
ЮГАРЫ СУБАШ АВЫЛЫ 

   Авыл тарихының башлангыч чоры ҽле бҿтенлҽй диярлек ҿйрҽнелмҽгҽн. 18 

йҿзнең икенче яртысында хҽзерге Югары Субаш авылы булган җиргҽ 

керҽшен татарлары килеп тҿплҽнҽ башлый. Аларның кайдан, кемнҽр булуы, 

нинди сҽбҽплҽр белҽн бу якларга килеп чыгуы билгеле гүгел. Буыннан 

буынга күчеп килеп, халык хҽтерендҽ сакланган риваятьлҽрдҽ аларның Казан 

тирҽсендҽге Кишмҽт исемле авылдан килүе, ин беренчелҽрдҽн булып килеп 

тҿплҽнүчелҽрнең  хҽзерге Рамайныкылар, Чулырныкылар,  

Митрофанныкылар дигҽн нҽселлҽрнең бабалары булуы сҿйлҽнҽ. Тиздҽн 

аларга Сҽндинекелҽр, Мҽтинекелҽр, Влакайныкылар килеп кушыла. 

    Авыл урнашкан җир Кҿшкҽт елгасының нҽкъ башланган урынында. Шуңа 

күрҽ, берничҽ гасыр дҽвамында чарланып, ана Субаш исеме береккҽн. Ҽмма 

XX гасыр башларына кадҽр рҽсми документларда ул Кҿшкҽтбаш дип бирелҽ. 

Соңгырак чорларда Кҿшкҽт дип кенҽ язылган очраклар да бар. 

   Керҽшен авылы буларак авылның барлыкка килү чорын билгелҽү кыен, 

чҿнки керҽшеннҽр килгҽнче монда инде 3 - 4 гаилҽ булып оешып үзара якын 

булган берничҽ урында мари кабилҽлҽре яшҽгҽн. 1990 елда Казанда басылган 

«Населенные пункты Республики Татарстан» китабында бу авылның Казан 

ханлыгы чорыннан билгеле булуын раслауда объектив нигез бар. «Татар 

энциклопедиясе» дҽ шушы фикерне раслый. Димҽк, керҽшеннҽр килгҽнче 

марилар монда инде гасырлар дҽвамында яшҽгҽннҽр. 

   Ҽлеге фикерлҽр халык санын алу мҽгълүматлары белҽн дҽ раслана. 1782 

елда монда 127 ир-ат яшҽгҽн, шуның 5есе керҽшеннҽр. 1795 елда 138 ир-ат, 

шуның кадҽр үк хатын-кыз бар, алардан 7 ир-ат һҽм 2 хатын-кыз керҽшеннҽр. 

   Җирле марилар килүчелҽрне каршылыксыз кабул иткҽннҽр булса кирҽк, 

озак еллар дҽвамында алар бер община булып яшҽгҽннҽр, җирне бергҽлҽп 

эшкҽрткҽннҽр. Марилар авылның аскы ҿлешенҽ, керҽшеннҽр исҽ ҿске 

ҿлешенҽ тупланып чын авыл хасил иткҽннҽр. Марилар яшҽгҽн ҿлеш Кҿшкҽт, 

керҽшеннҽр очы Кҿшкҽтбаш исемен алган. Ҽмма XIX гасыр дҽвамында 

мариларның күбесе хҽзерге Мари Иле Республикасы тҿбҽгенҽ күченгҽн. 

Калып керҽшеннҽр белҽн туганлашканнары да булган. Гомумҽн, Субаш 

авылы безнең тҿбҽкнең борынгы тҿп халкы булган мариларның тамырларын 

югалтмый саклый. Мҿнда ҽле дҽ борынгы марилардан калган ике токым 

яшҽп ята. 1858 елгы ревизия (халык санын алу) мҽгълүматлары монда 82 ир-

ат, 98 хатын-кыз яшҽвен хҽбҽр итҽ. Аларда инде керҽшеннҽр-марилар аерып 

күрсҽтелми. Марилар киткҽн, керҽшеннҽрнең саны арткан бу саннар да ҽлеге 

фаразны раслый. 

