пе ри од Рево лю ции –  ре дак тор газ. «Ирк», «Чул пан», тов [а рищ] 
Ко мис са ра Цен[т раль но го] Мус [уль манс ко го] Ко мис са ри а та, чл[ен] 
В[ се рос сийс ко го] Ц[ент раль но го] К [о ми те та], член Ака дем [и чес
ко го] Цент[ ра].

17) Где ра бо та е те в нас то я щее вре мя и на ка кой долж нос ти в 
Т[а тарс ком] Ком[ му нис ти чес ком] унив [ер си те те], в Ак [а де ми чес
ком] Цент ре, в ис пар те, в газ [е тах] и жур на лах.

18) Ка кое по лу чае те жа ло ванье –  17й раз ряд.
Под пись (Г. Иб  ра ги мов)

16 де каб ря 1923 го да.
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Членс кий би лет Г. Иб  ра ги мо ва, вы дан ный Цент раль ным 
Ис пол ни тель ным Ко ми те том Со ве та ра бо чих, кресть янс ких 

и крас но ар мейс ких де пу та тов ТССР 1

28 де каб ря 1923 г.

Центр [аль ный] Исп [ол ни тель ный] Ком [и тет] Со ве та раб [о
чих], крест[ь янс ких] и крас но арм [ейс ких] де пу та тов

Членс кий би лет № 51/35

Предъ я ви тель се го тов [а рищ] Иб ра ги мов Га лим жан изб ран 
съ ез дом Со ве тов ТССР 4го Со зы ва чле ном Центр [аль но го] Исп
[ол ни тель но го] Сов [е та] раб [о чих], крест[ь янс ких] и крас но арм
[ейс ких] де пу та тов сро ком по 5 съ ез да Со ве тов.

Пред се да тель ЦИК: Са би ров 2.
Сек ре тарь ЦИК: Пет ров 3.

28 де каб ря 1923 г.
Пе чать ЦИК. Фо тог раф [и чес ка я] кар точ ка.

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 33 кәг.). «Г. Иб 
ра ги мов № парт би ле та 34827. 1923 го да Ка зань. В Ка занс кий го родс кой ра йон ный 
ко ми те те РКП(б). Ко пии с до ку мен тов (для ав то би ог ра фии. По тре бо ва нию рай ко
ма» дип языл ган туп лан ма да. Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер 
төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 298). Текст кү чермәдән алын ды.

2 Сабиров –  Рәүф Әхмәт улы Са би ров (1894–1937), 1921–1924 ел лар да Та тар
стан Үзәк Баш кар ма Ко ми те ты рәи се. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; 
үлгәннән соң ак лан ган.

3 Петров –  Ни ко лай Ва силь е вич Пет ров (1897–1968), 1921–1924 ел лар да Та
тарс тан Үзәк Баш кар ма Ко ми те ты сек ре та ре.



463

1924
Теләдә би ят дә рес леклә ре әзерләү ко мис си я се хакында 1

1924 ел

Теләдә би ят дә рес леклә ре хә зерләү че кол лек тив тан

1. –  Ка зан да Та тар со ци алсо вет лар җөмһү ри я те нең дәүләт 
нәш ри я ты янын да 1920 нче ел ның ахыр ла рын да эш мәктәплә
ре нең төр ле бас кыч ла ры на теләдә би ят дә рес леклә ре хә зерләү 
өчен кол лек тив тө зел де. Бу кол лек тив үз исе меннән чык кан һәр
бер әсәргә үзен бө тен һәйә те белән мәсьүл 2 итеп ка рый. Кай
бер дә рес лекләр әгъ за лар дан бе ре нең ял гы зы та ра фын нан гы
на язы лып, баш ка ла ра бербер сәбәптән ул хезмәткә ку шы ла 
ал ма ган тәкъ дирдә, ки тап шул язу чы ның үз исе ме белән генә 
чы га, тик аңа кол лек тив та ра фын нан ка ра лып бас ты рыр га ка рар 
би релгән ле ге ха кын да бер искәрмә арт ты ры ла. Бу кол лек тив да
и ми рә вештә ое шып кат кан бер матдә тү гел, ул кирә генә ка рап 
зу ра ер га, яңа ке шеләр ке рергә яки электә ге әгъ за лар чы га ры
лыр га мөм кин.

Хә зер ге көндә кол лек тив әгъ за ла ры ош бу дыр:
Га лим җан Иб ра һи мов, Мө хет дин Кор бан га ли ев, Галә Хо дая

ров, Фа тыйх Сәй фиКа зан лы һәм Ху җа Бә ди гый.

1 «Бе рен че бас кыч эш мәктәплә ре нең өчен че уку ел ла ры өчен гамә ли тел са бак
ла ры (икен че ки тап). Са рыфнәхүгә хә зер лек өчен мәсьәләләр, тик шерү һәм кү негү 
өчен ми сал лар, сөйләү һәм өслүб куәлә рен арт ты ру өчен рә семнәр, мәү зугъ лар, 
план нар. Теләдә би ят дә рес леклә ре хә зерләү че һәйәт та ра фын нан тө зел де. Икен че 
бас ма. –  Ка зан: Та тарс тан мат бу гат һәм нәш ри ят ком би на ты нә ше ре, 1924» дигән 
ки тап тан (б. 3) алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас
ты ры ла.

2 Мәсьүл –  җа вап лы.
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Ман дат Г. Иб  ра ги мо ва –  де ле га та IX Об ласт ной  
конфе рен ции РКП(б) ТССР 1

[13 мая 1924 г.]

Ман дат № 75

Предъ я ви тель се го тов [а рищ] Иб ра ги мов де ле гат Об[ ласт
ной] гор [одс кой] ра йон ной ор га ни за ции РКП(б), дейст ви тель но 
сос то ит чле ном IX Об ласт ной кон фе рен ции РКП(б) Та тарс кой 
Со ци а лис ти чес кой Рес пуб ли ки 2 с пра вом ре ша ю ще го го ло са.

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 86 кәг.). Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, 
б. 301). Текст кү чермәдән алын ды.

2 …IXОбластнойконференцииРКП(б)ТССР–  РКП(б)  ның ТССР Өлкә кон фе
рен ци я се 1924 ел ның 13–16 май көннә рендә Ка зан да үтә.
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Ан ке та Г. Г. Иб    ра ги мо ва –  де ле га та IX Об ласт ной  
кон фе рен ции РКП(б) ТССР 1

13 мая 1924 го да

1) Де ле гат ка ко го кан то на (ра йо на) –  Объ е дин [ен ный] го род[с
кой].

2) Фа ми лия –  Иб ра ги мов.
3) Имя, от чест во –  Га лимд жан Гир фа но вич.
4) Воз раст –  38.
5) Се мей ное по ло же ние –  Хо лост.
6) На ци о наль ность –  Та та рин.
7) Со ци аль ное по ло же ние –  По про ис хож де нию кресть я нин.
8) Про фес сия –  Жур на лист.
9) Об ра зо ва ние –  Выс[ ше е], вос точ[ но е].
10) Вре мя вс туп ле ния в РКП –  Стаж 1917 г. 15/IV.
11) При над. к дру гим пар ти ям –  Был ЛСРин тер на ци о на лис

тов.
12) Под вер гал ся ли реп рес си ям за ре во лю ци он ную де я тель

ность (под поль ну ю) –  1913 го да был арес то ван в Ки е ве, до Фев
р[альс кой] рев [о лю ци и] под гласн [ым] над[ зо ром].

13) Под вер гал ся ли от ветст вен нос ти пе ред су деб ны ми уч реж
де ни я ми СССР и парт су да ми (ког да, где и по ка ко му де лу) –  Нет.

14) За ни ма е мая долж ность –  Чл [ен] Т[а тарс ко го] И[с пол ни
тель но го] К[о ми те та] и лек тор Т[а тарс ко го] К[ом му нис ти чес ко
го] У[ ни вер си те та].

Под пись: (на арабс кой гра фи ке и ки рил ли це) Г. Иб  ра ги мов 
(раз бор чи ва)

13го мая 1924 го да.

1 Төп нөсхә (та тар һәм рус теллә рендә бас ты рыл ган блан ка кул дан ту ты рыл ган) 
дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла
на (15 ф., 1 тасв., 1108 эш, 194 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 
9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 300–301). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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Про то кол № 1
за се да ния Кол ле гии Башг лав ли та от 21 ок тяб ря 1924 го да 1

2 ок тяб ря 1924 г.
При сутст ву ют: 1) За вед [у ю щий] Башг лав ли том т[о ва рищ] 

Ха би би.
2) За вед [у ю щий] ад мин[ист ра тив ным] контр [оль ным]
отд [е лом] т[о ва рищ] Ха би бул лин.
3) Предст [а ви тель] БО ОГ ПУ и Уполн [о мо чен ный] п[ар тий

но го] к[о ми те та] т[о ва рищ] Коз лов.
Пред се дательст ву ет –  т[о ва рищ] Ха би би.
Сек ре тарст ву ет –  т[о ва рищ] Ха би бул лин.
Слу ша ли:
4й воп рос:
О ре зуль та тах про вер ки Центр [аль ны е] тат [арс ко]баш к[ирс

кие биб ли о те ки] (Док лад т[о ва рищ ]а Ха би би).
Пос та но ви ли:
Про вер ку Центр [аль ны е] т/б биб ли о те ки счи тать за кон чен

ной. Спи сок изъ я тых книг (при не об хо ди мос ти и са мые кни
ги) пе рес мот реть в Башг лав ли те и с его зак лю че ни ем внес ти на 
окон ча тель ное ут верж де ние на за се да нии Кол ле гии Глав ли та.

В от но ше нии под ле жа щих изъ я тию про из ве де ний Га я за Ис
ха ко ва, Г. Иб  ра ги мо ва (на пи сан ных до 20 го да), Фа ты ха Амир
ха но ва (Таш му ха ме да) и др.; счи та ю щих ся клас си ка ми, при нять 
в ос но ву прин цип –  ос тав лять их в биб ли о те ках: Цент раль ной –  
в Уфе и в кан тон ных цент раль ных биб ли о те ках не бо лее чем по 
3 эк земп ля ров каж до го наз ва ния. И эту ли те ра ту ру вы да вать 
толь ко ли цам, изу ча ю щим та тарс кую ли те ра ту ру по ре ко мен да
ции мест ных (т. е. Цент раль ных или кан тон ных) парт [ий ных] и 
по лит [и чес ко]прос вет [и тельс ких] уч реж де ний. От ветст вен ность 
за на ру ше ние се го воз лож [ить] на зав [е ду ю щи]х биб лио те ка ми.

Пред се да тель
Предст [а ви тель] БО ОСГ ПУ

Сек ре тарь
[Под пи си от сутст ву ют]

1 Төп нөсхә (ма шин ка да ба сыл ган) Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы ның Мил ли ар
хи вын да сак ла на (Р798, 1 тасв., 1775 эш, 5, 6 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов 
«Сай лан ма әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер төгәл сез лек белән бас ты рыл ган 
(Казан, 2000, б. 303–304). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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1925
Ман дат Г. Иб  ра ги мо ва –  де ле га та Х Об ласт ной конфе рен

ции РКП(б) ТССР 1

1 ян ва ря 1925 г.

Ман дат № 

Предъ я ви тель се го тов [а рищ] Иб ра ги мов Г. де ле гат об[ ласт
ной] гор [одс кой] ра йон ной ор га ни за ции РКП(б), дейст ви тель но 
сос то ит чле ном Х об ласт ной кон фе рен ции РКП(б) Тат [арс кой] 
Соц [и а лис ти чес кой] Сов [етс кой] Рес пуб ли ки.

Ман дат ная ко мис сия: Пред се да тель Г. Ка  си мов 2.
Сек ре тарь (под пись не раз бор чи ва).

Пе чать.
1го ян ва ря 1925 го да.

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 86–87 кәг.). Бе рен
че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да текст үзгәр те леп бас ты
рыл ган (Ка зан, 2000, б. 304). Текст кү чермәдән алын ды.

2 Г.Касимов –  сүз Га зыйм Ка сый мов ха кын да ба ра.
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Лич ная ан ке та де ле га та Г. Г. Иб    ра ги мо ва на Vй съ езд  
Со ве тов ра бо чих, кресть янс ких и крас но ар мейс ких  

депу та тов ТССР 1

5 ян ва ря 1925 г.

Vй съ езд Со ве тов ра бо чих, кресть янс ких и крас но ар мейск
[их] де пу та тов ТССР 2

[Лич ная ан ке та]
1) Фа ми лия, имя и от чест во –  Га лимд жан Гир фа но вич Иб ра

ги мов.
2) Пол –  Муж чи на.
3) На ци о наль ность –  Та та рин.
4) Со ци аль ное по ло же ние –  Из кресть ян[ин тел ли гент].
5) Про фес сия –  Жур на лист.
6) Воз раст (год рож де ни я) –  38 лет.
7) Об ра зо ва ние, на ка ких язы ках го во ри те и пи ши те –  Выс

шеевос точ ное.
8) Иму щест вен ное сос то я ние (дом, усадь ба, зем ля и т. д.).
9) Кем де ле ги ро ван –  член Т[а тарс ко го] Ц[ент раль но го] [Ис

пол ни тель но го] К[о ми те та].
10) От ка ко го чис ла из би ра те лей.
11) Сос то и те ли в пар тии –  Ком му нист с 1917 г[о да] 15. IV.
12) Ес ли сос то и те в пар тии, то с ка ко го вре ме ни.
13) В ка кой пар тии сос то я ли до Ок тябрьс кой ре во лю ции
и в ка ких ор га нах пар тии, про фес[ си о наль ных] и об ществ[ен

ных] ра бо та ли –  Был чле ном та та робаш кир[с ко го] ор ган [а] ле
в[ых] соц [и а лис тов] рев [о лю ци о не ров] ин тер нац [ио на лис тов].

14) На ка ких съ ез дах бы ли де ле га том –  был чле ном 2го Все
рос сийс ко го съ ез да Со ве тов.

15) Сос то я ли ли чле ном Со ве та –  Был чле ном го родс ко[ го] Ка
занс ко го Со ве та.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (Р732 ф., 1 тасв., 754 эш, 70, 70 (икен че ягы) кәг.). Ан ке та
ның икен че ягы та тар те лендә ту ты рыл ган. 2, 3, 4, 5, 9, 10 пункт лар ту ты рыл ма ган. 
«Им за» дигән урын да «Га лим җан Иб ра һи мов» дип ту ты рып языл ган. Текст төп 
нөсхәдән алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 V-й съездСоветов рабочих, крестьянских и красноармейск[их] депутатов
ТССР –  ТССР эш че, кресть ян һәм кы зы лар ми я че де пу тат лар Со вет ла ры ның 5 нче 
съ ез ды Ка зан да 1925 ел ның 5–9 гыйн вар көннә рендә бу ла.
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16) Пе ре чис лить все за ни ма е мые Ва ми ра нее долж нос ти в пе
ри од Ре во лю ции –  Член Цент[ раль но го] Му суль[ манс ко го] Ко мис
са ри а та при Нар ком на це, член ВЦИ Ка, член ре дак ци он ной кол ле гии 
раз лич ных ком му нист [и чес ких] газ [е тов] и журн [а лов].

17) Где ра бо та е те в нас то я щее вре мя и на ка кой долж нос
ти –  лек тор Т[а тарс ко го] К[ом му нис ти чес ко го] У[ ни вер си те та], 
пред се да тель ре дак ци он ной кол ле гии жур на ла ОК «Без нен юл» и 
пред[ се да тель] Ко мис сии по из да нию Ле ни на.

18) Ка кое по лу ча е те жа ло ванье –  По 17 му раз ря ду.
5 ян ва ря 1925 г[о да].
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Членс кий би лет Тат ЦИ КАа Г. Иб  ра ги мо ва 1

14 ян ва ря 1925 г.

Членс кий би лет № 41

Предъ я ви тель се го т[о ва рищ] Иб ра ги мов Га лимд жан изб ран 
съ ез дом Со ве тов ТССР V го со зы ва чле ном Цент раль но го Ис
пол ни тель но го Ко ми те та Со ве тов раб [о чих], кресть ян[с ких] и 
крас но ар мейс ких де пу та тов сро ком по VI съ езд Со ве тов 2.

Пре[ д се да тель] ЦИК ТССР Ша ги мар да нов 3
Сек ре тарь ЦИК ТССР Пет ров.

Ка зань, Кремль, 14 ян ва ря 1925 го да.

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 87 кәг.). Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да текст кай бер төгәл сез лекләр 
белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 307–308). Текст кү чермәдән алын ды.

2 VIсъездСоветов –  Та тарс тан Со вет ла ры ның VI съ ез ды 1926 ел ның 7–14 март 
көннә рендә Ка зан да үтә.

3 Шагимарданов –  Ша һи гар дан Ша һимәр дан улы Ша һимәр да нов (1890–1940), 
дәүләт эш лек ле се, 1925 ел да Та тарс тан җөмһү ри я те Үзәк баш кар ма ко ми те ты рәи
се. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.
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Удос то ве ре ние Г. Иб  ра ги мо ва –  пред седателя  
Академи чес ко го цент ра и чле на Кол ле гии  

Наркомпроса ТССР 1

4 фев ра ля 1925 г.

ТССР
На род ный ко мис са ри ат прос ве ще ния
От дел об щей кан це ля рии
4го фев ра ля 1925 г.
Ка заньКремль.

Удос то ве ре ние

Предъ я ви тель се го тов [а рищ] Иб ра ги мов Га лимд жан дейст ви
тель но сос то ит на служ бе в Тат нар комп ро се в долж нос ти пред се
да те ля Ака де ми чес ко го цент ра и чле на кол ле гии Нар комп ро са, 
что под писью и при ло же ни ем пе ча ти удос то ве ря ет ся.

Нар ком по прос ве ще нию: Ах ма де ев 2.
Зав [е ду ю щий] об щей кан це ля ри ей ТНКП: Вер ни манс кий.

Де лоп ро из во ди тель: Се ни лов.

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 87 кәг.). Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да текст кай бер төгәл сез лекләр 
белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 308). Текст кү чермәдән алын ды.

2 Ахмадеев –  сүз Шә һит Әхмә ди ев ха кын да ба ра. Ул 1924–1926 ел лар да ТССР 
Мә га риф ха лык ко мис са ры бу лып эш ли.
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Все рос сийс кая пе ре пись чле нов Рос сийс кой 
коммунистичес кой пар тии (бов) 1925 го да 1

17 ап ре ля 1925 г.

1. Мес то на хож де ние ячей ки: го род / се ло –  Ка зань.
2. На и ме но ва ние предп ри я тия (уч режд., во инск. часть), при 

ко то ром ор га ни зо ва на ячей ка –  при Тат ком му ну ни вер си те те.
3. На и ме но ва ние пар тор га ни за ции, вы дав шей би лет –  За бу

лач ноПле те невс кая ор га ни за ция.
4. Фа ми лия –  Иб ра ги мов.
5. Имя и от чест во –  Га лим жан Гир фа но вич.
6. Пол –  М.
7. Воз раст –  Ро дил ся 1887 го ду; чис ло ис пол нив ших ся лет 38.
8. Раз го вор ный язык –  Та тарс кий.
10. а) Име е те ли ка киели бо ре ли ги оз ные ве ро ва ния (убеж

де ния?) (да, нет) ка кие имен но –  Нет.
11. Чис ло чле нов семьи при оп ра ши ва е мом (не вк лю чая его 

са мо го): иж ди вен цев, ра бот ни ков: 2.
12. Об ра зо ва ние: а) гра мот ный ли (да, нет) –  Да.

Таб ли ца I. Об  ра зо ва тель ный ценз.
Тип учеб ных за ве де ний (2х классн. Земс ко е; 4х классн. Го

родс ко е; проф.тех нич. шко ла; ве чер ние кур сы ав тоде ла; ави а
ци он ные кур сы; гим на зи я; уни вер си тет; партш ко ла). Внеш коль
ное об ра зо ва ние от ве ча ет ся сло ва ми «са моуч ка», «до маш не е».

13. а. Нач [аль на я] сельс кая русс кая шко ла.
б. Му суль манс кое мед ре се ста росредн [е го] ти па.
в. Выс шее Вос точ ному суль манс кое учеб[ но е] за вед [е ние].
14. Сколь ко лет учи лись:
а. 3 го да.
б. 7 лет.
в. 3 го да.
15. Окон чи ли ли шко лу (да, нет, вы шел из та ко го клас са, 

учусь):
а. Окон чил.
б.
1 Төп нөсхә (кул дан ту ты рыл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес

пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 1 тасв., 4543 эш, 1, 1 (икен че ягы) 
кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган 
(Ка зан, 2000, б. 310–312). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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в. Не окон чил, вы шел из пос лед не го.
Таб ли ца II. Со ци аль ное и на ци о наль ное про ис хож де ние.
1. От но ше ние к оп ра ши ва е мо му:
1. Дед (с от цовск. стор.) –  Мул ла.
2. Отец –  Мул ла, по том бро сил и стал кресть я ни ном.
3. Мать –  Кресть ян ка.
21. С ка ко го воз рас та жи ве те сво им трудом –  с 16 лет.
22. а) Ос нов ная про фес сия и спе ци аль ность до 1917 го да –  

Ли те ра торлек тор.
б) Сколь ко лет ра бо та ли по этой про фес сии: с 1908 г[о да].
23. Ос нов ной ис точ ник средств к су щест во ва нию до 1924 г. –  

Жур на лист, в 1914–1917 –  То же.
Таб ли ца III. Ра бо чий и слу жеб ный стаж с 1917 г. до нас то я ще го 

оп ро са.
17. Пе ри од ра бо ты:
а) С 1917 го да до вре ме ни вс туп ле ния на нас то я щую долж

ность:
25. На и ме но ва ние предп ри я тия (уч реж де ния, во инс кой час

ти), где ра бо тал не ме нее 3х ме ся цев и где ра бо та ет в нас то ящ
[ий] мо мент:

а) Ре дак тор га зе ты в Уфе.
б) Цент раль ный му суль манс кой ко мис са ри ат.
в) Член ВЦИК.
26. Го род или гу бер ния:
а. Уфа.
б. Моск ва.
в. Пет рог рад.
27. Род за ня тий:
а. Ре дак тор.
б. Зам [ес ти тель] пред[ се да те ля].
в. Член.
28. По най му, вы бо рам, наз на че нию:
а. Вы бо рам.
б. Наз на чен.
в. Изб ран.
Про дол жи тель ность ра бо ты. С ка ко го и по ка кое вре мя:
29. Ме сяц, год:
а. С ап ре ля 1917 г.
б. С ян ва ря 1918 г.
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30. Ме сяц, год:
а. Де каб ря 1917 г.
б. По но ябрь 1918 г.
в. По ап рель 1918 г.
32. Ито го ра бо ты (мес.):
а. 9.
б. 11.
Б) В мо мент оп ро са:
25. а. Ре дак ция га зе ты.
б. ТКУ.
26. Го род или гу бер ния:
а. Ка зань.
б. Ка зань.
27. Род за ня тий:
а. Пост [о ян ный] сот руд[ ник].
б. Лек тор.
28. По най му, вы бо рам, наз на чен:
а. Назн [а чен] ОК.
б. Назн [а чен] ОК.
Про дол жи тель ность ра бо ты. С ка ко го и по ка кое вре мя:
29. Ме сяц, год:
а. С окт [яб ря] 1923 г.
б. С ок тяб ря 1925 г.
30. Ме сяц, год:
а. До нас то я ще го вре ме ни.
33. Пос лед ний ме сяч ный за ра бо ток: та рифн. раз ряд 16, ос

нов ная став ка: 129 р. 65 к.; весь за ра бо ток: 150+50= 200 руб  лей.
Таб ли ца IV. Пар тий ный стаж.

34. На и ме но ва ние пар тии и фрак ции –  Тат [а ро]Баш[ кир
ска я] ор га ни за ция Л[е вых] С[о ци а лис тов] Р[е во лю ци о не ров].

35. По ло же ние в ор га ни за ции («п ро фес си о нал», член парт
ко ма, сек ре тарь парт ко ма, ор га ни за тор, аги та тор, про па ган дист, 
бо е вик, тех ник, ря до вой член) –  Про па ган дист.

36. Мес то ра бо ты (го род, гу бер ни я) –  Уфа.
Вре мя пре бы ва ния в пар тии:
37. Вс ту пил (год, ме сяц) –  1917 г., ап рель.
38. Вы был (год, ме сяц) –  1918 г., июль.
39. Об щая про дол жи тельн. пре бы ва ния в пар тии (в го дах и 

мес.) –  16–17 ме ся цев.
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34. РКП(б).
35. Про фес си о нал.
36. Ка зань.
37. 1920 г., де каб ря (со ста жем с 15 ап ре ля 1917 г[о да]).

Таб ли ца V. Ре  во лю ци он. стаж.
40. Учас тие:
3. В улич ных по ли ти чес ких де монст ра ци ях.
1. В сту ден ческ. дви же ни ях.
2. В под поль ных круж ках.
3. В не ле галь ных мас сов ках, ми тин гах.
41. Чис ло слу ча ев:
3. 2–3.
43. а) Ка кие га зе ты и жур на лы чи та ли в 1921 го ду (на зо ви те 

их): «Из вес тия ЦИК», «П рав ду».
б) Ре гу ляр но, слу чай но, ни ког да.
г) Ес ли чи та е те, то где (до ма, на служ бе, в биб ли о те ке, в чи

таль не на стен ках).
44. а) С ка ко го вре ме ни Вы член проф со ю за –  с 1917 го да.
б) При ни ма е те ли учас тие в нас то я щее вре мя в проф ра бо те 

(да, нет).
в) Ес ли при ни ма е те, то ка кие имен но –  Док ла ды и в га зе те.

Таб ли ца VI. Во ен ный стаж в ка чест ве во ен но го слу жа ще го и 
по ли ти чес ко го ко мис са ра.

45. В ка кой ар мии:
1. В царс кой ар мии –  Нет.
2. В бе лой ар мии –
3. В зе ле ной ар мии –
4. В крас ной ар мии –
По бо лез ни.
57. Ес ли не бы ли на во ен ной служ бе, то про хо ди ли ли Все

обуч (да, нет).
59. а) Ес ли Вы го ро жа нин или ра бо чий, то сох ра ня е те ли ка

киели бо свя зи с де рев ней (да, нет).
При ме ча ние: [от ру ки] Ко пия вер на: за мес т итель гор[ ко]  ма 

РКП(б) (под пись не раз бор чи ва). Пе чать.
Го род Ка зань, 18 ап ре ля 1925 го да.
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1927
Про то кол № 32

за се да ния Кол ле гии от де ла пе ча ти ОК ВКП(б)
от 9 фев ра ля 1927 го да 1

9 фев ра ля 1927 г.

При сутст ву ют: т. т. На сы ров, Иб ра ги мов, Ат на гу лов, Фе до тов, 
Бур га нов, Ша фи гул лин, Ша ра фет ди нов, Бур на шев, Му ба рак
шин, Ниг ма ти, Ко ви Наз ми.

Пред се да тель –  На сы ров.
Сек ре тарь –  Фас хи.
Воп ро сы:
1. Док лад ре дак то ра Тат гиз –  Бур га нов.
2. Ас со ци а ция та тарс ких ли те ра то ров –  Иб ра ги мов.
Слу ша ли: 2. Об ас со ци а ции та тарс ких ли те ра то ров –  Иб ра

ги мов.
Он го во рит: в пос лед ние го ды, как сре ди мо ло де жи, так и сре

ди вз рос лых, ли те ра тур ное те че ние очень уси ли лось. Но до се го 
вре ме ни еще это го фрон та не име ет ся ор га ни за ци он но го шта ба. 
Для ор га ни за ции и ру ко водст ва этой си лой не об хо ди мо соз дать 
од ну ас со ци а цию.

До сих пор бы ли круж ки, както: «су лов», «ок тябрь» и т. д., 
но ни один из них не мог су щест во вать. Сей час нам не об хо ди
мо соз дать та кую ор га ни за цию, ко то раябы объ е ди ня ла все си
лы мо ло дых, ста рых, пра вых и ле вых те че ний. Цель ее долж на 
быть –  ока зы ва ние мо раль ноли те ра тур ной по мо щи ли те ра то
рам. Эта ас со ци а ция долж на обс лу жи вать не толь ко Та та рию, 
но и на ос но ве язы ка долж на обс лу жи вать и ор га ни зо вать весь 
та тарс кий мир. На мес тах долж ны быть ор га ни зо ва ны ячей ки. 
Ра бо та этой ас со ци а ции долж на быть: изу че ние и ру ко водст во 
ли те ра ту рой. Взяв в ос но ву про ле тарс кую иде о ло гию, то ва ри щи, 
при чис лен ные к этой иде о ло гии, мо гут быть чле на ми ас со ци а
ции. Еще од ной из за дач ас со ци а ции –  долж на быть ус та нов ле
ние свя зи с дру ги ми по доб ны ми ор га ни за ци я ми. Ас со ци а ция яв
ля ясь как юри ди чес кое ли цо, долж на иметь из да тельс кие пра ва.

1 Төп нөсхә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан 
Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (15 ф., 2 тасв., 446 эш, 7, 9, 10 кәг.). 
Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Пос та но ви ли: Для раз ра бот ки это го воп ро са соз дать ко мис
сию в сос та ве т. т. Иб ра ги мо ва, Бур на ше ва, Ту лум байс ко го, Ниг
ма ти, Ко ви Наз ми.

Со зыв ко мис сии по ру чать т[о ва ри щу] Иб ра ги мо ву.
Пред се да тель под пись (На сы ров)

Сек ре тарь под пись (Фас хи)



478

Пос та нов ле ние На род но го Ко мис са ри а та прос вещения 
РСФСР о заг ра нич ной ко ман ди ров ке Г. Г. Ибрагимова 1

2 ап ре ля 1927 г.

РСФСР
На род ный Ко мис са ри ат
по прос ве ще нию
Ко мис сия по заг ра нич ным
ко ман ди ров кам
2/IV –  1927 го да
№ 84464

В Тат нар комп рос
Ка зань

Ко мис сия по заг ра нич ным науч ным ко ман ди ров кам при 
Нар комп ро се со об ща ет: что из предс тав лен ных Ва ми кан ди да тов 
на заг ра нич ные науч ные ко ман ди ров ки, ко мис сия пос та но ви ла 
ко ман ди ро вать с суб си ди ей от НКП Иб ра ги мо ва Г. Г. –  сро ком 
на 3 ме ся ца –  600 руб  лей.

Все ос таль ные кан ди да ты в те ку щем го ду ко ман ди ро ва ны 
быть не мо гут.

Ос но ва ние: Пос та нов ле ние ко мис сии от 1927 г[о да].
Про то кол.

Сек ре тарь ко мис сии: М. Си  бир цев.
Пе чать

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 90 кәг.). «До ку
мен ты о заг ра нич ной ко ман ди ров ке Нар комп ро сом РСФСР (По при чи не тя же лой 
бо лез ни, это пос тав нов ле ние НКП РСФСР Иб ра ги мов не мог вы пол нить)» дип 
языл ган. Текст кү чермәдән алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Зак лю че ние про фес со ра М. Н. Че    бок са ро ва о бо лез ни 
Г. Иб  ра ги мо ва 1

5 ап ре ля 1927 г.

Ка занс ко го уни вер си те та
Фа куль тетс кая
Те ра пев ти чес кая кли ни ка
5го ап ре ля 1927 го да
№ 506
г. Ка зань

Удос то ве ре ние

Да но сие на чаль ни ку Ака дем цент ра ТССР Га лимд жа ну Иб
ра ги мо ву в том, что он с мар та с[е го] г[о да] по слу чаю вто рич
но го силь но го кро во хар ка ния и тя же ло го по ло же ния сос то я ния 
здо ровья был по ло жен на из ле че ние в Фа куль тетс кую те ра пев
ти чес кую кли ни ку.

В нас то я щее вре мя у боль но го конс та ти ро ва ны сле ду ю щие 
из ме не ния: отк ры тый ту бер ку лез лег ко го в 3й ста дии, хро ни
чес кая ма ля рия, хро ни чес кий энт ро ко лит и тя же лая нев рас те
ния.

В ви ду тя же ло го сос то я ния боль но го и прог рес сив но го те че
ния ос нов но го за бо ле ва ния –  ту бер ку ле за лег ких, не мед лен ное 
пе ре ве де ние его на кли ма ти чес кое ле че ние –  КрымЯл та на срок 
не ме нее 1го го да не об хо ди мо. В слу чае, ес ли по зак лю че нию 
мест ных вра чей пре бы ва ние боль но го в Кры му в жар кие ме ся цы 
бу дут приз на ны не же ла тель ным, сле ду ет обес пе чить боль но му 
транс пор ти ров ку и пре бы ва ние в мест нос тях на и бо лее под хо
дя щих для его сос то я ния.

Кро ме то го, вви ду тя же ло го сос то я ния, боль ной нуж да ет ся, 
кро ме ме ди цинс кой по мо щи и в по мо щи еще ли ца, пос то ян но 
уха жи ва ю ще го и соп ро вож да ю ще го его.

Га лимд жан Иб ра ги мов ст ра да ет ту бер ку ле зом лег ких в те че
нии 15 лет. В пе ри од 18–25 го дов бы ло конс та ти ро ва но стой кое 

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 93, 94 кәг.). Бе
рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер төгәл сез лекләр 
белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 317–318). Текст кү чермәдән алын ды.
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из ле че ние про цес са. Осенью же 1926 го да нас ту пи ло обост ре ние 
про цес са, вы ра зив ше е ся в кро во хар ка нии и боль ной был на
прав лен кон си лиу мом вра чей в сос та ве про фес со ров: М. Н. Че   
бок са ро ва 1 и Р. А. Лу    ри я 2 и д[ок то]  ра Те ре гу ло ва 3 в Су хум, от ку
да при быв с зна чи тель ным ухуд ше ни ем в свя зи с п ре бы ва ни ем 
в неб ла гоп ри ят ное вре мя го да. В те че нии зи мы это го го да, по 
возв ра ще нии с Кав ка за, от но си тель ное ухуд ше ние сос то я ния 
боль но го, ко то рое в мар те сно ва ос лож ни лось пов тор ным силь
ным кро во хар ка ни ем.

В от но ше нии воз мож нос ти из ле че ния ос нов но го про цес са 
при со от ветст ву ю щей кли ма ти чес кой обс та нов ке и сов ре мен ных 
ме то дах из ле че ния, но в от но ше нии восс та нов ле ния тру дос по
соб нос ти в свя зи с вы шеу ка зан ным сос то я ни ем боль но го в нас
то я щее вре мя го во рить не предс тав ля ет ся воз мож ным.

Про фес сор: М. Че  бок са ров.
Пе чать
РСФСР
Фа куль тет те ра пев ти чес кая
кли ни ка уни вер си те та

С под лин ным вер но: уч [е ный] сек ре тарь Ака дем цент ра
16/IV –  27 го да.

1 Чебоксаров –  Ми ха ил Ни ко ла е вич Че бок са ров (1878–1932), те ра певт, ме ди
ци на док то ры (1910). 1927 ел да Ка зан уни вер си те ты ме ди ци на фа куль те ты де ка ны.

2 Лурия –  Ро ман Алек санд ро вич Лу рия (1874–1944), те ра певт, ме ди ци на док
то ры (1902). 1920–1930 ел лар да Ка зан ГИ ДУ Вы ди рек то ры, бер үк ва кыт та 1 нче 
те ра пия ка фе дра сы мө ди ре, про фес сор (1922).

3 Терегулов–  Әбубә кер Ба тыргәрәй улы Те ре гу лов (1885–1966), те ра певт, ме ди
ци на фәннә ре док то ры (1927), про фес сор (1929), ТАССР ның, РСФСР ның ат ка зан
ган фән эш лек ле се (1940, 1940).
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Ре ше ние На род но го Ко мис са ри а та прос ве ще ния РСФСР  
о заг ра нич ной ко ман ди ров ке Г. Г. Ибрагимова 1

19 мая 1927 г.

РСФСР
На род ный Ко мис са ри ат
по прос ве ще нию
Ко мис сия по заг ра нич ным
ко ман ди ров кам
19/V –  1927 г[о да]
№ 59940

В Ака де ми чес кий центр Та тнар комп ро са
Ка зань

Ко мис сия по науч ным заг ра нич ным ко ман ди ров кам при 
Нар комп ро се со об ща ет, что по ва шим за яв кам на заг ра нич ные 
ко ман ди ров ки –  ко мис си ей ре ше на ко ман ди ров ка Г. Г. Иб ра
ги мо ва в Тур цию сро ком на 3 ме ся ца с суб си ди ей от НКП в 
600 руб  лей.

Г. Г. Иб    ра ги мо ву над ле жить из вес тить ко мис сию о вре ме ни 
вы сыл ки ему ко ман ди ро воч ных до ку мен тов.

Сек ре тарь ко мис сии по науч ным  
за гра нич ным ко ман ди ров кам:

М. Си  бир цев.

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 90, 91 кәг.). «До
ку мен ты о заг ра нич ной ко ман ди ров ке Нар комп ро сом РСФСР (По при чи не тя же
лой бо лез ни, это пос тав нов ле ние НКП РСФСР Иб ра ги мов не мог вы пол нить» дип 
языл ган. Текст кү чермәдән алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Удос то ве ре ние Г. Иб  ра ги мо ва, вы дан ное На род ным  
Ко мис са ри а том прос ве ще ния ТССР 1

17 сен тяб ря 1927 г.

РСФСР
ТССР
На род ный Ко мис са ри ат
по прос ве ще нию
от дел об щей кан це ля рии
17/IX –  1927 го да
Ка заньКремль
№ 14094

Удос то ве ре ние

Предъ я ви тель се го тов [а рищ] Иб ра ги мов Га лимд жан слу жил 
в ве домст ве Нар комп ро са с 7го ян ва ря 1925 г[о да] до 17го мар та 
1927 го да в долж нос ти чле на Кол ле гии ТНКП ро са 2 и пред се да те
ля Ака де ми чес ко го цент ра, с ка ко вой уво лен по слу чаю отъ ез да 
на дол гос роч ное ку рорт ное ле че ние.

От ветст вен ный сек ре тарь (под пись не раз бор чи ва)
Де лоп ро из во ди тель (На га е ва)

Пе чать

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 89 кәг.). Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер төгәл сез лекләр белән 
бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 319–320). Текст кү чермәдән алын ды.

2 ТНКПроса –  Та тарс ко го На род но го Ко мис са ри а та прос ве ще ния.
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Удос то ве ре ние Г. Иб  ра ги мо ва, вы дан ное Та тарс ким  
ком му нис ти чес ким уни вер си те том 1

17 сен тяб ря 1927 г.
РСФСР
НКП
ТССР
Та тарс кий ком му нис ти чес кий
уни вер си тет
учеб ная часть
17 сен тяб ря 1927 г.
№ 2779
г. Ка зань.

Удос то ве ре ние

Да но нас то я щее удос то ве ре ние тов [а ри щу] Иб ра ги мо ву в 
том, что он с мо мен та ос но ва ния Та тарс ко го ком му нис ти чес ко го 
уни вер си те та до 1925 го да сос то ял в нем пре по да ва те лем ис то рии 
та тарс кой ли те ра ту ры и ис то рии ВКП(б) 2; при чем при нуж ден 
был уй ти с этой долж нос ти вс ледст вие наз на че ния его пред се да
те лем Ака де ми чес ко го цент ра Тат нар комп ро са.

Рек тор ТКУ: Воль фо вич 3.
Про рек тор по учеб ной час ти: Рах ма тул лин.

Пе чать

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 88, 89 кәг.). Бе
рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер төгәл сез лекләр 
белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 320). Текст кү чермәдән алын ды.

2 …до1925годасостоялвнемпреподавателемисториитатарскойлитера-
турыиисторииВКП(б) –  Г. Иб  ра һи мов Та тар ком му нист лар уни вер си те ты на укы
ту чы итеп 1922 ел ның 13 сен тяб реннән бил геләнә.

3 Вольфович –  Мо и сей Аб ра мо вич Воль фо вич (1888–1938), 1927–1937 ел лар да 
Та тар ком му нист лар уни вер си те ты һәм Та тар юга ры ком му нис тик авыл ху җа лы гы 
мәктә бе рек то ры бу ла.
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Во Все рос сийс кий Цент раль ный Ис пол ни тель ный Коми тет 1

10/23 сен тяб ря 1927 г.
№ 9461.

Ко пии: 1) В Со вет на род ных Ко мис са ров РСФСР
2) Татп редс та ви тельст во

Тов [а рищ] Иб ра ги мов Га лимд жан, член ВКП(б) с 1917 го да, 
бу ду чи про фес си о наль ным жур на лис томли те ра то ром и пре по
да ва те лемлек то ром, вы пол няя с пер вых дней Ре во лю ции ра бо ту 
в об лас ти ре во лю ци он но го дви же ния в Рос сии, во об ще. Сре
ди та тар в осо бен нос ти, за ни мая в пос лед нее вре мя долж ность 
Пред се да те ля Ака де ми чес ко го Цент ра Та т нар комп ро са, в нас
то я щее вре мя не в сос то я нии про дол жать ра бо ту, при на ли чии 
у не го бо лез ней, вы ра жа ю щих ся в отк ры том ту бер ку ле зе лег ких 
3ей сту пе ни и тя же лой нев рас та хии, –  нуж да ет ся в ока за нии ему 
пос то ян ной по мо щи.

В при ла га е мой при сем ав то би ог ра фии и дру гих ме та ри а лах, 
пе ре чис ля ет ся под роб но вся ра бо та, про во ди мая тов [а ри щем] 
Иб ра ги мо вым Га лимд жа ном, как до Ре во лю ции, так и пос ле Ре
во лю ции.

Его ра бо та до Ре во лю ции в пе ри о ди чес кой пе ча ти, жур на лах 
и га зе тах сре ди вос точ ных на род нос тей, в осо бен нос ти сре ди 
та тар, сыг ра ла не ма ло важ ную роль. Вмес те с ра бо той в прес се, 
он на чал вы пус кать свои тру ды от дель ны ми кни га ми, глав ным 
об ра зом по раз ра бот ке и науч но му исс ле до ва нию та тарс ко го 
язы ка, та тарс кой сло вес нос ти и ис то рии та тарс кой ли те ра ту ры.

В об лас ти раз ра бот ки тат [арс ко го] язы ка и ли те рат уры, не 
счи тая жур наль ных ста тей, им вы пу ще но око ло шес тисе ми наз
ва ний; из ху до жест вен ной ли те ра ту ры из его ра бот на пе ча та но 
око ло 20ти наз ва ний, сре ди них есть тру ды в раз ме ре пя ти сот 
ст ра ниц, нап ри мер, «Без нен кюн ляр» из со бы тий Ре во лю ции 
1905 го да (эта кни га бы ла на пи са на в 1914 го ду, но по цен зур ным 
ус ло ви ям выш ла в свет толь ко пос ле Ре во лю ци и).

1 Кү чермә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р1150 ф., 1 тасв., 40 эш, 268–269 кәг.). До ку мент ТССР эш
че, кресть ян һәм кы зы лар ми я челәр Со вет ла ры ның Үзәк Баш кар ма Ко ми те ты ның 
гриф ле рәс ми кә га зенә языл ган. Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас
ты ры ла.
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Его боль шая ра бо та в прес се: в 1917 го ду в ка чест ве ор га ни
за то ра пер вой со ци а лис ти чес кой га зе ты «Ирк» в г[о ро де] Уфе; 
по сли я нии этой га зе ты с ар мейс ким ор га ном –  в ка чест ве ре
дак то ра но во го ор га на «Без нен юл»; бесп ре рыв ная ра бо та пу тем 
пи са ния об щест вен нопо ли ти чес ких и науч ных ста тей в ком му
нис ти чес ких га зе тах и жур на лах, из да вав ших ся в Ка за ни: «Эш», 
«Эш че», «К рас ный Вос ток», «К рас ная Ар ми я», «Та тарс тан», 
«Без нен юл» и др [у ги е] –  зас лу жи ва ет осо бен но го вни ма ния.

Пре по да ва тельс колек торс кая ра бо та его по ис то рии пар тии 
про во ди лась на ко манд ных кур сах, в Об ласт ной Сов партш ко ле, 
Та тарс ком Ком му нис ти чес ком Уни вер си те те.

В пе ри од граж данс кой вой ны тов [а рищ] Иб ра ги мов при ни
мал де я тель ное учас тие сре ди та тарс кой сол датс кой мас сы, бу
ду чи про па ган дис том и ор га ни за то ром.

За вре мя сво ей по ли ти чес косо ветс кой и ли те ра тур нооб
щест вен ной ра бо ты, он был из би ра ем и сос то ял: чле ном Все
рос сийс ко го Цент раль но го Ис пол ни тель но го Ко ми те та в 1918 
г[о ду], то ва ри щем Ко мис са ра по де лам му суль ман Рос сии и Си
би ри при Нар ком на це в 1918 го ду; чле номуч ре ди те лем Все рос
сийс кой Науч ной Ас со ци а ции Вос то ко ве де ния при Нар ком на
це; чле ном Ка занс ко го го родс ко го Со ве та в 1923 го ду; чле ном 
Цент раль но го Ис пол ни тель но го Ко ми те та ТССР IV и V со зы вов; 
чле ном кол ле гии Нар комп ро са и пред се да те лем Ака де ми чес ко го 
Цент ра Нар комп ро са ТР, сос тоя в пос лед ней до мо мен та за бо
ле ва ния (ап рель 1927 го да).

В воз рас те 40 лет, тов [а рищ] Иб ра ги мов, как вид но из удос
то ве ре ния, выз ван но го те ра пев ти чес кой кли ни кой Ка занс ко
го уни вер си те та, по те рял поч ти пол ную тру дос по соб ность, при 
на ли чии на иж ди ве нии у не го «2» чле нов семьи, и на хо дит ся в 
нас то я щее вре мя на из ле че нии, ко то рое тре бу ет про дол жи тель
но го вре ме ни.

Пра ви тельст во ТССР, от ме чая весь ма по лез ную де я тель ность 
тов. Иб ра ги мо ва по ис то рии ре во лю ци он но го дви же ния сре ди 
та тар, вмес те с тем, счи та ет, что т[о ва рищ] Иб ра ги мов яв ля ет ся 
од ним из вы да ю щих ся пи са те лей, за вре мя сво ей ра бо ты вло
жив ший не о це ни мый труд по ис то рии та тарс кой куль ту ры, как 
уме лый зна ток в оп ре де ле нии ис то ри чес ких сту пе ней, по ли ти
коэко но ми чес ких, со ци аль ных и куль тур ных эпох и дви же ний 
та тарс кой жиз ни.
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При ла гая, по ми мо не об хо ди мых ма те ри а лов, до пол ни тель
ные дан ные: о глав ней ших ху до жест вен ноли те ра тур ных и 
науч ноисс ле до ва тельс ких ра бо тах тов [а рищ] Иб ра ги мо ва до 
1918 го да; то же –  с 1918 по 1923 год; тру ды исс ле до ва ния его по 
фи ло ло ги чес ким дис цип ли нам до 1918 го да; так же вы держ ки 
из не ко то рых от зы вов по его ху до жест вен ноли те ра тур ным и 
науч ным ра бо там, и при ни мая во вни ма ние ре во лю ци он ные 
зас лу ги тов [а ри ща] Га лимд жа на Иб ра ги мо ва, вы яв лен ные им на 
иде о ло ги чес ком фрон те, вло жив ше го весь ма цен ный и по лез ный 
труд в науч ноли те ра тур ной об лас ти, по изу че нию ис то ри коре
во лю ци он ной и кра е вед чес кой науч ной ли те ра ту ры, от дав ше го 
всю энер гию на прос ве ще ние Вос точ ных на род нос тей, –  Цент
раль ный ис пол ни тель ный Ко ми тет и Со вет На род ных Ко мис
са ров ТССР, приз нав его впол не зас лу жи ва ю щим на по лу че ние 
пер со наль ной пен сии, нас то я щим воз буж да ет хо да тайст во о 
наз на че нии ему по жиз нен ной пер со наль ной пен сии в раз ме ре 
мак си маль ной став ки та ри фа от ветст вен ных ра бот ни ков гор. 
Моск вы в ме сяц, что пос лу жит ему по мощью на даль ней шее 
ле че ние и су щест во ва ние.

Тов [а рищ] Иб ра ги мов по про ис хож де нию из кресть ян; по 
про фес сии –  жур на листли те ра тор и пре по да ва тельлек тор; се
мей ное по ло же ние его –  на иж ди ве нии «2» че ло ве ка; ос нов ным 
жа ло вань ем за пос лед ние 2 го да удов лет во ря ет ся еже ме сяч но в 
раз ме ре мак си маль ной став ки та ри фа от вет[ ст вен ных] ра бот ни
ков (прат мак си мум)

При ло же ние: Ав то би ог ра фия и све де ния на 47 по лу лис тах и 
3 фо тог ра фич [ес ки е] кар точ ки.

Пред се да тель ЦИК ТССР (Шай мар да нов)
Пред се да тель СНК ТССР (Га би дул лин)
Отв [етст вен ный] сек ре тарь СНК ТССР (Ша ки ров)
Вер но: на чаль ник кан це ля рии
Сов нар ко ма ТССР (под пись Нак лев ки на)

Ви за крас ной чер ни лой: т[о ва рищ] Брес лов, не об хо ди мо до
бить ся удов лет во ре ния (под пись не раз бор чи ва). 26/IX.

Ви за фи о ле то вой чер ни лой: Наз на чить 180 руб[ лей] с 1/II28 
(под пись не раз бор чи ва).
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НК СО РСФСР –  ко мис сия по наз на че нию  
персональ[ ных] пен сий 1

18 сен тябрь 1927 г.

Ко пия: Пр [а ви тельст]  ву Та тарс кой АССР.

Сек ре та ри ат СНК РСФСР пе ре сы ла ет на Ва ше расс мот ре ние 
хо да тайст ва ЦИК Та тарс кой АССР о наз на че нии пер со наль ной 
пен сии т[о ва ри щу] Иб ра ги мо ву и о до ве де нии та ко вой с 1го 
ап ре ля с/г до 120 руб. в ме сяц –  т[о ва ри щу] Кур банГа ле е ву.

При ло же ние: Упо мя ну тое.
Зам [ес ти тель] сек ре та ря СНК РСФСР

(Сав ра со ва)
Вер но: Ме ди е вич.

1 Кү чермә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак лана (Р1150 ф., 1 тасв., 41 эш, 267 кәг.). РСФСР Ха лык ко мис сар ла
ры Со ве ты ның гриф ле рәс ми кә га зенә 1927 ел ның 18 сен тяб рендә языл ган (чы гу 
№ МС 534 р). Ад ре сат штем пе леннән кү ренгәнчә, 1927 ел ның 29 сен тяб рендә ка
бул ителгән (керү № 2314). Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Сп рав ка Г. Г. Иб    ра ги мо ва, вы дан ная об ласт ным от делом 
Та тарс кой Со ци а лис ти чес кой Со ветс кой Рес пуб ли ки 

Всерос сий ско го со ю за ра бот ни ков прос ве ще ни я 1

26 сен тяб ря 1927 г.

Все рос сийс кий со юз ра бот ни ков
прос ве ще ния
Об ласт ной от дел Тат [арс кой] Соц [и а лис ти чес кой]
Сов [етс кой] Рес пуб ли ки
Сек ция науч ных ра бот ни ков
26/IX –  1927 го да
г[о род] Ка зань, Ст [а ра я] Гро шоч ная ул [и ца] № 43
Те ле фон: № 8–44.

Сп рав ка

Да на сия в том, что Иб ра ги мов Г. Г. сос то ит чле ном сек ции 
науч ных ра бот ни ков и сос то ял на уче те ЦК БУ по 3 ка те го рии, 
ны не по ос нов ной ка те го рии.

От ветст вен[ ный] сек ре тарь СНР: про фес сор Вик торов.
Тех[ ни чес кий] сек ре тарь: Н. Ер  шов.

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 89 кәг.). Текст 
шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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В ко мис сию по наз на че нию  
пер со наль ных пен сий при НК СО РСФСР 1

12 ок тябрь 1927 г.
12 ок тяб ря 1927 г[о да]
№ ПУ 84/89.
Ко пия: Пр [едс та ви те]  лю Та тарс кой АССР.

Пре зи диум ВЦИК при этом преп ро вож да ет на расс мот ре
ние ко мис сии по наз на че нию пер со наль ных пен сий при НК СО 
РСФСР хо да тайст во ЦИК и СНК Та тарс кой АССР за № 9461 
от 10/23 сен тяб ря 1927 г[о да] о наз на че нии по жиз нен ной пер
со наль ной пен сии пред се да те лю Ака де ми чес ко го Цент ра Нар
комп ро са Та тарс кой АССР тов [а ри щу] Иб ра ги мо ву Га лимд жа ну.

При ло же ние: пе ре пис ка на 47 лис тах и 3 фо тог ра фи чес ких 
кар точ ки.

И[с пол ня ю щий] о[ бя зан нос ти] сек ре та ря ВЦИК
(До сов)

Зам [ес ти тель] зав [е ду ю ще го] Отд [е лом]  
нац [и о наль нос тей] ВЦИК

(Ши га ев)

«Та тар пе да го гия җәм гы я те»ндә 2

28 де кабрь 1927 ел

Юби лей га ба гыш лау
«Та тар пе да го гия җәм гы я те» идарә се үзе нең 28 нче де кабрь 

уты ры шын да Га лим җан иптәш Иб ра һи мов ны җәм гы ять нең фәх
ри 3 әгъ за сы итеп сай лар га ка рар бир де.

Идарә җәм гы ять янын да оеш ты ры ла тор ган теләдә би ят ка
би не тын Га лим җан иптәш исе менә атар га ка рар бир де.

1 Кү чермә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р1150 ф., 1 тасв., 41 эш, 266 кәг.). Эш челәр, кресть ян нар һәм 
кы зы лар ми я челәр де пу тат ла ры Со вет ла ры ның Бө тен со юз Үзәк Баш кар ма Ко ми те
ты ның гриф ле рәс ми кә га зенә языл ган. Ад ре сат штем пе леннән кү ренгәнчә, 1927 
ел ның 14 ок тя брендә ка бул ителгән (керү № 2390). Текст шун нан алын ды һәм бе
рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 «Мә га риф» жур на лы ның 1928 ел гы 2 нче са нын да дөнья күргән (б. 100). Ан
нан соң гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр»е
нең 9 нчы то мын да шак тый үзгәр те леп бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 321). Текст 
жур нал дан алын ды.

3 Фәхри –  мак тау лы.
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1928
Зак лю че ние Ял тинс ко го бю ро вра чеб ной экс пер ти зы 1

4 ян ва ря 1928 г.

Ял тинс кое бю ро вра чеб ной экс пер ти зы
Фор ма № 24
4го ян ва ря 1928 го да

Фа ми лия –  Иб ра ги мов.
Имя –  Га лимд жан.
От чест во –  Гир фа но вич. Тат рес пуб ли ка

Ди аг ноз:
1. Ди аг ноз ле ча ще го вра ча: Сп рав ка д[ок то]  ра Керц ма на от 

30/ XII с ука за нием на за бо ле ва ние ту бер ку ле зом лег ких про
дук тив ноэс ку та тив ной фор мы с ка вер на ми III–III. По по во ду 
час то го кро во хар ка ния ему с 1/XII 1927 го да нак ла ды ва ет ся пра
во сто рон ний пнеу ма то ракс. 10 ме ся цев ле жит в пос те ли.

2. Ди аг ноз бю ро вра чеб ной эксп ер ти зы: а) за бо ле ва ние, конс
та ти ро ва но у исс ле ду е мо го –  ту бер ку лез лег ких с III–III с ка вер
на ми, нев рас те ния рез ко вы ра жен на я; б) ос нов ное за бо ле ва ние, 
яв ля ю ще е ся стой кой ут ра ты тру дос по соб нос ти, –  ту бер ку лез лег
ких с III–III с ка вер на ми.

Зак лю че ние
I. Име ет ся ли стой кая ут ра та тру дос по соб нос ти –  Име ет ся.
II. Груп па ин ва лид нос ти –  Пер вая.
1. Нет ли сос то я ния бес по мощ нос ти –  Есть.
2. Не по те ря на ли спо соб ность к вся ко му тру ду –  Уте ря на.
3. Мо жет ли исс ле ду е мый про дол жать свое преж нее за ня тие с 

по ни жен ной ин тен сив ностью –  [С по ни жен ной ин тен сив ность ю].
4го ян ва ря 1928 го да

Под пи си экс пер тов: Ку дю мов, Киш, Лан дау.
Сек ре тарь бю ро вра чеб ной экс пер ти зы (под пись)

Пе чать
1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес

пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 94, 95 кәг.). Бе рен
че мәртәбә та тар те ленә тәр җемә се «Та тарс тан» жур на лы ның 1997 ел гы 3 нче са
нын да (б. 27–28), ори ги нал да Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер 
төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 321). Текст кү чермәдән алын ды.
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При ме ча ние: 1. Под лин ник этой ко пии на хо дит ся в Моск ве 
в Цент раль ной ко мис сии по наз на че нию пер со наль ной пен сии 
НКСС –  РСФСР.

1. Здесь при ве де на толь ко нуж ная часть ко пии. Ина че она 
зай мет 4–5 пол ных боль ших ст ра ниц.
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Татп редс та ви тельст во. Моск ва 1

16 ян ва ря 1928 г.

16 ян ва ря 1928 г[о да]
№ 642.

При сем преп ро вож дая –  под лин ник ак та ос ви де тельст во
ва ния на тов [а рищ] Иб ра ги мо ва Га лимд жа на от 4 ян ва ря с[е
го] г[о да] и сп рав ку ко пер [а тив но]жи лищ но го тов [а ри щест]  ва 
за № 375 о ли цах, на хо дя щих ся на его иж ди ве нии, Се кре та ри ат 
СНК про сит не мед лен но нап ра вить оз на чен ные до ку мен ты в 
Ко мис сию по наз на че нию пер со наль ных пен сий в до пол не ние 
к име ю ще му ся де лу с прось бой ус ко рить наз на че ние пен сии.

Од нов ре мен но Сек ре та ри ат СНК со об ща ет, что за держ ка в 
вы сыл ке оз на чен ных до ку мен тов про и зош ла в ви ду то го, что акт 
ос ви де тельст во ва ния был зат ре бо ван из Ял ты, по мес ту на хож
де ния на ле че нии тов [а ри ща] Иб ра ги мо ва.

Отв [етст вен ный] сек ре тарь СНК под пись (Ша ки ро ва)
Нач [аль ник] канц [е ля ри и] ЦИК и СНК под пись (Нак лев

кин)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (Р1150 ф., 1 тасв., 41 эш, 263, 263 (икен че ягы) кәг.). ТССР 
Ха лык ко мис сар ла ры Со ве ты ның рәс ми кә га зенә языл ган. Ад ре сат штем пе леннән 
кү ренгәнчә, 1928 ел ның 19 гыйн ва рын да ка бул ителгән (керү № 608). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Цент раль но му Ис пол ни тель но му Ко ми те ту  
Та тарс кой С[о ветс кой] С[о ци а лис ти чес кой] Рес пуб ли ки 1

21 ян ва ря 1928 г.

Ко пия: Со ве ту на род ных Ко мис са ров ТР
Нар комт руд и СО ТР

Нас то я щим предс та ви тельст во ста вит Вас в из вест ность, что 
в за се да нии Цент раль ной Ко мис сии по наз на че нию пер со наль
ных пен сий и по со бий при НК СО РСФСР на ми ис хо да тайст во
ва на пер со наль ная пен сия в раз ме ре 180 руб  лей в ме сяц с 1го 
фев ра ля с[е го] г[о да] тов [а ри щу] Иб ра ги мо ву Га лимд жа ну.

