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Теманың актуальлеге 

         Карап туймаслык матур кыяфәте, акылы, хуҗасына тугрылыгы белән 

атлар кемнәрне генә сокландырмый?! Бу гаҗәеп күркәм хайваннар турында 

халык күпме мәкаль-әйтемнәр уйлап тапкан, алар хәтта җырларда да урын 

алган. Кыргый атны кеше кулга ияләндергәннән бирле, ул аның дусты, 

ярдәмчесенә әверелгән. 

        Терлекчелектә атлар белән шөгыльләнү, аларны файдалану буенча 

атчылык дип аталган тармак бар. Әмма җәмгыять алга киткән саен, техника, 

яңа технологияләр юл яру сәбәпле, атчылыкка игътибар кимеде. Элегрәк атсыз 

авылны, аеруча татар авылын, күз алдына да китерүе кыен иде.  Ни кызганыч, 

бүгенге көндә бер ат булмаган авыллар да бар...  Шул ук вакытта спорт һәм ял 

максатында әлеге нәзакәтле хайванга игътибар беркайчан да кимемәде. . Әдәби 

әсәрләрдә дә атлар образы еш кулланылган. Эзләнү эшенең темасын сайлауга 

әлеге кулланылышның ни дәрәҗәдә булуы да, хәзерге вакытта язучыларның бу 

образларны тудырырга омтылулары да этәрде. 

Проблема 

        Эзләнү - тикшеренү эшен башкарганда без түбәндәге проблеманы чишү 

өстендә эшләдек: ат образы татар әдәбиятында ни дәрәҗәдә яктыртыла, алар 

кеше тормышында нинди роль уйныйлар? Татарстанда атчылык тармагының 

үсеш дәрәҗәсен билгеләү. 

Эзләнү - тикшеренү эшенең максаты 

        Укучылар арасында үткәрелгән әңгәмәләр буенча безне кызыксындырган 

проблема өлкәсендә  аларның белем дәрәҗәсе аз булуы билгеле булды. Шуңа 

күрә эшебезнең төп максаты булып татар әдәбиятының аерым әсәрләрендә ат 

образының бирелешен өйрәнү. 

Бурычлар 

 Теманы ачарлык әсәрләр сайлап алу; 

 Әлеге әсәрләрдә ат образының роле; 

 Атларның борынгы бабаларыбыз һәм бүгенге заман кешесе  өчен нинди 

роль уйнавын тикшерү; 
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 Кешеләрнең хайваннарга карата мөнәсәбәтен ачыклау. 

Гипотеза 

         Алынган материалны анализлагач,  әдәби әсәрләрдә ат образының 

ачылышында түбәндәге мотивлар ята: 

 Сугыш аты һәм сугышчы мотивы; 

 Ат кеше ярдәмчесе мотивы; 

 Атны төп юл йөрү транспорты буларак карау мотивы; 

Метод, ысуллар 

 Әдәби текстны анализлау; 

 Белешмә, тәнкыйди һәм фәнни  әдәбият белән эшләү; 

 Анкеталар яздыру,   әңгәмәләр үткәрү. 

 Россиядә, Татарстанда һәм Лениногорск районында атчылык тармагының 

торышын өйрәнү. 

 

I Кереш 

        Борынгы бабаларыбыз болай дигәннәр: “Атларда безнең йөрәгебездә 

җылылык тудыручы ниндидер бер чаткы бар”.  

        Ат – үзенчәлекле хайван. Матур һәм акыллы. Борынгы заманнардан бирле 

ул кешедән аерылгысыз. Атлар ярдәмендә кешеләр җир сөргәннәр, чәчкәннәр, 

йөк ташыганнар. Почта атлары юлчыларны һәм хатларны төрле җирләргә 

китергәннәр. Сугышларда атлар төп көч булып торган. Алар ярдәмендә 

сәяхәтләр ясаганнар, яңа җирләр ачканнар.  

       Бүгенге көндә тарихыбызның үсешен атлардан башка күз алдына да 

китереп булмый. Атка атланган килеш кеше үзенең дошманнарын җиңгән, 

яхшырак аулаган, яңалыкларны тизрәк хәбәр иткән. Аларның көче, түземлеге, 

акыллылыгы кешегә әйтеп бетермәслек ярдәм биргән. Дөньяны адәм баласы 

атка атланып үзенә буйсындырган, дип  без бер дә арттырмыйча әйтә алабыз. 

Ат кешенең ярдәмчесе генә түгел, ул аның иң якын дусты да. Алар турында 

кайгырту, алар белән дуслык бездә ярдәмчелек, миһербанлылык хисе тәрбияли.  
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        Кызганычка каршы, Татарстанда соңгы егерме елда атлар саны ике 

тапкырга кимегән. Бүгенге көндә республикада 33 мең ат башы исәпләнә. Якын 

ун елда бу санны илле меңгә  арттырырга җыеналар. Киләчәктә Татарстанда 

татар токымлы атларны да үрчетә башлаячаклар. Татарларны атсыз күз алдына 

китереп булмаса да, соңгы елларда әлеге терлек саны күпкә кимеде. Бу илдәге 

техник яңарышлар белән бәйле, дип аңлата авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 

министры урынбасары Нәҗип Хәҗипов.  

