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Михаил ШОЛОХОВ 

МИҢЛЕ КОМАНДИР 
Хикәя 

Үткән I96S ел Михаил Александрович 
Шо'""" • 
аеруча ш i 
юбилее бәйрәм ителде, икенчедән, күп мил-

дәбиятыбызның иң алдынгы сафын-
да барган олы әдип, оста сәнгатьче һәм 
щ 'мэеать ш <•• ч i 1 /кынлы коммунист 
Михаил Шолоховка Нобель премиясе би 
/I, i\ совет вдабиятының уңышларын дөнья 
к\ хәмендэ тану булып яңгырады Мәшһүр 
• Тын Дон • эпопеясы, 'Күтәрелгән чирәм» 
романы 'Кеше чзмышы! и б хикәяләре 
белен М Шолохов иҗаты миллионлаган 
совеч укучыларының һәм бетен прогрессив 
кешелек двньш ының л> ңелләр! нд • 
кайнар һәм тирен мвхаббп казанган иде 
инде Бу бүлек исе tna шуның рәсми бер 
.•.•I дә \анеше булды 

Татар укучысына М Шолоховның К\ 
терелгән чирем» романы, >Тын Дон* »по 
и, I, ы, Кеше я >мыщы 
i 1ННЙН таныш һ • • •••'• Эмма 

1ыч иҗат чорларының гражданнар 
i угышының кайна! 
күп кене хикәя щ 
ңарчы би иелв түел : ид 

Без куриалның бу санымда укучыларыбызны М Шолоховның 1924 елда языл-
еан Миң и командир* i Р 

Аның квартиры биек яр буен ia 
Гәрәзәдән Дои елгасының кара-кучкыл су өсте, аръяктагы яшел бо-

лыннар >әцгәр офыккача жәйрәл күренеп торалар. Төннәрен, 
вылда, аулкыннар яр астына \к килеп бәрелә, гәрәзэ капкачлары инрәп-

иакылдый, гүя су күтәрелеп, идән астына елышкандай, дулкын
нар хатаны селкеткэ 

Өстәлдә кимерелгән сеяк, бер кыерчык нпи, хәрби кар 
гонгы сводка ята; саргайган плакатлар өстене чәчелгән патрон 
шларыннан күкертле дары исе, гезүле йөгәннән -ат нее ан» 

гәрәэә янындагы агач юкәмия i юеш стенага аркасы 
к к,1 хрон командиры j гыра Күшеккән кулында — карандаш, алдын-
ы анкета Кыска, кырыс юллар Кошевой Николай. Эскадрон коман
диры. 11|енче казак. РКСМ члены. 
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«Яшь» турысына җиткәч, карандаш теләр-теләмәс кенә 18 дип тер
кәп ьуя. Әмма ул олысымаграк; киң җилкәле, иелебрәк йөри, күз төп
ләренә нурланып вак кына җыерчыклар җыела... 

— Малай гына бит үзе, яшел курай! — диләр эскадрондашлары ша
ярту һәм эчке бер дулкынлану белән. — Ә бүтән шундый командир та
бып кара син! Ярты ел инде бер югалтусыз диярлек сугышларда йөри
без, ике банданы тар-мар иттек, күпне күргән карт командирлардан да 
болайрак, иң кыен бәрелешләрдән җиңеп, исән-имин алып чыга! 

Тик Никола гына үзенә унсигез яшь булудан ояла иле. Анкеталар
да әлеге шул теңкәсено тигән графага җитү белән, -кулындагы каран
дашы кыюсызлана, яңаклары уттай яна башлый. Атасы аның — ка
зак, димәк, тумышы белән ул да казак. Хәзер инде төштә күргәндәй генә 
хәтерли: аңа әле биш-алты яшь кенә булгандыр, әтисе аны үзенең каза-
чи атына атландырып йөрткән иде: 

— Ялына ябыш, улым, ныграк тотын! — дип кычкыра әтисе. Курия
дән әнисе дә чыккан, йөзе агарынган: әле атны тезгеннән тотып бар
ган иренә карый, әле ат сыртына четердәп ябышкан улының нәни аяк-
кулларына бага, үзе гүя Николенькага көч бирергә тырышып елмая 
иде 

Күптән инде бу. Югалды шул Николаның атасы герман сугышында, 
суга гөшкәндәй эзсез югалды. Шуннан бирле һичбер хәбәр-хәтере юк. 
Анасы да мәрхүмә — беркеме калмады. Атасыннан мирас булып, бары 
атка һәвәслеге һәм сул аягында, тубыктан югарырак, күгәрчен күкәе 
хәтле генә миң калды. Унбиш яшенәчә бай казакларга ялчылыкта йө
реп, тир-хезмәт түкте. Аннары, бер озын гына шинель сорап алды да. 
станица аша узган кызыл полкка ияреп, Врангельне тукмарга китте 

...Быел җәй ана военком белән Донда су коенырга туры килгән иде. 
Военком контузияле башын чайкалтып, тотлыга-тоглыга: 

— Син, бб-раток, бә-бә-1бәхетле, да-да, миң — бәхет билгесе ул,— 
дип Николаның кояшта янган киң җилкәсенә дусларча шапылдатып 
сугып куйды. Яшь командирга исә әллә ки булды: ап-ак тешләрен генә 
күрсәтеп, көлемсерәгәндәй итте дә бар көченә ярдан суга томырылды. 
Чумып калыккач, ачынып әйтте: 

— Юкны сөйләмә, ч\дак! Мин бәләкәйдән ятим калып, работниклык
та үстем, ә син бәхет дигән буласың! 

һәм елга аръягындагы комлыкка таба пошкыра-пошкыра йөзеп 
китте. 

II 

Никола, дагалы итекләре белән иртәнге тынлыкны бозып, болдырга 
чыкты. Көн аяз, салкынча иде. Баскычтан төшеп, чия бакчасына үтте, 
чык тамчылары белән энҗеләнгән үләнгә чалкан ятты. Абзар-кура ягын
нан хуҗа хатынның сауган сыерын тынычландырып сөйләнүе, бозау
ның имәргә сорап мөгрәве, чиләк төбенә шыбыр-шыбыр сөт акканы 
ишетелә иде. 

Кинәт шыгырдап ян капка ачылды, эт өрә башлады. 
— Командир өйдәме? — Взводный тавышы иде бу. Никола тиз гена 

чирәмнән калкынып, сорау белән җавап кайтарды: 
— Ни бар анда? 
— Станицадан чапкын килде, пакет белән! Сальскнй округыннан 

банда басып кергән, Грушинский совхозы алынган, ди 
— Чакыр үзен! 
Хәбәр китергән чапкын ак күбеккә баткан атын тезгененнән тотып 

килгәндә, бичара ат кисәк кенә ал аякларына чүгеп, бер якка әйләнеп 
төште һәм өзек-өзек бер-ике генә хырлап алды да, абалап өргән эткә 
пыялалы күзләрен текәп, җан бирде... Малкай үлде, чөнки хуҗасы аны 
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кырык чакрым буе бертуктаусыз куа куа чапкан: өч тәре тамга 
гылган пакет адресатка чөчкинчә тизрәк җиткерелергә тиеш б) 

Никола пакетны ачты: председатель ашыгыч рәвештә эскадроннан 
ярдәм сорап язган. Шундук өйгә керде, үзе кылычын бәйли, үзенең 
башында уйлар кайный: сИх, берәр яры укырга китәсе яде!.. Каян тагы 
бу бандасы килеп чыкты... Военком йөзгә бәреп әйтә: эскадрон команди
ры имеш, бер сүз дөрес яза белмисең, ди... Чудак ул Чиркәү мәктәбен 
дә бетерә алмый калуыма мин гаепле, диярсең... Тагын шул бандалар... 
тагын кан... туйдырды инде, тәмам жык булД] 

Карабинын тага-тага баскычка чыкты. Ә йөгерек фикерләре, артын
нан калмыйча, такырдан чапкан юргадай, һаман алга омтылалар: 
- шәһәргә китәсе, укырга керәсе иде...» дип, күңеленә гукыила] 

Абзарга атын иярләргә 'барганда, әлеге үлгән атның танавын:: 
кып тошкон кара кан тасчасын күреп, читкә борылып үтте 

III 
Көз. Кыр юлының җ и л л ә р я л а г а н тигезле-тигезсез т ә г э р ч ә ч эз 

кедрә-көрән юл ү л ә н е с а р г а н , куе-биек алабута һәм киндер т а р м а с ы 
үскән. Д а л а д а е р а к т а н ук гәрәбәдәй ялтырап күренә торган эею 
кибәннәргә, мөгаен, бу юл белән җәен печән, көлтә т а ш ы г а н н а р д ы р . . . 
Ә олы юл — т а к ы р шлях буйлап телеграмм б а г а н а л а р ы сузылып киткән. 
Алар көзге пыскак яңгырга, аксыл т о м а н н а р г а да к а р а м а с т а н , чокыр 
Һ т с ы з а л а р аша атлап-атлап, отыры алга ч а б а л а р . Ш\л шлях буенча 
а т а м а н үзенең бандасын алып •бара: иллеләп кылыч — с о в е т власте 
белән к и л е ш ә а л м а г а н Дон һәм Кубан к а з а к л а р ы Өч тәүлек ин 
рык көтүеннән куып алып кителгән бүре өередәй, әле юлдан, эле юлсыз 
гына д а л а чирәмен таптап, качып б а р а л а р Алар эзеннән, күр» күр •. 
Н и к о л а Кошевой эскадроны куа килә. 

Б а н д а д а — һәммәсе патша хезмәтен үткән, күпне күргән к а з а к л а р , 
усал-чая х а л ы к ! Ә шулай да а т а м а н н ы ң күңеле тыныч түгел, ул бир 
ЧЫЛа: иакыт-вакыт өзәңгегә басып, к а р ч ы г а л а п үткер К) 
д а л а н ы капшый, тирә якны күзәтә Дпнның теге ягында зәцгәрС) 
riv.ibin K\pi'iiron урманнарга хәтле ч а к р ы м н а р н ы ИСӘПЛИ И 
ә л л ә к а н л а р г а , үткәннәргә алым китә... 

Җ ә й н е ң челләсендә « с е кояш астында әлсерәп яткан дала 
кыт г а җ ә е п бер көмеш чыңы белән гула торган 6j ia liy — «гарновка» 
бодаенын »ре тук б а ш а к л а р ы шулай к ы ш т ы р д а ш ; 1ыклары, 
яшь егет мыегы тесле, караеп килә. Ә арыш кеш 
үс ) дә үсә 

С а к а л бай-станнчни 
бӘСу ҖИРЛӘРГӘ ГүТӘрӘЫ 1ӘТ1 KI 
(лектән үк дисәтинәсенә утыз поттан ча артык чыкмый Алай .. 
1Әр, чөнки аннан кызлар күз яшедәй ару самогон куыла Борынгы ата-

б а б а л а р д а н ук шулай килә инде ул 1рынык гербын.. 
а гына тешер< 

күрәсен К ө ! [әрен i • 
ә р ә м ә галыкнан үргән чнта 
si пе п а п а х а л а р к\ \\ э ча 1ына 

Менә ш\ ңа [ыр, атаман 6i р көн 
• 1.| снр1 мәле гачанкаларына i 

Ж н ic ел ин н' ата ! i >нен i Б а п п i 
м а н и я д ә әсир юк, аннан В 

нечхеле гнм< р • 
. ин ы Кара : in. i : аша кичү, Куба • 
б а н д а л ы к т а йөрүләр 

Мена ул әгәр әй 
на анын 
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эзләре кебек, мүкләнеп каткан. Әллә нинди билгесез өянәк аны эчтән 
кичерә, бөтен тәне сыкрый. Бу бизгәкне бернинди эчемлек белән дә 
басын булмасын сизенә атаман, TICK тыела алмый... Бер аеж көне юк. 
Чөнки даладагы арыш басулары шундый хуш ис аңкытып серкәләнә
ләр — чыдар әмәл юк, хутордагы кара кашлы солдаткалар шундый саф 
самогон куалар — чишмә суыннан аергысыз була, эх! 

IV 

Иртә таңда җиргә беренче салкын кырау төште. Тегермән буасында
гы төнбоек яфракларына, әйтерсең, көмеш чәчелгән. Куляса канатла
рында төсле пыяладай ялтыраган нечкә генә боз кисәкчекләре до ку-
ренгәли иде. 

Нәкъ шул иртәдә Лукич карт авыраеп китте: биле сызлый, аяклары 
кургаш кебек, җирдән аерып булмый. Сөякләре үзенә, тәне үзенә вата, 
сызлана. Көчкә-көчкә өстерәлеп кенә тегермәнен бер әйләнеп чыкты. 
Яшьләнеп торган күзләре белән өскә караса, түбә кыегы астында, бик 
бирелеп, күгәрчен гөрли, аяк астыннан гына бер оя тычкан балалары 
чыелдашып үтә. Күксеп әчегән мук исе белән яна тарткан ашлык исе 
кушылып борынга керә. Тегермән астындагы су, ниндидер бер ят тавыш 
чыгарып, субай баганаларын ялап-ялмап имә. Карт, беравык ко. !ак 
салып тыңлашып тора да, чуалган сакалын тараштырып, умарталыкка 
таба атлый... 

Чиннеккә кереп, толыбын бөркәнеп яту белән, изелеп йокымсырап 
китә. Авызын бераз ачып, җылы сулыш белән тын алганда, селәгәе 
сакалына, мендәренә ага... 

Кичке эңгер-меңгер. Инде картның хатасы күренми, елгадан күтә
релгән аксыл томан тегермәнгә таба сарыла. 

Лукич, уяну белән, умарталар арасына кереп китте. Ләкин шул чак 
урман авызыннан килеп чыккан ике атлының берсе аңа дәште: 

— Картлач, монда кил әле! 
Лукич сүлпән генә әйләнеп, шик белән карады. Бу тынычсыз еллар

да шундый кораллы кешеләрне, сорамый-нитми азык-ашлык алучылар
ны, ул бик күп күргән һәм андый халыкны гомумән, тегенди-мондый 
төрләргә аермастан, берсен дә өнәми иде. 

— Ятьрәк атла, карт үгез! 
Лукич, төссез иреннәре белән үзенчә нидер мыгырдана-мыгырдана, 

умарталар арасыннан әкрен генә өстерәлеп килде дә бер читтәрәк ба
сып калды. 

— Без кызыллар, бабакай... Син курыкма, — дип йомшаграк эндәште 
атаман.—• Банда артыннан куып киләдер идек тә, менә үзебезнекеләрне 
югалттык... Кичә моннан бер-бер отряд узмадымы? 

— Уздылар кемнәрдер. 
— Кайсы якка киттеләр? 
— Шайтан беләме аларны... 
— Синең тегермәндә берәрсе калмагандыр?.. 
— Юк1—диде Лукич кырт кына һәм әйләнеп китәргә борылды... 
— Тукта әле, картлач! — Атаман атыннан сикереп төште, дугадай 

кәкре аякларында басып кала алмыйча, егыла язды. Каты самогон исе 
аңкытып: 

— Коммунистларны кыр-рабыз без, менә шул, картлач! Ә безнең 
кем булуыбыз ансы сиңа кирәк түгел!—диде дә тагы сөрлегеп китте, 
тезгене кулыннан ычкынды,— Синең эшең шул — безгә җитәрлек кадәр 
«җим» бир дә май кап! Аңладыңмы? Тиз бул. Кая ашлык? 

— Юк шул, — ди Лукич, үзе читкә карый. 
•— Ә менә бу амбарда ни нәрсә? 
— Төрле иске-москы гына. . ашлык юк анда... 
— Әйдә-ле, күргәз! 
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Атаман картны яртылаш жиргә иңгән кыйшык келәт алдына 
рәтеп китерде дә ишекне тибеп ачып җибәрде. Бура эче тулы бодай 
һәм арпа иде. 

— Бу нәрсә? Ашлык түгелмени, карт сволочь! 
— Ашлык, иилаи Тарткан өчен түләү бит бу. Мин аны ел буе бөр

текләп җыйдым. Ә син атларга түкмәкче... 
— Синеңчә, нехай бетең атлар ачтан кәкрәйсен, ә?! Нәрсә син, кы

зыллар яклымы әллә? Үләсең киләме?! 
— Аллам сакласын, кызгана күр, бер дә юкка харап и т м ә ' — Л у 

кич бүреген салын, атаманның аягына аза, йонлач кулларын тотарга. 
\ бәр! i итә 

— Әйт: сина кемнәр ошый — актармы, кызыллармы 3 

— Ярлыка, балакаем... Кичер томана картның ахмак сүзләр 
.алама...— дип, карт елап-инәлеп атаманның аяк астында ауный, 

ләреннән кочаклый... 
— Кызыллар яклы түгелмен, дип ант эч'.. Чун т ү г е ! 

карт төлке, җ и р белән ант ит' 
Карт тешсез авызына кушучлап тчфрак каба, аны ачы күз Я1 

белән чылатып ч 
— Так, так... Ну, җитәр, ышанам хәзер! Тор, кар 
Л у к и ч оеган хәлсез аякларына баса алмый азаплана, атаман ана 

карал, мыскыллы көлемсерәп тора. 
Ул арада инде әллә каян килеп тулган атлылар бурадан арпа бодан 

•иш. йлар, алтындай бөртек яртылаш юлга, ишек алдына, ат ая . 
рына коела, әрәм шәрәм була 

V 

Т HI Соргыл 1 mi HI томан 
Сакчы тоймады: Л у к и ч шым гына, үзен 

башта әрәмәгә чыкты, аннан - иртәнге сизгер йокымсырауга талган ур
ман >ченә килеп керде Картларча терек-терек тәпили торгач, ,-.. 
гермәнен дә үтте. Менә басу капкасыннан хуторга керәм дигәндә генә, 
кинәт томан эченнән ике җайдаклынын ю н ы к сы шмталары калкып чык
ты. Таң тынлыгын кисеп, таныш яңгырап к 

— Кем килә?! 
— Мин бу... —диде Л у к и ч тешсез авызын мүкелдәтеп, үзе ку| 

Гк-гнил.ш коелып төште, дер лер калтырана 
— Кем соң син? Пропускан бармы? 
— Нишләп йөрисең бу вакытта? 

Тирмәнче мин M o i u a i ы су тнрм 
кайтуым н ie 

Ниткән ниләр ул? ӘЙдәле командир ia! . — дип кич 
кырды берег, аты белән картнын үкчәсенә бастыра язын. Л у к и ч ai 
танавының җылы сулышын җилкә артында тойган хәлдә, аксын 
1И хутор урамыннан китте Мәйданга житәрэк, чүлмәк түбәле 
алдында гуктадылар җемелди иде Озатучы җайдаклы. 
авыр сулап, агыннан төште, п згенен коймага чалып 

Минем арт ган! ЕЫЛЫЧЫН шалтырата-шалтырата ей 
басма* ыннан менел к i 

11 кич, куе i.'M ! гмыяча, гөчк< ;•• 
бәр ie I П фӘК I . 

Менә 6 j картш i i i.> иде. 
I [икола, I'.it 

inii сорады карттан 
• 



Михаил Шолохов * 

зобаныйлар дип торам... шүрләвемнән сорарга да кыймадым... Тирмэнче 
мин, касатик... Оныттың эрәзе: урман аша узганда, мина сугылган иде
гез, мин әле сиңа сөт тә чыгарган идем... 

— Я, шуннан ни әйтәсең? 
— Шуны әйтәм, карлыгачым: теге шул, ни... аты коргыры, бандалар 

килеп басты... кичә караңгы төшкәндә. Көрәк оныннан бөртекләп җый
ган ашлыгымны алдылар, атларына биреп, түгеп-чәчеп бетерделәр... 
Җәберләделәр, мәсхәрә иттеләр, мин карт кешене җир белән ант итте
реп, туфрак ашаттырды башлыклары... 

— Хәзер кайда соң алар? 
— Шунда яталар әле. Бөтен ызбамны аракыга батырдылар, чөме

рәләр генә, канальялар. Сезгә белдерергә дип чабып килүем иде, бәл
кем, шул зобаныйларга бер чара табарсыз... 

Командир, бабайга елмая төшеп, эскәмиядән кузгалды: 
— Атларны иярләргә!—дигән боерык өйдән—ишек алдына, ан

н а н — урамга чыгып таралды. Никола инде тәмам уяу иде, ләкин ши
нелен кигәндә, йөзеннән ниндидер йончулык кыяфәте чагылып узды. 

VI 
Таң алды. 
Ялсыз, йокысыз төннәрдән тамам кагаеп саргайган Никола, агын 

чаптырып килеп, пулеметчылар янына туктады. 
— Без атакага ыргылу белән, банданың уң флангысына яудырыгыз' 

Канатларың сындырырга кирәк аларның! 
һәм, шундук атына сугып, цепькә җәелгән эскадронына таба чабып 

китте. 
...Туйралык артыңда ниндидер хәрәкәт бар: шлях ташында ат тояк

лары чыкылдаганы ишетелә. Бераздан дүртәрләп тезелгән — уртала
рында тачанкалы — атлылар колоннасы яланга килеп чыкты. 

Шул чак иртәнге тынлыкны ярып, Никола тавышы яңгырап китте: 
— Галопом алга-а-а-а! 
Эскадрон дәррәү гөрелдәп, колоннага каршы ябырылды. Иң алда, 

аргамагына камчы белән сыза-сыза, артындагы пошкыру һәм ат тояк
лары гөрелтесен бөтен җаны-тәне белән тоеп. Никола Кошевой оча иде. 

Урман авызыннан ярсып-ярсып пулемет ата башлады. 
Ут астында калган дошман колоннасы таш шлях буйлап ике яхка — 

ученнедәге кебек тиз һәм ташкындай җәелеп, цепькә таркалды. 

...Үзәнлектәге куе курайлыктан йоннарына кырмавык ябышып беткән 
карт бүре килеп чыкты. Башын алга сузып, бераз тыңлашып торды: 
якында гына атышалар, ике яктан да дулкын-дулкын булып гүләүләр 
яңгырап килә иде... 

— Тук! — дип, зиреклектән аталар. Ә басу артындагы түбәлек кай
тавазлап: 

— Так! — дип жавап бирә. 
Тагын да ешрак: 
— Тык-тык-тык!.. 
Түбәлек янә: 
— Так-так-так!—дип кайтара... 
Бүре ашыкмый гына өстерәлеп иңкүлеккә, саргайган камышлы үзән

гә төшеп китә... 
...Атаман, өзәңгегә баскан килеш, сугыш кырын күзәтә, вакыт-вакыт 

аның боерык һәм сүгенүләре яңгырый иде 
— Бирешмәгез! Тачанкаларны ташламаска!.. Урманга каер... урман

га таба, аналарыгыз чәнчелгере!.. 
Тик соң инде: тачанка янында кучер һәм пулеметчылар кайнаша. 

мичәү бауларын кисәләр, ә цепькә таркалган 'банда, туктаусыз кой-



* Минле командир Ч 

ran пулемет утына түзә алмыйча, паникага бирелеп, сугыш кырыннан 
өелеп-өелеп кача башлый. 

Атаман, атын борып, чигенүчеләрне туктатырга ташлана. Ләп 
чак, үзе артыннан бөтен көченә куып, кылычы белән кизәнә-кнзәнә бөр
кеттәй канатланып очкан берәүне күреп кала. Иңендәге буркасы, күкрә
гендәге бинокле буенча ерактан ук атаман аның гади кызылармеец 
булмавын чамалый, бик яшь. хәтта мыексыз икәнен төсмерләп ала, ниһа
ять, ачудан кыйшайган Йөзен, җилгә кысылган күзләрен күрә 

Атаман тезгенне ныграк тарту белән, аты ал аякларын күтәреп, бер 
урында биеп торды, шул арада билбавына кыстырган маузерын суы
рып чыгарды да, теш арасыннан сүген ә-сүгенә: 

— Авызында сөте кипмәгән көчек! Әйдә кизән, кизән, кизәнәгеңне 
бик тиз корытырмын мин' — дип, якынлашкан саен зурая барган кара 
буркага төзәп, атып та җибәрде. Җиде-сигез сажин чабып барганнан 
соң, Николаның аты сөрлегеп, алга ауды. Никола исә буркасын иңен
нән ташлап, ата-ата йөгерә, түмгәктән-тумпжкә күчә, атаманга таба һа
ман якынлаша бара 

Шул чак урман артында ниндидер җәнлек улап җибәрде дә кинәт 
гынып калды... 

Кояшны эледән-әле соры болытлар томалый, юл, \рман һәм дала 
өстеннән кара күл.илләр пнгерешә иде... 

«Аңсыз бозау, кайнарлана, уз башынамы ашкынасын»,— дип мыгыр
дана атаман һәм тегенең обоймасында патроны беткәнен сизеп ала да, 
тезгенен бушатып, карчыгадай аның өстенә томырыла. 

Иярдән сыгыла биреп, бар көченә кылыч белән чаба, бер мизгел 
кылыч сабы аша яшь командирның гәүдәсе изрәп, жиргә шуып төшкә
нен дә тоеп кала. 

Атыннан сикереп төшү белән, атаман иң элек бинокльне ун 
ала. Аннары шикләнеп карана да командирның дерелдәп яткан 
рыннан хром итекләрен салдырырга ябыша. 

Берсен җиңел башкарды. Икенчесенең оегы сыдырылган иде, 
Жиргә утырып, тез астына аягын терәп, бик \сал сүгенеп торып тарт 
кан иде, — оегы белән үк шуып чыкты, ә ялангач балтырында, тубыктан 
югарырак, күгәрчен күкәе тикле генә мин к\ренеп ки 

— Аһ! — атамаң кара көеп төште, калтыранган куллары бел 
нып барган башны ипләп кенә, әйтерсең, уятудан курыкканда! 
белән өскә таба әйләндерде: 

— Улыка-аем, Николушкам! Бәгырь каным минем Пич.; 
булды соң бу?! Әйтсәнә бер сүз, бер генә q 

Кип җилкәләреннән ипсез кочаклап, сүнеп барган күзләренә бага
нага, канлы күз кабакларын ачарга тырыша улының авызыннан 
ләнеп оешып килгән н ipen бастырырга 
нтә, селкетә -гәүдә әле йомшак, н i кенә гешэ 

Ләкин инде Николушка күгәргән гел очын нык тешләгән, гүяки нин-

Атаман, улынын гә^ о< ;н күкрәгенә кыса кыса, гуңа 
рыннан, бармакларыннан \ \ \ 
шәсен авы 1ына кабып, атып жибэ 

Кич Сир »к > рман . 
чыңлавын, кешеләр сөйләшкән гввышлари 
гөркем җан [аклы iap күренә 

Шул Ч.М, .: .ам "-; 

ыны геләр re 1әмә< ;. 
к\ 11 н I-» бера i tan бөтен 1ӘЙ 
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Ибраһим Салахов 

КОЛАГМР 
Хикәя 

Акан Сире •. i ,а ыйрь һәм көй чыгаручы буларак, казакъ авыз әд' 
биятында күренекле урып тота. Аның тормыш юлы турында хикәяләр, 
пьесалар һәм поэмалар языла. Күкчәтау өякәсрндә Акан Сире исемендә 
авыллар, колхозлар бар. Аның кабере өстенә һәйкәл куярга әзерлек бара. 
«Колагир» легендасы хәзерге көнгә хәтле казакъ халкының зур куанычы 
һәм даны! Шуның өчен дә Акан Сиренең «Колагир» бәете телдән төшмичә 
цырлаь a 

Бу хикәяне язу алдыннан мин Күкч-әтау тирәсендәге Акан Сире булып 
үткән бик күп авылларга бардым, шагыйрьне күргән яки аның тормыш 
юлын. шигырьләрен белгән аксакаллар белән күрештем. Аларның озын-
озын әңгәмәләрен, думбырада уйнап, үләң әйтүләрен тыңладым. Миңа бу 
әсәрне язуда ярдәм иткән хөрмәтле аксакаллардан: Күкчәтауда торучы 
Омар Казбековка. Җилтаулыктан Карабалага, Акын авылыннан Корманг 
жч I һәм башка чалларга тирән ихтирам белдереп, рәхмәт әйтәм. 

АВТОР. 

Сары Арка күгендә яна. якты бер йол
дыз калыкты. Бу —Колагир йолдызы иде . 

Борынгылар сүзе. 

Ат—казакъның канаты, ышанычлы юллашы, иң зур куанычы һәм 
елап юылмас кайгысы. Әмма бу көннәргә кадәр казакъ даласында Кола-
гирдәй жанвар тумаган. 

Сүз сүздән туа, далалар урап йөри. Әңгәмә серле йомгак булып ак
рын сүтелә. 

Урта йөзнең Чыңгыз нәселеннән килгән Туксанбай Акмолла илендә 
аеруча даны чыккан бай була. Ул тугыз ир егет үстерә, һәр баласына 
өлеш итеп меңәр елкы билгели. Аның үзендә тагын затлы нәселле ат
лардан торган йөзләгон өерләре кала. 

Туксанбай, туганнан алып дигәндәй, ат өстендә була. Ул үзенең озын 
гомер юлында бик күп яхшы атлар күргән. Тоягын "тоякка урап юырт
кан юргалар, башына буй җитмәс аргамаклар, аккош кебек сузылып, 
аягын җиргә тидерми оча торган тул парлар байның өерләрен данга 
( үмгәннәр. һәрбер туйда-җыенда тугыз бәйге 2 Туксанбай кулына эләгә. 
Ләкин гомеренең соңгы баскычында дала. җәйләү, өер-өер елкылар 
аның карамагыннан китәләр. Кояш җәйләү артына байый башлый. 
Йолдызлар кабынмыйлар. Караңгы, кап-караңгы төн урап ала Туксан
байны... Таң атмый. Кояш билгесез томан эчендә адашып кала. Караң
гылык. Сукырлык! Шулай да Туксанбай дөньяның йөгәнен кулыннан 
ычкындырмый, нык тота. Ул ак киездән тегелгән утау өйдә3, ' дүрткә 

1 С и р е — жырчы, шагыйрь мәгънәсендә. 
г Т у г ы з б ә й г е —ат ярышларыңда бирелә торган иң зур бүләк 
1 У т а у ө н — өлкән өй. 



* Колагнр II 

• ii каймалы тнкәмәт ' өстендә, зур мендәргә янтаеп 
Аның кин маңгае елкы картасы кебек җыерылган. Күз кабаклары ас
тында хәрәкәтсез нке сызык Яңак сөякләре калкып өскә чы,. 
Иягенд.» каурый сыман бер генә тотам ап-ак сакал. 

Көннәрнең берендә калгып утырган Туксанбай кинәт ят бер тавыш 
ишетеп сискәнеп китә. Каурый сакал калтырана башлый, ул ач\лы та
выш белән кычкыра 

— Бу авылда җан иясе бармы?! 
Ул торЕ>[!1 \тыра өч губылгы чыбыгыннан үрелгән камчы сабын ике 

учлап кысып Тита 
Кие-, өйнен иип ген ачып. гиз генә бер яшь егет керә дә, җиргә тез

ләнеп, камчысына таяна: 
— Ата. ни 6o^pacbi3J 

— Бер тулпарнын гол к тавышы ишетелә. Безнең, илнеке гугел. 
К^ 1еңне салчы, колыным 

— Караен, ата, хәзер 
Егет кис; өйдән чыгып, авыл чит 1Ә дә ерак да

лага күз ташлый 
Казакъ баласының ярым кысык н Алар бак • 

күрәләр Аның хәтере далада очраган һәрбер үрне, ташны, чокырны, 
хәтта бер генә тапкыр күзгә чалынган җаннар өнен дә онытмы, 
яшь егет бу юлы далада күз туктарлык бер генә дә чит карачкы 
күрми. 

— Ата, — ди егет киез өй] i кир( кайтып, -әйл >ер җан 
да юк. 

Туксанлап елан чаккан шикелле сикереп тора Кулындагы губылгы 
саплы камчысын ачу белән егетнең йөзенә ата 

— Күзең чыкканмы әллә? Тояк танышыннан башым ярыл 
булды 

Елан кебек атылып килгән камчыны егет җитез генә тотып ала да 
киез келәм кырыена куеп, сүзсез генә чыгып китә. 

Найзатумар артыннан кояш күтәрелә Озын корык сөйрәгән 
бияләрне иртәнге савымга әйди Куялар акрын гына утлап та\га күт.' 
релэләр. Егет үр өстендә озак әйләнә Ләкин Туксанбай чат гояган гул 
пар күренми. 

Ккеч ni\nvw ишеге ачылуга, Туксанбай ачулы гавыш белән тагын 
сорау бирә 

— Я. килдеме? 
Егет бер җавап та бирми, тик агарып нитә 
— Аны:; үлгәнме әллә? Тулпар килен җитте гоЙ Уңмаган бала! 
Чалның бөтен гәне калтырана, маңгай җыерчыклары тыгызланып. 

берсе кисешәләр Капырсын сакал бертук 
1 кышсыз артка чигенә Ишек ябыла Туксанбай киез встеннәя 
сын капшый, ачынып зарлана 

Тәңрем син НИГӘ алар! а күрМИ ГОрГЭН К\ ! бир I 

Менә 
ишеп н ачты 

I. күрен ic1 

Өстенә бихәсәп чапан башына кан. гөлке кырпулы бәрхет бүрек, 
•ягына читекләр киел, инде кн< i өйдән чы вгән чал. бу хә
бәрне ишеткәч, гынычланып, киредән rypi • ып угыра 

: Iәренә куеп ГЫНЫП кала 
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— Бәрәкалла! — Ул тирән сулап тын ала, уң кулы белән сакалын 
учлый. — Кунакларны хөрмәт белән каршы алыгыз. 

Казакъ иле өч йөзгә 'бүленә: олы йөз, кече йөз, урта йөз. Менә шу
шы өч йөзнең иң күркәм җирендә урта йөз балалары тора. Ул жир— 
Сары Арка. Менә шушы Сары Арка җирендә күп ырулар җәйләү бу
лып күчәләр. Алар арасында—Караул. Караулда — Яхшылак. Яхшы-
лак илендә иң өлкән утау өй булып Карымса бай утыра. Карымса бап
ның бердәнбер ат тотары — ир баласы була. Ләкин язмыш Карымса 
байдан ачы көлә. Аның таянычы, өмете булган ялгыз улы Җәгъфәр 
куркудан телсез кала. Бала үзе төскә матур, эшкә кыю була. Ул аеруча 
атта йөрергә ярата. Җиде-снгез яшьтән үк ин йөгерек атларга атланып, 
бәйгеләрдә катнаша, беренче бүләк һәрвакыт Җәгъфәр атына туры килә. 
Ләкин бала бер генә сүзне дә тулы итеп әйтә алмый. Бары ым белән 
генә сөйләшә. Карымса бай кара кайгыда йөри. 

Җәгъфәр шулай сакау килеш ундүрт яшькә җитә. Беркөнне Карым
са авылындагы балалар күлгә балык тотарга баралар. Аларга Җәгъ
фәр дә иярә. Аның кордашлары байтак балык тоталар. Ә Җәгъфәргә 
бер балык та чиртми, калкавыч һаман су өстендә калкып тора. Бала
лар аннан көләләр. 

Кинәт Җәгъфәрнең калкавычы батып күл төбенә чума. Балалар ба
рысы да кызыксынып аның янына җыелалар. Җәгъфәр кармак сабын 
тарта башлый. Тегеләр, нәрсә булыр икән дип, тавыш-тынсыз кармак
ның чыкканын көтәләр. Кармак тиз генә чыкмый, ниндидер авыр ба
лык аны җибәрми, тирәнгә тарта. Җәгъфәр оятыннан гарьләнеп, кы
зарып, кармакны бар көченә тарта... Кармакка эләгеп, ниндидер, бала
ларга таныш булмаган хәшәрәт килеп чыга. Җәгъфәр куркуыннан кар
мак сабын ташлап, һуштан язып егыла. Башка балалар чыр-чу килеп, 
төрлесе төрле якка качалар. Менә шушы икенче куркудан Җәгъфәрнең. 
кинәт теле ачыла. 

Карымса бай зур туй ясый — даланың өлкәннәрен — аксакалларны, 
муллаларны һәм бик куп халыкны мәҗлескә чакыра. Симез-симез бия
ләр, куйлар, сыерлар суела. Саба-саба кымыз эчелә. Өч йөзнең -кадерле 
акыннары — шагыйрьләре килеп Карымса байны ялгыз улының теле 
ачылу белән котлыйлар, үләң әйтәләр. Йөзләгән тулпар-чабышкылар 
бәйгегә китәләр. Егетләр күкбар һәм тарту уеннарына катнашалар. 
Атаклы батырлар көрәштә көч сынашалар. Дала з\р бәйрәм төсенә, 
керә — Карымса байның шатлыгын бүлешә. 

Җәгъфәр тиз арада думбырада уйнарга өйрәнә һәм үлән әйтә баш
лый. Кайда туй, кайда уен — Җәгъфәр шунда ин кадерле кунак. Аның 
иркен, киң тавышы, тапкыр һәм тирән мәгънәле җырлары, думбыра 
кылларын оста чиртүе даланың кара кашлы, ак йөзле гүзәл кызларын, 
яшь киленчәкләрен генә түгел, буз егетләрен, ир-азаматларын. илнең ак 
сакаллы өлкәннәрен дә үзенә җәлеп итә. Җәгъфәрнең булдыклылыгына 
чын күңелдән куаналар, мактыйлар. Соңгарак халык аны Җәгъфәр 
дин түгел, ә олылап Акан Сире дип атап йөртә башлый 

Ә кайберәүләр, аның данын көнләп, буз егетнең юлына кара күләгә 
булып басалар. Бу кара эчле дошманнарның башында Морзалы Шө-
бәкнең алты баласы: Баялы, Бигалы, Сиралы, Норалы, Сирдәле һәм. 
Моканәле тора. Казакълар, куян үлеме—камышта, егет үлеме—на
муста, диләр. Акан да намус өчен көрәшә. Сүздә дә, җырда да, дум-
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бырада уйнауда да, бәйгедә дә алдынгылыгын бирми. Ул иртә таңнан 
ярышка әзерләп куелган йөгерек атына атлана, кара бөркетен иңбашы
на кундырып, Каратазысын — ау этен ияртеп сунарга чыга. 

Дала өстенә хуш исле тыныч төн килгәч, җырчы ыруның иң матур 
кызларыннан берсе булган Оркыяның сөт шикелле ак өенә бара. Яшь
лек уен-көлке, күнел рәхәтлеге белән мавыга. Үзе артыннан бертуктау
сыз күзәтеп йөргән бәла-казаларның, кайгыларның тау кебек ишелеп, 
бер көн үз өстенә төшәсен уена да китерми Акан.. 

Илтуры бай һәр язны Кызыл яр ягына барып елкы җыеп йөри. Ул 
бу елкыларны үзенең иркен җәйләүләрендә багып симертә дә аннан 
Күкчәтау. Куянлы ярминкәләренә илтеп сатып, тиенгә тиен файда ала. 

Менә шул Кызыл яр ягыннан килгән елкылар арасында сары бия 
була. Аңа башта Илтуры бай үзе дә, ялчылары да игътибар итмиләр 
Калын карлы, буранлы, салкын кыш килә. Елкы, гадәттәгечә, тибендә 
йөри. Менә шунда елкычының сары биягә күзе төшә, гаҗәпләнеп аны 
күзәтә башлый. 

Ьеркөнне елкычы Илтурыга килеп 
Бай, сары биянең кызык бер гадәте бар, — ди.— Ул төнге суык

та, (лкы өереннән аерылып, кәрткә чыга һаман җил якка ята, өстен-
н,ш г.у күтәрелә. 

Бәрәкалла, — ди Илтуры бай куанып, елкычысын янына утыр-
i,i ашаганын калҗа булсын, чырагым Сары биянең колыны — тул-
пар Өстеннән күтәрелгән бу — шул тулпарның эссесе. 

Баб, күңелле хәбәргә куанып, саранлыгын да инытып җибәрә, өлкән 
латинын чакырып, елкычыга корт изгән бер аяк шулпа бирергә куша. 

Эч, карагым Ит— иткә, шулла-бнткә. Тик сары бияне эттән, бу
рел, in, яман күздән сакла, — ди 

Я I башында сары бия колынлый. 

Карымса бай \ юнең туганы Илтурыга б) язны кунакка килә. Ата-
<:ы белән бергә Акан Сире дә килә. 

Алар Илтурыда күп көн кунак булалар Өйгә кайтыр вакьн 
Кунакларны озатыр алдыннан Илтуры, йола 
бирергә тели. 

— Оялма, колыным, ни геләсән шуны канымнан баш-
Kaci [и ачмыйм, бирәм, — ди. 

Акан Сире, казакъ гадәте буенча сый көрмәл өчен күп рәхмәт әйтеп, 
una исәнлек теләгәннән соң, Илтурыга узенен теләген • 
Өлкән ai ам, миңа i api. 

1ЯриД1 

Кола] ир кунаклар i I l.n\ ры 
• ярты юл! a \>. а гларяы 

cyi арып торган фасында 
Колагнрне күреп 

Бу . !•' i • алдынгылыкны 
К in 
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Акан Сире Колагирне һичбер кешегә күрсәтми — үзе торган киез
ендә, чаршау артында гына асрый. Ул ака су урынына бия сөте эчерә. 
Ашарга бары солы гына бирә. Колагир үзенең буе белән башка казакъ 
атларыннан аерылмый. Урта буйлы. Т&се кола. Башы сыер башына ох
шаш, җәенке. Муены нечкә, сыйраклары кыска. Койрыгы толым-толым 
булып үзеннән-үзе үрелгән. (Бәйгедә ул үз койрыгы белән үзен кыйнап 
бара икән.) Колагирне иярләгәндә, һәрвакыт ике егет иярләгән. Коеш
кан' салганда, койрыкны бер кешегә җыеп күтәрен торырга, икенче 
кешегә кидерергә туры килә торган булган. Чапканда Колагирнең арт
кы ике тоягы өзәңгегә тнел-тиеп китә икән. 

Колагир өч яшьлек чагында сигез архарны куып җитә. Бу хәбәр 
Сары Аркадан чыгып, өч йөзнең барлык далаларына тарала. Халык 
һәрбер җирдә Колагир турында сөйли башлый. Казакъ даласындагы' 
зур бәйгеләр Колагирдэн башка узмый. Ә Колагир һәр бәйгедә беренче 
булып килә. 

Ириминдә Сагынай дигән бай туксан дүрт яшенә җитеп дөньядан 
китә. Сагынайның үлүенә бер ел тулганда, аның ыруы зур мәҗлес үт
кәрә. Бу мәҗлескә Кызыл яр, Күкчәтау, Караткүл, Каркаралы. Баян, 
Сими, Тургай, Алтай, Җидесу һәм башка дуаннардан 2 халык җыела. 
Алар үзләре белән сугым мал, кымыз һәм бәйгегә :щ яхшы атларын 
алып киләләр. Җыенга Акан Сире дә Колагире белән чакырыла. Ләкин 
Аканның атасы Карымса: 

— Балага рөхсәт. Догамны бирәм, ләкин Колагир калсын, — ди. 
Караул ыруы борчыла. Халык Карымсадан Колагирне зур бәйгегә-

кушуын, ил алдында Сары Арканың дәрәҗәсен төшермәвен үтенә. Карт 
бөгелми: 

— Сүзегез — алтын, аксакаллар. Ләкин күңелем тартмый 
Бай шулай дип илнең сүзен кире кага. Ыруның өлкәннәре өченче 

тапкыр Карымсаның утавына килеп, Караул ыруының үпкәсен әйтәләр. 
— Илнең өлкәннәре, яхшылары сезгә карап торыр. Ялгыз балаңны 

бирәсең. Дүрттоякны бирмисең. Караулның тереләре дә, әрвахлары дз 
сезгә риза түгел. 

Чал кайгы тулган күзләре белән вәкилләргә карый да тирән көр
сенеп: 

— Ил сорагач — барсын...—дип куя. 
Ш>ндук озак юлга әзерлек башлана. 

Берничә көннән соң Карымса улы Акан Сирене юлга әзерли. Янына 
батыр егетләр кушып бирә. Аканның чапанына юллык акча тектерә. 

Карт Карымса ике кулын күтәреп юлчыларга фатиха бирә: 
— Тәңрем юлыгызны уң кылсын. Көндез йоклагыз, төндә йөрегез. 

Колагир янында төне-көне ике егет булсын. Юлдашыгыз — Хөзер-Иль-
яс, бер ходаем үзеңә тапшырдым. 

Карт Карымсаның эчкә баткан, сүнеп барган күзләрендә яшь там
чылары күренә 

Ерактан күк күкрәгән тавыш ишетелә. Офыкны кара болытлар 
каплап ала. Найзатумар ягыннан салкын җил исә. Юлчылар кузгала
лар. Төш авышкач, алар Туксанбай авылына җитәләр. 

К о е ш к а н — ияр тоткыч каеш. 
Д \ j н —хәзерге төшенчәдә өлкә 
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Туксанбай ерак юлдан килгән мөсафирларга кунак ашы әзерлатэ. 
Көне-төне туйганчы кымыз эчелә. Куйның башын, хөрмәт белән, Акан 
Сире алдына куялар. 

Аштан сон, киез өстенә жэелгән ашъяулыкны жыеп алалар. Туксан
байның иң кечкенә улы — кыска сыйраклы, юан гәүдәле шадра Илүбай 
маңгаендагы тирен терсәге белән сөртә-сөртә җиз ләгән, җиз комган 
алып килә. Кулаклар кулларын юып. шундук яннарындагы мамык мен
дәрләргә янтаялар. Лкан Сире думбырасын а та. 

Колагирне махсус тегелгән киез өйдә тоталар. Аның янында сакта 
ике егет тора. Алар бу өйгә берәүне дә кертмиләр, карт Карымсаның 
юлга кузгалыр алдыннан биргән фатихасы һәм боерыгы онытылмый. 
Колагир Сары Арканын намусы би! 

Эчәгсдэн ясалган кыллар тартылалар, чыңлап калтырыйлар, аннан, 
тулпар ат кебек, ашкынып җилә башлыйлар Акан Сиренен 
тыңлаучыны сихерләп ала торган монлы тавышы ян: 

Башка судан бер кашык зэм-зәм артык. 
Дәрья булып, дннгез булып акмаса да. 
Сүзеңнең, кпдәй байгыш, кадере юк. 
Иртәдән кичкә кадәр какшасаң да 
bail булсаң, гариплеген һич беленми. 
\яшн өч урыннан аксаса да 

Ат гүзәл, айгыр сылу я ти б 
Бай — чичән, мулла - галип • 
Эт булып бу дәш.и . 
Кидәйне алсын ходай табы i 

Чырагым,—сукыр карт калтыраган кулы 6i он VKSH Сиренен 
аркасыннан сөя, — Туксанбайның уз күзе белән Кола ир 
1әде 

Ажан Сире хөрмәт белән баш ия 
— Өлкән агамның күтме КолагирДӘ Г>'. 

тә, далага сыймаслык... 
Туксанбай урыныннан тора. Кунаклар да аягүрә басалар. А* 

ими җилкәсенә Акай чапан сала киң Kbipnj 1Ы бүреген идерә һәм 
култыклап тышка алып чыга. Авыл уртасына халык җыела У 
янындагы кечерәк ак киез өйнең ишеге ачыла Ике егет, HKI 
йөгәннән тотып, Колагирне өйдән алын чыга Колагир колакларын тор
и л а Күзләрен зур ачып карый. Борынын югары күтәреп, хәвеф-хәтәр 
юкмы дигән кебек һаваны исни. Кинәт ул өркеп артка чигенә Ике егет 
аны, йөгәнгә асылынып, көчкә тотып калалар. Тамашачылар тына. 
Хәтта -сулыш алулары да ишетелми Туксанбай, кунаклардан узып, ике 
өч атым алга атлый Ьөтен игътибары белән Колагяргә гекәлә, сүнгән 
күзләре белән йотылып карый башлый 

Колагир дә бу күңел күзе белән сокланып карауны аңлаган 
тынычлана, түламыи Ике еыт Колагирне салмак кына атлатып авыл 
курасы буйлап әйләндерәләр 

Соңгы тапкы рнс Туксанбайнын каршына 
галар Карт гуп гуры Колагнрнең ннына килә, калтыраган ябык кулы 
• •I 1ән атның аркасыннан сыйпый, сөя, нуент \ннан борылып: 

— Күңелем бозыл . i Колагирне 
Кунаклар аптырап ка ia lap 

Га б 
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I . анбай аягың бөкләп җиргә утыра. Барлык халык җиргә чүгеп 
Туксанбайга текәлә. 

— Чырагым, — ди чал. бер кулы белән сакалың учлап. — Үз гоме
ремдә елкы баласын күп күрдем, ләкин Колагирдәй атны ходай миннән 
аяган... Тоягы уң, башы аман булсын тулпарның. 

Карт башын түбән ия. нәрсәдер уйлана, маңгай җыерчыклары тара
лалар. Аның салкын, сары йөзе кинәт яктырып китә: 

— Үзең сайлап тугыз өер елкы ал. Унынчысын үзем бүләк кылам. 
Бу җанварны Туксанбайга багла, туган. 

Акан әдәпле төстә картның соравын кире кага. Егетләр атларына 
атланалар. 

Туксанбай. Акан Сирегә фатихасын биреп. Карымса байга ил өлкән
нәренең сәламен әйткәннән соң, дога кыла: 

— Сары Арканың йолдызы сүнмәсен. 
Күктә йолдызлар кабына. Ерак тау тезмәләре артыннан яртылаш ай 

күтәрелә. Дала ат тоякларыннан дерелди. Колагир Ирим-ин җиренә 
ярышка бара. Йолдызлар тагы да яктырак яналар. Ай тагын да биег
рәк күтәрелә. Колагир. Колагир! Нигә туктамыйсың, нигә Караул җәй
ләвенә кире борылмьшсың. җанварым?!. 

Батраш Куксакал—Алтай иленең бер карчыгасы. Күзе — ут, уе — 
агу, кулы — кан, аягы — үләт авыруы, башы — бәла. Ул Алтайны күп 
әйләнгән, күренгәнгә тырнагын батырган, таудан таш булып атылып, 
илнең күзеннән канлы яшь агызган. Анын артында кара күләгә булып 
атасы Бигәйдар торган. Алдында исәпсез күп мал җәелгән. Астында 
һәрвакыт йөгерек ат булган. Шулай да Батрашның нәфесе туймаган, 
туктамаган. Ул Алтайдан чыгып, Алатауга. Балхашка. Күкчәтауга — өч 
йөзнең өчесенә дә ташланган. Язгы йолкыш буре булып, кара төндт 
кара уй белән өстерәлгән, һәрбер үрдә шымчы булып озын колагын 
салган. Батрашны мирза иткән — аның күк тулпары Күктойгын б>ла. 
Ул елкы баласының сирәге, зирәге һәм гүзәле санала. Алтай җирендә 
Күктоигыннан йөгерек ат булмый. Ул барында бүләкне башка бер 
елкы баласы да ала алмый. Батраш шул Күктопгынны Сагынайның 
.мәҗлесенә алып килә. 

— Баш бүләк минеке. Бәйгене мин отам, — дип күкрәк кага. 

Акан Сире халык арасында. Ул д\ мбырасын уйнап җырлый: 

Туры атны иярләп менсән иде. 
Өке тагыл юргалатып йөрсәк иде. 
Кызлы авылның, нәкъ түшеннән төн 6}енча 
Иркәң өчен янып-көеп йөрсәң иде. 
Сүз салып жикгә аша иркә җаша. 
Кордаш кызын бел^н уннап-көлсәң иде 
Ишарәләр, ымлар белән сүз кузгатып. 
Кыз серен җиңгәсеннән белсәң иде. . 

Киез өйгә халык сыймый. Кирәгәнең киезләрен күтәреп. тыкла\чы-
лар берсе өстенә берсе ябырылалар. Ят илдән килгән яңа көй, яңа җыр 
Ириминнең кунакларың бу өйгә җепсез бәйли. Бервакытта да күрелмә
гән тынлык. Халык. Аканиың һәрбер сүзен отып алырга тырышып, аның 
авызына караган. Җитез бармаклар думбыра кыллары өстендә уй
ныйлар. 

Ө к е — ябалак канатыннан эшләнгән бизәк 
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Шагыйрь шулай ялкынланып, ннадан-яна жырлар җырлый. Үзенең 
лн матур көйләрен уйный. Анык купеле лала күге кебек якты һәч 
керсез 

Ә якында, бик якында, карапгы, кара болытларның к\ерганын, алар-
ның көтмәгәндә күкрәп яшьнәвен Акан Сиренен күңеле сизми 

ТӨНЛӘ сибәләп вак яңгыр ява Ул тузанны гына бастыра. Тан алдын
нан болытлар таралалар Далада кояшлы, якты көн туа Төн буе Аер-
тау битендә утлаган елкылар, куйлар Усак күл ярына /кыелып, ашык-
иыйча гына cj эчәргә гөшәләр. Күл дулкынланмый, көзге сыман ялты-
рап ята Терлекләр уз шәүләләренә үзләре кәйран калып, аптырап ка
рап торалар Дала яңгырдан сон гына була торган \\ш ис. чәчәкләр исе 
белән сулый 

Иримнннен җәйләвенә халык сыймый Казакъ даласының барлык 
ыруларының ө iK.Jiin.ipr, буз егетләре, атаклы батырлары, сылу кызла
ры, сүзчән киленчәкләре, саран карчыклары, бер урында тынып торуны 
белмәүче, туп кебек тәгәри торган бала чагасы барысы [а МОНДЛ 
Алар төр кем-терким булып Усак күл каршындагы ^ pi > күтәреләләр Bj 
хәтле халык җыенын җәйләү бервакытта да к, 

Көткән көн килеп ҖИТӘ, Зарыгып, өметләнеп, хәвефләнеп КӨТКӘН 
минутлар, шау-шу, ыгы-зыгы башлап.i 

Ярчыларның' тамаклары карлыга Халык үргә җыелып м шлам кора 
Мен ДӘ оч ЙӨЗ баш i ЙӨЗ тояк 

җирне тетрәтеп, тузан туздырыл Кыз Качкан болынына ашыга 

Акан Сире Колагиргә атланып чабучы Караба 
I., на, колакларын каплап, яулык бәйли Күтәреп Колагиргә атлан 
[ыра Гынычсызланып биеп торган Кола! ирн« н теэгененн >н уң кулы бе 

лән татып сул кулы белән аның муеныннан сыйпый Bj чакта ^канның 
күзләре Колагирдән наш к а бери |рсәне дә күрми 

- Бу бәйге кыргын] Атыңда яхшы утыр Жил якка чык 
i ир] .1 i wan йоттырма Алдыңа ия арып, ге и енн 

нчылама Энә геге к^к үзәнне күрдеңме? 1кан, 
Усак күлнен аръягына 1ыкка күрсәтә -Шунда килеп җн1 
кәндә гезгененне бушат, үз иркенә куй җанварны 

Акан гезгеннән кулын ала алмыйча оза*к гора и гы 
нычсызлан 

Ал, ш Акан кии п i 
рем Аман килгәнең' <е кү №м юлда I 

Батраш салпайган ирененнән бармагы б 
, н .1.1,1 [а ,кпр1 а гөк< рә Анын кипк • i гырана, 
ике күве • 

1ч.1 . Качкал \ • ни HI Ы Й 
к а н вч ,!,., урыннарыннан таралар Ал арның икесенең кулында 
өченче < п гн< н KJ 1ЫН I ie i га 

http://iK.Jiin.ipr
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Кинәт жир тетрәп китә. Кыя ташлар өстендә калгып утырган бөр 
кетләр сискәнеп күккә күтәреләләр. Кыр кәҗәләре, боланнар төрлесе 
төрле якка ыргылалар. Кара болыт булып тузан күтәрелә. Мең өч йөз 
ат — биш мен ике йөз тояк җирне казып, ут чыгарып, берсен-берсе ка
гып, таптап, Иримингә таба юнәлә. Ялгыз карагайлар, суы кипкән үзән
нәр, вак әрәмәлекләр, далада адашып торып калган кыя ташлар, кыл
ган ябынган көмеш дала ашыгып артка чигенә. Мен өч йөз ат кыр каз
лары кебек бер-бер артлы тезелешеп, тузанга күмелеп оча. 

Җир туктаусыз дерелдәп, сулкылдап тора. 
Бэйгенен алдына күк ялкын кебек атылып Күктойгын чыга. 
Карабала тезгенен бушатып Колагирнең ялын кочаклап ала Ки in 

күсәк күтәрелеп атка суга. Колагирнең авызыннан канлы күбек атылып 
чыга. Анын алдыннан дүрт тул пар бара. Атлар үрдән төшәләр. Колагир 
икенче кистән астыннан чабып уза. 

Усак күл артыннан тузан күтәрелә. Иримин үренә җыелган халык
ның сабыры бөтенләй югала. 

Башкалардан аерылып күл читенә ике ат чыга. Акан Сиренен талган 
күзләре Колагирие танып яктырып китә. 

- Җанварым! Я хода, мәдәт бир! 
Ике ат Иримингә килеп җитәр алдыннан, соңгы уйсулыкка — суы 

кипкән Еланлы үзәненә төшеп югала. 
Кинәт кояшта айбалта ялтырап китә. Колагирнең муеныннан кан. 

ага. Ул киселгән башын өстерәп беркадәр чабып барганнан сон, гөр-
с елдәп юлга ава. 

Карабала кычкырып елап яр астына тәгәри. 

1 зәннән ялгыз ат — күк ат күтәрелеп чыга. 
Акан Сиренең йөрәге өзелеп киткәндәй була. Аның күз алды караң

гыланып, башы әйләнеп китә. 
Халык берсен-берсс таптап, шау-гөр килеп, кайсы куанып, кайсы 

пошынып, Сагынаилыларны җиңүче Күктойгынны каршылый. 
Бәйге бүләген Күктойгын ала. 
Кояш оятыннан кызарып, елап байый. Бу төндә Иримин күгендә 

якты бер йолдыз сүнә. Шуна Сары Арка иле караңгыланып кала. 
Акан Сире елый-елый ерткыч тырнагындагы болан шикелле өзгә

ләнә. 
Ниһаять, шагыйрь акылын җыя, сөекле Колагиренен канга баткан, 

киселгән башын күтәрә: 

— Ни булды, ой-бай-ай. Колагирем?! 
Чишмәм идең, күңелемнең, суы кипте. 
Йөрәгемнең таянычы, юанычым, 
Бу җирдә кемнәр сине \apan итте? 

Чынлап миннән китүеңме. Колагирем' 
Янымда иркәләнеп тора илен. 
Башма-баш кызга алышмас, җанварым. 
Басылырмы үлгәнгәчә кайгы-чирем' 

Колагир. атаң — тулпар, анаң — шоңкар, 
Сугып алдым конан ' чакта сигез архар. 
Син идең җан агым да. канатым да. 

Табылмас инде мика синдәй тулпар . 

К о н а н — вч яшәр ат 
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Аканнын тыны кысыла. Анын жыры, канаты сынган ак кош кебек 
талпынып, күтәрелә алмыйча жирлә кала. Усак күлдән дымлы, салкынча 
жил исә. Дулкыннар ачуланып берсе өстенә берсе ишелә башлыйлар. 
Болытлар арасыннан ялтырап ай чыга. Шагыйрь күзен ача. 

Акан Сире Колагирнен башын ике кулы белән кочаклап, анык сал
кын күзләреннән үбә 

Хуш инде, калдың миннән, Колагирем. 
Еласам да тормадык, елаган идем, 
Дөньяда ялгыз йөреп жэфа чиктем. 
Язмышым — күрәчәгем бу да минем. 

Колагнр. хушлашам мин ил алдында, 
Гәүдәң калды сннен ятып Еландыда. 
Аерылдым янымдагы ялгыз аттан 
Тормадын, сыкрадым да, еладым да... 

Ерак офыкта тан кызара. 
Акан Сире Колагирнен башын алып ак яулыкка у рый 
Далада ялгыз бер казакъ бара Аның кулында думбыра, аркасында 

ак яулыкка төргән атаклы тулпар Колагирнен башы 

Колагирнен һәлакәтеннән сон Акан Сиренен йолдызлары 
артлы сунә башлый Башта хатыны Оркыя eatpai ртыннан 
Карабөркет һәм Каратазы исемле ау этләре үлә. Акан Сире 

: (алага кит;) Амин Су р 
бап гаиләдән чыгуына карамастан, бар р\\ы белән байл 
муллаларга — хаксызлыкка, кеше көченнән файда күрергә ты| •• 
ларга каршы чыга Ул җәйләүдән җәйләүгә гуктап, авылнын ин ярлы-
гидәйләренә д\мбыра уйнап, үлән әйтеп, шигырьләр 
рәдәге хаксызлыкларны фаш итә, халыкны көрәшкә чакыра. 

КҮКЧӘТАУ 
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Әдип Маликов 

Яндырылган хатлар 

/ ирә-ягы дингез, 
Уртасында сагыш. 
Үсми монда бодай, 
Дулкынланмый арыш. 

Тирә-ягы таулар, 
Буйларында дотлар. 
Самурайга каршы 
Төбәлгәннәр туплар. 

Без атауда тордык 
Ил кушканын үтәп. 
Килә иде хатлар, 
Килә иде күпләп. 

Хат эчендә яфрак — 
Бакча тәмәкесе. 
Туган як төтене. 

Туган җирем төсе. 
Килә иде хатлар 
Солдат өйләреннән. 
Саф мәхәббәт җыры — 

Килә иде алар 
Мина яшәү алып. 

Мин аларны йөрттем 
Ранецыма салып. 

Август төне иже. 
Приказ килде кинәт... 
Без хатларнын барын 
Утка яктык җыйнап. 

Дөрли учак теле. 
Йөрәкләрне ялмый,— 
Яктысында солдат 
Патроннарын барлый. 

Нәфрәт үскән саен 
Арта барды кечем,— 
Мин дошманнан алдым 
Янган хатлар үчен. 

Күчте ал таңнарга 
lllj п учакның нуры... 
Саумы, туган ягым, 
Саумы бодай кыры! 

Алда өр-яңа язлар 

/> ер юлдан барабыз, 
Бер йөкне күтәрен, 
Төшмәсен сиңарга авыры. 



Юлларда сикәлтә, 

Юлларга чык куна, 

Каршылый бураны, ннгыры 

Каршылый томаны... 

Снн куе томанла 
Югалып торгандай итәсен. 

Томаннар тарала. 

Син читкә борылып. 

Яшьләнгән кузенне сөртәсен 

Бер юлдан барабыз. 

Көне бар, төне бар... 

Йолдызлар кул изн ерактан. 

Фәрештә шикелле. 

Син күккә ашасын. 

Ч и н сине табам да 

югалтам 

Табам да югалтам 

Сина да. мина да бер төшкән 

Югалту бик авыр... 
Син шунда Mii.ii.iH 

Елмаеп чыгасын бер төштән 
Бер баксан — син гади. 
Гәрәбә шикелле 
Балкыйсың үтәдән-утәгэ. 
Ә кайчак нур булып. 
Гөлләргә кунасын, 
Табалмам шикелле иртәгә 

Бер юлдан барабыз 
Елмай чәчәкләр. 
Алар бнг төрлеләр, серлеләр 

Җыр булып әйлән дә, 
Миңа кун. Ә алда— 

Яна яз, 
өр-яңа бөреләр. 

Әйтелми калган сүзләр 

/ H I М П К Ы агым су, 

Hi* i.i тулган ай. 
Яшьлек хатирәм калган 

Синдә Солтанай ' 

Каттан [аңнар атканын 

Толның арында 

Булырсың дип уаладым 

һәрчак H U N да 

Яшьлекнең бар , i җыры — 

\<\ I.I Ввр генә 

Әйтел M I калтай егалар 

Кала к у п ы U 

Ера 

Кал 
И o.i 

Пн< 

Аерды безне юлл 

Һәм ярсу еллар 

Очрашу КН1ГМ та 

Сузылган «уллар 

к г а . 

бик еракта 
дың. Солтанай 

дызлар к и ң л п г н |Э 
1 Г) . . . и , 

( он ни [1 

Пөргән и т р и п 

Гагсмада барын 

Тормыш би т ә н е 
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Рәшит Гәрәй 

Сәлам сезгә Себердән 

Л-»., анда арып кайткан 

Тәндә шундый җиңеллек? 

Ничек аунап ятмак кирәк 

Хыялларга бирелеп... 

Себер карты бүләк иткән 

Тунымны киям өскә 
Ә сез әле йоклыйсыздыр 

Монда инде җиде тулган, 
Вакытның рәхәт чагы. 
Һавасын сулап кайтырга 
Гайгага чыгам тагы. 

Таныш сукмаклардан үтәм 
Сокланып тпрә-якка. 
Әйтерсең, шомыртлар монда 
Кышын ла чәчәк ата. 

Лп-ак булып утыралар 

Бәс сарган ботаклары. 

Үзләренә әсир итеп, 

Юлыннан туктатмады. 

Каршыдагы тау битләрен 
Каплаган куе томан. 
Дларга йөзәр аршынлы 
Зәнгәр шәл япкан сыман. 

Шума бит монда күкләр дә 
Зәңгәрерәктер кебек. 
Әй, кичек сон куанмыйсын 
Бу матурлыкны күреп! 

Ш у ш ы якка гашыйк булып, 

Үссен иде улларым 

...Ылыслы урман эченә 

Алып керә юлларым. 

K j e урман эчендә дә 
1 арала инде энгер 
Туган җирдәге дусларым. 
Ә сездә әле төндер 

Төндер әле. Монда инде 

Кояш чыгып елгергән. 

Хәерле иртәләр теләп. 

Сәлам сезгә Себердән' 

Тайга эчендә 

П иче к к\рми торганбыздыр 
Монарчы: 

Каршыбызга килеп басты 

Эт тавышы ишетелде 
Колакка 
Бераздан без сунарчыда 

Кунакта 

Кай арада әзерләп тә 
Китергән: 

— Яле_ җитешегез куян 
Итеннән 

Гун.ансы,дыр, бераз җылынып 
Алыгыз. 

Аз димәгез, моны бүлеп 
Салыгыз 

Юл хәлләре узгалады 

..Безгә урын түшәде ул 

Идәнгә. 

Безнең белән бергә ятты 

Үзе да. 
Арылган.. Тнк йокы керми 

Күземә. 

Җил ажгыра әле һаман 
Урманда. 

Күңел тыныч янда дуслар 

Булганда 

Арган юлчы күреп төнге 

У т ы м н ы , — 
Эзләп тапсын, әй. минем лә 
Йортымны 

Килеп керсен яңгырлардан. 
Тузаннан. 

. Юлчылардан җанымны да 
Кызганмам. 



Сабан туен көткәндә 

( V J M I I колга тотып, яшь егетләр Килен булып твшкан ваьытлари 

Урам буйлап яулык җыялар Искә алсын але апалар 

Кызлы йортлар турына җнтар-җитмас. Җ ы р а ш ы шаулап керсен өчен 

\абар салып жырлап куялар: Ябылмыйча кала капкалар. 

— һәй, сенелләр, көттермәгез, Чал агайлар ч ы н егетләрнең. 

Без киләсен белдегез... Яулык җыйган чагын карарга 

Кайсы гына яшь батырга Кызлар күзе тешкәй дусларымнан 

Насыйп булыр сөлгегез/ Көнләшергә « е р алар да 

Сөлгеләргә яяреп чыксын, айда, Яшерен-батырын гүгел көнләү хисе 

Чиккән яулык, чиккән янчыклар. Үземдә да минем җитәрлек 

Кыз чакларын сагынып, тәрәзәдән . Эх, бер шигырь aia алсан иде 

Карап к а н ы и әбн-карчыклар Сабан г у >н a С>\ . и к итәрлек 

Ферма буйларында эзләр бар 

V e p i w a буйларыннан үтам көн да, 

Ферма буйларын ха i i . iар бар. 

сБеэнен ферма кызы чит акылга 

К и и инан», — янган с\ i.iap бар 

Тән ЙОКЫСЫ качты һәммабезнен. 

Уйганнарга кя к ү п та сон! 

Кемнәр белгән шушы Халнданен 

Кайсыбызга гыйшык тотаз ын?1 

Вер истәлек итеп саклар микан 

Без жибарган с«ю хатларын 3 

Бала-чага кета ачылуын 

Кы i ки 1.1Ч.1Һ яшел капканын 

li.tph.nii uii.i берәр күчтәнәче 

Булмый в а л и м м е кинунен. 

«НИНДИ матур кызны КулыбЫЗДЩ 

Ычкындырдык*,— диеп Свяләүнсн 

Ни кирәге бар сон сөлге таккан 

Атлар выжлап уткач к а р ш ы н н а н ' 

Erei булсаң, к ы ш ы бнрмас өчен 

Тотып ал син атның башыннан 

Мәхәббәген ну.iaп ал син к ы ш ы н 

Ку п буЛЫр УЛ и.1.1 j һнн i.Jiii I .|i 

Ә СМНатСМ «Ярын I T M бирмә, 

l i t - i бу'» — дин. сина кем дәшәр' 

Китаптанмы, халык теленнәнме 

М и н ншегкән UIVH.IUH Сүалав бар 

Ферма байларыннан үтем К Н ла. 

Ферма бчйларында и . и р бар 

http://li.tph.nii
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Мәдинә Маликова 

КЫР ;]гы 
Хикәя 

Д илбәргә хат килде Ул бизәкле конвертны алды да үзләрен
нән ерак түгел паркка йөгерде. Беркем дә күрмәгән тыныч 
җирдә, ялгызы гына укып чыгасы килде анын бу хатны. 

Парк эче тын. Рәт-рәт тезелгән ак каеннар сары, кызгылт, көрән 
яфракларын сукмакларга, ачык җирләрдәге яшел чирәмгә түшәгән
нәр инде. Ә тирәкләр ямь-яшел әле. 

Тирәкләр саргаймаган. Алар Чишмәдә дә шулай яшелдер. 
Чишмә... Бүген Дилбәргә килгән, аның күңелен җилкендергән би

зәкле конверт та Чишмәдән иде. Кыз хатны тиз генә ачып укый ал
мады. Аның күз алдына Казаннан еракта, бик еракта, тау астында 
утырган зур авыл килеп басты 

Дилбәр укый торган студентлар группасы «Чишмә» колхозының 
шефы исәпләнә иде. Быел җәй дә алар колхозга урып-җыюда ярдәм 
итәргә булдылар. Дилбәрнең моңа кадәр авылга барганы юк иде, чөн
ки аны, күзе начар күрү сәбәпле, врачлар аяыр эштән азат итеп кил
деләр. Бу юлы комсомол җыелышы тарала башлагач, чая телле 
Разия: 

— Иң соңгы анекдотны ишеттегезме: Дилбәр авылга китә!—дип 
шаркылдап көлде. Аңа башкалар да кушылдылар. 

Дилбәр башта аптырап калды, аннары кинәт гарьләнде, кимсенде. 
ләкин сер бирмәскә тырышты, шаярган булып җавап кайтарды: 

— Бер дә анекдот түгел, дөрес сүз бу! 
— һи-и, әниең җибәрәме соң сине! 
Җамал апа башта кызын үгетләп тә, ачуланып та карады. Ахырда, 

Дилбәрнең үз сүзендә нык торуын күреп, кулын селтәде: 
— Бар-бар, күреп кайт! Рәхәткә чыдый алмый башлагансың икән. 

Идәндә аунап, иртә-ктч коры бәрәңге ашап, тузан эчендә таңнан-гаңга 
ат урынына эшләп кайт. Соңыннан андый эшләрдән ваз кичәрсең үзең 
дә! — диде. 

. .Чишмәдә аларның өчесен — Разияне, Санияне һәм Дилбәрне 
квартирага Сорур апага урнаштырдылар. 

Аларның каршысына, авызын ачып, зур кара күзле, озынча битле 
ун-унбер яшьлек малай килеп чыкты. Бу Сорур апаның кече малае 
Рафис икән. Чемоданыннан чыгарып биргән кәгазьле канфите өченме, 
дледән-әле елмаеп караганы өченме, ул Дилбәргә бик тиз ияләште. 
Ишек алдында малай аның учына комганнан су салып торды, йөгерен 
кенә кызыл башлы сөлге китереп бирде. Ә кояш кичкә борылгач, үзе 
белән мәктәп бакчасына чакырды 

— Дилбәр апа! Әйдә мәктәпкә барыйк! Минем түтәлләрне күреп 
кайтырсың! 

Гаҗәп кызык авыл булып чыкты бу Чишмә! Урам ягына һәр ни 
түренә диярлек пар агач утыртканнар: менә пар каен, пар өрәңге, пар 
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миләш, пар алма, пар шомырт, пар сирень куагы. Мәктәп турында, 
башларын бик югары күтәреп, юан, т\ры кәүсәле, киң колачлы пар 
тирәк үсеп утыра. Шәһәр урамнарындагы кыркылган түгәрәк башлы 
зәгыйфь агачларга күнеккән Дилбәргә бу тирәкләр искиткеч биек. 
матур, мәһабәт булып күренделәр. Бик күптәнгедер б у тирәкләр. 
Аларга, мөгаен, Рафисның бабасы үрмәләгәндер. Челтәрле яшел бөр
кәнчекләре күләгәсендә хәзерге әбиләр әйлән-бәйлән уйнагандыр .. 

Рафис Дилбәрнең чуар сарафаны итәгеннән тартты: 
— Әйдә инде! Керик! 
Шифер түбәле, зур тәрәзәле яңа мәктәптән юеш йомычка исе аң

кыды Дилбәр белән Рафис кечкенә капкадан бакчага керделәр Рафис 
карлыган, кура «иләге куакларын, алма агачларын, яшелчә түтәллә 
pen күрсәтеп мактанды Кыяр түтәлендә үскән күгелҗем сабаклы үсен
теләрне күрсәтте: 

— Болары — алма. Төштән утыртканыем Ике ел була инде Киләсе 
елга ялгыйм мин аны Әнис алмасы ялгыйм, матур да, тәмле дә була 

Аннары койма янына узды 
— Монысы — виноград! — Рафисның тавышы горур яңгырады 

Кара әле, тәлгәшләре нинди1 Көзгә хәтле иснтешә әле ул 
Дилбәр яшел төймәләрне учына салып карады. Җ и м е ш димәсән 

хәтере калыр! Әмма ямьсез була икән башта бу виноград1 Ай-һай, к н ; 
гә бу төймәләр пыяладай үтә күренмәле, балдан татлы, бармак башы
дай эре жимеш булып житешер микәнни? 

Кинәт капка ягыннан 
— Әй, син! Кемне алып кердең безнец бакчага 3 Виноград ботар

лыйсызмы? — дигән таныш ишетелде. 
Дилбәр артына борылып караса, капка төбендә түгәрәк йөзле, по

чык борынлы бер шук малай басып тора. 
РафИ( кы t,i ры и ып бүртенде: 

— Синең ни эшең бар анда 1 Кит моннан, Хәмнт-хәмнт] 
Малай көлә-көлә урам уртасына йөгереп чыкты Бер төркем бала 

чага узып бара икән, ул шуларга әләкләргә тотынды 
— Рафис күзлекле апасын Тюкчага алын КИЛГӘН Виноградны бо 

тарлыйлар! 
Балалар коймага сарылдылар һәм гажәпләнеп Дилбәргә текәлде-

ләр 
Ахырда зур кара күзле кызчык кыюсыз гына сорап ;.. 
— Апа, син Зөһрә апа урынына килденме ӘЛЛӘ? 

- Нинди Зөһрә а п а ? — д и п сорады Дилбәр 
— Укытучы К и п е ул бездән. Сез дә укытучымыни? 

Әйе, \ кы гучы 
Балалар шаулашып алдылар. 

ӘЙ, яңа укытучы икән бит! 
I [ишләп " и рад ботарласын j i ' 
Әйдәге i. ки! гек! 

Балалар шаул; ип \ • и 
Кая баралар алар? иш сорады Дилбәр Рафистан. 
К и ң каршына Мин дә барам Әйдә, киттекме? 

1м,ц кайтырга иртәрәк i • ла-чага, чыр-чу, килеп, ике 
j рамл) • 
, |арнь1 т «Волга» үте п K i " : 

i 111.11 -. к^ |ле кеше 1н iCapi a 1 ажәпләнеп i i 
r ipci Рафис 

Көтү к .пмк.т балалар ic белән Дилбәр дә кайтыр 
юлга и и м ы л а р А 1арны атлы кеше куын 

Син укытучымы?» ; I 
1 ан чиб Ф кы 1чык 
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Абзый кеше атын туктатты. 
— Исәнмесез!—диде ул карлыккан рак тавыш белән. — Әйдә, уты

рыгыз... Алып кайтам. 
Мөнирә абзыйга якынрак сыенды. Рафис шунда ук сикереп арбага 

утырды да яныннан урын күрсәтеп: 
— Утыр, Дилбәр апа! — диде. 
Дилбәр бер майлы арбага, бер сарафанына карады. 
— Юк, Рафис, утырмыйм. Син кайта тор, мин җәяү генә 
Ат кузгалды. Кыз да, малай да бераз Дилбәргә карап бардылар. 

Шунда гына Дилбәр аларның бер-берсенә гаҗәп охшаш икәнен күреп 
алды. Икесе дә озынча битле, зур кара күзле, икесе дә бик җитди. 
Тукта! Атлы кеше дә шундый ук уйчан кара күзле, шундый ук озынча 
чибәр йөзле бит! Рафис белән Мөнирәне бу абыйның игезәк балалары 
дип белерсең! 

Ул кайтып җиткәндә, атлы туктаган, Сорур апа уңайсызланган 
кыяфәттә капка төбендә басып тора иде. 

— Төш, Рафис, — диде ул. 
— Су буена чаклы гына барыйм инде, әнкәй! 
— Төш, улым, төш! — Сорур апа Рафисның кулыннан тартып ар

бадан төшерде.—Ә сиңа... ничә әйттем инде,—диде ул атлы агайга 
әрнүле тавыш белән. — Бала алгысытып йөрмәсәң... 

— Әткәй, әйдә инде! — диде Мөнирә. 
Атлы дилбегәсен какты. Рафис, җил капка аратасына ябышып, 

атлы киткән якка карап калды. Ә Сорур апа. Дилбәрнең өйгә кер
гәнен дә сизми, өстәлгә капланып елый иде. Ак яулыгын башыннан 
салып, өстәлгә ташлаган, нечкә толымнары калтырана... Дилбәр Сорур 
апаны ни дип юатырга белмәде, бары тик атлы кеше белән Сорур апа 
арасында ниндидер бәйләнеш барын бөтен йөрәге белән сизенде ул... 

