
 

346 

ДОКУМЕНТЫ  
 
 
 

УДК 930.2 
 

ЗАБЫТАЯ ТЕТРАДЬ ТАТАРСКОГО ШАКИРДА  
ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИИ: 1909–1918  

(ВОСПОМИНАНИЯ ШАРИФА ЗАМИЛОВА) 
 

Л.Р. Габдрафикова  
Институт истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан 
Казань, Российская Федерация 
bahetem@mail.ru 

Впервые публикуется фрагмент рукописи воспоминаний учителя Шарифа 
Замилова из фонда Лениногорского краеведческого музея. Он вспоминает об эпо-
хе революции в Бугульминском уезде, о годах учебы в медресе и учительских 
курсах. Фрагмент охватывает период с 1909 по 1918 гг. Эго-документ представля-
ет эпоху революции глазами татарского шакирда, выходца из крестьянской семьи. 
Рукопись, датируемая 1950-ми гг., была передана Ж. Гиляловым в музей в 1989 г. 

 
Ключевые слова: революция 1917 г., мемуары, источники личного проис-

хождения, Бугульминский уезд, Лениногорский район, Татарстан, Бугульма, мед-
ресе, мугаллим 

 
 
Столетие революции 1917 г. ставит перед историками новые исследо-

вательские задачи, суть которых сводится к осмыслению этих эпохальных 
событий в новом «человеческом измерении». Данная задача осуществима 
только при наличии достаточной документальной базы и эго-документы 
являются одним из ключевых источников для проведения новых исследо-
ваний. 

Предлагаемый вниманию читателя документ – фрагменты воспоми-
наний Шарифа Бадретдиновича Замилова – отложился в фонде Ленино-
горского краеведческого музея. Тетрадь-рукопись была передана в музей в 
1989 г. участником Великой Отечественной войны – Гиляловым Жауда-
том Гатичем. Его отец – Гата Гилялов, как односельчанин и старший това-
рищ, упоминается в воспоминаниях Ш. Замилова. Документ публикуется 
впервые. Предлагаемый фрагмент охватывает десятилетний период с 1909 
по 1918 гг.: это довоенные годы, Первая мировая война, события револю-
ции и начало Гражданской войны. 
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Автор воспоминаний, уроженец с. Каркали Бугульминского уезда 
Самарской губернии, родился в 1899 г. в крестьянской семье. Но, как и 
многие татарские юноши начала XX в., обучался сначала в местном мек-
тебе, потом в Тумутукском медресе, стремился продолжить свое образо-
вание даже в непростых условиях войны и революционного хаоса. Неко-
торое время он успел поработать мугаллимом в с. Керлигач. В бурном 
1917 г. Шариф Замилов становится студентом Бугульминских учитель-
ских курсов, открытых при содействии местного предпринимателя Шаки-
ра Хакимова. На курсах преподавали многие известные люди этой эпохи – 
Х. Атласи, братья Туйкины, Г. Сагди и др. Автор характеризует их по-
своему и эта «живая» оценка простого человека представляет особую цен-
ность для современных исследователей. Например, он упоминает о том, 
как эмоционально на городских собраниях выступал Х. Атласи, как 
Ф. Туйкин не мог сдержать своих слез, когда рассказывал студентам учи-
тельских курсов об истории Казанского ханства и взятии Казани в 1552 г. 
Надо учесть, что на момент написания воспоминаний (1950-е гг.) имена 
этих деятелей татарского просвещения и науки были практически забыты.  

Как и все источники личного происхождения, данный документ не 
лишен и субъективизма. Воспоминания написаны в советские годы и по-
этому автор мемуаров смотрит на события революционной эпохи, пусть 
даже личные воспоминания, с учетом идеологических установок своего 
времени. Он пользуется известными марксистскими шаблонами «классо-
вая борьба», «национальная политика царского правительства» и т. д.  

Но, тем не менее, забытая тетрадь Ш.Б. Замилова заслуживает особо-
го внимания. Автор очень достоверно описывает свой личный опыт: быт 
шакирдов медресе в Тумутуке, открытие Кредитного товарищества в 
с. Каркали и изучение русского языка при помощи сотрудников этого уч-
реждения, поиски особого наряда для соответствия статусу сельского му-
галлима, повседневную жизнь в Бугульме 1917 г. (собственное материаль-
ное положение, случайные заработки и собрания местной татарской обще-
ственности, благотворительность купцов во время месяца Рамадана и т.д.). 
Любопытно и замечание Ш. Замилова о том, что многие жители уезда и 
города не имели ни малейшего представления о революции. До Бугуль-
минского края столичные газеты доходили с трудом, а среди татарского 
населения была популярна газета «Курултай». 

Есть в воспоминаниях и описание трагических дней 1918 г., напри-
мер, эпизод о гибели агитатора Учредительного собрания – студента Габ-
дулхая Гирфанова. Он был сыном Кашшафа-муллы из с. Каркали. Оче-
видно, что автор мемуаров до последних дней думал о том, кто же был 
виновен в гибели ровесника и односельчанина Габдухая. Трагизм эпохи 
проявлялся в том, что одним из подозреваемых был их общий знакомый. 

Стоит отметить, что воспоминания написаны не на литературном та-
тарском языке, а на диалекте, характерном для восточных районов совре-
менного Татарстана. Кроме того, в тексте встречаются и русские слова, но 
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переданы они без соблюдения правил орфографии. Наша корректура тек-
ста была незначительной, в некоторых местах даны примечания, т. к. мы 
сочли необходимым оставить первоначальный «живой» текст со всеми 
особенностями языка татар бывшего Бугульминского уезда. Орфография и 
пунктуация сохранена в авторском изложении. 

