
СӘЕТ БАТЫР
Тарихи бәян



6

1

1704 елның җәй ахыры.
Авыл халкының, кылны кырыкка ярырдай булып, куна-

төнә кырда яткан чагы. Төрле зурлыкта итеп бүлгәләнгән 
кишәрлекләрнең һәркайсында яше-карты иген уру, көлтә бәйләү 
белән мәшгуль. Зурат куеп йөргән кыз-кыркын гына, ара-тирә 
эштән аерылып, тәртәләрен аска күтәреп бәйләгән арбаларга таба 
караш ташлый. Арбалар ышыгында сабыйлар әүмәкләшә, аларның 
хезмәт шаукымында һич гаме юк.

Тоташ яңгырлар ай буе диярлек уракны камылга тыгарга җай 
бирмәгән иде. Инде Ходай мәрхәмәтенә өмет өзгәч кенә менә 
күк ачылды. Озак вакыт качып йөргәненә бик үкенгән сыман, 
кояш оялып кына, сүрән елмаеп тора. Хәер, кояшның алай тый-
нак януына халык хафаланмый. Кыйбла яктан талгын гына җил 
искәли, һава бөркү түгел – шул бик җиткән. Кызган таба сыман 
кояш көйдереп торса, үзәккә үтәр, хәлне алыр иде. Ә болай рәхәт: 
җилкәләр дә шабыр тир түгел, ардырмый да.

Сәет иртә белән, абыйсы Туйкәдән калышмаска тырышып, 
чалгысын хәтәр саллы, шактый җилле генә селтәп караган иде дә, 
сулышы капты. Ни әйтсәң дә, абыйсы ничә еллар буена мәйдан 
тоткан, дөньяны аркылыга-буйга кичеп, әллә никадәрле яулар 
күреп кайткан азамат ир. Өстәвенә крестьян хезмәте дә сагындыр-
ган, яңгыр урлап киткән көннәрне дә кире кайтармакчы, ахры. 
Әнә ул аякларын киң аерып баскан да, тирән күлдә мәгърур ка-
мышларны аралап барган олы каек кебек, иген кырын тигез генә, 
тавыш-тынсыз ерып, һаман алга, һаман алга бара.

Әтисендәге көч-куәтне күрү быел ундүрт яшен тутырган Габ-
драхманга да горурлану һәм шатлык китерә, билгеле. Күбрәк 
вакытын көлтә бәйләү белән үткәрсә дә, ул әледән-әле Сәеткә 
төрттереп алудан да тартынмый:

– Калышасың бит, абый, калышасың!
Сәет үпкәләми, мут елмая гына. Туйкә кебек азамат ир кар-

шында әз-мәз генә сыната төшү олы гаепмени? Эш кенә тизрәк 
барсын да, уңышлар мул булсын!

Шулчак, бар иңкүлеккә таралган тынлыкны бозып, Чулман 
аръягында кыңгырау зеңләгән тавыш ишетелгәндәй булды. Барча 
халык, махсус әмергә буйсынган сыман, эштән аерылып, елга та-
рафына карап басты. Озак та көттермичә, яр өстендә мылтыклы 
җайдаклар сагында килгән зур кәрван күренде. Кәрван, нигездә, 
бер дистәләп бәллүле арбалардан хасил, аларның һәркайсы төрле 
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дәрәҗәдә киенгән түрә затлар белән тулы иде. Әмма тиздән 
кырдагыларның игътибарын ян-яклары, ишекләре алтын-көмеш 
белән бизәлгән, кузласына һәм артына шәп киемле форейторлар 
баскан зур фаэтон аеруча җәлеп итте.

Алты пар ат җигелгән бу фаэтон агачтан ясалган паром өстенә 
кереп туктагач, аннан башларына ап-ак парик япкан, өсләренә 
затлы кием кигән ике түрә чыкты. Киңәйтелгән җиңле һәм би-
хисап күп сәдәпле камзуллары, тезләренә кадәр сузылган ап-ак 
оеклары, кыска һәм тар балаклы чалбарлары белән үк бу түрәләр 
нигәдер күңелләрдә кара шом уятты. Кырдагы бала-чагага кадәр, 
тын да алмыйча, чакырылмаган кунакларны күзәтте.

Паром елга уртасына җитәрәк, кәрванны озата килүче бер 
офицер, көнчыгышка таба кулын сузып, түрәләргә эндәште:

– Минзәлә воеводалыгына аяк басабыз, әфәнделәр. Алда әнә 
шуның капкасы – Чаллы.

– Моннан ары нугай җирләре башлана түгелме соң? – дип, 
түрәләрнең озын, ябык буйлысы телгә килде.