Кызлар идарәгә киткән булганнар икән, аларны Сорур апа тыныч
ланып, елмаеп каршы алды, кыстый-кыстый җылы сөт, ярып пешергән 
кайнар бәрәңге белән сыйлады. 

Аннары кызлар, киенеп-ясанып, клубка чыгып киттеләр. 
— Бродвейга чыгабыз,— диде Раэия Дилбәргә.— Матуррак киен, 

авыл кызлары һушлары китеп егылырлык булсын. Күзлегеңне салсаң 
да ярар, монда әллә ни күзәтер нәрсә юк. Так что безне күзәтсеннәр. 

Дилбәр, бүген Сорур апаның бер үзен калдырырга ярамас, дип 
уйлады. «Талчыктым, чыгып йөрисем килми», — диде. 

Рафисны йоклаткач, Сорур апа өй алды өстәленә җырлап торган 
самоварын китереп куйды. 

— Әйдә, кич утырыйк алайса. Дөнья хәлләрен сөйләшик. 
Сорур апа кызның ата-анасы, туганнары, ничек үсүе, укуы турында 

сорашты. «Сез бәхетле чакка туры килдегез шул!» — дип аның язмы
шына кызыкты, аннары ачылып китеп, үз тормышын сөйли башлады 

— Яшьтән үк бәхетем булмады минем. Сугыш алдыннан олы апам 
үлеп китте. Ике кызы ятим калды. Мин унтугызда гына идем әле. Менә 
сиңа ничә яшь? Егерме берме3 Синнән дә яшь булганмын әле. Әнкәй 
мәрхүмә әйтә: «Чык, кызым, җнзнәнә, — ди. — Балалар үги ана кулын
да үскәнче, үз апалары кулында булырлар. Ятим итмик сабыйлар
ны!»— ди. Үземнең дә йөрәк таш түгел, кызганам. Тәки бардым җиз
нигә. Яз көне иде. Авылдагы йола буенча, шушы өй түренә ике алмагач 
утырткан идек. Кырык беренче елның кышында корыдылар... Ике ай 
да тормадык, сугыш башланып, җизнәм димме, ирем димме, китте дә 
барды. Юньләп ир рәхәте күрмәдем, буйга да узмадым, ичмасам. Ике 
кызны тәрбияләдем, әтиләре исән кайтыр, дип өметләндем. 

Юк, кайтмады. Сугыш бетәр алдыннан, шул каһәр төшкән Герма
ниядән үле хәбәре килде. Нишлисең инде... Шул кызларым белән юа-
нып яшәдем. Гомер үтте, кызлар үсте. Буйга җитеп, канатланган кош 
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кебек, очтылар да киттеләр. Борынгыларның: «Ир бала, ир бала!» — 
дип юкка гына авыз сулары корымаган шул. Хак икән картларның 
сүзләре, кыз үстерсәң— кешегә бүләк, ул үстерсәң — үзеңә терәк икән. 
Берсе нр бала булса, үз янымда нигезләнеп калган булыр иде, мөгаен. 
Шулай итеп, ялгыз калдым. Яшь идем бнт әле, утыздан узсам да, кы
рыкка житмәгән идем 

Сорур апа көрсенде, «аңларсыңмы» дигән кебек, Дилбәргә сынап 
карады. Аннары, тәвәккәлләп, сүзен дәвам итте: 

— Авылда ишегеңне йозаклап, йөрәк сереңне бикләп яткырып бул
мый. Монда минем үткәнемне белмәгән кеше юк. Гөнаһ шомлыгы 
диген, бер заман гашыйк булдым бит. Син беләсеңдер инде яратуның 
ни икәнен?.. Әллә белмисен дәме эле? 

Дилбәр сүзсез башын иде. Юк, аңа әле янып-көеп сөярдәй кеше 
очрамады. Мәхәббәтне китаптан укып кына белә ул. 

— Менә шул. Яраткан кешең — гаилә башы, бала атасы булса, 
гыйшык дигәнең үзе бер газап икән... Мин анык комбайнында салам 
төшереп тора идем... Көн-төн эшлибез.. Басу ерак, икәү генә калган 
чакларыбыз да була. Аның йөрәге дә таш түгел бит. Дөресен әйткәндә, 
ярата иде ул мине. Хәзер дә ярата... Балага узганымны белгәч, 
тинтерәдем. Бер уйлыйм, үз балам, үз йөрәк парәм, малай булмасмы, 
дип, икенче уйлыйм, бөтен авыл битемә төкерер, оятын кая к;. 
дип. Шулай итеп, малай таптым 

Сорур апа алъяпкычын кайтарды да, маңгаеңдагы тир бөр! 
Сөрткән булып, бер очтан күз төпләрен ышкып ал 

— Авылда хикмәт инде Барысының да авызында бер сүз 
кем дә атасы кем. Үзем әйтмәсәм дә, сизенәләр инде кем икәнен Җит
мәсә, малаем тач әтисенә ошаган, суйган да каплаган ни :• 

Дилбәр арбадагы кара күзле өч кешене исен 
— Атасының күңеле тарта малайны Җаен тапкан булып килем 

керә да «Күрсәт әле!» дин ялына, сөеп туймын Хатыны сизен 
ничә тапкыр тәрәзәләремне кырып китте Юкка хур булып йөрд 
Мин ничек ике бала атасын аннан гартып алыйм, ди? Бүтән ка 
да мине якламады. Тол калганнары 
кебек семья бозып, ятимнәр үрчетеп йөрмибез»,— дип сүктеләр Чи 
генлеген үзем генә белдем инде HJH.HI әле, кызларым кырый 
Акчасын, әйбер-карасын җибәреп тордылар Олы кызым һаман 
ды. «Монда торма, әнкәй, — ди — Ичмасам, Рафис атасын бө 
күрмәс, сиңа да җиңелрәк булыр», — ди Бер заман, түзәр әмәлем кал 
магач, өйңе бикләдем дә малайны җитәкләп чыгып киттем Б< 
якын шәһәрдә тордык. Артык түземем җитмәде. Һич кенә да күнегә 
алмадым Авылны сагындым Шәһәрнең шома гаш ураннарына 
саен, аяк гавышым, кайтып кит, кнт-кит-кит, дип такылдый Н 
са, шул булыр дип. кире кайттым Рафисны Ж1 :уга бар
дым " Кыяр гавына менеп, як-ягыма карадым да е 

ip иксез-чиксез, иген каерылып уңган. Сагындырган ика 
йен җыерчыклы 

1 [ңчек? иш кай i арып сора 
Җир дим, җир сагындырган Ихатамны кат-кат әй 

Койма буендагы кычытканнар 
Әңгәмә шунда өзелде KI S рынга яткач, 

Сорур апа сөйләгәннәрне уйлап, бик озак йокыга кнта алмады 
Икенче көнне кызлар ындыр габагына эшкә чык; 

Дилбәр сер бирмәскә, кеше көлдермәскә тырышты. Кызлар я, 
и утырсалар да, ул пи\.<>\ гуктамады Авыл апалары • 
капчыктан бөркәнчек ясап, башына киде дә транспортердан шыбыр-
шыбыр коелган борчак астында озын сап 
көшелкен чүбен i • берде 

http://Hjh.hi
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Разия, сарыга -буялган чәчләрен җилфердәтеп, килгән бер машина 
янына йөгереп бара, шофердан папирос сорый. Менә без нинди, янәсе, 
шәһәр кызлары! Ә төш турында күлмәген салып, 'көшел өстенә җәйде 
дә сузылып ятып кояшта кызынды. Сания дә аның янына ятты. 

Апалар алай гаеп сүзе ычкындырмасалар да, еш кына алар ягына 
гаҗәпләнү, ачу катыш караш ташладылар. Ә ындыр табагы механи
гы— агач аяклы абзый — көшелне читтәнрәк урап узды. 

Кичен, икәүдән-икәү генә калгач, Дилбәр Сорур апа тормышы ту
рында сүз кузгатты. 

— Хәзер элекке кебек үк кимсенеп йөрмим инде, — диде Сорур 
апа. — Председатель дә, бригадирлар да кырын карамый. Ни сорасам, 
шуны бирәләр, хәлемә керәләр. Тик Рафиска читен. Атасы күз алдын
да булса да, «әткәй» дип әйтер кешесе юк. Үскәч, «Күрәсем дә килми 
сине!» — дип ташлап чыгып китмәс микән? Яшь кешенең каны кызу, 
акылы сай бул у чан. Аңлар м'икэн мине? 

— Ни гаебегез бар сезнең аның каршында? Ничек инде аңлама
сын,— диде Дилбәр. 

— Ю-ук, алай димә син. Гаебем зур инде, анысында шик тә юк. 
Тик менә аңа, сиңа сөйләгән кебек итеп, барысын да ачып салып бул
мый бит Ни дисәң дә ир бала... Хәзер яшьләргә дүрт якка юл ачык. 
«Синең белән тормыйм, космонавт булам» дип чыкты китте. Аны бәй
ләп тота алмыйсын! Туган җирен минем кебек яратырмы ул? Анасы 
янында калырга теләрме? 

Бу сөйләшү Дилбәрне бик нык уйланырга мәж)бүр итте. Җитмәсә, 
Сорур апа мәсьәләне Дилбәрнең үзенә күчерә: 

— Менә син — укытучы кеше. Ана күңелен дә, бала күңелең дә аң
ларга тиеш кеше. Мен,) Рафисны ничек тәрбияләр идең син? Кеше ба
ласы—агач түгел. Аның күңелендәге кирәксез уйларны агач ботагын 
кискәндәй кисеп ташлап булмый. 

Аннары ялгызлыгыңа уфтана: 
— Синең кебек бер туганым булса, бергә торсак, малайга һаман 

акыл биреп торыр иде. Рафис сине бер күрүдә яратты... Юк шул, юк, 
ялгызлык! Аңың укытучылары да үзебезнең авылныкы бит, күбесе мине 
гаепли... 

Дилбәр янә уйланды, янә аптырады. Рафис, Мөнирә... Бер ата ба
лалары Икесе ике фамилиядә. Берсенең «әткәй!» дип әйтер кешесе 
янында, икенчесе «ялгыш туган!» Ничек тәрбияләргә, нинди караш
лар, хисләр үстерергә алар күңелендә? 

Дилбәр Рафис белән күбрәк вакыт бергә булырга тырышты. Бил
геле инде, Рафис янына бала-чага җыела, Дилбәр аларга китаптан 
укыганнарын сөйли, алар белән уйный, мәктәп бакчасына йөри торган 
булды. 

Шулай көндез ындыр табагында эшләп, кич бала-чага белән ура
лып, Сорур апаның зарын тыңлап йөргән көннәрнең берсендә, Дилбәр 
тормышында кечкенә генә үзгәреш булды. 

Төштән соң кемдер Дилбәрнең башына салынган капчык-бөркәнче-
геннән тартты. Транспортер тырылдавы, борчак шыбырдавы аша Дил
бәр кеше килгәнен бөтенләй сизмәгән. Борылып караса, сары чәчләре 
кепкасы астыннан бүселеп чыккан, таза гына гәүдәле шофер басып 
тора иде. 

— Карагыз эле! — диде ул, Дилбәрнең колагына иелеп. — Миңа 
грузчик кирәк иде. Басуга барып кайтмыйбызмы? 

Дилбәр 'капчыкны салып, себеркесен куйды да, капрон яулыгын 
рәтләп бәйләп, сүзсез генә кабинага барып утырды. 

Егет папирос кабызды, машинасын кузгатты. Менә алар авылдан 
чыктылар да басу юлына борылдылар. 

Полоса буйлап шактый баргач, борчак җиренә килеп җиттеләр 
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Комбайн килеп туктады. Машина к\зовына шаулап борчак акты. Дил-
бәр аны көрәк белән тигезләп таратып торырга тиеш иде 

Кузов яртылаш кына булды Комбайн кузгалды. Шофер Дилбәргә: 
— Төшегез! Тагын бер әйләнеп килгәннәрен көтәргә туры килер!— 

диде,— Бер кырык минуттан киләләр алар. Әйдәгез, әнә агач күләгәсенә 
барып утырып торыйк. Ашыйсыгыз киләме? 

— Рәхмәт' 
— Әйдә, тартынып тормагы \\ 
Шофер кабинадан сумка алды Аннары җиргә газета җәеп. сумка 

сыннан пешкән йомырка, нпи-ТОЗ, бер банка хөрмә компоты чыгарды, 
кесәсеннән пәке алып, банканы ачты 

— Әйдә, рәхим итегез! Сез компот яратасыз бит. 
— Каян белдеге :"J 

— Кибеттә берьюлы өч банка алганыгызны ... 
Чыннан да, Дилбәр Сорур апаны, Рафисны компот белән сынлаган 

иде шул. 
— Кара син аны' Күзегез очлы икән! 
— А как же! Таныш булыйк инде- Нурзаһит! — дип, егет зур,көч

ле кулын Дилбәрга сузды. 
Аның үткен карашыннан Дилбәр уңайсызланып калды, кызарын-

ды Ул үзенең сипкелләреннән, күзлек киеп йөрүеннән читенсенә иде 
— Укытучы булырга исәп, димәк? диде Нурзаһит. 
— Әйе 
— Кайсы фәннән инде? 
— Рус теленнән 
— Кара син аны О менә минем рус теленнән һич 

Диктантларны көч-хәл белән өчлегә я >ам Мин быел кичке мәктәпне 
очлап чыктым. Авыл хуҗалыгы институтына сугылып карарга исәп. 
Заочно. Математикадан ничек булса да тапшырам мин Менә р) 

• м. чалмаса 
Басуга таныш «Волга» : i '. ел гыр кузл 

б) ii.il.I, j i i.i i яшьләр M I е № ... 

Председатель бу б< 1ПИ1 
Дилбәр бел,in Нурзаһит машина янына килделәр Менә комбайн да 

килеп җитте Аннан гу >анга ба гкан ике комбайнчы re 
Калдырасыз бит, егетләр, .>J инде председатель We 

чакнын күпмесен гаптап кына узгансыз 
Дилбәр шунда гына борчак кыеп алынган җиргә № 

Урыны урыны белән җирнен буеннан буена борчак ята Ул ннд 
бөтенләй ауган, vanгалган 

— Бе 1 нишләтик инде аны, иптәш Мә] ie комбайнчы 
гаепле гавыш белән Ургыч алмаган аны, таптап кына үткән Ком
байн ('им.HI алып булырл! IK п г е '' 

— Да, батмый бу болай, ярамый! Пр< (с< 
полкын алды Соңыннан кул белән җыярга гуры 
\ цып Ю1 ала, ә! I 

У i ipi а [ымнар б 
pa ii.i Аннары rai ын ма] u 

Ярар, егетләр, »uiei i 
Күп калмады, гырышырга гуры килер Давай, i шк әле 
и\ ген чык гөшкәнче урырга 

Аннары \.i ел i ыр кара кә ie 
.> сез нңа укытучы гүгелме сон? Нишләп идарәгә килеп чык 

Юк, мим ст) ieHi ка 
Шулаймыни? 1>\ җавапны ишеткәч пр< ice iaTi 1ьнен ' 

хан Һ\ ис.ю с\ релгән ;. 

http://ii.il


30 Мәдинә.Маликова * 

нәм тагын. Балалар белән ураласыз бит, бер көнне мәктәп бакчасында 
да нидер эшләп азаплана идегез. Исемегез ничек әле? 

— Дилбәр. 
— Дилбәр, менә борчак жирен чистартырга балаларны оештырасы 

нде бит, ә? Безнең укытучылар кайсы ялда, кайсы мәктәпне рәтләү 
белән мәшгуль, берсе декретный отпускада. Балалар белән уйнап йө
рергә генә түгел, эшләргә дә осталыгын бардыр, бәлки' 

Дилбәр ык-мык итеп, бер юньле сүз әйтә алмый торган арада, Мәр-
виев нәтиҗә ясап куйды: 

— Ярый алайса, килештек Ярдәм кирәк булса, бригадир булы
шыр. Безнең башка басулар чиста, монда гына сыйфат бозылган. Шу
шыны җыярга ярдәм итсәгез, бик шәп булыр иде. 

Ничек булды соң әле бу? Нишләп Дилбәр: «Юк, булдыра ал-
м ы 11 м'»— дип әйтмәде? 

Моңарчы өйдә бар эшне әнисе эшли, институтта исә Дилбәр урта
ча гына, тыныч кына студент булып, аңа бер эш тә ышанып тапшыр
мыйлар иде. Шушы яшенә җитеп, Дилбәр бер тапкыр да хезмәтнең 
тәмен татып карамаган иде әле. 

Ә хезмәтнең тәме тозлы һәм ачы икән. Иртән Дилбәр Рафисны ияр
теп, тыкрыкларның чыклы үләнен таптап, балалар җыеп йөрде. Өлкән 
укучылар бар да колхоз эшендә, өйдә бары тик Рафисның яшьтәшләре 
генә калган иде. 

«Бу сабыйлар белән шулкадәр зур басуны ничек чистартып бете
рермен!»— дип пошынды Дилбәр. 

Әмма сабыйлар эшкә нык булып чыктылар. Дилбәрнең үзенә алар-
дан калышмас өчен, адәм көлдермәс өчен бик нык тырышырга туры 
килде. Көннәр бер-берсенә тоташып, тир тамчылары, кояшның рәхимсез 
кыздыруы, куллар талчыгуы, билләр сызлавы, балаларның шау-шуы 
белән генә хәтердә калдылар. 

Әмма соңгы көнне бүгенгедәй хәтерли Дилбәр. 
Менә алар үр башына менделәр дә туктадылар. Шунда бер еллык 

үлән басуы башлана. Бетте. Бүтән иеләсе, йолкыйсы, тырышасы юк. 
Дилбәр артка борылып карады. Никадәр җир үткәннәр алар, никадәр 
яңа кибәннәр куйганнар! Дилбәр шушындый кечкенә, сыдырылып бет
кән куллары белән күпме борчак йолкыды! Ә бит ул үз янындагы ба
лалар белән бергә бу басу уртасында аландагы кырмыска кебек кенә! 

Әнә басу һаман түбәнгә, үзәнлеккә төшә. Үзәнгә авыл урнашкан. 
Дилбәргә авыл көмеш тасма белән бәйләнгән искиткеч зур чәчәк бу
кетын хәтерләткән кебек тоелды. Авыл очында елганың теге як ярында 
җимеш бакчасы. Алмагачлар, линейкага баскан пионерлар сыман, 
саф-саф тезелеп торалар. Текә тау бите бакчаны төньякның ачы җил
ләреннән саклап тора. 

Тау өстендә калкулыкларда—басулар. Әнә лимон кабыгыдай сары— 
арыш басуы, алтын-сары — бодай басуы, ямь-яшел — кукуруз басуы, 
кап-кара—борчак җирен трактор сөреп киткән. Ә читтәрәк бер-бер 
артлы алты комбайн йөри. Соңгы борчакны сугып бетерәләр. Моннан 
караганда, алар нәни коңгьплар кебек кенә. Әмма бу иксез-чиксез 
басуларга шул комбайннарны йөртүче кешеләр хуҗа. 

Шушы икән инде ул «җирнең җыерчыклы йөзе!» Кешеләрнең кү
ңелен тарткан, йөрәген җилкеткән гүзәллек шушы икән инде! 

— Дилбәр апа! — дип кычкырды Рафис. — Әйдә, җиләк ашарга 
киттек! 

Алар шау-гөр килеп үзәнлеккә йөгерделәр. Кызык, бу үзәнлек Чиш
мә саз асты дип атала. Ә үзенең сазы да, чишмәсе дә юк. Тар гына 
уйсулык. Үләне кояшта кибеп, саргаеп беткән. Үләннән биегрәк сабак
та «ып-'кызыл. баллы җир җиләкләре пешеп утыралар. Башта Дил
бәр иелеп ашады. Аннары балалардан үрнәк алып. утырып, ятып аша-
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ды. Кызлар яулыкларына, малайлар фүражкаларына жиләв җыйды-
лар. 

Кайтырга чыккач, балалар, берсен берсе бүлә-бүлә, бу урынның та
рихың сөйләделәр: 

— Борынгы заманда урман булган бу зкирдә1 
— Урман уртасында сазлык, диген! 
— Чишмәсе дә булган! 
— Безнең бабайлар урманны кисеп бетергәч, сазлык корыган, чиш

мәсе кипкән. Җиләге белән исеме генә калган. 
Кичен Мәрвиев Дилбәрне идарәгә чакыртты. 
— Рәхмәт, зур рәхмәт! —дип кулын кысты ул Дилбәрнең — Бик 

зур ярдәм иттең. Институтны кайчан бетерәсең әле син3 

— Соңгы елым УКЫЙМ. 
— Бигрәк шәп' Бетергәч тә безгә кил Менә мәктәп директоры 6е 

лән үзем сөйләшермен, запрос җибәрербез Синең кебек кешеләр бик 
кирәк безгә. 

— Чакыруыгыз әчеп рәхмәт! 
— Нигә, әллә шәһәрдәге уңайлыклар монда булмас п 

мы? Оно урам уртасына чишмә суын китердек. Шәһәрдә андый тәмле 
уны таба да алмыйсын Газы да булыр, баллоннар белән кайтара 

5ашладык инде. 
Аннары сүзне кинәт борып куй 
— Ярый, анысын уйларбы [арны таратма 

Әнә, Әхы 1 бакчада карлыган i 
рәк ярдәм итәрсез. 

кояш нурлары астында янып пеш< 
тайгач, алар рәт-pai . каеннар, шфа 

ләр арасыннан яшел чирәмле тап сукмак буйлап су буена йә 
иде Биек ярдан коелып төшеп, 

!. [ганың суы чин чиста, төбе сап сары ком Дилбәр тирәнрәк җирея 
дә утырып юына, cv муеннан гына була Сай җирендә балалар елга 
төбендәге комга корсаклары белән яталар 

— Дилбәр апа! — ди Мөнир-» —Кыш көне бу төштә каток ясар 
быз, эпе'ме' Башта болай шуып б\ла Ь\|ми Гллса, карны чиста] 
да суны бәкедән генә алып сибәсен Мена күрерсең, мин конькида ма 
лайлардан шәп шуам. 

Эшләнмәгән эшләр, күрмәгән матурлыклар ь\п калды Чи 
Рәфи* 

— Бетең таулардан кыш көне чаты шуарга бик шәп, —ДИП мач 
кипми иде, — Бергә шуарбыз. Дилбәр апа. яме' 

Wan сине ое IHI н pen а 1ып кайтырмы i 
дигән иде шофер Нурзаһит —Кыр ягы. диләр, урманы юк, н\ 
диләр. Безнен басулардагы тирәң күлләр, чылтырап аккан чн! 
җиләкле уйсулыклар, яшел полосалар любой урманнан матуррак 
Менә ү «н Һ\ рерсен 

Әмма Дилбәр аларнын берсен да күрергә өлгермәде 
Апылдап китәр алдыннан гына яңгырлар башланды U 

су көннәрнең берсендә балалар белән җыелышып комга барганнар 
<мы яна I" 1влг »п мәктәп шнек алды! 

Су буена, күпер төбенә җиткәч. Нурэаһт кабинасыннан -
гөште дә кузовта! ы бала ч 1рды: 

Ягез, коелыгыз! Төяп карагыз әле, кайсыгыз көчлерәк икән? 
Малай ша tafi lap лп, чыр ч\ килеп »шкә готын г 

да кулына кирәк алты 
Ну шәл гә сон комы Асыл ком! Ма - IN кән< 

гәп кебек була инде моны сипкәч! 
Ци 16 ID Кб п п киб 
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— Ком асыл була димени! 
Нурзаһит бераз тын алырга туктаган арада гына, Дилбәр анык 

көрәген алды: 
— Бир әле, мин дә бераз төйим зле! 
Менә ул юеш комны ашыгып кузовка ата башлады. Булмаган, җе

бегән икән дип уйлый күрмәсеннәр тагын. Дилбәр, башын да күтәрми
чә, автомат кебек ашыгып эшләде. 

Басу, бакча һавасы, чишмә суы бик шифалы икән. Бибнсорур 
апаның стенадагы көзгесе каршына баскач, Дилбәр үзен күреп сок
ланды. Ул бераз ябыкты, биле нечкәреп, буе зифаланып китте. Бөтен 
кыяфәтендә горурлык, ныклык сизелә. Маңгай чәчләре кояшта уңып, 
алтын йөгертелгәндәй җемелди. Бите каралды, сипкелләре сизелмәс 
булды. Зур зәңгәр күзләре, кыйгач кара кашлары күзлек пыяласы аша 
күренми дип уйлый иде Дилбәр. Ник күренмәсен, күрәсе килгән кеше 
бик күрә аны! 

Авылдан киткәндә, Нурзаһит студентларны машина белән аэро
дромга илтеп куйды. Вак яңгыр сибәләп тора, болытлы моңсу көн иде. 
Студентлар аэродромның юеш үләненә сикереп төшкәч, Нурзаһит җаен 
китереп Дилбәргә: 

— Әйдә, кире кайтабыз, — дигән иде. 
— Юк, — диде Дилбәр, — чакыруың өчен рәхмәт. 
Кабинага утырып, машинасын кайтыр якка боргач та, егет ишеген 

ачып, Дилбәргә ишарә ясады: 
— Әйдә! 
Кыз дулкынланып, елмаеп аңа кул болгады. 
Авылдан кайтканда күңеле дә бик алгысап кайтты Дилбәрнең! 

Мәктәптә эшләү бик авыр, кыен, нервларны какшата дип, әтисе-энисе 
белән киләчәктә китапханәдә генә эшләячәге күптән инде хәл ителеп 
куелган булса да, хәзер аның бу эшкә бер дә күңеле тартмый башла
ды. Төшләренә карлыган тәлгәшләре, борчак покослары, сабыр таби
гатьле Рафис, кызу канлы Хәмит керде. 

һәм, ниһаять, һич көтмәгәндә, Чишмәдән менә бу хат килеп төште. 
Бизәкле конверттагы адрес бик пөхтә итеп, нәкъ матур язу дәфтәренә 
язылганча тырышып язылган Рафис кулы. Дилбәр конвертны сак кына 
ачып, эченнән шакмаклы дәфтәр битләре алды. 

— «Дилбәр апа, исәнмесез! 
Сезгә безнең класста укучылардан бик сагынып күп сәлам. Үзебез

нең хәлгә килсәк, безнең класста «2»ле алучы юк. Сезне кышкы кани
кулга кунакка чакырабыз. Конькнларыгызны алып килегез, каток ясап 
куярбыз...» 

Аннары төрлесе төрле якка сикергән шук хәрефләр тезмәсе киткән. 
Хатны Хәмит дәвам иткән, күрәсең: 

«Дилбәр апа! Эх, жәл, алма җыйганчы тормадың. Шундый күңел
ле булды. Мин сиңа бик тәмле алмалар сайлап җыеп куйдым. Килгәч 
сыйлармын. Миңа рус теле китабын алып кил әле. Яме! 

Классташлар исеменнән Хәмит, Рафис!» 
Онытмаганнар! Чишмәдә эзләре суынмаган икән әле Дилбәрнең 

«Кайт, көтәбез!» дигәннәр. Чынлап торып көтәләр микән? Аңа серен 
сөйләгән, «синең кебек туганым булсын иде!» дигән Сорур апа килә
чәге өчен һаман ут йотып пәри микән? Ә Нурзаһит аның турында ни 
уйлый икән? «Менә шәһәр кызы бик кыланып йөргән иде, койрыкны 
сыртка салды», — дип сөйләүчеләр дә бардыр әле. 

Дилбәр авыл кешеләренең, Сорур апаның, Нурзаһитның үзенә бик-
бик якын булуын тойды. Рафисның, Мөнирәнең, башка балаларның 
киләчәгенә битараф була алмаячагын сизде. Яшел таулар, җиләкле 
үзәннәр, иркен басулар, Сорур апа әйтмешли, җирнең җыерчыклы 
йөзе чакыра иде аны. 
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Равил Фәйзуллин 

Минем телем 

/VI инем телем — 

менәрлагән ишләре күм, 

тыйнак тел ул; 

гайрәтләнмәс артык, һаваланмас, 

яңгырыйм дип, чәчрәп кабаланмас, 

егәр чиген белер, йөрер жирен... 

Басынкы ул: 

халыкара конгресслар, 

парламентлар ачып йөрми. 

акча, чеклар битенә менми, 

( у г ы щ ачмыйлар минем телемдә.— 

капитуляция ясамыйлар 

Минем телем — 

«гп.ф.MI .HI ишләре кук, 

Үзенә ж а й , үзенә ятыш анын к»е 

«Сак-Сок»лары, «Рамайалары, (Сарман>нары, 

«Г»лҗамал»ы, «Карурманча, >Әллукк>е! 

I .ними ул, 

бин гади ул 

Минем телдә иген үсә. 

сөт парлана, жен эрләнJ. 

сабын кайный, тире иләнә... 

Туендыручылар, 

киендерүчеләр дигәндә 

минем телем исенә төшсен! 

• 
гәр жнрдә 

вулканнар сулкылдарлык фажнга чыкса 

Мина 

сукырлар күзләрен шар ачып караячак: 

. 1.н.1.ф I.I a.i НМЫЩ| » 

Текеалэр шыр ярып кычкырачак: 

<Лназларны аералма I I J I I 1 • 

Аяксы utap i i " иша 

•Хәрәкәтләрдә и г ы ш т ы ц ! » 

Ф а җ и г а г ә юлыкмыйк лн.-ж, 

ИН П 1114, IJ 

б, ген үк 

Динына, тирә-юньгә жгтерәк карыйк. 

!•• i rapi .1 сизгеррәк 

Ә 



Равил Фәйзуллнн * 

• 
олыи кебек бу маңгаем 

вакыт мөһер суксынгамы? 
Күкрәкләргә сыеныргамы? 
Батырлар чардуганына 
иелеп орыныргамы? 
Уйланып, шәфәкъне күзләп, 
тәрәзәгә терәргәме? 
Туган жиргә капланганда 
чирәм эзе төшсенгәме? 

Башны тотып уйлаганда 
манг аемнан — уч төбенә 
җыерчыклар күчәр төсле... 

Иңемә кулларың орынгач 

О уран котырган төндә, 
кечкенә бүлмәмдә. 
уйда изрәп утырганда 
иңнәремә минем 
әллә апрель, 
әллә май кагылды? 

Тәнем буйлап кинәт 
зәңгәр гөрләвекләр йөгерде, 
ләйсән яңгыр исе 
янагымны сыйпап узды, 
күзләремә тулган зур шатлыктан 
керфекләрем ябылалмый калды, 
күкелдә булган инсафсыз сүзләр 
иреннән тәгәрәп 
идән ярыгына төшеп югалдылар... 
Өстәлдәге агач ручка яфрак ярды, 
урындык аяклары сөенешеп үзара 

пышылдаштылар 
(такмак язучы шагыйрьдән акыллырак булып 
күренделәр алар бу минутта), 
язу машинасындагы хәрефләр 
иң игелекле сүзләр язарга әзерләнделәр... 
Туңган тәрәзәдә бвгелгэн кулларын чагылышы 
салават күпере ясады; 
урамнан — шул күпер өстеннән — 
безнең тәрәзәгә елмаеп, 
изге күңелле кеше узды... 

Котсыз суык көнне 
шыксыз бүлмәмә енн яз китердең. 
Чын күңелдән рәхмәт сиңа! 
Әгәр һәр кергән бүлмәгә яз ясасаң. 

миңа күңелле булмас... 
Тик шулай да бүлмәләргә, 
кемнекенә генә булса да, 
көз китермә, яме! 

I 



Читләрдән әйләнеп Һ 

Ә Әмәт тавындагы а: 

тамчы да үзгәрмәгән. 

D r p a j үзгә. 6epas 

әллә ябыккан инде' 

Ивзендә буйлы күл. 

•) i НДС? 

Кузеила сабырны сагыш — 
газаплы M I ы м лие? 
Керфекләр^ине аралап 
к у п геннар үткенгәме? 
Җ и р ич' Язлар, гнрл->н(Н1. 
үзенекен иткәннәрдер, 
безиен ечен ятим юк дип, 
сипкелләр сипкәннәрдер. 
Сынапмы, ятлар, боланмы 
•үцелеңә чирткәннәр и р 

Ш у л а й да татлы ашкыну 

сагыну, »мет ташкыны 

(\ иеп \ х /Китмәгәндер. 
Калгандыр нәрсә дә булса 
күңелең юшкынында: 
ахыргы чиктә шатлыктан 
елашкан кич турында. 
Хәтерлимсен, яшь һәм янгы 
янагын чылатканны. 
чин сине. ә син үземне 
арганчы елатканны; 
татулашкач, сабынлар кук 

Калгандыр нәрсә дә булса,— 

шулаймы? Әйт, яшермә! 

Юк булса — горур китәрмен,— 

куралмассын яшем дә' 

Урман караучы кызының 

•ыштан! 

. MX длрпрентн. 

С ике Kyi 
бик еракт 
Урман кы 
инде ана 
тормышны 
тәнендә TI 

н .HI күргәнем юк, 

а торасындыр 

•ы гүгмжвресн, 
6\ н а н и л п ы р 

И авыр, жиңслен 

шсындыр 

Кайчак бик күрәсем килә 

Бик-бик сөйләшәсем килә. 

Тик к у р к а м ; ай, кыен булыр, 

син үрмә гаҗсыя булсан, 

каршымда чаным булып. 

сын кебек басып торсаң 

Юк. 

яхшысы, куренка син. 
Мин ияләндем бугай, 

үткәннәргә кайтмак булсам, 

исемә мшмрел и п л ә н . 

сина аталган сүзләремне 

кабатлыйм янәбаштан 

•Урман караучы кызының 

үрмә п 

Урман 
•I 

Л\\1\ чи КЫ 1ЫН1 

Ш ШИДМВГГМ 



/i ую үкне иңдереп, 

башны илердең. 

Мин бит — тургай! 

Төннәремне кудың. 

Яктыртучы бөҗәк бит мин! 

Җырларымны будың 

Мин бит — аваз! 

Миннән барысын алдын. 

Мародерның күзе төшмәгән 

үлек кулындагы сәгать кебек 

ялгыз мин калдым... 

5, пыр бар диңгез төбендә. 

Әллә ниләр кайный күңелдә. 

Бар җиһанга ярасы иде дә!... 

Ярар, сабыр, калсын бүгенгә 

Иртәгесен иртүк уй туа: 

«Без бит бу дөньяга ир туган! 

Ярыл фикер! Чишел тойгылар! 

Чыгарып сал, башка ни тулган . > 

Кичен янә шәфәкъ күгендә. 

Әллә ниләр сызлый күңелдә 

Ирексездән иреннәр көнли: 

Вулканнар бар диңгез төбендә. 

Өй) бәс, кар сырышю 

чин ботакларына! 

Кеяшка да ут өстәр дәрт 

янса да каннарымда.— 

барыбер җирдә җылының 

җитмәгән чаклары ла.. 

Бөреләр нурга тиенми. 

кешеләр — җылы сүзгә. 

Табигатькә рәнҗик микән, 

үпкәликме үзебезгә? 



Рәшит Әхмәтҗанов 

• 
<У мырзаяларны сагынудан 
Кояш Суллым HH'ie бозларга 
Сею серен чәчәкләргә яшереп. 
Унҗиде яшь гула кызларга. 

Язгы кукрау—минем \т күкрәвем, 
Үз кукрәгеч аны сыйдыра 

Идел ташыганда, \ф ц 
Лэйсэнадаи имеш су сора. 

Ләйсән яңгырлары китердеме, 
Кызый, илгә синен исемне? 
Кара гвнлә батен йол гшларга 
Ак кукелем дидем мин сине 

Алдан әйт... 

Д а и м д а буран Ничек сон 
Тын гына шигырь сойлә 
Эх, кышкы гоинәр кунелдән 
Кояшны азлап ҺН i.i 

Я кырда ацилар ыжшра — 
Өйтерсен буген менә 

Кешеләр инр.нсн.1 
Мин бала чагымнан КИЛГӘН 
Мп\че егет булам. 
V I ил .iHi — нәрсә куркыныч. 
Нинди җил, нинди буран? 

Бураннар алар йоракнен 
Утачм квке гена 
Ал гвлләр — безнең Гц.ик ич 
Кешеләр гвмеренә 

Бәхетсез кеше елый янп. 
Сайләдем к>рн гена 
Кыюлар атып еламый 
Кешеләр йорагсна 

Б) кышкы 1«ннлр күкелдм 
Кояшны мигал шла 
Иртап ы м к а п минем 
Кунелдән 1ыкмаг иша 



Рәшит Әхмәтҗан о» * 

в 

Алмагачның бары бер алмасы — 
Ярый инде... 

корып калмаган?! 
...Кемдер гүя мине — җай малаен 
Алсу алма биреп алдаган 
Ә мин жир,ы әле бер нарасый — 
Иренемә бал. күзгә нур тама. 
Еласам мин әгәр, 
Елама дип, 
Алсу алма биреп алдама. 

1965. 

Ятимлек 

#, тим. ятим... 
Әгәр үги ана 
Чакырмаса пешкән 
Сабын гомер буе 
Ялан аяк йөгерә У 

L/ ча беркет, шаша — бу давылда 
һәлак булган анын баласы. 
Мина да бит шул давыллар аша 
Диңгезләрне кичеп барасы. 

Горур жаннар үлми — һәлак була! 
Беркет мине күзли — мин китәм: 
«Бу да, балам кебек, горурлыктан 
һәлак булыр ахры», ди микән. 

K\i V үләгәм мине үчекли: 
— Кеше, 

Син кечле булгач — нигә арыйсың? 
Ә син, һүләгә, кояш каршына 
Минем белән иик бергә бармыйсын? 

Тамчы монологы 

О 1здем мин болытта, 
Күктә г«нэ. 
Кояш төшкәне бар жир.тә 
Күкрәгемә. 



Эссе көн.тә син. сандугач. 
Мине эчтен. 
Мин дөньяга монлы җырын 
булып күчтем. 

Чүлләр сыман иреннәргә 
Ничә кабат 
Тамдым, тамдым сулыш булып, 
К у )г -1 карап. 

Әйтәләр тик — бер тамчының 
Нәрсәсе бар? 
Кемнәргә сон шулкаләрле 
Бу дөнья тар?! 

1965 

Җиңүләргә бардың. 

Зыя Мансур и. 

/\к розалар җилдән тибрәнмәде, 

Ллар үскән бу жир тетрәде 
Яна кабер — 
Яна авыр яра 
Алган бүген жирнен күкрәге 

Ни күрсәк т,1 бергә күрерГ» ч дип 
Әйткән илем дә бит үзенә — 
Походларда чакта солдатлар соң 
Күрешәләр мени тиз генә. 

Күзләремә йөрәк ышанмый и 
Күзләрең шул. шагыйрь, йомылган 
Гомерем буе гашыйк булып торган 
Күк гөмбәзе ябылган сыман 

Хушлашабыз. 
А,ырлый-җырлый бүген 
Китәсен бит. кнггн барасын 
Кешелекнен озатасы килми 
Җибәрәсе килми баласын. 

Син беләсен — 
Бсзнец йөрәкләрдә 
Яшәми ич кеше кунакта. 
Безнен белән җиңүләргә бардын. 
Көрәшләрдә калдын бер сафга 

Ак розалар җилдән тибрәнмәде. 
Алар үскән бу җир т р е м 
Янә кабер 
Яна акыр яра 
Алган б>1гн ащрма к|крәге. 

II II В 
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Рафаил Төхфәтуллин 

АЛСУ БОЛЫТЛАР 
Хикәя 

Башта түзде Илдус. Менә-менә больницага килеп җитәрләр дә, 
докторлар аңа дару бирерләр, аякның авыртуы туктап, дип 
түзде. 

Дару бирмәделәр. Киресенчә, бик авырттырып укол кададылар. Ан
нары, тагы да авырттырыбрак аякны тартырга, борырга, тагын әллә 
нишләтергә тотындылар. Тәннең бөтен тамырлары чытыр-чытыр өзел
гәндәй булды, коточкыч авырту тел очына кадәр килеп җитте. 

Ә күзлекле доктор абый ачулана: 
— Син. нәрсә, егет, аяксыз калырга телисенмени? Аяксызлар айга 

оча алмый. Аяксызларны Марска да җибәрмәсләр. Давай, давай, егет. 
батыр бул, түз! Без әле синең белән... 

Нәрсә эшләргә теләгәндер ул доктор Илдус белән — анысын ишетеп 
булмады. Кинәт күздән утлы-яшелле очкыннар чәчрәде, бу ялтыр күз 
лек тә, бик зур абажурлы түшәм дә зырылдап әйләнә башлады. Шулап 
бөтен дөньясы зырылдап әиләнде-әйләнде дә, барысы да карасу то
манга уралып, юкка чыкты... 

...Күзне ачуга, якында гына бик күп алмалар өелеп тора иде. Шун
дый да эре, кып-кызыл алмалар. Чын алмалар микән бу? Әллә төштә 
генә күренәләрме? Төштә генә булса булыр, берсен алып ашыйсы иде. 
Иреннәр дә, авыз эче дә бик кипкән. Алып ашыйсы иде бер алма. 

Илдус үрелә, ләкин шул чак бик авырттырып аякка китереп с\ галар 
— Он! 
— Уяндыңмы, батыр егет? — ди аңа чал чәчле бер абый. 
— Мин... Берне генә алмакчы идем, абын. Иренне генә чылатырга. 
— Нәрсә, әллә су китеримме? 
— Ю-ук. Алма кирәк иде. Алырга ярамагач, кирәкми инде. Мин сүз 

б« 1ән әйтсәң дә аңлар идем. абый. Бигрәк каты суктың аякка. 
— Әәә... — ди чал чәч, үзе елмайган була. — Аягыңа мин сукмадым 

сугуын. Ләкин шулай авыртыр инде ул беразга. Нихәл итәсең.. Ә син 
алмаларыңны аша, улым, аша. Әниең китерде аларны. Әле яңа гына 
чыгып китте. Эшк^ сонга калам. ди. Тиздән әтиен килер, диде. 

Менә ничек икән. Әтисе аны больницада калдырып киткән икән. 
Әнисе дә алмалар китергән дә үзе эшкә киткән 

Бая аякны тарткан бүлмәдән аны инде башка бүлмәгә китереп сал-
ганнар. Биредо койкалар тезелеп киткән. Илдусныкын да кертеп сана
саң, барлыгы биш койка. Барысында да авырулар ята. 

Аяк инде ул кадәр авыртмый, сыкрап кына тора. Ләкин нигә шул
хәтле авыр соң ул? Кыймылдатып та булмый. Бәй, таш итек киертеп 
кчмганнар ич аның аягына. Шундый калын таш итек. 

— Абый! 
— Нәрсә, улым, тагын бер алма алып биримме? 
— Бир. Абый, минем аякка нигә таш итек киерттеләр икән? 
— Сынган аякны шулай итәләр инде аны, улым. Селкенмәсен, тиз

рәк тазарсын өчен шулай гипс белән катырып куялар. 
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— Ә минем аяк сынмады, абый. Авыртты гына. Сынса, каны чыгаг 
иде. Бер бөртек тә каны чыкмады. 

— Сөяге сынгандыр аның. Врачлар беләләр инде алар. Рентгеннан 
карыйлар бит алар... Син укыйсынмы? 

— Икенче класста инде. 
— Уһу! Нишләгәндә сынды соң ул аяк^ 
— Сикергәндә. Биеклеккә сикерә идек. Миңа бер малайны гына 

\ шсы калган иде инде. Витя Потаповны гына Аны да узсам, класста 
беренче урынга чыга идем. Менә бит... Булмады инде 

— һмм... Беләсеңме, улым, Витяны узу өчен нишләргә кирәк? 
— Нишләргә, абый? 

- Иң беренче, әнә ул «булмады инде» дигән фикерне башыннан 
алып ташларга кирәк. «Була, барыбер бул 
лай итсәк, бөтен теләгеңә дә ирешәсең. Чын чын' 

Илдус, әллә урыныннан сикереп тормакчы булып инде. бани 
кыткан иде. нәкъ баягыча аякка китереп cj 
чыкты Чал чәчле абыйга моны күрсәтмәс өчен, башын стена! 
борды Сиздермичә генә җәймәгә күзләрен сөртте. 

Янадан бу якка таба борылса, абый һаман ла каш астынн . 
аңа карап утыра, кулына бер паггир 
әвәли иде. Илдус бу куллардай күзләрен 
Шундый да зур иде бу куллар, һәр барм;1 
гына нечкәрәк булса булыр. Шунысы бик сәер Бу юан б 
сындагы папирос шырпы зурлыгы кебек кен 

— Абый! Ә синен кай җирен авы| 
Минем дә шул аяк инде, улым Сугышта фашист oci 

кән иде Егерме елчан артты менә, һаман ла шул тынычлык бирми 
— Алып ташлый алмыйлармы оеколка< ын ' 
— Берсен алын ташлаганна 
— Бик авырттыра торгандыр инде 
— Авырта дисәң, авырта ул. Ә мин гот 

иа авырт мыйсың! • дим Шулай цш эч, • 
Ә синен әтиен сугышта булганмы? 

— Ю-ук. Минем әти сугыш вакытында малай гына б) 
Миннән аз гына зуррак бул] ан 

— Шулаймы? Хәзер кайда эшли әтиең? 
Илдус, кашларын җыерып, кулындагы алмасын аш 

Янәсе, ул бу сорауларны бөтенләй дә ишетми. MI : 

җиреннән капсаң гәмлерәк булыр икән 
гурыда гына уйлый 

Чал чәчле абый, папиросын авы >ына кабып, урыныннан торды Койка 
башына сөялгән таяп i ишеккә таба I 

• 
Кич җитте. Палатада ут кабыздылар Ә Илдуснын әтясе 

КИЛМИ ДӘ килми 
Ялтырап торган зур гына гартма күтәр! 

белә: укол кадый горган әйберләр салынган тартма ул. Бу ю. 
Илдуска кадамаслар Бирегә килү иел,MI бер. бая көндез тагын I 
•л цылар ич. 

Ах, юк икән эле Сестра икс абыйга ук 
рем ИЛДУС койкасына габа килә, 

— Апа, мина кададылар бит инде Ике ы 
Гиэрәк га 

— Әй. апа . 
— Я, н! Бездә алай врач әйткәнгә карышмыйлар 



42 Рафаил Техфәтуллин * 

— Апа дим . 
Шунда Илдус Шәяхмэт абыйның (чал чәчле абыйның исеме шулап 

икән) үзенә карап торганын күреп алды да шып туктады. Ярар инде. 
әйдә, кадасалар кадарлар. Әнә Шәяхмэт абый кебек итәсе иде. «Шаяр
ма, авыртмыйсың! Бер бөртек авыртмыйсың», — диясе дә чыдыйсы... 

Сестра укол кадыйсы урынны салкынча юеш мамык белән ышкын 
башлады. Илдус күзләрен чытырдатып йомды да эченнән генә кабат
ларга тотынды: «Шаярма, авыртмыйсың! Бер бөртек авыртмыйсың' 
Авыртмыйсың! Ау...» 

Дөресен генә әйткәндә, авыртты да инде бераз. 
— Безнең Илдус уколдан курыкмый! — диде Шәяхмэт абый.— 

Аның бит тизрәк тазарасы бар. 
— Әлбәттә! — диде сестра 
Шәяхмэт абын белән Илдусның күзләре очраштылар да мәгънәле 

генә елмаештылар. 
Их. тгзрәк кенә әтисе килсен иде дә Илдусның хәзер уколдан бер 

бөртек курыкчавын күрсен иде. Юкса. бая аякны тартканда кычкыргач 
та. укол кадаганда да кычкырадыр Илдус, дип уйлый торгандыр әле 
әтисе Килсен дә күрсен иде менә! 

Аннары мондагылардан берәрсснең тагын: «Әтиең кайда эшли?» — 
дип сораулары бик ихтимал ич. Әгәр сорасалар, һачан-һаман алма 
ашаган булып кына котылып булмас шул инде... 

Юк, янадаң да алай сорауларын теләми Илдус. Күргән инде! 
«Әтиен кайда эшли?»—дип сораганда, «Пожарник минем әтием».— 
дисәң, тоталар да авызларын ерган булалар. Җитмәсә, КӨЛӘ-КӨЛӘ, җыен 
юк-барны сөйли башлыйлар. Янәсе, пожарникның бар белгәне йокы. 
Имеш, йокысыннан ул артына ут капкач кына уяна... 

Бпредәгеләр дә алай авызларын ермый торсыннар әле. Иң элек. 
Илдусның әтисен үз к\ >ләре белән күрсеннәр. Нинди яхшы кеше икән
леген күрсеннәр. Аннары һич тә алай көлә алмаслар. 

Коридорда аяк тавышы ишетелгән саен, Илдус ишектән күзен ал
мый. 

Кайвакыт аяк тавышы алар ишек төбендә үк туктый. Илдус башын 
күтәрә. Шыгырт итеп ишек ачыла да, аннан я сестра, я авырулардан 
берәрсе килеп керә. 

Юк, килми әтисе. 
Коридорда инде аяк тавышлары бик сирәгәйде. Шәяхмэт абый 

почмактагы койкада ятучы авыру янына барып утырды. Ап-ак йөзле. 
кап-кара кашлы ул абыйның шофер икәнлеген дә. аның ашказанына 
операция ясаганнарын да хәзер инде Илдус белә. 

— Тазалыкның кадерен авыргач кына беләсең икән аны, — ди шул 
абый — Җүлор бит ул безнең шофер халкы. Таң тишегеннән торып. 

ерак репска чыгып китәсең. Ни эләксә шуны кабып, көн озын бара 
бирәсен. Төн җитеп, күзләр әлҗе-мөлҗе килә башлагач кына. берәр 
җирдә ялга туктыйсың. Шунда, «әйдә, арганнар бетеп китсен әле» дип. 
берәр йөз граммны каплап куясың. Иртәгесен баш миендә шистерналар 
шыгырдый, кайда ул ашау, бер ста'кан чәй эләксә эләгә, эләкмәсә юк. 
тагын юлга! Ничек ашказаны түзсен дә, ничек йөрәк чыдасын? Авыргач 
кына искә төшә дә бит... 

— Нәрсә ул тазалык! — дип. сүзгә кушылды Шәяхмэт абыйның 
теге як күршесе. Бөдрәрәк сары чәчле ул абыйның сукыр эчәгесен кисеп 
алганнар. Үзе нефть чыгаручы оператор булып эшли икән. Шунысы кы

зык: үзе дә гел мәзәк кенә елмаерга яратучы ул абый сүз башладымы, 
палатада барысы да көлешергә тотыналар. Сүзеннән дә көләләр, эчен 
тотып сак кына атлап йөрүеннән дә көләләр. Бу юлы да шулай булды. 

— Тазалык ул — сукыр эчәк! 
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— .Майлы калҗа ул тазалык, — дня-дия, барысы да дәррәү көлешеп 
алдылар. 

Ләкин бедро чәчле абый көлмәде. Аның чырае бик җитди, хәтта 
ачулы иде. 

— Тазалык, имеш... Тазалыкны югалту гына әле ул. чепуха! —диде. 
урыныннан торып —Менә син бәхетеңне югалтып кара. Монысы ин
де — да! 

һәм ул, яңадан койкасына авып, стенага таба борылып ятты. 
Беразга палатада тып-тын булып калды. 
Шәяхмәт абый акрын гына тамак кыслалап куйды. 

Болай түгел микән ул, егетләр, — диде. — Тазалык белән бә
хет— алар икесе дә бертуганнар T , I L I микән? Чын бәхет яулап алыр 
өчен корыч тазалаш кирәк булган кебек, -бәхетем югалды» дип, боры
нымны салындырдыңмы, һәртөрле чирләр, кара сөлек кебек, тәненә ки
леп ябышырга гына торалар бит алар. 

Фәлсәфә сатуы жиңел, — дип мыгырданды сары ч.>ч. 
Шәяхмәт абый аны ишетмәде дә бугай, алдына гына караган КИ 

леш дәва : 
Мин болай уйлыйм, егетләр. Тазалыгыңны саклау да. бәхетеңне 

в ычкындырмау да, башлыча, кешенең уз кулында, минемчә 
1 i кулыңда гына булса иде, — дип, сары чәч яңадан мыгырданып 

— Юк, кимендә туксан проценты кешенең уз кулында болар Әнә 
Рәис үзе үк әйтә бит. тазалыкның кадерен авыргач кына беләсең икән 
ди АЙ, элегрәк белсәче!.. Ә сиңа. Коли, шуны әйтәсем килә минем 
Без инде менә ничә көн бергә ятабыз, синнән генә шуны ишетәм: «Bi 
pa мине ташлап китте», — дисең, «Араны аның туганнары бозды», 
дисең. Әниеңә дә үпкәлисең килә Кеше уз уңышсызлыгына, үз бәхет 
сеэлегеиа бүтәннәрне генә гаепли башладымы, мин һәрвакыт ш i 
лам. Барысыннан u күбрәк, үзен гаепле туп i микән, егеткәем, дня 
килә 

Коля акрын гына бу якка таба борылды, • рыл Шәяхм •: 
(быйга карап KJ 

— Аңламыйсын оин Шәяхмәт Гад i яңадан 
с гена) i >йләнеп я ITLI 

Бик Li гаҗәп иде бу Көнозын к< 
еп йөрде ул Коля абын. Инде мен,» кич ҖИТКӘН иде. .ишан да ачу.тн 
рак кеш 

Шәяхмәт абый, аксаклый-аксаклый, уз койкасына килеп ятты 
Сиңа, Коля, бик ныклап бер уйлап карарга кирәктер бу туры i \ 

Коля дәшмәде. 
Коридорда яңадан шык-шык аяк танышлары ишетелде Ил 

ШЫН калкытты. Шыгырг иген ишек ачылды да, сестрә килеп керде 
Йокларга вакыт, нпт,>шл,>р Огбой Ике минуттан утны сүнд 

[ИП, чыгып Та кипе 
Килм.ше булды микәнни инде әтисенең? Инде менә утны сүндерс * 

iip. килсә да кертмәсләр Нигә килмәде икән соң j i J 

- Ә шулай да, хәтерея калмаслык гүгел 6j 1вньяга, — диде аргы 
бер карлыкканрак тавыш Илдус күтәрелеп кар; 

кырый конкада ятучы авыру икән Сары гына йә 
маса .ы, бабай икәнлеге бер караудан күренеп торган ул ввы| 
буа бер сүз да сөйләшмәде диярлек Илдус аныц кап жире авыртканын 
ы, исемен да белми Шулап i.i авып бик кать 

була Врач га, сестра [а .шып янына бик еш кер урынын 
Н ш l.i к\ I I ' . M M I J I I 

Нигә ал.ш [исен Петр Иванович? чие ПI 
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— Хәтерен калыр да! Уйлап карагыз. Дөньяның ин мескен бер мәх
лугы ташбаканың гомере өч йөз ел. Карга булып карга йөз ел яши. 
Ә кеше... Дөньяда иң көчле, иң акыллы җан булган кеше исә, алтмыш-
житмеш яшькә җиттеме, кабер якасына карый башлый. Гарьлек, вал
лаһи! 

— Минем дә укыганым бар бу турыда, — дип, Рәис тә эләктереп 
алды. — Кит балыгы, мәсәлән, дүрт йөз ел яши икән, ә чуртан ике йөз 
илле ел яши дигән... 

— Аны әйтәсен син! — диде карлыккан тавыш. — Мексикада бер ки
парис агачының яшен исәпләп чыгарганнар. Беләсезме, күпме килеп 
чыккан? Ун мең яшь! Бер агачка ун мең ел гомер, ә кешегә... Шулай 
да, бик гаделсез бу табигать. 

Шәяхмәт абый, гадәтенчә, тамагын кырып куйды. 
— Ләкин, егетләр, без шунысын онытмыйк. Кешенең бер көн гомере 

генә дә ташбаканың ике йөз ел гомеренә чагыштыргысыз бит ул... 
— Әйттең сүз! Кем әле монда ташбака булырга тели?—диде Коля, 

һаман да стенага карап яткан килеш. 
Барысы да көлеп җибәрделәр. 
Ул арада ашыгып кына сестра килеп керде. 
— Иптәшләр, отбой. Тыныч йокы! — диде дә «челт» иттереп үтны 

сүндереп чыгып китте. 
— Әнә шулай матур итеп, мәгънәле итеп яшәргә өйрәнеп беткәч 

кенә. бер заман билеңне язып күтәрелеп карасаң, гомерен кояшы инде 
баеп та бара. Менә шунысы аның гарьлек'—диде карлыккан тавыш. 

— Шуның өчен дә Николай Островский әйткән...-—дия генә башла
ган иде Шәяхмәт абый, сестра ишекне ачып. кырыс кына пышылдады: 

— Шәяхмәт Галесвнч, тынычлык! 
— Бетте, Ниночка, бетте. 
Беразга кадәр койкалар шыгырдавы, йөткереп куюлар, тын гына 

уфылдаулар ишетелеп торды. Аннары, акрынлап, тып-тын булып калды. 
Ләкин Илдусның аз гына да йоклыйсы килми иде әле. Аяк инде әллә 

ни авыртмый, ләкин менә монда, күкрәк турысында, ниндидер бер нечкә 
әрнү һаман да борчып тора иде. Килмәде бит әтисе, никадәр көтел-
көтеп тә килмәде. Шуңа әрнидер инде күңел... 

Нитә килмәде икән ул? Әллә инде менә болай микән... Бервакыт әти
се өйгә бик соңга калып кайтты, йөзе гадәттәгедән артык кызарган, үзе 
сәер генә елмая иде. Әнисе аны бик каты тирги башлады. «Ярамый бит 
сиңа, ник эчтең?» — диде. Әллә бүген дә шулай булды микән? 

Ул көнне, әнисе шулай ачуланганда, Илдус әтисен бик кызганган 
иде. Әгәр бүген дә шундый хәл булса, бу юлы инде кызганмас «Әнә 
Рәис абыйныкы кебек, ашказаныңа операция ясарлар әле», — дияр. 
«Тазалыкның кадерен авыргач кына беләсең аны», — дияр, 

У-у, никадәр күп иде бит Илдусның әтисенә сөйләр сүзләре. Иң 
элек, аяк авыртканда да, укол кадаганда да, «Шаярма, авыртмый
сын!» дип әйтергә кирәклеге турында сөйлисе бар иде. Ташбаканың ике 
йөз ел, ә кит балыгының дурт йөз ел яшәве турында да сөйләргә ки
рәк. Ун мең яшьлек теге апач турында да сөйлисе иде. Ә кешенең бер 
көн гомере генә дә ташбаканың ике йөз ел гомеренә чагыштыргысыз. 
Бу турыда да сөйлисе булыр. 

Шәяхмәт абый да әле йокламаган икән. Әнә койкасын шыгырдата-
шыгырдата бу якка таба әйләнеп ятты. Илдус сак кына пышылдады; 

— Шәяхмәт абый! 
— Нәрсә, улым! Аяк авыртамы? 
— Ю-ук... Шәяхмәт абый, мин бая дөрес әйтмәдем бит. «Булмады 

инде», дип юри генә әйттем икән. Булдырам әле мин, барыбер Витя 
Потаповны да узам. Менә больницадан гына чыгыйм, 
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Молодец, улым. Әйдә, хәзер йоклыйк инде. Йокласаң, тизрәк 
тазарасың ул. 

— Йоклыйм. Шәяхмәт абый, аннары мин бая әйтмәдем, пожарник 
минем әтием. Шундый әйбәт ул үзе, тик менә Нигәдер килмәде. 

— Килер. Күрерсең, иртәгә үк килеп житәр. Бүген б\'шый алма
гандыр. 

— Эһе Шәяхмәт абый. ә син кайда эшлисең? 
— Буровой мастер мин. Я. улым, йоклыйк инде. 
— Йоклыйбыз. 
Тагын тып-тын булып калды. Ләкин йокламаучылар алар гына г, 

гел икән әле. Бераздан Коляда акрын гына пиши п а л ы 
— Шәяхмәт Галеевич, сез бая әйтеп бетермәдегез, нәрсә дигән ул 

Островский? 
— Нәрсә дигәнме? Ишеткәнең до бардыр инде... Болай дигән: шун 

м.ш итеп яшәргә кирәк ки, мәгьнәсез-наксатсыз үткән көннәрен өчен 
ахырдан газапланып үкенерлек булмасын, дигән. 

— Даа.. Әйтүе ансат та... 
— Коля, әйдә, бер тәмәке тартып керик оле. Сүзем бар сиңа. Ил

ишләргә йокларга комачауламыйк, әйдә, чыгыйк әле. 
Ллар шыпырт кына чыгып киттеләр Кайчан әйләнеп кергәннәрдер, 

Илдус сизмәде, йоклап китте. 
Күпме йоклагандыр, тагын аягына суккан кебек булып, сискәнеп 

янды Аягы гына түгел, тагын әллә кай җирләре бик авырта, бөтен 
гәне авыраеп калган кебек иде. Бик кансыз шул болай гел 
ягулары Шуңа бөтен жир сызлыйдыр 

Илдус эченнән генә сАвыртмыА, бер җирем дә акыртмый», дип ка 
п.и.[f.iii кабатлый, төрлечә әйләнгәләп, ипләбрәк ятарга тырышты Менә 
болай итеп. авыртмаган аякны өскә үк бөгел, икс кулны ике якка жэеп 
яткач, җайлырак икән. «Шаярма, авыртмыйсын' I i авырт 
мый, авыртмый » 

Палатада барысы да йоклыйлар иде. Торырга иртодер шул әле X 
ер, бик озак көтәсе дә калмагандыр имле Әнә бит, гәрәзәләргә кы! 
гылт яктылык төшкән. Таң атадыр, күрәсен И кара инде. болытлар 
нинди матур булып калганнар. Алсу-кызгылт, алсу-алтынсу төсләргә 
бизәлгәннәр болытлар Их, менә хәзер шунда кадәр сикерсәң икән дә 
шул алсу болытның бер кисәген учыңа йомарлап төшсәң икән ул. !>• 
лытлар, алсу болытлар1 

• 
Ләкин бу a ICJ болытлар таң шәүләсе түгел иде әле 
Шәһәр чмындагы газ бензин заводында бик зур янгын чыкты ул 

төнне. Илдусның әтисе больницага барырга чыккач, тревога сигналын 
ишетеп, тизрәк Шуца чапты Коточкыч янгын белән төн буе көрәш бар 
ш Ә ip мәкерле ялкын п алына кадәр жнтсә күз алдына китереп 

in дәһшәтле и 
меңнәрчә корбаннар булачак иде 

Янгынчылар \ i ү шәрен аямыйча j 1 бел >п көр 
нен битләре, куллары пеште Хәлдән i.w]t егылган 
ләкин шунда ук тагын горып, көрәшкә ыргы i 

• ь, мәкерле янгын ж ш 
Таң алдыннан битләре, кул i янгынчыны, 

шулар apat ын ы 11 i 1 
деләр 

11 i iyI 

канаткай 



ЙҺР 
ЖЫРЬЭ! 

Сеенбай Эралиев 

СӘЯХӘТ 

Поэмадан өзек 
Кыргыз шагыйре Сөембай Эралиев әдәбиятка кы

рыгынчы елларда килә. Үзенең иҗатын күренекле 
кыргыз шагыйре Алыкол Осмонов тәэсирендә баш
лап җибәргән Эралиев, «Ак-Меер» поэмасын язып, үз 
тавышы белән яңгырап, хәзерге кыргыз поэзиясенең 
алдынгылары сафына чыга. *Ак-Месредән соң да ул, 
кыргыз шигъриятенең традицион алымнарына буйсы
нып һәм аның үзенчәлекле формасын саклап, берни") 
поэма яза. 

Соңгы елларда Эралиев иҗатында принципиаль 
эзләнү, кыргыз поэзиясендә яңа эпоха — космос эпо

хасының рухын тасвирларга сәләтле яңа ритмнар, ин
тонацияләр, образлар эзләү күзгә чагыла. Аның 'Йол
дызларга сәяхәт» поэмасы бу юнәлештә уңышлы 
тәҗрибә булып, яңа кыргыз поэзиясен үстерүдә киң 
мөмкинлекләр ача һәм ирекле шигырь формасын ка
нунлаштыра 

«Йолдызларга сәяхәт» — автор хыялындагы цикл
ның беренче поэмасы. 

Без монда укучы ларыбызга шул поэманың берни
чә бүлектән торган өзеген тәкъдим итәбез. 

Йолдызлар — бала т-р уйный торган шарлар, 
сары. яшел, зәнгар. ак төслеләр... 
Кук йөзендә очып йөри алар. 
Ләкин аларнын баулары минем кулда 
уч төбемдә җыеп тотам барысын да 
Шуна барлык йолдызлар да 

миңа ышаныч белән карый сабыйлардай. 

Кырыйлары офыкларга төшкән күк гөмбә 
зур бер лимон агачына охшаш: 
җимешләрен тирбәтә ул салмак кына, 
көзге төннәрдәге кебек шаулап тора, 
мина хуш исләрен бөркеп 

хыялларым сафландыра. 



7 

Йолдызлар — минем иртәнге маршрутны, 
мине көткән яна ачышларга юлны 

яктыртучы 
яшел светофор янгыры 
М и н шат аларнын бу кадәр күплегенә! 
һәрбер яна йолдыз белән мнн яшәрәм, 
һәр яна йолдыз белән дөнья яңара 

8 

Җ и р ! 
Син хәзер шундый ерак миннән. 
узен шундый, шундый якын. 
Ялгыз, якты вметем син — снна карыйм, 
күз алалмыйм. 
Җирдә яшәгәндә. 
сөйгән ярым торган өйгә карый идем. 
аның якты тәрәзенә карый идем. 
ул эз салган юлдан күзем алмый ндем. 
хәзер сиңа карагандай карый идем. 
Менә хәзер миллионлаган йолдызларга түгел, 
бер йолдызга — сиңа тартылам. Җ и р . 
туган кырларымның үләннәрен сагынам. 
борын ярып кергән әрем нсен сагынам 
һәм алардан башка яши алмам сыма> 
М и н — мондагы синен җанлы тавышын: 
• Тыңлагыз, мин — Җ н р ! > дип. 
бар йолдызларга кычкырам. 
Гәүдәңнең бер кисәге мнн. туган Җирем. 
далаларын, мәһабәт тауларың белән. 
шәһәрләрен, халкын, ак таңнарын белән, 
уйнап искән йомшак, рәхәт җилен беләи, 
өметләрен белән, сөюләрен белән 
к ү к иленә очын менгән бер утрау мин. 
синең йөрәк парәң булып гизеп йөрим 

Ө 

Сөю! 
Син үзең дә галәм кебек чиксез, серле, 
һава кебек, 
хыял кебек, 
улчәп булмый сине 
Әлегә мин күрмәгән ят дөньяларның 
тылсымлы һәм г а җ ә п табигате төсле. 
сия һ а р м к н т г а җ ә п , мавыктыр! i. i 
Мннем һәр көн йөри торган урамымдай 

һәркайчан да мина таныш һәм якын сна 
Kysra кур имисең, 
кулга Т01ЫЛМЫЙСЫН. 
яшисең тик хисләр, тойгыларда, 

мөмкин түгел һич гә аер\ силе миннән. 
Ш у н а мннем уйлар аерылалмый синнән' 

Ип i I N I булып. 
йолдыз булып, 
йолдыз булып күренәсен. 
кайда барсам да. мүз алдына киләсең 
Космос миңа еннен сулышыңны китерә, 
космос — Җ и р белән күк кушылуымы әллә, 
нигә синен нсен космоста да аңкый? 
Аңлатуы читен 
Җирдә дә шулай ук 
үләннәрдән. 

чәчәкләрдән кмлә иде синең исең, 
яши идең син һәр әйбердә дә: 
ноябрьның йомшак карында да, 
әкрен генә искән җилләрдә дә, 
айгырларның озак җырында да 
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Без таныштык автобуста: 
зәп-зәңгәр твн 
сарып алган иде бетен ж и р естен. 
Йомыркасын ватып чыккан чебешләрдәй 
чыелдаша йолдызлар ж и р утларына. 
Ә тын шәһәр төнге бишек жырына 
йокымсырап утыра талгын гына. 
ТӨНДӘ автобуста барабыз без. 
Күз карашым сина төбәлгән: 
чәчләреңә 
төн карасы кушылып үрелгән, 
кулларына арык суларының 

аклыгы бирелгән, 
каек кебек кыйгач кашларын сызылган, 
алар сулый 
көчле музыканың тирән моны сыман. 

Снн мина ят — 
чөнки сине беренче кат күрәм, 
Миңа таныш — 
чөнки хыялымда син бар иден күптән. 
Үзендә никадәр кояш утлары бар, 
ялкыннарын кинәт чолгап алды мине. 
әгәр дә тик бер чаткысы гына төшсә, 
бөтен җирне янгын каплап алыр иде. 
безкен автобустан 

көлләр генә калыр иде 

мин йөземне читкә борам, 
тәрәзәдән төбәләм төнгә, 
карыйм светофорный яшел күзләренә. 
Текәлеп карап озаталар безне алар. 
Канатларына ут капкан кошлар сыман 

төкне ярып 
уза выжлап машиналар, 
«Шушындый да караңгы төн булыр икән!» 
(дни уйладым эчтән генә шунда.) 
Ә син күккә карадык да, 
болай дидең 
(димәк, минем уйларымны белгән идең): 
— Әгәр тыңлый белсәң, 
йолдызларның тавышларын ишетеп була: 
Әйдә икәү бергә яныйк, 
җ н р безне күрсен! 
Әйдә бергәләп елмайыйк, 

җир безне сөйсен! 
Бала чактан күнеккән мин 
тыңларга йолдыз җырларын. 
Беләм, безне — 
кешене сагынганын аның 
Бар йолдызлар көтә безне. 
Алар бездән алмый күзне 

Төн — ябалак, корымдай кара, 
утлы күзләрен акайтып тора, 
канатларын җәеп салган — 

Йолдызлар бер кабынып, бер сүнеп торалар, 
болындагы чикерткәләр кебек алар, 
бер җырлыйлар чыңлап, бер тыналар. 
Мин, әлбәттә: 
•Кайсы йолдыз? Кая?» днп сорашкан булып. 
сина һаман якынрак елыша барам. 
Син янымда минем — 

шума йөрәк тибә леп-леп, 
йөрәк тибә йолдызлар чыңлаган кебек. 
Сина барлык чәчәкләр хуш исен биргән! 
Синең янда мин чәчәкләр исен сулыйм. 
Мин хәтерлим. 
Әйе. хлерлнм барысын да. 



* йолдызларга сәяхәт 

Юк, син анда уйламадың, 
әйе, уйлый да алмадың, 
җирнең исен 

сулар ул дип 
ерак йолдызлар каршында. 
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Бер уч туфрак, 
бер йотым һава, 
бер бөртек кояш нуры биреп, 

җир 
кешене күкрәге белән туендыра. 
Язмышын 1>РЫ,1Д*» уйлыйм мин жнр-ака. 
атом гасыры, 
космос гасыры 
мимем гәүдәм аша атылып үтеп бара. 
Вакыйга.iap теи.е шыкырдавын 
куркудан тын калып чикләр тыңлап тора. 
Ә жир Huicien яга, 
җир гүзәллекне ярата. 
Ул Цикле хашндай, 

ята яна өметләргә төренеп, 
агачларны җимешләргә күмеп, 
яши вид язлар биреп. 
Планета кояшны сөя, 
кояш — хәят аңа, 
бәхетне ул баласыдай кочагына ала, 
җир яши бөтен тереклеккә җан «реп: 
кулы бушамый эшләрдән, 
мие бушамый уйлардан, 
о күзләре аның ят планеталарда. 
Җир гел хәрәкәттә, ул үз эшен белә: 
тәненнән пар күтәрелә, 
ә маңгай тирләре энҗе йолдыз булып 
гамын төшә аның күкрәгенә. 

•Ип хәлләрдә икән анла Салам?» — 
диеп у й . т и с ы ң д ы р , анам, 
карыйсыңдыр бнек тауларыннан 
һәрбер үләннең күзе белән, 
һәрбер агачмын күзе белән, 
бәген дөньяң — киң җир йөзең белән 
бер тәрәзәгә әйләнеп, 
шул тәрәзә аша карынсыңдыр мина. 
Таулар — 
синең мускуллы, киле кулларың — таулар, 
НИТурЛЫ! им, горурлыгын 

бнр1ән иде мина алар, 
мине тотып калыр ечсн 

хәзер мина сузылалар. 
Беләм, анә, минем өчен син янасың да көясен! 
Чинкн мин — кеше, мин 1инең ялгыз балан, 
күнме idcup.u|i буша мине сөеп үстергәнсен 
Син дә инмвм ИЛГИЗЫН) Гчрдәнбср анам. 
lln.iiijii.il' иленнән \i илемә карыйм, 
синен бөеклегең минем җанга инә. 
<)нә сине к)рәм аста: 
гүя минем йөрәгем IHH, 

күкрәгемнән чыкканмын ДИ, 
асылынып торасын күк 

ниндидер бер нечкә кылда, 
әкрен гам имисен енш, 
төрле-төрле ГИСТИСМ) син 
Борчу чолгил ала мине: . 
минем бәхетем бегәр гнеле 
Очын микән чакта күтәрелеп, 

http://lln.iiijii.il'
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моңаеп калдың, анам, син тилмереп: 
син торасын сулыш алырга да куркып, 
күз ачып карарга куркып һәм тын калып. 
җилгә тарала ак чәчен дулкынланып. 
Әле дә син тынгы тапмыйсын: 
горур да син, борчыласын да, 
төннәр буе керфек какмыйсың, 
кайгы хәсрәттә син җир-ана, 
елгалардай ага уйларын да 
далалардан, урман буйларыннан 

12 

Тирә-ягым — гаҗәп зур бер кала. 
Өнсез кала. 
Утлары йолдызлар булып яна 
Анык йортлары югала 

томанда, төн карасында, 
тик тәрәзәләрдән төшкән утлар гына 
чекрәеп карыйлар миңа — 

җир улына. 
Кайчак тәрәз алларыннан, 
караңгыга чумган шул өйләрнең, 

кузне камаштырып утә фаралары 
күзгә күренмәгән автомобильләрнең. 
Тынлык. Тирән тынлык. 
Җибәрәсе иде бер кычкырып, 
этләр һаулап өрсен иде, 
кешеләр йокыдан торсын иде, 
таныш тугел юлаучыны — мине каршы алсын иде 

13 

Карыйм артымдагы эзләремә: 
буразналар булып кала алар, 
чирәм җирләрдәге иген сыман 

салмак чайкалалар. 
Полдыз.пар атылып чуарлый алар өстен, 
сабандагы сыерчыклар көтуе төсле. 
Менә алар очып куналар 
Күңелемнең яшел ботакларына. 
Йолдызларның өнсез моңнары 
яңгырый минем колакларымда. 

НУРИ АРСЛАНОВ тврщемме 

© 



Василий Юдин 

А втобус Ансубайга нич белән генә килеп җитте. Түбә кыекларыннан эре-
эре тамчылар тама, көньяктан җылы җил иса — кыскасы, яз якынла
шуы һәрьяктан беленеп тора иде. 

Аксубай. Таныш авыл бу миңа. Бик күптән, 1934 елның салкын январь аенда 
булган идем мин монда. Ул вакытта илебез партиянең XVII съездына, соңыннан 
социализм төзүчеләр съезды булып тарихка кергән съездга, әзерләнә иде. 

Коммунистларның һәр съезды — партиябез, илебез, халкыбыз тарихында гаять 
зур әһәмияткә ия булган вакыйга. Ленин әйткәннәрне тормышка ашырып, коммунист
лар үзләренең һәр съездында хезмәт кешеләренең якты киләчәгенә — коммунизмга 
якынайта торган гигант эшләрнең планнарын билгелиләр... 

Ул вакытта да аксубайлылар нилачәк турында, һәрьяклап үсеш турында зур күтә
ренкелек белән фикер алышалар иде. 

Бу юлы да мин бирегә шундый тантаналы көннәрдә, XXIII съездга, коммунизм 
төзүчеләр съездына, әзерлек көннәрендә килдем. 

Моннан утыз елдан артын элек биредә күргәннәрем турында уйланып, озак нына 
тукталышта басып тордым. Ул вакытта ук көрәштә һәм хезмәттә чыныккан күп ненә 
коммунистлар эшли иде монда. Аларның күбесе хәзер юк инде: кайберләре Бөек Ватан 
сугышында һәлак булды, кайберләре утыз җиденче елда югалды... Ничектер, авыр 
булып нитте, нүңелгә сагыш үрләде... Аңардан арынырга теләп, тиз-тиэ үзәккә таба 
атладым. Алда — ак таштан салынган райком бинасы. 

Райкомның беренче секретаре Юрий Александрович Кузнецов гади һәм ниң күңел
ле кеше инән. Ул мине ачык чырай бөлән каршы алды. Монда килүемнең сәбәбен бел
гәч, теләр-төләмас ненә елмайды да: 

— Әлбәттә, Харитонов турында язарга кирәк, — диде. — Менә дигән оештыручы, 
менә дигән җитэнче. Сьездга да делегат итеп сайланды. Күләгәдә калырга тиешле кеше 
түгел. Тик менә... аңа колхоздан нитәргә туры килер кебек. «Ансубай > совхозына 
дирентор итөп җибәрергә телиләр... 

Шул вакыт телефон шалтырады. 
— Менә күрәсезме, — дип сүзен дәвам итте секретарь, трубканы куйгач. — 

Казаннан ашынтыралар. Расларга чаныралар. Ләкин барып чыгаргамы инан?.. Хәер, 
баргач үзегез күрерсез... 

Өч иен да үтмәгәндер, мин Алексей Алексеевич Харитонов турында шактый нәрсә 
белеп өлгердем. 

Әлбәттә, элен артта сөйрәлеп килгән колхозларны алдынгы хуҗалыклар дәрәҗә* 
сенэ күтәргән, акыллы, эшленлө председательләр республикада аз түгел. Алар турын
да күп язылды. Эмм г миңа калса, Алексей Харитонов андыйлар арасында да аерым 
улынны алып тора кебек. 

Тыштан нараганда бүтәннәрдән ул берни белән дә аерылып тормый. Урта буйлы, 
таза гына гәүдәле яшь иснә бер неше. Утыз бишләрдән артын түгел. Күзләре тыныч, 
акыллы карый. Биографиясе да бик гади. Медянка дигән кечкенә генә чуваш авылын-
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да туган. Урта мәктәпне тәмамлагач, армиядә хезмәт итеп кайткан. Аннары читтән 

торып педагогия институтын бетергән һәм урта мәктәптә завуч булып эшләгән. 

