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Г. Рәхимнең “Авылны өйрәнү: татар авылларын 

монография ысулы белән өйрәнү өчен җентекле 

кулланма-программа”сы 

 

 ТӨЗҮЧЕДӘН 

(Методология аңлатмалары) 

Авылны өйрәнү илне-өлкәне өйрәнүдә нигез урынын тота. Чөнки, без 

һәрбер авылны җентекләп өйрәнеп чыксак, бөтен илне өйрәнгән булабыз. 

Шуның өчен дә илне өйрәнү эшендә аерым авылларны җентекләп өйрәнүнең 

әһәмияте бик зур. 

Авылны монография ысулы белән өйрәнү – һәрбер авылны аерым бер 

бөтен, бер берлек (единица) рәвешендә алып, аның хакында һәрбер яктан 

тулы һәм төгәл мәгълүматны бер җиргә җыеп бөтен бер әсәр, бер гыйльми 

тикшерү әсәре бирү дигән мәгънәгә кайтып кала. 

Авылны читтән торып, яки тиз вакытлы, ашыгыч экспедицияләр 

аркылы гына тулы һәм төпле рәвештә өйрәнеп булмый. Мондый өйрәнү өчен 

өйрәнүче-тикшерүче шул авылның үзендә торучы, аны якыннан белгән кеше 

булырга тиеш. Бу эшне бары тик авыл тормышы белән нык бәйләнеше 

булган, аның үзендә яшәүче мәдәни көчләр генә башкара алалар. Бу турыда 

хезмәт бигрәк тә авыл мәгариф эшчеләреннән көтелә. Әлбәттә, башка төрле 

мәдәни эшчеләр арасыннан да кызыксынучылар бу эшне башкара алалар. 

Шуңа күрә дә бу кулланма авыл эшчесен күз алдында тотып төзелде. Һәрбер 

мәктәп укытучысының кулыннан килмәстәй бурычлар бу кулланмада алга 

сөрелмәде. 

Бездә бу төр кулланма әле беренче мәртәбә матбугат мәйданына чыга. 

Бу кулланма-программа буенча әле тикшерүләр булып, нәтиҗәләр күрелгәне 

юк. Шуның өчен аны төзүдә кайбер җитешсезлекләр булу мөмкинлеге белән 

бергә, без хәзергә җыючылар өчен ничек эшкә керешү, кирәкле мәгълүматны 

нинди юллар белән табу турында һичбер эзләнүгә юл калдырылмастай 
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рәвештә күрсәтмәләр бирә алмадык. Бу турыда урындагы тикшерүчеләргә 

төп бер сызык бирелү белән бергә, аларга үзлекләреннән һәртөрле эзләнү 

юллары табарга киң мәйдан калдырыла. 

Безнең методология характерындагы күрсәтмәләребез түбәндәгеләрдән 

гыйбарәт: 

1. Кулланма-программа сораулар җыентыгы рәвешендә төзелеп, тема 

буенча бүлекләргә, бүлекләр бүлекчәләргә, бүлекчәләр дә маддәләргә-

пунктларга аерылган. Бүлекләр авылны өйрәнүнең зуррак бер күләмдәге 

өлешләрен эчләренә алалар. Зуррак бүлекләр уңайлык өчен мәүзуг 

түгәрәкләре буенча ваграк бүлекләргә аерыла. Цифрлар белән күрсәтелгән 

аерым маддәләр исә мәүзугның иң тар бер кыршавын алып, шул түгәрәк 

эчендә тезелгән сөальләр аркылы тикшерүчегә мәсьәләне мөмкин кадәр киң 

һәм тирән рәвештә ачып бирү күз алдында тотыла. 

Бу программа-кулланма буенча авыл турында монография язганда, 

шушы программада күрсәтелгән тәртип буенча язылып барылыр. Әсәр 

шушындагыча бүлек һәм бүлекчәләргә бүленеп, башларына шул ук исемнәр 

куелыр. Бирелә торган мәгълүмат кайсы маддә (пункт) эчендәгесорауга 

җавап булса, шул цифр астында язылыр. Әгәр бер цифр астындагы маддәгә 

җавап бирә торган мәгълүмат бу авыл өчен булмаса, саташмау өчен ул 

маддәнең номеры гына куелып, номер астыннан бер сызык кына сызып 

кителер; мәсәлән: 26) – ; ягъни бер маддәгә җавап булмау аркасында номер 

тәртибе саташтырылмас. 

Программаның сораулар рәвешендә төзелүенә карап, тикшерү 

анкеталарга җавап бирү формасында төзелгән бер әйбер булырга тиеш икән, 

дип ялгыш нәтиҗә чыгарылмасын. Тикшерү нәтиҗәсендә килеп чыккан әсәр, 

ягъни монография анкета җавабы формасында булмаска тиеш. Сөальләр тик 

истәлек өчен күз алдында тотылып, язылган тикшерү әсәре шома, аерым 

кисәкләре бер-беренә бәйләнешле, бөтен бер әдәби әсәр, ягъни гүяки бер 

авыл турысында язылган аерым бер китап булып эшләнергә тиеш. Шул 

вакытта гына авылны монография юлы белән тикшерү эше үзенең теләгенә 
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ирешкән дип исәпләнә. Бу эшкә рәсми анкеталар тутыруга караган шикелле 

коры бер өстән төшерә торган бурыч дип карамыйча, сөеп эшләнә торган, 

гыйлем дөньясы өчен хәзинә бирә торган бер гыйльми хезмәт итеп карарга 

тиеш. Шул чагында гына сез илне өйрәнү эшенә ныклы бер нигез ташы 

салган булып танылачаксыз. 

2. Монда куелган сорауларга карата мәгълүматны кайдан, кем аша һәм 

нинди юллар белән табу мәсьәләсенә килгәндә, бу турыда башлыча өч юл 

тотарга тиеш булачак: 

а) җыючының үзенең күзәтүләре; 

б) кешеләрдән сорашу; 

в) авыл, волость һәм районнардагы рәсми оешма һәм 

учреждениеләрдән мәгълүмат алу. 

а) Беренче төрле өйрәнү – җыючының үзенең күзәтү һәм тикшерүләре, 

аның үз тарафыннан гына, индивидуаль рәвештә булырга, яисә мәктәп 

шәкертләрен, көндәлек мәктәп эшләрен эшкә кушу рәвешендә коллектив 

формада булырга мөмкин. 

Авылның географик һәм табигый ягын, гомуми тышкы төзелешен, 

халыкның көнкүрешен тикшергәндә бөтенләе белән диярлек шушы метод 

кулланылырга тиеш. Авылның халкын, халык хуҗалыгын һәм халык 

арасында таралган кәсепләрне, авылның үтмешенең матди истәлекләрен 

өйрәнгәндә дә шушы юлны тотарга туры киләчәк. 

Югарыда әйтелгәнчә, бу төрле тикшерү эшенә мәктәптәге укучыларны 

тартып, укыту һәм илне өйрәнү процесслары белән бәйләп алып бару аерата 

файдалы һәм җимешле булачак. Нинди мәгълүматны нинди юл белән җыю 

уңышлырак булуы эш вакытында үз-үзеннән күренер. 

б) Икенче төрле, ягъни башка кешеләрдән сораштырып мәгълүмат 

җыю методы бигрәк тә авылның үтмешен-тарихын һәм аерым кешеләрен 

өйрәнгәндә кулланылырга тиеш. 

Сорашу аркылы өйрәнгәндә, соралган кешеләрнең җитди, сыйнфый 

яктан тотнаклы, ышанычлы, бикле һәм тәҗрибәле кешеләр булуына дикъкать 
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итәргә кирәк. Бигрәк тә төрле халык тәҗрибәләре, авылның тарихы турында 

ярлы һәм урта тормышлы, аңлы, тәҗрибәле авыл картларын алда тотарга 

кирәк. Мөһимрәк мәгълүматларны язганда аларның кемнәрдән ишетелеп 

язылганлыкларын да әйтеп китәргә онытмаска кирәк. Сөйләнгән 

вакыйгаларны сөйләүчеләрнең үз күзләре белән күргән һәм үз башларыннан 

кичергән булуларына дикъкать ителергә тиеш. Башка урыннан табып булмый 

торган мәгълүматларны кулга төшерү өчен карт муллаларга мөрәҗәгать 

итәргә туры килгәндә бик саклык белән эш итәргә, сыйнфый яктан 

алданмаска кирәк. 

в) Өченче төрле юл белән өйрәнү – авылдагы һәртөрле оешмаларга, 

учреждение һәм предприятиеләргә мөрәҗәгать итеп рәсми мәгълүмат алу 

методын башлыча “Ил төзелеше һәм җәмәгать оешмалары” дигән темага 

эшләгәндә һәм авылның халкы, халык хуҗалыгы турында мәгълүмат 

җыйганда кулланырга тиеш. 

Идарә төзелеше, халык саны, хуҗалык статистикасы шикелле рәсми 

мәгълүмат, әлбәттә, иң элек авыл советыннан алыныр, җитмәгән мәгълүмат 

өчен волость, район советына мөрәҗәгать ителер. Боларның берсендә дә 

табылмаган мәгълүмат өчен ахырда кантон (өяз) күләмендәге оешмаларга 

мөрәҗәгать кылырга мөмкин. 

Төрле җәмәгать оешмалары турындагы мәгълүматны шул 

оешмаларның һәрберсенең үзләреннән (канцеляриядән, башында 

торучылардан, идарәсеннән) алырга тиеш. Мәсәлән, кооперация 

идарәләреннән, сәнәгать предприятиеләреннән, мәктәпләрдән, 

больницалардан, партия һәм комсомол ячейкаларыннан һәм башкалардан. 

Һәрбер мәсьәләне өйрәнгән вакытта кирәк табылганда өч төрле 

методны да кулланырга мөмкин. Мәсәлән, бер вакыйганы документларга 

карап тикшерү, кешеләрдән сорашу, аннан соң шуларга үзенең күзәтүләрен 

кушу. 

Тикшерүченең эшен уңайлык белән башкаруы өчен, аңа бөтен кирәкле 

җәмәгать оешмаларының ишекләре ачык булуы өчен аның кулында авылны 
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өйрәнү юлында бер-бер авторитетлы ил өйрәнү оешмасы тарафыннан 

задание бирелүе турында таныклык кәгазе булуы бик әһәмиятле. Шуңар күрә 

үзенең авылын өйрәнергә керешүчегә иң элек бу турыда “Татарстанны 

өйрәнү җәмгыяте”нә (яки башка өлкәләрдәге бер-бер ил өйрәнү оешмасына) 

мөрәҗәгать кылып, тиешле кадәр алырга тәкъдим итәбез. 

Татар авыллары турында язылачак монографияләрнең бер урында, 

илне өйрәнүче бер оешма кулында җыелуы тиеш. Шуның өчен, кирәк 

Татарстан җөмһүрияте эчендәге, кирәк Татарстаннан тыш булган авыллар 

турындагы тикшерү материалларын (монографияләрне) җыючыларның 

төрле-төрле оешмалар исеменә җибәрми, бары тик түбәндә күрсәтелгән адрес 

буенча Казандагы “Татарстанны Өйрәнү Җәмгыяте” исеменә күндерүләрен 

үтенәбез: 

Казань, ул. Островского, д. № 10, Дом Татарской Культуры, О-ву 

Изучения Татарстана. 

Килгән материалларның әһәмиятлерәк табылганнарының вакыты белән 

басылып чыгулары да күз алдында тотыла. Материал җибәрүчеләр, шулай ук 

материал җыю өчен алдан таныклык кәгазе үзләренең кем икәнлекләрен ачык 

аңлатып дөрес һәм тәфсилле адресларын күрсәтеп язулары сорала. Шулай ук 

җыючылардан үзләренең биргән мәгълүматларының кайлардан, нинди 

чыганаклардан алынганлыкларын да сызык астында һәр урында күрсәтеп 

барулары тиеш. Киләчәктә җыелган материалларга нигезләнеп, авылны 

өйрәнүнең җанлы методларын бер системага китерү өчен моның әһәмияте 

зур булачак. 

[...]. 

 

АВЫЛНЫҢ ХАЛКЫ 

 

Милли моментлар 
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1. Сезнең авылда никадәр халык бар (җан исәбе күпме)? Ирләрнең 

саны, хатыннарның саны. Һәр ике җенестән булган халыкны унар яшьләп 

аерып җәдүәлдә күрсәтергә (мәсәлән, бер яшьтән унга кадәр; ирләр – фәлән 

кадәр, кызлар – фәлән кадәр; 10 нан 20 гә кадәр; 20 дән 30 га кадәр; 30-40; 40-

50; 50-60; 60-70; һәм 70 тән югарылар). Тагын аерым рәвештә түбәндәге 

саннарны күрсәтергә: уку яшендә булган балаларның саны; 15 тән 45 яшькә 

чаклы булган ир һәм хатыннарның саны. 

2. Бу авылның төп халкы кайсы милләттән? Анда татардан башка 

нинди милләтләр торалар? Милләт ягыннан халык төрле булса, һәр 

милләттән булган халыкның аерым-аерым саннары һәм аерым йорт 

(хуҗалык) саннары никадәр? Кайсы милләт халкы күпчелек тәшкил итә? 

Бөтен авыл халкына нисбәтле һәр аерым милләт кешеләре никадәр процент 

тәшкил итәләр? Төрле милләтләр (татарлар, урыслар, чувашлар, марилар, 

арлар, мукшылар һ.б.) бу авылда күптән яшиләрме? Кайчан һәм ни сәбәпле 

бу авылга килеп утырганнар? 

