
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a paper published in Фэнни Татарстан.

Citation for the original published paper (version of record):

Bekkin, R. (2016)
Бер дуслык тарихы: Г. Баязитов hэм В.С. Соловьев.
Фэнни Татарстан, 4(4): 88-104

Access to the published version may require subscription.

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-31276



88 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2016. № 3                                                                                  ТАРИХ СӘХИФӘЛӘРЕ

Петербург ахуны Гатаулла 
Бая зитов (1846–1911) – XIX 

га сыр ахыры – ХХ гасыр башы 
күренекле мөселман дин әһел-
ләренең берсе. Мөселманнар 
арасында ул төрлечә кабул ителә, 
шәхесенә дә, эшчәнлегенә дә 
карашлар төрле була1. Шуңа да 
биографиясенә карата кызыксы-
ну бүген дә сүрелми [Гафурова, 
2010; Шангараев, 2010; Шанга-
раев, 2012; Шангараев, 2014; Га-
фаров, Набиев, 2014; Баязитов, 
2007; Баязитов, 2015]. 

Баязитов исеме бөтенроссия 
масштабында билгеле булган ике 

УДК 94(47)

Р.И. Беккин

БЕР ДУСЛЫК ТАРИХЫ:  
Г. БАЯЗИТОВ ҺӘМ В.С. СОЛОВЬЕВ

В настоящей статье мы рассмотрели характер связей петербургского аху-
на А. Баязитова в среде петербургских литераторов и ученых. Одной из фи-
гур, с которой некоторые авторы вслед за поэтом и публицистом В.Л. Величко 
связывают имя Баязитова, был философ В.С. Соловьев. Мы попытались выяс-
нить характер отношений между мусульманским богословом и христианским 
мыслителем.

Ключевые слова: А. Баязитов, мусульмане Петербурга, В.Л. Величко, 
В.С. Соловьев.

вакыйга белән тыгыз бәйләнгән: 
Петербургта җәмигъ мәчете салу 
һәм Россиядә беренче татар газе-
тасы – «Нур» – чыга башлау. Рус 
телендә дөнья күргән хезмәтләре 
«Возражение на речь Э. Ренана» 
[Баязитов, 1883], «Отношение 
ислама к науке и иноверцам» 
[Бая зитов, 1887] һ.б. аша ул та-
гын да киңрәк танылу ала. 

Ахун Г. Баязитов эшчәнлеге 
мөселманнарның гына түгел, ә 
Россия империясенең башка ха-
лыклары вәкилләренең дә игъ-
тибарын җәлеп итә2. Шулай да 
фәнни әдәбиятта бу мәсъәлә як-

1 «Фанатично настроенные современники покойного Баязитова не понимали его и 
считали “обрусевшим”» [С., б. 3)]. «В мире мусульманства» газетасы төгәл чыганак 
түгел, шулай да Баязитов адресына моңа охшаш гаепләр ахунның башка 
замандашларында да очрый (мәсәлән, Петербург мөселманнарының Чит илләр диннәре 
буенча Рухи эшләр департаменты директоры А.Н. Мосолов исеменә язган хатында 
мондый юллар бар: «Почтительнейше просим сделать зависящее с Вашей стороны 
распоряжение о ревизии и отобрании книг и документов по сбору пожертвований на 
постройку мечети от сборщика ахуна 2-го гражданского прихода Атауллы Баязитова, 
который не пользуется между нами доверием и популярностью…» [цит. Тагирджанова, 
с. 70]); шулай ук: Письмо-донесение третьего секретаря...].

1 С.А. Венгеров «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых» 
хезмәтендә әйткәнчә: «Баязитов принадлежит к числу тех весьма редких представителей 
мусульманства, которые хотели бы примирить принципы новейшей цивилизации с 
духом Корана. Желание показать русской публике, что мусульманство вовсе не есть 
оплот мрака и невежества было главным стимулом, побудившим Баязитова выступить 
на русское литературное поприще» [Критико-биографический словарь...]. 
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тыртылмый диярлек. Баязитов 
шәхесе мөселман дөньясы кон-
текстында гына карала1. Ахун-
ның мөселманнар арасында гына 
түгел, ә мөселман булмаганнар 
белән аралашуын өйрәнү Бая-
зитовның үз биографиясен һәм 
XIX гасыр ахыры – XX гасыр 
башы Россия җәмгыятенең кай-
бер группаларының ислам ди-
ненә, мөселманнарга булган ка-
рашын да ачарга ярдәм итә. 

Философ һәм шагыйрь Вла-
димир Сергеевич Соловьев ис-
лам белән кызыксынган шәхес. 
Аның 1896 елда дөнья күргән 
«Магомет, его жизнь и религиоз-
ное учение» хезмәте бүгенге көн 
белгечләре тарафыннан да юга-
ры бәяләнә [Коростелев, 2015, 
с. 5]. Кайбер галимнәр фикерен-
чә, Соловьев бу хезмәтне әзер-
ләгәндә Баязитовтан шактый яр-
дәм ала: «Биографический очерк 
Соловьёва «Магомет, его жизнь 
и религиозное учение» во мно-
гом был написан при участии 

и под влиянием Баязитова, уже 
имевшего опыт описания жизни 
пророка (1881)» [Гафаров, Наби-
ев, 2014, с. 85–93]2. Башка автор-
лар, дәлилләр китермичә генә, 
Соловьев Баязитов йортында 
еш кунак була, дип белдерәләр3. 
 Баязитов турында барлыкка кил-
гән кайбер мифларга җирлек бу-
лып ахунның вафатыннан соң 
«В мире мусульманства» газе-
тасында С. имзасы белән басыл-
ган мәкалә тора. Соловьев һәм 
 Баязитов мөнәсәбәтләре турында 
бу мәкалә болай ди: «Владимир 
Соловьев был одним из близких 
друзей Ахунда Баязитова. В со-
чинении Вл. Соловьева «Ма-
гомет и его жизнь» (изд. Пав-
ленкова) очень много сведений 
написано под влиянием А. Бая-
зитова» [С., 1911, с. 3]. Кайбер 
бүгенге авторлар бу мәкаләдән 
тикшерелмәгән, башка бернәрсә 
белән дә дәлилләнмәгән мәгълү-
мат китерәләр, хәтта анда булган 
хаталарны да яңадан  бастыралар. 

1 Мәсәлән, Г. Баязитовның фәнни һәм мәгърифәт эшчәнлеген өйрәнгән Р.Р. Шаң-
гәрәев болай дип яза: «[Баязитов] известен как крупнейший религиозный и 
государственный деятель, начавший служить одновременно и на религиозном, и на 
государственном поприще, заслуживший всероссийскую славу талантливого 
публициста, плодотворного журналиста, активного педагога-просветителя, мыслителя, 
дальновидного организатора общественной активности мусульман» [Шангараев, 2015. 
с. 156]. Ләкин алга таба мәкаләдә ул Баязитовның «Возражение на речь Эрнеста Ренана 
“Ислам и наука”» китабында булган берничә фикерен карау белән чикләнә.