...Без фермаларны йореп кайттык та күгәннәребез турында идарәдә азрак гәплә
шеп агдык. Озак сөйләшергә туры килмәде, әле берсе керде, әле иненчесе. Әлбәттә, 

гакны-бушка аударырга түгел, һәрберсенең эше, йомышы бар. Менә шул кергәннәр бе
лән мөгамәләсеннән председательнең кешеләргә карата мөнәсәбәтен бик яхшы күрер
гә мөмкин иде. Дөрес, ул һәркемгә дз гел уңай җавап кына биреп утырмады, кайбер-

ләрен борып та чыгарды. Ләнин мондыйлар үзләренең хансызлыгын белеп киттеләр. 

Мгнә безнең алда естена кара тун кигән, тулы битле, ман гәүдәле бер агай тора. 

Ул мотоцикл алырга ссуда сорап килгән. Председатель ниндидер бер калын гына жур
нал чыгарып актарды да: 

— Мөмкин түгел. Бирә алмыйм, — диде. — Үзең беләсең бит, шулай килештен: 

гаебе булганнарга, сынау срогы үткәнче, бүләкләр һәм ссудалар бирмәскә. Бу колхоз
чылар ихтыяры, гомуми җыелыш карары, сезнең карар. Ул карарны бозарга минем 

хокукым юк. 

Бу кеше үзе әйбәт кенә шофер булган икән. Ләкин спиртлы эчемлекләр белән 

шаяра башлаган, өендә скандал кубарган, зшкә чыкмый калган чаклары булган. 

Идарә утырышына куеп тикшергәннәр, шоферлыктан алып бүтән эшкә күчергәннәр. 

Сынау срогы билгеләгәннәр. 

Тәэсире булган, хәзер эчуен ташлаган, зше да ярыйсы бара икән. Әмма сынау 

срогы бетеп җитмәгән. 

— Гариза язып кара, — диде председатель, урыныннан торып. — Идарә утыры
шында карарбыз. Бәлни, идарә членнары каршы килмәсләр. 

Аңардан соң Петр Сякаев керде. Ул кайсыдыр авылдан бура алып кайтырга трак
тор сорады. 

— Ике-өч көн көтсәк ничек булыр икән, Петр Федорович, — диде Харитонов. — 

Берсе дә буш түгел бит. Урман ташыйлар, тирес чыгаралар. 

— Янмый эле, түзәрбез, — диде Сякаев, елмаеп. — Бу мәшәкатькә үзең гаепле 

бит. Мөмкинлегең булгач, нечкена өйдә яшәмәссең инде. Ә ул мөмкинлекне син бирдең. 

Шулай булгач инде мәшәнать тә синең аркада. Үзең гаепле... 

«Үзең гаепле» — шаяртып әйтелгән булса да, зур мәгънә бар бу ике сүздә. Кол
хозчының тормышын бөтәйтү, аның хезмәтенә лаек яшәү шартлары тудыру турында 

кайгыртып үткән бик күп йокысыз төннәрне, шатлыкларны һәм кайгыларны үзләренә 

туплаган бу сүзләр. Менә шуңа кура дә ул биредә үз кеше, якын кеше. Менә шуңа нүрә 

дә колхозчыларның аны үзләрендә калдырасы килә... 

• 
Иске Тимошкино авылында яңа өйләр ул кадәр күп түгел але. Күп кенә өйләрнең 

түбәләре салам белән ябылган. Ләкин шул ук вакытта күп кенә салам түбәле өйләрнең 

өстендә телевизор антенналары беркетелгән колгалар утыра. Әйе, салам түбә өстендә 

телевизор антеннасы бик үк табигый нәрсә түгел. 

— Контраст бик күзгә бәрелә, — дим мин Харитоновка. 

Председатель моңсу гына елмаеп куя. 

— Әйе, күзгә нык бәрелә алар, — ди, җитдиләнеп. — Әмма, дөресен генә әйткән
дә, төзелешне башлап кына җибәрдек бит әле. Алты ел эчендә авылның йөзен үзгәртү 

бик үк җиңел эш түгел. Моңа тикле кешеләрнең уе икмәнтә иде. Икмәккә туенгач, 

мал-туар асрарга да мөмкинлек туа башлады, кием-салымны да кайгырту кирәк иде. 

Яшерен-батырын түгел, кием-салымга бик бетәшкәннәр иде. Ә хәзер әнз кара — шәһәр 

кешеләреннән нәрсәләре белән аерылалар. Күрерсең, берничә ел үтәр — салам түбәле 

йортларның эзе дә калмас. Алар урынына стандарт таш йортлар нүтәрелеп чыгар. 

Хәзер Казан архитекторлары яңа авылның генераль планын эшкәртәләр. Менә-мена 

кирпеч заводы салырга керешәбез... 

Председатель тынып калды, авыр сулап куйды һәм, авыл өстенә карап: 

— Әйе, иске йортлар күп әле, — дип сүзен дәвам итте. — Торсыннар зле хәзергә. 

Авыл яңаргач та, берничәсен калдырыр идем әле. Үткәнне искә төшереп, хәзергенең 

кадерен белергә ярдәм итә алар. Авыр эшләр машинага көйләнгән терлекчелек бинала
рына, нуәтле агрегатларга бии тиз күнегәбез без. Үткәнне онытабыз. Ә анарның каде
рен белергә кирәк, бик кирәк... 
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«Үткәнне искә тешерү» дигәч тә, председатель революциягә кадәрге үк вакытларны 

күз алдында тотмады, әлбәттә. Ул «үткән заманнар» белән хәзерге ненне бары тик 

алты ел вакыт аерып тора. 

...Алтмыш беренче елкың башы. 

'•Победа > колхозыннан КПСС райкомына берсеннән берсе шомландыргыч хәбәрләр 

явып кына тора: терлекләр кырыла, чәчүгә әзерлек езеклек алдында, кешеләр эшкә 

чыкмый, җитәкчеләр типтерәләр... 

Бу хуҗалыкны аякка бастыру өчен район җитәкчеләре күп чаралар күрде: маши

налар белән ярдәм иттеләр, ссудалар да биреп карадылар. Әллә ничә председэтепь 

алышынды. Райком райондагы иң алдынгы колхоздан алып, иң эшлекле председательне 

дә бу колхозга тәкъдим итеп карады Ләкин элекке председатель тирәсенә тупланган 

«үз кешеләр > торкеме колхоз хисабына типтереп яшәргә өйрәнгәннәр һәм бу кандидат

тан да беренче сөйләшү вакытында ук баш тарттылар. Янәсе, чит неше > кирәнми, ул 

мондагы хуҗалыкның тәртибен белми, «үз иеше i булсын! Ә «үз кеше ләр элекнечэ 

типтерә бирделәр, колхоз һаман артта сөйрәлүче булып кала килде. Өшәнгән җир уңыш 

бирмәде: урып-җыюлар бетә, э икмәк хөиуьәт заданиесен дә үтәргә җитми. Терлекче

лектән дә керем аз. Ферма каралтылары ярым җимерек хәлдә. Терлек тә бик вак, җир

ле нәсел генә. Кемнең нәрсәгә кулы тисә. үз йортына алып кайту агын гына чамалый. 

Кыскасы, һәр тармакта хуҗасызлык хакимлек итә. 

Шуңа иүрә колхозга чын хуҗа кирәк иде. Ләкин бу таркалган хуҗалык белән 

җитәкчелек итүне нем үз өстенә алсын!.. 

Вакыт уза торды. Февраль дә үтеп китте. 

Партия оешмасының чираттагы җыелышы тагын да «председатель мәсьәләсенә > 

багышланды. Райкомның беренче секретаре иптәш А. Гкеденков та, нирәк була-нитә 

калса дип, чираттагы кандидатын ияртеп килгән иде... 

Леонтий Степанович Петров та зур өмет белән килде җыелышка. Моңа кадәрге «үэ 

кеше ләрнең ничек җитәкчелек итүләрен аңа белмәскәме соң? Ә «чит i тәкъдим ителсә, 

әлеге «үз кеше лар барыбер аның гаебен табачаклар һәм, ничек кенә булмасын, сайла

мау чарасын күрәчәкләр. Бармы соң тагын үзебездә председательлеккә яраулы неше?.. 

Агроном мәктәп турысында кинәт туктап нплды. -Бар андый неше, бар. Үзебәзнең ке

ше >, — дип чак кына кычкырып җибәрмәде ул. 

Җыелышта райком секретаре сүзне кыска тотты: коммунистлардан шушы җыелыш
та ук «чын х у җ а ! табуны таләп итте. Ләнин үзе уйлаган кандидатураны антмәд». 

Ияртеп килгән кешесен хәтта җыелышка да чакырмаган иде ул. Шау-шу купты. Әле 

бөр, әлө икенче фамилияне әйтеп карадылар... 

Менә ябык кына, кечкенә генә буйлы, олы яшьләрдәге бер кеше — агроном Леон
тий Степанович Петров сүз сорады. Шау-шу тынганны да көтмәде, бер генә сүз әйтте: 

— Харитонов... 

Алэ нөнно күк күкрәп, яшен яшнэгәндэй булды. Леонтий Степановичның ишетелер-

ишетелмәс кенә көчсез тавышы залга гаҗәеп нык тәэсир итте: кинәт халык тынып 

калды. 

— Сез үэ кешебез булсын дисез.— дип дәвам нттв у л . — Мена мин уз кеше

безне тәкъдим итәм. Харитонов Алексей Алексеевич. Безнең мәктәпнең завучы. Беззэ 

туды, бездә үсте, үэ җиребез нешесс. Мужик Аллана пиччо ' малае. Нулан Васян 

батрагы иде Алексей Никитич. Алякка пичче грамотасыз көенчә дә, ун елдан артык 

колхозга җитәкчелек итте. Аның колхозы, хәтерегездәдер, алдынгы урынны бирмәде. 

Алексей Алексеевич югары белемле. Педагог булуы комачау итмәс. Математик ул. 

Ә математик булу председатель ачен бик кирәк. Исәп-хисапны белмәдек, шуңа шул 

көнгә налдык: хәзер исәпләр нәрсәбез дә нуп түгел инде. 

Зал һаман тып-тын иде. Райком секретаре да дәшмәде. Хәер, аның үзенә дә бу фи-

нвр килгән иде. Шуңа күрә дә яңа кандидатны бирегә чакырмады бит ул. Колхоздаш

лары, Харитонов үзе ки әйтер?.. 

' П и ч ч е 
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Партия җыелышы председательлеккә Алексей Харитоновны тәкъдим итте. 

Колхозчыларның гомуми җыелышы бик пассив башланды. Колхоз парткомының кай
бер членнары гына чыгып сөйләделәр. Колхозчылар тыл-тын утырды. Аларга кемне 

председатель итеп куйсалар да барыбер иде. Күп сайладылар ич инде председатель
ләрне... Кешеләр күңелендә җитәкчегә карата ышаныч сүнгән иде. 

Арткы рәтләрдән кемдер әйтеп куйды: 

— Әйбәт артист икәнен беләбез. Укытучы буларак та начар түгел, диләр. Әмма 

ләкин бит җир скрипка түгел... Сайлап карыйк инде. Күмәч белән туендыра алмаса, 

һич булмаганда, концертлары белән нүңелне юатыр... 

— Дорес сөйләмисең, — дип каршы төште аңа икенчесе. — Җир да үзенә күрә 

скрипка. Әмма безнең җир — бозык скрипка, көйне боза... Шунысы гаҗәп: Алексей 

Алексеевич үзе соң ник дәшми? Ничек уйнатырга уйлый икән ул җир-сирипнаны? 

Җыелышка председательлек итүче Харитонов ягына карап куйды. Алексей Алек
сеевич урыныннан торды да, салмак кына атлап, трибуна янына килде. Килгәч тә, бер
авык суз башламый торды. 

— Дөресен белергә телисезме? — дип башлады ул сүзен, — нүзлэрен бер ноктага 

текәп, кырыс тавыш белән. — Менә беренчесе: үзем теләми генә эшкә башлыйм. Үзем
нең дә теләгем юк, әни дә ризалык бирми, хатыным да елап калды. Икенче дөреслек: 

авыл хуҗалыгын начар беләм. Монысы әле әллә ни түгел. Өйрәнермен, сезнең шәкер
тегез булырмын... Хәзер өченче дөреслек: әгәр да мәгәр сайлыйсыз икән, белеп торы
гыз: аяк чалучыларга карата усал булачакмын. Монда да сезнең ярдәм кирәк булачак. 

Кем белә, бәлки, ни да булса чыгар... 

Харитоновны бертавыштан сайлап куйдылар. Ланик аңа карата да ышанып җитмәү 

сизелеп тора иде... 

— Җыелышта үземә күрә әтәчләнгән булган идем, — дип сөйли хәзер Харито
нов. — Хәтта речь тә тоткан булдым. Ә өйгә кайткач, уйлап-уйлап тордым да куркып 

киттем. Төне буе йоклый алмадым, уйланып яттым. Иртән торып, дәресләр планын 

тиз-тиз генә төзедем дә мәктәпкә киттем. Ике-өч көн идарәгә барып күренмәдем. Дүр
тенче көнне райком секретаре мәнтәпкә килеп кермәсенме. Кулында печать. «Я печать-

не кабул итеп аласың, я партбилетыңны бирәсең», — ди. 

...Авыл әкренләп кенә томанлы караңгылый эченә чума. Берәм-берәм тәрәзәләрдә 

утлар сүнә. Харитонов төн караңгылыгына ышыкланып, фермага юнәлә. Кеше күзенә 

чалынмый торган урынга яшеренеп сәгатьләр буена кузәтә. Менә берзаман атлы арба 

тавышы ишетелә. Күләгәләр пайда була. Атны амбар янына туктаталар. Тавыш-тынсыз 

гына ике капчык он арбага менеп ята. Аннары арба кырга таба юнәлә. 

— Кем ул? Тунта! 

Мондый хәлләр еш кына кабатлана. Берсе дуңгыз баласы урлап тотыла, икенчесе 

печән белән... Әлбәттә, мондый эшләр судтан башка гына яки башка җитди чаралар
дан тыш кына хәл ителми. Ләнин бу кискен чаралар исне тәртипләрне яклаучыларга 

ошап бетми, һәр яңалык аларның кискен каршылыгына очрый. Ике көннең берендә 

диярлек аны район үзәгенә, партком секретарена чакырып торалар: янәсе, ул халык 

белән хисаплашмый. Ләкин Харитонов уз юлында нык тора. Шантаж белән дә, янау 

белән дә өркетергә исәпләүчеләр булмый түгел. Элекке ревкомиссия председателе Кузь
ма Тимаков хәтта халык алдында аны «корткыч» дип белдерүгә барып җитә... 

Әмма хәзер заманасы башка. Утызынчы еллар түгел. Күсәк күтәреп янаучылар да. 

нарядның утэлешенә комачау итүчеләр дә яки тез чүгәргә, яки авылдан күчеп китәргә 

маҗбур булалар. Коммунистлар үз дигәннәрен итәләр: колхозда хезмәт дисциплинасы 

ныгый. Торган саен хуҗалыкка көч керә бара. Председатель бер генә әшнә чыкмау 

очрагын да, бер генә тәртипсезлекне дә игътибарсыз калдырмый. 

— Колхозның көченә, үз-үзләренә ышаныч тудыру өчен көн-төн тырышырга туры 

килде, — дип хәтерли ул вакытларны Харитонов. — Миңа карата да аларда ышаныч 

тудырырга кирәк иде. Кичләрен колхозчыларның өйләренә кереп сәгатьләр буена гәп
ләшеп утыра идем. Үти алмаслык вәгъдәләр бирмәдем, дөресен генә сөйләдем. Хәер, 

вәгъдә бирерлек нәрсә дә юк иде әле... Ү з фикерләрем турында Леонтий Степанович 

белән киңәшләштем. Төннәр буе киңәшеп утыра идек, планнар корабыз, аларны гамәлгә 
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эшыру юлларын эзлибез. Беренче елны ук колхозчыларга бүләргә — акчалата да, ик

мәкләтә да — резерв таптык. Күп түгел нде, әлбәттә: хезиат көнемә икешәр кнлогрзни 

икмәк, 2 0 шәр тиен акча! Ә аннан алдагы елда икешәр йөз грамм икмәк та 4 әр тиен 

акча гына бүленгән иде. Түләүсез ашханә ачып җибәрергә булдык. Боларның барысы 

турында да башта гомуми җыелышта әйттек. Ышанмадылар: 

— Борчакны шәп сибә бу, — диделәр. — Әбинең чуар тавыгы да алтын күкәй 

салам дип вәгъдә биргән, ди... 

Ашханәне җыелыштан соң ук ачып җибәрдек. Производствода эшләүчеләр, меха

низаторлар, шоферлар өйләренә кайтып йөрми башладылар. Ә көзен, бик кыенлык бе

лән булса да, хезмәт көненә бүлү турындагы вәгъдәбезне дә үтәдек. Халыкның күңеле 

нинат күтәрелеп нитте... 

һәм шулай итеп боз кузгала. Колхозчыларда председательләренә карата ышаныч 

туа. Алар булсын дип, күңел биреп эшли башлыйлар. Тиздән моның нәтиҗәсе да үзен 

күрсәтә, колхоз үргә таба юл ала. 

Алты ел эчендә бертеклеләрнең уңышы өч тапкыр, шикәр чөгендере уңышы ике 

мәртәбә арта. Бары тик узган ел гына да кырчылыктан 135 мең суы саф табыш 

алына. 

Әмма республикада «Победа» колхозы бертеклеләр һәм шикәр чөгендереннән алын

ган уңыш белән генә данлыклы түгел. Бу колхозда терлекчелек белән яшелчәчелек тә 

к и ң колач белән үсә. Терлекләрнең нәселе яхшыртыла, продукциянең үзкыйммәте ел-

дан-ел кими бара. 

Ә хезмәт нененең бәясе алты-җиде ел эчендә 19 тапныр үскән! 

Төзелеш эшләре да нолхозда киң колач белән алып барыла. Алты ел эчендә унбиш 

терленчелек, биш производство-административ биналары, өч культура һәм медицина 

объекты салынган. Аларга ике йөз мең сумнан артык акча тотылган. Биредә балта-

лычкы тавышлары җәен дә, кышын дә тынып тормый. 

Кайдан соң килгән алар барысы да? 

— Жир мәрхәмәте һәм кешеләр хезмәте аларның чыганагы, — дип җавап бирер 

иде Харитонов бу сорауга. 

Әйе, җирнең надерен белергә өйрәнгәннәр бу нолхозда. Җиргә карата аларның 

мөнәсәбәте кайгыртучан, ягымлы, анага булган ихтирамга охшаш. Ә мондый мөнәсәбәт 

булганда, җирнең мәрхәмәте зур. Бик сизгер ул. Бише белән кайтара ул үзенә куйган 

хезмәтне. 

Кешеләр дә үсәләр, тиз үсәләр. Элек авылдан качкан нешелэр дә берәм-берәм туган 

җирләренә кабат кайтып төпләнәләр. 

Колхозда хезмәт гвардеецлары сафы торган саен арта бара. Победа нолхоэы агро

номы Леонтий Петровка РСФСРның атказанган агрономы исеме бирелде . Бригадир 

Николай Росчислов, механизатор Алексей Красильников, транторчы Федор Шурнин. 

комбайнчы Никита Степанов, сыер савучы Валентина Гуслякова, кошчы Валентина 

Сорокиналарның исемнәрен бөтен республика белә. 

«Победа колхозы хезмәт ияләре киләчәккә кыю карыйлар. 

— Планнарыбыз зур, — ди председатель. — Алар колхозның хәзерге ныклы 

зкономинасына нигезләнде һәм яңа бишьеллык план директиваларыннан чыгып эш

кәртелде. 

Әйе, колхозның киләчәнтә хәл ителәсе зур һәм натлаулы эшләре күп әле. Терлекче

лек буенча специальләштерү, аның нәселен яхшырту әле төгәлләнмәгән. Ныклы азык 

базасы булдыру мәсьәләсе дә колхоз өчен җитди проблема. Чөнки табигый котүлек һәм 

болынлык җирләр юк. Чәчүленләрнең структурасын яхшыртасы бар. Терлекчелектә 

һәм башка тармакларда авыр кул көче сорый торган хезмәт процессларын машинага 

көйләү һәм шул нигездә продукциянең үзкыйммәтен киметү буенча алда тау кадар 

эшләр тора... 

— Нигезле белемнәре булган кадрлар җитми әле бездә,— дип сүзен дәвам итә 

Алексей Алексеевич,— Нолхозда әллә ни хәтле натлаулы машиналар. Ләкин югары 

1 Журналыбызның б) саны битка салынган вакытта ( i l Советы 
11реэнди) -•• 
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белемле инженерыбыз юк. Терлекләр саны елдан-ел арта бара — ветврач та кирән. 
Бүтән тармаклар буенча да белгечләр җиткерсәк әйбәт булыр иде. Тиздән бвларга ире
шәбез дип торабыз: хәзер югары һәм махсус уку йортларында колхоз исәбенә 8 иеше
без белем ала... 

Харитоновның скрипка белән дус булуын әйткән идек. Әйе, ул менә дигән скрип
качы, гармоньчы һәм... менә дигән спортсмен. Элеккеге профессиональ артист. Ватан 
сугышы инвалиды Петр Литт белән берлектә алар үз авылларында зур үзешчән сәнгать 
коллективы тәрбияләделәр. Аның җитәкчелегендә оештырылган физкультурниклар 
ноллективы республика ярышларында ел саен диярлек алдынгы урыннарның берсен 
алып килә... Гомуми җыелыш вакытында әлеге колхозчының аның артист булуына 
төрттерүе шулай итеп юкка гына түгел иде. Ләкин ул эшләтә дә белә, калачын да, 
балын һәм маен да ашата, еш кына сәхнәгә менеп тә, менә дигән уены белән колхоз
чының күңелен таба белә. Аның концертын тыңлаганда, тамашачылар уч төпләре 
кабарганчы, гөр килеп, кул чабалар... 

Менә нинди председатель булып чыкты Харитонов! 
Хәзер «Победа) колхозы членнары үз председательләренә ышаналар гына түгел, 

аны яраталар, аның белән горурланалар. Аксубай райкомы секретаре Ю. А. Кузнецов
ның югары оешмаларның Харитоновны совхоз директоры итеп чакыруларына теләк
тәшлек белдермәве дә нәкь әнә шуңа бәйле: колхозчылар аны үз итәләр. Бу хәбәр 
колхозга килеп җиткәч тә, колхозчылар бердәм карарга киләләр: «Бу эш барып чык
мас! Әгәр Казанда безнең теләк белән исәпләшмиләр икән, Мәскәүгә, Үзәк Комитетка 
барып җитәрбез!» 

Мәскәүгә барып йөрергә туры килмәде. Победа лыпарның теләкләрен Казанда ук 
искә алдылар — Харитонов үз постында калдырылды. Ә ул Норлаттан Хезмәт Кызып 
Байрагы орденын тагып кайткан көнне нолхоз идарәсенә котлап килүчеләрнең исәбе 
да хисабы да булмады, һәркемнең, югары хөкүмәт бүләге белән котлап, яраткан пред
седательләренең кулын кысасы килде. 

Мәскәүгә ул үзе барды. Аны Татарстан коммунистларының XXXII конференция
сендә КПССның X X I I I съездына делегат итеп сайладылар... 

Председатель колхоз идарәсе тәрәзәсеннән урамга караган да тирән уйга чумган. 
Ә урамда кояш нурында ялтырап, күңелле итеп челтери-челтери, язгы гөрләвекләр 
ага. Бер-берсеннән уздырырга тырышып, нанатпарын кага-нага, сыерчыклар сайрый. 
Ләкин председательнең күзләре аларда түгел, ул каядыр бер ноктага текәлгән. Уйла
ры борынгы Кремльдә, Съездлар сараенда. Ул бит берничә көн элек кенә анда грандиоз 
масштаблы яңа бишьеллык планны тикшерүдә һәм кабул итүдә катнашты. 

Уйлар, уйлар... Алар киләчәккә чакыра. Съездлар сараенда барган утырышларда, 
яңа бишьеллыкның канатландыргыч саннарында, анда башкарылган бөтен дөнья өчен 
әһәмияте булган зур эшләрдә үз хуҗалыгының ниләчәген тагын да ачыграк итеп күр
де ул. Бу съездда партиянең колхозчыларның, барлык хезмәт ияләренең теләкләрен
нән, омтылышларыннан чыгып эш итүе тагы да ачыграк, тагы да калкурак булып 
чагылды. Халыкның һәм партиянең бу бердәмлеге киләчәккә ышанычны тагы да арт
тыра, шул киләчәк ачен көрәштә яңадан яңа көчләр өсти... 

4» 
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УКУЧЫЛАР СОРАВЫ БУЕНЧА 
Хөрмәтле редакция! 

Без Гөлсем Сөлзйманова, Зифа Басыйроөа, I! гһам Шакироя. Әлфия 
Афзалова кебек артистлар башкарган җырларны яратып тыңлыйбыз Тик 
аларның тормышлары, ничек артист булулары турында газета-журнал-
ларда бик аз языла. *Каэак утлары» журналы бит иренде чраткан ар
тистларыбыз тормышын ешрак, күбрәк яктыртсагыз икән 

ХӘЛӘФ ГӘРӘЕВ. 
Кыргызстан ССР. 

Мәгъсүм Латифуллин 

ҖЫРГА САЛЫП ХАТ ҖИБӘРӘМ.. 

«Нэваи» театрының ачын тәрәзәләрен
нән урамга таралган моңлы җырны шәһәр 
встондәгө йолдызлар да, тротуар буйларын
дагы зифа топольләр дә йотлыгып тыңлый-
лар кебек. Әйтерсең, бу җыр кояшлы Үзбэк-
стан иленә Идел дулкыннары гөрелтесен, 
ак каеннар шыбырдавын, бодай кырларында 
сайраучы тургайлар моңын алып килгән. 
Нинди яңа җыр бу? Татар кейпэрен иечле 
тавыш белән шулай оста яңгыратучы артист 
үзв кем икән? 

Рояль янына баскан җырчыга прожектор 
яктысы төшерделәр, залда утыручылар би
нокльләрен сәхнәгә төбәделәр. Башын артна-
рак ташлап, «Әнием, күз нурым, көт мине, 
кайтырмын» дигән сузлзрно тиран кичереш, 
йорак җылысы белән яңгыратучы коңгырт 
күзле, ансыл йвзле бу уйчан егет — Татар
станның атказанган аргисты Илһам Шакиров 
иде. 

...Алгы рәтләрнең берсендә утыручы өлкән яшьтәге апа яулын почмагы белән 
нүэларен сөртте. Бу — күптәннән Ташкентта яшәүче татар хатыны Фәрхия ту ти иде. 
Җыр тәмамланып алкышлар яңгырагач, ул елмаерга тырышты һәм «Рәхмәт, балам!» 
дигән сыман баш иде. 

— Бис! — дип кычкырдылар залдан. 
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— Илһам Шакиров тагын җырласын!.. 

Илһам җырын тыңлап, Фәрхия туги нык тәэсирләнде. Ул яңадан Бөек Ватан су
гышы елларында фашистлар кулында асир калып һәлак булган улын хәтеренә төшер
де. Әнием, күз нурым, кет, кайтырмын дип, улы, Мирхате, җыр аша хат җибәргәндер 

сыман тоелды аңа. Илһамны якыннан күреп сөйләшү теләге белән Фәрхия түти ар
тистларның урамга чыгуларын көтте. Ләкин алар гостиницага китеп өлгергәннәр иде. 

Алма-Ата, Дүшәнбе, Чимкент, Самарканд шәһәрләрендә концертлар биреп арыган 

Илһам, гостиницага кайтып, йомшак диванга ауган гына иде — ишек таныдылар. 

— Керегез,— диде ул, урыныннан торып. 

Өстенә чуар күлмәк кигән Фәрхия түти килеп керде. 

— Илһам улым, берүк ачуланма инде капылт керүемә.— диде Фәрхия түти, тук
таусыз сөйләнеп,— менә терә улым Мирхатимем бар ие. Ул авыз-борын, йөэ-күз, теш
ләрен күрсәтеп көлемсерәүләре тач син ие... Сугышта әрәм булды лабаса, мимечлар те
реләй мичтә яндырганнар булып чыкты үзен. 

— Тереләй яндырганнар?! Нрематорийдә?!. 

— Ие, ие, улым. Ә аның тавышы менә терә суйган да каплаган синекенә... Си
нең радиодан «Әниемә хат» дигән җыруыңны ишеттем исә йөрәген өзгәләнә. Әллә 

мин әйтәм, Мирхатимем, мескенкәем... 

Ничек юатырга соң бу ананы? Нинди җылы сүзләр әйтергә аңа? Илһам кровать 

кырында яткан чемоданына иелде һәм, ашыгып-ашыгып, нидер азларга кереште. 

— Апа, җаным, миннән истәлек булыр. Бу — «Әниемә хат җыры язылган пла
стинка. 

— Мең рәхмәт сиңа, улым,— диде Фәрхия түти пластинканы бик кадерләп 

алып,— атаң-анаң синнән игелек күрсен. 

— Абзый исәнме соң апа? — диде Илһам, Фәрхия түтинең хисләрен уртаклашыр
га теләп. 

— Юк шул, утыз җиденче елны суга төшкәндәй югалды... 

Илһам керсенеп тамак кырды. Ионларга яткач та, караңгы түшәмгә текәлеп, бик 

озак уйланды ул. Фәрхия түти сүзләре бала чагында үткәргән авыр нөннәрне хәтеренә 

төшерде. Илһамның да әтисен утыз җиденче елның көзендә алып ниткәннәр бит. Әни
се Нуриәсма түти алты бала белән тол иалган. Илһам иң төпчеге, аңа ул чакта ниба
ры ике яшь булган. 

Баек Ватан сугышы еллары. Киндер чалбар балакларын тезенә надәр сызганып 

куйган ялан тәпиле Илһам сабанчылар янына килеп җитте. Әмма беркем дә аңа игъти
бар итмәде. Илһам, йөзен алъяпкычы белән каплаган һәм үксеп кара җир өстенә 

утырган әнисен күргәч, шомлана калды. Бер төркем хатын-ныэ, Нуриәсма түтине әй
ләндереп алганнар да, аны төрле сүзләр белән юатырга тырышалар. Әле генә почта 

йөртүче кыз сабанчылар яныннан узган һәм Нуриәсма түтигә улы Имаметдинның су
гышта батырларча үлүе турында хәбәр китергән икан. 

Илһам өйләренә караңгы төшнәндә генә найтты. Әмма йортка керәсе дә, ашыйсы 

һәм йоклыйсы да нилмн иде аның. Төн. Илһам капка төбендә утыра. Шул чак югары 

очта гармснь тавышы яңгырады. Гармоньга кушылып Имам абыйсы җырлап җибәрер 

кебек. Юк шул, кушылып җырлаучы ул түгел, бөтенләй икенче неше: 

Бу — вакытлы гына юксынуым, 
Дусларымның исе китмәсен... 

Ни өчендер, бу яңа ней Илһамның тетрәнгән күңеленә якын, бик үз булып тоел
ды. Илһам урыныннан торды һәм, ерактагы гармонь тавышына кушылып, эчтән генә 

нөйне кабатлады. 

Иртәгесен капка төбенә җыелган картлар Илһам авызыннан моңландыра да, дәрт
ләндерә да торган яңа җыр ишеттеләр. Бары да тынып калды, тормыш авырлыгын иүп 

күргән картларның йөзләрен уйчан кырыслык пәрдәсе каплады. Ахырда гына көтүче 

карт, телгә нилеп, нөрсенеп әйтеп куйды: «Бу баланы, кәлҗемә белән балтырган ашын
нан коткарып, икмәкле кәҗүнний йортка укырга бирсәң, кем булыр ие инан?» 

Ул йокысыннан уянганда, кояш шактый югары күтәрелгән. Ташнент урамнарында 

хәрәкәт көчәйгән иде. Илһам тәрәзәне ачып җибәрде, бүлмәгә, бөркелеп, бакчадан 

хуш исләр нерде. Күпмедер вакыт ул ачык тәрәзәдән кояшлы урамга, трамвайларга 
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нарап торды. Фәрхия түтинең дә. минем әнинең да язмышы оер чамада икән. Юнса. 

икесе дөньяның ике башында бит инде. Хәзер нишли икән Фәрхия түти? «Иртәгә чәйгә 

кил, кайман пешереп квтэрбеэ, күршеләрем дә була . дигән иде. Кая инде вакыт. Име 

сәгатьтән репетиция башларга киран. Җитмәсә, йергәндә өйрәнермен дип. ү:е белән яңа 

җырлар алган иде. 

Илһам, юынырга дип тоткан селге, сабын, теш порошогы кебен әйберләрен нире 

куйды да, кулына каләм һәм кәгазь алып, естал янына утырды. Ул газета соравы буен

ча мәкалә язарга тиеш иде. Хәзер менә төпле бер фикер туды шикелле. я...Әниләребез, 

чабата киеп булса да, безгә итек таптылар, үзләре ач булса да, безне тун иттеләр, дө

рес юлга илтергә тырыштылар, илгә, халыкка турылыклы булырга өндәделәр. Ата-ана 

алдындагы бурыч Ватан алдындагы бурыч белән аерылгысыз үрелгән. Димәк, ул — 

бәяләп бетергесез. Олы, изге!.. Илһам мәкаләне язып бетерде һәм ишекле-түрпе йө

ри башлады. Ул Яңа Булан авылын уратып алган урманнарны һәм әнисен сагынып, 

яшьлек елларын куз алдына иитерде. 

И ң кече улының да буйга үсеп җитүен әле генә күргән сыман, зәңгәр алъппныч 

итәгенә кулларын сөрта-сөртә, Нуриәсма түти Илһам янына килеп басты. Ул урта мәк
тәпне тәмамлаган көнне дә Илһамның шушы өстәл янына утырып хат язуын карап 

торган иде. Илһам бик озак итеп. ашыкмыйча һәм уйланып язды ул хатны. Аннары, 

бин изге эш эшләгән кебек, нәгаэьне дүрткә бөкләп конвертка тыкты, конвертның ябы
ла торган өлешен бәрәңге белән келәйләп ябыштырды да почтага йөгерде. Хат Казан 

дәүләт консерваториясенә иде. Илһам тормыш юлын консерваториядән башларга кирәк 

дигән фикергә нилде. Бу юлны укытучылары, авылдашлары да дөрес дип тапты: Ил
һам җырчы булырга тиеш, диделәр. Нуриәсма түти күңеленнән төпчек улына изге те
ләкләр теләде. Тик, нүпме генә көтмәсен, консерваториядән Илһамга бернинди дә җа
вап килмәде. 

— Алабуга институтына китәргә туры нилә, ә н и . — диде Илһам акрын тавыш бе
л о й , — укытучы булырга. 

— Унытучы булу һәйбәт инде. улым,— диде Нуриәсма тути, Илһамның бу яңа 

теләген дә нуәтләп.— укып бетергәч, авылга кайтырсың, үзебездә эшләрсең. 

Хат язылып беткәнче, Нуриәсма түти сузсез генә Илһам янында басып торды. 

...Керү имтиханнарын биргәч, Илһам яңадан авылга кайтты. Мендәр, юрган, ннтап 

ише әйберләрне алып китәргә кирән бит инде. Ә күңеле бөтенләй иненче нәрсәдә. «Рә
шит Ваһапов, Гөлсем Сөләйманова. Зифа Басыйрова кебек җырчылар ничек олы юлга 

чыга алганнар икән? Казанга үзем барып карасам, ничек булыр1 Консерваториядә ка
бул итү имтиханнары беткәндер инде. Нишләргә? Капчыгын иңсәсенә салып, капка 

төбенә чыккач, Илһам үзен борчыган әйберләрне әнисенә сөйләде: «Әни, мин Чаллы
дан пароходка утырып, Казанга барып кантманчы булам. Бәлкем, консерваториягә ке
реп булыр». 

Казанга килеп төшкәндә, кичме утлар кабынган, нүктә йолдызлар җемелди иде. 

Илһам консерваторияне эзләп тапты, наршыдагы агачлар күләгәсенә сыенып, якты тә
рәзәләр аша эчтә йөрүчеләрне нүзәтте. Нинди бәхетле кешеләр уный икән монда?.. 

Икенче көнне Казаннан нитәргә дип йөргәндә, ул урамда таныш егетләрен очрат
ты. Әле өмет чаткылары сүнеп үк җитмәгән икән. Студент егетләр Илһамны музыка 

мәктәбендә унытучы Болдреөа ханым белән таныштырдылар. 

— Училищеда имтиханнар тәмамланды, шулай да Ильяс Вокасич белән сөйләшеп 

карыйк ә л е , — диде ул. 

Директор Әухэдиев шунда ун музыка белгечләреннән берничә кешене чакыртты. 

Илһамны тыңларга һәм тиешле бәя бирергә кушты. Бик тырышып, чын күңелдән җыр 

лады Илһам. Директор өстәленә 'Илһам Шакироөта табигый талант, аңарда абсолют 

слух! дигән язу килеп керде. Шулай итеп. Илһам Казан музыка училищесында 

укый башлады. 

...Училищеда дәресләр тәмамланды. Студентлар өйләренә таралдылар. Илһам, буш 

класс азлап, коридор буйлап бара иде, каршысына җыр укытучысы Елена Алексан
дровна Абросимова очрады. 
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И Щакиров сәхнәдә 

— Шакиров, син мондамени але? 
— Әйе, Елена Александровна,— диде Илһам, уңайсызланып,— минем фатирымда 

пианино юк. Берничә сагать утырырга рөхсәт итәрләр микән? 

— Итәрләр. Вахтерларга әйтеп китәрмен. Теләгән кадәр әзерлән. Әйдә әле, иик 
сиңа бер булма күрсәтәм. 

Абросимова коридорның уң ягындагы бүлмәгә керде, пианиноның капкачын ачып, 
клавишларга баскалады. Аннары, Илһамга карап: 

— Бу яхшы пианино һәм синең тавышка ятыш... Шушында әзерләнергә тырыш. 
Елена Александровна артыннан ишек ябылуга, Илһам пианино алдына утырды һәм, 

куллары белән йөзен каплап, уйга калды. Бигрәк олы җанлы, кече нүңелле һәм сиз
гер кеше инде бу Елена Александровна. Соңгы көннәрдә Илһамның акча мәсьәләсендә 
кысылыбрак яшәгәнен каян белде икән. Оялып торма, акчаң бетсә әйт, ярдәм итәр
мен, ди бит. Гаҗәп! 

Илһам кулларын клавишлар естенә куйды һәм акрын гына уйный башлады. Учи
лищеның якты тәрәзәләреннән урамга көчле җыр таралды. 

Йокысыз төннәр, зур тырышлыклар әрәмгә китмәде, Илһам дүрт еллык училище 
программасын бер елда тәмамлады һәм консерваториягә керде. Менә ул хыял иткән зур 
музыка дөньясы! 

1 9 5 7 елның июнь ае. Муса Җәлил исемендәге татар дәүләт опера һәм балет теа
трында фестивальдә катнашучы яшь талантлар ярышы бара. Илһам беренче тапкыр 
зур сәхнәдә. Ул Салих Сәйдәшевнең «Кара урман шаулый» җырын башлады. 

Бу — патша Россиясе вакытында баш күтәргән крестьяннарның эчкә хисләрен, 
уйларын, теләк-омтылышларын сөйли торган тарихи җыр. Илһам җырның эчке аһәңен 
тиран тоеп, кочле тавыш белән җырлады: 

Карурман шаулый, эчтә ут кайный. 

Нөй, каядыр китеп тыну белән, залда көчле алкышлар яңгырады. Илһамны кабат 
сәхнәгә чакырдылар. 

— Күрдеңме, кадерлем Илһам,— диде Елена Александровна, дулкынланган Ил
һамны каршы алып,— милли колоритны бозмыйча, татар моңын тулысынча саклаган 
хәлдә, профессиональ башкару техникасы үзен акладымы? Аклады! 



* Җыр1а салып хат җибәрәм 6 1 

— Рәхмәт, Елена Александровна,— диде Илһам кулъяулыгы белзн тирләгән йө

зен сөртеп. Консерваториягә кергәнче миңа, анда синең тавышны бозып чыгарачаклар, 

дип әйтүчеләр дә булган иде... 

— Яңадан матур бер сыйфат усеп нилэ сездә. Шуны үзегез сиздегезме? 

— Юк, Елена Александровна... 

— Димәк, ул табигый сыйфат. 

— Нинди сыйфат ул Елена Александровна? 

— Сэйдәшев бу музыкада сыйнфый көрәш идеясен үткәрә б и т , — д и п аңлатты 

у к ы т у ч ы . — Квйдә моң күп булса да, аңарда киләчәк зур җиңүгә ышану тойгылары 

өстенлек ала. Ә моң шул замандагы халык кайгысын сурәтләүче фон итеп бирепә. 

Аңлашыламы? Сез менә шуны яхшы аңлап, ул фикерне тагы да үстереп башкара ал

дыгыз. Бу бик зур отыш! 

Илһам театрның сул канатындагы киенү бүлмәсенә керде һәм урындыкка утыр

ды. Киемнәрне чемоданга тутырырга кирәк иде, ул ашынмады. Аның көләсе, шатлана

сы, яңадан зал яңгыратып җырлыйсы килде. Күп каршылыклардан соң беренче зур 

җиңү яулап алынды бит! Ул фестиваль лауреаты булды! 

Консерватория баскычларыннан югары менгән саен, сәнгать горизонты да киңрәк 

күренде. Илһам башкаруындагы җырлар тапшыруны сорап, радиога хатлар килде, 

газета битләрендә, афишаларда аның исеме куренә башлады. 

•• 
Илһам вагон тәрәзәсеннән карап бара. Паровоз төтене таралып артта кала. Дул

кыннарга охшаш таулы урманнар күренә. Илһам офык белән урманнар тоташнан сы

зыктагы зәңгәрсу томанлыкка текәлеп, акрын гына «Тэфтиләү не көйли. Маскәудэ 

булачак зур концертта җырланырга тиеш кей бу. Тукай юбилее уңае белән оешты

рылган концерт Колонналы залда үткәрелә икән, анда зур сәнгать осталары да, язучы

лар да булачак бит. Җитди һәм нык әзерлек таләп ителә. Тукай сүзләренә язылган 

җырларны башкарам икән, шагыйрь образын гәүдәләндерергә, ул яшәгән катлаулы 

чорның рухын бирә белергә кирәк. < Зиләйлүк >, «Әллүии >, Пар ат > җырлары зур 

вакыйгалар турында сөйлиләр... < И Мокатдәс, моңлы сазым! Уйнадың син нин бик 

аз?» — д и шагыйрь. Аның соңгы минутларын хәтерләтә бу сүзләр. 

— Моңланамсың, егет? — диде кемдер, аның җилкәсенә кулларын салып. Нар-

шысында шагыйрь Хәсән Туфан басып тора иде. 

— Хәсән абый, исәнмесез, сез дә бу поездда барасызмыни? 

— Әйе, күрше вагонда. Әйдә безнең вагонга, Илһам, күңеллерәк булыр,— диде 

Хәсән Туфан,— Фатих Хөсни, Афзал Шамов, тагын берничә шагыйрь бара. Рөстәм 

Яхин да безнең янда. 

— Рөстәм Яхин барамыни? — диде Илһам җанланып,— алайса киттек, Хәсән 

абый. 

Алар икенче вагонга килеп кергәндә, язучылар күңелле сөйләшеп, көлешеп уты

ралар иде. 

— Уһу, нүнтэн эзләгәнне җирдән таптым бит,— диде Яхин, Илһам белән күре

ш е п , — хәлләр ничек? 

— Яхшы г ы н а , — диде Илһам елмаеп,— яңалыклар бармы? 

— Бар бит, Илһам дус. Син әйтнан фикер мине бик оэан борчып йөрде. Бер әйбер 

туа шикелле, синең тавышка ябышып торачак! 

— Шулаймы! — диде Илһам шатланып,— тизрәк, Рөстәм абый. Сусап торам. 

Киң итеп, нүнрәнне киереп, бетен сулышка җырларлын булсын. 

— Диңгоэ сыман очы-нырые күренмәгән булыр «Китмә, сандугач!•> җыры 

Синең алда тагын нинди планнарың бар? 

— Аннары, менә элә генә башыма бер фикер килде,— диде Илһам.— сез дөрес 

дип табарсызмы? Тунай сүзләренә язылган җырлардан һәм Тунәйга багышланган мү 

зыкаль әсәрләрдән тулы бер композиция төзеп җырлаганда, ничек булыр инэн"1 

— Әйбәт булыр. Бик шәп яңалын бу. Планнарың бик гүзәл. Уңыш телим, Илһам 

|ус! 
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Күрше нупеда утыручылар арасында татар кешеләре дә бар икән. Бер күзлекле 

егет белән Нәзирә исемле кыз, рөхсәт сорап, Илһамнар янына килеп утырды. Рөстәм 

Яхин елмаеп Илһамга карады, аннары, «рәхим итегез» дип, кара кашлы, кара күзле 

Нәзирәгә урын бирде. Яшьләр кыю күренәләр иде. Алар, бер дә тартынып тормастан, 

җыр, театр сәнгате турында сүз башладылар. 

— Гафу итегез, сез, Рөстәм абый, композитор буласыз дип беләм, а сез, җырчы, 

Илһам Шаккров? — диде Нәзирә йомшак тавыш белән.— Ачуланмагыз, Илһам иптәш, 

сезгә бер соравым бар иде. Сез гел татар халык көйләрен, моңлы җырларны гына 

җырлыйсыз. Бик яратып тыңлыйбыз. Ә аны башка халыклар аңлый микән? 

— Сез моның белән нәрсә әйтергә телисез? — диде Яхин, Илһамга җавап бирер
гә ирек куймыйча. 

Кыз әллә уңайсызланды, әллә фикерен туплый алмаган иде, төртелеп калды. Сүз
не кызның юлдашы, күзлекле егет дәвам итте. 

— Без үзебез Свердловскидан,— диде егет күзлеген төзәтеп к и е п , — заводта эш
либез. Татар лшьләре, җыелабыз да, үзебезнең җырчылар турында бәхәс алып бара
быз. Нигә, без әйтәбез, Шаляпин, Рәшит Бейбутов һәм Утесовлар шикелле, безнең та
тар җырчылары бөтен дөньяга таныла алмыйлар? Бары моңлы, озын җырларны гына 

башкаргангадыр дип уйлыйбыз. 

— Дөрес, минем фикер дә шулай и д е , — диде Нәзирә. 

— Мин классик музыканы да, башка халыкларның җырларын да, хәзерге компо
зиторлар әсәрләрен дә җырлый алам,— диде Илһам,— әмма безнең үз бурычыбыз бар 

бит! 

Илһам әлеге яшьләргә музыка сәнгате турында күп нәрсә сөйли алыр иде. Андый 

кешеләргә сайлап тә, җырлап та бик яхшы аңлата белә ул. Консерваториядә укыган 

ванытта яшьләрнең бер өлеше, Илһамның күбесенчә халык җырларына әһәмият бирүен 

күреп: «Примитив» музыка белән генә шөгыльләнә, классикага теше үтми», диделәр. 

Әмма дәүләт имтиханнары вакытында Илһам, халык җырларын башкару белән бергә, 

Гендельның «Крекс» ораториясеннән бер өзекне итальян телендә. Рахманинов романс
ларын, Гуноның «Фауст» операсыннан Валентин каватинасын, Җәүдәт Фәйзинең 

«Тапшырылмаган хатлар» операсыннан Искәндәр монологын зур осталык белән башкар
гач, йөз чөерүчеләр гаҗәпкә калдылар. Ә вокаль факультетының кафедра мөдире про
фессор Зөһрә хакым Бәйрашева, бик куанып, рәхәтләнеп, аңа «Отлично» билгесе куй
ды Ә менә бу эшче егет белән чибәр кызга ни зйтасең? Илһам Рөстәм Яхинның алар-

га биргән җавабын дөрес дип тапты һәм, аны раслагандай елмаеп, баш иеп утырды: 

— Тормышта һәр халыкның музыка культурасы ике тармактан үсеп бара,— ди
де Рөстәм Я х и н , — әгәр халык сәнгате үсмичә, профессиональ сәнгатьтән артка калса. 

бу нормаль күренеш түгел. Алар икесе тигез, параллель үсеп барырга тиеш. Менә Ил
һам Шакировның халык моңнарын, халык җырларын башкаруы — аның халык сән
гатен үстерүдәге хезмәте. Ул — укымышлы, югары музыка культурасына ия булган 

җырчы. Ул үзенең профессиональ осталыгы белән татар халык сәнгатен зур сәхнәгә 

күтәрү өстендә эшли. Нәкъ сез теләгән проблеманы чишү юлларын эзли. Сезнең рус 

халык җырчысы Зыкинаны тыңлаганыгыз бармы? 

— Б а р , — диде Назирә.— Ул чит ипләргә дә барды бит. 

— Дөрес, күп илләрдә булды. Ә бит Зынина джаз музыкасына иярми. Рус халкы
ның милли җырларын, милли моңнарын саф килеш башкара. Аның җырларын бүтән 

халыклар аңлыйлар ич. Илһам Шакировны да бик аңлыйлар! Робертино Лоретти — 

итальянча, Радж Капур — һиндичә, Роза Багланова — казакъча җырлап дан алды
лар. Ә Илһам Шакиров шул илләрдә татарча җырласа, аны яратмаслар идемени? Бик 

яраталар. Әле нүптән түгел генз Париждан Татарстанга хат нилде. Анда французлар 

Илһам Шакиров башкаруында «Кандыр буе», «Сәгать чылбыры >, «Мәдинанәй» кебек 

татар җырларын бик яратулары турында язалар. Яңадан Илһам Шакиров тавышы 

язылган пластинкаларны сорыйлар. 

— Французлар? 

— Әйе, французлар. Әле быел тагын Польша, Самоли, Чехословакия, Болгария, 

Румыния илләреннән килгән туристлар да татар пластинкаларын яратып алып китте
ләр. «Шүрәле балеты күп илләрдә яңгырый бит. Менә шуның кебек инде... 

Мәснәүгә җиткәнче Илһам күңеленнән әлеге әңгәмәне кичереп барды. 



* Жырга салып хат җнбәрәч 63 

...«Зиләйлүк» көен җырлаганда, Илһам Колонналы залда тавышының үзенә бертөр
ле яңгыравын тойды. Бу яңгыраш аңа тылсымлы көч бирде, ул иркенәеп, күкрәгеннән 
ургылып чыккан к и ң сулыш белән җырлады. Җырда халык моңы аша татар кызының 
трагик хисләре яңгырый. Яшь кызны мәсхәрә кылып, урамга ташлаган бай нешегә 
карата нәфрәт тойгылары үсә бара. Шагыйрь: «Сөялгәнсең чатта баганага, яфрак төс
ле сары йөзләрең... Бигрәк моңлы карый күзләрең» — д и п , татар кызының кара яз
мыш кулында һәлак булуын, газраилнең канлы тырнагында газап чигүен күрсәтә. Бай 
һәм мәсхәрәләнгән ярлы кыз арасында сыйнфый каршылык упкын шикелле тирән 
күренә... Илһам бу хисләрне төшенке итеп түгел, '-барыбер дөреслек өскә калкыр' 
дигән мәгънә белән яңгыратып тәмамлады. 

Колонналы залны кул чабулар гөрелтесе кумде. Мәснэү тамашачылары аны сәхнә
дән төшерергә теләмәделәр. Сәхнә уртасына куелган Тукай портреты да елмая кебек 
иде. 

Концерттан соң киенеп вестибюльгә чыкканда, Илһамны шактый күп кешеләр кө
теп тора иде. Ул аларны үзен көтеп торучылар дип уйламады һәм, иптәшләренә ияреп, 
урамга таба юнәлде. 

— Илһам, бер генә минутка бире кил, пожалуйста,— диде Хәсән Туфан аны кул
тыклап а л ы п , — иптәшләр сиңа рәхмәт әйтергә телиләр. 

Монда РСФСР язучылары союзы председателе Леонид Соболев, казакъ язучысы 
Сабит Муканов, Тунай әсәрләрен русчага тэрҗемз иткән рус шагыйрьләре һәм бэшкэ 
күп милләт нешеләре бар иде. Алар Илһамның «Тукайча өздереп һәм моңлы итеп 
җырлавына зур бәһа бирделәр. Кайчандыр Иранда вшәгән, соңыннан СССРга найтнан 
әзербайҗан шагыйрәсе Мәдинә ханым Гюл-Ген аерата дулкынланган иде. Ул үз кита
бының тышына: «Татар халнының гүзәл улына, Тунай һәм Муса Җәлил оныгына зур 
рәхмәтем истәлек булсын! Илһам! Җырлавың шикелле үк матур үтсен гомерең!- — 
дип язды һәм Илһамга бүләк итте. 

Хәсән Туфан кешеләр алдында Илһамга бер сүз дә әйтмәде, бары елмаеп, сүзсез 
басып кына торды. Кешеләр таралып, урамга чыккач исә, матур җырлаганы өчен рәх
мәт әйтмичә булдыра алмады. Ә Фатих Хөсни «маладио дип кул кысышып алу белән 
юкка чыкты. Аның наравы, берничә квкнан газетада Фатих Хеснинең Маскәүдә узган 
Тунай кичәләре һәм концертлар турындагы маналәсе Илһамда зур хис тудырды. Илһам 
газетадан үзе турындагы юлларны укыгач, концертка җитди әзерләнүнең бушка нит
мәгәнен аңлап куанды. Газетада әйтелгәнчә, "Халык моңнарын күңел биреп, Илһамча 
оста башкарганда i башка халыклар алдында йөзебез кызармас! 

Хг/Җа Насретдин мәзәкләре 
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i ишеткеч, Х у т а г а т ә н 

Xyma атарга теләмвса дә, патша нушкач. таясен тартып уйны атып 
жиберген Ленин у г ы н ы ң читне тайпылуын кургеч. Хужа: -Рота номандиры 
мене шушылай ата торган иде-. — диген. Аңа тагын бер ук бирганнәр. аны
сы да читке нитнан. Бу юлы Хуҗа: «Кала башлыгы мене шушылай ата тор
ган иде*. — диген. 

Өченче у н , нетелмегенде. тезеген т и р г а барып кадалгач, ул масаеп: «Ху 
т а абзагыз мене шушылай ата ул!» — диген 

Җыючысы А Ә X М а Т. 

http://ii.iH.inn.ip


Локман Аитов 

АРТИСТНЫҢ ТОРМЫШ ю л ы 

Әти өйдән куып чыгаргач 

А бый белән мина Пермьда торырга җай калмады. Татар байлары безне эш
кә алмый, кәмитчеләр, шамакайлар дип хурлыйлар гына нде. Әле дә ярый 
бер таянычыбыз бар — икебез дә бераз русча беләбез. Шулай итеп. язын 

рус байларында төрле эшләр эшләп, җәйгә Казанга барырга юллык акча әзерләдек. 
Әгәр Казанда да эш таба алмасак, Мәкәрҗә ярминкәсе якларына барып чыгарга, бә
хетне шуннан эзләп карарга исәп иде. 

1909 елның җәе. Без пароходта Казанга килдек. Шәһәрдә безнең туганнар да, 
белеш-танышлар да алай куп түгел иде. Без Мулланур абыйның әтисе Муллаҗан 
Вахитовларга төштек. Алар ул вакытта Петропавловский тыкрыгында (хәзерге Муса 
Җәлил урамында) торалар иде. Безне Муллаҗан абзыйның икенче хатыны Варвара 
Захаровна якты чырай белән каршы алды. (Мулланур абыйның үз әнисе Өммегөлсем 
җиңги, аерым рәвештә, Московская (хәзерге Киров) урамында. Апанаевский подворье-
да яши иде.) Озак та үтмәде, Муллаҗан абзый белән Мулланур абый да кайтып кер
де. Гөр килеп чәйгә утырдык. Мин Мулланур абыйдан күземне ала алмыйм. Анын 
өстендә яшькелт сукнвдан тегелгән студентлар киеме, җилкәләрендә погоннар! Ул фу
ражкасын салып куйды да: 

— Ерак илләрдән килгән туганнарым минем! — днп арабызга кереп утырды. 
Без аңа Пермьда беренче тапкыр татарча театр куюыбызны, спектакльдән сон 

шәһәрдә шау-шу кубып, җыелган акчаның расходларны да капларга җитмәвен, уй
научылар үзләре өчәр сумнан салышып шуны каплавыбызны сөйләдек. Спектакльдә 
катнашкан кайбер приказчикларны байлары урыннарыннан чыгаруын да әйттек. Әти
нең безне өндәй куып чыгаруын да яшермәдек. Мулланур абыйны бу хәбәрләр бик 
борчыды. 

Мулланур абый 1905—07 ел революциясенең Пермь тирәсендә яшәүчеләргә, биг
рәк тә татарларга, булган тәэсире турында сорашты. Мотовнлиха заводындагы 7—8 
мең эшченең 3—4 көн буена эш ташлап торулары, шул уңай белән Пермьга күп кенә 
атлы казакларның килүе, приказчикларның баш күтәрүләре, Агафуровларла хезмәт 
итүче татар приказчиклары белән бергә Муллаҗанның туган энесе Габдулла абый
ның да эш ташлауда актив катнашуын әйткәч: 

— Молодец, Габдулла абзый! —днп шатланып куйды. 
Бу минем Мулланур абый белән беренче очрашуым түгел, мин аны 6—7 яшьлә

ремдә чакта ук, Кунгур шәһәренә әнием белән кунакка барганда «үргән идем. Ул ва
кытта Мулланур абыйлар бабалары Гәрәй Вахитовлар йортында торалар иде. 

Мулланур абый 1885 елда Кунгур шәһәрендә туган. Муллаҗан абзый белән Өм
мегөлсем апа, бердәнбер балалары булган Мулланурны, шәһәр һавасы начар дип, 

1 Дәвамы. Башы 6 санда. 
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Кунгур вязендәге башкортлар яши торган Казый авылына алып китэтэр Өимегялсем 
апа 16 яшьтән үк кияугә чыга һәм Мулланурны бик яшьлзй тапканлыктан Сулса ки
рәк, бик ук сәламәт булмый. Бала да гәүдәгә кечкенә, ибык, чантыр, ченки ул »а:.ыт-
сызрак — җиде айдан туган бала була. Шу на кура. алар авылда яшәрне артыграк 
куралар. Мулланур унынчы яшькә чыккач, аны Кунгурга алып килеп, русча укырга 
бирәләр Мин ул вакытта алты-жиде яшьтә генә булганлыктан. Кунгурдагы беренче 
урашуны артык күз аллыма китерә алмыйм. Шулай да, томанлы гына бу.ка да >л 
очрашу миндә бик жы.ты тойты калдырган. 

Мәкәрҗәдә 
Мәкәржә! Кемнәр генә бирегә килергә ашкынмый! Байлар, хуҗалар бирегә ком

сыз нәфесләрен басарга, типтерергә, акча тугәргә. күнел ачарга килсәләр, безнех ише 
приказчиклар, шәкертләр исә берәр эш лзләп, бәхет емет игеп. бай.тариын типкеләрен 
ялыргя, ияцгаЙ гнрларе гүтаргэ килә 

Днрес. мондый пыкергләрнен у i кснрак.тәре. кесәләрендә беркадәр маялары бул
ганнары, татарча газе та-журнал һәм китаплар белән сату игә. Кайберләре кибетләр 
арасында вакытлы эшкә яллана Шулай итеп. болар Мәкәрҗәдән бераз ес-башларын 
юнәтеп, кышын мәдрәсәдә укыганда ачка үлмәслек ИЯК әзерләп тә кайталар. Эш 
»зләп йерүчелариен исәбе дә. хисабы да юк. 

Ярминкә уртасында «Самокат» дип атала торган зур мәйдан: анда карусельләр 
әйләнә, ч ом айный» картина күрсәтелә Атаклы Никитин циркы ла ш, н j ә Мәйдан 
артыннан ук «Хәсрәт бакчасы* нитә. Биредә, чыннан да. бик чонсу. бмк күңелсез. 
Көндезләрендә бирегә бай хужалар кереп чыккалыи Алар тнрпе эшләргә яллыйлар. 
Байлар тезелеп утыртан ярлыларга нуз йартеп кенә үтәләр. Берәрсенек тазалыгы якн 
кыяфәте ошаса, яиыка килеп, баштанаяк карап чынлар да. нинди эш барлыгын бел
дер! ач, номерына килер! ә кушалар. 

Мин, гадәтемчә, вывескалар, афишалар, игъланнар укып йирим Чү, бу ни бу1 Та
тарча дфншд] 

• ...Мәшһүр apiHLiKa Гыйззәт) длина- Волжска я нын катнашы белән «Сәйяр» груп
пасы тарафыннан спектакль бирелә (.эчләтә куеладыр: «Хуҗа һәм прнкә1чнк» 

Афишаны кябяг-кдбят укын чыктым Урын эзләү кайгысы оньпы.тды .Минем теләк 
татар артистларын күрү иде «Барыйм әле. берәрсен күреп булмасмы*, дип. «Сачо-
кә1»та|ы шул театрны эзләп кинем. 

Барып кереп, швейцардан «Бирелә татар артист ларыннан кем дә булса бармы?» 
дип сорадым. Ул: «Әнә алар. репетиция ясап ягалар», дип әйтеп га бетермәде, бүлмә
дән башына юте Л ОН нилапа встена сюртук книн озын буйлы бер кеше килеп чыкты. 
Мин аның артист булуына йөкләнмичә башымны идем Ул минем каршыма килде дә: 

Нихал, чибәр егет? Кемне л и н е н ' кяв юрады. 
Шундый мәһабәт кешенең ачык күнеллелпенә мин гаҗәпләндем Үземнең Пермь 

шәһәреннән килүемне геатр сяюче булуымны әнием Ул кӘЙдэ ruilca, таныш бу
лыйк Мин ар 1 ис г Мурый Сак ае и булам'» дип кулын сузды ШунИДН СОН УЛ Пермь хәл-
.•ирен сора әр на ia с Без да шуа акларга барын чыгарга исәп гота HI 
әле. мин енне Кариев белән ГДНЫШТЫрЫИМ», дин. куныклап алып кереп тә китте 

Бер диванда Карие*, Мортязяи Волжская нәрсәдер сипләшеп утыралар иде Мин 
а тарНЫН ҺаркаЙСЫ белән шяр-КЫЙМЯС кына жкышып чык1ым. Карие*. Пермь шәһә-
рг ГОМумаи > |>а I яклары прын.та СОрКШТЫ «Сеэиен якларда татарлар м нче' bej 
труппа белән барып чык.ак. итеграв буЛЫр?> лнн. бәннә-бәнкә сорЯШТЫ Мин үтем 
белгән нар иеп битенесен аЯтеП бирергә тырыиныч Алардан бер дә аерыласым китми 
изе, үзе безнен беренче тапкыр татарча спектакль, минабыз какыида да мяәтадеы, \i 
•КЛЯрга бяр) яхшы будыр дни Урал ЯКДЯрыя ИДЯТЯДЫМ «Бүтен булачак спектакльгә 
билет кайдан алырга чочкнн икән1» дитач, Кариев: «Снн инде. етег. үзен дә театр 
уйнаучы булгач, щунын астена гягыя мзматсаа ш эзләп кялүче ы булгач, билет 
,1и.||| маташмассың, акчаң ашарта кирәк булыр, кич белән сәгать яшдедярда KHI. би
лен ы i i ына КДрарСЫН Бязга a ipai б) иэшыр.ын. да » — 1нде 

Kniiihania ЯЯГЫН ИСИрга ia тимәде ЧЯНК • кием ичен гадәт
тән тыш зур шктдык иде. Бу КМГЯ МТЛа мин яВТЯСШр хакында тазеталардкн гына 

J. ,К > • .-*7. 
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«Сәйяр» труппасы 1909 ел. 

укып бела идем, «Ай, үзләрен күрсәң иде!» дип. хыялланып кына йөр\че илем Менә 

ул хыяллар чынга әйләнде! Мин кичке сәгать җидене ничек җиткерергә белмичә апты
рап, театрга сәгать алтыда ук барып чыкгым да сәхнә артына кердем. 

Артистлар белән танышлык арта башлады. Барый Болгарский да бик кече күңел
ле кеше икән, танышып, сөйләшеп утырдык. 

Бераздан Кариев та килеп җитте, мине к^реп: «Ә. егет. килдеңме? Әйдә әле ми
нем белән*, дип алып китте. Залны күрсәтте һәм главный ходта торучы контрольгә 
мине тәкъдим исеп: о Менә бу егет безнең кеше. ул сезнен беләк менә шушында булыр 
һәм залдагы тәртипне карар», диде. Мина: «Син инде, егет. яхшы кара, к,з-колак бул. 
билетсыз кешеләр кермәсен, син бүген театрның администраторы урынында!» — дип, 
мине калдырып кигте. 

Менә берзаман халык җыела башлады, зал шыгрым тулды. Өченче звонок бирел
гәч, пәрдә дә ачылып китте. 

Галимҗан бай булып — Кариев. хатыны булып — Сәмигова. кызлары Бибиҗамал 
ролендә Волжскан, Садыйк байны — Нурый Сакаев. приказчик Мортазин һәм яучы 
карчык булып Барын Болгарский уйнадылар. Бу артистларның уйнаулары мине 
хәйран калдырды. Бөтенләй дөньямны о н ы и ы м . Башта ишек төбендә генә басып тора 
идем. яннан кучә-к\чә алга барып җиткәнемне, мине сихерләгән сәхнәгә якынлашка
нымны сизми дә калганмын. Кариен йомшак кына характерлы бай образын аеруча 
матур башкарды. Аның сүз арасында: «Яхшы сөйлимме мин?» дип, гадәтенчә, әйтеп 
куя торган сүзлоре бик озак вакытлар онытылмыйча колагымда яңгырап торды Яучы 
карчык ролендә уйнаган Барый Болгарскийны таныр хәл дә юк. ир кешенең хагын-кыз 
булып шулай уйный алуы мине аптырашта калдырды. Садыйк бай — Нурый Сакаев 
белән ана ролендәге Сәмигова да бик соклангыч образлар тудырдылар. Ин ахырда, 
барысыннан ла гаиәбрәге. минем күңелдә иң тирән эз калдырганы Бибиҗамал ролен
дәге Сәхипҗамал Волжскаяның }йнавы булды. Бер изелгән татар кызының шундый 
молае.члыгы, шул ук вакытта, ата-аналарының аны көчләп бер карт байга кияргә 
бирүләренә батыр каршы торуы, сөйгән егетенә кияүгә чыгып, үз теләгенә ирешә алуы 
ул заманда а к ы н а сыймаслык хәл иде. Волжскаяның шуларны чын итеп, зур киче
ренүләр аша уйнап күрсәткән вакытларында, залда тыныч кына карап үтыоьшга һич 
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VOMKHH булмалы. Тамашачылар кыз

ның батырлыкларына шатландылар, 

к а з ы л а р ы н а квенделар. Парда ябыл

гач: «Волжская! Волжская!» дип 

кычкира-кычкыра нардане «ч-дүрт 

мартаба ача pi а мәҗбүр иттеләр Б> 

күрекешларне күргач. мин да шашып 

калдым Чннки моңарчы нрлар ал

дында бер калима сүз айтертә кый

маган татар кызының назларча ир-

лар алдында сахнага чыгып, шунлы.1 

батырлык күрсатүе. татар кызлары

ның хакын талап итүе, әлбәттә, га-

дагтан тыш кыю алым иде. 

Ьсрнича көннан сон «Казанга 

сәяхәт» бслан Галиасгар Камалның 

«Каиниш» асаре куелды. Ьу спек

такльләрне тагы да кызыксыныбрак 

карадым Өставена. без уйнаган 

асар. «КазанJа еэвхэтятэ куелды. 

Мина үзем yAitai ан М а җ и г халфа 

ролен бирделәр Чын театрда, чын 

артистлар арасында, беренче тапкыр 

СӘХНӘГӘ чыту гимерга да онытылмас

лык, иң бахетле квннаремнен берсе 

булдм. 

Гахна артыннан гына карап тор

сам да. Гага бай ролен ыге Кариен 

Халыкны айткан да нж. атаклы ар

тистка суз айтерг.т ирек бирмич. кул 

рак вакыт эчендә, «Сәйяр» труппа-

с i,i н ы и артш глары белән икыннан 

таныштым биш-алты спектакль карадым һәм кайсыберларендә үзем да катнаштым. 

Күңелләрем күтәрелеп китте, i l i c t a йирүем да о н ы г ы м ы caxHaia булган махаббатеч 

к J.LII HUH арга барды 

Ш у л кнннэрда Фәйзулла Гуншев концерты u б> 1ДЫ, аның белән да танышып: 

•Безнең халыктан да шундый гармоньчы чыгар икаң2» дии. тагын хайран калдым 

Чонкн мин бу квнга качар Пермьда ПСТрОЛЫМ КЯЛГЭН рус уенчы дарыннан чашһү р 

n e i p Невскийиы puna күргәнем бар иде Фәйзулла Т у н а п м ы * рус кәйләреннән баш

ка гатар халык кәйләрен да кечкенә гармоньнарда зур осталык белан уйнавы, шунын 

"- ге ын үзе уйнап, үзе биен җнбарүларе соклангыч ите 

Мәкәржадэ үткән бу каннар рухи яктан канәгатьләндерсә да. материаль яктан 
кнресенча булды, акча бетеп к и м е 

\.iM.i вБ) малай үлемә урын таба алмый ахры. Ничек кена булса да тизрәк 

наштырырга кирәка иш уйлаган булса кнрак. кәннәрнен беренла мина: 

- Л о к м а н , мин сина урын таптым Троицк шәһәренең Габделвәли Бахиров 

ди чин. баена Прмкаачмк кирәк икән Hpia ia беркая да чытып к и т ч а ' - т и п кис, 

Cyi мине бер яктан күанзырды. «М1Ц чин һачаи абый ГК1 
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артистлардан аерылу бик авыр иде мина. Алар арасында вак-төяк эшләр башкарып 
Перу гена лә никадәр рухи байлык бирә иде бит! 

Нишләмәк кирәк, абый сузеннән дә чыгып булмый. 
Икенче көнне абый мине байның магазинына алып китте. Без анда таза гына гәү

дәле, европача киенгән, әле сакал-мыек та чыкмаган бер кешене очраттык. Мин ялла
насы яшь бай Габделвәли Бакиров шул узе икән. Абый: «Мннем энем Локман шушы 
була ипче», дип мине таныштырды. Бай мине баштан-аяк карал чыкты да: 

— Ярый, энегез мина ошады! — дип, хезмәт шартлары турында сөйли башлады 
һәм — Аена унбиш сум жалование түләрбез. Ашау-эчу үзеннән булыр. Үзен кая телә
сәң, шунда фатирда торырсын. Юл расходларын уз өстебезгә алабыз. Менә снна ун
биш сум акча, юлыңнан калганы ашарына булыр! — диде дә, кыска гына хат язып, 
мина сузды.—Менә монысын, барып төшүенә беэнен магазиндагы доверенный Хәсән 
абзыйга бирерсең. Иртәгә ук юлга чыгарсын,— диде. 

Кичен труппадагы артистлар белән саубуллаштым. Алар мина төрле киңәшләр 
бирделәр. Карнев белән Л\ортазин Троицкига баргач нәрсәләр эшләргә кирәкне ан-
латтылар. Яшьләрдән түгәрәк оештырырга, театр эшләрен кузгатырга куштылар. Үз
ләренең дә килеп чыгачакларын әйттеләр. 

Икенче көнне абый мине пароходка утыртып озатып җибәрде. 

Троицкида 
Троицкига килеп. Бакировларда бер ай гына эшләргә өлгергән наем, сәүдәгәр бай 

Яушевлар шәһәрдә пассаж ачып җибәрделәр дә башка кибетчеләрне бөтенләй аяктан 
ектылар. Бу сәүдә бинасы биш катлы булып. Мәскэүдәге «Мюр-Мюрюлиз» пассажы 
стилендә салынган иде. Яна пассаж нн кыйммәтле йон-ефәк, алгын-көмеш, өс-баш, 
аяк киемнәре, ашауэчү, хуҗалык товарлары, хәтта керосин, дегет кебек нәрсәләр 
белән сәүлә итә башлады. Кыскасы, бу магазинда, башка кибетләргә кермичә, ии 
теләсәң шуны сатыл алырга мөмкинлек бар иде. Яушевлар бер бу шәһәрнең бөтен сәү
дәсен уз кулларына алып кына канәгатьләнмичә, тирә-якка кнк тамыр җәеп җибәр
деләр. Пассаж, ваклап сату белән бергә, зур күләмдә күпләп сату эшен лә алып бара. 
ана товар алырга ике-өч йөз чакрымнардан киләләр, йөкләр егермешэр-утызар дөя'ә 
теялеп озатыла иде. 

Пассаж ачылып, Яушевлар үзләренә приказчиклар яллый башлагач, мин дә Ба-
кировларлаң шунла кичтем. Чөнки иске хуҗага унбиш сумга хезмәт итүе кыен бул
ды, ул акча ашау белән фатирга түләүдән артмый иде. Яушевлар исә мина утыз сум 
тәкъдим иттеләр. Ләкин эшләтүләре ике генә түгел, өч өлеш авыр булды. 

Казаннан ла приказчиклар кигертелде. Шулар арасында Мөхәммәт Вәлншин, Ша
кир /УҮәүлүтовлар да бар иде. 

Троицк яшьләре белән аралаша башлаган идек инде. Озак та үтмәде, Казаннан 
килгән е!етләрне лә үзебезгә тартып, драма түгәрәге оештырдык һәм спектакль куяр
га әзерләнә башладык. Ләкин бу шәһәрдә спектакль кую тагын да авыррак эш бу
лып чыкгы Биредә динн карашлар гадәттән тыш көчле иде. Яүшевларның өлкәннәре 
ишанга кул биргән мөрит тә булгач, приказчикларның күбесе безнең түгәрәккә якын 
килергә шүрлиләр иде. Хашн-кызлариы әйткән дә юк инде, ирләрдән дә түгәрәккә 
йөрүчеләр аз булды. 

Без Г. Каналның «Беренче театр»ын сәхнәгә куярга әзерләндек Скрипкаң, ман
долинада уйнаучылар, җырлый, шигырь сөйли белүчеләр дә табылды. Үзебезчә, 
ярыйсы гына концерт булырга тиеш ите. Ләкин рөхсәт алыр вакыт җиткәч, эшебез 
тагың комга терәлде. Полицмейстерга рөхсәт сорап баргач, ул шәһәрдәге муллалардан 
Һәм кайбер байлардан ризалык юк, алар каршы киләләр дип, рөхсәт бирмәде. Без 
башлаган эшебезне туктатмас өчен башка юллар эзләдек. Казак. Уфа кебек шәһәр
ләрдә мондый кичәләрне Җәмгыям хәйрия файдасына уздыралар дип ншеткәләгән 
н 1ек. Без лә Тронцкидагы шундый «җәмгыятькә» мөрәҗәгать итеп карадык. Кайда 
ул! «Сезнең гөнаһлы эштән җыйналган акчаларыгызга безнең җәмгыять мохтаҗ тү
гел» дип, якын ла җибәрмәделәр. 

Көннәрнең берендә, бәхеткә каршы, Чикрнэов днгән приставны, урамда барган 
вакытында, агып үтерделәр. Аны» 4—5 кешелек семьясы файдасына шәһәрдә иганә 
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җыюлар нитте. Рус театрында да, шул семья 

Без да моны күреп, тукта әле бу хәлдән фай 

барлык Без дә шундый кичә үткәрмакче идек 

лап юрмыйча. афиша һәм программаларыбыз! 

1ен сугып җибәрде. Шунт 

афишаларыбызны ерткала 

мәде, ЧВКК1 б и .к 
сасып йөрде. Ш у и ! 

ispra i сүзләр 

н шаһарза гауга кү 

i'-ери башладылар. J 

агазиннар һам н о р м 

театр карарга бар>чь 

аралды. Бу сүзларне 

файдасына дип. бер кича үткәрделәр. 

1аланып калыйк дип, полицмейстерга 

дигач. «Вот. молодцы?! дип, озак уй-

а «разрешаю* язып, кул куеп, печа-

тарелде. Мулла-мунтагай койрыклары 

Лакин бу эшлар килемга зыян кнгер-

тар саен кереп, городовойлар үзларе 

әларны. шулай ук уйнаучыларны ный-

.тибарга алып, театр эчендә һәм 
тышкы якларында полиция кешеләре куелды. Ниһаять, шушы шартларда, декабрь аен
да мәшһүр Зәйнулла ишан хәзрәт тора торган Троицк шәһәрендә беренче мәртәбә 
татар театры уйналды. (Беренче театр» әсәрендә Вәли ролендә мин. Вәлимең хатыны 
1афифа р.иен.ы Миңнулла Мвхэчматжанов, Хәбибрахман ролендә Мвхаммәт Вәди-
шин. Фатнх ролендә Габдулла Юсупов. Хәмзә бай ролендә Ибраһим Шагладнее ,А-
иелылар. Концерт бүлегендә 7—8 кеше катнашты. 

Гомумән, KH4J матур ү т и Халык га күп килгән иде Г о р о ^ к и й театр бинасы 
шыгрым гулы булды Бай хатыннары пешереп кигергән паштетлар, чәкчәкләр белән 
тулган б>фе| га бар ите Б у ф е т ы ң сәүдәсе дә шәп булды, акча күп җыелды. Шулай 
итеп спектакль куеп, теләгебезне үтәдек. Әмма ахыры бар бит әле, нсәп-хигабын ничек 
эшләргә? Килемнең барысын илтеп бирү арам тоелды Шуннан, ү1ара свйлаштек тә. 
түгәрәккә париклар, берничә тирле cavna киемнәре тектереп, шулай \ к . .J—4 мандо
лина алып, болармы» барысына да счетлар яздырып, һәм аларны кнчәнен расходына 
кертеп, шуннан калганын полицмейстерга илтеп биртек Ул тикшереп-иител торма* 
ды, канцелнриягә гапшырытьи. диде. Кыскасы, 6jpe дә тук. сарык та исән калдь 

Беркадәр вакыт узгач, Пермьнан СалИК Айманов белән Шиһап Ьаһавегднновл*^ 
җәмәгатьләре белән килеп теттеләр. Тагын Казаннан да берничә егет килде, безнең 
түгәрәк зураеп китте «Казанга сәяхәт» белән I алиәсгар Камалның ике пәрдәлек 
•КаЙниш» д и и м әсәрен әзерли башладык. Б е р л и н «Бәхетсез етегжен ирләр генә 
к а ш а ш а тор1ан Оер пәрдәсен уйнадык һәм концерт бирдек. 

