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XIX йөз урталарында Россиянең татарлар яшəгəн төбəклəрендə акыл, белем,
əхлак нигезендə җəмгыятьне үзгəртүне максат иткəн мəгърифəтчелек хəрəкəте
башлана. Ул əдəбиятка да көчле тəэсир ясый һəм əдиплəр мəгърифəтчелек
идеялəрен яклауның, халыкка җиткерүнең юлларын, алым-чараларын эзлəүгə
алыналар. Татар Яңарышына зур өлеш керткəн Ризаэддин Фəхреддин «Сəлимə»,
«Əсма» повестьларында чынбарлык вакыйгаларына мөрəҗəгать итеп, укымышлы,
халык мəнфəгатен кайгыртып яшəүче идеаллаштырылган геройларны алга
чыгара. Автор җəмгыятьтəге үзгəрешлəрне хатын-кыз язмышы белəн тыгыз
бəйлəнештə карый. Əсəрлəрдə ислам дине кыйммəтлəре рус-Европа казанышлары
белəн үрелеп бирелə. Əдип яшəеш үзəгенə Кешене куя, аның белемле һəм əхлаклы
булуын яклый. Əсəрлəргə синкретизм хас булып, аларда авторның дини-этик,
фəлсəфи-эстетик карашлары чагыла.
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ХIХ йөз ахыры – ХХ йөз башы татар мəдəнияте, əдəбияты, иҗтимагый фикере үсешендə гаять зур урын билəгəн, энциклопедик характердагы эшчəнлек алып барган олуг шəхеслəрнең берсе – Ризаэддин Фəхреддин. Ул дин һəм җəмəгать эшлеклесе, тарихчы-галим, əдип, педагог,
журналист буларак танылу ала һəм һəр тармакта яңа сүз əйтеп, аның үсешүзгəрешенə көчле йогынты ясый.
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Р. Фəхреддиннең татар əдəбияты Яңарышында лаеклы урын алып
торган əдəби иҗаты үз вакытында ук киң җəмəгатьчелекнең игътибарын
җəлеп итə. Əдипнең «Сəлимə, яки Гыйффəт» (1899) һəм «Əсма, яки Гамəл
вə җəза» (1903) китапларында ХIХ гасыр ахыры – ХХ гасыр башы татар
тормышының иҗтимагый-мəдəни, дини-фəлсəфи, əдəби-эстетик проблемалары чагылыш таба. Р. Фəхреддиннең кызы Əсма Шəрəф үзенең истəлегендə əтисенең мондый сүзлəрен китерə: «Сəлимə» белəн «Əсма»ны
язуыма сəбəп роман тəртип итү генə түгел иде, бəлки күңелгə урнашкан
файдалы фикерлəрне үз телебездə язып, укучыларга ирештерү иде.
Духовное собраниедə эшлəвем аркасында, шул əсəрлəр хакында булачак
яхшы вə яман фикерлəрне язганны иркенлəп ишетер өчен, əсəрлəргə
үземнең исемемне куймадым, псевдоним белəн язган идем. «Сəлимə»
турында яманлап, гаеп итеп язган сүзлəр күп булган, хəтта Духовное
собрание исеменə авторны гаеплəп зур жалоба язганнар. Барча яманлап
язылган язулар «Сəлимə»дəн зур күлəмдə булган» (Шəрəф 1999: 48).
Аңлашылганча, истəлектə тəнкыйди фикерлəр турында сүз барса да,
хуплап чыгулар да аз булмагандыр дип уйларга нигез бар. Ə инде
берникадəр вакыттан соң, матбугат битлəрендə əлеге əсəрлəр турында
тəнкыйди язмалар да урын ала. Беренчелəрдəн булып бəя биргəн Г. Тукай
«Ялт-йолт» журналы мөхəррире Əхмəт Урманчиевка хатында болай яза
(1912): «Риза казый “Əсма”, “Сəлимə” кеби китаплары белəн язу көче вə
хəтта шигъриясен күрсəткəн вə гомумəн хикəялəве ачык, язу стиле садə вə
гүзəл бер язучыдыр» (Тукай 2016: 232). Р. Фəхреддиннең əдəби иҗатын
фəнни планда тикшергəн Җ. Вəлиди аның əсəрлəрендə дин һəм мəдəният
мəсьəлəлəренең гармоник кушылып китүен билгели, авторның əдəби
чаралар белəн реформаторлык идеялəрен яклавын, шуңа да урыны белəн
сөйлəү һəм вəгазь белəн мавыгуын күрсəтə (Валидов 1998: 125–127).