Со от ветст ву ю щее уве дом ле ние от Цент раль ной Ко мис сии, а 
так же пен си он ная книж ка бу дет в бли жай шие дни выс ла ны тов
[а ри щу] Иб ра ги мо ву не пос редст вен но Цент раль ной Ко мис си ей.

Предс та ви тель Та тарс кой СС Рес пуб ли ки (Иса ев)
Сек ре тарь (Ха би бул лин)

Цент раль ной Ко мис сии по наз на че нию  
пер со наль ной пен сии при НК СО РСФСР 2

2 фев ра ля 1928 г.

При сем преп ро вож да ет ся акт ос ви де тельст во ва ния от 4го 
ян ва ря с[е го] г[о да] тов [а ри ща] Иб ра ги мо ва Га лимд жа на Гир
фа но ви ча и сп рав ку ко о пе ра тив ножи лищ но го то ва ри щест ва 
за № 375 о ли цах, на хо дя щих ся на его иж ди ве нии, при чем со
об ща ет ся, что пен сия тов [а ри щу] Иб ра ги мо ву уже наз на че на.

Предс та ви тель ТССР при Пре зи диу ме ВЦИК (Ва хи тов)
Уп рав де ла ми (Ха би бул лин)

1 Кү чермә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р1150 ф., 1 тасв., 41 эш, 264 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи
мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 322). Текст кү
чермәдән алын ды.

2 Кү чермә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р1150 ф., 1 тасв., 41 эш, 262 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Г. Иб ра һи мов ның 20 ел лык әдә би, гыйль ми, иҗтимагый 
хезмәт бәйрә мен Таш кент та үткәрү комисси я сенең 

эш планы 1

1928 ел

Юби лей ко мис си я се нең ал га куй ган эшлә ре

Га лим җан Иб ра һи мов ның 20 ел лык хезмәт ту ен Таш кент та 
үткәрү өчен Та шок руг пар тия ко митә се янын да гы та тарбаш
корт ком сек ци я се ал дын да ту гыз ке ше лек юби лей ко мис си я се 
тө зел де.

Ко мис си я нең эш пла ны менә шул:
1. Га лим җан Иб ра һи мов ны һәм аның әсәрлә рен өйрәнү ни

ге зендә бар лы гы 4 мәртәбә гыйль ми лек ци яләр укыр га.
2. Юби лейдән элек зур күләмдә кичә ясау.
3. Г. Иб  ра һи мов ның юби ле енә ба гыш лап ке черәк бер мәҗ

му га чы га ру.
4. Юби лей көн не тан та на лы мәҗ лес ясау һәм кичә үткәрү.
5. Юби лей көн не Ка зан да Мә га риф ко мис са ри а ты янын да 

тө зелгән үзәк юби лей ко мис си я се та ра фын нан яса ла чак юби лей 
мәҗ ле сенә кат на шу.

6. Үзәк юби лей ко мис си я се та ра фын нан Г. Иб  ра һи мов ның 
20 ел лык хезмәт ту е на ба гыш лап чы га ры ла чак мәҗ му га ны 2 һәм 
Г. Иб  ра һи мов ның баш ка әсәрлә рен хезмәт иялә ре ара сы на 
күбрәк та ра ту га ярдәм итү.

1 Төп нөсхә «Га лим җан Иб ра һи мов (ХХ ел лык әдә би, гыйль ми, иҗ ти ма гый 
хезмәт ту е на ка ра ты лып чы га рыл ган мәҗ му га) / Нә җип Җәлә лов, Зыя Гый ма ди ев, 
Хәй рул ла Га би дов лар ның ре дак ци я сендә чы га. Таш кент: Та тарбаш корт ко мис си я
се нә ше ре. –  Таш кент: Тип. «Мат бу гат», 1928 ел» дигән мәҗ му га да ур наш ты рыл ган 
(б. 36). Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар гра фи ка сын да бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.

2 ҮзәкюбилейкомиссиясетарафыннанГ.Ибраһимовның20еллыкхезмәтту-
енабагышлапчыгарылачакмәҗмуганы –  Га лим җан Иб ра һи мов (ХХ ел лык әдә би, 
гыйль мииҗ ти ма гый хезмәт бәйрә менә ка ра ты лып чы га рыл ган гыйль митән кый ди 
җы ен тык) / Җы ен тык Мөхәммәт Та һи ров, Габд рах ман Сәгъ ди, Са фа Бор һан, Га
лим җан Нигъмә ти иптәшләрдән гый барәт ко мис сия ре дак ци я сендә чы га. –  Ка зан: 
Та тарс тан дәүләт нәш ри я ты бас ма сы, 1928 ел. – 196 б.
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7. Уку чы лар ара сын да Г. Иб  ра һи мов ны өйрәнү эшен киң рә
вештә юл га кую.

8. Юби лей үткәрү не баш ка оеш ма лар белән аң ла шу.
Юби лей ко мис си я се нең рәи се: Нә җип Җәлә лов.

Ко мис си я нең сек ре та ре: Хәй рул ла Га би дов.
Ко мис сия әгъ за ла ры: Зыя Гыйм ади ев, Фа тыйх Юны сов, За

риф Бә ши ри, Иб ра һим Та һи ри, Вә ли Галлә мов, Сөем Рәхмә
тул ли на, Хәй рул ла Фәх рет ди нов.
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Г. Иб  ра һи мов ның юби лее уңае белән Таш кент та  
чыгарыл ган фо тоотк рыт ка сы 1

1928 ел

Та тар ның бөек әди бе Га лим җан Иб ра һи мов ның ХХ ел лык 
хезмәт юби лее истә ле ге.

Ма тур сүзлә ре:
I

Ко яш көлә, чәчәкләр җыл мая, та би гать йөрә ге яңа яшь хәят 
белән тибә 2.

II
Мин түбәннән, тор мыш ның тө беннән күтә рел дем 3.

1 Төп нөсхә (гарәп хә рефлә рендә ти пог ра фия ысу лы белән языл ган) дәүләт бюд
жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (15 ф., 
6 тасв., 6367 эш, 75 кәг.). Отк рыт ка ның ал гы ягын да Г. Иб  ра һи мов ның яшь ва кы
тын да ак эшләпәдән, плащна кид ка дан ал дыр ган фо то сы (1913) һәм ас та «Га лим
җан Иб ра һи мов» дип языл ган. Таш кент та «Мат бу гат» сәнә гать ко о пе ра ция ар те ле 
ти пог ра фи я сендә 1500 нөсхә ти раж белән яса тыл ган. Текст төп нөсхәдән алын ды 
һәм бе рен че мәртәбә гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бас ты ры ла.

2 Кояшкөлә,чәчәкләрҗылмая,табигатьйөрәгеяңаяшьхәятбеләнтибә –  
Г. Иб  ра һи мов ның «Көтү челәр» хик әя сеннән.

3 Минтүбәннән,тормышныңтөбеннәнкүтәрелдем–  Г. Иб  ра һи мов ның «Көтү
челәр» хик әя сеннән.
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Вы пис ка из про то ко ла Пре зи диу ма Все рос сийс ко го  
Цент раль но го Ис пол ни тель но го Ко ми те та Со ве тов  
о прис во е нии Г. Г. Иб    ра ги мо ву зва ния Ге роя Тру да 1

13 ав гус та 1928 г.

Пос та нов ле ние

Все рос сийс ко го Цент раль но го Ис пол ни тель но го Ко ми те та 
Со ве тов

о при сво е нии зва ния Ге роя Тру да
Ко му –  ВЦСПС, тов [а ри щу] Иб ра ги мо ву, ЦИ Ку Тат [арс кой] 

ССР и Предс та ви тельст ву Тат [арс кой] ССР.

Вы пис ка
из про то ко ла № 70

За се да ние от 13 ав гус та 1928 го да.
Пре зи диум

Все рос сийс ко го Цент раль но го Ис пол ни тель но го Ко ми те та 
Со ве тов

Слу ша ли: 56. О прис во е нии зва ния Ге роя Тру да чле ну Го су
дарст вен ной Ака де мии Ху до жест вен ных наук тов [а ри щу] Г. Иб 
ра ги мо ву (Вн [е се ны] ВЦСПС и сек рет [а ри а том] ВЦИК, пр [о то
кол] № 65, п[ункт] 21.

Пос та но ви ли: Прис во ить зва ние Ге роя Тру да чле ну Ака де мии 
Ху до жест вен ных наук тов [а ри щу] Г. Иб  ра ги мо ву.

И[с пол ня ю щий] о[ бя зан нос ти] сек ре та ря ВЦИК:  
Ян По лу ян 2.

Пе чать

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 92 кәг.). Бе рен
че мәртәбә та тар те ленә тәр җемә се «Та тарс тан» жур на лы ның 1997 ел гы 3 нче са
нын да (б. 28–29), ори ги нал да Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер 
төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 324). Текст кү чермәдән алын ды.

2 ЯнПолуян –  Ян Ва силь е вич По лу ян (1891–1937), дәүләт һәм пар тия эш лек
ле се.
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Сп рав ка Ял тинс кой хи рур ги чес кой боль ни цы о состоя нии 
здо ровья Г. Г. Иб    ра ги мо ва 1

18 де каб ря 1928 г.

Сп рав ка

Вы да на тов [а ри щу] Иб ра ги мо ву, на хо дя ще му ся под мо им 
вра чеб ным наб лю де ни ем в том, что он ст ра да ет ту бер ку ле зом 
гор та ни в фо не ин фильт ра та в об лас ти пра во го чер по ло вид но го 
хря ща и что он нуж да ет ся в даль ней шем спе ци аль ном ле че нии 
гор та ни (галь ва но каус ти ка) в кли ма ти чес ких ус ло ви ях юж но го 
бе ре га Кры ма.

Кон суль тант Инс ти ту та им. Н. А. Се    маш ко:  
д[ок то]р Мерь ем сон.

Ял та, 20/XII –  1928 го да.
Пе чать

1930
Түгәрәк юл баш чы ла ры на 2

Бар лы гы 18 уты рыш тан тор ган (де кабрьдә ге бердән 6 ай лык) 
бу прог рам ны ни рә веш ле тор мыш ка ашы ру ту рын да түбәндә
геләр не күрсә теп китә без.

…10. Г. Иб  ра һи мов белән Ф. Сәй фи ял гыш ла ры ту рын да Та
тоб ком ка рар ла ры.

ТАПП ның кадр лар һәм түгәрәкләр сек то ры.

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 96 кәг.). Бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер төгәл сез лекләр белән 
бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 325). Текст кү чермәдән алын ды.

2 «А та ка» жур на лы ның 1930 ел гы 8–9 нчы куш ма са нын да ур наш ты рыл ган 
(б. 23). Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.
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1934
Вы пис ка из про то ко ла за се да ния бю ро Та тарс ко го Обко ма 

ВКП(б)
от 4/XII34 го да 1

4 де каб ря 1934 г.

Слу ша ли:
Об улуч ше нии ле чеб ных и ма те ри аль нобы то вых ус ло вий пи

са те ля Иб ра ги мо ва Г.
Пос та но ви ли:
1. Воз бу дить хо да тайст во пе ред ВЦИК об уве ли че нии пер со

наль ной пен сии Иб ра ги мо ву.
2. Уве ли чить вы да ва е мое из мест ных средств Иб ра ги мо ву 

еже ме сяч ное по со бие на ле че ние до 500 р[уб лей].
3. По ру чить т[о ва ри щу] Аб ра мо ву при нять ме ры по даль ней

ше му улуч ше нию ус ло вий ле че ния и пи та ния Иб ра ги мо ва.

1 Төп нөсхә (рәс ми кә газьгә ма шин ка да ба сыл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е
се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (15 ф., 3 тасв., 288 эш, 65 
кәг.). Биш им за ку ел ган (Аб ра мов, Ле па ны кын нан баш ка ла ры та ныл мый). Та гын 
кул дан шу лай языл ган: «Вы пис ку 1) т. Аб ра мо ву. 2) ТЦИК т. Бай чу ри ну. 3) Иб ра ги
мо ву». Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган 
(Ка зан, 2000, б. 328). Текст төп нөсхәдән алын ды.
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1935
Ха рак те рис ти ка 1

21 ию ля 1935 г., Ка зань

Иб ра ги мов Га лимд жа н (род [ил ся] в 1887 г[о ду]). Вы да ю щий ся 
та тарс кий со ветс кий пи са тель, член ВКП(б). В 1932 го ду за вы
да ю щу ю ся и иск лю чи тель но по лез ную де я тель ность в об лас ти 
со ци аль нокуль тур но го раз ви тия та тарс ких тру дя щих ся масс, 
вы ра зив шу ю ся в соз да нии клас си чес ких про из ве де ний та тар
ской ху до жест вен ной ли те ра ту ры, в из да нии со ци аль ных тру дов 
по изу че нию клас со вой борь бы и ре во лю ци он но го дви же ния 
сре ди та тар, а так же учи ты вая ак тив ную об щест вен ную ра бо
ту –  Пре зи диум ВЦИК наг раж ден зва ни ем ге роя тру да.

В дан ное вре мя пер со наль ный пен си о нер.
Г. Иб  ра ги мов на чал пе ча тать ся с 1907 го да. До Ок тябрь ской 

ре во лю ции он сво и ми мно го чис лен ны ми про из ве де ни я ми 
воз глав лял в та тарс кой ли те ра ту ре мел ко бур жу аз ноде мок ра
ти чес кое те че ние. С пер вых же дней Ок тябрьс кой ре во лю ции 
Иб ра ги мов пе ре шел на по зи цию Со ветс кой влас ти, за ни мая 
от ветст вен ные пос ты в ее ор га нах (ВЦИК, Нар ком нац и т. д.). 
Осо бен но пло до твор ная твор чес кая де я тель ность Иб ра ги мо ва 
раз вер ну лась пос ле Ок тябрьс кой ре во лю ции и в осо бен нос ти за 
пе ри од су щест во ва ния Та тарс кой Со ветс кой Со ци а лис ти чес кой 
Рес пуб ли ки. За этот пе ри од Иб ра ги мов на пи сал ряд круп ных ху
до жест вен ных про из ве де ний («К рас ные цве ты», «Но вые лю ди», 
«Дочь сте пи», «Г лу бо кие кор ни», но вые ре дак ции ро ма на «На ши 
дни», по вес ти «Та тар ка» и т. д.). Эти про из ве де ния Иб ра ги мо ва 
иг ра ют ог ром ную роль в куль тур нопо ли ти чес ком раз ви тии та
тарс ких ра бо чих и кол хоз ни ков. Ли те ра тур ная и науч ноли те ра
тур ная дея тель ность Иб ра ги мо ва име ют вы да ю ще е ся зна че ние 
в ра зви тии та тарс кой со ветс кой ли те ра ту ры.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р732 ф., 7 тасв., 19 эш, 542 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов 
«Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 331–332). Текст төп 
нөсхәдән алын ды.
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Вы пис ка из про то ко ла за се да ния бю ро Та тарс ко го Обко ма 
ВКП(б)

от 15 ав гус та 1935 го да 1

15 ав гус та 1935 г.

Слу ша ли:
1. О Га лимд жа не Иб ра ги мо ве (т. Ле па, Ка ви Надж ми, Аб ра

мов).
Пос та но ви ли:
1. По ру чить т[о ва ри щу] Ка ви Надж ми вы е хать в Ял ту к Га

лимд жа ну Иб ра ги мо ву.
2. Пору чить Ка ви Надж ми до гово рить ся с проф [ес со ром] 

Виш невс ким или Сто я ко в от но ше нии кон суль та ции Га лимд
жа на Иб ра ги мо ва. Рас хо ды от нес ти за счет Пра ви тельст ва.

3. По ру чить СНК пе ре вес ти Га лимд жан Иб ра ги мо ву еди нов
ре мен но 3 тыс [я чи] р[уб лей].

4. По ру чить тов [а ри щу] Юну со ву 2 сов мест но с Ка ви Надж ми 
на ме тить и обес пе чить но вое пе ре из да ние ря да про из ве де ний 
Га лимд жан Иб ра ги мо ва.

Под пись А. Ле  па.

1 Төп нөсхә (рәс ми кә газьгә ма шин ка да ба сыл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни
е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (15 ф., 3 тасв., 615 эш, 
51, 51 (икен че ягы) кәг.). Кул дан шу лай языл ган: «л. 3 –  СНК. Л. 4 Тат го сиз дат 
т. Юну со ву». Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да кай бер 
төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 332–333). Текст төп нөсхәдән 
алын ды.

2 Юнусов –  Сә гыйть Юныс улы Юны сов (1901–1967), ул ва кыт та Тат го сиз дат 
җитәк че се.
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1936
Пос та нов ле ние Пре зи диу ма Цент раль но го  

Исполнитель но го Ко ми те та Та тарс кой АССР 1

Про ект

От ме чая трид ца ти лет нюю ли те ра тур ноху до жест вен ную и 
об щест вен нонауч ную де я тель ность вы да ю ще го ся та тарс ко го 
со ветс ко го пи са те ля, од но го из ос но во по лож ни ков сов ре мен
но го та тарс ко го ли те ра тур но го язы ка, наг раж ден но го ра нее 
ВЦИКом зва ни ем ге роя тру да, Иб ра ги мо ва Га лимд жа на Гир
фа но ви ча

Пре зи диум Цент раль но го Ис пол ни тель но го Ко ми те та Та
тарс кой АССР пос та нов ля ет:

Вой ти с хо да тайст вом в пре зи диум Все рос сийс ко го Цен
траль но го Ис пол ни тель но го Ко ми те та об уве ле че нии тов [а ри
щу] Иб ра ги мо ву Г. Г. пер со наль ной пен сии до 600 (шесть сот) 
руб лей в ме сяц.

Пред се да тель Цент раль но го Ис пол ни тель но го
Ко ми те та Тат [арс кой] АССР под пись (Г. Бай чу рин 2)

Сек ре тарь Цент раль но го Ис пол ни тель но го
Ко ми те та Тат [арс кой] АССР под пись (В. Фи  лип пов 3)

Ка зан, Кремль
«  » ав гус та 1935 г.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (Р732 ф., 1 тасв., 2732 эш, 394 кәг.). «П ро ект», «вы да ю ще го
ся» дигән сүзләр яшел ка ра белән сы зыл ган. Әле ге про ект ны Г. Бай чу рин тәкъ ди ме 
белән Ка ви Нәҗ ми тө зегән (ТР МА, Р732 ф., 1 тасв., 2732 эш, 395 кәг.). Ул бе рен че 
мәртәбә Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, 
б. 333). Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 Г.Байчурин –  Гомәр Гыйлә җет дин улы Бай чу рин (1890–1937), дәүләт эш лек
ле се. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

3 В.Филиппов –  Ва си лий Ни ки тич Фи лип пов (1900–1938), җитәк че лек эш лек
ле се. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.



503

ЦИ Ку Та тарс кой АССР
Вы пис ка из про то ко ла № 57 за се да ния от 10 ок тяб ря 
1936 го да Пре зи диу ма Все рос сийс ко го Цент раль но го  

Ис пол ни тель но го Ко ми те та Со ве тов 1

11 ок тяб ря 1936 г.
Слу ша ли:
Хо да тайст во Пре зи диу ма ЦИК Та тарс кой АССР об уве ле

че нии пер со наль ной пен сии Иб ра ги мо ву Г. Г. до 600 руб  лей в 
ме сяц (вн [е сен] Секр [е та ри а]  том през [и диу ма] ВЦИК) Д[е ло] 
№ 772/21–35 г[од].

Пос та но ви ли:
Уве ли чить пер со наль ную пен сию Иб ра ги мо ву Га лимд жа ну 

Гир фа но ви чу до 500 руб  лей в ме сяц.
Сек ре тарь [П ре зи диу ма] ВЦИК под пись (А. Ки  се лев 2)

11 окт [яб ря] 1936.
Кул дан өстәлгән: На пр [и каз] № 37/18 от 16/VIII36 го да.

Со юз Со ветс ких пи са те лей ТР 3

16 ок тяб ря 1936 г.
Ко пия: т[о ва ри щу] Иб ра ги мо ву Га лимд жа ну.

Вы сы ла ет ся ко пия из вы пис ка про то ко ла № 57 от 10/X1936 
г[о да]. Пре зи диу ма Все рос сийс ко го Цент раль но го Ис пол ни тель
но го Ко ми те та Со ве тов об уве ли че нии пер со наль ной пен сии 
т[о ва ри щу] Иб ра ги мо ву Г. Г.

Пом [ощ ник] Сек ре та ря ТЦИК (Га ри пов)
16 ок тяб ря 1936.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р732 ф., 1 тасв., 2732 эш, 392 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра
һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 334). Текст төп 
нөсхәдән алын ды.

2 А.Киселев –  Алек сей Семё но вич Ки селёв (1879–1937), дәүләт һәм пар тия эш
лек ле се.

3 Кү чермә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р732 ф., 1 тасв., 2732 эш, 390 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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ТА ТАРС ТАН
МӘ ГА РИФ ХА ЛЫК КО МИС СА РИ А ТЫ

ДО КУ МЕНТ ЛА РЫ

1925
Про то кол № 26

за се да ния кол ле гии Нар комп ро са АТССР
от 24го фев ра ля 1925 го да 1

При сутст во ва ли: зам [ес ти тель] Нар комп ро са т[о ва рищ] Та
ги ров, нач [аль ник] Главп ро фоб ра Коч ка рин 2, нач [аль ник] Глав
ли та Ка ри мов, тов [а рищ] Иб ра ги мов, Ск рип кин и зав [е ду ю щий] 
Фин [ан со вым] снаб[ жен чес ким] от де лом Ни ки тин.

Пред се да тель –  Та ги ров.
Сек ре тарь –  Кур ба тов.
Слу ша ли:
…6. «Е» О прис во е нии Тат пед тех ни ку му зва ния име ни пи са

те ля «Ка юм На сы ри».
Пос та но ви ли:
…6. «Е» Та тарс кий пед тех ни кум с 15го фев ра ля 1925 го да пе

ре и ме но вы ва ет ся в честь име ни юби ля ра та тарс ко го пи са те ля в 
«Та тарс кий пед тех ни кум име ни Ка ю ма На сы ри». Ор га ни зо вать 
при Тех ни ку ме уго лок с при об ре те ни ем порт ре та и пол но го соб
ра ния со чи не ний его для ка ко вой це ны от пус тить 200 руб  лей.

Пред се да тель (под пись М. Та  ги ро ва)
Сек ре тарь (под пись не раз бор чи ва)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 623 эш, 69 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Кочкарин –  Ни ко лай Да ни ло вич Коч ка рин (1891–?), пе да гог, ул ва кыт та Мә га
риф хезмәткәрлә ре проф со ю зы ның Өлкә ко ми те ты рәи се.
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Про то кол № 27
за се да ния кол ле гии Нар комп ро са ТССР

от 5 мар та 1925 го да 1

При сутст во ва ли: Нар комп рос –  тов [а рищ] Ах ма ди ев, Глав
соц вес –  тов [а рищ] Та ги ров, Главп ро фобр –  тов [а рищ] Коч ка
рин, Акад центр –  тов [а рищ] Иб ра ги мов, Глав по литп рос вет –  
тов [а рищ] Коз ло ва, Начг лав ли та –  Ка ри мов, Пред се да тель со ю за 
рабп рос –  тов [а рищ] Маг ди ев, от Об ко ма РЛКСМ –  тов [а рищ] 
Бе лов, Пред се да тель ди рек ции Боль шо го те ат ра Шах ма тов.

Пред се да тель –  Ах ма ди ев. Сек ре тарь –  Кур ба тов.
Слу ша ли:
…13. Об ус та нов ле нии со от ветст ву ю щей став ки жа ло ва ния 

сек ре та рю Об[ щест]  ва Та та ро ве де ния (за яв ле ние тов [а ри ща] 
Иб ра ги мо ва)

Пос та но ви ли:
…13. Ус та но вить став ку сог лас но та ри фа в трид цать два руб ля 

шесть де сят коп.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 629 эш, 74 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про то кол № 28
отк ры то го рас ши рен но го за се да ния кол ле гии Наркомп ро са 

АТССР
13го мар та 1925 го да 1

При сутст во ва ли: нар ком тов [а рищ] Ах ма ди ев, Акад центр 
тов [а рищ] Иб ра ги мов, глав соц вос тов [а рищ] Та ги ров, глав по
литп рос вет тов [а рищ] Коз ло ва, пред се да тель сов нац ме на Р[ос
сийс кой] С[о ветс кой] Ф[е де ра тив ной] С[о ци а лис ти чес кой] Р[ес
пуб ли ки] тов [а рищ] Му хут ди нов 2, глав лит тов [а рищ] Ка ри мов, 
финс наб тов [а рищ] Ни ки тин, зав [е ду ю щий] Орг [а ни за ци он
ным] инс пек торс ким от[ де лом] тов [а рищ] Ск рип кин, предс
та ви те ли от Р[ос сийс ко го] Л[е нинс ко го] К[ом му нис ти чес ко го] 
С[о ю за] М[о ло де жи] Бе лов, от Со ю за рабп рос Бо гаут ди нов, при 
учас тии сот руд ни ков и пре по да ва тельс ко го сос та ва шко лы № 1 
и дру гих школ.

В Тат дет го род ке.
Пред се да тель –  Ах ма ди ев. Сек ре тарь –  Нор кин.
По вест ка дня:
1) Док лад о де я тель нос ти Ака де ми чес ко го Цент ра (док лад чик 

тов [а рищ] Иб ра ги мов).
2) Док лад о де я тель нос ти зав [е ду ю щий] Тат дет го род ком № 1 

(док лад чик Ва киф Зи я).
3) Те ку щие де ла.

За се да ние отк ры ва ет ся в 5 ча сов 30 ми нут ве че ра.
Слу ша ли:
1. Док лад Ака де ми чес ко го Цент ра ТНКП ро са (док лад чик 

тов [а ри ща] Иб ра ги мов).
«Мой док лад бу дет сос то ять из двух час тей:
1) От че та о де я тель нос ти Ака де ми чес ко го Цент ра за вре мя с 

1го ок тяб ря по 1е мар та 1924/25 г[о да] и

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 628 эш, 76, 76 (икен че ягы), 77, 77 (икен че 
ягы), 78, 78 (икен че ягы), 79, 79 (икен че ягы), 80, 80 (икен че ягы) кәг.). Бе рен че 
мәртәбә «А ка де ми чес кий центр Нар комп ро са ТАССР: до ку мен ты и ма те ри а лы» 
бас ты рыл ган (Ка зань, 2015, с. 77–80). Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 Мухутдинов –  На сыйх Ка мал улы Мө хет ди нов (1892–1937, кай бер чы га нак
лар бу ен ча 1942), пе да гог, ха лык мә га ри фе эш лек ле се. Шә хес куль ты чо ры кор бан
на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.
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2) Перс пек тив ной час ти. Де я тель ность Акад цент ра ох ва ты
ва ет, глав ным об ра зом, и об лас ти: 1) Ре дак ци он ную, 2) науч
нопе да го ги чес кую, 3) науч ную и крае вед чес кую и 4) об ласть 
та тарс ко го ис кусст ва.

1. Для ве де ния ре дак ци он ной ра бо ты при Акад цент ре су
щест ву ет три ре дак ци он. Кол ле гии, ко то рые сос тав ля ют про
из водст вен ные пла ны по из да тельст ву, ис хо дя из со от ветст вен
ных пот реб нос тей АТССР. Про из водст вен ный план в та тарс кой 
час ти ох ва ты ва ет из да ние свы ше 1,500 п[е чат ных] л[ис тов]. Из 
это го об ще го ко ли чест ва 670 из да ют ся по ли нии Тат нар комп ро
са. Ос таль ные –  по ли нии Об ко ма РКП(б) Та та рии и от дель ных 
Нар ко ма тов. 300 п[е чат ных] л[ис тов] пе ре во да про из ве де ний 
В. И. Ле    ни на вхо дит в это же об щее ко ли чест во в 1, 500 п[е чат
ных] л[ис тов].

Вся та ли те ра ту ра, кем бы и ка ким бы уч реж де ни ем она не из
да ва лась, про хо дит че рез ред [ак ци он ной] Кол ле гии Акад цент ра. 
Все это от но сит ся к ли те ра ту ре на та тарс ком язы ке.

Кро ме это го Акад цент ром пре дус мот ре но из да ние 220 п[е
чат ных] л[ис тов] на русс ком язы ке. На русс ком язы ке из да ют ся 
та кие про из ве де ния, ко то рые вы зы ва ют ся ус ло ви я ми ра бо ты 
в АТССР. Они сос то ят или из учеб ни ков и ру ко водств, или же 
из про из ве де ний, ка са ю щих ся осо бен нос тей АТССР. На ко нец, 
план пре дус мат ри ва ет и из да ние по ли нии Тат нар комп ро са, сос
то ят из учеб ни ков, ру ко водств и по со бий для школ Iй и IIй 
сту пе ни. По ли нии Об ко ма РКП(б) АТССР из да ют ся со чи не ния 
В. И. Ле    ни на, Ра бо чекресть янс кая биб ли о те ка и про из ве де ния 
по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го ха рак те ра. По ли нии же Нар
ко ма тов из да ют ся та кие про из ве де ния, ко то рые вы зы ва ют ся ус
ло ви я ми их ра бо ты. Так, нап ри мер, Нар комзд рав под го тов ля ет 
кни ги и бро шю ры, ка са ю щи е ся ох ра ны на род но го здо ровья и 
ги гие ны, Нар ко мюст –  вы зы ва е мые пот реб нос тя ми пос та нов ки 
де ла юс ти ции в АТССР.

Но все эти кни ги объ е ди ня ют ся в од ном пла не и про хо дят че
рез ред. Кол ле гии Акад цент ра, так как, с од ной сто ро ны, на ши 
из да тельс кие си лы очень ог ра ни че ны, по че му не об хо ди мо ст ро
жай шее соб лю де ние эко но мии и из бе жа ние па рал ле лиз мов, а с 
дру гой, не об хо ди мо во всех из да ни ях про из ве де ние оди на ко вой 
ор фог ра фии и иде о ло ги чес кой вы дер жан нос ти.

2. Вто рой от раслью де я тель нос ти Акад цент ра яв ля ет ся науч
нопе да го ги чес кая ра бо та. В этой об лас ти ра бо та ет спе ци аль ная 
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ко мис сия Акад цент ра, глав ны ми за да ча ми ко то рой яв ля ют ся: 
1) раз ра бот ка ГУ Совс ких прог рамм при ме ни тель но к ус ло ви
ям АТССР, 2) ру ко водст во де я тель ностью кан то наль ных ме то
ди чес ких Бю ро, 3) да ча кон суль та ций по воп ро сам пе да го ги ки 
и ме то ди ки, 4) пе ре под го тов ка (зим ня я) отс та ло го учи тельст ва 
АТССР пу тем ор га ни за ции круж ков, кон фе рен ций, со ве ща ний 
и лек ций, 5) пе да го гоме то дич [ес ко е] со дейст вие Акад цент ру и 
его кол лек ти вам при под го тов ке но вых учеб ни ков, вы ра бот ка 
их пла нов и по мощь при оп ре де ле нии их со дер жа ния. Осенью 
это го го да Акад цент ром бы ло пос та нов ле но объ я вить кон курс 
на сос тав ле ние но вых учеб ни ков по комп лекс ной сис те ме. Но 
по том Акад центр, из ме нил это пос та нов ле ние, но вых учеб ни
ков пе ре дал вновь сос тав лен но му изо всех име ю щих ся сил кол
лек ти ву. При чи на сле ду ю щее: вопер вых, вре ме ни ос та лось для 
про ве де ния кон кур са ма ло и на деж ды по лу чить в этот кор от
кий срок все кни ги пу тем кон кур са поч ти нет, вовто рых, на
ши пе да го ги чес кие си лы очень ог ра ни че ны, по че му пол ное из 
ис поль зо ва ние воз мож но лишь при пла но мер ной их ра бо те по 
оп ре де лен ным за да ни ям. За да ча вновь сос тав лен но го кол лек
ти ва –  под го тов ка к из да нию учеб ни ков для шко лы Iй сту пе ни 
и «Ра бо чей биб ли о те ки школь ни ка», по пла нам и конс пек там 
ГУ Совс кой к но вых учеб ни ков. Вся эта ра бо та про из во дит ся при 
жи вом учас тии науч нопе да го ги чес кой ко мис сии Акад цент ра, 
к за да чам этой же ко мис сии от но сит ся и ор га ни за ция и ру ко
водст во лет ней пе ре под го тов кой учи тельст ва. В нас то я щее вре мя 
уже раз ра ба ты ва ют ся пла ны лет ней пе ре под го то воч ной ра бо ты. 
Пред по ла га ет ся про вес ти че рез лет ние кур сы око ло 500 че ло век 
ра бот ни ков прос ве ще ния. Боль шой про цент сре ди них сос та вят 
та та ры и нац ме ны, так как эта часть учи тельст ва яв ля ет ся на и
бо лее отс та лой.

3. Третья от расль де я тель нос ти Акад цент ра –  кра е вед чес кая и 
во об ще науч ная ра бо та. В на ших ус ло ви ях науч ная ра бо та, глав
ным об ра зом, сво дит ся к из да нию края и его на се ле ния, поэ то му 
и науч ная ра бо та Акад цент ра вра ща ет ся вок руг этих воп ро сов. В 
ви ду это го Акад центр осо бое вни ма ние об ра ща ет на О[б щест] 
ва Та та ро ве де ния, воз ла гая на не го и кра е вед чес кие за да чи. Это 
Об щест во бы ло ор га ни зо ва но в 1923 го ду. Но вс ледст вие стес
нен нос ти сво е го ма те ри аль но го по ло же ния, де я тель ность его не 
мог ла как сле ду ет раз вер нуть ся. В нас то я щее вре мя де я тель ность 
Об щест ва ожив ля ет ся. Прав ле ние Об щест ва пе ре выб ра но. Ака
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де ми чес кий Центр ма те ри аль но под дер жи ва ет это Об щест во и 
при ни ма ет ме ры к улуч ше нию его ма те ри аль но го по ло же ния. 
Но как в этом Об щест ве, так и в дру гих науч ных об щест вах Ка
за ни, та тарс кая ин тел ли ген ция очень ма ло при ни ма ет учас тия. 
Поль зу ясь нас то я щим соб ра ни ем, приг ла шаю та тарс кую ин тел
ли ген цию к бо лее жи во му учас тию в науч ных об щест вах. При 
Акад цент ре име ет ся ко мис сия по ох ра не па мят ни ков ста ри ны, 
при ро ды и ис кусст ва. За да чи этой ко мис сии ука зы ва ют ся ее наз
ва ни ем. В ве де нии ее на хо дит ся нес коль ко кан то наль ных му зе ев 
и Цент раль ный му зей АТССР. Пос лед ней осенью н/г отк рыл 
эт ног ра фи чес кий от дел, яв ля ю щий ся од ним из са мых бо га тых 
в этом му зее. В эт ног ра фи чес ком от де ле Цент раль но го му зея 
соб ра но мно го экс по на тов, ка са ю щих ся эт ног ра фии вос точ ных 
на род нос тей, в осо бен нос тей та та робаш кир. Акад центр, при ни
мая во вни ма ние боль шое зна че ние Цент раль но го му зея для изу
че ния края, ста ра ет ся ока зы вать ему все воз мож ное со дейст вие 
и обо га щать его. В пос лед нее вре мя Акад цент ром пос та нов ле но 
при нять ме ры к пе ре да че в Центр [аль ный] му зей Тат сельк ре
дитп ром со ю за, зак лю ча ю ще го в се бя 6,500 экс по на тов ху дож
[ест вен ной] и кус тар ной про мыш лен нос ти. В этом го ду в му зей 
пе ре ад ны 210 ру ко пи сей на та тарс ком и арабс ком язы ках, сре ди 
ко то рых име ет ся яр лык Са хибГе рей ха на 1, ко то рый проль ет свет 
на мно гие ис то ри чес кие воп ро сы. Кро ме то го при со дейст вии 
Акад цент ра в Цент раль ный му зей пе ре да ны клад зо ло тых ве щей, 
най ден ных на мес те Джю кеТау 2. Клад, от но сясь к 14му ве ку, 
очень ва жен и то же пос лу жит к ос ве ще нию древ ней ис то рии 
края. Все это –  ис точ ни ки пер вой ру ки для изу че ния та тарс кой 
ис то рии. На ко нец, по лу че но из вес тие, что най ден спи сок Иб ну 

1 …ярлыкСахиб-Герейхана–  Ка зан ха ны Сә хибгәрәй нең тар хан лык яр лы гы, 
Ка зан хан лы гы чо ры яз ма истә ле ге. 1523 ел ның 1 гыйн ва рын да (13 сәфәр 919 һиҗ
ри) язы ла, акс өяк Шәех Әхмәт белән аның ту ганн ры на би релә. Ар хе ог раф Сәет 
Ва хи ди (1887–1938) 1912 ел да Ка зан гу бер на сы Ма ма дыш өя зе Ма ма лай авы лы 
ке ше се Рәхмә тул ла Әхмә ров тан та бып ала. 1920 ел да Ака демүзәк кар шын да гы му
зей га тап шы ра. Хә зер ге ва кыт та яр лык Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли му зе ен да 
сак ла на.

2 … кладзолотыхвещей,найденныхнаместеДжюке-Тау–  Җүкә тау хә зинә
се, 14–15 йөзләргә ка ра ган бол гар зәркән че лек әй берлә ре та был ды гы. 1924 ел да 
ТАССР ның Чис тай ра йо ны Да нау ров ка авы лы янын да та бы ла. 1957 ел да та был
дык лар ның кү бе се юк ка чы га, белә зекләр нең бер се хә зер ге ва кыт та СанктПе тер
бург та Дәүләт эр ми та жын да сак ла на.
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Фуз ла на 1. 12 ст ра ниц это го спис ка, от но ся щих ся к Бул га рии, 
сох ра ни лись и дос та вят прав ди вый ма те ри ал от но си тель но Бул
гар. Акад центр при ни ма ет ме ры к ско пи ро ва нию это го спис ка 
че рез со от ветст ву ю щие ор га ны. По слу чаю ис пол нив ше го ся в 
этом го ду сто ле тия со дня рож де ния ре фор ма то ра та тарс ко го 
язы ка К. На  сы ри Акад цент ром при бли жай шем учас тии та
тарс кой ин тел ли ген ции бы ло ор га ни зо ва но мас со вое соб ра ние 
и предп ри ня ты ме ры к уве ко ве че нию па мя ти это го ре фор ма то
ра. Ко мис сия по изу че нию под зем ной Ка за ни при со дейст вии 
Акад цент ра прис ту пи ла к со би ра нию ма те ри а ла для под го тов ки 
ар хе о ло ги чес ких рас ко пок в ок рест нос тях Ка занс ко го Крем ля.

4. Об ласть та тарс ко го ис кусст ва. Здесь то же име ют ся коека
кие на чи на ния. Всем из вест но, что на ша му зы ка не раз ра бо та на. 
Для ее раз ра бот ки не об хо ди мо со би рать ма те ри а лы. В этом го ду 
Акад цент ром за куп лен сбор ник нот гр [аж да ни на] Сай фул ли на 2, 
зак лю ча ю щий в се бе 240 та тарс ких мо ти вов, сре ди ко то рых име
ют ся очень цен ные. Кро ме то го под го тов ля ет ся пер вая та тарс
кая опе ра. Ее под го тов ля ет му зы каль ная ко мис сия Акад цент
ра. Пред по ла га ет ся ле том н/г ор га ни зо вать экс кур сию по сбо ру 
та тарс ких мо ти вов. Все это лишь пер вые тро пин ки в об лас ти 
изу че ния та тарс кой му зы ки. Ре пер ту ар ная ко мис сия Акад цент
ра ре гу ли ру ет ре пер ту ар та тарс ких те ат ров и ст ре мит ся под нять 
та тарс кий ре пер ту ар на над ле жа щую вы со ту.

В нас то я щее вре мя пе ред Акад цент ром сто ят сле ду ю щие за
да чи:

1) Зда ние «Биб ли о те ки та тарс кой ли те ра ту ры». Та тарс кие 
шко лы чувст ву ют в ней боль шую нуж ду. Поэ то му Акад центр это 
счи та ет спеш ной за да чей и на ме рен в этом го ду ис кать по край
ней ме ре 150–200 п[е чат ных] л[ис тов] ее, на чи ная с древ ней ших 
па мят ни ков та тарс кой ли те ра ту ры.

1 ИбнеФузлан –  Иб не Фаз лан Әхмәд иб не әлГаб бас иб не Рә шид иб не Хам мад 
(10 йөз), гарәп сәяхәт че се, 921–922 ел лар да Баг дад хә лифә ле ге нең Бол гар га килгән 
ил че ле ге сәр кя ти бе.

2 Сайфуллин –  Гый ла җет дин Гай нет дин улы Сәй фул лин (1873–1946), му зы
ка ос та сы, ха лык җыр ла рын туп лау чы. Аның ха кын да ту лы рак ка ра: Ис ла мов Р. 
Му  зы каль мәдә ни я те без та ри хын да эз ле ул (Ка лай тә линкәләргә уеп көйләр ясау 
ос та сы Г. Г. Сәй фул лин) / Р. Ис  ла мов // Га сыр лар ава зыЭхо ве ков. – 2010. – № 1/2. –  
Б. 253–256. Аныкы ук. «Әргән че» Гыйлә җет дин / Р. Ис  ла мов // Тул пар. – 2011. – 
№ 1. –  Б. 72–73.



511

2) Вви ду ак ту аль нос ти ан ти ре ли ги оз ной аги та ции, Акад центр 
в этом го ду счи та ет нуж ным из дать две кни ги об ис ла ме и др [у
гих] ре ли ги ях.

3) Кра е ве де ние в нас то я щее вре мя ста ло тре бо ва ни ем шко лы 
и ле жит в ос но ве пре по да ва нии. Акад центр, при да вая боль шое 
зна че ние изу че нию края, эту за да чу воз ла га ет на О[б щест]  ва Та
та ро ве де ния и че рез его науч ный ап па рат на ме рен пос та вить на 
долж ную вы со ту де ло кра е ве де ния. Общ ест во Та та ро ве де ния 
на чи на ет вы пус кать свой двух ме сяч ный жур нал и бу дет из да вать 
свои науч ные тру ды.

4) Из жи тие па рал ле лиз ма в об лас тях науч ной, из да тельс кой 
и пе да го ги чес кой во все со юз ном та тарс ком масш та бе яв ля ет
ся од ной из предс то я щих за дач Акад цент ра. Это тре бу ет не об
хо ди мость эко но мии как куль тур ных сил, так и ма те ри аль ных 
средств. В нас то я щее вре мя идет сог ла со ва ние пла нов ра бот 
Акад цент ра с Тат баш бю ро НКП РСФСР.

5) Соз да ние науч ных сил яв ля ет ся ак ту аль ным воп ро сом. 
У нас та ких сил не дос тат оч но. Не об хо ди мо сыз но ва соз да вать 
науч ных ра бот ни ков из та тар и под нять ква ли фи ка цию име ю
щих ся. Для это го не об хо ди мо изыс кать средст ва или же ис поль
зо вать воз мож нос ти Глав нау ки в Моск ве.

Док лад чи ку за да ют ся сл еду ю щие воп ро сы:
Му хут ди нов: Ка ко вы от но ше ния меж ду Акад цент ром и ме то

дич [ес кой] ко мис сий от дель ных Глав ков. Есть ли связь с дру ги ми 
Рес пуб ли ка ми. Не пред по ла га ет ся сос тав ле ние про ме жу точ ных 
прог рамм. Ка кие ко ман ди ров ки пред по ла га ют ся.

Ха ми дул лин: Бу дут ли пе да го ги чес кие экс кур сии. Ка ко во по
зи ция в воп ро сах тер ми но ло гии. Из да ют ся ли про из ве де ния не 
чле нов кол лек ти вов.

Гу зей тов: Не пред по ла га ет ся ли из да ние учи тельс кой га зе ты.
Ниг ма тул лин: Комп лекс ная сис те ма с бу ду ще го го да или 

пред мет ная в Iй ст [у пе ни] или и во IIй ст [у пе ни].
На шиб: Не уг ро жа ет ли ги бель пе ре дан ным в Акад центр ру

ко пи сям от ог ня.
От ве ты док лад чи ка: Ме то ди чес кие ко мис сии всех Глав ков 

ра бо та ют под ру ко водст вом науч нопе да го ги чес кой ко мис сии. 
Связь с дру ги ми Респ уб ли ка ми под дер жи ва ет ся че рез об мен 
про то ко ла ми. С ГУ Сом че рез на ше го предс та ви те ля в Моск ве. 
Мы не счи та ем це ле со об раз ным уза ко не ние про ме жу точ нос ти 
сос тав ле ни ем про ме жу точ ные прог рам мы. Хо ро шие шко лы пе
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рей дут к комп лекс ной сис те ме, пло хие по ка бу дут про дол жать 
по ста рой прог рам ме. Для лет ней пе ре под го тов ки учи тельст ва 
бу дут отк ры ты в Ка за ни цент раль ные кур сы, в ра йо нах –  две 
ра йон ных, на мес тах –  три мест ных. Уст ройст во пе да го ги чес ких 
экс кур сий за ви сят от на ли чия средств. По воп ро су о тер ми но
ло гии ка кихли бо но вых пос та нов ле ний не бы ло. Ос нов ная на
ша ли ния –  уп ро ще ние язы ка. Толь ко та кие арабс кие и русс кие 
сло ва долж ны ос тать ся, ко то рые по лу чи ли граж данст ва в на шем 
язы ке. Наш книж ный ры нок не мо жет вы нес ти из да ния осо бой 
учи тельс кой га зе ты. Сис те ма ти чес кое из да ние «Ма а риф», на де
ем ся, удов лет во рит всем на шим пот реб нос тям. При из да нии за 
ос но ву бе рут ся из да ние сос тав лен ных кол лек ти вом книг. Неп ре
дус мот рен ных изд. пла ном кни ги из да ют ся лишь в слу чае, ес ли 
они, яв ля ясь чемли бо ори ги наль ным, в то же вре мя от ве ча ют 
на шим тре бо ва ни ям. В воп ро се о ла ти низ ме мы за ни ма ем до
воль но кон сер ва тив ную по зи цию.

Приз на вая его толь ко как од на из те че ний, мы ог ра ни чи ва
ем ся толь ко тем, что не пре пятст ву ем ему, ибо ла ти низм не яв
ля ет ся у нас ак ту аль ным воп ро сом. Осенью бы ло пред по ло же но 
из дать в ко ли чест ве 50 л[ис тов] детс кую ли те ра ту ру. Ны не эти 
мес та заб ро ни ро ва ны для се рии «Ра бо чая биб ли о те ка школь
ни ка». Эта се рия бу дет сос то ять из 75 п[е чат ных] л[ис тов]. По 
под го тов ке ее пред по ла га ет ся дать не боль шое мес то и изящ ной 
детс кой ли те ра ту ре. Здесь про мельк нул один воп рос, ка са ю
щий ся то го, что мы буд то в «Биб ли о те ку та тарс кой ли те ра ту ры» 
вк лю чи ли лишь ста рых пи са те лей. Со вер шен но не так обс то ит 
де ло. В под го тов ля ю щей ся на шей биб ло те ке да но мес то не толь
ко всем ста рым и но вым та тарс ким пи са те лям, по я вив шим ся 
на на шей ли те ра тур ной сце не, но от ве ден сбор ник под об щим 
наз ва ни ем «Мо ло дые пи са те ли» и еще не ус пев шим вы пус тить 
сво их про из ве де ний. Кро ме то го мы ду ма ем про дол жать эту биб
ли о те ку по ме ре по яв ле ния но вых сил.

По окон ча нии от ве тов отк ры ва ет ся пре ния, в ко то рых участ
ву ют 9–10 то ва ри щей, боль шею частью из бес пар тий ной та тарс
кой ин тел ли ген ции.

На сых Му хут ди нов: По срав не нию с прош лым го дом ра бо
ты Ака де ми чес ко го Цент ра да ле ко прод ви ну лись впе ред. Ны не 
пе ред на ми сто ят тру до вые за да чи, для их над ле жа ще го раз ре ше
ния мы расс чи ты ва ем на энер гич ную ра бо ту Акад цент ра. Они 
зак лю ча ют ся в сле ду ю щем:
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1) Воп рос о сис те ме на род но го об ра зо ва ния. В этом нап
рав ле нии есть не боль шая раз ни ца меж ду Ук ра и ной и РСФСР. 
Свое об раз ные ус ло вия на шей жиз ни и жизнью вос точ ных на ро
дов во об ще ста вит этот воп рос о сис те ме и пе ред на ми. Это есть 
науч ный воп рос. Бы ло бы же ла тель но, что бы Акад центр ра бо тал 
над раз ре ше ни ем это го воп ро са.

2) Воп рос о ру ко водст ве науч ны ми ра бо та ми. По этой ли нии 
в вос точ ных рес пуб ли ках и об лас тях царст ву ет кус тар ни чест во. 
Для эко но мии сил и ис поль зо ва ния опы тов дру гих рес пуб лик 
тре бу ет ся связь с Глав нау кой. Ны не там об ра зо ван центр под 
наз ва ни ем «Ко ми тет язы ко вых и эт ни чес ких куль тур». Же ла
тель но, что бы Акад центр ук ре пил с ним свою связь.

3) Воп рос шриф та и ор фог ра фии здесь в Ка за ни поч ти уже 
раз ре шен. С дос ти же ни я ми и опы та ми Ка за ни по раз ре ше нию 
этих воп ро сов не об хо ди мо оз на ко мить и дру гих, а так же их рас
прост ра нить. Это де ло долж но на хо дить ся так же в чис ле ра бот 
Акад цент ра.

4) В Рос сии сре ди тюр кота тар су щест ву ют науч ные об щест
ва. Их ра бо ты не об хо ди мо сог ла со вать. Пе ред на ми сто ит воп
рос об ор га ни за ции Му зея ре во лю ции, соб рав все ма те ри а лы 
ре во лю ци он но го дви же ния тюр кота тар. Ака де ми чес кий центр 
дол жен ид ти во гла ве этой ра бо ты.

5) Есть еще воп рос об из да нии че рез Глав нау ку науч ных тру
дов, каса ю щих ся тюр кота тар и име ю щих для них об щее зна
че ние, об ис поль зо ва нии заг ра нич ных и внут рен них науч ных 
ко ман ди ро вок, да ва е мых Глав нау кой.

6) Не об хо ди мо сог ла со вать науч нопе да го ги чес кую и из да
тельс кую де я тель ность и вес ти их по еди но му пла ну.

Ха ми дул лин: Ака де ми чес кий Центр идет но га в но гу с жиз
нью. В учеб нопе да го ги чес кие экс кур сии пре и му щест вен но не
об хо ди мо прив лечь та тар, как бо лее отс та лый эле мент. Не об хо
ди мо, что бы предс то я щие лет ние кур сы бы ли об ра зо ва тель ны ми 
кур са ми. Это яв ля ет ся же ла ни ем и та тарс ких учи те лей на мес тах. 
ГУ Совс кую прог рам му не об хо ди мо раз ра бо тать на их бо лее де
таль но. В про шед шем го ду для это го бы ло уде ле но очень ма ло 
вре ме ни. С кур сов нуж но про вес ти же ла ю щих в пед ву зы.

Из да ние биб ли о те ки та тарс кой ли те ра ту ры яв ля ет ся весь ма 
сво ев ре мен ным.

Ост рая пос та нов ка воп ро са о ла ти низ ме не же ла тель но. Ла
ти низм дол жен быть ос тав лен в ви де те че ния.
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Кур бан га ле ев: У нас пи са те лей не мно го, по ка ра бо та ют лишь 
ста рые пи са те ли, нуж но прив лечь но вых лю дей, в этих це лях 
мож но вос поль зо вать ся ву зовс ки ми круж ка ми.

Та ги ров: Акад цент ром сде ла но очень мно го. Но пе ред на
ми еще мно го за дач, тре бу ю щих сво е го раз ре ше ния. Не об хо ди
мо вы де лить сре ди них удар ные. Это –  1) сос тав ле ние хо ро ших 
прог рамм, 2) под го тов ка по ним учеб ни ков, 3) прог рамм для 
пед тех ни ку мов и 4) пе ре под го тов ка учи те лей.

Весь ма важ на так же и под го тов ка науч ных сил. При изу че
нии та тарс кой ис то рии, глав ным об ра зом, не об хо ди мо об ра тить 
вни ма ние на изу че ние но вой эпо хи. Что ка са ет ся борь бы про тив 
ре ли гии, то здесь рань ше не об хо ди мо вы пус тить кни гу о дру гих 
ре ли ги ях, а по том об ис ла ме, ибо та ков ход ис то рии.

Ах ма ди ев: Воп ро сы та тарс кой ли те ра ту ры, язы ка и куль ту
ры не мо гут быть раз ре ша е мы толь ко с баш ни Та тарс та на. Мы 
долж ны от ве чать со от ветст вен ным пот реб нос тям та тар все го 
Со ю за и ра бо тать для та тар все го Со ю за. Наш Ака де ми чес кий 
Центр как раз дол жен от ве чать всем этим тре бо ва ни ям.

Пос лед нее со ве ща ние нар ко мов да ет пра во Та тарс та ну ру ко
во дить куль тур ным дви же ни ем все го та тарс ко го на ро да. Центр в 
Та тарс та не, но на ши си лы ма лы. Нуж но ис поль зо вать всех науч
ных сил та тар все го Со ю за. Мы уже наш ли один об щий язык с 
Моск вой. Это ока жет нам ог ром ную ус лу гу в де ле прив ле че ния 
та тарс ких де тей в до ма прос ве ще ния и соз да нии та тарс кой ли
те рат руы. Мы восполь зу ем ся все ми си ла ми, не сов ер шив ши ми 
из ме ну по от но ше нию к сов [етс кой] влас ти, ибо мы яв ля ем ся 
ма ло куль тур ным и уг не тен ным на ро дом. Толь ко при ус ло вии та
кой пра виль ной по ли ти ки мы су ме ем удов лет во рить свои нуж ды.

Ака де ми чес кий Центр слу жит имен но та кой по ли ти ке и вот 
поэ то му то мы и выс ту па ем с док ла дом пе ред ши ро ки ми кру га ми 
та тарс кой ин тел ли ген ции.

Зак лю чи тель ные сло ва тов [а рищ] Г. Иб  ра ги мо ва: Важ ней шим 
воп ро сом, воз буж ден ным тов. Н. Му  хут ди но вым яв ля ет ся воп
рос о сис те ме на род но го об ра зо ва ния. Воп рос этот в нас то я щее 
вре мя раз ра ба ты ва ет ся Акад цент ром. Боль шое зна че ние име
ет так же воп рос об об ра зо ва нии Му зея ре во лю ции. По мо е му 
мне нию му зей этот дол жен на хо дить ся в Ка за ни. По воп ро сам 
об из да нии ли те ра ту ры ус та но вим связь с Моск вой. Воп рос о 
том, ка ко ва долж на быть прог рам мы, т. е. долж ны ли они быть 
прог рам ма ми ГУ Са, из ме нен ны ми при ме ни тель но к на шим ус



515

ло ви ям или сред ни ми прог рам ма ми, здесь не име ет ся воз мож
нос ти раз ре шить. Прог рам мы лет них кур сов пос то ян но вы ра ба
ты ва ют ся. Воп рос о ка кой ре ли гии рань ше нуж но из дать кни гу 
не име ет зна че ния, весь ма воз мож но, что он бу дет ре шен так, 
как это го же ла ет тов [а рищ] Та ги ров. Не воз мож ность дать мес
та со от ветст ву ю щим об ра зом мо ло дым пи са те лям про ис хо дит 
от не дос тат ка из да тельс ких средств и ог ра ни чен но го сос то я ния 
книж но го рын ка.

Пред се да тель (под пись Ах ма ди е ва)
Сек ре тарь (под пись Кур ба то ва)
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Про то кол № 31
за се да ния кол ле гии Нар комп ро са АТССР

от 26/III –  1925 го да 1

При сутст во ва ли: т. т. Ах ма ди ев, Та ги ров, Иб ра ги мов, Коз ло
ва, Иш му ков, Коч ка рин, Ка ри мов, Кол чу ри на, Се ме нов, Хус
нул лин.

Пред се да тель –  Ах ма ди ев. Сек ре тарь –  Кур ба тов.
По вест ка дня:
…3) О прин ци пах сос тав ле ния про из водст вен но го пла на и 

сме ты по Гос бюд же ту Акад цент ром на 1925/26 уч [еб ный] год.
…7) Те ку щие де ла: 2) О тов [а рищ] Кур бан га ле е ве (за явл [е ни е] 

т[о ва ри ща] Иб ра ги мо ва).
За се да ние отк ры ва ет ся в 11 ча сов дня.
Слу ша ли:
…3. О про из водст вен ном пла не Акад цент ра и рас хо ды по не

му, вк лю че ние в сме ту по Гос бюд же ту на 1925/26 учеб ный год 
(док лад чик т[о ва рищ] Иб ра ги мов).

По Гос бюд же ту Акад центр вк лю ча ет из рас че та:
Редак ци он ные рас хо ды………24, 152 р.
Рас хо ды по Н. П. Ко    мис си……49558–80.
/–/–/ по из да тельст ву: жур нал «Ма а риф»……23,368–80.
/–/–/ Ре пер ту ар Ком……15, 120.
Ко мис си:
/–/–/ по ох ра не па мят ни ков ис то ри и……13 33–80.
/–/–/ Обву Та та ро вед……16, 142–80.
/–/–/ Бю ро кра е ве ден……32, 323–85.
/–/–/ Му зей ны е……………26, 102–83.
/–/–/ Бо та нич. са да………12, 792–10.
Все го по приб ли зи тель но му подс че ту на сум му –  198, 788 

р[уб лей] 33 коп [е ек].
…7. Те ку щие де ла.
2) Об ис поль зо ва нии чле на ТАТ ЦИК тов [а ри ща] Кур бан га

ле е ва при Акад цент ре по шта ту ме то дис та по та тарс ко му язы ку 
и от пус ка средств для оп ла ты его тру да (за яв ле ние тов [а ри ща] 
Иб ра ги мо ва).

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 628 эш, 88, 89 (икен че ягы), 91 кәг.). Текст 
шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Пос та но ви ли:
…3. 1) Сме ту ут вер дить как ори ен тиро воч ную. 2) Пред ло жить 

Акад цент ру сум мы по из да тельст вам вы де лить, ука зав их в сме те 
от дель но.

…7. 2) За чис лить тов [а рищ] Кур бан га ле е ва для ра бо ты по Ака
де ми чес ко му Цент ру наз на чив став ку жа ло ва ния в 100 руб  лей.

За се да ние зак ры ва ет ся в 3 ч[а са] 30 мин [ут].
Пред се да тель (под пись Ах ма ди е ва)

Сек ре тарь (под пись Кур ба то ва)
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Про то кол № 35
за се да ния кол ле гии Нар комп ро са АТССР

18 ап ре ля 1925 го да 1

При сутст во ва ли: тов [а рищ] Ах ма ди ев, т[о ва рищ] Та ги ров, 
т[о ва рищ] Коч ка рин, т[о ва рищ] Иб ра ги мов, от глав по литп рос
ве та т[о ва рищ] Коз ло ва, предс та ви тель Обл [аст но го] ком [и те та] 
РЛКСМ тов [а рищ] Бе лов, от Орг [а ни за ци он но го] Инс пек торс
ко го от де ла тов [а рищ] Ск рип кин.