2 Башкача әйтсәк, бу мәкалә авторлары фикеренчә, Г. Баязитовның 1881 елда 
Мөхәммәт пәйгамбәргә багышланган татар телендә брошюрасы булу, Соловьев үзенең 
«Мөхәммәт»е өстендә эшләгәндә Баязитовтан киңәш алган, дигән тезис файдасына 
 сөйли.

3 Мәсәлән, Ф.Г. Газизуллин күрсәткәнчә: «[Баязитов] был принят в высших 
правительственных кругах, пользовался большим авторитетом в научном сообществе. 
Достаточно сказать, что ложа № 11 в Мариинском театре, предоставленная семье 
Баязитова, находилась рядом с ложей Николая II. В его доме бывали министры, ученые 
(Витте С.Юл., Гаспринский Исмаил-бей, Соловьев В.С. – религиозный философ и др.) 
[Газизуллин, c. 77].
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Мәсәлән: «Лесников1 был близ-
ким другом покойного» [С., 
1911, с. 3]2. 

Петербург имамы һәм рус 
философы арасындагы бәйлә-
неш ләр турында без бик аз белә-
без. Төп чыгынак булып хатлар 
хезмәт итә: Баязитов хатлары 
[Письмо Баязитова В.С. Соловь-
еву] һәм адресаты я авторы Со-
ловьев булган хатлар [Письмо 
В.С. Соловьева к В.П. Велич-
ко]. Тагын бер мөһим чыганак – 
В.С. Соловьевның В.Л. Величко 
тарафыннан язылган биография-
се [Величко, 1902]. 

Бу чыганаклар һәм башка 
басылган я әле дөнья күрмәгән 
материалларга таянып, без дини 
фикер ияләре В.С. Соловьев һәм 
Г. Баязитовның бәйләнеш та-
рихын торгызырга тырышып ка-
рарбыз. 

Гатаулла Баязитов:  
кыскача биографиясе
Баязитовның Петербург 

җәмгыятендә тоткан урынын 
аңлар өчен аның биографиясенең 
төп сәхифәләрен искә төшерү 
урынлы булыр. Гатаулла Баязи-
тов 1846 елда Рязань губернасы 
Касыйм өязе Төмәнсу авылында 
дөньяга килә. 14–15 яшьләрен-
дә Четаево авылы мәдрәсәсенә 
укыр га керә. Мөгаллиме шәкерт-
ләргә мавыктыргыч итеп гарәп, 
грек фәлсәфәсен, аеруча Аристо-
тель логикасын укыткан Шиһа-
бетдин Алтынбаев була [Баязи-

тов. Автобиография (1889), л. 1]. 
Баязитов мәдрәсәдә 8 ел укый 
[шунда ук, л. 1об.]. Бу вакыт 
эчендә ул гарәп диалектикасын, 
грек-гарәп фәлсәфәсен, физика, 
гарәп шигъриятен, астрономия, 
борынгы тарих, башка гамәли 
фән нәрне дә өйрәнә [шунда ук, 
л. 1–1об.]. 

Рус теленә килгәндә, аны 
Гатаулла үз теләге белән аерым 
мөгаллим яллап өйрәнә [шунда 
ук, л. 1об.]. 1871 елда, әле Бая-
зитов мәдрәсәдә шәкерт чагында 
һәм бер үк вакытта кечерәк шә-
кертләргә дәресләр биргәндә, ул 
Петербургта яшәүче якташлары, 
касыйм татарлары тарафыннан 
шәһәрдә барлыкка килгән икенче 
мөселман мәхәлләсенә җитәкче 
итеп чакырыла. 

Яңа мәхәллә барлыкка килү-
гә төп этәргеч булып 1869 елда 
Санкт-Петербург шәһәре ахуны 
итеп Мөхәммәтшакир Юнысов 
билгеләнү тора. Ул Бохара яклы 
булып, Урта Азиядән Себергә 
килеп төпләнгән, аннан Россия-
нең Европа өлешендә күченгән 
сәүдәгәрләр мәнфәгатен кай-
гырта, шулай ук Түбән Новго-
род татарларын яклый. Шәһәр 
мөселманнарының шактый зур 
өлеше булган Касыйм татарлары 
моның белән килешмиләр, бил-
геле. Касыйм татарлары җирле 
оешмасы вәкиле – «Касыйм та-
тарларының Бикбулатов хәйрия 
җәмгыяте» башлыгы Хәбибулла 
Бикбулатов – чиновникларга хат-

1 Язучы Н.С. Лесков күз уңында тотыла. Бу турыда тәфсилләп алдарак карагыз. 
2 Чагыштыру өчен: «Его (Баязитова. – Р.Б.) близкими друзьями стали философ 

В. Соловьев, писатель Лесников (! – Р.Б.), востоковед В. Бартольд. Атаулла был вхож в 
высшие круги имперской администрации, был знаком, например, с председателем 
Совета министров П.А. Столыпиным» [Баязитов, 2007, с. 6].
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лар яудыра башлый, Петербург 
мөселманнарына икенче имам 
кирәклеген дәлилли [Беккин, Та-
гирджанова, с. 144]. 

Касыймлылар үз дини баш-
лыкларын акча белән тәэмин итү-
не үз өсләренә алалар. Бу урынга 
кандидат итеп Бикбулатов тара-
фыннан Гатаулла Баязитов исеме 
әйтелә. Баязитов Уфадан кирәкле 
документаларны алгач, касыйм-
лылар аерым мәхәллә булдыру 
таләбе белән чыгалар. Бу фикер-
не хуплап күмәк гариза языла, 
анда 400 дән артык кеше имза 
куя. 1870 елның ноябрь аенда, 
берникадәр икеләнүләрдән соң, 
Эчке эшләр министрлыгы яңа 
мәхәллә булдыруга рөхсәт бирә 
[шунда ук, б. 145]. 

Икенче мөселман мәхәллә-
се шәһәрнең нәкъ уртасында – 
Мойка буенда 22 нче йортта, 
Кышкы сарайдан ун минутлык 
юлда урнашкан була. Мәхәллә 
халкы арасында касыйм татарла-
ры күп челек була. Алар Невский 
проспектында һәм якын-тирә 
 урамнарда урнашкан ресторан-
нарда официант булып хезмәт 
итәләр. 

1880 елда Баязитовка ахун 
дәрәҗәсе бирелә. Шул ук елда 
ул Чит ил эшләре министрлыгы-
на тәрҗемәче (драгоман) булып 
чакырыла. 1888 елда, Азия депар-
таментының уку-укыту эшләре 
бүлеге җитәкчесе М.А. Га мазов 
(1812–1893) тәкъдиме белән кол-

леж регистраторы чинында төр-
ки телләр укытучысы итеп бил-
геләнә [Баязитов. Автобиография 
(1889), л. 1об.]. Димәк, Баязитов 
икенче мөселман мәхәлләсе има-
мы функцияләренә өстәп, штат 
службасы да алып бара. 