Ш у ш ы вакытларга 1риицк шәһәрендә беренче мәртәбә егерме кешедән торган 
l a m p кыллы оркестры тезелде. Миның аинәкчеса Салих Айманов иде Мин да б> 
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1910 елда Троицк шәһәрендә гмелгая барам 
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оркестрда контрабаста уйный башладым Шулай итеп, безнең «Милли музыка һәм дра
ма түгәрәге» ай саен диярлек спектакльләр куя һәм әдәбият-музыка кичәләре үткәрә 
башлады. Бу кичәләрнең берсендә Троникида атаклы саналган гармоньчы, жырчы 
Мирфәез Бабаканов та катнашты. 

Бу кешене мин моңарчы кергәнем юк. бары тик граммофон пластинкаларыннан 
гына ишетеп белә идем. Ул уртача гына буйлы, шактый симез һәм азрак корсагы да 
чыгып торган, хатын-кызларныкы тесле нечкә тавышлы бер кеше икән. Шундый юан 
кешенең нечкә тавыш белән сөйләшүе, бигрәк тә. черелдәп җырлавы бик кызык нае. 
Ул узе саф татарча киенә, читек-кәвештән пари намазын калдырмый иде. 

Шушы елларда Пермьда калган иптәшләрем белән хатлар алыша илем. Бу хат
ларның берсендә 1910 елның җәендә шәһәребезгә «Сәйяр» труппасы килуе һәм өч 
спектакль куеп кнтуе турында хәбәр иттеләр. «Хуҗа һәм приказчик» пьесасында, дус
тым Шакир 1;..1\икш (Шамилский) a pay кыз ролендә беренче мәртәбә сәхнәгә чык
кан. Мин моны ишетеп бак шатландым һәм тәбрикләп хат яздым. Әйбәт тавышы 
белән танылган Фәттах Латыйпов та. приказчиклыгын ташлап, җырчы-аргнст булып 
киткән. Моңарчы әле бездә сәхнәдә концерт бирә алырлык җырчыдарыбызнын булганы 
юк иде. 

1911 елның, язында Яушевлар приказчиклар арасында чистарту уздыра башла
ды Беркадәр хор фикерле, ан керә башлаган приказчикларның берсен аә калдыр
мыйча эштән куып чыгардылар. Абын белән мине дә кудылар. 

Берәр ай чамасы эшсез йөргәннең сонында, «Садыйк Яушевларның варислары» 
исемендә йөртелгән фирмага хезмәткә ялландым. (Болары да шул ук Яушевлар нәсе
леннән.) Яна хуҗаларымның уллары Касыйм. Закир минем белән дуслашып китте
ләр. Чөнки алар да безнең драмтугәрәк белән кызыксынучылар, мандолинага өйрәнү-
челар иде. Улларының бу эшен анасы сизеп алгач (аталары үлгән иде), балаларыбыз 
юлдан чыга икән дип борчыла башлый һәм, элекке хуҗам Муллагали абзыйга барып, 
безнең өстән зарлана. Муллагали Касыйм белән Закирның опекуны иде. 

Көннәрнең берендә Муллагали Яушен безнең кибеткә килеп керде һәм минем ан
да эшләгәнемне күреп алды да. доверенный Кутузовны чакырып: «Нигә сез без куып 
чыгарган приказчикларны, бездән рөхсәтсез үзегезгә хезмәткә аласыз? — дип тиргә
де һәм: — Хәзер ук чыгарыгыз!» — дип приказ биреп китте Шулай итеп — янадан рас
чет. Мина бу шәһәрдә торырга мөмкинлек калмады. Ни күрсәм шуны күрермен дип, 
Пермьга кайтып киттем. 

Сәхнә осталары белән очрашулар 
Ике ел аерылып торганнан сон, 1911 е.тнын җәендә туган шәһәргә кайтып төш

тем Берәр ай чамасы эшсез йөргәннән сон. Гәрәй хаҗи Насыйров дигән байга ял
ландым. 

Көз көне приказчиклар җәмгыяте тарафыннан клуб ачылды. Мин дә, шул җәм
гыятьнең члены булганлыктан, клубның активына әйләнеп киттем. Бу вакытта Пермь
да иске иптәштәрдән Хәйретдин белән Нуретдин Хәнҗәровлар, Фатыйх Юсупов. Әхәт 
Вәлиен, Насыйбулла Чикик һәм Шакир Шамнлскийлар бар иде. Шулар белән спек
такль куярга җыелып йөргән вакытта. Фәттах Латыйпов белән Мохтар Мутин га
строльләре килеп төштеләр. Без боларның концертларын оештыру өчен квн-төн чап
тык. Халык шактый җыелды, концерт күңелле узды. Фәттах Латыйпов үзенен монлы 
җырлары белән халыкның күңелен яулады. Үз җырчысын күптән зарыгып көткән ха
лык Латыйповны кат-каг сәхнәгә чыгарып алкышлады. Мохтар Мутинның репертуа
рында 1абдулла Тукай. Сәгыйть Рәмиев шигырьләре иде. Мутинның мәһабәт тавы
шы, романтикага бирелеп, эчке гойгы белән сөйләве халыкка бик ошады. 

Икенче атнаны Фәттах Латыйпов һәм Мутин катнашында бер спектакль куел
ды Баш рольләрдә Мохтар Мутин белән Фәттах Латыйпов уйнадылар. Без. арама 
түгәрәге членнары, кечерәк рольләрне башкардык. Бу спектакльдән юллык акча җыен 
алынгач, алар Кунгур шәһәренә китеп бардылар. 

Озак та үтми. Пермьга Мәрьям Искәңдарева дигән жырчы хатын килеп төште. 
Без бу нечкә тавышлы хатынның тавышын граммофон тәлинкәләреннән ишетеп белә 
илек. Үзен күргәнебез юк иде. Тешкәй номерына барып, таныштык, сөйләштек. 
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чнкларын да: «Барыгыз, К Ъ | Преастоац* му КОНЦЕРТУ 
6.1|>UIUJ, ШӘП ЖЫрЛЫЙ )ГЛ», 

дип димли башлады. Мин 

ДИЧ|>Р.1 да белмадем кичен 

клубка бардык, Лакин халык к , п түгел, ипнын «стена бик чуар башка вакытларда 

i r . u p . i a p u аяк та басмаган кар| байлар (им аларнык довсренныйлары гына корена 

иде. I.N.iri ,11 1 ,i 11,1 и .iii.ii.ih I ли. Марьям 1уташ концгр1ны башламаска ккрак дип кы-

бырсынып маташты Халык нсеменнан диган булып, бер-ике бай кереп \тентач. кониер-

тын башла ды. Беренче С ^ л е к и бары тнк мырлар гына булды Программасының, дава-

мы да егерме м и н у п а н артмады. Ангракт вакытында Агафуровларнын доверенные 

^ а к и р Козлов поднос тотып сахната менде ал с»йлн башлады: 

— Жаматать, uuhapf6e.ii J беренче мартаба безне ихтирам итеп. милли җырчы-

лигыбыз тан Марьям [уташ Исканларева килган, без аны яхшы итеп каршы алырга, 

шулай ук, рахматлар айгеп озатырга тиешбез Лакин, таксефка каршы, халкыбыз ат 

калган, r i \ ( f i t i r кнчадаи җыелган . IK4J МарМм туташнын расколын капламый. Ш>нын 

нчен да 6(ч, хдлебезтан «аяганча, аны бу кыенлыктан коткарырга тиешбе! Мена. баш

лан M o i i . u 6 a p байларыбыздан Мортаза каҗи Тимкнн дфанде егерме биш сум, ,зем 

ун сум бнрам,— дип, подноска акчалар чыгарып саллы һам шуннан тагын бнш-алты 

кеше унар сум, бишар сум акча салдылар. 

К о н ц е р т ы н икенче булап башланды Бу вулскгэ бию.ир булырга тиеш иде. Баш

та татарча, аннан \збакча биеде Русча да биеп к сpear кан булды А чыр iа ' К о р с а к 

биыс» ди!ан бер кыланышны \тарга чыкты Биюченең кыяфате адапегзлекнен чнтена 

җига ч 11.Ш киткан иде, аның мондый кыяфлен күргач, залдагы чагын-кы т.тар такс-

рен ЧЫ1ЫП «к к н и е . и р Нр.ир н и шаркылдап катетерга тотындылар Ә тете иң ал

дана ратга утыр!ан хаҗи афанделар мзлекларен г а з л а тазла. каефланеп кул чаба-

:.пнны о ч - щ ч мартаба чыгардылар Мондый 1 М И к,ртач. хаҗи 

ибынл.1|:н1.1 i n ; и им җырчыбыз» J H I J H б>.тып нрдам җыеп бир, ларс-

http://iii.ii.ih
http://uuhapf6e.ii


нең серенә төшендек. Ул хатын Мә-

кэржэ. Эрбет ярминкәләрендә хаҗи

ларга, байларга таныш булган шан

сонетка Мәрьям туташ икән! 

1912 елның башында Фәттах 

Латыйпов янадан Пермьга килеп, 

минем янда. апаларда, квартирда 

торды Җыелышып «Уйнаш»ны сәх

нәгә куйдык. Хатын-кызларны сәхнә

гә тарту мәсьәләсе һаман да кыен иде 

әле. шулай да, куп кыстый торгач. 

Бәхрелхәят апаны Сәрбижамал ро

лен уйнарга күндердек. Ике атна 

репетиция ясагач, спектакль яхшы 

узды. Әхмәтҗанны Латыйпов. Мәгъ

лифә карчыкны Мәрьям Вәлием. 

Ә i ери ролен үзем, Әнвәр бай ролен 

Әхәт Вәлиев. маклер Фәтхерахманны 

Насыйбулла Чикин уйнады. Бу спек

такльгә Нуретдин Хәнжәров белән 

Шакир Шамилский гына катнаша ал

мады. Алар рус театрындагы Петь-

цер фамилияле артистка сәхнә тех

никасы буенча кичке дәрескә Йөри-

ләр иде. 

Шуннан берничә көн уткәч. Фәт
тах Латыйпов: «Казанга Волжская 
янына барам, аннан Уфага яна татар 
труппасы тезү хакында сөйләшергә 

китәм, әгәр арагызда безгә кушылыр
га теләүчеләр булса, рәхим итегез, 

мин телеграмма җибәрермен», дип, 

саубуллашты да китеп барды 

Яз көне Пермьга гастрольгә 

татар халкының тагын икенче җырчысы Камил Могыйгый килеп чыкты. Таныштык. 

сөйләшеп утырдык. Моңарчы без аны да граммофон пластинкаларыннан гына ишетеп 

белә идек. үзен күргәнебез юк иде. Без, гадәттәгечә, анын концертын оештыру эшенә 

нерештек. Ләкнн Мотыйгыйкын халык җыю һәм реклама мәсьәләсе үзенә бер терле 

формада булып чыкты. Концерт жомга көн булырга тиеш иде. ул шушы көнне мәчеткә 

бара да намаз бетүгә бик шәпләп, кычкырып коръән укып җибәрә. Мәчеттәге халык 

шаккатып кала. Утырган җиреннән сузыла-сузыла бу хәйран хәлне күзәтә башлыйлар. 

Чөнки монарчы мондый мәһабәт тавышлы коръән укучының Пермь мәчетендә ишетел
гәне юк икән. Соныннан мәчет алдында анын чыкканын көтеп торалар, ул урамга чык
кач, бер-берсеннән. бу кем дә. бу кем, дип сораштыра башлыйлар. Шулай нтеп шәһәр
гә Камил Мотыйгын кнлүе турында хәбәр таралды. Анын җырлавы белән кызыксыну 

бердән көчәеп китте һәм билетлар да яхшы гына сатыла башлады. 

Кичәгә халык шактый куп җыелган иле. концерт та бик унышлы үтте. 

Баритон тавышлы икән, күбрәк кыска көйләр җырлады, озын көйләр ни өчендер 

бик аз булды. 

Май ае житте. Уфадан. Фәттах Латыйповтан. телеграмма килеп төште. «Волж
ская Уфага килде, труппа төзибез, килегез», дип язган. Бу телеграмманы алу белән 
Нуретдин Хәнжәров. Шакир Шамилский. Фатыйх Юсупов — өчәүләп Уфага киттеләр. 
Шул анда Уфада «Нур» труппасы төзелә. Мин дә бу иптәшләр белән китәргә тиеш 
идем, ләкин көзгә солдатка караласым булгач, китә алмадым. Ул вакыттагы закон 
буенча һәр кеше үзенең агасы туган авылга барып каралырга тиеш булганлыктан, 
миңа Әгерҗегә кайтырга кирәк иде. 

Әптери ролен тә .1 Антон. 
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Өченче спектакльдә Мортазинның русча

дан татарчалаштырган комедиясе «Кач

кыннар» һәм «Кайнанан өндә булса, л п н щ асты аек» килә» куелды Труппамын ике 

ар1исткасыннан fie per — Гөлсем Болгарская «Ачлык кушты», «Банкрот* егтектакзьлә-

р е н и халыкка бик ошады Гомумән, труппаиын гастрольләре бөтен яктан уңышлы 

булып ү т , А р т н и пар үзләре дә бик канәгать булып, рәхмәтләрен әйтеп, Чнләбе 

шәһәренә киттеләр. Аннан. Троицкига барабыз, диделәр 

Берничә көннән сон Моргазин-Имаиский Троицкилай мина шушындый хат .ал
лы «Мпхтәрәм Локман әфәнде. җәнабегезгә чук СӘЛИМ Үзечез с а г - с л а ч л Троицки-

11 кнлеп җиттек... Чиләбелә еване белгән кешеләр бнк күп икән. Ике мәртәбә \йнап. 

к и п и гына сборлар алдык Чиләбегә Кариек та килеп җитте. Бергә-бергә «Шәһәр 

серләре»н куйдык, яхшы чыкты . Хат языгыз, ни хәбәрләр бар, кайтканда, бәлки. 

Пермьга тиярбез. Язучы Мортазнннар. 1912 ел, 30 май*. 

Июль аеның ахырларында «Нур» труппасы гастрольгә килеп чыкты Мин ал ар
ның кил ул әрен ише к-и, шунда ук яннарына ашыктым, барысын да сагынган идем, 

Барыбыз да Сәхипҗамал Волжскаяны татар днньясында тагын бер яна зруппа тезүе 

белән тәбрик иттек. Озак кына сөйләшен утырдык Мәкәрҗәдә очратканнан сон ми
нем аны күргәнем юк иде Труппада үзем белән бергә үскән иптәшләр дә булгач, алар 

мина (уганнарым шикелле тоелды. Без барыбыз да 6v яна труппаны оештыручы, ана 

җитәкчелек итүче беренче татар кызына кулыбыздан китгән ир.имнәрне күрсәтергә 

тырыпмык Мин группаның пиләренә бптен көчемне салырга, аларга һәрьяклап булы
шырга тырыштым һәр Спектаклендә кашашым чинау өстенә, оештыру ишләренә зә 

якыннан торып булышсым Спстаиларынза унике кеше: Сәхипҗамал Волжская, Фа-

XepHMCI СэМЙТвМ, Фатыйма Д у л а ш к а Лнза Сыргланона, ирләрдән — Шакир Шамин
ский, Гыйлаҗ Казанский, Нурый Сакасв, Фәттах Латыйпоа. Нуретдин Хәнжәроя. 

Ф а ш н х Юсупоя. Мохтар Мутин һәм Тукучбитоя иде Беренче спектакль шәһәр теа
трында булып, Вәзирзадәнең «Мөснбәте Фәхретдин» драмалы куелды. 

Аннары Галнәсгар Камилның аБахетсп п е н е э>р әзерлек белән куелды. Бу 

1лгк1.1к.1ьдә Волжская бер-берсенә капма-каршы булган ик* образны — I айни белән 

гимназистка Гайшә ролен гәүдәләндерде la . i .u у тыручыларнын берсе дә ике соль

не бер үк артистка башкара дип уена да кигермәде Хәтта соңыннан миннән: «Гим

назистка ролен нинди кыз уйнады' Аларнын арги11калары л ц ч - ^ ген» бит, бу би-

цЦИЧесе кем СОН?* днп, үз ш а н н а р ы м да сораштырды. 
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Оренбургта 

Солдаттан котылгач, артист булырга хыялланып йврүче Зәки Тайсин дигән егет 

белән уйлаштык та. Пан тарыбыздан расчет алып. Оренбург шәһәренә кнтеп барлык. 

Анла без «Нур» труппасы белән очрашырга тиеш идек. һәм шулай булып чыкты да 

Оренбургка килеп, берәр ай эшләүгә, зарыгып көткән «Нур» труппасы килде, алар 

кышны бирелә уздырырга булдылар. Труппа моңарчы Урал шахталарында. Себер 

алтын приисхаларында эшләүче татар эшчеләренә хезмәт курсәткән. Урта Азия шә-

һгрләрендә, шулай ук Уфада берничә тапкыр булып узган. Бу юлы труппанын соста

вы да \згәрә төшкән. Латыйпов белән Мутин труппадан киткәннәр Тукумбитов авы

рып больнииага кергән. 

Оренбург яшьләреннән: Нсхак Әлмәшев. Мәхмүт Тулинский. Нургали Якупов. 

Әхәт Хнсамов. Шаһибәк Сакаев һәм Мамсинскийлар да труппага алынды Коллектив 

шулай зураеп китте. 

1Ө13 елның октябрь аенда шәһәр театры бинасында әзербәйҗанчадан тәрҗемә — 

«Мөсибәте Фәхретдин» әсәре сәхнәгә куелып, сезон ачылды Оренбург халкы «Нур» 

труппасын алкышлап каршылады. Икенче спектакль — Сәгыйть Рәмиевиен «Яшә. Зө

бәйдә, яшим мин'» драмасы булды. Бу спектакльдә Сөләйман ролен Шакнр Шамил-

скнй. Зйбәйдә ролен Сәхипҗамал Волжская башкарып, тамашачыларда тирән тәэсир 

калдырдылар Динмөхәммәт мулла ролендә уйнаган Касыйм Шамилне лә халык яра

тып каршылады. Без дә яна артистнын тууын шушы көнне күрдек Барыбыз да. уен 

бегкәч, сәхнә артына кереп, аның кулын кысып тәбрик иттек. 

Бу кышта «Нур» труппасы материаль яктан да, нжа.ди яктан ла бик ныгыды. 

Труппа Европа классиклары әсәрләрен кую турында уйлана башлады. Уйланып кы

на калмыйча. Шиллернын «Мәкер һәм мәхәббәт» трагедиясен куярга әзерлек алып 

барылды. Оренбургтагы рус труппасы ярдәмендә махсус киемнәр, париклар булды

рылды. Баш рольләрдән: Луизаны — С. Волжская. Фердинандны — Ш. Шамнлскнн. 

Президентны — И. Әлмәшев Һәм Вуромны — ГыГпаж Каэанскийлар башкардылар. 

Мин Гоф маршал ролендә чыктым Волжская. Шамиле кий. Казанский. Әлмәшев. 

Касыйм Шамил уз рольләрендә зур осталык күрсәттеләр. Пәрдә төшкән саен. артист

ларны каг-кат сәхнәгә чакырдылар, чәчәк бәйләмнәре бүләк иттеләр. Бу спектакль, 

халык соравы буенча, сезонда берничә тапкыр куелды. 

Халык каршында труппаның авторитеты бнк нык күтәрелде, тамашачылар атна 

саен спектакль куюны, яңа әсәрләр күрсәтүне сорый башлады, ләкин сәхнә әсәрләре 

җитешми иле Үзебез рус әсәрләрен тәрҗемә нткәләдек. Яз якынлаша башлады. 

Көннәрдән бер квнне. труппабыэнын җитәкчесе Сәхипҗамал Гыйззәтул.дина-Волж-

скаянын бенефисен үткәрергә уйладык. «Җиңел хезмәттә» исемендәге драманы (б\сы 

басылып чыккан китап, русчадан эшләнгән, авторын хәтерләмим) сәхнәгә КУНДЫК. 

Өченче пәрдәдән соң. юбилярны котлаулар булды. Ана бик күп бүләкләр тап« 

шырдылар. сәхнә чәчәкләр белән тулды. Халык үзенек беренче артисткасын әнә шулай 

хөрмәтләде, тәбрик итте 

Март ае ахырларында Таждаровнын «Яшь хатын» драмасы куелды һәм Гали-1 

эегар Камалның «Банкрот» комедиясе белән сезон ябылды. Сираҗи бай ролен Ка

сыйм Шамил башкарып, үзенең талантлы артист булуын яңадан бер кат раслады. 

Труппанын алты ай буенча бер шәһәрдә торып, атна саен спектакль куеп чыга 

алуы «Нур» труппасының яшәү гомерендә беренче күренгән зур һәм шатлыклы факт 

иле. Моңарчы труппа бер шәһәрдә бнш-алты спектакль күрсәтүдән уза алмый, икенче 

шәһәргә китәргә мәжбур була торган иде. Чөнки ул заманнарда халыкны театрга 

тарту, ияләштерү кыен эшләрнен берсе иле. Ул заманда татар артисты ачлыкка да, 

поезд, пароходларда билетсыз йөрүләргә лә, барысына да түзде. Әмма ин кыены ха

лыкны театрга тарту иде. «Нур» труппасы Оренбургта бу авырлыкны беренче мәртноә 

жинел ЧЫҺТЫ. Ул вакытта яшь булган Шәриф Камал. Мирхәйдәр Фәйзи кебек Орен

бург язучылары да. театр эше белән кызыксынып, үзләренең шактый ярдәмнәрен 

кисәттеләр. 

Труппаның бер урынла эшли алуы артистларга сәхнә белемнәрен арттырырга ла 

мөмкинлек тудырды. Без Оренбургтагы рус театры постанпикаларына нврн Г.ашла-
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дык. Жнтэкчебез Сәхипҗамал Волжская рус театрында йөрүне аларнык эшләре белән 

танышу, өйрәнүне көндәлек бурычыбыз нтеп куйды. Оренбург рус театрындагы атак

лы Малиновская группасының Разумный. Мичурин кебек сәхнә осталарының яшь 

татар артистларына зур ярдәмнәре тиле. Рус театрында татар артистлары ечен аерым 

ложа аа калдырылгач, һәр яна әсәр карал барыла һәм икенче көнне каралган спек

такль күмәк рәвештә тикшерелә иде Мондый иҗади фикер алышулар яшь татантлар 

өчен тур мәктәп ролен үтәде. 

«Нур» труппасы апрель башында, тугыз кешелек состав белән. Ител байлары

на. Урал, Себер якларына гастрольгә чыгып китте. 

Труппаның гастрольгә чыгып киткән көннәрендә беркадәр боегып калган идек. 

Ләкин бу хәл озакка бармады. Ярым приказчик, ярым артист кына булсак та. нурлы 

сәхнә безгә туган өебездән дә якынрак иде, без аннан берничек тә аерьла алмалык. 

Бакчадагы агачлар яфрак ярып чәчәк ата башлау белән, без дә баш калкыттык. 

Га.ткәаар Камалның «Беренче театр»ын куеп җибәрдек. «Бүләк өчен»не халыкка бү

ләк иттек. «Казанга сәяхәт» һәм башка комедияләрне дә сәхнәгә менгердек Әхәт 

Хис а мп в кебек к ир тавышлы, киң күкрәкле егетләребез җыр партиясен алып барды, 

биюче кызларыбыз биеде, уенчыларыбыз гармонь тартты, мандолина чиртте, скрипка 

сызды! Оренбург сәхнәсе тагы нурланып, тагы Саткыи китте Без китәсе кышта яна-

лан әйләнеп кайтасы «Нур»ны. тагын да ныгып, тагын ла остарып, җитлегеп каршы

ларга тиеш идек. Турысын әйтергә кирәк: Оренб>рг тамашачысы инде театр күрми

чә яши алмын ите Халык беттән я надан янаны сорады. без сөенә-сөенә барлык 

сәләтебезне, яшьлек дәртебезне биреп сәхнәгә үрмәләдек. 

Укучыда шундый фикер тууы та ИӘМКйи: « H i p » труппасы гастрольгә чыгып ки

тә, ә труппаның спекгакльләрентә катнашып йөргән егстләр-кызлар. шулар арасын

да Локман Днтов үзе. ни өчен соң Оренбургта кала, ни өчен артистларга ияреп кит

ми? Бик китәсе иде лә бит . Ул замандагы театр труппаларынын ангьм мөмкинлеге 

ток нде. Ул заманда Петро1радта һәм Мәскәүдә генә зур театрларның артистлары гына 

лезмэт хакы белән тәэмин ителә ите. Хәтта рус теа!рларыңың да Kj6cce х ө р м ә т ка

рамагында булмыйча, артистлар аерым \\ җалар: и — антрепренерга, анда 

ел буена түгел, бер сезонга, берничә айга гына ялланып хезмәт итә иделәр Татар 

•ртистләры исә, \л көннәрен үтләре К үреп, купма бн.тет сатылса, шуңа тукланып яши 

иделәр. А.тарның бернинди гарантияле хезмәт лаклары юк нде Спектакльдән ft Ы ел-

Гйн акча, иң элек. Teaip бинасы ачен. вакытлы файдалануга «лып торылган костюм

нар өчен, КЫСК1СЫ, ни' 'iHie булмаган оештыру расходларын каплауга ГОТЫЛ1 

нан артканын тына (ә|әр артса) артистлар арасында маркаларга карап беленә Мар

калар дигәне шул. аргнегка. нинди дәрәҗәдә! е а р т и ч булганлыгына карап. биш. ми

ле, гигел. хәтта ун марка билгеләнә. Бу югары бәяле маркалар труппаның гөп. даими 

артист-артистка.тарына түләнсә, i ас г рольләрдә катнашмаучы, бер шәһәрдә генә яшәү

че ярым профессиональ артистларга бу бәянщ И)-40 проценты гына түләнә иде Ка

рем-ч ЫI ымнарны i.i k.ii! мр.тык бу .14.1; ли чльллрта rfpiHii.iap бу ш к\ 1 ое тән кала 

ите Мондый авыр көннәрдә арщст би i каешын тарттырыбрак буарга, яки артык әй

берен, кием-салымың гамбаракл салырга иәжбур и i f ( а к л а м а с л ы ш а н әйберен, 

гүләп алырга акча булмагач, бик аз бәягә югалып к а н а м чаклары М еш була нде. 

Мисал ачен, Сәхипҗамал Волжсканнын бер хатыннан өзек китерик. 

гЛукй . ропивелга киттек Миңа доеостре* 

0С»Л>рмеҢ 

• тоткан 

акчалары • ман 11һр*фцнең Ъер дш язганы юк В»лк$м, мине* нзрег 

• 

21 апрель, 191-1 • 

! ы и i i . г у л и п и 

Шушындый сәбәпләр аркасында, гастрольләргә баш рольләрдә уйнаучыларны 

гына алып чыгалар Алар систаяы, күбесенчә, сигез тугыз кешедән әргчы/i J инде 

1 I* Нура чалмасындагы артнет-артн.-
яратыл aiay гадәтләре 6а; 
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кечкенә ролыэр өчен урыннардагы һәвәскәрләрдән файлатанатар. Театр сөюче һэвэс-

кәрдәрне, аз булсалар да. lup шәһәрлә табарга мөмкин иле. һәвәскәр бу эшкә атлы
гын тора, ана акчак да, бернәрсәң дә кирәкми, сәхнәгә чыгып бер-ике суз әйтсә, шул 

житэ. Мәшһүр «Сәйяр» труппасында да хәлләр шундый иде. Артистлар сәхнәгә һәвәс 

яшьләрне бик якын итәләр, аларнм үперергә, өйрәтергә һэркайчан әзер торалар, алар 

арасыннан аеруча галантлыларны үз араларына тарталар иде. Кыскасы, алар үзлә
ренә алмашчылар әзерләү эше белән бик кызыксыналар ипе. 

Оренбург мина ошады, мин мануфактурачы Насретдин Тинишевларда приказчик 

булып эшли идем. Ләкин мин, приказчик булудан бигрәк, киләчәктә чын артист булу 

вмете белән яшәдем 

1914 елнын ахырына таба. сентябрь аенда, зарыгып каткан «Нур» труппасы, 

гастрольләрдә йөреп, яңадан Оренбургка кайтып төште. Состав үзгәрмәгән диярлек, 

Касыйм Шамил генә Казанга кайтып киткән, аның урынына Сембердә Барый Тарханов 

кушылган иле. Кайгып керүләре белән Закир Сәетзадәнең «Бичара Бибиҗиһан* исемле 

драмасына репетиция башладылар. Безнең түгәрәктән дә җиле-сигез кешегә рольләр 

эләкте. Күп тә үтмәде, шәһәр театры бинарында труппаның кышкы сезоны башланды. 

Билетлар а л лә ничә көн аллан сатылып бетте. 

Бу спектакльдә Бибиҗиһан ролендә Сәхипкамал Волжская, студент Мәхмүт ро
лендә Шакир Шамилский зур укыш казандылар. Пәрдәне кабат-кабат ачтырып алкыш
ладылар, сәхнә чәчәкләргә күмелде. 

Икенче атнада Г. Камалның «Уйнаш» драмасы белән «Беренче театр» комедиясе 

куелды. Алданган татар хатыны образын Волжская тагын ла камилләштергән нде, 

аныи уены онытылмаслык тәэсир калдырды. «Беренче театр»лагы Хәмзә бай ролен 

Оренбург халкы өчен яна артист— Барый Тарханов уйнады. Тамашачыларның ла, без
нең дә мондый «чын» Хәмзә байны сәхнәдә күргәнебез юк иде әле. Шуннан сон Багый 

Тарханов Г. Кама л нык «Банкрот», «Бүләк өчен» комедияләрендә Сираҗетдин һәм 

Әхмәтҗан рольләрен башкарып, Оренбург халкының иң ярагкаи артисты булып китте. 

«Сәйяр»да минем Сираҗетдинны Кулалаев уйнаганын күреп сокланганым бар иле, 

әмма Барый Тарханов уенын күреп тәмам хәйран калдым. Бу чык мәгънәсендә сәхнә 

өчен яратылган зур талант нде. Ул сәхнә техникасына бик бай, аңарда һәр фразадан, 

Һәр хәрәкәттән мәгънә тудыра белү сәләте зур нде. 

Хәзер инде труппа зуррак, күп көч сорый торган әсәрләрне дә куярга сәләтле иле. 

Шундый әсәрләрнең берсе Г. Камал тәрҗемә иткән «Хөкемдә хаталык» трагедиясе 

булды. Моны сәхнәгә куяр өчен рус театрыннан прокатка махсүс париклар, костюмнар 

алынды. Түккән хезмәт бушка китмәде — әсәр тамашачыларга бик ошады һәм берничә 

кат уйналды 

Адринаны — Волжская, анын агасы Жан Реноны — Шамилский, ялган граф 

Лазарьны — Гыйлаж Казанский, президентны — Нсхак Әлмәшев уйнады. 

Аннан сок Г. Камалның «Дәҗҗал» драмасы һәм А. П. Чеховның «Кыз сорау» 

комедиясе куелды. 

Атна саен, хәтта атнага ике тапкыр уйный башлагач, сәхнәгә куярга әсәр табыл
мый башлады. Коллектив көче белән пьесаларны русчадан татарчалаштырырга кереш
тек. Болар арасында «Мин-минлек корбаны» шикелле әһәмиятле әсәрләр булган кебек, 

«Бер сәгатьлек кагын» шикелле җиңелчә комедияләр дә очрый иде. Шундый репертуар 

кытлыгы көннәрендә Мирхәйдәр Фәйзинең «Кызганыч» исемле драмасы дөньяга чыкты. 

Куйдык. Уңышлы спектакльләрнең берсе булып узды. Мирхәйдәр Фәйзине Оренбург 

халкы бик яхшы белә һәм аны үзенең якташ язучысы итеп таный иде. Бу әсәр и 

Волжская белән Шамилский аеруча күзгә ташлашанлыктан — халык пьесаны тора-

тора яңадан кабатлауны сорады. 

Бу елларда Мирхәйдәр Фәйзи Орскнда яшәсә дә, труппа белән нык элемтәдә иде, 

Волжская белән һәрвакыт хатлар язышып тора иде. Ул заманнарда ук инде матур 

хикәяләре белән халыкка танылган Шәриф Камал да «Нур» труппасын якын күрә, 

акын бер спектаклен дә калдырмыйча килеп йөри иде. Без аның сәхнә әсәре язарга 

җыенып йөргәнен дә сизенә идек. Һәм бу шулай булып ч ы ю ы да. Бер көнне шулай 

Волжская номерында җыслыиып утырган чакта, Шәриф Камал килеп керде. Аны зур 

ихтирам белән каршы алдык. Ул сүзсез генә арабызга кереп утырды да: «Мин сезне 

эшегездән бүлдем, ахры?» дип сорады. Без аның аз сүзле, тыйнак кеше булуын күптән 
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бел* идек. Ләкин ул бу юлы бик дулкынланган нде Д н ч э к . ул ниндидер яңатык атып 

килгән? һәм менә аның теле ачылды. 

— Дусларым! — диде ул. — Минем күңелемне бер нәрсә борчый. Сез ннде бары
гыз да Оренбургтагы атаклы хаҗиның кем икәнен беләсез. 

Язучының нәрсә язачагын аңлавыбыз булды, шаркылдап квлеп җибәрдек 

— Менә мин шул хаҗины сәхнәгә чыгарып бастырырга уйлыйм. Сез моңа ничек 

карынсыз?.. 

Без: 
— Бик яхшы, бик м ә г ъ к у л ь ! — дип, язучының бу кыю фикерен хупладык. 

Бу заманда муллаларга, хаҗиларга каршы с,ч күтәрү, атарга каршы чыгу бик 

ж и г д н мәсьәләләрнең берсе нде Шәриф Камалның мондый кыюлыгына безнең исебез 

китте. Чыннан да, комедия кызыклы һәм әһәчняме булачак иде. Ләкин аны сәхмэгэ 

күтәреп чыгу... Ай-һай, бу бнк хәвефле мәсьәлә бит! Әмма артистлар, моны симермәгән 

булып, язучыны дәртләндерергә тырыштылар. Шәриф ага күңеле күтәрелеп рухланып 

кайтып китте Шәриф Камалнын «Яна комедия язам» дип әйтүе — безкен ячен з>р 

• мет. бәхет ите 

Тагын язлар җигте. Галиәсгар абзыйның «Кайниш». «Бүләк вчен> комедияләрен 

куеп һәм «Бер бүлектә концерт* биреп, кышкы сезонны ябу — саубуллашу кичәсе уз
дырдык 

• H y p i труппасы ул кышны Оренбургта 25 спектакль кунды, ун меңнән артык та
машачыга хезмәт күрсәтте Пароход тешкәч тә. яңатан тугыз кешелек СОСТМ белән, 

Идел буйларына. Урал якларына гастрольгә чыгып кигте. 

Яңа талантның тууы 
«Нур> труппасы Оренбургтан кнгкәч. днньянып яме калмады Былтыр ук герман 

сугышы башланганлыкта:!, яшәү кызыксыз, халыкның рухы гншенке ите Мин дә. ар
тист булырыма ышанып, приказчиклыгымны ташлаган илем Ләкин мондый ПИЯ 

да нинди группа безне үзе белән ияртеп йпри алсын:'1 Әлетә сугышка китеп иттермәгән 

7—8 егет белән труппа сыман бер коллектив оештырдык Нибары ике нызыбьп бар иде. 

«Өрәкләр» ДИ1ӘН пч пәрдәле комечияне әзерләргә ГОТЫНГ>Н гына илек. к ы п а р ы б ы з н ы ң 

берсе кияүгә чыгып китте. Инде нишләргә? Пермьга апама хат яздым. Аның гтуигэ 

җитеп нилә торган Рабига исемле кызы бар иде Ул гимназиянең ц р т классын тәмам
ларга да ялгергән нде инде Музыкага янрәнер. монда яхшы укытучы бар, дигән сил-

тау белән шул сенелемне чакыртып алдырдым. 

Рабига Оренбургка килгәч, чыннан да. музыкадан дәресләр алырга ю г ы н д ы Нәкъ 

менә шушы вакытларта сене.пем янына русча укырга-язарга вйрәиергә Фатыйма исемле 

бер кыз килеп йври башлады. Бу кыз бик юаш. оялчан. бнк йончыган кыяфәттә нде Ъ i 

мойнада (ион та ю р г а н жир и ) бик авыр хезмәпә ли.in икән Твскәбнткә лә чнбэр 

генә үзе Нишләптер, бу кыз артистка б; ла алыр төсле күренде мина. Мин аңа, очра
ган саен: 

— Фатыйма! Сиңа безнең түгәрәккә керү кирәк. Спектакльләребезгә катнаш, ар
тистка будырсын! — дия идем. Ул яса 

— һ и . миннән нинди артистка чыксын.—дия дә, сүзне икенчегә борып ссммкаш 

белән свПләшер1ә нмына иге 

Шулай, каннәрнең берендә. Нардом бинасында «Өрәкләр* пьссә.ыкың соцгы репе

тицияләрен үткәрергә җыенганда, баш рольләрдән Мәрьям ролем игнарга тиешле кы

зыбыздан: «Уйный алмыйм, мине читкә җибәрәләр*, тигән М Н С П ал[ык Репетиция

без туюалды. а ш ы р а п п а калдык. Мин бик тә каушагым гапымрга лә белмәдем Чин ки 

коллектив каршын i.i Д1 \.г гык каршын м та бетен җаваплылык миндә I , г өрәкнең * и -

тәкчесе булу я п е н ә , бу спектакльнең режиссеры да мин м е н 

Афишалар ябыштырылган, билетлар с и ы . ш и . ир1әгә ыккталль куелыр I тиешле 

Ш у ш ы кәлтә нишләргә б и т н ц пнт.ш .(чык т ә р л ә яныңда укышы) басып юрганда. 

нк Щ\ «еч Ог.тән к,рнм .неге Фатыйма узып бара! Мии аны күрү бел ж яшен М К Ы Л С 

урамга агылып ЧЫКТЫМ I I • Т> кгдг ui-т\ м а г ы з ' » тип кызның артыннан кычкырз-кыч-

кыра чаптым. Фатыйма туктады. Мин анардан безгә ярдәм итүен сорый баштадыч 
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Иртәгә буласы спектакльне өзмәс өчен бер роль уйнавын. Нардомга кереп, репетиция 

ясавын зинһарлап ) i c i u башладым. Кыз уйга калды: 

— Булдырып булмас, мин бик куркам,— диде ул. 

— Зинһар инде, халык өчен сорыйбыз! Бер лә курыкма Хәзер Нардомда репети
ция ясарбыз да. тагын безнең өйдә кабатларбыз. Менә шулай өйрәнерсең, уйнап чыкка
ныңны үзен дә сизми калырсың.. Әйдә, тәвәккәллә бер! — дигәч, ул бераз икеләнеп тор
ам да: 

— Ярый инде, алай бик кирәк булгач, тәвәккәлләп карыйм,— дип, минем белән Нар-

домга керде. 

Мин өметсеэлектә утырган иптәшләргә: 

— Әйдәгез, егетләр! Репетицияне башлыйбыз! Эш төзәлде. Артистка табылды. Та
ныш булыгыз, Фатыйма туташ! — дип, аны коллективка тәкъдим иттем. Репетиция баш-

И ң алдан Фатыймага ул башкарачак Мәрьям образының кем булуы турында сөй
ләп бирдек. Пьесаны баштанаяк кабатладык. .Менә шушы кыска гына бер-нке сәгать 

вакыт эчендә дә Фатыймадагы зирәклек яхшы ук күренә башлады. Аның Мәрьям обра
зына керә башлавы, суфлердан сүзләрне бик тнэ отып алуы. күрсәтел!ән хәрәкәтләрне 

онытмавы, рольдә ^эен иркен тотып, дәрт белән сөйләве, сүзләрнең мәгънәсен тиз аң
лавы, барысы, барысы да кызның талантлы артистка булачагына өмет тудырдылар 

Шушы рәвешчә ике көн рәттән әзерләнеп, спектакльне куйдык. Спектакль көтелгәннән 

лә укышлырак чыкты. Залда утыручыларның күбесе: «Бу нинди кыз сон, кайдан килгән 

артистка' Моңарчы кайда уйнаган?» дигән сорауларны яудыра башлады. Сәхнә артына 

кереп тә сораштылар 

Халыкның болай гаҗәпсенүе бик табигый, чөнки Фатыйманы шәһәрлә танучылар 

батенләй диярлек юк иде. Яшькә дә бик яшь иде әле ул. Ә инде аның шулай тиз арада 

әзерләнеп, яхшы итеп уйнап чыгуы, чыңнан да, үзенә курә бер могжиза булды. Кол
лективның да шатлыгы чиксез иде. 

Шәриф Камал ла Фатыйманы тәбрик итте. 

— Моңарчы сәхнәдә күренгәнегез юк иде, кайда уйнаган илегез? — диюенә Фатый
ма оялып, читкә борылды. Шуннач мнн: 

— Шәриф абый! Фатыйма туташның беренче мәртәбә сәхнәгә чыгуы әле — дигәч, 

ул бик гаҗәпләнде. 

— Яшәгез, яшә, Фатыйма туташ! Татар театрының зур артисткасы булырга тыры
шыгыз.— лиле 

Ике атнадан сон, тагын бер спектакль куйдык. «Игь.чан бәласе» белән «Кызлар щ>-

лай кызык итә» дигән комедия Һәм концерт бүлеге булды. Монысында инде минем се
ңелем Рабига Галимованы ла уйнаттык. Аны Фатыйма белән икәү күклердек. Беренче 

укышы белән бик канатланган Фатыймага иптәш кнрәк иде Шутай итеп. алар икесе 

«Кызлар шулай кызык итә» дигән комедиядә ике кыз ролен башкардылар Бу спектакть 

тагын да уңышлырак узды. Бу юлы уннан артык репетиция ясадык, шунын өстенә, әсәр
ләр дә зур түгел иде Ике кыз — икесе дә сәхнәдә үзләрен бик иркен тоттылар. 

Коллектив кызларга баеды. Авылга киткән укытучы Дәүлнканова да кайтып керде. 

Шунын өстенә, карчыкларны уйнаучы бер егетебез — Нургали Якупов та бар иде. Хәзер 

инде без өч-дүрт хатын-кыз булган пьесаларны куярга да курыкмын башладык. 

Өч хатын-кыз роле булган, өстәвенә, өчесе дә зур рольләрдән торган «Чын мәхәб
бәт яки кечкенә сугыш» дигән өч пәрдәлек комедия әлерл.>ргә тотындык. Уннан а р ш к 

репетиция ясап әсәрне сәхнәгә куйдык. Спектакль башыннан ачырына кадәр Канлы i i -

те Кызларның өчесе дә, берсеннән-берсе уздырырга тырышып, ярышып уйнадылар. Бу 

хәл егетләребезгә дә тәэсир итте, алар да бик тырыштылар. Спектакль бетеп, пәрдә 

төшкәч, уйнаучыларның фамилияләре белән кычкыра башладылар. Залдан: «Ахмерова, 

Ахмерова!» дигән тавышлар ишетелде. 

Без ул вакытта Фатыйма Хужасәетовага Ахмерова дигән сәхнә фамилиясе биргән 
т е к . Афиша, программаларда да шулай басып чыгардык. 

Бу спектакльдә Фатыйма үзен Оренб)рг халкына танытты. Моңарчы беркемгә дә 
билгеле булмаган ярлы зшче кызның дамы кинәт күтәрелде, аның хакында шәһәрдә дә 
сөйли башладылар. 



* Артистның тормыш юлы 79 

Шушы спектакль буласы квнне ггиэ шәһәребезгә Казаннан артист Вәли Морт»*и, 
кпгәше Мәрфуга ханым Иманская белән, килеп тошкән иле. Бу спектакльне алар да 
карады Спектакль беткәч, алар, сәхнә артына кереп, барыбызны да тәбрик иттеләр. 
Мортаэин Фатыйма хакында: 

— Локман, бу артисткагыз киптән уйныймы? Бик сәләтле кыз икән Сез аны кай
дан таптыгыз? — дип сорачы 

— Ул Оренбург кызы, бгген әле аның өченче мәртәбә генә сәхнәгә чыгуы,—дигәч, 
ул да бик гаҗәпләнде... 

Бу әсәргә репетицияләр башланыр алдыннан мин кызларыбызнын барысына да: 

— Менә, кызлар, ечегезгә өч роль Әчесе дә зур рольләр, җаваплы рольләр, пьеса* 
нын башыннан ахырына кадәр бара торган рольләр. Бу рольләрне мин сезгә сынар өчен 
бирәм Кайсыгыз яхшырак уйнал чыкса, шул кызга б,ләк бирәбез һәм ул киләчәк спек
такльләрдә дә баш рольләрдә TCHJ уйнаячак - - дигән идем 

Күрәсез, ярыш сәхнә эшендә дә укышлар кигерә торган яхшы чара нкэн. 

Сәрвәр ролендә — Фатыйма Хуҗасәетова. анын иптәш кызы Мәэмүнә р^кмдә — 
Дәуликанова, Шогын.тә ролендә — Рабига Газнчова уйнадылар Икенче көнне җыены
шып, бу спектакльгә тикшерү ясаган вакытта, кызларның үзләрен бүлмәдән чыгарып 
торып, кайсысы яхшырак уйнавы турында фикер алыштык Өчесенең уенына тә 1X10Ы 
бәя бирелде. Өчесе да тигез, өчесе дә яхшы булып чыкты Өчесенә дә көмешчедән мо
нограмма яздырып, алтынланган жетон бүләк итәргә иарар чьпардык Шушы карарны 
И1т.лан иткәч, кызлар Шатлыкларыннан нишләргә белмичә, бер-берсе безән кочаклашыр
га, үбешергә керештеләр. «Болан беребезне дә җәберсетмичә. ечебезне дә тигез күрше
гезгә рәхмәт, иптәшләр. Моннан соң да шулай, тырышып, ярышып уйнарга сүз бирә
без»,— диделәр. 

Бер-ике мннән СОН, колгекгив янарак чыккай пьесаларга цензурадан рвхсәт алырга 
дип, мине Пегрогратка җибәрде. Мин, ун пьеса алып, нагща юра торган шәһәргә бе
ренче мәртәбә барып твштем «Драматическая цензура» дигән булекне мең герле бәла
ләр аша таптым да анда утыручы Заһнг Шефнч Шамил дигән кешегә ун китапны 
тапшырдым Ул: «Ун MIIIH.HI СОК килерсен>, тип алып калды Ун көннән соң баргач, җи
де кн1анка, шулар эченнән «Тигезсезләр». «Ямьсез гпрмыш», «Дәһшәтле серләр» һ. б. 
la. «р*хсәт ителә» дип тылым печать сугылган иде. Ә ниде вч китапка («Кемдә гаеп»— 
Ф Нурмавн әсәре, «Яшь гомер» — I Коләхметов әсәре. «Чын мәхәббәт» — М Нура-
маноя әсәре) рвхсәг бирелмәде. Мин: «Ьоларына ни вчен рнхсәт бирмисез''» 
рвгач, ул теләр-теләмәс кенә СУЛЫП- «Беренчесе дингә, муллаларга тия юрит әсәр, 
калган икесе дә шулай ук...» — дип, кыска гына жавап кайтарды 

КанТМЧ, Фатих Әмирханның «Тигезсезләр» әсәрен куярга зур әзерлек алып бара 
башладык Унбиш репетиция ясап. сәхнәгә кундык Спектакль Городской теагр сапа* 
семдә бик шәп декорация мр белән у т ы м ы ( ггектак и.нем режи^еры Чпртазин-Иман-
ский булды, ул имде бу әсәрне Казанда, «Сәйяр» труппасында, куеп килгән иде Шу
ның «стенә, бнк тырышып ясалган репетицияләр, зур сәхнә, матур декорация аркасын
да СОектакЛЬ бнк гулы, унЫШЛЫ булып чыкты Ха тык та Спитаклы? куп килгән нде. 
Спектакль беткәч, халык, аягүрә горыл, авышлап, артистларга чәчәк б,ләк итге 
Спектакльне карарга Шәриф нц Камал да кинән ите Ул Фатыйманың уенш аер^ч.т 
мактап тортанда. Мортазнн килеп Фатыйманың кулын кысты Чоргазнн. Шәриф Камал 
белән миңа карап: «Иптәшләр, бу рольне Казанда. «Сәйяр» труппасында. Н 
Таҗдарова уйнаган иде Ләкин ул Рокыя обратын Ф.минчл Һ башкара 

ә |М| 1Ы Менә бу ген мин Фанимма гутәш башкаруында чың Рокыя образың керергә Мө
шәррәф булдым», лиле Б) суМӘр К0ИПЛНМеН1 өчен генә әнтепәң СУ з.тәр булдымы— 
бела Гаждарованын уйнаганын уэем күрмәгәч., бу турыда фикер йиртә ммышм Әм
ма Фатыйманы Рокыя ролендә күргәч Фа Па Эывфхал б\ рольне махсус Фатыйма 
Хужасәетоаа уннар *чен яттан ахры (ЯКе китте Чвнки Фатынмд бу ген , ггнеңфәтын-
малыгын бөтенләй онытып, «Тиге1сгзләр»дәге Рокыяным чын ,зе булган иде. 

Какнэрнен берендә гатар сахкәсеиен танылган артисты трагик Мохтар МуткнОрен-
б>ргка килеп чыюы Аның катнашы боәи аЯиьсез тормыш» пьесасы белән «Кадакта 
санхата комеднЯ1е куелды Баш рольләр u М Ч\ гнн (Саттар бай), Ф.иымчә \\чсров.1 
(һаахәр). Мортазии-ИиансхМ ( Иахәммәт.) • i шлар. 
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Шушы спектакль беләк җәйге сезон ябыл
ды. Шул унай белән <• Вакыт» газетасында 
(1915 ел. сентябрь. № 1873) мәкалә дә басы
лып чыкты. "Ф Ахмерова бердәнбергә жәса-
рәтен арттырып. сә>.нэ кешесе (артистка) бу
лып килә. Бу туташтан яхшы-яхшы гына уен
нар көтәргә ярый», дин язды ул мәкаләдә 
заманасының танылган журналисты Кәбир Бә-
кер. 

Бу җәйге сезонда уннан артык әсәр уй
налды. Аларның һәрберсендә баш хатын-кыз 
рпльләрдә Фатыйма уйнады Сәхнәгә яна аяк 
баскан яшь көч өчен искиткеч зур укыш иде 
бу. Чөнки уйналган әсәрләр арасында «Тигез
сезләр», «Ямьсез тормыш». «Оят яхут күз 
яше». «Хуҗа һәм приказчик» кебек төрле 
жанрдагы зур әсәрләр дә бар и ie. Андагы 
баш рольләр характеры белән берсе икенче
сенә капма-каршы торган образлар иде. Ул ел-
ларда «Сәйяр». «Нур» труппаларындагы шак-

Фаты».,, Хужасато.а. 1 ь | й „ ж р и б „ , п р „ ф е с „ о н 1 л ь , р т | | с 1 „ р , р а . 

сында да мондый төрле жанрда уйный алучы 
хатын-кызлар бармак белән генә санарлык иде. 

Фатыйманың сәхнә уңышы турындагы хәбәрләр, билгеле. Оренбург җәмәгатьчеле
ге 1елент,1 генә сөйләнеп калмады. Казанга да барып житте. 

Габдулла Карневның чакырды буенча. Фатыйма 1916 елкың КӨЗЕНДӘ Казанга «Сәй
яр» труппасына китте. 

Ул Казанга килгәч. «Шәфкать туташы». «Тигезсезләр»дә уйнап, таланты белән та
машачының дикъкатен җәлеп иткән. Шул көннән башлап ул «Сәняр»нын төп героинясы 
Фатыйма Ильская булып таныла.. 

«Ширкәт» труппасы 
1915 елкың октябрь айларында Казаннан артист Габарахмак Мангушен килеп чык

ты Төркстан ягыннан Госман Сааыйков исемле дөнья гизеп йөрүче бер артист килде. 
һәм берничә көн утугә, кышкы сезонга «Нур» труппасы кайтып төште. Ләкин бу кай
туда «Нур» труппасынын составы бик нык какшаган иде. Чөнки баш рольләрдә уйнау
чы артистлардан: Шакир Шамилский. Исхак Әлмәшев. Барый Тарханов, һәм Нурет
дин Хәнҗәровлар солдатка алынганнар иде. 

Көннәрнең берендә. «Нур» труппасы артистлары белән Оренбургта булган түгәрәк 
членнары бергәләшеп, спектакль куярга булдык. Шул ният белән Нурый Сакаев әнисе 
квартирасына җыйналдык. (Гомумән андый җыелышлар Хлебный переулокта Снегиро-
ва йортындагы шул квартирада кубрәк була нае.) Бу мәҗлескә Шәриф Камал да ча
кырылды. Ул «Хажн әфәнде өйләнә» комедиясен язып бетергән икән. шул әсәрне уку 
оештырдык. Икенче көнне үк репетиция дә башладык. Бу репетициягә Шәриф Камал 
үзе ла йөрде. Шуннан, рольләр бүлгән вакытта: 

«Шәриф абын' Сезнеңчә. «Хаҗи әфәнде» ролен кем \йнарга тиеш?» — дип сорагач. 
ул: «Анысы инде сезнең эш. узегез карагыз», дип куйды. Шуннан сок без: «Сезнең фи
керне беләсебез килә иде», дигәч, Габдрахман Маңгушовка карады ла: «Минемчә, менә 
Хаҗиның нәкь узе утыра», дип көлеп җибәрде Безнсн фикер дә шулай иде. 

Башка әсәрләрне куйганда, без уннан артын репетиция ясамый идек. Бу әсәр яка, 
шунык өстенә. Шәриф Камалның беренче сәхнә әсәре дә булганлыктан, җитмәсә тагы, 
һәр репетициядә язучы үзе карап утыргач, төзәтмәләр кертеп баргач, без унбиштән ар
тык репетиция ясарга мәҗбүр булдык Бу спектакльгә билетлар алдан ук сатылып бет
те. Шәриф Камалны Оренбург халкы бик тәкъдир итә иде, шунык өстенә, комедич 
Оренбург тормышыннан алып язылганга к^рә. халык бик кызыксынды. Спектакльгә 
хәтта комедиянең төп прототибы булган Хөсәен хаҗн үзе да килгән, сигез кешелек ли-



• Артистмын тормыш юлы ч 
жаны бер үзе сатып алып, чаршау артыннан гына комедияне башыннан ахырынача ка
раган. 

Хөсәен х а җ и , гомуман, башка хаҗиларга охшамаган, һәр спектакльгә диярлек йв-

ри, Городской театрны» ин зур. сигез кешелек ложасын б е р е г а дә сатарга кушмый 

иле. Семьясы яисә танышлары белән кереп утыра, кайбер вакытта үзе гена кила иде 

Биген и н кнлми калса ла, ложа акчасын түти ите 

Спектакль гажал яхшы. күтәренке рух белан барды Уен барган вакытта ук артист
ларга сүзләрен әйтергә та ирек бирмичә шаркылдап иелеп жибарүллр. кул чабулар күп 

булды. Парда төшкәч. Шәриф Камал абыйны һәм артистларны сәхнә алдына чыгарып, 

һавага чөйделәр, чәчәкләр бүләк иттеләр. Шариф Камалның беренче комедиясе «Хаҗи 

афэнде өйләнә» (беренче варианты) әнә шулай сәхнәгә Оренбургта менде. 

Артист Жәләлетдин ролендә (үз образында) — Нурын Сакаев уйнады. 

Бу спектакль халыкка гына түгел, Х а ж к әфәнденең үзенә дә ошаган булса кирәк, 

чөнки икенче көнне ложа өчен ун сумны алырга конторага баргач, очрады да: 

— Әй, Ай эт, монда кил әле! — дип кычкырды (ул минем фамилияне шулай мыс
кыллап, Аитов диясе урынга. «Ай этеф» диеп йертә ите) 

— Исәнме, Хажи әфәнде? — дип күрешкән булдым. Үзем шүрләп та куям. Кичәге 

спектакль өчен кыздырырга чамалый бугай, дип уйлыйм Шуннан ул иелеп җибәрде дә: 

— Шап-шап, бик килештергәнсез! Тик мин сезнең ул артистыгызны танымадым. 

Юкса мин Каэанскийны да, Тарханны да, Курынны ла. сине дә. сакал-мыек ябышты
рып чыксагыз да. барыбер тавышыгыздан таныйм Әмма бу артистыгызны танымадым. 

Кем сон ул? — дип сорады. Мин Габдрахман Мангушовның «Сайяр».дан килүен әйтеп 

бирдем. 

— Алан нкән, Хажн әфәнде булып уннарга Казанның үзеннән махсус артист ча
кырттык дисез нкән алайса, ә! Үзегез гена, пожалый, анын чаклы булдыра алмас иде
гез шул! — диде дә бик канәгать кыяфәттә көлеп җибәрде 

Ш у ш ы көннәрдә Мохтар Мутнн тагын Оренбургка килеп чыкты Төрле шәһәрләр
дән жыелган артистлар кышкы сезон хакында, ягьни кемнең О р е н б у р г а калуы, кем
нең кая китүе турында, сөйләшә башладылар. Бу мәсьәләне хәл и и р ячен барыбыз да 

җыелдык. Шул җыелышта барыбыз да бергә кушылып эшләргә д и и м карарга КЯЛДМ 

Мохтар Мутнн труппаны ничек исемләү мәсьәләсен күтәрде. Бу труппада «Сәйяр» 

•Р1нсттары да, «Нур» артистлары да булып, артистлар ширкәте кебегрәк коллектив 

килеп чыккач. «Ширкәт» исеме кушарга булдык « ч кешедән тезелгән режиссерлар 

м и iei иясенә Волжская, Мортазнн һәм Мутнн сайланды. Мине труппаның администра
торы нтеп билгеләделәр. 

Ш у ш ы елның ноябрь башларында Оренбург шәһәрендә, унбиш кешелек состав 

белән. «Ширкәт» труппасы зшли башлады. Зур гына әзерлекләр белән «Саран» коме
диясен ( г р е к ч а д а н Галиәсгар Камал тәрҗемәсе) сәхнәгә куеп, кышкы сезонны ачып 

Беренче спектакль дә, әсәр дә яңа бу.иач, шуның өстенә, афишаларда яна ар

тистларның да исемнәре күренгәч, халык бик тә и\п килде. Баш рольләрдән: Саран 

Хамит ролендә — Мутнн. ( әрватбәк ролендә— Гыйлаҗ Казанский. Надидә ханым ро

лендә — Волжская, Мөкәррәм әфәнде ролендә — Мортазнн уйнадылар 

Куелган әсәр бик матур һәм күңелле, җиңел комедияләрдән булса да, ничектер 

сүрәнрәк чыкгы Халык урыны-урыны белән яхшы каршы алды, шулай ук вакыты-ва-

иыты белән залда сүрәнлек тә чагыла иде. 

Озак та үтмәде, тагын «Хаҗи әфәнде айләна>не кабатлап куйдык Ләкин бу юлы 

беренче куелудагы состав үзгәрә төшкән иде. 

Чнра1тагы спектакльдә «Хуҗа һәм приказчик» комедиясе к у е н ы Бу әсәр җиде-

СИГИ e i буена уйналып ки иәнлек|ән. шомарып, яхшырып беткән иде Ш у ш ы рәвештә 

ani. i свей бер спектакль куя-куя, декабрь аенын ахырына килеп җиттек Ләкин бу 

сезон ахырына килен җ и ң гүгад бит әле. Алда эшләр күп булуга карамастан, кол

лективта бердәмлек кими башлады Артистлар арасында кайбер ризасызлыклар да кү

рен гә лә де. Мәсәлән, спекгаклыл к а ш а ш ы н уйнаган артистларга гына акча бирергә 

кнрәк, шемакльларла к а ш а ш м ы й кала юрган артистлар була икән, аларгв бирмәскә 

к м р м IHI и егалар чыга башлады 

Каннарнен берендә, шулай гадәиә1счә, спеюакльнен икенче көнендә отчет leap-
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га, акча бүләртә дип жыелган идек. Волжский бер атна чамасы авыру булганлыктан, 
бу спектакльдә катнашып уйный алмаган иле. Менә шул вакытта. Мутин: «Катнашма
ганнарга акча бирмәгез», дип әйтеп ташлады. Мәсьәлә коллектив каршына куелгач. 
Волжская: 

— Миңа бер тиен дә кирәкми, иптәшләр! Мина сезнең дуслыгыгыз, тату булуы
гыз гына кирәк. Татулык булмаган жирдә эшли алмыйм мин! — дип үпкә белдерде. 

Сәхипҗамал Гыйззәтуллина безнен труппабызда күз өстендә каш нае. Без аннан 
аерым яшәүне, аннан аерылуны күз алдыбызга да кигерә алмый идек. Иптәшләр белән 
киңәштек тә, Волжскаянын номерына бардык һәм үзебешен .Нур» труппасыннан чыга
сыбыз килмәүне, труппабызны таратырга теләмәвебезне белдердек. Сәхипҗамал безне 
чын күңелдән шатланып каршы алды һәм без, әувәлдәге «Нур» артистлары, труппабыз
ны яңадан тергезеп, гастрольгә чыгып китәргә булдык. 

«Нур» труппасы гастрольләре 
Труппага берничә яңа кеше өстәп. 1916 елнын январь аенда гастрольгә чыгып кит

тек Беренче килеп тешкәй шәһәребез Актүбә булды. Анда безне Ильяс ага Кудашов-
Ашказарский һәм анын хатыны Фәхрия ханым каршы алдылар. Алар бу шәһәрдә һә
вәскәрләрне оештырып, сирәк-сирәк кенә булса да, спектакльләр куеп яталар икән Без 
бу шәһәрдә алар белән бергәләшеп ике спектакль куйдык та Орскига китәргә булдык. 
Актүбәдә эшләребез унмалы. Юллык акчаны да көчкә генә юнәттек. Ильяс аганы ла 
үзебез белән барырга чакырган илек. сәламәт булмавы аркасында кигә алмады 

Безнең Орскига ашкынуыбызның сәбәбе — Мирхәйдәр Фәйзинең безне анда чакы
рып язган хаты булды. Актүбә белән Орск арасы йөз илле чакрым — без анда ат ял
лап бардык. Мирхәйдәр Фәйзи безне номерлар әзерләп каршы алды. Хәтта Орск яшь
ләре белән очрашу кичәсенә кадәр оештырды. 

Бу очрашу мәжлесе безнен күңелләрдә аеруча тирән эз калдырды. Чөнки беэ 
Орск шәһәренә бик зур газаплар белән барып кердек. Беренчедәй, январь аенын көчле 
бураннарында 150 чакрым җирне ат белән, язгы-көзге пальтолардан, аякларыбызда 
ботинкалардан гына бик каты тунып. өшеп килдек. Икенчелән, юл өчен ямщикларга 
куп кенә акча түләргә туры килгәнлектән, Орскига җиткәндә беребездә лә бер тиен акча 
юк. дисәң дә ялган булмас. Хәтта, труппаның администраторы булуыма карамастан, 
милем кесәдә дә нибарлыгы илле тиен көмеш кек^ калган иде. 

Менә шушы авыр хәлләрдә катып-тунып килеп, гостиницада бүлмәләргә урнашкач, 
куанышкан артистлар, арлы-бирле кулларын уа-уа. бүлмә буйлап йөри башладылар 
Кайсылары аякларын салып ташлап, мичкә терәлеп утырдылар да; 

— һай. чәй эчеп җибәрәсе нле дә бит .. кесәдә сукыр бер тиен дә калмаган! — ди-

— Хәзер, иптәшләр, берәр нәрсә әмәлләп булмасмы.— дип чыгып киттем дә гор-
ничныйга самовар куярга куштым. Үзем каршыдагы кибеттән бер кадак колбаса, дүрг 
кадак к\мәч. ярты кадак шикәр, биш тиенгә бер пачка бөртек чәй алып номерга кайт
тым. Әйберләрне өстәлгә таратып җибәргәч, иптәшләрнең авыэпары ерылды, бар да «-
тәл янына җыелдылар. Өстәлгә парлары чыгып торган самовар да килеп утыргач, юл 
газабы тәмам онытылды. 

Нәкъ менә шундый күңел күтәрелгән вакытта, безнең килгәнне ишетеп, Мирхәйдәр 
Фәйзи килеп керде. Мирхәйдәр Фәйзи бу елларда Орск китапханәсе мөдире иде. 

Сәхипҗамал туташ анын белән электән үк таныш булса ла. калганнарыбызның аны 
берекче мәртәбә күрүебез иде. Без тиз генә урындык алып килеп, анын ла безнен бе-
лдн чәйгә утыруын үтендек. Ул: 

— Ничек килдегез, дуслар, юлла бик туңмадыгызмы? — дип сораштыра башлады. 
Без исә: 

— Татар артисты ул суда батмый, утта янмый, суыкта туңмый! — дигән булдык. 
Ул квлеп җибәрде i.i 

— Шулай кирәк, шулай, бирешергә ярамый! — дип хуплагандай итте. 

— Кадерле дуслар, бүген кич сәгать тугызда шушы гостиница ресторанына сезне 
кунакка чакырырга рөхсәт итегез. Шәһәребезнең яшкире. сез татзр артистларының 



• Лртигтнын тормыш юлы ВӘ 

Орскнга килүе шәрәфенә очрашу мәҗлесе узлырырга булды. Зинһар, безнең чын күңел

дән куелган сый-хврмәтебеэне кире какмаеагыз иде,— дип белдерде 

Анын галилеге, кече күкеллелеге безне бии тәэсирләндерде Без аны беренче күрүдә 

V* яраттык Ул беэнен кунелләрне. мәхәббәтебезне яулап чыгыл кигте. 

Без естэлдэге ризыкларны бик тәмләп, валчыгына кадәр ашап бетереп, бушаган 

самоварны чыгарып бирдек та бераз ял итеп алган булдык. Соңыннан, хәзинәдә бар 

киемнәребезне киенеп, мажлеска керергә әзерләнә башладык. Сәгать п г ы э гулыр-тул 

Macia бер егет килеп керле. 

— Мирхәйдәр абзый сезнең барыгызны да жыеп алып керергә кушты,— диде ул — 

Кунаклар Gap да жыелып бетте. Сезне кеталар, әзер булсагыз, әйдәгез1 

Квттереп, назландырып тормыйча, барып кердек. Керсәк, исебез китте, чвнки чон 

дьы сый-хчрмәтне гомеребеэта беренче мәртәбә күрүебез иде 

Ресторанный зур залында буйдан-буйга сузылган озын естәл Без күренүгә u n a -

гытар бар да аягүрә тордылар. Хөрмәтләп каршы алу. берәм-берәм күрешү, танышу 

китте. Аннары беэнен һәркайсыбыэны встәлнен түр урыннарына утыртып. үзләре кал

ган урыннарга түгәрәкләнеп утырдылар. Өстәлдәге сый-ннтьмәт әйтеп та, санап та бе

терерлек түгел иле. 

Мэжлесне ачып жибәрлелар. Башлап Мирхәйдәр Фәйзи үзе. аннан тагын бер-ике 

кеше с «иләде. Безнең яктан Сәхипжамал Волжская сүз алып снйлэде 

Мәҗлестә барлыгы кырыкка якын кеше бар иле Рәсми бүлектән сон уеннар, жыр-

лар, биюләр булды. Ял итү, кунел ачу тянге сәгать икеләргә хәтле барды. Гомумән. 

мәҗлес бик матур, бик күнелле үтте. 

Икенче квнне иртә торуга, һәркайсыбыэ җимнәрне сызганып, зшкә тотындык Ике 

клннәи беренче спектакльне күрсәтергә булдык Хатын-кызлар костюмнар әзерләргә, 

ирләр афиша, плакатлар язарга кереште. Казанский клубны әзерләргә дип кигтг 

Волжская безгә яна ияргән Әсма исемле артистканы уйнаячак роле беләк таныш

тыра башлады. 

Мин берничә афиша алдым ла шәһәр буенча кибетләргә, учреждениеләргә кереп, 

билет сазып йври бЯШЛааЫМ Эшләр бик уңышты чыкты. Кая тына барып керсәм дә, 

кетеп кенә торалар, ачык чырай белән каршы алып, барысы ла алдагы рәтләргә билет 

алырга тырышалар иле. 

Иртәгесен беренче куелачак .Уйнаш» спектакленең билетларын сатып бетереп, 

икенче квндә куеласы «Җиңел хезмәттә» спектакленә билетлар сатарга тотындык Бе

ренче спектакль бик уңышлы үтте Волжская Сәрбнҗамалны, галәпәгечә, ярәгып уй

нады. Казанснийнын — Әхмәтҗан, Боттаиованын — Мвтьлифә карчык ролыәре дә бик 

уңышлы чыкты Мин Әнвәр бай ролен башкарзым С п с к и к л ь беткәч, тамаша залы гер 

Килде, Сәхнәгә Мируәизәр Фәнлн менде «Нур» т р у п п а м н ы ң Орскига беренче мәр

тәбә кил\е, дүрт-бнш спектакль курсатачаге г у р ы и и сой.ләде Тамашачыларның бу 

спектакльләргә бердәмлек белән иярүләрен үтенде, артистлармы шушы спектакль белән 

котлады. 

Икенче спектаклебез — «Жинел хе!мәттә» оулаЯ УК шыгрым тулы зал каршын

да, зур алкышлар астында > п е Ике «аянай соң кунган вченче спектактебез МирхәЙ1әр 

Фәйзинең - К ы з г а н ы ч ! исемле әсәре булганлыктан. Орск халкы аны аеруча каршы ал-

вы \ i i . n u pai билетларын Мирхәйдәр фәйж сатарга кушмады 

— Бу спектакльгә миннән билетлар үтенеп сораучылар күп, шунлыктан мин алар-

ны үзем таратырмын, - инде һәм ЙМ билет алып китте. 

Б) кичә М.Ж1. бер байрам кебек уяДЫ АрТИСТЛар аеруча күтәренкелек белея, рух-

ланып уЙИВДЫЛар. Халык га бик к а н л а т ь иде Уеннан соң Мирхәйдәр Фәйзине сәхнә 

алдына чыгардылар, анар һай артистларга чәчәкләр булан H I 

Шулай n i d i , бер а ш а <чен 1ә вч спектакль куеп. мең суыта якын акча жыеп ал

лык Беа у.мер үзебезне бап снаа идек Кнпет1әр1ә Парк башладык Килгандаге газап

ларны и.к. әп, җылы киемнәр, кие) итекләр, бүрекләр калада* Моннан сон тагын 

бер а н ы юрый, и п л ә н "ч спектакль куйдык Беренчесе — «Бичара Бибиҗиһан», иксн-

Ч ( . , г _ «Кайннш» белән «Беренче театр*, вченчесе — «Әдәпсезләр арасында хижәпсыз 

КЫЗ* белаи > К Һ И Сорау* һәм концерт бүлеге. Унбиш квндә барлыгы алты спектакль ку

ен, нке мгн сумлап керем алдык Бу уңышлар t зеннән у зе текә килиадс Ь.чарны оеш

тыруда Мирхәйдәр Фәйэннен роле, албәпә, бик зур булды. Бсәнең ЫЫНП ьср!ән кеме-
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бездән башлап киту көнебезгә кадәр ул бөтен игътибарын безгә бирде. Кая гына. кай

чан гына, нинди генә йомыш белән бармыйк, 1шч кире какмыйча ярдәмен күрсәтте. 

Анын тырышып йөрүләре аркасында, театр бинасы өчен дә акчаны аз алдылар, торган 

номерыбыз өчен дә скидка ясаттырды һәм башкалар һәм башкалар... 

Килүебезнең унсигезенче көнендә, кыңгыраулар таккан пар атлы өч кашовка ча

нага утырып, җмпы киемнәр киеп. Орскидан чыгып киттек. Озатырга иптәшләре белән 

Мирхәйдәр Фәйзи үзе дә килгән иде. Чаналарга утырганда һаркайсыбыз янына килеп, 

яхшылабрак, төренебрәк утырыгыз, салкын кермәсен дип. өзгәләнеп йөрде. Барыбыз 

белән дә күрешеп чыккач иптәшләр, тагын шулай килеп чыгыгыз, безне онытмагыз, дип 

кулын селкә-селкә озатып калды. 

Юлда артык туңмыйча, исән-сау гына Оренбургка кайтып кердек. Бер-ике көн ял 

нтчәч. жыелышып эш турында киңәш иттек. 

Шулай киңәшкәч, Урта Азия ягына гастрольгә китәргә булдык. Чөнки ураза ва

кытында Оренбургта да, Уфада һәм башка шәһәрләрдә дә халык театрга йөрми иде. 

Ә Урга Азия ягында, киресенчә, рамазан ае бәйрәм ае саналып, кояш баегач, бөтен 

үзбәк халкы урамга чыга. кәеф-сафа корып, күнел ачып, төрле тамаша карап йөрергә 

ярага ите Чәйханәләр лә кояш баегач кына ачылып, таң атканчы музыкалар уйнап, 

шыгрым тулы халык булганы хәлдә, СӘЩӘ итәләр иде Шушыларны исәпкә алып. шушы 

елда гына басылып чыккан «Дәһшәтле серләр» дигән биш пәрдәле фажигане ( Г . За

риф әсәре) куярга әзерләндек. 

Бу әсәр Оренбургның тирече Тимри бай турында язылганлыктан, басылып чыккач 

та, нке-еч көн эчендә бөтенләй сатылып бетте. Шуңадырмы, афишаларыбыз чыгу беләк 

ук. билетлар да сатылып беткән иде. Спектакль буласы көнне. мин. гадәттәгечә, ике 

сәгать аллан театрга бардым. Театр алдында мәхшәр нде. Халык билет эзли. Халык 

арасыннан көчкә-көчкә тенә үтеп. театрга кердем. Театр мөдире мине күреп: 

— Ә менә сез кирәк идегез. Хәзер генә полицмейстер телефоннан сезне чакыр

ды.—дигәч, башыма салкын су койгандай булып нитте. 

Нишләмәк кирәк, бармый хәл юк. Барып кердем. Теге чыраен сытып: 

— BjreH нәрсә куясыз? Купецларны хур итә торган әсәр куясызмыни? Куярга за

прещаю! — диде. Мин китапны күрсәттем. 

— Ннчек алай тыясыз.— мин әйтәм,—менә бит, китапның тышында иензура печа-

те бар. куелырга рөхсәт ителә дип язылган. 

Ә ул: 

— Бу цензура Петрогралта, ә монда мин цензура, алыштырыгыз икенче пьесага! — 

диде дә чыгып та китте. 

Шуннан мнн кайгып Волжскаяга мәсьәләне аңлаткач, тиз арада төрлебез төрпе 

якка чабып, киемнәр әзерләдек. Грим бүлмәсендә утырган килешкә генә бер кат укып 

чыктык та. «Әдәпсезләр арасында Хиҗапсыз кыз» һәм «Кыз copaj» пьесаларын әзерли 

башладык. Уен башланырга бер сәгать вакыт калган иде. Бу мәсьәләне халык залга ке

реп утыргач кына чыгып әйттек. «Җәмәгать! Гаеп бездә түгел, әгәр дә бу әсәрләрне 

карарга теләмәүчеләр булса, билетларын кассага тапшырып, акчатарын кире алырга 

мөмкин», дип аңлаткач, шау-шу да булмады. 

Шуннан бер-ике көннән сон, ураза кергәч, февраль аенда, группабызга янаган чәй

ханәдә уйнаучы өч кешене — скрипкачы Зыя абзыйны, гармоньчы Сөнгатулла абзый

ны һәм пианинода уйнаучы Кадыйр абыйларны алып. барлыгы тугыз кеше булып. Ур

та Азия ягына гастрольгә киттек. Поезд белән дүрт тәүлек барып, Бохара шәһәренә 

килеп төштек тә номерларга урнаштык. 

Театр биналары булмау сәбәпле, кинотеатр бинасындагы кечкенә генә сәхнәдә ба

ры тик кинобулкадан бирелгән прожектор яктылыгында гына, ике спектакль куеп ал

дык. Сборлар әйбәт булмады. Чөнки беркадәр татарлар гына килде, үзбәкләр нсә 

урамда, театр алдында, жыелышып торсалар да, билет алып керергә базмадылар. Бу 

якларда халык театрга ияләнеп җитмәгән иде әле 

Безнек янга. номерга. Бохара әмире сараенда эшләүче бер үзбәк белән әмирнең 

тәрҗемәчесе Искәндәр Ахметов дигән татар кнлгәли иде. Көннәрнең берендә шул Ис

кәндәр исемле әфәнде безнең барыбызны да өенә кунакка чакырып алды. Шунда сөй

ләшен утырганда, безнең хәлләрнең бик шәптән булмавын күреп, {бу кешеләр безнең 

һәр ике спектакльдә дә булдылар) безгә ярдәм иту нияте белән, әмирнеи. үзенә, ягьнн 
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сараена барып, ярдәм сорарга кинаш иттеләр. Сарайга керү өчен пропуска сыман бер 

кәгазь биреп, мина иртәгә сәгать унда шунда булырга куштылар. 

М и н икенче кемне билетларны әзерләп Иске шаһаргә киттем. Әмир сарае ишеклә-

рен зур сакаллы, кулларына бик иске мылтыклар тоткан сакчылар саклый иде. Ишек

нең ике ягында алла кай заманнарда ясалган ике пушка тора. аларнын тәгәрмәчләре 

имле яртылаш жиргә баткан иде. Каравылчыларның берсенә язуны бирдем. Ә ул язу

га күз т эшереп алды да. ишеккә якынрак барып, кулларын берсенә-берсен шап-шоп 

суга башлады Бер бәтчә килеп чыкты. Теге аңар минем кагаэьне бирде Батча малай 

йөгерә-йөгерә саранга менеп китте Бер биш минуттан әйләнеп чыкты да мине узе бе

лән алып менде Менгән юлыбыз туннель формасында булып, квндезен да утлар янып 

тора иде. Ул мине Искәндәр әфәнде янына KHiepen кертте. Искәндәр әфәнде исә мине 

әмир янына алып кереп таныштырды Әмир дигәннәре кызарып ю р г а н тулы йөзле, кап-

кара түгәрәк сакаллы, кырык яшьләрендәге кеше иде Мин ака үзебезнең Россиядән 

килгән мөсафир артистлар булуыбызны, тамаша күргәзеп йөрүебезне сөйләп бир

дем дә: 

— Меиа шул унай белән, иртәгә булачак тамашабызга сезнең сарай әһелларенен 

ла күмәк рәвештә килүләрен телибез, сезга почетный билетлар тәкъдим итәргә килгән 

идем,—дидем. Әмирнең минем сүзләргә кәефе килде булса кирәк. «\уп-хуп» лиле да 

кулын чапты Шуннан бер кеше килеп керле Әмир ана үзбәкчә берничә суз әйтте. 