– Дөрес, Жихарев әфәнде, бу җирләр элегрәк нугай биләмәсе 
булып хисаплана иде. Ләкин әле Усал Иван, аннан соң Борис 
Годунов, алар җирендә Уфа белән Минзәлә крепостьларын төзеп, 
нугай илә башкорт дигән кыргый халыкның кул-аягын шактый 
тышаулады. Хәзерге падишаһыбызның атасы Алексей Михайло-
вич та оҗмахтай бай мондый далаларны ташландык хәлдә яткы-
рырга теләмәде. Туган халкын нугай, калмык, каракалпак ише 
күчмә кабиләләр һөҗүменнән саклыйм дигән сылтау белән ул, 
Зәй, Биләр, Яңа Чишмә, Кичү крепостьларын төзеп, нугай, баш-
корт халыкларын Урал ягына таба кысрыклады.

Түрәләрнең мичкә йоткан сыман зур корсаклысы да дәшми-
тынмый гына тыңлауны артыксынды бугай, бөтен елга өстен 
яңгыратып көлә-көлә, ул да сорау бирде:

– Бу басурманнарны буйсына белми торган, горур халык 
диләр. Шулай булгач, аларны җиргә тезләндереп тотар өчен ул 
тиклем генә крепость җитәр микән?

– Кайгырмагыз, Дохов әфәнде. Пётр патша әлегә яшь яшен. 
Әмма эшләренә караганда, шактый тәгамле ул. Төрекләрне куып, 
Кара диңгезгә чыкты, Ходай Тәгалә ярдәме белән Карлны да куар. 
Балтыйк буендагы яулардан азат булгач, аның кулы нугай-баш-
корт далаларына гына түгел, Урал аръягына да, кыргыз-кайсак1 
җүзләренә дә барып җитәр әле.

Кәрван, паром аша чыгып, Чаллы тарафына юл алганда, 
кырдагы крәстияннәрнең һәммәсе аны киез эшләпәләрен салып, 
бил бөгеп озатты. Бизәкле карета алар янына якыная башлагач, 
Туйкә аз гына алга таба кузгалган иде дә, ике-өч адым атлауга, 
шундук туктап калды. Сәет чамалады: Чаллы тирәсендәге та-

1 К ы р г ы з - к а й с а к – XX гасырга кадәр казахларны шулай атаганнар.



8

тар авылларының старшинасы булып саналса да, абыйсының үз 
янында медале һәм көмешләнгән асыл кылычы юк иде. Ә тир һәм 
тузанга батып беткән киндер күлмәктән киенгән көе мондый зур 
түрәләр каршысына чыгып, мин – старшина дип бил бөгүдән 
нәрсә ота соң ул?

Кәрван ераклашуга, барча халык чалгысына таянып хәрә кәт-
сез калган Туйкә янына җыелышты. Аның аптырабрак калуын 
чамаласалар да, сөальсез-нисез генә сүз каттылар:

– Болар ише эре кошларның күптән бу якта күренгәннәре юк 
иде, Туйкә батыр. Хәерлегә генә булса ярар иде.

Никадәр генә салмак, тыныч итеп әйтергә тырышмасын, 
старшинаның җавабы хәвефле, шомлы чыкты:

– Карга илә козгын, гадәттә, кан исенә җыела инде ул, җә-
мәгать. Мондый эре түрәләр безнең юлларда юкка гына йөрмәс...

– Йа Рабби Ходаем, хәвеф-казалардан үзең сакла, – дип, 
ирләр укына-укына үз кишәрлекләренә таралырга да өлгермәде, 
Чаллы ягыннан җан-фәрман чабып килгән җайдак күренде.

– Туйкә агай! Яңа килгән офицер ирләрнең җәмгысын да ба-
зар мәйданына җыярга фәрман бирде. Һәр авылдан егермешәр 
инсан Минзәләгә, Пётр патша хәзрәтләренең яңа указын тыңларга 
барачак, ди.

Крестьяннарның һәммәсе, урак-чалгыларын ташлап, агачлар 
ышыгында торган атларына таба юнәлсә дә, ризасызлык авазлары 
ишетелде:

– Күзгә кергән тирне сөртергә вакыт әрәм. Ә ошбу байгуралар 
халыкны эштән аерып йөри, – дип, әүвәл инде аркасына бөкре 
чыккан бер карт башлап китте.

– Җәдид ипикәйнең өстәлгә менәр вакыты җитте бит.
– Ябай халыкның тиресен тунар өчен түрә-бояр кырыкмаса 

кырык фәрман уйлап табар инде, – дип, аны башка крестьяннар 
дә эләктереп алды.