Бу ике билгеләнү арасын-
да 1883 елда Баязитовның рус 
укучылары арасында кызыксы-
ну тудырган «Возражение на 
речь Э. Ренана “Ислам и наука”» 
хезмәте басылып чыга. Күпләр 
мөселман кешесенең француз 
философына җавап биргәненә 
гаҗәпләнәләр. Китапка дәрәҗәле 
басмаларда берничә рецензия да 
дөнья күрә1. 

Баязитов Э. Ренанны тән-
кыйть иткән беренче мөселман 
түгел, билгеле. 1883 елда, Ренан-
ның «Ислам и наука» лекциясе  
басылып чыгу белән үк, Җама-
леддин әл-Әфганинең (1839–
1897), француз  философын тән-
кыйть итеп2, башта гарәп телендә  
[Jamāl al-Dīn al-Hussaynī al-Af-
ghānī, 1883. 3 may], соңрак фран-
цузча [Jamāl al-Dīn al-Afghānī, 
1883. 18 May] җавап- хаты басы-
ла. Баязитов бу басма белән та-
ныш булырга бик мөмкин3. Шул 
ук 1883 елда билгесез авторның 
«Восточное обозрение»дә «Му-
сульманство и рационализм» 
[Му сульманин...] мәкаләсе ба-
сыла. Ләкин рус укучыларында 
нәкъ менә Баязитов китабы кы-
зыксыну уята. 

1 Мәсәлән, карагыз: Новости. 1884. № 7. С. 1–2. Рецензияләр: N. Новое исследова-
ние об исламе; Новое время. 1887. № 3961. С. 3; Sylva S. Ислам и наука; һ.б. Г. Баязитов 
хезмәтләренең тәфсилле тәнкыйте православ миссонеры М.А. Миропиев тарафыннан 
языла: [Миропиев, c. 20–41].

1 Әл-Афганинең Э. Ренанга җавабы турында тулырак карагыз: [Keddie, p. 181–187].
2 Баязитов үзе Ренан лекциясе бе лән А. Ведров тәрҗемәсендә рус телендә таныша 

булса кирәк: [Ренан]. 
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Баязитовның мөселман бул-
маганнар арасында да билгеле 
булуына В.Л. Величко – М.Г. Му-
ретова әдәби түгәрәге вәкилләре 
белән танышлыгы да булыша1. 

Г. Баязитовның  
Петербургта фәнни  
һәм әдәби багланышлары
1880 еллар ахыры – 1890 

еллар башында Петербург һәм 
Мәскәүдә әдәби салоннар һәм тү-
гәрәкләр эшчәнлегенең яңарышы 
күзәтелә [Сапожков, 2001]. Шун-
дый түгәрәкләрнең берсе Ма-
рия Георгиевна Муретова (1912 
елда вафат) фатирында җыела. 
Муретова француз аристокра-
ты Г. де ла Барт кызы һәм двор 
киңәшчесе Д.В. Муретов хаты-
ны була. Иренең вафатынан соң, 
1887 елда, Петербургка күченә. 
Биредә туганы шагыйрь һәм жур-
налист В.Л. Величко (1860–1903) 
белән якынаеп китә, аның хаты-
ны, дусты, киңәшчесе була2. 

Василий Львович Величко 
тормышында ике чор аерып күр-
сәтергә мөмкин. Чик булып 1896 
ел тора. Бу елда Величко озак ел-
лар буена шагыйрь булып танылу 
алырга омтылган җиреннән, Пе-
тербургтан, Тифлиска күченеп 
китә, анда тиздән «Кафказ» га-
зетасының баш редакторы була. 
Моңа кадәр әдәби даирәләрдә 
Величко өметле генә күренгән 
шагыйрь, фарсы, төрки һәм гру-

зин шагыйрьләре тәрҗемәче-
се булып таныла3. Петебургтан 
киткәч аны, лирик шигърияттән 
битәр, сәяси сюжетлар кызык-
сындыра башлый. 

1890 еллар ахыры – 1900 ел-
лар башында Величконың иҗ-
ти магый һәм публицистик эш-
чән ле ге кайбер галимнәргә аны 
чер носотен хәрәкәтенә нигез 
са лу чы ларның берсе итеп карау 
өчен нигез бирә [Степанов, 2010, 
с. 14]. Величкода булган бу үз-
гәрешне калку итеп аның нашир 
А.С. Суворинга (1834–1912) яз-
ган хаты күрсәтеп тора. Кавказ-
га киткәнче Василий Львович 
күб рәк үзенең әдәби әсәрләре 
турында кайгыртса, мәсәлән 
иң мө һим шигъ ри әсәре «Пер-
вая муха» [Письма В.Л. Велич-
ко..., л. 1–4об.] турында, Кав-
каздан язылган хатлары исә 
тирә-якта кү зә телгәннәрдән туган 
авыр хисләр белән тулы [шунда 
ук, л. 5–8об.]. Величко тәнкый-
те нең үзәгендә «әрмән плуто кра-
тия се» тора. 

В.Л. Величко Кавказ һәм 
Кавказ арты хәлләрен сурәтләгән 
мә ка ләләрендә һәрвакыт ассызы-
клап килә: хакимияткә Кавказ-
ның мөселман халыкларына та-
янырга кирәк, ә ышанычсыз әр-
мәннәргә түгел: «Во многих го-
родах восточного Закавказья му-
сульмане составляют подавляю-
щее большинство населения, а  

1 Баязитовның рус мәдәнияте вәкилләре белән якын танышлыгы турында сөйләгән 
башка сүзләрдән аермалы буларак, ахунның Величко һәм Муретова белән аралашу 
факты безнең карамакта булган аз санлы чыганаклар белән раслана. Бу турыда тулырак 
итеп алдарак сөйләнер.

2 М.Г. Муретованың В.Л. Величконың дусты гына түгел, ә чынлыкта хатыны булуы 
турында аз санлы якын танышлары гына белә. Мәсәлән, карагыз: [Лесков, с. 416].

3 Мәсәлән, Гомәр Хәйам әсәрләре рус телендә беренче тапкыр В.Л. Величко 
тәрҗемәсендә басыла: [Из Омара Кайяма, с. 319–323].
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между тем они не пользуются в 
городском самоуправлении оди-
наковыми правами с армянами, 
под предлогом, что эти послед-
ние «христиане». Таким предло-
гом можно морочить только лю-
дей, имеющих понятие о Кавказе 
лишь на основании календар-
ных сведений» [Величко, 1990, 
с. 115]. Величко фикеренчә, үз 
мәнфәгатен генә кайгырткан әр-
мән плутократиясе Россиягә кар-
шы эшли. Шул ук вакытта мөсел-
маннар империянең ышанычлы 
кешеләре һәм аларны әрмәннәр 
кысрыклавыннан якларга кирәк 
[Величко, 2010, с. 78–79]. 