Соңра мина. «Күпме тора билемарыгызнын бәһәсе», дигәч, мни әзерләп алып килгән 

• чар сумлык инз билетны иста гена |у|дЫМ Ут п и к л а р н ы теге кеше[ә биреп чыгар

ды Ш у л арада бер бала бер табак пылау күгәреп керле дә тәбәнәк өстәлгә кигереп 

куйды Шуннан әмир миңа: «Рәхим итегез», дип ымлады. Мин аптырап И М М И — 

ашаргамы, юкмы? Ләкин пылавы бик шап. базар пылавы түгел иде Шънлыктан. кы

зыгып ашарга тотындым. Ул арада. подиОСК! санап, әби патша сурәте тешкәй ач йө-

зэрлек китереп куйдылар ла: «Рәхим игеп а л ь п ы Г . диделәр Моны күр|әч, мин «ша

нымнан тукталып калдым да амин TOTapia мәҗбур булдым 

— Сый-хөрмәтегезгә рәхмәт.— дип. акчаларны алып кесәмә салдым да. әмиргә: 

— Үзегез дә бүгенге спектаклебезгә рәхим итегез' — дидем. Бу гагыи. күкрәгенә 

кулын куеп, «Хоп-хоп!» дип, елмаеп калды Мин чыгып киггем. 

Шуннан кайтып бу хәлне иптәшләргә сайлагач, аларнын күңелләре кутәретеп 

китте. 

— Димәк. бутен аншлаг тәзмим н т е н ә н икән* — диделәр. 

Кассада калган билетлар бик аз сатылды Шулай ук теге йөз б и л и буенча да ки

лүче куп булмады. Күп булса, егерче-утыз кеше килгәндер 

Икенче көнме Чаржуйга кнттек. Анна барып ике спектакль үткәрдек Аннан Мары 

шәһәренә юнәлдек. Барып төшеп, номерларга урнашкач та, потнцмейстерга рөхсәт 

сорап барган идем: «Рус театрларыннан башка бер театрга да категорический форма

да рөхсәт ю к » , - дип кырт кисте. Без ашырнуда калдык Икенче көнне яналан полиц

мейстерга барып ялынырга тотындым. 

— Бер тенә спектакль булса да куярта рөхсәт итегез инде Юкса. 6ej бу шәһәр

дән чыгып китә алмыйбыз Номерга гүләргә лә, П0МДГ1 билет алырга да акчабыз 

ю к ! — д и г ә ч , тегенең азрак купеле йомшарды 

— Ну. ярар. бер генә спектакль н г г ы г да. иртәгә , к бу шәһәрдан чыгып ките

гез1 - дн.г бер чгеыак.тыа рөхсәт биреп I ) i куйды, печатен басты. 

Бнлег.гар rfal 13 а г ы л д ы . Залда, күп булса, егерме-утыз кеше бар иде. Спек

такль ftapr.m Li ге«Тр куЖ1СЫ мине. ИСап-хМСМ нчен дип. конторасына чакыртты. Ан

да, типографията п е р м е . \ м тиешле дип, бер кеше. плакатлар язганга биш сум тиенле 

дип. художник, афиша ябыштырган өчен ич сум тиешле дип. ш и н берәү — барлы

гы өч кеше мине к а т м а р a i t Театр кужасы мине: 

— Нишлибез, исәп-хисапны өзәргә кирәк бит! — дип каршы алды. 

Мин аптырап калдым: 

— Түләгет! Акча үз кулыгызда ич,—дидем 

— КарСМа* т у к р г а ' С в о а м г м U суп, расходыгыз йөздән артык! — дип ачула

нырга кереште Амнары кассиршаиы чакырып, счетлар буемча туләп җибәрергә к у ш т ы . 

Шу тай итеп Мары шәһәрендә өч-дурт көн торып бушлай бер спектакль д у м . Са

маркандка к н и е к Анда да »ш уңмады Ике СМСТМЛЬ куеп, уртача гына сбор алып. 
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Ташкентка юл аллык Монда бина табу мәсьәләсе тагы ла кыенрак булды. Бер спек
такль куйдык та Оренбургка кайтып киттек. Бу бер айдан артык гастрольдә йөрүебез 

вакытында бары тик тугыз спектакль куйдык. Оренбургка кайтып, берничә көн торган
ның сонында, Самарага юл алдык. Анда бер спектакль күрсәтеп, Казанга чыгып кит
тек. Әмма без анда спектакль кую нияте белән бармадык, исәбебез — ял игү һәм Ка
занны к ) р ү иде. Аннары Сәхипҗамал Волжская, Зөләйха Богданова һәм Гыйлаҗ Ка-

занскинларнын да күптәннән туган шәһәрләренә кайтканнары юк иде. Казанга килеп 

ЖИ1К.1Ч, ин беренче Галиәсгар Камал белән күрешергә, ана рәхмәтләребезне әйтергә, 

алып килгән бүләгебезне тапшырырга ашыктык, 

Галиәсгар Камал белән очрашу 
Ул вакытта Галиәсгар Камал Яна Аракчино авылында дачада тора иде. Дүртәүлә

шеп, поездга утырып, аның дачасына киттек. Эз и п таптык 

— Мррхаба, көтелмәгән кунаклар! — дип. ул безне бик ачык чырай белән каршы 

алды. Аннары бик кызыксынып эшләребез хакында сорашты. 

— I алиәсгар абый! Без сезнен каршыгызда бик бурычлы. Чөнки кунган спектакль-

ләребс!нен җитмеш-сиксән проценты сезнен әсәрләрдән тора. Без шулерны сәхнәгә кую 

аркасында яшибез. Сезгә болар өчен гонорар ла гүли алмадык. Шунын өчен без гафу 

үтенергә тиешле,— дидек. 

Галиәсгар абыйнын мондый сүзләрне ишетергә дә теләмәгәнлеге күренеп тора иде. 

Ул безне дачасынын Иделгә, Ослан тауларына карап торган балконына алып чыкты да 

өстәл янына утыртты Үзенен гомер юлдашы Гайшә ханым белән таныштырды Өстәл
гә табын әзерләнде, гөжләп торган самовар килеп утырды. Яна гына өлгергән каен җ и 
ләге салып, рәхәтләнеп сөйләшә-сөйләшэ. чәй эчтек. 

Гайшә хаг 

ле, көйдереп а 

җанлы хатын 

һәр минутта 1 

1ым Галиәсгар абыйга караганда буйга 

ла торган карашлы, шул ук вакытта, 

иле. Ул сүзгә аэ катнаша, ләкин унган 

оеп торасың. Сый-хөрмәгнен муллыгы. 

шактый кечкенә. Kan-кара чэ 

,зенә ихтирам уята торган, о: 

хозяйканын мәҗлестә барлып 

ләззәте, өйдәге җыйнаклык l i , 

тәртип без әрсез кунакларны тыйнакланырга мәжб\.р итте. 

Беравык утыргач һәм беркадәр ияләшеп тә киткәч, Сәхипҗамал Гыйзэәтуллниа-

Волжская аягүрә басып сүз алды. 

— Хөрмәтле Галиәсгар әфәнде! — диде ул,— безнен «Нур» труппасы, сезнен та
лантлы әсәрләрегезне бер-бер артлы сәхнәгә кую аркасында, менә ничә еллар инде 

иҗади яшәп килә. Турысын әйтергә кирәк, аралар ерак булса да, без сезне һәркайчан 

үз яныбызда күреп торабыз. Сезнен иҗат ярдәмегез аркасында, юлыбызда очраган 

авырлыкларны җинеп, алга барабыз. Яшәгез, Галиәсгар әфәнде, безнен чын туган абые
быз! Шушы гомерлек дуслыкнын истәлеге итеп, безнен шушы кечкенә генә бүләгебез
не кабул итеп алуыгызны үтенәбез! 

Волжская оялып кына Галиәсгар абыйга алтын хәрефләр белән язылган көмеш 

портсигар тәкъдим итте. Без аягүрә басып кул чаптык. Галиәсгар абыйнын кнн маң
гаена тир бәреп чыкгы. Анык нык тәэсирләнүе сизел* иде. Ул бүләкне бик кадерләп 

кенә кулына алды да Сәхипҗамалның кечкенә ап-ак кулын зур ичтирам белән үпте 

һәм, һәркайсыбыэнын кулларын кысып, йөрәгеннән чыккан сүзләрен әйтте: 

— Рәхмәт... бик зур рәхмәт сезгә! Мина күрсәткән мондый зур ихтирамыгызны 

мин гомеремдә дә онытмам. Мин сезнен авыр тормышыгызны, зур мохтаҗлыклар ки
череп, татар театры тудыру юлында күрсәткән гүзәл хезмәтләрегезне беләм, тәкъдир 

итәм... Мин яка пьесаларымны язган вакытта, шушы портсигарны ачып, сезне күз ал
дыма китерермен. Тагын бер тапкыр рәхмәт сезгә! 

Аш-судан сон, ул безне, бакчалар күрсәтеп, 

нем балык тоту урыннарын, көйчәсен күрсәтте.. 

ми дә калдык Поезд килер вакыг якынлашты. 

Гайшә ханым белән бергәләп, безне станциягә i 

барыбызга да гомергә онытылмаслык тәэсир 

Берничә көннән сон, Сәхипҗамал Волжская 

скнн, Хафиз Сүрмәшев һәм мин — бишәүләшеп, пароходка утырдык та Уфага киттек. 

Кыш көне үк инде безнен труппаны Уфага чакырып, хат язганнар нде. 

I, урман-Kyj 
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• Артистның тормыш юлы S7 

Мәҗит Гафури белән очрашу 

Идел. Кама, Агыйлел буйларының матурлыклары белән берничә тл\тек зәвыкла
нып бара торгач. Уфага килеп -киттек. Пароходтан твшкач. иэвоэчикларга утырып, 
биек таудан борыла-сарыла шәһәргә күтәрелдек и туры урамнан киттек Успенский 

урамындагы «Уфимские номера» дигән бер катлы агач йортка тукталдык Уфадагы Һа-

яәснәрчәрне туплап, приказчиклар клубында беренче спектаклебезне дә куеп җибәрдек. 

Уфа халкы безне бик яхшы каршы алды. «Нур» труппасы беренче тапкыр шушы шәһәр
дә оештырылганы булса кирәк, халык безне бик үз итә иде. Икенче спектаклебез 

(«Кемдә гаеп», Фәйзерахман Нурмави әсәре) һәм вченчесе (Вәлиулла Мортаэиннын 

русчадан тәрҗемә ителгән -Өрәкләр» әсәре) ' Н о в ы й к.туб»та куелды. Монда ISO гә 

якын кеше сыя. сәхнәсе зур гына. Фойесы ла киң. шунда ук беренче класслы рестора
ны ла б*р Гомумән. Уфа ха.ткынын ин яраткан ктубы шушы иде. 

Афишалар бастырырга баргач, типографиядә шагыйрь Мәҗит Гафури белән та
ныштым Казанский белән барган идек. ул таныттырды. М ә ж и г Гафуркнын «стентә 

кара т у ж у р к а , башында кара кәләпүш. Кыскарак кына буйлы, чандыр, чәчләре аксыл 

сары тнстә, кыска тына мыегы да бар. Галилеге һәм ягымлылыгы белән, беренче очра
шуда ук. кунелне уэена тарта — күптәнге таныштан дус күрә башлыйсын үзен. Типо
графии u лис муеннан булуга ла карамастан — гаҗәп җнтез кеше нкан — афишала
рымны укып-тикшереп чыгарга, хәл-әхвәлне сорашырга да ялгерде Алай гына l.i ГүГСЛ, 

Волжекаяны, Богданованы. Казанскийны Һәм мнне венә кунакка чакырды Чакыргач, 

бартык ике-өч сәгать свйләшеп утырдык Эчебездә нинди зар-мон булса, барысын бу
шаттык. Ул безгә кышкы сезонда Уфада калырга кинәш бирде Тиешле шартларны 

булдыруда кулыннан к и н ә н ирдәмен күрсәтергә нә!т.лә нтге 

Без кайсы шәһәрдә генә булмыйк, менә шушындый олы җанлы кешеләрдә ребез
нең яшәү а я н ы ч ы н таптык. Оренбургта — Шәриф К а м ы , Орскнда — Мирхәйдәр Фәй
зи. Казанда — Галиәсгар Камал. Уфада - Мэжнт Гафури һәм Галимҗан Ибраһнмоа 

безнең труппаның мәгънәви аталары иде. Сәхнәдә куярга әсәребез булмаса ва нин
ди дә булса кыен хәлгә твшсәк тә. без һәркайчан алар мәрхәмәтенә нәсндык, алар без
нең беренче яклаучыларыбыз булды. 

Спектакльләребез яхшы узды. Матбугатта да мактап яздылар һәм кышкы сезон
да Уфада калуыбызны юрадылар. 

111IB елнын 3 августында «Тормыш» газетасында шушындый мәкалә ваммаы; 
«57 июльдә якшамбе кич еНовый клуб» залында *Нур* труппасы тарафыннан театр 
уйналып, сахняг» 'Кемдә гаеп* исвялв драпа куелды. 

Китапның язылышы бик манар булып, вмаза, нәсихат ел кир»кмм»н црында 
шчен ашлим дип лаф орудан гыйбарәт. Шулай булса да шНур» труппасы бу 

пьесаны пхшы 1ына рухлы ит*п с$хн»д» күрсатш . 
Әсма ролен иҗат итүчг мвшһур артисткабыз Гыйззмтуллина ханын белән мул-

ла ролен уйнаган Казанский үз роЛЬЛ»рёһ му$ф*КЪКЫЛПЛм чыгардылар Изелгән, ке-
Пвн бетенми нчетен кискән. ЩЦАМ-

, гндл, аны чын mi кызганасың, ул 
I ничек якын кебек тоела Һичкемгә ирек бирмичә, үз сүзен генә ит» торган. 

пычран тойгылары юлына, яши ла саф бер кызны корбан итлән. 
шинчан соң да исе китмичл *кир»л булса, иынчшм дә табу кыен түгел*, дип мак-

>1 итәсең 
, иглы Габдулла бе;ән мулла хатыны Фатиха рольләрен уйнаучы Богда

ном ханым белән Аитоа та ярар ШК оәрәҗәдә уйнадылар 
• Hup- труппасын даими сурәттә Уфада ка!дыру ачен дә тәшәббес итем. Труп-

уа юк тү»ЯЛ 

Хатын °*Р м и а -

фикһ нал юным еә иптәш-
шаять аларга ачык й»з күрсәтер, милли ешхн» т*зеп бирсәләр, аларны һичбер вакыт 
хгтереш. •• 

r.ei рухланып, ныгып киттек. Казг» кадәр бераз й#реп кайту нияте бетәи И ж а \ 

МаОДЫНа гырчгм л б) I 'ык 



Локман Антов * 

Ижау заводында 

Ижевск шәһәрен халык Иж заводы. «Ижау* лип ияргә иде. Бу шәһәр, җнае-сигеэ 
квадрат километр урынны билән утыра. Анда әби патша заманында салынган корат 
заводларында ун меннән артык эшче эшли. Вокзалы шәһәрдән еч-дүрт километр чит
тә булып. Bin кннск һәм Әгерҗегә йөри торган жирле поезд. 1ары да бар Заводларның. 
уз эшчеләреннән башка. Казаннан һәм башка яктан килеп эшләнче тагарлар да бик 
Куп. Завод янында Иж елгасын буып ясалган зур сулык та бар. анда кечкенә пароход
лар да йөри Тау башында Петров дигән аерым хуҗаның ау мылтыклары эшли торган 
заводы бар. Тау астында эшчеләрнең шырпы тартмасы хәтле генә вак-вак агач йорт
лары һәм яшелчә бакчалары тезелеп киткән. Биредә яшәүчеләрнең күбесе — татар эш
челәре. Бу түбән якта кечкенә генә базар сыман урын булып, шәһәрнең үзәк өлеше — 
тау өстендә, зур йортлар, таш пулатлар һәм магазиннар — барысы да шунда Сәүдә
гәрләр, инженерлар — бай катлау халыклар тау өстендәге зур урамнарда яшнлэр. 
Шунда ук буага карап торган бакча ла бар. Халыкның ял иту. күңел ачу урыннары 
шул бакчада. Үзәк урамда — металлистлар клубы. Без шул клубта берничә спектакль 
кандык. Ижсвскига моңарчы татар труппасының килгәне юк икән. спектакльләребез 
бик j кышлы үтте. Эшчеләр безне алкышларга күмде. Ачык әйтергә кирәк, бу заманнар
да Ижевскида татар эшчеләре күп булса яа. эшче битлеген кигән соры кортлар ла 
шактый иде Болары сугышка бармас өчен, җайлы урын эзләп. Россиянең төрле якла
рыннан җыелган килмешәк бай малайлары иде. Алар күп кенә взяткалар биреп, за
водка эшче булып учетка керәләр. Дөресендә исә. заводта эшләмиләр, подрядчик, ро
стовщиклар булып, хезмәт халкының канын суырып яталар иде. 

Без Ижевскида ун көнләп тордык та Пермьга киттек. 
Бу вакытта безнең иптәшләребеэдән Шакир Шамилский һәм Нуретдин Хэнжәров-

дар, гаскәри хезмәттә булып. Пермь шәһәренең казармаларында яшиләр иде. Алар бе
лән очрашып, туганнарча кочаклашын күрештек. Алар көн саен диярлек безнең янга. 
номерга, шулай ук спектакльләребезгә дә киләләр иде. Хәтта, шундый килүләрнең бер
сендә, «увольнительный» алмыйча гына качып килүләре аркасында, штрафка да эләк
теләр, бичаралар. 

Пермь шәһәрендә еч-дүрт спектакль куеп, җәйге сәяхәтләрне очтай, кышкы сезон
га дип Уфага кайттык, һәм. үзебез белән бергә, апамның кызы Рабига Галимованы да 
«Нур» труппасының тагын бер яшь артисткасы игеп алып киттек. 

Уфадагы 1916—17 елгы кышкы сезон 
Сентябрь ае башларында, без инде яңадан Уфада илек. Бу вакыгта Уфага Газиз 

Ә.тьмөхәммәтов дигән бер җырчы килгән һәм концерт бирергә әзерләнеп йөри иде. 
Аның концертында да булдык. Шуны да әйтергә кирәк, бу концертны шагыйрь Шәех
задә Бабич алып барды Ул, Әльмөхәммәтовның җырлары арасында үзенең көлке-сати-
рик шигырьләрен сөйләп, халыкны эчләре катканчы көлдерде. Бу шагыйрьне безнең бе
ренче күрүебез иде, аның мәзәккә, юмор-сагирага сәләтенә бик сокланып утырдык. 

Шушы көннәрдә Себер ягыннан «Сәйях труппасы» исеме белән шәһәрдән шәһәргә 
Йөргән ирле-ха1ынлы Заһит Камал һәм Хәдичә Камалова кнлеп чыктылар. Өс-башла
ры фәкыйрь, ,злэре бик йончыган кыяфәттә иделәр. Алар Уфага спектакль куярга дип 
килгән булсалар да. безне күргәч, ул уйларыннан кайтып, безнең тәк-ьдим буенча 
«Нур»га кушылдылар. Шул рәвешчә, кышкы сезонга әзерләнә башладык. 

Нәкъ шушы көннәрдә Уфа һәвәскәрләре татар театрының II) еллыгына батышлан 
ган тантаналы кичә үткәрделәр. Шул кичәдән соң, 26 сентябрьдә. «Новый клуб» за
лында Мирхәйдәр Фәйзинең «Кызганыч» дигән әсәре белән труппабызның кышкы се
зонын ачып җибәрдек. «Тормыш» газетасы 1916 елның 522 санында сезонный ачылуы 
хакында түбәндәге мәкаләне басын чыгарды: 

«26 1ентябрьдә *Нур» труппасы. *Кызганыч* дигән әсәрне сәхнәгә куеп. кышкы 
хөсмен башлады. /Кызганыч» театр китабы булуы җәһәтеннән караганда, яхшы бер 
әсәр булмаса дп. *Нур* труппасы аны көтмәгән дәрәҗәдә диярлек яхшы чыгарды. 
Милләт сөюче, молы белән халыкка хезмәт итүче, шулай булса ди. искелектән тә-



мәтҗан ролен Аитов. аның КЫЗЫ Фа-
П йма ролен Гыйзэәтуллина, кпрта 
уйнап кан к| р\ че. бөтен эш вә хәрә
кәтендә үз файдасын гына кузвтүчв 
Козлов ролен Казанский \ 
ренә чынлап бирелеп уйнадылар Га 
пашачыларга драма нык тәэсир ит
кән Сулырга KiipjK ки. аның иң фа-

акы1 шрында 
торучы \а ШКТан 

• киг| чалар да 6 

i 

уйнады ia/>>.— дни язылган шг ли и 

Бер атнадан Г м м с г а р Каиалиыи 
«Банкрот* коме iiiiui-M куйды* Бу 
куелуда баш рольләрдән ( и р а ж н бай 
ролендә, беренче мәртәбә буларак. 
мин уйнадым. Спектакль шактый ма
тур \ГТГ 

Шуннан сон. яна ел житү унае 
белән — Н Октябрьда (һнжрм бе-

мом аерылып бетмәгән, уз кәефе өчен 
бөтен дөньяны корбан итәргә әзер 
торган Сөләйман бай ролен Аитов. 
аның ирексез хатыны Мөнирә ролен 
Галичова бик табигый уйнадылар 
Аларнын уллары Зиннәт, мөгаллимә 
Гәүһәр рольләрен Казанский белән 

1ллина яхшы чыгардылар.. 
Сөләйман байның кызы Мәэлүфә бе-
лән кичве Баһау рольләрен Богда
нова белән Исхаковлар да матур 
гына уйнадылар Алар аз булса да 
бәхетле, рәхәт тормышны вә шиллй 
яши и щ унмкинлеген күрсәттеләр » 

Бу беренче спектаклебез халык 
тарафыннан зур алкышлар белән 
каршыланды. 

30 сентябрьдә «Мин-минлек кор
баны* исемле 3 пәрдәлек драма белән 
«Бер сәгатьлек \лын> дигән кечке
нә комедияне куйдык. Бу драма әсә
ре. Уфада угкән елларда куелуына 
карамастан, якадан зур уңыш белән 
үтте Эчкече Әхмәттан карт ролендә 
мнн уйнадым. Анын кызы Фатыйма 
ролендә Волжская, аферист Козлов 
ролендә Казанский һәм Ильяс ролен
дә Гали Исчаков уйнады. 

«Тормыш* газетасы бу спектакль
ләргә карата да рецензия белән 
чыкты (1916 ел. J* 524). 

эчкелек 
бг ин U.1U1.M кешелектш • 

я ромнла 1 I t l 
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лән) — «Искусство» кинотеатры залында яна елны каршылау кичәсе оештырып, Гали-
әсгар Камалның ике пәрдәлек «Кайниш» әсәрен куйдык һәм концерт күрсәттек. 

Концертыбызда ун яшьлек Әминә Бәхтнзинаны беренче тапкыр сәхнәгә чыгардык 
Бу бәләкәй кызның җырлавы халыкка бик ошады. Анын талантлы җырчы булачагы 
шул вакытта ук күренеп тора иде. 

Төрекчәдән Галиәсгар Камал тәрҗемә иткән (асылда, Мольер әсәре) «Саран» ко
медиясен әзерләгәндә, баш рольләрдән саран Хәмит ролен мина бирделәр. Мин көлке 
рольләрдә уйнарга ярата илем. Саран Хәмит ролен яратып алдым алуын, ләкин кита
бын бер-ике тапкыр укып чыккач, бераз курка башладым. Сәбәбе: беренчедән, басылып 
чыккан бу йөз утыз битле китапның иршсыннан күбрәге саран Хәмит сүзләре иде. Д и 
мәк, саран Хәмитне уйнаучы 3—4 сагагь буена залдагы тамашачыларны зарыктырмый
ча, ) зенл каратып, аларньщ дикъкатен җәлеп итәргә тиеш. Икенчедән, анын Мольер 
әсәре булуы. Мольер комедияләренең аеруча үзенчәлекләре бар Алар, спектакльнең ба
шыннан ахырына кадәр, бер тигезлектә, ифрат җиңел, шулай ук катлаулы агышны таләп 
итәләр. Шуның өстенә, алар көлкегә дә бай. Мондый әсәрләрне уйнаганда, халыкнын 
көлүенә артык мавыгып, «иртәдән чыгын к и ң е н » дә бик мөмкин. Өченчедән, бу әсәрне 
1Н15 елда Оренбургта «Ширкәт» труппасында эшләгәндә Сер куйган идек инде Анда 
саран Хәмитне Мохтар Мутнн уйнаган иде. Ничектер, ул да халыкны кирәгенчә канә
гатьләндерә алмады. «Вакыт» газетасында аны тәнкыйтьләп рецензия дә чыкты. Ә бнг 
MyiHH күп мәртәбә тәҗрибәле, көчле һәм белемле артист иде. Әнә шуларнын барысы 
да мине чын-чыннан уйланырга мәҗбүр итте. 

Гәрчә мин монарчы көлке рольләрдән: <Табылдык»та итекче Фәтхетднн, «Казанга 
сәяхәтвтә Гата бай, «Врәкләр»дә Ишми белән доктор Котлыкаев, «Дүрт ягын кыйбла»-
да Сәгыйгь, «Банкротча Сираҗи бай һәм башка уннан артык рольләрдә уйнаган бул
сам да, саран Хәмит кебек аларга караганда күп мәртәбә җаваплы булган рольләр!ә 

беренче тапкыр уйнавым иде. Бу спектакльнең режиссерлары Волжская белән Казанекнй-
гл мине борчыган шул сәбәпләрне сөйләдем. Шуннан сон. без өчәүләп, Волжская бүл
мәсендә спектакль хакында ике-өч сәгать буена киңәшеп утырдык. Волжская миңа: «Ин 
элек әле генә сөйләгән шикне башыгыздан бөтенләй чыгарып ташлагыз да яхшы уйнап 
чыгуыгызга нык ышаныгыз. Артист һәрвакытта үзенең көченә ышанычлы булырга 
тиеш», диде. Казанский да шактый гына киңәшләр бирде. Бигрәк тә халыкнын көлүенә 
мавыгып китеп арттырып уйнап җибәрүләрдән сакланырга кирәклеген әйтеп күрсәтте. 
Ахырда, Сәхипҗамал ханым: «Бервакытта да уеныгыз белән кемне булса да копировать 
итәргә тырышмагыз. Ул начар нәрсә. Образны үзегез эзләп табыгыз. Үзен эзләп тапкан 
образны сәхнәдә уйнау да җинел. халыкны да ышандыра», дип, бу кинәшкә йомгак 
ясады. Мина бу иптәшләрнен киңәшләре бик тәэсир итте һәм мин, канатланып KHien, 
роль өстендә ныклап эшли башладым. 

Шулай итеп, эзләнә торгач, саран Хәмит образы туды. Спектакль башыннан ахы
рына кадәр күтәренке рухта барды. Гомумән, спектакль тантаналы булып үтте. Зал 
шыгрым тулы иле. Кадерле кунакларыбыздан Мәҗит Гафури, Галимҗан Ибраһнмов, 
Фатих Сәйфи, Абруй ханым Сәйфи, Сәгыйть Рәмиев, Сәгыйть Сөнчәләйләр дә бар иде 
Аларның һәркайсысы сәхнә артына кереп кулларыбызны кысып тәбрикләделәр. Бу спек
такльдә яшь укучылардан Әхмәт Фәйзи белән Риза Ишморат та булдылар. Спектакль 
хакында «Тормыш» газетасында түбәндәге рецензия чыкты: 

«21 Октябрьда 'Новый клуб» залында «Нур* труппасы тарафыннан «Саран Хә
мит» дигән көлке уйналды Бу әсәр Гализсгар Камал тарафыннан төрекчәдән тәр
җемә кылынган. Төрекчәгә исә французчадан кичерелгән әсәрдә саран кешенең ак
чага бирелүе, акча дигәндә аның бятен нәрсәне онытуы, акча табу — мал җыю 
юлында саран кешечең әллә нинди түбәнлекләр кылырга да әзер торуы.. көленеч 
итеп тасвир кылынган. Саран бай Хәмит акча алу өчен \ зенең улы Сәрвәтбәк бе
лән аның мәгъшукасы Надидәне үзенә никахландыру тугърысында сатулаша из, ни
һаять, аны берничә мең сум бәрабәренә угълына уступать итәргә риза була 

5 пәрдәдән гыйбарәт булган бу зур әсәр гомумән караганда яхшы гына, тигез 
генә чыкты Уйнаучыларның һәркайсы үз рольләрен бер дәрәҗәдә ярарлык рәвештә 
уйнадылар. Саран бай Хәмит ролендә Аитов. яучы карчык Нәзифа ролендә Богда
нова башкалардан чибәррәк һәм тулырак чыгардылар. Аларның уз рольләрен яхшы 
төшенеп уйнаган.лыклары вә гиешле булган типны чыгарырга муаф^акь бучанлык-
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лары аерым ачык күренеп тора 
иде Шуның өчен дә 6y.ua кирәк 
ки. бу икәаесе халык ;-
нан бик нык алкышландылар Хә-
митнең кучеры һәм ашчы 
ролен Исчәгыйюв та җан 
уйнады Хәмитнең угълы 
Г лк ролендә Казанский да чранас-
лык түгел иде Хәмитнең кызы 
Алмас ханым ро гендә Га 
Хәмитнең экономы Мвхәррэч ро
лендә Исхаков кителгән •• 
җанлы чыгара алмадылар Би 

Артистка Зялэйха Богданова. pot* ир пьесаның үзендә дә яхшы 

эшләнмәгәннәр. *Саран»дагы Хя-
MU1 бай белән чучы карчык Нәэифа тип юры һәр халыкта бер тес ie диярлек 
бер тип булганлыктан, әсәрнең сәхнәдә күбрәк уйналуы матлуб. чөнки халык бер яктан 
үзенә сабак аш. икенче яктан исә. безгә чит булган халыкның тормышы хакында аз 
гына булса да мәгълүмат хасил итә 

Театрга халык байтак килгән иде, шулай да мондый урыннарда күренергә тиешле 
Сулган байлар сыйныфы белән мирзалар юк иделәр. Бу таифә нигәдер си 
шһемият бирү. аңа килүне кирәксез саный Аннан соң халыкның байтагы театрга кеч
кенә балалары белән килгәннәр. Аларны анда үз ирекләренә җибәргәннәр иде Ши
ның нчен ул балалар тамаша вакытында 9Ле бер урынга, эте икенчесенә күчеп йвреп. 
караучыларның кэефларен җибәрделәр Бу балаларның мөрәббичгәре андый tOMUMU 
булган урынга бала ча аларын ташымаска, вә китергәч, аларга теләсә нишләп гочуми 
тәртипне бозып йерера ирек бирмәскә кирәк и >•• 

*Нур* труппача алдагы җомгага 'Тормыш корбаннары* диген әсәр куячак ар
тист оә артисткаларыбызның уйни.-ин саен кимчелеклерен тутыру, вә алган ре 
яхшырак чыгара бар.анлыкларыннан. шу4 нисбәттә, тамашага кибүчеләрнең дә артуы 
көтелә Моңар кадерле күремен тащрибелшр шины күрегтшлер* 

(«Тормыш газетасы». 1916 ел. 25 о к т я б р ь ) 
30 декабрьле. Сәхипҗамал Волжскаянын бенефисына. «Җиигл кммэгтэя драмасын 

к>Йдык. Халык HVII ите Волжскаяга күп кана бүләкләр һәм чачаклар бирелде Анын ар
тыннан «Бәхетсез егет» драмасы куелты. Аннан сон. IB январьда. Гыйлаҗ. Казанский-
нын бенефисын узлыртыи Сәхнәгә Сәгый гь Рәмнсвнен «Яшә Знб.ий и яшим ч и н ' * м а 
ра к у п т ы Бу спектакльне әзерләгән.тә. ятучы реиоицняләргә килеп, безгә булышып 
инрдс. Снләйман ролендә Казанский. Зебәйләне Волжская, чик Д н н ч е т ә ч ч ә г ролендә 
уйнадым (Бу турыда «Тормыш» газетасының. ">7н санында ргцешия дә басылып чык
ты.) Бу бенефис та зур күтәренкелек белән, халыинын Казанскийкы бик jyp хармәгла-
ве белән үтте. 

1917 елның январенда, «Тормыш» г а г а с ы н д а (Лк 581) гүбәндәге мәкалә басылып 
чыкты 

«Нур» труппасы артистларының распорядителе 
Локман Аитов бенефисы. 

Труппада распорлдшелълек пазифасы — иң кыен бер вазифа Чөнки афишалар 
аакыгымдв 

1 игълан ителмее» д» вакытында 
п и- ыееь) ie вулад> ••• \ннан соң еаеабилешеп беткән артистчгртисткал 
труппада тоткан \ 
лә н»лар ник алай иттең дә ник бо шй иттең, дип башын катыра!,: 
Kt6u. театр шртилле урнаштыру зше дә рааи 
тегендә Театрга килүче ха юкның берсе икенчесенең урынына утырыл 
еыл калса да, хш 
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әфәнде Аитовн^ң 26 гыйнварда бенефисы була Тамашага — <Дурт ягың кыйбла* 
дигән, Аитовның үзе тарафыннан русчадан алынып тәртип кылынган 3 пәрдәлек көгке 
куелачак! Игенче б\ \ект» мәшһүр артисткабыз Гыйззәтуллина-Волжскаяның иштира-
кы белән һәртөрле Кавказ биюләре күрсәтеләчәк Кечкенә Уфа җырчысы Әминә туташ 
Ьәхтизина милли квйләремезне җырлаячак Ибниәмин әфәнде Еникеев скрипка белән 
кушылачак Кичәнең бик төрле-төрле вә кызыклы чыгуы көтелә. 

Аитов көлке рольләрне яхшы уйнавы белән Уфа халкының мәхәббәтен казанган 
бер артистыбыз булганлыктан, үзенең бәйрәмендә тагын да яхшырак уйнаячагы исә 
үз-) зеннән мәгълүмдер...* 

Шуннан, 26 январьда, минем бенефисым үткәрелде. 
Уфалылар тарафыннан бүләкләр бирелде. 
Шул вакытларда Уфада яшәгән язучылардан Галимҗан Ибраһимне Мәжнт Гафу-

рн. Сәгынть Сунчәләй. Сәгыйть Рәмнев. Фатих Сәйфи. Абруй Сәйфи, укытучы Еникнев-
ләр көмеш сервиз бүләк иттеләр. Бу кыйммәтле бүләкне сәхнәгә чыгарып тапшыручы 
Мәҗит Гафури булды, һәм ул миндә хәзер дә саклана. 

Шундый авыр шартларда, бер яктан, спектакльләр өчен бина табу кыенлыклары. 
икенче янтан. репертуар булмавы белән җәфа чнгә-чнгә. февраль революциясен каршы 
алаык. Ләкин бу революциянең артистлар өчен бер җннеллеге дә сизелмәде Чөнки театр, 
клуб биналары әүвәлгечә аерым хуҗалар кулында ка.|ды. Аренда хакын әүвәлгечә үк 
каерып алалар иде. Шулай ук афиша, программалар баскан өчен дә типография хуҗа
лары әувәлге.тән бер дә киметмичә, хәтта артыграк итеп түләтә башладылар Шулай ук, 
полиция дә үз урынында калды. Бары тик цензура мәсьәләсе бераз жннеләйде. Петер
бург цензурасы пичәтен баскан әсәрнен нөсхәсен сорамый башладылар. Куелачак әсәр
ләргә рөхсәт бирү урындагы полиция органнары карамагына тапшырылды Менә шун
нан файдаланып, без моңарчы куелырга рөхсәт ителмәгән әсәрләрне чемодан төбеннән 
встерап чыгарып куя башладык. 

Ин беренче итеп Гафур Коләхчетовнын «Яшь гомер» әсәрен куярга әзерли башла
дык. Гәрчә бу әсәр. 1908 елда ук басылып чыккан булса да. бу көнгә кадәр бер труппа 
тарафыннан да куелганы юк иде әле. Мин бу әсәрдәге Йосыф ролен уйнарга күп еллар
дан бирле кызыгып йөри идем. 

Әсәрдәге рольләрне бүлгәндә, мин коллективка теләгемне анлаттым. Гыйлаҗ Казан
ский көлемсерәде дә: «Локман сәхнәдә исерекләр булып уйнарга бнк ярата, әйдә күкеле 
булсын, уйнасын*, дип шаяртып куйды. Минем теләгемә каршы килмәделәр. Әсәр Казан
ский постановкасында куелды. Казанскийнын бу шаярып кына әйтелгән сүзләрендә дө
реслек тә бар иде. 1908 елча беренче мәртәбә сәхнәдә уйнавым «Казанга сәяхәт>тә исе
рек Хәйрүч образыннан башланып китте. Аннан сон «Бәхетсез егет»тә Васька. «Уйнаш»-
та хулиган Әптери. «Мин-минлек корбаны»нда Әхмәтҗан. «Кайгы моннары»наа Әхмәт
ша «Өрәкләрвдә Ишми һәм башкалар. Гәрчә тормышта бу елларга кадәр эчкелехнен 
тәмен татыганым булмаса да. сәхнәдә бу образларны уннарга аеруча ярата кдем. Нигә 
шулай булгандыр, ачык әйтә алмыйм Мөгаен, шуна күрәдер: Пермьда, мин үсмер бала 
вакытларда, беэнен квартирага каршы гына ачык һавада «обжорка рәге» дигән бнк ар
зан бәя белән ашлар сата торган жир бар иде. Менә ш;наа инде шәһәрнен бөтен юл
дан язганнары көннәр буена җыела, салышып эчеп, ашап ята иде. Без балалар шулар-
ны карап, сөйләшкәннәрен тынлап кызык таба идек. Хәтта, аларнын шул кадәр аппетит 
белән тәмле иттереп ашаганнарын күреп, үзебезнең дә ашыйсыбыз килә башлый иде. 
Кыска гына әйткәндә, бу җир «исерекләр образынын галлереясе» нзе. 

Мин рольләрне әзерләгәндә, әнә шул галлереяне күз алдына китерә идем да. шулар
дай үрнәк алып, репетицияне башлый идем. Инде бу Йосыф ролен кулыма алып әзерли 
башлагач, авторнмн язган сүзләрен кат-каг укып чыккач, уйларга тотындым. Йосыфның 
исерек вакытта сөйләгән сүзләре дә ифраг мәгънәле, тәэсирле сүзләр. Мәсәлән, беренче 
пәрдәдә бакчадагы эскәмияләрне күрсәтеп: «Менә бу эскәмиядә лә минем хакым бар* 
үсемлекләрне күрсәтеп: «Менә бу аочларда да минем хакым бар», баскан җирен күрсә
теп: «Менә бу җирдә дә минем хакым бар. Хакым бнк к^п җирдә бар. әмма акчам юк. 
ннгл болай инан?» дип уйга кала. Мина Йосыф образының монарчы уйнаган гади исе
рекләр образына охшамавы ачык күренә башлады. Шунлыктан, теге «обжорна рәте»н-
дәге юлдан язган исерекләр (аллереясенең дә ярдәме булмады. Тормыштан бу образга 
үрнәк ззли башладым Уфада фабрика-заводлар булма1ач, мәсьәлә бераз кыенлашты. 



* Артистның тормыш юлы 93 

Көннәрнең берсендә афишалар белән типографиягә барган идем, шунда эшчеләрнең 
әбәткә туктаган вакытларына туры килдем. Кайберләре сөт эчә, тәмәке тарта; шулай 
төрле хәлләр турында сөйләшеп, көлешеп утыралар. Менә шундагы 15—20 личе арасын
да мин уземнең Йосыфымны төсмерли башладым. Бу көннән сон мин типографиягә юк 
эшне дә бар игеп, бигрәк тә аш вакытларын туры китереп, ешрак йөрдем, һәм әлеге 
кешеләрне күзәттем. Репетицияләрдә минем Йосыф күренә дә башлады. Хәзер инде мине 
Иосыфнын гади тормыштагы холкы-фигыле кызыктыра нде. Әмма минем Йосыф, аек 
вакытында, сәхнәдә бер генә пәрдәлә күренә, автор да сузне ана аз бирә Шунлыктан, 
Иосыфнын гади вакыттагы образын к\рү мәсьәләсе кыенлашты. Менә бусында инде 
мина типофафнидэге үрнәк кешем бик зур ярдәм итге. Мин Йосыфны бала вакыттан 
ук нужа күреп үскән, белемле булмаса да, яшерен сәяси оешмаларда эшләуче Галиләр, 
Вәлиләр белән катнашып йөрүе аркасында, кузләре ачылып, эшчеләр хакын яклаучыга, 
иркен тормышка омтылучыта әйләнгән, тормышта очраган авырлыкларга артык исе кит
мичә карарга айрәнгән кеше итеп күрсәтергә тырыштым. 

Менә өченче пәрдә. Гали квартирасына кинән Йосыф урамдагы тавышны ишетеп, 
тәрәзә янына килә Ми күзе белән күрсен: Йосыфның гомер буена генкәсенә тиеп беткән 
городовойны урамда халык кыйнап ята. Йосыф бу вакыйганы к\реп, башта тәрәзәдән 
ICHJ кулларын селтәп, «Сал берне, сал берне, ныграк сал, кешеләрне кыйнарга ярата 
илен, менә үзен татып кара инде хәзер», лип кыйнаучыларга көч биреп тора ла шат
лыгыннан бала кебек биеп тә жнбәрә. бии торгач, кинәт, пиджагын салып ташлый һәм 
җиңнәрен сызгана да, ишеккә дә барып тормастан, туп-туры тәрәзәдән генә, городовой
ны кыйнаучылар янына сикерә. 

Бу күренештәге бию летален мин үзем керткән идем һәм бу Йосыф образын җан
ландырган бер матур буяу булды. Чөнки тамашачылар бу күренешне аеруча күтәрен
келек белән каршы алып. пәрдә төшеп беткәнне көтмичә, аякларын тнбә-тибә алкышлый 
башлыйлар иде Шулап уйлана-уйлана, ззләнә-эзләнә, гормыинагы кургән-белгән кеше
дән үрнәк ала-ала Йосыф образы туды һәм Гафур Коләхметовның ун елта якын цензура 
аршында яткан «Яшь гомер» әсәре беренче мәртәбә тагар сәхнәсенә менде. Бу хәл 1917 
елнын •> апрелендә булды, Зөләйха ролендә Волжская, Гали ролендә Гыйлаҗ Казанский, 
Вәли ролендә Гали Исхакоилар уйнадылар. Бу спектакль баштан ахырына кадәр күтә
ренке рухта барды һәм зур уңыш белән утте, Зал тамашачылар белән шыгрым гулы иде. 
Спектакль беткәч, Мәҗиг Гафури, < амаг Шәрәфегдинов иптәшләр, сәхнә артына кереп, 
кулларыбызны кысып тәбрикләделәр. 

Бу драмалап юн Фәйзерахман Нурмавиның «Кемдә гаеп> дигән әсәрен куйдык. 
Бу әсәр дингә, муллаларга каршы язылган бик көчле драма булганлыктан, ш^ның асте-
нә, әсәрнең баш каһарманы Әсма рОЛСН Волжская уйнаганлыктан, халыкка бик ошады. 
Мәхмүт Нурнмановиын 190Б—07 еллардагы революцион \әрәкәгләр турында язылтан 
«ЧЫН Мәхәббәт» исемле әсәрен лә ламашачы яраны Пьесаның анюры Н)риман<>» 
элек 1ипц[рафин.тә хәреф җыючы иле, соңыннан «Нур» труппасының артисты булды 

14 апрельдә кышкы сезонны ябу уңае белән, Галнәстар Камал тәрҗечәсенаәге 
«Хөкемдә хаталык* әсәрен куйдык. Баш рольләрдә: Лдрнна ролендә Волжская, акын 
аласы Жан Ренр ролендә Казанский, герцшння ролендә ЗвДӘЙха Богданова уйнады. 
Мин ЯЛГДН граф Лазарь ролендә илем. 

Спектакль беткәч, сәхнә артына Уф.шып күренекле зыялы тамашачылары, язучы
лары, юулар җөмләсен тә Мәжиг ai.i Гафури кереп, һәркансыбьпңын кулларын кысты
лар, кышкы сезонда Уфа халкын мәгънәви белем белән тәэмин иткәнебез өчен рәхмәт
ләрен әй! галар 

Шулай иттереп, Уфа шәһәрендә алты айдан артык сузылган кышкы сезонда, атна
сына бер-нке спектакль үткәреп, барлыгы кырыктан артык әсәр куйдык. Уфа халкы кар-
111 ы сын ы им I и чаныбызны бирдек. 

БезнеН ашебеага МЭЖИ1 ага Гафурннын, типография эшчесе Гали Исхаковнын. тән-
КЫйтьче-ЖурналHCT ГЫЙНДН Гынззәгудлинныц Һ. б. ларның ярдәмнәре кул тиде «Тор
мыни галетасында басылып барган тәнкый|ь мәкаләләре безнең спектакльләребезне* 
уңышлы ут ударена Он» нык ярдәм иттедер 

{Ахыры кцда» санда ) 



ә. 'АәБИ 
тәнкыйгть 

Шамил Маннапов 

Ә Н В Ә Р Д А В Ы Д О В П О Э Т И К А С Ы 

Ә нвәр Д а в ы д о в . Бөек В а т а н сугы

шыннан сон әдәбият мәйданына 

килеп, тиз арада үз укучыларын тапкан, 

шигырь дөньясында үз аһәңе, үз тавышы 

булган күренекле mai ыйрьлэребеэнен Cepcv. 

Д а в ы д о в шигырьләре тыныч хезмәткә, кеше 

күңелендәге матур сыйфатларга соклану, 

дөнья турында фәлсәфи уйлану, сугыш 

уты кабызучыларга к а р а т а нәфрәтләнү ру

хында язылганнар. Аның лирик герое — 

киләчәккә тирән ышаныч белан караучы 

оптимист, кешелеккә һ ә р в а к ы т шатлыклы 

тормыш теләүче гуманист кеше Д а в ы д о в 

поэзиясе фикерләү мәйданының кичлеге, 

хисләренең каршылыклы булуы, дөньякү

ләм конфликтларның кешелекнең ик якты 

идеалы — коммунизм ф а й д а с ы н а хәл ите

ләчәгенә ышануы белән характерлы 

Нинди генә теманы алмасын. Д а в ы д о в 

аны төрле яклап, тирәннән ачарга омтыла. 

Ш>нын очен поэмаларының күбесе бер үк 

мәсьәләләрне төрле яклап ача торган мөс

тәкыйль сюжетлы бүлекләрдән торалар. 

Аларның композициясенә симметриялелек 

хас. Мисалга шагыйрьнең сонгы е л л а р д а 

язылган иң уңышлы поэмаларыннан берсен 

К а й д а д ы р 

К а й д а д ы р 

К а й т а д ы р 

К а и д а ш р 

Г ө л л ә р . . 

Кыллар... 

Б а к ч а . . 

Чүлләр . 

көн 
таг. 

Hi ы ль 

суык 

Туу... 

• Ч . р л а р чатында» поэмасының шушы 

өзегендә генә д ә шагыйрь алда тасвир ите

ләчәк в а к ы й г а л а р н ы ң , күренешләрнең кар

шылыклы гомуми сынын күз апдына ките

реп бастыра. Алдыбызда иске дөнья белән 

яңа дөнья, капитализм белән социализм ил

ләре арасындагы конфликт ачылып китә. 

В\ — д ө н ь я к ү л ә м , антагонистик каршылык. 

П о э ч а лирик типта булганлыктан, бу кар

шылык геройларның бер-берсенә симпатия

ләре якн антипатияләре аша түгел, ә ли

рик героинын уйланулары, каршылык ты 

хисләре аша бирелә 

П о э ч а барысы унике бүлектән тора Бе

ренче бүлектә лирик герой: 

Без б а р а б ы з икәү я н ә ш ә , 

— Беләсеңме, тормыш ул н ә р с ә ? — 

днп. нныннан барган сөйгәненә copav бирә 

Бу, шулай ук. укучыга бирелгән сора\ б\-

лып та яңгырый Ш\ ннан соң шагыйрь, 

һәр бүлек саен ике дөньяны капма-каршы 

куеп. чагыштырып, алар арасындагы ае

рымлыклар турыңда төгәлрәк уйлый, юга

рыдагы сорауларга акрын-акрын җ а в а п л а р 

бирә башлый. 

Ике дөнья — яшәү һәм үлем 

Ике д ө н ь я — « к ө ч л е дошман раклар», 

һәм 6\ авыруга каршы көрәшүче врачлар. 

Ике дөнья — фәнгә нке төрле к а р а ш . 

акын ачышларын ике төрле максаттан чы-

гып ф а й д а л а н у . «Совет кешесенең зирәк 

кыюлыгы галәм эченә яна юл я к л а г а н д а , 

ш а ш к а н агрессорлар дәһшәтле \тлы корал

лар әзерлиләр» дигән фикерне айтә ша

гыйрь һәм. 
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Тормыш, тормыш, тормыш галибанә 
Алым атлый бетен галәмгә! — 

дип. бу очракта ла социалистик лагерь ил
ләре тоткан юлның ясинен чыгачагына ти
рә i ышаныч беттерә. 

Поэмамын сон г ы 11, 12 бүлекләрендә 
ннадан тимер краннарның биналар сал^ы. 
ана төбәлгән ракеталар с\рәтләнә һәм 
поэма, башлангандагы кебек үк. тормыш, 
бәхет турыңдагы фәлсәфә белән тәмам 
була. Композициядә шагыйрь тегәл сим
метриягә омтыла I бүлек белән соңгы 
12 бүлекмен. 3 бүлек белән I I бүлекнең. 
4 бүлек белән 9 бүлекнең тематик яктан ох-
шаш булуы шул турыла сөйли. 

һәр бүлек хис үсеше кульминацион нок
тага Ж.ИТКЭЧ тәмам була Бүлектән билеккә 
да хис зурая бара 8 бүлектәге: 

Кайгы жыерчыклары кими барган 
Пи tc бе i.iii иелеп, уйланып. 
Яна коиш. яна дөньяларга 

Дуслык кулын суза безнең Җир. 
Гакыл нуры беләк нурланып! — 

1ИГЭН юллар поэмадагы герой хисләренең 
ин югары ноктасын билгелиләр Бу — 8 бү
лекнең !•) К) пьмикаи ! иоктасы 6 j ш п 
л ре Шуннан coHi ы б\ [ек |әрнен лә азак
лары кне үсеше югары [әрэжәгә житү бе
лән ТвГЭЛ (ӘНӘ ДИМӘК, ХИС ҺӘМ ВЯ1 

Кульминациясе бер нокп ••• ры i i. B j 
б^ пекл i|i башта! ы бүлекләрне pa i.m гя ie 
каба i ia) бу [гнн ii.iM.in кис поэманын ахы-
рьшачя сүрелми, һәр бүЛ1 к 

ҺӘМ СОЦИЭ 1НСТНК Җ Ә М Г Ы Я Т] 

ачуда кайсы 

!•'>, I •' хе •••••!. а һ ә р бүлен 

u Jpb ф о р м а с ы н д а гаэелеп, г о м у м и тема
ны к а т ы i a бул ! i 
1ен i.'ji ie бер п • >ма итеп еш ы »учы кач — 
а л а р н ы н гематик я к т а н i 

... и., i 6 j [уЫ 

М о н н а н ТЫШ О Д а в Ы : 11 

баш шмквр шактый күп 

Ш а т л ы к • ч « н к ү п к и |' а к м а 

Ямь астим inn гугаи ы с күркана, 
\ r l M . H B I J J I 

Җил кена*ж,и лиенә 

к ү п * н р ә к м с к е ш е к у н е Л t И 

I 
у i шатланып смна м I U H I I и La 
Очраса аүа карашында 6oi арга 
Шул -h.ii.1 ана 
Сыаларга, ^ j . i a p i u . 

К 1Мпозниияне болан кору идеяне ача 
торган юлны кабатларга, ана логик басым 
ясарга мәҗбүр итә Нәтиҗәдә, фикер 
җыйнак булып укучы күнелевә урнаша. 

Муса Җәлилнең «Ышанма» шатыр; — 
Композицион башлаичаның матч;1 

С и ң а м и н н ә н х ә б ә р к и т е р с ә л ә р . 
Муса инде үлгән, дисәләр. 
Син ышанма, бәгърем, мондый с^зне 
Дуслар әйтмәс, сине сөйсәләр. 
Снна миннән хәбәр кигерсәләр. 
Алмаштырган илен, дисәләр . 

'Л /К.Л1П композицион башламалэпны 
стр «ра аша куллана һәм шигырьнең Вуен-
нан-буена ш у л а й дәвам нтә. Ә. Давыдов, 
күбесенчә, строфа саен куллана, һәм күп 
шигырьләрендә композиция төзүче б а ш к а 
чаралар белән берлектә генә фай-Ui 

М о н д а к ү з к ү р е м е ш у н д ы й к и ң : 
О ф ы к т а — у р м а н н а р тарагы. 
Я н ы ң д а -

трамаай: 

Я р т ы гасыр артта — 
богаулар: 

дин-днн-днн' 
Ә алда -

коммуна байрагы. 
М о м д а х \ 1 к ү р е м е ш у н д ы й к и й ' 
К ү к л ә р д ә спутник эзләре. 
Ә җ и р д ә 

катламнар а ч ы ң д а 
Җ ә я ү л е к а т о р ж а н сөяге. 

күреме.) 

Биредә бүгенге к н н колачлы твзелаш' 
ан ia, шагыйрь бу 

к и ң н е ң каршылыклар аша булуын ачык 
итеп кур< a 

нар кул анган ( я н ы н д а — я р т ы гасыр а р г -
• 

i i фикере 
к к т а 

ыкка ша
гыйрь кинәт кем.) ирешмәде Ә Давыдов
ның берм • 

• 

берьиктан. авторның, каләме ү т к е н а 

' 1ИЫ ш ә -

конфлнхтсы 

Б а ш т а г ы чор иҗатында Д а н ы . 

бу образны ачарлык тормыш к 

http://ii.iM.in
file:///rlM.H
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Соңгы әсәрләрендә ремаркалардан шак

тый читләшү сизелә. Моның өчен. башлыча, 

композицион детальләрдән файдаланыла 

Ә. Давыдовның поэмада композицион 

Детальләрне кулланудагы үзенчәтеге шун

да, ул бер тотып алган детальне идея мак

сатларына тулысынча хезмәт иттерергә, 

аиын бөтен мөмкинлекләреннән файдала

нырга омтыла Мисалны «Нигә 3 » поэма

сыннан китерик. 

Низам карый кызының кузена: 

« i ИҺ..1 им.1 кызым!» 

Ys йөрәген үз-үзенә 

Үпкә тотамы сон?| 

Азыру нарасыен улем тырнагыннан ни

чек кенә булса да йолып алырга тырышкан 

ата образын бирүдә Й a р ә к детале шушы 

строфада >к уз миссиясен үти. Әмма ша

гыйрь, тагын шул ук детальгә бәкләп. 

шактый нәрсәләр белдерә, й ө р ә к детале 

бер жан. бер тән булып ут йотучы өч кеше

не бәйләүче буларак та Фәния белән Ни

замның профессияләрен ачыкланчы буларак 

Б е р к и с ә г е 

Низам белән 

Басуларда йөрсә, 

Шытып чыккан бодайлардан 

Ана саф көч керсә, 

Б е р к и с ә г е 

Фәния белән 

Класс ишеген ачкан 

Вакыйгаларны бер деталь тирәсенә туплап 

бирү хисмен киеренкелеген һәм эзлеклеле-

ген тәэмин итә Ш ) нардырмы, шагыйрь 

мондый детальләрне һәр бүлекнең (поэма 

өч бүлектән тора) кульминацион ноктала

рында куллана. Беренче бүлектә Фәния 

белән Низамның авыр; балалары янында 

кайгырышын тор) лары П ө р ә к летаю бе

лән бәйләнгән Икенче бүлектә, Низам яр

дәм соран килгәч, үзенең уйларыннан аеры

ласы килмөгэилектән, авыру бала янына 

бармый калган Гатиянең борчылырга тоты

нды «ишек ыңгыраш)ы» детале аша бире

лә. 

Поэма композициясендә О Давыдовның 

төп үзенчәлеге һәр детальне ахыргача уе 

терү булса, шигырьләрдә исә кайсы да 

булса бер ягы калкуланаЫрылган ң п ле

та гьлелек Ягьни ул бер ук шигырьдә, идея-

ие ачарлык якларын калкулатып. куп де

тальләр кул ана Давыд в шигырьдә бер 

план.лылыктан качарга, һәрвакыт полифо

ниягә, күп тавышлылыкка омтыла 

Шигырьне к ү п детальләр белән яз\ хис

ләрне, тормыш күренешләрен төрле яклап 

тасвирларга мөмкинлек тудыра. Мисалга 

«Москвада» шигырен алыйк: 

Нигә болай 

күңелем ашкына? 

Бигрәк матур бит 

кичке Москва. 

Яктылык 

урамда 

һәм күк йөзендә. 

Ә ин кечлесе — 

кешеләр күзендә. 

Шагыйрь беренче строфада ук Москва 

халкының кунакчыллыгын, халыклар дус

лыгын күрсәтеп бирде. Ш А Ш Ы Н эпизодик 

детальләр өстәлә бара. Автор үзенә карата 

«һәр телдә лылы с,з әзер булуын», «маши

наларның теләгән урынга илтергә әзер 

тор)ын. хәтта зур театр башыннан атлар

ның сикереп төшеп, аны Москва б>нлатып 

йөртергә теләүләрен» яза да. кинәт башка 

детальгә күчә Л и р и к герой туган авылы 

Т)рында уйлана башлый Ш>л вакыт дик

тор тавышы 

— Башлана хәзер 

трансляция 

«Бәхет» колхозы 

радиоузелыннан. 

Шунда ук: 

Гүзәл авазны 

ашыга тиз генә 

Отарга 

халык артисты Глнэр. 

Бер караганда, төрле төрле эпизодлар, 

ә үзләре бер илен кадагына беркетелгәннәр 

Алар. бергә к\шылып. социалистик жэм-

гыятьтә шәһәр белән авыл арасындагы аер

маларның бетә бар\ идеясен ач\га хезмәт 

итәләр. Детальләр, хис үсеше ягыннан шу

лап ук шигырь идеясен ачуда тоткан роль

ләренә карап, логик эзлеклелектә урнаш

тырыла тар 

Ә Давыдовның шигырьдә күп деталь

леккә омтылуын, аңын бер деталь \стере-

Ti'iiii' 1,1 коры Iran шигырьләрдән бөтенләй 

китуе и ш акларга ярамын, әлбәттә. Сонгы 

иҗат ителгән «Шом турында», 

«Э i дигәндә», «Мәһабәтлек т\ рындз». 

«Чылдыр-чылдыр», «Бөек үрнәк» һәм баш

ка шигырьләре шуны раслыйлар. Автор үзе 

әйтергә теләгән фикерен бер деталь үстере

лешендә генә дә бирә ала 1лән. шигырьгә 



• Әнвәр Давыдов поэтикасы 

башка детальләр өстәүне кирәк санамый 

Димәк, шигырьне к ү п детальгә кору ша
гыйрьнең үзмаксаты түгел, ә идеи максат
ларыннан чыгын әйләнгән алым «Шәм ту
рында» шигыре бер деталь үстерелешенә 

етале) генә корылган. Идеяне ачу 

•••:•! бер деталь дә ж и т ә Тормыш
ның катлаулы күренешләрен яки героинын 

катлаулы хисләрен сурәтләгәндә Ә 

ырьне күп детальләрдән, ә гадирәк 

күренешләрне, n i n e исеме табы 

хислорне сурәтләгәндә бер деталь үстере
лешенә кора 

Бу яктан караганда. Ә Давыдовнын күп 

һәм бер детать үстерелешенә 

i L9 рефреннарны 

• ге игътибар! а лаек К\ П 
• шигырьләрендә Ә Давыдов реф

реннарга якадан яна мәгънә н а г р р к а с ы 

•: ii.ni килү бурычын Пакләмн, рефрен бире 

. һәй композиция 

тезү чарасы буларак кнрәк. Ул рефренга 

башта яки шигырь уртасында әйтелгән би
рер фикерне нәк ул каенча каба 

рычын гын• 
Мисалны шул \ к «Москвада» шигырен 

м.>м «Скнеп кулларын», «Совет характеры». 
«Урал колачы» һәм башка шигырьләреннән 

дә китерергә мөмкин, 

Исәннәр! — 
шатлыгым шушы бер сүзне 

җыр итеп я н г ы р а и 
һаман 

колакка . 
Дусларым. 

ләкин, 

cei беләсезме, 
бу ашнен тарифы 

к и и бик еракка. 

характеры».) 

Ш у н 1ЫЙ сорау ryapi .1 мвыхнк i 1 

•4енн? 

бер ук шнгырьда <•• • 
ifl булгач, 

Күктя болан lap ага 

• «ран 
Ьер к а * кана1ын кага: 
• Кыйгак-кыйгак'» 

97 

Тагын бер строфадан сон б 

Булмый алай гел генә 

Уйнап, уйнап 

Үлән ашап нар менә. 
Кыйгак-кыйгак' 

Каз белән кечкенә Но*.нбэне параллель 
куеп язылган бу мат>р шигырьдә рефрен 
баштан ахыргача композиция тезу чарасы, 
шул ук вакытта, хне һәм фикер , 
шен бирүче чара '• 

Мондый шигырьләр рәтенә тагын .Солдат 
турында баллада», «Комб 
Җәлил тарында бер истәлек» һәм башка 

Шигыр 
i енк поэзиясеннән 

та Н Хикмәттә» : шь ша
гыйрьләрнең дә шигырьдә күп детальлеккә 

киләчәге шактый з>р б\д>ы турында фараз 

кьпырга ч о ч к н н Әмма к^ п дета.;:, 

саксызлык күрсәттеңме, д е и н . л э р дисгар
мониясе бардым, J п а р ар
тык куба* • аклауга 

9 Д а н ы ю в н ы : ! кайбер шигырьләрендә да 
керергә 1 

\..лем б>ын» шигырендә 
идеяне 

ачарлык як iapu I 

.Фгык күбәеп тә киткәннәр Биредә 
лирик герой •Революция >тын аталардан 

ш е л * нври tOcac 
ремдә кара күмерга JJ әверс.:ә> «фашизм
ны Да ЖИ 
кайтып»та 

Let комсомол белән чирәм сардек — 
Язып и т с ә м , j.ii куа явламгә 
Ьезнең буын нна чорны ачты, 
Юллар сызды ерак галәмгә. — 

• рында 
Венерага каран очкан чакта, 

— АЙ. бил сызлый - и е п әйтмәсләр,— 

• 

очратма 

бәен кн i • тиешле 
.:аган 

«Әннәр Давыдов к\п кенә шигырьләрен-
за һәч строфаларында аерым в а ш 

http://ii.ni
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дан алган тойгыларны билгеле бер идея 
ител а\ырынача оештырып бетерә алмый, 
анык әйтергә теләгән фикере поэтик де
тальләр, катлаулы хис ассоциация [әре а< 
тында югалып кала»,—дип язды Р. Башку-
роз «Олы мәхәббәт» рецензиясендә, һәм 
ш\1ш ун кайбер очракларда детальләрнең 
yisapj шсгарчониялэнү.ирен дә әйтте. («Со
вет әдәбияты» журналы. 1960 ел. 11 сач 
123 бит.) Бу фикере белән тәнкыйтьче 
тулысынча хаклы. Дөрес. Ә. Давыдов күп 
детальле шигырьләрдә туа торган мондый 
кыенлыкны җиңү естендә туктаусыз ишли. 
эзләнә. Аның соңгы шигырьләреннән де
тальләр дисгармониясенә мисаллар табу 
һама i кыенлаша бара. 

1Ә Давыдов — «җирне тетрәндергән чор 
давын» җырлаучы шагыйрь. Ул тормыш
ның тирән катламнарын ачып карарга, тир 
ле күренешләргә карата фәлсәфи фикерләр 
йөртергә омтыла Аны аеруча туган иле
бездә барган гигант тезелешләр, аларнын 
кин колачлылыгы дулкынландыра.д Ша
гыйрь tin л тезелешләрнең тому ми фонын 
шигырьгә сыйдырырга тырыша. Монын 
очен, беренче чжратта, сыйландыр; 1ардан 
файдалана. 

.Мин.Jа зур йорт күтәрелә жир астыннан.. 
Тегендә яна тәрәзәдә нурлар сынган. 
Монда яна һәйкәл мәһабәт Сасып тынган. 

0, яратам мин бу хезмәт патшалыгын. 

(«Хезмәт патшалыгы ) 

Яна зур йорт. һәйкәлләр аша күз алды-

гәудэләна 
Бу гигантлар эчендә тезүче кеше юга

лып калмый, киресенчә, фон зураю белән 
ул да зурая, мәһабәтрәк була бара 

Тормыш һаман, һаман биегрәк 
Күтәрелә Урал сыртына. 
Шушы трамплиннан инде кеше 
Галәм киңлегенә омтыла. — 

ди шагыйрь «Урал колачы» шигырен п 
Бу — илебезнең гаять заманча сынланды-
рылган техника үсеше Аның заманча бу
луы Хәсән Туфанның 20 нче еллардагы 
Уралы белән чагыштырганда аеруча сизел; 

Кыңгыр яткан Урал 
Челем гарта. 
Челем сабы — озын таш торба; 
EH.TFJ кат-каг рельсе билбау урал. 
Купер белән муенын катырган. 

(еЕллар ит^.епдэг) 

Ике шагыйрьнең Уралны еынланлыру-
дагы аермалары аша совет кешесенең хә
зерге вакыттагы гаҗәп дәрәҗәдәге , сешен 
күрәбез. 

Автор үзе кулланган сүзләрнең күбе
сенә символик мәгънә бирергә тырыша. 
«Тынычлык», «Хезмәт*. «Ил». «Бәхет». 
«Тормыш». «Омтылыш», «Матурлык». «Ком
мунизм», «Кеше» һәм башка шундый сүз
ләр Ә. Давыдов поэзиясендә гомумнләш-
тереләләр һәм баш хәрефләр белән языла
лар 

Әйе. партиябез Программасындагы бу 
сүзләр, бетен кешелекнең теләк-уйларым 
белдерүче символлар буларак, поэзиягә ку-
чәргә 'ли, хаклылар һәм шагыйрь аларның 
шул үзенчәлекләрен уңышлы файдачаңа. 
О Давыдов халыкта эшкәртелгән образ-
символларны да. үзе [ә гена хас булган сим
волик мәгънәле су з.тәрне дә шактый күп 
куллана. Ак күгәрчен — тынычлык символы: 

Зәңгәр һавага ак к ү г ә р ч е н н ә р 
Күтәрелә шунда, ялтырый канатлар. 
Ышанам, дуслар, илем ел саен 
Язны шушылай тыныч кабатлар. 

(«Безнең чз*) 

Ә. Давыдов, геройлары хәрәкәт итә тор
ган фонны зур килеш алып, киң полотнода 
күрсәтә дигән идек Фон з\р б\лгач. repofi 
үзе дә зурая дидек Автормын шмиы з\ раи
ту да өстәмә чарадан — гиперболадан ничек 
файдалануына тукталыйк 

Мин беләмен, шулай мен-мең ел 
Барырбыз без икәү елмаеп, — 

ди «Чорлар чатында» поэмасының лирик 
герое. 

Кешенең физик яктан мең яшь яши ал
мавын исбатлап торасы юк. Ләкин ип бәхе
те белән канатланган, мәхәббәт хисләрен
нән исергән лирик героинын «мен ел шу
лай барырбыз» дин әйтуе бер дә гаҗә.п 
түгел. 

Бу караңгылыкны 
чакма чагып кына 

җ и н ү юк 
Миллион күңелләрдән 

чаткылар җыеп 
һәм ялкынлы кылыч итеп 

бөек Ленин 
твшерде 
ШУЛ K J p J . H l U . I L U H и 

бер читен кыеп! 

http://KJpJ.HlU.ILUH


* Әнвәр Лавылов поэтикасы 

Метафорик гипербола аша автор юл

башчының «ассалар белән бәйләнешен, 

внын эшенен жикелмә! юлеген бер строфа

да >к җыйнак кына әйтә : 

Гиперболаның киресе бул 

яктан, совет кешеләренең укышларын та

гын J H зур нтеп . файдала

нылса, икенче яктан, Октябрьгача тирмыш-

II! авыр булуын к;з алдына ките

рергә булышу өчен кулланыла. Бер бер 

артлы тезелеп торган гигант шәһәрләрне, 

язын калыккан бәС 

гәндәп, «шытып чь 

калкынып гоыуын укышларының бихисап 

та ишарәли, 

ал нет и к Җәмгыяң 

K J H J J . коммунизммын туып кила 

a j p киләчәкле ламтыягь б ) л \ ы гипербола 

белән литотаның икесен бер строфа 

ЛӘМ', аша йчы.тин. 

Мек-мек люстралар яктысында 

Капитализм черегән ч а г ы й м 

Коммунизм Ленин акылы белән 

Бөреләнгән шул иим алдымда 

( -///.иг .. 

Әнә шул р IBI шчә, Ә [a 

\ рын и объективны й ги1 кип •• 

райтв, я 
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lycjiap, 

шагыйрь өчен 
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. 
ганннр Шагыйрь е р а м ш ы һәм 

усларына, замандашларына 
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үлемгә дә — бик күп нәр: : 

гать итә 

Үпкәләмә, Пушкин, кичер, Тукай, 

Дөрес аила, Маяковский, 

.Мина \рнәк хәзер башка шагыйрь, 

Шигърият мина уа өеги, 

Совет халкы ул! Галәм дәфтәренең, 

Ин беренче чиста битен* 

Үрелеп язды матур, утлы юллар, 

Укый-укый к jиел сихеремә. 

(«Мин бу җирнең иң җир 
UitUHUf 

Л и р и к шигыр:. ' шагыйрь 

I :еНӘ бНКЛӘНМӘГӘН 

рына зндәшә. алар белән 

лаша. Ә. Давыдов шигырьләреме» 

; беләкдер, нәрсә 

шу алымына коры.п аларйЫН HH 

дулкынланулы си 

итә лә инде 0 шигырьне сөйләмгә якынай-

т\ үзе тагын бик к\п ритмик чар.; 

лануиы • - ' якы-
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• 

• 
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Миллион чакрымнар, мен еллар 

Артына яшеренгән б и л г е с е з л е к 

А ч ы л ы р 

Ьалкыр яна тминар 

Яулап алыныр чинчым улаМССММ 

Д ә һ ш ә т е у т л ы к о р а л л а р 

Ә з е р л ә н ч е шашкан агрессор 

Бәлкем, б> гаңда шуиы 

Тирмыш, тормыш, шрмыш галибәиә 

] ор мыш a i.i ы н 6"1гн и . и м и ' 

• 

t Билгесезлек ачылыр., «Утлы i 

әзерләүче at рессора с\ • 

• 

Вр мәгънә төсмер.' 

isp, моннан тыш, аларнын 

чышнык алга таба тыеЛ1 
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,00 Шамил Маннапов * 

Ә кайдадыр. 
шул төзелешкә төзәп, 

Ракет 
Коралар. 

Бездәге гигант төзәешләр турында 
сөенә-сөенә сипләп килгән герой уйчанлана, 
империалистларның шу и [ЫЙ акылсызлыгы-
на гаҗәпләнү катыш нәфрәтләнә Бер син
тагманы өч юлга бүлү әнә шушы тәэсөрат
ны тулысы белән бирә алган. Моннан шу
лай ук агрессив әзерлекнең, вакыт ягыннан 
ни it- каптан башланганлыгы да сиземләнә. 

Шигырь интонациясен дулкынлан) л ы 
сей M.i интонациясенә якынайтуда, көйләү
дән качуда Ә Давыдовның, үзенә генә хас 
тагын бер алымы бар. Бу. әгәр шулай әй
тергә яраса, «абындыру» алымы Ә. Давы
дов шигырьләрен \кыганда тигез генә ин-
тонация белән баштан ахыргача барып 
булмый Автор, укучының көйләп укуын 
бозу өчен. ясалма кытыршылыклар тудыра, 
абындырып-айынлырып куя. Моны ул ши
гырь юлындагы буыннарның табигый урын
нарым алыштыру юлы белән эшли Менә 
бу строфачы көйләп укып булмый инде; 

Тар сандыкка гына сыешмыйлар 
Б е з н е н ис н и т ә р л е к м ә һ ә р л ә р . 
Көрәш белән үткән һәрбер карыш, 
Бергә сугышып алган шәһәрләр: 

(*Нинага>.) 

Строфада «абындыру» икенче юлда 
эшләнелгән Ритмик дулкынны тигезләү 
өчен. үз урыннарыннан алынган буыннар
ны тәртипкә китереп укып кары! к 

Искитәрлек безнен мәһәрләр. 

Бу юлны үз урынына куеп укып кара
сак, строфаның тәүге көче шактый кимегә
нен күрербез. Сәбәп нәрсәдә соң! Түмгәкле
рәк җирдән бардчы кеше. аяк астындагы 
җиргә игътибарлырак була бит. Димәк, 
«ябындыруларны» шагыйрь әнә шул мак
саттан чыгып эшли икән «Абыидырулар» 
кайбер очракларда стиль төгәллеген саклау 
өчен дә кулланылалар Буыннарның урын
нарын алмаштырмаганда. «Чыктым аркылы 
күпер* шикеллерәк «җөмлә» л әр барлыкка 
килү куркынычы булса, авторга тем 
МӘ' а 1ә укучыны кабындырырга» туры килә. 

Шуны да әйтергә кирәк. шагыйрь 
*абындыру»ны строфада күбрәк беренче 
юлдан түгел, аннан соңгы юлларда гына 

эшли. «Абындыру» беренче юлда ук булса, 
шигырьне уку кыенлашыр иде. Ә бер энер-
ция атгач, абыидырулар хкучыны юлдан 
туктата алмый бәлки, укуны беркадәр 
акрынлата гына 

Ә. Давыдов ритмикасында иҗекләр 
санының төгәллеге дә һәрвакыт саклан
мый. Шагыйрь кеше психологиясендәге 
каршылыклы кпспәрне. катлаулы тормыш 

: [әрен мөмкин кадәр тулырак би
рергә тырыша Бу юлда иҗекләрне берка
дәр арттыру яки киметү, артык б\ыннар 
өстәү, яки төшереп калдырулардан да 
га й чын мы и Югыйсә. «Кайвакытта юллар 
санының төгәл үлчәнгән булуы лаконизмга 

итсә дә. еш кына образ ты итеп 
бирүнен сәнгатьчә мөмкинлекләрен азайта, 
кайчак исә бөтенләй юкка чыгара». 
(Р Бикмөхәммәт Поэзиябезнең сулмас чә
чәкләре. Казан. 1960. 28 бит.) Бу фикерне 
иҗекләр санына карата да әйтергә була. 
Шигырь үлчәмен бозудан куркып, иҗеклә
ре артык булган өчен генә иң кирәкле сүз
ләрне төшереп калдыру, әлбәттә, шигырь
нең идеясенә кичче тек китерәчәк. 

Шигырьне дулкынланулы сөйләм инто
нациясенә якынайтуда эшләнелгән чаралар, 
ягъни артык нжеклэр. б\ыннар кертү яки 
иҗек һәм буыннарны төшереп калдыру. 
»абындыру»лар барысы бергә ритмик дул
кынны бозалар. Ә ритм. .Маяковский әйт
кәнчә, шигырьнең төи көче. төп энергиясе 
\ т Ә Давыдов моны я\шы аңлый hav 
ритмны тигезләү чаралары эзли. Профес
сор X. Госман бу мәсьәләгә карата мондый 
фикер әйтә: «Интонация ха:;ына строфа-
дагы симметрияне җимергәч, тигезсез ки
сәкләрне ритмик яктан тигезли торган ча
ралар да кирәк. Бу чаралар элек-электән 
телнең үзендә дә. шигырьләрдә дә объек
тна мөмкинлекләр буларак яшәп киләләр» 
(X Госман. Татар шигыре. Казан. 1964 ел. 
99 бит). Мондый чараларзән ул бигрәк тә 
ялгауларны, эндәш һәм сорауларнь: күр
сәтә. 

Ә Давыдов поэзиясендә энзәшларнен 
күплеге югарыда әйтелгән иде инде Ялгау
лар исә Ә Давыдов тарафыннан аз. ан1а 
да ритмик тигезләү чарасы б\ тудан битәр, 
нәфисләү чарасы буларак кына файдала
нылалар, 

0. Давыдов шигырь ритмын тигезләр 
өчен артык буын яки иҗекләр өстәләчәк 
юл алдындагы юлны беркадәр кыскарак 
итә Бу кыскарту аннан соңгы артык ижек-
ләрие яки буыннарны «йотарга» жннеллек 
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кемнәр. = 9 

Карыйсын шактый исен китеп, = 9 

Саклый аларны кешеләр = 8 
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Шундыймы Октябрь 

Аның гурында да бүген = 1 4 

Әйтикме: 

«Булган лип шундый заманнар.» = 1 1 

(г Октябрь*.) 

Мисалдан күренгәнчә, ритмик улчам ар-
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юарга, 
халыклар муенына автомат кудык 
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гарырга мөчкннлек бирә Җвчләлэ ндеч 
ачуда т>рыдан-т)ры катнашучы сүзләрнең 
ишләрен, әлеге с\ъ биреп бетерә 
мәгънә т»счеренә ия булган баш/..: 

,, тинлэш кисәкләрнең К'• 
китерә, ә кайбер очракларда алар синоним-

л а р 

Сугыш һәлакәте. 
Халыклар хәрәкәте. 

Җ и м е р , . 

Тазу тетрәнүләре белән 
Я ш и , 

С у л ы ш ы н а л а б у Җ и р шары. 
Сулышы киңәюеннән 

i е т е л ә бара 
Күгәреп бешән коллык чылбырлары. 

Җ и р әрнеше. 

Җ н р хурлыгы — 

коллык 

('Чор.ыр чи. 