Пред се да тель –  Ахма ди ев.
Сек ре тарь –  Кур ба тов.
За се да ние отк ры ва ет ся в 10 час [ов] 40 мин [ут].
Слу ша ли:
…3. Те ку щие де ла:
а) О раз ре ше нии из да ния двух ме сяч но го Бюл ле те ня Науч но

го Об щест ва Та та ро ве де ния на русс ком язы ке (за яв ле ние т[о ва
ри ща] Иб ра ги мо ва)

Пос та но ви ли:
…3. Раз ре шить. Рас хо ды по из да нию от нес ти на счет кре ди

тов Акад цент ра.
Пред се да тель (под пись Ах ма ди е ва)

Сек ре тарь (под пись Кур ба то ва)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 628 эш, 106 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про то кол № 36
за се да ния Пре зи диу ма кол ле гии Нар комп ро са АТССР

мая 4го дня 1925 го да 1

При сутст ву ют: чле ны кол ле гии т[о ва ри щи] Ах ма ди ев, Та ги
ров, Коч ка рин, Иб ра ги мов, Коз ло ва, зав [е ду ю щий] орг [а ни за
ци он ным] инс пек торс ким отд [е лом] тов [а рищ] Ск рип кин.

Слу ша ли:
…3. О до пу ще нии на Цент раль ные кур сы ТССР по пе ре под

го тов ке ра бот ни ков прос ве ще ния кро ме раз верст ки с со дер жа
ни ем за свой счет. Хо да тайст во Арс ко го кан то на до пус тить 60 
ч[е ло ве ка] и УО НО г[о ро да] Пет ро пав ловс ка на 15 ч[е ло век] 
(док лад чик т[о ва рищ] Иб ра ги мов).

Пос та но ви ли:
…3. 1) Из Арс ко го кан то на за свой счет раз ре шить прис лать 

с со дер жа ни ем за свой счет 30 че ло ве ка. 2) УО НО г[о ро да] Пет
ро пав ловс ка 10 че ло век так же с со дер жа ни ем.

Пред се да тель (под пись не раз бор чи ва)
Сек ре тарь (под пись Кур ба то ва)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 628 эш, 109 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про то кол № 37
за се да ния Пре зи диу ма Нар комп ро са АТССР

12 мая 1925 го да 1

При сутст во ва ли: т[о ва рищ] Та ги ров, т[о ва рищ] Коз ло ва, т[о
ва ри щи] Коч ка рин, Иб ра ги мов, Ка ри мов, Линс цер, пред ста
ви те ли Об ласт ко ма ОЛКСМ т[о ва рищ] Бе лов, от инс пек ту ры 
т[о ва рищ] Ко ноп лев, от фи нан со во го от де ла т[о ва рищ] На за ров, 
от со нац ме на т[о ва рищ] Иш му ков.

Пред се да тель –  Та ги ров.
Сек ре тарь –  Кур ба тов.
За се да ние отк ры ва ет ся в 10 час [ов] 30 мин [ут].
Слу ша ли:
…12. Об ор га ни за ции при Акад цент ре для ру ко водст ва кра

е вед чес кой ра бо той Та тарс ко го Бю ро вре мен но с ап па ра том: 
пред се да те ля, зам [ес ти тель] пред се да те ля и сек ре та ря (док лад
[чик] т[о ва рищ] Иб ра ги мов).

13. Те ку щие де ла: в) О со зы ве ме то ди чес ких Бю ро КО НО при 
Акад цент ре на 5 дней в ко ли чест ве 90 чел [о век] и от пус ка, для 
этой це ли средств (за явл [е ни е] т[о ва ри ща] Иб ра ги мо ва).

Пос та но ви ли:
…12. 1) Ор га ни за цию Бю ро при Акад цент ре ут вер дить. 2) Оп

ла ту зам [ес ти те лю] Пред се да те ля Бю ро и сек ре та ря со гла со вать 
с т[о ва ри щем] Та ги ро вым.

13. в) 1) Со зыв ме то ди чес ких со ве ща ний раз ре шить. 2) Рас
хо ды по ор га ни за ции и со дер жа нию со ве ща ния сог ла со вать с 
Та гиро вым.

Пред се да тель (под пись Та ги ро ва)
Сек ре тарь (под пись Кур ба то ва)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 628 эш, 115 (икен че ягы), 116 кәг.). Текст 
шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Вы пис ка
из про то ко ла № 21 за се да ния Кол ле гии Нар комп ро са 

АТССР
от 8го ап ре ля 1926 го да 1

Участ во ва ли: Та ги ров М., Иб ра ги мов, Мак су дов 2, Му хут ди
нов, Зе ко лин.

При сутст во ва ли: т. т. Линс цер, Анд ре ев, Ск рип кин, Ага фу ров 
и Иш му ков.

Пред се да тель: Та ги ров М. Сек ре тарь: Ск рип кин.
Слу ша ли:
О ре а ли за ции пос та нов ле ний I го Тюр ко ло ги чес ко го съ ез да 

в Ба ку.
Док[ лад] т[о ва ри ща] Иб ра ги мо ва.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 950 эш, 1 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Максудов –  Га яз Гыйс мет дин улы Мак су дов (1891–1942), җәмә гать эш лек ле
се, жур на лист, ма те ма тик, фи зи кама те ма ти ка фәннә ре кан ди да ты, Гыйль ми үзәк
нең бе рен че рәи се. 1930 ел да, «уң төр кем»дә кат наш ка ны һәм «Ун биш җитәк че» 
белән «У тыз ту гыз җитәк че ха ты» на кул куй га ны өчен ВКП(б) са фын нан чы га ры
ла. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак ла на.
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ГЫЙЛЬ МИ ҮЗӘК ДО КУ МЕНТ ЛА РЫ

1920
Про то кол

за се да ния ху до жест вен но го сек тот де ла  
от 4 де каб ря 1920 го да 1

В за се да нии при сутст во ва ли: Пред се да тель ху дож [ест вен но го] 
сек тот де ла тов [а рищ] Ива нов, зав [е ду ю щий] ТеО тов [а рищ] Му
тин 2, за вед [у ю щий] ИЗО т[о ва рищ] Ра ди мов 3, зав [е ду ю щий] Му
зО ис кусств. т[о ва рищ] Ми ро нов 4, зав [е ду ю щий] му зы каль ным 
об ра зо ва ни ем тов [а рищ] Гум мерт 5, ре жис сер со ветс кой опе ры 
т[о ва рищ] Ги це вич, зав [е ду ю щий] со ветс кой опе ры тов [а рищ] 
Шу ва лов.

Слу ша ли:
2. Док лад тов [а ри ща] Му си на о воз наг раж де нии пи са те ля Ги

мель я на Иб ра ги мо ва, на пи сав ше го ре во лю ци он ную пь е су «Но
вые лю ди» 6.

Пос та но ви ли:
Воз наг ра дить в раз ме ре 150000 р[уб лей] с тем, что бы даль ней

шем уп ла ты ав торс ких не про из во дить в те че нии го да.
Пред се да тель ху дож [ест вен но го] сек тот де ла (под пись)

Сек ре тарь (под пись)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 7 эш, 5 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов 
«Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 284–285). Текст төп 
нөсхәдән алын ды.

2 Мутин –  Мох тар Ис хак улы Му тин (1885–1941), дра ма актё ры. Шә хес куль ты 
чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

3 Радимов –  Па вел Алек санд ро вич Ра ди мов (1887–1967), нә кышь че, ша гыйрь, 
җәмә гать эш лек ле се.

4 Миронов –  Алек сей Мак си мо вич Ми ро нов (1866–1929 ел дан соң), сән гать та
рих чы сы, пе да гог, му зей хезмәткә ре, кол лек ци о нер.

5 Гуммерт –  Ру дольф Ав гус то вич Гум мерт (1861–1922), пи а нист, пе да гог, ди
рижёр, ком по зи тор, җәмә гать эш лек ле се.

6 … овознагражденииписателяГимельянаИбрагимова,написавшегореволю-
ционнуюпьесу«Новыелюди» –  ул пь е са нә шер ителә: Иб ра һи мов Г. Яңа ке шеләр: 
Дра ма өч пәрдәдә (Ва кый га 1918–1919 нчы ел лар да ИделУрал туп ра гын да) / Г. Иб 
ра һи мов. –  Ка зан да «Ө мид» мат ба га сы, 1920. – 60 б.
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1922
Про то кол № 2

за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии при Акад цент
ре Тат нар комп ро са

от 4го ап ре ля 1922 го да 1

При сутст во ва ли: Г. Мак су дов, Г. Иб  ра ги мов, Г. Ху  до я ров 
Ф. Сай фи, Г. Ра  хим, Н. Абы зов.

Пред се да тель: Г. Мак су дов. Сек ре тарь: Му син.
По вест ка дня: 1) Док лад Г. Иб  ра ги мо ва о пред ло же нии Об

ласт ко ма.
Слу ша ли:
1. Док лад Иб ра ги мо ва о сос тав ле нии по ли ти чес ких учеб ни

ков: Об ласт ком мо би ли зо вал след [у ю щих] лиц для сос тав ле ния 
по ли тич [ес ких] учеб ни ков «Исто рич [ес кий] ма те ри а лизм» –  
С. Ат  на гу лов, «Русс кая ис то ри я» –  Ф. Сай фи, «Научн [ый] со
ци а лизм» –  Г. Ху  до я ров, «Ис то рия ВКП(б)» –  Г. Иб  ра ги мов и 
по ру ча ет ся это де ло Акад цент ру.

Пос та но ви ли:
1. При нять пред ло же ние Об ласт ко ма к ру ко водст ву.

Пред се да тель
Сек ре тарь

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 51 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про то кол № 8
за се да ния Та тарс кой ред [ак ци он ной] кол легии при Акад

цент ре Нар [од но го] ком [ис са ри а та] прос[вещени я]
от 13 ию ня 1922 го да 1

При сутст во ва ли: т. т. Г. Мак су дов, Г. Иб  ра ги мов, Г. Гу  бай дул
лин, Ф. Сай фи, Г. Ра  хим, Н. Абы зов.

Пред се да тель: т[о ва рищ] Г. Мак су дов. Сек ре тарь: т[о ва рищ] 
Р. Абы зов.

Слу ша ли:
2. Док лад Г. Иб  ра ги мо ва об оз на ме но ва нии 20ти ле тия смер

ти пи са те ля Ка йю ма На сы ри.
Пос та но ви ли:
2. I) Ко ман ди ро вать нес коль ко лиц в г[о род] Те тю ши и д[е

рев ню] Шир дан Сви яж[с ко го] кант [о на] для со би ра ния ма те ри
а лов по би ог ра фии К. На  сы ри.

II) По ру чить Г. Гу  бай дул ли ну и Г. Ра  хи му со би рать раз роз
нен ные тру ды Ка йю ма На сы ри и по ку пать та ко вые.

III) Вы дать аван сы по ус мот ре нии ко мис сии не ко то рым ли
цам, взяв шим ся за сос тав ле ние би ог ра фии пи са те ля К. На  сы ри.

IV) Про сить Нар ко ма прос ве ще ния об ас сиг но ва нии Акад
цент ру средств на вы ше ука зан ные нуж ды.

Пред се да тель
Сек ре тарь (под пись Н. Абы зо ва)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 54 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про то кол № 9
за се да ния Та тарс кой ре дак[ ци он ной] кол легии при Акад

цент ре Нар [од но го] ком [ис са ри а та] прос[вещени я] от 
20 ию ня 1922 го да 1

При сутст ву ют: Г. Мак су дов, Г. Иб  ра ги мов, К. Са  гид, И. Ку  ли, 
Ф. Сай фи, Н. Абы зов.

Пред се да тель: Г. Мак су дов. Сек ре тарь: т[о ва рищ] Р. Абы зов.
Пред се да тель

Сек ре тарь (под пись Н. Абы зо ва)

Про то кол № 10
Та тарс кой ре дакц [он ной] кол ле гии при Акад цент ре ТНКП 

от 27 ию ня 1922 го да 2

При сутст ву ют: Г. Мак су дов, Г. Иб  ра ги мов, Ф. Сай фи, Г. Гу 
бай дул лин, М. Кур бан га ле ев, Г. Ра  хим.

Пред се да тель –  Г. Мак су дов. Сек ре тарь –  Н. Абы зов.
Слу ша ли:
2. Пись мен ная ре цен зия Г. Иб  ра ги мо ва о кни ге Г. Гу  бай дул

ли на и Г. Ра  хи ма «Ис то рия тат [арс кой] ли те ра ту ры».
Пос та но ви ли:
2. Труд Г. Гу  бай дул ли на и Г. Ра  хи ма «Ис то рия та тарск [ой] ли

те ра ту ры» приз нан удов лет во ри тель ным и при ем ле мым к пе ча
ти с исп рав ле ни я ми и до пол не ни я ми, ука зан ны ми в ре цен зии 
Г. Иб  ра ги мо ва, при чем 3я кни га I го то ма древ не го пери о да 
это го тру да долж на быть от пе ча та на в пер вую оче редь; а 1я и 2я 
кни га I го то ма древ не го пе ри о да бу дут от пе ча та ны пос ле не об
хо ди мых поп рав ле ний при пер вой тех ни чес кой воз мож нос ти.

Пред се да тель (под пись Г. Мак су до ва)
Сек ре тарь (под пись Н. Абы зо ва)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 55 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 56 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про то кол № 12
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии  
при Акаде ми чес ко го Цент ра Тат нар комп ро са

от 15го ав гус та 1922 го да 1

При сутст во ва ли: Г. Мак су дов, Г. Ман су ров, Ф. Сай фи, И. Ку 
ле ев, Г. Ху  до я ров, М. Кур банГа ле ев.

Пред се да тель –  Мак су дов.
Сек ре тарь –  Абы зов.
По вест ка дня:
1. «Те о рия сло вес нос ти» Г. Иб  ра ги мо ва.
Слу ша ли:
2. О «Те о рия сло вес нос ти» Г. Иб  ра ги мо ва.
Пос та но ви ли:
1. Ре ше ние воп ро са о пе ре из да нии этой кни ги по ру ча ет ся 

кол лек ти ву по род но му язы ку.
Пред се да тель (под пись Г. Мак су до ва)

Сек ре тарь (под пись Н. Абы зо ва)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 58 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про то кол № 13
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии  

при Акаде ми чес ко го Цент ра Та тарс ко го На род но го  
Комис са ри а та прос ве ще ния
от 23го ав гус та 1922 го да 1

При сутст во ва ли: Г. Мак су дов, Г. Иб  ра ги мов, Ф. Сай фи, 
К. Тин чу рин.

Пред се да тель –  Мак су дов. Сек ре тарь –  Н. Абы зов.
По вест ка дня:
…2. Док лад Г. Иб  ра ги мо ва об аз бу ке «Ре сим ли элиф ба». 

«К ни га для чте ния Iя часть». «Под виж ная хрес то ма тия для школ 
IIй сту пе ни».

Слу ша ли:
…2. Док лад Иб ра ги мо ва об аз бу ке «Ре сим ли элиф ба». «К ни га 

для чте ния Iя часть». «Под виж ная хрес то ма тия для школ IIй 
сту пе ни» (все сос тав ле ны кол лек ти вом).

Пос та но ви ли:
…2. Пер вые две кни ги при ня ты к пе ча ти, а «Под виж ную хрес

то ма ти ю» пе ре дать для расс мот ре ния Ф. Бур на ше ву.
Пред се да тель (под пись Г. Мак су до ва)

Сек ре тарь (под пись Н. Абы зо ва)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 59 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про то кол № 14
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии  

при Акад цент ре ТНКП
от 5го сен тяб ря 1922 го да 1

При сутст ву ют: Г. Мак су дов, Г. Иб  ра ги мов, И. Ку  ле ев, Г. Гу 
бай дул лин.

Пред се да тель –  Г. Мак су дов. Сек ре тарь –  Н. Абы зов.
Слу ша ли:
…3. О кни ге то го же ав то ра 2 «Та тарс кая ли те ра ту ра» на та

тарс ком язы ке, 237 ст ран.
Пос та но ви ли:
…3. Пе ре дать на расс мот ре ние Г. Иб  ра ги мо ву и Г. Гу  бай дул

ли ну.
Пред се да тель (под пись Г. Мак су до ва)

Сек ре тарь

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 60 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 …тогожеавтора –  сүз әдә би ят га ли ме Габд рах ман Сәгъ ди ха кын да ба ра.
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1923
Про то кол № 6

за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии  
Акадцент ра ТНКП

от 13/II –  23 г[о да] 1

При сутст во ва ли: Г. Мак су дов, Г. Ху  дя ков и Г. Иб  ра ги мов.
Пред се да тель –  Мак су дов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
…2. Ре цен зент Иб ра ги мов и сбор ни ке сти хот во ре ний поэ та 

Так та ше ва 2, в ко то рый вхо дят: 1) Гись ян. 2) Урам да. 3) Мин гу лек 
эки ять. В сти хот во ре нии вид ны за чат ки сим во лиз ма. Поэ ти чес
кое пе ре жи ва ние силь но.

Пос та но ви ли:
…2. Одоб рить сбор ни ка для пе ча ти 3.

Пред се да тель Акад цент ра (под пись Г. Мак су до ва)
Уч [е ный] сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 6 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи
мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 295). Текст төп 
нөсхәдән алын ды.

2 Такташев –  Һа ди (Мөхәммәт һа ди) Хәй рул ла улы Так таш (Так та шев) (1901–
1931), ша гыйрь, та тар со вет шигъ ри я тенә ни гез са лу чы лар ның бер се.

3 Одобритьсборникадляпечати –  Һ. Так таш ның ул җы ен ты гы ба сы лып чы га: 
Так таш Һ. Җир ул ла ры тра ге ди я се. 6 кү ре нештә. Адәм, Хау а лар тор мы шын нан / 
Һ. Так таш. –  Ка зан: Та тарс тан, 1923. – 102 б. Ан да шу лай ук би редә күрсә телгән 
ши гырьлә ре дә урын ал ган: «Мәң ге лек әки ят» (б. 95–96), «У рам да» (б. 97–98), 
«Гыйсъ ян» (б. 99–108).
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Про то кол № 8
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии Акадцент ра

от 6/III –  23 г[о да] 1

При сутст во ва ли: Г. Мак су дов, Г. Иб  ра ги мов, Г. Ра  хим, Гу ме
ров, Ф. Сай фи.

Пред се да тель –  Мак су дов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
1. Объ яв ле ния Г. Ра  хи ма о ре цен зии т[о ва ри ща] Иб ра ги мо ва 

об ис то рии та тарс кой ли те ра ту ры ч. I. Он го во рит, что исп рав
ле но в кни ге все, что бы ло ука за но ре цен зен том в пер вой его 
ре цен зии. В пос лед ней же он го во рит о та ких про ма хах, ко то рых 
со вер шен но не ука зы вал в пер вой. Од на ко с не ко то ры ми из этих 
ука за ний сос та ви те ли сог лас ны и го то вы исп ра вить кни гу в этих 
час тях. Иб ра ги мов в от вет на это го во рит, что не сле ду ет спо рить 
о сло вах и при ди рать ся к ним, не об хо ди мо уло вить дух ре цен зии 
и со об раз но с ним пе ре ра бо тать кни гу. Ав то ры долж ны дать: 
1) ор га ни чес ки свя зан ное с ис то ри ей та тар ли те ра ту ры крат кое 
вве де ние, 2) вк лю чив в не го толь ко ос нов ные ма те ри а лы, 3) а по 
дру гим воп ро сам –  от сы лать к со от ветст ву ю щим кни гам.

…3. Иб ра ги мов Г. де ла ет уст ный док лад о ре зуль та тах прос
мот ра ру ко пи сей, пе ре дан ных для оп ре де ле ния их ис то ри чес кой 
цен нос ти Акад цент ру М. Ук  ма сы 2.

Ру ко пи си не предс тав ляя осо бен ной цен нос ти, все же име ют 
боль шое зна че ние для ис то рии та тарс ко го пись ма и зак лю ча ют 
в се бе не ко то рые ма те ри а лы. Ук ма сы пос ле лич ных с ним пе ре
го во ров, сог ла сил ся предс та вить их в рас по ря же ние Акад цент ра 
без воз мезд но. Та ких ру ко пи сей в част ных ру ках най дет ся мно го. 
Я пред ла гаю:

1) В Цент раль ной му суль манс кой биб ли о те ке оп ре де лить осо
бый шкаф для хра не ния та ких ру ко пи сей и 2) отк рыть в пе ча ти 
кам па нию за со би ра ние та ких ру ко пи сей.

Пос та но ви ли:

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 7 кәг.). Текст төп нөсхәдән алын ды 
һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 М.Укмасы –  сүз ша гыйрь Мир га зиз Ук ма сый ха кын да ба ра.
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1. По ру чить т[о ва ри щам] Ра хи мо ву и Иб ра ги мо ву сов мест но 
вы ра бо тать под роб ный план кни ги и ре ше ние воп ро са от ло жить 
до сле ду ю ще го за се да ния.

…3. Вы ра зить бла го дар ность Ук ма сы за без воз мезд но пред
став лен ные ру ко пи си. Пред ло жить Цент раль ной мус [уль
ман ской] биб ли о те ке оп ре де лить осо бый шкаф для хра не ния 
ру ко пи сей, отк рыть в пе ча ти кам па нию за со би ра ние та ких ру
ко пи сей.

Пред се да тель (под пись Г. Мак су до ва)
Сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)
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Про то кол № 9
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии Акадцент ра 

ТНКП
от 8/III –  23 г[о да] 1

При сутст во ва ли: Г. Мак су дов, Г. Иб  ра ги мов, А. Гу  ме ров, 
Ф. Сай фи, Х. Сай фи и Г. Ра  хим.

Пред се да тель –  Мак су дов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
…3. Док лад тов [а ри ща] Иб ра ги мо ва об из да нии шес ти бро

шюр с целью ан ти ре ли ги оз ной про па ган ды.
Та тарс кая бур жу а зия в борь бе про тив Со ве тов и ре во лю ции 

как пос лед нее свое ору дие прив ле ка ет ре ли гию. Про ис хо дя щее 
в нас то я щее вре мя дви же ние за ре ли ги оз ную шко лу –  яв ля ет ся 
ре зуль та том это го по ло же ния. Ме ры про тив это го ес ли с од ной 
сто ро ны мо гут быть ад минист ра тив но го ха рак те ра, то с дру гой 
сто ро ны –  долж ны быть прив ле ка тель новос пи та тель ные. Рас
прост ра не ние по пу ляр ных бро шюр –  од на из та ких мер. В пер
вую оче редь долж ны быть из да ны бро шю ры на сле ду ю щие те мы:

1) Про ис хож де ние ре ли гии (Ре ли гия с точ ки зре ния ист [о ри
чес ко го] ма те ри а лиз ма).

2) (Не под да ет ся чте ни ю) (Вза и мо от но ше ние меж ду нау кой 
и ис ла мом).

3) Ре ли гия в ис то рии та тар (Роль ис ла ма в со ци аль ной ис то
рии та тар).

4) Мес то ис ла ма в ис то рии (Ара бы и Му хам мад. В исс ле до ва
нии долж но быть об ра ще но глав ное вни ма ние то му, иде о ло ги ей 
ка кой со ци аль ноэко но ми чес кой ста дии яв ля ет ся ис лам).

5) Кто та кие сто рон ни ки ре ли гии (Ли те ра тур носа ти ри чес
кие расс ка зы, сти хот во ре ния и т. д.).

6) Про яв ле ние ис ла ма сре ди та тар (По пу ляр ные статьи о ре
ли гии (эта бро шю ра уже на пи са на по пред ло же нию Татбаш бю
ро Агитп ро мом ЦК и из да ет ся мож но нес коль ко со тен эк земп ля
ров, ее за ку пать для расп рост ра не ния в Тат рес пуб ли ке).

7) По ли ти ка Со ветс кой Рос сии по воп ро су о ре ли гии (Дек
ре ты, пос та нов ле ния и ком мен та рии к ним).

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 8 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Пос та но ви ли:
…3. По ру чить сос тав ле ние бро шюр:
1) Про ис хож де ние ре ли гии –  2 пе чат ных лис та т. т. Ху дя ко ву, 

Хус нул ли ну, Рах ма тул ли ну и Гу ме ро ву.
2) По че му мы про тив ре ли гии –  2 пе чат ных лис та т. т. Ра хим, 

Г. Гу  бай дул ли ну, Г. Ша  ра фу и Дж. Ва  ли до ву.
3) Ре ли гия в ис то рии та тар  –  3 лис та т. т. Иб ра ги мо ву и 

Ф. Сай фи.
4) Мес то ис ла ма в ис то рии та тар –  3 печ [ат ных] лис та т. т. 

Г. Мак су до ву и Г. Ман су ро ву.
5) Кто та кие сто рон ни ки ре ли гии –  3 п[е чат ных] л[ис та] –  

Бур на шу, За хи ри, К. Надж ми, Так та ше ву, С. Джа ля ли и Ш. Ус 
ма но ву.

6) Про яв ле ние ис ла ма сре ди та тар. Удов лет во рить ся за куп кой 
нуж но го ко ли чест ва эк земп ля ров у Татбаш бю ро.

7) По ли ти ки Сов рос сии по воп ро су о ре ли гии –  1 п[е чат ный] 
л[ист] Ф. Сай фи.

Рас хо ды по из да нию этих бро шюр бе рут на се бя ОК и Тат
по литп рос вет.

Пред се да тель Акад цент ра Мак су дов
Уч [е ный] сек ре тарь Нор кин.

С под лин ным вер но (под пись не раз бор чи ва)
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Про то кол № 11
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии Акадцент ра 

ТНКП
от 3 ап ре ля 1923 го да 1

При сутст во ва ли: Г. Иб  ра ги мов, Ф. Сай фи, Г. Мак су дов, 
А. Гу ме ров.

Пред се да тель –  Мак су дов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
1. За яв ле ние тов [а ри ща] Иб ра ги мо ва об из да нии ис то рии 

РКП.
Сек ре та ри ат ОК пос та нов ле ни ем от 1/II –  23 г[о да] по ру чил 

мне сос тав ле ние Ис то рии пар тии, так как та ко го же ха рак те ра 
ра бо ты бы ла по ру че на Н. Тат баш бю ро од но му из то ва ри щей в 
Моск ве, я от ло жил, во из бе жа ние па рал ле лиз ма, вы пол не ние 
этой за да чи до вы яс не ния воп ро са сов мест но с М[у суль ман ским] 
Т[а та ро]Б[аш кирс ким] Б[ю ро] осенью [19] 22 го да я уз нал в 
Моск ве, что эта ра бо та ими при ос та нов ле на.

Ме ся ца три то му на зад этот воп рос сно ва был воз буж ден в 
ОК. Но не вы яс нен ность по ряд ка из да ния по ли ти чес ких про
из ве де ний, не поз во ля ла тог да прид ти к оп ре де лен но му зак лю
че нию. Те перь же, пос ле пе ре да чи изда ния по ли ти чес ких про
из ве де ний Тат го сиз да ту, про шу пе ре ос мот реть этот воп рос и 
вк лю чить ис то рию пар тии в про из водст вен ный план Тат го сиз
да та.

Так как по по во ду 25го юби лея пар ти и 2 уви дел свет мно го 
но вых ма те ри а лов 3, преж ний план и чер но вик –  бу дут по оди
на ко вой сте пе ни из ме не ны.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 10–10 (икен че ягы) кәг.). Текст шун
нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 … поповоду25-гоюбилея партии –  1898 ел ның 1–3 (13–15) мар тын да Рос сия 
со ци алдем ок ра тик эш челәр пар ти я се нең Минск шәһә рендә үткә релгән 1 нче съ ез
ды марк сис тик пар тия тө зелү не игъ лан итә.

3 … увидел светмного новыхматериалов –  үзе нең шу шы мә каләлә рен истә 
то та бул са кирәк: Иб ра һи мов Г. Ру  сия ком му нист боль ше вик лар пар ти я се нең 25 
ел лык бәйрә ме / Г. Иб  ра һи мов // Мә га риф. – 1923. – № 2 (12). –  Б. 43–50; Аныкы
ук. Пар ти я нең 25 ел лык бәйрә ме белән / Г. Иб  ра һи мов // Без нең бай рак. – 1923. – 
6 март; Аныкыук. Яшь та тар про ле та ри а ты һәм боль ше визм / Г. Иб  ра һи мов // Без
нең бай рак. – 1923. – 14 март.
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…10. Ис то рию та тарс кой ли те ра ту ры Ра хи ма и Гу бай дул ли на 
в исп рав лен ном ви де от ру ки на пи сан ный про ве рил.

Пос та но ви ли:
1. Вы яс нить воп рос об из да нии ис то рии пар тии с Агитп ро пол 

ОК и пос та вить в по ряд ке дня сле ду ю ще го за се да ния Та тарс кой 
ре дак ци он ной кол ле гии.

…10. Пе ре дать для ре цен зии т[о ва ри щу] Иб ра ги мо ву.
Пред се да тель Акад цент ра (под пись Г. Мак су до ва)

Сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)
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Про то кол № 12
за се да ния Та тар[с кой] ред кол ле гии Акад цент ра ТНКП

от 17/IV –  23 г[о да] 1
При сутст во ва ли: Мак су дов, Иб ра ги мов и Гу ме ров.
Пред се да тель –  Г. Мак су дов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
…6. Тов [а рищ] Иб ра ги мов пред ла га ет за дер жать не дав но вы

пу щен ные из пе ча ти «Из вес тия об[ щест]  ва ар хе о ло гии, ис то рии 
и эт ног ра фи и».

В русс кой пе ча ти то и де ло по яв ля ют ся про из ве де ния, но
ся щие на се бе ан ти со ветс кий и ан ти ре во лю ци он ный ха рак тер. 
Упо мя ну тая из вес тия при над ле жит к чис лу та ких про из ве де ний. 
Нуж но пос та вить это му пре дел.

Пос та но ви ли:
…6. Про сить Татг лав лит за дер жать расп рост ра не ния упо мя

ну тую «Из вес тию об[ щест ва]  ва арх [е о ло ги и], ис то рии и эт ног
ра фи и» до вы яс не ния воп ро са их со дер жа ния.

Прос мотр оче ред ных вы пус ков «Из вес тий» с по лит [и чес кой] 
сто ро ны по ру чить т. т. Сай фи и Гу бай дул ли ну.

Про то кол № 13
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии Акадцент ра 

ТНКП от 24 ап ре ля 1923 го да 2
При сутст во ва ли: Мак су дов, Сай фи, Ху до я ров и Нор кин.
Пред се да тель –  Мак су дов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
…5. Ре цен зии т. т. Иб ра ги мо ва и Так та ше ва о сбор ни ке сти

хот во ре ний Надж ми.
Пос та но ви ли:
…5. Одоб рить сбор ник для пе ча ти, но не на средст ва Тат го

сиз да та.
Пред се да тель Акад цент ра (под пись Г. Мак су до ва)

Уч [е ный] сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 89 (икен че ягы) 
кәг.). Текст шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 11 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про то кол № 14
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии  

при Акад цент ре ТНКП от 4го мая 1923 го да 1

При сутст ву ют: Г. Мак су дов, Ф. Сей фи, Г. Ра  хим.
Пред се да тель –  Г. Мак су дов. Сек ре тарь –  Н. Абы зов.
Слу ша ли:
1. Ре цен зию Г. Иб  ра ги мо ва о кни ге Г. Ра  хи ма и Г. Гу  бай дул

ли на «Ис то рии та тарс кой ли те ра ту ры», Т. I, часть II, 160 стр.
2. Ре цен зию Г. Иб  ра ги мо ва о кни ге Нед жи ба Ду ма ви «Иб

лис» 2.
Пос та но ви ли:
1. При нять к пе ча ти.
2. Прин ци пи аль но при ни ма ет ся к пе ча ти, но не за счет Го

сиз да та.
Пред се да тель (под пись Г. Мак су до ва)

Сек ре тарь (под пись Н. Абы зо ва)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт 
ар хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 13 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра
һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да ял гыш 15 нче сан лы бер кетмә бу ла рак бас ты
рыл ган (Ка зан, 2000, б. 295–296). Текст төп нөсхәдән алын ды.

2 … окнигеНеджибаДумави«Иблис»–  Н. Ду  ма ви ның ан дый ки та бы нә шер 
ителмәгән.
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Про то кол № 15
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии  

Ака де мичес ко го Цент ра ТНКП а от 9го мая 1923 го да 1

При сутст во ва ли: Г. Мак су дов, Г. Иб  ра ги мов, З. Нор кин.
Пред се да тель –  Г. Мак су дов. Сек ре тарь –  З. Нор кин.
Слу ша ли:
1. Ре цен зию т. т. Иб ра ги мо ва и Мак су до ва о про из ве де нии 

Ф. Сей фи «Та тарс кая ре ли ги я», на пи сан ная по ан ти ре ли ги оз
но му про из водст вен но му пла ну ОК (объ ем про из ве де ния в 3 
п[е чат ных] л[ис тов]).

Пос та но ви ли:
1. При нять для пе ча ти и нап ра вить в По лит со вет 2.

Пред се да тель Ака де ми чес ко го Цент ра  
(под пись Г. Мак су до ва)

Уче ный сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 14 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи
мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 296). Текст төп 
нөсхәдән алын ды.

2 Принятьдляпечатии направить вПолитсовет–  ул ки тап 1924 ел да нә
шер ителә: Сәй фиКа зан лы Ф. Та  тар ди не (Та тар ның ис ке, яңа диннә ре, бо лар ның 
сыйн фыйикъ ти са ди хәлләргә мөнәсәбә те ха кын да ха лык өчен языл ган) (Төзә
телгән икен че бас ма) / Ф. Сәй фиКа зан лы. –  Ка зан: Та тарс тан мат бу гат һәм нәш ри
ят ком би на ты нә ше ре, 1924. – 50 б.
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Про то кол № 19
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии Акадцент ра 

ТНКП от 12 ию ня 1923 г[о да] 1

При сутст во ва ли: Мак су дов, Иб ра ги мов и Нор кин.
Пред се да тель –  Мак су дов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
…2. Ре цен зию тов [а ри ща] Иб ра ги мо ва о пь е се тов [а ри ща] 

Тен чу ри на «Зар». Ре цен зент на хо дит пь е су ори ги наль но раз ра
бо тан ной, с но вым под хо дом к ста рым те мам, име ю щей боль шое 
аги та ци он ное зна че ние в борь бе про тив ре ли гии и расп рост ра
не ние ее.

Пос та но ви ли:
…2. Пь е су тов [а ри ща] Тен чу ри на «Зар» одоб рить для пе ча ти 2.

Пред се да тель Акад цент ра (под пись Г. Мак су до ва)
Уч [е ный] сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 19 кәг.). Текст төп нөсхәдән алын ды 
һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Пьесутов.Тенчурина«Зар»одобритьдляпечати –  ул пь е са нә шер ителә: 
Тин чу рин К. Зар. Бә ни адәм фа җи га се. Ал ты пәрдәдә / К. Тин чу рин. –  Ка зан: Та
тарс тан мат бу гат һәм нәш ри ят ко ми те ты нәш ре, 1924. – 144 б.
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Про то кол № 32
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии Акадцент ре 

ТНК Па от 22 сен тяб ря 1923 го да 1

При сутст во ва ли: Г. Иб  ра ги мов, Ф. Сей фи, Маг ди ев и Нор
кин.

Пред се да тель –  Нор кин. Сек ре тарь –  Н. Абы зов.
Слу ша ли:
1. Уст ный от зыв Г. Иб  ра ги мо ва о сбор ни ке сти хот во ре ний 

Че ня кя я 2. Сти хот во ре ния во об ще хо тя и не бле щут та лан том, 
все же мож но сде лать вы бор ку в 3–4 лис та.

Пос та но ви ли:
1. Одоб рить для пе ча ти изб ран ные сти хот во ре ния Че ня кяя в 

ко лич [ест ве] 3–4 пе чат ных лис тов, по ру чить вы бор ку тов [а ри
щу] Г. Ра  хи му.

Пред се да тель Акад цент ра (под пись З. Нор ки на)
Сек ре тарь (под пись Н. Абы зо ва)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 79 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи
мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 296–297). Текст 
төп нөсхәдән алын ды.

2 Ченякяй –  Төхфә тул ла Гыйз зә тул ла улы Ченәкәй (Ченәк әев, 1893–1959), ша
гыйрь.
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Про то кол № 34
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии Ака де мичес

ко го Цент ра ТНКП а 15 ок тяб ря 1923 го да 1

При сутст во ва ли: Мак су дов, Х. Муш та ри 2, А. Уме ров, Иб ра
ги мов.

Пред се да тель –  Мак су дов.
Сек ре тарь –  Муш та ри.
Слу ша ли:
…XII. Расс каз Иб ра ги мо ва Г. «А дам ба ла ла ры».
Пос та но ви ли:
Одоб рить к пе ча ти по про из водст вен но му пла ну 3.

Пред се да тель (под пись Г. Мак су до ва)
Сек ре тарь (под пись Х. Муш та ри)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 80 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Х.Муштари –  Хә мит Мо заф фар улы Мөштә ри (1900–1981), ме ха ни ка өлкә
се га ли ме, фи зи кама те ма ти ка фәннә ре док то ры (1937), про фес сор (1938), ТАССР, 
РСФСР ның ат ка зан ган фән эш лек ле се (1940, 1965).

3 Рассказ Ибрагимова Г. «Адам балалары»…Одобрить к печати по произ-
водственному плану –  нә шер ителә: Иб ра һи мов Г. Адәмнәр: Хик әя / Г. Иб  ра һи
мов. –  Ка зан: Та тарс тан мат бу гат һәм нәш ри ят ком би на ты нә ше ре, 1923. – 50 б.
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1924
Про то кол № 1

за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии Акадцент ре 
ТНКП 4/Х –  1924 го да 1

При сутст во ва ли: Г. Мак су дов, Ку ле ев, Гу бай дул лин, Ка ри
мов.

Пред се да тель –  Мак су дов.
Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
…5. О «П ро ле тарс ких пес нях» К. Эми ри 2. Ре цен зия Иб ра ги

мо ва: «Не об хо ди мо из дать по не ко то ром исп рав ле ни ям».
Пос та но ви ли:
…5. Сог ла сить ся с ре цен зи ей тов [а ри ща] Иб ра ги мо ва.

Пред се да тель (под пись Г. Мак су до ва)
Сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 694 эш, 1 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 К.Эмири –  Кә рим Хөс әен улы Әми ри (Әми ров, 1893–1962), ша гыйрь һәм дра
ма тург. Аның бу җы ен ты гы 1926 ел да нә шер ителгән: Әми ри К. Про ле та ри ат моң
на ры / К. Әми ри. –  М.: «Нәш ри ят» ко о пе ра ти вы мат ба га сы, 1926. – 20 б.
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Про то кол № 2
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии

от 19 ян ва ря 1924 го да 1

При сутст во ва ли: Г. Мак су дов, Х. Муш та ри, А. Уме ров, Г. Иб 
ра ги мов.

Пред се да тель –  Мак су дов.
Сек ре тарь –  Х. Муш та ри.
Слу ша ли:
…9. До пол не ние (3 тет ра ди) по 2му из да нию «Та тарс кой ис

то ри и» Г. Гу  бай дул ли на с зак лю че ни ем Г. Иб  ра ги мо вым, в ко то
ром ука зы ва ет ся, что ука зан ное до пол не ние нуж да ет ся лишь в 
исп рав ле нии двухтрех слов.

Пос та но ви ли:
…9. При нять по про из водст вен но му пла ну (от дел XII, та тарс

кой час ти).
Пред се да тель (под пись Г. Мак су до ва)

Сек ре тарь (под пись Х. Муш та ри)

Про то кол № 4
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии Акадцент ра  

от 7го мар та 1924 го да 2

При сутст во ва ли: Г. Мак су дов, И. Ку  ле ев, А. Уме ров, Ф. Бур наш.
Пред се да тель –  Г. Мак су дов.
Сек ре тарь –  Х. Муш та ри.
Слу ша ли:
…14. Пе ре из да ние кни ги «Как ис поль зо вать приш коль ный 

зе мель ный учас ток» Тра пез ни ко ва в пе ре во де Г. Дин му ха ме то ва 
и Г. Иб  ра ги мо ва.

Пос та но ви ли:
…14. Нап ра вить в Нар ком зем для от зы ва.

Пред се да тель (под пись Г. Мак су до ва)
Сек ре тарь (под пись Х. Муш та ри)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 43 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 311 эш, 46 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.



544

Цент раль ный Ко ми тет Рос сийс кой ком му нис ти чес кой  
пар тии (боль ше ви ков)

Учет норасп ре де ли тель ный от дел

Ед [и ный] парт [ий ный] би лет № 348327

Лич ный лис ток №  1
Гу бер ния –  Тат [арс ка я] рес пуб ли ка.
На се лен ный пункт –  г[о род] Ка зань.
Пар тий ная ор га ни за ция (го род, ра йон, уезд) –  Гор ра йон.
1) Фа ми лия –  Иб ра ги мов.
2) Имя, от чест во –  Га лимд жан Гир фа но вич.
3) Год рож де ния –  1887 г[о да]
4) На ци о наль ность –  Та та рин.
5) Род ной язык –  Та тарс кий.
6) На ка ких язы ках еще сво бод но: а) го во рит, б) пи шет –  На 

русс ком, нем но го на арабс ком и ту рец ком язы ках.
7) Ка кие мест нос ти СССР хо ро шо зна ет –  Ев ро пейс кую Рос

сию, Крым, Кав каз, За пад ную Си бирь и Кир ги зию.
8) Со ци аль ное по ло же ние (преж нее сос ло вие, зва ние, сос то

я ние и т. п.) –  По про ис хож де нию кресть я нин (отец од но в ре мя был 
мул лой, по том бро сил).

9) Ос нов ное за ня тие (да ю щее средст ва к су щест во ва ни ю):
а) до вой ны 1914 г. –  Ли те ра тор и пе да гоглек тор.
б) во вре мя вой ны (до окт [ябрьс кой] рев [о лю ци и]) –  То же.
10) Про фес сия –  Ли те ра ту ра и пе да го ги ка.
11) Се мей ное по ло же ние (сколь ко чле нов семьи при се бе; из 

них нет ру дос по соб ных на иж ди ве нии оп ра ши ва е мо го) –  Же нат.
12) Об ра зо ва ние (точ но ука зать где учил ся, окон чилли курс; 

ес ли не окон чил сколь ко клас сов, кур сов и т. п. про шел) –  До 
12 л[ет] в сельс ком учи ли ще. По том в Орен бур ге мус мед ре се ста
ро го ти па, от ту да изг нан за но ва торс кие мыш ле ния, по том в Уфе 
выс шее вос точн [о е] мус [уль манс ко е] мед ре се «Га ли я», из 3го кур са 
изг нан за про ти во ре ли ги оз ность и воль но думст ва.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 86 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов 
«Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 301–303). Текст төп 
нөсхәдән алын ды.
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13) Слу жил ли в ар мии (ука зать ког да, род ору жия, пос лед ний 
чин, зва ние, долж ность и т. п.) –  Нет. По бо лез ни ос во бож ден.

14) Участ во вал ли в во ен ных дейст ви ях, в ка кой вой не (в ка
чест ве ко го) –  Нет.

15) Ког да де мо би ли зо ван –
16) Был ли за гра ни цей (где. Ког да, как дол го, цель по езд ки 

или пре бы ва ния, чем за ни мал ся) –  Нет.
17) Ка кой пар тий ной ор га ни за ци ей при нят в чле ны Р.К.П. 

(больш.) –  Заб [у лач ной] Пле те новс кой ра йон ной ор га ни за ци ей г[о
ро да] Ка за ни.

18) Ког да при нят, год и ме сяц –  Де кабрь м[е ся]ц 1920 г[о да] 
(Сос то ит 15 / IV 1917 г[о да]).

19) Сос то ял ли в дру гих пар ти ях (ка ких, ког да, как дол го, где, 
ка кую ра бо ту вы пол нял) –  Был чл [е ном] Тат [а ро] –  баш кир [ской] 
ор га ни зац [и и] пар тии ле вых соц [и а лис тов] ре вол [ю ци о не ров] Ин
терн [а ци о на лис тов] 1917 г[о да], ра бо тал в га зе те в Уфе.

20) Ес ли участ во вал в ре во лю ци он ной ра бо те до 1917 г[о да], 
то где, в ка кой об лас ти ра бо ты, как дол го –  1905 г[о ду] сре ди 
мо ло де жи ша кир дов, за что был ли шен по лит [и чес кой] бла го на
деж[ нос ти] и не мог пос ту пить в русск [о е] уч [еб но е] за вед [е ни е] 
1912–13 г. г. ра бо тал в Ки е ве.

21) Под вер гал ся ли реп рес си ям за рев. де я тель ность до окт. 
рев. (за что, ког да, ка ким) –  1913 г[о ду] 17 ап ре ля был арес то ван 
в Ки е ве и зак лю чен в тюрь му за под поль ную ра бо ту сре ди сту ден
чест ва. Пос ле ос во бож де ния на хо дил ся под глас ным над зо ром по
ли ции до 1917 г[о да].

22) Прив ле кал ся ли к су деб ной от ветст вен нос ти пе ред су дом 
СССР (за что, ког да, при го вор) –  Нет.

23) Прив ле кал ся ли к парт су ду (за что, ког да, при го вор) –  
Нет.

24) Фи зи чес кие не дос тат ки –  Слаб [ость]. Очень слаб здо ровь ем 
во об ще, в част нос ти имею бо лезнь поч ки.

25) Те о ре ти чес кая под го тов ка (марк систс ка я)  –  В Тат
[арс ком] Ком[ му нис ти чес ком] Уни вер си те те пре по даю ис то рию 
РКП(б).

26) Пар тий ная ра бо та с 1917 г[о да] (ука зать толь ко оп ре де
лен ную дли тель ную, не ме нее 3 ме ся цев ра бо ту) –  Пос то ян ная 
ра бо та как жур на лист («Чул пан», «К рас ный вос ток», «Эш че», «Та
тарс тан», «Без нен юл» и д[ ру гих] газ [е тах] и жур на лах, а так же 
ра бо та над науч номарк сист[с ки ми] тру да ми) и как лек тор по ис
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то рии РКП(б) и рев [о лю ци он но му] дви же нию в во ен ных шко лах, 
партш ко лах и в ТКУ.

Ос таль ная, кро ме пар тий ной ра бо ты с 1917 г[о да] (ука зать 
толь ко оп ре де лен ную дли тель ную не ме нее 3 ме ся цев, ра бо
ту) –  С 1918 по 1919 в Моск ве и Ле нинг ра де в Центр [аль ном] му
суль[ манс ком] Ко мис са ри а те зам [ес ти тель] пред[ се да те ля] и член 
Кол ле гии. С 14 / I1918 Моск ве в Центр [аль ном] Ис пол ни тель
ном Ко ми те те Со ве тов ра бо чих и сол датс ких де пу та тов чле ном 
ВЦИК.

Кро ме то го (ука зать глав ней шую ра бо ту, не свя зан ную с ис
пол не ни ем той или иной долж нос ти, или кро ем ра бо ты по долж
нос ти, нап ри мер: спе ци аль ные по ру че ния, учас тие в ко мис си ях, 
обс ле до ва ни ях и т. п.) –  Пос то ян ные по ру че ния. На пи сал по тем 
или дру гим кам па ни ям и слу ча ям статьи для га зет и жур на лов со 
сто ро ны Об ласт ко ма РКП(б).

Под пись: Г. Иб  ра ги мов
Ко пия вер на: (под пись не раз бор чи ва)
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1925
Про то кол № 8

за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии Акадцент ра 
Тат нар комп ро са

от 6/I –  25 го да 1

При сутст во ва ли: Г. Мак су дов, Ма мин 2, И. Ку  ле ев, Ф. Бур на
шев и З. Нор кин.

Пред се да тель –  Мак су дов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
…2. Ре цен зию Г. Иб  ра ги мо ва о сбор ни ке сти хот во ре ний поэ

та Г. Так та ше ва «Пос ле бу ри» и дру гие пи са ния. Ре цен зент го
во рит: эти сти хот во ре ния как по язы ку, так и по сти лю и тех ни
ке яв ля ют ся но вы ми ори ги наль ноцен ны ми фор ма ми в на шей 
пе ча ти. Со сто ро ны со дер жа ния, все они про ник ну ты бо га то 
ре во лю ци он ным ду хом. Они бу дут чи тать ся с осо бен ным ин те
ре сом и расп рост ра нять ся сре ди мо ло де жи. Не об хо ди мо из дать 
эти сбор ни ки.

Пос та но ви ли:
…2. Сог лас но ре цен зии Г. Иб  ра ги мо ва сбор ник одоб рить к 

печ [а ти] 3 2 п[е чат ных] л[ис тов].
Пред се да тель Акад цент ра (под пись Г. Мак су до ва)

Уч [е ный] сек ре тарь (под пись Х. Муш та ри)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 694 эш, 9 (икен че ягы) кәг.). Текст шун нан 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Мамин –  Мөхәммәт ша Гомәр улы Ма мин (1905–1943), әдә би ят га ли ме.
3 Согласно рецензии Г.Ибрагимова сборник одобрить к печ[ати] –  нә шер 

ителә: Taqtaş H. Davьldan soŋ / H. Taqtaş. –  Qazan: Tatar. matbuƣat nәşr. komb. 
basmasь, 1925. – 80 b.
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Про то кол № 11
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии Акадцент ра 

Тат нар комп ро са
от 5 фев ра ля 1925 го да 1

При сутст во ва ли: т. т. Иб ра ги мов, Ш. Ах  ма де ев, Ту лум байс
кий, Пар син2, Мак су дов, Ку ле ев, Кур бан га ле ев, Гу ме ров и Нор
кин.

Пред се да тель –  Г. Иб  ра ги мов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
1. Воп рос о не ко то ром из ме не нии и до пол не нии про из водст

вен но го пла на по Из да тельст ву на 1924–25 г[од]. Г. Иб  ра ги мов –  
из ме не ния пред по ла га ют ся сле ду ю щее:

1) Приб ли жа ет ся 20лет ний юби лей 1905 г[о да], ко то рый не
об хо ди мо от ме тить дву мя сбор ни ка ми в 10–15 печ [ат ных] лис
т[ов];

2) Не об хо ди мо дать «Биб ли о те ку та тарс кой ли те ра ту ры» 
приб ли зи тель но в 100–150 печ [ат ных] лист [ов];

3) Не об хо ди мо дать сбор ник на те му «На ци о наль ный гнет над 
та та ра ми, клас со вое расс ло е ние, осо бен нос ти их в ис то ри и» и

4) Не об хо ди мо уде лить в план 10–15 печ [ат ных] лис тов для 
ан ти ре ли ги оз ной про па ган ды.

…12. Сбор ник Ту лум байс ко го 3. Уст ная ре цен зия Иб ра ги мо ва.
Пос та но ви ли:
1. На ос но ва нии пос та нов ле ния кол ле гии ТНКП об из ме не

нии и до пол не нии ра нее при ня то го про из водст вен но го пла на 
по из да тельст ву, все эти сбор ни ки и биб ли о те ку та тарс кой ли
те ра ту ры вк лю чить в про из водст вен ный план по из да тельст ву, 
не вно ся ущер ба в науч ную и учеб ную часть пла на.

Для сос тав ле ния под роб но го пла на «Биб ли о те ки та тарс кой 
ли те ра ту ры» в срок, не пре вы ша ю щий двух не дель, вы де лить 
ко мис сию из т. т. Г. Иб  ра ги мо ва, Г. Ра  хима и Ту лум байс ко го.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 694 эш, 12, 12 (икен че ягы) кәг.). Текст шун
нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Парсин –  Мөхәммәт За риф улы Пар син (1899–1963), жур на лист, пуб ли цист, 
әдә би ят һәм те атр тән кыйть че се.

3 СборникТулумбайского –  ул җы ен тык нә шер ителә: То лым байс кий Г. Кеч кенә 
чак лар да (Җы ен тык) / Г. То  лым байс кий. –  Ка зан: Та тарс тан мат бу гатнәш ри ят ком
би на ты бас ма сы, 1925. – 23 б.
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Вы ра бот ку пла на и сос тав ле ние книг по ан ти ре ли ги оз ной 
про па ган де –  по ру чить тов. И. Рах ма тул ли ну. Вы ра бот ку пла на 
сбор ни ка «На ци о наль ный гнет над та та ра ми, клас со вое рас слое
ние и клас со вые осо бен нос ти их в ис то ри и» –  по ру чить тов [а ри
щам] Иб ра ги мо ву, Ф. Сей фи и Пар си ну.

Оз на ме но ва ние 20летн [е го] юби лея 1905 го да сбор ни ком –  
сог ла со вать с Об ко мом РКП.

…12. Вк лю чить в биб ли о те ку та тарс кой ли те ра ту ры и нап ра
вить для из да ния сей час же.

Пред се да тель (под пись Г. Мак су до ва)
Сек ре тарь (под пись Х. Муш та ри)
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Про то кол № 12
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии  

Акадцент ра Тат нар комп ро са
от 10/II –  25 го да 1

При сутст во ва ли: Г. Иб  ра ги мов, Ту лум байс кий, Пар син, Ка
ри мов, Ку ле ев и Нор кин.

Пред се да тель –  Иб ра ги мов.
Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
1. Воп рос об оз на ме но ва нии сто ле тия рож де ния Ка ю ма На

сы ри, пер во го пи са те ля, ст ре мив ше го ся соз дать и раз ра бо тать 
чис тый ли те ра тур ный та тарс кий язык.

…3. Со об ще ние т[о ва ри ща] Иб ра ги мо ва о хо да тайст ве Акад
цент ра пе ред ТЦИК о при об ре те нии му зея Сельк ре дитп ром со
ю за:

Му зей об ни ма ет око ло 6400 пред ме тов ху дож [ест вен ной] и 
кус тарн [ой] про мыш лен нос ти с ук ло ном в сто ро ну мест ной эт
ног ра фии.

Пос та но ви ли:
1. 1) В день сто ле тия ор га ни зо вать ши ро кое отк ры тое соб ра

ние, пос вя щен ное оз на ком ле нию пуб ли ки с лич ностью Ка ю ма 
На сы ри, вы яв ле нию его ро ли и раз бор ку его тру дов. 2) Об ра
тить ся в кол ле гию Та т нар комп ро са с хо да тайст вом об отк ры тии 
сти пен дии име ни Ка ю ма На сы ри в Инс ти ту те жур на лис ти ки. 
3) Наз вать име нем На сы ри ули цу 4х Еван ге лис тов. 4) Об ра тить
ся в со от ветст ву ю щие уч реж де ния об оз на ме но ва нии это го дня.

Сос тав ле ние ко мис сии по про ве де нию дня сто ле тия по ру чить 
Акад цент ру.

Прог рам му в ос но ве ут вер дить, де та ли за цию и про ве де ние ее 
по ру чить той же ко мис сии.

…3. Одоб рить хо да тайст во Акад цент ра.
Пред се да тель (под пись Г. Мак су до ва)

Уч [е ный] сек ре тарь (под пись Х. Муш та ри)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 694 эш, 13 кәг.). Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи
мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 309). Текст төп 
нөсхәдән алын ды.
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Про то кол № 15
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии  

Академичес ко го Цент ра ТНКП
от 5/III –  1925 го да 1

При сутст во ва ли: Г. Иб  ра ги мов, М. Кур бан га ле ев, Ку ле ев, 
Пар син, Ка ри мов, Ту лум байс кий, Г. Ман су ров, Нор кин, Г. Ра 
хим.

Пред се да тель –  Иб ра ги мов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
…2. Со об ще ние т[о ва ри ща] Иб ра ги мо ва о пе ре да че «К ла да 

древ них ве щей, най ден ных на мес те древ не го го ро да «Д жю ке 
Тау» из Тат нар ком фи на в Цент раль ный му зей АТССР.

Пос та но ви ли:
…2. При нять к све де нию

Пред се да тель (под пись Г. Иб  ра ги мо ва)
Сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 649 эш, 17 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про то кол № 17
рас ши рен но го за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной колле гии 

Ака дем цент ра Тат нар комп ро са
от 16/III –  25 го да 1

При сутст во ва ли: Г. Иб  ра ги мов, Н. Му  хут ди нов, Га яз Ман
су ров, Ш. Из  май лов 2, И. Ку  ле ев, Х. Ба  ди гов, Г. Ра  хим, М. Кур
бан га ле ев, Х. Ка  ри мов, Хус нул лин, Ту лум байс кий, М. Пар син 
и З. Нор кин.

Пред се да тель –  Иб ра ги мов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
1. Док лад тов [а ри ща] Му хут ди но ва о не об хо ди мос ти ус та нов

ле ния кон так та в из да тельс кой, науч нопе да го ги чес кой и ме
то ди чес кой ра бо те меж ду Нар комп ро сом и Тат баш бю ро НКП 
РСФСР.

Пре нии.
В раз вер нув ших ся пос ле док ла да пре ни ях участ ву ют то ва ри

щи Из май лов, Га яз Ман су ров, Г. Иб  ра ги мов и Ку ле ев.
Тов [а рищ] Иб ра ги мов за щи ща ет все це ло мысль о не об хо ди

мос ти сог ла со ва ния всех пла нов, вы ра бот ку де та лей сог ла со ва
ния, пред ла га ет по ру чить спе ци аль ной ко мис сии из предс та ви
те лей Акад цент ра ТНКП ро са, Ком би на та из да тельст ва и пе ча ти 
АТССР и предс та ви те ля Тат баш бю ро НКП РСФСР, при няв 
здесь лишь об щую ре зо лю цию о не об хо ди мос ти сог ла со ва ния.

Пред се да тель (под пись Г. Иб  ра ги мо ва)
Сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 694 эш, 20, 20 (икен че ягы) кәг.). Текст шун
нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Ш.Измайлов –  Ша кир Са фиул ла улы Из май лов (1897–1937), сәясәт эш лек ле
се, дип ло мат. 1925–1929 ел лар да ТАССР Ха лык хезмәт ко мис са ры. Шә хес куль ты 
чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.
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Про то кол № 18
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии  

Акадцент ра ТНК Па от 26го мар та 1925 го да 1

Присутст во ва ли: Иб ра ги мов, Ку ле ев, Пар син, Ту лум байс кий 
и Нор кин.

Пред се да тель –  Иб ра ги мов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
…3. Со об ще ние т[о ва ри ща] Иб ра ги мо ва о ме му а рах ста ро го 

та та ри наболь ше ви ка тов [а ри ща] Га фу ро ва 2 в 7–8 печ [ат ных] 
лис тов с цен ны ми ис то ри чес ки ми ма те ри а ла ми (За яв ле ние т[о
ва ри ща] Га фу ро ва при сем при ла га ет ся 3).

4. Пред ло же ние т. Иб ра ги мо ва о не об хо ди мос ти со би ра ния 
и из да ния вос по ми на ний, ка са ю щи е ся ро ли Ле ни на в ор га ни
за ции АТССР на русс ком и та тарс ком язы ках.

…9. Воп рос о сос тав ле нии сбор ни ка К. На  сы ри по по ру че
нию СНК АТССР.

Пос та но ви ли:
…3. При нять ме му а ры т[о ва ри ща] Га фу ро ва для из да ния.
4. По ру чить сос тав ле ние сбор ни ка тов [а ри щу] Ту лум байс ко му.
…9. Сос тав ле ние сбор ни ка по ру чить тов [а ри щу] Иб ра ги

мо ву 4. Объ ем сбор ни ка оп ре де лить в 10 печ [ат ных] лис тов. Со
дер жа ние: 1) Ма те ри а лы по слу чаю сто ле тия рож де ния, 2) не
из дан ные про из ве де ния На сы ри и 3) статьи Гу бай дул ли на о 
не из дан ных про из ве де ни ях На сы ри.

Пред се да тель
Сек ре тарь

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 694 эш, 22, 22 (икен че ягы) кәг.). Текст шун
нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Гафуров –  Сиб га тул ла Са дыйк улы Га фу ров (1888–1937), сәясәт эш лек ле се. 
Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган. Ка ра: Ха ми дул
ли на В. С.С. Га фу ров –  пер вый ру ко во ди тель пар тий но го ар хи ва / В. Ха  ми дул ли
на // Га сыр лар ава зыЭхо ве ков. – 2009. – № 1. –  С. 153–155.