Атаклы мəгърифəтченең киңкырлы эшчəнлеген, шул исəптəн əдип
буларак иҗат үзенчəлеклəрен киң планда өйрəнү ХХ гасырның 60–70 нче
елларында М. Гайнуллин, М. Госманов, М. Гайнетдинов, Ф. Баишев,
Ф. Мусин һ.б. тырышлыгы белəн башлана. Ə инде үткəн гасырның 90 нчы
елларында бу эшнең тарихи-фəлсəфи, дини-əдəби, əхлакый-эстетик яссылыкта тирəнəюе Г. Хөсəенов, М. Рəхимкулова, Ə. Хəйри, М. Əхмəтҗанов,
Р. Үтəбай-Кəрими, Х. Миңнегулов, Б. Солтанбəков, Д. Гарифуллин,
Р. Мəрданов, Г. Даутов һ.б. исемнəре белəн бəйле. Р. Фəхреддин хезмəтлəренең киң катлау укучыларга килеп җитүендə Ə. Хəйри һəм
Р. Əмирхан аеруча зур хезмəт куя. Л. Хəйдəров тырышлыгы белəн
«Сəлимə» һəм «Əсма» əсəрлəре тулы күлəмдə һəм хəзерге заман татар
əдəби теленə яраклаштырып бастырып чыгарыла (Фəхреддин 2018).
Р. Фəхреддин иҗатын ул яшəгəн, белем алган чор үзенчəлеклəре,
җəмгыятьтə өстенлек иткəн караш-фикерлəр, татар əдəбиятының торышы
кебек мəсьəлəлəр белəн тыгыз бəйлəнештə генə тулы аңлап була. Билгеле
булганча, ХIХ гасыр урталарында татар халкының иҗтимагый-мəдəни
тормышында җитди үзгəрешлəр башлана (Закирзянов 2019: 85).
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Җəмгыятьтə үзлəрен татар миллəте вəкиллəре дип күзаллаган һəм халыкның мəдəни дəрəҗəсен Аурупа халыкларына якынайтырга омтылган
шəхеслəр үсеп чыга (Юзеев 2001: 144–146). Р. Фəхреддин əнə шундыйларның берсе буларак, табигать биргəн сəлəтен, көчен халкына ихлас
хезмəт итүгə багышлый. Ул моңа мəдрəсə елларыннан башлап əзерлəнə
һəм гомере буе əлеге кыйбласына тугры кала.
Аның иҗтимагый-педагогик карашларына И. Гаспралы мөхəррирлегендə Кырымда чыгып килгəн «Тəрҗеман» газетасының йогынтысы
булуда шик юк. 1883 елда чыга башлаган газета турында ишетүгə, Фəрид
исемле иптəше белəн редакциягə хат яза һəм 1984 елдан башлап алдырып
укый башлый. Бу турыда истəлегендə болай яза: «Шуннан исə бу көнгə
кадəр бер санын да кулдан ычкындырмый укып килдем» (Фəхреддин 1999:
20). Атасы Фəхреддин хəзрəт, анасы Мəхүбə абыстайның укымышлы
руханилар нəселеннəн булулары билгеле. Ризаэддиннең апасы ахун
Гыйльман əл-Кəримигə кияүгə чыга. Əлеге ике затлы гаилəнең туганлыгы,
һичшиксез, бер-берсен рухи яктан үстерүгə ярдəм иткəн1.
Кызы Əсма аны болай характерлый:
«Əткəй сабыр холыклы, йомшак табигатьле кеше иде. Һичбер
вакытта каты сүз белəн кешенең хəтерен калдыра торган булмады.
Кем белəн генə сөйлəшкəндə дə кадерле гадəте бар иде: сөйлəшкəн
кешенең сүзен сабырлык белəн актыгына хəтле бүлмичə тыңлап тора
да, сүз беткəч, үзенең сүзен, җавабын, фикерен сөйли иде. Сөйлəгəндə, гадəтенчə, бик төзек, конкрет сөйли иде, мəгънəсез сүзлəр
катнаштырмый иде. Үзе белгəн, үзен хаклы итеп тапкан очракта
үзенең фикерен, риза булмаганын һəркемгə ачыктан-ачык əйтə
торган, батыр йөрəкле, курыкмас кеше иде» (Шəрəф 1999: 74).
Р. Фəхреддингə тырышлык, хезмəт сөючəнлек хас булып, хезмəттə
җан тынычлыгы, рухи көч таба. «Ул бөтен барлыгы, меңнəрчə тамырлары
белəн татар җире, татар рухы белəн бəйлəнгəн зат. Халыкка, хакыйкатькə
хезмəт итү, иманга тугрылык – Р. Фəхреддин яшəешенең асыл максаты»
(Миңнегулов 2004), – дип яза Х. Миңнегулов мəгърифəтче-галим эшчəнлегенең төп кыйммəтен билгелəп.