        Соңгы елларда елкычылыкта ат ите һәм кымыз җитештерү, атлы туризм, 

спорт елкычылыгы, иппотерапия кебек юнәлешләр өстенлек алды. Атлар 

санының кимү һәм арту динамикасына күз салганда бу ачык күренә. Мәсәлән, 

республикадагы барлык атларның 52,6 проценты шәхси ихаталар карамагына 

туры килсә, аграр предприятиеләр өлеше — 35,5 һәм крестьян-фермерларга 

11,9 процент туры килә. Август ахырында Татарстан Президенты Рөстәм 

Миңнеханов ат үрчетү мәсьәләсенә кагылышлы утырыш та үткәргән иде. Анда 

республикада 2020 елга кадәр ат үрчетү һәм ат спорты үсешен үз эченә алган 

программа әзерләнүе хәбәр ителде. Бу эшкә 2 миллиард ярым сум акча 

салыначак, аның бер миллиарды — иганәчеләрдән. 26 октябрь көнне белгечләр 

әлеге программаны журналистларга тәкъдим итте. 

         Ат бит безгә азык бирүче дә. Аның сөтеннән кеше сәламәтлеге өчен бик 

файдалы булган кымыз ясала. Ул сусауны гына туктатып калмый, ә үпкә һәм 

сулыш алу юллары авыруларына каршы дәва да булып тора. Инде хәзер 

 мөселман-төрки халыклар ашый торган елкы итен алыйк. Атның ашавы да 

чиста, тереклеге дә... Аттан кешегә бер төрле авыру да йокмый. Эш атын да 

әгәр суйганчы ярты ел эшләтми, ашатып кына суйсаң, аның итеннән һичбер ис 

килмәячәк. "Яшен яшьнәгәндә ат янында торырга ярамый, яшен сугар" дия иде 

безнең бабайлар. Бу тикмәгә түгелдер: моның эчтәлеге атның галәмнән бик күп 

егәрлек алуы белән бәйле булырга тиеш. Һәм шул сәбәптән ат итендә  бер генә 
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хәшәрәт тә юк. Ат ите, хәзерге фән раслаганча, күп егәрлек бирә һәм 

организмда иң җиңел эшкәртелә торган иттән санала
1
. 

         Ни кызганыч, бүгенге көндә кешенең иң тугры дусты – атлар тарих 

аренасыннан төшеп кала баралар кебек. Аларга алмашка “тимер атлар” килә, 

аларның саны көннән-көн арта бара. Шундый замана килде ки, атлар адәм 

баласына кирәк булмый башлады, ихтыяҗ бетте кебек. Әмма алай түгел шул! 

Милли бәйрәмебез Сабан туен гына алыгыз. Күп милләттәшләребез анда 

махсус ат чабышларын карарга баралар. Димәк, ел әйләнәсенә бер генә мәртәбә 

булса да, күңел төпкелләрендә йөрткән атка булган мәхәббәтләрен күрсәтәләр. 

Узышта алар белән бергә “очалар”, хөрлеккә омтылалар. Әйе, нәкъ шулай, 

татар өчен ат ул – ирек символы, атка атланып, тезгенне нык тотып, татар 

дөньяны тетрәткән. Үзебез дә сизмәстән, без менә шул чорларны күңелдән 

кичерәбез, үткәнебез, бүгенгебез белән горурланабыз. Сабантуйларда татар, 

башкорт атлары урын алмый башладылар, аларны чит ил токымнары 

алыштырды. Бүгенге көндә бу зур проблема булып тора. 

         Лениногорск районында барлыгы 500 баш ат бар, шуларның 370 башы 

җәмәгать оешмаларыныкы, 130сы шәхси кешеләрнеке. Каран авылында шәхси 

эшмәкәр Нәбиуллин Фәритнең 115 баш аты бар. Алар башкорт токымыннан, 

ягъни кымыз атлары. Районыбызда чабыш атлары да бар: 10 башы чиста канлы 

чабышкылар, 7 баш сикәлтәкләр. Бу атлар Зеленая Роща, Яңа Иштирәк, Зәй 

Каратай, Түбән Чыршылы авылларында тотыла.  

         Атлар бетә икән дигәннән, бетмәс, бетмәс алар! Ник дигәндә, “ат чире” 

кагылган якташларыбыз бар. Андый кешеләр булганда бу өлкәнең киләчәге 

булыр дигән ышаныч бар. 

II  Төп өлеш 

Татар халык иҗаты әсәрләрендә Ат образы  

          Татар халык иҗаты әсәрләрендә Ат образы ничек бирелүен ачыкларга 

теләп, мин иң элек татар халык әкиятләренә, халык җырларына, дастаннарга, 

табышмакларга мөрәҗәгать иттем. Һәм үзем өчен, бәлки үзем өчен генә дә 

                                                 
1
 Шәрипова С.Ш. Кеше-сәламәтлек-ислам.-Казан:Татар.кит.нәшр.,1995,74 нче бит 
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түгелдер, кызыклы күренешләргә тап булдым, ә нәтиҗәләрне галимнәр ясарлар 

дип уйлыйм. Йөзләгән әкият арасында барлыгы өч кенә әкият турыдан туры  

атка багышланган: “Корчаңгы тай”, “Ак байтал”, “Тай”,  һәм алардагы иң 

җентекле сурәт – “ап-ак; кечкенә; кап-кара; тау кебек зур; корчаңгы”.  