В.Л. Величко хакимлек итү-
нең прагматик ысулы яклы була. 
Дәүләтнең теге яки бу халыкка 
булган мөнәсәбәте турыдан-туры 
халыкның Россия хакимиятенә 
мөнәсәбәте белән билгеләнә, ә 
дин я кан принциплары буенча 
түгел: «Ограничения прав неко-
торых групп населения полезны 
и необходимы в пестроплемен-
ном государстве, но должны вы-
текать из бытовых условий, а не 
основываться на формальных 
признаках. Ограничивать нуж-
но эксплуататоров, стачников, 
политиканов, людей кагальна-
го строя; таковыми же являются 
именно армяне, а не мусульмане. 
Христианство без христианской 
морали есть подделка, и неда-
ром один православный иерарх, 
знающий Кавказскую жизнь, 

однажды высказал мне, что счи-
тает мусульман по духу и нрав-
ственной основе более близкими 
к православным, нежели моно-
физитов-армян» [Величко, 1990, 
с. 115]1.

Кавказда В.Л. Величко анда-
гы мөселманнар, беренче чират-
та Кавказ арты татарлары (азәр-
байҗаннар), тормыш-көнкүреше 
белән якыннан таныша. «Кав-
каз» битләрендә ул берничә тап-
кыр әрмән провокацияләреннән 
мөселманнарны яклап чыгыш 
та ясый [Величко, 1990, с. 88]. 
Әйтергә кирәк, мөселман дине 
белән Величко Петербургта яшә-
гән вакытында ук кызыксына 
башлый, хәтта мөселман намаз-
ларында да булгалый. 

Россия дәүләт әдәбият һәм 
сәнгать архивында (РГАЛИ) 
1891 елның февраль аенда чык-
кан «Новое время» газетасы 
кисәге саклана. Анда В.Л. Ве-
личконың Оренбург Диния нә-
зарәте мөфтие Мөхәммәдьяр 
Солтанов2 һәм ахун Г. Баязитов 
катнашкан тантаналы намаз ту-
рында язмасы бар. Намаз мөф-
тинең Петербургка килүе хөр-
мәтенә үткәрелә [Величко, 1891, 
л. 1–2]. Величко биргән мәгъ-
лүматта Солтанов һәм гомумән 
мөселманнар турында бик җылы 
әйтелә. Шулай да безнең өчен, 
бу мәгълүматтан битәр (Велич-
коның исламга булган мөнәсәбә-
тен без инде ачыкладык), газета 

1 Кайбер мәкаләләрендә Величко Евразия галимнәреннән алда ук мөселманнар ны 
рус халкына комплиментар (Л.Н. Гумилев терминында) итеп белдерә: «Не надо забы-
вать, что, как выше сказано, разумно направленное культурное развитие мусульман не-
ми нуемо приведет их к теснейшему сближению с русскими, с которыми они состоят в 
кровном и в идейном родстве, как показывает вся наша история» [Величко, 1990, c. 177].

2 Солтанов Мөхәммәдьяр (1837–1915) – мөселман дин әһеле, Оренбург диния нә-
зарате мөфтие (1886–1915).
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кисәге кырыйларына язылган 
Н.С. Лесков комментарийлары 
кызыклы. Искә төшерик, бер ара 
Н.С. Лесков М.Г. Муретова сало-
нына йөри, алар Величко белән 
карашлары бөтенләй туры кил-
ми башлаганга кадәр аралашып 
яшиләр [Де-ла-Фарт, с. 9, 17]. 
Н.С. Лесковтан гайре Мурето-
ва – Величко салонына шулай ук 
төрле елларда философ һәм ша-
гыйрь В.С. Соловьев, язучылар 
Д.Л. Мордовцев һәм А.К. Шел-
лер, рәссамнар И.Е. Репин һәм 
Н.Н. Каразин, профессорлар 
А.Н. Веселовский һәм А.М. Ла-
дыженский, композитор Г.А. Ли-
шин һ.б. [шунда ук, с. 9] була-
лар. Муретова фатирында ахун 
Г. Баязитов та булгалый1. Бәлки, 
нәкъ менә биредә ул Н.С. Лесков 
белән танышкандыр да. 

Түбәндәрәк Величко язма-
сыннан өзекләр китерәбез. Лес-
ков астына сызып билгеләп куй-
ган сүз һәм сүзтезмәләрне аерып 
күрсәттек. «Приехавший на днях 
в Петербург оренбургский муф-
тий Мухаммед-Яр-Султанов 
присутствовал 1-го февраля на 
торжественном богослужении 
(джума-намаз) в мусульманской 
молельне 2-го столичного при-
хода. Настоятель этой молельни, 
ахун А. Баязитов, встретил му-
сульманского иерарха кратким 
приветствием от имени своей 
паствы. Муфтий отвечал речью, 
в которой увещевал своих еди-
новерцев стремиться к доброде-

тели и быть искренними слугами 
религии и Царя, так как в жиз-
ни нравственные стороны обе-
их служб совпадают… Муфтий 
худощав, высок и строен… Он 
без малейшего акцента говорит 
по-русски и во время почти всего 
завтрака разговор шел исключи-
тельно на этом языке, в разгово-
ре муфтий проявил всестороннее 
образование… здешние магоме-
тане давно мечтают о сооруже-
нии мечети… Отчего бы, в самом 
деле, и не выстроить им здесь 
своего храма, коль скоро евреи 
возвели свою «мавританскую» 
синагогу, при виде которой воз-
ликовал бы сам Моисей Маймо-
нид!! Конечно, евреи богаче по-
томков Чингис-хана, но за этими 
подданными нельзя не признать 
многих нравственных преиму-
ществ, вызывающих сочувствие 
к их благочестивому желанию» 
[Величко, 1891, л. 1–2]. Текст 
кырыйларында уңда астына сы-
зылган текстка каршы якта сорау 
билгеләре һәм бер өндәү билгесе 
куелган. 

Лесковның газета тексты 
астына язылган кыска язмасы 
аеруча кызыклы: «М.И.П. узнав 
про это, сказал, что это пишет 
пьяный Чехов» [шунда ук, л. 2]2. 
М.И.П. – Н.С. Лесковның якын 
дусты Михаил Иванович Пыляев 
(1842–1899) булса кирәк. Ул Лес-
ковка әсәрләре өчен төрле кызык-
лы һәм көлке фактлар тупларга 
булыша. Лесковның Россия дини 

1 Моңа, турыдан ук булмаса да, В.С. Соловьев хаты дәлил: Карагыз: [Письмо 
В.С. Соловьева В.Л. Величко (1894), c. 210].