Бу чорда ислам динен реформалаштыру, аны чорга, заманга яраклаштыру мəсьəлəсе көчле бəхəслəр тудыра. Бу өлкəдə Ш. Мəрҗанинең роле
гаять зур була.
«Татарское религиозное реформаторство конца ХVIII–ХIХ вв.,
как составная часть татарской общественной и философской мысли,
сыграло свою роль в развитии общественного сознания мусульманского населения, через рационалистическую критику устоявшихся
взглядов на отдельные положения религии подготавливая его умы
для восприятия нового образа мышления, соответствующего эпохе
1

Гыйльман ахун улы Фатих Кəрими танылган əдип, журналист, җəмəгать
эшлеклесе булып китə.
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нового времени» (Очерки истории татарской общественной мысли
2000: 112).
Яңару хəрəкəтенең зур бер тармагы булып мəдəният тора. Əлеге киң
мəгънəдəге төшенчə, бер яктан, мəктəп-мəдрəсəлəрне үзгəртеп коруны,
дин белəн бергə дөньяви фəннəр укытуны һəм башка халыклар мəдəниятендəге казанышларны өйрəнүне күздə тота (Габидуллина 2016: 6–7).
Мəгърифəт мəсьəлəсенə җитди игътибар бирелеп, ул миллəтнең килəчəге
белəн бəйлəп карала. ХIХ гасыр ахыры – ХХ гасыр башында татар
Яңарышының яңа баскычы рəвешендə таралыш алган җəдитчелек яшəешнең икътисад һəм сəясəт өлкəлəренə дə тирəн үтеп керə. Д. Исхаков
фикеренчə, татарларның милли үзаңы үсеше, аларның Россия империясендə милли тигезлеккə ирешү кирəклеген аңлауга китерəчəк. Ə бу исə
артта калганлыкны бетерү аша руслар белəн башта мəдəни, аннары сəяси
тигезлеккə ирешү омтылышына юл ача (Исхаков 1997: 8).
ХIХ йөзнең икенче яртысында җəмгыятьнең бөтен өлкəлəренə үтеп
кергəн мəгърифəтчелек хəрəкəте əдəбият үсешенə дə көчле йогынты ясый.
Тормышны акыл, белем, əхлак ярдəмендə үзгəртеп коруны максат иткəн
мəгърифəтчелек идеологиясе əдəбиятның тематикасын, идея юнəлешен,
жанр төрлелеген, иҗат алымнарын һəм иҗат методын билгели. Халыкка
якынрак булу өчен əдиплəр чынбарлыктагы реаль күренешлəргə активрак
мөрəҗəгать итəлəр. Бу исə реализмның торган саен киңрəк урын алуына
китерə. Тормышны бөтен тулылыгында чагылдыру исə, тезмə əсəрлəр
белəн бергə, проза һəм драматургиянең мəйданга чыгуын тизлəтə һəм бу
чорда яңа төрлəр, жанрлар барлыкка килə. Миллəтнең алга китүенə, мул
тормышка чыгуына ирешү өчен, иң элек аңа аң-белем бирергə, тəрбиялəргə кирəк була. Матур əдəбият яңа фикер-идеялəрне кеше күңеленə,
аңына сеңдерүдə үтемле чара булганлыктан, мəгърифəтчелек хəрəкəте аны
үз идеялəрен тарату-үткəрүдə мөһим чара буларак файдалана. Əдəбияттагы сыйфат үзгəрешлəренең иң мөһиме – яңа, реалистик əдəбият формалаша башлау белəн бəйле. Ул исə мəгърифəтчелек идеалларына нигезлəнə,
шуларга зур өметлəр баглый. Əдиплəрнең дөньяга карашындагы, сəнгатьчə фикерлəвендəге үзенчəлеклəр мəгърифəтчелек реализмы методының җирлəшүе турында сүз алып бару мөмкинлеге бирə. Билгеле инде,
əлеге сəнгати фикерлəүгə нигезлəнгəн əдиплəр иҗаты бертөрле генə түгел.
Шуңа да мəгърифəтчелек реализмына нигезлəнсəлəр дə, М. Акъегетзадə
һəм З. Бигиевнең əдəби-эстетик карашлары бераз соңрак мəйданга килгəн
Ф. Кəрими, Р. Фəхреддин, Г. Исхакый, З. Һади, Ш. Мөхəммəдев, Г. Камал
һ.б. əдиплəрнең сəнгати фикерлəвеннəн шактый аерыла.