         Шулардан да тулырак сурәт очрамады, гәрчә әкияттә киңәеп сурәтләү  

өчен әкияти мөмкинлекләр бар.   Мәгънә ягыннан да атлар безнең әкиятләрдә 

бер төрлерәк:  әкият башында  – корткычлар, ахырында – батырның 

ярдәмчеләре. 

         Йөзләгән табышмак арасында фәкать дүртесенең генә җавабы – Ат. 

Табышмаклар, үзләре кызыклы метафора булсалар да,  атны реалистик 

сурәтләүдә аларны чара итеп куллану кыен. 

         Җырларда, мәкальләрдә, бәетләрдә, мәзәкләрдә ат сүзе  еш очрый, ләкин 

аларда да атны җан иясе итеп сурәтләү юк. Кыскасы, татар халык иҗатында ат 

гомуми төшенчә, атама, символ рәвешендә кулланыла, һәм халык философиясе 

белән бәйле бу күренешкә шулай ук җитди фәнни игътибар кирәктер, дип 

уйлыйм. 

         Дастаннарыбызга килгәндә дә хәл шулайрак. “Ак Күбәк” дастанында 

Урколак исемле ат сурәте бар:  “Урколагым кылыклы, 

                                                   Кыйгач камыш колаклы, 

                                                   Утраучы беләкле, 

                                                   Ут урманча йөрәкле... ” 

          Бу, әлбәттә, портрет түгел, ә берничә бәйләнешсез детальдән торган эскиз 

гына. 

          Ат образларына иң бай дастан – “Идегәй”. Хәзер шуннан Тарлан Бүз 

дигән ат портреты белән танышыйк:  

                                   “Ияренең кашы алтын, 

                                     Йөгәненең башы алтын, 

                                     Колагын бездәй кадаган, 

                                     Кәгелен кыздай тараган, 

                                    “Чу!” дигәндә очкан кошны 
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                                    Узып китмәгә яраган, 

                                    Йөргәндә эзен салган, 

                                    Куш йөрәкле яралган, 

                                    Кысыр елан үзәкле, 

                                    Култыраудай танаулы, 

                                    Сахтияндай иренле, 

                                    Сарымсактай азаулы,  

                                    Кыйган камыш колаклы, 

                                    Тустагандай тояклы, 

                                    Ал өркәче май баскан, 

                                    Арт өркәчле дөядәй, 

                                    Арсландай күкрәкле, 

                                    Юлбарыстай сөйрәкле, 

                                    Чапкан чакта җил җитмәс, 

                                    Табаны ялпак Тарлан Бүз...”
2
 

        Тарлан Бүз портреты “алып стилендә” (“богатырский стиль”) язылган, 

чөнки  дастан кануннары буенча алыпның аты да баһадирга тиң  булырга тиеш. 

Шуның өчен дә дастанда чагыштырулар гротеск хәленә җиткерелә. Дастанда 

Идегәй җиңәме - җиңеләме, егыламы, әллә торамы, һөҗүм итәме, әллә качамы – 

Тарлан Бүз портреты статик рәвешен үзгәртми, чөнки ул тормыш 

психлогиясенә һичничек тә бәйле түгел. Ат образы дастанда бары тик геройның 

ярдәмчесе итеп кенә бирелә, ягъни  сугыш аты һәм сугышчы мотивы буларак 

карала.       

         Әйе, без атсыз сөйләшә дә, эшли дә, ял итә дә алмыйбыз. Ат - татар 

аңының һәм яшәү рәвешенең иң күркәм өлеше. Әмма, ни сәбәптәндер, Ат татар 

халык иҗатында сурәтләү объектына әйләнмәгән! Татар ат сурәте төшерергә 

яратмаган, атка карап сокланмаган, үзен шушы бөек ләззәттән ни өчендер 

мәхрүм иткән!  Ни өчен? Минем версиям мондый: татар атны шулкадәр көчле 

яраткан һәм кадерләгән ки, сокланып, аңа күз тидерүдән курыккан. Бүген дә әле 

                                                 
2
 Татар халык иҗаты: Хрестоматия. – Казан: Мәгариф, 2004.- 196б. 
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“Балага алай сокланып карама – күз тидерерсең!” дигән сүзләрне бик еш 

ишетергә туры килә... 

        Татар халкының милли философиясен аныклау өчен дә моның ише, 

беренче карашка беркатлы булып күренгән, күп кенә сорауларга да, һичшиксез 

җитди итеп җавап эзләү актуаль булып кала, чөнки үз философиясен 

булдырмаган халык үзен үзе аңламый, ә андый халыкның киләчәге якты була 

алмый. 

 

Галимҗан Ибраһимов иҗатында Ат портреты, образы 

        Ат - үзебезне үзебез халык, милләт буларак танырга ярдәм итә торган иң 

мөһим категорияләрнең берсе. Без электроника заманында да “аттан артык 

эшлибез”, ат кебек тартабыз, ат кебек чабабыз, ат кебек ашыйбыз, ат белән 

чыпчык куабыз, ат базары ясыйбыз, атлы барып җәяү кайтабыз, аттан кәҗәгә 

калабыз, ат уйнатабыз, ат яныннан бозау эзлибез, ат җене кагылдырабыз һәм 

башкалар, һәм башкалар... Без атсыз сөйләшә дә, эшли дә, ял итә дә, яши дә 

алмыйбыз кебек. Әмма әдәбиятыбызның Атка мөнәсәбәте миндә көтелмәгән 

фикерләр уятты...           