После установления советской власти в Бугульме, местный отдел об-
разования направил Ш.Б. Замилова в д. Минлебай в качестве учителя со-
ветской школы, но его педагогическая деятельность была прервана собы-
тиями Гражданской войны. Он пережил период правления Колчака в Бу-
гульминском крае, голод в Поволжье. В качестве участника продовольст-
венной дружины его направили в эти годы на Алтай. Все эти события его 
жизни были им зафиксированы в тетради воспоминаний (ЛКМ. КП ОФ–
11/6, Л.22–65). Шариф Бадретдинович Замилов умер в 1963 г. после про-
должительной болезни (ЛКМ. КП ОФ–11/14. Л.1). Мы выражаем благо-
дарность Лениногорскому краеведческому музею за оказанное содействие 
и оцифровку рукописи. 

 
Истə калганнар (Җəмилов Шəрип) 

 
«Мин Шəриф Бəдретдин улы Җəмилев 1899 елда туганмын. Əти 

белəн əнинең баш балалары ир бала булып Мөхəмəтшəриф дип исем куй-
ганнар. Тəү бала саби чагында үлгəн, аның соңында Шəмсури исемле кыз 
балалары доньяга килгəн. Бу бала да үлгəн. Билгеле яңа гына тормышка 
баскан гаилə өчен бу балаларның үлүлəре бик күңелсез вакыйга булган. 
Алар кайгырганнар, җылаганнар. Шулайда экренлəп аларның кайгы-
хəсрəтлəре сүрелгəн булса да ана кешенең коңелендə (күңелендə – прим. 
ред.) үзе үлгəнче саклана иде əле. «Без үлгəн улыбыз Мөхəмəтшариф 
истəлеге итеп сиңа шул исемне куштык» дип, əни ялап (елап – прим. ред.) 
сүли (сөйли – прим. ред.) торган иде. 

Минем əтинең атасы Минһаҗетдин, аның атасы Сираҗетдин, аның 
атасы Җəмил, Җəмилнең дə атасы Əмир булган имеш. Əмир бабай турын-
да ачык мəгълүмат булмаганлыктан “имам” дияргə туры килə. Картлардан 
ишетелеп килгəнче безнең бабайларны мишəрлəр дип Керкеле авылына1 
килеп утыручылар дип аңлатыла. Керкеле авылында Җəмил бабамдан та-
ралаган нəсел турында өстəмə итеп язырга уйлап, үземнең бала вакыттагы 
истə калганнарны язып китмəкче булам. […]. 

Мине бик яшли күршебездəге Бибисара абыстайга сабак укырга 
бирделəр. Башта Шакирҗанда (троюродный брат – прим. ред.) анда укы-
ды. Ул зурырак яшьтə булгангадыр, аны Закир мулла мəктəбенə укырга 
бирделəр. Миндə ял көннəрендə (ул кизү вакытларда) Шакирҗан белəн 
мəктəпкə барып, андагы хəллəр белəн таныша идем. 

                                                      
1 Село Каркали Лениногорский район Республики Татарстан. 
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Мин абыстайда аның ире Хилал мулла-абзыйда укып йөреп язу таны-
гач, мине Хилал мулла абзый улы (указлы мулла түгел) Гата абый үзе 
белəн Тымытык мəдрəсəсенə алып китə. Бу инде 1909–1910 еллар булырга 
тиеш. 

Мəдрəсə истəлеклəре 
Тымытык2 хəзерге вакытта нинди үзгəрешлəргə ирешкəндер. Ул ва-

кытта Ык су буендагы волостлы зур авыл иде. Тымытык мəдрəсəсенə бару 
минем балалык тормышымда зур үзгəреш китереп чыгарды. Бу инде зур 
алмашыну иде. Керкəледəн 90 км ераклыктагы юл, укырга бару һəм юл 
хəзерлеклəре. Юлда квартирга керəсең, төрле кешелəр күрəсең, төрле 
сүзлəр ишетəсең. Киң кырлар, калын-калын урманнар, күп төрле авыллар, 
барсы да яңа, барсы да ят. Тымытыкка җитү белəн Гата абзыйның кунак 
өендə туп-туры туктыйбыз. Бу Ахмəтшəриф исемле фəкир тормышлы 
хуҗа булуына һəм семьясы да зур булуга карамастан безне ачык йөз белəн 
каршы ала. Квартир хакы сорамый. Кер юган, икмəк пешергəн өчен апага 
берəр нəрсə бүлəк итсəң алар риза була. 

Шəкертлəргə күрсəткəн хезмəт өчен алар савап өмет итəлəр. Шə-
кертне атна саен мончага чакыра, өс-башын юа, икмəген пешерə. Ми(н) 
əле хəзерге вакытта Тымытык халкының меңлəгəн мəдрəсə шəкертлəрен 
шулай тəрбиялəүлəренə гаҗəплəнəм. Иртə торып намазлар укып, ашагач 
эчкəч безне əти һəм Гата абыйның əтисе хəзрəт белəн күрешергə, ягни ми-
не мəдрəсəгə тапшыргалып киттелəр. Əти белəн без беренче мəртəбə 
хəзерəт белəн күрешəбез. Аның тəртибен Гата абзыйдан сорашабыз.  