   Киров ҿлкҽсе Дҽүлҽт архивы мҽгьлүматларына караганда, 1885 елга 

авылның ике ҿлешендҽ 51 хуҗалык бар. Аларда барысы 335 кеше яши. 1905 

елда йортлар саны 77, барысы 501 кеше кҿн күрҽ. 1930 елда авылда 563 кеше 

яши, барысы да керҽшеннҽр дип теркҽлгҽн. 

   Авыл бүгенге кҿндҽ «Югары Субаш авыл җирлеге» муниципаль 

берҽмлегенең үзҽге. Авыл Советы монда 1918 елның ахырында оешкан. 

Башлангыч чорда авыл Казан губернасының Алат ыругасы Габделкҽрим 

Панин йҿзлегенҽ (сотнясына) 



кергҽн. 1780-1797 елларда Вятка губернасының Уржум округы Арбор 

волостенда. 1797- 1920 елларда шул ук губернаның Малмыж ҿязе Арбор 

волостенда. 1920 - 1930 елларда Татарстан АССРнын Арча кантоны Арбор 

волостенда. 1930 елдан Татарстан АССРнын Балтач районы составында. 1938 

- 1958 елларда Чепья районы җирлегенҽ кергҽн. Балтачтан 24  км (юл буенча 

исҽплҽгҽндҽ) тҿньякта, Балтач - Мари-Тҿрҽк юлы ҿстендҽ урнашкан. 

   Субаш авылы җирлҽре Мари Иле Республикасының Мари-Тҿрҽк районы 

җирлҽре белҽн чиктҽш. Авылдан ерак түгел инде очсыз-кырыйсыз мари 

урманнары башлана. Ҽле XX гасыр башларында ул урманнар Субаш авылы 

янына килен житкҽн. Хҽзерге данлыклы Субаш буасы тирҽлҽренең киң 

мҽйданда сазлык булуын, анда аркылы-торкылы ауган агачлар ятуын 

хҽтерлҽүче ҿлкҽннҽр бүген дҽ исҽн. 

   Авыл общинасының барлык җире 1884 елга 863,4 дисҽтинҽ. Аның 470,7 

дисҽтинҽсе чҽчүлеклҽр. 106,3 дисҽтинҽсе болын-печҽнлеклҽр.  257,7 

дисҽтинҽсе урман-куаклыклар. Авыл утарлары 9,3 дисҽтинҽне били. Һҽр 

хуҗалыкка уртача 17,5 дисҽтинҽ җир туры килҽ. Хуҗалыкларда 81 баш ат, 60 

баш сыер, 9 баш яшь мҿгезле эре терлек, 278 баш вак терлек асрала. 

   Халыкның тҿп шҿгыле игенчелек. Терлек асрау үз кирҽген 

канҽгатьлҽндерерлек дҽрҽҗҽдҽ генҽ. Һҿнҽрчелек артык киң таралмаган. 

Кышкы чорда ирлҽр чабата үрү, чыпта сугу белҽн шҿгыльлҽнгҽннҽр. Хатын-

кызлар җеп эрлҽгҽн, киндер суккан. Бу продукция нигездҽ Чепья базарында 

сатылган, крестьян ҿчен ҿстҽмҽ доход чыганагы булган. Авылның узенҽ хас 

шҿгыле тегүчелек булган. Субаш тегүчелҽре авылдан авылга йереп тҽ. 

заказлар буенча да ҿс киемнҽре (тун. толып. бүрек, камзол h.6.) теккҽннҽр. 

Эле узган гасырның илленче елларында да кышларын кечкенҽ чанага тегү 

машинасын тҿреп салган Субаш тегүчелҽрен районыбыз юлларында очратып 

була иде. Субашта бик затлы итеп чүплҽмле бизҽк белҽм сҿлге-тастымал 

чигүчелҽр булган. 