        Әлбәттә, иң әүвәл, Галимҗан Ибраһимовның “Алмачуар” повесте хәтергә 

килде. Бу әсәр болай да әледән-әле искә төшеп тора, чөнки андагы “Алмачуар 

нидән һәләк булды?” дигән сорауга ашык-пошык кына бирелгән, ачылып 

бетмәгән сер булып калган җавап, һаман да күңелне кытыклап тора.  

        “Алмачуар” әсәрендәге гүзәллеге белән трагик, трагиклыгы белән гүзәл ат 

язмышы  кызыксынуымны көчәйтте генә, һәм мин “Казакъ кызы” романына 

кереп чумдым.   Бу әсәрләрдәге ат  образларының социаль, әхлакый, эстетик, 

сәяси, символик һәм башка мәгънәләренә дә тукталасы килә, әмма вакытның 

тар булуы сәбәпле, мин   атларның Галимҗан Ибраһимов тудырган 

портретлары белән генә чикләнәчәкмен. 

         Сәнгатьтә портрет иң мактаулы һәм катлаулы жанр булып санала. 

Кешенең йөзен, кулларын, гәүдәсен, киемен сурәтләү аша аның характерын, 

һөнәрен, җәмгыятьтә тоткан урынын, социаль статусын, эчке дөньясын 
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күрсәтеп, һәм хәтта биогафиясенә дә кереп була. Моның өчен, әлбәттә, авторга, 

югары һөнәри осталыкка ирешү белән бергә, тормышның төрле якларын, 

тарихны, медицинаны, этнографияне, сәясәт хәрәкәтен тирәнтен белгән 

психолог булу да кирәк. Анималист рәссамнар әйтүенчә, ат сурәтен ясау өчен, 

рәссам кеше портретын ясарга кирәкле барлык сыйфатларга да ия булырга 

тиеш. Ат, гүзәл, катлаулы җан иясе булудан тыш, әле йөзләрчә гасырлар 

дәвамында кеше белән,  Тукай әйтмешли, “тел, лөгать, гадәт вә әхлак алмашып” 

яшәп, бер бөтен булып беткән социаль партнёр да. 

        Портрет жанры әдәбиятта да, сынлы сәнгатьтәге кебек үк, иң 

катлаулылардан санала. Менә “Алмачуар” поэмасыннан Колын портреты: 

“Аның ботлары ничектер җиңел атлыйлар. Бәкәлләре озын, шундый нечкә-

озын ки, мондыйлар тик чабышкы атларда гына була диләр. Әле яңа гына 

кибеп килә тоган койрыгы белән ялы, әз генә, кыска гына булсалар да, озаклап 

үреп, кабартып ясаган җефәк бәйләме кебек үзеннән-үзе дулкынланып 

торалар. Түм-түгәрәк сырты өстеннән, нәкъ арка үзәк турыннан, бармак 

калынлыгы кара тасма кебек булып,  койрыктан ялга җиткәнче, кара җефәк 

җон сузылган. Озынча, акыллы башның киң маңгаендагы озын яра кашка – бу 

колынны мең миллион иптәшләре арасыннан бөтенләй аерып, матурлыгы белән 

ялгыз итеп күрсәтәләр. Бөтен гәүдәсе, әйтерсең, ходайның үз кулы белән, 

фирештәләрнең ярдәме белән тигезләп, матур итеп, коелып ясалган....  Кара 

түгел, күк дип тә булмый. Анасы кебек саф бурлы да түгел – ничектер, 

күгелҗем ак чәчәк  төсле кебегрәк булып ялтырап тора.”
3
 

        Галимҗан Ибраһимов Колын портретын язганда  чын  анималист 

рәссамнарча эш итә һәм бик тәэсирле, тотсаң җылылыгы, юешлеге сизелерлек, 

реалистик портрет тудыра. Әгәр дә бу портрет булмаса, әсәр, ахыр чиктә, 

үзенең матурлыгын шактый югалтыр иде, чөнки Алмачуарның һәләкәте безне 

гомер буена тетрәтә алмас иде. Үтә кадерле, гүзәл нәрсәне югалту һәрвакыт 

мәңгелек үкенечкә әйләнә.  Кан хәтерендә күчмәлекне саклаган халыклар өчен, 

бигрәк тә Ислам дине мохитында яшәгән кеше өчен, ат бер үк вакытта бәхет 

                                                 
3
 Галимҗан Ибраһимов. Сайланма әсәрләр. – Казан: Хәтер, 2002. – 273-274бб. 
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билгесе дә, байлык символы да. Шундый мохитта тәрбияләнгән әдип  Колын  

портретын лирик геройның шатлыгы, бәхете,  мактанычы, горурлыгы, яшәү яме 

итеп сурәтли һәм безне, укучыны, финалда булачак онытылмаслык эмоциональ 

тетрәнүгә әзерли. 