Хəзрəтнең ишек алдына кереп Сəлам биргəч хəзрəт крыльцосына ки-
леп чыгачак. Баштан олы кешелəр күрешеп, аның кулын үбеп садака 
бирəчəклəр һəм дога кылгач, Гата абый аның артыннан мин шул тəртипне 
үтəргə тиеш булабыз. Бу эшлəрне шулай башкаргач, əтилəрне озатып 
мəдрəсəгə килеп югары этаждагы бер тəрəзə турыннан урын бирелə. 
Урындашлар Гата абыйның сабакташы «Байлар Зия» дигəн бер абый була. 
Мине астагы өйдə башлангычларның өченчесенə – өченче сыйныфка 
урыннаштыралар. Бу класта нинди китаплар укыганмын хəтерли алмыйм. 
Тик Коранны тəҗвидлəп уку, тəҗвид кагыйдəлəрен аңлый алмыйча яфа-
ланганымны, хатта Ык буена төшеп елап утырган вакытымны əле дə он-
тып булмы. Бу тəҗвидне аңламау сагыну катнаш тойгылар белəн йөрəккə 
урнашып калган. Башка китаплар татар телендə булгач, мин аларны ансат 
үзлəштерə идем шуңа күрə алар хəтердə калмаган.  

Минем уку сəгатенəн соңгы буш вакыт кытларыш 
Урындашлар зур шəкертлəр булгач, самавыр кую, кухнəгə төшеп аш 

пешерү, аш алып менү, кипеток алып кайту кебек йомышлар белəн үтə 
иде. Бу елларда Тымытык мəдрəсəсендə иске мəдрəсəдəн алга киткəн 
күренешлəр булмаган укутучылар, зур укыган хəлфəлəр барсы да Саид 
                                                      

2 Село Тумутук, Азнакаевский район Республики Татарстан. 
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хəзрəтнең үзенəн укыган, шул мəдрəсəне тамамлаган кешелəр генə бул-
гандыр. Алар мəдрəсəне тамамлаганнар да урын чыгу белəн мулла булып 
китə барганнар. Нинди дə булса бер авылга мулла кирəк булса Саид 
хəзрəттəн мулла килеп сораганнар. Хəзрəт урнына җавына һəм сорау-
чыларның дəрəҗəлəренə карата укуын тəмамлəгəн зур шəкертлəрне 
тəкдим иткəн. Ниндидер бер бай кызын биргəн, мəхəллə оештырган мулла 
кияүгə йорт салган, мəхəллə оештырган. Шундый зур шəкертлəрдəн бер-
сенең мулла булып китү һəм бай бер кызга өйлəнү уңгае белəн бөтен 
шəкертлəргə чəк-чəк ашатканы бик хəтердə калган. «Тагын берəрсе 
өйлəнсə икəн дип», – без малай–салай бик дəртлəнеп көткəнебезне дə 
хəтерлим. 

Саид хəзрəт мəдрəсəсе «ысулы җəдид» мəдрəсəсе дип аталса да, мон-
да фəн уку бердə кертелмəгəн. Укутучыларда фəн белəн таныш булмаган 
ахры. Чөнки икенче ел баргач Гата абзый мине рошдинең беренче классы-
на утыртты. Укытучыбыз Карəм хəлфə бүлу гамəлен өйрəткəндə «калдык-
лы бүлү» очрагында «Хəлфə абый бу калдыкны нишлəтəбез? – дип сора-
гач, – анысы гəсер кала һəм шулай тора! Хəсмəн малайлар!» дип бик кату 
ачуланган иде. Димəк Карəм хəлфə абый гади һəм унарлы вакланалаларны 
укымаган булган. Юк исə бу вакытларда Галия, Хөсəйния һəм башка 
шəһəрлəрдəге мəдрəсəлəрдə фəн уку бик алга киткəн булырга кирəк. 

Беренче елымда минем күңелемдə зур эз калдырган нəрсə Казаннан-
мы яки башка урыннанмы бер яшь җегет килеп чыга. Ул бик матур 
киенгəн, чəчлəрен спайлап тараган. Зур шəкертлəр белəн башта таныш-
кандыр. Бу кешенең хөрмəтенə кичке аш хəзерлəнə. Бу кичəгə һəр кем 
хəлендə булганча өлеш кертə. Ярлы, акчасыз яшь шəкертлəр – без төрле 
йомышлар үтибез. Табыш хəзерлəтəбез самаварлар җитештерəбез.  

Шулай итеп төн озын бу кешене Тукай шигырларын яттан укыганын 
шак катып тыңлап утырабыз. Бу кешенең кем булуы турында мин бер 
кайчанда тулы магълүмəт ала алмадым.  