Мəгърифəтчелек халык тормышының бөтен ягын диярлек иңлəп ала
һəм һəр өлкəдə яңарыш-үзгəрешлəргə юл ача. Мəгърифəтчелек – фəлсəфи,
этик һəм эстетик карашлар системасы ул. Алгы планга исə халыкны аңбелемле итүне, əхлак сыйфатлары тəрбиялəүне чыгара. Шуңа да мəгърифəтчелəрнең караш-фикерлəрен əдəби əсəрлəрдə чагылдыручы язучылар
əхлакый кануннарга нигезлəнеп яшəүче мəгърифəтле кеше тормышта
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бəхетле була дип ышаналар. Əлеге идея бу чорда дөнья күргəн əсəрлəрнең
барысында да диярлек чагылыш таба.
Мəгърифəтчелек мəсьəлəлəре арасында мəктəп-мəдрəсəлəрдəге укуукыту системасын үзгəртү мөһим урын алып тора. Билгеле булганча, əлеге
уку йортлары дини белем бирүне алгы планга куялар һəм шəкертлəрне дə
шул максатта тəрбиялилəр. Казан ханлыгы яулап алынганнан соң, XVI
гасыр уртасыннан алып XVIII гасыр ахырына кадəрге торгынлык чорында
дини башлангыч аеруча көчəя. Татар халкы этнос буларак сакланышын
ислам динендə күрə.
«Колониальный гнет, приведший к обскурации и консервации
общественной и духовной жизни татар, декадансу умонастроений во
второй пол. XVI – первой пол. XIX вв., органически сросся с суфийской литературой, коранической философией терпения. Именно эта
особенность средневекового декаданса помогла татарскому этносу
спасти себя от физической гибели, сберечь традиционные ценности
исламской культуры» (Ганиева 2005: 10), – дип яза Р. Ганиева.
Р. Фəхреддиннең əдəби иҗатында урын алган əлеге күпсанлы мəсьəлəлəр арасында аның бөтен иҗатын бербөтенгə туплый торган, дөньяга
карашын, яклаган концепциясен билгелəргə ярдəм иткəн берничə концептуаль караш бар. Алар түбəндəгелəр: 1. Мəгърифəтченең Шəрык цивилизациясе тудырган казанышларга таянуы, аны яңа шартларда яңа эчтəлек
белəн баетып үстерүе, аерым алганда мөселман дөньясындагы Акыл һəм
Гыйлем культына баш июе. 2. Рухи һəм мəдəни артталыктан чыгу
юлларын эзлəве, моның өчен Шəрык белəн бергə рус-Аурупага йөз белəн
борылуны хуплавы. 3. Əдəби һəм педагогик хезмəтлəрендə милли мəгариф
системасының нигезлəрен салып калдыруы. 4. Укыту-тəрбия мəсьəлəлəрендə халык педагогикасына, ислам динендəге тəрбия нигезлəренə, үз
тəҗрибəсенə таянуы, кешене «камил инсан» итеп саклап калуда белемтəрбия көченə ышануы. 5. Татар җəмгыятен үзгəртүгə бəйле күптөрле
мəсьəлəлəрне хатын-кызның гаилəдəге һəм җəмгыятьтəге урыны белəн
бəйлəнештə каравы. Əлеге һəм башка мəсьəлəлəргə киңрəк тукталыйк.
Р. Фəхреддиннең «Сəлимə, яки Гыйффəт» повесте Гафил бине Габдулла тəхəллүсе белəн басыла. Əсəрнең төп эчтəлеге ул чорда киң
таралган сəяхəт кылу вакыйгасына нигезлəнеп ачыла. Ун ел мəдрəсəдə
белем алган, əмма үз-үзеннəн, яшəешеннəн ризасызлык хисе дөнья күреп
кайтырга этəргəн татар шəкерте пароходта Иран бае кызы Сəлимə белəн
таныша һəм бергəлəп Бакуга кадəр сəяхəт итəлəр. Аларның танышлыгы
ахырда никахлашу белəн тəмамлана. Вакыйгаларны бу рəвешле сурəтлəү
авторга үзенең карашларын тулырак чагылдырырга мөмкинлек бирə. Чит
илдəн килгəн Сəлимə туташның киң белемле, тəрбияле, акыллы булуы
татар шəкерте белəн чагыштырыла һəм, ак җəймəдəге кара тап сыман,
татар тормышының, шул чор җəмгыятенең кимчелеклəре аермачык күз
алдына бастырыла.
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Авторның мəгърифəтчелек карашлары əсəр башында ук, татар шəкертенең дуслары оештырган озату мəҗлесендə сөйлəгəн сүзлəрендə күренə.