3 С. С. Га    фу ров ның 1925 ел ның 26 мар тын да яз ган га ри за сы кү чермә се Та тар
стан Рес пуб ли ка сы Мил ли ар хи вын да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 694 эш, 23 кәг.).

4 Вопрос о составлении сборника К.Насыри… Составление сборника пору-
читьтов.Ибрагимову –  җы ен тык нә шер ителә: Ка юм На сый ри ныӊ мо ӊар чы ба
сыл ма ган әсәрлә ре. Мәҗ му га / Га ли Рә хим ка ра ма гын да. –  Ка зан: Та тарс тан дәүләт 
нәшр., бас ма сы, 1926. – 135 б.
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Про то кол № 19
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии  

Акадцент ра Тат нар комп ро са от 9/IV–25 г[о да] 1

Присутст во ва ли: Г. Ибра ги мов, Ф. Сай фи, М. Кур бан га ле
ев, Г. Линс цер 2, З. Нор кин, Ту лум байс кий, Пар син, Г. Ра  хим, 
Ку ле ев и Гу ме ров.

Пред се да тель –  Иб ра ги мов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
1. Воп рос об оз на ме но ва нии пя ти ле тия АТССР.
Пре зи диум Акад цент ра пос та но вил оз на ме но вать пя ти ле тие 

АТССР вы пус ком двух ил люст ра тив ных сбор ни ков кра е вед чес
ких ма те ри а лов объ е мом приб ли зи тель но в 20 лис тов каж дый, 
один из сбор ни ков бу дет из дан на та тарс ком, а дру гой на русс ком 
язы ке. Сос тав ле ние прог рам мы сбор ни ков по ру чить тов [а ри щу] 
Иб ра ги мо ву. Кро ме это го спе ци аль ная ко мис сия по оз на ме но
ва нию пя ти ле тия АТССР на хо дит не об хо ди мым из да ние на та
тарс ком и русс ком язы ках сбор ни ка от чет ноито го во го ха рак те ра 
«За пять лет» 3 –  то же в 15–20 печ [ат ных] лис тов.

…12. Со об ще ние т[о ва ри ща] Иб ра ги мо ва о не об хо ди мос ти 
«Сельс ких пи сем» Сай фи в ра бо чекресть янс кую биб ли о те ку.

Пос та но ви ли:
1. Из дать два сбор ни ка. 1) Науч ноис то ри чес кие ма те ри а

лы на та тарс ком. 2) «За пять лет» –  сбор ник от чет ноито го во го 
ха рак те ра. Оба на та тарс ком и русс ком язы ках и оба приб ли зи
тель но в 20 лис тов каж дый.

…12. Вк лю чить «Сельс кие пись ма» тов [а ри ща] Сай фи в план 
ра бо чекресть янс кой биб ли о те ки 4.

Пред се да тель (под пись Г. Иб  ра ги мо ва)
Сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 694 эш, 26, 27 (икен че ягы) кәг.). Текст шун
нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Г.Линсцер –  Гер ман Фё до ро вич Линс цер (1974–1946), әдә би ят га ли ме.
3 «Запятьлет» –  Биш ел эчендә 1920. 25.VI.1925. –  Ка зан, 1925. – 289 б. Бу 

җы ен тык та Г. Иб  ра һи мов ның «Бу биш ел та тар мәдә ни я тенә нәрсә бир де?» дигән 
мә калә се бас ты ры ла (б. 107–140).

4 Включить«Сельскиеписьма»тов[арища]Сайфивпланрабоче-крестьянс-
кой библиотеки –  нә шер ителә: Сәй фиКа зан лы Ф. Жур на лист көз ге сендә авыл 
хат ла ры / Ф. Сәй фиКа зан лы. –  Ка зан: Та тарс тан мат бу гатнәш ри ят ком би на ты бас
ма сы, 1925. – 80 б.
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Про то кол № 19
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии  

Акадцент ра Тат нар комп ро са
от 7го мая 1925 г[о да] 1

При сутст во ва ли: Г. Иб  ра ги мов, М. Кур бан га ле ев, Ту лум байс
кий, Г. Ра  хим, Хус нул лин, Х. Ка  ри мов, Л. Гу  ме ров, З. Нор кин.

Слу ша ли:
…12. Ре цен зия т. т. Тен чу ри на и Иб ра ги мо ва о пь е се «Ял гуз», 

«Си ро та» в 4х дейст ви ях. Не об хо ди мо из дать по вне се нии не
ко то рых исп рав ле ний.

Пос та но ви ли:
…12. Сог ла сить ся с ре цен зи я ми.

Пред се да тель (под пись Г. Иб  ра ги мо ва)
Сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)

Про то кол № 23
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии Акадцент ра 

ТНКП от 14го мая 1925 го да 2

При сутст во ва ли: Г. Иб  ра ги мов, М. Кур бан га ле ев, Г. Ал  па ров, 
Ту лум байс кий, Ка ри мов, Нор кин.

Пред се да тель –  Иб ра ги мов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
…2. Воп рос об из да нии пь е сы тов [а ри ща] Исян бет.
За яв ле ние тов [а ри ща] Иб ра ги мо ва о не об хо ди мос ти до пол

не ний биб ли о те ки Та тарс кой ли те ра ту ры.
Пос та но ви ли:
…2. До пол нить биб ли о те ку на ос но ва нии 40 пун[к та] объ яв

ле ния про из ве де ни я ми Ку лах ме то ва («Яш гу мер»), На ки Исян
бет и Та ги ро ва.

Пред се да тель (под пись Г. Иб  ра ги мо ва)
Сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 694 эш, 33 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 694 эш, 34 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Про то кол № 24
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии  

Акадцент ра Тат нар комп ро са
от 21/V –  1925 го да 1

При сутст во ва ли: Г. Иб  ра ги мов, Хус нул лин, Г. Чи  га тай, Га яз 
Ман су ров, Г. Мак су дов, Х. Ка  ри мов, М. Кур бан га ле ев, Г. Ал  па
ров, З. Нор кин и дру гие.

Пред се да тель –  Г. Иб  ра ги мов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
…3. За яв ле ние т[о ва ри ща] Иб ра ги мо ва о ин ва ли дах та тар

ской куль ту ры.
У нас к нас то я ще му вре ме ни име ет ся до воль но мно го ин ва

ли дов куль ту ры, ко то рые вви ду их ста рос ти не мо гут уже вес ти 
куль тур ной ра бо ты, но ко то рые име ют боль шие зас лу ги пе ред 
на шей куль ту рой. До сих пор на ми не при ня то ни ка ких мер к 
обес пе че нию их ста рос ти. Из за мет ных ра бот ни ков куль ту ры 
мож но наз вать тов [а ри щей] Ка мал Га лиАс га ра, Г. Бо  би, М. Кур
бан га ле е ва и дру гих.

Дру гие рес пуб ли ки и об лас ти при ни ма ют ме ры к обес пе че
нию сво их ин ва ли дов куль ту ры. Нам то же по ра при нять ме ры к 
обес пе че нию сво их ин ва ли дов куль ту ры. Это наш куль тур норе
во лю ци он ный долг. Не об хо ди мо воз бу дить хо да тайст во об этом 
пе ред ТЦИК.

4. Док лад тов [а ри ща] Ал па ро ва о ре фор ме та тарс ко го ал фа
ви та.

Док лад чик чи та ет свои те зи сы, ил люст ри руя их с об раз ца ми 
шриф тов раз лич ных форм.

По док ла ду выс ту па ют т. т. Г. Мак су дов, Га яс Ман су ров, 
Х. Ка  ри мов, Г. Чиг тай, Г. Иб  ра ги мов и дру гие.

Пос та но ви ли:
…3. Одоб рить пред ло же ние т[о ва ри ща] Иб ра ги мо ва воз бу

дить хо да тайст во пе ред ТЦИК об обес пе че нии ин ва ли дов та
тарс кой куль ту ры.

Сос тав ле ние спис ка ин ва ли дов и про ве де ние его че рез со от
ветст ву ю щие ор га ны по ру чить Пре зи диу му Акад цент ра.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 694 эш, 30, 30 (икен че ягы) кәг.). Текст шун
нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.



557

При сос тав ле нии спис ка ин ва ли дов куль ту ры не об хо ди мо 
при ни мать во вни ма ние сле ду ю щие мо мен ты:

1) зас лу ги ра бот ни ка куль ту ры,
2) его ста рость или по те ря ра бо тос по соб нос ти и
3) его не о бес пе чен ность.

Пред се да тель Акад цент ра (под пись Г. Иб  ра ги мо ва)
Уч [е ный] сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)
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Про то кол № 27
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии  

Акадцент ра Тат нар комп ро са
от 18го ию ня 1925 го да 1

Слу ша ли:
1. Уст ная ре цен зия тов [а ри ща] Иб ра ги мо ва о про из ве де нии 

тов [а ри ща] Г. Са  а ди «Я зык, ли те ра ту ра и пись мен ность в че ло
ве чес ком ми ре и их ис то ри чес кое раз ви ти е».

«Объ ем этой кни ги 13–14 печ [ат ных] лист [ов]. Ха рак тер науч
ноис то ри чес кий. Он и мо жет слу жить по со би ем для школ IIй 
сту пе ни и выс ших учеб ных за ве де ний. Есть в кни ге нес коль ко 
рас тя ну тых и нуж да ю щих ся в сок ра ще нии мес та. Не дос та ет в 
ней кли ше и име ют ся сла бые кли ше, за имст во ван ные из вто рых 
рук. Не об хо ди мо из дать ее, как учеб ное по со бие. Эта кни га не 
ис то рия ли те ра ту ры, а вве де ние к ней и по то му не бу дет пов то
ре ни ем ра нее из дан ных книг, а до пол не ни ем к ним».

Пос та но ви ли:
1. Из дать кни гу тов [а ри ща] Са а ди «Я зык, ли те ра ту ра и пись

мен ность в че ло ве чес ком ми ре и их ис то ри чес кое раз ви ти е» 2, 
по пла ну ру ко водств и по со бий не мед лен но по вы пус ке в свет 
пер во о че ред ных учеб ни ков.

Пред се да тель Акад цент ра (под пись Г. Иб  ра ги мо ва)
Уче ный сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 694 эш, 40 кәг.). Текст шун нан алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Издатькнигутов[арища]Саади«Язык,литератураиписьменностьвче-
ловеческоммиреиихисторическоеразвитие» –  1926 ел да нә шер ителә: Сәгъ ди Г. 
Ке  ше лек дөнь я сын да тел, әдә би ят, язу һәм алар ның та ри хи үсүлә ре (го мумән тел
әдә би ят та ри хын нан) / Г. Сәгъ ди. –  Ка зан: Та тарс тан дәүләт нәш ри я ты бас ма сы, 
1926. – 246 б.
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Про то кол № 28
за се да ния Та тарс кой ре дак ци он ной кол ле гии Акадцент ра 

Тат нар комп ро са от 3/VII –  1925 го да 1

При сутст во ва ли: Иб ра ги мов, Мак су дов, Кур бан га ле ев, Чиг
тай, Нор кин, Ка ри мов, Г. Ра  хим и Хус нул лин.

Пред се да тель –  Иб ра ги мов. Сек ре тарь –  Нор кин.
Слу ша ли:
…16. Ре цен зия (уст на я) тов [а ри ща] Иб ра ги мо ва о тру де то в[а

ри ща] Ал па ро ва «Ос но вы та тарск [ой] грам ма ти ки».
Пос та но ви ли:
…16. Вк лю чить в план 1925 / 26 го да, с до бав ле ни ем вве де ния 

с раз ра бот кой тюркск [ой]та тарск [ой] грам ма ти ки 2.
Пред се да тель (под пись Г. Иб  ра ги мо ва)

Сек ре тарь (под пись З. Нор ки на)

1926
Ко рыл тай 3

1926 ел, Ба ку
1 нче март та го му ми им ля ни гезлә ре ту рын да про фес сор 

Щер ба 4 белән Жир ков ның 5, ан нан соң «Төрк теллә ре нең им ля сы 
ту рын да» Га лим җан Иб ра һи мов, Ша кир җан Рә хи ми 6 (со ңын нан 
өстәлгән док лад чы) һәм Фәр һад Ага задәләр нең 7 док лад ла ры 
тың ла нып, фи кер алы шу лар дан соң мәҗ лес ябыл ды.

1 Төп нөсхә дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Дәүләт ар
хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 694 эш, 42 (икен че ягы), 43 кәг.). Текст шун
нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Нәшер ителә: Ал па ров Г. Шәк ли ни гездә та тар грам ма ти ка сы (Те ле без не 
гыйль ми тик шерү юлын да бер тәҗ рибә). Та тарс тан Гыйль ми үзәк ка ра вын да ба
сыл ды (төзә телгән икен че бас ма сы) / Г. Ал  па ров. –  Ка зан: Та тарс тан дәүләт нәш ри
я ты бас ма сы, 1926. – 164 б.

3 «Бе рен че тюр ко ло гия ко рыл тае һәм аның тик шергән мәсьәләлә ре / Төзү че се 
Га ли Рә хим» дигән җы ен тык та (Ка зан, 1926, б. 26) ур наш ты рыл ган. Текст шун нан 
алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

4 Щерба –  Лев В ла ди ми ро вич Щер ба (1880–1944) –  тел га ли ме, СССР ФА нең 
ха кый кый әгъ за сы.

5 Жирков –  Лев Ива но вич Жир ков (1885–1963), тел га ли ме.
6 ШакирҗанРәхими –  Ша кир җан Рә хим җан улы Рә хи ми (1893–1938), үзбәк мәгъ

ри фәт че се, пе да гог. Шә хес куль ты чо ры кор баннарының берсе; үлгәннән соң ак лан ган.
7 ФәрһадАгазадә –  Фәр һад Рә хим ог лы Ага задә (1880–1931), әзәрбәй җан тел 

га ли ме, пе да гог, жур на лист.
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В Ака дем центр Баш кир нар комп ро са 1

6 ап ре ля 1926 г[о да], г. Ка зань

Уфа
Баш кирс кая ССР

В Акад центр Баш кир нар комп ро са

6 ап ре ля 1926 г[о да]
№ 7244.

Сог лас но п. п. 1, 2 и 8 ре зо лю ции I го тур ко ло ги чес ко го съ ез да 
по воп ро су о науч ной тер ми но ло гии при вы ра бот ке пос лед ней 
на раз лич ных тюр кота тарс ких на ре чи ях, долж но быть об ра ще
но уси лен ное вни ма ние на груп по вое сродст во на ре чий и воз
мож ную од но род ность тер ми но ло гии в учеб ни ках. Это вы зы ва ет 
не об хо ди мость бо лее тес но го кон так та меж ду тер ми но ло ги чес
ки ми ко мис си я ми раз лич ных тюр кота тар рес пуб лик.

При ни мая во вни ма ние это обс то я тельст во, Ака дем центр 
Нар комп ро са ТССР про сит Вас выс лать вы ра бо тан ные до сих 
пор Ва ми тер ми но ло ги чес кие ма те ри а лы, обе щая вза мен выс
лать свои по окон ча нии их под го тов ки.

Пред се да тель Акад цент ра: (под пись Г. Иб  ра ги мо ва)
Уч [е ный] сек ре тарь: (под пись З. Ну  рки на)

1 Төп нөсхә Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы ның Мил ли ар хи вын да сак ла на (798 ф., 
1 тасв., 1513 эш, 44 кәг.). ТССР Мә га риф ха лык ко мис са ри а ты ның Гыйль ми үзә
ге гриф ле рәс ми кә га зенә ма шин ка да языл ган. Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов 
«Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Казан, 2000, б. 312–313) кай бер төгәл сез лекләр 
белән бас ты рыл ган. Текст төп нөсхәдән алын ды.
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ХӘБӘРЛӘР

1925
Гыйль ми үзәк янын да гы та тар һәм рус кол ле гия ләренең  

сос тав ла рын бил геләү ха кын да 1

1925 ел

Гыйль ми үзәктә

Гыйль ми үзәк кол ле ги я се –  Та тарс тан Мә га риф ха лык ко
мис са ри а ты кол ле ги я се 1925 ел ның 4 нче фев ра лендә ге җы е лы
шын да Гыйль ми үзәк янын да гы та тар һәм рус кол ле ги ялә ре нең 
сос тав ла рын түбәндә гечә ка бул ит те:

1. Та тар кол ле ги я се –  рәи се Га лим җан Иб ра һи мов. Әгъ за
лар: Шә һит Әхмә ди ев, Ис хак Рәхмә тул лин, Фа тыйх Сәй фи, Га яз 
Мак суд, Ла тыйф Гомә ров, Мөхәммәт Пар син, Габ дул ла То лым
байс кий 2, Мө хет дин Кор бан га ли ев, Га ли Рә хим 3.

1 «Без нең юл» жур на лы ның 1925 ел гы 1–2 нче куш ма са нын да (б. 171) ур
наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.

2 ГабдуллаТолымбайский –  Гомәр То лым бай (То лым байс кий) (Габ дел хак Җә
ла лет дин улы Ша һиәхмә тов (1900–1938), язу чы, фольк лор чы, әдә би ят га ли ме һәм 
тән кыйть че. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган 
(жур нал да исе ме ял гыш языл ган. –  Р.И.).

3 ГалиРәхим –  Га ли Рә хим (Га ли Мөхәммәт ша кир улы Рә хи мов) (1892–1943), 
язу чы, әдә би ят бел ге че. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се, үлгәннән соң 
ак лан ган.
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«Без нең юл» жур на лы на Ка зан нан язы шу чы лар ха кын да 1

1925 ел
Жур нал да язы шу чы лар

Ка зан да –  Га лим җан Иб ра һи мов, Зә ки Гыйм ра нов, Фа тыйх 
Сәй фи, Мөхәммәт Пар син, Ис хак Рәхмә тул лин, Шә һит Әхмә
ди ев, То лым байс кий, Г. Хо  да я ров, М. Сә  гый дул лин 2, Вә ли Шә
фи гул лин 3, Х. Кә  ри мов, Г. Га  ли ев 4, Әминә Мө хит ди ни я 5, Ф. Бур
наш 6, Кә рим Әми ри, Ка ви Нәҗ ми 7, Ку туй 8, Ша мил Гос ма нов 9, 
Ла тыйф Гомә ров, Га яз Мак су дов, Аб руй Сәй фи, Ш. Из  май лов, 
Лот фи Хөс нул лин, Кал чу рин, Са рим Фәх ри, Сад ри Җә лал 10, Һа
ди Так таш, Г. Га  зиз 11, Кор бан га ли ев, Ку ли ев, Ә. Гаф фа ров 12 һәм 
баш ка лар.

1 «Без нең юл» жур на лы ның 1925 ел гы 1–2 нче куш ма са нын да (б. 190) ур
наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.

2 М.Сәгыйдуллин –  Миңлегәрәй Сә гый дул ла улы Сә гый дул лин (1900–1938), 
сәясәт эш лек ле се. Шә хес куль ты чо ры кор баннарының берсе; үлгәннән соң ак лан
ган.

3 ВәлиШәфигуллин –  Вә ли Сә лим улы Шә фи гул лин (1894–1939), сәясәт эш
лек ле се, жур на лист. Шә хес куль ты чо ры кор баннарының берсе; үлгәннән соң ак
лан ган.

4 Г.Галиев –  Гомәр Би лал улы Га ли ев (1900–1954), әдә би ят га ли ме, тән кыйть че, 
язу чыпро за ик. Шә хес куль ты чо ры кор баннарының берсе; үлгәннән соң ак лан ган.

5 ӘминәМөхитдиния –  Әминә Фә сах кы зы Мө хет ди но ва (1893–1944), хо кук 
бел ге че, сәясәт эш лек ле се. Шә хес куль ты чо ры кор баннарының берсе; үлгәннән 
соң ак лан ган.

6 Ф.Бурнаш –  Фәт хи Бур наш (Фәт хе лис лам За кир улы Бур на шев) (1898–1942), 
дра ма тург, ша гыйрь, пуб ли цист, әдә би ят тән кыйть че се, тәр җемә че. Шә хес куль ты 
чо ры кор баннарының берсе; үлгәннән соң ак лан ган.

7 КавиНәҗми–  Габ дел ка ви Һибә тул ла улы Нәҗ мет ди нов (1901–1957), язу чы, 
ша гыйрь, тән кыйть чепуб ли цист, җәмә гать эш лек ле се.

8 Кутуй –  Га дел Ку туй (Га дел ша Нурмөхәммәт улы Ку ту ев) (1903–1945), язу чы.
9 ШамилГосманов –  Ша мил Хәй рул ла улы Гос ма нов (1898–1937), язу чы, җәмә

гать эш лек ле се. Шә хес куль ты чо ры кор баннарының берсе; үлгәннән соң ак лан ган.
10 СадриҖәлал –  Сад рис лам Хәй рет дин улы Вә ли дов (1891–1943), язу чы. Шә

хес куль ты чо ры кор баннарының берсе; үлгәннән соң ак лан ган.
11 Г.Газиз –  Га зиз (Габ дел га зиз) Са лих улы Гобәй дул лин (1887–1938), та рих чы, 

җәмә гать эш лек ле се. Шә хес куль ты чо ры кор баннарының берсе; үлгәннән соң ак
лан ган.

12 Ә.Гаффаров –  Әхәт Гаф фа ров (?–?), үткән га сыр ның егер мен че ел ла рын да гы 
жур на лист.
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Гыйль ми үзәк та ра фын нан Ка юм На сый ри ның туу ы на  
йөз ел ту лу бил гелә неп үтел үе ха кын да 1

1925 ел

Ка юм На сый ри ның ту га ны на йөз ел ту лу

Гыйль ми үзәккә Шыр дан нан алын ган соң гы дө рест ма те ри
ал бу ен ча Ка юм На сый ри ның мо ңар ча язы лып килгәнчә 1824 
нче ел да тү гел, бәл ки 1825 ел ның ис кечә 2 нче (яңа ча 15 нче) 
фев ра лендә ту ган лы гы бе лен де. Шу ның уңае белән Та тарс
тан Гыйль ми үзә ге та тар те ле, им ля сы һәм әдә би я ты на бай так 
хезмәтләр күрсәткән Ка юм На сый ри ның йөз ел лык бәйрә мен 
үткәрү ча ра сы на ке ре шеп, фев раль нең 15 ндә Дәүләт та тар те ат
рын да зур гыйль ми җы е лыш яса ды. Җы е лыш та Та тарс тан исе
меннән Шә һит иптәш Әхмә ди ев сөйләгән нең со ңын да гыйль ми 
җы е лыш ны ясау чы ко мис си ягә Та тарс тан хөкүмә те та ра фын
нан җибә релгән хат ны укы ды (бу хат түбәндә ки те релә). Соң ра 
На сый ри ның та ри хи уры ны (Га лим җан Иб ра һи мов), На сый
ри ның тор мы шы (Мөхәммәт Пар син), На сый ри ның гыйль ми 
хезмәтлә ре (Га ли Рә хим), На сый ри ның та тар те ленә хезмә те 
(Мө хет дин Кор бан га ли ев) ту рын да док лад лар укыл ды. Док лад
лар беткәч, На сый ри ны искә тө шерү бу лып, Һа ди Мак су ди, Фа
тыйх Әмир хан һәм Х. Вә  ли евләр үзлә ре нең На сый ри ту рын да 
истә кал ган на рын сөйлә деләр. Җы е лыш ның ахы рын да Га лим
җан иптәш Иб ра һи мов үзе нең соң гы сү зендә На сый ри ны җен
текләп тик ше реп өйрәнү, аның кулъ яз ма ла рын һәм ба сыл ган 
ки тап ла рын җыю юлын да бу лыш лык күрсәтү не җы е лыш та бул
ган бө тен иптәшләрдән үтен де. На сый ри ның ка бе рен та рат мас 
өчен Та тарс тан хөкүмә те нең таш яз ды рып ку яр га һәм На сый ри 
поч ма гын ачар га ти еш ле ча ра лар күрәчә ген шу лай ук На сый ри 
ту рын да бер мәҗ му га чы га ру өчен Гыйль ми үзәк янын да кол лек
тив тө зел үе ту рын да сөйләп, На сый ри ба ба хөрмә тенә бул ган бу 

1 «Мә га риф» жур на лы ның 1925 ел гы 1–2 нче куш ма са нын да (б. 171–173) ур
наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бас ты ры ла.

Хөкүмәт ха ты жур на лист Га риф Ла тыйф ныӊ (1886–1962) «Ка юм На сый ри ны 
искә тө шерү ту рын да зур җы е лыш» дигән мә калә сендә бе рен че мәртәбә «Кы зыл 
Та тарс тан» га зе та сы ныӊ 1925 ел гы 18 фев раль са нын да, ан нан соӊ «Ка юм На сый
ри ныӊ мо ӊар чы ба сыл ма ган әсәрлә ре. Мәҗ му га» (Ка зан, 1926) дигән җы ен тык та 
бас ты рыл ган.
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җы е лыш ны яп ты. На сый ри ны истә кал ды ру өчен Шә һит Әхмә
ди ев иптәш Та тарс тан хөкүмә те исе меннән түбәндә ге ка рар ны 
игъ лан ит те:

1. Мәскәүдә ге жур на лист лар инс ти ту тын да На сый ри исе менә 
сти пен дия бил геләргә;

2. Ка зан да гы Еван ге лис товс кий һәм Яңа бистәдә Боль шой 
Сим бирс кий урам нар ны На сый ри исе ме белән атар га;

3. Ка зан та тар пед тех ни ку мын «На сый ри пед тех ни ку мы» дип 
атар га.

4. На сый ри әсәрлә рен сай лап бас ты рыр га һәм аның ту рын да 
мәҗ му га чы га рыр га 1.

Та тарс тан хөкүмә те нең ха ты

Ка дер ле иптәшләр!
Ки чек терү мөм кин бул ма ган эшләр бу лу сәбәп ле, уты рыш ка 

ба ра ал ма дык. Мо ныӊ өчен җы е лыш тан га фу үтенә без. Шу ныӊ 
белән бергә Та тарс тан Җөмһү ри я те хөкүмә те исе меннән җы е
лыш ка түбәндә ге сүзлә ре без не әйтү не сезгә тап шы ра быз:

Про ле та ри ат яӊа, як ты, азат көннәр өчен бул ган авыр 
көрәшләрдә үткән неӊ һәммә тәҗ рибәлә реннән фай да ла ну ны 
үзе неӊ бу ры чы дип са ный. Үткән тәҗ рибәләр, үткән хезмәтләр 
без неӊ хә зер ге төзү эше бездә ярдәм че ко рал бу лу белән бергә, ул 
тәҗ рибәләр, ул көрәшләр үткән та рих ныӊ ис ке, ка раӊ гы хәллә
рен җи ме реп, ке ше лек дөнь я сы ныӊ бер адым бул са да ал га –  
як ты лык ка та ба ат ла вы на хезмәт ит теләр. Менә шул ни гездән 
чы гып, хә зер ге көндә иҗ ти ма гый азат лык лар, об щий бә хетләр 
өчен көрәштә бул ган аӊ лы эш чекрәс ти яннәр, та рих ныӊ ул бил
ге ле бер бас кы чын да гыйль ми, әдә би, мәдә ни хезмәтләр кы лып, 
үткән көрәш челәр не тәкъ дир итәләр, алар ны хөрмәт белән искә 
тө шерәләр. Йөз ел лы гы уӊае белән бәйрәм ителгән Ка юм ба ба
быз үзе неӊ гыйль миәдә би хезмәтлә ре белән та тар та ри хы ныӊ 
менә шун дый ка дер ле эш челә ре неӊ бер се, бәл ки, бе рен че се. 
Шу ӊар күрә дә Та тарс тан Җөмһү ри я те хөкүмә те ул өлкән ба ба
ныӊ ту га ны на йөз ел тул ган көн не олы лап үткәрү не ти еш ле са
на ды һәм баш ка бер ничә төр ле са гын ма лыкяд кяр эшләү белән 

1 … аныңтурындамәҗмугачыгарырга –  ул мәҗ му га икен че ел да ук нә шер 
ителә: Ка юм На сый ри ныӊ мо ӊар чы ба сыл ма ган әсәрлә ре һәм йөз ел лык бәйрәм ма
те ри ал ла ры. Мәҗ му га. Га ли Рә хим ка ра ма гын да. –  Ка зан: Та тарс тан дәүләт нәшр., 
бас ма сы, 1926. – 135 б.
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бергә аныӊ әсәрлә реннән, һич бул ма са, кай берлә рен бас ты ру, 
аныӊ тор мы шы, хезмә те ту рын да ту лы ма те ри ал, мәгълү мат би
рер лек мәҗ му га чы гар ту ча ра ла рын күрәчәк.

Сезгә сә лам белән:
Та тарс тан Җөмһү ри я те Үзәк Баш кар ма пред се де та ле: Ша

һимәрдә нов.
Та тарс тан Җөмһү ри я те ха лык ко мис сар ла ры Со ве ты пред се

да те ле: Ха җи Га би дул лин 1.

1 Хаҗи Габидуллин –  Ха җи За һи дул ла улы Га би дул лин (1897–1940), дәүләт 
эш лек ле се, та рих фәннә ре кан ди да ты (1933), про фес сор (1934). 1924–1927 ел лар
да Та тарс тан Җөмһү ри я те ха лык ко мис сар ла ры Со ве ты рәи се бу лып эш ли. Шә хес 
куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.
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Гыйль ми үзәк янын да тел ко мис си я се тө зелү ха кын да 1

1925 ел

Гыйль ми үзәктә

Тел ко мис си я се –  та тар те лендә бик күп ата ма лар ны кай
бер ке шеләр гарәпчә, кай берәүләр урыс ча йөртәләр. Шу шы тел 
анар хи я сенә чик кую мак са ты белән, Гыйль ми үзәк ка тын да тел 
ко мис си я се тө зел де. Ко мис си я нең сос та вы:

1) Г. Иб  ра һи мов, 2) Кор бан га ли ев, 3) М. Пар син, 4) Г. Рә 
хим, 5) То лым байс кий һәм 7) та тар те лен гамәлгә кую ко мис си
я сеннән ике вә кил.

1 «Мә га риф» жур на лы ның 1925 ел гы 3 нче са нын да (б. 125), «Без нең юл» жур
на лы ның 1925 ел гы 5 нче (б. 218) сан на рын да ур наш ты рыл ган. Текст «Мә га риф» 
жур на лын нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.
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Гыйль ми үзәктә К. На  сый ри мәҗ му га сын төзү хәзерле ге 
эше ха кын да 1

1925 ел
Гыйль ми үзәктә

Ка юм На сый ри мәҗ му га сы –  Та тарс тан Җөмһү ри я те Ха лык 
ко мисс ар ла ры Со ве ты та тар те ле ре фор ма то ры Ка юм На сый ри
ның исе мен мәң геләш терү юлын да кү реләчәк ча ра ла ры эчендә 
аның исе менә бер мәҗ му га чы га ру ны ал дын да то тып, бу мәҗ му
га ны хә зерләү эшен Гыйль ми үзәккә тап шыр ган иде. Гыйль ми 
үзәк бу мәҗ му га ны хә зерләү эшен Га лим җан иптәш Иб ра һи мов
ка тап шыр ды. Мәҗ му га 10 та бак күлә мендә бу ла чак.

Ка юм На сый ри ның мат бу гат ка чык мый кал ган әсәрлә ре –  
Гыйль ми үзәк, Ка зан уни вер си те ты кө теп ханә сеннән цен зор 
Гот вальд 2 кулъ яз ма ла ры ара сын да сак ла нып мат бу гат ка чык
мый кал ган Ка юм На сый ри ның кулъ яз ма әсәрлә рен ва кыт лы 
рә вештә алып тор ды.

Ул кулъ яз ма лар шу лар:
1. Ар хе о ло гия ма те ри ал ла ры.
2. Зөя өя зендә ге зур рак авыл лар ның та рих ла ры.
3. Ак сак Ка ра тун яки Лу ка Ка на ше вич 3 ту рын да.
4. Мәшһүр голә ма лар.
Ка юм На сый ри үзе нең бу әсәрлә рен ян гын кур кы ны чын нан 

сак лау өчен Гот вальд ка тап шыр ган бул са кирәк. Чөн ки кулъ яз
ма лар ның кы рый ла ры аз рак яна баш ла ган ке бек кү ренә.

Та ри хи ма те ри ал лар –  Га зиз Гобәй дул лин Гыйль ми үзәккә 
үзен дә сак ла нып килгән шу шы та ри хи ма те ри ал лар ны тап шыр ды:

1) Куп чи (куп ча я) Хәл фин им за сы белән.
2) Ека те ри на II нең Пу гачёв хәрәкә тен  бе терү эшендә кат

наш кан өчен Иб ра һи мов ка биргән мә кяфәт 4 кә га зе.
3) Мәр җа ни нең кай бер кулъ яз ма ла ры.
1 «Мә га риф» жур на лы ның 1925 ел гы 3 нче са нын да (б. 125–126), кыс кар тыл ган 

өле ше «Без нең юл» жур на лы ның 1925 ел гы 5 нче (б. 218) сан на рын да ур наш ты
рыл ган. Текст «Мә га риф»тән алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.

2 Готвальд –  Ио сиф Фё до ро вич Гот вальд (1813–1897), шәр кы ять че.
3 АксакКаратунякиЛукаКанашевич –  Лав рен тий Ка на ше вич Лу ка (? –  1758), 

дин эш лек ле се, мис си о нер. Мө сел ман нар ны җә берләгә не өчен ха лык те лендә Ак
сак Ка ра тун бу ла рак та бил ге ле.

4 Мәкяфәт(мөкяфәт) –  мак тау.
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Гыйль ми үзәк пре зи диу мы уты ры шын да тел һәм атама лар 
ха кын да инст рук ция ка бул ител үе ха кын да 1

1925 ел
Тел һәм ата ма лар ту ры сын да инст рук ция

(Бу инст рук ция Гыйль ми үзәк пре зи диу мы ның 1925 нче ел, 
6 нчы но ябрьдә бул ган уты ры шын да ка бул ител де)

1924 нче ел фев раль аен да Мәскәүдә җы ел ган та тар мә га риф 
эш челә ре съ ез дын да гы ае рым киңәшмәдә һәм шул ук ел 16 нчы 
синтә бердә Ка зан да гы мат бу гатәдә би ят хезмәтчәннә ре нең 
җы е лы шын да ка бул ителгән те зис лар ны, шун нан соң Гыйль ми 
үзәк нең үзе та ра фын нан 1924 нче ел де кабрь аен да ка бул ителгән 
те зис лар ны һәм соң ра дан алын ган тәҗ рибәләр не күз ал дын да 
то тып, тел не җи ңеләйтү һәм ата ма лар ясау өчен Гыйль ми үзәк 
хә зер түбәндә ге инст рук ци я не ка бул итә:

1 –  Та тар әдә би те ле нең иң төп ни гез ма те ри а лы үзе без нең 
ана те ле бездән алы ныр га ти еш. Та тар ча сүзләр бу ла то рып, бо лар 
уры ны на һич бер баш ка телдән һич бер сүз алын мас.

2 –  Та тар ча сүзләр та был ма ган урын нар да мәгънә нең телә ве 
ана те ле нең сө ре ше бу ен ча:

а) Та тар ча та мыр ла рын нан яңа ясал ма сүзләр тө зе лерләр 
(мон да гыйль ми дө рест лек һәм ха лык ка аң ла еш лы бу лу ягы на 
ае ру ча тук та лыр га кирәк).

б) Бо рын гы оны тыл ган сүзләрдән яки Рос си ядә ге төр ки ка
биләләр нең безгә җи ңел аң ла ныр лык сүзлә реннән алы ныр.

3 –  Гарәп сүзлә реннән тел не, әлбәттә, та зар тыр га кирәк.
Бу төп ка гыйдәдән тик түбәндә ге өч урын да гы на чи ге нергә 

ту ры килә:
а) Гарәпчәдән ке реп тә, ха лык эчендә үз те ле ке бек үзләшкән 

сүзләр элек кедәй үз урын на рын сак лар лар (каләм, һа ва, ки тап, 
дөнья, дин, мәктәп, ка бер, хик әя ке бекләр).

б) Әдә би я ты быз да киң рә вештә та ра лып, граж дан лык алып үз 
сүзлә ре без дәрәҗә сендә үзләшкән ата ма лар, сүзләр гарәпчәдән 
бул са лар да һа ман да мат бу гат та кул ла ны ла лар (әсәр, ши гырь, 
әдә би ят, мә га риф, сәясәт, дәүләт, җәмә гать, мәдә ни ят, милләт, 

1 «Мә га риф» жур на лы ның 1925 ел гы 10–11 нче куш ма са нын да (б. 176–178) 
ур наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.
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та рих, фәлсәфә, әх лак, хезмәт, ка рар, мәсьәлә, хә реф… ке
бекләр).

т) Ис лам ның үзендә генә бу лып, та тар ча да, баш ка телләрдә 
сү зе бул ма ган мәгънәләр нең ата ма ла ры шул гарәпчә яки фар
сы ча рә ве шендә йөр те лер (бо лар ның кирәк урын на ры дингә 
кар шы әсәрләр дер. Га ет, хаҗ, хә лифә, хә рам, пәй гамбәр, сә ха ба, 
иман… ке бек).

4 –  Мәдә ни милләтләр ара сын да ур так йөргән сүзләр һәм 
ата ма лар шул көенчә әдә би я ты быз да кул ла ныр га ти еш ле (бур
жу а зия, про ле та ри ат, ин тер на ци о нал, тех ни ка, фа куль тет, ана
то мия, пси хо ло гия, азот, фос фор, элект рик, атом, аг ро ном, ка
ло ри, тер мо метр… ке бекләр).

5 –  Мат бу гат та, әдә би ят та урын сыз рус сүзлә ре кул ла ну га 
кар шы кис кен ча ра кү рергә ти еш ле.

Бу ка гыйдәдән тик түбәндә ге урын нар да гы на чи ге нергә ту
ры килә:

а) Та тар ча сы бул ма ган яки дә ясал ма рә вештә тө зелә ал ма ган, 
гарәпчә се ха лык ка аң ла шыл ма ган урын нар да рус сүзлә ре кул
ла ны лыр (за вуд, прис тан, па ра худ, пу езд, са ма вар… ке бекләр).

б) Рус идарә сенә, рус та ри хы на, рус иҗ ти ма гы я тенә ка ра
тыл ган рус сүзлә ре кул ла ны лыр лар (өяз, земст во, ву лыс, кенәз, 
бо яр, крәс ти ян, ду ма, са вит… ке бек).

6 –  Гарәпчәдән, рус ча дан һәм дә баш ка чит телләрдән сүзләр 
ал ган да, та тар әйт үенчә алыр га һәм язар га (һа ва, хай ван, са рык, 
па литсә, ка пи ра тиф, Мәскәү… ке бекләр).

7 –  Тел нең, әдә би ят ның үз тар би гый ни ге зендә үс үенә ир
кен лек кую өчен мат бу гат дөнь я быз га чит сүзләр не керткәндә 
сый фат лар ның, фи гыльләр нең, ясал ма сүзләр нең рә вешлә ре 
(фур ма ла ры) та тар ча ни ге зендә сак ла ныр лар.

Ял ган ма лар, ку шым та лар, әлбәттә, та тар те ле нең үз асы лын
да гы ча кул ла ныр лар (мәсәлән, рус ча да гы ский,  чкий,  чест во
ны… ке бек ял ган ма лар кул ла ныл мас).

Бу ка гыйдәдән түбәндә ге урын нар да чи генүләр бу лыр:
а) Гарәпчәдән кергән нисбәт рә ве ше (гыйль ми, әдә би, сәя

си… ке бек),
б) Яу ру па дан кергән кай бер ял ган ма лар [«ист» –  ре а лист, ме

та ри а лист, ком му нист; «ат си йа» –  сат си а ли зат си йа, иликт ру
фи кат си йа; «изм» –  му низм, фу ту ризм, марк сизм, ле ни низм… 
ке бекләр. Шу лай ук сирәгрәк сүзләрдә «ик» һәм «ал» ял ган ма
ла ры –  ар ги нал, ли рик, сат си йал, пра фис си а нал… ке бек].
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8 –  Ха лык эчендә йөргән рус ча сүзләр не әдә би ят ка керткән
дә та гын түбәндә ге ма мент күз ал дын да то ты лыр: бер ка биләдә 
яки төбәктә генә (Пен за да, Сер гач та, Са ра тов та) рус ча әй те леп 
тә баш ка лар да мо ның та тар ча сы бул са, мат бу гат ка, әлбәттә, ул 
төяк нең яки ка билә нең рус ча сы тү гел, бәл ки та тар ның баш ка 
җирлә рендә йөр телгән үз сүзлә ре алы ныр (си дилчә тү гел –  ың
гыр чак, тез чәшкә се тү гел –  тез кап ка чы, ва лин ка тү гел –  пи ма).

9–5 нче маддәдә ге (а) һәм (б) пункт ла ры бу ен ча атал ма 
сүзләр нең без нең әдә би ят ка ке рергә ярапяра ма ган лы гы Гыйль
ми үзәк янын да гы ата ма лар ко мис си я сендә бил гелә нер.

10 –  Та тарс тан да гы бө тен мат бу гат та бу инст рук ци я нең эшкә 
ашы ры луы мәҗбү ри дер.

Та тарс тан Мә га риф ко мис са ри а ты Гыйль ми үзә ге рәи се: 
Га лим җан Иб ра һи мов.

Сек ре та ре: За һид Нур кин.
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Та тар әлиф ба сы ту рын да Гыйль ми үзәк ка ра ры хакында 1

1925 ел

Та тар әлиф ба сы ның тәр ти бе ту рын да

Та тарс тан Мә га риф Ха лык Ко мис са ри а ты ның Гыйль ми Үзә ге 
түбәндә ге ка рар ны чы гар ды:

I. Әлиф ба тәр ти бе нең төр ле ке шеләр та ра фын нан төр лечә 
йөр те леп, нык урын лаш кан бер тәр тип бул ма вы, лө гать ки тап ла
ры төзүдә, ка нун һәм ка рар лар ның пункт ла рын са нау да төр ле лек 
керткән лектән, Та тарс тан да гы бө тен со вет уч реж де ни елә рендә, 
мә га риф эшлә рендә һәм мат бу гат та кулла ну өчен рәс ми итеп та
тар хә рефлә ре нең әлиф ба тәр ти бе түбәндә гечә бил геләнә:

 ,س (13 ,ژ (12 ,ز (11 ,ر (10 ,د (9 ,ح (8 ,چ (7 ,ج (6 ,ت (5 ,پ (4 ,ب (3 ,ا (2 ئ ,(1
 ,ۋ  (25 ,و (24 ,ن (23 ,م (22 ,ل (21 ,ڭ (20 ,گ (19 ,ك (18 ,ق (17 ,ف (16 ,ع (15 ,ش (14
.(ка лын лык бил ге се) ˎ31 ,ئ (30 ,ي (29 ,ه (28 ,ه (27 ,ؤ (26

Искәрмә: 1) ка нун һәм ка рар лар да хә реф белән әй берләр тәр
ти бен күрсәткәндә, хә рефләр нең шә келлә ре ( چ ,ج ,ت ,پ ,ب ,ا ئ…) рә ве
шендә йөр те леп, (چ ,ج ,ت ,پ ,ب ,ائ ,ع) рә вешлә рендә йөр телмәс.

1. «Сүз, суз, бүл де, бул ды, үлем, улым» ке бек бербе реннән 
баш ка хә рефлә ре белән ае рыл мый, тик ка лын лык там га сы белән 
генә ае рыл ган сүзләр нең нечкәлә ре лө гать һәм исем лекләрдә 
ка лын лык лар дан (ка лын лык там га сы бул ган на рын нан) ал да ку
е лыр. Сүз тәр типлә рен бил геләүдә ка лын лык там га сы ае рым бер 
хә реф итеп ка рал мас.

I. Әлегә чак лы хә рефләр нең исемнә ре иҗек өйрәнгән за ман
нар гадә те бу ен ча, «ә лиф, би, ти, җим, хы, дал, ра, зый, син, 
шин…» дип йөр телә иде. Бу исемнәр нең мәгънә сез, күп ва кыт та 
хә рефләр нең төп аваз ла ры белән бәйлә неш сез һәм уку чы ба
ла лар бикләп укы луы фай да сыз, бу тал дыр гыч бул ган лык тан, 
алар ның кү бе се үзгәр те леп һәм хә рефләр нең күрсәткән ава зы
на якы най ты лып, юга ры да күрсә телгән хә рефләргә түбәндә ге 
исемнәр бил геләнә: ئ (әмзә), ا (а), ب (бе), پ (пе), ت (те), ج (җе), چ (че), ح 
(хе), د (де), ر (ре), ز (зе), س (се), ش (ше), ع (гы), ف (фе), ق (кы), ك (ке), گ 
(ге), ڭ (ңе), ل (ле), م (ме), ن (не), وئ (о), ۋ (ве), ۇئ (у), ه (һе), ه (ә), ي (йе), 
.(ка лын лык бил ге се) ˎ ,(ы) ىئ

1 «Мә га риф» жур на лы ның 1925 ел гы 10–11 нче куш ма са нын да (б. 178–179) 
ур наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.
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I. Бу ка рар Та тарс тан да гы бар лык са вит уч реж де ни елә рендә, 
бар лык та тар мат бу га тын да һәм мәктәплә рендә, мат бу гат ар кы
лы игъ лан кы лын ган көннән баш лап гамәлгә ку е луы мәҗбү ри
дер.

Та тарс тан Гыйль ми Үзә ге рәи се: Га лим җан Иб ра һи мов.
Сек ре та ре: За һид Нур кин.

1925 –  ну я бер.
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1925–[19]26 нче ел өчен Та тарс тан Җөмһү ри я те нең  
нәш ри ят пла ны

Баш лан гыч 1

1925 ел

1 –  Бу план Та тарс тан Ха лык мә га риф ко мис са ри а ты Гыйль
ми Үзә ге та ра фын нан, Та тарс тан дәүләт нәш ри я ты, Өлкә Ко
ми те ты мат бу гат бү ле ге нең һәм баш ка оеш ма лар ның кат на шы 
белән тө зел де. Мон да Мә га риф Ко мис са ри а ты ның гы на тү гел, 
бәл ки Та тарс тан да гы нәш ри ят уч реж де ни елә ре нең һәммә се нең 
ал да гы эш елын да чы га рыр га уй лан ган бар лык нәрсәлә ре кер де. 
Шул як белән бу план да гы ма те ри ал өчкә бү лен де:

а) Мә га риф ко мис са ри а ты бу ен ча ба сы ла чак әсәрләр, та тар 
те лендә 1531 та бак, рус те лендә 322 та бак.

ә) Өлкә Ко ми те ты ның мат бу гат бү ле ге бу ен ча ба сы ла чак лар 
919 та бак ярым.

б) Төр ле уч реж де ни еләр та ра фын нан ба сы ла чак нәрсәләр 
(Сов нар ком, Нар ком зем ке бек) 579 та бак ярым.

Бар лы гы: 3352 та бак.
2 –  Бу план ны тө зегәндә тик Та тарс тан Җөмһү ри я те генә 

тү гел, бәл ки СССР да гы бар лык та тар хал кы ның их ты я җы күз 
ал дын да то ты лып, баш ка шәһәрләрдә ге та тар ча нәш ри ят оеш
ма ла ры белән па рал ле лизм га төшмәү мо мен ты хә тергә алын ды. 
Мо ның өчен алар белән ае рым киңәш ясап, кай бер нәрсәләр
не кай да кем та ра фын нан бас ты ру мәсьәлә се ае ру ча ки лешүгә 
кал ды рыл ды.

3 –  План га «Кизүдә ге мәсьәләләр бу ен ча» дигән бер тар
мак кер те леп, ал дан кү реп бил геләү мөм кин бул ма ган мәү зугъ
лар ту рын да чы га рыр га ти еш бу лы на чак әсәрләр менә шу ңар 
керәчәкләр. Әгәр дә тор мыш их ты я җы мәҗбүр итсә, план да 
күрсә телгән кай бер әсәр не икен челәр белән ал маш ты ру мөм
кин бу ла чак. Бу план, үткән ел лар ны кы на ка ра ган да бик күп 
дәрәҗәдә киң, зур бул ган га, мо ны тө зегәндә Та тарс тан Җөмһү
ри я те нең по лиг раф куә те хә зер ге хә леннән үсәргәкөч әергә 

1 «Мә га риф» жур на лы ның 1925 ел гы 9 нчы са нын да ур наш ты рыл ган (б. II–III). 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.
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ти еш ле ге күз ал дын да то тыл ды. Юк са, бу план ны үтәү авыр га 
киләчәк.

4 –  Әсәрләр нең кай берлә ре нең язу чы ла ры күрсә телсә дә, бик 
күпләр әле кем та ра фын нан язы ла ча гы бил геләнмәгән. Ори ги
наль, тәр җемә ула рак язар га теләү челәр бу хак та Гыйль ми үзәккә 
мөрәҗә гать итәрләр. Әсәрләр нең ва кы тын да чы гу ла рын тәэ
мин өчен без но ябрь аен да план ның төп бү леклә рен тап шы рып 
бетәргә уй лый быз. Мөрәҗә гатьләр менә шу ны игъ ти бар га алып 
хә зердән би рел сеннәр.

Та тар Мә га риф ко мис са ри а ты Гыйль ми үзә ге рәи се: Га лим
җан Иб ра һи мов.

Сек ре та ре: За һид Нур кин.
Гыйль ми ре дак то ры: Г. Ше  на си.
Та тарс тан дәүләт нәш ри я ты ди рек то ры: Вә ли Шә фи гул лин.
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1928
Со об ще ние об изб ра нии Г. Иб  ра ги мо ва чле ном в Государст

вен ную Ака де мию Ху до жест вен ных наук 1

25 ян ва ря 1928 г.

Нар комп рос
Глав нау ка
Го су дарст вен ная Ака де мия
Ху до жест вен ных наук
Моск ва, ул [и ца] Кро пот ки на, 32
№ 108

Об изб ра нии в Го су дарст вен ную Ака де мию ху до жест вен ных 
наук (ГАХН)
Со об ще ние

Моск ва 25го ян ва ря 1928 го да.
Ка зань, На род ный Ко мис са ри ат по прос ве

ще ню тов [а ри щу] Г. Иб  ра ги мо ву.

Го су дарст вен ная Ака де мия Ху до жест вен ных наук из ве щая 
Вас об изб ра нии Вас чле ном Ака де мии, нас то я щим об ра ща ет ся 
к Вам с прось бой не от ка зать при е хать в те че нии те ку ще го ака
де ми чес ко го го да в Моск ву для проч те ния док ла да.

Уче ный сек ре тарь ГАХН: А. А. Си    до ров 2.
Уче ный сек ре тарь ОИН: Ю. Са  ма рин.

При ме ча ние: 1. Об этом име ют ся со об ще ния в пе ча ти: а) в 
газ [е те] «К зыл Та тарс тан» (ор ган Та тоб ко ма, 1928 г[од]).

1 Кү чермә (ма шин ка да языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (292 ф., 2 тасв., 1987 эш, 91 кәг.). Бе рен че 
мәртәбә та тар те ленә тәр җемә се «Та тарс тан» жур на лы ның 1997 ел гы 3 нче са нын
да (б. 28), ори ги нал да Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да текст кай бер 
төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 323). Текст кү чермәдән алын ды.

2 А.А.Сидоров –  Алек сей Алек се вич Си до ров (1891–1978), сән гать та рих чы сы, 
ки тап бел ге че һәм биб ли о фил, СССР ФА мөх бир әгъ за сы (1946).
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1927
Г. Иб  ра һи мов ның ба сыл ган әсәрлә ре ха кын да 1

1927 ел
Га лим җан Иб ра һи мов ның зу ры рак әсәрлә ре 2

I –  1918 нче ел га чак лы яз ган әдә би әсәрлә ре.
1 –  «Зә ки шә керт нең мәдрәсәдән ку ы лу ы». 1907 нче ел да 

«Ә лис лах» гә зи тендә ба сыл ган. 1910 нчы ел ны ки тап бу ла рак 
ба сыл ган, 64 бит.

2 –  «Та тар ха ты ны ниләр күр ми». 1909 нчы ел да Эстәр ле та
мак та «Каләм» нәш ри я ты та ра фын нан бас ты рыл ган. 1911 нче 
ел ны ка бат ба сыл ган. 148 бит.

3 –  «Яшьләр хәя тын нан бер ләүхә». 1910 нчы ел да Ка зан да гы 
«Га сыр» нәш ри я ты та ра фын нан бас ты рыл ган.

4 –  «Йөз ел элек». Орен бург та гы «Ва кыт» нәш ри я ты та ра
фын нан бас ты рыл ган (баш та «Шу ра» жур на лын да ба сыл ган). 
35 бит.

5 –  «Диң гездә». 1910 нчы ел да шул ук «Ва кыт» нәш ри я ты та
ра фын нан бас ты рыл ган (бу сы да элек «Шу ра» да чык кан). 24 бит.

6 –  «Карт ял чы». Шул ук «Ва кыт» нәш ри я ты та ра фын нан 
1911 нче ел да бас ты рыл ган. 26 бит. Бу әсәр хә зергә кадәр ба ры сы 
4 тап кыр ба сыл ды.

7 –  «Ка рак мул ла». 1912 нче ел да «Га сыр» нәш ри я ты та ра фын
нан бас ты рыл ган. 30 бит.

8 –  «Көтү челәр». 1913 нче ел да «Аң» жур на лын да ба сыл ган. 
Со ңын нан бер ничә тап кыр ки тап бу лып чык ты.

9 –  «Габд рах ман Са ли хов». «Аң» да 1913 нче ел ны ба сыл ды.
10 –  «У ты сүнгән җәһәннәм». 1912 нче ел да «Ва кыт» та ра фын

нан бас ты рыл ган.
11 –  «Яшь йөрәкләр». Орен бург та гы «Шә рык» нәш ри я ты та

ра фын нан 1912 нче ел ны бас ты рыл ган. 416 бит.
12 –  «Яз ба шы». 1912 нче ел да «Шә рык» та ра фын нан бас ты

рыл ган.
13 –  «Та би гать ба ла ла ры». 1914 нче ел да «Аң» та ра фын нан 

бас ты рыл ган. 24 бит. Бер ничә тап кыр ба сыл ды.
1 «Без нең юл» жур на лы ның 1927 ел гы 12 нче са нын да (б. 34–35) ур наш ты

рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар гра фи ка сын да бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.

2 Бо лар Г. Мөхәммә ди е ва иптәш та ра фын нан рус ча тө зелгән биб ли ог ра фи ядән 
тәр җемә итеп алын ды лар. Редакция.
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II –  1918 нче ел дан соң гы әдә би әсәрлә ре
14  –  «Без нең көннәр». 1919 нчы ел да Ка зан да гы «Са бах» 

ширкә те та ра фын нан бас ты рыл ган. 454 бит (бу әсәр 1914 нче ел
да ба сы ла баш ла са да, цен зор та ра фын нан тук та тыл ган бул ган).

15 –  «Я ңа ке шеләр». 1921 нче ел да Тат гиз та ра фын нан бас
ты рыл ган.

16 –  «Ал ма чу ар». 1922 нче ел да Тат гиз та ра фын нан бас ты
рыл ган. 24 бит.

17 –  «Кы зыл чәчәкләр». 1922 нче ел да Тат гиз та ра фын нан 
бас ты рыл ган. 147 бит.

18 –  «Адәмнәр». 1923 нче ел да Тат гиз та ра фын нан бас ты рыл
ган. 54 бит.

19 –  «Ка закъ кы зы». 1924 нче ел да Мәcкәүдә ге Үзәк нәш ри ят 
та ра фын нан бас ты рыл ган.

III –[19] 18 нче ел га чак лы тел, әдә би ят ту рын да гы әсәрлә ре
20 –  «Та тар са ры фы». 1911 нче ел да «Га сыр» нәш ри я ты та ра

фын нан бас ты рыл ган. 82 бит. Бу әсәр 1918 нче ел да төзә те леп 5 
нче тап кыр ба сыл ды.

21 –  «Та тар нәх үе». Шул ук 1911 нче ел да, шул ук «Га сыр» та
ра фын нан бас ты рыл ган. 74 бит. 1916 нчы ел да 5 нче тап кыр ба
сыл ды.

22 –  «Та тар им ля сы». 1912 нче ел да «Га сыр» та ра фын нан бас
ты рыл ган. 28 бит.

23 –  «Та тар те лен ни чек укы тыр га?» Шул ук ел лар ны Ка зан
да гы «Са бах» та ра фын нан бас ты рыл ган. 78 бит.

24 –  «Әдә би ят ка нун на ры». 1916 нчы ел да «Са бах» та ра фын
нан бас ты рыл ган. 78 бит. 1919 нчы ел да «Ва кыт» нәш ри я ты та
ра фын нан бас ты рыл ган.

25 –  «Та тар ша гыйрьлә ре». 1913 нче ел да «Ва кыт» нәш ри я ты 
та ра фын нан бас ты рыл ган.

26 –  «Тел са бак ла ры». 1918 нче ел да «Са бах» та ра фын нан бас
ты рыл ган. 179 бит.

IV –  [19] 18 нче ел дан соң языл ган тел,  
әдә би ят ту рын да гы әсәрлә ре

27  –  «Иҗ ти ма гый әдә би хәрәкәтләр та ри хын тик шерүдә 
марк сизм ысу лы». «Без нең юл», 1 нче сан.

28 –  «Им ля, тел, әдә би ят мәсьәләлә ре». Ком би нат бас ма сы. 
1927 нче ел (төр ле гыйль ми мә каләләр, док лад лар мәҗ му га сы). 
143 бит.
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29 –  «Ка ра ма як лар». 1924 нче ел да Мәскәү нең «Нәш ри ят» 
ко о пе ра ти вы та ра фын нан бас ты рыл ган. 70 бит. (Бу исә үзбәк 
һәм әзәрбәй җан тө рекчәлә ренә дә тәр җемә ите леп ба сыл ган).

30 –  «П ро ле та ри ат әдә би я ты ту рын да». 1924 нче ел да шул ук 
нәш ри ят та ра фын нан бас ты рыл ган. 74 бит.

31 –  «Тө рек теллә ре нең им ля сы». Бе рен че тюр ко ло гия съез
дын да укыл ган док лад (19126 нчы ел да, Ба ку да). Тюр ко ло гия съ
ез ды ма те ри ал ла ры белән ба сы ла.

Та тар лар ара сын да гы иҗ ти ма гый һәм ре во лю ция хәрәкәтлә
ре ту рын да гы әсәрләр. ([19]21 нче ел дан соң языл ган нар)

32 –  «Б өек Ок тябрь ре во лю ци я се һәм про ле та ри ат дик та ту
ра сы». 1921 нче ел да Тат гиз та ра фын нан бас ты рыл ган. 145 бит.

33 –  «Та тар сту дент ла ры хәрәкә теннән». 1922 нче ел да Та тоб
лас ко мол та ра фын нан бас ты рыл ган. 42 бит.

34 –  «1905 нче ел да та тар лар». Ком би нат та ра фын нан 1925 
нче ел да бас ты рыл ган. 235 бит (бу ки тап рус ча га да тәр җемә кы
лын ды).

35 –  «У рал һәм урал чы лар». 1927 нче ел да Та тиз дат та ра фын
нан бас ты рыл ды. 42 бит.

36 –  «Та тар мәдә ни я ты кая ба ра». 1928 нче ел да шул ук Та тиз
дат та ра фын нан бас ты рыл ды. 46 бит.

VI –  Га лим җан Иб ра һи мов ре дак ци я сендә  
һәм юл баш чы лы гы ас тын да чык кан әсәрләр

37 –  «Мул ла нур Ва хи тов». 1919 нчы ел да Хәр би кол ле гия та
ра фын нан чы га рыл ган.