Җəй көннəрендə авылга кайткач, миңа күмəчче аксак Кəрим ба-
байның Фазыл исемле улы белəн танышырга туры килə. Алар базар ура-
мында торып күмəч тə салгач, аларга Казаннан килгəн китап сатучылар 
квартерга керер булалар. Фазыл агай алардан төрле əдəби китаплар алып 
кала ул китаплар аңарда күплəп җыела. Фазыл агай ул китапларны сатып 
та, укырга да биреп тора. Фазыл агайдан алып укыган китаплар шул кадəр 
коңелгə ятышлы, аларны үзең генə укымыйсың. Аларны картлар да, кар-
чыклар да, яшь кызларда кич утырып укыганны бик яратып тыңлыйлар. 
Тукай шигырларын күбесен яттан укыйм. Шулай итеп мин оста китап 
укучы булып китəм кызлар кич утырган җирлəрдə китап уку белəн катна-
шам (Шəрəкəй Бəдретдин агай кызы Миңлесрур апа, Минһаҗетдин абзый 
кызы Шəмсигалям апалар һəр вакыт үзлəре кул эше эшлəгəндə мин укы-
ганны тыңлыйлар иде).  
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Тик бер як коңелсез 

Əтинең семьясы күп, тормыш авыр. Аңлый башлагач, тормышның 
авырлыгы яшь-үсмергə дə тəэсир итмичə калмый. Авылда сынфи катлау-
лылык. Тормышы яхшы кешенең балаларында да яхшы кием, күтəренке 
коңел. Хуҗалык, кием-салым, ат-тун яклары һ. б. барда начар булгач яшь-
үсмердə коңелсезлек тудырмый калмый. Бурычлардан котылу өчен кешегə 
эшли торгач, үз чəчүлегең зур югалтуларга элəгə. Урмаганы коела, урга-
нын терлеклəр харап итə, көзге арыш чəчүе соңга кала, соң чəчкəн арыш 
икенче елны тагы уңыш бирми. Язга таба тагын байга тезлəнергə туры 
килə. Шулай итеп авылның бу катлауы мəңге бу кабаладан котыла алмый.  

Татар авыллары белəн рус авыллары арасында экономик яктак зур 
аерма була. Чөнки монда патша хөкүмəтенең милли политикасы зур роль 
уйнаган. Мисал өчен «Чит уракка китү» бу фəкəт татар авылларында гына 
була. Алпавытка эшлəүчелəр үз крепостнойлары булса да, соңгы вакытта 
алпавытка эшлəүчелəр фəкəт татарлар була иде. Татар авылларында зем-
ство мəктəплəре юк. Чиновниклар, сутлар (суды – прим. ред.) милли аер-
мага карап эш итəлəр. Татар халкы белəн рус халкы арасын бозыштыру 
политикасы тотылган. Татар авылына рус кешесе килсə, яки рус авылына 
татар барып керсə, бала чага авызынан мыскыллау такмаклары ишетергə 
тура килə иде. Шул вакытларны искə алсаң Ленин милли политикасының 
нинди югарылыкта торганын тирəн мəгънəсе белəн аңлыйсың. 

Рус телен ничек өйрəнергə 
Чит уракка барганда да, рус авылларына əти белəн башка эш белəн 

барсаң да əтилəрнең рус белəн сөйлəшкəн вакытларында аларның авызына 
карап торасың ике арада сөйлəшкəн сүзне аңламаудан бик кимсенəсең. 
«Əти ул бабай нəрсə əйтə, ни сөйлəде» дип əтине аптыратып бетерə идем. 
Əнинең агасы Сытдик бабай улы Зəки абзый авылга яңалык кертү өчен 
көрəшүче мөəзин иде. Ул Керкелегə «Кредитный товарищество» ача. 
Авыл крестьяннаренең тормышына, хуҗалыгы эшенə яңалык кертергə ом-
тыла, прокатка а/хуҗалыгы кораллары алып кайтып бирə. Кредит шир-
кəтенең идарə председателе булып эшли. Аның кул астында эшлəүче сче-
товодлар була. Мин бу идарə йортына илəшəм, Зəки абыйның йомышла-
рына йөрим. Счетовод апа да мине төрле йомышка куша. Барынан да 
бигерəк Катя Белова дигəн апа мине үзенə иялəштерде. Ул мине урты, ша-
ярта, русча өйрəтергə тырыша. Мин Катя ападан күп рус сүзлəрен 
өйрəндем, ватып-җимереп сөйлəшə башладым. Ул янгаш əйткəн сүзлə-
ремне төзəтə бара иде. Мин əти белəн рус абыйлар сөйлəшкəндə əтинең 
янгаш сүзлəрен хəтерлим. Соңынан əтидəн нигə алай əйткəнен җентеклəп 
сораша башлыйм. Əти дə «Атаң урыс булмагач дигəндəй, ничек əйтсəң дə 
аңласалар ярый инде» дип кенə куя. 

Тымытык мəдрəсəсен бетереп кайткач, Гата абзый югары очка ике 
мəктəп ача. Берсендə кызлар, берсендə ир балалар укый. Мин дə Гата 
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абыйда иң зур укучу булып укырга керешəм. Гата абый безгə география, 
тарих, арифметика фəннəрен өйрəтə. Газета, журналлар белəн кызыксын-
дыра. Бер җəйне бала ата-аналары белəн сөйлəшеп Бөгельмəдəн бер рус 
апаны укытучы итеп алып килə. Миндə бу апада күбрəк русча белүче 
сыйфатында укырга керешəм.  

Тагын кайсы ел икəне хəтердə калмаган җəй көне Гата абый 
Бөгельмəгə русча укырга бара һəм үзе белəн мине дə алып китə. Ул укыту-
чыга түлəп квартирга йөреп укый. Мине үзе укыта. Безнең квартер Метр-
фан Александрович дигəн бер бабайда иде. Укудан бушаган вакытта мин 
гел бабай янында буталам. Бабай мине төрле йомышка файдалана үзе 
белəн кырда сабан сөрүче улы янына алып китə. Без сабанчы абыйга 
төшке һəм кичке ашны илтəбез. Метрофан бабай миңа бер туктаусыз үз 
башынан үткəннəрне сөйли. Безнең квартирга Сабир агай килеп йөри. 
Ахырда безнең янга квартирга урнаша. Бу Сабир агай мин Шөгер Волис-
полкомында эшлəгəндə Бөгельмə Кантземотдел мөдире һəм кантисполком 
председателе булып эшлəгəн. 1919 елда ук партия члены булган, атаклы 
революция юлында күп хезмəт куйган Сабир Абдуллин була. 