2 РГАЛИда эш тасвирында ялгышлык белән комментарий авторы язучының улы 
А.Н. Лесков итеп күрсәтелә. Әдәбият белгече В.Н. Сажинның безгә җиткергән  
фикеренчә, текст кырыйларындагы язу, һичшиксез, язучы Н.С. Лесковныкы.
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тормышын дикъкать белән күзә-
теп баруы билгеле, шул исәптән 
рус булмаган халыкларныкын 
да. Шулай да Н.С. Лесковның 
бу иронияле комментарийла-
ры турында сүз алып барганда, 
аларның ахун Баязитовка түгел, 
ә күбрәк аның яклаучысы, язма 
авторы В.Л. Величкога каршы 
икәнлеген истә тотарга кирәк. 

Баязитовның Муретова – Ве-
личко түгәрәге белән бәйләнеш-
ләре турында Петербург мөсел-
маннарына да яхшы билгеле 
була. Бу бәйләнешләр, Г. Баязи-
тов исеме астында рус телендә 
дөнья күргән «Возражение на 
речь Э. Ренана» [Баязитов, 1883], 
«Отношение ислама к науке и 
иноверцам» [Баязитов, 1887] һ.б. 
китапларының авторы ахун тү-
гел, дигән сүзләр таралуга сәбәп 
була. Бу гаеп Гази Булат улы Вә-
ли-ханның (1844–1909) Исмә-
гыйль Гаспралыга язган хатыда 
да чагыла. Вәли-хан язганча: «Я 
удивляюсь смелости таких без-
грамотных людей, как Баязитов, 
решающихся издавать газету 
под громким именем «Блеск ис-
лама»1, ради только того, чтобы 
эксплуатировать невежественный 
мусульманский народ… Навер-
ное, он думал воспользоваться 
услугами господина Величко… и 
компании, которые написали ему  
брошюры «Возражение на речь 

Ренана», «Ислам и наука» и 
 статью в Петербургских ведомо-
стях против Смирнова2, состав-
ленную общими силами; под все-
ми этими статьями красовалась 
только одна фамилия: «Мудар3… 
Баязитов…» [цит.: Зайцев, с. 130]. 

Югарыда китерелгән өзектә 
ачык күренә: Петербург мөсел-
маннары арасында 1880–1890 
елларда Баязитов исеме астында 
басылып чыккан хезмәтләрнең 
авторы бер ул гына түгел, дигән 
сүз йөри. Бу сүз дөрес булмаган 
очракта да, Вәли-хан хаты баш-
кала мөселманнарының Баязи-
товка булган мөнәсәбәтен ачып 
бирә. 

Мөселман замандашлары-
ның ахун Баязитовка булган шак-
тый шикле мөнәсәбәтенә Санкт-
Пе тербург шәһәрендә төрек 
ил челегенең өченче сәркатибе 
Аб дур-Резак язган рәсми доку-
мент да дәлил була ала: «…хотя и 
нет оснований сомневаться в бла-
гочестии имама Атауллаха эфен-
ди, [все же] он получил образо-
вание в русской школе, русские 
выдают ему законное жалование, 
а также дали ему чин, соответ-
ствующий [османскому] чину 
гражданского служащего первого  
ранга. Здешние мусульмане зна-
ют, что Атауллах эфенди со своей 
шляпой и служебным мундиром 
ушел к русским, и многие ( безнең  

1 Биредә сүз беренче номеры 1905 елда чыккан «Нур» газетасының башлангыч, 
эшче исеме турында бара булса кирәк. 

2 И.В. Зайцевның дөрес фикеренчә, Вәли-хан 1891 елда «Санкт-Петербургские 
ведомости»да, № 96, басылып чыккан мәкалә турында сөйли. Ләкин бу мәкалә 
«В защиту татарской литературы от цензуры» дип түгел, ә «Обманчивые призраки» дип 
исемләнгән [Баязитов, 1891, c. 2–3].

3 Биредә Баязитов китапларының титул битенә урнаштырылган «мөдәррис» сүзе 
күз алдында тотыла: [Сочинение] С.-Петерб. мухамед. ахун имам-джамиа хатым 
мударрисса Атаулы Баязитова.
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тарафтан аерып күрсәтелде. – 
Р.Б.) не любят его [за это]» 
[Пись мо-донесение..., 2008]. 

Баязитовның урыслар ягына 
хезмәткә китүе итеп төрек дипло-
маты ахунның Чит ил эшләре ми-
нистрлыгындагы хезмәтен атый. 
Югарыда күрсәтелгәнчә, ахун бу 
министрлыкка 1880 елда эшкә 
керә. Баязитовның төп җитәкче-
се – шәрык белгече Матвей Аве-
левич Гамазов – Чит ил эшләре 
министрлыгының Азия департа-
менты уку-укыту бүлеге мөди-
ре була. Безнең карамакта бул-
ган чыганаклырдан күренгәнчә, 
баштарак Гамазов Баязитовка 
зур өметләр баглый. Мәсәлән, 
генерал-лейтенант Гобәйдулла 
Чыңгызханның (1840–1909) Га-
мазовка 1888 елда язган хатында 
мондый сүзләр бар: «Относи-
тельно избранника Вашего – учи-
теля, он же вновь испеченный 
чин я надеюсь Вы не ошиблись в 
нем, он будет очень стараться за-
служить Ваше спасибо» [Письмо 
Чингис-хана Тору..., л. 1]. Чын-
гызхан, гомеренең күп өлешен 
Петербургта яшәгән мөселман 
кешесе буларак, Баязитовны бел-
мәскә мөмкин түгел. Бәлки нәкъ 
менә ул Гамазовка Азия депар-
таментына тәрҗемәче һәм мө-
галлим буларак ахунны тәкъдим 
иткәндер дә. Генерал Чыңгызхан 
өметләре тулысынча ук аклан-
мый. Бәлки Гамазовны Г. Бая зи-
товның мөгаллим буларак эш-
чән леге канәгатьләндерәдер дә, 
лә кин аның фәнни өлкәдә ясаган 
адымнары бернинди дә яклау 
тапмый. А.Н. Пыпинга (1833–

1904) шәрык белгече М.В. Гото-
вицкийның «О происхождении 
названия Саратов» [Протоколы 
IV общего...] рефераты хакын-
да язган хатында Гамазов болай 
ди: «Ахун не намерен уступать 
г. Готовицкому. Препровождаю 
к Вам новую записку сего вновь 
испеченного коллежского реги-
стратора. Поступите с нею по 
вашему усмотрению. Если эта 
букво растирательная белиберда 
покажется Вам не годною к от-
правке по назначению, потруди-
тесь предать ее всесожжению. 
По просьбе моей, Баязитов, в сем 
последнем произведении, оста-
вил меня, не желающего более 
принимать участие в подобного 
рода ломании копий, совершенно 
в стороне» [Письма М.А.Гамазо-
ва.., л. 11–11об.].