38 –  «Ка юм На сый ри». 1923 нче ел да Ком би нат та ра фын нан 
чы га рыл ган.

39 –  «Ба бич ши гырьлә ре». 1922 нче ел да Тат гиз та ра фын нан 
чы га рыл ган.

40 –  «Ярдәм I». 1922 нче ел, Тат гиз бас ма сы.
41 –  «Ярдәм II». 1922 нче ел, Тат гиз бас ма сы.
42 –  «Биш ел эчендә». 1925 нче ел да Та тарс тан Үзәк Баш кар

ма сы та ра фын нан чы га рыл ган.
43 –  «Та тарс тан ны өйрәнү ма те ри ал ла ры» (урыс те лендә). 

1925 нче ел да Мә га риф ха лык ко мис са ри а ты та ра фын нан чы
га рыл ган.

44 –  «Ле нин исе мендә ге мәҗ му га». 1920 нче ел да Үзәк Бю ро 
та ра фын нан Ле нинг рад та чы га рыл ган.

45 –  «Т роц кизм га кар шы». Ком би нат бас ма сы, 25 нче ел.
46 –  «Аль ма нах». 1914 нче ел да «Аң» та ра фын нан чы га рыл ган.
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Г. Иб  ра һи мов ның авы руы ха кын да  
«Кы зыл Та тарс тан» га зе та сын да 1

22 март 1927 ел
Га лим җан иптәш Иб ра һи мов ның хә ле

Та тар ның мәшһүр карт язу чы сы Га лим җан иптәш Иб ра һи мов 
күптәннән бир ле ту бер ку лез авы руы белән авы рый һәм аның бу 
авы руы 22–23 нче ел лар да тук тал ган иде. Аның бу авы руы үткән 
ел ның ав густ аен да яңа дан баш ла нып, авы зын нан кан килүләр 
бул ды. Шун нан соң про фес сор һәм врач лар аңар Су хум га ба
рыр га киңәш бир деләр.

Су хум да баш та Иб ра һи мов иптәш нең авы ру ын да ях шы ру 
бул са ла, һа ва лар ның на чар ла ну сәбәп ле соң га та ба хә ле авыр
лаш ты һәм Су хум нан шул авы ру ки леш кайт кач эшендә дә вам 
ит те.

Мон нан ике ат на лар элек иптәш Иб ра һи мов та җи ңелчәрәк 
грипп авы руы бу лып, шу ның белән бергә кан килү кур кы ны чы 
си зел де.

Иптәш Иб ра һи мов Та тарс тан Со вет ла ры 7 нче съ ез ды ның 2 
17 нче март иртән ге уты ры шын да үзе нең хә ле авыр лаш ка нын 
сиз де һәм ан нан шу шы көндә бай та гук кан кит те. Шу шы көндә 
про фес сор Че бок са ров, про фес сор Лу рия, про фес сор Те ре гу лов 
һәм док тор Ена ли ев лар дан 3 гый барәт бе рен че кон си лиум бул ды. 
18 нче март кө нендә ге икен че кон си лиум да док тор Са лих Кор
бан га ли ев 4 тә бар иде.

Иптәш Иб ра һи мов ның тем пе ра ту ра сы 18 нче март көн дез 39, 
5, кич белән 40, 1, 20 нче март та 39 ярым бу лып, кичә иртән ге 

1 Бе рен че мәртәбә «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1928 ел гы 22 март са нын
да, ан нан соң Г. Иб  ра һи мов «Әсәрлә ре »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 315) 
кай бер төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган. Текст га зе та дан алын ды.

2 ТатарстанСоветлары7нчесъездыны –  Та тарс тан Со вет ла ры ның 7 нче съез
ды 1927 ел ның 15–21 март көннә рендә Ка зан да бу ла.

3 Еналиев –  Сөләй ман Бикмөхәммәт улы Ена ли ев (1894–1938), күз та би бе, сә
ламәт лек сак лау эшен оеш ты ру чы. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үл
гәннән соң ак лан ган.

4 Салих Корбангалиев –  Са лих Мөх ет дин улы Кор бан га ли ев (1901–2001), сә
ламәт лек сак лау эш лек ле се, хи рург, ме ди ци на фәннә ре док то ры (1955), про фес сор 
(1956), мак тау лы уй лап та бу чы. 1927 ел да Ка зан уни вер си те ты ның хи рур гия кли
ни ка сын да эш ли.
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тем пе ра ту ра сы 38,5 иде. Кичә көн дез сә гать 12 дә ге тем пе ра ту ра
сы 37,8, пуль сы 90 бул ды. Иптәш Иб ра һи мов тан кан китү 17 нче 
март ның тө нендә бу лып, 18 нче март та ка ты рак рә вештә кан 
кит те. Ул кичә көн дез сә гать 12 ләрдә Ка зан ның Ис ке кли ни ка
сы на кү че рел де. Аның янын да төнләрдә та тар док тор ла рын нан 
Лок ма нов һәм Ма ми шов иптәшләр де жур лык кыл ды лар. Ә хә зер 
кли ни ка га кү че релгәч, про фес сор лар дан Че бок са ров, Лу рия, 
Те ре гу лов һәм док тор Кор бан га ли ев лар ка рый лар.

Иптәш Иб ра һи мов та соң гы көннәрдә кан тө ке ре ге кү ренә. 
Ан да ту бер ку лез авы руы өс тенә уң як үпкә се нең югар гы һәм ур та 
өле шендә үпкә ше ше авы руы да бар.

Про фес сор лар ның әйтүлә ренә ка ра ган да иптәш Иб ра һи мов
ның кичә көн дез сә гать 12 дә ге хә ле түбәндә гечә:

Йөрәк нең эшлә ве ях шы, хә ле җит ди, пуль сы ях шы. Хә зер ге 
көннәрдә ае рым кур кы ныч кү рен ми.
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Г. Иб  ра һи мов ның авы руы ха кын да  
«Кы зыл Та тарс тан» га зе та сын да 1

24 март 1927 ел
Га лим җан иптәш Иб ра һи мов ның хә ле

Иптәш Иб ра һи мов ның 23 нче март көн дез сә гать 2 дә хә ле 
түбәндә гечә:

Үпкә ше ше авы руы көчәй ми, йөрә ге ях шы эш ли. Кан кит үе 
юк. Тем пе ра ту ра сы –  38. Пуль сы –  90. Хә ле бер кадәр ях шы рак.

Г. Иб  ра һи мов ның авы руы ха кын да  
«Кы зыл Та тарс тан» га зе та сын да 2

25 март 1927 ел
Га лим җан иптәш Иб ра һи мов ның хә ле

Иптәш Иб ра һи мов ның 24 нче март, көн дез сә гать бердә ге 
хә ле түбәндә гечә:

Йөрә ге ях шы эш ли. Кан китү юк. Үпкә ше ше авы руы көчәй
ми. Тем пе ра ту ра сы –  38. Пуль сы –  90. Хә ле канә гатьлә нер лек 
ди яргә ярый.

1 Бе рен че мәртәбә «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1927 ел гы 24 март са нын
да, ан нан соң Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 316) 
кай бер төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган. Текст га зе та дан алын ды.

2 Бе рен че мәртәбә «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1927 ел гы 25 март са нын
да, ан нан соң Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 316) 
кай бер төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган. Язу чы ның фо то сурә те дә бар. Текст га
зе та дан алын ды.
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Г. Иб  ра һи мов ның авы руы ха кын да  
«Кы зыл Та тарс тан» га зе та сын да 1

26 март 1927 ел
Га лим җан иптәш Иб ра һи мов ның хә ле

Иптәш Иб ра һи мов ның 25 нче март көн дез сә гать 2 дә ге хә ле 
түбәндә гечә:

Йөрә ге ях шы эш ли. Кан китү юк. Тем пе ра ту ра сы –  38,3. 
Пуль сы –  90. Го мумән, хә лендә әй тер лек зур үзгә реш кү рен ми.

Г. Иб  ра һи мов ның авы руы ха кын да  
«Кы зыл Та тарс тан» га зе та сын да 2

27 март 1927 ел
Га лим җан иптәш Иб ра һи мов ның хә ле

Иптәш Иб ра һи мов ның 26 нчы март та гы көн дез ге хә ле ту рын
да про фес сор Че бок са ров түбәндә ге сүзләр не сөйлә де:

Ту ры данту ры кур кы ныч беткән ши кел ле кү ренә, кан китү 
ар тык тәк рар лан мый. Уң як үпкәдә ге шеш авы руы та гын да акы
ры ная. Шеш үпкә нең сул ягы на эләкмәгән. Йөрә ге нең эшлә ве 
ях шы. Пуль сы –  84. Тем пе ра ту ра сы –  38,2. Го му ми хә ле –  канә
гатьлә нер лек.

1 Бе рен че мәртәбә «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1927 ел гы 25 март са нын
да, ан нан соң Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан. 2000, б. 316) 
кай бер төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган. Текст га зе та дан алын ды.

2 Бе рен че мәртәбә «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1927 ел гы 27 март са нын
да, ан нан соң Г. Иб  ра һи мов «Әсәрләр »е нең 9 нчы то мын да (Ка зан, 2000, б. 317) 
кай бер төгәл сез лекләр белән бас ты рыл ган. Текст га зе та дан алын ды.
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1928
Акт ос ви де тельст во ва ния для ус та нов ле ния на ли чия,  
сте пе ни и ха рак те ра ин ва лид нос ти Г. Г. Иб    ра ги мо ва 1

4 ян ва ря 1928 г.
Фам. Иб ра ги мов.
Имя Га лим жан.
Отч [ест во] Гир фа но вич.
Год рожд. 40.
Пол. Муж[с кой].
Мес то рож де ния: Быв[ шей] Уф имс кой губ [ер ни и] в Тат рес пуб

ли ке 2.
Гра мо тен.
Предп ри я тие, уч реж де ние, хо зяйст во, в ко то ром был за нят 

до нас туп ле ния ин ва лид нос ти:
а) На и ме но ва ние: Ака де мич [ес кий] Центр.
в) Ад рес (мес то на хож де ни е): Тат рес пуб ли ка.
д) Долж ность: Пред се да тель.
Сколь ко лет (ме ся цев) ра бо тал в дан ном пред.: 4й год.
В ка ком воз рас те на чал ра бо тать по най му: с 18 лет.
При чи ны ин ва лид нос ти:
В. Об  щие за бо ле ва ния.
Ме ди цинс кая часть.
Субъ ек тив ные жа ло бы исс ле ду е мо го: Сла бость, ка шель, 

одыш ка. Силь но нерв ни ча ет.
Анам нез: За бо ле ва ние ту бер ку ле зом об на ру же но 15 лет на зад. 

С 1914 го да ст ра да ет ма ля ри ей. В 1920–1921 г[о дах] бо лел вос па
ле ни ем по чеч ных ло ха нок. Пос ледн [и е] 3–4 го да бо ле ет ко ли том. 
Не ра бо та ет с 17 мар та 1927 го да.

Дан ные пред ва ри тель ных исс ле до ва ний (хи мич [ес ких], мик
ро коп [и чес ких], рент генск [о пи чес ких] и проч [их]) и боль нич
ных наб лю де ний:

Сп рав ка д[ок то]  ра Керц мо ва от 30/XII с ука за ни ем на за бо ле
ва ние ту бер ку ле зом лег ких про дук тив ноэк су да тивн[ой] фор мы 
с ка вер ном. Ст. –  III. По по во ду час то го кро во харк [а ни я] ему с 

1 Төп нөсхә элек ке СССР Үзәк дәүләт Ок тябрь ре во лю ци я се ар хи вын да сак ла на 
(1235 ф., 136 тасв., 819 эш, 16, 16 (икен че ягы), 17, 17 (икен че ягы) кәг.). Текст Ка
зан да яшәү че Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да гы фо токү чермәдән алын ды һәм 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 … вТатреспублике–  бу ха та, дө ре се:… в Баш рес пуб ли ке.
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I /XII27 го да нак ла ды вет ся пра вос то рон ний пнев мо то ракс, 10 
мес [я цев] ле жит в пос те ли.

Дан ные объ ек ти вно го исс ле до ва ния:
1 / Об щий вид, сос то я ние пи та ния, ко жа: Кож ные пок ро вы 

и ви ди мы е… обо лоч ки норм. –  ок рас ки. Под кож ный жи ро вой слой 
то нок.

2 / Кост номы шеч ная сис те ма: без за мет ных из ме не ний.
3 / Внут рен ние ор га ны:
а) ор га ны кро во об ра ще ния: ле вая гра ни ца серд ца на 3 паль ца 

кис ти ру ки от ле вой сос ко вой ли нии. Пра вая по ле во му краю гру ди
ны. Ды ха ние сла бое. Пульс 100 в 1.

б) ды ха ние: Сп ра ва всле дест вие на ло же ния пнев мо то рак са 
ос лаб ле ние ды ха ние, сза ди по всей по верх нос ти лег ко го. Спе ре ди 
субк ре ни ти ру ю щие хра пы свер ху до ни зу. Под сос ком и к на ру жи от 
не го ом фо ри чес кое ды ха ние. Сле ва пре дос жен ный жест кий вы дох 
от би ра хи ти ру ющ [ий]. Хра пы по пе ред ней под мы шеч ной ли нии вни зу.

в) пи ще ва ре ние:
Бо ле жи ор ность по хо ду толс тых ки шек.
г) мо че от де ле ние: без за мет ных из ме не ний.
4) Нерв ная сис те ма: Красн. дер мог раф. но вым. су хо жил. красн. 

реф лек сор, лег ко вол ну ет ся без вся ких дос та точ ных ос но ва ний.
5) Зре ние: нор маль ное.
6) Слух: нор маль ный.
Ди аг ноз:
а) за бо ле ва ния, конс та ти ро ван ные у исс ле ду е мо го (точ ный 

пе ре чень): Ту бер ку лез лег ких Ст. –  III с ка вер ном, нев рос те ния 
рез ко вы раж [ен на я].

б) Ос нов ное за бо ле ва ние, яв ля ю ще е ся при чи ной стой кой 
утра ты тру дос по соб нос ти: Ту бер ку лез лег ких Ст. –  III с ка вер ном.

Зак лю че ние бю ро вра чеб ной экс пер ти зы.
I. Име ет ся ли стой кая ут ра та тру дос по соб нос ти: Име ет ся.
II. Груп па ин ва лид нос ти: Пер вая.
1) Нет ли сос то я ния бес по мощ нос ти: Нет.
2) Не по те ря на ли спо соб ность ко вся ко му тру ду: По те ря на.
I. Под ле жит пе ре ос в иде тельст во ва нию че рез 12 ме ся цев 4 ян

ва ря 1929 го да.
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4 ян ва ря 1928 г.
(От ру ки): Ме ди цинск [а я] часть ис то рии бо лез ни с под лин

ным вер но.
Д[ок то]р (под пись вра ча Р. Х. Та    ги ро вой)

Пе чать
Вер но: (под пись не раз бор чи ва)
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Г. Иб  ра һи мов ның Дәүләт сән гать фәннә ре академиясе нең 
ха кый кый әгъ за сы бу лып сай ла нуы хакын да 1

29 гыйн вар 1928 ел

Га лим җан Иб ра һи мов –  Дәүләт сән гать фәннә ре ака де ми я
се нең чле ны.

Бөек та тар әди бе Га лим җан Иб ра һи мов ның егер ме ел лык 
хезмәт бәйрә ме уңае белән Дәүләт сән гать фәннә ре ака де ми я
се нең Га лим җан Иб ра һи мов ның әдә би, иҗа ди, шу лай ук гыйль
ми хезмәтлә рен тәкъ дир итеп аны шу шы ака де ми я нең чле ны 
итеп бер та выш тан сай ла вы ту рын да Та тарс тан Мә га риф ха лык 
ко мис са ри а ты на Мәскәүдән рәс ми кә газь алын ды.

Га лим җан Иб ра һи мов –  та тар лар дан ака де мия чле ны дәрәҗә
сен ал ган бе рен че гый лем эш че се.

1 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1928 ел гы 29 гыйн вар са нын да ур наш ты
рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.
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Г. Иб  ра һи мов ның ХХ ел лык әдә би, гыйль мииҗтимагый 
хезмәт юби лее уңае белән нә шер ителгән гыйль ми

тәнкыйди җы ен тык ха кын да 1

1928 ел
«Га лим җан Иб ра һи мов» 2

Бөек та тар әди бе Га лим җан Иб ра һи мов ның ХХ ел лык әдә би, 
гыйль мииҗ ти ма гый хезмәт юби лее уңае белән Мөхәммәт Та һи
ров, Габд рах ман Сәгъ ди, Са фа Бор һан 3, Г. Нигъмә ти 4 иптәшләр 
ре дак ци я сендә Та тиз дат чы гар ган гыйль митән кый ди җы ен тык, 
196 бит. Бәя се 1 сум 75 ти ен.

Га лим җан Иб ра һи мов ның әдә би, гыйль мииҗа ди хезмәтлә ре 
белән та тар хезмәт мас са сын киң рә вештә та ныш ты ру өчен мон
дый җы ен тык ның кирәк ле ге, мө һим ле ге тур ын да сүз дә бу лыр га 
мөм кин тү гел. Җы ен тык чын нан да шул зур мәсьәләгә җа вап 
би рер лек бу лып чык кан. Җы ен тык Ис хак иптәш Рәхмә тул лин 
та ра фын нан языл ган сүз ба шы белән баш ла нып, кал ган ма те ри
ал лар түбәндә гечә ике бү леккә бү ленгәннәр:

1 –  Га лим җан Иб ра һи мов ның әдә бииҗ ти ма гый хезмә те; 2 –  
Га лим җан Иб ра һи мов ның гыйль мииҗа ди хезмә те.

Бе рен че бү лектә ге мә каләләр
«А зат лык һәм ма тур лык ша гый ре» –  Сән гать фәннә ре ака

де ми я се пре зи ден ты про фес сор П. Ко  ган 5 мә калә се; «Га лим

1 «Без неӊ юл» жур на лы ның 1928 ел гы 1 нче са нын да (б. 32), «Мә га риф» жур
на лы ның 1928 ел гы 2 нче са нын да (б.104) ур наш ты рыл ган. Текст соң гы чы га нак
тан алын ды һәм гамәлдә ге та тар гра фи ка сын да бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 «ГалимҗанИбраһимов» –  Га лим җан Иб ра һи мов (ХХ ел лык әдә би, гыйль ми
иҗ ти ма гый хезмәт бәйрә менә ка ра ты лып чы га рыл ган гыйль митән кый ди җы ен
тык) // Җы ен тык Мөхәммәт Та һи ров, Габд рах ман Сәгъ ди, Са фа Бор һан, Га лим җан 
Нигъмә ти иптәшләрдән гый барәт ко мис сия ре дак ци я сендә чы га. –  Ка зан: Та тар
стан дәүләт нәш ри я ты бас ма сы, 1928 ел. – 196 б.

3 СафаБорһан –  Са фа Ва фа улы Бор һан (1899–1937), жур на лист. 1926–1928 ел
лар да Та тар ки тап нәш ри я тын да мөхәр ри ре бу лып эш ли. Шә хес куль ты чо ры кор
бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

4 Г.Нигъмәти –  Га лим җан Нигъмә ти (Га лим җан Әмир җан улы Нигъмә тул лин) 
(1897–1941), әдә би ят га ли ме, тән кыйть че. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер
се; үлгәннән соң ак лан ган.

5 П.Коган –  Петр Се ме но вич Ко ган (1872–1932), әдә би ят га ли ме, тән кыйть че, 
тәр җемә че.
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җан Иб ра һи мов ның әдә би иҗат ла ры» –  Габд рах ман Сәгъ ди; 
«Га лим җан Иб ра һи мов әсәрлә рендә ре во лю ция мо тив ла ры» –  
Г. Нигъмә ти; «Га лим җан Иб ра һи мов әсәрлә рендә те ма ти ка 
һәм өслүб як ла ры» –  Г. То  лым байс кий; «Га лим җан Иб ра һи мов 
әсәрлә рендә та тар ха тынкыз ла ры тор мы шы һәм ха тынкыз 
тип лар» –  Әминә Ха лит.

Икен че бү лектә ге мә каләләр:
«Әдә би я ты быз да марк сизм тән кый те һәм Га лим җан Иб ра һи

мов» –  Ка ви Нәҗ ми; «Га лим җан Иб ра һи мов һәм бездә әдә би ят 
бе ле ме» –  Гомәр Га ли ев; «Га лим җан Иб ра һи мов ның тел мәй да
нын да гы хезмәтлә ре» –  Җә мал Вә ли ди; «Га лим җан Иб ра һи мов 
та тар ны өйрәнү че» –  про фес сор А. Са  мой ло вич 1; «Та тар грам
ма ти ка сы ның эшлән үе һәм Га лим җан Иб ра һи мов» –  Нигъмәт 
Хә ким 2; «Га лим җан –  ме то дист, пе да гог» –  Мө хет дин Кор бан
га ли ев; «Ре во лю ция хәрәкәтлә ре та ри хы һәм Га лим җан Иб ра
һи мов» –  М. Сә  гый дул лин; «Та рих чысәясәт че бу лу ягын нан 
Га лим җан Иб ра һи мов» –  про фес сор Н. Фир сов 3; «Га лим җан 
Иб ра һи мов әсәрлә ре нең биб ли ог ра фи я се» –  Риф гать Та һи ров 4, 
Г. Мөхәммә до ва .

Җы ен тык ях шы тех ни ка да ба сы лып, Га лим җан Иб ра һи мов
ның төр ле ва кыт та гы бик күп төр ле рә семнә ре һәм иң соң гы 
кулъ яз ма сы белән бизәлгән.

Җы ен тык ның юби лей нең рәс ми тан та на кө неннән бер ай
лап ал дан чы гуы бигрәк ях шы бул ган. Бө тен та тар мәктәплә ре, 
гыйль миәдә би оеш ма лар һәм җәм гы ятьләр, го мумән ти еш ле 
җәмә гать уч реж де ни елә ре, әлбәттә, бу җы ен тык ны кул да итәргә 
ти ешләр.

Ф.

1 А.Самойлович –  Алек сандр Ни ко ла е вич Са мой ло вич (1880–1938), шәр кы ять
че, СССР Фәннәр ака де ми я се нең ха кый кый әгъ за сы (1929).

2 НигъмәтХәким –  Нигъмә тул ла Гый ни ят улы Хә ки мов (1889–1937), тел, әдә
би ят бел ге че. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.

3 Н.Фирсов –  Ни ко лай Ни ко ла е вич Фир сов (1864–1933), та рих чы.
4 РифгатьТаһиров –  Риф гать Ша кир җан улы Та һи ров (1903–1977), та рих чы.
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Г. Иб  ра һи мов ның 20 ел лык әдә би, гыйль мииҗ ти ма гый 
хезмәт юби лее уңае белән Мәскәүдә үткә релгән  

кичә ха кын да 1

2 март 1928 ел

Мәскәүдә Га лим җан Иб ра һи мов иптәш нең юби лее
Ком му нис ти чес кий ака де ми ядә Га лим җан Иб ра һи мов кичә се.

25 нче фев раль, кич сә гать си гездә Ком му нис ти чес кий ака де
мия би на сын да та тар ның зур әди бе, ком му нист иптәш Иб ра һи
мов Га лим җан ның әдә би, гыйль ми, иҗ ти ма гый хезмәтлә ренә 20 
ел ту лу уңае белән аны тан та на лы рә вештә олы лау өчен ба гыш
лан ган кичә үткә рел де.

Бу кичә не СССР ха лык ла ры ның әдә би я тын өйрәнү ко мис
си я се белән бер лектә Ком му нис ти чес кий ака де мия оеш тыр ган 
иде. Кичәдә Мәскәүдә ге та тарбаш корт лар ның, баш ка тө рек 
ха лык ла ры ның гыйль ми көчлә ре һәм Шә рык әдә би я ты белән 
кы зык сы ну чы, аны өйрәнү че гыйль ми көчләр, пар тия һәм со
вет оеш ма ла ры ның вә киллә ре бар иде. РСФСР Ха лык мә га риф 
ко мис са ри а ты кол ле ги я се әгъ за сы иптәш Га сыйм Ман су ров 2 
кичә не рәс ми рә вештә ачып, кыс ка ча но тык сөйлә де. Ул үзе нең 
но ты гын да: «Без бү ген пар ти я без нең әгъ за сы иптәш Га лим җан 
Иб ра һи мов ны егер ме ел лык әдә би, мәдә ни хезмә те өчен тан та
на лы рә вештә зур лый быз. Ул та тар ның әдә би, иҗ ти ма гый, сәя си 
тор мы шын да бик сирәк оч рый тор ган хезмәт челә ре нең бер се. 
Аның та тар эшчәннә ре өчен күрсәткән хезмәтлә ре бик күп тар
мак лы бу лып, та тар эшчәннә ре нең мәдә ни тор мы шын да күтә
релгән мәсьәләләр нең бө те не сендә ак тив рә вештә кат наш ты. 
Ул егер ме ел бу е на төр ле әдә би һәм фән ни әсәрләр, та тар те лен 
өйрәнү ту рын да ки тап лар һәм мә каләләр яз ды. Шу ның белән 
бергә та тар ның об щест вен ный эшенә ак тив ный кат на шып, күп 
көчләр сал ды.

1 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1928 ел гы 2 март са нын да ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.

2 ГасыймМансуров –  Га сыйм Га та улы Ман су ров (1894–1955), җәмә гать һәм 
сәясәт эш лек ле се, пе да гог.
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1910–1911 нче ел лар да Вол га буе та тар ла рын өйрәнгәндә ул 
зур гыйль ми хезмәтләр күрсәт те.

Та тар лар мы, тө рекләр ме мәсьәлә се куз гал гач, бу мәсьәлә 
Иб ра һи мов иптәш нең ак тив ный кат на шуы һәм ини ци а ти ва сы 
белән та тар лар тө рек миллә те нең бер тар ма гы дигән рә вештә хәл 
ител де. Җы еп әйткәндә, ул об щест вен ный тор мыш та куз гал ган 
мәсьәләләр не ачык аң лап, дө рес чишә бе леп, ту ры агым га тө
шерү челәрдән иде. Кай бер мәсьәләләрдә аның ае рым ха та ла ры 
бул га ла ды, лә кин ул ха та лар аның об щест вен ный тор мыш та һәм 
ху до жест во дөнь я сын да бул ган уры нын югалт мый», –  ди.

Ан нан соң Мак су дов Мәхмүт иптәш сөй ли. Мак су дов иптәш 
үзе нең док ла дын да Иб ра һи мов ның әдә би әсәрлә рен ике чор га –  
Ок тябрь ре во лю ци я сенә кадәр һәм Ок тябрь ре во лю ци я сеннән 
соң гы чор лар га бү леп ана лиз ясый һәм аның ае рым әсәрлә
реннән пар ча лар укып, язу чы ның ни чек үс үен, нин ди бас кыч лар 
үт үен бик ма тур итеп гәүдәлән дерә.

Про фес сор Бо роз дин 1 док ла ды
– Мин Га лим җан Иб ра һи мов иптәш белән бе рен че мәртәбә 

Фәннәр ака де ми я се нең юби лее ва кы тын да оч раш тым. Чит 
илләр нең фән га лимнә ре аның белән та ны шып, аңа зур игъ ти
бар һәм зур лау белән ка ра ды лар. Өчен че мәртәбә Тюр ко ло гия 
съ ез дын да оч раш тым. Лә кин бу мәртәбәдә ул тюр ко ло гия эше 
белән бик нык мәш гуль бул ган га, аның белән күп сөйлә шергә 
ту ры килмә де.

Мин Та тарс тан Җөмһү ри я те нең 5 ел лык юби ле ендә бул дым. 
Иб ра һи мов иптәш ул юби лейгә ба гыш ла тып языл ган ки тап лар
ны юби лей кө ненә бас ты рып өл гертә ал ган иде.

Бе рен че та тар опе ра сы «Са ни я»гә баш лан гыч сүз не ул яз ды. 
Ка зан да «Са ни я» бе рен че мәртәбә сәхнәгә ку ел ган да ми ңа аның 
белән бергә ка рар га ту ры кил де. Ул баш та бик дул кын ла нып, 
бор чы лып утыр ды. «Са ни я» не ку ю дан ях шы нә тиҗә чык кач, ул 
бик канә гатьлән де.

Ак тив ный һәм янып тор ган энер ги я ле хезмәт че не авы ру без
нең ара быз дан аер ды. Ул хә зер эш ли ал мый, эш ли ал мау га ха
фа ла на дыр. Шу ңа күрә аңа бу кичә исе меннән тәб рик те лег ра
мы җибә реп, аның сәламәтлән үендә теләктәш бу лу ны тәкъ дим 
итәм,  дип сү зен бе тер де.

1 Бороздин –  Бо роз дин Илья Ни ко ла е вич (1883–1959), та рих чышәр кы ять че, эт
ног раф, пе да гог, әдә би ят тән кыйтьчесе.
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Түрә ко лов иптәш яңа тө рек әлиф ба сы Үзәк ко ми те ты исе
меннән тәб рик әй теп, Га лим җан Иб ра һи мов иптәш нең иҗ ти
ма гый эшендә ге кай бер ха та ла ры на тук та лып китә.

Үзәк ко ми тет мат бу гат бү ле ге вә ки ле Ар ша ров ни 1 иптәш үзе
нең сү зендә Иб ра һи мов иптәш нең ком му нист бу луы ягын нан 
ка рап бәя бир де.

Кичә Г. Ман су ров иптәш нең соң гы сү зе белән тә мам бу ла.

Мәскәү та тар эш челә ре клу бын да җы е лыш
Та тар әдә би я ты һәвәскәрлә ре җы е лы шын да 26 нчы фев

ральдә Га лим җан Иб ра һи мов ның ху дож ник бу луы ту рын да 
Мәскәү нең та тар эш челәр клу бын да Мәхмүт Мак су дов иптәш
нең док ла ды бул ды. Бу җы е лыш ка юга ры мәктәпләрдә уку чы 
сту дент лар, яшь язу чы лар килгән иде. Мак су дов иптәш нең док
ла ды ның мөндә риҗә се Ком му нис ти чес кий ака де ми ядә яса ган 
док ла ды белән бер иде. Док лад тан соң фи кер алы шу лар бу лып, 
ун га якын иптәшләр фи кер алы шу га кат наш ты лар. Фи кер алы
шу ва кы тын да төп мәсьәлә Га лим җан Иб ра һи мов иптәш нин
ди әдип, вак бур жуа язу чы сы мы, әллә про ле та ри ат язу чы сы мы 
дигән фор ма да ку ел ды.

Ша мов иптәш Га лим җан Иб ра һи мов ны про ле та ри ат язу чы
сы, марк сист дип та ныр га мөм кин дигән ка раш белән чы гып, 
аны рус лар ның Мак сим Горь ки енә ошат ты. Мак сим Горь кий 
ке бек ре ак ция чор ла рын да Га лим җан рух күтә рен ке ле ге би реп 
тор ган оп ти мис[т] әсәрләр бир де, ди. Шу лай ук Га лим җан ның 
клас сик бу лыпбул ма вы ту рын да фи кер алы шын ды.

Г. Иш  ма ев.

1 Аршаровни–  Ар ша лу ис Ми хай ло вич Ар ша ру ни (1896–1985), әрмән әдә би ят 
га ли ме, пуб ли цист, тән кыйть че.
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Г. Иб  ра һи мов ның 20 ел лык юби лее уңае белән Та тар мәдә
ни ят йор тын да ачыл ган күргәзмә ха кын да 1

8 ап рель 1928 ел

Та тар хезмәт хал кы ның бөек әди бе Г. Иб  ра һи мов иптәшкә 
куль ту ра дөнь я сы ти еш ле бәя не бир де.

Рә семдә: Г. Иб  ра һи мов ның 20 ел лык юби лее уңае белән Та
тар мәдә ни ят йор тын да ачыл ган күргәзмә нең тәб рикләр бү ле ге 
кү ренә.

Ял та да дә ва ла ну чы Г. Иб  ра һи мов ның сә ламәт ле ге хакын да 2

1928 ел

Карт әдип Га лим җан Иб ра һи мов те релә

Карт әди бе без Га лим җан Иб ра һи мов ның ХХ ел лык тан та на
ла ры үткәч, Та тарс тан Мә га риф ха лык ко мис са ри а ты юби лей
нең ти еш ле ма те ри ал ла рын тап шы ру һәм Га лим җан Иб ра һи
мов ның хә лен белү өчен аның яны на Та тарс тан Гыйль ми үзәк 
рәи се иптәш Та һи ров ны 3 җибәргән иде. Без бу урын да Га лим җан 
Иб ра һи мов ның юби лей уңае белән Та тарс тан Мә га риф Ха лык 
Ко мис са ри а ты на җибәргән ха тын һәм Га лим җан Иб ра һи мов ның 
Та һи ров иптәш белән уты рыш кан да яңа лиф ту рын да сөйләгән 
кай бер фи керлә рен ба са быз 4.

Ре дак ция

1 «Та тарс тан» га зе та сы ның 1928 ел гы 8 ап рель са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 «Без нең юл» жур на лы ның 1928 ел гы 5 нче са нын да (б. 29) ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.

3 Таһиров –  Мөхәммәт Хәмзә улы Та һи ров (1895–1929), сәясәт эш лек ле се. 
1924–1929 ел лар да ТАССР Мә га риф ха лык ко мис са ры урын ба са ры, Мә га риф ха
лык ко мис са ри а ты кар шын да гы Гыйль ми үзәк рәи се.

4 … яңалифтурындасөйләгәнкайберфикерләренбасабыз –  ка ра: Яңа лиф ту
рын да Г. Иб  ра һи мов // Без нең юл. – 1928. – № 5. –  Б. 30.
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1933
Г. Иб  ра һи мов ның Ял та дан Ка зан га кай тыш лый Мәскәүдә 

тук та луы ха кын да 1

30 сен тябрь 1933 ел
Га лим җан Иб ра һи мов Мәскәүдә

Кичә 29 сен тябрьдә та тар әдә би я ты ның карт һәм бөек та лант
лы язу чы сы Га лим җан Иб ра һи мов иптәш Та тарс тан кол хоз чы
ла ры ның IIн че съ ез ды на 2 де ле гат бу лып ба рыш лый Мәскәүгә 
тук тал ды. Ул 20 сен тябрьдә үк кай тып җитәргә ти еш бул са да, 
соң гы көннәрдә һа ва лар ның кис кен рә вештә сә ламәт ле генә 
за рар ки те рер лек бу лып, үзгәр үе ар ка сын да ки че геп кай тыр га 
мәҗбүр бул ган.

Ул Мәскәү со вет язу чы ла ры белән бул ган оч ра шу әңгәмә сен
дә соң гы ва кыт лар да үзе нең сә ламәт ле ге ях шы ру ягы на кү чеп 
ки түен, тик ав густ ай ла рын да гы на һа ва лар үзгәрү ар ка сын да 
та гы да көч әя төшкә нен бел дер де. Ул бү ген генә Мәскәүгә ки
леп, по езд да ты ныч сыз ла ну ы на ка ра мас тан, Та тарс тан кол хоз
чы ла ры ның съ ез ды на үзеннән бул ма ган сәбәпләр белән ачы лу 
ва кы ты на ки че геп ба руы на зур үке неч бел де реп, кич ке по езд 
бе лән Та тарс тан га, съ езд ның ябы лу кичә сенә бул са да өл ге рергә 
ашы га.

– Съ езд ның ябы лу кичә сен генә бул са да күрмәү ми нем кай
ту мәшә катьлә ре нең яр ты сын юк ка чы га ра. Та тарс тан кол хоз
чы ла ры ның бу съ ез ды на көрәш челәр туп ла на чак. Мин алар ны 
үз кү зем белән күрә сем килгән иде, –  ди.

Ә әдә би мо хит белән ар тык кы зык сын га нын, соң гы ва кыт
лар да әдә би ят тирә сендә бул ган яңа лык лар белән та ны ша сы 
килгә нен, мо ның өчен аз ва кыт ка гы на кайт кан ара да тирән тен 
та ны шу мөм кин ле ге аз бу лу ын аң лат ты.

– Кыш кы һа ва лар ми нем сә ламәт ле гем өчен ях шы рак. Шу
ңар күрә дә кыш кө не озаг рак ва кыт ка кай тып, Мәскәү, Ка зан 
язу чы ла ры тирә сендә бул ган яңа лык лар белән тирә нрәк та ны

1 «Ком му нист» га зе та сы ның 1933 ел гы 30 сен тябрь са нын да ур наш ты рыл ган. 
Ав то ры күрсә телмәгән. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 … ТатарстанколхозчыларыныңII-нчесъездына –  удар ник кол хоз чы лар ның 
Бө тен та тар икен че съ ез ды Ка зан да 1933 ел ның 27 сен тябрь –  4 ок тябрь көннә рендә 
уз ды ры ла.
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шыр га те лим. Шу лай ук ал дын гы кол хоз лар ның бай та гын йө реп 
чы гар га һәм мин киткәч ту ган яңа ги гант лар белән та ны шыр га. 
Алар ны өйрә нергә телә гем зур, –  ди.

Ул үзе нең ашы гыч бе се да сын да Мәскәү язу чы ла ры ның яңа
лык ла ры белән кы зык сы нып, алар ның съ езд га ни чек хә зер лек 
алып ба ру ла ры һәм нәрсәләр өс тендә эшләүлә ре ту рын да со
раш ты.

– Та вы шы гыз аз чы га, мат бу гат та үзе гез нең бар лы гы гыз ны аз 
бел дерә сез, – дип Мәскәү язу чы ла ры ның оеш кан рә вештә ни чек 
эш алып ба ру ла ры гә зет битлә рендә сы ек як тыр ты луы ту рын да 
бик урын лы күрсәтмә яса ды.

Ул 29 нчы сен тябрьдә кич ке по езд белән Та тарс тан га кит те.
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Г. Иб  ра һи мов ның Мәскәүдән Ка зан га кит үе ха кын да 1

2 ок тябрь 1933 ел

Га лим җан ага Иб ра һи мов Ка зан га кит те

29 нчы сен тябрь кич сә гать 945 ми нут та 12 нче но мер лы по
езд белән Га лим җан Иб ра һи мов Ка зан га кит те. Га лим җан ага 
Иб ра һи мов ны оза тыр га та тар язу чы ла рын нан Ша мил Гос ман, 
То лым байс кий, Әхмәт Фәизләр кат наш ты лар. Ва гон да Г. Иб  ра
һи мов белән язу чы лар ара сын да җан лы рә вештә фи кер алы шу
лар бул ды. Г. Иб  ра һи мов Ка зан нан Кы рым га кайт кан да яңа дан 
Мәскәүгә тук та лыр га бул ды. Ул –  «Мәскәү предп ри я ти елә ренә 
ба рып, эш челәр тор мы шы белән та ны шыр га телә гем зур, сә
ламәт ле гем мөм кин лек бирсә, бу мак са тым ны тор мыш ка ашы
рыр га ты ры шыр мын», ди.

Г. Иб  ра һи мов Маг ни то горс кий да гы ре корд чы Га лиул лин чы
лар мәсьәлә се белән кы зык сы на. Үзен оза тыр га килү челәргә, –  
алар хә зер нин ди эштә эш лиләр,   дип сөаль куя. Аны оза тыр га 
кат на шу чы язу чы лар һәм мат бу гат вә киллә ре: «Га лиул лин үзе 
про раб ярдәм че се бу лып эш ли, ә бри га да сын да эшләү челәр мар
тен це хы на эксп лу а та ци ягә күч теләр», дип җа вап бирәләр. Га
лим җан Иб ра һи мов Маг ни то горс кий да гы ае рым эш челәр белән 
язы шуы ту рын да сөйләп уза.

945 та 12 нче но мер лы по езд куз га ла. Оза тыр га килү челәр Ка
зан нан кайт кан да Мәскәүгә тук та лу ын со рап сау бул лаш ты лар.

1 «Ком му нист» га зе та сы ның 1933 ел гы 2 ок тябрь са нын да ур наш ты рыл ган. Ав
то ры күрсә телмәгән. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе
рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Г. Иб  ра һи мов ның Ял та дан Ка зан га кай тыш лый Мәскәүдә 
жур на лист лар белән оч ра шуы ха кын да 1

3 ок тябрь 1933 ел

Га лим җан Иб ра һи мов белән оч ра шу кичә се

29 нчы сен тябрьдә та тар ның атак лы язу чы сы Га лим җан ага 
Иб ра һи мов ның Мәскәүгә килү уңае белән «Ком му нист» гә зе
те 2 ре дак ци я се язу чы, жур на лист лар белән оч ра шу кичә се яса
ды. Оч ра шу кичә сенә Мәскәү та тар язу чы ла ры, жур на лист лар, 
хәбәр челәр һәм бер ни кадәр та тар эш челә ре ак тив ла ры җы ел ган 
иде.

Кеч кенә сөйләшү уты ры шы шак тый зур кичәгә әйлән де. 
Карт язу чы ны бө те не се са гын ган нар. Бө тен иптәшләр Га лим җан 
ага ны кар шы алу өчен, кү рер өчен, сөйлә шер өчен килгәннәр.

Га лим җан ага Иб ра һи мов үзе нең кыс ка гы на ре чендә та тар 
со вет язу чы ла ры ал дын да тор ган конк рет бу рыч лар ны са нап үтә.

– Хә зергә иң мө һим мәсьәлә, –  ди ип[тәш] Иб ра һи мов, –  
со вет язу чы ла ры ның бе рен че Бө тен со юз съ ез ды на хә зерләнү. 
Бу эшкә бө тен язу чы лар, бигрәк тә ком му нист язу чы лар бик 
нык кат на шыр га ти ешләр. Съ езд ның көн тәр ти бенә бик күп, 
бик мө һим мәсьәләләр ку ел ды. Шул җөмләдән, та тар әдә би я ты 
ту рын да гы док лад ны күрсә теп үтәргә бу ла. Тик та тар язу чы ла
ры үзлә ре, үзлә рен читтә тот мый ча, эшкә бик нык кат на шыр га 
ти ешләр.

Мәскәү язу чы ла ры өчен те о рия бе ле ме ягын нан үсү өчен зә
мин зур. Тик аны фай да ла на бе лергә кирәк. Тән кыйть челәр өчен, 
дра ма тург лар, про за чы лар, ша гыйрьләр өчен үсәргә, эшләр
гә мөм кин лек зур. Аги шев, То лым бай, Ус ма нов, М. Мак сут 
иптәшләр тән кыйть, про за, дра ма тур гия өлкә сендә рус язу чы ла
ры белән ара лы шып, съ езд га хә зерләнү тәр ти бендә эш алып ба

1 «Ком му нист» га зе та сы ның 1933 ел гы 3 ок тябрь са нын да бас ты рыл ган. Ав тор 
үзен «Әй» дип кенә күрсәткән. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә
рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 «Коммунист» гәзете –  СССР ҮБК милләтләр Со ве ты бас ма ор га ны, 1932 
ел ның 9 гыйн ва рын нан 1934 ел ның 30 де каб ренә кадәр Мәскәүдә та тар те лендә 
нә шер ителгән иҗ ти ма гыйсәя си га зе та. Бар лы гы 845 са ны дөнья күрә. «Эш
че», «И ген челәр» га зе та ла рын берләш терү ни ге зендә бар лык ка килә. Мөхәр ри ре 
И. Аги шев бу ла.
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рыр га ти ешләр. Шу лай ук ша гыйрьләрдән Ә. Яркәй 1, М. Крый
мов 2, Ә. Фәиз 3 һәм М. Җә  лил 4 иптәшләр, Фа де ев 5 җитәк че ле ге 
ас тын да тө зелгән поэ зия ко мис си я сендә эшләсәләр, үзлә ренә 
зур те о ре тик һәм прак тик бе лем ала чак лар, ди.

Ип[тәш] Иб ра һи мов язу чы лар ал дын да тор ган әһә ми ят ле бу
рыч лар ның бер се итеп со ци а лис тик ре а лизм ме то дын кул ла ну, 
аны нык лап үзләш терү кирәк лек не әйтә. Шу лай ук ор га ни за
ци он эшләр ту рын да. Яшь язу чы лар ара сын да эшләү һәм баш ка 
күп кенә эшләр ха кын да конк рет һәм мәгънә ле киңәшләр бирә.

Бе се да га «Ком му нист» гә зетә се нең җа вап лы ре дак то ры 
И. Аги шев, язу чы лар дан Ш. Ус  ма нов, Г. То  лым бай, Ә. Яркәй һ. б. 
иптәшләр кат наш чы лык ит теләр. Язу чы лар та тар әдә би я ты ның 
соң гы ел лар да шак тый үс үен күрсәтү белән бергә, со ци а лизм тө
зе ле ше темп ла рын нан арт та ка лып ба ру ын сөйлә деләр. То лым
бай та тар язу чы ла ры ара сын нан про фес си о наль язу чы лар үс терү 
өчен шарт лар ту ды рыр га кирәк лек не сөйлә де. Баш ка иптәшләр 
та тар те лендә ма тур әдә би ят ны күбрәк чы га ру мөм кин леклә рен 
арт ты рыр га кирәк леккә тук та ды лар. Хә зер ге ба ры шын да бу эш 
канә гатьлә нер лек тү гел, шу ның ар ка сын да яшь язу чы лар кад рын 
хә зерләү эше нең арт та ба ру ын күрсәт теләр.

Чу аш язу чы ла ры исе меннән Га лим җан ага Иб ра һи мов ны ип. 
Мо лас тов кин 6 кот ла ды. Ур та Иделдә ге әдә би ят түгәрә ге исе
меннән карт язу чы ны Сәет Та е пов тәб риклә де.

Ип[тәш] Га лим җан Иб ра һи мов үзе нең җа вап ре чендә ма тур 
әдә би ят мәй да ны ның киң күләмдә җәе леп ба ру ын, аның со
ци а лизм тө зе ле шенә конк рет ярдәм итәргә ти еш ле ген сөйлә де.

Ал ды быз да тор ган бу рыч лар ны үтәр өчен со ци а лизм тө зе
ле ше эшендә нык кат на шып, аның һәр бер кат лау лы тар ма гын 
нык үзләш те рергә кирәк лек не, яшь язу чы лар ның те о ре тик сәя
си бе лемнә рен арт ты ру өс тендә бик нык эшләргә кирәк лек не 
күрсәт те.

1 Ә.Яркәй –  Әхмәт Ерикәй (Әхмәт Фа зыл улы Ери ки ев) (1902–1967), ша гыйрь.
2 М.Крыймов –  Ман сур Кә рим улы Крый мов (1898–1938), ша гыйрь.
3 Ә.Фәиз –  Әхмәт Әхмәт са фа улы Фәй зи (Фәй зул лин) (1903–1958), язу чы, әдә

би ят тән кыйть че се, ТАССР, РСФСР ның ат ка зан ган сән гать эш лек ле се (1953, 1957).
4 М.Җәлил – Му са Мос та фа улы Җә ли лов (1906–1944), ша гыйрь, Со вет лар 

Бер ле ге Ка һар ма ны (1956, һә лак бул ган нан соң).
5 Фадеев –  Алек сан др Алек санд ро вич Фа де ев (1901–1956), рус язу чы сы.
6 Моластовкин –  Гав рил Алек санд ро вич Мо лос тов кин (1900–1958), жур на лист, 

тәр җемә че.
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Га лим җан ага Иб ра һи мов ның күрсәтүлә ре бик урын лы һәм 
ва кыт лы. Язу чы лар ара сын да тәр бия эшлә рен съ езд га хә зерләнү 
уңае белән җәеп җибә рергә кирәк.

Оч ра шу кичә сенә кат наш кан иптәшләр Га лим җан ага ның 
Ка зан нан кай тыш лый Мәскәүдә озак ка рак ва кыт ка тук та лу ын 
со ра ды лар.
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1934
Г. Иб  ра һи мов ның Со вет Язу чы ла ры со ю зы на  

ка бул ител үе ха кын да 1

15 июнь 1934 ел
Со вет язу чы ла ры Со ю зы

Та тарс тан Со вет Язу чы ла ры Со ю зы ның Оеш ты ру Ко ми те ты
ның пре зи диу мы Со юз га член итеп алу ту рын да би релгән га ри
за ла рын ка ра ган да го мумән ус тав тан һәм бигрәк тә аның юга ры
да гы пунк тын нан 2 чы гып эш ит те. Га ри за лар бирү әле дә вам итә. 
Лә кин бе рен че нәүбәттә ка ра л ган 50 га ри за га йом гак яса ган да 
түбәндә ге хәл кү ренә: ка рал ган 50 га ри за дан 24 ке ше Со юз га 
член итеп бил геләнә. Бо лар ара сын да Г. Иб  ра һи мов, Ш. Ка  мал 3, 
Ф. Сәй фи, К. Нәҗ ми, Г. Нигъмә ти, Г. Га  ли, К. Тин чу рин 4, И. Га 
зый 5, Ф. Кә  рим 6, М. Бу  бер но 7, Б. Зер нит 8 һәм со вет язу чы ла ры 
ус та вы ның со рау ла ры на җа вап бирү че баш ка язу чы һәм тән
кыйть челәр бар.

1 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1934 ел гы 5 июнь са нын да ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла, стиле сакланды.

2 …югарыдагыпунктыннанчыгыпэшитә –  ул пункт га зе та да ки те релгән һәм 
шу лай: «СССР Со вет Язу чы ла ры Со ю зы ус та вы ның 3 нче бү лек, 2 нче па раг ра
фын да нин ди язу чы һәм тән кыйть челәр Со юз га член бу лып керә алу ла ры ту рын да 
түбәндә геләр әй телә: «Со вет язу чы ла ры ның Со ю зын да член бу лып, Со вет вла сы 
плат фор ма сын да то ру чы лар һәм со ци а лис тик тө зе лештә кат на шу чы лар, әдә би 
хезмәт белән сис те ма лы рә вештә шө гыльләнү челәр, –  аерым ки тап рә ве шен дә яки 
әдә би ху до жест во һәм тән кыйть жур нал ла рын да ба сыл ган (шу лай ук про фес си о
нал һәм клуб сәхнәлә рендә ку е ла тор ган) һәм ху до жест во яки гыйль ми (тән кыйть 
хезмәтлә ре) әһә ми ят тот кан ху до жест во яки тән кыйть әсәрлә ре бул ган язу чы лар 
(әдипләр, ша гыйрьләр, дра ма тург лар, тән кыйть челәр) то ра ал алар».

3 Ш.Камал –  сүз Шә риф Ка мал ха кын да ба ра.
4 К.Тинчурин –  Кә рим Га ли улы Тин чу рин (1887–1938), дра ма тург, актёр, ре

жиссёр, пе да гог, ТАССР ның ат ка зан ган ар тис ты (1926). Шә хес куль ты чо ры кор
бан на ры ның бер се, үлгәннән соң ак лан ган.

5 И.Газый –  Иб ра һим Га зый (Иб ра һим За ри фул ла улы Мин га зи ев) (1907–1971), 
язу чы, тәр җемә че, җәмә гать эш лек ле се.

6 Ф.Кәрим –  Фа тыйх Кә рим (Фа тыйх Әхмәтвә ли улы Кә ри мов) (1909–1945), 
ша гыйрь.

7 М.Буберно –  Ми ха ил Семё но вич Бу бен нов (1909–1983), язу чы. 1931–1941 
ел лар да Та тарс тан да яшәгән.

8 Б.Зернит –  Бру но Ива но вич Зер нит (1914–1960), ша гыйрь.
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1935
Г. Иб  ра һи мов әсәрлә ре нең рус һәм та җик  

теллә рендә ба сы лып чы гуы ха кын да 1

1935 ел

Га лим җан Иб ра һи мов әсәрлә ре СССР ха лык ла ры теллә рендә

Соң гы ел лар эчендә атак лы та тар со вет язу чы сы Га лим җан 
Иб ра һи мов иптәш нең «Тирән та мыр лар» ро ма ны һәм баш ка 
әсәрлә ре рус 2, ка закъ, үзбәк 3, чу аш һәм баш корт теллә ренә тәр
җемә ите леп чы га рыл ган нар иде.

Бу ел ны Гос ли тиз дат (Мәскәү) Г. Иб  ра һи мов ның «Ка закъ кы
зы» исем ле ро ма нын да рус те ленә тәр җемә итеп чы гар ды. Ро
ман Г. Шә  ри по ва та ра фын нан тәр җемә ителгән һәм рус ча исе ме 
«Дочь сте пи» 4 дип ку ел ган.

Шу шы ук ел ны Та җикс тан дәүләт нәш ри я тын да, Х. Шу  ку рул
ла ев тәр җемә сендә, Г. Иб  ра һи мов ның «Тирән та мыр лар» («Ре
ша но йи чу кур раф та») ро ма ны ның та җик ча тәр җемә се ба сы лып 
чык ты. Ро ман зур кул да, пөхтә тех ни ка да чык кан.

1 «Со вет әдә би я ты» жур на лы ның 1935 ел гы 4–5 нче куш ма са нын да ур наш ты
рыл ган (б. 123). Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.

2 Иб ра ги мов Г. Ут  ро в сте пи. Пе ре вод с та тарс ко го Гай ши Ша ри по вой // Аль ма
нах ху до жест вен ной ли те ра ту ры тюркс ких на ро дов СССР. Под ре дак ци ей И. Н. Бо   
роз ди на, Али На зи ма, Н. Ва  силь е ваШу бос си ни, Уй гу ра, А. Ча  чи ко ва и Гай ши 
Ша ри по вой. Вс ту пи тель ная статья И. Н. Бо    роз ди на. –  Л.: Изд е «К рас ной га зе ты», 
[1930]. –  С. 16–18; Иб ра ги мов Г. Глу бо кие кор ни: Ро ман / Пе ре вод с та тарс ко го и 
ком мен та рии Гай ши Ша ри по вой, вс ту пи тель ная статья И. Бо  роз ди на / Г. Иб  ра ги
мов. –  М.: ГИХЛ, 1931. – 205 с.; Иб ра ги мов Г. Де  ти при ро ды (Ав то ри зи ро ван ный 
пе ре вод) / Г. Иб  ра ги мов // Сбор ник та тарс кой ли те ра ту ры (до ре во лю ци он ный) / 
Под ред. П. Ра  ди мо ва, с пре дис ло ви ем П. Ко  га на. –  М. –  Л.: Гос. издво ху дож. 
литры, 1931. –  С. 78–92; Иб ра ги мов Г. Ста рый бат рак (ав то ри зи ро ван ный пе ре
вод) / Г. Иб  ра ги мов // Сбор ник та тарс кой ли те ра ту ры (до ре во лю ци он ный) / Под 
ред. П. Ра  ди мо ва, с пре дис ло ви ем П. Ко  га на. –  М. –  Л.: Гос. издво ху дож. литры, 
1931. –  С. 92–107.

3 Ьbrahьmof A. Qьzьl cecәklәr hikәjәse (Biz pastadan kutarildik) / A. Ьbrahьmof. –  
ToşkentSamarkand: Өznәşr, 1932. – 106 b.; Ьbrahьmof A. Teran tomirlar / 
A. Ьbrahьmof. –  ToşkentSamarkand: Өzdәvnәşr, 1933. – 204 b.

4 «Дочьстепи» –  Иб ра ги мов Г. Дочь сте пи: Ро ман / Пе ре вод с та тарс ко го и ком
мен та рии Гай ши Ша ри по вой / Г. Иб  ра ги мов. –  М.: ГИХЛ, 1934. – 130 с.
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1957
Сан нар һәм факт лар 1

12 март 1957 ел

Иб ра һи мов ның бе рен че әсә ре –  «Зә ки шә керт нең мәдрәсә
дән ку ы лу ы» хик әя се 1907 ел ны «Әль ис лах» га зе та сын да ба сы ла; 
1909 ел ны «Та тар ха ты ны ниләр күр ми» исем ле зур хик әя се бе
рен че тап кыр ае рым ки тап бу лып чы га.

***
«Без нең көннәр» ро ма ны ның бе рен че ва ри ан тын Г. Иб  ра һи

мов 1914 ел ны язып бе терә, лә кин пат ша цен зу ра сы ул ки тап ны 
ин де ба сы ла баш ла гач кон фис ка ци я ли.

***
Бөек Ок тябрь со ци а лис тик ре во лю ци я сеннән соң Га лим

җан Иб ра һи мов ның әсәрлә ре зур ти раж лар белән төр ле шәһәр
ләрдә, төр ле телләрдә ба сы ла баш лый лар. Бер ничә ел эчендә 
аның «Карт ял чы» хик әя се өч тап кыр, «Яз ба шы» хик әя се дүрт 
тап кыр, ба ла лар өчен языл ган «Ал ма чу ар» хик әя се дүрт тап кыр, 
«Та би гать ба ла ла ры» ике тап кыр ае рым ки тап бу лып чы га.

***
1928 ел ны Га лим җан Иб ра һи мов ның «Тирән та мыр лар» ро

ма ны бе рен че тап кыр ба сы ла.
***

30 ел лар да Га лим җан Иб ра һи мов ның ал ты том нан тор ган 
әдә би әсәрләр җы ен ты гы дөнь я га чы га. Шу шы ук ел лар да аның 
ике том лык һәм өч том лык сай лан ма әсәрлә ре дә ба сы ла. Бо лар
дан баш ка аның төр ле ае рым хик әялә ре –  «Көтү челәр», «Сәнәк
челәр», «Ка закъ кы зы», «Диң гездә» ке бек әсәрлә ре ки тап бу лып 
ба сы ла; алар ның кай берлә ре икешәрөчәр бас ма да чы га.

***
Га лим җан Иб ра һи мов ның со вет чо рын да йөзгә якын исемдә 

әдә би һәм фән ни ки тап ла ры ба сы ла; аның та тар те лендә чык кан 
әсәрлә ре нең генә дә ти ра жы 400 мең данәгә җитә.

1 «Со вет Та тарс та ны» га зе та сы ның 1957 ел гы 12 март са нын да бас ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды.
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***
1931 ел ны Моск ва да Га лим җан Иб ра һи мов ның «Тирән та

мыр лар», 1935 ел ны «Та тар ха ты ны ниләр күр ми» ро ман на ры 
рус те лендә ба сы ла. Рус те лендә Г. Иб  ра һи мов ның та гын бай так 
әдә би һәм фән ни ки тап ла ры чы га.

***
Г. Иб  ра һи мов ның әсәрлә ре СССР ха лык ла ры теллә рендә һәм 

чит телләрдә дә күп ба сы ла. Аның әсәрлә ре ка закъ, азер бай җан, 
үзбәк жур нал ла рын да да, ае рым ки тап лар бу лып та чы га.

***
1956 ел ны Г. Иб  ра һи мов ның Татк ни го из дат та өч том лык сай

лан ма әсәрләр җы ен ты гы чык ты. Тиздән рус те лендә бер том лык 
сай лан ма әсәрлә ре чы га чак.
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1962
Тан та на лы җы е лыш 1

15 март 1962 ел

Кичә, Г. Ка  мал исе мендә ге Та тар дәүләт ака де мия те ат рын да, 
та тар әдә би я ты ның клас си гы, та рих чы һәм тел га ли ме Га лим җан 
Иб ра һи мов ның туу ы на 75 ел ту лу га ба гыш лан ган тан та на лы җы
е лыш бул ды. Ан да язу чы ның үлем сез әсәрлә рен яра тып уку чы 
йөзләрчә ке шеләр –  Ка зан за вод ла рын да, фаб ри ка ла рын да һәм 
тө зе леш предп ри я ти елә рендә эшләү челәр, язу чы лар, жур на лист
лар, га лимнәр, укы ту чы лар, сту дент лар һәм баш ка про фес сия 
вә киллә ре –  киң җәмә гать че лек кат наш ты. Кичә не Г. Иб  ра һи
мов ны кү реп белгән язу чы Аф зал Ша мов ач ты. «Г. Иб  ра һи мов
ның тор мыш һәм иҗат юлы» ту рын да гы док лад ны фи ло ло гия 
фәннә ре кан ди да ты Ман сур Хәсә нов яса ды.