Мəдрəсə тəмамлаган укымышлы кеше нинди булырга, үзенең белемен,
тырышлыгын нəрсəгə юнəлтергə тиеш соң? Менə алар: 1) ата-ана тəрбиясенең əһəмиятен аңлап, яхшы ата булырга; 2) җəмгыять хəлен, ягъни
миллəт язмышын кайгыртып яшəргə; 3) чит халыклардан гыйбрəт алырга
һəм дə 4) бабаларыбызның эшчəнлеген онытмаска, алардан да үрнəк
алырлык нəрсəлəр күп; 5) күп төрле теллəрне яхшы белергə; 6) мəдрəсəлəрдə укыту эшлəрен яхшыртырга. Күргəнебезчə, шəкерт дөньяга аек күз
белəн карый. Əмма белеме һич тə җитəрлек түгел, шуңа да автор аны
Сəлимə белəн чагыштыра. Шəкерт үзе дə моны аңлый. Бигрəк тə ул һөнəр,
сəнгать, тарих мəсьəлəлəре буенча əзерлексез.
Авторның төп игътибары юнəлтелгəн Сəлимə туташ Иранда укыган,
аннары Мисыр университетын тəмамлаган. Ул фарсы, гарəп, инглиз,
француз теллəрен бик яхшы белə. Əнə шундый тəрбияле, белемле кыз
шəкертне битараф калдырмый:
«Сəлимə туташ əдəпле булган дəрəҗəдə гаҗəеп, гыйлемле булган
дəрəҗəдə саф-чиста иде. Май кебек йомшак, сандугач сайравы шикелле моңлы һəм мөлаем тавышлары таң җиле рəвешендə җанымны
рəхəтлəндерде. Мəхəббəтле караулары, миһербанлы сүзлəре, чыбыклар аша тəэсир иткəн электр тогы куəте шикелле, бар тəнемə тəэсир
итте. Əмəн, йа Раббым, никадəр гүзəл һəм сөйкемле иде!» (Фəхреддин 2018: 26)
Сəлимə, француз телендəге китаплар аша укып, төркилəр һəм болгарлар турындагы белемнəре белəн дə шəкертне шаккатыра. «Сəлимə»
повестендагы «Болгар», «Төрки кавемнəр» бүлеклəре – «язучының миллəт
язмышы турында уйлануларының кайтавазы, омтылышларының конкрет
гəүдəлəнештə тормышка ашырылышы» (Даутов 2001: 46). Əнə шулай
тормыш өчен дини белемнəр генə җитмəве, бəлки фəнни белемнəрне
үзлəштерү кирəклеге ассызыклана.
«Əсма, яки Гамəл вə җəза» повесте 1903 елда Оренбургта басыла.
Вакыйгалар аша язучы төп əхлакый фикерен үткəрə: яхшылыкның нəтиҗəсе
– бəхет, явызлыкның җəзасы – хурлык. Шул рəвешле автор төп идеяне
исемгə үк чыгара. Əсəрнең үзəгендə Əсма образы. Аның тормышы, əкият
геройларына охшатып, серлелек, маҗаралылык белəн бирелə. Повесть
башында ук кызның əтисе Габбас мулла алдынгы карашлы, яңалыкка
омтылучы кеше итеп сурəтлəнə. Габбас мулланың бу дəрəҗəгə ирешүенə
хатыны Гайшə абыстайның тəэсире зур булу ассызыклана. Моның белəн
Р. Фəхреддин хатын-кызның тормыштагы урынына, гаилəдəге хəленə
игътибарны юнəлтə. Гайшə абыстай яшь вакытта бер надан, əхлаксыз бай
кулына элəкмəвенə сөенеп, Габбас мулла белəн аңлашып, ярдəмлəшеп яши,
кешелəр алдында аның дəрəҗəсен күтəрүгə ирешə. Гомумəн, гаилəдə хатынир мөнəсəбəте шундый булырга тиеш дигəн фикер үткəрелə. Алар бергəлəп
китаплар, газета-журналлар укыйлар. Əсма əнə шундый шартларда бик
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яхшы тəрбия ала. Əмма яхшылык янында яманлык та йөри. Хикмəт хаҗи
əхлаксыз кешелəр ярдəмендə тараткан гайбəтлəрдəн туеп, Габбас мулла хаҗ
сəфəренə чыгып китə һəм шунда аның үлеп калуы турында хəбəр килə. Бер
елдан соң хатыны Гайшə абыстай да вафат була. Кызлары Əсма, күп төрле
маҗараларга элəгə, исемен алыштыра, ахырда тирə-якта дан тоткан Салих
байның ятим балалар йортында тəрбиялəнə башлый. Монда ул укытучымөгаллимə булып җитешə. Бервакыт бай Зəйнəп-Əсманы сораучы ике егет
барлыгын əйтə: берсе – бай малае, икенчесе – ярлы укытучы. Кыз соңгысын
сайлый. Бу бай хатыннарын гаҗəпкə калдыра. Алар аның турында төрле
гайбəт тарата башлыйлар, никахсыз туган кыз, дилəр. Зəйнəп-Əсма Салих
байга үзенең тормышын сөйлəп бирə. Шунда көтелмəгəн мəсьəлə ачыклана
– Габбас мулла хаҗ сəфəрендə үлмəгəн. Төрле хəллəрдəн соң исемен
«Юныс хəзрəт»кə үзгəртеп, əлеге тəрбия йортында хезмəт итə икəн. Əсма
кияүгə чыккан егет тə кайчандыр үзара бүлəклəр бирешкəн шəкерт булып
чыга. Əнə шулай яхшы күңелле, инсафлы, намуслы кешелəр барысы да
бəхеткə ирешə. Х. Миңнегулов язганча, «Р. Фəхреддин мəхəббəткə, хөрмəтихтирамга, үзара җаваплылыкка корылган гаилə тормышын, андагы инсани
тəрбияне миллəт яшəешенең нигезе, төп шарты дип саный» (Миңнегулов
2003б: 124).