Хатка Баязитов язуы ку шым-
та итеп бирелгән. Биредә гарәп 
һәм төрки сүзләрнең трансли-
терация үзенчәлекләре турында 
әйтелә; кайбер топоним нар ның, 
Баязитов фикеренчә, антропоним-
нарга кайтып калуы хакында сөй-
ләнә: мәсәлән, Касыйм шәһә ре – 
Касыйм хан, Әстерхан – Аҗдар 
хан, Казан – Казан хан [шунда ук, 
л. 17об–18] исемнәренә. Гарәп 
һәм төрки сүзләрнең трансли-
терациясе мәсьәләсе ул вакыт-
та әле академик шәрык белеме 
дәрәҗәсендә дә эшләнмәгән була. 
Топонимнарның килеп чыгышы 
мәсьәләсе исә тагын да катлау-
лырак: Касыйм шәһәре турында 
галимнәр арасында фикер төрле-
леге күзәтелми, ә Казан исеменең 
Казан, я Газан1, хан исеменнән 

1 Бу версияне Ш. Мәрҗани яклый: «нужно думать, что основал его (город) хан 
сарайский Казан-хан, сын Туган-хана, сына Батый-хана» [Марджани, c. 30].
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килеп чыгуы күпчелек галимнәр 
тарафыннан кире кагыла1. Әстер-
хан атамасының Әҗдар хан исе-
меннән булуы да шик тудыра. 

Күргәнебезчә, Баязитовның 
шәрык белгечләре (Гамазов һәм 
Готовицкий2) арасында дәрәҗәсе 
түбән була3. Баязитов үзе дә ори-
енталистларны бик үк өнәп бе-
терми, хәтта В.В. Радлов (1837–
1918) һәм Ф.Е. Корш (1843–1915) 
хезмәтләре хакында да фикере 
югары булмый [Письмо А. Баязи-
това к В.К. Трутовскому, л. 1об.].

Философ Владимир Сергее-
евич Соловьев ислам белгече 
тү гел, шулай да Мөхәммәд пәй-
гам бәрнең иң уңышлы биогра-
фия ләренең берсе аның тара-
фыннан языла. Шуңа бәйле 
рә веш тә сорау туа: Соловьев, 
Му ре то ва – Ве лич ко түгәрәге әгъ-
засы буларак4, Баязитов белән та-
ныш булгач, «Магомет, его жизнь 
и религиозное учение» китабын 
язганда ахун Баязитовка ярдәм 
сорап мөрәҗәгать иттеме икән? 

В.С. Соловьев  
һәм А. Баязитов
В.Л. Величко белдергәнчә, 

Баязитов философ һәм  шагыйрь 
В.С. Соловев белән дуста нә 
мө нәсәбәттә тора: «Когда он 
(В.С. Со ловьев. – Р.Б.) писал 

для биографической библиотеки 
Павленкова очерк жизни и уче-
ния Мухаммеда… он вниматель-
но проверял каждое слово при 
помощи авторитетной критики 
академика барона В.Р. Розена и 
здешнего гражданского ахуна, 
почтенного муллы Баязитова, с 
которым затем был дружен до 
самой смерти (безнең тарафтан 
аерып күрсәтелде. – Р.Б.)» [Ве-
личко, 1902, с. 184].

Кайбер галимнәр тагын да 
алгарак китәләр: «Биографиче-
ский очерк Соловьева «Маго-
мет, его жизнь и религиозное 
учение» (1896) во многом был 
написан при участии и под вли-
янием Баязитова, уже имевшего 
опыт описания жизни пророка 
(1881)» [Гафаров, Набиев, 2014, 
с. 88]. Шул ук вакытта сүзләрен 
бернәрсә белән дә дәлилләмиләр. 
Чынлап та, 1881 елда Баязитов-
ның татар телендә «Мөхәммәд 
Мостафа (салла-л-лаһу галәйһи 
вә сәлам) дөньяга килүе вә дин-
нең башлануы» [Баязитов, 1881] 
китабы дөнья күрә. Ләкин бу ки-
тапның В.С. Соловьев хезмәте 
белән уртак ягы бик аз. Ул дини 
хезмәт һәм, Соловьевның биогра-
фик очеркыннан аермалы була-
рак, бөтенләй башка укучы өчен 
әзерләнгән5. 

1 Бу турыда тулырак карагыз: [Кляшторный].
2 Готовицкий Мәскәүнең Лазарев көнчыгыш телләр институтын бетерә. Гарәп 

телен һәм төркине искиткеч әйбәт белә.
3 Биредә рус ориенталистларының башка милләт кешесенә карата тискәре фикердә 

булуы турында уйларга урын юк. Петербургта яшәгән һәм шәрык белгечләре арасында 
зур хөрмәт казанган Хөсәен Фәезханов (1823–1866) һәм шәех Мөхәммәд Аййада ат-
Тантави (1810–1861) исемнәрен искә төшерү дә җитә.

4 Муретованың туганы Ф. де ла Барт әйтүенчә, ул Соловьев белән түгәрәк 
утырышларының берсендә 1889 елда таныша [Де-ла-Барт, c. 9]. 

5 Шул ук 1881 елда А.С. Суворин типографиясендә рус телендә А.А Дәүләт-
Кильдеевның «Магомет как пророк» очеркы басыла: [Девлет-Кильдеев].
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Соловьев «Магомет» очер-
кын 1892 елда эшли башлый1. 
Димәк, бу чор аның В.Л. Величко 
белән тыгыз аралашкан, Мурето-
ва йортында да еш булган вакы-
ты [Де-ла Фарт, с. 8–9]. Шулай 
ук, Соловьев «Магомет» очер-
кын эшләгән вакытта, Баязитов-
ның Величко белән контактлры 
өзелгән, дип тә әйтеп булмый. 
Димәк, объектив яктан караган-
да, В.С. Соловьев Баязитов белән 
очрашырга бик мөмкин. 

Шулай да В.С. Соловьев яки 
аңа язылган хатлар Величко яз-
ган философ һәм ахун дуслыгы 
турында бернәрсә дә әйтмиләр. 
«Итак отложите «Магомета» до 
будущей недели, – дип яза Со-
ловь ев Величкога 1894 елда. – 
Я не  знаю,  какой человек  ахун 
(безнең тарафтан аерып күр-
сәтел де. – Р.Б.), – если он дурно 
примет эту отсрочку, то, пожа-
луй, можно в виде компенсации 
предложить ему читать у нас» 
[Письмо В.С. Соловьева В.Л. Ве-
личко, с. 210]. В.Л. Величко 
сүзләренә караганда [Величко, 
1902, с. 184], китабының һәр 
сүзен диярлек мулла Баязи тов-
тан тикшерткән, аның авторитет 

фикере аша үткәргән автор өчен 
сәер күренеш. 

Тагын бер сәер факт: китап-
ның кереш өлешендә В.С. Со-
ловьев барон В.Р. Розега рәхмәт 
сүзләрен җиткерә, ә Баязитовны 
хәтта искә дә алмый [Соловьев, 
1992, с. 3]. Соловьев һәм Баязи-
тов арасында дуслык җепләре 
1894 елда, инде язылган «Маго-
мет» китабын басмага әзерләгән 
чорда гына ныгып киткән, дип 
фараз итсәк тә, Соловьевның 
керештә баронны телгә алган 
вакытта Баязитов «ярдәме» ту-
рында искә алмавын ничек аңла-
тырга2? Владимир Сергеевич бик 
төгәл һәм итагатьле кеше буларак 
билгеле3, мондый игътибарсыз-
лык аның өчен булмастай эш. 