   Авылда эре байлар, эшмҽкҽрлҽр, сҽүдҽгҽрлҽр булмаган. Ульян Капитонов 

еллык товар ҽйлҽнеше 80-100 сум булган вак-тҿяк һҽм бакалея товарлары 

лавкасы тоткан. Гаилҽсе белҽн жҽен игенчелектҽ, кышын һҿнҽрчелектҽ 

тырышып эшлҽп хҽлле яшҽүче берничҽ крестьян булган, 1871 елгы 

магьлүмҽтлҽрда Андрей Андреев дигҽн крестьянның Кҿшкҽт елгсында су 

тегермҽне тотуы күренҽ. Аньң бер пар ташы, бер ярма яргычы булган. 

Тегермҽн сҽгатькҽ 3 пот он тарткаи, ел дҽвамында 100 кҿн эшлҽгҽн. Бер пот 

он тарткан ҿчен түлҽү 1.5 тиен булган. Захар һҽм Михаил Алексеевларның 

атлы тегермҽне булган. У л ике ташлы, ярма яргычлы булган, сҽгатенҽ 4 пот 

тарткан, түлҽү шулай ук булган, Тегермҽн елда 60 кҿн эшлҽгҽн. 1905 елда 

жил тегермҽне эшлҽве теркҽлгҽн - бу безнең тҿбҽк ҿчен бик тҽ сирҽк 

күренеш. Шода кешесе Габдрахман Рамазановның Субашта кибет тотуы, 

анда Шода кешесе, икенче класслы приказчик Гыйззатулла Фҽтхуллин сату 

итүе исҽпкҽ алынган. Ҽмма моның кайсы Субашта булуын ачыклап булмады. 

   Субашның үз чиркҽве булмаган, православие йолаларын үтҽү ҿчен Кесҽл 

авылындагы чиркҽүгҽ, кайберҽүлҽр Чепья чиркүвенҽ йҿргҽннҽр. Балаларны 

укыту эше 1888 елда башлана. Аны үтҽ кызыклы язмышлы авыл кешесе 



Антон Митрофанов башлап җибҽрҽ. Ул 7 ел Түнтҽр мҽдрҽсҽсендҽ укып 

муллалыкка таныклык ала. Талантлы егет Апаз Чиркүве священнигы А .С. 

Миропольский күзенҽ чалына. Ул егетне Казанга алып китү һҽм духовная 

семинариягҽ керергҽ күндерҽ. Монда дүрт ел укыганнан соң Антон 

миссионерлык эшенҽ керешҽ, шушы максат белҽн үз ҿендҽ миссионерлык 

мҽктҽбе ача. 1907 елда Карлыгандагы укытучылар мҽктҽбен тамамлап 

кайтып аның улы Василий да шушы эшкҽ алына. 1912 елда ҽлеге 

миссионерлык мҽктҽбе земство карамагына бирелҽ һҽм башлангыч халык 

училищесы булып китҽ. Авыл Советы 1918 елда оеша, Югары Субаш авыл 

Советының (авылнын исеме але бу чорда да Кҿшкҽтбаш дип теркҽлгҽн) 

рҽисее булып 1922 елдан соң  Егор Егоров, секретаре булып Максим Фролов 

эшли. Шушы чорда беренче баскыч совет мҽктҽбе ачыла. 1923 елда аның 

«наемный» йортта урнашуы, анда ике группа булып, беренчесендҽ 21 ир һҽм 

3 кыз бала, икенчесенда 8 ир бала укуы теркҽлгҽн. Анын беренче 

укытучыларыннан булган Хҽят Сафина укытудан тыш халык арасында киң 

аңлату эше алып бара, үз тирҽсенҽ алдынгы карашлы авыл кешелҽрен, 

яшьлҽрне туплый. 1923 елдан Максим Фролов укыта башлый. Ул икенче 

баскыч мҽктҽпнең ҿч сыйныфын тҽмамлаган, хҿр фикерле, авыл яшьлҽре 

арасында абруе югары. Авылның беренче коммунисты Галлем Якупов була. 