Əсəрдə уңай герой итеп сурəтлəнгəн образлар арасында Сəлим бабай
аерылып тора. Ул халыкның гомумилəштерелгəн образы. Тарихны, гыйбрəтле хəллəрне күп белə: «Сəлим бабай ... укылачак бер китаб иде... Бөтен
халык бабасы иде... » Əлеге бабай исəн вакытта ул белгəннəрнең язып
алынмавы өчен үкенү дə белдерелə. Халык иҗат иткəн əсəрлəрне белү
өстенə Сəлим бабай матур итеп җырлый һəм курайда уйный. Аның курай
моңы барча кешелəргə бик нык тəэсир итүен сурəтлəп, музыканың кеше
тормышындагы ролен ачып бирə. Р. Фəхреддин кешегə тəэсир итүче
чараларның берсе дип сүз сəнгатен саный. «Əдəбият белəн кызыксыну –
күңелне сафландыру һəм үз-үзеңне тəрбиялəү өчен иң тəэсирле чара. Əдəп
китапларын өйрəнү һич вакытта зыян китермəс» (Фəхреддин 2018: 103), –
дип яза ул һəм андый китапларның гаилəдə укылу тиешлеген искəртеп китə.
Автор, мəгърифəтчелек традициялəренə тугры калып, уңай геройларга капма-каршы буларак, тискəре образларны сурəтли. Əсəрнең конфликты да искелек белəн яңалык бəрелешенə нигезлəнə. Повестьта
«тəрəкъкый тормозлары» итеп Хикмəт хаҗи, Бикбулат мулла, ишан
мөриде Муса бирелə. Хикмəт хаҗины əдип «беренче дəрəҗəдə залим»
итеп күрсəтə. Ул ерактан торып сəлам бирмəгəннəрдəн дə төрлечə үч ала.
Аның сəүдəсе дə алдашуга корылган. Яшьлегендə үзе хезмəт иткəн
байның ике улын төрле бозыклыкларга өйрəтеп, йөзəр тəңкə акча биреп,
алардан 20 мең тəңкəлек вексельлəр ала. Бай үлгəч, аның хатынына
өйлəнеп, улларын өйдəн куып чыгара. Билгеле инде, аның балалары да
шундый ук. Автор Хикмəт хаҗиның дүрт кызын да «агачтан да надан» дип
бəяли һəм үзлəре шикелле муллаларга кияүгə чыгуларын яза. Бишенче
кызын исə Габбас мулла соратачагына шиклəнми. Өмете акланмагач,
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Габбас мулланы кан дошманы санап, төрлечə түбəнсетү, мыскыллау
юлларын эзли башлый. Хикмəт хаҗи тарафдарларының берсе – ишан мөриде Муса, мəчет салырга дип дəфтəр ачып, Габбас мулла исеменнəн
халыкка үтенеч язып, акча җыярга чыгып китə. Шəһəр байларыннан
җыйган акчасын күңел ачу йортында туздырып бетерə. Тикшерү башлангач, Хикмəт хаҗи Габбас мулланы төрмəгə яптыру нияте белəн йөри,
хəтта адвокат яллый.