Җ и р шарында барган бие* \ I 

анарның. ТЫНГЫСЫ I 

. кнсак-

СИНокиыиар аша тулы бер картина 

1ш кисәк
ләрне теш i :иигырь-

и ин Һ. 

I) lap бик 

нык ярлы ш ш р аның 

снр кече берчә б< 

горнын «Ннгә?! Гажап», 

«Үтте инде» һ б 1иигыр.. 

• 

Ритмик I) 1КЫННЫ ги еа а\ вчен кайбер 

• 

• I N артык буым 

еи «чен. 

• 

паркы |< 

• 

.. HI ! . 
. , : : • . 

• 
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Шамил Маннапов 

Мисал өчен: 

Хәтеремдә шаулы яз көне. —9 
Беренче күмәк б у р а з н а = 8 
С ы з а р г а дип китүе һәркемнең. =10 
Камышлы тынды беразга. —8 
Шунда М н н н е ә х м ә т к у ш т а н н ы ң 

—9 
У р ы с к а п к а с ы төбенә 8 
Җилфердәтеп киҗеле ыштанын =10 
Җыелган кешеләр күренә. = 9 

('Хатын-һызларги» ) 
Биредә тизләтелгән интонации, бердән, 

хис таләбе буенча барлыкка килсә, икенче
дән, шагыйрь тарифыннан аерылган бер 
синтагма сүзләренең бер-берсенә омтылуы 
нәтиҗәсе булып тора. Тизләтелгән интона
ция ике \рындагы артык иҗекне сиздерми 

эмккнлек тудыра. Шулай 
ыловның көйләм шигырен-
анацияле шигырьгә бару 

эшләуче шагыйрьләрнең 
берсе икәнен күрдек. Интонацион шигырь 
төзүдә ул сүзләрнең укылышларын исәпкә 
ала. бер синтагмадагы сүзләрне төрле юлга 
язу, ягъни күчерү, цезуралар ясау, «абын
дыр)», артык буыннар, яки иҗекләр өстәү, 
яки төшереп калдыру, үлчәмнәрне Tuple 
ланзерү һәм башка алымнардан файдала
на Бу юлда. уңышлар белән беррэттән. 

үтәргә v 
Әнвәр Да. 

юлын la uiuiu ii 

житешсезлекләрнек дә булуы сөйләнелде. 
Интонацион шигырьдә ритмик төгәлсеэ-

лекләрне булдырмау өчен. шагыйрь шигъ
ри эндәшләрне, сорауларны, кыскартутар-
ны. шигырьне уку темпын тиңләш кисәкләр 
хисабына акрынайту, күчерүләр хисабына 
тн 1латү алымнарын куллана. 

Җыеп кына әйткәндә. Әнвәр Давыдов 

мәхәббәт шике lie мәңгелек темалар өс
тендә эшләү белән беррэттән, төп игътиба
рын бүгенге вакыйгаларга юнәлткән ша
гыйрь Нинди генә темамы атмасын, ул 
аларга фәлсәфи якын килә. шагыйрь күзе 
генә күрә алган кызыклы ачышлар ясый. 
Заман каршылыкларын геройларының ха
рактер-lap бәрелеше һәм герой психология
сендәге каршы тыклы хисләр драмасы аша 
бирергә омтыл; 

О Давыдов үэенчәлек-
бе ;эн генә 

күзгә бәре-

ле яклар югарыда язылга 
чикләнмиләр, әлбәттә Их 
тә күбесенчә өстәрәк ни. 
лебрәк торган сыйфатлар \рын алганнар 
дыр Аннары шагыйрьнең, бигрәк тә үсеш 
тәге шагыйрьнең иҗаты бер урында гын: 
тормый. Һаман алга бара. анда яңадан-яң; 
үзенчәлекле яклар арта тора бит Ә. Давы 
дов —нәкъ менә шундый туктаусыз эзлә 
нүче, үсүче шагыйрь 

Халык мәзәкләре 

ТЕЛ ӨСТЕ — ЮЛ ӨСТЕ 

Ине нодагый чан эчеп утыра. ди. Нунак кодагый балкы нэерып 
имән да: 
— Бигрвк тәмле, нодагыйнаем. Авызга салу белан таралып кит». 

пе таман, дип квтеп Т 

ИЗГЕ КЕШЕ 

|нда булган, ди ( сыерын ур-

ЕРТЫК ТИШЕКТӘН КӨЛӘ 

° — Әй. юньсез. 
g нинди соң. үзеңн 

дигәндәй. үзеңн( 
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104 Һади Такташ хатлары* 

9 октябрь, 1925 ел, Казан. 

Мәхмүд! 

Син кайткансың Сер материал белән жибәргән ике сүзлек хатынны алдым Баш
ка нэрса юк. Сине сагынып беттем нкде. Локнн бу Мәскэүдэ курешкэнда мин ничектер 
спнен янында үземне унайсыэ хис иттем Әллә ничек син. Мәскзу кешесе булгач, бик 
гакыллы күрендең, Мим үземне бер дураграк хис иттем. Ни өчен, белмим, син минем 
шигырьне эштән чыгарып баскансың Кыскартып эштән чыгаргансың. Мин сина кит-
i аңда алан итмә, дип әйткән идем бит. Хәзер җибәрә торган нәрсәмне дә җибәрергә 
куркам Ачуланып бөтен күләме белән «Татарстап*да бастырдым 

Нәрсәләр язасын? 
Нигә озынрак бер хат язмыйсын? Мәскә^дәп килгән хатлар безнең чалыкка бик 

тансык. Синең хатлар- бшрәк тә. 
Мин una гаскәрдән кайттым, шәпләндем. Тазардым Рух бодрыйланды Язуга дәрт 

бик з\р да. бнк. (с\з танылмый — ред.) — вак заботалар белән баш әйләнеп бетә. 
Кул тими, Акадцентр ' мине өч айга нл итәргә рабочий.тар арасына жибәрергә тора. 
Яхшы эш булыр п ie. Казанда хәлләр бер төрле. Катын2 укып Мин эшлим. Журнал 
турындагы эанетканы примем к сведению. 

Хуш Хат яз ТАКТАШ. 

Ул вакытта Татарстанның фәнни эшләр үзәге. Җитәкчесе Г. Ибраһнмов. 
2 Гөлчәһр* Хәмэнна бу вакьита Казанда эшчеләр факультетында укый. 

16 ноябрь. 1925 е i Казан. 

Махмуд! 

Сип мина бер да язмый башладың Кайчакта синнән килгән хатлар р\хпы күтәреп 
җибәрә торган ите. Соң ничек яшисен-' Бер дә язганың курении Б\ —килешә торган 
эш түгел сина Син матур язамын. Синдә—сине яратып, онытылып ^к\чы ыеклап 
кешеләрен бар Шуларның берсе — мин. Алай бнк прозага бирелмә. Әдәбиятта синен 
урынын буш тора. 

Мәхм^ I1 

Кунелсеэ вакыт тарымда минем башка һәрвакыт сина хат язу уе килә Ләкин күп 
сакытта үземне көчләп тотып язмый каламын Мена хәзер дә шулай үзем белән тар-
тыша-тартыша булдыра алмадым Җиңелдем Һам яза башладым. 

Мин үзем дә сонгы вакытларда бернәрсә ..' язмыйм. Арыдым, Мәхмүд. Чөнки 
шигырь язуга китәргә тиешле энергия «Авыл яшьләре* журналына агрономический 
нәрсәләр (урлап) язарга китә. Бернәрсә эшләр хәл юк. 

Яша\ өчен акча кирәк О минем гормыш ягы бнк авыр. Хәзер өйләнгән кеше бит. 
Табагачыннан алып себеркесенә кадәр кирак Гыйнварда Сала да булачак, Аңарга да 
әзерләнергә кирәк Ә минем эшләгән акча бнк ничтожный Гелэсәк нишлә Шулай шул. 
Башта эшләргә тиешле, язылырга тиешле планнар каһәр суккан тиеннәр турында \й-
лап тарала.тар Кыскасы тормыш: 

— Ата да бул, ир дә бул, яхшы шагыйрь ла бул —ди. 
Ә •• кәзер 1ексеэ авыл малае Син аны беләсен Ну чорт с ним. Халык, ялан ачк 

1ил хәз р көлеп йөрсәләр дә, киләчәктә мине ярлы Сулган дин хөкем итмәсләр, ша
гыйрь дип, үзләренең хөкемнәрен тудырырлар Ман 6j нәрсәләрне кемгә да сөйләми, 
бары Махмудкә — сина язам һәм 6j хаты башка кеше к\ зе күрергә тиеш тә i\rei. 

Син үзең нәрсәләр эшләп ятасын? Яз. Махмуд! Синен язган әйберләр минем р\-
хымны күтәрәләр. Нәрсәләр зшләргә уйлыйсың.'' Ук) ничек бара? 

ИЧ< Хуш. ТАКТАШ. 
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— йврәктән 
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ыл укыйм. 
инеч «чен 

сиңа хат язам. 

Махмуд! 
г« i х,1т кына язып уты

рырга иде I рынны бер 
*.ыел балтырганда, гал-е 
бернәрсә чы 

.1 какытлар1а язасынмы 1 

Сине монда акалцентр аага \ 
• Өлгеләде 

• I итәм. 
|дым үэекне, керешәсе иде. 

ы • >кып бара.ын,-

иннем « Н Ә Н И р i 
рСӘМ басылган ндс 

-фатам С И Н ничек карарсы . 

• 

' 

.4 На . . ш хатың 
tpOTOKOI 

М.|\м\ |1 

I 

Мин снка кк1 сум и i.u i 

Үзем .i ie ,iiii.ipb.ii кына тордым 

. 
Казан үз 

М и кәүда н Ш) .ш бугай 

i ан \ . п ы к хрестоматия чыгарганнар, я ш ы а р 

Внят керергә в,1к 

А [.ш I.. шарга. 

MpiHCk 1С 

•Кадаш утдарыжыя 20 сдлардагы 

әдәбият ГЫН1И Һәм тәнкыйтьче. 



l U b Һади Такташ хатлары * 

10 январь. 1927 ел. Казан. 
Мәхмүд! 
Хат ягам, сагынып үзеңне. 
Син усаллангансык Үпкәләгәнсең да диләр Көтүен матур булса ла үпкәлэүен 

ямьсез синен — хатларыңнан мәхрүм итәген Ә мин — синең хатларыңның поклонннгы. 
Күнелемнс к\тдр Marj-р гына бер хат яз 
Хәлемне Гөлчаһрә евйләр 
Матур торам Матур йоклыйм 
Тешләр генә ямьсезме к\ рәм 11ртәсе ничек булыр 
Кояшлы көннәр булсын инде дим 
Начальник булгансың. Шатланган идем. Мәскаүгэ барып чыксам, аванс бирер, 

бер шагыйрь —начальник булды дигән идем 
Әмилем бушка чыга Хат язмыйсың 
Казан — төкерми дә Мә^кәүегезгә сездә булган нәрсәләр бездә дә бар. Анысы бе

лән ялынлырмасагыз да. хатларыгыз белән моңайтасыз 
Кышлар килгәч, гыйнвар булгач, каникулга кайта торган илен Сөитэшэлер идек. 

Акча сорап ала торган идем. үзеңне яратадыр идем. Бу ел кайтмадың. 
Көткән булсам да. кайтмадың, кал Язлар килер Бер хайтырсын әле. алла боерса. 
Язарга уйлыйм Синең язуны көтәм. Саргайттың инде көттерэ-көттерэ Конфет 

ашап йөрүдән ^зеч ләззәт тапсаң да. безнең к,нелне күтәрә торган шигырь-нэсерлә-
ренне сирәкләдең. 

Яз Моңайтма. 
Сагынам үзеңне 
Бәхиллек {>) теләк! 

ТАКТАШ. 

Җаным, енна сәлам Без Свияжскила Казанга бер дә барып булмый Шулай ла 
шул көннәрдә барып чыгармын Сездә ни хәлләр3 Бата исәнме32 Гөлчәһрэ Мәскә^гә 
киттеме3 Ничек торасыз? Акча ягы ничек үзегездә3 Журналдан барып алып. өйгә-* 
жибәрсән — якшы булыр иде Яки Гөлчәһрәгә бик тиз хат языгыз. Мин Татиздаттан 
алырга доверенность җибәрермен Шуннан алу белән унбиш сум җибәрерсез РТөрәк 
әллә ниләр өчен шул кадәр өзелә Их, Хәнифә' Каһәр суксын семьясын да, чәнчелеп 
китсен бар да. Әниләр шундый авыр хәлдә булганда, к^п. әллә к^пме акча атып та, 
җибәрә алма! 

Бик газапланам, тиздән Казанга кайтырга да. әниләргә акча җибәрергә ашкы
нам. 26 ларында, бәлки, бөтенләй китәрмен. 

Бик тиз .'.ат яэ Абыең ТАКТАШ 

Адрес 
г Свияжск, Гайнутдиновская. 261 Рсд гап •гНа поход,-, TAKTAUIi 

Хатның датасы куелмаган Шагыирьнсн 1927 елгы көзге хәрби маневрларда кат
нашуы вакытында язылган. Маневрлар сентябрь башыннан сентябрь ахырына кадәр 
дәвам иткән. Хатның төп нөсхәсе Татарстан дә>ләг музеенда 9796-1 номер белән сак
лана Такташнын музейдагы башка хатлары 101593. 101591. 879R-4, 9796-3, 97S4. 101589. 
101590 номерлары белән саклана. 

1 Хәниф,» Хәйрулла кызы Такташева — шагыйрьнең сецелесе У i 'irfi ынта абый
сында торым. Казан медицина техникумында укучы Xjicp Казанда яши 

Шагыйрьмен беренче улы Рафаэль Ьөек Ватан сугышыннан сон Мәскәүдә жи
вопись буенча художество академиясен тәмамлады, аннан сон, аспирантура бетереп. 
Суриков иҗаты турында кандидатлык диссертациясе яклады. Рафаэльнең рус классик 
һәм совет жипописе турындагы гыйльми хезмәтләре үз илебездә рус телендә, шулай 
>к ГДР да немец сәнгать журналларында басылды. Хәзер Ташкентта Ү^бәкстан фән
нәр академиясенең Сәнгать институтында гыйльми эшче. 

1 Ягъни Сыркыдыга. әти>әнисенә. 
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.5 ию.» пи ?- Кает. 

• 

Балык жибард алмадым Астрахань безне бик әйбәт каршыласа ла (ЧЛГЪЛЙВИ ЯК-
тан) ' ма 1 [и яктай v.\ п i 
килде Казанга бер гненссэ кипи чыктым Синнән алгжн акчаны да бирми киттем 

ETC 1Ә нервничать ИТӘ башладым Сни батык ы»: к .икеңдер 
\стра • 1лык готмакчы идем л >. тотыл булмады Син никем теге 

И \tp Редактор б • 
rail ИД1 М 

Тимербай ак та iчиеп та 
> гыра .1 i • 

Мәхм^ i' 
Ялка , u яз Үгетләп язган хатынны ц бнк кыйммәтле 

• 

Ә беләсен мин ни вчендер 6j юлы Мәскәуне Лик сагынам Ә Казаннан артык 
• • 

Сау - \КТЛШ 

1 192Я елның июнь аенла Һ Такташ һач Г Майски! кстрахаиыд укучылар бе
лән пчраш\ командировкасына Карачар һам анда Агрннча лаабн кича үткәр 
СӘЯХӘ1 мрынла Такташнын «Сагынылган «Ярларда* исемле )\р тына очеркы бар 
1«Кы1Ы1 Татарстан» газетасы I92S ел. 29 ию it.) 

К KJ\TS да кгра i 
' алмадым Коньяк та мэсе идек 

• 

Мни сине Казаннан —читтаи • Янында \згчне нач 
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артык уңайсызланам Сине зурлыйсым килә Синең зурламасын килми Сина 
сүзләр әйтәсем килә Син алардан келәсен Синең белән иптәшләрчә сөйләшәсем килә. 
ә син мина шул чакта миннән күбрәк белгән абын булып күренәсен Шуның өчен 
уйлабрак, койрыкны тоттырмаслык итебрәк сипләшергә башлыйм. Үзем күзенә т\ры 
карын алмыйм Кулларымны кая итәргә белмим уэем. Тагы бернәрсән һәрвакыт мине 
начар положениедә калдыра. Мин Мэскэугә барган саен акчасыз хәлдә барам Син
нән акча алам да түли алмый китәм. 

Бер акча белән барырмын. Сине үзеңне вобла белән генә түгел, асетрнн белән 
сыйлармын. Гәмәхе дә үзем алырмын. Столовойга кергәндә дә ^зем теләрмен Трам
вайга утырсак та. сине буш итәрмен. Ничек тә киләчәк очрашуда күзенә карап сөй
ләшермен. 

Сип усал үзен Гәзиттэ сүгәсен Хатында чәчләрдән сыйлыйсын Ачуланмыйм. 
Янымда утырып сүгүдән, гәзиттэ >ку минем вчен яхшырак Тавыклар турында биргән 
справкаларыңны ижадымда түгел. *Азат хатын» журналында файдаланырмын Авыл 
хатыннарына синең ул гакыллы справкадан к\брәк файдаланырга туры килер. 

Синен матны уку алдыңда гәзитне укырга туры килде 
Толымбай ' 
— Такташ, син нарошиый шундый нәрсәләр язасын— шауласыннар, синен хакта 

сөйләсеннәр өчен. — Ди. Дивана. Сүгелер өчен «нарошный» шундый нәрсәләр яза ди 
кеше 

Астраханьга бардым. Җанга азык теләп йөрдем юлларда. Юлда исереп йөргән йв-
рәк бернәрсә дә алып кайта алмаган. Пахмилнясен шуның уздырам Тагын китәсе 
иде. Күбрәк йөрисе иде Йөрәктә еллар буе әчеп йөргән хисләр саф һава белән та
ралсын, күнелдәге Казан рожаларын жанга якын кешеләрнең йөзләре атмаштырсын 
иде. Мәхмүд 

Бездә Горький хәзер1, Кичә күрештек үзе беләм К\л чабып куллар авыртты. 
Бәхетле карт Бүген татар журналистлары белән мәдәният йортыңда танышу мәҗлесе 
Г\ та Казан шунда билет алыр өчен чабып пәри. 

Горький минем кебек икән. Оялчан. Күзен кая итәргә белми. 
Ярлылык зур. 
Отпускалan кайткач бурычка бат г ым 
Сездә3 минем, сиксән проиент исәбеннән. 140 сум акча аласым бар. 
Син шул акчаны бик тиз, бик тиз җибәртә алмассыңмы3 Алар. бәлки, минем иске 

договор буенча тотып калырга уйларлар Ләкин алар ул китапны элек тапсыннар. Мим 
«Давылдан соң» китабын алмаштырып, икенче китап биргән идем атарга Алар ш\ны 
кая иткәннәрдер. 

Үзләре ) ! мәсьәләне кузгатмасалар, син кузгатмый гына. тиз генә акча җибәрт. 
Мин Низам Арслановка доверенность җибәргән идем. Ул Мәскәүдә юк. күрәсен ИСИ-
бәрыи иә хәбәр Дә язмын 

Тагын Х81 язармь Ә хәзергә куш, «акыллым» Мәхмүд 

ТАКТАШ. 
Акчаны чат ал) белән үк җибәрергә кара Ради бога 
Адрес шулай 

Казань Кооперативная 41. ке 1. 
ТАКТАШ. 

.Хатны ике көн җибәрми тордым Хәзер авырып киттем Аяк тар авырта Доктор
лар, туберкулез костей б) т\ ихтималы бар. д пэр Кавказга барырга кушалар. Ь\тен 
телеграмма белән акча соратып җибәрдем. Сездән. Ашыктырыгыз. 

ft 1 \И 

1 Г о м ә р Т о л ы м б а й с к и н — татар совет язучысы һәм тәнкыйтьче. 
г Горький Казан журналистлары белән 1928 слиын 4 августында очрашкан. Бу 

\аг га шул конне язылган, ләкин ике кан җибәрелми торган. Өоәп язган өлеше fi ав
густка туры КИЛӘ. 

3 СССР халыкларының Мәскдүдәге үзәк нәшрияты күздә тотыла. Ул чагында анда 
татарча китаплар да басыла иде. 
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3 октябрь. 1928 ел. Казан. 
Га ля! 1 

Ничек аңларга? 
Инде ике атна үтте Синнән бер хәбәр дә юк'. Исәнлеген булмаса, иптәшләрен

нән булса да яздырып җибәргән булыр иден Әллә бик якын д>слар безне оныттыр
дымы5 Мин инде дүртенче хат язам Әни еч хаг язып жибәрде. Җиде хать-. 
Ban лзу_ минемчә, бик кирәк иде инде Белмим, тагы нинди сәбәпләр бардыр. 

Без исәннәр Сине бик нык сагына башладым. Бүген төнлә төшләремә кереп 
беттен 

Рафус3 йөри Хәзер з\п гына нәрса эшләрга торам Кичә шигырь белән р i 
ның еч главасын язлыч * Роман булып чыгарчы Рочаннын героинясына синен ха
рактерны салырга уйлыйм Кайбер юлларын язам: 

Коридордан басып Алсу килә, 
Үзе көлә. үзе сөйкемле. 
Үзе усал. узе бол ай бер дә 
Усал кебек түгел шикелле. 

Үзе дәрес тынлый. үзе бер дә 
Тыңламаган кебек итенә. 
Үзе профессорга карамый да, 
Үзе аның борный кәкре итеп 
Төшереп куя дәфыр чигенә. 

Үэс зачетларын әзерләргә 
Барыннан да сонрак тотына. 
Үзе әллә ничек зачетларын 
Аллан бирә, алдан котыла! 

Собраннегә бүген ул сон килде, 
Әллә Kail.i.i unpen кичеккән. 
Үзе соңга калган, үзе эле 
К*лә-көлә керә ишектән... 

һәм башкалар 
Бу —берничә юл гына Алсуны син итеп тажэсеем итәргә1 тырьгшач. ипея 
Казанда ашый мондый хәбәрләр юк. Шул ук акчасызлык. Юл.-ар күрем 
Рафус исәп Хәзер шытырдатып ике телдә сөйли. Татарлар белән — гел N 

Әбисе* белән и Әни һаман укуында дәвам итә. 
Сине бик нын саг дым 
Ш1Ш.1И кетиҗәсе буларак, романымны язганда гел сииея 
.Хат язмавың мине артык борчый. 
Бик тиз. бик тиз хат] 
Туныңны тиздәй җиб . 

• 

Һади.) 

1 1 a .> я - 1 » i 

1 Хәмзнна б) 
укый /К е KIHNKJ 1 Li.. . 

1уны Низамга' 

Кананиа 

ип Казаннан Нас 

тапшырып яздым. Берәр »ш 

уннмрситетыныи юридик фа\. 
ләүгә китуа күздә тотылса кнрл 

. .. ф v с Рафа '.и. 
• 

рлман и п и ч upra уй | | 
I 

I >р 1ня 1С әбисе истә 
Н и з а м \ |н ,i 1 н и • — шлинрьнсн ерак кардәше . 

Һам МШ1..1СК дучы 
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6 ноябрь. 1928 ел. Казан, 

Сыркылы авыл Советына 

Мин шул көннәрдә авылдан хат алдым Анда минем эчен кызык һәм cepie fiep-
ншча нәрсә \кырга туры килде. 

Өйдән язуларына караганда, минем әтигә кырык сум налог салынган Шуның өс-
генә /ндүр1 пот икмәк бирергә язганнар. Бу нәрсәләр, билгеле, авыл Советы тарафын
нан эшләнгән. 

Мин бу хәбәрне уку белән сөаль аиында калдым Авыл Советында утыр\чы 
кешеләр нинди статьяларга таянып бу нәрсәне эшләделәр икән? 

Минем әти белән әни — алар 100 процент хезмәт көчен югалткан кешеләр Шу
ның, белән бераз яртылаш минем, яртылаш Хафиз абь ын нждивениесендә яшиләр. 

Авылда хәзерге көндә председатель кем? —Белмим Кем булса да, миңа бу мәсь-
әлә турында катгый жавап бирергә тиешле: 

— 65 яшенә житкән, хезмәт көчен югалткан, яртылаш уллары нждивениесендә 
яшәгән кешене Сыркыды авыл Советы кулак дип саныймы? — Бу бер. 

Икенче; 
— Әгәр саный икән авыл хуҗалыгы кодексының ничәнче статьясы б\енча^ 
Өченче: 
— Күпме десятина һәм күпме аштык \исабына исәпләнеп бу кадәр налог сатын-

ган5 Л\нн Сыркыды авыл Советыннан мннем сорауларыма тизлек белән жавап би
релүне сорыйм. 

Җавапның официальный рәвештә бирелүе тиешле. Чөнки бу мәсьәлә дөрес бут
са, ул Сыркыды тирәсендә генә калмый, югарырак органнарга китәргә һәм тикшере
лергә тиешле. Мине бу мәсьәлә бер икътисади яктан гына түгел, бәлки, кайбер саясн 
яклары белән дә кызыктыра. 

ҺАДИ ТАКТАШ. 

12 ночбрь. 1928 ел. Казан. 

Сөеклем Габидулла! 

\аг язмый:ың дип миңа үпкәләгәнче, эне ьеше. үзен миңа язарга уйламагансың. 
Мине язу эше артык арыта. Шуның өчен күп вакытта яза да алмыйм Б\ген алган 
үпкә белән тулы хатыңны укып, яздым үзенә. Мәскәүдәге синең белән соңгы күрешү 
миндә онытылмаслык тирән авыртуны бер тойгы каптырды. Син үзгәргәнсең, Я\шы 
якка үзгәргәнсең. Синең беркаян ярдәм алмын ярлы студент булып укуын, бер сти
пендия белән көн итүен мннем йөрәккә әрнүле хисләр тудыра Спна уземнен ярдәм 
итә алмавым оятында кайчакта коры хат язарга да уңайсызланам Мин, Мәскәүдән 
бирсәләр, бер JH сум гына Гөлчәһрәгә сиңа бирергә кушкан идем. Ул акча да алына 
алмады Кулымда минем акча бик сирәк була. Өйдән зарланып хатлар язалар Мин 
2 ноябрьдә аларга егерме сум акча җибәрдем. Алганнардыр. Ләкин шул көннәрдә 
тагын хат аллый Имеш, әтиләргә 40 сум налог салганнар Б> мннем әниләрнең алдау
ларыдыр. Алай зур налог салырга һич мөмкин түгел Бәлки, күбрәк акча жибәрсеннэр 
дигән хәйлә белән язганнардыр. Анда Мәрзия «.Мине кулак — бай кызы дип, мәктәп
тән чыгардылар". — дип яза. Монысына да ничек карарга б£ шлагы бер 
төркем хулиганнар, уч алабыз чип. шулай итәләр микән? 

Ничек торасың? Зур акчасызлыктыр үзеңдә. Ах. Габидулла белсәЙден синең шу
лап ярдәмсез укуыңны уйлау нинди ашр миңа. Кайчакта күзгә яшьләр килә. Мәс-
кәүдә минем «Күмелгән кораллар»ны куярга җыенулары турында ишеткән идем Аны 
куйдылармы? Әгәр куйсалар, алардан мина гонорар килергә тиеште Син шуны белеп 
яз. Мин Гөлчәһрә белән икегезгә доверенность җибәрермен. Сез алып үзара бүләр 

Үзем исән. Рафус үсә. Шул көннәрдә «Югал матурлык» аигән з\р драма язып 
(ii ердем Аңласалар, зур дискуссии булырга гиешле Имиләр. Каникулга. әлбәттә_ 
Казанга кил. Шунда .Югалган матурлык»ны да күреп китәрсең. Аны Академия 
театрында декабрьның 15—20 ләренда коялар. 
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Тагын нәрсә5 Хәнифә нигәдер, лорестән дә хатлар сирәк яза б\гай Анык ла 
психологический ягы бар. Ул «й турында бик нык кайгырта Әниләрнең на 
Калуларына 60 процент белән үзен гаепле лип саный. Шуннан анар язарга ai 
Шулай ла. шул кчннәрдэ язып җибәрде. Хәннфә яхшы гына укып бара. Ег 
артыннан күп йөриләр. Ләкин үзен бик выдержанный тота. Хәтта чакырып 

1ИП кенә кайтара (Үземне берничә шулай итте. Абыен хитәч 
кенә чыкты) Ул, билгене, яхшырганнан яхшыра бара. Хәзергә хатымны шунда бете
рәм. Үзен тиз.лек белән хат яз 

Я. хуш 
Абыең ҺАДИ, 

Декабрь. 1928 ел. Казан. 

Сагыныр кешем ерак, шунда оча уйлар йчр^к ярсуларын басалмыйч Вәгьдәсеэ 
кыз 1 , хатың кыска синен, жылы сүзләрен i-< күренми Онытырсыңдыр, ахры. безне 
Ш) тан 

Җавабымны сиңа озакладым. Рәсемнәрн кет- i-'.р теш-

; г.1 Кисеп таратма син вчлех row : 
Раф^с терелеп килә Уйный. К< •: тагын син киткәч Ют^ 

аер Анын өчен кайгырма сип 
Без торырбыз шунда ничек тә Үчен ничек' Кара еәгъләсезлек итчә га 

герендә roi биргән cyai ' i •;• керсен инкыңа 

МИН .1 I ЙӨрИН КүбрӘК 1ШЛИМ 
к әзер. Б Sepra тор-

гвн гомеребезнең соны Әле күрешү! i i озын 

Я шар килер Бергә була шаб i i in 

N тын алдым Ләкин күпк i җит мәе Ак 
(.и ң вчен - б е р атнага Казан салкын Утыэ-утыэ биштән твшчи салкынлык 

Ә мин туңмый йврим finii • 
Xai яз квтән Тиз 41 Озын булсын хатын Габи • Улкәлә-

де. ахры. Язчасын, мин дә язмам 

• 

Хат чзганда китапның язмышын бел-

Хатныи ш ы т у квне каелмаган Ш\ лай ла анын IS2S елнын декабрем* я-.ьшач 
бул)Li ияIима i 

\.м а д per атсыз иылгаи, Лэкии анын I •• гиһгы Хлчзинаг» икәне ачык ач па ш ы к . 
• I' .1 ф у с — Рафаэль 

I л о и л у л .1 а — Һадиның бертуган шесс 
* Мәе кә удэге н ә ш р и я т басылачак китабы күадэ и ч ы к * кир.>к 

( ш.! xai я iapi .1 уты| 
\вм|| үпкә l i b 

Мин енна 
• 

Р 

I 
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Такташ хатының i 

Һади Такташ хатлары * 

Мин телем белән алдасам да, 
каләмем минем алдарга өйрәнмә
гән Мин алдап бер юл шигырь 
дә язганым юк. Менә шул мәңге 
алдаусыз каләмем белән сиңа 
язам. Раф^шның исәнлегенә дә 
минем сиңа булган алдаусыз 
якынлык хисләремә ышан. Биш 
ел синең белән үткән сансыз ми
нутлар мине сиңа өзелмәслек 
бәйләгән. Аларны син дә, мин дә 
өзә алмабыз. 

Ни булса да борчылма. Мин 
теләмәгән нәрсәне эшләүгә бер 
адым да эшләмә. Башыңа да ки
термә. Акча тиздән җибәрергә ты
рышырмын. 

Казан син киткәнче ничек 
булса, шулай. 18 ендә минеч 
«Югалган матурлык* куела. Менә 
шул нәрсә йөрәкне бнк дулкын
лата. Нәрсә булып чыгар Ниш
ләрләр. Ә впрочем, барыбер. Мин 
ул нәрсәне курыкчый яздым. Аңа 
булган тәнкыйтьне дә шулай бод
ро, куркусыз каршы алам. 13 
гыйнварда Габдрахман Сәгьдн 
хәсрәтләренең минем хакта док
лады булды. Ләкин докладны 
куркып ясады, буталды. Гомәр 
Гали. Кутуйлар бик нык тәнкыйть 
иттеләр. Кыскасы, бнк нык тэш-
те. Доклады вакытында зал гет 

нда, залның Сәгъдине никадәр тиле көлеп барды. Сәгъдигә биргән сорауларына кар 
итеп санауын күреп була иде. Ул бик зур жиңе. 

Башка язар хәбәрләрем юк бугай. Син киткәннән алып әле серьезный эшли алга
ным юк. Эшкә һаман кайтып булмый йөрәктә ниндидер яшерен дулкынлану. Впрочем, 
таныш дулкынлану. Эш.ләр-язәр алдыннан булган хисләрнең уянулары алар. 

Синең хакта һаман уйлыйм. Әллә пиләр уйлыйм. 

Миндә инде кызык бернәрсә башланды. Сип китү белән минем хыялымда эшлән
гән синең рәсемең урыныңны ала. Ул рәсем синең үз төсеңнән күп иатур Аклыйеын-
> ы, минем хыялымда яшәгән Галя ул усал түгел. Ул мин теләгән минутларда мине 
ярата. Чәчләремнән спя Ул хрусталь кебек саф. Тормыштагы Галя кебек юк нәрсә
ләр өчен ачуланмый да, тиргәми дә... һаман минем хыялымда елмая. Матур, хыянәт-
сез, йөрәгемне дулкынлатып елмая. Син ташласаң да, ул ташламас. Спи башкаларга 
алыштырсаң да, ул алыштырмас Чөнки ул рәсемне мин үземнең \ылл кечем белән 
тудырдым. Чөнки ул Галя минем нҗат юлымның һәрбер хәрәкәтенә буйсына Ул Галя 
fiapbi минеке генә, аны беркем лә күрми лә, беркем лә белми дә. Үлгәндә дә ул минем 

матурлык>та мин аның шәүләсен генә бирдем. Андагы Галия 
илы төндәге шәүләсе генә. 

үләчәк «Юга л га 1 
ь мдагы 1 а 1янь ң 

Сау бул Оригиналь ьа JO.II 

Хуш ҺАДИ ТАКТАШ. 

Бу хатның төп нясхәсе сакланмаган Мостафа Ногман күчерүендә сакланган Кү
чермәне Гөлчәһрэ Хамзина үзе раслаган. Күчермә СССР фәннәр А^дсмияи-нен Клан 
тел, әдәбият һәм гарнх институтында саклана. 

http://jo.ii


* Һади Такташ хатлары 1Н 

7 март, 1929 ел, Казаң. 

Иптәш председатель! 
By елгы сайлауларда авыл председателе булып кем үткәндер, белмим " 

нан нке атналар чамасы (элек) Хәйрулла Такташевнын ни өчен тавыштан төшерелде 
турында сорап хат язган илем Авыл Советы ул хакта, тиеш булса да. ни өчендер, 
жавап бирмәде. Мин икенче мәртәбә сорап язарга мәжбүр булам. 

1. Җитмеш яшьләргә басып килә торган, хезмәт көчен 100 процент югалткан әти. 
Шулай ук хәзерге көндә урында ятучы әни бу елгы сайлауларда ни өчен тавыштан 
төшерелделәр3 Алар хәзср(ге) көндә коммунист уллары ярдәме белән яшәп киләләр 

2. Алар сәүдә итүдә гаепләнсәләр, налоговой управлениедән патент тү-ләүмәре ту
рында слрэвкагьм бармы' Яки патентсыз сәүдә итүдә гаепләнсәләр, налоговой управ
ление тарафыннан протокол төзелеп, одка бирелүләре турында кулыгызда кәгазьлә
рен t бармы? 

3. Әгәр борынгы вакытта (революциягә кадәр) «бай» дип саналып төшерелгән 
булсалар, Хәмзә Такташевлар белән Хәйрулла Такташевлар арасындагы мөнәсәбәт 
сезгә билгелеме5 Минем әти Хәйрулла Такташевнын, Хәмзәләрдән аерылгач, t 
заводка {Хафиз Такташсв Ленинградта Путилов заводы рабочие), икенче улын 
(мине) малай итеп кеше кулына жибәрүпең сәбәпләре авыл Советында эшләүчеләргә 
билгелеме? — Тизлек белән жавап бирүегезне көтәм. Хатны волокита эченә күмеп кал
дырмагыз. Мин апрель башында заграницага китү алдыннан округка барып кайтырга 
торам Округка барганл.1, минем к\ тда сезнек жавабыгыз булырга тиешле Мин из-
бнрхом тарафыннан бу нәрсә ЯЛГЫШЛЫК белән эшләнгән аш дип уйлыйм 
йирүне тизләтегез. 

ҺАДИ ТАКТАШ, 

29 чарт, 1929 ел. Казан. 

Мәхмүд әкэ! 
Снка бер теологический невыдержанный бер хат язып жибэргэн идем Гөлчәһрэ 

аркылы. Ахры эчоңне авырттырды, Җавап бирмәдең Этләшергә калгач, т : 
язам. Ачуына түзми бер язарсын әле. Мин хәзер безработный кеше Акча юк, билге
ле. Ун тиеп көмешкә Ж1 1Ы1 '" | урыннан чыкгым Хәзер 

:;ч ай язып торырга, Татарстан күләмендәге колхозларга барып йөрергә-то-
рырга исәп Сепә басылып, таралып беткән нәрсәләремнән бер өч табак мәжм^га 
тезеп жибәрсәм, басарсызмы? — Җавап бпр Тимербай абый синен ы'бек ннчар Мах
муд гугел Ул да карышмас, бәлки Ах, Мәхмүд, каһәр, ш и үзеңне. 
Салам саплау гугел Үпкәм генә бар үзеңә. 

Хат ЯЭ Элекке хатларың кебек матур яз Синең соңгы «Музыка сөюче» дигән әй-
укып чыктым. Бик матур, бик гаи Стилендәге юмор оттенок-

лары әсәрендәге [енденңиозностьне дә юга 
Хатымны алу белән үк жавап яз. Мәжмугамә түбәндәге нәсерләрне кертергә 

ИСӘПЛИМ 1ЯМЫЙ да«, «Кыш ж ы р ы » . « П о ж а л у й с т а » , П 

. хатын»Да йц^ылгап нке хикән Жавап бик тиз йнр. 

Сә.л.н 0, хгн ҺАДИ ТАКТАШ. 

10 апреле, 1929. Казан, 

М пч\ Г 
5} хатны клиникадай 

U Ш.1 Я И'.ш соңгы -
— Син Ч.|\-: 

.ди. Шунын вчен хатынны бирмәскә 

СоКГЫ ЧЫ1 • 



114 Һади Та; хатлары • 

Клиникалап чыккач, спна җыентыкны җибәрермен. Син мөмкин каләр идеоло 
гический якка карамый гына жлбәрерсен \әгр ул нәрсәләремдә идеологнчгский як 
шәп булыр. Художество ягы гына әйбәт булмас Договор Гөлчәһрэ белән төзерсез яки 
20 ләрендә Мәскәугә үзем барырмын Хатынны латин хәрефе белән язгансың, мин 
Пананг Истрати ' франнузча язып жнбәргәп дип торам Б о аиын белән язышабыз. 
Ничек укыйм дип аптырап калган илем Со кыннан татарча икәнен белдем. Уку җиңел 
булмады Мина, зинһар гарап хәрефе белән генә язып җибәр әле. 

Я. сау Ciyi, 
ТАКТАШ 

1 П а н а и т И с т р а т и — шул елларда Казанга килеп киткән грек язучысы. 

7 апрель, 1929 ел. Каюн. 

Махмуд] 
Өченче хатны ялам үзенә Ә -кавап язмыйсын Кирәксез кеше булдым үзеңә. Ну 

ирыЙ Пи б\ icа да көчләп булмый Мин клиникада ятам Сәламәтлек какшады. Әле 
билгеле түгел. К\крәк авырта, изжога, тагын әллә нәрсәләр. 

Син, бу кеше сафтан чыкты, хәзер хат язмасан да була. дип торма Терелермен. 
Үлмәм әле. Бик нык торасы килү үтермәс 

Ничек торасын? Җавап язмасан да. тагын бернәрсә турында сорыйм. Мин бит 
хәзер эшсез ятам Акча килер җир юк Син бер өч табак минем басылган хикәяләремә 
\рын бирмәссеңме? Болан, аптырагач кына сорау бу. Терелгәч, авылга китәргә исәп. 
Әгәр яхшы бер фикергә килсәң, шул т\рыда язып җибәр Кирәк б\леа. адресны язам. 

Казань, Кооперативная 41. MI 1 
.Чәскә,.!-» мина яхшы хисле кешеләр булса, с-na-: -и; 
.Мни \земне яраткан кешеләрне яратам. 

9 август. 1929 ел. Казан. 

Әти, әни, Мәрзиям! 
Сезгә сагыну сәламнәре җибәрәм. Үзем дә, бала да. Гөлчәһрә дә сәламәтләр. 

Сезгә дә сәламәтлек телим Гөлчәһрә белән Рафаэль Кырымга киттеләр. .Мин дә бү
ген татар язучылары белән Кавказга. Кырымы китәм Хатымны бик ашыгып язам 
Кырым-Кавказдан кайтышлый авылга тияргә тырышырмын Ничек т̂  Үзем белән Ра
фаэль ДӘ б\ ~1Ы|1 

Сезне, әти .иш бик сагындым Бу е-.п берәр елга авылга да кантын торырга уй
лаган идем. Кайтышлый еч-дурт кеннан артык торалмамдыр. Юллап гәзитләр, хатлар 
җибәреп торырмын. Кыска язуым «чей зинһар. \тигәм. гаф\ итегез 

Радпн мин барганчы торып торсын 
Кузләрегездән үбеп, якын, җылы йөрәк сәламнәремне җибәрәм. 

ҺАДИ. 

Габид! 
Төшенке рух — авыр хисләр белән хат язасын. Җылы хисләр, нкты уйлар иптәш 

булсын сана Күңелсезләнмә] Все пройд т. все проходи! Тормышка бары тыныч күз
ләр белән генә карарга кирәк Мин нинди авырлыкны \з игә алдым ремә Дөнья ма-
т\р, ләкин уэенен авырлыклары белән матур ул 

Син авылда мужик булып бетүен турында язасың » ы m 6i ia J i гакыл эше 
е ,i зур бер ял итү бат Кыш килер, спи тагын ла йотылып \кырга башларсын. 
Ә мин? Мин гакыл MIL- эшеннән ар 

Өйдәге авырлыкларны беләм мим Габидулла Ләкин син якты ..пиччеңнең 
тынычлыгы әчеп шулай лиләргә пншлесен Әтиләргә-әниләргә бүгенге ярдәмен кн-

сиңа жан тынычлыгы: 



— Картлык чяннэрендэ ярдәм тык жылы хисләр 
калдырыр Мин әниләргә зэ генә ярдам итк; лнытыр-
лык җылылык алам. Ләкин куп ярдәм нтә а 

.Моңа барысына ла үзем гаепле Мин к^брлк тә ярдәм итә алыр идем Ләкин 
•иная воля, которая владеет мною, киртә ' 

тярелдем Шушы җинеллек мимдә беэвннмательность дигән бер чирне тудырд 
тык бесхозяйственным i пи 

Тэүфккьсыэлык о>тән глчер узлы. 
Рәтле кеше булып булмады. 
Әикәй. 
Ул асрады. 
Ләкин 
Уймалы! 

Әякәй генә г, - •-•• лә упмазым 1Ияр итем — гянаһ 

Мин хәтгр. Габидулла, артык басылдым Тормышка тыныч карыйм Пессимист та 
т у г ы Авыр уйлар гына күп вакытта йвэне каракгылый, этн-әнкләрн 
яле сезнен балалыктан чыга алма; 
мине. хәтта 70 проценз шергия шунарга кита 

Булмаса, дөнья шундый матур Габидулла, мин әлеге аш 
матурлыгың силә алганым юк иде — дечья үзенең авырлып 

Соңгы я I) lap ымда минем е wafli ай йа • !. • < ялган-
памыйм Чыннан да елмаям, киләчәктә, бәлки, бик матур, бик u 
алырмын Сни эле яшь. Үзендә булган көч — академия капкасыннан керепt бер кур
сын бетереп чыгу—синдә горурлык уятсын 

Бел, I аб 

Авыр адымнарны си> i 
лар ачар ' ике ке-ләргэ дә ( \ н г язылып бетмәгән, ш>шында азелә — ред ) 

• 

Сезгә сагыну i >ламләре язам Вгз in августта 1Я татар язучысы Казаннан Идет 
балан, Астраханьга карап, юлга чыктык. Диңгез пар коды 1ла I B H 
кярскнгә) м м (внч I tuyi 11 уздырабыз Бу шәһәрдә 

тиешле \ 
дә утырып китү алд! вн язам Без 1ЭТ "-••. 

К.]|и\ белән Еа китәрбез. 
Ан Гифлиска Батумга, Ki , ."•! барырбыз. 
Мин VI 

• бар Чин к и т • 
гер Мин, әлбәттә, бу мәсьәләне кайтышлый да әйтеп кайтырмын. 

Хуии 
һ \ДИ 

1 Хат и ы г ы м р т г и Сыркылы акылындагы ата анасына һәм туганнарына ВД] 

1 By урыннар танылмый 
» Авылдашларыннан учле кешеләр а Т а к т а ш е м ар — Һ\ IBK каплыклары. ЧВП . ч-

ментлар» М Л , Г М М урыннарга язга.лап тора ир J i чагында К а и н МСИишаШ техни
кумында укучы Чанифә Такташева m тенн>н ял В1] килә V I M укуаан чыгаралар 
• Заявление» шул мәсьәләгә караим булса кяраа Г>«гк В а и н сугышымнан сон Хәимфа 
Тактишгва бу турыда X. Госманга гүбәиаэгеләрме са 
Lin Коридорда членен торган стена галетында мине «чит ьаемента шп а 
риалмы укыгач шунда \к шигырь азып, шигырем быптырып 
км!к->н> ( I M S елныи М геитабрамда шагыйрьне* •Сенеасм)* дим, х^ннфла шюырь 
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26 сентябрь, 1929 ел. 

Сенк 

Ботай безнең йортка бертөрле дә Әнкәй, 
Алпавыт та килеп йөрмәгән. Эткәнне алдап, атпавытлар белән 
Тирә-күршеләр дә анабызмы Гүләят inen йөргән, курэсек 
Азгын хатын диеп белмәгән. Күз яшь түкмә, бала, 
Ә шулай да синен башка атадан Без әнкәймен 
Булуыңны монда белгәннәр. Саф булуын яклый алырбыз. 
Стенага эре хәреф беләм: Син дә 
«Дворян кызы» дмеп элгәннәр . Алпавыт кызы түгел. 
Өй эчендә булган күп серенме Сукачы карт 
Күршен сөйләгәннән беләсен, Хәй рук кызы б\лып калырсың.'! 

Крестьян атаңнан туган абыең 

һ. ТАКТАШ. 

1 1929 елмын IS августында язылган хагка бирелгән аңлатманы карагыз. 

21 ноябрь. 1929 ел, Каэпн 

Сөеклем! 
Хатынны бүген иртә белән укып, ашыгып кына бер хат язган идем. Содержание-

сендә сиңа тәнкыйть күзе белән карау бар иде. Үпкәләмә. Сиңа авыр вакытыңда ул 
сүзләрне әйтергә кирәк түгел иде төсле. Бит синең кебек кечкенә генә нәрсәне дә бик 
авыр переживать итә торган кешегә болай да авырдыр. Хатың бик авыр тәэсир кал
дырды. Һәр сүзең нинди переживание белән язылуы мина билгеле, бәгырем. Ул кадәр 
кайгырма. Бик юк нәрсә өчен. никадәр тырышсалар да. пычрата алмаслар. Чык | ис
ләр, алдаусыз сүзләр белән мин миллионнарны үземә ышандырам. Яраттырам Неу
жели, синец саф йөрәктән чыккан сүзләрен залга — комиссиягә җитмәс! 

Тыныч кына хәрәкәт ит. Паникага бирелмә. Көрәштә гаскәрләрнең җиңелде күп 
вакытта җиңүгә ышанмаудан, дошманның көчлелегеинән куркып була. 

Синең дошманнарын андый көчле—үлемгә алып килә торган кораллар белән 
коралланмаганнар. Алар хәйлә-мәкер белән эш итәләр. Шундый вакытта сиңа бары 
осторожностьлык белән генә хәрәкәт итәргә кирәк. Үзенә ышан. Бу көрәштә үзенә 
ышану бик нык кирәк. 

Тагы нәрсә3 — Хатны алу белән үк тизлектә хат яз. Бөтен нәрсәне миңа белдереп 
тор Булмаса, мин синең хакы бик нык тынычсызланам. 

Балаң )бэ сине! 
Ирең сагына. Хуш. Галя. 

Хатта суз Гтчәһрә Хәмэннаны (бу вакыт ул Мәскәү университетының студент
касы) урынсызга гаепләү һәм шул эшне тикшерү турында 6apia кирәк. 

19 март, 1930 ел, Мзскзү. 

Мин сиңа адресымны күрсәтеп кат язган идем Син вообше хат язарга ялкау 
кеше Ләкин, ни булса да, өй кәлләрен мина белдереп гору кирәклекне аңларга шеш-
лесеи дип уйлыйм. 

Бала ничек яши. исәнме? Үзегез ничек? Акча ягы ничек? Б\ катны ал\ белән сроч
но барысын .ы белдереп хат яз. Адресым шул 

Москва, 
: ,1 UOM 65, 

Дудроьскому ' для передачи Такгашу 
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Мин 2№ мартларга кадәр Мәскәүда б\ тырчын Лхчаг:- I бул 

Б и к т и з х а т яз. ҺАДИ. 

Хатның датасы юк. Почта печагсндә 1930 ел 19 март яип басылган. 
1 Д у б р и в с к и н — Такташның «Камил» сиенарнесы 6)енча «Восток кино»да 

картина эшллуне вс1енә алган режиссер. 

Кыным 

Син миңа кат язуны , гмәгәнсен бугай Ә бит ара-

тирэ иэга.ман тору нхшы б кабәр итеп. Гөлчәһрә бела 

i-iir.i аерылуымны изып үтәм Чин n ine рмэсәм да рнза. Очраганта 

үзенә дә әйт. ра алмавымны өйләнгән көннәрем: 

(..•I дә, кимер ргә геләмәгән идем булмасмы дип, алла күпме кечемне. 

•| ргнямне арам итте! 

Вообще, үземне яхшы хис итәм. Өйләнмәскә дип. йнрерга исәпләсәм дә. шул көн

нәрдә, бәлки, Казанмын бик матур бер кешесенә өйләнеп куюым ихтимал Мин аны 

якын яратып йө| 

иә очратмасын дим. 

аерылган булсак га, гагын бераа i 

Бу нәрсә i Син алар күптән аерытдылар инде дип. хәбәр тарат. 

•I 

Хәнифә укый \in.i рабфакка күчерергә Верим Шулай игеп уииверсн1 

бәреп булмасмы Матди ягым бик начар Ш\иын вчеи «игә бернәрсә ярдам итә ал-

i бик борчый Сииек матди ягын ничек? 

Гормь .1НИ1.Г. уйлар [ы белдереп, озын бер хат яз Сагынып кя 

Я, хуш, Габи L) i i.i. 
' \ДИ ТАКТАШ 

Габи II 

Ба IKH, каних] н а Казанга катырсын Яна жикгәкие дә күрү нхтима тын i 

с^н, к ү т i ТАКТАШ. 

•I ОН 

Рафаэльга' •, " ' Шунын «чен 

• и сагынуымны (( 

Am.ni epai • чы атасы барын һ >м аш н б ш 

-
тандыр. 

,i .п. гавышы һаман ч i 

• 

• 

I | сагынуымны ш 

• i К1. рәлмим, 

l. 

Ул шун 

Кайчан 

Кү| i 

i 

Imp.ж уч 

• 

1 i,v \,н язылганда һ м и ' " « р ы л г м булулары, i 
1дя башка кеы 

file:///in.i
http://Am.ni


ЯҢА ТАБЫЛГАН ӘДӘБИ, 
ТАРИХИ ИСТӘЛЕКЛӘР 

Х алкыбыз бай язма хәзинәгә ия 
Дистәләгән гасырлар буена ч 
кулына кадрын каләм тотып үзе-

не фикерләрен, кичерешләрен, дөньяга 
карашын ак кәгазьгә төшереп барган Кыз
ганычка каршы, безмен чорга андый язма
ларның, бик аз өлеше генә килен 
Һәм шул «килем җиткәннәре» дә өйрәнелү 
генә гүгел, тиешлемә барлапып исәпкә дә 
алынмаган эте 

Шундый материалларны э 1чәгән чакта. 
төрле Ясирләргә барып чыгарга туры килә 
Мин Уфадагы Диния нәзарәте архивында 
утырам Ул архив дәүләт милке булып исәп
ләнә һәм мин бирегә очраклы рәвештә 
генә килмәдем монда заманының күренек
ле галиме — әдип. педагог, киң мэгънэсен-
Поге >УР тарихчы Һәм журналист Риза 
Фәхретлиновның шәхси архивы сакланган 
булырга тиеш. Бу галимнең әдәби, гыйльми 
мирасы гаҗәп бап Төрле темаларга ба 
тышланган дистә циста китаплар, йөзәрләгән 
мәкаләләрнең авторы ул Безнең өчен анын 
кеэмәтләре иң мек гаять бай документаль 
чыганакларга нигезләнгән булулары белән 
әһәмиятле Мисалга «Лсар» исемле био
библиографии очерклар .кыелмасын алып 
карыйк: биредә, теге я бу шәхеснең биог
рафиясе, и жат ы яктыртылу белән бергә 
әлеге кешенең барлык язма әсәрләре сана
лып, басылмый Калтайларыннан үрнәкләр 
китерелә Шулай ук ул кеше язган яисә 
аңар килгән төрле хатларның һәм башка 
документларның текстлары бирел.) Әйтер 
га кирәк, узган чорның куп кенә шәхесләре 
турында бел бары шул «Лсар»ны укып кына 
беләбез Мәсәлән, \1 Ч гасырда яшәгән та 
пантлы һәм катлаулы иҗат юлы \ткән ша
гыйрь Шәмсетдин Зәкине алыйк Аның без
гә килеп җиткән шигырьләренең зур өлеше 
шул «Асар» битләрендә сакланып калган 
бит Мондый фактларны күп санарга мөм
кин 

Билгеле булганча. Р Фәхретдинов, 
'Шура» журналы редакторы булып эшләгән 
чакта, ма гбугат трибунасыннан файдала 
нып. әдәби-тарихи материаллар җыюны 
жиитап ,1.и'1.1|п,)11 'i иәргндэ борынгы язма 
i стәлек м|> сакланган кешеләр галимгә ул 
документларның оригиналларын яисә кү
чермәләрен җибәреп торганнар Шул рәвеш 
чә, Р Фәхретлиновның шәхси архивы, то
ра бара халык тарихы .хәзинәсенә әверел
гән 1 /г кыйммәтле чти акакларның бары 
бер өлеше генә дөньяга чыгын, икенче зур 
өлеше исә кулъязмалар хәлендә генә кал 
ган Менә шука күрә дә Р Фәхретдинов 

I хнпы габылу — әдәбият һәм культура 
тарихыбыз өчен гаять әһәмиятле фа к г 

Әйе минем алда моңарчы исәнлеге бил
геле булмаган һәм 1легә хәтле галимнәребез 
' " т и п карамаган язма истәлекләр1 Менә 
«Асар»пын кулъязма хәлендә сакланган 

1 Г. Фәхрепииои архивы ләзер СССР 
фәннәр академиясенең Уфа тел. әдәбият 
һәм тзпих «HCTHTj гмна күчерелде 

вченче томы Ул 1911 елга хәтте язытып 
беткән була Ти басылмый кала Нигә' 
Яна матернапардан бу мәсьәлә дә ачыла 
1911 елның февралендә полиция һәм жан 
дармнар, Р Фәхретдинов фатирында тентү 
«сап куп кенә кулъязмаларны, шул исәп
тән *Асар»ны да, алын нитәләр. Дөрес, бер 
ел узгач «Асар» кулъязмалары кире кайта
рыла, тик өлеше генә Бу, минем алдагы 
өченче том. әлеге вакыйгадан соң яңадан 
төзелә башлап, бары 30 елларда гына тәмам 
ителгән Безнең өчен шул өченче томный 
табылуы да зур казаныш иде ләкин биредә 
элеккеләренә өстәмә рәвештә төзелгән дүр
тенче том да бар икән' 

Р Фә.хретдинов — ревотюцняне. Октябре 
китергән бөек якалыкларны анлыи алмаган 
буржуаз галим Ш\ i ук вакытта башка 
сыйныфташлары кебек контрреволюция 
юлына баскан кеше дә түгел \л Керәсең, 
ул да Дәрдмәил кебек 

Илда бер дус булмаса гәр. 
Ил бетен дошман түгел,— 

дигән позициядә торган булырга тиеш һ ә ч 
яна табылган документлар анын тирән пес-
симизмга бирелүен шулай да язу өстәлен
нән, каләмнән аерыла алмавын күрсәтә. 
яБу көн инде.— дип яза \т түртеиче том
ның кереш сүзендә, — *Асар»ны бер кеше 
үк ым аслыгын ы беләм Язып вә к\череп 
утыруларым бездән соңгылар укырлар рәве-

; фикер түгел». 
Бу су.пәрдә дөреслек тә, гирән ялгышу 

]ә бәр үзе әйтмешли безнең чир кешеләре 
анын тарихи әсәрләрен зәвык • вә ләззәт

че, up.- белән бәлкем, укымаслар да 
Әмма аның әсәрләрендә, кулъязмаларын
да сакланып калган уникаль документларны 
бүген түгел, иртәгә дә җентекләп тикшерә
чәкбез. Татарлар арасында иҗтимагый, 
тарихи фнкерләрнен үсешен, аларныи зво-
ггюцияләрен өйрәнгәндә шул ук Фәхретдн 
иов эшчәнлеге дә мөһим бер объект булу
ны исбатлап торуның кирәге юктыр 

Тарихи әсәрләр өстендә эшләвен, әйткә-
небезча Р Фәхретдинов революциядән сон 
Ха д |вам иттерә Борынгы татар шәжәрәлә-
рсч (генеалогияләр) җыеп тикшерү белән 
бергә, атаклы илгизәр Ибн Фазланның Бот-
гар илен.] сәяхәтен дә җентекләп өйрәнә 
ул Дөрес Фәхретдинов революциягә хәтле 
үк Йбн-Фазлан турында бер китап бастыр
ган иде Әмма әле табылган кулъязма 
icap яна чыганакларга таянып, кайбер 

мәсьәләләргә принципиаль аныклаулар кер-
i)е |" •HI кызыклы 

йена киндер бау белән бәйләнгән дәф-
гәрләр - әле ки гәп итен гөпләнелмәгән 
брошюралар төркеме Барлыгы 23 кисәк 
Кулъязма Р Фәхретдиновныкы түгел Тыш
лыктагы сүзләрне укуга, ашыгып-а • i 
анын ачен актара башлыйм Әйе. минем 
алда Шәмсел иш Зәкинең моңарчы билге 
ез булган әсәрләре Кырыклап шигырь Ә 

бит безгә аның 5—b тына әсәре мәгълүм 
иле' Биредә исә тагын бик бап язылган 
биографик мәгъл\мат та бар. 



Зиннәту.па Гыйсмәтулла улы дигән ке
ше тарафыннан тезелгән бу китапта 
УН ЧӘНДН КОТОШ уГЛЫ ДИГӘН ! ( - ' - " 
исеме дә бөтенләй -•: кыпчак 
Кабиләсеннән чыккан бер башкорт шагый-
ренен дә биографиясе, шигырь үр 
китерелгән Б\ китапны 
(Зәк авылы кешесе, ягъни Шәчсеттнннек 

авылдашы) 1916 i шык 20 январенда (һиж-
рн белән 1334 е t) •• ,•!•• реп 6i ri pi 
андагы материаллардан Р Фохретдинов 
этек фандатпна атмаган булып чыга Бу 
исә яна кулъя 1маныц нихәтле ^Һдмняпе 
икәнлеген күрс >тә һәр) i i 
ә;ыби сыйфаты философик »чт • п 
башка рухани каләмдәшләреннән нык ае 
рЫ нан larap ш« 

би мирасын жен текләп пйрәпср өчен кин 
мөмкинлекләр ачы i 1Ы 

ЯНЯДаН ' V; i| i . бИТЛӘреН актарам Иена 
I абде 11 ал |әм Фае и ановнын кыскача биог
рафиясе Казан һәм Петерб ; университет-
парын la -чановнын 

• 

чыгып 
алган бу 6< pi yi вннариын нж гима! ми >ш 

м рым бер и> ги| •; 
о 1Ы фән i Hi ында \ ч и сәләтле ориеп-
га т . гатар м 
риф 1тчс итеп ганыт в • • 

i i аб 
нан сон in ътибаш a 
а к а н Анын сХпкәя1 ва мәкалата исемле 
китабы фольклор юньяб 
•• и 1.1, i им ie In. tap Bi ген i l H 

1мматнка гомум география буенча 
я ireн ••• Ә| 
ю >үһәрләреннән и< әп гэнгән I j 
бе i HI • Ka -••• la ва ! 

• 

ме и г-н Һ . i ' . |да 

I I аб и' м .1 i әмкен 
Li I'I 1мия1 ю хезмәтләре 6j чган икән 

Мин \ аер Уфа гарнх 
in . гит) гы кктапхан iceH i i рб 37( 0 
и.- и , и. щ и .и К) i :.'i 'I III КүЗДӘ Г0Т8Ч 

миканын бик күп 
|ЯР •' 1ЫМ I " ' '.Ml СЗХ I . 

кәсеп npi 

• 

м и f'\ \\ ЮНЫ үсте 

кре mi ' • 
гаренә '• • 

• 

• китап, гәрчә an 

1 Ә. Харипжнып <bauiK<ipt хатынын 
эллин мирасы» исем и- кил '• 
б) i l l «ЭЛ Цф] I" т и •> м Mm N ки м IH \ i ' I 
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ный ч ы м т к и р м 1>рыны мәҗлесләр [ J H 
гәмәләр) китабы* 

• 

лен дә калган һ;'" 
сенә Р Фәхретдннов архив 

«Лсар»да шигърият мә 
рифәт факелын күтәреп 
демократ Ь .Мифтахетдин 

турында да гажәп бай өр-яна 

;>ь гади. 
җанлы кеше б\ тып баса .Менә ai 
мәдән ачылган бер хаты һәм озын гына 

Мифтахетдин сопналь тигезсез 
леккә. капи хврмәткә 

тест, нәфрәт белдерә 

Гаҗәп 
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Фл 1ХӘ1 
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сахралар м канат җәюен әйтә. Ниһаять, 
очеркта мондый мәгълүматлар бар «Үзе 
ме!Лап элек дөньядан күччене хәтеремә 
китермәгәнем, һәрвакыт (мн iew ^ i) гоме
рем кыска булуыиы уйлаганым сәбәбеннән, 
б\ адәмиен тәрҗемәи хәленә мөнәсәбәтле 
МӘ] к.т\.мат хакында бернәрсә дә сорашма 
дым вә язмадым. Мәгәрдә узе сүз арасын 
ла ата-анасындан бере Казан кешесе бул 
гакы хәлдә, икенчесе калие башкорт икән
лекне сөпләгән иде Ш \ л нәрсә хәтеремдә 
калган». 

Акмулла белән бергә булган чакларын 
сагынып, автор «Мондый вакытларның 
кадере беленмәгән!» — дни көрсенә. 

Ir irap әдәбиятында \ leiieK т е ш л е уры-
нь,и алган шагыйрь Дәрдмәнд (3 Рәмиев) 
турында да Р. Фәхретдинов архивында 
шактый материал табылды «Асаряның е-чен-
че томында шагынрь хакында биографик 
бетешмә бирелгән. Ьик кыска булуга ка
рамастан, анда гаять кызыклы фактлар 
бар Мәсәлән, үлү датасы. Безнең әдәбият
та Ләрд.мәнд 1921 елның 9 октябрендә ва
фат булды, дип йөртелә. Р. Фәхретдинов 
та 10 октябрь (һижрн белән 1340 ел, 7 са-
фар) дип күрсәтелә. 

«Вакыт» һәм «Шура»ларнын нашнре 
Дәрдмәнлкә карага, Р. Фәхретдинов, таби
гый, бнк-бик югары фикерлә Моны ул үзе 
1" ачык әйтә <• Ф il еме вә фикере дөрес, 
табигате сәламәт вә анлы. хуш мәҗлесле 
дин вә дөнья гыйлемләрендән хәбәрдар, сөх-
бәг адәп.тәреие. белеп ригаять итүче дөрес 
мәгънәсе берлә шагынрь вә әдип бер зат 
иде Байлар арасында да. голома сыйнфы 
арасында да иазире (тиңдәше — М. Г.) аз 
нде. Ьсз .моның бер тә ун ел кадәр бер мөд 
дәт катнашын йөрдек нә халене ошбу урын
да т ә п р и ф нткәнемезчә таптык». 

Октябрь революциясеннән сон Дарлмәнл 
ез урынын (алтынчы Закир Рәмиев була
рак) «үлекләр аймагында» дип икърар ит
кән һәм 6 j миллионер өчен бик дөрес 
i әтиҗә иде Ш У Л ук вакыт ,а акын Бөек 
Октябрьдан сопгы тормышын, кайбер тәре
без сурәтләгәнчә, берьяклырак иаив итеп 
күрсәтү дә дөреслеккә туры килеп җитмәс 
иде Р. Фәчретдинов хәбәрләре менә бу 
катлаулы ребусны аңларга бераз ярдәм 
итәләр: 

«Оренбургтан Уфага сэфәоемдэ янына 
кереп видаг иттем Авырып т^шәк өстендә 
иде «Хәлем и \ шыл а на дыр». — дигәненә 
һәм дә ү ieiien беркадәре сөйләшәсе килүе-
не белүеме к^ра янында беркадәр утыр 
дым Ш у л вакыт: «Хәзрәт, бу көнге хәл
ләр беркадәр төзәлсә, без «Вакыт» берлә 
еШ\ра»ны тәкрар чыгарырмыз. Ш у л на 
кытта Оренбургка кайтып әүвәлге хезмәте
н е к е дәвам птүенезпе өмндләнәмез вә 
^тенәмез. сезнең берлә берлектә Хиҗа i 
сәфарено бару фикерем дә камил Моны үзе-
ңез берлә сөйләшкән до идек».— диде 
сАлла насыйп итсә. безнең тарафымыздан 
эш калмас», — дин. вндаг кылып чыгып 
киттем Ахыргы күрешүем шушы булды» 

Дәрдмәнднен тирәннән уңлаучы хаким 
һәм сабыр кеше булуын исәпкә алган la 
аның бу көчсезлеге һәм пассивлыгы (*ях-

М Госманов * 

шы көннәрне» көтеп кенә ятуы) мәгънәле 
дә. аңлаешлы да булса кирәк Ш у л ; к ва
кытта дини мотивларның, көчәя төш^е дә 
бик характерлы симптом Бу хәл «Дсар»да 
иш сон сөйләнгән» дип тәкьдим ителгән 
еӘлвидаг» им м г шигырендә ачык күре
нә Бу әсәрен шагыйрь ха тык арасында 
таралган ураза ае белән хушлашу мөнд-
ждтениан файдаланып язган булса кирәк. 
U p карауга ;шп>р. чыннан да. «мөбарәк 
рәхмәт ае рамазач» белән саубуллаша ке
бек Болан булганда элек дини мотивларга 
бик исе китмәгән Дәрдмәнл илеатнзм саз
лы гына ярыйсы гына баткан булып чыга. 
Ләкин безнеңчә, бу шигырьдә автор бер 
«хөрмәт ае» белән 1енә r ^ r e i бәлки үзенен 
элекке шә^кәгле узганы белән дә бәхиллә
шә сыман Рамазан унбер андан соң тагын 
килә. ә шигырьдә кабат очрашу өмете си
зелми 

Р. Фәхретдинов архивында Дәрдмәнд-
н'ң башка шигырьләре язылган кәгазьләр 

пә саклана. Аларны 30 ел тар тирәсендә 
Җәгъфәр Рәмиев ку чергән. 

Бу язулар арасында Дәрдмәнднен 
адекке кайбер билгеле әсәрләренең яна ре
дакцияләре бар Мәсәлән: 

Фулад такмый кәмәрләргә конан бил 
Тазый атлар ялын какмый җилә җ и л ; 
Кенинтанде ла.танын толпар аты. 
Урал шоңкарының сынды канаты. 

Элекке вариантта «өшәнләнде дата
ның..» булып, атның лрып хәлдән таюы 
хакында сүз барса, соңгысында толпарны 
богаулап к^я (кешән — ooi ау). Әлбәттә, 
трагизм көчәя төшкән 

Дәрдмәнднен шигырьләре арасында 
кызыклы тәрҗемәтәре дә. оригинал гырта-
лары да бар. Аларнын кайберләрең, автор 
үзе әйтмешли, «н.мен өчен» язган Лимак. 
шигъри техниканы камилләштерү өстендә 
ул соңгы елларына хәтле эшләгән булып 
чыга. 

Түбәндә яна табылган әдәби истәлек
ләрдән Акм) п а н ы ң нке һәм Дәрдмәнднен 
алты шигырен 1әкьдим итәбез. 

М. Г О С М А Н О В . 

Р е д а к ц и я д ә н : 

Мәкалә редакциягә бирелгәч, автор Ле-
нингра н а булып кайтты. Анда Фахретлн-
новның тагын бер архивы т ы б ы л ш 

Т\ нем алганда, нил архив гел доку-
ментлардан — беренче кулдан алынган чы
ганаклардан гыйбарәт Мәсәлән, йөзгә якын 
татар халкы шәҗәрәләрен, галимгә урын
нардан әдәби, тарихи мәгълүматлар хәбәр 
итеп язылган берничә пез хатларны һәм 
М 1!1 XIX гасырларга караган дистэ-диста 
юридик документларның тап нөсхәләрен 

эченә ала ул «Фәхретдинен архивы — ха
лык истәлекләре хәзинәсе» дигән фикер ар
тыгы белән раслана. 

Документлар академик А М. Самой-
равы буенча, вафатыннан чак кына 

элек Фәхрегдннов \зе җибәргән булган 
Л iap хәзер сВостоковедлар архнвы»нл& 
cdKTaHj iap 
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Мифтахетдин Акмулла 

• ш эн бәхетсез. 

Егет башын әсир булды eai ь 

Әснр диеп имләр. 

илса япан булыр н 

Пәла килсә, күрер ь^т к ү р ы х улыр, 
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I лир эшендан, 

кылмышымдай 

Сәб^п б; |ыан кешедән, 

:;едән '. 

[Jy эштә Ччбгалядер ' канча эхъяр ', 

Асыл фетнәгә иәншаэ тагны әгъяр \ 

канча мөшаһир * 

еанндәх' кнкыаттә маһир. 
l i i . l ' l 1 Mil' 

I флэр. вэлнләр. 

Касидэдән өзек 

ВС-Свлам, Н\ргалн мулла, сеэга 
Х*0 I.N.M 1!И 

. тка бысир.— 
1ик ятыа . к^зга. 

i төлке икәнсез, 
411 *1ГӘ. 
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— ДИП ӨЫНД ЮМӘ), 

1 бер вруахын күтә| 
•|»га " . 

• 

Сусы ынны канды] i 
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Мөхаккак' Мәржанигә авызын ачкан 
Еландай эәһреи сачкай мулла сезмә? 
А\олынны аяйыын, берадәрем! — 
KoTi.ipi.aii да Уралдан тауиы сезмэ! 

Һәр тайне мәуэыйгына куйма к кирәк ' 
Мөрәувәрне 3 мунчак берлә бергә тезмә! 
Мулла дигән кари була беләсезме? 
Т а с а у а ы ф А китапларын күрәсезме? 

Башкортмын наград алган кантоныдай, 
Мулласызмы йә чинауник түрәсезме? 
Мвҗтәһид 5 галимгә каршы торып. 
Кабергә талаш берлә керасез.ме' 

Гомереңезнец күбе үтте гауга берлә. 
Мәржаниие йиткәрмәм дигән сәүда берлә, 
Сөниәтчә ашемеэ юк һәм алдаймыз 
«Әһле свннәт»меэ дигән дәгъва берлә. 

Дртыпызны ачкан соң к\рәсез иик 6 

Әйтәсез шул сәбәптән ; 3 J . I . I МОЗИЛЛ» дип ' 
Кәламулладан ә с д э к ъ 8 ни нәрсә бар? 
Әйтте 1әр «әсатирел әүвәлин» s дип. 

Сез д ә шулай тажавез кылдыныэ ш күп 
Иортымызга фетнә салды утындай гәп 
Се ю каршы без әйтсәк ник ярамый 
«Вә һом фи тогъиниһим бәгъмаһун» 

батырны *батыр» диләр көчен кергәч. 
Останы «оста» диләр -.шеи күргәч 
Ул минем атам имәс. остаз имәс " . — 
Хаклыкны тәсдикъ зарур эшен күргәч. 

Фикъһдә | 3 бу заманның Ногманы бу. 
Хикмәттә бу заманның Локманы бу; 
Үткәйләр үтен китте, инде хәзер 
Әһле сөннәп рәЬбәре •*, солтаны б>! 

Берадәр. син үзекие ихтнсаб ит l s , 
Маржанине межтэһиддән син хисап ит' 
П|||> Йвзена НурЫ ГвШКӘН ул бер кин;и. 
Ул кояшның нурын дан нкъти 

1 Хаклык эзләүче. 
2 Мәгънәсе: һәр әйберне \з j 

куярга кирәк. 
J Энҗе-мәрҗән. 
' Суфыйчылык. 

Иң югары белемгә ирешкән ф 

b Бу сүзгә Р. Фәхре1дннов «Ф 
и.. i..i бад мәгамәлэ» цип анла1 ма 
(начар мшамәлә nypjiaj) 

7 Аздыручы, адаштыручы 
8 Двресрәи 

Борыш 1.1 риваятьләр. 
u р* • ив IUK күрсәтү, һвҗум I 

Л\,)| ьнасе: алар узлэренен а л ы 
рына бата лар 

13 Тугел. 
1 3 Юриспруденция, 
ч Җитәкче, юлбашчы. 
; ' Тикшерү, контроль Htay. 

http://KoTi.ipi.aii
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ж„ . ырлыйм әле, 
. • • 

iM iioK.iaci 
Җыламасын. 

11н 

Тубын атты. 
Бәбкәм ятты. 

Инде уйнамый 

Дәрдмәнд 

' -1ды. 

Йокла, бәбкә. 

* 
Гер л и агым сулары; 
ТОНЫК ЯЛТ1 

! 

' т н ы н янында кнчкэ котлы к«ндә 
I i • Ш ээзэтле ташләр курлеч ы 

1мрем чүлендә саккем ул K»I 

Я 
Ка 
1 • 

Са 
Ер; 
Чи 

т илнең ид men якты кояшын. 

!' 1ивада' 
шратыл «рһен 

1 ЫШЛар кичергән. 
м •; 

Сыер 

Аша гунганынча гаэи1 иптәшем минем 
.. !ынча, аша. һаука 

* 

Тәрҗемә 
1 

Жанын , 

1Ты булырга кирлк. 
U K O U J 

• Кайгы 1Ы •••• у 'I к 
i б) |уы ихтнма i 

Irj'c-K К.1И1..1 \ 1.11 М г I I . I иссма 



Фикер алышу, бәхәсләр 

Мөхәммәт Гайнуллин, 
филология фәннәре докторы 

Дөреслекне төгәл яктыртыйк 

К азан утлары» журналының быел
гы өченче санында Ибраһим Ну-
руллинның "Шагыйрьне өйрәнү 

юлында» исемле мәкаләсе чыкты. Бөек 
шагыйребезнең НО еллыгын бәйрәм итәргә 
әзерләнгән көннәрдә яның күпкырлы бай 
иҗат мирасын бәяләү һәм өйрәнүдәге 
элекке ялгышларны һәм кимчелекләрне гя 
зәтергә омтылу — табигый һәм кирәкле 
-HI Бу турыда ике суз булырга мөмкин 
түгел II Нуруллин Габдулла Тукай иҗа
тын өйрәнү ч( галимнәрдән объективлык, 
хакыйкатьне дөрес һәм тулы яктыртуны 
таләп итә, урыны-урыны белән халык ша-

әдәбн мирасын бәяләүдәге берь
яклы һәм ялгыш карашларны күрсәтеп 
та \за Тик башкалаңда:! объективлык 
таләп итүче, дөреслек өчен көрәшүче кеше 
у^с до бик объектив булырга, берьяклы 
тенденциоз нәтиҗәләр ясарга ашыкмаска 
тиеш иде «Шагыйрьне өйрәнү юлын
да» исемле мәкаләдә пса. кызганычка кар
шы, андый урыннар байтак. Дөреслек, 
объективлык артыннан куам дип. мәкалә 
авторы хәт га шул дәрәҗәгә ба| . 

е ук кире каккан, үзе үк , i 
иткәй ..пб,рл.!|,сп казып чыгарырга готына 
Менә шунда инде гафу ителмәслек гадел
сезлек башлана 

Сүзне Гукайнын рус телен әйбәт белү-
"| >н башлыйк Әлегә ка-

• гу| • i б> өлкәдә әзерлекле булуы-
'"'• г в | а н 'ы ; •,..-. .1..;. икәненә беркем дә 
шик тотмый иде шикелле. Хәтта «Татар 
Шагыйрьләре- китабының ;:лП1|ч,] Гали-.' 
җан Ибраһимов та Тукайның бу өлкә iare 
эшчәнлеген мактал уза «Тукай гомумән 
яхшы тәрҗемәче Ул сайлы 
Ь\ маг дә җанлы и.) әдәби рәвештә кук рә 
ала . Ба.пкшаяк |ңе щ, рьл.феннан 
алынган «Балалар күңеле», Пушкин no 
Лермонтовтан тәрҗемә кылычтан мәхәббәт 
ШПП.'рьлнрс Шагыйрьнең \ i ориГИН Л 1рЫ-
ның күбеннән матур һәм самимиларлы] 
Л1 ' 

1 I . Ибраһимов. J агар шагыйрьләре 
1S13 ел. Ы бит. ^ ' 

Тукай тәрҗемәләренә карата ш.ндый ук 
J нан фикерләрне үз вакытында' Фатих 
Әмирхан да әйтеп узган иде Соң безнең 
кайсыбыз Гукайнын айбат тәрҗемәче б\-
луына, аның поэтик тәрҗемә өлкәсендәге 
сәләтенә таң калмый?! 