Ниһаять, безнең карамакта 
Баязитовның В.С. Соловьевка яз-
ган хаты бар. Ул эчтәлгеге белән 
генә түгел, язылу стиле белән дә 
кызыклы. Шуңа да бу хатны, ав-
тор орфографиясен һәм пункту-
ациясен саклап, тулысынча ки-
терергә булдык. Бу Баязитовның 
үз кулы белән рус телендә языл-
ган азсанлы хатларының берсе. 
Башкаларга гадәттә аның имзасы 
гына куелган. 

1 1892 елның 30 июнендә нашир Ф.Ф. Павленковка язган хатында Соловьев 
«Магомет» кулъязмасын иң соңгысы шул ук елның 20 сентябрендә китерергә вәгъдә итә 
[Письма В.С. Соловьева к Ф.Ф. Павленкову (1891–1892), л. 3]. Ләкин башка бер хатында 
Владимир Сергеевич 1893 елның 10 гыйнварына кадәр вакыт бирүен сорый  [Письма 
В.С. Соловьева к Ф.Ф. Павленкову (1891–1892), л. 6]. Бу вакытка инде, Соловьев сүзләре 
белән әйтсәк, китап язылып беткән диярлек, аңа бары кулъязманы чарлап бетерү өчен 
12–15 көн кирәк [шунда ук]. 

2 Нашир Ф.Ф. Павленковка язган хатларында да Соловьев Баязитов турында искә 
төшерми. Мәсәлән, Мөхәммәднең исемен Магомет дип түгел, ә Мухаммед дип язу 
дөресрәк икәнне ул барон Розенга сылтып дәлилли, ә ахунга түгел. 

3 Бу турыда В.С. Соловьевны якын белгән кешеләр яза. Мәсәлән, сеңлесе 
М.С. Безобразова искә алуынча, «особенно страдал от малейшей измены верности и 
дружбе и сам исключительно глубоко и сильно чувствовал благодарность за всякую, и 
даже небольшую, услугу» [Безобразова, с. 147]. 
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«Многоуважаемый 
Владимир Сергеевич!
Хороший тон книги мог-бы 

произвести магометанам при-
восходный впечатление но поме-
щенная в ней изображение Маго-
мета в таком дурном виде и так 
не удачно рисованный к сожале-
нию может омрачить прекрасное 
впечатление, даже мне думается 
такая неподходящая образ Ма-
гомета будет принета многими 
как-бы нарочно так дурно изо-
браженном в такую ни подходя-
щий вид. Не лучше-ли задержать 
выписку в свет и выпустить без 
изображении Магомета, спасти 
бочку меда от ложки дегтя все 
таки мудрость. 

С искренним почтением 
А. Баязитов. 

1896 го года. 8го июля» 
[Письмо А. Баязитова  

В.С. Соловьеву].

Величко тексты турында 
Н.С. Лесковның югарыда ки-
терелгән сүзләре биредә бик тә 
урынлы булыр иде! 

Хатта дата күрсәтелгән: 1896 
елның 8 июле. Бу вакытта инде 
Баязитовның «Возражение на 
речь Эрнеста Ренана «Ислам и 
наука»» һәм «Отношение ислама 
к науке и иноверцам» китаплары, 
башка фәнни һәм фәнни-популяр 
мәкаләләре басылып чыккан була 
[По поводу помещенного...,1882. 
с. 3; Вопрос о просвещении ино-
родцев, 1885, с. 10–11; По пово-
ду мусульманского фанатизма, 
1886, с  1–2; Очерк развития..., 
1890, с. 668–673 и др.]. Шулар 
арасында Соловьевның «Маго-
мет» очеркына «Неделя» газета-
сында басылган рецензия дә бар 

[Баязитов, 1896, с. 1164–1168]. 
Баязитов бәяләмәсендә Соловь-
ев брошюрасының уңай һәм 
тискәре яклары турында тәфсил-
ләп сөйләнә. Тискәре яклар ягын-
да Мөхәммәднең Лейпциг граве-
ры Гедан тарафыннан эшләнгән 
портреты атала: «Прежде чем 
сказать что-либо о содержании 
самой книжки, мы не можем не 
выразить нашего сожаления по 
поводу помещения в ней вполне 
неудавшегося гравированного (с 
чего?) портрета Магомета; во-
1-х, подлинного изображения его 
совсем не существует, а во-2-х, 
помещенное изображение совсем 
не подходит и не соответствует 
ни тем описаниям наружности 
пророка, ни тем сведениям о его 
нравственном укладе, которые 
сохранила для нас история, как 
единственные источники. Позво-
лим себе заметить, что лучше-бы 
было уже поместить портрет Ма-
гомета, находящийся в журна-
ле «Звезда», в № 4-м 1895 года, 
взятый из академии художеств. 
Последний, по нашему мнению, 
более соответствует характеру 
Магомета по имеющимся преда-
ниям» [Баязитов, 1896, с. 1164]. 

Күргәнебезчә, бу фрагмент-
ның теле югарыда китерелгән 
хат теленнән бик нык аерыла! 
Хат авторының русча сөйләм 
телен үзләштергәне, ләкин язма 
теле юк икәне күренеп тора. Рус 
телендә фикерләрен шулай начар 
язган кеше китап әзерләгәндә чит 
кеше ярдәменнән башка эшли ал-
дымы икән? Җавап ачык: Г. Ба-
язитов текстларын рус телендә 
басмага әзерләгәндә тәҗрибәле 
редактордан башка эш алып 
бармаган. Шулай да Баязитовка 
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ярдәм иткән кешенең төгәл генә 
исемен атый алмаганга, бу туры-
да шул сүз белән чикләнәбез. 

Шуны да әйтеп китик, Бая-
зитов рецензиясендә, югарыда 
китерелгән хаттагы кебек үк, Со-
ловьевның «Мухаммед» исеме 
урынына «Магомет» исемен кул-
лануы хакында бер сүз дә әйтел-
ми. Гәрчә мөселман дин әһеле бе-
ренче чиратта бу турыда әйтергә 
тиеш иде! Владимир Сергеевич 
үзе «Магомет» исеменә кискен 
каршы була, бу хакта аның Пав-
ленковка язган хатыннан да 
аңлашыла: «Но тут опять возни-
кает вопрос с именем. Я уступаю 
Вам заглавный лист (и следова-
тельно объявления), но стою за 
Мухаммеда в тексте (с объявле-
нием в предисловии), – не только 
ради студентов барона Розена, но 
также и для множества русских 
мусульман, на которых как на 
читателей имею основание рас-
считывать и которые привыкли 
писать и произносить не иначе 
как Мухаммед» [Письма В.С. Со-
ловьева к Ф.Ф. Павленкову 
(1891–1892), л. 7об.–8].