Менҽ шушы актив инициативасы белҽн авыл Советы житҽкчелегендҽ 1929 

елда колхоз оештыру хҽрҽкҽте башлана. Аның оешуы озак бара - 1931 елда 

да ҽле 12 генҽ хужалык колхозда була. Монда кемнҽрнедер рҽнҗетү 

очраклары теркҽлмҽгҽн, күрҽсең, аңлату эшлҽренҽ нык таянганнар. Колхоз 

тҿзелүенең озакка сузылуының бер сҽбҽбе дҽ шул булса кирҽк. Колхозга 

җанга якын яңгырашлы «Ак чишмҽ» исеме бирелҽ. Рҽис итеп Р. Исмҽгыйдов 

сайлана. 1932 елда аны Муллахмҽт Нурмехоммҽтов алыштыра. 1935 елда 

колхозның исеме «Марс» дип алыштырыла. Күрҽсең, Субашлылар ул чорда 

ук инде бҿтенгалҽм масштаблы итеп, киң фикер йҿртҽ, хыяллана белгҽннҽр. 

Шушы исем белҽн колхоз 1976 елга кадар яши. Г. Тукайнын 90 еллыгы уңае 

белҽн, сҿекле шагыйребезнең сабый чак эзлҽрен саклаган жирлек буларак, 

аңа Тукай исеме бирелҽ, Хужалык бүген дҽ халкыбыз күнеленҽ якын һҽм изге 

булган шушы исемне йҿртҽ. 

   1932 елда кечкенҽ бер йортта уку йорты (изба-читальня) эшли башлый. 

Анда беренчелардҽн булып Илья Иванов, Мария Дмитриевалар эшли. Алар 

авылнын беренче мҽдҽният хезмҽткҽрлҽре. Сугыш алды елларында шушы ук 

йортта клуб ачыла. Тиздҽн ул Түбҽн Субаш авылы мҽчетенҽ күчҽ һҽм ике 

авылга уртак хезмҽт итҽ. Аның беренче мҿдире Түбҽн Сосна кызы Гамилҽ 

Мҿхҽрлҽмова, ул чорларда бҿтен Чепья районына билгеле булган шул ук 

Илья Иванов. 1958 елда клуб ҿчен агачтан махсус бина салына. Ҽ 1978 елда 

ике катлы мҽһабҽт мҽдҽният йорты бинасы ишеклҽрен ачты. Авылның 

китапханҽсе дҽ шушы бинага күчерелде. 1984 елдан мҽдҽният йортының 

директоры булып Илья Васильев эшлҽде. Аның чыгышын Мҽскҽү, 

Астрахань, Волгоград тамашачылары сокланып карады, хҽтта Тҿркиядҽ 

аларны алкышларга күмделҽр. Бу коллектив Икенче һҽм Ҿченче Бҿтенсоюз 

иҗат фестивальлҽре лауреаты. 



   Субашлылар җыр-моңга, музыкага борынгыдан үтҽ хирыс булганнар, 

тальян, гармун, гҿслҽдҽ уйнаганнар. Субашта халкыбызның борынгы 

уеннары, кҿйлҽре, җырлары, йолалары (бигрҽк тҽ керҽшен татарларына хас 

булганнары) бүенгҽчҽ үз матурлыгын жуймыйча сакланган. Монда хатын-

кызлар кичлҽрен жыелып бергҽлҽп гҿслҽдҽ уйнаганнар, җырлаганнар, 

биегҽннҽр. Гҿслҽне авылнын узендҽ үк ясаганнар - Семен Дмитриев, аның 

улы Ананий авылның иң оста гҿслҽ ясаучылары булганнар... 

Субаш мҽдҽният йорты бүген дҽ райондагы иң иҗади эшлҽүче үрнҽк 

мҽдҽният учакларының берсе. Аңа гомерен мҽдҽният эшенҽ багышлаган 

Хҽлил Фҽезов җитҽкчелек итҽ. 

   1937 елда авыл халкына медицина хезмҽте курсҽтү башлана. Авыр сугыш 

елларында шҽфкать туташы булып эшлҽп Чепьядан Шҽкүрҽ Ильясова 

субашлыларның тирҽн рҽхмҽтен яулый. Алар үзлҽренҽ 35 ел давамында 

медицина хезмҽте күрсҽткҽн Габидҽ Гарифуллина. 41 ел буе китапханҽче 

булып эшлҽгҽн Тҽнзилҽ Габделхакова, гомерен халык күңелен агартуга 

багышлаган Илья Иванов, Илья Васильев һ.б. исемнҽрен күңел түрендҽ 

саклый. 