Бөгельмəдə үткəрелгəн бер ай миңа русча сөйлəү телен үстерергə күп 
ярдəм иткəн иде. Мин начар гына булса да яза да башладым. Мин инде 
Кредит ширкəтендə счетовод булып эшлəүче Клавдия Муравцева һəм 
аның янында торучы сеңеле белəн телəсə нинди темада сөйлəшə һəм спор-
лаша алырлык шаян яшь-үсмер булып җитешкəн идем. 

Тик бер як кына җайланмый 
Буйга да үсеп җиттек, төс буйда матур, лəкин экономик як һаман на-

чар. 1914 елда империалистик сугыш башлангач, тормыш бигрəк авырая. 
Патша Россиясендəге тəртипнең ярлы катлау крестьян халкы өчен ни 
кадəр начар икəнен төшенсəм дə бер нəрсə эшли алмыйсың. 1914–1915 уку 
елында бик тырышып кына Гата абый мəктəбендə укый башлаган идек, 
Гата абыйны сугыш сафына алып киттелəр. Гата абый ир балаларны укы-
туну миңа, кыз балаларны укытуны Əммеһаим Хаваншина дигəн кызга 
тапшырып калдырды. Бу чорда авылда революцион фикерлəр тулысы 
белəн йөрмəсə дə, укытучылар, яңа фикердəге муллалар арасында Россия 
самодержавиясе җимерелер дигəн өметлəр йөри. Сугышта патша Россия-
сенең җиңелеүендə, аның көчсезлəнүендə ниндидер җиңеллеге килеп чы-
гар сыман сизенүчелəр килеп чыга. Төреклəр җиңеүен (мөселманлык 
күзлегенəн караптыр инде).  

Яшь коңел төрнəнə, йөрəк тынычланмый. Өс аяк киемнəрен матурла-
тасы килə. Йорт-җирдə күзгə күренегерлерəк булсын иде диясе килə. 
Үзеңə якын иптəшлəрең белəн тегермəн хуҗалары Блохонцевларга барып 
канау казып, буалар буып та, Клявлино, Демака (?) станцияларына барып 
грузчик булып та эшлəп карыйсың, акча əз бирəлəр. Булган акчаңа да 
əйбер табып булмый. Ахыр чиге талчектан (толчоктан – прим. ред.) иске-
москы алып кына киенəсең.  
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Бер вакыт көзге эшлəр беткəч мине Кирлегəч3 авылының Мөнир мул-
ла Мортазин дигəн кеше үзенең мəхəллə мəктəбенə укытучы дип алырга 
сөйлəшеп китə. Бер атнадан соң Мəннаф дигəн бер абый мине алырга 
килə. Мөгəллим барып булырга булгач, анда грузчик киемнəре белəн генə 
барып булмый. Əтинең читеген, əнинең тула оегын «бронга» салып, тол-
чоктан алган чалбар, пенҗəклəрне (пиджак – прим. ред.) юып рəтлəп куй-
сакта, пальто мəсьəлəсендə эш шəптəн түгел иде. Бəхеткə каршы Актүбə 
шəһəрендə торучы Җəмилев Хөснетдин дигəн агабыз кунакка кайтып кил-
де. Айга-вайга карамыйча аның пальтосын килештек. Пальто киелгəн бул-
са да, чом кара җемелдəп торган җөн материядан тышланган булганлык-
тан, искелеге дə беленми. Бу пальтоны киеп, башка бүрекне кырынайты-
бырак куйгач, күзең явын алырлык җегет булып киттек əле. Инде 
Керкəледəге Бəдретдин шəрибе (Заһида Бəдретдин шəрибе) Кирлегəчкə 
баргач мөгəллим əфəнде – Шəриф əфəнде булып киттем.  

Бу инде 1916–1917 уку еллы. Авылга күплəп имгəнгəн һəм авырган 
солдатлар кайталар, үзлəренең күргəннəрен һəм ишеткəннəрен сөйлилəр. 
Авылда кытлык, авылда гына да түгел солдатлар сөйлəүенчə фронтта һəм 
шəһəрлəрдə хəллəр гаят аяныч. 1917 елның февралы илдəге хəлнең ничек 
икəнен тəмам ачыклап бирə. Башта «патшаны төшергəннəр» дигəн хəбəр-
лəр колактан-колакка йөри. Соңра газеталар, журналлар игланнар тарала, 
аларның һəр берсендə патша строин яманлап язалар, халыкка күп нəрсəлəр 
вəгъдə итəлəр. Тик соңга таба газеталарда һəм журналларда аерым 
партияларның тоткан юллары программалары яктыртыла башлый. Поли-
тик мəсьəлəлəрне аңлау читенлəшə, катлаулана бара. Казаннан чаршау 
зурлыгында «Корылтай» газетасы килə. Татарлар өчен милли-мəдəни мөх-
тəрият дəүлəте төзеп бирə. Москва, Ленинград газеталары килми. Фрон-
ттан кайткан солдатлар «большевиклар» һəм «Ленин» сүзлəрен алып кай-
талар. Ленинның һəм аның партиясы большевикларның сугышны туктату, 
крестьяннарга җир бирү, алпавытларның җирен тартып алу ягында булу-
ларын аңлаталар.  