3. Авылның халкы төрле милләттән оешкан булганда, һәр милләт үз 

башларына аерым оешып утырганнармы, әллә катнаш утырганнармы? Төрле 

милләтләр үзара тату торалармы? Милли аерма ягыннан каршылыклар 

чыкканы юкмы? Төрле милләтләр арасында катнаш никахлар буламы? 

4. Бу авыл татар авыллары арасында утырамы, әллә башка милләт 

авыллары арасында берьялгызы гынамы? Әгәр тирә-ягындагы авыллар төрле 

милләт авыллары булса, чиктәш авылларның нинди милләт авыллары икәнен 

берәм-берәм күрсәтергә; чиктәш үк булмыйча, якын-тирәдә булсалар, һәрбер 

аерым милләт авылының (яки авыл башка халык арасында утырган булса, 

якындагы татар авылының) иң якыннары бу авылдан никадәр ераклыкта 

булганын күрсәтергә. 

5. Сезнең авыл халкы татар булса, татарның кайсы кабиләсеннән (казан 

татары, касыйм татары, мишәр, типтәр, төмән, алатыр һ.б.)? Үзләрен татар 

дип атыйлармы? Татар дип атаганны яратмаучылык сизелмиме? Үз-үзләрен 

аерым кабилә исеме белән атыйлармы (мәсәлән, “без мишәр” дип)? Кабилә 
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исеме белән аталуны яратмау сизелмиме? “Татар” исемен үзләренең кабилә 

исеменә каршы куелып йөртмиләрме (мәсәлән, сез – татар, без – мишәр яки 

типтәр дигән шикелле)? 

6. Сезнең авыл халкының сөйләшә торган теле татар шивәләренең 

[диалектларының]  кайсына керә (казан татарчасы, мишәрчә һ.б.)? Бу авыл 

сөйләшенең әдәби татар теленә чагыштырганда аерымлыклары нинди (аерым 

хәрефләрнең башка төрле әйтелеше, билгеле урында бер хәреф урынына 

башка хәреф әйтү, аерым грамматика формалары, аерым сүзләр, шул якка 

яки шул авылга гына хас булган гыйбарә һәм лөгатьләр)? Сезнең авыл халкы 

катнаш шивәдә сөйләшмиме (мәсәлән, казанчага тартым мишәрчә, 

мишәрчәгә тартым казанча, башкортчага тартым казанча һ.б.)? 

7. Сезнең авыл халкының теленә чит телләрнең йогынтысы ни 

дәрәҗәдә? Нинди халыкның сүзләре күп кергән (мәсәлән, нинди чит сүзләр 

бик еш кулланыла? Урысча белүчеләр күпме (ирләр һәм хатын-кызлар 

арасында)? Тирә-яктагы башка чит халыкларның (мәсәлән, казакъ, ногай, 

чуваш, мари, ар, мукшы) телләрен белүчеләр күп табыламы? 

8. Авыл катнаш милләтләрдән торса, шул авылда торучы чит милләт 

кешеләре татарча сөйләшә беләләрме? Яхшымы, начармы сөйләшәләр? 

Тормышта үзләренең милли аерымлыкларын саклап та, үзара сөйләшү 

телләре татарчага әверелмәгәнме (ягъни үз телләрен онытмаганнармы)? 

9. Тирә-яктагы урыс һәм башка чит милләт авылларында торучы 

халыклар татарча беләләрме? Белүчеләр күпме очрый һәм бигрәк кемнәр 

(мәсәлән, ирләр) арасында? Татарлар белән чит халыклар очрашканда гадәттә 

сөйләшү теле нинди тел була? Шул-тирәдәге чит милләт телләренә нинди 

татарча сүзләр (яки үзләштерелгән татарча гыйбарә һәм сүзләр) кергән? Ул 

сүзләрне чит халыклар үзара сөйләшкәндә кулланалармы, әллә татарлар 

белән сөйләшкәндә генәме? 

 

Ыручылык калдыклары 
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10. Сезнең авыл халкы арасында төрле ыруларга бүленү сакланганмы? 

Аерым группа гаиләләрне “болар фәлән ыруыннан” дип, бер ыру башының 

исеме яки кушаматы белән атап йөртү бармы? Авылда барлыгы ничә ыру 

бар? Төп ырулар һәм читтән килгән ырулар дип аерып йөртеләләрме? Бу 

ырулар авылда аерым “оч”ларга бүленеп яки бер җиргә (мәсәлән, бер урамга, 

бер кварталга) җыелып, оя-оя булып утырмаганнармы? Аерым ырулар 

арасында дошманлык, бер-берсен яратышмау, мыскыллашу, кыйнашу һ.б. 

шуның шикелле каршылыклар сизелмиме? Бер ыру белән икенче ыру 

арасында никахларның булмавы яки сирәк булуы күренмиме? Бу төрле 

каршылыкларның сәбәбен нәрсәдән итеп күрсәтәләр? Төрле мәсьәләләрдә 

бер ырудан булган кешеләр бер-берсен яклашалармы? Ыруларга бүленүдә 

сыйнфый момент ничек тора (мәсәлән, бер ыру байлар ыруы, икенче ыру 

ярлы ыруы булу шикелле)? Ырулык шаукымы астында сыйнфый аң 

күмелмиме? Революциядән соң ыру нигезендәге каршылыкларның беткәне я 

кимегәне сизеләме? 

11. Авылда фамилия исеме гадәттә һәрбер кешенең атасы исеменнән 

ясаламы? Иргә чыккан хатыннарның фамилияләре аталары исеменнәнме, 

ирләре исеменнәнме, әллә ирләренең аталары исеменнәнме ясала? Авылда 

күп гаиләләр искедән килгән бер фамилия белән аталып йөртелмиме? 

Шундый бер фамилияле төркемнәр авылда ничә? Бөтен авылда бер генә 

төрле фамилия яки берничә генә фамилия хөкем сөрмиме? Башка авылларда 

һәм башка якларда да шул фамилияләрдән чыккан кешеләр бар микән? Бу 

фамилияләр кайчаннан бирле килә һәм кемнәргә нисбәт бирелә? 

12. Авылда нинди кушаматлар бар? Табылган кадәр кушаматларны 

(кушып әйтелә торган исемнәре белән бәйләнешле хәлдә) язып алырга. 

Кешегә үзенең кушаматы белән эндәшү бармы? Кушамат ияләре кушамат 

белән йөрткәнгә яки эндәшкәнгә гарьләнәләрме, юкмы, әллә төрлесе бармы? 

Аерым кушаматлар хәзер исән булган кешеләргә генә бирелгәнме, әллә 

нәселдән күчеп киләме? Кушаматларның мәгънәләре үзләреннән-үзләре ачык 
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һәм аңлаешлы булмаганнарының кайдан килгәнлеген, кайдан һәм ни өчен 

кушылганлыгын күрсәтеп язарга тиеш. 

13. Авылда нинди тамгалар бар? Ул тамгаларның рәсемнәре һәм 

исемнәре. 

 

Сословие һәм сыйныф калдыклары 

 

14. Авылдагы халык кенәзләр, морзалар, йомышлылар, казакълар, 

ясаклылар, коллар дигән шикелле исемнәр белән нәселдән-нәселгә күчеп 

килә торган аерым төркемнәргә аерып йөртелмиләрме (гәрчә соңгы заманда 

ул төркемнәр крестьян булсалар да)? Бу төрле аерым төркемнәр авылда 

һәркайсы күпме йорт тәшкил итәләр? Алар никах ягыннан бер-берсенә 

катнашудан тартынмыйлармы? Элек (бәлки хәзер дә) төрле төркемнәрнең 

кырдагы басулары (җирләре) үз-үзләренә аерым булмаганмы? Аерым 

булганда һәр төркем өчен җан башына җирнең тиюе күпме? Соңгы җир 

бүлүдә аерым басуларның бетерелү-бетерелмәве, җирнең бөтен авыл халкы 

арасында тигезләп бүленергә тиешлеге турында мәсьәлә һәм низаглар 

чыкмаганмы? Чыкса, ничек хәл ителгән? 

15. Бөтен авыл халкы үзләрен бер генә төрле сословие исеме белән атап 

(мәсәлән, без кенәзләр, без морзалар, без казакълардан, без ясаклылардан 

дип) йөртмиләрме? Әллә элек шулай йөртү булып та, соңыннан беткәнме? 

Кайчанга кадәр йөрткәннәр? 

16. Сезнең авыл халкында төс, кыяфәт, гәүдә ягыннан нинди 

аерымлыклар күзгә бәрелә? Аерым ырулар арасында яки сословие исеме 

белән аталып йөртелә торган аерым төркемнәр арасында бу яктан аермалар 

юкмы? 

 

Саулык ягы 
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17. Саулык ягыннан караганда сезнең авыл халкы нинди хәлдә? 

Солдатка каралганда яшьләрнең ничә процентлабы сәламәтлек ягыннан 

яраксызга чыгып кала? Авылда аерата күп таралган авырулар бармы 

(мәсәлән, кычу, кушбугаз, трахома, туберкулез, малярия, венерик 

авырулары)? Бу авыруларның күп таралуының сәбәбе нәрсә (зарарлы 

кәсепләр, империализм сугышы йогынтысы, шәһәргә, фабрика-завод һәм 

шахталарга хезмәткә бару, халыкның аерата каралыгы, урын һәм һаваның 

начарлыгы һ.б.)? 

18. Сезнең авылга гына хас булып, башка авылларда булмаган, 

гаҗәбрәк төрле авырулар юкмы? Бу авыруларны халык ни дип атый һәм 

нидән күрә (мәсәлән, судан)? Врачлар ул авырулар турында ни әйтәләр? 

19. Авылда йогышлы авырулар күп һәм еш буламы? Нинди авырулар? 

Чәчәкнең таралуы ничек? Чәчәк салдыру ничек куелган? Авылдагы 

балаларның ничә процентлабына чәчәк салына (бер ел эчендә туганнарга 

карата)? Гомумән алганда авыл халкының ничә процентына чәчәк ашланган? 

Чәчәк салдыруга халыкның карашы ничек? 

20. Халыкның докторларга, фельдшерларга, акушеркаларга, гомумән 

медицина ярдәменә карашлары ничек? Бала табучы хатыннарның ничә 

процентлабы медицина ярдәменә мөрәҗәгать кылалар? Консультация белән 

файдалану хатыннар арасында ни дәрәҗәдә таралган? 

21. Авылда ничә сукыр кеше бар? Ничәсе тума сукыр? Тумыштан 

телсез-чукрак кешеләр бармы һәм ничә? Нинди зәгыйфь кешеләр бар? 

Сугыш инвалидлары күпме? Шуларның ничәсе аяксыз, кулсыз, кантужен 

һ.б.? Авылда җүләр, дивана, тинтәк, зыяндашлы һәм башка төрле нерв 

авырулы кешеләр бармы? 

22. Яшьләр арасында солдатка китмәс өчен үзен бозу юкмы? Элек һәм 

хәзер ничек? Күбрәк нинди катлаудан булганнар үзләрен бозганнар? Гадәттә 

нинди юллар белән бозганнар? 
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23. Картлар, карчыклар арасында аерата озак яшәгән кешеләр бармы? 

Иң карт кешеләр ничә яшендә? Озак яшәү халык сөйләвенчә элегрәк заманда 

ничек булган да, хәзер ничек? 

 

Укымышлылык һәм мәдәнилек 

 

24. Халык арасында укымышлылык ни дәрәҗәдә? Ирләр һәм хатын-

кызлар арасында укый-яза белү никадәр таралган? Моны яшь аермалары 

белән (10-20, 20-30, 30-40, 40-50 һәм югарырак) җәдвәл рәвешендә гомуми 

сан ягыннан һәм процентлап күрсәтергә. Укый гына белеп, яза 

белмәүчеләрнең саны күпме? Кул гына куя белүчеләрнең саны күпме? Иске 

мәдрәсәдә генә укыганнар, башлангыч мәктәп яки беренче баскыч совет 

мәктәбе бетергәннәр, урта мәктәп бетергәннәр һәм югары дәрәҗәдә 

укымышлыларның саны күпме? 

25. Сезнең авыл халкының, гомумән, аң һәм культура дәрәҗәсе ничек? 

Әхлаксызлык нык таралмаганмы? Халык үзе моны нидән күрә? Халык 

арасында эчкечелек, фәхеш, отыш уеннар, караклык, хулиганлык, сүгенү, 

гайбәт, үч алу шикелле бозыклыкларның таралуы ни дәрәҗәдә? Нинди 

катлауларда? Халыкта моңа караш ничек, җиңелгә санау юкмы? Халык 

күпчелеге нәрсәне “уйнаш” (фәхеш) дип таный? 

26. Авылда җинаятьчелек еш очрыймы? Мир карары белән җинаятьтә 

дәвамчылык өчен авылдан сөрелгән, суд карары белән төрмәгә утыртылган, 

Себергә, катор[га]га җибәрелгән кешеләр элек күп булганмы? Хәзер ничек? 

Гомумән алганда, бөтен авыл халкы башка авыллар тарафыннан караклык, ат 

караклыгы, талаучылык яки болай “усаллык” белән аерылып танылмыймы? 

Бу авылдан узучы юлчылар анда кереп кич кунарга курыкмыйлармы? Шулай 

булса, моның сәбәбе нәрсә? Читләрнең мондый карашларына бу авыл халкы 

үзе ничек карый? Сезнең авылда каракларны, ат каракларын җыелышып 

кыйнау, кыйнап үтерү шикелле эшләр (самосуд) булмыймы? Элек булганмы? 
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Уйнашчыларны халык алдында мыскыл итеп йөрү вакыйгалары 

булмаганмы? Дегет белән капка буяу гадәте әле дә бармы? 