         Менә “Казакъ кызы” романындагы айгыр портреты:  “Тотылган җылкы -  

ала айгыр иде... Асып яки атып үтерүе мәгълүм булмаган ят, белемсез дошман 

кулына беренче мәртәбә эләгеп, һичбер сүз дәшмәстән, ачулы йөз белән, 

рәхимсез кыланыш белән аяк-кулларына тимер богау салынган вакытта, яшь 

әсир үзен ничек хис кылса, ала айгырның курку катыш кырыслыгы аңардан бик 

күп көчле иде. Муендагы бугалак аның хәлен бетерде... Яшь җылкы үзен 

котылмас әсир кебек хис кылды, ләкин тынычлана алмады. Аның тәне дерелди, 

зур ала күзләрендә куркулы дошманлык утлары яна иде...  

         Буе озынча, зурлыгы уртача, чем-кара ял, койрык көлтәдәй тулкынланып, 

үзеннән-үзе бөтәрләнеп уйнап тора; ботларындагы бераз тышка бәреп торган 

калын, каты итләр белән киң күкрәк, маңгайдан авызгача боргаланып төшкән 

яра кашка айгырның нечкә, сылу гәүдәсенә аерым бер оригиналь төс бирәләр. 

Аскарак салынган иреннәре белән зур авыз эчендә тезелгән ак, озын тешләр, ут 

уйнап торган ялкынлы зур күзләр, бигрәк тә, ут чыгаргандай каты, үткен, тиз 

баса торган йомры, кечкенә ялтыр тояклар аның бу киң далада бик күп 

җылкыларга алын бирмәс йөгереклеген күрсәтәләр. Симезлектән ялтырап 

торган чем-кара җон өстеннән аркасында, ялдан алып койрыккача, бераз гына 

тулкынланып сузылган ак буй эз, шундый ук ак авыз белән ак аяклар бу 

юрганың мең баш мал арасыннан бер күрүдә әллә кайдан танырлык итеп аерып 

торалар...”
4
    

         Бусы инде “Алмачуар”дагы ише, авторның соклануыннан туган, тасвир-

портрет кына түгел. Монда инде атның тышкы кыяфәте белән беррәттән, аның 

характеры да, кеше дигән җан ияләре һәм табигать белән мөнсәбәте-бәйләнеше 

дә, аның нияте дә, көрәшче рухы да, аяныч язмышы да сурәтләнгән. Бу 

психологик портретны, алтын рамга урнаштырып, тарих музеена да, сынлы 

                                                 
4
 Галимҗан Ибраһимов. Казакъ кызы. – Казан: Тат. кит. нәшр.,1992. – 105б. 
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сәнгать галереясенә дә,  “Татар халкы музеена” да куеп булыр иде. Шунысы да 

игътибарга лаеклы: Алмачуар портреты белән әлеге айгыр портреты арасында 

шактый охшашлыклар да бар. Портретларның язылу ысулы, эпитетлар, аерым 

детальләрдән файдалану язучының ниндидер традицияләргә таянуы хакында 

сөйли кебек. Кыюлыгымны туплап, шунысын да әйтим: бу портретларда хәтта 

милли колорит та бар кебек.  

        Галимҗан Ибраһимовның ат портретлары  рельефлы һәм сурәтләү 

чараларының экспрессив  булуы белән дастандагы Тарлан Бүз портретына 

якыннар, ләкин аларны турыдан туры шул традиция йогынтысында  язылган 

дип  булмый. Тарлан Бүз портреты – рәеш (парадный) портрет, ә Алмачуар һәм 

“Казакъ кызы”ндагы айгыр портретлары вакытны, вакыйганы, ситуацияне, 

шуларга бәйле психологик халәтне чагылдыра торган чын реалистик 

тормышчан портретлар. Ә Ибраһимов портретларында Ат - тормыш хәрәкәтен, 

җәмгыятьтә барган көрәш-бәрелешләрне гәүдәләндерүдә кеше кебек үк урын 

тоткан тулы канлы персонаж, һәм бу – татар профессиональ әдәбиятында 

новаторлык.  

       Галимҗан Ибраһимовның “Алмачуар” әсәрендә ат кешенең дусты,  

ярдәмчесе буларак бирелсә, “Казакъ кызы” романында ул төп юл йөрү 

транспорты буларак карала. 

 

А. Хәлимнең “Өч аяклы ат” әсәрендә Ат образы 

       “Өч аяклы ат”  әсәре авыл тормышына багышланган.  Вакыйгалар 

үткәннәрне искә төшерү белән үрелеп бара.  Анда сугыштан соңгы еллардагы 

татар авылы, аның гади, эшчән, әмма авыр сынауга дучар ителгән кешеләре 

сурәтләнә. Әсәрдә авылның тормыш – көнкүреше, кешеләр арасындагы 

мөнәсәбәтләр тулы картина булып безнең күз алдыбызга килеп баса. Әсәр 

табигатьнең үзе кебек: караңгы төне дә, кояшлы көне дә бар. Әйе, яшәү җиңел 

булмаячак. Әмма яшәргә, тырышырга кирәк. Сугыш дигән олы афәт тудырган 

ул елларны А.Хәлимнең әлеге  әсәрендә ил, халык язмышының аеруча 

катлаулы һәм фаҗигале дәвере – крестьяннарны көчләп күмәкләштерүгә 
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мөнәсәбәте дә чагылыш тапкан. Бу чорда акыллы һәм таза тормышлы 

игенчеләрнең үрнәк хуҗалыкларын туздырып, аларның хәләл көч белән 

тупланган мал – мөлкәтләрен ирексездән тартып алып, ил икътисадына һәм 

аның абруена, рухи байлыгына иксез – чиксез зыян китерелә. Сугыштан соңгы 

елларда авыл халкы җәбер – җәфаны, интегүләрне байтак күргән шул. 