Ә менә иптәш Нуруллин «Алдынгы та
тар иҗтнмапяб-политнк фикернең форма
лашуы һәм үсүе» исемле хезмәттән «РУС 
гел! п Тукай шулкадәр яхшы белгән ки, 
газета сотруднигының н( i 
да, ул рус гелендә шигырьләр язга 
гәп сүзләрен күреп ала да. моны 3) р гаеп 
санап, Р. Нафиговны «әрләргә» TOTI 

•хР. Нафигов исә,—дип яза II Нурул
лин, — 40—oU ел үткәннән сопгы истәлеккә 
таяна (язма истәлекме, гелд >.i генә 
гәнме — билгесез)». 

Кирәк булса, язма истәлек тә бар .Чин 
үзен ике мәртәбә Уральск шәһәрендә бул
дым һам шагыйрьнең бик кун замандаш
ларын күреп сөйләштем Тукан белән ти
пографиядә эшләгән Батнн һәм Александр 
Гладышевлар кулъязма истәлек тә язып 
бнрдедар Алар йәр икесе Тукайның югары 
культуралы кеше булуы турында сөн.тә-
деләр II Нуруллинның уа фикерләрен ис-
батлаз өчен китергән шлпл opt п шулай ук 
coin,и хакыйкать дип әйтеп б) 1Мый. Имеш
тер, Тукан Гыйльметдин Шәрәфи 
нем русчам ,\ ральскндан килгәндә зә-

• !• нфь п le Үзем геләгән нәрсәләрне 'тәр-
гуәтем җитсә ю, ни бирсә 

гәрҗемә итәргә үземдә нкътндар i 
и [CM», - 'iiiii СӨЙЛӘГӘН булган ИКӘН Яра]'. 
габигате 6vл.ш ук шапырынырга, макта-

I укай пакь шулай дип 
ӘЙТКӘН да булсын, ди Шагыйрьмен иҗаты
на, б\ өлкәдәге практик эшч.шлегена күз 
салыйк [ Шәрәф язган, II Нуруллин 

н кнрес( килеп чыга 
соң? Уральск чорында ук Тукай Бахныц 
• арк( истнк полн1 экономия нигезләрен про-

ауга багышланган «Царь-голод» 
. >рҗеиә иткән i Әлгасрел-җәдцд» 

журналында басылган бу әсәр оригиналы 
төсле үк аңлаешлы һәм уку өчен гаять 
кызыклы Шуның очен дә бернинди төзә-
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түсез ТукаЙнын барлык б 
телә килә. 1У— 20 яшьлек Тукайнын шун
дый з>р. катлаулы хезмәтне аңлап, оста 
1-әрж.емә итүенә сокланмый бул MI 
шул хезмәтнең элегә кадәр Тукан 
рына кермәгән бүлекчәсеннән кыска гына 

«Җефәкне. ситсаиы, пустаупы фабри
кантлар саталар Вәхаләнки, ю 
Уй ф а б р и к а т lap шул товарларга бармак 
очларын да тидермәгәннәр Ьодайны алпа
выт сата Су товарларны чын ,: 

.;> | ч [Әр - кая киткәннәр С 
дя сон \.т (тәнр*нен эш1!".. 
рынын и ,i i i (ннәре вә каннары илә 
лыклар хасил булганнар? Алар ;ы монда. 
Ионда .• . . 

га laHi ан, өтелгән, яр1 

ларда груһ груһ Гюрилэр, : 
тивар а :.. Ы1 каннар 

г 1к1 һәи-

инде а [арный ни i п чы 
үзләренә ан; е и 
лә I' и а II аннар 

:ка товар 
,[ «личе . 

• 

Шунысы I С'НК күп 
I •; цнфнк •• pi Hi I пиркем 
акларлык т.-.i i 
(берләшмәм ни о, 
лариын кь 

i конкуренция мсплоатж-
иин кебек 

• Ш а п . Йрьне '- i исемле 
• 

д| нократнк -iiii'i.. 
оригинал эсәрл ipi н i. на i нка алырга, 
ә тәрҗемә iape 
ташлар! аран KJ 

гаять .н. 
1ын авиья-

i . . 

1.1 жема 1әри ярамый 

и .: i i -. i .и вакыт-
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i 

rap xi ш • ы интел
лигенция! ышанычын 
какшатуга . 

Аннан син I1"1"1 елнын axi •; 
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(|)!кер ияләре шикелле Тукаб дз уз нжат 
юлына, ^з әсәр _.ji к л ә н ка
рын a: : ; :ганча. авырып 

• 

үз әсәрләрен я!'.. 
иҗат чорында 

кайбер >пышсыз әсәрләрен «ярак-
эшем» : . 

• 

'нчәш.ф кат ба
сылып I .1,' : 
борчылып, 

••" \ 

лешлангән вә .;. . 
аларга 6i 

:f:.M>UHJ 

борыны сизми» 
дип, чын .IX игәч-

Юк!» 
Шун ta ук Тук! 

1учы тән-

«Вакыт*. «Шура» 
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ылыады-
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Күрәсе». '• нжаты-

кын баш . 
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җыентык 
I хакыбыз бар? 

..мин исә шунда .1 
дүрт гом 

, эшләр. 

• 

• 



Мвхәммәт Га В кул лин * 

ләре һәм күзәтү астында яшәүләре — һәр* 
кемгә ачык һәм дәгъвасыз нәрсә. Бу хәл
дән, билгеле, халык шагыйре Г. Тукан ла 
азат булмаган Мәгълүм булганча, ui.-iij.-p 
лар Тукай шигырьләрендә дә («Иттифак 
хакында», «Хөррият хакында». «Китми
без») яшәп килүче строй өчен зарарлы фи
керләр тапканнар Һәм иы хөкемгә тарту 
әчеп статьялар да әзерләп куйганнар. Тик 
хөкем итмәгәннәр Ш м ш а и чыгып иптәш 
Нуруллпм болай яза «Тукайга карата нин
ди чара күрелә сон? Бернинди дә чара 
күрелми мәсьәлә үзеннән-үзе сүнә Ту-
к .i хәтта полиция күзәтүе астында да 
тормаган > Бу q зләрдәй патша властьла
ры Тукайны бер лә борчымаганнар дигән 
фикер чыга. Әлбәттә, мондый нәтиҗә нсау 
зур «кыюлык». Чөнки «архивный ишеге 
Һәркемгә ачык» булса да, аннан барысы 
да тиз генә эзләп табу — I I Нуруллин 
уйлаганча ук җиңел тугел. 

И. Нуруллин ганырга теләмәсә дә. пат
ша властьлары исә Гукайпы, чыннан да, 

гәниәр һәм бик иык эзәрлеклә-

«1912 елнын ахырында (чнслосы нее» 
дә калмаган). — д и п яза. авыр көннәрдә 
шагыйрьгә ярдәм кулы сузган профессор 
Клячкин, — мина, авырып калган язучы 
Чуканны барып карарга үтенеп, татар яшь
ләреннән берничә кеше килде Исемдә ка т-
гапынча. Тукай ул вакытта Московский 
(хәзерге Киров) урамда номерларда тора 
иде. 

Мин анда авыр неврастения күренешлә
ре белән бергә җитди авыру таптым. Ип-
•1 шләре аның мондый нервлы хәлдә бу
луын буржуаз (таучыларының кайбер.ире
нең һәм полиция агентларының аны тук
таусыз эзәрлекләүләреннән килеп чыккан 
;ип ми борчылулар арк [сында булган дип 
у i n t . l a p иде». 

Ничек инде шагыйрьне күреп белгән 
профессор К.тичкпппыи. ^з кулы белән язып 
биргән й\ сүзләренә игътибар итмәскә һәм 
ышанмаска мөмкин? 

Ниһаять. Нуруллин концепциясе белән 
килсәк, жандармнар большевистик «Урал» 
газетасының фактик редакторы Хөсәен 
Ямашевка һәм революционер нзучы Гафур 
Коләхметовка карата да «каты чара» күр-
мәгәннәр Опт. Патша чиновниклары алар-
ны да официаль рәвештә суд аркылы хө
кем итеп, гаепләп өлгермәгәннәр. Ләкин бу 
бит әле па rin.i хөк^ мәтенец шәфка к и н ә н 
яки бөтенләй гафу ит\еннән түгел, ә бәл
ки, үзенчә мәсьәләгә сак килергә тыры
шуыннан, дөресрәге, \а.тык көченнән кур
куын иш Хөсэ! Ямашевны, мәсәлән 1907 
елда политик ышанычлы түгел дип. уни
верситетка укырга алмаган булсалар, 1011 
• лда инде ул кабул ителә һәм университет 
студенты була Ләкин аның өстеннән һа
ман да яшереп күзәтү алын барыла Орен
бург, Саратов һәм Казан губернаторлары 
арасында шул турыда язышу бара. Шун
дый документларның берсен (22 октябрь, 
1911 ел датасы куелган) мин. Казагы стан
да конференциядә булганда. Алма-Ата 
архивыннан табып алдым Димәк, и гша 
властьлары тарафыннан башланган ыәр-

лекләү беркемгә карата да үзеннән-үзе сү
неп калмаган. Яшерен күзәтү, эзәрлекләү 
Ямашев һәм Тукай үлгәннән сон гына тук
татыла Ә Мәҗит Гафурн. Гафур Коләхме-
тов, Галимҗан Ибраһпмов кебек язучы
лар өстеннән күзәтү империализм сугышы 
елларында дәвам итә Шушылариы белә 
торып. Тукай полиция күзәтүе астында 
ишәм.н әп дип расларга тырышу — нн ки
мендә тыйнаксызлык. 

Тукай турындагы документларны һәм 
кыйммәтле истәлекләрне җыеп өлгерә ал
маганыбыз тесле, безнең аның турында 
матбугатта к\ренгән материалларга да 
тиешле игътибар ! IM бәя бирә алганыбыз 
и л ӘЛ1 Ш у л ук Клячкин Тукайның гаять 

1,п I караШЛЫ ПӘМ фикер алышу ичен кү
ңелле кеше булуын Сасым ясан әйтә: 

«Дәвалау тзчен кергәч вакытларда мин 
аның белән танышып, тиздән мин аның 
башкалар белән тиңләштермәслек кызык
лы, киц карашлы, акыллы оер кеше икән
леген белдем 

Больницада ихтыярсыз эшсез ятарга 
мәҗбүр Султан Тукай мина җитди әдәбият 
габып бир! турында үтенеч белән мөрәҗә
гать итт.е. Мнн ана Гейненең русчага тәр
җемә шетгэн шигырьләренең, башка чит 
ил һәм рус шагыйрьләреме н кулымда бул
ган җыентыкларын бирдем Бо.тардан тыш, 
таныш адвокатым О. аркылы политик әдә
бияттан да кайбер китаплар табып бирә 
алдым Бу китаплар арасында сКолокол»-
ның аерым ним рлары, Герценнын «Былое 
н думы» дигән әсәре, Чернышев, кийның 
«Что делать?» дитән әсәре һ. б. ( 
хәтеремдә Ул бу әдәбиятны бик зур кы
зыксыну белән укый иде»1. 

Ә.тетә кадәр без кирәгенчә игътибар ит
мәгән булсак та. Гукайныц Казан универ
ситетына йөрүе, н])оф Богородицкнйның 
эксперименталь фонетика кабинетында бу -
луы һәм анда рус галимнәре, музыка бел
гечләре белән еш очрашуы ту; 
мәгълүматлар Cap. Бу яктан, шул чаклар
да ук музыка белгече булып танылган, 
юныштан Башкортстанныи халык артисты, 
композитор Л Эйхенвальднын 1946 елнын 
27 апрелемдә «Красная Башкирия* газета
сында бастырган мәкаләсе бик xapal 
;».] б) мәкаләсендә түбәндәге кызыклы фн-

* 1907—1911 ел нарда мәрхүм проф. 
Н. Ф Ката нов белән 0ерл._к1ә Казан уни
верситетының эксперименталь фонетика ка-
GHIILI ыкда эшләгән вакытта, мни Г. Ту кай 
белән еш очраша плем . 

Билгеле ки. Тукай халык иҗатын көчле 
рәвештә сөючеләрнең берсе нде, ул үзе ха
лык көйләрен һәм җырларын шыл иде. бу 
өлкәдәге эшләр белән бик кызыксына иде 
Фольклорга булган мәхәббәт нигезендә без
нең арабызда дусларча мөнәсәбәтләр ур
нашты. Тукай беренче очрашуларда ук ми
нем эшем белән кызыксынды, кун мәсьә
ләләрдә мина ярдәм итә торган булды. 

] Габдулла Т\кай. Шагыйрьнең тууына 
60 ел тулуга батышланган гыйльми сессия 
материаллары Гатгосиэдат. 19-18 ел, 
'67 о п . 

http://ui.-iij.-p
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Ул профессиональ музыкант түгел иле. лә
кин ул халык кейләрен көнләгән вакытлар-
на яки кө 
гәп вакы! 

:. эШСНӘ ДНСЦНП ! 
,к /кырларын гармони 

аша аны югары баскычка 
u Тукай

ны бик ТИЗ КЫЗЫКСЫНДЫрД! 
Күп сәгатьләр буенча мни алын белән 

дусларча фикер алышып утыра идем. Т а и р 
корт музыкасына карата 

тарафтан 
1ән колак сала иле. Про-

карамас
тан, ул кайсы гармоннянен гатар музыка-

I ана чит 
булганын iаж >я t 

6l .1.111 ли.; 11 IHHI Н 
лык күрсәтмәләрен дпкм 

i кәргч ен сонын-
.1.1 М И М | 

бир I 
лык хезмәтләрем һәм Европа 

м. ' I.: ШГӘН 
I .1 ..м биргәнне бирә а л м а п ар н 

Менә б) 1.11И|".11'| | д о к у м ч . 
i. i , |,|,.1.,|1 l укайнын ннкад >р кин караш-

[аирәсенен ни; 
[ыслыйлар II.IM JK РУ1 I 
,,| ,,.[, „in 1.1 .1 i.n'.ii ж и л ы гәэсир K.I.I и.'-
pyuii күрсәтал ip Гукайнык ха п.. 
, • i -.и ii,na'i.iiiyi,i д.1 очраклы гына бул 
. ...м I., :• pa -1. 1. чорында ук В и 

К L.i . и дәвам иттереп i ' 1 
ун 1,1111 1910 елда Казан La • • 
1, |,,. и 1 1 .,.| 1 ,1 ..и лекциясен la l укай 

i 1 җ ы р laimaKi 1 булган i 
б Hi.U l)ii 16 pci W '•• I1 1 . 
6) .1.1 I ' 

I ' l l . I I I I 

шкшсрср-

I I I .пи. 

,. Туи ifl һам HI • 
6\ н HI 1.и bin 11 күбрәк 

• 

1948 ел, S7 Вит. 

галим булуына ла ишарә ясый. Упнверси-
рәини кабинетларында йөреп. р\с 

галимнәре белән очрашуы да шул төп мак
сатыннан килеп чыккан булуы шиксез. 

Галантлы шагыйрь, революция һәч ча-. . . 
к,!Й бик күп халыкларның алдынгы вәкил-

афыинаи тирән хөрмәт белән искә 
алынды һәм б\ген д ә хөрмәт ител.- Ләкин 
без үзебез, пи өчендер, бөек шагыйрьнең 

. 1арыы күрсәтүгә, бигрәк тә, анык 
и/кади эволюциясен ачып салуга саранлык 

i Мни монда, а 
иен фикерләрен бозып яки булмаган 1ы 

днп күпертеп күрсәтүләр 
мыйм Тукан мирасы ана мохтаҗ, тү
гел Ләкин гәнкыйтьченец шагыйрь \i-
кнре какка 

кешеләр тарафыннан кабзг-ка-
бат искә алынган вак мәсьәләләрне якада t 

булмый, 
Тукай атеист днп чыгучылар чаксыз бул-

шкелле, Тукайның яшь С\ ымны аек 
караш :ы итеп тәрбияләргә омтылган («Эш-

, |рЫЫШНЫ 
; («Авыл 

халкына пи Ж.итми?>, «Золым». I 
«Бәет») биреп җиткезмәү 

гыйшкына» кеб к ши
гырьләре 1арны да җыентык
ларына кертер!ә тырышучылар 
килешеп бу. 

I VK.IIIIII.IH нжат эволюциясен Һәм 
гим сызык-

| • 

итеп 190Й елда ук яты шп-

1С н и к Ба 1кн 
18 көн генә калгач, Клячкнн во и 1 

е эшгы> 
.1111,111 М IK 

якын кил 
ШЫП.1.1 И 

.1 ie шигыре к*бек 
: . иде 

К*ЧЛӘреМН« чин кара кннн.ф! J 
сан 1ый .11мадым 

Кимнәремнен һмч берен аә, чинки. 
ак. ди алмазым 

Булды юлда киртәләр, ЗГГӘН к ү б ә я м 

Чөнки млимнәрне, «1 илнәрне 
и к ш н алмадым, — 

http://vk.iiiiii.ih


Рәис Сафаров 

Тукайга—яхшы тылмач 
Русчага тәрҗемә аша татар әдәбияты 

күптән инде куп милләтле совет әдәбияты
ның з\р сәхнәсенә чыкты һәм узена лаек 
: | ,ш бәя алды Башта тәржемә эше, нигез
не, рус тәрҗемәчеләренең киче белән алып 
барылса, соңгы елларда бу өлкәдә милли 
кадрларыбыз җитешен чыкты Татар элә 
Пи я гын тәрҗемә итунен масштабы да һәм 
["••. эш белән шөгыльләнүче кадрлар сафы 

ел үсә, киңәя бара Б\ — милли 
культура үсешендә заманыбыз! а хас ЯНУ 
бер күренеш, тәрҗемә тарихында яна бер 
этап Ләкин бик мөһим һәм җитди игъти 
барга лаек бу мәсьәлә бетең дикъкате 
бездән бөтенләй диярлек читтә калып килә. 
В. Ганнеаның моннан дүрт ел элек «Совет 
әл 1бияты» журналында басылган мәкалә
сеннән кала. гәрҗемә турында фикер алы 

уртаклашу да. хәтта кош 
геледәй генә рецензия булса да язылганын 
хәтерләмим 

Bi ] Ганиевиың шигъри тәрҗемәләрдә 
: һәм нәфислек турындагы фикер

ләрен Тукай поэ шясен анализлаудан баш 
.тап китүе очраклы хәл түгел, әлбәттә 
Татар классик әдәбияты үрнәкләрен башка 
милләт укучыларына без башла i Тукай 
исеме белән алып чыктык һәм Г) ttal 
әсәрләренең тәрҗемә сыйфаты турында кап 
гырту — әдәбиятыбы (Иың абруе турында 
кайгырту ул Мһныңнчен Ганиев башлаган 
сүзне, сонга калып булса да, дәвам иттерә 
се, бу юлы биек шагыйрьнең проза әсәрлә 
ренең русчага тәрҗемәләре турында бер ике 
c\i әйтәсе килә 

19С2 ел ахырында Татарстан китап И >ш-
рияты рус телендә 1\кап ,нәр [әренең икен 

— аның кайбер публицистик, әдә 
би тәнкыйть мәкаләләрен, очеркларын, 
фе '1.1. арым памфлетларың Һәм хатла
рың басып чыгарды 1>\. беренчедән, тәр 
җема өлкәсендә үзе бер вакыйга зур 
казаныш булса, икенчедән, рус һәм башка 
милләт укучыларына әдипнең гая!ь күпкыр 
лы иҗат мирасын мөмкин кадәр т>. 1ыран 
итеп җиткерү и ЙӨҺИМ бер адым т,а булды 

Т\ кайный шигъри әсәрләрен тәрҗемә 
иң тән аермалы m uipai, монда тәрҗемә 
челәр \ 1ләре гатарлар opi a 1 ге [ен ях 
ШЫ беләләр шагыйрь белән бер телдә сөй-

һ\ уңай яклар проза тәрҗемәче
ләре алдына бөтен игътибарны бер ишә 
.•и шкә тупларга — орш инәлим rj (ы i ыйм 
мәтле итен бирүгә, тәрҗемә сыйфатын та
гын да югарырак күтәрергә мөмкинле] би 
рә Димәк. Тукайның проза әсәрләре тәр 
нее мә л арена карата бет тагын да ныграк 
таләпләр куя алабыз аларда кимчелекләр 
бөтенләй диярлек булмаска яки һич югын 
на, аларнын сыйфаты шигъри тәрҗемәләр 

1ышмаски тиеш. 

Тукай прозасын тәржемә итүдә унлап 
тәрҗемәче кашашкан (Б \итов 
л а нов, 1' Башку| III Me-
хәммәтъяроа, P Нафигов, '•! Рафиков, 
P Такташ, 3 Халитова) Билгеле алар 
нын тәҗрибәләре дә. бу кыен һәм четрек-
ле эшкә хәзерлекләре һәм сәләтләре дә 
төрлечә Җыентыкта начарлары белән бер-
рәттән. бик уңышлы, тәрҗемә практикасын. 
методологиясен баета алырлык тәрҗемәләр 

ак очрый. Бигрәк та Ч Рафиков, 
P. Башкуров. А. Ах^жанов тәрҗемәлә
реннән үрнәккә лаек мисалларны к,пләп 
китерергә була А |арнын эше нигезе й ә 
дөрес принцип — әсәрнең чын әдәби рухын 
дөрес итен бирүгә омтылу ята. 

Ләкин бетеп максат — аерым тәрҗемә
челәрнең эшенә бәя бирү, яки күзгә бәре
леп яткан фактик хаталарны, сәер тәрҗе
мәләрне капчыкка җыел. кешеләр , 
чыгарып се.'1к\ һәм ыржаеп кел^ түгел, э 
бәлки, туплам тәрҗемәсенә тәржемә прин
цибы һәм методологиясе таләпләреннән чы
гып карау, бу таләпләрнең практикада ни 
дәрәҗәдә гамәлгә ашуын күздән кичерү. 

Билге ie булганча, тәрҗемә өлкәсендә, 
һәрвакыт кулланып киленгәк, бүгенге тәр
җемә теориясе ин дөрес дип тапкан бер 
генә принцип — тул ы кыйммәтле (адекват) 
реалистик тәрҗемә принцибы яши. Бу прин
цип оригнпа шып, идея \\дожеетво, форма-
эчтәлек бердәмлеген, әдәби эстетик кыйм
мәтен дөрес һәм тулы итеп бирүне, ориги
нал пиидн сыйфатларга ия булса, тәрҗемә
дә дә нәкъ шундый ук сыйфатларны сак
чама ирешүне аларнын икесенең дә бер ^к 

• ,1пммәткә ия б\ туын талап игә 
Югарыда әйтеп үткән таләпләрдән чы-

шанда, Тукай прозасын рус 
гарҗема итүдә нинди җитешсезлекләр бар 
СОҢ? 

Пң зүвол к^згә ташлана торган нәрсә— 
а в т о р н ы ң ф и к е р е п а ң л an җ и т-
к е р м ә ү нәтиҗәсендә, аны бозып бирү. 
Бу кичерелмәс к к 
i ибарсызлыгыннан гына пәй (в б; 1МЫЙ 
Аның нигезендә авторның иҗади i • 
рән өйрәнмәү, аны бәяли белмәү, текст өс-
генда гиран уйланмау, төпченмәү ята. Фи-
керебезке дәлилләү эчен, фактларга мөрә-

Тукан: «С и н е Н шикелле ушбу түбән-
цәге бэет|||'п пөсә :.тәка ге булган татар-
парга халыкны сәләфе салнхин тарпкынз 
өндәргә оят дип беләбез»1, ди Дини яла-
N -и бел ж дәүлә! Думасына үтәргә, 
политик карьера ясарга йөргән эре сәүдәгәр. 

Габдулла Тукай Әсәрләр 11! том. 41 
Ги Барлык мисаллар да шушы басма 
буенча китерелә 
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иеака карата бу нэфпйтл? 
• автор Һич в а к ы т да 

: i якка — Сютеп татар милләте 
1Но когда т а г а -

п народ идти по ПУТИ древних 
праведников, а сами живут пи принципу 

го байта» (I Гукай Избранное 
Ру ( гелен ; i II том, 97 бит ( 

М Гафурж I «Хэмнтнен хэяты» эсэ-
|ган рецензиясендә Тукая 

шын -Яшь томе-
!i трик фонарена-

(шушы ук Р С ) китап эүвә-
нстисня 

• (хисапка алмаган ia - I' 
: ИҢ ЯХШЫСЫ ВӘ 

i я 1ЫЛ1 аныдыр», - дн ( 1 \ том, 
\вторнын фикере ачык: сЭлект-

pHi фонар . • , тасвиратлардан 
ни яхшы әсәр 

дн Гукай ялынган 
• • : и не, бер 

in уй 1I.DI һәм Туканның 
; 011 IB6 11-1Ш1- \\ I J 

гяхотворе-
I -и дру| их 

IЙорника 
лучшее и самое 

жизненное» (83 бит) рәвешендә тәрҗемә 
нта Шагыйрьнең Ф Әмирханга я п а н ха 

ке i белән бозь i ( IV том, 214 бит) 
I мичкә 

I е ta i ереп бя гкан >чүдән башы 

№ и Авторның ИЛИ-
т и п . оригиналнын JM ЯХШЫ өйрәнмәү 

им < .н гак очратыр! в була 
• 

лап алу, ялгыш скнтаксик конструкцияләр 
way, v , l ' M l ' ' i fap* емә! ен iepe j кый һәм 
и ш е м алмау һәм башка лингвистик кичче 

ran нас-
>К| N11. ,кН 

|" • ) KI I I 

руе иамкнн Мон 

i i .1 • м 1 ка I) к i 
n.iii гекстларны жикеп чыгуны» практик 

• югнясен белмәү 
ен грамматик чв| 

н.i в IMB; 

1ясеи, стн-
. ен i н- ми I..I | 

i нәтиҗәгә 
мми Ччш.н ЧН1 I 

• 

1 аңлаеш
лы, нәфис к о м л а урынына, кытыри 

v . к у • .1 1 

неп укыла торган ж ч ч т ә . К Чуковский 
аАттмшли ' • а ютәлле i 
ia Сәйдәшен белән анын кияве Шайхгат-
тарный ни вчен жннел генә Думага депу
тат итеп курсәтепуләрен Тукай бик ачык 
анлата: «Аларнын җннел ^туена нифакъ 

ар Р С i гаскәренең главно-
гом а н дующие ни и н е ш — 
Р С.) булган бер-ике иогътәбәр вә аннан 
ia бигрәк, монафикъ димәк артык булган 

хәзрәт сәбәп булды» ( IV том. 16J 
бит) Б) жвмла русча бол а Я килеп чыга: 
i Причиной т о ю . что и п люди так легко 

в |ались несколько 
известных, а еще б о л е двоедушных, ли
цемерии- главно-
коыандуи , 'ков. они 
все равно были ке гг.) Тәрҗе
мәченең оригяна няне са*-

ларга кыен җ е н 1гән Бер
ике иогътәбәр һәм бер нке хәзрәт урынына 

ннфакъ 
•||>ысы д» 

монафикъ һәм 
ЛЫ белән яратылган соңгы «они все равно 

La ю и н» кемнәр 

ничә мулламы' liy гәржемәчегә генә 
0 ' сон, «из

бранник -
HUH ла онытырга ярамый Биредә 

. гат итеп 

1ЙНЫЦ А Кариенка язган чатынтагы 
Цин хәзер I S ра 1ьскя ы ва 

кыт cei 
шигырьләр 
1әрсн тәр 

J иярер! .1 тыры1 

. 
. i . и п бнра И.ии/1,.1 м. ж ь п и , 

етерләр 
белән кк] 
килеп ЧЫ1 I 

Шигырь-
• 

Б) ра ябышу 

р С I ч... 
• 

мп бирел», 

кына н ш з р булып чыга. 

• 

• 

• 

• 

«чем чак 
I а биреп 
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ләрне ;ңыш.ты сайлап ала алмау коры 
формализмга гына түгел, текстның мәгънә
сен, авторның фикерең бозуга да алып ки 
ла Тәрҗемәче, тәңгәл мәгънәле сүзләр, 
кирәкле лквивалептлар. синонимнар, урын
лы лексик берәмлекләр табу өстендә җен
теклән эзләнүләр урынына, тел очында тор
ган беренче формаль сүзне, күп очракта 
анын доминант мәгънәсен генә алып. \зе 
теләгән урыша яза да к у я . 

«Тәрбиясез» сүзенең берничә мәгънәсе, 
лексик синонимнары бар Тукай, бу сүзнең 
күл мәгънәлегеннән оста файдаланып. «Тәр
бия» журналының ябылуы juae белән. \т-
кен кинаяле каламбур төзи: «Тәрбия» жур
налы... тәрбиясез генә дәфн ителде» ( IV 
том. 29 бит) Тәрҗемәче өчен исә бу сүзнен 
формаль кыйммәте 1енә яши, ул аның 
б текстта нинди мәг ьнәдә килүе турында 
6 J . I I ватып та тормый һәм «Журнал «Тэр-
бият». говорят. . был похоронен без всякой 
в о с п и т а н н о с т и » (122 бит) дип тәрҗе-
M J итә дә к\ я Димәк, р>сча «бил похоро
нен с воспитанностью» дип тә әйтергә бу
ла 3 ! Өстәвенә, кая монда авторның сатирик 
интонациясе, үткер теле. мәсхәрәле калам-
б ! р ы -

«Кәсеп ит\»не русча з а н и м а т ь с я 
ч е м-л и б о (ремеслом, торговлей һ. б.) дип 
тәрҗемә итеп була. «Бер дә кәсеп итмичә 
мич башында ята иде ялкау» җөмләсендә 
б\ мәгънәләрнең кансын саплап алырга J 

Автор монда нәрсә әйтергә тели? Тәрҗемә
че аны «он никакого ремесла не знал», дип 
бирә, авторның фикерен боза. логик бутал 
чыклык китереп чыгара Ялкау ялкаулы
гыннан түгел, ә һәсеп. һөнәр белмэгәнле 
геннән мич башында ята б\лып чыга 
Сүзләрнең мәгънә төрләрен аныклый һәм 
санлый алмау нәтиҗәсендә килеп чыккан 
мондый кимчелекләр китапта тулып ята 
«бөти» (бу очракта «амулет» мәгънәсен
дә) — «заговорное письмо» (134 бит) дин, 
«лөгатьче» (лексикограф) — «лингвист», 
«иркә жырлар» (возвышенные, веселые 
песни) —«песни про милочек»; «хөкүмәт 
газетасы» (правительственная газета, пра
вительственный орган) «орган власти»: 
«инсаният» (человечество) — «гуманизм» 
дип бирелгән. 

Р\с лексик фондының гаять бай хәзинә
сеннән ахырынача файдалану, сүз кулла
ныш осталыгына өйрәнү \рынына. кайбер 
тәрҗемәчеләр кирәкмәс яңа сүзләр ясау. 
урынсыз «неологизмнар» белән мавыгалар. 
Мәсәлән, «Бәхетлелар кырда җәйли, вал 
лаһн»ны тәржемәче «счастливые в поле ле 
т у ю т, честное слово», дип җибәрә. «Лего-
вать» сүзе рус лексикасында юк. Бу «кыш
лау — шмоватьжа ияреп ясалган калька 
гына «Зимовать» сүзенә карап кына «осе-
новагь», «весновать» дип э т е м булмый биг 
инде' 

Тәрҗемәдә, бигрәк тә үткән чор әдәбия
тын тәржема иткәндә, сүзләрнен тарихын. 
э т и м о л о г и я с е н я\шы белмичә эшкә 
ю т ы н у мөмкин т^ге.т Заманнар үтү белән 
сүзләрнең мәгънәләре дә үзгәрә: тарая яки 
киңәя, яисә яңа төсмер, башка оттенок 
ала. Бу — һәр телнең үсү диалектикасы 
Шулай икән. тәрҗемәче үзенең эшендә теге 

яки бу сүзнең б^ген яшәгән мәгънәсен гена 
түгел, бәлки аның эволюциясен, тәрҗемә 
ителәчәк әсәр язылган чорда ул нинди мәгъ
нәләрдә кулланылганын яхшы белергә ти
еш. Моны белмәү җитди хаталарга алып 
килүе мөмкин Меня берничә мисал «v\a-
лай» сүзе бездә хәзер фәкать «ир бала» 
(мальчик) һәм халык сөйләмендә эндәш суз 
(Әйтма ДӘ инде. малай') мәгънәсендә генә 
йөри Тукай заманында бу сүз «хезмәтче», 
«нөгердәк», «ялчы». «йомышка чабучы» 

мәгънәләрендә дә кулланылган Тәрҗемәче 
моны белмәгәнлектән. оригиналдагы «акча 
малае» атамасын «денежным мальчик» дип 
тәрҗемә итә Нәтиҗәдә, I I [ асприпскнй 
капиталга хезмәт нт\че. капитал ялчысы — 
«акча малае» (прислужник капитала) дип 
әйтү урынына. Исмәгыйль абзый ни бары 
«денежный мальчик» — а к ч а л ы м а л а й 
гына булып чыга. «Җыю» сүзе элек «ашэ\». 
«ризыклану» мәгънәсендә дә актив кулла
нылган. Ләкин тәрҗемәченең моннан хәбәре 
юк Ш\нль.ктан ул « К о р с а к : кеше хакын 
җыяр (ашар — P . С.) өчен булган бер 
аппарат» җөмләсен «Ж и в о т: аппарат. 
существующий для сбора дани с человека» 
(118 биг) дип «тәрҗемә» итә. Б> җөмләне 

яңадан татарчага тәрҗемә итсәк, «Карын: 
кешедән ясак туплау өчен яшә,че аппарат» 
булып чыга. «Мәжлес» сүзе Тукай чорында, 
күбрәк, «җыелыш» мәгънәсендә йөртелгән. 
Ләкин тәрҗемәче моны белми, һәм бу сүз
не «обед» дип әйтә Искергән сүзләрнен 
мәгънәләрен белмәү, яки аларны дөрес ача 
алмау нәтиҗәсендә барлыкка килгән мон
дый тәрҗемә «үрнәкләре» китапта алла 
ни кадәр 

Ярый. искергән сүзләрнең мәгънәләрен 
ачуда хаталар котылгысыз да б\лсын ди. 
Әмма инде бүгенге рус һәм татар әдәби 
телләрем яхшы белү — тәрҗемә эшена 
керешкән кеше өчен мәҗбүри шарт. Мои* 
цын сәләткә ия булмый торып эшкә тоты
ну. — тәрҗемәне күрәләтә боэ>га керешү 
б\ла Әйтик, к а б а н д \ н г ы з ы р\сча — 
к а б а н , д и к а я с в и н ь я Татар те-

лендә дә. рус телендә дә б) с\знең кичер
мә мәгънәсе бар: з\р, килбәтсез гәүдәле, 
симез, тупас ке:пе ТЧкай А. Сәйдәшевны 
шулай атый Тәрҗемәче исә аны «Свинья с 
озера Кабан» (?) дип җибәрә. Ата д\нгыэ 
русча кабан яки хряк, боров дип атала, 
аса д)ңгыз — свинья, свиноматка. Тәрҗе
мәче аларны. «бутамас» өчен булса кирәк, 
«свинья-самец», «свинья-самка» дип атый 
(93 бит.) 

Шундый ук «гәрҗемәтәр» аркавында 
«арба кендеге» — «железный засов» {)~2 
бит), «халык бәгыре» (душа, сердца наро
да) — «печень народа» (12 бит), «рәссам» 
(художник) — «картина» (24) булып чыга. 
«адәм балалары» — «дети Адама.га әй
ләнә. 

Хәрефкә, сүзгә ябышу һәртөрле тәрҗе
мәдә зарарлы алым Э инде ф р а з е о л о 
г и я н е т ә р җ е м ә иткәндә, моңа һич тә 
юл куелырга тнеш түгел. Дөрес, ике телдә 
дә фразеологиянең лексик составы Һәм 
мәгънә кыйммәте бер-беренә т\ры килүе, 
ярашлы мөмкин Ләкин монда да сак бу
лырга кирәк Әгәр фразеологиядә реалияләр 

http://6j.ii


* Тукайга — яхшы ты.ти 

пи i |и т^стә булса, икенче те.пә-
ге нрашкан фразеологияне китерү, яки сүз-

j/кема иту дөрес булмый 
ләсевә күрә мулласы» әйтемен русчалашча 

• ii ГӘК ;:i и ПрНХОДЛ бе I.III бир 

арларда ла поп бур булып чыга 
Монда «мутла», «поп» милли реалияләр, 
н г.1|) T.jp/кемә ителмиләр, бер-берсен алмаш-

алиыилар Мондый очракларда 
и иянен -клик }чтәлеген саклый 

ip табарга кирәк 
буларак фразеологияне икенче 

тел га ритмик нктан якынлаштырып, кирәк 
урынла сүзләрнең әйберлек (реалия) нәгь 
кәсен үзгәртеп, пәклн логик функциясен 
бозмыйча, и/кади тәрҗемә итәргә кирәк Ул 
икенче те ; IK.IU яна фразео
логии булып яңгырасын, ул телне баетсын. 
Ш>на K\p;j «Чиләгенә күрә капкачы» әпте 
мен Тун [.[ тәржемз итүчеләр шикелле 
c w - ' c w ми ведру н крышка» ли 
балкн ру ,i инларинын берсе 
(«каково лукошко—такопа ему и покрыш-

Оршку и покрышка» Һ б | аркылы 
бирергә кирәк Урманчиевка язган катында 
Тукай ' Л воз i e таманы «Ә йөк һа 
нан лл шунда» дип язып, татарга ни ни 
лятабы (J • [игән и ••<• I ври е ia итүче шул 
>к лыентыктагы «уеннан уймак чыкты» әй 
темен күз дә йоммыйча «нз игры получил 
ся наперсток» дни әйләндерә да куя. Ис-

^татарская noroaopxai IHI 
pyi iiip бу «татарская логоворка»дан нәрсә 

и ар •'.• ;.• • 
бел шикелле ук борынгы Аларда бик иске 

• IM грам •!. » > н'\н-нт шр яшерен 
I.III К а й б е р ф р а з е о л о г и я берәылг 
яктан анализла) шактый читен »ш Чыннан 
лл югарыда! ы әйтемдә • уймак 
аңлата? без аны micai кына «наперсток» 

им .ип., алабы 1мы? Әлбәттә . 
ШУНЫ1 Li I ( ИОН ип Li iy f l -i.iK i i оек : 
үзе, \ i 
карама! ган 6i р uai мм Вер берәм ien 'A 

. Шуның эчен мо 
сүзгә >••, • 
Mi әсе i 1ек 

i Ipi I.I i I I- ien wre in а х с и а т а м a 
' б\ларак. 

икенче п 
мон ia fli |i мвһнм искәрмә ясар • 

i l l Mill.i я к мни мат. сатнрик-юморн 

• I \ ' 1.ПИ.1 и ли 6j tbipi .i мемкин 
\ I I Чеховнын 

и.1кь ш) i ннге 

|рнен бетен 

• 

юк Мондый очр 

• гнеш 
1НМӘ1 

би алым С1ТнрИ1 

кебек атамалар, мәсәлән. Гл\по.тидр\гоа. 
Гт.пость Жевалкчн. М >рковин Чирковцев, 
Оюропкй Удивлемнез. Переаелкннга 
тәрлемә ителеп, искәрмәдә аларнын 
мә| ънәсе нинди сү 1.;әр белән әһәндәш ки
леп, сүз уйнатылуы, каламбур Hi I 
рында аңлатма бирелергә тиеш иде Омча 
тәржемэчеләр моны эшләмәгәннәр. Бытбыл-
дыкитдин. Сапсата Сатаров һ. б. дип 
бирелүеннән р\слар нәрсә генә аклый сон? 
Әлбәттә, алар гади татар фамилияләре б\-
лып кына күренәләр һәм \к\чы 
тенлэн бвтенләй читтә калалар Авторның 

еләри б\лган 
мөнәсәбәте. саркастик каламбурларның 
тексттагы идея роле укучыга бвтенләй /кит-

р е а л и я л ә р н е — изя> 
ячэлэрне, мат» 

предмет' 
ларны анлат>чы сүзләрне — бирүдә күп 

i обста-
новканы. колоритны бир| . 

\ |арны ie.i тәря,^ 
барсан. .кэрнен милли тосмере югалчы. 

[Ә *ас б}явы үзгәрүе ә ннте транс-
литерацня аркылы гел үзгәртмичә биреп 

• 

л төс ал\ы мвмкнн Ш\нын вчен 
рга. фә-

.< и. бер ••!" 1ләтка кае икенче гел о .квнна-
ленты, тнн кыймм.не булмаган pea 

I ләртми бирү урынлы 

Hi ,1 [I II г а Г ь. a i Ә И, К Ә Э р Э Т М У Л Л ! 

leiu бирү дврес булыр иде Ләкин 
и л е к . 

• i м . п ә \ ү. т ү-
•маларны үтгәрг-

ничә бир 
Лияләргә • cHOi ыиа һич 1Ы-
• 

• 

ин тора 

' :ыц про-

КЫЮЛЫК, 

Гәрже-
• 

..•к күренеп тора. 
гуа бер 

• 

4Ы? Һәр 

нфметн-
каны бугай 

ыиа такъ-

шагыйреба 

фмать 



Шәриф Байчура 

Инәсеннән җебенә кадәр... 

Х алык шагыйре 1 a6ij тля Гукай 
ниц шигырь мәҗмугалары сай

ланма әсәрләре, тулы җыелмаларының. 
саны берничә 1НСТӘГӘ жита Анык асәрла 
ренең русча тәрҗемәләре цә күп тапкыр 
басылып чыкты инде by мәкаләд; С 
гыйрь әсәрләренең һәм анын 
язылган китапларның соңгы елларда чык
кан басмаларының сыйфат ягына a.iapj 

:<згәлсезлекләргә тукталып -.тәчә..-
без. 

С\ *nt «Тукай турында замандашлары! ' 
дигән җыентыкны күзәтүдән башлыйк Бу 
китап шагыйрь үлгәннән соң басы тын чык
кан истәлекләр, шигырьләр һәм мәкаләләр
дән торган алтмыштан артык әсәрне эченә 
апа. Герле урыннарда чәчелеп яткан ул 
Кыйммәтле истәлекләрне бергә туплап чы 

нде узе ук әһәмия1 ie, зур вакыйга 
\JIJ;I Фатих Әмирхан. Галнәсгар 

кебек, халык шагыйренең иң якын дуслары 
һәм к,п кенә иптәшләренең хатирәләре ур 
наштырылгак. В II Ленинның һәм 
А М Горькийнын калык шагыйре Габдул
ла Гукай т\ рында әйткән кыска, ләкин 
тиран мәгънәле сүзләре, китапка аерым бер 
күркәмлек биреп торалар. Шуның белән бер-
i .1 е< .us генә куз йөртеп чыккан ;• 
җыентыкта без төрле кимчелекләргә урын-
лы-у рынсыз кыскартуларга, канберәуләрнен 
карашларын үзгәр1 , • . . . 

б зулар а очрыйбыз Бу хәлләр шагыйрь 
нең замандашы, шагыйрь яшәгән ша 
ны яхшы ''.'.ы i кешеләргә 
бигрәк ачык күренә Менә кайбер миса i lap 
Китапның 112 битендә шагыйрь Һәм язучы 
Мәхмүл Га 1әүнен (Мәхмүд Мәрҗаин) 
«Тукай турындагы истәлекләрдән бер ки
сәк* нигән мәкалә! е басы 1ган Бу мәка к> 
«Совет әдәбияты* журналының 1936 елгы 
~> санында чыккан б) тган Җыентыкка ул 
шуннан күчереп урнаштырылган М Галаү 
б) мәкаләсен 1ә «Болгар» номерларында 

Гукай янына килен, аны бик күңел 
сез. бик борчулы килеш >пып торган хәлдә 
v.jiu китерүен сөйли Бу борчылуга, имеш
тер. Исхак Бнкчурин дигән бер журналист
ның үэ-үзен үтерүе сәбәп булган икән Ав
тор яшьләр тормышындагы шундый күне i-
сез күренешләр турында Тукай белән сүз 
алып барганлыгын хикәя итә. Туканның 
өстәлендә нна гына язылган «Кати 
кә» («Үз-үзен үтерүчегә») дигән шигыре цә 
ята иде. бу шигырь әнә шу. т Бш 
карата язылган иде. ди М. Галәү. Ләкин 
М Гатәү Тукай үлгәннән син 23 ел үткәч 

1 Тукай турында замандаш [арь Тап tp 
стан китап нәшрияты Казан, 1960 ел. 

язып бастырган бу истәлегендә куп нәрсә-

Дөре( 1ектә исә хәл менә ничек тора. 
Р каюрлыгы ачыл
ган II Бнкчурин Тукай үлгәндә a ie исән 
Hie Ул Тукай үлгәннән соң 18 көн үткәч, 
ягъни 19П елның иске стиль белән 20 an-

i үзен удерде '. Тукан «Катнле нә-
игырен исә аннан өч ел 

элек— НПО елда ук бастырган иде Димәк, 
ырьнең Бнкчурин белән һич бәйлә-

иеше юк. 
Җыентыкның 246 битендә «Татар хал

кының олуг каһарманы» дигән кечерәк бер 
истәлек урнаштырылган. «Ялт-Ио.п» *ур-

1913 елда чыккан 55 санында 
".Исәнбай» кушаматы белән басылган бу 

Фатнх Сәйфи Казантыныкы Жы-
ентыкта тупланган кайбер истэтекдәрне 
«редакцияләүлнен ничек эшләнүен к\ рсәтү 

орактерлы мисал була ала Мәка* 
ына, Тукайдан алып, эпиграф итеп 

куелган и ш җиһанны, чөн

ки бар донья фона...» шигыре төшереп 
.: ; а и О мәкаләнең ахырына «Ту* 
..;., шагыйре иде. УЛ капитализм 

тормышының корбаны булды» дип. яна 
җөмлә өстәлгән. Бу җөмлә мәкаләдә юк 
һәм булырга да мөмкин түгел Чөнкн 1913 
елда Ф Сәйфинең фикер усеше һәм дөнья
га карашы ул җөмләне кулланырлык дәрә-

мәгән нде әле. 
.Мәкаләне җыентыкка урнаштыру унае 

белән, Ф. Сәйфинең халык шагыйре Г. Ту
кай иҗатына мөнәсәбәте турында УКУЧЫ-

әйбәтрәк булыр 
иде Чөнки Ф Сәйфи-Казанлы 1913 елда 
язылган yi мәкаләсендә * Тукаебыз да 
татар тарихының ае. ае гына түгел, кояшы 

революциядән 
СОҢ ип и- ул Тукайны халык шагыйре дип 
тануга каршы позициядә торды. Ф Сәйфи. 
1929—3! елларда Тукай ә.әртәренең латин 
хәрефе белән бастырып чыгарылган икенче 
томына язган сүз башында халык шагый-

: 1ата кире карашта торганлыгын 
ачык әйгә 2. 

Язучы А Шамон та «Казан утлары* 
ының быелгы январь санында басы-

кичәдә* исемле петәлеген-
1ә Ф Сәйфинең 1923 е |да УК инде Гукайны 

халык шагыйре дип гануга каршы булган-
тыгын һәм Тукан иҗатына уңай бәя би
реп доклад ясаган Фатих Әмирхан белән 
• [скен бәхәс 1әщкәнлеген күрсәтә 

1 «Кояш» газетасының 1913 ел 21 ап-
1ында Бикчуринның үлүе турында 

карагыз 
ан университетының гыйльми ки

тапханәсендә Тукан әсәрләренең б> ба;у.а-
сы хәзерге көндә дә саклана. 



* Инәсеннән җебенә калэр .. 

иц нкын иптәшләреннән Вафа 
енен ахырында 

(92 бп 11 «Татар шагыйрь
ләре» исемле j-.jpe Тукайга авыр тәэсир 
итте», дил | мэрдан «Татар 
шагыйрьләре-» Тукай исән чакта ук чатб\-
гатта чын i акларга мамкин 
Чынлыкта исә ул ьокытта бу китапның 
чыгачагы т у р ы н ы «ыч-шым» гына тарал
ган иле. китап \ басылып 
чыкты. Дирес. ул китапмын беренче бүлеге 
1912 елиь . it I» газетасында 
басылды. Шулай да, аның т\рыдан-т\ры 
Тукайга карл ан н 1еше чь 
Тукай моны белмичә чли Гукайнын за
мандашы һәм ШӘ1 күренекле 

. I Харисның «Тукай рухына» ди
гән шигырендә «Син герек чактук 
кергән и а- пыш пышы, үлгәч үч алды, хәзер 

• ДИГӘН НК1- ю л и 
* I атар шагыйрьләре» авторына 
i ,ш һәм бу ю I lap ) i китапнын I 

в чык күрсәтеп 
i i тикшерә торган җыентыкның 224 

битен Li I Харисның әлеге UIHI Ы| • 
наштыры |ган Л ә к и н шнгы| 

..т.-и I.J и,in -
Җ ы е н т ы к ! в кергән б\ ган и i 

(Г. К а м и л , Ф Әмирхан М Гафурн 1 Кя 
ли • м. , . , . кар . кайбер кыр

кулар ЯКИ | 
ук башка гурын ia И 11. 
II . , I.IHIIi.,ii м черәм Оер ләка 1әсеи 
гы 1ЫП \ J I. к .HI и а- ( Coeei 
журна in 1961 е i 12 сан i Без бире ia 

. . • • I . . 

i |i i 1лек • ip ки i >ын ia псев ю н и м н а р 
мәсьәлә! ен ia [а ч. t 1чын [ыклар очрый 

[арен tare «Юксы 
in Кәрам

неке и п и бире ii Я л т - й о л т ! 
Ж) I'll.i п.. • 

• •• toHHM I Кәрамнеке ң 
n - , У 19 
lli l l 1.1 v lb 

. (Кояш» 

шмы ул « А Һ » һәм 

, күн кенә 
• 

I,. м ә м ••' I-' сүз чы 

р ы ы и н р ы жыентык гезучеләргэ гапшы-
•кцняләыү 

1жы ан [е 
I ыйрьнен 

. 
fp нгьти 

Оар б е л ә . гП чыгарырга ки
рәк 

II 

писатели каш-
рнятынын 

•:әлар җыентыгын 

13? 

ка текст-арны Пехте.-ев белән шагыйрь 
[эким ээерлэ'эннэр. кереш сүзне 

профессор И. Г Пехтелеа язган Авгәр 
шагыйрьнең әсәрләрен җентекләп тикшерә. 
р>с классик әдәбиятын, бөек pv_ шагыйрь
ләре А С Пушкин. М. Ю Лермонтов. 
Н А Некрасов әсәрләрен татар 

аттыручы булуын да 
^ таба, Тукайның пагрмеч 

рында сөйләп. Пехтелев «Туканның ватан-
i и 1907 елда патриотик 

идеяне әйтеп бирүе ягыннан а е ; . 
Нитмибез» дигән шигырен язарга 

мөмкинлек бирде» дип әйтә дә ШИГЫрЬВеН. 
язылу тарихын болай аңлата «Ре 
иакынгаларыннан куркуга твшкән татар 
реакционерлары татарларны Гөркиягә. сол
тан тчбәгалегенә (поддан.гвосына) күчерү' 
кампаниясен җәелдереп . 
кан. бу шигыре белән, Я! 
тар реакционерларына гына җавап бир-

Д е р е с л е к т ә б) шкгырьнен язылуы бө-
}ашка вакыйга белән бәйләнгән. 

1907 елның i Mai 
сы утырышында ук) ^кыт\ мәсьәләләре 
карала Э 
Б а ш к о р т с т а н ) территориясеннән i . 
депутат, т р у д о в и к л а р ф р а к ц и я с е ч 1ены K J -
рнмулла л ә с э н о в думада речь белән чыга 
I J \ I . МӘКТӘПТӘ \кыг> һәр халыкмын үз ана 
ге екда (украин теле поляк һ 0} алып 
барылырга тиеш ieivn яклап, болай ДН: 
«Без мвселманнар рус теле» вйрәнү кнрэк-

! i ннһарь итмибез . IJKHH без pvc 
гелей кем иен б) ica да басымы 

балки ү-1 ихтыярыбыз бел 
кергә re 

вннар \кы[>1 а гелнбеэ лакнв Иль* 
минский Победоноцов I i • . 

!3 (уц депутатлар 
ягын ы i) •- ,> һәм «Гөркнч-

1нгән тавыш нил. 
Икенче Думанын I вакытта 

Россия м а т б у г а т ы н д а J > р т а в ы ш к у 
гар ie N гырыштя г атлар уз-
ирен гаять гәртипсеа готкайлы! 
рншһенич. Келе i юанч дн-
ан ун депутатларны Думанын IS утыры

шына катнашудан мәхрүм нтү турында 
... ары ia X,i ;ык шагыйре 

мнбеза дигән шн-
гыре нәкъ мена шушы вакыйгага карата 

Шигырьмен эчтәлеге д ә 
моны ачык KYPL-OIJ Ләкин аның русча 

китмә ан Шигырь-
Вра Йвзләр» сүэе кеше йөзе, кеше 

Т\к»й 
«кара Йа 

Петербургта 

• ман ва-

:а аерым 



Шәриф Байчура * 

революциясе чорында, патша монархиясен 
яклап, революция; ә каршы чыккан кара 
көчләр (черносотенцы) мәгънәсендә кулла
на Шуңа күрә аны «нам предлагают под
лецы* дип тәрҗемә итү мәгънәне дөрес 
бирми Шигырьнең «Если лучше вам. туда 
сами пожалти, господа!» дип, русча сүз
ләр белән тәмамланды да анык кемнәргә 
юнәлдерелүен, ягъни Пурешкевичларга ад
рес анган булуын ачык күрсәтә. 

Шигырьнең язылу вакыты да шул ук 
ф-^ернең дөреслеген раслый Шигырь 1907 
е .лып май аенда, ягъни Думадагы теге 
вакыйгадан соң ук язылган булырга тиеш. 
Тукан шул ук елның май аенда Казанда
гы «Мәгариф» китап нәшрияты белән хат 
аша бәйләнешкә керә һәм бу нәшриятка 
язган икенче хатында (1907 ел. июль) җы
ентыкка керәчәк шигырьләре арасын la 
«Шүрәле», «Бездә истигъдат бар» дигән 
шшырьләре белән беррәттэн. «Китмибез»-
не дә саный. Аларны жыентыкның башы-
нарак урнаштыруны кирәк таба ' Кыска
сы, шигырьнең әлеге вакыйгага бәйләнешле 
бу..уы. аның самодержавиегә дә. реакцион 
татар милләтчеләренә дә каршы язылуы 
бәхәссез. 

I I I 

Габдулла Тукай әсәрләренең 1955 елда 
чыгарылган 4 томлыгы чагыштырмача ях
шырак басмалардан санала Бирелә, тулы 
бу лмаса да, Тукан шигырьләренең; язы nj 
тарихлары күрсәтелгән, әдипнең уз әсәрлә
ренең һәм аның турындагы әсәрләрнең бай 
библиографиясе бирелгән, текстта очраган 
гарәп, фарсы һәм төрекчә сүзләргә аңлат
малар язылган. Ләкин б> аңлатмаларда 
ялгыш һәм уңышсыз тэржемәләр шактый 
күп очрый. Биредә туларның кайберләрең 
күрсәтеп китик. Беренче томның 91 битен
дә «сәнгать* сүзе «Менәр, эш» дип аңла
тыла, Бу. әлбәттә, дөрес түгел, һөнәр, эш 
мәгънәләрен гарәпчә «сәнәгать» сүзе бире 
«Әгәрчә зәррә мыскал һиммәте бар. аның 
артында тау-тау миннәте бир» тезмәсендә
ге «миннәт» сүзен «мактанып сөйләү» дип 
тәржемә итү до дөрес тугел (шул ук том, 
151 бит). Бу сүз берәүнең сиңа кечкенә ге
нә бер яхшылык эшләп тә. шуны Мачан 
синең нсеңә төшереп, күзенә бәреп әйтүен 
аңлата. Мишәрләр: «Җә жнгэр, п и н ә л ә 
м ә инде» диләр. Аннары «Мөбтәла» сүзе 
«мавыгалар» дип тәржемә ителгән (икенче 

1 «Тукай турында замандашлары» ки
табының 97 битендәге Гыйльми Шәрәф мә
каләсен карагыз. 

том. 200 бит). «Анда тормакка һәвәслек 
берлә ваклар мөбтәла» ди ш а ш й р ь «Мөб
тәла» сүзе «бәлагә төш у» «бәлагә тару» 
мәгънәсен белдерә Фарсычадан алынган 
«Нәгыз» сүзен «Нәкъ үзе» дип әйтү дә 
ялгыш (дүртенче том. 136 бнт) «Юын
гыч — мәрмәрнең нәгыэе» диелә шагыйрь
нең текстында. Бу сүз бик яхшы. бик әйбәт 
мәгънәсендә йөри. «Ижра кылмадылар» 
кертмәделәр дип тәржемә ителгән (Шул 
ук том. 165 бит). «Үтәмәделәр» яки «эш
ләмәделәр» дип аңлатканда, уңышлырак 
булыр нде кебек. 

Акатемик басмада төрле белешмәләрне 
күрсәткәндә дә кайбер төгәлсезлекләргә юл 
куелган урынсыз кыскарту яки төшереп 
калдыру очраклары да бар. Мәсәлән, икен
че томның 196 битендәге «Аң» шигырен
нән беренче басылуында ук патша цензу
расы тарафыннан сызылган «Кем б\ гаф
ләттә итә файда, шуны күрдек торып» днп 
башланган дурт юл текстка яңадан кер
телмәгән. 

Туканның кайбер әсәрләрендә, бигрәк тә 
сатирик һәм памфлет шигырьләрендә ул 
вакыттагы татар җәмгыятендә булган кай
бер вакыйгалар һәм аерым шәхесләрнең 
исемнәре, « Җ и ң г и Салыйк», «Ончы хажи» 
кебек төрле кушаматлары телгә алына Бо-
ларны аңлатканда да кайбер буташтыра
лар күренә. Өченче томның 348 һәм 349 
битләрендә «Кәжә Якуб» дигән кушаматка 
бөтенләй ялгыш аңлатма бирелә Ул Як\б 
Хәлили кушаматы днп күрсәтелә. Чыклык-
га исә. «Кәжә Якуб» кушаматы Яңа Бис
тәдә кәжә тиресеннән күн эшли торган 
завод хуҗасы, һәр яңалыкка, прогресска 
каршы торучы реакционер бер татар бае
ның кчпаматы Якуб Хәл или исә закытын-
u Буби мәдрәсәсен тәмамлаган прогрес

сив бер кеше. Ул татар телендә беренче бу
ларак хатын-кызларга махсус «Сөембикә» 
журналын чыгарыл, шуңа редакторлык 
итеп килде 1916—17 елларда «Балалар 
дөньясы» исемле журнал чы--әр\да кат
нашты 

Дүртенче томның 274 битендә «Усал» 
псевдонимы Фатих Әмирханныкы итеп күр
сәтелгән. Ьу — ялгыш Ул псевдоним — ак 
эмигрант Ф. Туктаровныкы 

Югарыдагы фактлар бөек әднп ижа-
тын өйрән у өлкәсендә эте күп җнтешсез-
д ек л әр булганлыгын, Габдулла Тукай тор
мышына Һәм к ж а т эшчәнлегенә карата 
фәнни тикшеренү эшләре өзлексез дәвам 
нттерелергә һәм шагыйрьнең иҗаты тагын 
да тнрәнтен өйрәнелергә тиешлеген ачык 
к\рсәтәләр. 

19Ы —1966 еллар. 

• 



дддби тел мәсьәләләре турында 
сөйләшәбез 

МИЛЛИ ТЕЛЛӘРНЕҢ ФУНКЦИЯЛӘРЕ 
ҺӘМ ҮСҮ ДИАЛЕКТИКАСЫ 

Б е булганча, Октябрь pea дю 
ңинсенэ кадар шактый \.сеш алган 
ииллн геллэрн ң дә I 

украин в 
әрмән телләренең) иҗтимагый функциялә
ре Kill! ,1 ii Л1 П МИ i .1 1MB И.1 Һ-, 
Татар т и мисалында да ачык күрәбез 

ИЯ1 i кадәр »ш кәгазьләре, рәсми 

дм Фән һәм сәнгать геле буларак та. аның 
кулланылыш сфера< ы нык чикләнгән и ie 

вакытлы 
иатбугап һәм укыту геле буларак, шактый 
киң кулланылды Шулай да, ул чорда 
татар геле 6iпики иил ш ге м ip кебек үк. 
и I м ын ф) нкиняларе ягыннан һәм фән 
пи »шкертелеш игь ан артык зур усеш 
•ла алмады. 

Ввры Октябрь революциясеннән сон 
ГЫПа М И Л Л Ә Т Л Ә Р Ш ) 1 ИСӘПТӘН ГВТв 

л&рекен вда - в 1аркын 
иҗтимагый функция i |рен к 
кама әдәби геллә 
я 1MB әдәби п I бар шика 
i 

СССРда! м ми I- м |рдә >| IH әсәр 
..| Мәсәлән ^К 

риин б< I 
п I л әре н да философия, политэкономия на-
м U.HUI..I фи D1KB D1 м шергияс< физика-
i ы гео. и п < ..I IHHI вн< гика буенч i 

i| ВНИИ Kl IM П 1Әр баСЫ 1ЫП ЧЫГа Фаниең 
никанын куп кенә гарм i 

рәа< i l l i . i ЧЫ1 ым ки I > 
Ми и п п i гәр i эне буем 

ч.| \,\ м I,, т ! i.11мI им.I п. һәм ] >рҗемә кеа 
м,н iap I. 
i »рга К i ' Лен| 

м (.м >it яки гәрҗема i n , и м.. 
ләрш и фи и-." рия п 1, б) парах к) 1.1.11П.1 
. и м аларнын hai 
\ т .; . 

I. ip.ii i 
МӘКТӘП П ' I И Ш I'.Wi 

автономия 

1шен ана теленде 
, чиен бвген халыкларын 

грамоталы итәргә, аларны алдмч-ы куль-
i > p j белаи таныштырырга, культура һәм 

• :иләсен күтәрергә мөмкинлек бнр-
де UJ. т нигезлә мнллн республнкдларда 

имнәрнең терле тармак
ларына к , һәм орнгнна 1ь 

i ^ra.iaj' барлыкка 
китерел ie (физика, география. HI 

,:i!fl, ботаника, ана теле һ б бу-

Мнлли телләрнең Октябрь pen,' 
11,1 КаДӘр бОТеМ : 

барлыкка КНЛДе Һ.ЭЫ уств. Ха-
зерге квнд.1 МНЛЛН республикаларда һам 

leu pacvH доку-
геллерда 

• lap белешмәләр. 
pLiCMii v: :ачшение-
л,<р һ б ) Ьнгр .к та кнлли т,\тне аңлый 

тивтан ropi 
ла аш КЭ1 1НЛЛН тел-

• '•) вшнен карактерына байлэнеш-
ipe Селан 

ЭШ Йерткан ia. ра.чн кагазьлар 
I I ) алып 

СССР 
и п Бил-

нет l»y-
политикасының 

МНЛЛН тилларнен, 
1ЦКП, ягъ-

• • КЛЫЛЫГЫ, 
• 

• 

рәжагатв ита ала . 
I IV П И Ч I - K . I H I I J -

рыма кар! 
• (.уклыгы п р и н т е 

кукмы \i-
млэр. — 

интерес-

иҗтимагый функш 
• 

[УКЛЫГЫН инкарь ; 

Пропаганда-агитация тел е. вакытлы 

. 1ЛӘренен 



136 

иҗтимагый функцияләрен бик нык үстерә
ләр. Радио һәм телевидение тапшырула
рында милли телләр зур роль уйный. Мил
ли телләрнең бу функцияләре торган саен 
киңәй һәм үсә бара К у н кенә очракларда 
авыл, район һәм кайбер вакытта өлкә, рес
публика л ул әм ен да оештырыла торган жә-
мэгать эшләре ике телдә алып барыла (сай
лаулар кампаниясе, зур коллективлар белән 
оештырылган кыелышлар, митинглар, -кы
еннар һ, б ). 

Сосет власте шартларында милли әдә
би телләр, художество әдәбияты теле була
рак, үзләренең иҗтимагый функцияләрен 
нык үстерделәр һәм киңәйттеләр. Язма 
әдәбият традициясе кө-|ле булган милләт
ләрдә (украиннарда, татарларда, әзербәй-
жаннарда, грузиннарда, әрмәннәрдә, үз-
бәкләрдә һ. б.) милли телләрнең бу ижти-
ма! ый функциясе яна баскычка күтәрелде. 
Әдәбиятның барлык жанрлары барлыкка 
килде һәм үсте. Рус һәм донья классикла
ры нык әсәрләре бу милли телләргә шактый 
к ү п тәржемә ителде һәм ителә. Шулай 
итеп, милли өлкәләрдәге, республикаларда
гы хезмәт ипләренең киц массалары дөнья 
күләмендәге күренекле рухи байлыклар бе
лән танышырга мөмкинлек алдылар. 

Сәнгатьнең сүзгә нигезләнгән башка 
тирләрендә милли телләр шулай ук зур 
әһәмияткә ияләр. Революциягә кадәр куп 
халыкларда һәм милләтләрдә драма, опе
ра театрлары, эстрада сәнгате бөтенләй 
ю к иде. Ә революциягә кадәр азмы-күпме 
сәнгате булган халыкларда милли телнен 
бу төр функциясе бик кпц жәелде (мәсә
лән, украиннарда, грузиннарда, татарлар
да һ. б.). 

Югарыда сөйләнгән фактлар милли тел
ләрнең ижтимагый тормыш һәм культура
ның бөтен сфераларына үтеп керүе турын
да сөйлиләр һәм социализм шартларында, 
структурасы ягыннан үсүе белән беррәт-
тәп. ижтимагый функцияләре ягыннан да 
нык үсүен һәм киңәюен күрсәтәләр. 

Социализм һәм кнн колач белән комму
низм төзү чорында СССРда яшәүче ха
лыкларның үзара ныклы ярдәме һәм тыгыз 
бәйләнеше кирәк булды. К П С С программа
сында болай диелә: «Милләтләрнең үсеше, 
капитализм вакытында булган кебек, мил
ли дошманлыкны, милли чикләнгән текне 
һәй эгоизмны көчәйтү юлы белән түгел, 
бәлки милләтләрнең якынаю, туганнарча 
Ярдәмләшү һәм Д)слык юлы белән бара> '. 

Ш у ң а күрә дә, күп милләтле социали
стик җәмгыять шартларында һәрьяклап 
үсә торган тигез хокуклы милли телләр 
яр теыннан, милләтләрнең дуслыгы һәм 
аралашу чарасы буларак, табигый рәвештә 
бер милләтара телнең кирәклеге килеп 

Шуның вчен күп милләтле социа
листик дәүләттә милләтара телнен барлык
ка к и с ү е — тарихи котылгысыз һәм про
грессив күренеш. 

Милләтара тел өчен ясалма телләр 
(эсперанто, интерлингва һ. б.) яраклы тү

гелләр. Чөнки, беренчедән, ясалма тел lap-

1 КПССнын ХХ1Т съезды материаллавы 
Казан, 1962, 375 бит. 

Ф Гаииев • 

не үзләштерү бик күп көч куюга, энергия, 
байлык түгүгә бәйләнгән булса, икенчедән. 
аларнын социаль-тарихи җирлеге юк. 

Тәҗрибә күрсәткәнчә, милләтара тел 
ясалма рәвештә килеп чыкмый, ә акрын
лап, башка милли телләрдә сөйләшүчеләр-
i n к ризалыгы белән, тигез хокуклы милли 
телләрнең берсенең милләтара телгә әйлә
нүе рәвешендә бара. К ү п милләтле совет 
дәүләтендә гомуми, уртак телгә ихтыяҗ 
тугач, бу рольне, акрынлап, тигез хокуклы 
милли телләрнең берсе — рус теле үти 

Әгәр конкрет милли тел билгеле бер 
милләт вәкилләре арасында аклашырга яр
дәм итсә, милләтара тел төрле милләтләр
нең вәкилләре арасында аралашу чарасы 
булып тора Милләтара тел производство 
эшен җиңеләйтә, рухи бердәмлек барлык
ка китерергә ярдәм итә. Милләтара тел 
булган рус теле милли респ\бликаларда 
һәм өлкәләрдә нинди иҗтимагый функция
ләрдә кулланыла с о н ' 

Рус теле Советлар Союзында яшәгән 
барлык милләтләрнең вәкилләре өчен мил
ләтара аралашу чарасы булып тора. Бу 
хәл бигрәк тә производство сферасына ка
рый Милли республикаларда һәм өлкәләр
дә фән һәм техниканың к ү п кенә тармак
лары рус телендә үстерелә Бу — прогрес
сив күренеш һәм ул фәннең тәэсирен, йо
гынты сферасын киңәйтә. Эш кәгазьләре
нең, рәсми документларның күп өлеше рус 
телендә алын барыла. Бу бигрәк тә про
изволе гво, техника өлкәләренә карый. Эш 
кәгазьләренең, рәсми документларның р\с 
телендә язылуы милли телләрнең үзара ти
гез хокуклыгын инкарь итми. Чөнки тигез 
хокуклылык бездә гомуми интересларга 
бервакытта да каршы куелмый. 

Милли республикаларда һәм өлкәләрдә 
югары һәм махсус уку йортларында ) к ы -
ту, кагыйдә буларак, рус телендә алып 
барыла. 

Хәзерге көндә милли республикаларда 
һәм өлкәләрдә ике теллелек шактый нык 
үсеп бара. Милләтләрнең аерым катлау
лары, мәсәлән, интеллигенциянең шактьй 
күп өлеше, рус телен, кагыйдә буларак, 
үзләренең ана теле кебек үк яхшы белә
ләр. Киләчәктә ике теллелек үсә барачак. 
Бу күренешләр исә рус теленең фактта 
икенче ана теленә әйләнә баруы турынза 
сөйлиләр Ләкин бу күренешнең телләрнең 
кушылуы турынтагы хата фикер белән бер
нинди дә уртаклыгы юк. 

Хәзерге көндә, экономиканың уртак 
булуы нигезендә, совет милләтләренең 
к\.тьтурасы юмумнлэшә бара. Шуннан чы
тып, кайбер кешеләр «тел культураның 
формасы, шулап булгач, телләр дә кушыла 
башлый» дигән нәтиҗә ясыйлар. 

Милли телләрнең кушылуы турындагы 
хәзерге көндәге фикерләр И. В. Сталин
ның бу турыдагы хата гипотезасын кабат
лауга кайтып кала. И, В Сталин, мәгъ
лүм булганча, грамматик төзелешнең һәм 
теп сүзләр фондының тотрыклыгына Ин

телләрнең кушылуың инкарь ит
те. Ләкин үзенен шул фикеренә каршы 
буларак, телләрне киләчәктә башта бер 



ми телләрнең үеу диалектикасы 

яона теленә әйләнер, аннан сон бу зона 
телләр бер гонуыи халыкара телгә кушы
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Бу гипотезаның чынбарлык ft 
нинди дә уртаклыгы юк 
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К П С С программасында бу хан 

ДЫЙ аңлатма бирелә: «СССРла ком 
нын жинуе белән мнл iai 
да ныграк якынаерлар, аларнын 

1 И. В. Сталин Марксизм 1мм гел мәй
леме мәсьәләләре Казан, I960, 50—62 бит-

3 В. И. Ленин Телләр мәсьәләсендә ли
бераллар һәм демократлар Әсәрләр, 4 бас
ма. К а м » Mtlii». Id том. MS бит. 
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1 нсин милли аермаларның бет^е, 
• 

• 

Шулай итеп, I . 

п тел тормышындагы дна 
бик нык 

үсеш алуы һәм нр« гкенче як-
• 

анык к и п таралуыннан гыйбарәт Өстән ка
рагайда. iep-берсенә кар-

' бу ике процесс 
• 

ipra яра-

Мнллк телләр дә. милләтара тел дә 
Соает iap Союзы халыкларының, культура
сының һәм экономикасының үсүе. күтәре-
iye п. .к iiep үк дәрәҗәдә миһнчнәр һәм 

кирәкләр. 
Мил.ш i с л T.ip Һәм м и п ә т а р а тел бер-

Псрссн ү >ара i\ ты.танаыралар һәм бары 
бергәлектә гена һәр милләтнең һәч күп
милләтле бетен совет дәүләтенең т е к ә 
булган ИХ1ЫЯЖЫК бетен яклап канәгать* 
ләндерә алалар. 

и 1 кар* 

i ан кешеләргә каршы һәм, 

.1 кврәш 
алып барырга кирәк. 

еркаллары. ҺМССнын W I I с ъ е м ы 
Казан. 1ӨЬ2. Ш бит. 

Ф Г А Н И Е В . 
филотогни фәннәре кандндать 

Xt i. чык . 1 шзәкләре 

ӘМӘЛЕН ТАПКАН 

Элең бераунең ине патымы булган. 
Берааньт хатыннары анәрд "< 
— Син наисыбызны иубран яратасың? — дип сораганнар. 

— Дгар су кергенда икебез да батд башлаган, беренче ву 
1ны котнлрыр идең? — дип банлаиганнар. 
Шулчлн ир иеше ндртрлн к и 
— С и н ү з е ң д а и а з а б е л ә с е ң б н т | — д и г а н е н с и з м и д а и а л г 

Ш А Я Н Ь А Б А Н 

Ы |1Д . I 6*Я1 
бабай да зшли 

— Кара вле. кызым, юл бунләл нуян чаба тугвлме,1 

— Юн, блбли. бернарса да нүренми 
— Алайса, « к и и м , чумалаң «стан* менеп мара, балки, шуннан күрерсең 
Кыз чүмале «стена менган инан. чумала батанлен >ңиргв сеңгвн. H w i 

>шн« аңлаган да. чүмаласен нңлдлн кун башлаган. 

^• • • • • •aOODOOCDOQDaOOQOPQ^ 



Гүзәл шигърият хәзинәсе 
Җ ырлар. Халкыбызның ик тирән 

һәм самими уй-кичерешләрен, ыша
ну-өметләрен, меңнәрнең йөрәк 

жылысы белән сугарылган чиксез бай хис-
тешычарым гаҗәеп бер шигъри нәфислек 
бетли әйтә а пган җырлар 

Моннан берничә еллар элек. фольклор 
экспедицияләрендә катнашып йөргән чак
ларда: «Их, бу авылда сюжетлы жырлар 
очраса гына икән'» —дип. рухланып та, 
офтанып та эшкә керешкән сәгатьләр аз 
булмады Татарстанның, үзендә мондый 
жырләрнын жыеласы җыелган һәм аерым 
китапларда басылып та чыккан иде Кызга 
нычка каршы, уз республикабыз озын җыр
ларга әллә ни бай тугел икән. Өмет күрше 
республика һәм өлкәләргә юнәлле. һәм 
чыннан да чит якларга (Киров. Пенза. 
Оренбург, Астрахань. Горький өлкәләренә 
һәм Мордва республикасына) бар^п чыккач 
та фольклорчылар җыр диңгезенә чумган
дай гллдылар Халкыбыз тормышының каП 
сы якларына гына багышланмаган, кеше 
күңеленең нинди кьпларын гына тибрән 
дерчәгән һәм тибрәндерми ул жырлар! 

һәм менә китап инде кулларыбызда '. 
Зәңгәр төстәге гади катыргы тышлы, артык 
гали. хәтта беркадәр зәвыксыз эшләнгән 
тышлы Хәер. монысына әллә ки игъти
бар итмәстән, күңел тизрәк аның эченә 
утарга атлыга 

Җыентыкны төзүче һәм дөньяга чыга
ручы И Надиров. \алык жырларын чып
чыклап яратып, җылы тоннарта һәм берка
дәр лирик планда язган кереш мәкаләсендә 
(җырлар т\рында. мөгаен, бүтәнчә язып 

та булмый торгандыр1) болан ш 
«Җыр сөйләр өчен түгел, ә көйләр өчен 

чыгарыла. Әгәр халыкның моллы, аһәңле, 
матур көйләре аның тиңдәшсез һәм оста 
композитор булуы турында сөГпәсәләр. 
шул көйләрнең нәфис сүлләре анын акыллы 
һәм талантлы шагыйрь булуын раслый» 

Китапка исә халык җырларының текст
лары гына урнаштырылган Халкыбыз те 

1 Татар халык җырлары. Лирик жыр
лар. йола җырлары. Татарстан китап нәш
рияты. 1965 ел. 

лендә «көй — күңелнең моны» дигән тирән 
мәгънәле әйтем яшәсә дә. ноталары кер-
телмәгәнлектән. җыентыкта тупланган ул 
жырларны. һәрхәлдә байтагын, көилн-
җырлый алмыйбыз Димәк, китапта жыр 
төшенчәсенә туры килгән чиксез бай хәзи
нәнең бер ягы гына яктыртыла, ул бьтен 
тирәнлеге, киңлеге һәм мөмкинлекләре бе
лән алынмый Чөнки китап таррак максат
ны күз алдында тотып чыгарылган: төзү
че аны киң катлау укучыларга бүгенге со
сет фәнендә булган нигез принципларга 
таянып әзерләнгән ф и л о л о г и к җыен
тык рәвешендә тәкъдим итә Ягъни халкы
бызның «сүнмәс вә сүрелмәс» поэзиясеннән 
мәгълүм жанрларның нң кызыклы, иң күр
кәм әсәрләрен бергә туплап, кире халыкка 
каДт;<р\ бурычын алга сөрә. һич икеләнми
чә әйтик: төзүче үз алдына куйган катлау
лы бурычны нам\с белән башкарып чыккан. 
һәм без. бу җыентыкта урнаштырылган 
поэзия үрнәкләре белән танышып алгач, 
гатар халкының «акыллы һәм талантлы» 
шагыпрь. бөек әдип икәнлегенә чын-чык
лап ышанабыз 

Сүз уңаента шуны ла хәбәр итеп китик: 
Казан тел. әдәбият һәм тари\ институты
ның \алык ңжаты һәм сәнгать тарн\ы 
секторында эшләүче м\зыка белгече 
М. Нигъмәтжанов тарафыннан җырлары-
бызның сүзләре дә. көйләре дә бергә туп
ланган ма\с;с җыентык әзерләнгән Анда 
И. Надиров төзегән китаптагы җырларның 
байтагын кабат күрергә мөмкин булыр. Ул 
җыентык якын киләчәктә, китап нәшрият
ның бормалы-сикәлтәле юлларын имгәнми
чә һәм тиз арада үтәр дә. җылы к\ тлары 
бызга килеп кергәч, күңелләрне к>андырыр 
дип өметләник. 