Бу вакытта – февраль революциясынан соң Ормышлы авылы Нургата 
Сафаргалиов дигəн абый фронттан кайтып Кирлегачтагы апасына кунакка 
килə. Аның җизнəсе Шəрəфи агай улы Нурлыгаеп миндə укыгач, мине бик 
якын күрə иде. Нургата агай килгəч, мине кич утырырга чакырып аның 
белəн таныштыра. Шул кичтəн соң без Нургата агай белəн таныш һəм бик 
дуслашып китəбез. Ул миннəн байтак олы яштə булып, сугышка кадəр дə 
күп җирдə йөргəн, күп укыган. Политик мəсьəлəлəрдə алданырак 
төшенгəн кеше була. Ул миңа Ленин һəм большевиклар партиясы турында 
кулынан килгəнчə өйрəтергə тырыша. Нургата агай шул елның җəйеннəн 
үк Бөгелмəдə минем белəн очраша башлады. Бу вакыт, 1917 елның җəе 
Киренски (Керенский – прим. ред.) хөкүмəте вакыты иде, бер кайда да 

                                                      
3 Село Керлигач, Лениногорский район Республики Татарстан. 
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эшлəмəде. Октябрь революциясенəн соң ул күп еллар Бөгельмə мəгариф 
бүлеге инспекторы булып хезмəт итте. 

1917 елның язында Кирлегəчкə Мөнир муллага аның кайнише Кер-
кəле авылы Кашиф мулла улы Габделхəй агай Казаннан кайтты. Ул 
Бөгелмəдə рус урта мəктəбен бетергəннəн соң Казанда югары мəктəб сту-
денты иде. Улда Нургата абый белəн шунда танышты. Без Габделхəй агай-
га бер кадəр акча түлəп бер ике ай чамасы аңардан укыдык. Монда Гариф 
агай Хаеров шулай ук безнең белəн укыды. Габделхай Гирфанов студент 
кеше булгач политикаданда артта түгел иде. Лəкин ул милли-мəдəни 
мохтəрият ягындарак иде бугай. Гирфанов һəм Сафаргалиовның Кир-
легəчтə танышулары Габделхай Гирфановка бер бəхетсезлек китергəн сы-
ман коңелдə калган.  

Алгарак китеп булса да бу хəл искə төшкəч язып китим инде: 1918 
елның җəендə Бөгельмəне чехлар ярдəмендə контр революция кулга 
төшерə Бөгельмə миллəтчелəр кулында булып тора. Габделхай Гирфанов 
елгы яшлəрне мобилизавать итəлəр. Мобилизация буенча элəккəн укыган-
рак яшлəрне Учредительный собраниега өндəүче агитаторлар итеп 
билгелилəр. Бу җегетлəр шулар эчендə Гирфановта «озак тормаслар 
фронтка барганчы авылда йөреп үткəрербез» дип агитатор булырга риза-
лашалар һəм мандатлар алып авылларга чыгып китəлəр. Гирфанов Хай 
агай үзенең иптəше Чупай авылының Хай Губайдуллин белəн сөйлəш-
кəндə (бу сөйлəшеүен үзем ишеттем) «җегет авылга чыгып халык җыеп 
агитация йөрмəскə озакламый Кызыл Армия килə тик вакыт уздыру гына 
кыйбат» дип сөйли. Ул миннəн шиклəнми иде. Кызыл Армия чехларны 
һəм акларны куып килгəндə Гирфанов белəн мəктəп инспекторы Сафарга-
лиов Карамалка авылында4 булалар. Сафаргалиов башлап штабка бара да 
үзен таныта аңарга үзенең эшен дəвам итергə кушалар. Гирфанов Хай агай 
(бу Сафаргалиов сөйлəүенчə) студентлык документын күрсəтергə – 
явитьcя булырга штабка бара. Имеш аның пальтосына тегеп куйган 
җирдəн лектор-инструктор по Учредительному собранию дигəн мандат 
табыла. Гирфановны арестовать итеп Бөгельмəгə төрмəгə алып китəлəр. 
Сафаргалиов Нургата бик тиз Керкəлегə килеп Габделхайнең əтисе Кашиф 
муллага һəм агасы Габдельахат агайга белдерə. Халыктан приговор җинап 
аны аклау өчен барырга куша. Лəкин баручы Гирфановның кем икəнен 
аңлатып бирүче булмый. Аның үлек гəүдəсен Керкəлегə алып кайтып 
күмəлəр. Галим кешенең болай ялгышлык белəн əрəм булуы бик кызганыч 
була. Аны яхшы таныган рус һəм татар большевиклары аның арестовать 
ителүен белми калуларына үкенəлəр. Һич шиксез аңлатма биреп коткарып 
калу мөмкин иде дилəр.  

Кай вакытта болайда уйлый һəм сөйлəшə идек: «Гирфанов Сафарга-
лиов белəн таныш булмаса, яисə Карамалка авылында аның белəн очраш-
маса, хəрəкəттə булган армия штабына барып керергə батырчылык итмəс 
                                                      

4 Село Мордовская Кармалка, Лениногорский район Республики Татарстан. 
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иде. Үз вакыты белəн тиешле урынга явиться булыр иде». Габдулхай Гу-
байдуллин бер төрле җавапка тартылмыйча исəн калып, комунист булып 
байтак вакыт эшлəп чирлəп үлде. 