Г. Баязитовның В.С. Соловь-
евка язган хаты философның 
Величкога адресланган һәм 
югарыда өзеге китерелгән ха-
тына мөһим бер өстәмә булып 
тора [Письмо В.С. Соловьева к 
В.Л. Ве личко, с. 210]. 

Ике хатның да эчтәлекләрен 
анализлау түбәндләге нәтиҗәләр-
гә килергә мөмкинлек бирә: 

1) В.С. Соловьевның В.Л. Ве-
личкога язган хатыннан күренгән-
чә, 1894 елга кадәр Владимир 
Сергеевич Баязитов белән таныш 
булмый диярлек («Магомет, его 
жизнь и вероучение» китабы-

ның караламасы инде 1894 елда 
әзер була);

2) Г. Баязитов «Магомет»-
ны инде язылып беткәч кенә 
күрә, китап язылу вакытын-
да фикер алышуда актив кат-
нашмый. Шулай да, Соловьев-
ның Величкога язган хатыннан 
күренгәнчә, Баязитов Муретова 
фатирында «Магомет» кулъяз-
масын укыган вакытта булып, 
башкалар белән беррәттән әң-
гәмәдә катнашырга мөмкин. 
Ләкин В.С. Соловьев китапны 
язган вакытта ахун консультант 
булмый. Моны Г. Баязитовның 
китап дөнья күргәч басылып 
чыккан рецензиясе дә дәлилләп 
тора [Баязитов, 1896, с.  1164– 
1168]. Баязитовның философ 
белән хезмәттәшлеге турында 
В.С. Соловьевның Павленковка 
булган хатларында да әйтелми;

3) Баязитов хатының харак-
теры аның Соловьев белән дус-
танә мөнәсәбәтләрдә булуы ту-
рында сөйләми. Һәрхәлдә, 1894 
елга кадәр (ә Соловьевның «Ма-
гомет»ка язган кереш сүзенә ка-
раганда, 1896 елга кадәр). Башка 
чыганаклар да (Соловьевка адрес-
ланган яки аның үз хатлары, ме-
муарлар һ.б.) В.С. Соловьевның  
Г. Баязитов белән 1896 елдан соң 
да элемтәсе булуын расламыйлар. 

Бу мәкаләдә без башкала 
ахуны Гатаулла Баязитовның Пе-
тербург әдипләре һәм галимнәре 
белән бәйләнешләренең харак-
терын тикшердек. Рус телендә 
«Возражение на речь Эрнеста 
Ренана “Ислам и наука”» һәм 
«Отношения ислама к науке и к 
иноверцам» китаплары басылып 
чыккач, Баязитов башкала мөсел-
маннары арасында гына  түгел, 
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читтә дә танылу ала. Мәкалә 
язылуга этәргеч – Петербург мө-
сел маннарының күренекле вәки-
ле Г.Б. Вәли-ханның И. Гаспра-
лыга язган хатында китерелгән 
гипотеза: генерал ачык тан-ачык 
Г. Баязитовны аның исеме астын-
да дөнья күргән китапларының 
авторы түгел дип белдерә. 

Бу гипотезаны дәлилләү яки 
кире кагу мәкаләнең төп бурычы 
түгел. «Возражение на речь Эр-
неста Ренана “Ислам и наука”» 
һәм «Отношения ислама к нау-
ке и к иноверцам» хезмәтләре-
нең авторы кем, дигән сорауга 
яңа  архив материалларын җәлеп 
итеп, хезмәтләрнең үз текстла-
рын анализлап кына җавап та-
барга була1. 

Безне беренче чиратта Г. Ба-
язитовның Петербург җәмгыя-
тендә тоткан урыны кызыксын-
дырды. Ахунны якыннан белгән 
кешеләрнең аның фәнни эшчән-
легенә бирелгән бәяләмәләренә 
караганда, Г. Баязитов рус әдип-
ләре һәм җәмәгать эшлеклеләре 
арасында үз кеше булмый, гәр-
чә язмыш күп кенә күренек-
ле шәхесләр белән танышлык 
бүләк иткән булса да. Шәрык 
белгечләре арасына да кабул ит-
миләр аны. 

Шагыйрь һәм публицист 
В.Л. Величкога ияреп Г. Баязитов 
исеменә бәйле Владимир Сергее-

вич Соловьев исемен дә атыйлар. 
Без бу мөселман дин белгече һәм 
христиан фикер иясе бәйләнеше-
нең характерын ачыкларга ты-
рышып карадык. В.С. Соловьев 
очрагы ачык күрсәтә, В.Л. Велич-
коның Соловьев һәм Баязитовны 
якынайтуга куйган бар тырыш-
лыгына карамастан, бу ике кеше 
арасында дуслык һәм хезмәт-
тәшлек җепләре сузылмый, гәрчә 
мөмкинлек булса да: «Магомет, 
его жизнь и вероучение» китабын 
эшләгәндә В.С. Соловьев В.Л. Ве-
личко белән актив аралаша, Муре-
това фатирында да әдәби салонда 
еш була. Безнең карамакта булган 
документлар раслаганча, Велич-
коның, В.С. Соловьев һәм Г. Ба-
язитов гомерлек дуслар булалар, 
дип әйтүе – теләгәнне чынлык 
итеп күрсәтергә тырышу гына. 

Г. Баязитов философ В.С. Со-
ловьев һәм рус мәдәниятенең 
башка вәкилләре белән дустанә  
мөнәсәбәттә булган, дип язган 
бүгенге көн галимнәре, тик шереп 
карамыйча, башкалар тарафын-
нан уйлап чыгарылган мифны 
кабатлыйлар, я үзләре яңа миф 
тудыралар. Г. Баязитов шә хе-
сенә Россия тарихы контекстын-
да урын билгеләү өчен, алар бу 
күренекле дин әһеленә Петербург 
җәмгыятендә бервакытта да тот-
маган авторитет һәм бәйләнеш-
ләр өстәп язалар. 

1 Кайбер рецензентлар «Ислам и прогресс» китабының текстында мөселман 
кешесе өчен (бигрәк тә мөселман рухание өчен) сәер булган үзенчәлекләргә игътибар 
итәләр. Мәсәлән, Миропиев болай дип яза: «При этом весьма интересно, почему 
г. Баязитов приводит стихи Корана по переводу Николаева с французского перевода 
Казимирского (М., 1876), а не с более точного перевода, сделанного прямо с арабского 
текста Г.С. Саблуковым. Это странно, но сделано не без цели, наверно. Это во 1-х. Во 
2-х, на каком основании... г. Баязитов, говоря об уважении ислама к Иисусу, называет 
его «Иисусом Христом»? Ведь Коран не дает ему на это права. Не есть ли это желание 
подделаться под вкус русской православной публики, для которой написана брошюра?» 
[Миропиев, с. 36].
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