         Сугыш арты еллары бик авыр чор. Әтисез калган ятимнәргә тагын да 

авыр. Үз көннәрен үзләре күрергә өйрәнеп, авырлыкларны җиңә - җиңә яшәгән 

чак. Бөтен тормыш авырлыгы хатын – кыз һәм балалар җилкәсендә. Ирләр юк 

дәрәҗәсендә. Кечкенә малай Кәбир һәм аның әнисе Сания апа шул чор 

корбаннары. Колхоз бик авырлык белән генә сөйрәлә. Техника юк, барлык авыр 

эшкә атлар җигелә. Әле аның анысы да санаулы гына. Күп атлар сугышка 

җибәрелеп, шунда башларын салганнар. Лобогрейкага, сукага  һәм башка 

колхоз эшләренә җигү өчен Кәреш авылында нибары ике ат исәпләнә. Ашарга 

да такы-токы гына. Җизнәсе һәм апасы Зөлхиҗәләрдән хат килеп төшкәч, алар 

янына барырга булалар.  Бер-ике капчык бәрәңге, азрак он, атланмай алып 

китәрсез дигәннәр бит…Алар тормышындагы кара көннәр шушы төннән 

башлана да инде. 

         Әсәрнең исеме - «Өч аяклы ат» . Шулай аталса да, атның бер аягы бүре 

тешләреннән  чәрдәкләнсә дә, хикмәт башкада. Аның заманасы шундый - өч 

аяклы: менә - менә егылам дип тора. Бер эшкә яраксыз Галләметдин ишеләр 

власть белән идарә иткәндә шулай булмый нишләсен! Ул үзе дә болай ди бит: 

«Катымын! Каты булачакмын! Мин- влач! Дәүләтнең алтын баганасы. Мин 

бар, димәк, човет влачы бар, мин юк – човет влачы да юк!». Димәк, ат образы 

монда символ рәвешендә бирелә: ул юкка гына өч аяклы түгел бит, вакыты 

нәкъ шундый. 

         Ана кеше бердәнбер юанычы  - малае Кәбиргә зур өметләр баглап, 

сабырлыгын җыеп, бөтен көчен эшкә бирә. Әсәрдән эчке бер җылылык 

бөркелеп тора. Әсәрнең төп герое - Кәбир исемле үсмер малай. Ул үзенең 

ихласлыгы һәм авырлыклар алдында югалып калмый торган көчле рухлы үсмер  

булып безнең күңелләрне яулый. Ул ат җанлы. Андыйлар турында «хайван 



14 

 

җене кагылган» дип әйтәләр. Бамбук малай өчен бик якын җан иясе. Атны 

суйганда өзәләнеп кычкырулары әле дә колагымда яңгырый. Дусты белән ат 

йөрәген кадерләп күмүләрен генә искә төшерик… Ике дус җирне тырмый – 

тырмый кабер казый. Бамбук каберенә киләчәктә һәйкәл кую, ай һәм йолдыз 

сурәте төшерү уйларында. Әйе,  Кәбир нечкә күңелле. Аның атка булган 

мөнәсәбәте дә сокландыргыч. Атны иң олы ярату белән ярата белә шул ул. 

         Нинди генә кыенлыклар, кимсетелү - җәберләүләр , михнәт – газаплар 

күрергә туры килми аларга ?! Әнисен хаксызга мыскыл иткән колхоз 

бригадирының ямьсез гамәлләренә ул түзеп тора алмый. Явызлык, 

намуссызлык, шәфкатьсезлек хакимлек итмәскә тиеш! Алар тиешле җәзаларын 

алырга тиешләр!   

         Колхоз бригадиры Галләметдин, лейтенант Шәрифуллин ишеләр үз 

вазифаларыннан файдаланып, хезмәт ияләренә кол итеп карап, аларны төрлечә 

мәсхәрәләргә һәм кешелек сыйфатларын  санга сукмаска тырышалар. Ул 

фронтовик хатынына түбәндәге уйдырма гаепләр табып, нахак бәла яга: 

“Үзегезнең раскулачивать ителгән ат нәселеннән икәнен белеп 

зыянлаттыгызмы? Җизнәгезгә сугымга калдырдыгызмы? Җизнәгезнең 

абзарына бернинди дә бүре төшмәгән. Совет властеның борынгы дошманы 

аның аягын махсус сындырган. Соң булса да уң булсын, дип, киткән малын кире 

кайтарырга уйлаган. Бик беләсегез килсә, ул аны суеп та ашаган. Бу сезнең  

алдан уйлап эшләгән җинаятегез. Менә җизнәгезнең атны суеп, базарга 

чыгарып сатуы турында жалоба”
5
.   Шулай да Галәметдин кебек мәкерле, 

астыртын, хәйләле, кешелексез бәндәләр халык әхлагының күркәм 

сыйфатларын гәүдәләндергән намуслы яшәүче хезмәт ияләре алдында көчсез. 