1917 елның җəенə яңадан килик. Вакытлы хөкүмəт вакытында Бө-
гельмəнең алдынгылары, татар байлары, уездагы яшь муллалар яхшы ук 
хəрəкəткə килгəннəр. Мин Кирлегəчтəн укытып кайткач əлеге əтинең 
хуҗалыгына бер аз ярдəм итеп булмасмы дип күршебез Кəлимулла абзый 
белəн (хəзер аның зур кызы Закирага өйлəнгəч минем бабай була) Болохо-
новка авылына эшкə китəбез. Бер умартачыга амшаник (омшаник – прим. 
ред.) төзибез. Ул беткəч, шуннан ерак түгел бер тегермəнчегə ялланып ка-
нау казырга керешкəн идек. Менə бер кояшлы көнне киң болын буена су-
зылып яткан юлга карасам, бер атлы килгəнен күрəм. Арбаның уң ягына 
утырган кешенең чыбыркы бутап килүе минем əтигə Бəдретдин картка 
ошаган. Шунда тегермəн төзүче Газизов Гаряй абзыга күрсəтеп: «Гəри аб-
зый кара əле əллə безнең əти килə инде» дип куйдым. Гəрəй абзый да «ул 
шул ана аты əйтеп тора, Бəдретдин абый килə, андый-мондый начар хəбəр 
алып килмəсен инде» дип кулындагы боравын əйлəндерə башлады. Əти 
килеп туктады да «Алла ярдəм бирсен, эшлəп ятасыгызмы?» дип куйды. 
Без Керкəле халыклары аны сырып алдык. Илдəге хəллəрне сораштык. 
«Ул-бу юк, тик менə Бөгельмəдə укытучылар курсы ачыла икəн Мөхəм-
мəтшəрифне алырга килдем, Гата абыйсы да бара» дип куйды. Гəрəй аб-
зый «бик ярый, бик кирəк эш, канау казырга вакыт булыр əле» дип уку 
кирəклеген төрле примерлар белəн əтигə сөйли калды. Мин туры бияне 
аркасынан сөя-сөя туарып ашарга куштым. 

Əти мин урынга эшлəргə калды. Мин шул ат белəн Кирлегəчкə барып 
əйберлəремне алып кайтырга һəм Бөгельмəгə укырга китəргə тиеш идем. 
Мин Кирлегəчкə барып əйберлəремне алып кайттым, озак та тормыйча 
əни мине булган кадəр байлыгы белəн хəзерлəп Бөгельмəгə озатты. Бу ку-
рысны оештыруда күбрəк материал ярдəм итүче Бөгельмəнең Шакир бай 
Хакимов булган ахырсы. Курс дəвамында ул анда күренгəли иде. Курсның 
мөдире Гатаулла Курамшин, укытучылар Кабир Туйкин, Фазыл Туйкин, 
тел-əдəбияттəн Габдрахман Сагдине кайдандыр китергəннəр иде. Укучы-
лар бик тиз җыелып җитмəгəнлектəн курс мин баргачта ачылмады. Уяз 
(уезд – прим. ред.) күлəмендə ниндидер үткəрелə, сүз көрəштерүчелəр чы-
гып сөйлəүчелəр дə Бəйрəкə хəзрəте Мəсгүт Губайдуллин, Һади Атласов, 
Закиҗан Шаңгараев, Чыршылыда Габдельбарый муллалар хəтердə калган. 
Тагын ниндидер татар армиясе частьлары, аларның командиры булып 
Бəкер авылының Хаҗи Вильданов йөри. Ул кайсы бер муллалар чыгышы-
на карата фронтовик солдатлар исеменəн чыгып каты отпор бирə, аларны 
куркытып та куя. Бу съезд «Милли шура» съезды булса да бер нəрсə аңлап 
булмый. «Милли шура» нəрсə эшли һəм нəрсə эшлəячəк бер кем бер нəрсə 
төшенми. Бик кызу спорлашкан мəсьəлəлəре «хиҗап» мəсьəлəсе хатын-
кызларның битне каплап йөрү-йөрмəүлəре турында була. Атласов Бөтен 
Россия мөселманнары съездынан кайтыпмы шунда доклад ясый. Тавыш 
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зурайгач съездны ташлап чыга. Бер төркем халык аның артынан китə. Ат-
ласны яңадан алып килəлəр. Ул үзенең фикерен аңлатуга 2–3 сəгать вакыт 
бирүлəрен сорый. Бер дə əһəмиятле булмаган бу шау-шулы җыелышны 
мин озак тыңламича китеп бардым бугай.  