27. Авылда усаллык яки караклык белән сыйфатланган аерым кешеләр 

бармы? Гомум халыкның аларга мөнәсәбәте ничек. Алар халыкны террор 

ясап куркытып тормыйлармы? Халык алардан куркып, тәлинкә тотамы? 

28. Авыл халкы үзара низаглар белән суд органнарына еш мөрәҗәгать 

кылалармы? Күбрәк нинди эшләр белән хөкем каршына баралар (ир-хатын 

аерылышулары, гаилә низаглары, мал-мөлкәт низаглары һ.б.)? Бер-берсе 

белән судлашу сезнең авыл халкы арасында элек ни дәрәҗәдә таралган 

булган? Хәзер ничек? Төрле катлауларның совет судына карашлары ничек? 

Халык суд хөкемнәреннән камил ризалык күрсәтәме? 

29. Үзара низагларда, судка бармыйча, үзара килешү белән бетерү 

бармы? Картлар, муллалар хөкеменә бару юкмы? Үзара судның кайсы 

формасы кайсы катлауларда һәм нинди эшләрдә ешрак очрый? 

30. Халыкның төрле сыйнфый катлаулары арасында гомумән совет 

властена, аның тоткан сәясәтенә караш ничек? Сәясәт эшләре белән 

халыкның кызыксынуы ничек? Күбрәк тышкы сәясәт беләнме, әллә эчке 

сәясәт беләнме кызыксыналар? Халыкта бер җиргә (мәсәлән, каравыл өенә) 

җыелып сәяси мәсьәләләрдән гапләшү, бәхәс итү, политиканлык сату бармы? 

Гадәттә халыкның нинди катлаулары бу эшкә күбрәк катнашалар? 

 

Дин йогынтысы 

 

31. Халык арасында дин йогынтысы нык хөкем сөрмиме? Бу турыда 

соңгы заманда нинди үзгәрешләр күренә? Муллалар ничек хәрәкәт итәләр? 

Дингә каршы агитациягә, халыкның динсезләнүенә төрле катлауларда караш 

ничек? Дин турындагы диспутлар белән халык массасы кызыксынамы? 

Соңгы заманда халыкта динсезлек нык тараламы? Авылда дин сабагы укыту 

мәсьәләсе ничек торды? Балаларына дин сабагы укытучылар һәм укытырга 

теләүчеләр күп идеме? Нинди катлауларда? Мәчеткә яки чиркәүгә никадәр 
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кеше йөри (гади намазга, җомгага, гаеткә)? Соңгы елларда (һәм элек) 

халыкның уразага мөнәсәбәте ничек? Ураза тотучылар әле күпме процент 

тәшкил итә? Алар нинди катлаулардан? Яшереп ураза тотучылар күпме? 

Мәчеткә (чиркәүгә) йөрүчеләр күбрәк нинди катлаулардан һәм нинди 

эштәгеләр? Муллаларның табышы (сәдака, гошер, фитыр, корбан тиресе, 

фидия һ.б.) соңгы заманнарда кимегән идеме? Сезнең авылда муллаларның 

муллалыгын ташламаганнары әле бармы? Моның сәбәбе нәрсә? Мәчетләрнең 

клубка, мәгариф йортларына алынганнары бармы? Халыкның төрле 

сыйнфый катлаулары моңа ничек карады? Бу эш ничек эшләнде? 

  [...]. 

 

ХАЛЫКНЫҢ КӨНКҮРЕШЕ 

 

Йорт-җир 

 

1. Сезнең авыл халкының йорт-җир, каралты-кура төзелеше ничек? 

Йортның (ишегалды, бакча, ындыр, өй һәм каралтыларның) бу авыл өчен 

уртак тип булган корылыш планы нинди? План рәвешендә сызып күрсәтергә. 

Өй, абзар, лапас, келәт, мунча, баз, әвен кебек каралтылар йортта (усадьбада) 

нинди урын алалар (гадәттә кайсысы ишегалдының кай урынында була)? 

2. Капка һәм коймалар нинди була? Капкаларның төрләре, 

ясалышлары, исемнәре, кайсыларының күбрәк таралган булуы. Авылда такта 

койма белән корылган, киртә һәм читән белән генә корылган, шулай ук бер 

дә киртәсез-курасыз йортларның сан һәм процентлары. Шулардан авыл өчен 

тип булганы кайсысы? 

3. Йортларда агач бакчалар бармы? Өй алдына агач утырту гадәте нык 

таралганмы? Күбрәк нинди агачлар утырталар? Аерым төр агачларга аеруча 

әһәмият биреләме? Нинди агачларга һәм ни өчен? 

4. Бай, урта хәлле һәм ярлы катлауларда тора торган өйнең салынуы 

ничек (кара-каршы өй, алты почмаклы һәм дүрт почмаклы бура һ.б.)? Өй 
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үзенең алгы фасады белән урамга чыгамы, эчкәрәк кертеп салынып, алды 

койма (яки рәшәткә) тотылган буламы? Өйне ишегалды түренә кертеп салып 

капкага каршы салу еш очрыймы? Өйнең түбәсе төрле катлау халыкта нәрсә 

белән ябыла? Авыл өчен тип булган түбә салам түбәме, такта түбәме? Тимер 

түбәле, чүлмәк (черепица) түбәле, балчыклы салам түбәле йортлар бармы? 

Төрле материал белән капланган түбәләрнең саннары һәм процентлары 

күпме? Гадәттә түбә ничек ябыла (ике кыеклы, дүрт кыеклы)? Өйләр нинди 

агачтан салына һәм нәрсә белән мүкләнә (мүк, сүс)? Төрле тип хуҗалыкларда 

өйнең зурлыгы (алган урыны дүрткел метрларда) никадәрле була? Түшәмнең 

биеклеге гадәттә никадәр була? Өйнең кеше тора торган өлешенең 

кубатурасы күпме була? Урта хисап белән һәр җан башына ничә дүрткел 

метр идән һәм ничә кубометр һава тия? 

5. Авылыгызда булган өйләрнең тип планы нинди. Төрле катлауларда 

өйнең планы ничек үзгәрә? Тора торган җылы бүлмәләр, ак өй (кунак өе), 

кара өй (аш өе), өй алды, чолан бәдрәф кебек урыннар өйнең планында нинди 

урын тоталар? Өйнең планын сызып күрсәтергә. Өйне туп-туры җир өстенә 

салалармы, әллә күтәртеп салалармы? Өй асты, идән асты, чарлак буламы? 

Болар (шулай ук чорма) хуҗалыкта нинди роль уйныйлар? 

6. Өй эчендә мичләр нинди урын тота? Мич нинди була һәм ничек 

чыгарыла (икмәк миче, галанка, учак, казан, мич асты, мич башы)? Гадәттә 

мич идәнгә утыртыламы, әллә агач бура өстенәме? Ак өйдәге мич кара 

өйдәгедән ни белән аерыла? Чынаяк мичләр авылда еш очрыймы? Алар кай 

заманнан калган (борынгымы)? 

7. Төрле сыйныф катлауларда өйнең җыелышы һәм җиһазы нинди 

була: авылчамы, әллә шәһәрчәме? Сәке, йөзлек, өстәл, урындык, шкаф, 

карават, урын-җир (түшәк-ястык), чыбылдык, чаршау, кашага, сөлге-

намазлык, сандык, лампа, сәгать, шәмаил шикелле җиһазлар өйдә һәм өйне 

бизәүдә нинди урын тоталар? Ак өй белән кара өйнең җиһаз ягыннан 

аермасы нәрсәдә була? Өйләрнең чисталык ягы ничек була? 
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8. Гадәттә хуҗалар кайсы өйдә торалар? Ак өй кунак-төшем 

булмаганда һәрвакыт буш торамы? Ак өй кыш көне ягыламы? Җәен келәткә 

күчеп тору гадәте бармы? Келәт тәрәзәлеме, тәрәзәсезме була? Аш пешерү 

өчен төп өйдән аерым салынган аш өе яки җәй өчен генә булган аш пешерә 

торган алачык буламы? Өйгә фатир җибәрү гадәте бармы? Фатирны кайда 

кертәләр? Кемнәрне кертәләр? Фатир кертү шартлары һәм уртача түләү хакы 

ничек була? Фатирга юлаучылар төшерү гадәте таралганмы? Ничәләп 

хуҗалык моның белән шөгыльләнәләр? Кәсеп рәвешендәме, болай гынамы? 

9. Мал абзарлары ничек ясалган була? Түбәләре нәрсә белән ябыла? 

Җылы абзарлар бармы? Төрле хайваннарны (ат, сыер, сарык) елның төрле 

вакытларында (җәен, кышын) кайларда тоталар? Кыш көне бозау һәм 

бәрәннәрне хуҗалар үзләре тора торган өйдә асрау нык таралганмы? Нинди 

катлауларда? Аларны кайларда тоталар? Сыерны сауган вакытта тора торган 

өйгә кертү бармы? Нинди катлауларда? Мал абзары тора торган өйнең аскы 

катында булмыймы? 

10. Игенне, печәнне, төрле авыл хуҗалыгы продуктларын, башка 

малларны, авыл хуҗалыгы коралларын, арба, чаналарны кайда саклыйлар 

(ындыр, амбар, келәт, кладовой, лапас, баз, өй асты, өй алды, чолан, чорма, 

идән асты һ.б.)? Кибәнне гадәттә кайда куялар: өй артындагы ындыргамы, 

авыл читендәге җәмәгать ындырларынамы, кыргамы? 

11. Ындыр табагы гадәттә кайда була? Каплаулы ындыр табаклары 

(ригалар) бармы? Әвен күп таралганмы? Әвен нинди була? 

12. Гадәттә һәр йортта мунча буламы? Ак мунчамы, кара мунчамы 

күбрәк таралган? Гадәттә мунча йорт эчендә буламы, әллә йорттан бөтенләй 

аерым су буена салынамы? 

13. Халык гадәттә (күбрәк) мичкә нәрсә яга (утын, чыбык-чабык, салам, 

тизәк)? Төрле катлауларда нәрсә ягалар? Кыш көннәрендә түбә саламын ягу 

еш очрыймы? Ягу әсбапларын кайдан алалар, һәм ничек хәзерлиләр? 

14. Авыл халкының тип булган авыл хуҗалыгы инвентаре нәрсәдән 

гыйбарәт була (сука, сабан, тырма, машиналар, һәртөрле вак-төяк кораллар)? 
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Нинди арбалар күбрәк таралган (гади арба, тимер хутлы [ходлы] арба, 

тарантас, көлтә арбасы, үрәчәле чана, чыпталы чана һ.б.)? Авылда ничә 

тарантас һәм ничә тимер хутлы арба бар? Төрле катлауларда ат сбруйлары 

нинди була (юкә сбруй, каеш сбруй, бизәкле кыйммәтле сбруйлар)? Нинди 

катлауларда нинди сбруй һәм нинди экипажлар була?           

 

Кием-салым 

 

15. Сезнең авыл халкының ирләр һәм хатын-кызларның кием-салымы 

нинди? Эчке кием: күлмәк, ыштан. Өске кием: камзул, кесәбикә, казаки, 

чалбар һ.б. Тышкы кием: бишмәт, җилән, чикмән, әрмәк, тун, толып, билбау, 

алъяпкыч һ.б. Баш киемнәре: түбәтәй, бүрек (нинди), эшләпә, кепка, 

фуражка, шәл, яулык һ.б. Аяк киемнәре: тула оек, бәйләгән оек, чолгау, 

ыштыр, чабата, читек, итек, сандал, кәвеш, күн калуш, башмак, ризинке 

[резин] калуш, киез ката, пима һ.б. Төрле сыйнфый катлауларда һәм төрле 

яшьтәгеләрдә, ирләрдә, хатыннарда көндәлек кием, кешелек кием, өйдә кия 

торган кием, эш киеме, юл киеме,җәйге кием, кышкы кием нидән гыйбарәт? 

Халыкның күпчелегендә төп аяк киеме чабатамы? Итек, ботинка, сандал һ.б. 

таралуы ни дәрәҗәдә? Җәй көне олылар арасында яланаяк йөрү гадәте 

юкмы? 

16. Сезнең авыл халкының кием-салымында гади татар крестьянының 

кием-салымына караганда нинди аермалар күзгә бәрелә (бигрәк тә 

мишәрләрдә һәм керәшеннәрдә)? Киемдә чит халыкларның тәэсире бармы, 

нидән гыйбарәт? Соңгы елларда халыкның кием-салымы үзгәрдеме? Нинди 

үзгәлекләр бар? Нинди катлауларда (яшьләрдә, читкә хезмәткә йөрүчеләрдә 

һ.б.)? Шәһәрчә киенү (мәсәлән, тузуркы, фрәнс, толстовка, гимнастерка, 

шинель, озын чалбар, фуражка, кепка, фабрика эшләпәсе, сандал, ризинке 

калуш, ботинка кию шикелле) нык таралганмы? Нинди катлауларда һәм 

нинди яшьтәгеләр арасында? Урта халык массасы һәм картлар моңа ничек 
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карыйлар? Кием-салым үзгәреше кайчан башланды һәм кайчаннан бирле 

аерата көчәеп китте? 