         Кәбирнең күңелендә әлеге хаксыз рәнҗетүләр, мыскыллауларга карата 

көчле протест уяна. Аның җаны ярсый, бәргәләнә. Галәметдин кебек властьтан 

файдаланып, итәк астыннан эш йөртүчеләрнең мыскылы карарларын нигезсез, 

законсыз дип саный. Аның әнисенә тагылган нахак гаепләүләргә җаны 

                                                 
5
 Айдар Хәлим.татар моңы: Хикәяләр, повесть, роман. – Казан: Тат. кит. нәшр., 2002.- 271б. 
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җәрәхәтләнә, күңеле сыкрана. «Үсеп кенә җитим, кирәкләрен бирермен мин 

аларның»,- дип күңеленә салып куя. Шулай да ул җебеп-сыгылып төшми, 

үзендә алга таба барырга тагы да зуррак көч туплый бара. Тормыш 

рәхимсезлеге белән  көрәшергә үзендә бетмәс-төкәнмәс көч таба. Әнисен Сания 

апаны бары бер генә нәрсә коткара ала – Бамбукны алып кайтып, аның исән 

икәнлеген раслау. Бәрелеп-сугылып, төрле кыенлыкларга очрап, сазлыкларда 

бата – бата, чегәннәргә юлыгып,  аның эзенә төшәргә теләгән бригадир һәм 

участковыйлардан яшеренеп, ул исән-имин килеш, атны үз авылларына - 

Кәрешкә алып кайтып җиткерә. Аны ана мәхәббәте, җитезлеге, уңганлыгы бу 

бәладән чын егетләрчә чыгарга мөмкинлек бирә. Ананың балага, баланың анага  

карата булган мәхәббәте таш-кыяларны да җимерергә, явызлыкларны җиңәргә  

сәләтле шул! 

        Әсәрнең ахыры үкенечле бетә. Дөрес, Галләметдин җәза ала алуын. Атны 

суйдырган өчен, авыл халкы, абзарда тезләндереп, аңа тизәк ашата. Санияне дә 

өенә кайтаралар, әнисен дә Галләметдин ише адәмнәрдән якларга сүз бирәләр. 

Тик…Тик менә Кәбир генә Бамбуксыз кала…   

        Әлеге әсәрдә ат образы Кәбирнең иң якын дусты, таянычы, хәтта өмете 

буларак та бирелә. Нәкъ менә ат, минем фикеремчә, малайга яшәргә көч бирә, 

тормыш авырлыкларында сыгылмаска, сынмаска өйрәтә. Әсәрдә ат кешенең 

ярдәмчесе булу мотивы буларак карала.  

III  Нәтиҗә 

        Атлар кешелек тарыхында үз рольләрен башкарганнар инде. Кешеләргә ят 

җирләрне өйрәнергә ярдәм итү, сугышларда катнашу заманнары күптән үткән 

инде. Авыл хуҗалыгында да йөк ташу, җир сөрү эшләрен хәзер атлар урынына 

тракторлар, машиналар башкара. Шәһәр җирендә генә түгел, авыл җирлегендә 

дә атларны күреп булмый. Алар бүгенге көндә бары тик чабышкылар буларак 

кына калып баралар. Спорт төре буларак калган шөгыль формасында булса да,  

яшәсен иде  атлар! Чыннан да,  ат чабышына игътибар көннән-көн арта, хәтта 

дөньяда 1998  нче елдан бирле 4 елга бер тапкыр Ат көне дә билгеләп үтелә 

икән. 
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         Шулай итеп, әлеге хезмәттә татар әдәбиятының төрле чорларында иҗат 

ителгән  әсәрләр каралды. Әлеге әсәрләрдә авторлар Ат образы ярдәмендә 

төрле мәсьәләләрне һәм бурычларны чишәргә тырышканнар. Алар, үзләренең 

фикерләрен һәм хисләрен яктырак күрсәтү максатыннан, бу образга төрлечә 

мөрәҗәгать иткәннәр. Әдипләр әсәрләрендә атларга карата булган 

мәхәббәтләрен, соклануларын, акыллы, тугры хайванга зур рәхмәтләрен дә 

чагылдырганнар. 

          Ат татар халык иҗатында, ни сәбәптәндер, сурәтләү объектына 

әйләнмәгән! Татар ат сурәте төшерергә яратмаган, атка карап сокланмаган, үзен 

шушы бөек ләззәттән ни өчендер мәхрүм иткән. Дастаннарда Ат образы “алып 

стилендә” (“богатырский стиль”) бирелгән, чөнки ул  хуҗасына тиң булырга 

тиеш. Ат образы дастанда бары тик геройның ярдәмчесе итеп кенә бирелә, 

ягъни  сугыш аты һәм сугышчы мотивы буларак карала.       

          Галимҗан Ибраһимов исә әсәрләрендә күпчелек ат портреты аркылы эш 

итә. Ул  портретларны язганда  чын  анималист рәссамнарча эш итә һәм бик 

тәэсирле, тотсаң җылылыгы, юешлеге сизелерлек реалистик портрет тудыра. 

Әгәр дә бу портретлар булмаса, әсәрләре, ахыр чиктә, үзенең матурлыгын 

шактый югалтыр иде. Кан хәтерендә күчмәлекне саклаган халыклар өчен, 

бигрәк тә Ислам дине мохитында яшәгән кеше өчен, ат бер үк вакытта бәхет 

билгесе дә, байлык символы да. Шулай итеп, Г. Ибраһимов Ат образы аркылы 

кеше язмышын да, халык язмышын да бирә. 