Пре зи диум да язу чы ның Уфа дан килгән ту ган на ры Мо та һар 
һәм Габ дел хак Иб ра һи мов лар ның кү рен үен зал да уты ру чы лар 
кай нар тәб рикләп кар шы ла ды лар.

Ху до жест во бү ле гендә Г. Ка  мал исе мендә ге Та тар дәүләт ака
де мия те ат ры ар тист ла ры «Та тар ха ты ны ниләр күр ми» спек
так леннән өзек күрсәт теләр. ТАССР ның ха лык ар тис ты Х. Сә 
лим җа нов 2 «Кы зыл чәчәкләр» по вес тен нан, РСФСР ның ха лык 
ар тис ты Г. Ша  му ков 3 «Та би гать ба ла ла ры» хик әя сеннән өзекләр 
укы ды лар. Кон церт та ук РСФСР ның һәм ТАССР ның ат ка зан
ган ар тист ка сы З. Хисмә тул ли на 4, РСФСР ның һәм ТАССР ның 
ха лык ар тис ты Ф. Нас рет ди нов 5, ТАССР ның ат ка зан ган ар тис ты 

1 «Со ци а лис тик Та тарс тан» га зе та сы ның 1962 ел гы 15 март са нын да бас ты рыл
ган. Текст шун нан алын ды.

2 Х.Сәлимҗанов –  Хә ким Йо сыф улы Сә лим җа нов (1903–1981), дра ма актё ры, 
ре жиссёр, ТАССР ның ха лык ар тис ты (1957).

3 Г.Шамуков –  Габ дул ла Ру хул ла улы Ша му ков (1909–1981), дра ма актё ры, пе
да гог, язу чы, Баш корт АССР ның ат ка зан ган ар тис ты (1943), ТАССР ның, ТСФСР
ның, СССР ның ха лык ар тис ты (1950, 1957, 1980).

4 З.Хисмәтуллина –  Зөләй ха Га таул ла кы зы Хисмә тул ли на (1922–1994), җыр
чы, пе да гог, РСФСР ның, Та тарс тан Рес пуб ли ка сы ның ха лык арт ист ка сы (1966, 
1992), про фес сор (1983).

5 Ф.Насретдинов –  Фәх ри Хөс әен улы Нас рет ди нов (1911–1986), җыр чы, 
ТАССР ның, РСФСР ның ха лык ар тис ты (1950, 1957).
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Р. Ва  һа пов 1, опе ра һәм ба лет те ат ры сол ист ка сы Л. Бә  ши ро ва 
чы гыш яса ды лар.

Фо йе да Г. Иб  ра һи мов ның мо ңар чы бил ге ле бул ма ган фо торә
семнә реннән, 1909 ел дан баш лап го ме ре нең соң гы ел ла ры на 
кадәр ба сыл ган әсәрлә реннән һәм шу шы ел лар да ба сыл ган ки
тап лар дан күргәзмә оеш ты рыл ган иде. Та ма ша чы лар аны кы
зык сы нып ка ра ды лар.

Язу чы га 75 яшь ту лу уңае белән күп кенә те лег рам ма лар 
алын ды. Алар ара сын да Кыр гызс тан, Төркмәнс тан, Чу ва шия, 
Мор до вия АССР һәм баш ка ту ган даш рес пуб ли ка лар дан килгән 
те лег рам ма лар бар.

1 Р.Ваһапов –  Рә шит Ва һап улы Ва һа пов (1908–1962), җыр чы, ТАССР ның ха
лык ар тис ты (1957).
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1968
Олы әдип истә ле генә 1

8 март 1968 ел
Син бор чыл ма, әдип, син баш кар ган эшләр
Һич кал ма ды юл да тук та лып.
Без эшләр без ел лар үткән са ен
Хезмә теңә күбрәк сок ла нып.

Әйе, кү ре нек ле әди бе без Га лим җан Иб ра һи мов ны без әнә 
шу лай истә то та быз һәм чын кү ңелдән хөрмәт ли без. Шәһә ре
без нең Ле нин ра йо нын да гы Га лим җан Иб ра һи мов исе мендә ге 
прос пект, аның исе мен йөртү че СССР Фәннәр ака де ми я се нең 
Ка зан тел, әдә би ят һәм та рих инс ти ту ты…

Ә бит без Га лим җан Иб ра һи мов ны пе да гог бу ла рак та ях шы 
белә без. Ул олы тор мыш юлын ка зах да ла ла рын да ба ла лар укы
тып баш ла ган. Шу ны сы кү ңел ле, Г. Иб  ра һи мов әле мон нан яр ты 
га сыр элек үк ба ла тәр би яләүдә бү ген дә ак ту аль бу лып ка лу чы 
проб ле ма лар ны күтә реп чык кан. Аның: «Мәктәп ба ла ның зи
һе нен эшлә тергә, эзлә нергә өйрә тергә ти еш», – дигән сүзлә ре 
со вет укы ту чы ла ры өчен бү ген дә укы тутәр бия эшендә де виз 
бу лып то ра.

Та ныл ган язу чы, га лим, ре во лю ци о нер һәм пе да гог ның шу
шы хезмәтлә рен искә алып, Га лим җан Иб ра һи мов ның туу ы на 
80 ел тул ган көннәрдә рес пуб ли ка мәктәплә ре ара сын да бөек 
әдип исе менә ла ек бу лу өчен кон курс игъ лан ителгән иде. Бу 
кон курс та йөзләрчә кол лек тив кат наш ты. Ан да Ка зан ның 89 
нчы мәктә бе җиңү че дип та был ды.

Тик бу мәктәп ком со мол ла ры, укы ту чы лар кол лек ти вы Га
лим җан Иб ра һи мов исе мен алу белән генә чикләнмә деләр. Уку 
елы баш ла ну га алар бөек әдипкә му зей ачар га һәм һәйкәл ку яр га 
сүз биргәннәр иде. Алар га мәктәп нең шеф ла ры –  В. В. Куй бы
шев исе мендә ге хи мия за во ды эш челә ре дә ярдәм ит те. Юга ры 
класс уку чы ла ры һәйкәл нең поста мен тын үз көчлә ре белән тө
зе деләр. Ә язу чы ның об ра зын скульп тор Вик тор Ро го жин 2 иҗат 
ит те.

1 «Со ци а лис тик Та тарс тан» га зе та сы ның 1968 ел гы 8 март са нын да бас ты рыл
ган. Текст шун нан алын ды.

2 ВикторРогожин –  Вик тор Ива но вич Ро го жин (1927), сын чы, ТР ның ат ка зан
ган сән гать эш лек ле се (1996).
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Мәктәп нең язу чы лар бүлмә сендә Га лим җан Иб ра һи мов ка 
ба гыш лан ган стенд лар ны әзерләү өчен дә зур көч ку яр га ту ры 
кил де. Язу чы ның ре во лю ци он эшчән ле генә, иҗа ты на һәм тор
мы шы на ба гыш лан ган йөзләрчә до ку мент лар, аның хә зер сирәк 
оч рый тор ган ки тап ла ры ның фо торә семнә ре бул ды рыл ды. Алай 
гы на да тү гел, мәктәп тын гы сыз ла ры күп кенә до ку мент лар ның 
төп нөсхәлә рен дә та ба ал ды лар. Алар ара сын нан Га лим җан Иб
ра һи мов ның укы ту чы Әминәгә бүләк иткән фо торә се ме бик кы
зык лы. Язу чы ның про фес сор Гый ба дул ла Ал па ров ка ав тог раф 
белән бүләк иткән «Без нең көннәр» ро ма ны да стенд ны бизәп 
то ра.

…6 март көн не мәктәп ал дын да гы бак ча дан ише телгән му зы
ка күпләр не җә леп ит те.

Бөек әди бе безгә әлегә бе рен че һәйкәл не ачу га ба гыш лан
ган тан та на лы ми тинг ны мәктәп ди рек то ры В. Г. Над ри ев ача. 
Тын лы ор кестр баш ка ру ын да Со вет лар Со ю зы Гим ны яң гы рый. 
Һәйкәл не кап лап тор ган ак җәймә ак рын гы на шу ып төшә. Тан
та на да кат на шу чы лар ал дын да мәгъ рур ка ра шын со ци а лис тик 
Ка зан га төбәгән әдип об ра зы кал ка.

КПСС ның Ле нин ра йо ны сек ре та ре И. М. Әх    ме то ва ми тинг
та бе рен че бу лып сүз ала. Ул пар тия, со вет ор ган на ры һәм җәмә
гать че лек исе меннән мәктәп кол лек ти вын зур тан та на белән 
кот лый һәм аңа ал да да зур уңыш лар те ли. Ми тинг та сүз ал ган 
Аф зал Ша мов, Сиб гат Хә ким 1, РСФСР ның һәм ТАССР ның ха
лык ар тис ты Г. Ша  му ков иптәшләр нең чы гыш ла ры тан та на да 
кат на шу чы лар да зур тәэ сир кал дыр ды. Та тарс тан АССР ның мә
га риф ми нист ры урын ба са ры Р. Га  лиәх ме тов 2 кон курс та җиңгән 
мәктәп кол лек ти вын зур бәйрәм белән кот ла ды. Ә бу ре пор таж 
ба шын да ки те релгән дүрт юл ши гырь не мәктәп му зе ен төзүгә 
зур көч куй ган ТАССР ның ат ка зан ган укы ту чы сы Ф. Җәлә ли
е ва әйт те.

…Ми тинг тә мам. Пи о нер лар һәйкәл пос та мен тын үзлә ре үс
тергән чәчәкләр белән бизә деләр.

Ф. Ну  риәх ме тов

1 СибгатХәким –  Сиб гат Та җи улы Хә ки мов (1911–1986), ша гыйрь, пуб ли цист, 
җәмә гать эш лек ле се, ТАССР ның ха лык ша гый ре (1986).

2 Р.Галиәхмәтов –  Ра вил Әл ми улы Га лиәхмә тов (1924–1991), ха лык мә га ри фе 
эш лек ле се, РСФСР ның ат ка зан ган мәктәп укы ту чы сы (1966).
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1977
Сан нар һәм факт лар 1

13 март 1977 ел

Га лим җан Иб ра һи мов әдә би ят мәй да ны на «Зә ки шә керт нең 
мәдрәсәдән ку ы лу ы» дигән хик әя се белән 1907 ел да ки леп керә, 
ул «Әль ис лах» га зе та сын да ба сы лып чы га. Шун нан соң бербер 
арт лы аның баш ка хик әялә ре, по весть ла ры, ро ман на ры дөнья 
күрә. 1909 ел ны «Та тар ха ты ны ниләр күр ми» исем ле зур хик әя се 
бе рен че тап кыр ае рым ки тап бу лып чы га. Шу шы ук ел да чык кан 
«Яшьләр хәя тын нан бер ләүхә» ки та бы, 1911 ел да дөнья күргән 
«Диң гездә», «Йөз ел элек», «У ты сүнгән җәһәннәм», «Ка рак мул
ла» хик әялә ре һәм 1912 ел да ба сы лып чык кан, та тар әдә би я ты 
та ри хын да асыл да бе рен че зур пси хо ло гик ро ман бул ган «Яшь 
йөрәкләр» ро ма ны Г. Иб  ра һи мов ны та лант лы, ос та әдип итеп 
та ныт ты.

***
Әдип нең күп кыр лы иҗа ты со вет чо рын да та гын да киң ко

лач ала, һәм ул үзе нең иң ях шы зур по лот но лы әсәрлә рен иҗат 
итә. Аның Ок тябрь дән соң гы чор да языл ган бе рен че әдә би «Я ңа 
ке шеләр» дра ма сы бу ла. Ул 1920 ел да тә мам ла на һәм Ок тябрь 
ре во лю ци я се нең өч ел лы гын бил геләп үткән көннәрдә та тар те
ат ры сәхнә сендә ку е ла. Ае рым ки тап бу лып ул 1921 ел да чы га.

***
Аның 1920 ел да ба сыл ган «Без нең көннәр» ро ма ны ның 

бе рен че ва ри ан ты, 1934 ел да гы икен че ва ри ан ты, «Кы зыл 
чәчәкләр» по вес те (1922 ел), «Ка зах кы зы» (1924 ел), «Та тар ха
ты ны ниләр күр ми» хик әя се нең ро ман итеп эшләнгән икен че 
ва ри ан ты (1929 ел) һәм «Тирән та мыр лар» (1928 ел) уку чы лар
ның иң ярат кан әсәрлә ренә әве рел деләр һәм бер ничә мәртәбә 
ае рым ки тап бу лып зур ти раж лар белән төр ле шәһәрләрдә, төр ле 
телләрдә ба сы лып чык ты лар. 1929–1936 ел лар да аның Сай лан ма 
әсәрлә ре нең 6 том лы гы, 1956–1957 ел лар да 3 том лы гы ба сы лып 
чы га, ә 1976 ел да Та тарс тан ки тап нәш ри я ты Га лим җан Иб ра һи
мов әсәрлә ре нең 8 том лы гын чы га ра баш ла ды.

1 «Со ци а лис тик Та тарс тан» га зе та сы ның 1977 ел гы 13 март са нын да бас ты рыл
ган. Текст шун нан алын ды.
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***
Бөек Ок тябрь со ци а лис тик ре во лю ци я сеннән соң да Г. Иб 

ра һи мов фән нитик ше ренү эшен дә вам итә. Аның «Та тар лар 
ара сын да ре во лю ци он хәрәкәт» дигән зур хезмә те 1925 ел да ба
сы лып чы га, һәм ул хә зер ге көндә дә әһә ми я тен югалт ма ган. 
Та тар әдә би я тын һәм те лен үс терү өлкә сендә дә ул зур көч ку еп 
эшлә вен дә вам итә. 1924 ел да аның «П ро ле та ри ат әдә би я ты ту
рын да», «Им ля, тел һәм әдә би ят мәсьәләлә ре» ки тап ла ры (2 нче 
бас ма сы 1927 ел да), 1927 ел да «Та тар мәдә ни я ты нин ди юл белән 
ба ра чак» исем ле хезмә те дөнья күрә.

***
1923 ел да бе рен че тап кыр аның «Адәмнәр» хик әя се рус те

лендә чы га һәм шун нан соң бербер арт лы аның әсәрлә ре ту
ган даш ха лык лар те лендә ба сы лып чы га баш лый; рус те лендә 
«Тирән та мыр лар» (1931, 1957, 1964, 1966, 1976 ел лар да), «Ка
зах кы зы» (1934, 1957, 1966, 1976 ел лар да), «Та тар ха ты ны ниләр 
күр ми» (1935, 1957 ел лар да), «Без нең көннәр» (1962 ел да) һ. б. 
әсәрлә ре; азер бай җан те лендә «Адәмнәр» (1927 ел), «Кы зыл 
чәчәкләр» (1928 ел), «Без нең көннәр» (1935 ел); үзбәк те лендә 
«Та би гать ба ла ла ры» (1930 ел), «Ка зах кы зы», «Кы зыл чәчәкләр» 
(1932 ел), «Тирән та мыр лар» (1961 ел), «Ка зах кы зы» (1964 ел); 
ка зах те лендә «Тирән та мыр лар» (1936 ел), «Ка зах кы зы» (1960 
ел), «Ал ма чу ар» (1961 ел), «Без нең көннәр» (1971 ел) һ. б. әсәрлә
ре ба сы лып чы га. Без нең ки тап ханә һәм Бө тен со юз ки тап па ла
та сы мәгълү мат ла ры на ка ра ган да, Га лим җан Иб ра һи мов ки тап
ла ры бар лы гы 11 телдә ба сы лып чык кан, шул исәптән 13 ки та бы 
рус те лендә 579 мең данә ти раж белән ба сыл ган.

Н. Ну рул ли на,
В. И. Ле    нин исе мендә ге рес пуб ли ка  

фән ни ки тап ханә се хезмәткә ре
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Фән ни кон фе рен ци я 1

16 март 1977 ел

Кичә СССР Фәннәр ака де ми я се нең Ка зан фи ли а лы Г. Иб  ра
һи мов исе мендә ге Тел, әдә би ят һәм та рих инс ти ту тын да та тар 
со вет әдә би я ты клас си гы, ре во лю ци о нер, га лим, зур җәмә гать 
эш лек ле се Га лим җан Иб ра һи мов ның туу ы на 90 ел ту лу га ба гыш
лан ган фән ни кон фе рен ция бул ды.

Кон фе рен ци я не ке реш сүз белән та рих фәннә ре док то ры 
М. Мөхәррә мов 2 ач ты.

Та тар со вет куль ту ра сы үсе шендә Г. Иб  ра һи мов ның күпь
як лы ро ле ту рын да фән док тор ла ры М. Хәсә нов, К. Фа  се ев 3, 
Г. Ха  ли тов, Л. Кли мо вич 4 (Мәскәү), А. Гад жи ев (Ба ку); фән 
кан ди дат ла ры Ш. Тур ды ев 5 (Таш кент), Р. Ба  и мов 6 (Уфа), Г. Хан
ти ме ро ва 7 (Мәскәү), Я. Аб  дул лин 8, С. Али шев 9, Р. Ну  рул ли на 10, 

1 «Со ци а лис тик Та тарс тан» га зе та сы ның 1977 ел гы 16 март са нын да бас ты рыл
ган. Текст шун нан алын ды.

2 М.Мөхәррәмов –  Мидхәт Кә рим улы Мөхәррә мов (1922–1993), та рих чы, та
рих фәннә ре док то ры (1964), про фес сор (1967), ТАССР, РСФСР ның ат ка зан ган фән 
эш лек ле се (1972, 1982). 1977 ел да СССР ФА Ка зан фи ли а лы Г. Иб  ра һи мов исе
мендә ге Тел, әдә би ят һәм та рих инс ти ту ты ди рек то ры.

3 К.Фасеев–  Ка мил Фа тыйх улы Фә си ев (1919–2005), дәүләт эш лек ле се, фи
ло со фия фәннә ре док то ры (1972), про фес сор (1973), ТАССР ның ат ка зан ган фән 
эш лек ле се (1979).

4 Л.Климович –  Лю ци ан Ип по ли то вич Кли мо вич (1907–1989), шәр кы ять че, 
әдә би ят га ли ме.

5 Ш.Турдыев –  Ши ра ли Тур ды ев (1933–2011), үзбәк әдә би я ты гали ме, фи ло ло
гия фәннә ре кан ди да ты.

6 Р.Баимов –  Ро берт Нурмөхәммәт улы Ба и мов (1937–2010), баш корт әдә би я ты 
га ли ме, язу чы, фи ло ло гия фәннә ре док то ры (1983), про фес сор (1984), БР ФА нең 
мөх бир әгъ за сы (1992), БАССР ның ат ка зан ган фән эш лек ле се (1986).

7 Г.Хантимерова –  Га лия (Көб ра) За кир кы зы Хан те ми ро ва (1921–2012), тәр
җемә че, әдә би ят тән кыйть че се, фи ло ло гия фәннә ре кан ди да ты (1972).

8 Я.Абдуллин –  Яхъя Габ дул ла улы Аб дул лин (1920–2006), фи ло со фия фәннә ре 
док то ры (1979), про фес сор (1982), ТР ФА нең шәрәф ле әгъ за сы (1996).

9 С.Алишев –  Сә лам Ха тыйп улы Али шев (1929–2015), та рих чы, та рих фәннә ре 
док то ры (1990), ТР ның ат ка зан ган фән эш лек ле се (1996).

10 Р.Нуруллина –  Ро за ли на Мәр дан кы зы Ну рул ли на (1929–2012), жур на лис ти ка 
бел ге че, жур на листи ка, фи ло ло гия фәннә ре кан ди да ты (1966), ТАССР ның ат ка зан
ган мәдә ни ят хезмәткә ре (1990).
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Н. Гыйззә тул лин 1, Ф. Фа  се ев 2, Ф. Ха  тый пов 3, Ф. Са  фиул ли на 4, 
язу чы Г. Мөхәммә до ва иптәшләр док лад лар һәм бел дермәләр 
белән чык ты лар.

Кон фе рен ция эшендә КПСС өлкә ко ми те ты сек ре та ре 
М. Ф. Вә    ли ев 5 кат наш ты.

1 Н.Гыйззәтуллин –  Нур Габ делхәй улы Гыйззә тул лин (1928–2004), әдә би ят га
ли ме, фи ло ло гия фәннә ре кан ди да ты (1953).

2 Ф.Фасеев –  Фа зыл Са лих улы Фә си ев (1925–2016), тел га ли ме, фи ло ло гия 
фәннә ре кан ди да ты (1962).

3 Ф.Хатыйпов –  Фә рит Мир га лим улы Ха тый пов (1930), әдә би ят га ли ме, фи
ло ло гия фәннә ре док то ры (1986), про фес сор (1987), Та тарс тан Рес пуб ли ка сы ның 
ат ка зан ган фән эш лек ле се (2000).

4 Ф.Сафиуллина –  Флё ра Сад ри кы зы Са фиул ли на (1938–2011), тел га лимә се, 
фи ло ло гия фәннә ре док то ры (2001), про фес сор (1997), Та тарс тан Рес пуб ли ка сы
ның ат ка зан ган мәктәп укы ту чы сы (1993), Та тарс тан Рес пуб ли ка сы ның ат ка зан ган 
фән эш лек ле се (2004).

5 М.Ф.Вәлиев –  Мор за һит Фәт хи улы Вә ли ев (1922–1993), пар тия эш лек ле се, 
та рих фәннә ре кан ди да ты (1961).
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1987
Урам бәйрә ме 1

10 март 1987 ел

Та тар әдә би я ты клас си гы, да һи юл баш чы быз В. И. Ле    нин ның 
көрәштә ше Га лим җан Иб ра һи мов исе мен йөрткән урам баш ка
ла быз ның ике күр ше ра йо нын бергә то таш ты ра. Урам ның бер 
ягы –  Ле нин ра йо ны на, ә икен че ягы Мәскәү ра йо ны на керә. 
Шу ңа күрә 7 март та үткә релгән урам бәйрә мен оеш ты ру да һәр 
ике ра йон ның да куль ту распорт комп лекс ла ры кат на шуы, бу 
көн не һәр ике ра йон ның да хезмәт иялә ре бәйрәм ит үе гаҗәп 
тү гел.

Шу шы урам да го мер итү че, 1920 ел дан пар тия чле ны бул ган 
Сөләй ман ага Каз бек ның сүзлә ре искә төшә.

– Күз ал дым да үс те Ка зан, –  дигән иде ул. –  Элек саз лык, 
әрәмә лек иде бит бу урын да. Ә бү ген иң ма тур прос пект лар дан 
са на ла ул.

– Урам бәйрә ме нең Бөек Ок тябрьгә 70 ел тул ган чор да, клас
сик ның туу ы на 100 ел тул ган көннәрдә үткә рел үе аны та гын да 
ямь лерәк, кү ңел лерәк, эчтә лек лерәк итә, –  ди де Та тарс тан Язу
чы лар со ю зы пред се да те ле Ту фан Миң нул лин 2 үзе нең чы гы
шын да. –  Шу ңа күрә бу урам бәйрә ме генә тү гел, ә бө тен шәһәр 
хезмәт иялә ре бәйрә ме, әдә би я ты быз бәйрә ме дә.

…Шул сүзләр не рас ла ган дай, урам ның күр кен тәш кил ит
кән «Син тез» физ куль ту ра йор тын да һәм Хи мик лар куль ту ра 
са рае янын да гы бак ча да спорт ярыш ла ры, кеч кенә са бан туй, 
чәйшаш лык, ки тап сәүдә се баш ла нып кит те, ике ра йон ның 
үзешчән сән гать ос та ла ры кон цер ты бул ды.

1 «Со ци а лис тик Та тарс тан» га зе та сы ның 1987 ел гы 10 март са нын да бас ты рыл
ган. Текст шун нан алын ды.

2 ТуфанМиңнуллин –  Ту фан Габ дул ла улы Миң нул лин (1935–2012), дра ма тург, 
пуб ли цист, җәмә гать эш лек ле се, ТАССР, РСФСР, Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы ның 
ат ка зан ган сән гать эш лек ле се (1978, 1984, 1995), Та тарс тан Рес пуб ли ка сы ның ха
лык язу чы сы (2005).
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«Тирән та мыр лар» мәктәп сәхнә сендә 1

11 март 1987 ел

Га лим җан Иб ра һи мов бәйрә ме… Аңа хә зер лек без нең мәк
тәптә күптән баш лан ды. Без язу чы ның тор мыш юлын һәм иҗа
тын өйрән дек, ре фе рат лар яз дык, аның әсәрлә ренә рә семнәр 
яса дык, сте на га зе та сы чы гар дык. Мәктәп күлә мендә зур кичә 
үткәр дек. Үзе безгә ку нак ка Г. Ка  мал исе мендә ге Та тар ака де мия 
те ат ры ар тист ла рын ча кыр дык. Уку чы лар үзлә ре яр ат кан сәхнә 
ос та ла рын –  СССР ның ха лык ар тис ты, СССР Вер хов ный Со ве
ты де пу та ты Шәүкәт Бик ти ме ров 2, РСФСР ның ха лык ар тист
ка ла ры Ве ра Мин ки на 3, Гәүһәр Ка ма ло ва 4, Шәхсәнәм Әсфән
ди я ро ва 5, ТАССР ның ха лык ар тис ты На ил Әю пов 6, ТАССР ның 
ат ка зан ган ар тист ка сы Фирдә вес Әхтә мо ва 7 һәм ку рай чы Ри нат 
Гыйлә җев ны ал кыш лап кар шы ал ды лар.

Без баш та Г. Иб  ра һи мов ның тор мыш һәм иҗат юлы на ба
гыш лан ган әдә биму зы каль мо нтаж күрсәт тек.

Ан на ры сәхнәгә ар тист лар чык ты. Алар Г. Иб  ра һи мов ның 
«Тирән та мыр лар» әсә реннән өзекләр күрсәт теләр. Бу ар тист
лар шу шы әсәр не сәхнәдә 1959 ел да ук уй на ган нар. Ә бү ген алар 
үзлә ре нең яшь леклә рен искә тө ше реп, та гын да рух ла нып уй на
ды лар. Шу лай ук «Та тар ха ты ны ниләр күр ми» әсә реннән өзек 
күрсә тел де.

1 «Яшь ле нин чы» га зе та сы ның 1987 ел гы 11 март са нын да бас ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды.

2 ШәүкәтБиктимеров –  Шәүкәт Хәсән улы Бик ти ме ров (1928–2012), ар тист, 
Та тарс тан ның ха лык ар тис ты (1968), РСФСР ның ха лык ар тис ты (1970), СССР
ның ха лык ар тис ты (1977), Та тарс тан ның Г. Ту  кай исе мендә ге Дәүләт бүлә ге ия се 
(2012), Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Фәннәр ака де ми я се нең шәрәф ле әгъ за сы (2007).

3 ВераМинкина –  Ве ра Его ров на Мин ки на (1918–2011), акт ри са, ТАССР ның, 
РСФСР ның ха лык ар тист ка сы (1968, 1977).

4 ГәүһәрКамалова –  Гәүһәр Габ дул ла кы зы Ка ма ло ва (1922–1990), акт ри са, 
ТАССР ның ха лык (1976), РСФСР ның ат ка зан ган ар тист ка сы (1983).

5 Шәхсәнәм Әсфәндиярова –  Шаһсәнәм Иб ра һимбәк кы зы Әсфән ди я ро ва 
(1926–1996), дра ма акт ри са сы, пе да гог, ТАССР ның ха лык, РСФСР ның ат ка зан ган 
ар тис ты (1970, 1977).

6 НаилӘюпов –  На ил Га лиул ла улы Әю пов (1936–2008), дра ма актё ры, ТАССР
ның ха лык ар тис ты (1987), РФ нең ат ка зан ган ар тис ты (1999).

7 ФирдәвесӘхтәмова –  Фирдә вес Ка юм кы зы Әхтә мо ва (1939–2012), дра ма 
акт ри са сы, ТР ның ха лык ар тист ка сы (1996).
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Ку рай чы Ри нат Гыйлә җев ның чы гы шы да истә кал ды.
Га лим җан кеч кенә ча гын нан ук ку рай га га шыйк бул ган. Ку

рай мо ңын тың ла ган да бөек язу чы ның ба ла ва кы тын, аның ур
ман да ат сак лап йөрүлә рен күз ал ды на ки тер дек.

Кичәдә 2 нче му зы ка мәктә бе уку чы ла ры да чы гыш яса ды лар.
Без әнә шу лай итеп Га лим җан Иб ра һи мов ның иҗа ты һәм 

тор мы шы белән якын нан та ныш тык. Ә ин де ар тист лар белән 
оч ра шу ял кын лы язу чы ту рын да бе лемнә ре без не, ана те ле безгә 
мәхәббә те без не та гын да арт тыр ды.

Эль за Ха җи е ва,
Ка зан да гы 73 нче мәктәп нең Х класс уку чы сы
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Үлем сез хә зинә 1

12 март 1987 ел

Га лим җан Иб ра һи мов ның бе рен че әсә ре –  «Зә ки шә керт нең 
мәдрәсәдән ку ы лу ы» хик әя се 1907 ел да Фа тих Әмир хан та ра
фын нан ре дак ци яләнгән «Әль ис лах» га зе та сын да ба сы ла. 1909 
ел ны «Та тар ха ты ны ниләр күр ми» исем ле зур хик әя се бе рен че 
тап кыр ае рым ки тап бу лып чы га.

Бөек Ок тябрь со ци а лис тик ре во лю ци я сенә кадәр әдип нең 
15 ки та бы чык ка ны бил ге ле. Алар ара сын нан «Яз ба шы» (1910), 
«Диң гездә» (1911), «Ка рак мул ла», «Карт ял чы», «Яшь йөрәкләр» 
(1912) әсәрлә рен са нап китәргә бу ла.

«Без нең көннәр» ро ма ны ның бе рен че ва ри ан тын Г. Иб  ра һи
мов 1914 ел да язып бе те реп нәш ри ят ка тап шы ра, лә кин пат ша 
цен зу ра сы ул ки тап ны ин де ба сы ла баш ла гач кон фис ка ци я ли.

Бөек Ок тябрь со ци а лис тик ре во лю ци я сеннән соң Г. Иб  ра һи
мов ның әсәрлә ре зур ти раж лар белән төр ле шәһәрләрдә, төр ле 
телләрдә ба сы ла баш лый.

1907 ел дан 1987 ел га кадәр ге чор да аның та тар те лендә 97 ки
та бы дөнья күргән. Шу лар дан 61 е –  ма тур әдә би ят әсәрлә ре. 
1921 ел га кадәр та тар те лендә чык кан ки тап ла ры ның ти ра жы 
бил ге сез, ә күрсә телгәннә ре нең ти ра жы 460 меңнән ар тып китә. 
Рус те лендә әдип нең 1927 ел дан 1987 ел га кадәр 16 ки та бы ба
сыл ган. Алар ның ти ра жы 750 мең данә тирә се. СССР ха лык ла ры 
теллә рендә 20 ләп ки та бы чык кан, алар ның якын ча ти ра жы 120 
мең данә.

Со вет влас те ел ла рын да Г. Иб  ра һи мов әсәрлә ре күп том лык
лар бу лып 6 тап кыр ба сыл ган. 1927 ел да җи де том нан чы га ру өчен 
әзерләнгән җы ен тык лар ның 2, 5 һәм 6 нчы том на ры чык кан, ә 
1, 2, 3, 4, 7 том на ры чык мый кал ган. 1933–1934 ел лар да чык кан 
5 ки тап тан тор ган «Сай лан ма әсәрләр »енә «Тирән та мыр лар», 
«Ка закъ кы зы», «Без нең көннәр» ро ман на ры һәм хик әялә ре туп
лан ган.

1974 ел да чы га баш ла ган си гез том нан тор ган «Әсәрләр» җы
ел ма сы Г. Иб  ра һи мов ның үлем сез әсәрлә рен ту лы итеп кү зал
лар га мөм кин лек бирә. Мон да аның әдә би әсәрлә ре дә, фән
нипуб ли цис тик хезмәтлә ре дә шак тый киң ча гы лыш тап кан.

1 «Со ци а лис тик Та тарс тан» га зе та сы ның 1987 ел гы 12 март са нын да бас ты рыл
ган. Текст шун нан алын ды.
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Бо лар дан тыш, әдип нең ае рым ки тап бу лып ба сыл ган әсәрлә
ре ара сын нан «Без нең көннәр» ро ма нын (1919), «Карт ял чы» 
(1922, 1925), «Ал ма чу ар» (1922, 1927), «Ка закъ кы зы» (1924, 1933), 
«Кы зыл чәчәкләр» (1922, 1935) һәм баш ка әсәрлә рен күрсә тергә 
мөм кин. Бу әсәрләр һәм 1928 ел да бе рен че мәртәбә ае рым ки
тап бу лып ба сы лып чык кан «Тирән та мыр лар» ро ма ны әдип нең 
уку чы лар та ра фын нан иң яра тып укы ла тор ган по пу ляр әсәрлә
ре бу лып са на ла лар. Ул әсәрләр рус те ленә һәм СССР да яшәү че 
баш ка ту ган даш ха лык лар те ленә дә тәр җемә ителгәннәр.

Рус те лендә Г. Иб  ра һи мов ның «1905 ел гы ре во лю ци ядә та
тар лар» дигән зур күләм ле та ри хи хезмә те 1926 ел да 4.000 данә 
ти раж белән Ка зан да ба сы ла.

«Тирән та мыр лар» ро ма ны рус те лендә Ка зан да һәм Мәскәү 
нәш ри ят ла рын да 4 мәртәбә ба сыл ган, алар ның го му ми ти ра
жы –  230 мең данә. Бу ро ман ка зах, та җик, үзбәк, кыр гыз теллә
рендә дә чык кан.

«Без нең көннәр» ро ма ны 4 тап кыр рус те лендә чык кан, аның 
ти ра жы 325 мең данә тәш кил итә. Ул 1935 һәм 1971 ел да ка зах 
те лендә дә ба сыл ган.

1927 һәм 1928 ел лар да ук «Адәмнәр», «Карт лык көннә рендә», 
«Кы зыл чәчәкләр» хик әялә ре икешәр тап кыр азер бай җан те
лендә Ба ку да чык кан, 1935 ел да шун да ук «Без нең көннәр» ро
ма ны дөнья күргән.

«Ка закъ кы зы» ро ма ны 1923 ел да рус те лендә Мәскәүдә дөнья 
күрә, ан нан соң ул 1934, 1957, 1966 ел лар да Ка зан һәм Мәскәү 
нәш ри ят ла рын да ба сы ла. Бу ки тап ка зах һәм үзбәк теллә рендә 
дә чык кан.

«Ал ма чу ар» хик әя се дә әдип нең иң по пу ляр әсәрлә реннән 
са на ла. Ул ике тап кыр күп ти раж лар белән рус те лендә, 1961 ел да 
ка зах те лендә дөнь я га чы га рыл ган.

Ә. Хи  са мо ва,
Та тарс тан ки тап па ла та сы ди рек то ры
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Г. Иб  ра һи мов юби лее хөрмә тенә 1

13 март 1987 ел

Бу көннәрдә рес пуб ли ка быз җәмә гать че ле ге кү ре нек ле та тар 
со вет язу чы сы, га лим, ял кын лы ре во лю ци о нерин тер на ци о на
лист, зур җәмә гать һәм дәүләт эш лек ле се Га лим җан Иб ра һи
мов ның туу ы на 100 ел ту лу ны киң бил геләп үтә. СССР Фәннәр 
ака де ми я се нең Ка зан фи ли а лы Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге тел, 
әдә би ят һәм та рих инс ти ту ты, Та тарс тан Язу чы лар со ю зы белән 
бер лектә, бу юби лей га ба гыш лап фән ни кон фе рен ция үткәр де. 
В. И. Уль я новЛе нин исе мендә ге Ка зан дәүләт уни вер си те тын да 
сту дент лар ның Бө тен со юз фән ни кон фе рен ци я се бул ды. Г. Иб 
ра һи мов ка ба гыш лап, әдип исе мен йөрткән тел, әдә би ят һәм та
рих инс ти ту тын да му зейбүлмә, ТАССР сын лы сән гать му зе ен да 
күргәзмә ачыл ды. Ка зан шәһә ре нең Ле нин ра йо нын да Г. Иб  ра
һи мов исе мендә ге урам бәйрә ме, рес пуб ли ка быз шәһәрлә рендә 
һәм авыл ла рын да уку чы лар кон фе рен ци ялә ре, әдә биму зы каль 
кичәләр үткә рел де.

12 март та М. Җә  лил исе мендә ге Та тар дәүләт опе ра һәм ба
лет те ат рын да Га лим җан Иб ра һи мов ның туу ы на 100 ел ту лу га 
ба гыш лан ган тан та на лы җы е лыш бул ды.

Пре зи диум да –  КПСС өлкә ко ми те ты бе рен че сек ре та ре 
Г. И. Ус    ма нов 2, КПСС өлкә ко ми те ты бю ро сы член на ры һәм 
член лык ка кан ди дат лар, рес пуб ли ка ның пар тия, со вет, проф
со юз оеш ма ла ры, иҗат со юз ла ры, куль ту ра уч реж де ни елә ре, 
хезмәт кол лек тив ла ры вә киллә ре, иле без баш ка ла сы Мәскәүдән, 
ту ган даш рес пуб ли ка лар дан килгән ку нак лар.

Тан та на лы җы е лыш ны ке реш сүз белән КПСС өлкә ко ми те
ты ның икен че сек ре та ре А. А. Ро    ды гин 3 ач ты.

Га лим җан Иб ра һи мов ның тор мыш һәм иҗат юлы ту рын да 
док лад белән ТАССР Ми нистр лар Со ве ты Пред се да те ле нең бе
рен че урын ба са ры, Г. Иб  ра һи мов юби ле ен үткәрү бу ен ча рес пуб
ли ка ко мис си я се пред се да те ле М. Х. Хәсә нов чык ты.

1 «Со ци а лис тик Та тарс тан» га зе та сы ның 1987 ел гы 13 март, аннан соң «Та тар
стан яшьлә ре» га зе та сы ның 1987 ел гы 14 март са нын да «Ә дип хөрмә тенә» исе ме 
белән бас ты рыл ган. Текст «Со ци а лис тик Та тарс тан» нан алын ды.

2 Г.И.Усманов –  Гомәр Исмә гыйль улы Ус ма нов (1932–2015), пар тия, дәүләт 
эш лек ле се.

3 А.А.Родыгин –  Ар ка дий Анд ре е вич Ро ды гин (1931–2006), пар тия эш лек ле се.
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Җы е лыш та чы гыш яса ды лар: Г. Иб  ра һи мов ның юби ле ен үт
кәрү бу ен ча Бө тен со юз ко мис си я се пред се да те ле, СССР Язу чы
лар со ю зы идарә се сек ре та ре Ю. И. Су ров цев 1, язу чы М. С. Мәһ
ди ев 2, «Ор га ник син тез» про из водст во берләшмә се ма ши нис ты 
Н. П. Ни ки шин, «Ка зан ут ла ры» жур на лы ның баш ре дак то ры 
урын ба са ры Р. С. Мөхәммә ди ев 3, Бал тач ур та мәктә бе укы ту чы
ме то дис ты В. Г. Фаз лы е ва, Ка захс тан Язу чы лар со ю зы идарә се 
сек ре та ре Ш. Мор та за ев 4, Үзбәкс тан Язу чы лар со ю зы идарә се 
сек рет а ре М. Әгъ за мов, Баш кортс тан Язу чы лар со ю зы идарә
се пред се да те ле Ә. М. Мир за һи тов, Ка зан пе да го гия инс ти ту ты 
сту ден ты Г. Фәй зул ли на.

Ан на ры Та тарс тан сән гать ос та ла ры кон цер ты бул ды.

1 Ю.И.Суровцев–  Юрий Ива но вич Су ров цев (1931–2001), әдә би ят тән кыйть
че се, тәр җемә че.

2 М.С.Мәһдиев –  Мөхәммәт Сөн гать улы Мәһ ди ев (1930–1995), язу чы, әдә би ят 
га ли ме, фи ло ло гия фәннә ре кан ди да ты (1964), Та тарс тан Рес пуб ли ка сы ның ха лык 
язу чы сы (1993).

3 Р.С.Мөхәммәдиев –  Ри нат Са фа улы Мөхәммә ди ев (1948), язу чы. Әдә би ят га
ли ме, әдә би ят тән кыйть че се, җәмә гать эш лек ле се, ТАССР ның ат ка зан ган мәдә ни ят 
хезмәткә ре (1986).

4 Ш.Мортазаев –  Шер хан Мор та за улы Мор та за ев (1932), ка закъ язу чы сы.
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СССР Язу чы лар со ю зын да 1
13 март 1987 ел

СССР Язу чы лар со ю зы идарә се кү ре нек ле язу чы, га лим, 
җәмә гать эш лек ле се Га лим җан Иб ра һи мов ның туу ы на 100 
ел ту лу ны үткәрү бу ен ча Бө тен со юз юби лей ко мис си я се тө
зе де. Ко мис си я нең пред се да те ле итеп –  СССР Язу чы лар со
ю зы идарә се сек ре та ре Ю. И. Су    ров цев, пред се да тель урын
ба са ры итеп –  ТАССР Ми нистр лар Со ве ты Пред се да те ле нең 
бе рен че урын ба са ры М. Х. Хәсә нов, ко мис си я нең җа вап лы 
сек ре та ре итеп ша гыйрь Гәрәй Рә хим 2 рас лан ды. Юби лей 
ко мис си я се сос та вы на КПСС ның Та тарс тан өлкә ко ми те ты 
сек ре та ре Р. К. Бе    ля ев 3, та ныл ган язу чы лар Ч. Т. Айт ма тов 4, 
Әсхәт Мох тар 5, Ю. В. Бон да рев 6, Ю. Н. Вер чен ко 7, Р. Г. Гам за
тов 8, Ә. Н. Ени ки, В. В. Кар пов 9, Д. Н. Кө    гел ти нов 10, Т. А. Миң

1 «Со ци а лис тик Та тарс тан» га зе та сы ның 1987 ел гы 13 март са нын да бас ты рыл
ган. Текст шун нан алын ды.

2 Гәрәй Рәхим –  Гри го рий Ва силь е вич Ро ди о нов (1941), ша гыйрь, Та тар стан 
Рес пуб ли ка сы ның Г. Ту  кай исе мендә ге Дәүләт бүлә ге ия се (1984), Та тар стан ның ат
ка зан ган сән гать эш лек ле се (1985), Та тарс тан Рес пуб ли ка сы ха лык язу чы сы (2011).

3 Р.К.Беляев –  Рәис Кы ям улы Бе ля ев (1935–1996), пар тия һәм хә ки ми ят 
хезмәткә ре, про фес сор (1992).

4 Ч.Т.Айтматов –  Чың гыз Түрә кол улы Айт ма тов (1928–2008), язу чы, Кыр
гызс тан ССР ның ха лык язу чы сы (1968), Кыр гызс тан Фәннәр ака де ми я се нең ха
кый кый әгъ за сы (1974).

5 Әсхәт Мох тар (1920–1997), язу чы һәм ша гыйрь, тәр җемә че, Үзбәкс тан ССР
ның ха лык язу чы сы (1980).

6 Ю.В.Бондарев –  Юрий Ва силь е вич Бон да рев (1924), язу чы, Со ци а лис тик 
Хезмәт Ге рое (1984), Ле нин пре ми я се лау ре а ты (1972), ике мәртәбә СССР Дәүләт 
пре ми я се лау ре а ты (1977, 1983).

7 Ю.Н.Верченко –  Юрий Ни ко ла е вич Вер чен ко (1930–1994), рус язу чы сы.
8 Р.Г.Гамзатов –  Рәсүл Гам зат улы Гам за тов (1923–2003), авар ша гый ре, язу

чы, тәр җемә че.
9 В.В.Карпов –  Вла ди мир Ва силь е вич Кар пов (1922–2010), рус язу чы сы.
10 Д.Н.Көгелтинов –  Да вид Ни ки тич Кө гел ти нов (1922–2006), ша гыйрь, жур на

лист, Кал мык АССР ның ха лык ша гый ре (1969), СССР Дәүләт пре ми я се лау ре а ты 
(1976), Со ци а лис тик Хезмәт Ге рое (1990).
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нул лин, П. Л. Прос ку рин 1, әдә би ят га ли ме Г. И. Ло    мид зе 2 һәм 
баш ка лар кер тел де.

Ап рель аен да Мәскәүдә, әдә би ят чы лар ның үзәк А. А. Фа    де ев 
исе мендә ге йор тын да, Г. Иб  ра һи мов ның туу ы на 100 ел ту лу га 
ба гыш лан ган әдә биму зы каль кичә бу ла чак.

1 П.Л.Проскурин–  Пётр Лу кич Прос ку рин (1928–2001), рус язу чы сы, Со ци а
лис тик Хезмәт Ге рое (1988), СССР Дәүләт пре ми я се лау ре а ты (1979).

2 Г.И.Ломидзе –  Ге ор гий Ио си фо вич Ло мид зе (1914–1999), әдә би ят га ли ме, 
фи ло ло гия фәннә ре док то ры (1960), про фес сор (1965), СССР Фәннәр ака де ми я
се нең мөх бир әгъ за сы (1972), Рос сия Фе де ра ци я се Фәннәр ака де мия се нең мөх бир 
әгъ за сы (1991).
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Әдип хөрмә тенә 1

14 март 1987 ел

Бу көннәрдә рес пуб ли ка быз җәмә гать че ле ге кү ре нек ле та тар 
со вет язу чы сы, га лим, ял кын лы ре во лю ци о нерин тер на ци о на
лист, зур җәмә гать эш лек ле се Га лим җан Иб ра һи мов ның туу ы на 
100 ел ту лу ны киң бил геләп үтә. СССР Фәннәр ака де ми я се нең 
Ка зан фи ли а лы Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге тел, әдә би ят һәм та
рих инс ти ту ты, Та тарс тан Язу чы лар со ю зы белән бер лектә, бу 
юби лей га ба гыш лап фән ни кон фе рен ция үткәр де. В. И. Уль я нов
Ле нин исе мендә ге Ка зан дәүләт уни вер си те тын да сту дент лар
ның Бө тен со юз фән ни кон фе рен ци я се бул ды. Г. Иб  ра һи мов ка 
ба гыш лап, әдип исе мен йөрткән тел, әдә би ят һәм та рих инс ти
ту тын да му зейбүлмә, ТАССР сын лы сән гать му зе ен да күргәзмә 
ачыл ды. Ка зан шәһә ре нең Ле нин ра йо нын да Г. Иб  ра һи мов исе
мендә ге урам бәйрә ме, рес пуб ли ка быз шәһәрлә рендә һәм авыл
ла рын да уку чы лар кон фе рен ци ялә ре, әдә биму зы каль кичәләр 
үткә рел де.

12 март та М. Җә  лил исе мендә ге Та тар дәүләт опе ра һәм ба
лет те ат рын да Га лим җан Иб ра һи мов ның туу ы на 100 ел ту лу га 
ба гыш лан ган тан та на лы җы е лыш бул ды.

Пре зи диум да –  КПСС өлкә ко ми те ты бе рен че сек ре та ре 
Г. И. Ус    ма нов, КПСС өлкә ко ми те ты бю ро сы член на ры, рес
пуб ли ка ның пар тия, со вет, проф со юз оеш ма ла ры, иҗат со юз ла
ры, куль ту ра уч реж де ни елә ре, хезмәт кол лек тив ла ры вә киллә
ре, иле без баш ка ла сы Мәскәүдән, ту ган даш рес пуб ли ка лар дан 
килгән ку нак лар.

Тан та на лы җы е лыш ны ке реш сүз белән КПСС өлкә ко ми те
ты ның икен че сек ре та ре А. А. Ро    ды гин ач ты.

Га лим җан Иб ра һи мов ның тор мыш һәм иҗат юлы ту рын да 
док лад белән ТАССР Ми нистр лар Со ве ты Пред се да те ле нең бе
рен че урын ба са ры, Г. Иб  ра һи мов юби ле ен үткәрү бу ен ча рес пуб
ли ка ко мис си я се пред се да те ле М. Х. Хәсә нов чык ты.

Җы е лыш та чы гыш яса ды лар: Г. Иб  ра һи мов ның юби ле ен үт
кәрү бу ен ча Бө тен со юз ко мис си я се пред се да те ле, СССР Язу чы
лар со ю зы идарә се сек ре та ре Ю. И. Су    ров цев, язу чы М. С. Мәһ

1 «Та тарс тан яшьлә ре» га зе та сы ның 1987 ел гы 14 март са нын да бас ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды.
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ди ев, «Ор га ник син тез» про из водст во берләшмә се ма ши нис ты 
Н. П. Ни    ки шин, «Ка зан ут ла ры» жур на лы ның баш ре дак то ры 
урын ба са ры Р. С. Мөхәммә ди ев, Бал тач ур та мәктә бе укы ту чы
ме то дис ты В. Г. Фаз лы е ва, Ка захс тан Язу чы лар со ю зы идарә се 
сек ре та ре Ш. Мор та за ев, Үзбәкс тан Язу чы лар со ю зы идарә се 
сек ре та ре М. Әгъ за мов, Баш корс тан Язуч ылар со ю зы идарә се 
пред се да те ле Ә. М. Мир за һи тов 1, Ка зан пе да го гия инс ти ту ты 
сту ден ты Г. Фәй зул ли на.

Ан на ры Та тарс тан сән гать ос та ла ры кон цер ты бул ды.

1 Ә.М.Мирзаһитов –  Әс гать Мәс гут улы Мир за һи тов (1928–1989), дра ма тург. 
1973–1988 ел лар да Баш кортс тан Язу чы лар бер ле ге идарә се рәи се.
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Клас сик ка ба гыш лап 1

15 март 1987 ел

Уфа шәһә ре нең 65 нче гим на зиямәктә бендә та тар әди бе 
клас сик мил ли про за сы на ни гез са лу чы, ХХ га сыр та тар про за
сы ның юл баш чы сы, тән кыйть че, әдә би ят га ли ме, та рих чыпе
да гог һәм җәм гы ять эш лек ле се, як та шы быз Га лим җан Иб ра һи
мов ның туу ы на 90 ел ту лу га ба гыш лан ган зур бәйрәм үткә рел де. 
Ан да рес пуб ли ка һәм Уфа шәһә ре укы ту чы ла ры, га лимнәр, 
мә га риф эш лек лелә ре, жур на лист лар, сту дент лар кат наш ты. 
Баш лап ку нак лар ны гим на зия ди рек то ры Рә шидә Ха ри то но ва 
тәб риклә де. Ку нак лар әдип иҗа ты на ба гыш лан ган әдә биму
зы каль ком по зи ция ка ра ды лар. Ан нан 1 нче, 3 нче, 6 нчы, 7 нче 
сый ныф лар да ачык дәр есләр бул ды. Тан та на хал кы быз ның күр
кәм бәйрә ме, са бан туй белән тә мам лан ды. Со ңын нан укуукы ту 
мәсьәләлә ренә ба гыш лан ган эш лек ле сөйләшү бул ды. Ан да про
фес сор Су фи ян По ва ри сов 2, БДУ до цент ла ры –  Б. Сә  лимгәрә е
ва 3, Р. Ид  ри сов 4, БГ ПИ до цен ты Ә. Әпсәлә мо ва, Баш корт стан
ның мә га риф не үс терү инс ти ту тын нан Илс өяр Лок ма но ва, Уфа 
шәһә ре мэ ри я се нең мә га риф идарә ле геннән Г. Сә  ли мо ва, Ф. Га 
ри фул ли на һ. б. кат наш ты.

Та тар гим на зи я се үзе нең асыл исе менә җа вап лы им ти хан ны 
ла ек лы үт те дип бил гелә деләр юби лей кичә сендә кат на шу чы лар 
бер та выш тан һәм пе да го гик кол лек тив ка уңыш лар телә деләр.

1 «Ө мет» га зе та сы ның 1987 ел гы 15 март са нын да бас ты рыл ган. Текст шун нан 
алын ды.

2 Суфиян Поварисов –  Су фи ян Шәм сет дин улы По ва ри сов (1924–2016), тел 
га ли ме, язу чы, фи ло ло гия фәннә ре док то ры (1992), про фес сор (1992), Баш корт
стан Рес пуб ли ка сы ның һәм Та тарс тан Рес пуб ли ка сы ның ат ка зан ган фән эш лек ле
се (1992, 2005), Рос сия Феде ра ци я се нең мак тау лы юга ры бе лем бирү хезмәткә ре 
(1997), Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы ның ха лык язу чы сы (2012), Бөек Ва тан су гы шы 
ве те ра ны. 1960 ел дан Баш корт дәүләт уни вер си те ты ның та тар те ле һәм әдә би я ты 
(хә зер ге та тар фи ло ло ги я се һәм мәдә ни я те) ка фед ра сын да эш ли.

3 Б.Сәлимгәрәева –  Бәйнә Са лих җан кы зы Сә лимгәр әе ва (1933), фи ло ло гия 
фәннә ре кан ди да ты, тел га лимә се, 1962–2000 ел лар да Баш корт дәүләт уни вер си
те ты ның та тар те ле һәм әдә би я ты (хә зер ге та тар фи ло ло ги я се һәм мәдә ни я те) ка
фед ра сын да эш ли.

4 Р.Идрисов–  Рәүф Риф гать улы Ид ри сов (1954), фи ло ло гия фәннә ре кан ди
да ты, әдә би ят га ли ме, Баш корт дәүләт уни вер си те ты ның та тар те ле һәм әдә би я ты 
(хә зер ге та тар фи ло ло ги я се һәм мәдә ни я те) ка фед ра сын да эш ли.
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Уфа шәһә ре мэ ры Фи дус Яма лет ди нов 1, аның урын ба са ры 
Мидхәт Мәмбә тов 2, Уфа шәһә ре нең мә га риф бү ле ге баш лы гы 
Гөл нур Мөхәммәт җа но ва шәһә ре без нең 140 нчы, 136 нчы һәм 
65 нче мил ли мә ктәплә рендә бул ды лар. Алар уку йорт ла ры ның 
ма те ри альтех ник ба за сы һәм укутәр бия мәсьәләлә ре белән 
та ныш ты лар.

Р. Ба  ки ров.

1 ФидусЯмалетдинов –  Фи дус Әгъләм улы Яма лет ди нов (1953), 1995–2000 
ел лар да Уфа шәһә ре ха ки ми я те баш лы гы, Уфа шәһәр Со ве ты рәи се бу лып эш ли.

2 МидхәтМәмбәтов –  Мидхәт Әхмәт хан улы Мәмбә тов (1941), фи ло ло гия 
фәннә ре кан ди да ты, 1999–2005 ел лар да Уфа шәһә ре ха ки ми я те баш лы гы урын ба
са ры вазифа ла рын баш ка ра.
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Әдип нең му зейбүлмә се 1

3 ап рель 1987 ел

СССР Фәннәр ака де ми я се нең Ка зан фи ли а лы Тел, әдә би ят 
һәм та рих инс ти ту ты та тар әдә би я ты ның кү ре нек ле язу чы сы, 
га лим һәм җәмә гать эш лек ле се Г. Иб  ра һи мов исе мен йөртә. 1967 
ел да әдип нең 80 ел лык юби лее уңае белән би релгән бу олы исем 
инс ти тут ка зур бу рыч лар йөк ли. Бу чын лык та да шу лай. Әдип 
әсәрлә ре нең си гез том лы җы ел ма сын инс ти тут хезмәткәрлә ре 
әзерлә де. Иҗа ты на ба гыш лан ган фән ни кон фе рен ци яләр шу шы 
би на да үт те. Бы ел да әдип нең 100 ел лык олы юби лее көннә рендә 
инс ти тут та ике көн дә ва мын да фән ни кон фе рен ция эшлә де. 
Кон фе рен ци ядә Ка зан га лимнә ре белән бергә Мәскәү, Ал ма
Ата, Ба ку, Ма хач ка ла, Уфа, Йош карОла һ. б. шәһәр га лимнә ре 
Г. Иб  ра һи мов ның күп кыр лы иҗа тын төр ле як лап як тырт ты лар.

Кон фе рен ция баш лан ган көн не, 11 март та, рес пуб ли ка юби
лей ко мис си я се нең ка ра ры белән, инс ти тут та Г. Иб  ра һи мов ның 
му зейбүлмә се ачыл ды 2. Та тарс тан дәүләт эш лек лелә ре, кон фе
рен ция ку нак ла ры бу тан та на ның бе рен че ша һит ла ры бул ды.

Мәгълүм нәрсә, Г. Иб  ра һи мов ның шәх си әй берлә ре сак лан
ма ган, югал ган. Му зейбүлмә әдип нең фо торә семнә ре, би ог ра
фик до ку мент ла ры, эш кә газьлә ре, ав тог раф ла ры, хат ла ры ның 
ксе ро ко пи я лә рен нән оеш ты рыл ды. Язу чы ның тор мыш һәм иҗат 
юлын, иҗ ти ма гыйре во лю ци он эшчән ле ген як тыр ту чы бу до ку
мент лар ның ко пи ялә ре Та тарс тан дәүләт му зе ен нан, Та тарс тан 
Үзәк дәүләт ар хи вын нан, КПСС ның Та тарс тан өлкә пар тия ар
хи вын нан алын ды. Бер ни кадәр ма те ри ал үз ар хи вын нан күч те.

Г. Иб  ра һи мов 1933 ел ның 30 сен тя берндә Та тарс тан кол хоз
чы удар ник ла ры ның икен че съ ез ды на ча кы ры ла. Аның Ка зан 
цир кы би на сын да съ езд де ле гат ла ры ал дын да яса ган чы гы шы 
ва кы тын да алын ган рә се ме, «Га ли я» мәдрәсә се, әдип «Га ли я» 

1 «Со ци а лис тик Та тарс тан» га зе та сы ның 1987 ел гы 3 ап рель са нын да бас ты
рыл ган. Текст шун нан алын ды.

2 …институтаГ.Ибраһимовныңмузей-бүлмәсеачылды –  из ге ни ят белән ко
рыл ган бу му зейбүлмәдә әле ге га сыр баш ла рын да Рос сия Фәннәр ака де ми я се Ка
зан гыйль ми үзә ге белән ур так фай да ла ну мак са тын да тө зеклән дерү эшлә ре баш
ка рыл ды. Шу ны сы ая ныч лы, эш ба ры шын да ан да гы бар лык әй берләр дә чы га рып 
тү гел де. 2016 ел ның кө зендә Инс ти тут үзе дә баш ка урын да гы би на га кү че рел де. –  
Р.И.
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мәдрәсә се шә кертлә ре һәм укы ту чы ла ры ара сын да, Г. Ибра һи
мов һәм Һ. Так таш, ул яшәгән йорт лар –  му зейбүлмәдә шун дый 
күп сан лы фо торә семнәр урын ал ды.

Г. Иб  ра һи мов Ки евтә яшәгәндә Ки ев мө сел ман сту дент ла ры 
хәрәкә тенә кат наш ка ны өчен кул га алы на (1913 ел, 17 ап рель), 
бүлмә сенә тентү яса ла, бө тен әй берлә ре Ки ев гу бер на жан дарм 
идарә се ка ра ма гы на күчә. Ки ев жан дарм идарә сендә та тар тәр
җемә че се бул ма ган лык тан, ул әй берләр, дүрт төргәккә тө ре леп, 
Ка зан гу бер на жан дарм идарә сенә җибә релә. Әй берләр сак лан
ма ган, кая киткән –  яз мыш ла ры бил ге сез. Ар хив та Г. Иб  ра һи мов 
ки тап ханә сендә ге ки тап лар исем ле ге сак лан ган. Әле ге исем лек
не укы гач, әдип нең кы зык сы ну да ирә се киң бу лу ы на хәй ран ка
ла сың. Ан да көн ба тыш Ев ро па, рус, та тар, тө рек әдә би я ты ның 
ях шы үрнәклә ре җы ел ган, та рих, тел, пе да го ги ка, ме то ди ка һ. б. 
фән өлкәлә реннән бай әдә би ят туп лан ган. 26 яшь лек егет шул
кадәр күп ки тап ны ни чек җы еп өл гергән!