 

Ашау-эчү 

 

17. Сезнең авыл халкында төрле сыйнфый катлаулар арасында ашау-

эчү ягы ничек? Ярлыларда, урта хәллеләрдә һәм байларда иртәнге аш, 

көндезге аш һәм кичке аш нәрсәләрдән тора? Ашауның чәй эчү белән 

бәйләнүе ничек? Көндезге аш, каты эш вакытындагы аш, кунак сыйлагандагы 

аш, бәйрәмдәге аш мәҗлес һәм туйдагы аш бер-берсеннән ни белән аерыла? 

Төрле сыйнфый катлауларда ничек? Сезнең авылга яки сезнең якка 

махсусрак булган нинди ашлар бар. Сезнең авыл хатыннары пешерү-төшерү 

эшендә аерата осталык белән танылмыйлармы? 

18. Халык нинди эчемлекләр эчә (су, әйрән, сөт, кымыз, куас, чәй)? 

Кайсы сыйныфта күбрәк нәрсә эчәләр? Кыш көне, җәй көне, эш өстендә 

күбрәк нәрсә эчелә? Чын чәй эчү һәм шикәр белән эчүнең киң катлауларда 

таралуы элек һәм хәзер ничек? Яфрак чәе, кишер чәе, кофе һ.б. төрле ясалма 

чәйләр эчү ни дәрәҗәдә таралган? Мондый чәйләрне халык үзе хәзерлиме, 

әллә базардан сатып аламы? Яфрак чәен нинди үләннәрдән ясыйлар? Элекке 

заманнарда ук бу авылда яфрак чәе ясау таралган булмаганмы? Яфрак чәе 

һәм башка төрле ясалма чәйләр белән халык канәгатьләнәме? 

19. Халык арасында исерткеч эчү нык таралганмы? Күбрәк нинди 

сыйнфый катлаулар һәм нинди яшьтәгеләр эчәләр? Чын эчкечеләр 

(алкоголиклар) халык арасында күпме? Хатыннар һәм балалар арасында 

исерткеч эчү юкмы? Вакыт-вакыт каты исергәнче эчү, запой эчү, дәвамлы 

рәвештә эчү ни дәрәҗәдә таралган? Күбрәк нинди вакытларда һәм кайда 

эчәләр (туйда, бәйрәмдә, җыенда, базарларда)? Күбрәк нәрсә эчәләр (аракы, 

сыра, йорт сырасы, әче бал, шикәрдән ясаган “бал”, самогон, көмешкә һ.б.)? 

Авылда аракы кибете яки сыраханә юкмы? Якын-тирәдә кайсы авылда бар? 

Элек булып та, соңыннан ябылмаганмы? Ни өчен ябылган? Халык 
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самогонны кайдан ала? Якын-тирәдә самогон кайнатучы авыллар бармы, 

нинди авыллар? Бу авылның үз халкында самогон кайнату юкмы? Кайда һәм 

ничек кайнаталар? Самогончылык белән көрәш ничек бара? Соңгы елларда 

милиция тарафыннан ничә аппарат алынды? Ничә кешегә һәм нинди җәзалар 

бирелде? 

20. Авылда тәмәке тарту ни дәрәҗәдә таралган? Яшьләр ничә 

яшьләрдән тарта башлыйлар? Ирләр арасында тәмәкечеләр чама белән ничә 

процентлап булыр? Күпчелек һәм төрле катлаулар нинди тәмәке тарталар 

(махоркы, чуваш тәмәкесе, папирос, трубка)? Төрле яшьтәгеләр арасында 

тәмәке тартуга караш ничек? Олылар балаларны тыялармы? Балалар 

арасында яшереп тарту таралмаганмы? 

 

Өйләнү, туй һәм гаилә мөнәсәбәтләре 

 

21. Авылда урта хисап белән елына ничә кыз кияүгә чыга, ничә егет 

өйләнә? Туйны гадәттә елның кайсы вакытында ясыйлар? Төрле катлаулар 

урта хисап белән туйга күпме расход тоталар? Калым түләү бетмәгәнме? 

Төрле катлауларда аның суммасы урта хисап белән ничә сум чамасында 

була? Ярлылыктан өйләнми йөрүче егетләр күп очрыймы? Кызларны 

ирексезләп үзләре теләмәгән кешегә бирү, яшь кызларны картларга бирү 

вакыйгалары еш буламы? Авылда бердән артык хатынлы кешеләр бармы? 

Нинди кешеләр? 

22. Авылда өйләнүләр күбрәк нинди юл белән була (яучылар бирү, 

ябышып чыгу һ.б.)? Кызыл туйлар, мулла никахыннан башка регистрация 

белән генә өйләнүләр булгалыймы? Никахның нинди формалары нинди 

катлаулар арасында күбрәк таралган? Регистрация белән генә торуга, советча 

“кызыл туй” ясауга халык күпчелегенең карашы ничек? Сөеп бару һәм сөеп 

алуга ничек карыйлар? Егетләр тарафыннан кызны үз теләвеннән башка 

урлап китүләр, көчләүләр, җыйнаулашып көчләүләр булганы юкмы? Авылда 
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никахсыз (регистрациясез) мөнәсәбәтләр, никахсыз бала табулар, шуның 

аркасында алимент түләүләр булгалыймы? 

23. Авылда туй-төшем ничек үткәрелә (туйга кадәр егет белән кызның 

мөнәсәбәтләре, кыз ярәшү, яучылау, вәгъдә, туй мәҗлесе, кияү керү, кыз 

озату, килен төшерү)? Шушы авыл өчен тип рәвешендә булган электән 

килгән йолалар буенча үткәрелә торган гади туйны югарыда саналган 

моментларга, аларның төрле катлауларда булган аермаларына аеруча 

тукталып тәфсилле рәвештә тасвирларга. Туйның аерым моментлары белән 

бәйләнгән нинди гадәт-йолалар, ышанулар, ырымнар, җырлар бар? Бу 

йолалар дәвам итәләрме, әллә соңгы елларда ташланып баралармы? 

Кайсылары ташлана? Соңгы елларда революция тәэсирендә туй уздыруда 

нинди үзгәрешләр күзгә бәрелә? Киленнәрнең кайнатадан качуы, кайната һәм 

кайнишләрдән тел яшерү гадәте бармы? Ву озакка чаклы барамы? Бу 

гадәтләр беткән булса, күптәнме беткәннәр? 

24. Ир белән хатын арасында мөнәсәбәт ничек? Ирләрдә хатыннарга 

кимсетеп карау, аларның җәмәгать эшләренә катнашуын яратмау, җәмәгать 

эшләреннән, җыелышларга барудан тыю шикелле эшләр еш очрыймы? 

Хатыннарын җәберләүче, кыйнаучы ирләр бармы? Элек ничек иде, хәзер 

ничек? Ир белән хатыннарның аерылышуы еш буламы? Күбрәк ирләр 

тарафыннанмы, хатыннар тарафыннанмы кузгатыла? Аерылышу 

вакыйгалары соңгы елларда арттымы әллә кимедеме? Авылда ел тәүлегендә 

уртача хисап белән ничә аерылышу була? 

25. Хатын-кызлар арасында ирләрдән качу гадәте бармы? Кемнәр һәм 

кемнәрдән качалар (мәсәлән, карчыклар, остабикәләр генә, мулла-мәзиннән 

генә качу шикелле)? Качу элек ничек булган һәм хәзер ничек? Соңгы елларда 

бу юлда үзгәреш булганмы? 

 

Бала һәм аны тәрбия[ләү] 
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26. Ел тәүлегендә авылда урта сан белән ничә бала туа? Туган 

балаларның ничә процентлабы яшьләтә (бер яшькә җиткәнче) үлә? Күбрәк 

елның кай вакытында һәм нинди авырулардан үләләр (мәсәлән, җәй көне эч 

китүдән, чәчәктән)? 

27. Авылда бала туу белән бәйләнгән нинди гадәт-йолалар, ырымнар, 

шомланулар бар? Хатыннар баланы авырлык белән тапканда нинди йолалар, 

им-томнар ителә? Хатыннар арасында баладан үлү һәм баладан соң авырып 

үлү еш буламы? Корсаклы хатыннарның консультациягә йөрүләре, бала 

тапканда хатыннарны больницага илтү, акушерка һәм докторга мөрәҗәгать 

кылу халык арасында ни дәрәҗәдә таралган? Күбрәк нинди вакытларда 

мөрәҗәгать кылалар? Халык массасы моңа ничек карый? Авыл хатыннары 

арасында кемнәр әбилек кыла? 

28. Гадәттә хатыннар баланы озак имезәләрме? Яшь балаларга имезлек 

каптыру гадәте таралганмы? Баланы ничә айдан ашата башлыйлар? Нәрсә 

ашаталар? Балалы хатыннар арасында консультациягә йөрү бармы? 

Хатыннарның ничә процентлабы һәм нинди катлаулар консультация киңәше 

белән файдаланалар? Ул киңәшләрне тоталармы? Җәйге кыр эшләре 

вакытында хатыннар яшь балаларны өйдә калдыралармы, әллә үзләре белән 

кырга алып китәләрме? Ничек алып баралар (мәсәлән, кечкенә арба белән 

тартып)? Өйдә калдырсалар, баланы кем карамагына калдыралар? Өйдә 

калган имчәк балаларына нәрсә ашаталар? Авылда ясле булса, балаларны 

яследә калдыру ни дәрәҗәдә таралган? Аз таралган булса, моның сәбәбе 

нәрсә? 

29. Ир балаларны сөннәткә бирү гадәте ташланамы? Күпме гаилә бу 

эшне ташлаган? Ташламаганнары ничә яшьләрдә сөннәткә утырталар? 

Гадәттә сөннәткә утырту белән бәйләнгән нинди йолалар бар? “Сөннәт туе” 

ясалмыймы? Ничек ясала? 

30. Авылда балалар ничә яшендә сабакка йөри башлыйлар? Төрле 

катлаулардан булган балалар уку елының ничә аен мәктәпкә йөриләр (кайсы 

числодан кайсы числога кадәр)? Балаларның ничә процентлабы мәктәпне 
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бетереп чыкканчы укыйлар? Күпмесе ярты елда ташлап чыгалар? Моның 

сәбәбе нәрсә? Мәктәптә укыган балаларның ничә процентлабы төпле рәвештә 

укый-яза белә торган булып чыга? Күпмесе ярты-йорты белем белән 

калалар? Мәктәптә укыган балаларның мәктәптән чыкканнан соң кире 

наданлыкка кайтулары (уку-язуны онытулары) еш күренәме? Моның сәбәбе 

нәрсә? Күбрәк нинди балалар наданлыкка кайталар? 

31. Яшьләр тарафыннан ата-анага, гомумән картларга мөнәсәбәт ничек 

(ата-ана сүзеннән чыкмау, алар сүзе белән эш итмәү, картлар сүзенә 

игътибар, картларга көлеп карау)? Соңгы елларда бу мөнәсәбәт нинди якка 

таба үзгәрде? Хокуксызлык аркасында балаларның ата-аналары һәм төп 

йортлары белән мөнәсәбәтне өзүләре, аерылып чыгулары еш күренәме? Моңа 

картлар ничек карыйлар? 

32. Өйләнгән яшьләр арасында хуҗалык ягыннан төп йорттан аерылып 

чыгу (бүленеп чыгып яңа хуҗалык төзү) совет дәверендә арттымы, әллә 

кимедеме? Моның сәбәбе нәрсә? 

 

Авырү һәм үлем 

 

33. Авырган кешеләр күбрәк кемнәргә мөрәҗәгать кылалар: 

имчеләргәме, докторга, больнискамы? Сезнең авылдан больнис ничә 

чакрымда? Больниска халык еш йөриме? Сезнең авылга доктор килгәлиме? 

Елына ничә мәртәбә килә? Сездә нинди имчеләр бар? Алар нәрсә белән 

дарулыйлар? Аларның дарулавыннан үлүчеләр бармы? Булса, кайчан һәм 

ничә? Докторларга халык массасы ышанамы? Ышаныч ягы начар булса, 

моның төп сәбәбе нәрсә? Халык төрле авыруларга каршы нинди кара имнәр, 

им-томнар куллана? Сезнең авыл халкы арасында нинди авырулар ныграк 

таралган? Күбрәк нинди авырудан үләләр? Авылыгызда нинди йогышлы 

авырулар эпидемияләре (ваба, чәчәк, тиф һ.б.) булганы бар? Еш буламы? Күп 

халык кырыламы? Нинди чаралар күрелә? 
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34. Гади вакытта авылда ел тәүлегендә урта хисап белән ничә үлем 

була? Үлек озату, күмү белән бәйләнгән нинди йолалар, ырымнар, 

шомланулар бар? Үлекләрне ничек итеп искә төшерәләр? Моның белән 

бәйләнгән нинди йолалар бар? Үз-үзен үтергән яки эчеп үлгән кешеләргә 

мөнәсәбәт ничек? Андыйларны ничек һәм кая күмәләр? Өрәккә ышану 

бармы? Өрәк белән бәйләнгән нинди вакыйгалар сөйләнә? 

 

Иске йолалар 

 

35. Кыр эшләре һәм аларны башлау белән бәйләнгән искедән калган 

нинди йолалар бар (мәсәлән, чәчү йомыркасы, яңгыр теләү, яңгыр боткасы 

пешерү һ.б.)? Халык арасында һава үзгәрешләре һәм иген уңу-уңмау белән 

бәйләнгән нинди тәҗрибәләр һәм ышанулар бар? 

36. Халык арасында иске заманнан калган нинди гадәт-йолалар бар 

(кирәмәткә бару, келәү итәргә чыгу, корбаннар чалу шикелле)? “Кирәмәт” 

дип йөртелә торган урын бармы? Анда ни эшкә баралар? Ни эшлиләр? Чит 

авылдагы кирәмәтләргә бару бармы? Келәү итәргә кая һәм ни вакытта 

чыгалар? Ялгыз-ялгыз гынамы, әллә мир беләнме чыгалар? Ни өчен чыгалар? 