Тик шулай да күбесе әлегә бу ризасызлыкка кушылмыйча, ка-
рашларын старшинага төбәп, саллырак бер сүз көтә иде. Аргамагы 
өстенә менгәч, Туйкә ирләр гөманлавына нокта куйгандай итте:

– Патша исеме белән акланалар гына. Ул указ дигәннәре 
һаман да шул бирән түрәләрнең фәрманнары булыр. Мәгәр башны 
ташка орып булмый. Барыйк та тыңлап карыйк инде, җәмәгать.

2

Минзәлә каласы Чаллы җайдакларын ерактан ук үзенең сап-
сары чиркәү гөмбәзләре белән каршы алды. Авыр, таза капкалар 
аша имән бүрәнәләр белән ныгытылган крепость эченә һәр тараф-
тан җайдаклар агыла иде. Чаллылылар да, олы төркем булып, 
шәһәр мәйданына юнәлделәр. Алар килгәндә мәйдан инде халык 
белән тулы, ирләр арасында сәламләшү, танышу бара иде. Ат-
ларын мәйдан читендәге киртәләргә бәйләгәч, Чаллы ирләре бер 
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почмактарак урын алды. Мәйданга кергән һәр яңа төркемгә ым-
лап, Туйкә энесе Сәет белән улы Габдрахманга шулар турында 
бәян кыла башлады:

– Әнә теге алмачуар атка атланганы Елан олысыннан Ура-
зай батыр булыр. Аның йорты Сөн елгасы буенда ук. Тугайлары 
белән болыннары йөзәрләгән дисәтинә аның. Югыйсә мин дә Азак1 

походында, Рәсәй данын яклап, аның белән бергә йөргән идем. Ул 
баеды, ә мин мантымадым.

Абыйсының туры сүзләре Сәетнең дә йөрәген телеп узды. 
Әрнемәслекмени? Аларның әтиләренең болыннары, кырлары мон-
нан егерме биш ел элек кенә бөтен Кама буен иңләп яткан. Әтиләре 
Байлар волостеның баш старшинасы булып саналса да, Сәет 
дөньяга киләсе елда аларның җирләрен Кострома монастыреның 
туймас руханилары талап алган. Үтенеч кәгазе язып һәм бөтен 
Минзәлә воеводалыгы старшиналарыннан тамга җыйнап, өстәвенә 
ерактагы түрәләргә төртер өчен йөге-йөге белән сусар, кеш, тиен 
тиреләре, мичкә-мичкә бал төяп, Мәскәү белән Байлар арасын 
ничәмә-ничә кат ураса да, хаклык-гадәләтне эзләп таба алмады 
шул әтиләре, таба алмады. Тырышып-тырмашып юллаган хакый-
кать урынына әҗәл тапты, мәрхүм.

Казан Сарае приказының башлыклары янына дип, инде әллә 
ничәнче кат җыенып киткән тынмас старшинаның гәүдәсен күрше 
авыл ирләре Тозлы күл буендагы куе камышлыктан тартып чыгар-
ганнар. Туйкә ул чак Азов походында йөри, унөч-ундүрт яшьлек 
Сәет белән әнисе өй эчендә япа-ялгыз иде. Йорт каршына килеп 
туктаган берничә олауны күргәч, ут капкандай, тышка атылдылар. 
Сәет «шулдыр» дип йөгереп килгән арбада, чыннан да, әтисе ята, 
ләкин ул адәм карый алмаслык булып чапкаланган-телгәләнгән 
иде. Мәрхүмне инде җан биргәч тә мәсхәрә итүдән туктамаганнар. 
Аның корсагы, күкрәге генә түгел, кул-аяклары да, карыш-карыш 
итеп, балта белән чапкаланган иде.

Сәет бала иде, капланды да елады, аның чарасы шул. Ләкин 
тагын да аянычрагы алда булган икән. Кичә генә аның каршында 
тез чүгеп, бил бөгеп ихтирам күрсәткән авылдашлары арасында 
мәрхүмнең гәүдәсен өйгә күтәреп кертергә теләүче табылмады. 
Соңыннан аңладылар: әтиләренең гомерен кискән җәлладлар аның 
муенына... тәре таккан булган... Берникадәр вакыт узгач акыл-
га да килделәр, тиешле кадер-йоласын күрсәтеп җирләштеләр дә 
анысы. Ләкин Азов походыннан кайткач, Туйкә андый хыянәтне 
гафу итә алмады. Бөтен туган-тумачасын җыйнады да Чаллыга 
күченеп китте. Ходайның рәхмәте, әле ярый андагылар аны чит 
итмәде. Байтак кына җир бүлеп бирделәр, кыюлыгын, зирәклеген 
күргәч, татарларның старшинасы итеп тә сайладылар. Күкрәк 
сугып мактанырлык ук булмаса да, аның көтүендә бүген илле-
алтмыш ат бар. Уразай батыр ишеләр белән тиңләшердәй чама-

1 А з а к – Азов.