Ки ев ва кый га ла рын нан соң жан дарм идарә се Г. Иб  ра һи мов 
ар тын нан күзәтү оеш ты ра. Бу эшкә Ка зан, Ки ев, Одес са, Су ху
ми һ. б. шәһәрләрдә ге жан дарм идарәлә ре тар ты ла. Шул ту ры да 
сөйләү че до ку мент лар ның ко пи ялә ре дә му зейбүлмәгә ку ел ды. 
Му зейбүлмәдә Г. Иб  ра һи мов ның Ки ев жан дарм идарә сенә үз 
ку лы белән язып биргән аң лат ма язуы да бар.

Та тарс тан пар тия ар хи вын нан әдип нең га ять ту лы һәм җен
текләп эшләнгән ав то би ог ра фи я се нең, күпсан лы шәх си до ку
мент лар ко пи я се нең, төр ле ел лар да ту ты рыл ган ан ке та ла ры ның 
ко пи ялә ре алын ды. Һәрхәлдә, инс ти тут фән ни уч реж де ние бул
гач, Г. Иб  ра һи мов бүлмә се фән ни леккә тар та.

Аф зал ага Ша мов Г. Иб  ра һи мов ның әдә би ми ра сын туп лау 
бу ен ча күптәннән эшләп килә. Г. Иб  ра һи мов ка 1928 ел да иҗа
ты ның 20 ел лык бәйрә ме уңае белән «Хезмәт ка һар ма ны» ди
гән мак тау лы исем би релә. Әле ге мак тау лы исем гра мо та сы ның, 
Дәүләт ху до жест во фәннә ре ака де ми я сенә член итеп сай ла ну 
(1928 ел) уңае белән әдип нең Ака де ми ягә җибәргән яз ма сы ның, 
ав тог раф ла ры ның, күп кенә хат ла ры ның ко пи ялә рен му зей
бүлмәгә ул тап шыр ды.

Му зейбүлмә не ту лы лан ды ру дә вам итә. Го мумән, инс ти тут 
Г. Иб  ра һи мов ми ра сы ның туп ла ну уры ны бу лыр га ти еш, дип 
ка ра ла.

Г. Иб  ра һи мов белән без не аер ган ара әллә ни ерак тү гел. Ае
рым ке шеләрдә аңа ка ра ган ма те ри ал лар ның сак ла нуы бик мөм
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кин. Без алар дан үзлә рендә сак лан ган ма те ри ал лар ны инс ти тут
ка ки терүлә рен үтенә без.

Ф. Иб  ра һи мо ва,
фи ло ло гия фәннә ре кан ди да ты
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Свет да ле ко го пла ме ни 1

4 ап ре ля 1987 г.

Вче ра в Моск ве, в Цент раль ном До ме ли те ра то ров, сос то ял ся 
ве чер, пос вя щен ный 100ле тию со дня рож де ния вы да ю ще го
ся та тарс ко го пи са те ля и го су дарст вен но го де я те ля Га лимд жа на 
Иб ра ги мо ва.

Ве чер вел сек ре тарь прав ле ния Со ю за пи са те лей СССР 
Ю. И. Су    ров цев. Во вс ту пи тель ном сло ве он ска зал: «Се год ня –  
ли те ра тур ный ве чер, пос вя щен ный пи са те лю, но со ветс кая ли
те ра ту ра всег да бы ла свя за на с ре во лю ци ей, имен но в ре во лю ци
он ной на род нос ти –  ее сок ро вен ная суть. И по сп ра вед ли вос ти 
на зы вая Иб ра ги мо ва од ним из ос но во по лож ни ков со ветс кой 
мно го на ци о наль ной ли те ра ту ры, мы не за бы ва ем, что он был 
преж де все го по ли ти чес ким пи са те лем, уче ным и об щест вен
ным де я те лем. «Но вые лю ди» –  это не прос то наз ва ние пь е сы 
Иб ра ги мо ва, это –  па фос его жиз ни, его слу же ния ре во лю ци
он ной но виз не. Он и сам был но вым че ло ве ком, сы ном Ве ли кой 
Ре во лю ции.

«Я –  сол дат про ле тарс кой ре во лю ции. Ес ли я су мел соз дать 
про из ве де ния, нуж ные ра бо чим и кресть я нам, то при чи на это му 
не мой та лант, а связь с мо им на ро дом». Эти сло ва Иб ра ги мо ва 
при вел в сво ем док ла де пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Со ве
та Ми нист ров ТАССР М. Х. Ха    са нов. Он ска зал да лее:

– Возь ми те лю бую об ласть та тарс кой со ветс кой ли те ра ту ры 
и вы обн ару жи те там знак ка чест ва –  мо гу чее ду хов ное вли я
ние пи са те ляком му нис та. Уже од но пе ре чис ле ние ос нов ных 
нап рав ле ний твор чес кой де я тель нос ти Иб ра ги мо ва вы зы ва
ет в на шем во об ра же нии ти та ни чес кий об раз. Ори ги наль ный 
мыс ли тель, сме лый ре во лю ци о нер и го су дарст вен ный де я тель, 
клас сик та тарс кой ли те ра ту ры, отк рыв ший ши ро кий путь к ме
то ду со ци а лис ти чес ко го ре а лиз ма, пи са тельин тер на ци о на лист, 
про ни ца тель ный кри тик, яр кий пуб ли цист, эру ди ро ван ный уче
ныйте о ре тик, пе да гог… По ши ро те ин те ре сов и сис те ма ти чес
кой це леуст рем лен ной науч нотвор чес кой де я тель нос ти он был 
в под лин ном смыс ле сло ва эн цик ло пе дис том.

1 «Ве чер няя Ка зань» га зе та сы ның 1987 ел гы 4 ап рель са нын да бас ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды.
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Ис то ри чес кая зас лу га Иб ра ги мо ва сос то ит в том. Что он рас
ши рил го ри зон ты та тарс кой ли те ра ту ры, со е ди нил ее с опы том 
русс кой, ев ро пейс кой ли те ра ту ры, с фи ло софс ки ми кор ня ми 
Вос то ка.

Ог ром ный ин те рес юби ле йный ве чер выз вал не толь ко у 
моск ви чей. В пе ре пол нен ном за ле ЦДЛ –  пар тий ные и со вет
ские ра бот ни ки, ли те ра то ры, уче ные жур на лис ты –  гос ти из 
мно гих рес пуб лик, предс та ви тель ная де ле га ция из Та та рии.

О чем го во ри ли выс ту пав шие?
Сек ре тарь прав ле ния Со ю за пи са те лей РСФСР, глав ный ре

дак тор еже не дель ни ка «Ли те ра тур ная Рос си я» М. М. Ко    ло сов 1:
– Ес ли раз де лить жизнь за ме ча тель но го сы на бо га то го та

лан та ми та тарс ко го на ро да на пять, да же на де сять би ог ра фий, 
то каж дый из этих де ся ти был бы не прос то не зау ряд ным че ло
ве ком, но ве ли чи ной, зна ме ни тостью. До сих пор твор чест во 
Иб ра ги мо ва во всех об лас тях –  это ис точ ник ра дос ти и эс те ти
чес ко го нас лаж де ния.

Про за ик, лау ре ат Го су дарст вен ной пре мии Уз бе кис та на име
ни Хам зы П. К. Ка    ды ров 2:

– Как меж ду пла не та ми Га лак ти ки, меж ду на ро да ми, куль
ту ра ми Вос то ка и За па да всег да су щест во ва ли си лы вза им но го 
при тя же ния. Прог рес сив ные лю ди Та та рии с дав них дней на во
ди ли, об раз но го во ря, ду хов ный мост меж ду Вос то ком и За па
дом, бы ли пос ла ми пе ре до вой мыс ли. Твор чест во Иб ра ги мо ва 
пос лу жи ло им пуль сом для про буж де ния на ци о наль но го са мо
соз на ния и в на шем, уз бекс ком на ро де. Для всех по ко ле ний его 
кни ги –  пи та тель ный, це леб ный род ник.

Про за ик, сек ре тарь прав ле ния Со ю за пи са те лей Ка захс та
на К. К. Тур сун ку лов 3:

– Он жил в ка захс ких ау лах, был му гал ли мом, обу чал де тей, 
прек рас но знал нра вы, куль ту ру, язык мо е го на ро да. Мы, ка за
хи, приз на тель ны ему нав сег да за его «Дочь сте пи» –  и счи та ем 
Иб ра ги мо ва сво им, ка захс ким пи са те лем.

1 М.М.Колосов –  Ми ха ил Мар ко вич Ко ло сов (1923–2001), әдә би ят тән кыйть
че се, тәр җемә че.

2 П.К.Кадыров –  Пи рим кул Ка ды ров (1928–2010), язу чы, Үзбәкс тан ССР ның 
ха лык язу чы сы, Үзбәкс тан ССР ның ат ка зан ган мәдә ни ят хезмәткә ре.

3 К.К.Турсункулов –  Ка лау бек Ку дай бер ге ну лы Тур сун ку лов (1934–2009), ка
закъ язу чы сы, җәмә гать эш лек ле се.
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Дра ма тург, Сек ре тарь прав ле ния Со ю за пи са те лей СССР, 
пред се да тель прав ле ния Со ю за пи са те лей Баш ки рии А. М. Мир
за ги тов:

– Глу бо ко сим во лич но, что клас сик та тарс кой ли те ра ту ры 
ро дил ся и вы рос на на шей, баш кирс кой зем ле, был пос лан цем 
Баш ки рии во ВЦИК, где слы шал В. И. Ле    ни на, об щал ся с ним. 
Из вест на на род ная муд рость: учи тель не тот, кто учит, а тот, у 
ко го учат ся. Иб ра ги мов и се год ня учит нас ин тер на ци о на лиз му, 
ду хов нос ти, ре во лю ци он ной граж данст вен нос ти.

Ук ра инс кий пи са тель и пе ре вод чик В. Г. Гри мич 1:
– Юби леи на ших ве ли ких пред шест вен ни ков –  не толь ко 

тор жест вен ное чест во ва ние. В дни 100ле тия Ту кая мы вы пус
ти ли кни гу его сти хов и поэм в но вых пе ре во дах, к 80ле тию 
М. Джа ли ля вы шел 34ты сяч ным ти ра жом и ра зо шел ся в две 
не де ли его сти хот вор ный сбор ник на та тарс ком и ук ра инс ком 
язы ках. Го то вят ся к из да нию пе ре во ды про зы и пуб ли цис ти ки 
Г. Иб  ра ги мо ва. Он знал Ук ра и ну не по нас лыш ке, вос тор жен но 
пи сал о Та ра се Шев чен ко 2, на зы вал его поэ томге ро ем. «Чувст
во семьи еди ной», о ко то ром пи сал мой зем ляк Пав ло Ты чи на 3, 
бы ло и для Иб ра ги мо ва жиз нен ным, твор чес ким де ви зом.

Дра ма тург, ру ко во ди тель пи са тельс кой ор га н и за ции Та та рии, 
пред се да тель прав ле ния Со ю за пи са те лей ТАССР Т. А. Мин нул
лин:

Ту кай, Амир хан, Габ дул ла Ка ри ев, Иб ра ги мов… Они ро ди
лись в од но вре мя и очень ра но сфор ми ро ва лись как мыс ли те ли. 
Ес ли чест но, на ше по ко ле ние про иг ры ва ет им в граж данс кой 
зре лос ти. Вре мя ре во лю ци он ной пе рест рой ки тре бу ет от нас 
сме лых пос туп ков, а мы еще по рой пред по чи та ем лич ное бла
го по лу чие борь бе. Нам уют но в те ни ги ган тов. Жизнь пла ме ни 
не дол го веч на. Но они пред по чи та ли сго рать, а не тлеть. И вот 
па ра докс: след от кор от ко го пла ме ни до лог, а дым рас се и ва ет ся 
вре ме нем…

1 В.Г.Гримич –  Вилль Гри го ро вич Гри мич (1925–2016), ук ра ин әдә би ят тән
кыйть че се, тәр җемә че.

2 ТарасШевченко –  Та рас Гри горь е вич Шев чен ко (1814–1861), ук ра ин ша гый
ре, рәс сам, фи кер ия се.

3 ПавлоТычина –  Пав ло (Па вел) Гри горь е вич Ты чи на (1891–1967), ук ра ин ша
гый ре, дәүләт һәм җәмә гать эш лек ле се, УССР Фәннәр ака де ми я се нең ха кый кый 
әгъ за сы (1929), Со ци а лис тик Хезмәт Ге рое (1967).
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Клас си ки на по ми на ют нам, пи шу щим, о дол ге пе ред на ро дом 
и Ро ди ной: све тить, ос ве щать. Нет важ нее за да чи –  пе ре дать эту 
тра ди цию сле ду ю щим по ко ле ни ям.

Ве чер за кон чил ся боль шим кон цер том мас те ров ис кусс тв Та
та рии.

На ве че ре при сутст во ва ли: за мес ти тель за ве ду ю ще го От де лом 
куль ту ры ЦК КПСС Е. В. Зай цев, за ве ду ю щий сек то ром ху до
жест вен ной ли те ра ту ры От де ла куль ту ры ЦК КПСС В. А. Сте
па нов 1, инст рук тор От де ла куль ту ры ЦК КПСС Н. Н. Мит ро
фа нов, инст рук тор От де ла ор га ни за ци он нопар тий ной ра бо ты 
ЦК КПСС В. П. Пи    чу гин, инст рук тор От де ла про па ган ды ЦК 
КПСС В. М. Ле    о нов, за ве ду ю щий от де лом куль ту ры, ис кусст ва 
и пе ча ти Со ве та Ми нист ров РСФСР А. П. Бе    ля ков, ака де мик 
К. А. Ва    ли ев 2, за ве ду ю щая от де лом куль ту ры Та тарс ко го об ко ма 
КПСС Д. Х. За    ри по ва.

Н. Жда но ва,
Б. Вах нюк

1 В.А.Степанов –  Вик тор Алек санд ро вич Сте па нов (1934–1988).
2 К.А.Валиев –  Ка мил Әхмәт улы Вә ли ев (1931–2010), фи зик, фи зи кама те ма

ти ка фәннә ре док то ры (1964), РФА нең ха кый кый әгъ за сы (1991; 1972 ел дан СССР 
Фәннәр ака де ми я се нең мөх бир әгъ за сы, 1984 тән ха кый кый әгъ за сы), Та тарс тан 
Рес пуб ли ка сы Фәннәр ака де ми я се нең ха кый кый әгъ за сы (1992), Ка зан уни вер си те
ты ның шәрәф ле док то ры (2006).
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1997
Яҙыу сы, йәмәғәт эшмәкә ре 1

19 март 1997 йыл

Кисә Баш ҡорт дәүләт пе да го гия инс ти ту тын да кү ре нек ле та
тар яҙыу сы һы, яҡ та шы быҙ, йәмәғәт эшмәкә ре Ғә лимйән Иб
ра һи мов тың тыуыу ы на 110 йыл ту лыу га ар нал ған ғил ми кон фе
рен ция уҙ ға рыл ды.

Про фес сор Р. Әми ров 2, пе да го гия инс ти ту ты ның та тар фи
ло ло ги я һы ка фед ра һы мө ди ре, до цент С. Са  фу а нов 3, Та рих, тел 
һәм әҙә биәт инс ти ту ты ның бү лек мө ди ре, та рих фәндә ре док то
ры С. Ҡа  си мов 4, Баш корт дәүләт уни вер си те ты ның та тар фи ло
ло ги я һы ка фед ра һы мө ди ре, про фес сор Р. Сибәғә тов 5 йөкмәт
ке ле док лад тар менән сы гыш яһа ны.

А. Бай су рин

1 «Баш ҡор тос тан» га зе та сы ның 1997 ел гы 19 март са нын да бас ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды.

2 Р.Әмиров –  Рәиф Ка дим улы Әми ров (1941), әдә би ят га ли ме, фи ло ло гия 
фәннә ре док то ры (1986), про фес сор (1987), Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы ның ат ка
зан ган фән эш лек ле се (1992).

3 С.Сафуанов –  Су фи ян Га яз улы Са фу а нов (1931–2009), фи ло ло гия фәннә ре 
кан ди да ты, әдә би ят га ли ме, тән кыйть че.

4 С.Ҡасимов –  Са ла ват Фитрәт улы Ка сый мов (1934), та рих чы, та рих фәннә ре 
док то ры (1995), про фес сор (1998), Баш кортс тан Рес пуб ли ка сы ның ат ка зан ган фән 
эш лек ле се (1998).

5 Р.Сибәғәтов –  Ра дик Га ли улы Сибә га тов (1934–2005), тел га ли ме, фи ло ло гия 
фәннә ре док то ры (1988), про фес сор (1989), Баш кортс тан һәм Та тарс тан Рес пуб ли
ка ла ры ның ат ка зан ган фән эш лек ле се (1993, 2004).
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2001
Г. Иб  ра һи мов ның яңа то мы 1

2001 ел

100 ел лык юби лее уңае белән Г. Иб  ра һи мов ның «Әсәрләр »е 
җы ел ма сы ның си гез то мы ба сы лып чык кан иде. Әм ма аның бай 
ми ра сы ул том нар га гы на сы еп бетә ал ма ды. Ни һа ять, ту гы зын
чы то мы 2 дөнья күр де. Бу җы ел ма га әдип нең элек ке «Әсәрләр»е
нә кермәгән ав то би ог ра фик яз ма ла ры, хат ла ры, ав тог раф ла ры, 
те лег рам ма ла ры, га ри за ла ры туп лан ган. Яз ма лар төр ле га зе та
жур нал лар дан, Ки ев, Мәскәү, Ка зан, Уфа ар хив ла рын нан җы
ел ган.

Бу том лык ни ге зендә Г. Иб  ра һи мов –  иҗ ти ма гый мәнфә
гатьләр белән янып яшәү че зур дәүләт эш лек ле се, киң бе лем
ле га лим, та лант лы язу чы, көч ле рух лы, тра гик яз мыш лы шә хес 
итеп күз ал ды на килә.

1 «Ка зан ут ла ры» жур на лы ның 2001 ел гы 5 нче са нын да бас ты рыл ган (б. 191). 
Текст шун нан алын ды.

2 Иб ра һи мов Г. Әсәрләр: Ту гыз том да / Җы ен тык ны төзү че, текст һәм аң лат
ма лар ны әзерләү че Иб ра һи мо ва Ф. И. / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан: Та тар. кит. нәшр., 
2000. – 9 т.: Хат лар һәм до ку мент лар. – 464 б.



633

2007
Бөек әдипкә ба гыш ла на 1

16 март 2007 ел

Та тарс тан Фәннәр ака де ми я се нең Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге 
Тел, әдә би ят һәм сән гать инс ти ту тын да та тар әдә би я ты клас
си гы, кү ре нек ле га лим, дәүләт һәм җәмә гать эш лек ле се Га лим
җан Иб ра һи мов ның туу ы на 120 ел ту лу га ба гыш лан ган «түгәрәк 
өстәл» бу лып үт те. Ан да әле ге инс ти ту ты ның та ныл ган га лимнә
ре, те ле ви де ниера дио, мат бу гат вә киллә ре кат наш ты.

«Түгәрәк өстәл» уты ры шын Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге Тел, 
әдә би ят һәм сән гать инс ти ту ты ди рек то ры, фи ло ло гия фәннә
ре док то ры К. Миң нул лин алып бар ды. Ул әүвәл кыс ка ча гы на 
олуг юби лей уңа ен нан план лаш ты рыл ган эшләр һәм ал да тор ган 
мәсьәләләр белән та ныш тыр ды. 1967 ел дан бир ле Г. Иб  ра һи
мов исе мен йөрткән бу инс ти тут га лимнә ре нең олуг әди бе без 
исе мен һәм иҗа тын мәң геләш терүдә ту ры данту ры кат на шы 
бар лы гын бил геләп үт те. Ка зан ның Де каб рист лар ура мы һәм 
Иб ра һи мов прос пек ты то таш кан урын да Г. Иб  ра һи мов ка һәйкәл 
кую ту рын да хөкүмәткә тәкъ дим кер тел үе, ап рель аен да әдип
кә баг ыш лан ган зур фән нигамә ли кон фе рен ция уза ча гы һәм 
баш ка күп төр ле ча ра лар ту рын да хәбәр ит те. «Түгәрәк өстәл» 
уты ры шын да инс ти тут га лимнә ре та ра фын нан әзерләнгән, «Мә
га риф» нәш ри я тында ба сы лып чык кан «Га лим җан Иб ра һи мов. 
Милләттеләдә би ят» дигән ки тап ның, Г. Иб  ра һи мов ның төр ле 
ел лар да языл ган фән ни һәм тән кыйть мә каләлә ре туп лан ган 
җы ен тык ның бе рен че әзер нөсхәлә ре күрсә тел де.

Уты рыш та шу лай ук Г. Иб  ра һи мов ның бар лык әсәрлә рен дә 
ко лач ла ган яңа күп том лык һәм әдип нең эн цик ло пе дик бас ма
сын әзерләү ха кын да да сүз бар ды.

«Түгәрәк өстәл»дә кат наш кан га лимнәр Ф. Ур  ман чи ев, 
М. Әхмәт җа нов, Х. Мәхмү тов, Н. Хи  са мов, Р. Ис  ла мов, З. Рә 
ми ев, Г. Арс ла нов, М. Зә  ки ев һ. б. Г. Иб  ра һи мов ның кат лау лы 
яз мы шы ха кын да искәр теп, аның та тар әдә би я ты та ри хын да 
зур роль уй на ган шә хес бу лу ын әй теп, әдип нең фән нигыйль
ми эшчән ле генә дә юга ры бәя бир де.

1 «Мәдә ни җом га» га зе та сы ның 2007 ел гы 16 март са нын да бас ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды.
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Уты рыш та кат на шу чы лар со ңын нан Ка зан ның 17 нче гим
на зи я сенә юл тот ты, Г. Иб  ра һи мов ның гим на зия кар шын да ку
ел ган бюс ты на чәчәкләр сал ды, гим на зи я нең уку чы ла ры һәм 
укы ту чы лар кол лек ти вы белән оч раш ты.

Ни яз Ак мал
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Бөек әдипкә ба гыш ла на 1

16 март 2007 ел

Та тарс тан да Г. Иб  ра һи мов ны олы лау көннә ре үткән ат на ба
шын да Яр Чал лы дәүләт пе да го гия инс ти ту тын да баш лап җибәр
деләр. Би редә «Га лим җан Иб ра һи мов ми ра сы һәм хә зер ге за ман» 
исе ме ас тын да фән нигамә ли кон фе рен ция уз ды. Әле ге ча ра да 
Ка зан, Уфа, Яр Чал лы, Ала бу га, Минзәлә ке бек шәһәрләрдән 
әдә би ят га лимнә ре, 120 ләп мәктәп укы ту чы сы, фи ло ло гия бел
геч ле ге бу ен ча бе лем алу чы сту дент лар һәм ас пи рант лар кат
наш ты.

Кон фе рен ци я не ачу тан та на сын да инс ти ту тның рек то ры 
Фәйрүзә Мос та фи на бар лык килгән ку нак лар ны тәб рикләп, 
«Би редә хал кы быз киләчә ген уй лап, ар мыйтал мый эшләү че 
га лимнә ре без җы ел ган» дип ас сы зык лап уз ды. Ул шу лай ук ку
нак лар га Г. Иб  ра һи мов иҗа тын һәм тор мыш юлын өйрәнгән 
зур га ли ме без Ман сур Хәсә нов ның кот ла вын һәм фа ти ха сын 
да җит кер де.

Кон фе рен ци я нең пле нар уты ры шын КДУ про фес со ры, тән
кыйть че һәм язу чы Тәл гат Га лиул лин алып бар ды. Аның сүзлә
ренә ка ра ган да, иде о ло гия һзм за ма на лар үзгәрсә дә, Г. Иб  ра
һи мов ның га сыр ба шын да һәм 20–30 нчы ел лар да әй телгән 
фи керлә ре һа ман да ак ту аль ка ла бирә, әсәрлә ре яңа күз лектән 
чы гып өйрә нелә һәм аны һич кенә дә со вет җы рын гы на җыр
ла ган боль ше вик бу ла рак ка бул итәргә кирәк ми.

Язу чы ның иҗа тын за ман таләплә рен истә то тып өйрәнү 
кирәк ле ген шу лай ук пле нар уты рыш та чы гыш яса ган га лимнә
ре без Ха тыйп Миң не гу лов, Фо ат Га ли мул лин, Да ния За һи дул
ли на, Мир фа тыйх Зә ки ев тә искәр теп үт те. Га лим нең исе мен 
йөрткән Тел, әдә би ят һәм сән гать инс ти ту ты ди рек то ры урын ба
са ры Ра мил Ис ла мов бел дергәнчә, бү ген ге көндә Г. Иб  ра һи мов 
иҗа тын һәм тор мыш юлын өйрәнү бу ен ча зур эшләр баш ка ру 
со ра ла, аның әлегәчә өйрә нелмәгән яз ма ла ры да шак тый, хә
зергә кадәр хәт та җәсә де нең кай да кү мелгән ле ге дә тә га ен бил
ге ле тү гел.

Кон фе рен ция үз эшен өч сек ци ягә бү ле неп алып бар ды. Сек
ци яләрдә ясал ган чы гыш лар Га лим җан Иб ра һи мов ның иҗа тын, 

1 «Мәдә ни җом га» га зе та сы ның 2007 ел гы 16 март са нын да бас ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды.
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та тар әдә би я ты, тел гый ле ме, тән кый те, пуб ли цис ти ка сы үсе
шенә керткән өле шен төр ле як лап өйрәнүгә ба гыш лан ды. Инс
ти тут рек то ры сүзлә ренә кар аган да, кон фе рен ция ма те ри ал ла ры 
бу ен ча ае рым җы ен тык та чы га ры ла чак. Эш нә тиҗә се бу ен ча 
ка бул ителгән ре зо лю ци ядә исә иң мө һи ме бу лып ТР Мәдә ни ят 
ми нистр лы гы на Га лим җан Иб ра һи мов ның Ка зан да һәйкә лен 
бул ды ру ту рын да тәкъ ди ме то ра.

Ра дик Са би ров
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Як ты ру хы шат бул сын! 1

17 март 2007 ел

Әдә би я ты быз клас си гы, кү ре нек ле пе да гог, мәгъ рифәт че, 
пуб ли цист, та рих чы, га лим, дәүләт һәм җәмә гать эш лек ле се Га
лим җан Ибра һи мов ның туу ы на 120 ел тул ды.

Хөкүмә те без бу олуг шә хес нең исе мен мәң геләш терү юлын да 
кай бер ча ра лар күр де. Та тарс тан Фәннәр ака де ми я се нең Тел, 
әдә би ят һәм сән гать инс ти ту ты на, баш ка ла быз ның зур бер ура
мы на һәм Ка зан да гы 17 нче гим на зи ягә аның исе ме би релгән.

Юби лей уңа ен нан, әдип исе мендә ге шу шы урам да киләчәктә 
аның һәйкә ле ку е ла чак һәм язу чы ту рын да бай мәгълү мат туп
лан ган эн цик ло пе дия дөнья күрәчәк. Бу ту ры да шу шы көннәрдә 
Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге Тел, әдә би ят һәм сән гать инс ти ту тын
да үткә релгән «түгәрәк өстәл»дә әй тел де. Инс ти тут ди рек то ры, 
про фес сор Ким Миң нул лин алып бар ган бу оч ра шу да язу чы лар, 
га лимнәр, жур на лист лар һәм җәмә гать че лек вә киллә ре кат наш
ты.

Ан на ры алар, 17 нче гим на зи ядә бу лып, әдип нең мон да гы 
һәйкә ленә чәчәкләр сал ды һәм аның му зе ен ка ра ды. Уку чы
лар һәм укы ту чы лар белән оч ра шу да бик җан лы һәм кы зык лы 
бул ды.

С. Әхә тов

1 «Мәгъ рифәт» га зе та сы ның 2007 ел гы 17 март са нын да бас ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды.
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Җиңү челәр бил ге ле 1

31 март 2007 ел

Г. Иб  ра һи мов ның 120 ел лы гы на ба гыш лан ган га зе та быз ның 
17 фев раль са нын да ба сыл ган вик то ри на га нә тиҗә ясар чак җит
те. Иң сөен дергә не –  җа вап лар ның һәр бер се дө рес иде. Бүтән 
чак та мон дый вик то ри након курс лар да кыз лар гы на кат на ша, ә 
бу юлы ма лай лар ның ак тив лы гы на сок лан дык. Ре дак ци ягә кил
гән 105 җа вап ның нәкъ яр ты сы –  алар ны кы.

Та тарс тан ның бар лык ра йон на рын нан да кил де җа вап лар. 
Кай бер уку чы лар озак лап ки тап ханәләрдә уты рып, укы ту чы ла
ры ярдә ме белән чын фән ни хезмәт яз ган нар. Үз уку чы ла рын да 
әдә би ят ка шун дый тирән мәхәббәт уя та ал га ны өчен Апас райо
ны Ын дыр чы мәктә бе, Ма ма дыш ра йо ны, Ур та Кирмән ур та 
мәктә бе укы ту чы ла ры на да зур рәхмәт ле без.

Ә хә зер җиңү челәр не атый быз. Менә алар:
I урын Фа ил Са фиул лин (Апас, Юга ры Ын дыр чы), Ра зия 

Бәд рет ди но ва (Сар ман, Мор тыш та мак).
II урын Ай наз Га ли ев (Ле ни но горск, Ур мыш лы), Бал тач 

райо ны Са ла выч ур та мәктә беннән «Ту ган як ны өйрәнү» му зее 
әгъ за ла ры.

III урын Чис тай ра йо ны Мөс лим ур та мәктә бе нең V сый ныф 
уку чы ла ры (җитәк челә ре Гүзә лия Фәйз рах ма но ва), Ар ча ра йо ны 
Шу ра баш мәктә бе уку чы ла ры.

Та гын Яшел Үзән ра йо ны Олы Шыр дан мәктә беннән Гө лия 
һәм Гөл наз Та ли по ва лар, Тә теш ра йо ны Келәш мәктә беннән 
Чул пан Ка ма лет ди но ва, Сар ман ра йо ны Зур Нөркәй мәктә
беннән На илә Вә лиул ли на, Ма ма дыш ра йо ны Ва хит авы лын нан 
Иль мир Ни за ми ев ның эшлә ре бил геләп үтел де.

Фа ми ли ялә ре га зе та да кү ренгән җиңү че уку чы ла ры быз Та
тарс тан Фәннәр ака де ми я се нең Г. Иб  ра һи мов исе мендә ге Тел, 
әдә би ят һәм сән гать инс ти ту ты ның истә лек ле ки тап ла ры белән 
бүләкләнә.

Кот лый быз!

1 «Са бан туй» га зе та сы ның 2007 ел гы 31 март са нын да бас ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды.
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Мәnalı ömrün akkordları… 1

5 maу 2007

Bu günәrdә Tatarıstan Respublikasının paytaxtı Kazan şәhәrindә 
tatar әdәbiyyatının klassiki, görkәmli alim, tanınmış dövlәt vә ictimai 
xadim Әlimcan Ibrahimovun anadan olmasının 120 illiyin hәsr 
olunmuş «Әlimcan Ibraimov vә XXI әsr» mövzusunda beynәlxalq 
elmipraktik konfrans keçirilib. Azәrbaycan MЕА Nizami adına 
әdәbiyyat Institutunun «Xarici ölkәlәr әdәbiyyatı vә әdәbi әlaqәlәr» 
şöbәsinin müdiri, filologiya doktoru, pro fеssor Vaqif Arzumanlı hәmin 
tәdbirdә iştirak edib. Professorun tәdbirlә bağlı yazısını tәqdim edirik.

…Ә. Ibraimova hәsr edilmiş beynәlxalq konfrans ayrıayrı 
bölmәlәrdәki mәruzәlәrlә öz işinә başladı. Üç bölmәdә  –  
«Ә. Ibraimov vә tatar әdәbiyyatı», «Ә. Ibraimov vә tatar dili», 
«Ә. Ibraimov vә tatar tarixi vә mәdәniyyәti» –  60dan artıq mәruzә 
dinlndi.

Günün ikinci yarısında isә plenar iclası keçirildi. Mәnim «Әlimcan 
Ibraimov vә Azәrbaycan әdәbiyyatı» mövzusundakı mәruzәm mәhz 
plenar iclasa salınmışdı. Bu iclada programa әsasәn cәmi dörd mәruzә 
dinlәnildi.

Bütün qonaqların, dövlәt vә hökümәt üzvlәrinin, Tatarıstan 
Elmlәr Akademiyası rәhbәrliyinin iştirk etdiyi plenar iclasdakı 
mәruzәm maraqla qarşılandı vә Tәşkilat Komitәsi tәrәfindәn xüsusi 
olaraq yüksәk qiymәtlәndirildi.

Mәn öz mәruzәmdә әsasәn Ә. Ibraimovun Azәrbaycan әdәbiyyatı 
ilә bağılıqlarını әhatә etmәyә çalışdım. Daha doğrusu, mәruzәm 
«Ә. Ibraimov vә Yusif Vәzir Çәmәnzәminli», «Ә. Ibraimovun 1926cı 
ildә Bakıda keçirilәn I türkoloji quqrultayda iştirakı», «Ә. Ibraimovun 
bәdii әsәrlәri Azәrbaycan dilindә», «Ә. Ibraimovun nәşri ilә XX әsrin 
20–30cu illrindә Azәrbaycan nәsri arasında tipoloji oxşarlıqlar», 
«Azәrbaycan yazıçıları Ә. Ibraimovun yaradıçılığı haqqında», 
«Ә. Ibraimov klassik Azәrbaycan әdәbiyyatı haqqında», «Ә. Ibraimov 
Nәriman Nәrimanov haqqında», «Azәrbaycan әdәbiyyatşünaslğı 
Ә. Ibraimov haqqında» mәsәlәlәrini әhatә edidi. Әlbәttә, bu 
mәsәlәlәrin hәrәsinin ayrıca bir mәruzәnin mövzusu olmasına 
baxmayaraq, ayrılan vaxt çәrçivәsindә mәruzәmin әsas tezislrini 

1 Ба ку шәһә рендә нә шер ителү че «Xәzәr» га зе та сы ның 2007 ел гы 5 май са нын
да бас ты рыл ган. Текст шун нан алын ды.
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konfrans iştirakçılarına çatdıra bildim vә әtbii ki, bu da hәmkarlarım 
tәrәfindәn yüksәk sәviyyәdә tәqdir olundu.

Maraqlıdır ki, elә oradaca hәm Tatrıstan EA Ә. Ibraimov 
adına Dil, әdәbiyyat vә incәsәnәt Institunun, hәm Kazan Dövlәt 
Universitetinin, hәm dә bir il әvvәl fәaliyyәt başlamış Tatrıstan 
HumanitarPedaqoji Universitetindәn olan hәmkarlarımız mәruzәnin 
surәtlәrini istәdilәr ki, onu öz elmi toplularında çap etdirsinlәr. Hәtta 
mәnim bu mövzuda ayrıca kitabımın hazırlanmasının vacibliyini 
vurğuladılar.

Beynәlxalq konfrans Kazandakı Q. Kamal adına Tatar Dövlәt 
Akademik Teatrında Ә. Ibraimovun anadan olunmasının 120 illiyinә 
hәsr edilmiş әdәbimusiqili gecә ilә başa çatdı. Daha son rа Tatarıstan 
hökümәti vә konfransın Tәşkilat Komitәsi qonaqların şәrәfinә ziyaft 
verdi.

Kazanda olarkәn fürsәtdәn istifadә edib Ә. Ibraimov adına Dil, 
әdәbiyyat vә incәsәnәt Institutu ilә Nizami adına әdbiyyat Institutu 
arasında әmәkdaşlığın da güclәndirilmәsi istiqamәtindә görülәcәk 
işlәr barәdә söhbәtlәr apardım. Razılaşdıq ki, yaxın illrdә birlikdә 
«Azәrbaycantatar әdәbi әlaqәlәri» mövzusunda araşdırmalardan 
ibarәt monografiya hazırlayaq vә bu kitabın tatar vә Azәrbaycan 
dillrindә Kazanda vә Bakıda nәşrinә nail olaq.

Ә. Ibraimov adına Dil, әdәbiyyat vә incәsәnәt Institunun 
direktoru, filologiya elmlәri doktoru, proftssor Kim Minnullin vә 
Institutun elmi işlәr üzrә direktor müavini, filologiya elmlәri doktoru 
Ramil Islamov ilә söhbәtlәrim zamanı onların Аzәrbaycana olan dәrin 
rәğbәtini, çox isti münasibәtlәrini hiss etdim vә bu da mәndә inam 
yaratdı ki, hәqiqәtәn iki elm ocağı arasında yaından әmәkdaşlıq üçün 
xeyli imkanlar mövcuddur…

Kazanda keçirilәn beynәlxalq konfrans iştirakçılarının coğraffiyası 
geniş idi. Bu mötәbәr tәdbirdә Türkiyә, Ukraina, Мәrkәzi 
Asiya respulikaları, elәcә dә Rusiyanın bütün türk respublika vә 
vilayәtlәrindәn dәvәt olunmuş qonaqlar iştirak edirdilr.

Kazanda keçirilәn konfrans işindә qonaq sәfәri ilә Tatrıstan 
Respublikasının Azәrbaycandakı daimi nümayndliyinin rәhbәri, 
akademik Nail Şamiloviç Zaripov 1 da iştirak edirdi. Konfransda 
mәruzә etmәsә dә, Nail Zaripov bu mötәbәr mәclisә әliboş 
gәlmәmişdi. Onun tәşbbüsü iәl 1926ci ildә Bakıda keçiriln I türkoloji 
qurultayın kinolentlәri, xüsusilә Ә. Ibraimovun vә o tarixi tәdbirdә 

1 NailŞamiloviçZaripov –  На ил Ша мил улы За ри пов (1955), 2005–2013 ел лар да 
Та тарс тан Рес пуб ли ка сы ның Әзәрбәй җан Рес пуб ли ка сын да гы Да и ми вә ки ле.
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görkәmli әdibin vә alimin rәhbәrliyi ilә iştirak edәn Tatarıstan 
nümayәndә heyәtinin fәaliyyәti ilә bağlı Bakıda çәkilәn kinokadrların 
konfransda nümayiş etdirmәsi çох әlamәtdar hadisә oldu. Bu vaxta 
qәdәr hәmin tarixi kinolentlr Tatarıstan ictimaiyyәtinә demok olar 
ki, molum deyildi.

Vaqif Arzumanlı,
filolojiya elmlәri doktoru, professor
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БЕЛ ДЕРҮЛӘР

1917
Га лим җан Иб ра һи мов ның

«Без нең көннәр» ро ма ны нә шер ителәчә ге ха кын да 1

18 ав густ 1917 ел
Га лим җан Иб ра һи мов ның «Без нең көннәр» исе мендә бул

ган бөек ро ма ны мон нан өч ел элек ба сы ла баш лап та цен зор 
рөхсәт итмәү сәбә беннән тук та тыл ган иде. «Га сыр» кө теб ханә се 
тиздән бу әсәр не ба сар га ке решәчәк 2. «Без нең көннәр» биш йөз 
сә хифәләр ча ма сын да бу лып, 1905 нче ел да гы бөек ре во лю ци я не 
тас вир итә дер.

1919

Әдә би ят дөнь я сын да 3

12 ок тябрь 1919 ел
Бөек ре во лю ци о не ры мыз Мул ла нур Ва хи тов иптәш ха кын

да Га лим җан Иб ра һи мов ка ра ма гын да Мәркәз мө сел ман хәр би 
һәйә те та ра фын нан «Шә рык ның бөек ре во лю ци о не ры Мул ла
нур иптәш Ва хи тов» дигән исемдә дүртбиш та бак лы бер мәҗ му
га тәр тип ите леп, ба сар га би рел де 4. Мәҗ му га Ок тябрь ре во лю ци
я се нең ике ел лык бәйрә менә ба гыш ла на. Ва хи тов ның тәр җем әи 
хә ле, рә семнә ре, кулъ яз ма ла ры, аның эшлә ре, ха рак те рис ти ка сы 
ха кын да про ле та ри ат мөхәр рирлә ре нең мә каләлә ре, ха тирәлә ре, 
ши гырьлә ре бу ла чак тыр.

1 «И рек» га зе та сы ның 1917 ел гы 18 ав густ са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 «Гасыр»көтебханәсетиздәнбуәсәрнебасаргакерешәчәк –  Иб ра һи мов Г. Без
нең көннәр: Ро ман / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зань: Ли тотип. тва «У мид», 1919. – 442 б.

3 «Кы зыл Ар ми я» га зе та сы ның 1919 ел гы 12 ок тябрь са нын да ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.

4 Басылыпчыга: Шә рык ның бөек рево лю ци о не ры Мул ла нур Ва хи тов. Мәҗ
му га Ок тябрь ре во лю ци я се нең ике ел лык бәйрә менә ба гыш ла на. Га лим җан Иб
ра һи мов ка ра ма гын да. Мәркәз мө сел ман хәр би һәйәт нә ше ре. –  Ка зань: Тип. тва 
«У мид», 1919. – 100 б.
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1920

Мат бу гат дөнь я сын да 1

18 ок тябрь 1920 ел

«Я ңа ке шеләр» 2
Өч пәрдә лек дра ма

(1918–19 нчы ел лар да ИделУрал туп ра гын да гы  
ва кый га лар дан алын ган)

Га лим җан Иб ра һи мов ның юга ры да гы әсә ре әдипләр, жур на
лист лар, ар тист лар ку лын да яз ма хә лендә укыл ды. Якын ара да 
Ка зан сәхнә сендә кую ча ра сы на ке решәләр.

Ок тябрь ре во лю ци я сенә өч ел ту лу бәйрә менә өл гер тергә ты
ры шы ла чак.

1 «Эш че» га зе та сы ның 1920 ел гы 18 ок тябрь са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 «Яңа кешеләр» –  Иб ра һи мов Г. Яңа ке шеләр: Дра ма өч пәрдәдә (Ва кый га 
1918–1919 нчы ел лар да ИделУрал туп ра гын да) / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан да «Ө мид» 
мат ба га сы, 1920. – 60 б.

Әле ге пь е са сы өчен Г. Иб  ра һи мов ел бу е на ав тор лык го но ра ры би релмәү шар
ты белән 150 мең сум ак ча ла та бүләкләнә (Та тарс тан Рес пуб ли ка сы Мил ли ар хи вы: 
Р3682 ф., 1 тасв., 7 эш, 5 кәг. Төп нөсхә).
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1922

Га лим җан Иб ра һи мов та ра фын нан тө зелгән әдә би
«Ярдәм» мәҗ му га сы ның бе рен че ки та бы нә шер ителү 

хакын да 1

31 гыйн вар 1922

Мө һим әдә би әсәр. Бө тен ки ле ре ач лар га ба гыш лан ган. Әдә би 
«Ярдәм» мәҗ му га сы (аль ма нах) ба сы лып тә мам бул ды.

Мөндә риҗә:
«Ил көтә». Ф. Бур наш.
«Вакыт сыз һә лак бул ды». Га лимҗ ан Иб ра һи мов.
Ши гырь. Шәех задә Ба бич.
«Соң гы ми нут та». Мә җит Га фу ри.
«Ач лык көннә рендә». Кә рим Әми ри.
«Шәм си я». Фәт хи Бур наш.
«Бе рен че аш кы ну». Фа тыйх Әмир хан.
«И дел» хик әя сеннән. Га ли Рә хим.
«Күмгән иде». Г. Га  зиз.
«Яң гыр сыз ел лар да». М. Га  ли 2.
«К руш ник лар». Фа тыйх Сәй фиКа зан лы.
«Ба ры бер». Сад ри Җә лал.
«Без түбәннән күтә рел дек». Га лим җан Иб ра һи мов.
Көй ле пар ча лар. Сүнчәләй, Ба бич, Эш че.
Мәҗ му га Га лим җан Иб ра һи мов ре дак ци я сендә чы га. 135 бит, 

ха кы 40 мең сум.
Хә зердән күпләп алу өчен ад рес:
Ка зань, «Пом гол».

1 «Та тарс тан хәбәрлә ре» га зе та сы ның 1922 ел гы 31 гыйн вар са нын да ур наш ты
рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.

2 М.Гали –  Мөхәммәт Вә ли улы Га ли ев (1893–1952), язу чы, жур на лист, әдә би ят 
га ли ме.



645

Га лим җан Иб ра һи мов та ра фын нан тө зелгән әдә би «Ярдәм» 
мәҗ му га сы ның бе рен че ки та бы нә шер ителү ха кын да 1

2, 3, 7, 10, 14, 15 фев раль, 10 март 1922

Яңа гы на ба сы лып чык ты һәм са ты ла баш ла ды.

Әдип һәм ша гыйрьлә ре бездән Га лим җан Иб ра һи мов, Фәт хи 
Бур наш, Шәех задә Ба бич, Фа тыйх Әмир хан, Га ли Рә хим, Г. Га 
зиз, М. Га  ли, Фа тыйх Сәй фиКа зан лы, Сад ри Җә лал, Мә җит 
Га фу ри, Кә рим Әми ри, Сә гыйть Сүнчәләй һәм баш ка лар ның 
кат на шы белән языл ган әдә би «Ярдәм» мәҗ му га сы «Ва си та» кө
теп ханә сендә 2 берәмләп һәм күпләп са ты ла баш ла ды 3.

Берәмләп ха кы: 55 мең сум.
Ад рес:
Ка зань, Сен ная, Тво «Ва си та».

Га лим җан Иб ра һи мов ның «Без нең көннәр» һәм 
«Яңа кешеләр» дра ма сы са ты луы ха кын да 4

17, 20 фев раль 1922

Дәүләт нәш ри я ты ның мө сел ман ча ки тап ск ла дын да түбәндә 
мәзкүр ки тап лар һәр кемгә күпләп һәм берәмләп са ты ла.

«Без нең көннәр» 456 бит ле бөек ре во лю ци он ный ро ман. 
Мөхәр ри ре: Га лим җан Иб ра һи мов, бә һа се 45, 000 сум.

«Я ңа ке шеләр» дра ма өч пәрдәдә. Мөхәр ри ре: Га лим җан Иб
ра һи мов. 8, 000 сум […].

Мөрәҗә гать өчен ад рес:
г. Ка зань, Ту ка евс кая ул [и ца], д. № 31. Му суль ман[с кий] 

книж[ ный] п/от дел Тат го сиз дат.

1 «Та тарс тан хәбәрлә ре» га зе та сы ның 1922 ел гы 2, 3, 7, 10, 14, 15 фев раль, 
10 март сан на рын да ур наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар 
хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 «Васита» –  Ка зан да 1910 ел лар да оеш кан ки тап са ту ширкә те, 1917 ел да шул 
җир лектә ачыл ган нәш ри ят.

3 Әдә би ярдәм мәҗ му га сы. –  Ка зан: Т. С. Ш. Җ. 2 нче но мер лы дәүләт бас ма
ханә сендә эшлән де, 1922. – 130 б.

4 «Та тарс тан хәбәрлә ре» га зе та сы ның 1922 ел гы 17, 20 фев раль сан на рын да 
ур наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.
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Га лим җан Иб ра һи мов ның «Та тар сту дент ла ры хәрәкә те 
та ри хын нан (Кеч кенә ха тирә)» дигән хезмә те нә шер ителү 

ха кын да 1

1922 ел, № 3

Ка зан да яшь ком му нист лар со ю зы та ра фын нан яңа гы на ба
сы лып чык ты «Та тар сту дент ла ры хәрәкә те та ри хын нан (Кеч
кенә ха тирә)» 2. Мөхәр ри ре: Га лим җан Иб ра һи мов.

Ре во лю ция та ри хы на ма те ри ал лар җы ю чы лар өчен мот лак 
алып укы лыр га ти еш ле мө һим бер әсәр дер.

Мөндә риҗә се:
Баш лан гыч –  Ре ак ция көннә ре –  Мөртәтләр –  Үз дөнь я быз

да –  «Ле на» фа җи га се –  Яңа дан дул кын –  Док тор Кай бы шев 
Хәнә фи –  «Хәллә» –  Ли за –  Петь ка –  Ко ля –  Агаш –  Гру зин 
боль ше вик –  Ки евтә мө сел ман зем ля чест во сы –  Бе рен че яң
лыш адым –  Яше рен оеш ма һәйә те нең эш пла ны –  Әгъ за ла ры –  
Көрәш маддә се –  Яңа дан Кай бы шев –  17 нче ап рельгә вә килләр 
җы ел ды –  Ике ка һар ман –  Жан дар ме рия –  Гу ля –  Участ ка –  
Жан дарм ата яки па лач –  Иректә кал ган нар –  Оеш ма ның рәи се 
Хан та лышс кий җы лы –  Бер мәктүп нең яз мы шы –  Ва кый га ны 
ни өчен ка барт мый лар –  Мәсьәлә тук та ла –  Зин дан да үзгәрү
челәр  –  Шли сель бург ка һар ман на рын кар шы ала лар мы ни? 
«Ишек күрсәтүләр» ни белән бет те? –  «Ка һар ман нар» га ниләр 
бул ды –  Ха тимә.

1 «Кы зыл Шә рык яшьлә ре» жур на лы ның 1922 ел гы 3–4 нче куш ма са нын да 
ур наш ты рыл ган (б. 48). Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Казандаяшькоммунистларсоюзытарафыннаняңа гынабасылыпчыкты
«Татар студентлары хәрәкәтетарихыннан (Кечкенә хатирә)» –  Иб ра һи мов Г. 
Та  тар сту дент ла ры хәрәкә те та ри хын нан кеч кенә бер ха тирә. Та тарс тан өлкә ко ми
те ты ком му нист яшьләр со ю зы нә ше ре / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан: «Та тарс тан» мат
ба га сы, 1922. – 42 б.
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«Кы зыл чәчәкләр» хик әя се 1

18 июнь 1922 ел

Шу шы көннәрдә Та тарс тан дәүләт нәш ри я ты та ра фын нан 
Га лим җан иптәш Иб ра һи мов ның соң гы әсәрлә реннән бул ган 
«Кы зыл чәчәкләр» исе мендә ге хик әя се ба сы лып чык ты 2. Хик әя 
ур та кул да 148 бит зур лык та бу лып, соң дәрәҗә ях шы кә газьгә 
ба сыл ган һәм нә фис итеп эшләнгән әсәр нең мөндә риҗә се ха
кын да язу ны икен че ва кыт ка кал ды ра быз.

1 «Та тарс тан» га зе та сы ның 1922 ел гы 18 июнь са нын да бас ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 «Кызылчәчәкләр»исемендәгехикәясебасылыпчыкты–  Иб ра һи мов Г. Кы  зыл 
чәчәкләр хик әя се (Без түбәннән күтә рел дек) / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан: Со ци ал Со
вет лар Җөмһү ри я те нең дәүләт нәш ри я ты, 1922. – 148 б.
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Әдә би «Ярдәм» мәҗ му га сы ның икен че кисә ге нә шер ител үе 
ха кын да 1

20 июнь 1922 ел

Бө тен ки ле ре ач ба ла лар га ба гыш лан ган әдә би «Ярдәм» мәҗ
му га сы ның икен че кисә ге ба сы лып бе теп са ты ла баш ла ды 2.

Мөндә риҗә се түбәндә гечә:
1) «Ярдәм юлын да» –  Га лим җан Иб ра һи мов, Фәт хи Бур

наш; 2) «Көз ге җилләр» (ши гырь) –  Г. Ту  кай; 3) «Ал ма чу ар» 
(хи кәя)  –  Га лим җан Иб ра һи мов; 4) «Мөхәммәт җан» (көй ле 
пар ча) –  Фәйз әлБа; 5) «Бай һәм яр лы», «Җан», «Көрә шеп үт
кән кыс ка го ме рең не!!», «Бә нем фә рештәм», «Дөнь я га» (ши
гырьләр) –  Шәех задә Ба бич; 6) «Чу кын ган мәхдүм белән урыс 
зи ра тын да кү мелгән ха җи» (хик әя) –  М. Га  ли; 7) «Дош ман ягын
да тот кын лык та ил не са гы ну» (ши гырь) –  Мир га зиз Ук ма сый; 
8) «Зи ма гур» (хик әя) –  Фа тыйх Сәй фиКа зан лы; 9) «Си херлә де 
ми не кы зыл гөл» (ши гырь) –  Кә рим Әми ри; 10) «Таш ту гай», 
«Да выл бай», «Ба ну» (баш корт җыр ла ры) –  җы ю чы сы: Мәхмүт 
Бөдәй ли 3; 11) «Эш че кы зы Ни на» (хик әя) –  Ша мил Гос ма нов; 
12) «Җәй ге көннәр» (ши гырь) –  Г. Ха  рис 4; 13) «Җы лый лар» (ши
гырь) –  М. Га  фу ри; 14) «А зат лык юлын да» (хик әя) –  С. А. Аза
ма тов; 15) «И зелйорт» (баш корт так ма гы) –  җы ю чы сы: Ху җа 
Бә ди гый 5; 16) «Ярдәм!!», «Ил үлә» (ши гырьләр)  –  Мир за яр 
Мөхәммәт; 17) «Жур на лист» (хик әя) –  Сад ри Җә лал; 18) «Яз
гы җил» (ши гырь) –  Зәйнәп Бә ши ро ва 6; 19) «Тыр нак су гу» (хи
кәя) –  Га ли Хә биб; 20) «Ач лык җәһәннә ме», «Саф чәчәкләр» 

1 «Та тарс тан» га зе та сы ның 1922 ел гы 20 июнь са нын да бас ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 …әдәби«Ярдәм»мәҗмугасыныңикенчекисәгебасылыпбетепсатылабаш-
лады –  Әдә би ярдәм мәҗ му га сы. Икен че ки тап. Та тар җөмһү ри я тендә ге әдипләр, 
ша гыйрьләр һәм на шир, мат ба га чы лар ның бер кол лек тив ула рак хезмәтярдәмнә ре 
белән чы га. –  Ка зан: «Та тарс тан мат ба га сы», 1922. – 240 б.

3 МәхмүтБөдәйли –  Мәхмүт Кәш фел һа ди улы Бөдәй ли (1895–1975), жур на
лист, язу чы, җәмә гать эш лек ле се.

4 Г.Харис –  Габ дул ла (Габ дул ла җан) Ха рис улы Ха ри сов (1893–1931), ша гыйрь.
5 ХуҗаБәдигый –  Ху җа Габ делбә дигъ улы Бә ди гов (1887–1940), тел га ли ме, 

фольк лор чы.
6 ЗәйнәпБәширова –  Зәйнәп Ху җи хан кы зы Бә ши ро ва (1903–1984), ша гыйрә.



649

(ши гырьләр) –  Нә җип Ду ма ви; 21) «Тәгъ зи я» (хик әя) –  Фа тыйх 
Әмир хан; 22) «Эск рипкә че Хөс әен» –  Г. Га  зиз; 23) «Күл өс тендә 
көймәдә» (ши гырь) –  Сә ма ви 1; 24) «Сан ду гач ник со ры бул ган?» 
(хик әя) –  Га ли Рә хим; 25) «Яз мыш ка кар шы» (нә сер) –  М. Мак
сут; 26) «Кы зыл ка һар ман нар га» (ши гырь) –  Сә гыйть Сүнчәләй; 
27) «Ярдәм» мәҗ му га ла ры идарә сеннән.

Мәҗ му га ур та кул да, 240 бит лек зур лык та бу лып, бе рен че 
кисә ге бик ях шы кә газьгә ба сыл ган һәм нә фис итеп эшләнгән.

Сә на и гы нә фисә вә әдә би ят мө хиблә ре һәм кү ңеллә рендә 
ач лар га ярдәм хи се бул ган зат лар әдә би «Ярдәм» мәҗ му га ла ры
ның бе рен че һәм икен че кисәклә рен са тып беткәнгә кадәр алып 
ка лыр га ти ешләр!!

Әдә би «Ярдәм» мәҗ му га сы ның бе рен че кисә ге нең бә һа се 
берәмләп (1922 нче ел да чы гар ган ак ча белән) 42 сум. Икен че 
кисәк 105 сум. Ике се бергә 145 сум.

Күпләп һәм берәмләп Ту кайс кий урам да 31 нче но мер лы 
йорт та дәүләт нәш ри я ты ның мө сел ман ча ки тап ск ла дын да сак
ла на.

Читтән со ра ту чы лар га мөрәҗә гать өчен ад рес:
Ка зань: Ту ка евс кая ул., д. № 31. Му суль манс кий книж ный 

ск лад.

1 Сәмави –  Төхфә тул ла Ченәк әев.
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1924
Г. Иб  ра һи мов ның «Адәмнәр» хик әя се нә шер ителү хакын да 1

10, 13, 15, 16 гыйн вар 1924 ел
Та тарс тан мат бу гат һәм нәш ри ят ком би на ты та ра фын нан яңа 

ба сы лып са ты ла баш ла ды «Адәмнәр» Га лим җан Иб ра һи мов әсә
ре 2. Хик әя. Бә һа се 45 ти ен.

(1921–22 нче ел лар ның кыш кы көннә рендә ИделУрал бу е).

Бу ки тап та 1921–22 нче ел да бул ган ач лык ның фа җи га се 
тас вир ителә. Бу ач лык та үлү челәр, бер ка дак икмәк өчен ке ше 
үтерү, бер ка дак икмәккә тән са ту, авыл бае, ку лак ның ач лык тан 
фай да ла ну өчен ач лар белән тарт ка ла шуы, адәм ите ашау, адәм 
итен шәһәр ба за ры на са ту ке би га ять кур кы ныч ман за ра лар
ны эченә ал ган бу хик әя не уку уз ган ач лык ны искә ал ды ру өчен 
җитәр лек гыйбрәт бу ла ала.

Со ра ту өчен ад рес:
Ка зань, Угол Мос ковс кой и Еван ге лис товс кой ул под 

№№ Бол гар, книжн [ый] ма га зин Ком би на та из да тельст ва и пе
ча ти АТССР.

Г. Иб  ра һи мов ның «Ка ра ма як лар яки ак әдә би ят лар» дигән 
хезмә те нә шер ителү ха кын да 3

17 июль 1924 ел
Га лим җан иптәш Иб ра һи мов ның соң гы әсә ре: «Ка ра ма як

лар» мат бу гат галә менә чык ты 4.

Тө ректа тар контр ре во лю ци о нер ла ры, ка ра әдипләр: Г. Ис 
ха ков, Му са Би ги ев, Рәсүл задә Әминнәр нең Со вет ка кар шы чы
гар ган ки тап ла ры, аги та ци ялә ре ту рын да җиң гел телдә языл ган 
яңа әсәр.

1 «Та тарс тан» га зе та сы ның 1924 ел гы 10, 13, 15, 16 гыйн вар сан на рын да ур
наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.

2 … яңабасылыпсатылабашлады«Адәмнәр»ГалимҗанИбраһимовәсәре –  
Иб ра һи мов Г. Адәмнәр: Хик әя / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан: Та тарс тан мат бу гат һәм 
нәш ри ят ком би на ты нә ше ре, 1923. – 50 б.