Анда ниләр эшләнә? Нинди корбаннар чалына (мәсәлән, ат, сарык, каз-үрдәк, 

әтәч-тавык чалу шикелле)? Соңгы заманда бу йолалар бетүгә таба барамы? 

Яшьләрнең аларга карашы ничек? Коммунистлар, комсомоллар, укытучылар 

мондый хорафат белән көрәшәләрме? Ничек көрәшәләр? 

37. Халык багучыларга, күрәзәләргә, сихерчеләргә мөрәҗәгать 

кыламы? Ни өчен һәм нинди вакытларда аларга баралар? Халыкта “бозу” 

дигән нәрсәгә ышану таралганмы? “Бозу” нидән гыйбарәт һәм ничек эшләнә? 

 

Күңел ачу һәм халык бәйрәмнәре 

 

38. Халык арасында җыр һәм музыканың таралуы ничек? Нинди уен 

коралларында уйныйлар? Нинди көйләр күбрәк уйнала һәм җырлана? Соңгы 
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революция дәверендә чыккан җырлар күп ишетеләме? “Яшьләр” һәм 

“картлар”ның җырлый торган җырлары арасында, көйли торган көйләре 

арасында аермалар бармы? Авылда яңа заманда чыккан советчылык һәм 

коммунизм рухындагы җырларны җырлау нык таралганмы? Шундый яңа 

җырларны җыеп язып алыгыз. 

39. Кызлар арасында “кич утыру” гадәте, егетләрдә “тәрәзә чиертергә” 

йөртү шикелле гадәтләр бармы? Бу ничек була? Кызлар кич утырган җиргә 

егетләр керәләрме? Анда нинди уеннар була? Бу уеннар нидән гыйбарәт һәм 

ничек уйналалар? “Шамакай” уены бармы? Булса, бөтен сүзләре, 

кыланышлары, киемнәре белән җентекләп язарга. “Тәрәзәгә йөргәндә” 

егетләр белән кызлар арасында сөйләнә торган билгеле калыптагы сүзләрне 

(диалогларны) тәфсилләп язарга. Сезнең авыл балалары арасында нинди 

уеннар уйнала? Ир балалар һәм кыз балалар арасында иң таралган уеннарны 

һәрберсен җентекләп тасвир кылып языгыз. 

40. Авылда сабан туе ничек уздырыла? Гадәттә сабан туе кайчан (кайсы 

числоларда, сабанга төшкәнчеме, сабаннан соңмы) ясала? Сабан туенда ни 

эшлиләр? Сыйлашу, кунакка йөрешү, эчү буламы? Сабан туе кайда үткәрелә? 

Анда нинди ярышлар була (көрәш, йөгереш, ат чабыштыру һ.б.)? Ярышта 

өстен чыкканнарга нинди бүләкләр бирелә? Ул бүләкләр халыктан ничек 

җыела? Сезнең авылдагы сабан туена чит авылдан да килүчеләр буламы? 

Кайсы авыллардан кемнәр килә? Соңгы елларда сабан туен үткәрүдә бер-бер 

төрле яңалыклар кердеме? Сабан туе ничә көнгә бара? 

41. Сезнең авылда җыен буламы? Сезнең җыен җәйнең кай вакытында, 

кайсы числоларда була? Җыен атнасы сабан чәчүеннән яки сабан туеннан 

башлап исәпләгәндә ничәнче атнага туры килә? Сезнең авыл җыены сезнең 

яктагы кайсы җыеннардан соң һәм кайсыннан элек ясала? Җыен атнасы 

нинди исем белән атала? Атнаның кайсы көннәреннән башлана һәм ничә көн 

дәвам итә? Сезнең җыенны тирә-яктагы ничә авыл бергәләшеп итәләр? 

Кайсы авыллар? Бу авыллар билгеле бер көнне мәгълүм бер урында 

җыелалармы? Ул җыелышның аерым бер исеме бармы? Анда ни эшлиләр? 
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42. Җыенда халыкның күңел ачуы нидән гыйбарәт? Кунакка 

йөрешүләр ничек була? Җыен вакытында ярминкә сыман нәрсә, карусель 

кебек әйберләр буламы? Кичкырын “уен” буламы? “Уен”га кайда җыелалар? 

Кайда була? Анда ни эшлиләр? Яшьләр арасында нинди уеннар уйнала? Уен 

озак дәвам итәме? Уеннан соң кызлар егет алып кайталармы? Җыендагы 

танышлыкларның булачак никахларга бәйләнеше ничек? Җыен өчен нинди 

ашлар һәм нинди исерткеч эчемлекләр хәзерләнә? Эчү каты буламы? Исереп 

сугышу, үтерешү шикелле эшләр еш буламы? Җыенга картларның карашы 

ничек? Элек муллалар тарафыннан җыенны бетерү юлында нинди булса да 

чаралар күрелгәнме? Соңгы дәвердә җыенны үткәрүдә нинди үзгәрешләр 

кергән? 

43. Сезнең яктагы җыеннарның билгеле бер системасы бармы? Кайсы 

җыен кайсы җыеннан соң үткәрелә? Алар җәй айларының кайсы атналарына 

туры килә? Төрле елларда җыеннарның вакыты бераз авышып йөрмиме? Бу 

нилектән була?  

44. Авылда революция бәйрәмнәре ничек уздырыла? Халык 

күпчелегенең аларга катнашуы ничек? Ул бәйрәмнәргә бигрәк нинди сыйныф 

катлаулар ни дәрәҗәдә катнаша? 

45. Авыл халкы тарафыннан нинди дини бәйрәмнәр ителә? Кайсы дини 

бәйрәмнәрне һәм ничек итеп уздыралар? Бу бәйрәмнәрдә эшкә чыгалармы? 

Дини бәйрәмнәрдә эчәләрме? 

 

АЕРЫМ КЕШЕЛӘР 

 

1. Авылда аерым күренекле кешеләр, ягъни ни белән булса да, тулай 

халык массасыннан аерылып торган кешеләр. Аларның исемнәре, 

фамилияләре, иҗтимагый чыгышлары, халык арасында уйнаган рольләре, 

башкарган хезмәтләре, халыкның аларга мөнәсәбәте. Мондый кешеләрне 

түбәндәге категорияләргә бүлеп күрсәтергә. 
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2. Авылның интеллегенциясе кемнәрдән гыйбарәт (укытучылар, 

агрономнар, врачлар һ.б. медицина эшчеләре, укучылар һ.б.)? Боларның 

кайсылары авылның үзеннән чыккан, кайсылары читтән килгән? Кайлардан 

килгәннәр? Укымышлылыклары ни дәрәҗәдә? Авылда активлыклары, 

җәмәгать эшенә катнашулары ничек? Бу авылда төрле шәһәр мәктәпләрендә 

(урта һәм югары мәктәпләрдә) укып ятучылар кемнәр? Кайларда укыйлар? 

Сезнең авылдан чыгып та соңгы елларда урта һәм югары мәктәп бетергән 

кешеләр кемнәр? Аларның авыл белән мөнәсәбәтләре, авылда берәр төрле 

файдалары бармы? Булса нинди файда күрсәтәләр? 

3. Авылның җәмәгать эшләре, ил эше артыннан йөрүчеләре (совет 

рәисләре, секретарьлар, элек шул урыннарда торып эш күрсәткән кешеләр, 

суд, милиция, кооперация эшчеләре һ.б.). Авылда куштанлык белән танылган 

кешеләр бармы, кемнәр? Аларның куштанлыклары нидән гыйбарәт? 

4. Шәһәр газетларына хәбәр язып торучы авыл хәбәрчеләре бармы? 

Ничә кеше бар? Кайсы газеталарга язалар? Аларның язуы аркасында авыл 

тормышының бер-бер җитешмәгән ягы төзәлгәне бармы? Авыл халкы 

аларның хәбәрче икәнлекләрен беләме? Аларга төрле сыйнфый катлаулар 

тарафыннан мөнәсәбәт ничек? Хәбәрчеләрне кысрыклаулар, кыйнау, һөҗүм 

итүләр, үтерүләр булганы юкмы? Булса, кем тарафыннан, ни өчен? 

Хәбәрчегә һөҗүм итүчеләр судка бирелделәрме? Нинди җәза бирелде? 

5. Әдәбият белән шөгылләнүчеләр (шагыйрьләр, хикәя язучылар) 

бармы? Аларның язган әсәрләре матбугатта чыкканы бармы? Кайда, нинди 

газета һәм журналларда, кайчан басылдылар? Әсәрләре һичбер вакыт 

басылганы булмаган язучылар юкмы? 

6. Авылда бәет чыгаручылар яки искерәк рухта назым тезүчеләр 

бармы? Аларның нинди мәүзугларга, нинди вакыйгаларга карата чыгарган 

бәетләре бар? 

7. Авылда атаклы җырчылар, оста әкият сөйләүчеләр һәм башка төрле 

халык әдәбиятын яхшы белүчеләр бармы? 

8. Оста гармунчылар, скрипкачылар, курайчылар бармы? 
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9. Нинди юлда булса да гыйльми тикшерүләр белән шөгыльләнүчеләр, 

халык әдәбияты җыючылар бармы? Журналларда, газеталарда гыйльми 

характердагы мәкаләләре басылып чыккан яки аерым китаплары басылган 

кешеләр бармы? Аларның әсәрләре кайларда һәм кайчан басылган? 

10. Авылның тарихын белүче, аны өйрәнү белән шөгыльләнүче 

кешеләр бармы? Авылның үтмеше турында халык телендә булган сүзләр, 

картлардан ишетелгән риваятьләр берәү-берәү тарафыннан язылып 

барылмаганмы? 

11. Авылда күпне белгән борынгы картлар бармы? 

12. Үзлекләреннән берәр яңа нәрсә уйлап чыгарган “башлы” кешеләр 

(ихтиракъчылар) юкмы? 

13. Авылда имчеләр, багучылар (күрәзәләр), сихерчеләр юкмы? 

14. Авылда муллалар, мәзиннәр, поплар бармы, кемнәр? Картлармы, 

яшьләрме? Кайчаннан бирле бу авылда мулла (поп) булып торалар? Алардан 

әле дә муллалыгын ташламаганнары бармы? Авылыгызда ишаннар, суфилар, 

өшкерү-төкерүчеләр юкмы? 

15. Атаклы көрәшчеләр, көрәштә, йөгерештә, тирә-яктагы яки 

шәһәрдәге сабан туйларында мәйдан тоткан кешеләр бармы? 

16. Төп сезнең авылдан чыгып та, соңгы 50 ел эчендә, бигрәк тә соңгы 

30 ел эчендә татар дөньясында нинди дә булса бер юлда дан тоткан, шөһрәт 

казанган, исем чыгарган кешеләр бармы (революционерлар, сәяси эшчеләр, 

гаскәриләр, җәмәгать хезмәтчеләре, язучылар, әдипләр, шагыйрьләр, 

педагоглар, гыйльми көчләр, фән эшчеләре, байлар, контрреволюционерлар 

һ.б.)? Алар кемнәр, нинди гаиләдән һәм нинди сыйнфый катлаудан 

чыкканнар? Хәзер исәннәрме? Каялар һәм ни эшлиләр? Үлгән булсалар, 

кайчан үлгәннәр? Туган авыллары белән бәйләнешләре булганмы? Әгәр исән 

булсалар, хәзер дә бармы? 

 

АВЫЛНЫҢ ҮТКӘНЕ 
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1. Сезнең авылның кырында, су буйларында, елга кырыйларында яр 

ишелгән җирләрдә бик борынгы заманда яшәп үткән хайваннарның 

калдыклары булган эре сөякләр, башлар, тешләр, мөгезләр табылмыймы? 

Кайчан һәм кайда табылганы бар? Нинди сөякләр табылган? Аларны кем 

тапкан? Табылган сөякләр кайда саклана? Ул сөякләр турында халык нәрсә 

сөйли? 

2. Бер-бер урында сука сукалаганда таштан ясалган борынгы кораллар 

(балталар, пычаклар, ук башлары, һ.б.) табылмыймы? Нинди җирләрдә 

табыла? Табылганнары авыл кешеләрендә бармы? Кемнәрдә саклана? 

3. Бакырдан (бронзадан) ясалган кораллар һәм башка әйберләр табыла 

торган урыннар юкмы? Табылган нәрсәләр авыл кешеләрендә бармы? 

Кемнәрдә саклана? Ул урында чүлмәк ватыклары табыламы? 

4. Күпләп чүлмәк ватыклары һәм тимердән ясалган кораллар табыла 

торган урыннар юкмы? Анда нәрсәләр табыла? Төрле әйберләр табыла 

торган урыннарны ачык билгеләп күрсәтергә: авылның кайсы тарафында, 

никадәр ераклыкта, кем җирендә? Элек сука сукалаганда төрле әйберләр күп 

табылып та хәзер табылмый башлаган яки сирәк кенә табыла торган урыннар 

юкмы? 

5. Кырда сукалаганда яки башка бер-бер урында хәзинәләр, ягъни 

борынгы заманда күмелгән иске акчалар, алтын, көмеш тәңкәләр, алтын-

көмештән ясалган төрле зиннәт нәрсәләре (мәсәлән, беләзекләр, йөзекләр 

һ.б.) табылганы юкмы? Кайчан, кайда һәм нинди нәрсәләр табылган? 