Укулар башланганчы байтак вакыт узу белəн алып килгəн икмəклəр 
бетə бетмəсə кибə, май, күкəйлəр бозыла башлый. Шуның өчен бу якларны 
кайгыртмыйча бердə ярамый. Хуҗалыгы тазарак булган бай, мулла малай-
лары ашау-эчү турында кайгыртмыйлар. Искəнгəлəп йөри торгач мин 
күкəй складына барып чыктым. Монда күкəй китерүчелəр ватык күкəйне 
йүн бəһага саталар. Икенчедəн монда эштə табылды. Чупай авылынан 
килгəн Габдулла исемле кеше җигүле ике аты булуга карамастан станция-
га күкəй грузит итəргə иптəш таба алмый икəн. Мин аңарга бу эштə зур 
булышчы булдым. Атлар белəн ящиклəргə төялгəн күкəйне станциягə 
мендереп вагонга тутырабыз. Ул беткəч ящик кадаклыйбыз. Шулай итеп 
миндə байтак акча туплана. Курыс ачылып əзерəк укуга ураза керə. Уку-
лар мəсҗет (мəчет – прим. ред.) ишек алдында мəдрəсə бинасында бара 
гомуми торакта шунда. Курсантларга ураза тоту, тəрəвихка кереп Коран 
укуны тиеш табалар. Мин гомуми торакта тормыйм, ураза белəн кайна-
шырга вакыт юк, бушаганда берəр эш эшлəп акча алгач, базардан күмəч, 
алма алып кайтып көндезге сəхəрне көйлəп җибəрсəң бигрəк шəп була. 
Бер җай килгəндə килə ул. Курс мөдире Гатаулла Курамшин шəкертлəргə 
сахарда һəм авыз ачканда чəй өчен күп (куб – прим. ред.) кайнатучы тапса 
да ике купка коедан су ташучы таба алмый икəн. Бу хезмəтне күп саен 50 
тиен белəн килешеп үз өстемə алдым. Якын коедан унар чилəк су керешле 
ике бакны тутыру миңа физзарядка урнына хезмəт итə, һəр көнне бер сум 
акча кереп торгач, тамак тук, коңел күтəренке була. Дəреслəр яхшы 
үзлəштерелə.  

Хакимов һəм Курамшиннар курсантларга ифтар ясау өчен миңа мул 
гына продукт бирделəр. Бу ике ифтарны идəн ювучы һəм куп кайнатучы 
апа белəн əзерлəп уздырдык. Бу ике ифтарның продуклата булган садака-
сы апа белəн икебезгə байтак көннəргə җитте.  

Укулар үз тəртибендə яхшы дəвəм итте, укытучылар бик тырышып 
укыттылар. Фазыл абый Туйкин Казан ханлыгы тарихын укытканда, 
бигрəктə Казан ханлыгы егылган вакытларны сөйлəгəндə башта үзе җылап 
җибəрə һəм тыңлаучыларның да күбесен җыларга мəҗбүр итə иде. Бу та-
рих дəреслəре укучыларны өр-яңадан татар ханлыгы төзергə əзерлəү 
төсендə бара иде. […].  

Революцияне кем хəзерлəгəн, ул ничек булган, кемнəр ул юлда каты 
көрəш алып барган һəм күпме корбаннар бирелгəн, аларны сөйлəүче дə, 
белүче дə юк. Гомүмəн бу курыста, укытучылар да, укучылар да Ленин 
һəм эшчелəр хəрəкəте тарихынан бер нəрсə дə белмəгəннəр. Белсəлəр 
уңгай якка сөйлəмəслəр, тискəре якка сөйлəгəн булырлар иде.  

1918 елның җəйендə ачылган курслар Бөгельмəдə Совет хөкүмəте та-
рафынан ачыла, аның программасы да, укытучылар составы да бөтенлəй 
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башка була. Башка булулары аларның чын фəн кешелəре һəм үз фəннəрен 
тирəнтен укытуларында иде. Политик аң һəм совет хөкүмəтенең эчке һəм 
тышлы хəллəре белəн танышып тору да газеталардан файдаланасың. Бу 
курста Камиль Якубовның агасы Зөфəр Якупов та укый иде. Безнең квар-
тирларыбыз янəшə булганлыктан һəм икебездə бер класста булгач, һəр 
вакыт бергə булабыз, бергə дəрес хəзерлибез. Зөфəр Якупов Абдекəй авы-
лында мулла булып торган, революциядəн соңмы алданыракмы мулла-
лыкны ташлап укытучы булган. Ул туганы Камиль Якупов белəн якынтым 
бəйлəнеш тоткан. Шуңа күрə дə аның доньяга карашы чын коммунистик 
караш булып җиткəн иде. Зөфəр Якупов белəн айдан артык вакытны бергə 
үткəрү миңа политик мəсьəлəлəрне бигерəктə диннəр һəм аларның килеп 
чыгулары турында фəнни карашны үзлəштерергə тагында ярдəм итте. 

1918 елның җəендəге курсларда укулар башта бик коңелле барды. 
Укучыларның җыелышлары булган вакытларда шау-шулар яклашып тар-
тклашулар була. Курсантлар укуларның барышы турында үзлəренең 
фикерлəрен белдерəлəр. Политик темаларда докладлар һəм лекциялəр 
укылуын сорыйлар. Курыс администрациясе ул доклад һəм лекцияне оеш-
тыру турында вəгъдəлəр бирсə дə, вакыт уза бара, лекциялəр күренми. 
Аның сəбəбе дə гражданнар сугышы фронтларында хəлнең кискенлəшə 
баруы курыс администрациясенең һəм укытучыларның ниндидер бита-
рафлык саклаулары булды ахырсы». 
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A fragment of the manuscript of the teacher Sharif Zamilov’s memories (1899–

1963) from the Leninogorsk museum fund is being published for the first time. He re-
calls the era of the revolution in Bugulma Uyezd of the Samara Governorate, the years 
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of studying at the Tatar madrasah and the Tatar teacher-training courses. The fragment 
includes the period from 1909 to 1918. The ego-document presents the era of the revo-
lution through the eyes of the Tatar shakird from a peasant family. We think that the 
manuscript dates back to the 1950s. The document was transferred from the Gilyalovs 
family archive to the museum in 1989. 
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