II. Надиров җыентыгына нигездә моңа 
кадәр беркайда да басылмаган әсәрләр 
тупланган Аларның күпчелек өлешен төзү
че һәм аның иптәшләре, фольклор экспе
дицияләрендә йөреп. \алык та пантларыннан 
үз куллары белән язып алганнар Монын. 
өстенә, төзече Тел. әдәбиит һәм тарих ин
ститутының элек-электән җыйналып кнтгән 
фольклор фондыннан, Татарстан рашоко-
мнтеты архивыннан һәм хәтта аерым язу
чыларның шәхси җыннамаларынн.ш КИН 
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рәвештә фнГиаланган Китапта шулай ун 
кайчандыр басылып та. инде онытыла бар
ган жыр текстлары да очраштыргалый. 
Боларны табу һәч янәдән жанлы тормышка 
кертеп җибәрү «чек дә Октябрь револю
циясенә катәр Һәм аннан сон басылып чык
кан дистәләрчә җыентыкларны ийрәнеп-үэ-
ләштереп чыгарга кирәк ич Китапта нгъ 
тибарны җәлеп иткәне тә шул: төзүче, һич 
иренмичә, булган бчтен хәзинәдән зур эсте
тик Һәм фәнни та i 1нже бөр-
текләрен барлап сайлан ала бел,он һәм ки
тапны жнтди бер фәнни хеэчәт дәрәҗәсе
нә җиткергән Аның гыйльми тирәнлеге 
тупланган эсәрләрнен бай эчтәлек һәч фор
маларыннан да, аларнын идея-тематик як
тан төркемнәргә й\ ленеп, iiai ьлүм бер 
системада урнаштырылуыннан ла, кереш 
мәкаләдә актуаль һәм җит 
кузгатылуыннан да, искәрмәләрнең тегәл 
Һәм гулы булуыннан да килә 

Дврес, жыентыкиын корылышында кай
бер чатаклыклар ла юк түгел Ү тепен ке
реш мәкаләсендә тезүче йола жырларынын 
идея гематик һам генетик яктан лирик озын 
җырлардан бик нык верылганлыкларын 

•Ата. Бу шулай Ләкин >шкэ килгәндә, ул 
\,к үк, халык лирикасының бик борынгы 
тере булган Пола жырларын ме< гәкыЙЛ! 
бер бүлекка (ки [ересе, хезмәтнең алдагы 
•лешенә) аерып алмыйча, аларны шрня 
рчын жырларнын тематик теркемнәре ара 
сында урта бер жирга гыгызлап кертеп 
куя. Моның белән гвзүче үзе утырган бо
такка у "• балта чаба түгелме сок? Лирик 
озын жырларнын тематик төркемнәргә бү-

текеше дә м; гүм шяртлылыктан атат 
түгел. Мәсәлен, «ялчы егетләр, батраклар 
Һ IM ЯрЛЫЛЛр IVpNH.'lH* ll.>M -l i . l- i 
читтә йврүчеләр м i» теркемнәре ара-

сыида принципиаль аерма күренми 1ларны 
бергә туплап биргәндә да ярар иде «Рек-
pj i һам i о i м i up la pi 
кергән «Сандугач идем илемдә» жыры »ч 
га iere бе 1ән - Baxi i а 1әп йврүчеләр моны 
твркеченә тнртычрак кебек тоела «Туган 
ил» жыры iii HI сме белән ук «Pi 

• 

кәйлеген әйтеп тора. Шулай \к кайбер 
текстларның гомумән жыентыкиын 
һәм характерына гуры кнлүе-кмлмаае, ае 
рым жырларнын нсем атама 1ары укышлы 
янга укышсыз булуы хакында да бәхәс 
h\f t\u мамкин Ләкин нинди жнтди фәнни 
хеаматнен ввхве кузгатмыйча калганы бар 

и к ә н " 
•Татар халык жырлары» жыентыгына 

карган эсәрләрнен күбесене кок 
тетелдек, форма гадилеге һам кнк гому-
•нлаштерү хас Ж ы р халык характерының 
ич тяп сыйфатларын берничә типик шгрих 
балан Генв шикелле итеп күт 
алдына i' 1еснен бү 
ганнәрие кызыксындырмаган ааи кичереш 

: н >чке двньясын 
ла «казыну* юк Шуңа күрә. халык җырын 
да геройның биографиясе ia бирелми, 

Җыр шул милләт кешвеенен 
яисә билгеле бер социаль геркеченеи рухн 
халәтенә якын булганда гына халык жы 

ры була ала Җырда шәхес һәч халык ара
сында искиткеч тыгыз бәйләнеш яши. Әмма 
җырның бу үзенчәлеге анын иң интим, ха-
••ык иҗаты әсәрләре арасында иң субъек
тив жанр булуына каршы килми Кайбер 
җырларда без шактый тирән психологизм 
элементлары белән очрашабыз .Мәсәлән, 

«Батрак җыры»ндагы «Күңелем шат булса 
да, күздә яшь». «Җәмилә, җаныем ла»да-
гы «Синең күңелең ник салкын». «Табалма. 
лым» әсәрендәге «Сөясенме диеп син сора
ма, йөзләремә карап үзен бел», «Ак бүрек» 
исемле лирик җырдагы «Исләремә теше ә, 
исем китә. төшкә керсә, башым әйләнә, яна 
нерәтем, ничек тү зэргәэ» шикелле ганба-
рәләр кешенең рухи кичерешләрен шакты i 
тулы чагылдыралар Бик күп җырларда 
(«Күктә лә болыт». «Сөйгәнемә бара.тма-
дым> һ б ) геройның эчке деньясы т\ры-
лан-туры табигать куренеш.тәренэ бәйле 
рәвештә ачылып китә LOHILJ елларда туган 
«Вәгъдә», «Озата барма» шикелле җырлар
да психологизм тагын тә кичтер,.к һәм и -

i i Әлбәттә, биредә ятмэ 
ПОЭЗИЯНеч халык җырына тәэсирен па ЧКТ-
ләтеп утеп булмый Шунысы кызык, соңгы 
елларда иҗат ителгән Һәм кик тараттан 
җырларның сүзләрендә, әдәби җырдан биг
рәк, лирик г ип йогынтысы ныграк сизе
лә. Бу хәл, 6J.IKII, профессиональ җырлар
ның сәнгатьчә эшләнеше гүбән б) 
тә торгандыр 

Җырлар — халык тормышына нн нкыч 
жанрларның берсе Нәкъ менә шуңа к^рә, 
Г. Тукай халык җырларын «бетен бяба-
ларыбыз гярафыннан калдырылган нн ка-
щ рле вә ни 0 iha ie мира< гыр 

Әйткәнебезчә, халык \ ICHCH җырлары 
өчен теманы ла. обрачи,: 
мн. Җырның нигезендә бе 

!ЧЧ1 И| 
турлыгы, замандашының I 
гнраи Һәм катлаулы кичереш iape ята. 
Җыентыкка ту планы л га ш әсәрләрнең дә 
тукымасына туган як табигате 
\i ыйдел буйлары», «Tyrai 
еракта»), яши торган жнр («Сарыа 
ча», ( Ш в г с р ) , се-ягэн яр образы 
мал», «Әсмабикә», «Мәдинәкән»), янсә 

аларны ал ы штырь рн образ 

нБедрә тал*. «Сандугач күгәрчен», 
1бЫЛЫМ») үрелеп кергән л l 

• [циан элементын 
тәшкил иткән шул конкрет төшенчәләр һәч 
образлар аша кеше рухының диалектика
сы ГӘҮДӘЛӘНӘ Бу КӘЛ халык җырларындагы 

беләк форма ара< 
пәнеш һәм тәңгәллек барлыгы турында 

Безнең җырларның халык фикерләренә 
барып тоташа торган үз шигъри теле, 

• 

i нткеч тотрыклы . . 
I күчеп 

• 

лек халыкка таныш бхлулары аркасында 
җырчы белән и. бик тиз 
«уртак тел» таба алалар Халык җыры эч-

разга әйләндер--
.тык җырларының атамасы аеры-.? 



но 

яисә к е т е исеменә карый /Кырның эчтәле
ге 1ә күпмедер күләмле исеме бетән бәйле 
була Әмма акрынлап җырның төп эчтә ere 
исеменнән читләшә бара Атама бер шарт 
лы элементка — бизәкләү чарасына, яисә 
композиция ысулына әйләнә Мисалга совет 
чорында туган «Арча». «Шөгер» .кырларын 
а к Б ырлар да төбәк исеме к о м п о т 
цнон элемент булып кына калган, ул хисси 
эчтәлеккә кереш ролен генә үти, әсәрде 
с\э бөтенләй башка нәрсә гурында бара 

Арчаларга, барсан. бәгырем. 
Ал гөлләрне өзәрсең. 
Үзәгемне бик өзәсен 
Үзең ничек түзәсең? 
Шөгерләргә барам әле. 
Шөгер суы тәмлегә, 
Бир кулыкны, мин дә бирәм 
Аерылмаска мәңгегә 

Илебезнең төрле почмакларында яшәүче 
татар кешесе өчен Арчамы. Сарманмы, 
Шөгерме ул. барыбер — тик җыр анын ру
хына, кичереш-уйларына гына туры килсен 
Мисалга тагын «Мәлинәкән»не алып ка 
рыйк Бу ж ы р . бәлки, ин әүвәл бер кон 
крет кешегә багышланып чыгарылгандыр 
Әмма ул, яшьлек хисләрен матур, самими 
һәм гулы ачып биргәнгә к^рә. үзенең иҗат 
чысыннан да. Мәдинәкәйдән дә озынрак 
гомерле булып чыккан. Бу жыр әле һаман 
да дулкынландыра, тыңлаучыга эстетик 
ләззәт бирүен дәвам итә Анын «тел тибрә
теп әйткән сүзләре», «синнән матурны тап
мадым», «бик күп Йөрдем, җаным» шикел
ле фразеологик әйләнмәләре, «бөрлегәннән 
кызыл йөзләрен*, «карлыганнан кара. ай. 
кашларын» шикелле традицион чагыштыру
лары яңа шартларда да гаҗәп матур яңгы
рыйлар Димәк, безнең көннәрдә дә Мәди-
нәкәй матурлык, гүзәллек символы булып 
кабул ителә. «Гөлҗама т», «Галиябану». 
«Хәтирәм шикелле жырлар белән дә шул 
ук хәл. Җ ы р туктаусыз гомумиләштерүгә, 
шигъри горизонтын киңәйтүгә омтылыш күр
сәтә. 

Биредә халык җырларының «икенче тор
мышы» ту рында да онытырга ярамый 
Алар безнең бүгенге поэзиябездә яшәүләрен 
дәвам иттерәләр Поэзиянең нигезендә я г 
кан бик күн үзенчәлекләре халык җырына 
барып тоташканлыгын күрүе артык читен 
түгел. Бу нәрсә халык җырының зур эсте
тик кыйммәткә ия булуы турында сөйли. 
Халык җыры белән поэзия арасындагы 
уртаклык шигырь төзелешеннән алып ти
пиклаштыру алымнарына хәтле килә. Әмма 
безне]! п о л и я халык җырының барлык мөм
кинлекләреннән дә файдалана алмый әле 
Профессиональ жырлар арасында халык 

җырларыннан куп түбән юрганнары да 
очрый. Енг кына без халык җырының фор 
ма байлыгын үстерәсе урынга, булганнар 
ны да югалта барабыз Ьпредә халык ж ы 
рына зур мәхәббәт белән караган, аны 
бүгенге поэзиянең аерылмас бер өлеше дә
рәҗәсенә күтәргән С Хәкимнең мәгълүм 
с\<тәре искә төшә «Халык җырларында 
нинди генә формалар юк! Алар кая таш-

Э Касыимоп Т Галнуллин * 

лантан, ник өйрәнелми Нигә бу нәрсә поэ
зиянең тел кичләрен борчымый»?' 

Халык үзенең кайгысын шатлыгын, ту 
ran иленең матурлыгына соклануын, сөйгә
ненә булган iyp мәхәббәтен сөйләмичә тү
зә алмаганда, хисләре ташкын б) тыл тыш
ка б,!реп чыкканда гына образга. кырга 
күчергән Шуңа күрә, халык җырында олы 
хисләр турында гына С^З алып барыла. Та
тар халык җырларына вакыйгаларны һәм 
геройларны беркадәр идеаллаштыру чын 
барлыкның реаль вакыйгаларын романтик 
күзлектән чыгып сурәтләү хас. Шәрүк бег* 
•ii,т белән Хәмидулла качкыннарның ба
тырлыгы да. буй кызларның матурлыгы да, 
тугая илнең яме да бераз купертеп бирелә. 
Татар халык җырларында сез урта кул 
егетне яисә урта кул кызны кермәссез — 
алар берсеннән-берсе матурлар, батырлар, 
бар да нәзек биллеләр. зифа бу нлылар... 
Әмма һәр җырда персонажның төи бер 
билгесе үзәккә алына «Нәзек бил». «Зифа 
буй», «И, алтын чәч». «Гөлкәй» шикелле 
җырларның исемнәренә мөрәҗәгать итү ге
нә дә бу нәрсәне ачык күрсәтә. Халык 
җырының әлеге \эенчәтеге иҗатчының кү
ңелендәге гармония, фантазия байлыгы, 
чынбарлык 1Ы хыял белән баету турында 
сөйли 

Пиле кереш мәкалә турында кайбер 
фикерләр. Алда әйткәнебезчә, кереш, үзенең 
лирик стиле белән, китапта тупланган җыр
ларның рухына бик тә туры килеп тора. 
Ш у л ук вакытта, автор ап ia өлгергән фән
ни проблемаларны да кузгата. Ул, нрешел-
гән уңышларга таянып, халык жыртарын 
вйрэнхнен яңа классификациясен тәкъдим 
итә, җырларга карата сюжет терминын 
куллануның зарури булмәвы турында әй
теп \тә. Сюжет термины бер-берсенә ты
гыз бәйләнгән берничә куплеттан торган 
Һәм билгеле Сер ьөйгә беркетелгән җыр
ларның татар фольклорында зур урын то
туын исбатлау ягыннан уңай роль уйнады, 
әлбәттә. Әмма ул хәзер лирик озын җыр
ларның эчтәлеге һәм форма тукымасын, 
эстетик тәэсир качен өйрәнү юлында киртә 
булып тора, аларпың санын да бик нык 
чикли Чөнки сюжет терминын кулландың
мы, анда кечкенә генә булса да сәбәпле 
бәйләнеш, гадиләштереп әйткәндә, сөи ләп 
бирерлек вакыигл булырга тиеш. Ә безнең 
фольклорның тезмә жанрларында. «Шәрүк 
беглыи», «Хәмидулла качкын» шикелле эпик 
җырлардан һәм бәетләрдән башкаларында, 
ядәбинт белемендә кабул ителгән сюжет 
төшенчәсенә җавап бирә торган сюжетлы 
әсәрләр юк диярлек Татар халык җырла
рыңа тирән лиризм, эмоциональлек хас. 

Ш у ң а күрә аларның үзәгендә, И Надиров 
кереш мәкаләсендә бик дөрес күрсәтеп үт-
к и н ә кеше кичереше, хис хәрәкәте ята. 
Кичереш җ ы р н ы ң сурәтләү объекты булып 
тора. форма ягыннан караганда, анын ком
позициясен лә үзенә буйсындыра Автор 
«сюжетлы җырлар» терминыннан баш тар
тып, дөрес иткән диясе килә. 

1 С Хәким. Безнең көннәр поэзиясе. 
«Совет әдәбияты» журналы. 1958 ел, 7 сан. 
I l l бит. 



" Г>эд1 шигърият хәзинәсе 

и Надир< в 
кемчәгә кыскача характеристика бирә. аның 
иң үзенчәлекле сыйфап [арын ачып салырга 
омтыла '•', 
лары турында сей : 
рында иҗтимагь i: .:ип бик 
дөрес к'г э1 гы-хәсрәт -кырла 
ры тууының ИЖ.ТИ1 
ЛЫрга омтылыш ясый Туй йолаларының 
килеп чьи 
рсс аңлата 
/кырларының тоташ кара төскә 

Н теләкләреннән 

Монда • гуй жырыя янь н • 
«йола» су i t д.1 күн кэрс i 
Бу жырлар йола булып халык я 
Л| н кергәннәр һәм буыннан б; ь :: 
рыла ки ien 1 эн| н гь н ррен i э т •• 
\ wp аа гор \ '!• Li '"•• ра •• • i upai 
кергә килә Һәм туй йоласы «театраль-
фама rim 6i р ку| 

И I [адиров, i гактый кнн рәв< 
лык «ырларынын поэтика 
! ) • 

жырларнын шигъри тезелешенә, образлар 
системасына, куил • ачыклауга 
багышлаш ам КЫЗЫКЛЫ К\ 
бесе ышандыра Әмма авторның ; 

кен фикере белән кнл( ш н i 
мин ырь та :елеше буенча i 

1ык жырлары силлабик системага керәләр. 
Ьу система шигырь юлында ил 
тигез булып кабатлануына нигезләнгән», — 
ди автор Двресрәге, силлабик си 
и л е к саны һәр юлда да тигез булырга ти
еш Әмма силлабик система вчен HACK 
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саны бертигез булу гына 
басым зур роль 

генә бе-р-
" • 

цгы илеккә, поляк телендә арттан 

дировныц узе әйткәнчә, сбасыын* 
кырларында сан ягыннан да. урыннары 

• 

Шулай 
гатар ^кырының ритмик -

к система рамкаларына сыеп бетми 
соң? 

Китапның искәрмәләр бүлеге сонгы 
казанышларга нигезләнеп төзелгән. 

рныц н1ып алынган урыны, вакы-
гика, ки-

: i Һәм вариантлар 

Ис* i ie гәүһәр-
1 |, алар-

буыннан буынга тапшырып калдырырга ом
тылган олы йөрәкле кешеләрнең исемнәре, 
кыскача биографияләре белән танышабыз. 
Шунда ук Аырны язып алган кешесе дә 
күрсәт ел I 

Казан тел әдәбият I • 
1\ты фольклор секторы бу жыентыкны чы-

• пых нжаты! j 
лярлаштыруда зур адым ясаган Институт 

1ККИСЫНЫН 
• 

териа марны иҗатчысына кире кайтару 
лиен тизләтсә, әйбәт булыр иде 

Э. К А С Ы И М О В 

Т. ГАЛНУЛЛНН. 
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ИҖАТ ҖИМЕШЛӘРЕ 

К үренекле әдип.тәребездән Гомәр 
Бәшировның «Сайланма әсәрләр»е-
нек икенче томы басылып чыкты. 

Ул ике бүлектән тора. Беренче бүлеккә ун 
хикәя һәм «Сиваш» повесте урнаштырыл
ган 

Җыентыкка кергән хикәяләрдән «Ку
нак егет». «Урман шаулый». «Әни». «Көн
нәрнең, берендә», «Гармунчы егет» исемле-
ләре аер>ча әйбәг. Ул хикәяләрдә күрсәтел
гән кешеләр, аларның язмышлары укучыны 
һич тә битараф калдырмый, >йландыра. 
дулкынландыра 

«Көннәрне» берендә» дигән хикәяне 
алыйк Анда алдынгы колхоз председателе 
Хәлим Нәгынмовны. төрле нахак гаепләр 
ягып, партиядән чыгаралар, эшеннән алып 
ташлыйлар Дөрес, бу темага багышланган 
әсәрләр сокгы елларда байтак язылды 
Әмма «Көннәрнең берендә»нең язылып ба
сылу елына игътибар итик: 1938 ел. Бу 
хикәянең ул елларда тууы. гәрчә азагы 
беркадәр «шомартылып» төгәлләнгән б\ лса 
да. авторның кыюлыгын, принципиальлеген 
күрсәтә. Хикәя кешегә карата гадел Һәм 
сизгер булырга чакыра, «үтә бдительный» 
булып күренергә маташкан зарарлы чле-
ментлардан саклану, аларның чын йөзен 
күрә белү кирәклеген искә төшереп тора. 

«Урман шаулый» хикәясен укыганда, 
әсәрнен төп герое Фәтхи бетәи бергә. 
\ KJ чы ла оста каләм белән тасвирланган 
мат\р табигать күренешләренә гашыйк 
булмый Kaia алмастыр Кечкенә генә хи
кәя 8 i I бу зур нәрсә Фәтхинең музы
каль иҗат турындагы фикерләре, уй-хыял 
лары матур, дөрес, кыйммәтле Һәм бүген 
дә актуаль. 

Гомда беренче бутын урнаштырылган 
«Кунак егет» исемле хикәя гаять таләпчән 
авторның үзенә дә бик ошый икән «Күп 
рәк иҗат канәгатьлеге китергән күкелдә 
гечә язылган беренче әсәрем — «Кунак 
егет.' исемле хикәям булды»,— ди Г. Бә-
широв Белгәнебезчә .ишләр үз балала
рының һәммәсен дә яраталар Ләкин кай 
вакыт арадан берсен артыграк та ярата 
торган булалар Биредә дә нәкъ шулай 
Бу хикәямдә мин үэ-үземне тәмам «табын» 
җиткердем шикелле» (384 бит) һәм бу 
дөрес тә. Хикәядәге вакыйгалар да. анда
гы кешеләр дә. аларның үзара мөнәсәбәт 
.тәре дә сокланырлык, матур булып истә 
калалар Монда ул вакыйгаларны һәм ке
шеләрне ягымлы бер күңел җылысы белән 
мәхәббәт белән җылытып, үз халкының 

үйларын. яхшы гадәтләрен лирик б;,я\тар 
ярләментә тасвирлауга уңышлы омтылыш 
ясаган һәм шуңа ирешкән дә. 

«Сиваш»— Гомәр а аның күләмле әсәр
ләреннән иң күренеклесе һәм беренчесе Ул 
аны беренче тапкыр 1937 елда ук басты
рып чыгарган иде һәм бу повесть ш\ т ел
ларда ук авторның нжат көчен һәм кала
чын характерлауда да. гомумән әдәбияты
быз мәйданында алган урыны белән да 
куанычлы вакыйга булып әверелде Аннан 
бирле повесть күп тапкырлар басылды. 
һәм ул гел таралып тора. кат-кат укыла, 
үзенең яңадан-яка укучыларын таба тора. 
һәрбер яхшы әсәрнең сокландыргыч язмы
шы шундый була Шуны да әйтик, һәрбер 
яна басмасында автор аны гел яхшырта, 
төзәтә, шомарта, камилләштерә бара. Бу 
очракта эш аерым сүзләрне, җөмләләрне 
җиңелчә төзәтеп чыгуда гына да түгет 
икән Повестьта образлар. вакыйга лар. 
бит-бит тасвирлаулар үстерелгән, я кыс
картылган, я бөтенләй яңадан язылып чык
кан. Кыскасы, әсәрнең идея-хүдожество 
дәрәҗәсен тагын да күтәреп-үстереп җи
бәрү өстендә автор нык көч куеп, житди 
эшләгән Үз-үэенә таләпчән һәр зур әдип* 
кә хас мактаулы сыйфат бу. һәм игъти
барлы 1К\чы моны да күрми-ензмн кал
мастыр. 

Г Бәшировның бу повесте турында мат
бугатта аз язылма ты инде. Хәзер «Сиваш»-
ка карата әллә нн яңа с\т 1Ә әйтеп 5ул-
мас һәм моның кирәге дә юк кебек Бу 
зур томны, мат^р да, баһадир да б\тып, 
күтәреп торганы — ш\ л повесть. 

Инде икенче бүлеккә — авторның, п,б-
лнңнетиһасына карата берничә сүз Б\ бү
лектәге мәкаләләр Габдулла Тукай Һәм 
Муса Җәлил турында халык әкиятләре, 
мазәкл »р, треф гадәтләр т\ рынла әдәби 
телгә караган кү п кенә мәсьәләләр т\рыч-
да сөи ти 

«Тылсымнар дөньясын та». «Халыкны
кы—халыкка» исемле мәка 1элэр1 
тор әкиятләрнең, мәзәкләрнең халык тор
мышында тоткан урыннары, тарихлары, 
аларның идея эчтәлекләре, соцна ть нигез
ләре турында сөйләп-аңлатып бирә Алар
ның бик кызыксынып, мавыгып укыла тор
ган итеп матур әдәби тет белән язылган 
булуларын да әйтеп кнтнк. Тар белгечләр 
өчен генә түгет. ә киң масса \к\чылар 
өчен дә Һнрг1К е файдалы, кызыклы, әһә
миятле мәкаләләр алар. 



• Иҗат «имешләре 

Тел чагырлыгы, тет байлыгы, тел саф
лыгы.. Бу мәсьәләләр Гочәр аганы гел 
\й юндырып тора lap аның ижат практи
касында, хаклы рәвештә, з>р урын алалар 
Публицистика бүлегендәге а н ы мә 
әдәби тел мәсьәләләренә багышланган бу
лчы ла моны ачык күрсәтеп тора. Ә тел 
турында кнтапларыбыздагы, газета жур
наллар та) ы раднота ырулардагы тел 
турында безгә с»Й 1Әрга һәм күп нтеп жил 
ли нтеп свйләргә бик кирәк ккән I Ба 
шнровның тел т\рындагы мәкаләләрен хуп
лап кабу 1 ителә торган һәм б> точны 
баетып торган бик әһәмиятле, кыйммәтле 
материаллар лнн санарга кирәк Мәкалә
ләрдә күтәрелгән проблемалар да. кинкрег 
тәкъдимнәр дә барысы да диярлек перес 
« Е1ай булсын, матур булсын» — авторның 
туган телебезне • ундый итен күрәсе 
килә, Бу мәкаләдә аерым сүзләрнең кул
ланылыш [ары урынлы яки урын< ь 
лары турында сул бара Биред,> мин бер 
сүз гурынла гына кайбер фикерләр 
уртаклашып китүне урынсыз булмас дип са-
чынм Ул да булса — «работник» сузе 
Ьашнров бу сүэнен әдәби телдә 
кылышы белән риза түгел Дөрес, автор 
белән бер мәсьәләдә килешергә мөмкин 
Чыннан ла, сэш работа, тамыры белән 
бәйләнгән саф латарча сүзләр бездә алла 
никадәр икән Ләкнн нишлисен, «работник. 
сүзе үзенең татарча вариантын таба ал
мыйча калган Бер ДӘ тикмәгә генә түгел 
бу Аннары, карап торырга бик гадн һәм 
татарча яңгырый торган андый сүзләр гик 
шереп карасаң, бездә байтач икән эле 
Менә. саклап гормастан, чәлергә килеп 
төшкән беренче сүзләр самовар пароход 

паровоз Бу с\ i iap гулы хокук Ы 
булып иприт.ip һәм алар беркеме! 

Китерелгән бу мисаллар нхтнмал бик 
уңышлы 1.1 түгелдер. Ә менә самоле! бе-
лэн самосвал а р л ы к I I нинди •< 
икән? Сүз бл 1арак • iap раб) 
работник к е м ! рәк нге 1әк i i i iap • 
хәзер безда TJ !Ы хокук 
на. ә менә самосвал үзбушаткыч булып 
керде дә кип ге Гелдә күрәс« i шун 1ЫЙ 
кнкмәт !әр ы .1 • •' раб«т 
ник , ie дә 
гаңдыр Югыйсә би! о\ сүзне кире каг\ 
белән берга автор үзе ы бернинди мча 

I. [им п 1чи Аннары мәка 1әнен б« 
реиче тапкыр басылып чыгуына 
^ ten ми га Эмма шуннан бир 
Әдипләр, тел белгечләре тарафыннан да 
берәр тәкъдим кертелү факты билгеле п 
1ел Ярар иим ге | бе II еч< п i е 
гелгәннарне <л i анбер фи 
керләрем бвлан УРТ1К и ш ) дип кен-< KI 
рярга кнрвк 
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Бу икенче томның публицистика б,леге 
«Тормыш сукмаклары» дип исемләнгән 
әсәр белән очлана гәлеге бе
лән дә һәм язылышы бе -
наль Аның яңарак кына ЯЗЫЛЫП 
ланган һәм моңача беркайда да басыл
маган булуын да искә атсак әһәмияте 
һәм кыйммәте тагын ла үсә төшә Автор 
ан ла \ зенең тормыш к 
бинтка килү юлларын ачыклап күрсәтә, 
әдәби нжат мәсьәләләренә, аерым әдип
ләргә шактый урын бирә Боларнын һәр-
кайсын автор, уз характерына һәм ижат по
черкына хас булганча, жентекле рәвештә 
салмак кына агым белән .хикәяли, ә кайбер 
\рыннарда дулкынланып китеп та 
тормыш юлында очраган теге я бу шәхес-
лар турындагы фикер инртүларен кэгаэьгл 
теркәп бара. Анда. табигый ки. әдәби ижат 

эре, авторның үзенең ижат прин
циплары һәм таж] рын алып 
тора Әсәр шул игы Ае ык КЫНЫ МӘ 

Бик матур башланып к и п ул д а т ы 
еллар, олы социаль вакыйгалар, төрле 
авырлык тар. кайнап торган тормыш дии
мме зур омтылышлар II-
Гомәрнен бөтерелеп йөзеп китүе Берекче 
адымнар, беренче эшләр, беренче китаплар 
һәм шуларның гел ишәя. киңәя баруы . 
Ниһаять, ныклы адымнар белән зур әлә-
биятка кереп китц Шигъри публицистика 
лип әйтимме IM белән 
язылган бу әсәр Тик шуны ла ӘЙТИК, бара 
торгач, кайбер кабатлаулар та очрый, тар 
сукмакларга кереп китүләр дә ба| 
болары әллә ни сизелми дә, күзгә бик 
ташланмый ia 

«Тормыш сукмаклары»и. жанр ягыннан, 
мемуар әдәбиятка якын тора дияр илем. 

ар әдәбият бездә бнк-бии 
ие һәркем кызык-

сынып укыячак Китапнын публиинстнка 
',(н ы ту-

ырып, баетып тора Ь\ u-Mie ачып 
жнбәргәп сБмк 
ie мәка ia tai Е I Габ I) • ia Т) кай 

ыпланмыйча гына 
я IJ мөмкин гугел» [нгән берен i 
CI \ к n j б 

>и« дөрес 
бэт тә. 

Йомгак ясап шуны . т т л е килә күре
некле әдиптәребезнең сай 
шулай ки 
бек бик вакытлы һәм кирәкле »ш хәзер 

кереп бара Ь\ бнк яхшы 
Форма1ы бет.ш мнллн *чтәтеге белән со-
цналкстик культурабызның тагын бер бас-

|ры күтәрелүен раслый горган к\р 
кәм факт 

ГАЗИЗ И Д Е Л Л Е . 



Шагыйрь турында ~ шагыйрь 

Рәдиф Гатауллин 

Ш А Г Ы Й Р Ь К Ү Ң Е Л Е Н Ә СӘЯХӘТ 

(III Галиевнең 'Уйларым, серләрем» китабына карата} 

Бөек француз язучысы В. Гюгонын шундый сүзләре бар: «Диңгез чиксез, 
аннан да чиксезрәге мәһабәт зәңгәр кук, ә кеше күкеле исә тагын да чик
сезрәк, мәһабәтрәк...» 

Бу сүзләр барыннан да бигрәк шагыйрь күңелен характерлыйдыр кебек: чынлап 
та. тормышны бетен нечкәлекләре белән белгән, кешеләрнең күңеленә ртеп керә алган 
шагыйрь, үтенең һәрбер ледрендл хисләр дөньясының байлыгы, анда җемелдәгән йол
дызлары белән соклакд!.тра1 бер үк вакытта үзенең дә күкел тирәнлекләрен, чиксезле-
гсн укучыга ача бара. 

Шәүкәт Галиевнең иҗаты да шагыйрь күңеленең киңлеге, чиксезлеге. буяулары
ның төрлелек, мөмкинлекләренең күплеге турында сөйли. Лирик та. юморист та һәм 
шулай ук балалар шагыйре д<1 булган Шәүк-н һаман саен күңелләр дөньясына сәяхәт 
итә. тормышны ныграк өйрәнә, тирән гомумиләштерүләр ясый. 

•Уйларым, серләрем» китабы шагыйрьнең соңгы елларда язган лирик һәм сатнра-
юмор әсәрләрен эченә алган «Күңелләргә сәяхәт» һәм «Үтереп мактыйм» исемле ике 
бәйләмнән тора. 

Беренчесе, без югарыда әйткән сәяхәтнең үзе, шагыйрьнең очрашулары, аның 
сөенүләре, көенүләре, сиңа да. мина да әйтер сүзләре, күңел күзләре, уйланулары бу
лып алга баса. 

Сонгы елларда сонет поэзиясендә горизонты кнн ачылган фәлсәфи шигырь, си* 
гезьюллыклар формасында үстерелеп, татар поэзиясендә лә чагылыш тапты: «Күңел
ләргә сәяхәтжең дә бер өлеше шундый сигезьюллыклардан гора. Алар конкрет, тор
мышчан фактлар, фәлсәфи детальләр] төгәл образ һәм идея синтезыннан туганнар. 
Бер мисал: 

— Ир-егеткәй, нигә йокламыГкын5 

— Йоклый алмыйм эчем гшшкәнга: 
Әллә ничек шунда, \рьысызга. 
Бер авыр сүз әйттем дусларга . 

— Ир-егеткәЙ, нигә йокламыйсын? 
— Йоклый алмыйм эчем пошканга; 
Әйтим дшән каты сүзләремне 
Әйтә алмый калдым дошманга. 

Уйланулар тормышның күп якларына кагыла: монда бәхетле һәм үкенечле мә
хәббәт турында да. яшьлеккә хас омтылышлар турында да фикерләр тулы. 

Уйлануларның бер өлеше шагыйрьнең юл гизүләреннән туган хисләрен чагылдыра. 
Кавказ һәм Кара диңгез табигате турында уйлар җир язмышы, тынычлык өчен кө
рәш, үткәннәр һәм киләчәк турындагы уйлар белән тоташа. Бу яктан: «Егерме биш 
моряк ята ярта . ». «Бер як яры белән диңгез бездә...», «Сапун гора — сабын гавы 
икән...» кебек шигырьләр характерлы. 



* Шагыйрь күнелеиә сәяхәт 1 4 5 

Шагыйрь гадәтн гена ю щ бару күренешләрендә дә тормышның катла улы.тыгын 
ачып бирә. 

Юан хатын кайта көньяктан. 

Егет бара сынау бирергә. 

Геолог кыз китә Себергә, 

Тайгаларны айкап йөрергә. 

Карчык кайта онык карарга. 

Солдат кайта ялга \н көнгә. 

Бер карт бара улын җирләргә. 

Сүз катмыйча юлда беркемгә.. 

Шагыйрьне акыл үстергән, шуна аның авыл. туган җ и р тематикасына еш мөрә
җәгать итүе табигый: ул «Мәҗлесләрдә җырламаса да>. с ..басуларда җырлап җибә
р ә ^ «Таныш таулар кечерәйсә дә*, якташларының үсүен күрә. 

Бер үк вакытта ул үзенең туган җирдән шактый ераклашмын да тоя. 

«Ленин сәгате» исемле шигырь илнен үсешендәге бүгенге этапны характерласа. 

«Җирдә т а икмәк сыныгы* шигырендә шагыйрьнең кешелеккә кадерле нәрсәләргә мө
нәсәбәте, гуманистик тойгысы ачыла. Ә «Ак калфаклы кыз китә* кебек шигырьләрен
дә лирик моңсулык чагылып үтә. 

. К ш а п н ы ц икенче бүлеге шагыйрь к,иелеие« жор якларын ача, аның үткен ) к-

ларга ия булуын күрсәтә. 

Карап торуга гади көлү объекты итеп кенә алынган нәрсәләр дә, сүз уйнатулар 

да уйландыралар, сагайталар Моның үрнәге итеп «Куркынычлы -\нчар»ны күрсәтергә 

була. «Спекуляция турында». «Яхшы характеристика». « Ь о н е ң эшләр ал да гөл». «.Са
дә П кырылу сәбәпләре* шигырьләрендә дә тормышта очрый торган кимчелекләр нн-

Кыэганычка каршы. Шәүкәт Галиевнсн кайбер юмористик шигырьләрендә ,эен-

үзе кабатлаган урыннар да снэелгәләп куя 

1Щ|ыйрьн< II индивидуаль почеркы турында әйтмичә мөмкин түгел; халыкчан 

ифадәләр, җыр элементлары, мәкаль һәм әйтемнәр, көтелмәгән яна образлар, метафо
ралар һәм антитеза әсәрләрнең канвасы булып тора. 

Теләк рәиешендә шуны әйтәсе килә: шагыйрьнең киләчәк җыентыкларында зуррак 

күләмле әсәрләргә дә урын бирелсен иде 

Минемчә, укучы аннан Ш Бабичның «Кигабен-нас» һәм «Исемнәр бакчасы* ке
бек сатира-юмор әсәрләре китәргә хаклы. 

Җыеп әйткәндә. Ш . Галневнен «Уйларым, серләрем* китабы бик \най т ә к и р 

калдыра. 

Сәяхәттән тулы канәгатьлән) белән, шагыйрьгә иҗатында j пыш u p теләп с,зне 

тәмамлыйсы килә. 



ТӨРЛЕСЕННӘН 

ЧӘЙ ҺӘМ ЧӘЙЧЕЛӘР 

И. Рәми 

ге Россиягә беренче тап
ер 1638 елларда Кытайдан 

инде илебездәге халын-

{«Энцинлопедик 

БУ 

"(кэндә чәйнәр өчен тарихи Ш 

дигән борынгы чырыбыз Ad 

Сәүда нәрвэннары бире
дән тесле сахтиян, болгари 
һәм саурын нун товары, 
бал белән балавыз, сабын 

лардан бертен чәй, шыр 

Идел —Нама буенда яшәгән 
бабаларыбыз найчанрак чәй 
эчмәгә керештеләр инан. ди
гән сорау күңелгә килде 
ләбаса Табигый сорау. Чон 

чәйгә мәхәббәт утырткан 
халыклар тезмәсендә торып 
Ниләбез. Белмәссең, алдын
гысы булып ңуймагаек. 

Башкасы турында бәхәс-

нин чай эчүдә сер бирмә-
ганбездер Чәй дигәндә — 
халныбыэның аягы идәндә 
булып килгән. Россиядә иң 

. дәлилем бар. 

чәй сәүдәсе бе-
ic урын тоткан, 
ннарда Кытай 

зарында Үтәмеш токымы 
кон нур.) Башна чәйчеләр 
дә булган, ләнин бу ине фа
милия нешеларе заманын
да чәйчеләрнең атаклысы 
булганнар. Эленке чордан 
налган бер белдерү әйтә: 

лонеше урнашт 
на кергәннәр. 
белән сәүдо 
күздә тоткан 
наданлыларның 

гән. Кытай чи 
та. Гулҗа. Ү р г ; 

ыру чарасы-
Чит илләр 

җәелдерүне 
Петр I иче. 

бу эшенә 

"ендәге Кях-
неч янлары-
граан артлы 

та торган. 

Ниләдер ЛӨ KB 

Үргәнечтнн м 

рван. һай. 
ки юд«р 

Хиваднн — 

дәсе Казанда 1780 елдан 
алып дәвам нтмәкто Үзе 
без сайлап китерткән хуш 
исле вә чыгышлы һинди. 
Кытай. Цәйлүн чәйләреннән 
төрелгән «Үтәмеш чаен» ге
нә эчегез-, ди. Заманында 
бу чәй — чәйләрнең дә чәе 

ваннар... бетә э з . Борын
гыча — бабайларча эш нар 
теп нилган татар сәүдә ка
питалы чәй монополиясен 
кулдан ычкындыра. Про-

мышленность капиталы ба

нан йез уртасында ннде ман 

сәүдәсе Попов. Губкин-Куз

нецов. «Кәрван» Высоцкий 

бигагендә чәйгә мәхәббәт 

на барыбер ич. «Нәриан.да 

Әйтергә кнрәк. нене — чәе 

Эчеп ненә калмаганнар. 

рында җырлар чыннан. 
Моннан 60 еллар элек .Чәй
челәр» дигән ней да телдә 
иде. Җыр гынамы диееэ. 
уткән йез уртасында На-

гән берәү «Чәй бәете- иҗат 

Яклаучылар нубрән була. 

Ләзиз нигъмәтләре 

Вәләкин бу безем җ и р д ә 
Бу чәй кебн бере юктыр. 
Бу чей кебн дәва һич юк. 
Гащәп хасиятедер чук. 
Әгәр с е з л а р ачар б>лса — 
Б\ лырдыр барчасы, 

х>б. 



• Ч Л һач чәйче пэр 

С т а т и с т и к а : -1850 
елчы Россиага 363 мең пот 
чай кертелсә, 1901 елны ин
де 3 484 мен. ПОТ — 50 мил 

гаи». — дип белдерә 

ничен »чеп бетерәбез инде? 

леш чейнәп булмый. 3 мил
лион 484 мен пот чәйне 
• зшнортү- вчен. мин сиңа 

миллиард чи 
тмп 

T V L 

Л и , 

• " • ' " " 

Б у 

А д | 

К е л 

К*> 

эчәргә 

jaMHeH 
нитиерв 
яң исәбе 
I H . 

двкья һ 

in е 
Кеми бер г 

X o j 

а-п 

нлчл 
§ У 1 

(all ти re; 

Тукайча 

лак су иәйна-
туры нилдв 

•лып иуеп та. 

хисабына нем 

<ч тигез түгел. 
• 

нвмн Оишн*. 
амовлр эчеп 

туймый, 
) яратмаган _— 

суз уйнатма-

аңлатып булырмы? 
1ырмы. булмасмы, сай 

барлармы мүздә тоть'П ей-
гелган. Ч»й турында щь-р 
эйтучелардан Йерсе: 

диган җырңы 

Аны вашлы-нү 

дип җырлаткан. 
Чаикурлар турында телдә 

йврган. аннан адәбнлтна 
нергән мисаллардан берсен 

лан швһрат тапнан Нвннәр-
дән бер ненне шул лпып 

ган ди Кунайларыма кы
зын нүрсәтмәкче булып, бу 
бай Салих мулланы чайга 
чакырган Ике чиләк су 
сыешлы зур самоварны чы
гарып табынга куйганнар. 

тергэн днп уйламагыз та
гын. Таүбә Илебездә чәй 
зчүдә алдынгы рәттә, әл-

оыты. ариимандрнтпоплары 

>че белделәр мниәнТ Ул 
члилысын узларе айтер. 

Ул чагында илда каниү-

күбран булган, алар ниш
ләгән? Андынлар чанга 
урелмаган. -Ярар безгә нат-

арасында шыр (яфрак! чай 

i керса. даррәу са-
тотынглн .Чан 

су* чыга», дигән 

tap да. чәй шулпасы итеп 
ячнаннар Двньясы тарпана 
-оргач, сартен нан астан. 
1ен алган, шыр чай бабай

дан Сайлн ннтсаң. һар 

|Лган инде Сабаба булса 

— Хл-ңвли. нишләп утыра
сын нуршедә nyw.ip. чиләк 

Ми •• янып бетеп. 
ми ут алган. дн. 

Чайга «иләген баа 

>анден. wen арларга 
•1ТТЫН* булып киткән 

андагә табын янында гына 
зчеп бетерә алмаганнар. 

паларда руслар «чем •Чай
ная- нни чайла -Трлнтнр* 
булса, татар. башнортлар 
ачвн .Чайяана-лар яшәп 
килгән Масалан. 1900 ел
ларда Казанның базар май 
данында Юсупов подаорня 

расең »Чай иуңелга >ңай да. 

ген чәйнең чирек надлг» 
(наз граммы) 33 тиен ..да 
Кара эшченен »ш нане I S -
20 тиен торганда. чаип 



э ч е м л е к б е р б а р м а г ы б е р 

т и е н . А н ы с ы н а д а хәле-

җ и т м ә г ә н н ә р т у р ы н д а д ы р 

и н д е . « Я р л ы г а — к и ш е р д ә 

ч а н . д и г э н н а р . 

т е л д ә — р у с ч а һ ә м т а т а р ч а 

В а с т ы р ы п н и л д е . Т а т а р т е 

л е н д ә р е н л а м ә - н а л е н д а р ь 

ч ы г а р д ы . К ә й л е б е л д е р у т а -

Кояш чыгып нурлары 
Төшеп җ и р г ә ялгана 

Бу в а к ы т т а йорт саен. 
Кайный с а м о в а р һаман. 
Чэйнүкләрдо ггешмәктә 
Чәй — ф и р м а с ы »Кәрван>. 
ййдд хуш ис 

Нинди ф и р м а ч ә е бу? 
-Кәрваныдыр. *Кәрвән». 

Байчы 
эчәрсең. 

Ярый. 

эчмә. 

киттек ас 

җирдән 

1ыА. Чәй 
в е л ә н э ш б е т м и . С а м о в а р ы 

г е р л ә п , ч ә й н е г е с а й р а п т о р -

м а с а . « Т а б ы н н ы ң и и я м е . 

ч ә й н е ң н и т ә м е » д и г ә н н ә р . 

Д ө н ь я с ы т ү г э р ә н л а н с е н е ч е н , 

с а м о в а р ы д а н и р ә н . 

С а м о в а р к и л м е ш ә к л ә р д ә н 

т у г е л . у з й о р т ы б ы з д а т у 

г а н . Җ и р й ө з е н д ә с а м о в а р 

л ы и л б е р ә у г е н ә б у л г а н . 

У л — Р о с с и я . С а м о в а р н ы ң , 

т у г а н җ и р е Т у л а к а л а с ы . 

К а л а с ы н д а а т а с ы - б з я а с ы с а 

м о в а р о с т а с ы б у л ы п к и л 

1 г а н . Ш у л а р д а й 

у л д а җ и т м ә г 

м а г а н . Б е з н < 

агай, Ту-

р и б у т ы б у л ы п к и л г ә н . Ч ә е 

и ф р а т т а ф р и т ( ч и к т ә н ч ы н 

н а н ) к е б е к , с а м о в а р ы д а 

и ф р д т н а к и т н ә ч . « С а м о в а р 

к ө л д е р е р , к ө л д е р е р д ә б ө л -

М ә з ә н т э н т ы ш . К а Я -

б е р ә у л а р н е ң ч ә й э ч ү д ә ч и н -

т а н ч ы г ы п н и т ү л ә р е т у р ы н -

д а с ө й л ә д е к . А н д ы й л а р г а 

т о р м ы ш ы б ы з д а у ң а й л ы 

у р ы н б и л ә п . к у л ь т у р а л ы 

э ч е м л е н б у л ы п к и л г ә н . Ш у л 

х а с и я т е н е л е д ә ю г а л т к а н ы 

ю к . Б у г а д ә т н е ң б е з г ә к и 

л е п н е р ү е д а я х ш ы м а к с а т 

л а р д а н н и л е п т у а . « Т а т а р -

т а н ы й л а р . 

ч ы г а . а р а н 

б а р м а к ч ә й м е д и с е ң , н 

Ө й л ә н ә м д и г ә н е сам< 

1 б и 

т ә р , с а м о в а р ы н а е 

Я у ч ы л а р — " К ы з ы 

к ы з д ы р . с а м о в а р ы 

җ и з д е р - д и п 

Б а й й о р т н ы ә й т ә с е т у г е л . 

ә ү к а т ь л е р ә н е й г ә б а р ы п 

к е р д е ң м е . ш к а ф ө с т е н д ә 

ч д а J 

и т к ә н с а м о в а р б е л ә н п о д -

и ы з ы б ы з м ә һ ә р с е з т ү г е л . 

К и я ү й о р т ы н а җ и з с а м о в а р 

к и т е р м ә г ә н к и л е н . к и л е н 

ч у т ы н д а д а й ө р м ә г ә н . Я р -

нультуралы 

{ Н . И с ә н б ә т . « Т а т а р х а л ы н 

м о н а л ь л ә р е » ) . 

Х ә з е р г е н ө н д ә б е з у э и л е 

б е з д ә җ и т е ш к ә н , х у ш и с л е , 

һ и н д и . К ы т а й ч ә е н ә б и р е ш -

к с с е з « Г ө р җ и ч ә й » э ч ә б е з , 

һ ә р к е м е ч е н к у л а й э ч е м л е к . 

Ш у н ы с ы к ы з г а н ы ч н и . б е з 

д ә ч ә й н е ң ү т к ә н д ә г е д а н ы . 

ш а н ы ю г а л ы п б а р а . Б у ф е т 

һ ә м а ш х а н ә л ә р д ә и ң а б р у й -

у р ы н н а р д а ч ә й э ч к ә н н е т у -

- Ч ә й » д и г ә н б у л ы п , ш и к ә р 

л е ю ы н т ы к су э ч е р ә л ә р . 

К а г ы й д ә с е н ә т у р ы к и т е 

р е л е п а е р ы м ч ә й н е к т ә п е ш -

н а й н а р ч ә й а л д ы н д а т о р с а , 

н у п л а р ө ч е н м ә е ң б е р ь я к т а 

ю р с ы 

Яшәсен чәй 

Мәзәкләр 

Я Ң А М О Д А Т Ү Г Е Л 

- М а н с у р . С и н у к ы д ы ң м ы 

— Б е э н е ң ө ч е н я ң а м о д а т ү 

| р л а р г ә т ө й м ә с е з н у л м ә к м о д а с ы 

> у л . З ө б ә й д ә . Б е з с и н е ң б е л ә н т с -

Т Ә Р Б И Я Ч Е 

и ф р а т Я) 

ш с а ң д ә , л и н е й к ; 

Җ ы ю ч ы с ы : Ф А Т И Х С А Б И Т О В . ° 

OOE3GОDQOПОООООПОПCDOOOaoqOQDCQOCEDCCODOO00DCCODQDODaa° 



Шәүкәт Шәрәпов 

Игелекле ир 

А7ртәгә туган конем бит, 
Кунак Д.М11М1. Нурулла? 
— Кунак җыйгач, нркәм, сиңа 
Мәшәкате аур була. 
— Күп дәшмәбез, тик әйтербез 

TyrU т* щцчаларга. 
— Шулай да КуПМ—жуяи j i 
Туры кнлер чабарга... 
Үзебез гена үткәрербез. 
Ял итәрсең. HfJipjl 
Тик вак-төяк этләреңне 
Бүген үк бетереп куй: 
Ташы суыңны куп итеп. 
Утын да лр җитәрлек... 
Иртәгә тынычлап кына 
Булсын бәйрәм итәрлек. 
1!рт.1ц пичне томалагач. 
Ягарсың мунчасын да. 
Камыр фәлән дә куймассың, 
Ясарсың сумса гына... 
Балаларны мунча керткәч. 
Пешерерсең аш кына. 
\ 1ып кайтырсың «кызыл ••ны. 
Төшерербез аз гына. 
Үткәрербез «во» иттереп 
14 гаң көнеңне, нркэм. 
Я;)Ыи. i ара эшләреңне, 
Ә мин 6epaj ял итәм. 



Җаен тапты 

/ арәфетднн кул астында 
Эшли хор түгәрәге. 
Халык алдында түгәрәк 
Концертлар биргәләде. 

Сүрән сүлпән гена чаба 
Халык нишләптер кулын... 
Гарәфетднн күп эзләде 

Кул чаптыруның юлын. 

Эзли торгач, уйлый торгач, 
Җаен тапты ахырда: 
Магнитофон белән ?бисвны 
Полный ходка акырта. 

А. Шамуков 

Чүлмәкче белән исерек 

Чүлмәкче чүлмәк ясый. Ул үз эшен 
Эшлн сөеп. Савыты шәп чыксын өчен 

Сала бөтен 
Иҗат көчен. 

Шуңа күрә тезеп кунган чүлмәкләре 
Һәр кешене сокландыра 

Нәкъ шул чакта бер исерек үтеп бара: 
Аның тонган күзләренә 
Очкан чебен бүдәнәдәй. 
Яткан салам бүрәнәдәй 

Булып күренә. 
Тезеп куйган чүлмәкләргә күзен текәп 

Катып кала: 
— Бу ни хикмәт? 

Нигә болар мондый гарип?! -
Дип җибәрә ул акырып. — 

Безгә мондый кыйшык савыт кирәкми, — дип, 
Чүлмәкләрне сала кырып. 

Айныгач та аның күзе төзәләчәк, 
Бу эш өчен үкенәчәк 
Һәм сүгәчәк 

Үзенүзе; 
Әмиа. дустын, һич тә көтмә. 
Төзәлер днп вмет нтмә 

Аек килеш кыйшык күрүченең күзе. 



Шәүкәт Галиев 

Дусларш шаярулар 

Габдрахман Әпсәлэмоака 

*Ак чәчаклярг романы басылып V 
чыгу уңае белян. 

Бирәм. лидс. роман бнрде, 

Әпсаллм ул алламын: 

Әле бусы — чачдклэре. 

Җимешләре алда! — ди. m 
Аяз ГьшләҖеока 

Шактый бгхясляр еэбгпчесе 
fty wan гйч аршын җир* повес
те *Дружба народов» жцр»а-
лында басылып, ШЛЛЫҗ 
алды 

Юкка йврде Kaflflfpa^iap: 

«Алай язма болан яз!..* 

• Өч аршын жир* вч карышка 

Үстерде снне. Аяз! 

• 



152 Шэ1кәт Галиев* 

Илдар Юзиевка 

Авторның *Яшь наратлар» 

исемле яңа китабы чыкты, анда 

укучылар зкылы каршы юган 

«Язылмаган поэма» да бар. 

Кем гена поэма язмый, 

Төшенәлми зкаеяа... 

Ә сиңа уңыш китерде 

«Язылмаган поэма»! 

А'. Әхмәщанов шаржы 

Мәзәкләр 

САРАН НЕШЕ 

Гайфулл! абзый һәрчак үзенең акылым сакларга, күбрәи х 
ны — Гвлтамап ЩИҢГЧ аиылы белән гомер нтэрга тырыш 

Ә Рвлщамал җиңгинең акыпы үзенә да чамалырак булган, ди. 

АҢЛАШТЫЛАР 

Пие яшь нилен су юлында очрашып свйлашэ торга 
нең ирен мактарга тотынган: 

— Мин иремнән шулнадаре уңдым, мин сиңа э 
таләпләремне да тотнарсыэ үтәп КИЛ*. — дигән. 

Тыңлауны килен тегеңә карап елмайган да: 
— Алан булгач, ахират. иреңә карата синең тала 

тык йомшак икән. — диеп нуйган. 
Җыючысы: ФАТИХ 

ч. берсе үэ 

тнм. барль 

челлегең а 

САБИТОВ 



•• 

Укучыларыбызга щавап 

*Кадерле редакция! 
Мин Муса Җәлилнең тиңдәшсез батырчыгы, аның бик әйбәт шагыйрь булуы тирын

да шактый к\ ч укы ганым һәм ишеткәнем бар. Кечкенә чагымда әнием миңа аның ши
гырьләрен дә укый торган иде Ләкин мин хәзергә кад^р М Җәлилнең бетен дөньяга 
даны таралган *МпаГшт б?фт»ре»Н дә. ^niii\a шигырьләрен дә укый алуга ирешкәнем 
юк. Таба аямыйм мин аның 'итачгарын. Каян алырга икәнен белмим. Менә шуңа күрә 
сездән үтенәм: журналыгыз битләрендә М. Җәлил язсан китапюрны кайдан, ничек 
итеп алырга мөмкин булуын, һәм ул китапларның исемнәрен әйтеп язсагыз икән? Мо* 
ның бер миңа гына түгел, минем шикелле Татар(таннан читтә яшәүче бык күп татар-
ларга да файдасы зур бу чыр иде*. 

Бу юлларны Камчаткада липуче Марсель Янгурчин хатыннан алдык без. Мондый 
рахтагы хатлар pi дикциягә әледән-әле килеп тора. 

Укучыларыбызның \ твнечлшрен искә алып. без Татарстан китап сәүдәсе каршында
гы гКнигапочтий, бүлегенә мөрәҗәгать иттек. Анда безгә Муса Җәлилнең түбәндәге 
китаплары булуын Һ9М и шрны кирәк кешегә почта аша җибәрергә мөмкин икәнлекне 
әйттеләр: 

1 МОАВНТ ДӘФТӘРЛӘРЕ. Татар һәм рус телләрендә Бәяләре: татарчасы — 

Н тиен. русчасы — 43 тиен 

2 МУСА ҖӘЛИЛ. Фотоальбом Татар, рус һәм немец телләрендә Бәясе 3 су* 

3 ӘСӘРЛӘР. Рус телендә. Бәясе I сум 33 тиен 

М. Җәлилнең тормышта ниндирәк кеше булуын, аның гадәт-холыкларын белергә 

теләгән укучылар өчен. сатуда шагыйрьнең замандаш чары һәм көрәштәшләре тарафын

нан язылган >МУСА ҖӘЛИЛ ТУРЫНДА ИСТӘЛЕКЛӘР, исемле китап (татар һәм 

рус телләрендә) бар. Бәяләре: татарчасы — 85, русчасы —55 тиен. 

Бу китапларны түбәндәге адрес белән хат язып, соратып 
алырга мөмкин: г. Казань, Баумана, J9, Таткниготорг, отдел 
„Книга -почтой." 



Щ^ЙпАаЕ? 

НУРИ АРСЛАНОВ 

Дилбәр. Шигырьләр 

Бәясе II тиен, 

Яргы гасыр җирдә яшәдем 
мин, 

Бер гасырлык хәлләр 
кичердем 

Замандашлар белән бергә 

Хыялларда бергә исердем.. 
Кайберәүләр кебек качып-

посып. 

Ышык урыл эзләп йармәдем: 
Biiuii ичен ула походларда 
Үткәрдем мин сугыш 

көннәрен 
Зур тау булыр иде иткән 

Өеп куВсан аны srjp дә... 

Өлкән шагыйребез Нури 
Арслановның иҗат һәм тор
мыш ютын характерлый 
торган бу юлларны без аның 
әле шушы айларда гына ба
сылып чыккан «Дилбәр» 

исемле яна җыентыгында 
урнаштырылган «Илледә» 
исемле шигыреннән алдык. 
Сиксәнгә якын әсәрне эченә 
алган ул җыентык ике бү
лектән тора Беренче бүлек
тә шигырьләр, икенче бүлек
тә кырлар тупламга!' Ши
гырьләр бүле1енаә. Н. Арс-
лановнын үз әсәрләреннән 
тыш. рус һәм дөнья әдәби
ятлары классикларыннан 
(Пушкин. Лермонтов. Бай
рон. Шелли) тәрҗемәләре 
дә кертелгән Җырлар бүле
гендә урнаштырылган егерме 
бер җырнын барысы да 
диярлек теге якн бу компо
зитор тарафыннан көнгә са
лынган әсәрләр 

Хәзерге татар әдәби теле 

Бэте 64 тиен. 

Xaifpre татар әдәби теле 
күл ми пионлы татар хал
кының аңлашу. аралашу 
чарасы Сулып хезмәт итә. 
Бу 1ел Татарстанда яшәүче 
халыклар арасында гына 
түгеп бәлки илебезнең баш
ка иик куп өлкәләрендә һәм 
республика чарында да кип 
таралган 1959 елгы халык 
санын алу мәгълүматларына 
караганда, татар халкының 
гомуми саны 5 миллионга 
җитә шулармын 92.1 про
центы ана телендә сөйләшә 

Тел. культура формасы 
бу аран шуна ярашлы рә 
вештэ өзлексез үзгәреп, яна-
рып. камилләшеп тора Иҗ
тимагый тормышта булган 
янарышлар. фәнни ачышлар 
телгә зур Йогынты ясыйлар. 

Хәзерге татар әдәбн теле
нең закончалыклары нинди 
син, анда нинди үзгәрешләр, 
якалыклар бар3 СССР Фән-

Хәзерге 
татар әдәби 
теле 

нәр Академиясенең Казан 
тел. әдәбият һәм тарих ин
ституты Гыйльми советы 
карары нигезендә, эте к^п-
1.1И түгел генә Татарстан ки
тап нәшриятында басылып 
чыккан «Хәзерге татар әдә
бн теле» исемлек җыентык 
авторлары әнә шул сорау
ларга җавап бирүне күздә 
тотып эш иткәннәр Югары 
\к\ йиргы студентлары һәм 
урта мәктәп укытучылары 
өчен чыгарылган бу җыен
тыкта хәзерге татар әдәбн 
re ie leKCKK фонетик, арфо-
НШК график, орфографик 
һәм морфологик як iap [ан 
тикшерелгән Китапның «Ке
реш». «Лексикологии» бү
лекләрен К Сабиров. «Фо
нетика» бүлеген Р Шакиро-
ва. «Орфоэпии», «Графика 
һәм орфография» бүлекләрен 
X К>рбатов. «Морфология». 
«Татар теленең грамматика 
китап тары язылу тарихын
нан кыскача белешмә» бү
лекләрен В Хангильдин 
язган. 



луиентыкта теп тикшерү 
объекты итеп хәэ< \ 
әдәби теле а пыш ан 
да. урыны урыны 

рына тарихи күзәтүләр да 
Мондый алым. йер-

:ин те 1 категорияләрен ди
намик үсештә карарга ярдәм 
ите i икенче 1ән элегрәк чык
кан нзма әсәрләрне аклау 
•чем дә таяныч, нигез булып 
тора. Бу жыентык урта мәк-
тап укытучылары 
.ii-iii iap вчен генә түгел, 
НЭ) lu tap, ж\рналистлар Һәм 
гомумән татар әдәби тете 
белән кьпыксынучи бии 
күпләр өчен фай :• 

М. ХОМИТОВ 

Г>-ысе 4 

Малик Хәмитов 
Сын ха республ! 
«Ирек» колхозы кешеләре
нең бүгенге эшләре һәм т р-
мышлары турында свйли, 
ко 1*03 ж «ИП •• 
аан ел уса, ныгый баруын 
' . т . ачык һам дәлилле men 

төшерел калдырып, яна әһә-
миятле фактларны «стэп, 
эшкәртеп чыккан 
лай итеп, элек язган мате
риалларын тоташ бер әсәргә 
әверелдергән. 

МЭЖИТ РАФИКОВ 

И.^һам авазы Хикәяләр 

Бәясе 7 тиен. 

«Завком председателе Ну
рия Әхъярокна кабалана 
иде К ira •.:• ipe папкада, өс
те башы килгән, иреннәргә 
б\я\ яңартасы гына калды 

Әкрен генә ишек кактылар 
— Д а ! — лип кычкырды 

Нурия Ә) !• 
гыч китәсен бу i |ымы, ю 1ын-
ны бүл^ 
I е i шулай re i ш 

АВАМ 

i ran лит р-
ныи узе и ia 1 pi м 
риалын бн 

1Ы 1ыккан М Ха 

• • 

УЛ К0ЛЯ1 ' 
ЯХШЫ гаң 

• 

* lot fle| • 

• һ. 
н н г е и . ш 
лакгяп Ла i 

• 

ларын б и и и н . н - , 
Ш Ы р Г Ы П B.I I pJK г 

РӘШИТ ГӘРӘЙ 
Һаваларда йолдыз. 

Шигырьләр. 
8 тиеп. 

Рәшит Гчрәй — и 
чыдарга билгеле шагыйрь. 
Аның шигырьләрендә ку
ры р тык фикерләр. Вакыйф
лар һәрвакыт 6] 
гадәттә, шигырьләрендә ту
ган якмын матурлыгы, якын
лыгы турында, газиз анага 

rap га, хнр-
мат итәргә кирәклек турын
да, бер с\э белән генә 

— авыл халкы, 
анык \й фикерләре, тормыш-
кмнк\ peine т\рыида я"<а. 

жыеитыгым укыгач, P. I'.>-
1рснен гематнка-

бер ике ел 
ка барып. «Кара алтын» 
ч ы г а р \ l u i a p арасында (е-

кайткан ы е — 
шахтерлар тормышы турым
да зур бер цикл шигырьләр 

җыентык-
мин яртысын диярлек 
цикл тәшкил итеп тора. 

• 

1С Кырыш ан. 
1Ы ли. 

зый 

1 

I 
.'(It'll юк 

бик срочный 

рып Topi 

• 

;,ен. анык 
йомышын 

двМЬЯГЯ чыккан сИ 
-•[' жыен-

басылган 

Моная шуна к\Лрл 

ил щ и киенсә* га 
/Кир салкыиы уаеи сиздерә 
Эн1 урынына Барып җитч» 

«стеиә. забойга тишеп, аны 
K I M курерга дә 



ӘАӘБИЯТ ҺӘМ СӘНГАТЬ, 

ЯҢАЛЫКЛАРЫ 

ПРОЗА СЕКЦИЯСЕ УТЫРЫШЫ 

Татарстан Язучылар союзы каршын
дагы проза секциясенең егерменче майда 
үткәрелгән чираттагы утырышында Ибра
һим Газиның «Канатланыр чак» исемле 
яңа повесте (повесть «Казан утлары» жур
налының бу елгы 3—4 саннарында басыл
ган иде) тикшерелде. «Онытылмас еллар» 
трилогиясенең сонгы, өченче кисәге булган 
бу әсәр секция утырышында тикшерелүгә 
авторның үз теләге буенча куелды. 

— И н н , — диде автор, секция бюросы 
председателе А. Расих утырышны ачканнан 
сон, — иптәшләрнең әсәргә карата үз фи
керләрен турыдан туры әйтүләрен үтенәм. 
Күңелегездә булганны ачыктан-ачык әйтсә
гез, китап итеп чыгарганда повестьны ях
шырту, төзәтү очен файдалы б\ тыр 

Утырышта катнашучылар «Канатланыр 
чак» повесте турында шактый күп сөйләде
ләр. 

Ә м и р х а н Е н и к и: «Бу әсәр И. Гази
ның элекке повестьларыннан вакыт белән 
дә. урын белән дә аерылып тора. төп герое 
гына шул ук. 24—26 еллар безгә таныш 
инде. ул заман бик ачык күз алдында Ь\ 
хәл зур кызыксыну тудыра. Белмим шуңа 
күрәдерме, мин әсәрдән тулы канәгатьләнү 
алмадым. Мин авторның үзенә дә. бу әй
береңне көчең-куәтен жнтканчә эшләп бе
термәгәнсең, дип әйттем Ничектер җитди
лек, колач киңлеге жнтеп бетми кебек 
әсәрдә.. Ләкин повесть. Ибраһимның калә
менә хас булганча, ачы гына етмаю белән. 
киная белән язылган икән шулай качыр 
инде \ 1, күрәсен Ш> iafi да кайбер деталь
ләрне әйбәтрәк эшләргә, вакыйгаларны, об
разларны ышандырыр 1ыграк итәргә кирәк 
булыр инде». 

Д Г ы I: I ә .. е н • Бу чор турында күп 
әсәрләр язылган Мин б) повестьны бик 
кызыксынып укыдым Ибраһим абыйның 0\ 
әсәрне тагын да яхшыртырга мөмкин л ек л ә 
ре бик күп. Граждан тык кыюлыгы, минем
чә әсәрдә житеп бетмәгән кебегрәк Хәзер 
безгә у л чордагы эш пәриен нв! иҗә 1Әре 
ачык бит n ine Тавыш мөмкинлекләреннән 

бу 1ма< 
|ерак. L!|i iapra 

\ i заман турында 
анда. м инеччә, бола pi 

Әсәр киңрәк диапазон. 

Ки. 

булсын иде днч мин. анда Ш У Л чорның унай 
яклары да, тискәре яклары да т\.чырак ча
гылсын иде...» 

И 6 р a li и м Н у р у л л и н «Мин бу 
әсәрне мавыгып укыдым, һич тә аның ким
челеген к\рергә тырышып, уйланып укыма
дым, ләззәтләнеп укыдым Ш у ң а күрә бер
нинди дә тәнкыйть фикерем юк. Повестьта 
сурәтләнгән бик катлаулы, кызыкты чор 
киңрәк панорамада күрсәтелсә, яхшырак 

булыр иде дигән фикер миндә дә булды. 
Әмма я.!\чы андып нәрсәне \зенә бурыч 
итеп куймаган булса кирәк . .Чонда яңа
лык бар бит. Үткәнне с\ рәтләп бирү генә 
түгел, 6\ генге көнге проблемаларны тарих 
аша аңларга тырыш\ бит бу. Мәсәлән, фу
туристлар турында автор тикмәгә генә яз
маган, әлбәттә Бүген дә бар бит андый 
лар Инде колхозлаш) мәсьәләсе. К\ п 
төрле бизәк әре. эчке тирәнлеге белән 
язылса — яхшы булыр иде ул Әмма болай 
зләктерел-эләктереп кенә киткәләсә дә 
i ыю-кыш фикерләр әйткән Заманга аваз
дашлык бар әсәрдә. » 

Ф а т и х Х ө с н и : «Мин бу әсәрне бнк 
кызыксынып, ялыкмыйча укыдым Өзек-
өзек булса да. шул чорның характерлы би
зик ире бар Футуристлар һ б. Әсәр авыл
дан ки li,IH чабаталы малай күзлегеннән 
күревте i.i ш) мың мөнбәреннән торып сөй-
пэнелә Күн нәрсәне аңламый \ т күп нәр 
сәгэ беркатлы карын. Шулай да повестьта 
ниндидер җиңеләйтелгәнлек сизелеп тора. 
Төи әсәрнең дәвамы, эпопеяның соңгы өле-
ше буларак, бу җиңеләйтү бигрәк тә сый
мый Трилогиянең алдагы ике кисәгендә 
вакыйгаларның диапазоны кннрәк иде. 
ионда таррак алынган Крестьянны, авыл
мы бик яхшы белә Ибраһим, ма-л 
урыннар бар әсәрдә Ләкин повестьның җи-
КеЛЧӘ, юмористик тоны артыкка китми ми
кән дим мин Хәтимне до артык башлы 
егет иткән шикелле Бөтен нәревгә дө
рес карый ул бигрәк уңган, бигрәк чибәр, 
кешеләр ялгышканда да ялгышмын Везет 
б) кешегә ике кыз ярата аны Кафиянең 
язмышы тетрәтми, күрәсен ул укучыга тие
шенчә барып җитәрлек итеп сурәтләнмә-
: оп iep 

А г и л л а Р а с и х «Повесть җиңел 
укыла Оста кул белән язылганлыгы сизе
леп тора Әмма аагор ялыга төшкән а ш -
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һәм Тронцкилагы татар-башкорт китагла-
наләренло булды. Авторларнын \э әсәрлә-

жылы каршылады. 

Я З У Ч Ы Л А Р Г А - Җ Ә Л И Л Й О Л Д Ы З Ы 

. iren оештырма 
күрсәткән зур ярдәме ечен. Татарстан Я л 
чылар союзы секретаре шагыйрь Зәки Н \ -

. ЖНканын почетлы члены итеп 
. Һәм аңа Жалил йолдызын тап

шырырга 
1ен мәктәпнең Почет ки-
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РАЙОННАРДА ӘДӘБИЯТ 
АТНАЛЫКЛАРЫ 

Язучыларымы з>1 ы н куп санлы китап уку
чылар fa apia ае
руча ныгый тешге. Укучыларның үз 
на барып чыгышлар ясау, анарны ижат 
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түгел, нл1 

• 
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И Юакеа 
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I ; сэхов Ъшл-

тач районында. Татарстанда ЯН 
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ядчылары Т. Журавлев К Лебедев 
Г. Паушкнн. Р. Кутуй, И Данилов Куйбы
шев районында әдәби атналыкларда булып 
кайттылар Чувашиядән килгән чуваш язу-
чыларыннаи И. Малгай. Г. Ефимов. Т. Пе-
деркп М, Сениэль, А. Талвир (Казан) һәм 
ч>наш халык шагыйре П. Хузангай рес
публикабызның Аксубай районында әдәби 
атналык үткәрделәр. Ә июнь башында Эл
мәңә яш.),че язучылардан Г Ахунов. 
Р Гехфәтуллин, Ә. Маликов С, Сөләйма-
нова, Г, Афзал. С Кальметов һәм Алабуга
да яшәүче Э. Касынмов Башкортстанның 
Янаул районында һәм Уфада үткәрелгән 
татар әзәби атналыкларын да катнаштылар. 

Санап үтелгән район \зик-пәРенДӘ , , a v 1 

авылларында үткәрелгән әдәбият атналык
лары көннәрендә язучылар әдәби кичәләр 
\ткәрделәр. \ KJ чылар конференцияләрендә 
кагнашгылар. лшь һәм башлап яэучылар-
нык әсәрләре!! ткшереп. ал арга киңәшләр 
бирделәр. 

СУГЫШТА КАТНАШКАН 
ЯЗУЧЫЛАРГА МЕДАЛЬЛӘР 

13 майда Язучылар союзының Габдулла 
Т\каи исемендәге кл\бында Бөек Ватан су
гышында катнашкан язучыларга «Бөек Ва 
тан сугышының XX еллыгы» медальләрен 
тапшыру тантанасы буллы Юбпл^и медаль 
дэре язучылардан Г. Әпсәломов Г Бакиров. 
Г Галиен Ь Гыйззәт, Ә. Еники. Р. Ишмо
рат И Гаан, Г Минский.З Нури, Г. Пауш 
кий М Садри, Н. Дәүли. Г Иделле. С Хә
ким П. Евгеньев, Г. Xj.hu һәм А Шамовка 

Казан шәһәренең Совет районы хәрби ко
миссары >:<. имени* 4 М Труфаноә Фатих 
Кәримнең хатыны Кадрия Ишукоеага ша-

мирьчең орденын тапшыра 

Шул ук жыелышта 1945 елның язынза. 
сугыш бетәргә санаулы гына кешнәр калган
да, батырларча һәлак булган атаклы ша
гыйрь Фатих Кәрим семьясына шагыйрь үзе 
үлгәннән соң бирелергә тиешле булып та би
релмичә калган «Ватан сугышы» ордены да 
тапшырылды 

Г. КАРИЕВНЫҢ ТУУЫНА 80 ЕЛ 

Г. Камал исемендәге Татар дә\ләт ака
демия театры бинасында күренекле артист 
Һәм режиссер Габдулла Кариевнын т>>ына 
80 ел тулуга багышланган кичә булды. 
Г. Карневның тормыш юлы һәм ижатын 
чагылдырган докладны сәнгать фәннәре 
кандидаты Хәсән Гобәйд\ллин ясады. 

Кичәдә драматург Н. Исәнбәт. РСФСР-
ның атказанган. Татарстанның халык ар
тисткасы Г. Болгарская, Татарстанның ха
лык артистлары Касыйм Шамиль. X. Сә-
лнмжанов һәм 3 Тннчурина сәхнә остасы 
Г, Кариев турында истәлекләр сөйләделәр. 

Соңыннан Г. Камал исемендәге Татар 
дәү ]JI академия театры коллективы Габ
дулла Кариевнын 'Артист» исемле коме
диясе буенча эшләнгән спектакль күрсәтте 

Татарстан дәүләт музее тарафыннан 
Г Кариев ижатын чагылдырган күргәзме 
дә оештырылган иде 

ОЧРАШУЛАР. ӘДӘБИ КИЧӘЛӘР 

Казан дәүләт университеты т>лай тора
гында үткәрелгән ял кичәсендә шагыйрь
ләрдән Илдар Юзиев һәм Шә\кәт Td.nct! 
катнаштылар, яңа әсәрләрен укыдылар. 

6 майда Мәскәү фәнни атеизм йортында 
шагыйрь Әхмәт Ерикәй, татар укучылары 
белән очрашып, анда үзенең яна әсәрләрен 
укыды, ижаты прында сөйләде 

14 майда Казаинын Кмшышев исемен
дәге клубында шагыйрьләрдән Ә Давыдов 
Һәм Ә Ерикәй 5Ш'1е яшьләр белән очраш
тылар. Очрашу вакытында ТАССРның ха
лык артисты N Әльмиев. артистка Ф Сө-
ләйманова һәм композитор Ф Әхмәдига 
Ә Ерикәй сүзләренә язылган жырларны 
башкардылар 

Язучыларның Г. Тукай исемендәге клу
бында шагыйрь Әхмәт Ерикәй иҗатына 
багышланган әдәби -ыуэыкаль кичә б\лды 
Кичечә шагыйрь турындагы кереш с\зне 
Нлри Арсланов сөйләш Өлкән шагыйре
без ;:i 1 гулы тамашачыларны \зенен яңа 
әсәрләре белән таныштырды 

Кичәдә композитор Р. Яхин. артистлар 
М li\ татова D Шәрипова, У Әльмиев. 
В М'инкпна \ Арсланов. Ә ЯҺудин. 
Ә Афэалоаа, Э Җәләлетдннов һәм Ф Сө-
ләйманова Әхмәт Ерикәй шигырьләрен һәм 
аның сүзләренә язылган жырларны баш
кардылар. 

http://Xj.hu


«МУСА Җ Ә Л И Л » Т Е П Л О Х О Д Ы 

ю 1ы заказы буенча Югос
лавиядәге Пула шаһ эренен «Ульякик» вер
фендә төзелгән теплоходный Одесса диңгез 
порты карамагына тапшырылуы һәм анык. 

пек алып. ерак 
тотканлыгы т> рында журналыбызның ал
дагы санында хәбәр иткән идек инде Бу 
санда «Муса Җәлил» теплоходын с 
кытында 'төшерелгән ике рэсеч ) 
рабыз. 

раеемдз — *Жз \и • 
• 

Саен. теплоход капитаны I 

К И Т А П Б Ә И Р О Ч Г 

• 

ЯШЬ Ш А Г Ы Й Р Ь У Ң Ы Ш Ы 

• 

исарга 41 1 Тзтау-

ИТГТЫЯЫН 
рамотасы һам и 



КИТМӘ, САНДУГАЧ!.. 

РӨСТӘМ ЯХИН музыкасы. Гв 1ШЛТ ЗӘИИАШЕВА суз is ре. 

Сандугач! Сандугач! 
Китмә, китмә, сандугач! 
Канатларын талдырып, 
Туган илне калдырып: 
Бездә туып үстем син. 
Чык суларын эчген син. 

Санду<ач! Сандугач! 
Китмә, китмә сандугач! 

Курыкма L ии кышлардан. 
Кал син башка кошлардан. 
Саклармын салкын * ш и ч 
Китмә син туган илдән. 

Сандугач! 
Син китэс 

Дусларым 
Ж,ырыннь 

Сандуг^ Сандугач! Сандугач! 
Син китәсең, мин калам. 
Дусларыма «ырлар өчен. 

Җаваплы редакторы Рафаэль Мостафнн 

m e ни Xj i i Вахит, Ибраһим Гали. Әмирхан Еники. 

Кашшаф. Шәйхи Маннур. Габдрамман Минский. 

Сибгат Хәким. Нил Юэиев 
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