          А. Хәлимнең «Өч аяклы ат» әсәре  шулай аталса да, атның бер аягы бүре 

тешләреннән  чәрдәкләнсә дә, хикмәт башкада. Ат образы монда символ 

рәвешендә бирелә: ул юкка гына өч аяклы түгел бит, заманасы да нәкъ шундый. 

Әсәрдә ат образы Кәбирнең иң якын дусты, таянычы, хәтта өмете буларак та 

бирелә. Нәкъ менә ат, минем фикеремчә, малайга яшәргә көч бирә, тормыш 

авырлыкларында сыгылмаска, сынмаска өйрәтә. Әсәрдә ат кешенең ярдәмчесе 

булу мотивы буларак карала. Шулай итеп, без әсәрләр арасында аермалыкларга 

да юлыктык, һәм шул ук вакытта, әсәрләрнең барысында  да Ат образының 

кеше тормышына йогынтысы зур икәнлеген  исбатладык. 
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Кушымта. 

           Фәнни хезмәтебезнең нәтиҗәләрен чыгару өчен мәктәп укучыларын да 

җәлеп иттек. Укучыларның ат токымнары, төсләрен татарча ни дәрәҗәдә 

белүләре безне кызыксындырды. Атна дәвамында татар телле укучылар 

арасында анкета үткәрдек һәм шундый нәтиҗәләр чыгардык. 

Анкета 

1. Атлар кешеләр тормышында нинди роль уйныйлар? 

2. Кешеләр атлардан  ничек файдаланалар? 

3. Кеше тормышында кулланылышы  буенча  атлар нинди булалар? 

4. Ат төсләренең татарча атамаларын беләсезме? 

5. Сезнең атта утырып йөргәнегез бармы? 

6. Сабантуйда ат чабышларын караганыгыз бармы? 

Мәктәбебездә барлыгы 725 укучы белем ала, шуларның 287се татарлар, 

калганнары башка  милләттән.  Бу 39,5% ны  тәшкил итә. Беренче сорауга 

барлык укучылар да  атлар кеше тормышында зур һәм уңай роль уйныйлар дип 

җавап бирде. 

Кешеләр атлардан түбәндәгечә файдаланалар дигән җаваплар булды: 

- азык буларак (240 укучы) 

- чабышкы буларак (178 укучы) 

- транспорт буларак (136 укучы) 

- атлы туризм буларак (187 укучы) 

- иппотерапия формасында (113 укучы) 

 

азык буларак  

чабышкы буларак  

транспорт буларак  

атлы туризм буларак  

иппотерапия 
формасында  
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            Укучылар кеше тормышында кулланылышы  буенча  атлар: 

- авыр йөкләр ташучы (105 укучы) 

- җигүле (196 укучы) 

- юртаклар (217 укучы) 

- аргамаклар (208 укучы) булалар,  дип җавап бирделәр. 

 

               Ат төсләренең татарча атамаларын, ни кызганыч, укучылар аз  беләләр. 

- җирән (287 укучы) - рыжий 

- чем-кара (111 укучы) - вороной 

- ап-ак (96 укучы) - сивый 

- ала (87 укучы) - пегий 

- көрән (63 укучы) - бурый 

- алмачуар (13 укучы) - чубатый 

- бурлы (0 укучы) - чалый 

- тимеркүк (0 укучы) – темно-сивый 

 

          Укучыларның җавапларыннан күренгәнчә, атта утырып йөрүчеләр саны 

бары тик 173 кенә булуы билгеләнде, бу, мөгаен,  аларның шәһәр җирендә 

авыр йөкләр 
ташучы  

җигүле 

юртаклар 

аргамаклар  

 җирән 

чем-кара  

ап-ак  

 ала 

көрән 

алмачуар 

бурлы 

тимеркүк 
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яшәүләре һәм Лениногорскида ипподром булмавы белән бәйледер,  дип 

саныйбыз. 

            Ә Сабантуйда ат чабышларын 100% укучы да караганы бар икән. 

            Нәтиҗә ясап, шуны әйтәсебез  килә: укучылар атларга карата битараф 

түгел, димәк, атчылыкның киләчәге бар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Кулланылган әдәбият 

 

1.   Галимҗан Ибраһимов. Сайланма әсәрләр. – Казан: Хәтер, 2002.- 315б 

2.  Татар халык иҗаты: Хрестоматия. – Казан: Мәгариф, 2004.- 479б. 

3. Урта гасыр һәм XIX йөз татар әдәбияты. Татар урта гомуми белем бирү 

мәктәбе һәм гимназияләрнең 9 нчы сыйныфы, урта махсус уку йортлары, 

педагогия училищелары, колледж һәм лицейлар өчен дәреслек. – Казан: 

Мәгариф, 1998.- 321б. 

4. Айдар Хәлим.Татар моңы: Хикәяләр, повесть, роман. – Казан: Тат. кит. 

нәшр., 2002.- 383б. 

5.  Шәрипова С. Ш. Кеше – сәламәтлек – ислам. - Казан: Тат.кит.нәшр., 1995.- 

253б.  

 