   Бҿек Ватан сугышы башлану авылның кҿйле-гамьле тормышын җимереп 

ташлый. Сугышның беренче кҿннҽреннҽн иң таза ир-егетлҽр сугыш кырына 

чыгып китҽ. Авылдан изге яуга китүчелҽрдҽн 85 кешенен исемнҽре билгеле. 

Аларнын 62се ил азатлыгы ҿчен корбан була. Тылда калган хатын-кызлар, 

балалар, үсмерлҽр, ҿлкҽннҽр яу кырындагы авылдашларыныкына тиң 

фидакарьлек белҽн кҿнне тҿнгҽ ялгап хезмҽт итҽлҽр ,яшҽүнең дҽвамлылыгын 

тҽэмин итҽлҽр. Менҽ шушы тиңсез батырлыкның истҽлеге булып 1971 елда 

авыл уртасында һҽйкҽл күтҽрелде. 1988 елда  ул янартылды. 

   Югары Субаш егетларе Илшат Романов, Геннадий Дмитриев,  Юрий 

Ильин, ҽлеге батырлыкны дҽвам итеп, Ҽфганстанда барган афҽтле сугыш 

юлларын кичеп кайттылар. Бертуган Марсель һҽм Эдуард Файзрахмановлар, 

Анатолий һҽм Олег Ивановлар Чечен Республикасындагы сугыш 

операциялҽрендҽ катнаштылар. Олег Иванов «Вихрь» разведгруппасы 

составында хезмҽт итеп, яраланып кайтты. 

   1950 еллардан авылның сугыш һҽм аннан соңгы караңгы-юксыл еллар 

газабыннан айнып, алгарышы башлана. Ул беренче чиратта колхоз 

тормышының  җанлануында сиземлҽнҽ. 1960 елларда шушы җанлану халык 

тормышында да күренҽ башлый. Яңа социаль-мҽдҽни һҽм житештерү 

объектлары калка, колхозчыларның йортлары яңара, колхоз кҿче белҽн күп 

санда фатирлар салына. Районда иң беренчелҽрдҽн булып 1970- 1971 елларда 

авылга каты түшҽүле күтҽртелгҽн юл килҽ. 1990 елларда аңа асфальт 

түшҽлде. 1970 еллардан баллонлы газ белҽн файдалану практикага керҽ. 1992 

елда авыл табигый газ челтҽрена тоташтырылды. 1967 елда колхоз 

авылларына су кертү башлана. Бүгенге кондҽ авыл йортларга су кертелгҽн. 

1964 елда авыл йортларында электр лампалары кабына. 1968 елда дҽүлҽт 

электр челтҽре килҽ. 1957 елда авыл радиолаштырыла. 1969 елда балалар 

бакчасы эшли башлый. Йҿгерек кенҽ санап чыгылган ҽлеге үзгҽрешлҽр авыл 



тормышының ничек яңаруын, «шҽһҽрлҽшүен» бҿтен тулылыгы белҽн күз 

алдына китерергҽ мҿмкинлек бирҽ. 

   Югары Субаш авылында бүген 124 хужалык бар, 617 кеше яши. Халыкка 6 

кибет хезмҽт күрсҽтҽ. Тҿп мҽктҽп, мҽдҽният йорты, китапханҽ, балалар 

бакчасы, фельдшер-акушерлык пункты, элемтҽ бүлеге һ.б. эшли. 83 

хужалыкта жинел машина бар, 91 йортка телефон кертелгҽн. Авыл яңа 

икътисади-социаль вҽзгыятькҽ тҽңгҽл үсеш юнҽлешендҽ. 

   Авыл тирҽсендҽ бик матур исемнҽр йҿртҽ торган елга-тау-инеш-юллар бар: 

Ар елгасы, Кҿянияр елгасы, Галим үзҽне, Иште кода үзҽне, Чапый тавы,  

Атау сазы, Аю юлы, Үринҽ дугае. Кҽли тыкрыгы ... 

   Субаш исемле авыл Телҽче районында да бар. 