Табучылар кемнәр булган? Табылган хәзинәләр кайда киткән? Табучылар 

саткан булсалар, кемгә сатканнар? Калдыклары авылда берәү-берәү кулында 

сакланып калмаганмы? Музейларга яки читтән килгән борынгы әйбер 

җыючыларга сатылмаганмы? Элегрәк заманда нинди хәзинәләр табылганын 

сөйлиләр? Сезнең авылда хәзинә эзләү, хәзинә бар дип уйланган урыннарны 

казыштыру белән шөгыльләнүче кешеләр юкмы, яки элек булганмы? Алар 

берәр нәрсә тапканнармы? Хәзинә һәм күмелгән маллар белән бәйләнгән 

нинди хыялый әкиятләр сөйлиләр? 
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6. Сезнең җирдә, яки күрше авылларның җирендә халык телендә “мар”, 

“уба” аталган яки “Алып бабай чабатасын каккан тау” дип йөртелә торган 

кечкенә түбәләр, кәләпүш кебек түгәрәк таучыклар (курганнар) очрамыймы? 

Алыплар (Алып бабай, Алып батыр) турында халык телендә нинди әкиятләр 

йөри? 

7. Сезнең авыл җирендә, яки якын тирә-якта “кала тавы”, “кала 

урыны”, “йорт өсте”, “иске йорт” шикелле исемнәр белән аталып йөртелә 

торган урыннар бармы? Булса, шундый урыннарны тәусыйф кылып, 

зурлыгын үлчәп язарга. Ул урыннарда кала саклау өчен өелгән урлар 

(валлар), казылган канаулар бармы? Шуларның планын сызып күрсәтергә. 

Кала урыннарда (городище) нәрсәләр табыла? Яндырылган яки 

яндырылмаган кирпечләр табыламы? Ул кирпечләрнең формасы нинди? Таш 

бина әсәрләре, таш төелгән нигезләр – фундаментлар очрамыймы? Кала 

урыны сукаланамы? Сукалаганда нәрсәләр табыла? Элек нәрсәләр 

табылганын сөйлиләр? 

8. Әгәр сездә кала урыннары, таш стена һәм бина калдыклары бар икән, 

кайчан да булса бер-бер вакыт галимнәр, тикшерүчеләр, килеп ул урыннарны 

казымаганнармы? Казыганда нәрсәләр чыккан? Авыл халкы үзе хәзинә эзләп 

яки таш чыгару өчен ул урыннарны казыштырмаганмы? Нәрсәләр 

тапканнар? Табылган әйберләр кая киткән? Казып алынган ташларны кая 

куйганнар? 

9. Сезнең авылда “чирмеш зираты” яки “чуваш зираты” дип йөртелә 

торган урыннар юкмы? Алар белән нинди ышанулар, нинди ырымнар 

бәйләнгән? Бу урыннарның элек каберлек булганлыклары хәзер дә беленеп 

торамы, әллә тирә-яктагы җирдән һичбер нәрсә белән аерылмаган бер җир 

шул исем белән аталып йөртеләме? 

10. Мөселман зиратларыннан, ташланган (хәзер үлек күмелми торган) 

“иске зират” аталган каберлекләр бармы? Андый каберлекләр берничә булса, 

нинди исемнәр белән аталып йөртеләләр? Кайсылары борынгырак исәпләнә? 



29 

Алар ни өчен ташланганнар? Иске зират урыннары киртә корып яки чокыр 

казып әйләндерелгәнме? Ул зиратлар белән нинди ышанулар бәйләнгән? 

11. Авыл янында “изгеләр зираты”, “әүлияләр кабере” дип йөртелә 

торган каберлекләр яки “әүлияләр чишмәсе” дип атала торган чишмәләр 

юкмы? Ул кабер һәм чишмәләрнең өстендә махсус салынган бер-бер бина 

бармы? Ул бина кайчан, кем тарафыннан һәм ни мөнәсәбәт белән салынган? 

Ул кабер һәм чишмәләргә халыкның мөнәсәбәте ничек? Алар янына теләк 

теләргә, корбан чалырга киләләрме? Кемнәр, кайлардан һәм ни өчен киләләр? 

Кабер өстенә аш, икмәк яки акчалар куеп яки яшереп китү гадәте юкмы? 

Динчеләр бу каберләр һәм анда күмелгән изгеләр турында нинди сүзләр, 

хикәяләр сөйләнә? 

12. Иске зиратларда яки ялгыз кыр уртасында утыра торган (яисә 

егылып ята торган) борынгы кабер ташлары бармы? Ул ташлар ничә җирдә, 

авылдан караганда кайсы тарафларда (көнчыгыш, төньяк һ.б.)?  Авылдан 

ераклыклары күпме? Кем җирендә яки нинди исем белән атала торган 

җирдә? Кая бара торган юлның кайсы ягында? Барлыгы ничә таш бар? 

Ничәсе бөтен, ничәсе ватык? Ватылганнары ничәшәр кисәккә сынган? Аерым 

кисәкләре исәнме, югалганмы? Һәрбер ташның буе, иңе, калынлыгы күпме? 

Ташлар алгы яклары белән кай тарафка каратып утыртылганнар? Ташлар 

утырган урынның планын сызып, шул планда һәрбер ташны аерым номер 

белән күрсәтергә; ташларны аерып тәүсыйф кылганда, шул номерлар 

астында язарга. 

13. Борынгы дәвер ташларының өстендә (ал ягында, артында һәм 

кырыйларында) язулар һәм бизәкләр сакланганмы? язулары калкытып 

язылганмы, әллә батырып (чокып) язылганмы? Язулары ачык укыламы? 

Әллә бозылу яки мүк белән каплану аркасында начар укыламы? Ташлардагы 

язуларны укып, яки укый белгән (таныган) кешеләрдән укытып юлларын 

саташтырмый, нәкъ үз имлясы белән (бер хәрефен дә үзгәртми, нокталарын, 

хәрәкәләрен дә калдырмый) язып алырга. Мөмкин булганда таштагы язу һәм 
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бизәкләрнең фотография-рәсемнәрен алырга; булмаганда нәкъ үзе төсле 

итәргә тырышып кул белән рәсемен ясарга. 

14. Авылның хәзер күмелә торган яңа зиратында иске ташлар бармы? 

Ул ташларның иң искеләре кайсы елныкы? Әгәр ташлар бик борынгы (19 

нчы йөздән алдагы) булсалар, андыйларын югарыда күрсәтелгәнчә тәүсыйф 

кылырга, әгәр дә борынгылыклары йөз еллар тирәсендә генә булса, 

андыйларының бары тик мөндәриҗә ягыннан аерата кызыклы 

булганнарының гына язуларын күчереп алырга (мәсәлән, ташларда 

кызыклырак зикерләр булса яки мәгълүм тарихи адәмнәрнең кабер ташлары 

булса). 

15. Картларның сөйләвенчә, бу авыл кай заманнан бирле бу урында 

утыра? Ханнар заманында ул булганмы? Ул авылда яки янында урыс гаскәре 

белән сугышлар булганы турында сөйләмиләрме? Авыл кай заманда 

салынган? Аны салучылар кемнәр булган? Алар кайдан күчеп килгәннәр? 

башлап килеп утыручылар кемнәр булганнар? Аларның исемнәре 

мәгълүмме? “Фәлән баба” дип, аларның исемнәренә баба сүзе кушылып 

йөртеләме? Бу авылның салынуы белән бәйләнешле нинди хикәя һәм 

риваятьләр сөйләнә? 

16. Элек бу авыл урынында бер-бер башка халык (мәсәлән, чирмеш-

чувашлар) утырмаганмы? Татарлар ни өчен бу урынга килеп утырганнар? 

Төп халыклар кая күчеп киткәннәр? Бу вакыйгалар солых тарикынча 

булганмы, әллә яңа килгән халык (татарлар) белән төп халык арасында 

дошманлык һәм бәрелешүләр булганмы? Әгәр бу авылда төрле милләт 

катнаш утырган булса, ят милләтләр бу авылга соңыннан күчеп килгәннәрме, 

әллә алар авылның төп халкының калдыкларымы? 

17. Сезнең авыл тирәсендә иске авыл урыннары бармы, анда нинди 

авыл булган? Кайчан һәм ни сәбәпле беткән дип сөйлиләр? Халкы кая киткән 

(кая күчеп киткән, кайсы авылга кушылган яки нинди авылларга таралып 

утырган)? Беткән авыл урынында зират сакланганмы? Анда ташлар юкмы? 
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18. Сезнең авыл тирәсендә элек татар авылы булып та, хәзер урыс 

авылы булган авыллар юкмы? Алар турында халык телендә нинди 

риваятьләр сөйләнә? 

19. Авыл халкының кулында борынгы шәҗәрәләр сакланамы? Ул 

шәҗәрәләр риваять буенча кай заманнарга һәм кай урыннарга барып 

терәләләр (мәсәлән, фәлән ыруның башы фәлән баба моннан фәләнчә йөз ел 

элек Шәһри Болгардан монда күчеп килгән, дигән шикеллехәбәрләр)? Аерым 

ырулардан тора торган авылларда шул ыруларның хәзерге токымнары 

кулында ыру шәҗәрәләре сакланамы? Алар үзләренең нәселен ничәнче 

буынга чаклы беләләр? Язма шәҗәрә буенчамы, әллә күңелдәнме беләләр? 

Нәселләрен кайсы бабага илтеп териләр? Ыруларның төп бабалары һәм 

алардан соңгы буыннар турында кемнәр, нинди кешеләр булганнар, кай 

заманда кайларда яшәгәннәр һәм кайдан кая күчеп килгәннәр дип сөйлиләр? 

Авылның төп ыруларына башка, читтән күчеп килгән ыруларны аерып 

йөртәләрме? Алар кай вакытта, кайдан һәм ни сәбәптән бу авылга күчеп 

килгәннәр? Авылда халык кулында язма шәҗәрәләр булса, яки шул авыл 

халкының шәҗәрәләре теркәлгән бер-бер китап булса, шул шәҗәрәләрне үз 

имлясы белән күчереп алырга һәм кем кулында сакланганлыкларын 

күрсәтергә. 

20. Авылда нинди борынгы тарихи бәетләр табыла (мәсәлән, Казан 

алган бәет, Шәһри Болгар казыйлары бәете шикелле)? Авылда берәү-берәү 

кулында татар тарихына, бигрәк тә шул авылның үз тарихына караган 

язмалар, төрле документлар бармы? Кемнәр кулында нинди кулъязма һәм 

документлар (яки архивлар) саклана? Авылның элекке идарә эшләренә бәйле 

рәсми архивлары кайда булса да сакланамы? Элек документлар һәм архивлар 

булып та, соңыннан юкка чыккан булсалар, кая киткәннәр, ничек 

югалганнар? Авылда аерым кешеләр яки ырулар үз кулларындагы бер-бер 

борынгы документ буенча үзләренә кайчан да булса “җир чыгачак” дип 

ышанып тормыйлармы? Андый документлар булса, аларны җентекләп 

сыйфатларга, урысча булса да, татарча булса да үз имлялары белән күчереп 
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алырга. Гомумән кызыклырак, әһәмиятлерәк документларны үзләрен кулга 

төшерергә, һич булмаганда күчереп алырга тырышырга. Авылда борынгыдан 

калган тарихи әйберләр (кораллар, киемнәр) юкмы? Булса кем кулында 

сакланалар? 

21. Бу авыл халкының элек чуваштан, чирмештән, ардан яки мукшыдан 

булып та, соңыннан мөселманлык кабул итеп татарлашып китүләре турында 

хәбәрләр юкмы? Яки алар төп татардан, мишәрдән, башкорттан булсалар да, 

элек мәҗүси булып, билгеле бер заманда мөселман ителүләре турында сүз 

юкмы? Аларны кемнәр килеп мөселман иткән? Халык тарафыннан 

мөселманлыкка карышу һәм каршы тору вакыйгалары булмаганмы? 

22. Авыл керәшен авылы булса, халык кай заманда чукындырылган? 

Үзләрен “иске керәшеннәр” дипме, “яңа керәшеннәр” дипме атап йөртәләр? 

Элек үзләренең мөселман булганнарын хәтерлиләрме? Чукындыру ничек 

эшләнгән? Чукындыру көчләпме, әллә үз ихтыярлары белән булганмы? 

Халык элек-электән үк шушы урында утырганмы, әллә элек башка якта 

булып, чукынганнан соң гына шушы урынга күчеп килеп утырганнармы? Ни 

сәбәпле төп урыннарыннан күчкәннәр? 

23. Бу авыл халкы элек рәсмән керәшен хисапланып та, соңыннан кире 

мөселманлыкка кайтмаганмы? Кайсы елны рәсми рәвештә мөселманлыкка 

кайтканнар? Тирә-яктагы мөселман татарларның аларга мөнәсәбәтләре ничек 

булган? Элек патша хөкүмәте тарафыннан дин исеменнән аларга нинди 

кысынкылыклар, көчләүләр, җәбер-золымнар ясалган? Шуның белән 

бәйләнешле хәрәкәтләр, кузгалышлар, попларга, түрәләргә каршы торулар 

булганмы? Шундый эшләр арасында төрмәләрдә утыручылар, себер һәм 

каторгага китүчеләр булганмы? Шундый вакыйгалар белән бәйләнешле 

бәетләр сакланмаганмы? Бәетләрне язып алырга. 