Повестьтагы башка тискəре геройларның əхлакый йөзлəре шундый
ук. Бер мулла, нинди хайван мае икəнлеге безгə мəгълүм түгел дип,
керосин лампаларын мəчеттəн чыгарткан. Икенчесе, шəм эзлəтеп, намаз
вакытын бушка уздырган һ.б. Əхлаксыз геройлар үз гамəллəренə күрə
җəза алалар. Хикмəт хаҗи бер фəкыйрь мөсафирханəдə вафат була.
Хəмидə яман чир элəктерə, Зəйнүш карчык аякларын югалтып, телəнчегə
əйлəнə. Əсəрдə җəмгыятьнең ямьсез якларын күрсəтүгə дə зур урын
бирелгəн. Бу Зəйнəп-Əсманың кышкы суыкта телəнеп йөрүе, фəхешханə
күренешлəре, аерым кешелəрнең ятим балаларны сатып көн күрүлəре һ.б.
Автор гуманист буларак, болар өчен күңеле белəн əрни. Р. Фəхреддиннең
публицистик фикерлəре аермачык сизелə. Күбрəк ул аларны персонажларның сөйлəме аша җиткерə. Яңа мəктəп ачарга рөхсəт сораган крестьяннарны сүгеп җибəргəн мулла турында көлеп һəм тəнкыйтьлəп яза. Укыту
мəсьəлəлəренə шактый киң урын бирелеп, автор белем алуда укытучымөгаллимнең роле, еш кына баланың килəчəге дə шуңа бəйле булу
турында уйлана. Автор фикеренчə, гыйлем кешенең башка сыйфатларына
да нигез булып тора. Шуңа да белем алып, əдəпле яшəү бəхеткə юл ачкан
кебек, аның капма-каршысы булган белемсезлек, наданлык аркасында
əдəпсез яшəүгə, ахыр чиктə бəхетсезлеккə дучар булу əсəрлəрнең төп
идеясе буларак ачыла. Гомумəн, «дөрес һəм нəтиҗəле белем ул ахыр чиктə
миллəтне яңарыш дəверенə алып керəчəк хəлиткеч көч икəн» (Бəширов
2003: 237) дигəн нəтиҗə ясала.
Яңа ысулны яклаучы геройлары сүз сөйлəү белəн мавыкмый, бəлки
гыйбрəтле мисалларда, гамəлдəге капма-каршылыкта кайсының өстен
булуы күрсəтелə. Автор ул чорда күп бəхəслəр уяткан мəсьəлəне тарихи
агышында карый һəм бүгенге яңа ысулны килəчəктə иске ысул дип
əйтерлəр, дигəн фикерне яклап чыга. Иң мөһиме, кешенең белем алуга
телəге булу һəм шул белемнəрен тормышта файдалану икəнлеге гыйбрəтле мисал аша ачыла.
Əсəрлəрнең сəнгатьчə эшлəнеше, реаль тормыш белəн бəйлəнеше дə
игътибарга лаек. Беренче повестьта Казан турында шактый мəгълүматлар
бирелə. Пароходка утыру вакыйгасында хатын-кызлар арасындагы ямьсез,
əхлаксыз күренешлəргə игътибар юнəлтелə. Повестьта уңышлы китерелгəн чагыштырулар («көтүчесе улган хəйваннар сəламəт улдыклары кеби,
аталары улган җəмгыятьтə карендəшлек, дустлык улыр»; «май кеби
йомшак, сандугач сайравы мисаллы моңлы вə мөлаем тавышлары таң йиле
рəвешендə җанымны рəхəтлəндерə иде»); мəкаль-əйтемнəр («яшь гомердə
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тырышканнар картлыкта рəхəт күрерлəр», «гакыл яшьтə улмаз, башта
улыр» һ.б.), геройларның портретлары əсəрнең сəнгатьлелеген, укучыга
тəэсирен үстерə. Публицистик чигенешлəрдə əдип үзе хикəялəүгə катнашып китə, күп мəгълүматлар китерə. Икенче əсəрдə матур чагыштырулар,
тасвирлаулар игътибарны җəлеп итə: «Миллион еллардан бирү, урманнарының биеклеклəреннəн вə яфракларының куелыгыннан, көндез улсын
яктылык күрмəмеш урыннары бу көннең электрик нурлары, кояш илə
ярышмакта улан яктылыгыны сачып, кояшдан көлеп тормактадыр». Геройларның портретлары да, сөйлəмнəре дə истə калырлык итеп, индивидуальлəштерелеп бирелə.
Гомумəн, Р. Фəхреддиннең «Сəлимə» һəм «Əсма»сы мəгърифəтчелек
реализмы методына нигезлəнеп язылганнар. Мəгърифəтче əдиплəргə хас
булганча, вакыйганың кайда һəм кайчан баруы, таныш шəһəр, елга һ.б.