3 «А зат Се бер» га зе та сы ның 1924 ел гы 17 июль са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

4 «Карамаяклар»матбугатгаләменәчыкты –  Иб ра һи мов Г. Ка  ра ма як лар яки 
ак әдә би ят лар / Г. Иб  ра һи мов. –  Мәскәү: «Нәш ри ят» ко о пе ра ти вы, 1924. – 70 б.
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1925

Ка юм На сый ри ның туу ы на йөз ел ту лу уңае белән зур 
җыелыш! 1

15 фев раль 1925 ел

1925 нче ел фев раль 15, якшәм бе кич сә гать 7 дә Дәүләт та тар 
те ат рын да Ка юм На сый ри ның ту га ны на йөз ел ту лу уңае белән 
Гыйль ми үзәк та ра фын нан зур җы е лыш яса ла. Җы е лыш ның 
прог рам ма сы:

1) Ка юм На сый ри ның та ри хи уры ны –  Га лим җан Иб ра һи
мов.

2) На сый ри ның би ог ра фи я се –  Мөхәммәт Пар син.
3) На сый ри ның им ля, әдә би тел ту рын да хезмәтлә ре –  Мө

хет дин Кор бан га ли ев.
4) На сый ри ның гыйль мифән ни хезмәтлә ре –  Г. Рә  хим.
5) Истә лекләр, ае рым тө шенчәләр.
6) Җы е лыш та Ка юм На сый ри ның йөз ел лык кө нен Та тарс

тан Җөмһү ри я те хөкүмә те нең ни чек олы лау ту рын да гы эшлә ре.
Җы е лыш ка керү һәр кемгә буш, би лет лар та ра тыл мый.

Йөз ел лык ны үткәрү ко мис си я се

1 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1925 ел гы 15 фев раль са нын да ур наш ты
рыл ган. Текст төп нөсхәдән алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.
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Гыйль ми үзәктә 1

1925 ел, № 1–2

Гыйль ми үзәк кол ле ги я се –  Та тарс тан Мә га риф ха лык ко
мис са ри а ты кол ле ги я се 1925 ел ның 4 нче фев ра лендә ге җы е лы
шын да Гыйль ми үзәк янын да гы та тар һәм рус кол ле ги ялә ре нең 
сос тав ла рын түбәндә гечә ка бул ит те:

1. Та тар кол ле ги я се –  рәис Га лим җан Иб ра һи мов. Әгъ за лар: 
Шә һит Әхмә ди ев, Ис хак Рәхмә тул лин, Фа тыйх Сәй фи, Га яз 
Мак су дов, Ла тыйф Гомә ров, Мөхәммәт Пар син, Габ дул ла То
лым байс кий, Мө хет дин Кор бан га ли ев, Га ли Рә хим.

2. Рус кол ле ги я се –  рәис Га лим җан Иб ра һи мов. Әгъ за лар: 
Коч ка рин, М. К. Кор бут 2, Ди ка вец кий 3 һәм Гер ма ид зе.

Яңа чык кан ки тап лар 4

1925 ел, № 10–11

«1905 нче ел ре во лю ци я сендә та тар лар» 5 –  Га лим җан Иб ра
һи мов әсә ре, 235 бит, бәя се 2 сум.

1 «Мә га риф» жур на лы ның 1925 ел гы 1–2 нче куш ма са нын да ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.

2 М.К.Корбут –  Ми ха ил Кса верь е вич Кор бут (1899–1937), та рих чы, Ка зан 
уни вер си те ты про фес со ры. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән 
соң ак лан ган.

3 Дикавецкий –  Алек сандр Ан то но вич Ди ко вец кий (1902–1967), врач, га лим, 
язу чы, Ка зан уни вер си те ты укы ту чы сы.

4 «Мә га риф» жур на лы ның 1925 ел гы 10–11 нче куш ма са нын да ур наш ты рыл
ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар гра фи ка сын да бе рен че мәртәбә бас
ты ры ла.

5 «1905нчеелреволюциясендәтатарлар» –  Иб ра һи мов Г. Та  тар лар ара сын да 
ре во лю ция хәрәкәтлә ре. Бе рен че бү лек (1905) / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан: Та тарс тан 
дәүләт нәш ри я ты бас ма сы, 1925. – 235 б.
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Тюр ко ло гия съ ез ды ту рын да док лад
Го мум ха лык өчен 1

5 ап рель 1926 ел

Дүшәм бе көн 5 нче ап рельдә Та тар те ат ры би на сын да кич 
сә гать 6 да Ба ку да бу лып үткән бе рен че Тюр ко ло гия съ ез ды ха
кын да вә килләр та ра фын нан хи сап док лад бу ла чак. Керү һәр
кемгә буш.

Док лад чы лар: Г. Иб  ра һи мов, Г. Мак су дов, Г. Сәгъ ди, Н. Хә 
ким, Г. Шәрәф…

Гыйль ми үзәк

1 Төп нөсхә (кул дан языл ган) дәүләт бюд жет уч реж де ни е се «Та тарс тан Рес
пуб ли ка сы Дәүләт ар хи вы»н да сак ла на (Р3682 ф., 1 тасв., 950 эш, 19 кәг.). Текст 
шун нан алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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1927
Яңа чык кан ки тап лар 1

1927 ел, № 1

«У рал» һәм «урал чы лар» 2

Га лим җан Иб ра һи мов әсә ре. Та тарс тан Дәүләт нәш ри я ты 
бас ма сы. 44 бит. 40 ти ен. Га лим җан Иб ра һи мов ның бу ки та бы 
мах сус рә вештә «У рал» 3 һәм «урал чы лар» гә зи те нең ХХ ел лы гы
на 4 ка ра тып языл ган. Хә зергә чак лы без «У рал» һәм «урал чы лар» 
ту рын да кү бе сенчә Г. Иб  ра һи мов ның «5 нче ел ре во лю ци я сендә 
та тар лар» дигән ки та бын нан, бу ту ры да гы мә калә һәм те зис ла
рын нан фай да лана идек. Бу ки тап ин де «У рал» һәм «у рал чы лар» 
мәсьәлә се нең, без нең та рих та боль ше визм хәрәкә те баш ла ну
ның ае рым рә вештә тик ше ре леп бербө тен хә ленә ки те релгән не 
күрә без. Ки тап шу шы мөндә риҗәдә 5 җы ел ган: I –  Бездә гә зитә
че лек та ри хы һәм «У рал»; II –  «У рал» ның за ма ны; III –  урал чы
лык та ри хы; IV –  «У рал» ның тот кан юлы; V –  Ахыр гы сүз.

1 «Без нең юл» жур на лы ның 1927 ел гы 1 нче са нын да ур наш ты рыл ган (б. 40). 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.

2 «Урал»һәм«уралчылар» –  Иб ра һи мов Г. «У рал» һәм «у рал чы лар» («У рал» 
гә зитә се нең 20 ел лык бәйрә мен үткәрү ко мис си я се ка ра ма гын да ба сы ла) / Г. Иб  ра
һи мов. –  Ка зан: Та тарс тан дәүләт нәш ри я ты бас ма сы, 1927. – 44 б.

3 «Урал» –  ат на сы на 2–3 мәртәбә чы га тор ган та тар те лендә ге бе рен че со ци ал
де мок ра тик га зе та. На шир, язу чы, жур на лист Ти мер ша Са ла ва тул ла улы Со ловьёв 
(1875–1947), сәясәт эш лек ле се Гомәр Хә биб рах ман улы Те ре гу лов (1887–1938) на
шир ле гендә һәм Хә дичә За риф кы зы Яма ше ва (Та на че ва) (1883–1952) мөхәр рир
ле гендә Орен бург та 1907 ел ның 4 гыйн ва рын нан шул ук ел ның 27 ап рельгә кадәр 
нә шер ителә. Бар лы гы 31 са ны дөнья күргән.

4 … «Урал»һәм«уралчылар»гәзитенеңХХеллыгына –  бу хак та ту лы рак ка ра: 
Мөхәммәт Гөл сем. «У рал» кичә се // Без нең юл. – 1927. – № 1. –  Б. 34–35; «У рал» 
га зе та сы ха кын да өстәмә ка ра: SәjfiQazannь F. «Ural» gәzete / F. SәjfiQazannь // 
Janalif. – 1932. – № 3. –  B. 60–70.

5 Мөндәриҗә –  эчтә лек.
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Бар лык ре дак ция һәм нәш ри ят лар га 1

22 де кабрь 1927 ел

Карт марк сист та тар әди бе Га лим җан Иб ра һи мов ның 20 ел
лык әдә би, гыйль ми, иҗ ти ма гый хезмәт юби ле ен үткәрү Үзәк 
ко мис си я се С.С.С.Р.да гы бө тен тө ректа тар теллә рендә чы га 
тор ган гә зитжур нал лар ның ре дак ци ялә ренә, төр ле нәш ри ят
лар га, шу лай ук гыйль миәдә би оеш ма лар га түбәндә ге үте неч 
белән мөрәҗә гать итә:

Тө ректа тар хезмәт иялә ре нең мәдә ни ба рыш ла рын да иҗ ти
ма гыймәдә ни әһә ми я те зур бул ган бер эшкә –  та тар ның бөек 
әди бе Га лим җан Иб ра һи мов ның ХХ ел лык хезмәт юби ле ен үт
кәрү эшенә ке реш те. Әлбәттә, бу зур мәдә ни эш төр ле урын
нар ның һәм юби лей не үткәрүдә төп эш не үз өс тенә йөкләгән 
Үзәк ко мис си я нең һәр ва кыт та баг ла ныш та бу лу ла рын, юби лейгә 
хә зер лек ва кы тын да кирәк бул ган бө тен ма те ри ал лар ны ур так
ла шу ла рын со рый. Менә шу ңар күрә дә Үзәк ко мис сия юга ры да 
күрсә телгән оеш ма лар ның хә зер үк үзлә рендә юби лей хә зер ле ге
нең ни чек ба ру ын бел дерүлә ре һәм үзлә рендә гә зитжур нал лар да 
юби лейгә баг ла ныш лы бул ган һәр бер мә калә һәм баш ка лар ны 
да и ми рә вештә Үзәк ко мис си ягә җибә реп то ру ла рын үтенә. Шу
лай ук Үзәк ко мис сия дә үз та ра фын нан төр ле урын нар га төр ле 
аң лат ма лар һәм ма те ри ал лар җибә реп то ра чак.

Юби лей не үткәрү ва кы ты 15 нче фев ральдән март ның бе рен
че яр ты сы на ки чек те рел де. Ма те ри ал лар һәм төр ле кә газьләр 
түбәндә ге ад рес белән җибә ре лергә ти ешләр:

Ка зань, Кремль, Нар комп рос, Ак центр, Юбил [ей ной] Ко
мис сии.

Үзәк ко мис сия рәи се өчен М. Та  һи ров.
Сек ре тарь: Гомәр Га ли ев

1 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1927 ел гы 22 де кабрь, «Без нең юл» жур на
лы ның 1927 ел гы 12 нче сан на рын да (ал гы тыш лык ның эч ке ягын да) ур наш ты рыл
ган. Текст га зе та дан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.
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Яңа чык кан ки тап лар 1

1927, № 2

«Та тар мәдә ни я те нин ди юл белән ба ра чак?» 2

Га лим җан Иб ра һи мов әсә ре. Та тарс тан Дәүләт нәш ри я ты 
бас ма сы. 1927.

Бу әсәр нең мөндә риҗә се түбәндә гечә: Мөхәр рирдән; 1 –  
Мәсьәлә нең куе лы шы; 2 –  Яңа һәм ис ке тип мир за лар ка ра шы; 
3 –  Ис ке һәм яңа тип милләт челәр; 4 –  Про ле та ри ат юлы; 5 –  
Ста лин фор му ла сы; 6 –  Без нең өчен кай сы юл; 7 –  Нә тиҗәләр.

Та тар эш чекрәс тиәннәр нең мәдә ни ба рыш ла рын да гы төп 
мо мент лар га тук тал ган, бу юл да киләчәк өчен нин ди сы зык бу
лыр га ти еш ле ген ачып биргән –  мил ли мәдә ни ятләр мәсьәлә
сендә пар тия сәясә те нең төп мо мент ла рын күрсә теп үткән бу 
әсәр, әлбәттә, бездә соң гы ва кыт та мат бу гат ка чык кан әсәрләр
нең зур әһә ми ят ле мәү зугъ лы ла рын нан бер се. Бәя се 25 ти ен.

1 «Без нең юл» жур на лы ның 1927 ел гы 2 нче са нын да ур наш ты рыл ган (б. 38). 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар гра фи ка сын да бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.

2 «Татармәдәниятениндиюлбеләнбарачак?» –  Иб ра һи мов Г. Та  тар мәдә ни
я те нин ди юл белән ба ра чак? / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан: Та тарс тан дәүләт нәш ри я ты 
бас ма сы, 1927. – 40 б.



657

1928
«Га лим җан Иб ра һи мов» җы ен ты гы нә шер ителәчә ге ха кын да 1

22 гыйн вар 1928 ел

Тиздән ба сы лып чы га –  Тат из дат –  тиздән ба сы лып чы га
«Га лим җан Иб ра һи мов» (ХХ ел лык әдә би, гыйль ми, иҗ ти ма

гый хезмәт бәйрә ме уңае белән чы га ры ла тор ган гыйль митән
кый ди җы ен тык).

Җы ен тык эчендә.
1) Ке реш уры нын да Ис хак Рәхмә тул лин.
1 бү лем. Әдә би иҗа ди хезмә те.
2) Ма тур лык һәм азат лык ша гый ре.
Сән гать фәннә ре ака де ми я се прези ден ты П. С. Ко    ган.
3) Га лим җан Иб ра һи мов һәм аның әдә би иҗат ла ры.
Габд рах ман Сәгъ ди.
4) Га лим җан Ира һи мов әсәрлә рендә ре во лю ция мотив ла ры.
Га лим җан Нигъмә ти.
5) Га лим җан Иб ра һи мов әсәрлә ре нең өслүб һәм те ма ти ка 

як ла ры.
Г. То  лым байс кий.
6) Га лим җан Иб ра һи мов әсәрлә рендә ха тынкыз лар тор мы

шы һәм ха тынкыз тип ла ры.
Әминә Ха лид.
2 бү лем. Гыйль ми хезмә те.
7) Та тар да марк сизм тән кый те һәм Га лим җан Иб ра һи мов.
Ка ви Нәҗ ми.
8) Та тар да әдә би ят бе ле ме һәм Га лим җан Иб ра һи мов. Г. Га 

ли ев.
9) Га лим җан Иб ра һи мов ның та тар те ленә хезмә те. Җә мал 

Вә ли ди.
10) Га лим җан Иб ра һи мов –  укы ту чы һәм ме то дист.
Мө хет дин Кор бан га ли ев.
11) Га лим җан Иб ра һи мов –  та тар ны өйрәнү че.
Про фес сор А. Са  мой ло вич.

1 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1928 ел гы 22 гыйн вар са нын да ур наш ты
рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.
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12) Ре во лю ция хәрәкәтлә ре та ри хы һәм Га лим җан Иб ра һи
мов.

М. Сә  гый дул лин.
13) Та рих чысәясәт че бу лу ягын нан Га лим җан Иб ра һи мов.
Про фес сор Н. Н. Фир сов.
14) Га лим җан Иб ра һи мов әсәрлә ре нең биб ли ог ра фи я се.
Риф гать Та һи ров, Г. Мөхәммә до ва.
Ки тап 15 бас ма та бак лар (250 битләр) зур лык та бу лып, ях шы 

кә газь һәм рә семнәр, һәм кулъ яз ма лар белән бизә леп ба сы ла.
Хә зердән за каз лар ка бул ителә бер сум за дат ка җибәрү

челәргә. Кал га ны на лож белән җибә релә.
Күпләп ал ды ру чы лар га скидкә. Ад рес:
Ка зань, Чер ны шевс кая 21. «Та тиз да та».
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Га лим җан Иб ра һи мов ның ху дож ник П. П. Бень ков та ра
фын нан ясал ган рә се ме бас ты ры лып чы га ры луы ха кын да 1

29 гыйн вар, 1 фев раль 1928 ел

ХХ ел лык әдә би хезмәт бәйрә менә ка ра тып Га лим җан Ибра
һи мов ның Сән гать фәннә ре ака де ми я се әгъ за сы карт ху дож ник 
П. П. Бень ков 2 та ра фын нан ясал ган рә се мен бас ты рып чы гар ды.

Рә сем ях шы кә газьдә, ли тог ра фия юлы белән эшләнгән бу
лып, зур лы гы 72х58 сан ти метр, ха кы ба ры 50 ти ен генә.

Са ны аз бул ган лык тан за каз лар ны ал дан би рергә кирәк. Күп
ләп алу чы лар га скид ка яса ла.

Ад ре сы: Ка зань, «Та тиз дат».

1 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1928 ел гы 29 гыйн вар, 1 фев раль сан на рын
да ур наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе
рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 П.П.Беньков –  Па вел Пет ро вич Бень ков (1872–1949), рәс сам, пе да гог.
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«Без нең юл» ның бу са ны 1

Фев раль 1928 ел

Та тар мас са сы ның мәдә ни үсе шенә зур хезмәт иткән, та
тар әдә би я тысән га те дөнь я сы на бик күп кыйммәт ле иҗат лар 
бүләк иткән, клас сик әдә би әсәрләр ту дыр ган, та тар мат бу га ты на 
марк сизм ни ге зендә күпләп гыйль мита ри хи әсәрләр биргән, 
та тар те ле нең гыйль ми эшлән үе, та тар әдә би я ты ның гыйль ми 
тик ше ре нел үе юлын да зур эш күрсәткән, зур көч түккән, про ле
та ри ат ре во лю ци я се нең ак тив көрәш че се бу лып, шул юл да эш
чекрәс ти яннәр ин те ре сы өчен, үзе нең әдә би, гыйль ми эшлә ре 
белән бергә үзен прак тик эшләрдә дә атак лы җәмә гать эш че се 
итеп та ны тыр лык зур хезмәтләргә ия бул ган бөек әдипкә, га
лимгә, җәмә гать эш че сенә, ре во лю ци о нер га –  Га лим җан Иб
ра һи мов ка ба гыш лый быз.

Ре дак ция

1 «Без нең юл» жур на лы ның 1928 ел гы 2 нче са нын да (б. 1) ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.
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«Мә га риф» жур на лы ның 2 нче са ны Г. Иб  ра һи мов ның 
20 ел лык хезмәт бәйрә менә ба гыш лап чы га ры луы ха кын да 1

Фев раль 1928 ел

«Мә га риф» нең бу но ме ры жур на лы быз ның элек ке ред кол ле
гия әгъ за сы һәм җитәк челә реннән бул ган Га лим җан иптәш Иб
ра һи мов ның ХХ ел лык әдә би, гыйль ми һәм иҗ ти ма гый хезмәт 
бәйрә менә ба гыш лап чы га ры ла.

1 «Мә га риф» жур на лы ның 1928 ел гы 2 нче са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Г. Иб  ра һи мов ның 20 ел лык әдә би, гыйль мииҗ ти ма гый 
хезмәт юби лее ха кын да Үзәк юби лей ко мис си я се бел дер үе 1

1928 ел

ХХ. Га лим җан Иб ра һи мов ның егер ме ел лык әдә би, гыйль
мииҗ ти ма гый хезмә те юби лее (1907–1928). Юби лей үзәк ко
мис си я се.

1927 ел ның ок тяб рендә атак лы та тар язу чы сы Га лим җан Иб
ра һи мов ның әдә би, гыйль мииҗ ти ма гый хезмәт баш ла вы на 
20 ел тул ды.

Шу шы 20 ел эчендә Га лим җан Иб ра һи мов го мумән та тар 
мәдә ни тор мы шы на, бигрәк тә та тар ма тур әдә би я ты на үзе
нең кыйммәт ле әдә би иҗат ла ры, шу лай ук гыйль ми, тән кый ди 
әсәрлә ре һәм ту ры данту ры үзе нең кат на шы белән чик сез күп 
хезмәтләр күрсәт те һәм шул өлкәләрдә юга ры урын то тып кил де.

Та тарс тан Со ци ал Со вет лар Җөмһү ри я те нең дәүләт ор ган на
ры, җәмә гать оеш ма ла ры һәм гыйль миәдә би җәм гы ятьлә ре Га
лим җан Иб ра һи мов ның та тар әдә би я ты на һәм та тар ның гыйль
мимәдә ни үсе шенә күрсәткән кыйммәт ле хезмәтлә рен тәкъ дир 
итеп, аның 20 ел лык хезмәт юби ле ен үткә рергә ка рар бир деләр.

Юби лей үткәрү эшлә рен алып ба ру өчен Та тарс тан Мә га риф 
ха лык ко мис са ри а ты кар шын да мах сус Үзәк ко мис сия тө зел де.

Та тарс тан дәүләт ор ган на ры һәм юби лей Үзәк ко мис си я се 
Г. Иб  ра һи мов ның 20 ел лык юби ле ен та тар хезмәт иялә ре ара
сын да гы на тү гел, СССР да гы баш ка төрк ха лык ла ры ара сын да 
да мәдә нита ри хи әһә ми я те зур бул ган бер ва кый га ит те реп са
ный лар.

Юби лей Үзәк ко мис си я се сезгә юга ры да әй телгәннәр не бел
дерү белән бергә, сез бу зур мәдә ни эшкә ти е шенчә игъ ти бар 
итәр сез һәм үз та ра фы гыз дан юби лейгә мөм кин чак лы ту лы рә
вештә кат на шыр сыз дип ыша нып ка ла.

Юби лей тан та на сы 1928 нче ел ның 10 нчы март кө ненә бил
геләнә.

Га лим җан Иб ра һи мов ның 20 ел лык әдә би, гыйль мииҗ ти
ма гый хезмәт юби ле енә кат на шыр га теләгән җәмә гать оеш ма ла

1 Төп нөсхә Рос сия Фе де ра ци я се Үзәк дәүләт әдә би ят һәм сән гать ар хи вын да 
сак ла на (941 ф., 10 тасв., 250 эш, 5–6 (икен че ягы) кәг.). Ти пог ра фия ысу лы белән 
эшләнгән. Текст Ка зан да Ә. А. Ша    мо ва ның шәх си ар хи вын да гы фо токү чермәдән 
алын ды һәм бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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ры ның, шу лай ук ае рым иптәшләр нең үзлә ре нең кат на шу ла рын 
түбәндә ге ад рес бу ен ча Үзәк ко мис си ягә бел дерүлә рен үте нелә.

Ка зан, Кремль, Нар комп рос, Гыйль ми үзәк, Үзәк юби лей 
ко мис си я сенә.

Га лим җан Иб ра һи мов ның 20 ел лык хезмәт юби ле ен үткәрү 
Үзәк ко мис си я се нең рәи се: Мө хет ди нов.

Юби лей Үзәк ко мис си я се нең сек ре та ре: Гомәр Га ли ев.
Юби лей Үзәк ко мис си я се нең член на ры:
Ба һа вет ди нов 1, М. Та  һи ров, И. Рәхмә тул лин, М. Кор бан га

ли ев, про фес сор Н. Н. Фир сов (Ка зан), про фес сор И. Н. Бо    роз
дин (Мәскәү), до цент Г. Сәгъ ди, до цент Г. Ф. Линс цер, до цент 
Н. З. Векс лин 2, К. Мәһ ди, Фа тыйх Сәй фиКа зан лы, Г. Нигъмә
ти, Са фа Бор һан, Шә риф Ка мал, М. Фаз лул лин, Ф. Бур наш, 
Г. То  лым байс кий, М. Сә  гый дул лин, М. Да  вы дов, Ф. Хәсә нов.

ХХ. Двад ца ти лет ний юби лей ли те ра тур ноху до жест вен ной 
и науч ной де я тель нос ти Га лимд жа на Иб ра ги мо ва (1907–1928). 
Цент раль ная юби лей ная ко мис сия.

В ок тяб ре ме ся це 1927 го да ис пол ни лось 20 лет ли те ра тур но
ху до жест вен ной и науч нооб щест вен ной де я тель нос ти круп ней
ше го та тарс ко го пи са те ля Га лимд жа на Иб ра ги мо ва.

За этот 20ти лет ний пе ри од вре ме ни Г. Иб  ра ги мов неус тан
ной сво ей ра бо той за нял од но из круп ных мест в куль тур ной 
жиз ни та тар во об ще и ли те ра тур ноху до жест вен ной, науч но
об щест вен ной жиз ни в осо бен нос ти, дав цен ные свои тво ре ния 
как та тарс кой ли те ра ту ре, так и нау ке.

Пра ви тельст вен ные ор га ны и науч нооб щест вен ные ор га ни
за ции Ав то ном ной Та тарс кой Соц [и а лис ти чес кой] Сов [етс кой] 
Рес пуб ли ки во вни ма ние к ли те ра тур ноху до жест вен ным и науч
нооб щест вен ным зас лу гам Г. Иб  ра ги мо ва ре ши ли оз на ме но
вать и про вес ти юби лей 20ти ле тия его де я тель нос ти.

Для про ве де ния это го юби лея при Тат нар комп ро се соз да на 
спе ци аль ная Цент раль ная ко мис сия.

1 Баһаветдинов –  Гый маз Ба һа вет дин улы Ба һа вет ди нов (1897–1938), сәясәт 
эш лек ле се. 1928–1930 ел лар да ТАССР Ха лык ко мис сар ла ры со ве ты рәи се ур ын
ба са ры, Эч ке эшләр ха лык ко мис са ры. Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; 
үлгәннән соң ак лан ган.

2 Н.З.Векслин –  Но сонБер Зал ма но вич Векс лин (1897–1942), ге ог рафикъ
ти сад чы. 1926–1929 ел лар да ТАССР ның Мә га риф ха лык ко мис са ры урын ба са ры. 
Шә хес куль ты чо ры кор бан на ры ның бер се; үлгәннән соң ак лан ган.
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Пра ви тель ствен ные ор га ны и Цент раль ная ко мис сия по про
ве де нию юби лея Г. Иб  ра ги мо ва по ла га ют, что этот юби лей яв
ляе т ся куль тур ноис то ри чес ким ак том круп но го об щест вен но го 
зна че ния не толь ко для тру дя щих ся та тар, но и для родст вен ных 
тюр кота тарс ких на ро дов все го СССР.

Цент раль ная Юби лей ная ко мис сия, ос ве дом ляя вас о вы ше
из ло жен ном, на де ет ся, что вы то же об ра ти те над ле жа щее вни ма
ние и при ме те воз мож ное учас тие в про ве де нии это го юби лея, 
ко то рый сос то ит ся 10го мар та те ку ще го го да.

Ор га ни за ции и ли ца, же ла ю щие от ме тить юби лей 20ти лет
ней ли те ра тур ноху до жест вен ной и науч нооб щест вен ной де я
тель нос ти Г. Иб  ра ги мо ва сво и ми позд рав ле ни я ми и при ветст
ви я ми, бла го во лят направ лять та ко вые Юби лей ной ко мис сии 
по сле ду ю ще му ад ре су:

г. Ка зань, Кремль, Та тнар комп рос, Акад центр, Юбил [ей ной] 
ко мис сии.

Пред се да тель Цент раль ной юби лей ной ко мис сии: Н. Му  хит
ди нов.

Сек ре тарь Цен траль ной ко мис сии: Гу мер Га ле ев.
Чле ны Цен траль ной юби лей ной ко мис сии:
Ба гаут ди нов, М. Та  ги ров, И. Рах ма тул лин, М. Кур бан га ле

ев, проф. Н. Н. Фир сов, проф. И. Н. Бо    роз дин, до цент А. Са 
а ди, до цент Н. З. Векс лин, до цент Г. Ф. Линс цер, К. Маг ди ев, 
Ф. Сай фи, Г. Ниг ма ти, Са фа Бур га нов, Ш. Ка  мал, М. Фаз лул
лин, М. Са  ги дул лин, Ф. Бур наш, Г. Ту  лум байс кий, М. Да  вы дов, 
Ф. Ха  са нов.
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Га лим җан Иб ра һи мов ның юби лей җы ен ты гы нә шер ителү 
ха кын да 1

10 фев раль 1928 ел

Та тарс тан дәүләт нәш ри я ты. «Та тиз дат» та ра фын нан ба сы
лып чык ты: Га лим җан Иб ра һи мов (20 ел лык юби лей га ка ра тыл
ган җы ен тык) 2.

Бәя се 1 сум 75 ти ен.
За каз лар ка бул ителә.
Ка за нь, «Та тиз дат» Торг сек тор.

1 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1928 ел гы 10 фев раль са нын да ур наш ты
рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.

2 ГалимҗанИбраһимов(20еллыкюбилейгакаратылганҗыентык) –  Га лим
җан Иб ра һи мов (ХХ ел лык әдә би, гыйль мииҗ ти ма гый хезмәт бәйрә менә ка ра
ты лып чы га рыл ган гыйль митән кый ди җы ен тык) / Җы ен тык Мөхәммәт Та һи ров, 
Габд рах ман Сәгъ ди, Са фа Бор һан, Га лим җан Нигъмә ти иптәшләрдән гый барәт ко
мис сия ре дак ци я сендә чы га. –  Ка зан: Та тарс тан дәүләт нәш ри я ты бас ма сы, 1928 
ел. – 196 б.
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Га лим җан Иб ра һи мов ның юби лей җы ен ты гы һәм баш ка ки
тап ла ры са ту да бу луы ха кын да 1

10 фев раль 1928 ел
Та тар ның карт әди бе Га лим җан иптәш Иб ра һи мов ның түбән

дә исемнә ре күрсә телгән ки тап ла рын әдә би ят сөю че һәр кем ку
лын да бул ды рыр га ти еш.

ХХ ел лык әдә би, гыйль мииҗ ти ма гый хезмәт бәйрә менә ка
ра ты лып чы га рыл ган гыйль митән кый ди җы ен тык.

Бу җы ен тык ка әдип нең соң гы кулъ яз ма сы һәм төр ле ва кыт
та гы рә семнә ре ур наш ты рыл ган. М. Та  һи ров, Г. Сәгъ ди, С. Бор
һан, Г. Нигъмә ти ре дак ци я сендә. Бәя се 1 сум 75 ти ен.

Зу рай тыл ган рә се ме / –  / –  / –  / 50 / –  /
Без нең көннәр (ро ман, зур кул да) / –  / –  / 2 / –  / –  / –  /
Та тар мәдә ни я те нин ди юл белән ба ра чак / –  / –  / –  / –  / 25 

/ –  /
Карт ялчы (хик әя) / –  / –  / –  / –  / 15 / –  /
Ал ма чу ар / –  / –  / –  / –  / 03 / –  /
Диң гездә / –  / –  / –  / –  / 03 / –  /
Про ле та ри ат әдә би я ты мәсьәләлә ре / –  / –  / –  / –  / 50 / –  /
Им ля, тел, әдә би ят мәсьәләлә ре / –  / –  / –  / –  / 85 / –  /

За дат ка сыз за каз лар ка бул ител ми.
Баш ск лад ның ад ре сы:
Ка зань, Чер ны шевс кая, 21, Торг Сек тор Тат из да та.

Га лим җан Иб ра һи мов ның юби лей җы ен ты гы нә шер ителү 
ха кын да 2

15 фев раль 1928 ел
Та тарс тан дәүләт нәш ри я ты. «Та тиз дат». Ба сы лып чык ты, за

каз лар ка бул ителә. Га лим җан Иб ра һи мов (20 ел лык юби лей га 
ка ра тыл ган җы ен тык). Бәя се 1 сум 75 ти ен.

Ка за нь, «Та тиз дат» Торг сек тор.
1 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1928 ел гы 10 фев раль са нын да ур наш ты

рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.

2 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1928 ел гы 15 фев раль са нын да ур наш ты
рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.
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Га лим җан Иб ра һи мов ның 20 ел лы гын үткәрү ту рын да 1

16 фев раль 1928 ел

1927 ел ның ок тяб рендә атак лы та тар язу чы сы Га лим җан Иб
ра һи мов ның әдә би, гыйль мииҗти ма гый хезмәт баш ла вы на 
20 ел тул ды. Шул мөнәсәбәт белән 1928 нче ел 10 нчы март та 
аның юби лее уз ды ры ла. Бу юби лей не уз ды ру мәктәпләргә һәм 
уку өйлә ренә тап шы ры ла. Бу уч реж де ни еләр юби лей не үткә
рергә ал дан ук хә зер лекләр кү реп, ул кичәгә авыл хал кын да 
тар тыр га ти ешләр. Юби лей кичә сендә баш та Га лим җан Иб ра
һи мов ның хезмәтлә ре һәм тор мы шы ту рын да док лад ку еп, ан нан 
соң аның әсәрлә реннән кисәкләр укыр га һәм әдә би яткон церт 
бү ле ге ясар га киңәш ителә.

Га лим җан Иб ра һи мов ту рын да док лад өчен ма те ри ал лар: 
1)  «Мә га риф» 2 жур на лы ның 12 нче ну ме ры; 2) «Бз нең юл» 3 
жур на лы ның 12 нче ну ме ры; 3) «Са бан чы» да 4, «К ресть ян жур
на лы»н да 5 чык кан һәм чы га чак мә каләләр; 4) Га лим җан Иб
ра һи мов ту рын да «Та тиз дат» бас ты рып чы гар ган мәҗ му га. Бу 
мәҗ му га ның ха кы бер сум 75 ти ен бу лып, ан да бө тен ма те ри ал
лар ту лы рә вештә кер телгән. Шул «Та тиз дат» тан ук 50 ти енгә Га
лим җан Иб ра һи мов ның зур күләмдә ге рә се мен ал ды рыр га бу ла.

Ад рес: Ка зань, «Та тиз дат».
Гу бер на юби лей ко мис си я се.
Гу бер на мә га риф бү ле ге инс пек то ры: Ча ры шов.

1 ВКП(б)  ның Пен за губ ко мы һәм гу бер на Баш кар ма ко ми те ты ның ат на лык 
кресть ян «Са бан чы» га зе та сы ның 1928 ел гы 16 фев раль са нын да ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.

2 «Мәгариф» –  ТССР Мә га риф ха лык ко мис са ри а ты на шир ле гендә Ка зан да 
1921–1936 ел лар да нә шер ителгән гыйль ми пе да го гия жур на лы.

3 «Безнеңюл» –  Ка зан да 1922–1930 ел лар да нә шер ителгән гыйль мисәя си, әдә
бииҗ ти ма гый ай лык жур нал.

4 «Сабанчы» –  ВКП(б)  ның Пен за гу бер на ко ми те ты һәм гу бер на Баш кар ма ко
ми те ты ның ат на лык кресть ян га зе та сы, 1922–1928 ел лар да чык кан.

5 «Крестьянжурналы» –  ан дый исемдә жур нал бил ге ле тү гел, ВКП(б) өлкә 
ко ми те ты һәм Та тарс тан Үзәк Баш кар ма ко ми те ты ның бас ма ор га ны бул ган, 1924–
1929 ел лар да чык кан «К ресть ян гә зи те» бул са кирәк.
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Га лим җан Иб ра һи мов ның «Им ля, тел, әдә би ят  
мәсьәләлә ре» дигән ки та бы нә шер ителү ха кын да 1

9 март 1928 ел

Яңа ба сы лып чык ты.
Тат из дат дәүләт нәш ри я ты.

… «Им ля, тел, әдә би ят мәсьәләлә ре» 2.
Га лим җан Иб ра һи мов. Бәя се 85 ти ен.

Га лим җан Иб ра һи мов ның 20 ел лык әдә би, гыйль мииҗ ти
ма гый хезмә тенә ба гыш лан ган тан та на лы җы е лыш ха кын да 3

10 март 1928 ел

Бү ген 10 нчы март, кич сә гать 6 да элек ке Опе ра теат рын да 
(Га лак ти о нов ура мы, 51 нче йорт) Га лим җан Иб ра һи мов ның 20 
ел лык әдә би, гыйль мииҗ ти ма гый хезмәт бәйрә менә ба гыш лап 
тан та на лы җы е лыш яса ла. Җы е лыш ның көн тәр ти бе:

1) Га лим җан Иб ра һи мов ның әдә бииҗа ди һәм гыйль мииҗ
ти ма гый хезмәтлә ре ту рын да док лад лар.

2) Спек такль, кон церт.
Тан та на лы җы е лыш ның рәс ми бү ле генә тәб рикләр белән 

баш ка ча кат на шыр га теләгән оеш ма лар, шу лай ук ае рым ке
шеләр бу ту ры да юби лей үзәк ко мис си я сенә ал дан бел де реп ку
яр га ти ешләр.

Тан та на лы җы е лыш ка керү –  мах сус би лет лар бу ен ча.
Юби лей үзәк ко мис си я се.

1 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1928 ел гы 9 март са нын да ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.

2 … «Имля, тел, әдәбият мәсьәләләре» –  Иб ра һи мов Г. Им  ля, тел, әдә би ят 
мәсьәләлә ре (1924–1911) / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан: Та тарс тан мат бу гат һәм нәш ри ят 
ком би на ты нә ше ре, 1927. – 143 б.

3 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1928 ел гы 10 март са нын да ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.
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Га лим җан Иб ра һи мов юби ле е 1

14 март 1928 ел

Ка зан, 12 март (РОС ТА) Га лим җан Иб ра һи мов ның әдә би 
хезмә тенә 20 ел ту лу уңае белән тан та на лы уты рыш үткә рел де. 
Бу уңай белән юби лей ия сенә бик күп кот лау лар кил де. Фәннәр 
ака де ми я се, ака де мик Оль ден бург 2, Бар тольд 3, Ко гон нар дан, 
СССР мил ли җөмһү ри ятлә ре нең Мә га риф ко мис сар лык ла рын
нан, пар тия һәм җәмә гать оеш ма ла рын нан кот лау лар алын ды.

1 «Я ңа авыл» га зе та сы ның 1928 ел гы 14 март са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

2 Ольденбург –  Сер гей Фё до ро вич Оль ден бург (1863–1934), шәр кы ять че, рус 
ин до ло гия мәктә бенә ни гез са лу чы лар ның бер се.

3 Бартольд–  Ва си лий Вла ди ми ро вич Бар тольд (1869–1930), шәр кы ять че.
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Баш корт дәүләт труп па сы та ра фын нан Г. Иб  ра һи мов ның 
«Я ңа ке шеләр» пь е са сы сәхнәгә ку е луы ха кын да 1

14 март 1928 ел

Проф со юз әгъ за ла ры һәм уку чы лар өчен оч сыз хак белән 
Баш корт дәүләт труп па сы та ра фын нан та ма ша ку е ла.

Әдә би хезмә те белән та ныл ган атак лы әдип Га лим җан Иб
ра һи мов әсә ре. «Я ңы ке шеләр» 2 3 пәрдәдә. Кас са да би лет лар 
хә зердән үк са ты ла.

Те атр мө ди ре Бу харс кий 3.

1 «Я ңа авыл» га зе та сы ның 1928 ел гы 14 март са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.

Бу спек такль нең афи ша сы да сак ла нып кал ган. Ан нан кү ренгәнчә, ул 16 март 
(җом га) көн не ку ел ган. Афи ша да шун дый сүзләр не дә укыр га мөм кин: «У фа сәхнә
сендә бе рен че мәртәбә әдә би хезмә те белән та ныл ган атак лы әдип Га лим җан Иб
ра һи мов ның әсә ре».

2 «Яңакешеләр» –  бу әсәр 1920 ел да нә шер ителә: Иб ра һи мов Г. Яңа ке шеләр: 
Дра ма өч пәрдәдә (Ва кый га 1918–1919 нчы ел лар да ИделУрал туп ра гын да) / Г. Иб 
ра һи мов. –  Ка зан да «Ө мид» мат ба га сы, 1920. – 60 б.

3 Бухарский–  Ха җиәхмәт Гыйр фа нет дин улы Бу харс кий (1899–1974), актёр, ре
жиссёр.
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Га лим җан Иб ра һи мов бел дер үе 1

13 май 1928 ел

Белә сез, һәр ва кыт мин үзем юби лей га кар шы идем. Лә кин 
та тар хезмәт иялә ре, алар белән бергә баш ка ха лык лар ның да 
ал дын гы кат ла вы ара сын да ми нем аз ва кыт эчендә ге эшлә рем не 
тәкъ дир итү белән бәйләп, мәдә ни бер бәйрәм ясар га зур теләк 
бар лы гы[н] күп төр ле оеш ма һәм уч реж де ни еләр ми ңа тө шен
дергәч, ри за бул дым. Юби лей ның бу кадәр зур бер масш таб
та үт үе, аның зур бер мәдә ни бәйрәм рә ве шендә узуы хезмәт 
иялә ре нең мәдә ни үсүлә рен, ни кадәр зур адым нар белән ал га 
ки теш не күрсәтә. Та би гый, бу хәлгә шат лан мый мөм кин тү гел…

1 Шу шы чы га нак та ур наш ты рыл ган: Та һи ров М. Кы  рым истә леклә ре / 
М. Та  һи ров // Кы зыл Та тарс тан. – 1928. – 13 май. Бе рен че мәртәбә Г. Иб  ра һи мов 
«Әсәрләр»е нең 9 нчы то мын да бас ты рыл ган (Ка зан, 2000, б. 145). Текст га зе та дан 
алын ды.
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О прис во е нии Г. Иб  ра ги мо ву зва ния Ге роя Тру да 1

16 ав гус та 1928 г.

Га лим д жан Иб ра ги мов, проф. Гор дя гин –  ге рои тру да.

Моск ва, 14. (Рос та)… за ряд науч ных зас луг пре зи диум ВЦИК 
прис во ил зва ние ге роя тру да чле ну Го су дарст вен ной Ака де мии 
Ху до жест вен ных Наук Иб ра ги мо ву.

1 «К рас ная Та та ри я» га зе та сы ның 1928 ел гы 16 ав густ са нын да бас ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды.
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«Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы 1929 ел да бер ел лык 
язылучыла ры на Дәр демәнд нең ака де мик ту лы мәҗ му га сы 
белән Галим җан Иб ра һи мов ның «Тирән та мыр лар» исем ле 

романын бүләк итәчә ге ха кын да 1

14, 28 де кабрь 1928 ел

«Кы зыл Та тарс тан» гә зи те 1929 нчы ел да бер ел лык под пис
чик ла ры на та тар клас сик ла рын нан Дәр демәнд нең 2 бе рен че 
мәртәбә ба сы ла тор ган ака де мик ту лы мәҗ му га сы 3 белән Г. Иб 
ра һи мов ның «Тирән та мыр лар» 4 исем ле 15 та бак лы яңа ро ма ны, 
иң соң гы әсә рен бүләк итә.

1 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1928 ел гы 14, 28 де кабрь сан на рын да ур
наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че 
мәртәбә бас ты ры ла.

2 Дәрдемәнд –  Мөхәммәт за кир Мөхәммәт са дыйк улы Рә ми ев (1859–1921), ша
гыйрь, ал тын чы, җәмә гать эш лек ле се, хәй ри я че.

3 … академиктулымәҗмугасы –  Dэrdmэnd эsэrlэre / Tөzycese: İ. Rәmi. –  Qazan: 
Jaŋalif, 1929. – 108 b.

4 … «Тирәнтамырлар» –  Иб ра һи мов Г. Тирән та мыр лар (Туг ры сүз): Хик әя / 
Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан: Та тарс тан дәүләт нәш ри я ты, 1928. – 198 б.
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Карт әдип Га лим җан Иб ра һи мов те релә 1

1928, № 5

Карт әди бе без Га лим җан Иб ра һи мов ХХ ел лык юби лей тан
та на ла ры үткәч Та тарс тан Мә га риф ха лык ко мис са ри а ты юби
лей нең ти еш ле ма те ри ал ла рын тап шы ру һәм Га лим җан Иб ра һи
мов ның хә лен белү өчен аның яны на Та тарс тан Гыйль ми үзә ге 
рәи се иптәш Та һи ров ны җибәргән иде. Без бу урын да Га лим җан 
Иб ра һи мов ның юби лей уңае белән Та тарс тан Мә га риф ха лык 
ко мис са ри а ты на җибәргән ха тын һәм Га лим җан Иб ра һи мов ның 
Та һи ров иптәш белән уты рыш кан да яңа лиф ту рын да сөйләгән 
кай бер фи керлә рен ба са быз.

Ре дак ция.

1 «Без нең юл» жур на лы ның 1928 ел гы 5 нче са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды.
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Га лим җан Иб ра һи мов ның «Тирән та мыр лар» исем ле әсә ре 
ба сы лып чы гуы ха кын да 1

27 де кабрь 1928 ел

Га лим җан Иб ра һи мов ның «Тирән та мыр лар» исем ле әсә ре 
ба сы лып чык ты 2; бәя се 1 сум 50 ти ен. Со рар га «Та тиз дат» тан.

Ко мис сия по изу че нию ли те ра тур на ро дов  
Со ветс ко го Вос то ка 3

1928, № 2

…Ко мис сия уст ро и ла сов мест но с Науч ной Ас со ци а ци ей Вос
то ко ве де ния два отк ры тых за се да ния: 1) Ве чер, пос вя щен ный 
20ле тию ли те ра тур ной де я тель нос ти Га лимд жа на Иб ра ги мо ва 
(док лад чи ки: Мак су дов, проф. Бо роз дин, Ман су ров, Ар ша ру ни).

1 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1928 ел гы 27 де кабрь са нын да ур наш ты
рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.

2 ГалимҗанИбраһимовның«Тирәнтамырлар»исемлеәсәребасылыпчыкты –  
Иб ра һи мов Г. Тирән та мыр лар (Туг ры сүз): Хик әя / Г. Иб  ра һи мов. –  Ка зан: Та тар
стан дәүләт нәшр., 1928. – 198 б.

3 «Но вый Вос ток» жур на лы ның 1928 ел гы 22 нче са нын да бас ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды.
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1929
Г. Иб  ра һи мов ның «Тирән та мыр лар» ро ма ны  

нә шер ител үе ха кын да 1

Фев раль 1929 ел

«Тирән та мыр лар».
Атак лы карт язу чы Га лим җан Иб ра һи мов ның иң соң гы әсә ре.

Бу ки тап бө тен та тар ки тап ма га зин на рын да са ты ла. «Тирән 
та мыр лар» үзе нең зур лы гы на һәм ях шы тех ни ка да ба сы лу ы на 
ка ра мас тан бәя се ба ры бер сум 50 ти ен.

Со ра тыр өчен ад рес: Ка зан: Та тиз дат.

1 «Без нең юл» жур на лы ның 1929 ел гы 2 нче са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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Г. Иб  ра һи мов ның «Тирән та мыр лар» ро ма ны  
са ты луы ха кын да 1

Фев раль 1929 ел

Иб ра һи мов Га лим җан (ХХ ел лык әдә би, гыйль мииҗ ти ма гый 
бәйрә менә ка ра ты лып чы га рыл ган гыйль митән кый ди җы ен
тык). Җы ен тык: Мөхәммәт Та һи ров, Габд рах ман Сәгъ ди, Са фа 
Бор һан, Га лим җан Нигъмә ти иптәшләрдән гый барәт ко мис сия 
ре дак ци я сендә чы га.

Ка зан. Тат [арс тан] дәү[ләт] нәшр [и я ты]. 1928. 80. 194 бит. Ти
ра жы 3000. Бәя се 1 с[ум] 75 т[и ен].

1 «Без нең юл» жур на лы ның 1929 ел гы 2 нче са нын да арт кы тыш лык ның эч ке 
ягын да ур наш ты рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә 
бе рен че мәртәбә бас ты ры ла.
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«Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы 1929 ел да бер ел лык 
язылучыла ры на Дәр демәнд нең ака де мик ту лы мәҗ му га сы 
белән Галим җан Иб ра һи мов ның «Тирән та мыр лар» исем ле 

романын бүләк итәчә ге ха кын да 1

22 де кабрь 1928 ел

«Кы зыл Та тарс тан» гә зи те 1929 нчы ел да бер ел лык под
пис чик ла ры на та тар клас сик ла рын нан Дәр демәнд нең бе рен че 
мәртәбә ба сы ла тор ган ака де мик ту лы мәҗ му га сы белән Г. Иб 
ра һи мов ның «Тирән та мыр лар» исем ле 15 та бак лы яңа ро ма ны, 
иң соң гы әсә рен бүләк итә.

1 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1928 ел гы 22 де кабрь са нын да ур наш ты
рыл ган. Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә 
бас ты ры ла.
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1931
Xро ни ка 1

1931, № 4

ГИХЛдә та тар әдә би я ты се ри я сеннән Га лим җан Иб ра һи мов
ның «Тирән та мыр лар» по вес те ның рус ча га тәр җемә се чы га 2.

1 «Я ңа лиф» жур на лы ның 1931 ел гы 4 нче са нын да ур наш ты рыл ган (б. 44). 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла.

2 «Тирәнтамырлар»повестеныңрусчагатәрҗемәсечыга –  Әсәр нең рус те
лендә тәр җемә се озак ел лар дан соң гы на бас ты ры ла: Иб ра ги мов Г. Глу бо кие кор ни: 
Ро ман / Пе рев. с та тарс ко го Р. Фа  и зо вой / Г. Иб  ра ги мов. –  М.: Ху дож. лит, 1964. – 
226 с.
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1933

Пред се да тель Ял тинс ко го орг ко ми те та ССП 
Г. Г. Ибрагимов наг раж ден ВЦИК зва ни ем ге роя тру да 1

5 ян ва ря 1933 г.

Текст гра мо ты: пре зи диум Все рос сийс ко го Цент раль но го 
Ис пол ни тель но го Ко ми те та, от ме чая Ва шу вы да ю щу ю ся и ис
клю чи тель но по лез ную де я тель ность в об лас ти со ци аль нокуль
тур но го раз ви тия та тарс ких тру дя щих ся масс, вы ра зив шу ю ся в 
соз да нии клас си чес ких про из ве де ний та тарс кой ху до жест вен ной 
ли те ра ту ры, в из да нии спе ци аль ных тру дов по изу че нию клас
со вой борь бы и ре во лю ци он но го дви же ния сре ди та тар, а так же 
учи ты вая Ва шу ак тив ную об щест вен ную ра бо ту, –  наг раж да ет 
Вас зва ни ем ге роя тру да.

Пред се да тель Все рос сийс ко го Цент раль но го Ис пол ни тель
но го Ко ми те та М. Ка  ли нин.

И[с пол ня ю щий] о[ бя зан нос ти] сек ре та ря Все рос сийс ко го 
Цент раль но го Ис пол ни тель но го Ко ми те та Но ви ков.

1 «Ли те ра тур ная га зе та» ның 1933 ел гы 5 гыйн вар са нын да бас ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды.
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Әдип Га лим җан Иб ра һи мов Хезмәт Ба ты ры 1

18 ап рель 1933 ел

Со вет язу чы ла ры Со ю зы ның Ял та (Кы рым) оеш ты ру ко ми
те ты пред се да те ле әдип Га лим җан Иб ра һи мов СССР ҮБК та ра
фын нан Хезмәт Ба ты ры исе ме белән бүләклән де. Аңа би релгән 
гра мо та ның текс ты:

Бө тен рос сия Үзәк Баш кар ма Ко ми те ты пре зи диу мы Сез нең 
та тар хезмәт иялә ре күп че ле ге нең со ци аль куль ту ра өлкә сендә 
ал га китүлә ре юлын да гы бик кү ре нек ле һәм ае ру ча фай да лы 
хезмәтлә ре гез не –  та тар ма тур әдә би я ты клас сик әсәрлә рен 
ту ды ру, та тар лар ара сын да сыйн фый көрәш һәм ре во лю ци он 
хәрәкәт не өйрәнүгә ба гыш лан ган хезмәтләр бас ты ру ы гыз ны шу
лай ук ак тив җәмә гать эшлә ре гез не искә алып, –  Сез не хезмәт 
ба ты ры исе ме белән бүләк ли.

Бө тен рос сия Үзәк Баш кар ма Ко ми те ты пред се да те ле: М. Ка 
ли нин.

Бө тен рос сия Үзәк Баш кар ма Ко ми те ты сек ре та ре эшен баш
ка ру чы: Но ви ков.

1 «Ком му на» га зе та сы ның 1933 ел гы 18 ап рель са нын да бас ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды.
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В круп ней шем из да тельст ве ху до жест вен ной ли те ра ту ры 1

29 но яб ря 1933 г.

К съ ез ду вый дут так же: боль шой ро ман баш кирс ко го пи са
те ля С. Та  ги ро ва «Сол да ты» 2, ро ман та тарс ко го пи са те ля Иб ра
ги мо ва «Дочь ка за ка»…

1 «Ли те ра тур ная га зе та» ның 1933 ел гы 29 но ябрь са нын да ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды.

2 Сүз язу чы Аф зал Та һи ров (1890–1937) һәм аның Бе рен че Бө тендөнья су гы
шы ва кый га ла рын як тырт кан әсә ре ту рын да ба ра: Сол да ты. Ав то риз. об ра бот ка по 
подст роч но му с баш кир. Вс туп. статья от ре дак ции. –  М.: ГИХЛ, 1934. – 207 с. Ан
нан соң әсәр рус те лендә та гын ике мәртәбә нә шер ителә: Сол да ты. Ав то риз. пер. 
Изд. 2е. –  М.: Гос ли тиз дат, 1935. – 384 с.; Сол да ты. Подст роч ный пер. с баш кирс ко
го Н. Га  зи зо ва и Га ли е ва. Изд. 2е испр. –  М.: Гос ли тиз дат, 1936. – 296 с.
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1934

Со вет Язу чы ла ры со ю зы 1

5 июнь 1934 ел

Та тарс тан Со вет язу чы ла ры Со ю зы ның Оеш ты ру ко ми те
ты ның Пре зи диу мы Со юз га член итеп алу ту рын да би релгән 
га ри за ла рын ка ра ган да го мумән Ус тав тан һәм бигрәк тә аның 
юга ры да гы пунк тын нан чы гып эш ит те. Га ри за лар бирү әле дә
вам итә. Лә кин бе рен че нәүбәттә ка рал ган 50 га ри за га йом гак 
яса ган да түбәндә ге хәл кү ренә: ка рал ган 50 га ри за дан 24 ке ше 
Со юз га член итеп бил геләнә. Бо лар ара сын да Г. Иб  ра һи мов, 
Ш. Ка  мал, Ф. Сәй фи, К. Нәҗ ми, Г. Нигъмә ти, Г. Га  ли, К. Тин
чу рин, И. Га  зи, Ф. Кә  рим, М. Бу  бер но, Б. Зер нит һәм со вет язу
чы ла ры Ус та вы ның со рау ла ры на җа вап бирү че баш ка язу чы һәм 
тән кыйть челәр бар.

1 «Кы зыл Та тарс тан» га зе та сы ның 1934 ел гы 5 июнь са нын да ур наш ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды һәм гамәлдә ге та тар хә рефлә рендә бе рен че мәртәбә бас ты
ры ла, стиле сакланды.
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Об уч реж де нии Все со юз но го Пуш кинс ко го Ко ми те та в свя зи 
со сто ле ти ем со дня смер ти А. С. Пуш ки на Пос та нов ле ние 

Цент раль но го Ис пол ни тель но го Ко ми те та Со ю за ССР 1

16 де каб ря 1935 г.
В свя зи с предс то я щим празд но ва ни ем сто лет не го юби лея со 

дня смер ти ве ли ко го русс ко го поэ та, соз да те ля русс ко го ли те ра
тур но го язы ка и ро до на чаль ни ка но вой русс кой ли те ра ту ры –  
Алек санд ра Сер ге е ви ча Пуш ки на, обо га тив ше го че ло ве чест во 
бесс мерт ны ми про из ве де ни я ми ху до жест вен но го сло ва, –  Цент
раль ный ис пол ни тель ный Ко ми тет Со ю за ССР пос та нов ля ет:

1. Уч ре дить Все со юз ный Пуш кинс кий Ко ми тет в сле ду ю щем 
сос та ве:

Пред се да тель –  А. М. Горь кий.
За мес ти те ли пред се да те ля –  А. С. Буб нов 2 и А. С. Щер ба ков 3.
Чле ны Ко ми те та:
…45. Иб ра ги мов Г.
2. По ру чить Пуш кинс ко му Ко ми те ту вы ра бо тать ряд ме роп

ри я тий, име ю щих целью уве ко ве чить па мять А. С. Пуш ки на сре
ди на ро дов Со ю за ССР и со дейст во вать ши ро кой по пу ля ри за ции 
его твор чест ва сре ди тру дя щих ся.

3. Вы ра бо тан ные Ко ми те том ме ры внес ти на ут верж де ние 
ЦИК Со ю за ССР и осу ществ лять со от ветст ву ю щим на ко ма там с 
тем, что бы все под го то ви тель ные ра бо ты бы ли за кон че ны за три 
ме ся ца до дня го дов щи ны смер ти поэ та –  10 фев ра ля 1937 го да.

Пред се да тель Цент раль но го
Ис пол ни тель но го Ко ми те та Со ю за ССР

М. Ка  ли нин.
Сек ре тарь Цент раль но го

Ис пол ни тель но го Ко ми те та Со ю за ССР
И. Аку лов 4.

Моск ва, Кремль. 16 де каб ря 1935 г. 
1 «П рав да» га зе та сы ның 1935 ел гы 17 де кабрь са нын да бас ты рыл ган. Текст 

шун нан алын ды.
2 А.С.Бубнов –  Анд рей Сер ге е вич Буб нов (1883–1940), дәүләт һәм пар тия эш

лек ле се, та рих чыпуб ли цист.
3 А.С.Щербаков –  Алек сандр Сер ге е вич Щер ба ков (1901–1945), дәүләт һәм пар тия 

эш лек ле се, 1934–1936 ел лар да СССР Язу чы лар бер ле гендә оеш ты ру чы сек ре тарь бу ла.
4 И.Акулов–  Иван Алек се е вич Аку лов (1888–1939), пар тия һәм дәүләт эш лек

ле се.
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1957
Тан та на лы кичә 1

12 март 1957 ел

Та тарс тан язу чы лар со ю зы, Хезмәт Кы зыл Бай ра гы ор ден лы 
В. И. Уль я новЛе нин исе мендә ге Ка зан дәүләт уни вер си те ты 
һәм СССР Фәннәр ака де ми я се Ка зан фи ли а лы ның Тел, әдә
би ят һәм та рих инс ти ту ты уни вер си тет ның ак то вый за лын да 
бү ген, кич 7 сә гатьтә та тар әдә би я ты ның клас си гы –  язу чы Га
лим җан Иб ра һи мов ның туу ы на 70 ел ту лу га ба гыш лан ган тан
та на лы кичә үткәрәләр. Кичәдә язу чы ның әдә би һәм җәмә гать 
эшчән ле ге ту рын да док лад белән фи ло ло гия фәннә ре кан ди да ты 
Г. Ха  лит чы га чак.

Док лад тан соң шәһәр сән гать көчлә ре һәм уни вер си тет 
үзешчән сән гать кол лек ти вы кат на шы белән ху до жест во бү ле ге 
бу ла чак.

1 «Со вет Та тарс та ны» га зе та сы ның 1957 ел гы 12 март са нын да бас ты рыл ган. 
Текст шун нан алын ды.
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1997

Г. Иб  ра һи мов ның туу ы на 110 ел ту лу уңа еннан 
Башкортстан дәүләт пе да го гия инс ти ту тын да 

фәнни конферен ция уз ды ры лу ха кын да 1

15 март 1997 ел

17 март та Баш кортс тан дәүләт пе да го гия инс ти ту ты ның 3 нче 
би на сын да (Ок тябрь ре во лю ци я се ура мы, 3/1, 409 бүлмә) атак
лы та тар язу чы сы, як та шы быз, җәмә гать эш лек ле се Га лим җан 
Иб ра һи мов ның туу ы на 110 ел ту лу га ба гыш лан ган рес пуб ли ка 
гыйль ми кон фе рен ци я се үткә релә.

Кон фе рен ция 12 сәг. 30 ми нут та баш ла на.

1 «Ө мет» (Уфа) га зе та сы ның 1997 ел гы 15 март са нын да ур наш ты рыл ган. Текст 
шун нан алын ды.
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