24. Элек бу авыл халкы нинди сыйнфый груһтан (сословиедән) булган 

(морзалар, кенәзләр, йомышлылар, казакълар, ясаклылар, лашманнар, коллар, 

крепостнойлар һ.б.)? Хәзер үзләрен, без ханнар я сәедләр нәселе [Мөхәммәд 

пәйгамбәр нәселе], без морзалар, кенәзләр яки коллар нәселеннән киләбез, 
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дип йөрүчеләр бармы? Иске замандагы ханнар, кенәзләр, морзалар, коллар 

һ.б. турында бу авыл белән бәйләп нинди риваятьләр сөйләнә? 

25. Борынгы заманда бу якта татар алпавытлары булганмы? Кемнәр 

булган? Бу авыл халкы шуларның крепостнойлары булмаганнармы? 

Алпавытлардан нинди җәфалар күргәннәр? Крепостнойлык хезмәте нидән 

гыйбарәт булган? Авыл кайчан азатлыкка чыккан? Алпавытка каршы баш 

күтәрүләр булганмы? Кайчан һәм ни өчен? Шул баш күтәрүдә гаепләнеп 

ябылучылар себер һәм каторга сөрелүчеләр булганмы? Кемнәр? 

26. Борынгы заманда бу авыл халкы лашман хезмәте итмәгәнме? 

Лашман эше һәм лашманчылык нидән гыйбарәт булган? Бу турыда картлар 

ни сөйлиләр? Лашманчылыкка бәйләнешле бәетләр сакланмаганмы? Лашман 

эшләү кай заманда беткән? 

27. Элек бу авылда нинди атаклы байлар булган? Аларның байлыклары 

ни дәрәҗәдә һәм нидән гыйбарәт булган? Сәүдәләре, фабрик-заводлары, 

җирләре, печәнлекләре, урманнары, елкы өерләре, мал көтүләре булганмы? 

Бу байлар нәрсә белән һәм кайларда йөреп сәүдә иткәннәр (мәсәлән, 

“бохарчылар”, “кытайчылар”, “урысчылар” һ.б.)? Нинди ярминкәләргә һәм 

нинди чит илләргә йөреп сәүдә иткәннәр? Урта Азиягә кәрван йөрткәннәрме? 

“Кәрван башы” булып кемнәр йөргән? Казан белән мөнәсәбәтләре булганмы? 

Ничек булган? Аларда кемнәр хезмәт иткәннәр (шушы авыл халкы, чит 

халыклар)? Аларның хезмәтчеләренә һәм башка халыкка мөнәсәбәтләре 

ничек булган? Кол асрамаганнармы? Буыннан-буынга күчеп килгән 

байлыклар булганмы? Бу байлыкларның җыелу, үсү һәм бетү тарихлары 

ничек? Бу байлар кайчан һәм ни сәбәпле бөлгәннәр? Аларның нәселләре 

хәзер шул авылда яки башка җирләрдә бармы? Хәзерге икътисади хәлләре 

ничек? 

28. Бу авылдагы байларның фабрик-заводлары булганмы? Ул фабрик-

заводларда нәрсә эшләткәннәр (кытат, бурлат, бәз, сәрнҗе, тула, сабын, май, 

путаш, тире, күн, эчәге, кәгазь һ.б.)? Нинди юллар белән, нинди техника 

белән эшләнгән? Чи малны крестьян кулына таратыпмы, әллә фабрик-
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заводларга эшче җыепмы эшләткәннәр? Эшләнгән малларны кайларга илтеп 

сатканнар? Фабриклар елның кай вакытларында эшләп, кай вакытларында 

туктап тора торган булганнар? Фабрикта (заводта) ничәләп кеше эшләгән? 

Эшчеләр татарданмы, башка халыктанмы, әллә катнашмы булган? Эшчеләр 

шул авылдан гына җыела торган булганмы, читтән дә килеп эшләгәннәрме? 

Эшчеләр ирләрдән генәме, әллә хатыннардан, бала-чагалардан да булганмы? 

Ирләр, хатыннар, балалар нинди эшләрдә булганнар? Эшчеләр нинди 

шартларда яшәгәннәр һәм эшләгәннәр? Көненә ничәшәр сәгать эшләп, күпме 

хак алганнар? Әллә эш хакы эшләп чыгарган товар башыннан түләнгәнме? 

Ял көне булганмы? Фабрик-завод хуҗалары белән эшчеләр арасында нинди 

низаглар булган? Ничәнче елларда? Фабрик-завод эшчеләре белән авылның 

төп халкы арасында мөнәсәбәт ничек булган? Арада бәрелешүләр, уеннан 

яки чыннан күмәкләшеп сугышулар булмаганмы? Булса, моның сәбәбе нәрсә 

булган? Бу фабрик-заводлар кайчан беткән? Ни өчен ябылганнар? Хәзер 

авылда искедән калган фабрик-завод биналары, аларның калдыклары яки 

урыннары сакланганмы? Борынгы байларның торган йортлары сакланганмы? 

Алар кай елларда салынган? Хәзерге көндә ул йортларда кемнәр тора яки 

нинди оешмалар урнашкан? Алар соңыннан төзәтелеп, баштагы 

рәвешләреннән үзгәртелгәннәрме? Ремонт кайчан һәм кем тарафыннан 

ясалган? 

29. Авылдагы беренче мәчет кайчан салынган? Элекке заманда 

мәчетләрнең патша хөкүмәте тарафыннан җимерелүе турында риваятьләр 

сакланмаганмы? Авылда берничә мәхәллә булса, яңа мәхәлләләр кайчан 

аерылганнар? Аларның аерылулары нинди вакыйгалар белән бәйләнгән? 

Хәзерге мәчетләр кайчан һәм кемнәр тарафыннан салынган? Сездә мәктәпкә, 

клубка әйләнгән мәчетләр ничә? 

30. Әгәр авыл чиркәүле булса, ул чиркәү кайчан һәм кем тарафыннан 

салынган? Беренче поплар урыстанмы, керәшеннәнме булган? Халык 

арасында попларга караш ничек булган? Чиркәүдә кайчаннан башлап татар 

телендә “теләү итә” башлаганнар? Авылда школ кайчан салынган? 
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Учительләр кемнәр булган? Кайда укып чыкканнар? Шул авылның үзеннән 

чыккан кешеләр булганмы? 

31. Авылда нинди атаклырак муллалар булган? Алар кайда укып 

кайтканнар (Бохарада, җәдид яки кадим мәдрәсәсендә)? Кайдан килеп бу 

авылга мулла булганнар? Халык арасында бер-бер гаҗәбрәк эш белән 

танылган муллалар булмаганмы? Авылда ишаннар булганмы? Муллалар 

белән халык арасында, муллалар белән ишаннар арасында, яки муллаларның 

үз араларында каршылыклар һәм кычкырыш-талашлар булганмы? Ни өчен 

булган? 

32. Бу авылда кайчан да булса атаклы мәдрәсә булганмы? Кай заманда 

ачылып, күпме еллар дәвам иткән? Аны аякка бастыручы кем булган? Матди 

яктан мәдрәсәне кемнәр асраганнар? Мәдрәсәнең көчле дәверендә анда 

күпмеләп шәкерт укыган? Шәкертләр кайлардан җыела торган булганнар? Бу 

мәдрәсәдә нинди фән алдарак тотылган (мәсәлән, мантыйк, хикмәт, кәлям, 

фикыһ һ.б.)? Анда нинди муллалар, мөдәррисләр дәрес әйткәннәр? Бу 

мәдрәсәдән нинди мәшһүр кешеләр укып чыкканнар? Әгәр мәдрәсә соңгы 

дәвергә кадәр дәвам иткән булса, татар дөньясында шөһрәт казанган 

кешеләрдән кемнәр бу мәдрәсәдә укыганнар? Мәдрәсә кайсы елларда 

ябылган? Ябылуына сәбәп нәрсә булган? Ябылмыйча, җәдидләштерелгән 

генә булса, җәдид реформасы кайсы елда һәм ничек кертелгән? Октябрь 

революциясеннән соң бу мәдрәсә нишләде? Көтепханәсе булган булса, кая 

киткән? Кем кулында саклана? 

33. Авылда җәдид-кадим көрәше ни рәвештә узган? Моның белән 

бәйләнешле нинди вакыйгалар һәм көрәшләр булган? Җәдидче байлар, 

муллалар булганмы? Кемнәр? Алар ничек хәрәкәт иткәннәр? Халык 

массасының җәдидкә карашы ничек булган? Иң элекке җәдид мәктәбен 

кайчан, кем салган һәм кем кесәсеннән тәрбия ителгән? Кызлар мәктәбе 

булганмы? Кем тарафыннан ачылган? Мөгаллим һәм мөгаллимәләрне кайдан 

алганнар? Аларга күпме вазыйфа [хезмәт хакы] түләнгән? Мөгаллимнәрне 

кем асраган? 
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34. Авылда урысча укыта торган земский училище булганмы? Ул 

кайчан салынган һәм ачылган? Халык бу эшкә ничек караган? Каршы 

тормаганнармы? Күпмеләп бала укыган? Учительләр кемнәр булган? 

35. Авылда бер-бер кеше кулында искедән калган көтепханәләр бармы? 

Ул көтепханәләр элек кемнеке булган? Хәзер кем кулында сакланалар? Ул 

көтепханәләрдә кулъязма китаплар күпме? Иң искеләре кайда, ничәнче елда 

һәм кемнәр тарафыннан язылганнар (күчерелгәннәр)? Бу бик иске 

кулъязмалар нинди телдә һәм ни исемле китаплар? 

36. Иске заманда бу авылда үзләре китап “тасниф иткән” яки шигырь 

язган муллалар булганмы? Кемнәр? Аларның язган әсәрләре сакланганмы? 

Нәрсәләр? Үз куллары белән күп китап күчереп язган муллалар (яки башка 

кешеләр) булганмы? Оста хәттатлар (матур язучылар), кабер ташлары язу 

белән шөгыльләнүчеләр булмаганмы? Булса, аларның язган китаплары 

кайларда саклана; язган кабер ташлары кайсы авыл зиратларында бар? 

37. Элек бу авылда чуалышлар, кузгалышлар, баш күтәрүләр, сугышлар 

булмаганмы? Халык нинди кузгалышларга катнашкан (мәсәлән, Пугачев 

хәрәкәте, башкорт кузгалышлары һ.б.)? Авылда “дин өчен” дигән исем 

астында кузгалышлар, чуалышлар булмаганмы (мәсәлән, 1878 ел 

вакыйгалары, 1897 ел переписе вакыйгалары шикелле)? Бу кузгалышлар 

нидән гыйбарәт булган? Халыкны башлап йөрүчеләр кемнәр булган? 

Чуалышлар ничек бастырылган? Команда (гаскәр) китереп халыкны 

суктырулар, төрмәгә ябулар, Себер җибәрүләр булмаганмы? Нәтиҗәсе ничек 

булган? 

38. Ваба (холера) елларны авылга ваба кергәнме? Ваба белән көрәш 

юлында ниләр эшләнгән? “Ваба бунтлары”, доктор һәм фельдшерларны 

кыйнаулар, үтерүләр булмаганмы? Бу чуалышларның сәбәбе нәрсә булган? 

39. Авылда күпләп читкә күчеп китүләр, Төркиягә һиҗрәтләр 

булмаганмы? Бу хәрәкәтләр ни сәбәпле кузгалган? Күпме йорт һәм нинди 

катлаулар һиҗрәт кылганнар? Бу эшнең нәтиҗәсе ничек булып чыккан? 

Күчүчеләр кире әйләнеп кайтмаганнармы? Нинди хәлдә кайтканнар? 
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40. Халык кузгалышлары вакытында тирә-яктагы алпавытларны 

талаулар, көчләп җирләрен сукалаулар, печәннәрен чабу, урманнарын 

кисүләр булмаганмы? Нинди бояр һәм алпавыт именияләрен талаганнар? 

Крепостной крестьяннарның үз хуҗалары – алпавытларга каршы 

күтәрелешләре булмаганмы? Күтәрелгән халык тарафыннан байларны, 

базарларны талау шикелле вакыйгалар булмаганмы? Ни сәбәпле булган? Бу 

төрле хәрәкәтләр өчен халык хөкүмәт тарафыннан нинди җәзалар күргән? 

41. 1905 ел революциясе чорында бу авыл халкы алпавытларны талауга 

катышканнармы? Кемнәрне талаганнар? Нәтиҗәсе ничек булган? 

42. Һәртөрле халык кузгалышлары һәм аларның каһарманнары турында 

чыгарылган бәетләр юкмы? Шундый кешеләрнең биографияләрен һәм 

эшләгән эшләрен тикшереп языгыз. 

43. Бу авыл халкы белән күрше авыллар арасында элек җир өчен 

даулар, судлашулар, күсәк сугышлары булмаганмы? Сәбәбе нәрсә булган? Бу 

вакыйгалар ничек булган? Дау озаккамы сузылган? Соңгы елларда (бигрәк тә 

1917 ел революциясеннән соң) шул низаглар яңармаганнармы? Хәзер дә шул 

иске дошманлыкның калдыклары, бер авылның икенче авылга каршы кинә 

саклавы сизелмиме? 

44. Элекке заманда бу авылның башыннан нинди афәтләр кичкән (зур 

ачлык, ут казасы, су басу шикелле)? Бу вакыйгалар ничәнче елларда булган? 

Аларның тәфсиле ничек? Халык хәтерендә авыл ничә тапкыр янган? Кайсы 

елларда? Бу афәтләр белән бәйләнешле нинди риваятьләр һәм бәетләр 

сакланган? 

45. Авылда булып узган хосусый характердагы вакыйгаларга, аерым 

шәхесләр белән булган фаҗигаларга карата чыгарылган нинди бәетләр бар? 