исемнəр атала. Əсəрлəргə синкретизм хас, ягъни авторның əдəби сурəтлəвенə тормыш-яшəеш, миллəт, аның үткəне, бүгенгесе, кеше язмышы,
аның бəхете, мəхəббəте турындагы уйланулар кушылып китə һəм үзенчəлекле синтез тəшкил итə. М. Гайнетдинов язганча, аларда «чорның конкрет
сорауларына җавап эзлəү, шул мəсьəлəлəр хакында чордашлары белəн
əңгəмə, чор “публицистикасы” өстенлек итə» (Гайнетдинов 2003: 226–227).
Р. Фəхреддин повестьларында романтик тенденциялəр дə урын алган.
Дөрес, тулы канлы иҗат ысулы турында сүз бармый, бəлки мəхəббəтне,
аерым геройларны идеаллаштыруда, тормышны, килəчəкне матур итеп
күрергə телəүдə, матурлык һəм ямьсезлек эстетик категориялəренə мөрəҗəгать итүдə реализмның бер сыйфат-билгесе буларак ачыла.
Шулай итеп, Р. Фəхреддин əсəрлəрендə үз чорының актуаль, җəмəгатьчелекне борчыган мəсьəлəлəре күтəрелə һəм алар мəгърифəтчелек
идеаллары яктылыгында хəл ителə. Əсəрлəргə синкретизм хас булып, ул
«авторның кеше, тормыш, тарих, миллəт турындагы уйлануларының бер
синтезы» (Миңнегулов 2003а: 109) рəвешендə урын ала. Автор əсəрлəрдə
ислам дине белəн бəйле кыйммəтлəргə киң таяну белəн бергə, рус һəм
Аурупа казанышларын өйрəнү, үзлəштерүне дə яклый. Р. Фəхреддин
повестьларының үзəген хатын-кыз язмышына бəйле вакыйгалар алып
тора, алар «миллəт анасы» буларак бəялəнеп, төп сыйфатлар рəвешендə
гыйлем-акыл, əдəп-əхлак, күркəм-гүзəл холык, мөлаемлык-мəхəббəтлелек
кат-кат искəртелə. Автор гаилəне «кечкенə бер дəүлəт» итеп карый, аның
матди һəм рухи тотрыклыгы нигезлəренең ике затка да бəйле булуын
гəүдəлəндерə. Яшəеш үзəгенə Кешене куеп, гыйлем белəн күркəм
холыкны башка сыйфатларга нигез итеп карый. Шуңа да укыту системасын үзгəртеп кору актив яклана, дини һəм дөньяви белем каршылыкта
түгел, бəлки бергəлектə, кеше өчен икесе дə кирəкле сыйфат итеп бəялəнə.
Əдипнең əдəби-эстетик, дини-этик, фəлсəфи карашларын чагылдырган
мəсьəлə буларак, ислам диненə бəйле карашлар киң урын ала, əсəрлəрдəге
үрнəк геройлар шəригать кануннары буенча яши һəм моның аларга көчышаныч, таяныч-терəк булып торуы кат-кат искəртелə.
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In the middle of the XIX century, an educational movement to renew society
based on education and moral education begins in places where Tatars lived in compact
numbers. Having adopted these ideas, writers looked for ways and means to bring their
views to the masses. Rizaeddin Fakhreddin, who made a significant contribution to the
development of the Tatar Renaissance, in the stories “Salima” and “Asma” refers to the
events of reality and brings to the foreground an educated, idealized hero who acts in
the interests of the people. The author considers changes in society in close connection
with the fate of women. In the stories, Islamic values were depicted in close relationship
with Russian-European achievements. The writer puts a moral, educated person to the
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ЭСТЕТИКА ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА
В ТВОРЧЕСТВЕ Р. ФАХРЕДДИНА
А.М. Закирзянов
Институт языка, литературы и искусства
им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан
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alfat_zak@mail.ru
В середине XIX века в местах компактного проживания татар началось просветительское движение, цель которого состояла в обновлении общества на почве
просвещения и нравственного воспитания. Писатели, вооружившись этими идеями, искали пути и средства для их доведения до народных масс. Внесший большой вклад в развитие татарского Возрождения, Ризаэддин Фахреддин в повестях
«Салима» и «Асма» обращается к реальным событиям и на передний план выводит образованного, воспитанного, радеющего за интересы народа идеализированного героя. Общественные изменения автор рассматривает в тесной связи с судьбой женщин. В повестях исламские ценности изображаются в тесной взаимосвязи
с русско-европейскими достижениями. В центр Вселенной писатель ставит нравственного, образованного Человека, в действиях которого отражаются авторские
религиозно-этические и философско-эстетические взгляды.
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