Соңгы революция елларындагы вакыйгаларга (мәсәлән, гражданнар сугышы, 

сәнәкчеләр хәрәкәте шикелле) карата чыгарылган бәетләр бармы? Андый 

бәетләр булса, җыеп язып алыгыз. 

46. Авылның төрле урыннары белән һәм аерым кешеләр, гаиләләр 

белән бәйләнгән нинди гадәттән тыш вакыйгалар, легендалар сөйлиләр 
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(мәсәлән, төрле таулар, урманнар, күлләр, елгалар, аждаһа, шүрәле, су анасы, 

убыр, убырлы кешеләр, өрәкләр, бичура ияләнгән кешеләр һәм йортлар, 

пәри-шәкертләр һ.б. турында)? 

47. Элек авылда халык бәйрәмнәре, сабан туйлары, җыеннар ничек 

үткәрелгән? Хәзергедән нинди аермалары булган? Сабан туйлары белән 

бәйләп элекке мәшһүр көрәшчеләр, дан тоткан чабыш атлары турында нинди 

вакыйгалар сөйлиләр? Авылда булган аерата көчле кешеләр һәм аларның 

эшләгән гаҗәп эшләре турында нинди хикәяләр сөйләнә? 

48. Революциягә кадәр бу авылда кооператив ачу, артельлар төзеп 

кустарларны оештыру юлында хәрәкәтләр булганмы? Кооператив кибете 

ачылган яки бер-бер ширкәт оештырылган булса, аны кем оештырган? 

Революциягә кадәр дәвам итеп килгәнме? Ябылган булса, ни өчен? 

49. Империалистлар сугышы дәверендә авыл ни хәлдә булган? 

Авылдан күпме кеше сугышка киткән? Күпме кеше сугышта үлгән? Күпме 

кеше инвалид (гарип) булып калган? Сугыш вакытында авыл хуҗалыгы 

эшләрен кем башкарган (хатын-кызлар, әсирләр)? Герман сугышы турында, 

шулай ук элекке сугышлар турында (төрек, япон сугышлары) авылда чыккан, 

яки шул авылдан киткән солдатлар тарафыннан чыгарылган нинди “сугыш 

бәетләре” бар? Шуларны язып алыгыз. 

50. Империализм сугышы вакытында бу авылдан киткән солдатлардан 

пленга төшүчеләр булганмы? Ничә кеше пленда булганнар? Плен төшүчеләр 

нинди яшьтәге солдаттан (яшьләр, запасныйлар)? Сугыш вакытында үз 

ирекләре белән пленга бирелмәгәннәрме? Алар кайсы чит илләрдә пленда 

булганнар (Германиядә, Австриядә, Төркиядә)? Анда алар ничек яшәгәннәр? 

Нинди концентрация лагерьларында торганнар? Татар (мөселман) әсирләр 

өчен махсус лагерьда тормаганнармы? Аларга мөнәсәбәт ничек булган? 

Төркия тарафыннан Русиягә каршы, әсирләрдән төзелә торган гаскәри 

бүлекләргә язылырга димләүләр булмаганмы? Кемнәр димләп йөргән? Нәрсә 

белән кызыктырганнар? Әсирләр моңа ничек караганнар? Пленда вакытта бу 

авылдан киткән кешеләр нинди эшләр белән шөгыльләнгәннәр? Үзләреннән 
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кәсеп итмәгәннәрме? Ни белән? Ялланып хезмәт итмәгәннәрме? Кайда һәм 

нинди эштә хезмәт иткәннәр? Пленнан яңа һөнәрләргә өйрәнеп кайткан 

кешеләр юкмы? Өйрәнеп кайткан һөнәрләрен хәзер эшкә ашыралармы? Ни 

рәвештә? Авыл хуҗалыгы (игенчелек, бакчачылык, хайван асрау) эшләрендә 

чит илдән һәртөрле яңалыклар өйрәнеп кайтмаганнармы? Өйрәнгәннәрен 

эшкә ашыралармы? Чит илдә вакытта шул җирнең төп халкыннан булган 

хатыннарга өйләнеп торган кешеләр бармы? Шул хатыннарын авылларына 

алып кайткан кешеләр юкмы? Булса, хатыннары нинди халыктан? Хәзер дә 

шул кешеләрнең хатыннары булып торалармы? Татарлашулары ни дәрәҗәдә? 

Пленда булган кешеләрдән чит ил телен (немецча) өйрәнеп кайтып, шул 

телдә сөйләшә һәм укый-яза белүчеләр юкмы? Бу авыл кешеләреннән 

союзниклар ягыннан Франциягә (яки башка чит фронтларга) җибәрелеп 

сугышка катнашкан кешеләр юкмы? Бөтенләй пленнан кайтмыйча чит илдә 

торып калган кешеләр юкмы? 

51. Сугыш вакытында бу авылда чит ил әсирләре (пленныйлар) 

тормаганнармы? Күпме кеше никадәр заман һәм кемнәрдә эшләп торганнар? 

Аларны нинди шартларда тотып, нинди хезмәт иттергәннәр? Аларның 

йогынтысы белән бу авылда авыл хуҗалыгына бер-бер төрле яңалыклар 

кертелмәгәнме? Аларга авыл халкының караш һәм мөнәсәбәте ничек булган? 

Алар тарафыннан авыл хатын-кызлары белән мөнәсәбәт вакыйгалары 

булмаганмы? Чит ил әсирләреннән сугыш беткәннән соң илләренә 

кайтмыйча бөтенләйгә шушы авылда урнашып калучылар юкмы? Булса, алар 

хәзер ни эшлиләр? 

52. Авыл февраль революциясен ничек каршылаган? Бу дәвердә нинди 

вакыйгалар булып кичкән? Мөгаллимнәр, муллалар һәм башка катлаулар 

ничек оешканнар? Нинди көрәшләр булган? “Милли шура” һәм “мөселман 

комитеты”ның тәэсире ни дәрәҗәдә булган? Төрле съезд һәм киңәшмәләргә 

бу авылдан делегатлар сайланып барганмы? Учредительный собраниегә 

сайлаулар ничек узган? Халыкның күпчелеге кайсы списокка тавыш биргән? 
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53. Бу авылда октябрь революциясе ничек булган? Тирә-яктагы 

алпавыт утарларын талаулар, җирләрен басып алулар булганмы? 

54. Хәрби коммунизм чорында авылда нинди вакыйгалар булган? Авыл 

ярлыларының яки читтән килгән отрядларның байларны талаулары 

булганмы? Авыл халкы тарафыннан отрядларга каршы торулар булмаганмы? 

Кеше атулар булганмы? Кемнәрне атканнар? “Ярлы комитетлары” кайчан 

төзелгән? Эш башында кемнәр утырган? Алар ничек хәрәкәт иткәннәр? 

Нинди байларның маллары, җирләре һәм йортлары алынган? Ул йортларда 

нинди оешмалар урнашкан? Разверстка ничек алынган? 

55. Авылда сәнәк сугышлары булганмы? Тирә-якта зуррак сәнәкчеләр 

хәрәкәте булган булса, бу авыл халкының аңа катнашы ни дәрәҗәдә булган? 

Вакыйга ничек булган? Хәрәкәтне кемнәр башлап йөргән? Коммунистларны, 

мөгаллимнәрне үтерүләр, азаплаулар һәм башка төрле вәхшәтләр булганмы? 

Кемнәр үтерелгән? Хәрәкәт ничек бастырылган? Кемнәргә нинди җәзалар 

бирелгән? 

56. Авылның гражданнар сугышына катнашы ничек булган? Авылдан 

ничә кеше үз теләве белән кызыл армия сафына киткән? Бу авылдан 

гражданнар сугышында аеруча егетлек күрсәткән кешеләр булганмы? Алар 

арасыннан Кызыл Байрак ордены алучылар бармы? Авылдан ничәләп кеше 

гражданнар сугышында булганнар? Авыл фронт астына эләккәнме? аклар 

(чехлар, колчакчылар һ.б.) үткәндә халык аларга ничек караган? Кызыл 

гаскәрләрне үтерүләр булмаганмы? Авыл халкы кызыллар ягыннан булып 

акларга каршы сугышмаганнармы? Әһәмиятлерәк нинди аерым вакыйгалар 

булган? Гражданнар сугышы вакытында аклар ягына качучылар яки 

кызыллар чиккәндә аларга ияреп китүчеләр булганмы? Кулаклар һәм 

муллалар тарафыннан аклар кергән заманда коммунистларны, совет яклы 

булып йөргән ярлыларны, укытучыларны үтерүләр, акларга тотып бирүләр, 

аттырулар, кыйнау, азаплау һәм үтерүләр булганмы? Кызыллар кергәч ул 

эшләрне эшләүчеләргә нинди җәзалар бирелгән? Шундый кешеләрнең 
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кайберләренең гаепләре соңгы елларда гына өскә чыгып, җәзаларын 

табучылар булмадымы? 

57. 1921-22 ел ачлыгы авылда ни дәрәҗәдә булган? Халык нәрсә белән 

тукланып торган? Нинди икмәкләр ашаганнар? Эт, мәче ашаулар булганмы? 

Кеше ашау вакыйгалары булмаганмы? Совет һәм Америка ярдәме ни 

рәвештә һәм ни дәрәҗәдә булган? Ачлыктан никадәр халык үлгән? Никадәр 

халык читкә күчеп киткән? Кай якларга киткәннәр? Китүчеләрдән күпмеләбе 

кире әйләнеп кайтканнар? Тәрбиячесез калган балаларны кая җибәргәннәр? 

Ничәләп бала җибәрелгән? Соңыннан кире кайтарылганнармы? Капычкычы 

[урам баласы] булып йөрү нык таралган булганмы? Икмәккә кай якларга 

барганнар? Тифтан күпмеләп халык кырылган? Халыкның ничә процентлабы 

тиф авыруын уздырган? 

58. Ачлыктан соң авылның хәле ничек булган? Халыкның ничә 

проценты кимегән? Ничә йорт буш калган? Ачлыктан соң җирнең никадәр 

өлеше чәчелми кысыр калган? Ничә ел узгач авылның тормышы иске хәленә 

кайткан? Ачлыктан соң авыл халкы арасында яшелчә бакчалары ясау 

шикелле яңалыклар кермәгәнме? 

59. Соңгы революция елларында бу авыл халкының төрле катлаулары 

арасында сыйнфый көрәш ничек барган? Төрле сыйнфый катлауларның 

каршылыкларыннан килеп чыккан нинди вакыйгалар һәм чыгышлар булган? 

Бу юлда җинаятьләр булмаганмы? Хәзерге вакытта авылда сыйнфый көрәш 

нинди юллар белән алып барыла? Сайлауларда (хокук мәсьәләсендә), 

салымнар мәсьәләсендә кулакларга каршы кысу сәясәте ничек итеп эшкә 

ашырыла? Сыйнфый көрәш юлында авылның активы, партия һәм комсомол 

ячейкалары нинди юллар тотып киләләр? Ничек эш күрсәтәләр? 

Кулакларның ярлыларга һәм советчылык төзелешенә, авылда социализм 

корылышына, коллективизм кертүгә каршы актив хәрәкәтләре булганы 

бармы? Бу хәрәкәтләр нидән гыйбарәт булды? Нинди чаралар күрелде? 

Кулак һәм рухани элементларның астыртын хәрәкәтләре сизеләме? Яшерен 

агитация алып баралармы? бу алар тарафыннан ничек эшләнә? ярлылар һәм 
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урта хәллеләр арасында алар тарафыннан нинди правокацияләр ясала? 

Сыйнфый көрәш моментларында урта хәлле крестьян массасы нинди 

позиция тота? Ярлылар һәм колхозчыларга каршы кулаклар һәм башка 

дошман элементлар тарафыннан бер-бер төрле начарлык эшләнгәне бармы? 

Бу вакыйга нидән гыйбарәт булды һәм ни белән тәмам булды? Сезнең авылда 

кулакны “сыйныф булу ягыннан бетерү” юлында ниләр эшләнде? Ничә кулак 

хуҗалыгына ликвидация ясалып, мал-мөлкәтләре колхоз файдасына алынды? 

Алынган нәрсәләре нидән гыйбарәт (мал-туар, инвентарь, машиналар, 

ашлык, йорт, каралтылар) һәм суммасы күпмелек булды? Каршылык 

күрсәткән кулак, кулакчыл һәм муллалардан авылдан сөрелгәннәре, төрмәгә 

ябылганнары, атылганнары булдымы? 

60. Бу авыл турында фәнни әдәбиятында мәгълүматлар бармы? Нинди 

китапларда (мәсәлән, “Мөстәфадел-әхбар”да, “Асар”да һ.б.)? Кай урыннарда, 

ничәнче битләрдә? Яңа дәвер матбугатында (бигрәк тә вакытлы матбугатта) 

кайсы елларда, кайсы газета-журналларның кайсы саннарында бу авыл 

турында нинди мөһимрәк мәкаләләр һәм хәбәрләр язылып чыкты? 

Татар әдип һәм шагыйрьләренең кайсы әсәрләрендә, нинди урыннарда 

(башка исем астында) сезнең авыл тасвирланган? Дөрес тасвирланганмы? Ул 

әсәрләрдәге типларга сезнең авылдагы мәгълүм кешеләр прототип булып 

(үрнәк булып) хезмәт итмәгәннәрме яки турыдан-туры шулардан алып 

язылмаганмы? Ул кешеләр кемнәр, хәзер дә исәннәрме? Сезнең авылны 

тасвирлаган язучының бу авылга мөнәсәбәте ничек?        
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